
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:
קוק, אדם און חוה זענען לכאורה געווען ווייס, יא?! 
אודאי אויב וועט איר גיין קיין בראונסוויל און פרעגן די 

נישט...  אודאי  אז  זאגן  זיי  וועלן  איינוואוינער,  ארטיגע 

וועלן זאגן אז משה איז געווען שווארץ און יעדער  זיי 

פארשטייען  מיר  אבער  שווארץ...  געווען  איז  איינער 

ווייל איבעראל  ווייס,  פון די חומש אז זיי זענען געווען 

אין תנ"ך ווען מען רעדט פון א מענטש וואס איז נישט 

ווייס, ווערט עס דערמאנט.

יעצט וויאזוי פארשטייען מיר אז צוויי עלטערן מיט 

דער  בלאנד?  איז  וואס  קינד  א  האבן  האר  ברוינע 

בלאנדע  א  דארט  געווען  איז  עס  אז  איז  ענטפער 

וואו  אבער  יחוס.  אינעם  ערגעצוואו  עלטער-זיידע 

איז געווען די בלאנדקייט ביז יעצט? די צוויי עלטערן 

בלאנדקייט?!  פון  צייכענעס  שום  קיין  נישט  ווייזן 

דער ענטפער איז אז עס ליגט באהאלטן אין זייערע 

נאטורן,  ברוינע  זייער  בלויז  צייגן  אליינס  זיי  דזשינס. 

בלאנדע  באהאלטן  זענען  דזשינס  זייערע  אין  אבער 

כאראקטער-אייגנשאפטן. 

באהאלטן  האבן  צו  מעגליך  איז  עס  אז  מיר  זעען 

זעט  מען  וואס  אייגנשאפטן  געוויסע  דזשינס  די  אין 

נאכנישט אן אין די עלטערן. 

די  געהאט  האבן  חוה  און  אדם  דערפאר,  און 

אייגנשאפטן אין זייערע דזשינס פון וואו עס האט זיך 

ראסעס.  סארט  פארשידענע  אנטוויקלען  געקענט 

און  הבל  און  קין  ווייס.  געווען  זענען  אליינס  זיי  אבער 

שת זענען אויך געווען ווייס, אבער שפעטער, אין איינע 

פון די שפעטערדיגע דורות, האבן געוויסע שווארצע 

דזשינס זיך אנגעהויבן צו ארויסווייזן און אזוי האבן מיר 
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ענטפער:
מיליאן  די  מיט  טון  גייט  איר  וואס  זיך  ווענד  עס 
דאלאר. געווענליך איז האבן א מיליאן דאלאר סתם 

א קאפ-וויי. איינמאל מען האט א מיליאן דאלאר איז 

דאס לעבן מער נישט קיין לעבן. מען ווערט א קנעכט 

צו די געלט. מען דארף זיך אפגעבן מיט פארמעגנס, 

שלאפן  גייט  ארימאן  אן  מנוחה.  קיין  נישט  האט  מען 

רייכער  א  נישט.  אים  באדערט  קיינער  און  ביינאכט 

מענטש איז אייביג פארנומען און ערשעפט.

אבער טאמער איר ווילט האבן מיליאן דאלאר כדי 

יא, בעט פאר א  ישיבות, דעמאלטס  צו בויען גרויסע 

מיליאן דאלאר. אויסדרוקליך.  

"הרחב פיך" מיינט, מען זאל עפענען ברייט די מויל 

א מיליאן  בלויז  אז  זאגט  ווער  און בעטן פאר אלעם! 

"רבונו  זאגט  און  מויל  אייער  עפנט  גוט?  איז  דאלאר 

בס"ד
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וויאזוי ערקלערן מיר די 
עקזיסטענץ פון שווארצע 

און ברוינע ראסעס? יעדער 
איינער שטאמט דאך פון אדם 

און חוה!?

איז עפעס שלעכט אויב 
איך דאווען צום באשעפער 
ער זאל מיר געבן א מיליאן 

דאלאר?



רבי אביגדור ענטפערט...

של עולם, העלף מיר איך זאל קענען א גאנצע מסכת. 

איך וואלט ליב געהאט צו קענען בבא קמא פון אנהייב 

זאך  גלאררייכע  א  געווען  נישט  וואלט עס  סוף."  ביזן 

מציעא?  בבא  אויך  אפשר  און  קמא?  בבא  קענען  צו 

וואספארא  איר  ווייסט  צי  בתרא?  בבא  אויך  אפשר 

שמחה עס איז צו קענען דריי מסכתות פון אנהייב ביזן 

ענדע? איר זענט אן עכטע מיליאנער! קיינער קען זיך 

נישט צו אייך פארגלייכן.

בעט  פרק.  איין  פאר  מתפלל  זייט  ערשטנס  איז 

איין  קענען  צו  העלפן  אייך  זאל  אויבערשטן  דעם 

פרק בשלימות. דאן וועט איר קענען נאך א פרק, און 

א  ווערן  אפשר  איר  וועט  צוביסלעך  און  פרק,  א  נאך 

מיליאנער אין תורה. 

זיכער  מאכט  קינדער.  גוטע  האבן  צו  אויך  בעט 

צו בעטן פאר אלעם. און אויב איר בעט אויך פאר א 

דארפט  איר  חטא.  קיין  נישט  ס'איז  דאלאר,  מיליאן 

עס  איז  טאקע  פאסירט  עס  פאל  אין  אז  וויסן  אבער 

נישט אזא פשוט'ע זאך. איר דארפט ערווארטן זייער 
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ענטפער:
עס ווענד זיך אין די יארגאנג, און עס ווענד זיך אויך 
אינעם מצב. מען קען נישט געבן קיין כלל. די עלטערן 

דארפן נוצן זייער אפשאצונג.

אינגלעך  גרויסע  אז  פראגע  קיין  נישט  איז  דאס 

שפילן נישט מיט קיין מיידלעך!

פון  אינגלעך  אפטיילן  דאס  אז  וויסן  דארפן  מיר 

אמאליגע  געזעלשאפט.  פון  יסוד  א  איז  מיידלעך 

דאס  העולם  אומות  די  להבדיל  אפילו  האבן  צייטן 

די  אפגעטיילט  האבן  שולעס  אלע  פארשטאנען. 

די  און  אינסטיטוציע  איין  אין  אינגלעך  הויעך-שולע 

איז  עס  און  אינסטיטוציע.  אנדערע  אן  אין  מיידלעך 

ניטאמאל  האבן  זיי  ווייט.  מיילן  אפגעטיילט  געווען 

איך  צווייטן.  צום  איינס  נאנט  שולעס  די  געהאט 

געדענק עס נאך. עס איז געווען מיילן אפגערוקט.

פילע  די  געהאט  נישט  זיי  האבן  דערפאר  און 

נישט  האבן  זיי  היינט.  דא  זענען  וואס  פראבלעמען 

ארויסקומען  וועט  וואס  נידריגקייט  די  פון  גע'חלומ'ט 

אלס רעזולטאט פון אפלאזן דעם יסוד.

שולעס פון אינגלעך און מיידלעך אינאיינעם מאכט 

חרוב אמערקע. עס האט רואינירט אלע קאלעדזשעס. 

פלעצער  ערגסטע  די  היינט  זענען  קאלעדזשעס  די 

די  אין  פלאץ  קיין  דא  נישט  איז  עס  אמעריקע.  אין 

איז ערגער  וואס  גאנצע אמעריקאנער געזעלשאפט 

ווי די דארמיטאריס פון די קאלעדזשעס. און עס איז 

א רעזולטאט פון אויפגעבן אויף דעם יסוד אז מענער 

און פרויען זאלן זיין אפגעטיילט.

יעצט איך וויל נישט רעדן צו סך, ווייל עס וועט טרעטן 

אויף מענטש'נס פיס-פינגער... אבער אין אייראפע אין 

און  מענער  זענען  געזעלשאפטן,  ארטאדאקסישע 

פרויען געווען נאך מער אפגעטיילט ווי אין אמעריקע. 

זיי האבן נישט געארבעט אין אפיסעס אינאיינעם מיט 

פרויען  אסאך  ווייל  זאגן,  גארנישט  וויל  איך  מענער. 

זענען כולל-ווייבער און זיי שפירן בארעכטיגט, אבער 

אין דער אפיס פון דער סלאבאדקע ישיבה איז נישט 

געווען קיין איין פרוי. אלע זענען געווען מענער. און עס 

ישיבה בנין. די אפיס איז  ניטאמאל געווען אינעם  איז 

געווען ערגעץ אנדערש, עטליכע גאסן אוועק. אבער 

נאך אלץ איז נישט געווען קיין איין פרוי אין דעם אפיס.

וועגן  נאר  דעם,  וועגן  צופיל  רעדן  נישט  גיי  איך 

דער  געזאגט  ווי  איז  וואס  אלגעמיין,  אין  יסוד  דעם 

שפירן  נישט  זאלן  פרויען  און  געזעלשאפט.  פון  יסוד 

באליידיגט. עס איז נישט צוליב וואס מען אנערקענט 

איז  עס  נאטור;  איז פשוט מענטשליכע  עס  נישט.  זיי 

זיי  אז  פרויען  די  פאר  און  מענער  פון  טובה  די  פאר 

זאלן זיין אפגעטיילט. 
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זאל מען אפהאלטן א 
קליין יונגל פון שפילן מיט 

מיידלעך?





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




