
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:
אנדערע  פארמיידן  און  פארזיכטיג  זיין  פון  יסוד  דער 

קינדער פון באקומען קנאה איז א וויכטיגער יסוד, יא. חוץ 

טאמער מען טוט עס פאר א ציל, צו מחזק זיין די קינדער 

צו זיין וואויל. 

זייער  געלערנט  האט  תלמיד  א  אויב  זאגן  לאמיר 

אויב  איז  א מתנה ברבים,  געבן  אים  וויל  און מען  פלייסיג 

טוט מען עס לשם שמים, ווייל מען וויל עפעס אויפטון, איז 

עס עפעס אנדערש. אסאך מאל דארפן מיר טון זאכן וואס 

קענען צוברענגען ביי אנדערע מדות רעות, אבער עס איז 

לשם שמים, במילא איז עס נישט קיין פראבלעם. 

אויס  לויבט  איר  זאגן  לאמיר  משל.  א  געבן  וועל  איך 

אפשר  אז  טראכט  איר  און  זאך,  גוטע  א  פאר  מענטש  א 

ווערן  קען אייערע לויב-ווערטער ברענגען אז יענער זאל 

איר  זאלט  אפשר  אז  איר  טראכט  במילא  גאוה.  בעל  א 

אים נישט אויסלויבן. ניין, זארגט אייך נישט וועגן דעם. אין 

סלאבאדקע האט מען געזאגט אז ס'איז א כלל גדול: עס 

איז נישט דא אזא זאך ווי "לפני עור" ווען עס קומט צו מדות. 

אויב איז דא א מצוה צו מאכן א מענטש פרייליך, טראכטן 

מיר נישט פון די מעגליכקייט אז עס קען פארדארבן דעם 

מענטש. 

יסוד.  דעם  נאך  אויך  פאלגט  אליינס  באשעפער  דער 

אל  תשמעו  שמוע  אם  "והיה  זאגט  אויבערשטער  דער 

וועט  איר  אויב   – היום"  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  מצוותי 

אויספאלגן די מצוות וואס איך באפעל אייך היינט, "ונתתי 

און  צייט,  אין  רעגן  געבן  איך  וועל   – בעתו"  ארצכם  מטר 

ואכלת  דגנך  "ואספת  זאכן,  גוטע  אלע  קומען  וועט  עס 

ושבעת" – דו וועסט איינזאמלען דיין תבואה פון פעלד און 

דו וועסט עסן און ווערן זאט. 

זייער  זייט  אבער   – לכם"  "השמרו  שטייט  דאן  און 

געווארנט! איך וועל ענק טאקע געבן שכר פאר די מצוות 

ושבעת  ואכלת  אבער  ושבעת",  "ואכלת  זיין  וועט  עס  אז 

עסן,  צו  גענוג  האבן  מענטשן  איינמאל  סכנה.  א  אויך  איז 

כלל   – ויבעט"  ישורון  "וישמן  סכנה.  א  אלעמאל  עס  איז 

ישראל וועט ווערן פעט און אנהייבן צו שטויסן. אבער דער 

אויבערשטער גיבט אונז עסן צו דער זעט סיי-וויאזוי. 

טא, מען זאגט נישט "איך וועל מאכן מענטשן זאלן זיין 

ניין,  מדות."  גוטע  האבן  זאלן  זיי  כדי  הונגעריג  און  ארים 

מען טוט דאס נישט. מען גיבט פאר ארימע מענטשן גענוג 

עסן און מען זארגט זיך נישט וועגן "השמרו לכם... ואכלת 

ושבעת", פונקט ווי השי"ת גיבט אונז אויך; ער זארגט נישט. 

מיר דארפן געבן און זיך נישט זארגן וועגן יענעמ'ס מדות. 

שמים  לשם  געטון  ווערט  עס  ווען  צומאל  דערפאר, 

קענען מיר איגנארירן די חשש אז אנדערע וועלן באקומען 

קנאה. 

א  אין  קנאה  פארמיידן  צו  זיך  לוינט  בכלליות  אבער 

משפחה. אויסדרוקליך! ווייל מען קען קיינמאל נישט וויסן. 

ווען מען פלאנצט איין קנאה אין די מח פון א קינד קען מען 

זיין הארץ  וויפיל עס גייט זיך עסן אין  וויסן  קיינמאל נישט 

ווייסט וואס וועט פאסירן אין די קומענדיגע יארן.  און ווער 

עס איז זייער א וויכטיגער לימוד וואס מיר לערנען פון די 

מעשה!

בס"ד

וישב
תשפ"ג לפ"ק

גליון נ"ר

RebAvigdorAnswers@gmail.com פאר הערות שיקט אן אימעיל צו

פראגע

די גמרא לערנט ארויס פון 
די מעשה פון יוסף הצדיק, 

אז א מענטש זאל קיינמאל 
נישט בעפארצוגן איין קינד 

פון זיין משפחה איבער 
אנדערע קינדער )שבת י:(, צי 

איז דאס אויך נוגע צו געבן 
עפעס א ספעציעלע זאך 

פאר א צווייטנ'ס קינד, צום 
ביישפיל א רבי פאר תלמידים 
וואס וועלט אויס איין תלמיד 

איבער די אנדערע?
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דעם  צוליב  אז  גמרא,  די  אין  דארט  שטייט  עס  אגב, 

וואס יעקב האט בעפארצוגט יוסף פאר זיינע ברידער און 

האט גורם געווען קנאה צווישן די ברידער און זיי האבן אים 

געשטראפט  מען  איז  דעם  וועגן  מצרים,  קיין  פארקויפט 

געווען  זענען  מיר  און  מצרים  קיין  אראפצוגיין  געווארן 

פארקנעכטעט צו די מצריים. אלעס צוליב דעם. 

אבער איר דארפט וויסן – פון די אנדערע זייט – אז די 

רייזע פון צוויי הונדערט און צען יאר אין מצרים, איז געווען 

אויספלאנירט דורך הקב"ה פאר זייער א וויכטיגער צוועק, 

געקענט  וואלט אבער  עס  צוועק.  וויכטיגערע  א  פיל  נאך 

געשען דורך אנדערע וועגן. דער פאקט אז עס איז געשען 

צו  אונז  געווארן  געמאכט  איז  קנאה  פון  רעזולטאט  אלס 

לערנען צו פארמיידן מענטשן פון באקומען קנאה. אבער 

עס מיינט נישט אז טאמער יעקב וואלט נישט בעפארצוגט 

יוסף וואלט מען נישט געגאנגען קיין מצרים. ניין, עס וואלט 

)E-231 #( .סיי ווי געדארפט געשען. אויסדרוקליך

z

ענטפער:
אודאי איז עס אויסגעהאלטן. וואס דען וועט איר טון? 
גיין ליידיג? ליידיגגיין איז נישט גוט פאר א מענטש. "גדולה 

מלאכה!" ארבעטן איז זייער א גרויסע זאך!

איר  וועט  אפשר  געלט.  אוועקלייגן  מען  דארף  אודאי 

אנדערע  טון  וועלן  איר  וועט  אפשר  הויז.  א  קויפן  וועלן 

דא  אלעמאל  זענען  עס  געלט.  אייער  מיט  זאכן  גוטע 

געלט.  אייער  מיט  נוצן  מאכן  קענען  וואס  מוסדות  גוטע 

בעסטע  די  צו  ווערן  געשיקט  דארפן  קינדער  אייערע  און 

מלמדים.  פריוואטע  קינדער  דארפן  מאל  אסאך  ישיבות. 

מלמדים  ספעציעלע  האבן  צו  געלט  אסאך  קאסט  עס 

טון  צו  זאכן  גוטע  אסאך  דא  זענען  עס  קינדער.  די  פאר 

מיט געלט. 

און דערפאר, אודאי זאלט איר ממשיך זיין צו ארבעטן. 

אויב א מענטש מאכט ביי זיך אפ אז ער גייט נישט ארבעטן 

חוץ צו פארדינען די מינימום, ווערט ער א ליידיגייער. ער 

ער  תורה.  לערנען  און  המדרש  בית  אין  זיצן  נישט  גייט 

ווערט א באם. ער וועט זיצן הינטן פונעם בית המדרש און 

וועט  זאגן אביסל תהלים, אביסל וועט ער שלאפן און ער 

זיין א ליידיגייער. )# 587(

z

ענטפער:
וועל  איך  און  אויסדרוקליך!   – איז  ענטפער  דער  און 

מסביר זיין וויאזוי ביידע קענען זיין גערעכט. 

א  איז  וואס   – מציאות  א  אין  מחלוקת  א  אפילו 

די  פון  כללים  געוויסע  אויף  באזירט  איז   – זעלטענהייט 

וואס  מח  זיין  געברענגט  האט  איינער  יעדער  און  תורה. 

שיטה.  זיין  אונטערצושטיצן  תורה-השקפות  מיט  פול  איז 

פאל  ספעציפישע  די  אין  אויב  אפילו  אז  זיין  קען  במילא 

זענען די פאקטן נישט וואס מיר האבן געמיינט אז עס איז. 

אין די יעצטיגע מציאות איז דער צווייטער גערעכט, אבער 

די יסודות פונעם אנדערן מאן דאמר זענען נאך אלץ אמת 

אויף א צווייטן פלאץ. עס איז נישט קיין פראגע אז אלעס 

איז תורה. 

און דערפאר איז "אלו ואלו דברי אלקים חיים" – אלעס 

אמוראים,  די  נאר  נישט  אפילו  און  זאגן,  חכמים  די  וואס 

אפילו נאך די גמרא, ווען צוויי גדולים רעדן און אפילו ווען 

געוויסע  א  איבער  צווייטן  מיט'ן  איינער  מחולק  זענען  זיי 

מציאות, יעדער איינער באזירט זיין שיטה אויף תורה'דיגע 

די  אין  נאר  אמת,  בעצם  זענען  וואס  כללים  און  יסודות 

יעצטיגע ספעציפישע פאל איז איינס א טעות. )#93(

z

סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכויות שמורות
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פראגע

ווען עס איז דא א מחלוקת 
צווישן מדרשים אדער אין 

די גמרא איבער א פאקט, א 
מציאות, קענען ביידע זיין 

גערעכט?

פראגע

לויט די השקפת התורה איז 
אויסגעהאלטן פאר א מענטש 

צו שטרעבן צו האבן מיר 
ווי פונקט גענוג געלט? איז 
אויסגעהאלטן צו ארבעטן 

צו פארדינען מער געלט פון 
וויפיל מ'דארף אויף דער 

מינוט?
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פראגע

וויאזוי קען מען מאכן אז מען 
זאל זיין חשוב אין די אויגן פון 

די משפחה?
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