
רבי אביגדור 
ענטפערט...
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ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
האבן  פון  ציל  פאר'ן  געווארן  באשאפן  איז  וועלט  די 

תענוג. איינער פון מיינע גרויסע רבי'ס ז"ל אין סלאבאדקע 

ווי  געזאגט  האט  ער   – נעכטן  ווי  עס  געדענק  איך   –

ישרים  מסילת  פונעם  ווערטער  ערשטע  די  פאלגענד: 

זענען. לייגט צו קאפ. "האדם לא נברא אלא להתענג על 

ה'" – א מענטש איז באשאפן געווארן בלויז פאר'ן ציל פון 

הנאה האבן פון די זיסקייט פונעם אויבערשטן. 

לערנט  אזוי  הבא.  עולם  אין  הנאות?  די  זענען  וואו 

געווארן  איז באשאפן  וועלט  די  אז  איינער פשט.  יעדער 

זיך צו מתענג זיין פונעם אויבערשטן אין עולם הבא. מיר 

גרייטן זיך אן דא אז מיר זאלן קענען הנאה האבן דארטן. 

דאס איז דער פשוט'ער פשט. 

אויך  איז  וואס  באדייט,  א  נאך  דא  אבער  איז  עס 

וועלט איז  "האדם לא נברא אלא להתענג!" – די  אמת. 

אפ!  דיך  שטעל  תענוג.  פאר  בלויז  געווארן  באשאפן 

נישט...  עס  גלייכן  צדיקים  אמת.  אויסדרוקליך  איז  עס 

יא. אבער אויף דער  תענוגים?! תענוגים אין עולם הבא, 

וועלט? זיי זענען אבער נישט קיין צדיקים... א צדיק דארף 

פארשטיין אז דער באשעפער האט געמאכט 'די' דאזיגע 

וועלט פאר תענוגים.

אין  ישרים  מסילת  דער  אז  וועלט  גוטע  אזא  איז  עס 

די  אז  איבערצייגן  צו  אונז  שווער  ארבעט  פלאץ  איין 

הערט?!  איר  פלאץ.  ענדגילטיגע  די  נישט  איז  וועלט 

ווי א שאד די צייט. ער שפירט  פאר אונז קוקט עס אויס 

פאר וויכטיג אונז צו איבערצייגן אז די וועלט איז נישט די 

א ראיה  איבער מיט  ווייזט עס  ער  ענדגילטיגע פלאץ?! 

אז קיינער בלייבט נישט דא אויף אייביג. עס קומט אמאל 

פראבלעמען.  און  צרות  דא  זענען  צומאל  ענדע.  אן  צו 

היעלה  ווערטער!  זיינע  פון  איבערראשט  זענען  מיר 

די  איז  וועלט  די  אז  געטראכט  האט  ווער  הדעת?  על 

ענדגילטיגע פלאץ?!

איז אזא  וועלט  די  אויך  אז  געוואוסט  אבער ער האט 

זיס! עס איז אזוי  זייער  פרייליכע פלאץ; דאס לעבן איז 

גוט צו לעבן! עס איז א מורא'דיגע געשמאק צו זיין צווישן 

און דערפאר  הזה!  עולם  פון  די לעבעדיגע. דער תענוג 

איז דא א מעגליכקייט פון מאכן א טעות און טראכטן אז 

דא איז די עיקר פלאץ. און וועגן דעם זאגט ער "ניין. עס 

קומען נאך גרעסערע תענוגים ווי דאס."

נישט געוואוינט צו טראכטן אזוי  וואס זענען  מענטשן 

וועלן עס נישט פארשטיין. איר דארפט אוועקגעבן א חלק 

ווי גוט עולם הזה  פון אייער לעבן צו לערנען די נושא – 

)TAPE # E-262( .איז. איר דארפט עס שטודירן
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ענטפער:
איך וועל אייך פרעגן אן אנדערע פראגע: וואס זאל א 

מענטש טון אויב זיין פרנסה איז צו זיין א "רועה בקר", ער 

און דער  קיען אגאנצן טאג?...  אויף  געבן  דארף אבאכט 

ענטפער איז – זיי זענען קיען. במילא פיר דיך אויף שיין 

צו די קיען. שטויס נישט די קיען... ניין, מען שטויסט נישט 

קיין קוה. א קוה מעלקט מען און דאס אלעס. 

בס"ד

כי תבא
תשפ"ב לפ"ק

גליון רל"ז
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פראגע

פראגע

וואס וואלט איר געזאגט איז 
די ציל פון די גאנצע וועלט?

וואס זאל א מענטש טוט אויב 
זיין פרנסה פארלאנגט פון 
אים זיך צו דרייען אגאנצן 

טאג צווישן גוים?



רבי אביגדור ענטפערט...

שואל: אבער וואס טוט זיך אויב די קוה 
שטויסט אים?

ענטפער:

נישט  זיך  לוינט  דיר,  שטויסט  קוה  די  אויב 

צוריקצושטויסן. דו דארפסט דאך האבן די קיען צו מאכן 

פרנסה. די זעלבע זאך דארפסטו טראכטן אז זיי זענען 

קיען און דו דארפסט זיי האבן צו מאכן פרנסה, און דאס 

אלעס. אסאך מאל קען א קוה געבן א שטויס, דארפסטו 

שמייכלען און עס דולדען. נישט צוריקשטויסן.

שואל: אבער איר האט גערעדט היינט 
וועגן די וויכטיגקייט פון זיך האלטן 

אפגעשיידט פון גוי'אישע השפעות. וויאזוי 
קען איך עס טון אויב איך האנדל מיט זיי 

אגאנצן טאג?

ענטפער:

אה! דאס איז אן ערנסטע שאלה. מיינט נישט אז עס 

איז א פוסטע שאלה. עס איז נישט קיין פראגע אז עפעס 

דארפן  בכלליות  אויסדרוקליך.  דיר,  אין  אן  זיך  רייבט 

מיר וויסן אז כאטש אונזער געדאנקענגאנג אויף זיי, איז 

אבער די פאקט אז זיי זענען גוים און מיר דארפן זיין זייער 

וואכזאם ווייל עס רייבט זיך אן. אבער איר קענט זיך נישט 

העלפן. וואס קענט איר טון? 

סביבה  סארט  אזא  אין  איר  ארבעט  אויב  דערפאר, 

דארפט איר לערנען אביסל מער יראת שמים אין אייער 

פרייע צייט. איר דארפט לערנען מער מוסר ווי א כולל-

איר  בשעת  אהיים,  קומט  איר  ווען  במילא  אינגערמאן. 

עסט נאכטמאל, אפשר זאלט איר אריינקוקן אין מסילת 

מסילת  אין  קוקן  זיי  עס.  טוען  מענטשן  געוויסע  ישרים. 

וועג פון אביסל  זיי עסן נאכטמאל. עס איז א  ווען  ישרים 

אריינגעגאנגען  איז  עס  וואס  פון  מח  זייער  אויסוואשן 

דורכאויס'ן טאג. 

איז  עס  דערוועגן.  טון  עפעס  איר  דארפט  סיי-וויאזוי, 

נישט אזא פשוט'ע פראגע. עס איז גארנישט פשוט. איר 

האט א היתר עס צו טון, דאן גייט ארבעטן. איר קענט זיך 

נישט העלפן, אבער עס איז בכלל נישט קיין פשוט'ע זאך.
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ענטפער:
תשרי איז די געבורטסטאג פון די וועלט, און ניסן איז 

די געבורטסטאג פון כלל ישראל. חודש ניסן זענען מיר 

ווי מיר  ארויסגעגאנגען פון מצרים און געווארן א פאלק. 

זאגן ביים דאווענען "יוצרינו יוצר בראשית", עס זענען דא 

באשאפן  אונז  האט  ער  אז  מיינט  "יוצרינו"  יצירות.  צוויי 

אלס א פאלק, און "יוצר בראשית" – ער האט באשאפן די 

וועלט ביים אנהייב.

במילא, די בריאה פון כלל ישראל איז געווען פסח, און 

וועגן דעם איז עס די ערשטע חודש פאר אלע מועדים, 

פראווענען  תשרי,  חודש  ראש   – יאר  א  איינמאל  אבער 

מיר דעם יארטאג פון ווען דער באשעפער האט באשאפן 

די וועלט.   
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פראגע

אויב חודש ניסן איז די 
ערשטע חודש אין די תורה, 

פארוואס איז ראש השנה אום 
תשרי?
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