
רבי אביגדור 
ענטפערט...
 שאלות פונעם המון עם אין אלע ענינים פון יהדות, השקפה, עצות, 

און נאך, וואס זענען געענטפערט געווארן דורך
הגה"צ חכימא דיהודאי, הרב

רבי אביגדור מיללער זצ"ל

ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
צי ס'קען נישט זיין אז די הרגשות פון תענוג אין עולם הבא איז 

שוואכער ווי די הרגשות פון הנאה וואס מיר האבן אויף דער וועלט, 

די פיזישע הרגשות פון די חושים!?

ווי פאלגענד: רבי ישראל סאלאנטער  און דער ענטפער איז 

אויפ'ן  קלאפט  מען  ווען  פארוואס  אזוי:  געזאגט  אמאל  האט 

וויי!  זייער שטארק  וויי – עס טוט  פינגער מיט א האמער טוט עס 

מאל  אסאך  פרייליך.  עס  מאכט  מוזיק,  הערט  מען  ווען  אבער 

זיין  נישט  עס  זאל  פארוואס  מוזיק.  די  מיט  מיט  אפילו  מען  זינגט 

האמער,  א  מיט  האנט  די  אויף  קלאפט  מען  ווען  אז  פארקערט? 

זאל עס געבן א געשמאקע געפיל וואס מאכט דעם מענטש זינגען 

וויי-טון אזוי  מיט פרייליכקייט?! און ווען מען הערט מוזיק זאל עס 

שטארק ווי מ'האקט מיט א האמער אויפ'ן קאפ? פארוואס נישט?!

האט  בורא  דער  אז  ישראל,  רבי  זאגט   – איז  ענטפער  דער 

ווי  זאך  אזא  דא  נישט  איז  עס  צוועק.  א  פאר  הרגשות  געמאכט 

זיי  געמאכט.  אזוי  פשוט  האט  אויבערשטער  דער  בעצם,  שפירן 

זענען פאבריצירט דורך דעם בורא. ווען מען האקט די האנט מיט 

ווייל  פארוואס?  וויי-טון.  ס'זאל  אז  געמאכט  ער  האט  האמער,  א 

אסאך מאל רעדסטו צו דיין שכן בשעת דו האקסט מיט'ן האמער, 

וויי- נישט  וואלט  און אויב עס  דיין האנט,  אין  און דו האקסט אריין 

געטון וואלסטו עס נישט באמערקט און ווען דו וואלסט געענדיגט 

גיין צום  וויי כדי דיר צו דערמאנען צו  ווייטער  נישט איבערגעבליבן קיין פינגער. און עס טוט  וואלסטו געזען אז עס איז  האקן 

דאקטאר אדער צו נעמען דעם מעדיצין. אבער אלע הרגשות זענען דעם אויבערשטנ'ס – ער מאכט אז עס זאל אזוי שפירן.

אלזא, אויב דער אויבערשטער קען דיר מאכן פרייליך פורים; לאמיר זאגן איר האט א מוזיק-באנד אין הויז; עס איז פורים 

און דו ביזט האלב אנגעטרונקען; עס שפילט לעבעדיגע מוזיק און דו טאנצט מיט חברים – אה! – א גאנץ יאר פרייליך! פורים! 

ווייל דער אמת איז אז ס'איז דא א  עס גיבט דיר שמחה פאר'ן גאנצן יאר! אבער דאס אלעס איז פשוט פאבריצירטע שמחה, 

שיעור וויפיל מוזיק מען קען טעלארירן. עס איז דא אן ענדע וויפיל וויסקי מען קען טרונקען; א סוף צו וויפיל מען קען טאנצן. דער 

אויבערשטער האט געמאכט א גבול אויף דער וועלט. אבער אין עולם הבא איז נישט דא קיין גרעניצן.

"כשם שהקדוש ברוך הוא נותן לרשעים כח לסבול" – פונקט ווי דער אויבערשטער וועט געבן כח פאר די רשעים צו ליידן 

זייער עונש, "כך נותן כח לצדיקים" – די זעלבע וועט ער געבן ספעציעלע שטארקייט פאר די צדיקים צו קענען הנאה האבן פון די 

גליקליכקייט. און ער גיבט ענדלאזע כוחות צו שפירן די תענוגים, נייע חושים צו וואס מיר זענען געווען גענצליך אומבאוויסטזיניג 

אויף דער וועלט. הקב"ה איז מחדש נייע וועגן פון הנאה, נייע מהלכים פון שפירונגען, געפילן און נייע חושים.

האט  איינס  יעדע  און  חושים,  טויזנט  געהאט  וואלט  איר  זאגן  לאמיר  אבער  חושים,   5 בלויז  מיר  האבן  וועלט  דער  אויף 

געקענט הנאה האבן פון אנדערע סארט תענוגים – מען קען זיך ניטאמאל אנהייבן פארצושטעלן וויפיל דער אויבערשטער איז 

ביכולת צו געבן אויב ער וויל אונז געבן א תענוג וואס איז די גרעסטע פון אלע תענוגים וואס קען נאר זיין.

און דערפאר, זארגט אייך נישט. איר גאראנטיר אייך אז ווען איר קומט אן אהין וועט איר פארשטיין אז דאס איז די גרעסטע 

תענוג וואס קען נאר זיין.  )#432(
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איר האט שוין אסאך מאל 
דערמאנט אז מיר דארפן 
ארויסקוקן צו זיצן אין גן 

עדן מיט די קרוין פון דעת 
וואס מיר האבן קונה געווען 
אויף דער וועלט, ווייל דאס 

איז די גרעסטע תענוג וואס 
ס'איז דא. אבער קען דען 
נישט זיין אז צו זיצן מיט 

א קרוין אויפ'ן קאפ און 
נהנה זיין מזיו השכינה איז 
לאנגווייליג אין פארגלייך 

צו די גלוסטיגע און פיזישע 
ערפארונגען וואס מיר האבן 

אויף דער וועלט?



רבי אביגדור ענטפערט...

ענטפער:
איר דארפט וויסן אז דאס איז א שאלה וואס קומט נישט אויף 

איך  און  גוים.  האבן  פיינט  וועגן  נישט  קיינמאל  רעדן  אידן  אידן.  ביי 

וועל עס ערקלערן.

ס'איז אמת אז ס'איז דא א מצוה פון "ואהבת לרעך כמוך" – מען דארף ליב האבן א צווייטן איד. עס מיינט אז ס'איז נישט דא 

קיין מצוה ליב צו האבן א נישט-איד. ס'איז בכלל נישט קיין מצוה ליב צו האבן א נישט-איד. אבער אודאי האט קיינער נישט געזאגט 

פיינט צו האבן קיינעם! ווייל פיינטשאפט איז א זאך וואס שעדיגט דעם מענטש אליינס. מען קען פשוט נישט האסן און האסן און 

האסן, ָאן ווערן א האסנדער מענטש. די נאטור טוישט זיך. אויב א מענטש מורמלט כסדר קללות אויף גוים פאר גארנישט, ווערט 

ער א מושחת במידות.

אנשטענדיגע אידן זענען גוטהארציג און העפליך צו יעדן! "אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם" 

– מען האט געזאגט אויף רבי יוחנן בן זכאי אז קיינער האט אים קיינמאל נישט באגריסט אויפ'ן גאס, בעפאר ער האט זיי באגריסט. 

ער איז אייביג געווען דער ערשטער צו גריסן. "ואפילו נכרי בשוק" – אפילו א גוי אויפ'ן גאס; ווען ער האט באגעגנט א גוי איז ער 

געווען דער ערשטער אים צו גריסן. דאס איז העפליכקייט. דאס איז וויאזוי א איד פירט זיך אויף.

דער חפץ חיים איז אזוי געווען. אין ראדין זענען געווען זייער קליינע טראטוארן – עס איז נישט געווען גענוג פלאץ פאר צוויי 

מענטשן צו גיין זייט-ביי-זייט, איז ווען עמיצער איז געקומען אויפ'ן טראטואר, פלעגט דער חפץ חיים אראפגיין און דורכלאזן דעם 

אנדערן מענטש. ער האט אוועקגעגעבן דעם טראטואר.

איינמאל איז ער געגאנגען אויפ'ן גאס און א רוסישער גענעראל איז דורכגעגאנגען, און דער חפץ חיים איז אראפ פונעם 

טראטואר. האט דער רוסישער גענעראל זיך אנגערופן "אלטער מענטש, פארוואס רוקסטו זיך פאר מיר? דו גיבסט אוועק דעם 

דורכגאנג פאר מיר, א יונגער מענטש?"

האט דער חפץ חיים געזאגט, "איך טו עס פאר יעדן."

האט אים דער גענעראל געזאגט, "דו גייסט לעבן לאנג צוליב דעם." דאס איז א ברכה פון א רוסישן גענעראל...

דער אמת איז אז אידן זענען אייביג גוטהארציג צו יעדן איינעם; נאר די מצוה פון ליב האבן א איד איז א ספעציפישע מצוה 

וואס איז בלויז פאר אידן. מען דארף נישט ליב האבן קיין נישט-אידן.

אבער צו זיין גוט צו יעדן, איז בכלל נישט קיין שאלה. ס'איז נישט קיין איסור פון "לא תחנם." לא תחנם מיינט צו טון טובות 

פאר גארנישט; דאס טאר מען נישט טון. אבער פאר דיין אייגענע תועלת, טובות פאר דיין אייגענע עבודת המדות קען מען יא טון. 

און יעדע זאך וואס מען טוט פאר גוים מיט די כונה צו פארבעסערן די אייגענע כאראקטער איז א גוטע זאך צו טון, ווייל מ'טוט עס 

פאר זיך אליינס.  )#630(
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ענטפער:
דער ענטפער איז אזוי: אויב דיין מח איז פארמאכט און איז נאר 

אפן צו די נושא פון השי"ת און די תורה, דאס איז די מערסטע "אּפען 

מיינדעד" וואס איז שייך. אויב דיין מח איז אפן צו סיי-וואס עס קומט 

אריין, איז עס די מערסטע פארמאכטע מח וואס איז דא. ווייל לאמיר 

זאגן דיין מח איז אפן צו אלעם, איז סיי-וואס דו הערסט קומט אריין 

אין דיין מח. וואס איז די רעזולטאט? אלע סארט שמוץ קלויבט זיך 

צאם אין דיין מח, אלע סארט נארישקייטן, אלזא איז גארנישט דא 

אין דיין מח. 

אבער ווען די מח איז אייביג פול מיט השי"ת, פול מיט תורה, פון מיט געהויבענע מחשבות, פול מיט "בחינה", פון מיט תורה 

געדאנקען; האסטו א פארמאכטע מח; גארנישט קען נישט אריינקומען חוץ גוטע זאכן. 

וועל אייך געבן א משל. א באנק קאמער איז א פארמאכטע פלאץ. ס'איז גארנישט דא דארט חוץ גאלד, זילבער און  איך 

גרינע באנקנאטן. איר ווילט אן אפענע פלאץ, גיי ארויס פון די באנק, שטעל דיך אפ ביים סוער און קוק אראפ. דארט איז אן אפן 

פלאץ. וואס איז וויכטיגער?

z

סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכויות שמורות

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 Signup@TorasAvigdor.org, אדער גייט צו torasavigdor.org. צו באקומען א שו"ת וועכנטליך 

 tikotzky@gmail.com דורך תלמידו הרב אברהם טיקאצקי שליט"א, שיקט א פארלאנג צו
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מעג מען פיינט האבן גוים?

דארף מען זיין "אּפען 
מיינדעד" – האבן אן 
אפענעם מח – אדער 

נישט? 
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