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ענטפער:
"שבט מוסר".  וויל עפעס ערקלערן פונעם ספר  איך 

דער שבט מוסר איז זייער א שארפע מוסר-ספר. עס איז 

נישט פאפולער היינט, אבער אמאל איז עס געווען גאנץ 

אויפגעכאפט. ער זאגט ווי פאלגענד:

אויב א מענטש דארף נעמען א שפאציר אין א פארק 

צו  אביסל  זיך  הדעת,  ישוב  זיין  צוריקצובאקומען  כדי 

בארואיגן דעם מח, איז עס א מצוה צו טון. יעצט, אסאך 

טוען אלעמאל  זיי  אז  מיינען  און  זיך מענטשן  נארן  מאל 

לשם מצוה, אבער עס איז נישט קיין שאלה אז צומאל איז 

עס א מצוה זיך צו לאזן וואויל-גיין אביסל. 

"תנו  דאן  מיואש,  און  צעקלאפט  איז  מענטש  א  ווען 

א  פאר  וויין  שטארקע  א  געב   – ו(  לא,  )משלי  לאובד"  שכר 

פארביטערטער מענטש. ווען א מענטש איז פארביטערט 

און מיואש געב אים א טרונק וויין. א שטארקע וויין קען אים 

אביסל אוועקנעמען זיין קאפ, עס וועט אים מאכן אביסל 

דארף  מען  אבער  גוט.  עס  איז  אים  פאר  אבער  שיכור, 

קענען וויסן ווען יא און ווען נישט.  

במילא איז נישט קיין שאלה אז מיר האבן א רעכט צו 

האבן גוטע זאכן אויף דער וועלט, ווייל עס איז א חלק פון 

אונזער "מזונות"; דאס האלט אונז. א מענטש מוז האבן א 

געוויסע מאס געשמאק אויף דער וועלט. 

אלזא, אויב די 'האבי' איז א קליינע זאך, עס פארנעמט 

נישט צופיל צייט, ס'איז נישט טייער, און עס העלפט אים 

מער...  לערנען  קענען  דערנאך  און  זיך  צו  צוריקקומען 

קען זיין, עס ווענד זיך וואס עס איז. איך קען נישט געבן 

הַאּביס.  סארטן  אלע  אויף  הכשר  כלליות'דיגער  קיין 

און  יסוד,  וויסן דעם  א מענטש  זאל  אין אלגעמיין  אבער 

ער זאל עס טון לשם שמים.

איך  – האב  אנידערגעשלאגן  איז  א מענטש  טאמער 

פלעשל  א  נעמען  ער  זאל   - מאל  אסאך  געזאגט  שוין 

סאדע און א שטיקל טשאקלאד קעיק און זיך אראפזעצן 

און נאכדעם צוריקקומען אויף די שינעס. פארוואס נישט? 

כאטש ס'איז נאשעריי, און עס איז נישט געאייגנט פאר א 

פרוש אדער א חסיד, אבער נאך אלץ איז עס וויכטיג כדי 

צו קענען צוריקבאקומען זיין רואיגקייט, און אויב טוט ער 

עס לשם שמים איז עס זיכער א מצוה צו טון. 
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ענטפער:
א  עפעס  טרעפן  נישט  מיר  דארפן  גוים  בנוגע 
ס'איז  שווער.  זיי  איז  עס  פארוואס  סיבה  ספעציעלע 

דעם  אנערקענען  סיי-ווער  זאל  פארוואס  נאטירליך. 

פאקט אז א צווייטער איז אויסדערוועלט? און דערפאר 

ערקלערונג  ספעציעלע  קיין  זוכן  נישט  מיר  דארפן 

נישט אננעמען דעם געדאנק אז כלל  ווילן  זיי  פארוואס 

ישראל איז דער עם הנבחר. 

וועלכע  אידן  דא  אויך  זענען  פארוואס  יעצט, 
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פארוואס איז אזוי שווער 
פאר די גוים און אפילו פאר 
אסאך אידן צו אנערקענען 
און אננעמען דעם געדאנק 

אז כלל ישראל איז דאס 
אויסדערוועלטסטע פאלק?

מעג א פרומער איד האבן 
א "הַאּבי", אדער איז עס א 

גוי'אישע זאך?
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איז  ישראל  כלל  אז  אנצונעמען  שוועריקייטן  האבן 

אויסדערוועלט?

געפאלן  זענען  אידן  יענע  אז  איז  ענטפער  דער 

אונטער די איינפלוס פון די גוים. דאס אלעס. אידן וועלכע 

טראכטן ווי גוים, זיי ליינען זייערע צייטוגנען און גייען אין 

זייערע סקולס און זענען אסימילירט אין זייערע וועגן, נאך 

אסאך  היינט  האבן  מיר  אנטיסעמיטן.  זיי  ווערן  וויילע  א 

"אידישע אנטיסעמיטן". זיי האבן פיינט זייער פאלק, ווייל 

זיי האבן זיך עס אויסגעלערנט פון די גוים. 

דאס  זיך  לערנט  סקול  פובליק  אין  גייט  איד  א  אויב 

זיך  ווייל ער דרייט  זיין פאלק,  פיינט צו האבן  אויס  קינד 

צווישן גוים. אידן וועלכע דרייען זיך בלויז צווישן אידן און 

זיי לערנען וואס דאס אידישע פאלק איז, וועט נאטירליך 

זיין גרינג אנצונעמען אז כלל ישראל איז דער עם הנבחר. 
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ענטפער:
א גוטע שאלה. ערשטנס כל, דער טאטע לערנט אויס 
די קינדער צו רעספעקטירן די מאמע. דער טאטע זאל 

די  מאמע.  די  זיין  מכבד  צו  קינדער  די  צו  רעדן  כסדר 

מאמע זאל כסדר אויסלערנען די קינדער צו מכבד זיין 

דעם טאטן. כסדר! עס איז א מצוה דאורייתא, און לערנט 

עס פאר אייערע קינדער.

אין צוגאב, וואלט איך געזאגט: עלטערן זאלן זיך אנטון 

אין אזא וועג וואס ברענגט ארויס רעספעקט. א פרוי זאל 

קיינמאל נישט געכאפט ווערן אויף אירע הענט און קניען 

וואשנדיג די פלאר, ווען איר פאמיליע איז דארט. אויב וויל 

ווען  נאר  קניען,  און  הענט  אירע  אויף  פלאר  די  וואשן  זי 

קיינער זעט נישט... 

זי זאל אנטון איר שייטל און אויסקוקן ווי א פרינצעסן. 

איר.  פאר  רעספעקט  געוויסע  א  האבן  זאל  משפחה  די 

דער מאן אויך. דער טאטע זאל האבן א געוויסע אויסקוק 

פון חשיבות אין זיינע קליידער.

אבער די הויפט סיבה וואס ברענגט רעספעקט פאר 

עלטערן איז די ידיעה אז דער אויבערשטער פארלאנגט 

אודאי  קינדער.  פאר  אויסלערנען  דאס  דארף  מען  עס! 

זאל עס דער רבי אין חדר אויך אויסלערנען. דער רבי אין 

ישיבה איז מחויב עס צו לערנען מיט די קינדער. אויב טוט 

ער עס נישט, פארנאכלעסיגט ער זיין אויפגאבע. 

פאר  זאכן  אסאך  אויסלערנען  דארף  רבי  א  אגב, 

דארף  מען  גמרא.  און  חומש  די  בלויז  חוץ  קינדער,  די 

זיי  דארף  רבי  א  השם.  אהבת  שמים,  יראת  לערנען  זיי 

לערנען פרומקייט.   

איך געדענק א פאל, א מענטש וואס איז אויפגעוואקסן 

די  אז  דערציילט  מיר  האט  ד'מיין  פראנקפורט  אין 

רעדן  פלעגט  הויעך-שולע  אין  לערערין  מאטעמאטיק 

די  אין  ד'מיין  פראנקפורט  אין  שמים.  יראת  וועגן  זיי  צו 

אידישע, ארטאדאקסישע הויעך-שולע, האט אפילו דער 

מאטעמאטיק לערערין גערעדט וועגן יראת שמים. 

דעפארטמענט  ענגליש  די  אין  דא  ישיבות  די  אין 

די  אימיטן  שמים.  יראת  וועגן  רעדן  טיטשערס  די  זאלן 

און  מינוט  א  פאר  אפשטעלן  זיך  זיי  קענען  אלגעברא 

רעדן וועגן יראת שמים. עס האט א גרויסע השפעה אויף 

אויב  געטון.  נישט  ס'ווערט  אז  שאד  א  ס'איז  תלמיד.  א 

קינדער  די  מענטש.  קלוגער  א  ער  איז  עס  טוט  איינער 

שמים  יראת  די  אבער  אלגעברא,  די  פארגעסן  קענען 

וואס זייער טיטשער האט זיי געלערנט וועט בלייבן מיט 

זיי אויף אייביג. 

מורא  צו  קינדער  די  לערנט  געדאנק.  דער  איז  דאס 

זיין די עלטערן, און  האבן פון זייערע עלטערן, צו מכבד 

אויך צו מורא האבן פון הקב"ה און צו כסדר טראכטן פון 

הקב"ה. 

"קוק,  אים,  זאג  קוכן,  שטיקל  א  באקומט  קינד  א  ווען 

דיין טאטע אין הימל האט דיר געגעבן דעם קוכן. דאנק 

אים מיט א ברכה." לערן אים אויס צו דאנקען דעם טאטן 

אין הימל. לערן אים אויס צו טראכטן אויף דעם וועג. עס 

איז גראדע אויך א גוטער געדאנק אז דו אליינס זאלסט 

עס אויך טראכטן...
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וויאזוי קענען עלטערן 
איינקויפן רעספעקט ביי 

זייערע קינדער? 





רבי אביגדור ענטפערט...



רבי אביגדור ענטפערט...



רבי אביגדור ענטפערט...

 בס"ד

 יםקונטרס עכרליהע ן דיאי יךוועכנטל ערשיינט גליון די דאזיגע

 מערכת להתענגשע"י גוט שבת /שבת עונג
 קליקט אויפן פאלגענדע לינק  ךא ווא $1פאר בלויז  ימעילים אויף אצו באקומען די קונטריס

http://goo.gl/forms/S8Ozcjl4K1 

 Subscribe@Lehisaneg.com אדער שיקט אן אימעיל צו

 (רוקטאפגעצוויי וואכן מיט י גליון ד יינטערשדעת, אויף ל ווי אויךע אימעיל ליסטונזער א ףאוי)

 כל טוב




