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ענטפער:
איך מוז לאכן ווען איך הער די פראגע, אבער עס איז דאך 

צוויבל.  באשאפן  השי"ת  האט  פארוואס  פראגע.  וויכטיגע  א 

וויבאלד עס האט א  ווער דארף עס? און דער ענטפער איז 

אזויפיל געבאקענע  צו  צו  אזויפיל  צוויבל געבט  גוטע טעם. 

עסן. און אויך צו אנדערע עסנס. עס קאסט גוט. 

איר ווייסט, ווען איך גיי אויפ'ן גאס און איך גיי דורך א פרוכט 

פול  זאק  גרויסע  א  אינדרויסן  איך  זעה  טיילמאל  געשעפט, 

מיט צוויבל. איך ווער "עקסיידעט" אה! צוויבל! וואס וואלט די 

וועלט געווען אן צוויבל?! אן צוויבל, וואס איז די וועלט?! ס'איז נישט קיין וועלט! איך זעה א גרויסן זאק פון פאטעיטאס אויף 

קינגס הייוועי. און גרויסע בעגס פון צוויבל. צוויבל און פאטעיטאס. וואס איז בעסער פון דעם? ברוך השם פאר די צוויבל. הודו 

לשם כי טוב כי לעולם חסדו! ברוך השם! צוויבל מאכט אונז פרייליך! וויאזוי קען עמיצער אפילו האבן א פראגע וועגן דעם?! 

פארוואס מיר דארפן צוויבל?!! וויאזוי קען דאס אפילו זיין א קשיא אין אונזער מח?

דו מוזט אנהייבן זיך צו טרענירן. גיי צו די פרוכט געשעפט און מאך זיכער זיך אפצושטעלן און קוקן אויף די צוויבל. און דאן 

זאג "ברוך אתה השם, בורא פרי האדמה". זאג עס! יא, זאג עס. נישט בלויז טראכט עס. די ערשטע פופציג מאל מיינסטו עס 

נישט ערנסט. אבער נאך א וויילע וועסטו עס באמת מיינען. לאז נישט איבער דאס פלאץ ווען מיר ענדיגן רעדן און פארגעס 

עס. ניין, איך מיין עס ערנסט. דו דארפסט פראקטיצירן צו דאנקען השי"ת אויף דער וועלט. גיי דורך א פרוכט-סטענד. דו 

זעהסט צוויבל אינדרויסן. זאג "אההה! בורא פרי האדמה. איך דאנק דיר באשעפער פאר די צוויבל."

אקעי, דו טראכסט אז ביזט א היפאקריט. דו מיינסט עס נישט אמת'דיג. אבער טוה עס סיי וויאזוי. און נאך א שטיק צייט, 

וועסטו פאקטיש אנהייבן צו פילן אמת'דיג פרייליך און דאנקבאר צו השי"ת אז ער האט באשאפן צוויבל. דיין אויבערפלעכליכע 

ווערטער וועט אנהייבן צו האבן א השפעה אויף דיין פנימיות. און נאך א וויילע, וועסטו אנהייבן צו פארשטיין ווי גוט די וועלט 

איז. ברוך השם אז עס איז דא צוויבל אויף די וועלט! ברוך השם אז ס'יז דא פאטעיטאס אויף דער וועלט!
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ענטפער:
די תועלת פון קאלטע וועטערס איז אויסטערליש. קאלטע 

פראדוצירן.  צו  אויפהערן  זאל  ערד  די  אז  מאכן  וועטערס 

וואלט ממשיך געווען צו פראדוצירן און מאכן  אויב די ערד 

אויפגענוצט  עס  וואלט  יאר,  גאנצן  דעם  דורכאויס  וואקסן 

אלע אוצרות, איר גאנצע נוטריאנס און ענערגיע. 

אין  זיך  געפונען  מדבריות  פארוואס  סיבה  די  איז  דאס 

פרשת
וארא

תשע"ח לפ"ק

גליון א'

שאלה #1

פארוואס האט 
דער אויבערשטער 

באשאפן צוויבל? 
ווער דארף עס?

שאלה #2

וויאזוי בענעפיטירן 
מיר פון די קאלטע 

וועטערס?

RebAvigdorAnswers@gmail.com פאר הערות שיקט אן אימעיל צו



רבי אביגדור ענטפערט...

 די שאלות ותשובות זענען איבערגעטייטשט געווארן דורך 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

/https://torasavigdor.org אדער גייט צו ,torasavigdor@gmail.com 
 tikotzky@gmail.com צו באקומען א שו"ת וועכנטליך דורך תלמידו הרב אברהם טיקאצקי שליט"א, שיקט א פארלאנג צו

הייסע קלימאטן. מען טרעפט נישט קיין מדבריות אין קאלטע פלעצער. וויבאלד אין קאלטע פלעצער האט די ערד א שאנס 

צוריקצוקומען צו די כוחות. אין די הייסע קלימאטן אבער, אסאך מאל שיינט די זון אן אויפהער מיט א שטארקע היץ, און די ערד 

האלט אין איין פראדוצירן און ארויסגעבן ביז עס ווערט אויסגעשעפט און צום ענדע פארלירט עס אירע כוחות.

דעריבער איז די קאלטע וועטער ממש א ישועה. א לעבנ'ס-רעטער. די קאלטע וועטער איז דער גורם אז קומענדיגע יאר 

זאל ווידעראמאל וואקסן תבואה. די תבואה זענען א תוצאה פון די קאלטע וועטערס, וואס גיבט די ערד א שאנס זיך אפצורוען. 

איז נעקסטע זומער, ווען דו ווילסט אריינבייסן אין א מחיה'דיגע פיטש, געדענק צו דאנקען הקב"ה פאר די קאלטע ווינטער, 

וואס האט צוגעגרייט די ערד דיר צו קענען געבן דעם פיטש. און ווען דו שפאצירסט היינט אין די קעלט, געדענק צו דאנקען 

השי"ת פאר אלע זאפטיגע פרוכט וואס די קאלטע וועטער גרייט צו פאר דיר.

איר ווייסט, די ערד נוצט אויס איר גאנצע ענערגיע צו פראדוצירן עסן פאר אונז. אבער ווען די קעלט קומט, פאלן אלע 

ווערן זיי  בלעטער אראפ צו דער ערד. און די בלעטער זענען "פערטעלייזער". זיי באמוסטיגן די ערד. נאך א שטיק צייט 

צוגעגאנגען אין דער ערד. יעצט קומט די קאלטע וועטער און עס הערט אויף צו וואקסן. אלעס שטעלט זיך אפ. די ערד הערט 

אויף פראדוצירן. וואס טוט די ערד? עס "רעסייקלט". עס רעסייקלט אלע ענערגיע וואס זי האט פארלוירן און די ערד ווערט 

נאכאמאל פרוכטבאר. אצינד ווען עס קומט פרילינג, איז זי גרייט נאכאמאל צו פראדוצירן. איז די קעלט ממש א ישועה פאר 

אונז. אן קעלט וואלט געווען מדבריות איבער גאנץ אמעריקע. אבער למעשה געפונען זיך די טרוקענע מדבריות בלויז אין די 

הייסע פלעצער, ווי אין די סאהארא אדער סאודי אראביע מדבריות, פלעצער וואו די זון באקט אגאנץ יאר.
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ענטפער:
דאס איז נישט קיין "אידישע" פראגע, אבער אויב דו פרעגסט 

אויף "סיי-וועם" צו ער זאל גלייבן דערין, איז דער ענטפער ניין. 

דו זאלסט גלייבן דערין נאר ווען עס איז איבערצייגט געווארן. 

אומאידענטיפיצירטע  דא  זענען  עס  אז  מעגליך  ס'איז 

אביעקטן, אבער אויב עס פארט ארום און עס איז מערקבאר 

זיי  קומען  דאן  אביעקטן,  "מאניופעקטשורד"  זענען  דאס  אז 

פון ערגעצוואו אויף דער וועלט. עס איז נישט קיין פראגע אז 

עמיצער דא אויף דער ערד האט זיי ארויסגעלאזט. קיין שום 

אביעקט וואס איז צאמגעשטעלט געווארן מיט חכמה, קומט נישט פון קיין שום אנדערע פלאץ אין ספעיס. עס געפונען זיך 

נישט קיין קלוגע באשעפענישן אין ספעיס. דו קענסט איינשטעקן דיין פארמעגן אויף דעם. 

יעצט, איך בין גרייט אויך צו וועטן אז עס געפונט זיך נישט קיין שום "לעבן" סיי וואו אין ספעיס, אבער דאס איז נישט קיין 

יסוד האמונה. אויב ווילסטו גלייבן אז עס געפונען זיך געוויסע סארט העלעפאנטן ערגעצוואו אין ספעיס, גיי דערמיט. אבער 

קיין מענטש, און קיין שום באשעפעניש מיט חכמה געפונט זיך זיכער נישט אין ספעיס. און צו זאגן אז יא איז די גרעסטע 

נארישקייט.

מזל'דיגע  אומגלויבליכע,  רייע  א  פון  רעזולטאט  די  ח"ו  זענען  מענטשן  אז  זאגן  וועלכע  ימ"ש,  כופרים  די  לויט  אפילו 

עקסידענטן. ביליאנען, טריליאנען פון מזל'דיגע צופאלן וואס האט – לויט זיי – געמאכט דעם מענטש, אבער צו זאגן אז די 

זעלבע צאל פון מזל'דיגע עקסידענטן האבן פאסירט אויך א צווייטע מאל אין היסטאריע פון דער וועלט? דאס איז א משוגעת 

פון די פיקציע-סייענס שרייבער.

דעריבער קענסטו זיין זיכער אז עס וועט קיינמאל נישט זיין גארנישט, ווי א באזוכער פון ספעיס, און אויב קומט יא א 

באזוכער איז ער שוין געווען צום ערשט דא אויף אונזער ערד...
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שאלה #3

זאלן אידן גלייבן אין 
 – )UFO( ?יו. עף. או.'ס
אומאידענטיפיצירטע 

פליעדיגע אביעקטן?

סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכיות שמורות


