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ענטפער:

שאלה

דער ענטפער איז אז עס מאכט אן אויסטערלישע חילוק אין
אמונה .אסאך מענטש'נס אמונה איז ווי א דינער שיכט פון פארב
– מען גיבט א קליינע קראץ און די פארב קומט אראפ .ביי אסאך
מענטשן איז די אמונה דיקער ווי דעם .און מען דארף ארבעטן
דעם גאנצן לעבן צו שטייגן אין אמונה .ס'איז נישט קיין ענין פון
איבער'חזר'ן דעם גרויסן אמת צוליב א חסרון אין אמונה .ס'איז
נישט סתם גלייבן אויף וואס מען פרובירט צו ארבעטן .עס ווערט
נישט גערופן אמונה – עס הייסט דעת השם .א גאנץ לעבן דארף
מען ווערן מער און מער באוואוסטזיניג אין הקדוש ברוך הוא .ווען
משה רבינו האט געבעטן השי"ת "הראינו נא את כבודך" – איך
בעט דיר ,ווייז מיר דיין כבוד – איז עס געווען צוליב א חסרון אין אמונה חס ושלום?! ער האט געוואלט ווערן נענטער און
נענטער צו השי"ת.

וואס איז די תועלת
פון זאגן די "אני
מאמין" יעדן טאג? איך
גלייב עס .פארוואס
דארף איך עס כסדר
איבערזאגן?

און דערפאר זאגן מיר "אני מאמין" כדי יעדע מאל מיר זאגן עס – אויב זאגן מיר עס ריכטיג – מאכט מען עס מער און מער
קלאר צו אונז אליין .אויב מען זאגט עס טויזנט מאל מאכט עס סך א טיפערע איינדרוק ווי מען זאגט עס בלויז איין מאל –
אפילו אויב מען האט שוין דאס ערשטע מאל געגלייבט.
דאס איז די סיבה פארוואס עס איז אזוי וויכטיג איבערצוזאגן די זעלבע "קריאת שמע" יעדן טאג .און די זעלבע תפילות.
יעדע מאל מען זאגט עס קריצט מען עס איין טיפער און טיפער אין די מחשבה .דעריבער איז אזוי וויכטיג איבערצו'חזר'ן די
גרויסע יסודות נאכאמאל און נאכאמאל .אנשטאט מען זאל יעדן טאג זאגן עפעס ניי – ניין! – זאג עס איבער נאכאמאל און
נאכאמאל ,און שפענד דיין גאנצע לעבן איינצודרוקן אין דיין נשמה די גרויסע אמיתיות פון די תורה .ווען מען חזר'ט איבער א
געדאנק נאכאמאל און נאכאמאל ווערט עס א טייל פון די פערזענליכקייט.
דער "חובת הלבבות" זאגט" :המחשבה נמשכת אחר הדיבור" – די מחשבה ווערט נאכגעצויגן די ווערטער .איר הערט
דעם וויכטיגן יסוד?! די מחשבה פאלגט נאך די ווערטער! אז מען זאגט די ריכטיגע ווערטער טוישט עס די מחשבה .ווי מער
מען זאגט די זעלבע ווערטער אלס מער ווערט די מחשבה נשפע דורך די ווערטער.
און דערפאר זאגן מיר נאכאמאל און נאכאמאל "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" .אודאי דארף מען וויסן וואס מען זאגט.
"השם" מיינט אז ער איז דער איינציגסטער וואס איז "הויה" .ער איז דער איינציגסטער וואס עקזיסטירט .און ער איז דער
וואס מאכט די וועלט זאל עקזיסטירן .ער איז "מהוה את הבריאה" .און ער איז "אלקינו" .ער איז אונזער .דאס מיינט אז ער
האט אונז אויסגעוועלט צו זיין זיינע עבדים .און מיר מוזן מקדיש זיין אונזער לעבן פאר אים .און "ואהבת את ה' אלקיך" – מען
דארף ליב האבן השי"ת.
יעדעס מאל מען זאגט עס ,ווערט עס מער און מער עכט ביי זיך אליין .מען ווערט מער און מער איבערצייגט אין דעם
אמת .עס איז טייער און ס'איז ווערדפול .מיינט נישט אז ס'איז א קליינע זאך – א קליינע תועלת .ניין ,ס'איז א געוואלדיגע
תועלת יעדע מאל .און דערפאר ,יעדע מאל מען חזר'ט איבער די געוואלדיגע ווארהייטן ,מאכט מען זיך אליינס מער און מער
פאר אן "איש שלם" – א שלימות'דיגער מענטש( .טעיפ )252-E
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רבי אביגדור ענטפערט...
ענטפער:

שאלה

זינט דער מענטש האט
געלאנדעט אויף די
לבנה ,מאכט עס סיי-
וועלכע טויש אין אונזער
השקפה?

ניין .די לבנה איז אייגנטליך אין די 'בעקיארד' פון דער ערד-
קוגל .ווען מענטשן זענען נישט אזוי צוגעוואוינט צו רייזן ,איז גיין
קיין לאנג-איילענד אויך אן אנטדעקונג-רייזע .ס'איז אזוי ווי יענע
פרוי וואס איז געבוירן אין די איסט סייד און דארט געוואוינט איר
גאנצע לעבן ,און איין טאג האט זי גענומען אן אויספלוג קיין לאנג
איילענד ,און זי האט געזאגט "יעצט זע איך ווי גרויס אמעריקע
איז!"...

עס זענען געווען אסאך מענטשן אין קליינע שטעטלעך אין
אייראפע וועלכע האבן קיינמאל נישט פארלאזט די גרעניצן פון
זייער שטעטל .אין פאקט ,אין ענגלאנד איז דא א פלאץ וואס הייסט 'סאנדערלענד' ,און דארט איז דא א בארג .אויף די
אנדערע זייט בארג איז דא אן אנדערע שטעטל .די מענטשן פון ביידע זייטן בארג רעדן גענצליך אן אנדערע דיאלעקט ,ווייל
ס'איז נישט דא קיין קאמיוניקאציע צווישן זיי .מענטשן זענען איינגעשפארט אין זייער סביבה.
דער אמת איז אז די ערד-קוגל האט א "סעטעלייט"  -א באגלייטער; די לבנה איז אין אונזער חצר ,דאס איז עס .דערפאר
מאכט עס נישט די קלענסטע טויש אין סיי-וועלכע פון אונזערע השקפות ,און אין סיי וועלכע פון אונזערע נוסחאות .ווען מען
האט אנטדעקט אמעריקע איז עס געווען נאך מער אן איבערראשענדע אנטדעקונג .באזוכן די לבנה איז געווען א קלענערע
דורכברוך ווי די אנטדעקונג פון דער אמעריקאנער קאנטינענט.
ווען מענטשן וועלן עווענטועל רייזן אין ספעיס-שיפן צו נעמען זייער וואקאציע אויפ'ן מאדים – עס וועט זיין אין א
ספעציעל-געבויטער בנין מיט אומנאטיליכע אטמאספערע ,אבער עס וועלן זיין מענטשן וועלכע וועלן האבן גענוג געלט
עס צו פארפאטשקען אויף דעם .עס וועלן זיין טרעוול-אפיסעס וואס וועלן ארויסוואקסן אין יעדן ווינקל ,און אדווערטייזן די
פאנטאזירטע גלאנץ פון אן אויספלוג קיין מארס ...אודאי ,ווען מ'וועט אנקומען דארט ווען מען טרעפן אז ס'איז גארנישט דא
דארט חוץ בילס; עס קאסט געלט ,און דאס אלעס...
די בעסטע פלאץ צו וואוינען איז דא אויפ'ן ערד-קוגל ,און די בעסטע פלאץ איז דא אין ניו יארק סיטי .לאז זיי דיר נישט
איינרעדן עפעס אנדערש .סיי-וואו מען וועט גיין וועט מען עס זען .חוץ די טעקסעס און אלעס אנדערש ,דאס איז די בעסטע
פלאץ צו זיין .אויב איר זענט נישט מסכים מיט מיר ,דאס איז מיין ארימע מיינונג.
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ענטפער:

שאלה

א ישיבה בחור זאל לערנען דעם "שער הבחינה" אין "חובת
הלבבות" און ער וועט וויסן אז ער דארף זיכער שטודירן נפלאות
הבורא .עס איז אפילו נישט קיין שאלה .יעצט ,וויאזוי עס צו
שטודירן און ווען עס צו טון ,איז א באזונדערע שאלה .איינס פון די
פלעצער איז אין די חובת הלבבות זעלבסט .אן אנדערע פלאץ
איז פון זיין אייגענע שכל הישר .איינמאל א מענטש לערנט חובת
הלבבות – שער הבחינה עפנט זיך אויף זיינע אויגן און ער הייבט
אן צו זען אז די וועלט איז פיל מיט וואונדערליכע זאכן ,און עס איז ממש פאר די אויגן .מען דארף נישט קיין שום ביכער .מען
נישט נישט גיין אין קיין ביבליאטעקן .איינמאל מען איז וויליג צו עפענען די אויגן און נוצן די מחשבה ,וועט מען קענען שרייבן
אייגענע ביכער .אבער מען קען נישט מצליח זיין אויב מען ערלויבט די מחשבה צו זיין פויל.

זאל א ישיבה בחור וואס
איז פארנומען צו לערנען,
נוצן זיין צייט צו פארשן
נפלאות הבורא?

און עס זענען דא אזויפיל געלעגנהייטן ווען מען לערנט נישט .די געלעגנהייטן זענען ענדלאז אויב מען נוצט אויס די צייט
מיט חכמה .בשעת מען שפאצירט ,בשעת מען עסט .אלעס וואס מען דארף איז שכל הישר און טרענירונג אויף די מחשבה צו
אנערקענען השי"ת אין די בריאה .עס זענען דא אזויפיל געלעגנהייטן צו קוקן אויף די בריאה און אנערקענען נפלאות הבורא.
דעריבער איז עס נישט קיין שאלה פון אוועקנעמען צייט פון לערנען ,ווייל די געלעגנהייטן זענען אן קיין שיעור)#E206( .
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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
שמועס אויף די פרשה ,שיקט א פארלאנג צו  ,info@torasavigdor.orgאדער גייט צו  .torasavigdor.orgצו באקומען א שו"ת וועכנטליך דורך תלמידו הרב
אברהם טיקאצקי שליט"א ,שיקט א פארלאנג צו tikotzky@gmail.com
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בס"ד

די דאזיגע גליון ערשיינט וועכנטליך אין די הערליכע קונטרסים

עונג שבת/גוט שבת שע"י מערכת להתענג
צו באקומען די קונטריסים אויף אימעיל פאר בלויז  $1א וואך קליקט אויפן פאלגענדע לינק
http://goo.gl/forms/S8Ozcjl4K1
אדער שיקט אן אימעיל צו Subscribe@Lehisaneg.com
(אויף אונזער אימעיל ליסטע ווי אויך אויף לדעת ,ערשיינט די גליון מיט צוויי וואכן אפגערוקט)
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