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ענטפער:
גרינג זעהן  וואס מען קען  עס זענען דא דריי הויפט חלקים 

אין יעדן ראש חודש. אויב דו איגנארירסט זיי, אדער דו טראכסט 

וועגן דעם בלויז אויבערפלעכליך, דאן טוסטו פארפאטשקען א 

ווערדפולע געלעגנהייט. אסאך מענטשן פארפאטשקען טאקע 

די געלעגנהייט. יא, אסאך מענטשן. 

אז  און דאנקען השי"ת  צוריקקוקן  כל, דארפן מיר  ערשטנס 

מיר האבן דורכגעלעבט דעם פארגאנגענעם חודש. מיינט איר 

אסאך  חודש?!  גאנצע  א  לעבן  צו  זאך  קליינע  א  איז  דאס  אז 

ברוך  חודש.  ראש  דעם  ביז  געמאכט  נישט  עס  האבן  מענטשן 

השם אז מיר דרייען זיך נאך דא. ברוך השם! און וועגן דעם זאגן 

מיר הלל. "הלל" איז צו דאנקען השי"ת פאר'ן פארלאפענעם חודש.

ראש חודש איז אויך א "זמן כפרה לכל תולדותם". עס איז א געלעגנהייט פאר א "כפרה", פארצייאונג פאר די עבירות וואס 

מיר האבן געטון דעם פארגאנגענעם חודש. קוק צוריק און דערמאן דיך פון די זאכן וואס דו האסט געטון נישט-ריכטיג אינעם 

פארלאפענעם חודש. נישט בלויז די נישט גוטע זאכן וואס דו האסט געטון, נאר אפילו נאך מער וויכטיג – די 'גוטע' זאכן וואס 

דו האסט 'נישט' געטון. וואספארא פארלוסט! קוק צוריק און טוה תשובה. עס איז א זמן כפרה, א ספעציעלע געלעגנהייט פאר 

תשובה און פארצייאונג.

די דריטע חלק איז, אז ס'איז א יום תפלה אויפ'ן קומענדיגן חודש. א ספעציעלע טאג צו דאווענען. צום ווייניגסטנס דארף מען 

זאגן "יעלה ויבא". די ווערטער פון יעלה ויבא זענען וויכטיגע תפילות אויפ'ן קומענדיגן חודש. 

איז דאס זענען די דריי חלקים. נאכאמאל, 1( איינס איז צו דאנקען השי"ת פאר דעם פארגאנגענעם חודש. 2( די צווייטע איז 

צו זיין מפשפש במעשיו – איבערצוקלערן די מעשים פונעם פארגאנגענעם חודש און טון תשובה. דאס איז זמן כפרה. 3( און די 

דריטע איז צו בעטן השי"ת פאר הילף אויפ'ן קומענדיגן חודש. דאס זענען זייער וויכטיגע געדאנקען. דאס איז פארוואס ראש 

חודש איז אזא וויכטיגע צייט. 

גארנישט  האסט  דו  אז  זעהסט  דו  און  צוריק  קוקסט  דו  אויב  לעבן?  אונזער  אין  זאך  קליינע  א  איז  חודש  א  אז  מיינט  איר 

אויפגעטון אין דעם לעצטן חודש, דאן זאלסטו זיין באזארגט. יא, דו זאלסט זיין באזארגט. מאך אפ אין דיין מח אז קומענדיגן 

חודש וועסטו אנהייבן צו טון אלע גוטע זאכן וואס דו הערסט דא. כאטש דאס. ווער פארנומען צו טון גוטע זאכן נעקסטע חודש. 

באשלוס פעסט אז קיין איין חודש טאר נישט ווערן פארפאטשקעט. 

א חודש איז נישט קיין טאג. ס'איז נישט קיין וואך. ס'איז א גאנצע חודש. דאס איז א גרויסע רעפטל פונעם לעבן! און דעריבער 

אין ראש חודש דארפן מיר דאנקען דעם אויבערשטן פאר'ן פארלאפענעם חודש, מיר דארפן טון תשובה פאר די זאכן וואס מיר 

האבן נישט געטון ריכטיג אינעם פארלאפענעם חודש, און מיר דארפן בעטן השי"ת פאר זיין הילף אויפ'ן קומענדיגן חודש.
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RebAvigdorAnswers@gmail.com פאר הערות שיקט אן אימעיל צו

בס"ד



רבי אביגדור ענטפערט...

די שאלות ותשובות זענען איבערגעטייטשט געווארן אויף אידיש לזכות את הרבים. 
צו באקומען טעגליך אין אימעיל די ארגינעלע שו"ת )ענגליש(, און סוף וואך א פולע 
 ,torasavigdor@gmail.com צו  פארלאנג  א  שיקט  פרשה,  די  אויף  שמועס 
אדער גייט צו torasavigdor.org. צו באקומען א שו"ת וועכנטליך דורך תלמידו 
 tikotzky@gmail.com הרב אברהם טיקאצקי שליט"א, שיקט א פארלאנג צו

ענטפער:
זיכער יא, און זיכער ניין; יעצט לייג צו קאפ:

אראפצוזעצן  זיך  צווינגען  אים  און  זון  דיין  נעמען  וועסט  דו  אז 

טון  צו  צווינגען  אים  טוסטו  חומש,  די  איבער'חזר'ן  און  ביינאכט 

עפעס אנטקעגן זיין פרייע ווילן, אבער דו שענקסט אים א מתנה. 

טראצדעם וואס די מתנה נעמט אוועק זיין אייגענע אויסוואל, איז 

עס זיכער ווערד פאר דאס וואס ער באקומט. וויבאלד דו לערנסט 

אים יעצט תורה, און ער לערנט די דרך התורה וויאזוי אן ערליכער 

וויבאלד  "מער" בחירה חפשית,  אים  גיבסטו  פירן,  זיך  איד דארף 

שפעטער אין זיין לעבן וועט ער נישט גיין צוהערן צו די נסיונות פון 

די גאס, וואס וואלטן אים אראפגעפירט פונעם הצלחה'דיגן וועג אין 

לעבן, און וואלט אים ח"ו געפירט צו אומגליקליכקייט.  

אצינד וועט ער קענען אויסנוצן זיין פרייע ווילן אויסצואוועלן וואס איז גוט פאר אים; וואס איז געזונט און ווערדפול. און דעריבער, 

נישט  אונז  בעט  עס  יענץ,  און  דאס  טוה   – זאגט  תורה  די  בחירה.  פרייע  די  אוועקנעמען  אויך  תורה  די  טוט  זין,  געוויסע  א  אין 

אפצומאכן וואס מיר ווילן טון, אבער וויבאלד מיר הערן צו וואס די תורה זאגט, פארדינען מיר א זעלבסטשטענדיגקייט אין אונזער 

מח, מיר זענען מער נישט משועבד צו נידריגע תאות און שלעכטע גלוסטענישן. דעריבער קענען מיר אגאנץ לעבן אויסוועהלן 

העכערקייט, הצלחה און פרייליכקייט.

וועלט איז אויסגעשטעלט און  וואס די  די תורה הק' איז "חירות", עס גיבט אונז פרייהייט פון אלע פארמען פון נידריגקייט צו 

פארקנעכט, ווייל זיי האבן נישט קיין תורה זיי צו לאזן פריי. אה, זיי וועלן אודאי זאגן, ענק אידן זענען משועבד צו די תורה, וועלן מיר 

ענטפערן אז מיר זענען צופרידן צו זיין פארקנעכט צו די געזעצן פון גוטע אויפפירונג.   

אויב ביזטו פארקנעכט דורך טרעפיק-געזעצן און דו קענסט נישט אריבערפארן א רויטע ליכט, ביזטו פרייליך. עס איז א גוטע 

זאך אז אלע דרייווערס זאלן זיין פארקנעכט און מורא האבן פון די פאליציי, און אזוי זיך אפשטעלן ביי רויט-לייטס. אנדערש, אויב 

וואלטן פול  וואלטן געווען עקסידענטן יעדן טאג ביי יעדע גאס-ווינקל, און די בתי חיים  וואלט דורכגעפארן רויט-לייטס,  יעדער 

געווארן. עס איז צוליב דעם וואס מיר זענען משועבד צו גוטע געזעצן, ווערן אונזערע לעבנס אפגעהיטן. 

אלס רעזולטאט, איינמאל דו לערנסט זיך צו קאנטראלירן ווען דו שטייסט פאר א רויטע ליכט, איז ווען  דו קומסט אהיים און 

דיין ווייב זאגט דיר עפעס וואס איז גורם אז דו זאלסט זעהן "רויט", קענסטו זיך צוריקהאלטן, דו האסט דיך געלערנט זעלבסט-

א  עס  איז  רויט-לייט  די  דורך  פליעסט  דו  אויב  אז  פארשטיין  וועסט  דו  דיר,  גלוסט  וואס  בלויז  טון  נישט  וועסט  דו  קאנטראל! 

קאטאסטראפע. 

דעריבער, פונקט ווי דו שטייסט ווארטנדיג די לייט זאל זיך טוישן, וועסטו אויך ווארטן ביז דיין ווייב וועט זיך בארואיגן און אפאר 

מינוט שפעטער איז זי א נייע מענטש. דאס זענען פרויען; איין מינוט זאגט זי עפעס, און אפאר מינוט שפעטער איז זי אן אנדערע 

מענטש. די זעלבע איז אויך מיט יעדן איינעם. אויב דו לערנסט זיך צו קאנטראלירן לויט די מיטלען פון די תורה, דעמאלטס איז 

דיין לעבן פיל מער סוקסעספול און פרייליך. 
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טוען נישט יסורים 
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פונעם מענטש? 
)ווייל דאס טוט אים - אין א געוויסע 

וועג - צווינגען זיך אויפצופירן בעסער(

סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכיות שמורות


