רבי אביגדור
ענטפערט...
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ענטפער:

שאלה

דער רב האט געזאגט אז
מיר זאלן זיך צוגעוואוינען
אייביג צו טראכטן וועגן
עולם הבא .קען דער רב
אפשר אויסמאלן וויאזוי
עולם הבא וועט אויסקוקן?
וויאזוי זאלן מיר עס פרובירן
זיך פארצושטעלן אין אונזער
מחשבה?

מיר ווייסן נישט באמת וויאזוי דער תענוג פון עולם הבא
זעט אויס .מיר קענען נישט וויסן .ס'איז אזוי ווי א בלינדער
מענטש  -א מענטש וואס איז געבוירן בלינד  -און מיר
פרובירן אים צו ערקלערן ווי הערליך א רויטע רויז איז.
ער ווייסט בכלל נישט וואס רויט מיינט .וויאזוי קען ער
פארשטיין? איז מיר האבן נישט קיין וועג צו וויסן .איך בין
נישט דארט געווען ,און איך קען אייך נישט זאגן.

אבער דאס ווייסן מיר יא  -מיר ווייסן אז ס'איז נישט
דא קיין הנאה אויף דער וועלט וואס קען אפילו אביסל זיך
פארגלייכן צו די גליקליכקייט פון עולם הבא .אומווייניגסטנס
דאס קען איך אייך זאגן .און די שמחה ווערט גרעסער און
גרעסער ווי לענגער מען איז דארט .ווי לענגער מען איז
דארט אלץ מער וואקסט די הנאה .דאס איז א וויכטיגער יסוד.
און דערפאר דארפן מיר אייביג וויסן ,און אייביג געדענקען ,אז מיר זענען דא אויף דער וועלט בלויז פאר'ן צוועק
פון זיך גרייטן פאר עולם הבא .אלעס וואס מען טוט דארף זיין מיט די כונה זיך צו גרייטן פאר עולם הבא .אלעס!
איך ווייס אז איר גייט מיר נישט אויסהערן ,אבער מען דארף וויסן אז דאס איז אונזער איינציגסטע ציל דא אויף דער
וועלט .עס איז עפעס אויף וואס מען דארף ארבעטן .מען ווערט נישט קיין עולם הבא מענטש נאר אויב מען לייגט אריין
כוחות צו ווערן אן עולם הבא מענטש .און דאס מיינט אריינצולייגן אלע מחשבות אין עולם הבא .און מען דארף ערגעץ
אנהייבן .איז הייבט אן צו טראכטן וועגן עולם הבא אפאר מינוט יעדן טאג .איר ווילט דאך עפעס מאכן פון זיך ,ניין?
אויב מען זינגט צו השי"ת אויף דער וועלט ,דאן וועט מען קענען זינגען צו אים נאך מער אין עולם הבא .וועגן דעם
דארף מען זיך לערנען צו זינגען צו אים בשעת מען איז נאך דא .למה ניגע לריק?  -פארוואס זאלט איר אויסגעבן
אזויפיל צייט און כח אין דער וועלט אומזיסט? הייבט אן פראקטיצירן דא ,כדי איר זאלט קענען זינגען צו אים אין עולם
הבא( .טעיפ )E-170#
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ענטפער:

שאלה

"יהי כבוד ד' לעולם ,ישמח ה' במעשיו" .מען דארף
פארשטיין אז השי"ת איז אזוי הויעך העכער אונז אז ער קען
נישט ווערן אפעקטירט פון אונזערע מעשים .בכלל נישט.
אונזערע מעשים מאכן נישט קיין שום שינוי אין אים! אבער
דאך ,מיר דארפן זיך אויפפירן לויט די הוראות פון די תורה .און די תורה זאגט אונז אז השי"ת האט יא נחת פון אונזערע

וואס מיינט דאס מאכן א
נחת רוח פאר'ן אויבערשטן?

פאר הערות שיקט אן אימעיל צו RebAvigdorAnswers@gmail.com

רבי אביגדור ענטפערט...
מעשים" .ישמח ה' במעשיו" .און דערפאר דארפן מיר זיך אויפפירן אויף דעם וועג .עס איז זייער וויכטיג צו טון מעשים
מיט די מחשבה אז דער אויבערשטער זאל האבן א נחת רוח .ווען מען טוט עפעס זאל מען זאגן "איך טו עס כדי צו מאכן
א נחת רוח פאר מיין באשעפער".
דאס איז זייער א וויכטיגע פונקציע אין אונזער לעבן .און דערפאר ,סיי-ווען איר טוט עפעס ,אויב איר קענט זאלט איר
זאגן "איך טו עס צו מאכן דעם אויבערשטן פרייליך" .און הקב"ה איז פרייליך! ישמח ה' במעשיו! השי"ת איז פרייליך ווען
מיר טוען זיין ווילן.
יעצט ,דער רמב"ם פרעגט "וואס איז כבוד השם"? און ער זאגט אז טראכטן וועגן דעם אויבערשטן  -דאס איז כבוד
שמים .ווי מער מען טראכט וועגן הקב"ה ,אלס מער כבוד געבן מיר אים .א מענטש מוז זיך אויסלערנען שטענדיג צו
טראכטן וועגן השי"ת .און ווען מען טראכט פון אים און מען גיבט אים כבוד דאן איז "ישמח ה' במעשיו".
און אזוי דארפן מיר לעבן .מיר דארפן לעבן מיט די לימודים פון די תורה .נישט מיט די לערנונגען פון די פיליזאפן.
און הגם מיט פיליזאפיע וואלטן מיר געזאגט אז דער אויבערשטער איז צו דערהויבן צו קענען ווערן אפעקטירט דורך
אונזערע מעשים ,לעבן מיר אבער אייביג מיט די ווערטער פון די תורה ,און מיר שפירן די הרגשה ,אן עכטע געפיל אז
הקב"ה פריידט זיך ווען ער זעט זיינע קינדער טוען די ריכטיגע זאכן וואס זיי דארפן טון( .טעיפ )E-202#
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ענטפער:

ס'דא וואס ווילן זאגן אז
אויב איינער רייכערט
וועט ער נישט געשעדיגט
ווערן ,באזירט אויפ'ן פסוק
"שומר פתאים ה'"  -אז דער
אויבערשטער היט נארישע
מענטשן .וואס זאגט איר צו
דעם?

דער אויסדרוק "שומר פתאים השם" מיינט אז דער
אויבערשטער היט די מענטשן וועלכע זענען איינגערעדט
ווייל זיי ווייסן נישט פון בעסער .דאס ווארט "פתי" ,מיינט איינער
וואס איז איינגערעדט .ער איז אומוויסנד .איך וועל אייך געבן
א משל פון א פתי .ווען קעניג לואיס דער פערצנטער פון
פראנקרייך איז געווען קראנק ,ער האט געהאט די בעסטע
דאקטוירים אין אייראפע וואס האבן זיך אפגעגעבן מיט אים.
וואס האבן זיי געטון? זיי האבן גענומען צעשמאלצענע פערל
שטיינער און עס אריינגעגאסן אין זיין האלז .געשמאלצענע
פערל שטיינער איז דעמאלטס פאררעכנט געווען ביי די
דאקטורים צו זיין די בעסטע מעדיצין.

און אזוי זענען די בעסטע דאקטוירים געקומען היילן לואיס דער פערצנטער און זיי האבן צעלאזט פערל און זיי האבן
עס אריינגעגאסן אין זיין האלז .און זיי האבן אים געהארגעט  -ער איז געשטארבן פון עס .ער איז געווען א פתי; דאס האבן
מענטשן געגלייבט אין יענע צייטן .ווען מענטשן ווייסן נישט ,זאגט דער אויבערשטער" ,איך וועל העלפן רוב מענטשן
וועלכע זענען איינגערעדט געווארן צו טון נארישע זאכן; עס וועט זיין א כלליות'דיגע שמירה אויף די מענטשן וועלכע
טוען זאכן וואס איז שעדליך ,אויב ס'איז נישט באוואוסט פאר זיי אז ס'איז שעדליך".
אבער ווען מען ווייסט דארף מען זיך אפהיטן .וועגן דעם ,אמאליגע צייטן ווען מענטשן האבן גערייכערט ,די מענטשן
האבן נישט געוואוסט ווי שעדליך רייכערן איז ,און דערפאר זענען די רעזולטאטן נישט געווען אזוי קלאר .אבער היינט
ווען מיר ווייסן אז רייכערן איז שעדליך  -אפילו אויפ'ן פעקל אליינס שטייט אז ס'איז שעדליך ,ווערט מען נישט גערופן א
פתי  -מען איז סתם א משוגענער .עס שטייט אויפ'ן פעקל אז ס'איז א סכנה פאר דיין געזונט און ער בלאזט אוועק! ער
איז א משוגענער ,דאס אלעס!
און דערפאר איז עס מער נישט "שומר פתאים ה'" .דער אויבערשטער וועט בלויז היטן מענטשן וועם מען קען נישט
באשולדיגן .און אויב מען רייכערט ,איז מען זיך אליינס שולדיג  -דו לערנסט נישט ,דו הערסט נישט .יעדער איינער וואס
איגנארירט גוטע אנווייזונגען איז מער נישט קיין פתי .ער איז א מזיד און ס'איז זיין אייגענעם שולד סיי-וואס עס געשעט
צו אים( .טעיפ )E232#
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די דאזיגע גליון ערשיינט וועכנטליך אין די הערליכע קונטרסים
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צו באקומען די קונטריסים אויף אימעיל פאר בלויז  $1א וואך קליקט אויפן פאלגענדע לינק
http://goo.gl/forms/S8Ozcjl4K1
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