
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:
צו  מצוה  קיין  נישט  איז  גאס  אויפ'ן  ערקלערן:  עפעס  לאמיך 

אויפ'ן  נוצבאר  זייער  איז  מורישקע  א  מורישקע;  א  הרג'ענען 

חלילה  איז  רויבער  א  ווי  פונקט  עס  איז  הויז  די  אין  אבער  גאס. 

דיין  אין  זוכן  צו  וואס  נישט  האט  ער  הויז,  דיין  אין  אריינגעקומען 

נישט  און דו האסט רעכט אים צו הרג'ענען. אודאי קענסטו  הויז, 

הרג'ענען א רויבער היינט צו טאגס, ווייל דו וועסט גיין אין טורמע 

פאר 13 יאר! אבער א מורישקע קענסטו הרג'ענען, עס האט נישט קיין רעכט צו זיין אין דיין הויז.

דערפאר, אויפ'ן גאס לאז אים אפ; ער טוט א גוטע ארבעט. עס מאכט די ערד זאל ווערן פרוכטבאר, עס העלפט אונז 

האבן פרנסה. אבער אין די הויז איז נישט קיין שאלה אז מען מעג עס טויטן.    

z

ענטפער:
וואש- א  אין  איבערקערענישן  אזויפיל  דא  זענען  פארוואס 

מאשין? ווייל אויב וואלט נישט געווען דארט קיין איבערקערענישן 

וואלטן די וועש ארויסגעקומען די זעלבע קאליר ווי ווען מ'האט זיי 

אריינגעלייגט. נאר וויבאלד עס דרייט זיך און קערט זיך אויף אלע 

זייטן קומען די וועש ארויס ווייס. מיר ווערן ארומגעווארפן אין לעבן 

ווייל דאס מאכט אונז בעסער. דאס איז גוט פאר אונז.

זיין טאטנ'ס הויז איז ער געזעסן במנוחה. ער האט  ווען יעקב איז געווען אין  וואס יעקב האט דערגרייכט?  ווייסט איר  צי 

זיכער געמאכט אסאך פארשריט; אפילו זיין מאמע איז געווען א גרויסע ראש ישיבה. ער איז געווען "יושב אהלים", ער האט 

געלערנט אויך פון זיין מאמע. ס'איז געווען אסאך וואס צו לערנען פון איר. "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך" )משלי 

א, ח(, לאז נישט אפ די לערנונג פון דיין מאמע. ער האט געהאט א גרויסע מאמע, און ער האט געלערנט פון איר. ער האט אויך 

געלערנט 14 יאר אין די גרויסע ישיבה פון שם ועבר. 

לבנ'ס  געווען.  אמאל  נאר  איז  ער  וואס  בעסטע  דאס  געווען  ער  איז  הויז  לבנ'ס  פון  ארויסגעקומען  איז  ער  ווען  אבער 

"ישיבה" איז געווען דאס בעסטע פלאץ, ווייל אין לבנ'ס ישיבה איז ער ארומגעווארפן געווארן, ער איז געווען אויסגעשטעלט צו 

איבערקערענישן און שוועריקייטן. די נסיונות מיט לבן האבן אים געמאכט אויסשטייגן גאר גרויס. 

עס שטייט "ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה", ווען ער איז ארויסגעקומען פון לבנ'ס הויז האט ער געהאט א "שור" – דאס 

איז "בכור שורו הדר לו", דאס איז יוסף, "וחמור", דאס איז משיח, עני הרוכב על החמור; "צאן" איז צאן ישראל; "עבד" איז משה 

רבינו עבד ד'; "שפחה" איז רות המואביה. צו אט די אלע זאכן האט ער זוכה געווען אין די הויז פון לבן. 

ער האט גענומען די דערנידערונגען וואס לבן האט אים געגעבן, ער האט גענומען די שוועריקייטן פון לבנ'ס כאראקטער, 

און ער האט עס אויסגענוצט צו שטייגן הויעך. ער האט געזאגט "אלעס איז לטובה". ער האט מיטגעמאכט אין לבנ'ס שווערע 

הויז און דאך האט ער געדינט לבן געטריי, "בכל כוחי עבדתי", איך האב אים געדינט מיט מיין גאנצן כח. טאג און נאכט, אין די 

זומערדיגע היצן און ווינטערדיגע קעלט, און ער האט אלעס אנגענומען ווייל ער האט געוואוסט אז דער אויבערשטער גיבט 

אים דאס בעסטע, און דערמיט האט ער געמאכט פון זיך דאס בעסטע. 

בס"ד

פ' ויצא
תשפ"ב לפ"ק

גליון קצ"ו
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פראגע

פראגע

פארוואס זענען געווען 
אזויפיל איבערקערענישן 

אין יעקב אבינו'ס לעבן?

איז מותר צו הרג'ענען א 
מורישקע אדער איז עס 

צער בעלי חיים?



רבי אביגדור ענטפערט...
מיינט נישט אז יעקב איז געווען טרויעריג. ער איז נישט געווען בעצבות. ער האט הנאה געהאט פון די שוועריגקייטן, ער איז 

מיט פרישקייט אויפגעשטאנען קעגן די נסיונות און ער האט געזיגט, "כי שרית עם אלהים ואנשים ותוכל" – אלהים מיינט דער 

יצר הרע, אנשים מיינט ער האט באזיגט מענטשן, דאס איז עשו און לבן. און וועגן דעם האט ער באקומען צוגעטיילט דעם 

נאמען ישראל, ווייל ער האט געווינען, ער האט אויסגענוצט די שווערע אומשטענדן צו שטייגן.

במילא, אלעס וואס איז געשען צו יעקב איז געווען פאר זיין תועלת, און יעקב האט עס פארשטאנען. יעקב האט געוואוסט 

און געלעבט דערמיט, און דערפאר האט ער ארויסגענומען דערפון די פולע בענעפיטן.  
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ענטפער:
איז  "ערוואקסן"  ווערן  קען  מען  וויאזוי  וועג  איינציגסטע  די 

מיט'ן חתונה האבן. זאל מען ווארטן ביז מען איז שוין אינעם לויה-

טשאפל און דארט מאכן א חופה און חתונה האבן?... ווילאנג מען 

לעבט נאך איז קיינער נישט אינגאנצן געצייטיגט.

קיין שום זיווג איז נישט מושלם פונקט ווי קיין איין קַאר איז נישט 

שלימות'דיג, און דאך קויפן מענטשן קארס שוין ביי די אכצן יאר. 

א  ווייל  עס,  זיי  טוען  לייסענס  לעגאל באקומען  קענען  זיי  נאר  ווי 

גרינג פארן  גרויסע באקוועמליכקייט; מען קען  זייער א  איז  קאר 

אויף פלעצער. 

א חתונה-געהאטע לעבן מאכט אויך מ'זאל קענען אנקומען אויף פרישע  פלעצער, מען קען שטייגן און דערגרייכן גרויסע 

וועט סיי-ווי קיינמאל נישט  וואס איר  ווארט ביז מען איז שוין "ערוואקסן" –  זאכן. מען קען אויפשטעלן א משפחה. אויב מען 

זיין – וועט איר שוין נישט האבן גענוג צייט צו ברענגען אסאך קינדער אויף דער וועלט, און איר וועט נישט דערגרייכן צו זען 

אייניקלעך און אור-אייניקלעך. עס איז א טראגעדיע צו ווארטן לאנג. קיינער איז נישט ערוואקסן.

נאך א זאך: ווען א מיידל ווערט ערוואקסן )Mature(, מיינט עס נישט נאר אז זי קען שוין בעסער האנדלען מיט א חתונה-

זי האט שוין אירע  זי איז שוין ערוואקסן אין עקשנות.  זי איז שוין געצייטיגט אין עגָאאיזם,  געהאטע לעבן, עס מיינט אויך אז 

אייגענע שיטות. עס ווערט נאר שווערער צו לעבן מיט איר. אבער ווען זי איז נאך יונג איז זי מער בויגזאם, און זי קען זיך נאך 

גרינגער טוישן. דעמאלטס איז די בעסטע צייט!

און דערפאר, ווען מען האט חתונה יונג, כאטש עס וועט זיין שוועריגקייטן, צום סוף וועט זיך עס מסדר זיין. עס מיינט נישט 

אז יעדער לעבט די מערסט-שלימות'דיגע לעבן, איך ווייס נישט צו ס'איז בכלל דא אזא זאך, אבער צו חתונה האבן איז בעצם 

א שלימות. א מאן און א פרוי זענען באשאפן געווארן איינער פאר'ן צווייטן, און ס'איז א געוואלדיגע גליקליכקייט. 

במילא, מענטשן וואס שטיפן אפ צו חתונה האבן ווייל זיי ווילן ווערן מער ערוואקסן, ערשטנס – זיי וועלן קיינמאל נישט ווערן 

מער ערוואקסן, און צווייטנס, זיי ווערן מער ערוואקסן אין די פארקערטע דירעקציע. זיי ווערן שווערער. 

ס'איז אזוי ווי לולב בלעטלעך. פון אנהייב זענען די בלעטער ווייעך און בייגעדיג, מען קען עס נאך בייגן אויף אלע זייטן. 

ווערן פארהארטעוועט און מען קען עס מער נישט בייגן.  וואקסט און די בלעטער  ווארט מען לענגער, די לולב  אבער אויב 

די זעלבע זענען מענטשן; ווי עלטער זיי ווערן זענען זיי מער פארהארטעוועט. עס ווערט אלס שווערער זיך צוצופאסן צו א 

צווייטן. און דערפאר איז די מערסט-ערוואקסענע צייט צו חתונה האבן ווען מען איז נאך זייער יונג. 
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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
.Simchas Hachaim Publishing )SHP( is the official publisher of Rabbi Avigdor Miller's books and lectures 

SHP is a project of Yeshiva Gedolah Bais Yisroel. Visit us at simchashachaim.com

פראגע

זאל א מענטש ווארטן 
מיט'ן חתונה האבן ביז א 
שפעטערע יארגאנג, כדי 

ער זאל שוין זיין מער 
ערוואקסן?

ברכת מזל טו"ב
 קדם האי גברא יקירא, מזכה ומהנה את הרבים, מענ"ג את השב"ת, מפיץ דברי תורה מוסר

וחסידות מדי שבוע בשבוע, בפרט בהפצת גליון הלז

הר"ר יואל יו"ט יאזשעף הי"ו

לרגל שמחת הולדת בנו היקר למז"ט 
 הוא הגבר אשר התייצב למענינו לפרסום המאמרים מתורת מורינו זצ"ל ומני אז עומד לימינינו בלו"נ ומשקיע רב 

כחו ואונו בעבודת עיצוב ועימוד הגליונות ברוב פאר והדר לזכות את הרבים - ייש"כ זכות הרבים תלוי בו!
ויה"ר שירווה רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח, ויזכה להמשיך בפעולותיו הטובות ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים עבג"צ
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