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ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
און דער ענטפער איז אז זיי האבן גארנישט בעסער געמאכט, 

נישט אוועק,  יאגט אייך אבער  זיין.  וועל עס אייך מסביר  און איך 

הערט אויס וואס איך זאג.

די  לויט  אנהייב.  פון  מושלם  געווען  איז  מענטשהייט  די 

כוחות  אלע  פון  קאאפעראציע  די  האט  עקָאָאלָאגיע,  ארגינעלע 

בעסטע  די  זיין  זאל  לעבן  דאס  אז  געמאכט  נאטור  דער  פון 

קיין  נעמען  געדארפט  נישט  האט  קיינער  און  פרייליכסטע,  און 

און  ווייטאמינען,  קיין  געדארפט  נישט  האט  קיינער  מעדיצינען, 

די  וויבאלד  איז  דאס  יאר.  טויזנט  א  צו  נאנט  געלעבט  האבן  זיי 

טבע האט געאארבעט אויפ'ן בעסטן אופן, אזוי ווי זי איז באשאפן 

געווארן.

כדי די גאנצע טבע זאל ארבעטן ווי עס דארף צו זיין, דארף מען האבן יעדע רונג אינעם קייט פון דער נאטור. מען דארף 

שוין  זענען  וואס  חיות  אלטצייטיגע  )פארשידענע  סייבער-צאן-טיגערס  און  מַאמַאטס-עלעפאנטן,  האבן  דארף  מען  דיינעסָארס,  האבן 

אויסגעראטן געווארן(; יעדע איינס פון זיי איז וויכטיג אין די קייט פון די עקאאלאגיע. 

ווען מענטשן האבן פרובירט פטור צו ווערן פון וועלף אין אויסטראליע – עס איז געווען א גרויסע קאמפיין אויסצוראטן 

די וועלף, האבן זיי זיך דערזען מיט אן ערגערע מכה. רַאצן האבן זיך אנגעהויבן פארמערן איבער גאנץ אויסטראליע אין די 

מיליאנען, און זיי האבן איינגעשלינגען אלע תבואה! און יעצט קוקן זיי צוריק און בענקען זיך צו די גוטע אלטע צייטן ווען די 

וועלף האבן געהאלטן די רַאצן באפעלקערונג נידריג.

אין פענסילוועניע האבן זיי געמאכט אן אונטערנעמונג פטור צו ווערן פון די שווארצע שלענג. זיי האבן געגעבן א פרייז 

די לאקאלע שעריף האט באקומען  צו  א שווארצע שלאנג  וואס האט אריינגעברענגט  איינער  יעדער  פאר'ן כאפן שלענג. 

די  זיי מאכן חרוב  אז  אזוי שטארק פארמערט  זיך  די פעלד-מייז האבן  אז  געווארן  געוואויר  זיי  זענען  דאן  געלט.  סומע  א 

תבואה. זיי האבן שנעל צוריקגעדרייט די געזעץ און געגעבן א באפעל אפצולאזן די שווארצע שלענג. ווייל יעדע חיה, יעדע 

באשעפעניש, יעדע געוויקס, איז קריטיש פאר די ארגינעלע עקאאלאגיע.

אבער  מאסקיטאס,  פילע  מיט  ארומגענומען  זיך  מען  טרעפט  פלעצער  געוויסע  אויף  מען  גייט  אויב  טאגס  צו  היינט 

אמאליגע צייטן זענען די מאסקיטאס געהאלטן געווארן אין די ראמען דורך אנדערע גרעסערע אינזעקטן, און דורך פייגלען 

וואס האבן זיי אויפגעגעסן. אויב די סארט פויגל איז אויסגעראטן געווארן, קענען זיך יעצט די מאסקיטאס פארמערן אן קיין 

שטער. וועגן דעם איז די וועלט וואס דער אויבערשטער האט באשאפן געווען מושלם.

וועלט  דער  אויף  גזירות  געברענגט  אויבערשטער  דער  האט  זאכן,  אנדערע  צוליב  אויך  און  מענטשן,  די  צוליב  אבער 

און צוביסלעך האבן געוויסע באשעפענישן אנגעהויבן פארשווינדן צו ווערן, איינס נאכן אנדערן. געוויסע פלאנצונגען זענען 

אויסגעשטארבן, און דערפאר איז די עקאאלאגיע, דער באלאנס פון די עקא-סיסטעם געווארן צעשטערט, און יעצט דארפן 

מיר נוצן אומנאטורליכע מיטלען.

דערפאר, אודאי ווען די דאקטורים קומען ארויס מיט מעדיצינען איז עס א טובה פאר די וועלט, עס איז אזוי ווי איינער האט 

געהאט א הערליכע הויז, דער בויער האט אלעס אריינגעלייגט, ער האט געהאט עירקאנדישאנס אונטער יעדע פענסטער, 

וויילע זענען די איינוואוינער געווען אזוי לייכטזיניג אז די עירקאנדישאנס האבן אויפגעהערט צו ארבעטן, און  אבער נאך א 
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רבי אביגדור ענטפערט...
יעצט איז סתם געליגן אומנוצבארע זאכן אין די וואנט, און עס הייבט אן אפצופוילן. קומט יעצט אן ארבייטער, ער נעמט עס 

ארויס פון די וואנט און עס בלייבט איבער לעכער אין די וואנט פון וואו עס בלאזט אריין אין די ווינטער, און דער ארבייטער 

דארף יעצט פארשטאפן די לעכער. די לאטעס וואס דער ארבייטער לייגט ארויף איז נישט אזוי גוט ווי די ארגינעלע בילדינג 

ווען די עירקאנדישאנס האבן געאארבעט און פארשטאפן די אלע לעכער. יעצט ווען מען גייט דורך זעט מען שטיקער פון 

צעמענטענע ציגל. עס איז נאך אלץ א געוואלדיגע זאך, כאטש קען מען דארט וואוינען, אבער עס איז שוין נישט אזוי גוט ווי 

עס פלעגט זיין.

נישט געדארפט האבן.  זיי  און מען  נאך סך בעסער  געווען  איז אמאל  וואס  אויף פלעצער  לייגן לאטעס  די דאקטורים 

צו  נענטער  געווען  נאך  איז  וועלט  די  ווען  מבול  נאכן  גלייך  און  מבול,  בעפאר'ן  פון  יעצט  רעדן  מיר  און   – צייטן  אמאליגע 

זיך  האבן  פראטאזאא  די  ּפרָאטָאזָאַא,  די  דורך  ראמען  די  אין  געווארן  געהאלטן  באצילן  די  זענען   – מושלמ'דיגע מצב  די 

געשפייזט מיט די באצילן, און די אינזעקטן האבן זיך געשפייזט מיט די פראטאזאא, און די פייגלען און רעפטילן האבן געגעסן 

די אינזעקטן, און די גרעסערע באשעפענישן האבן זיך געשפייזט אויף די פייגלען און רעפטילן און אזוי ווייטער. במילא איז 

אלעס געווען א פונקטליכע קייט, און דערפאר איז נישט געווען די אלע קרענק און מחלות וואס איז געווארן שפעטער.

אודאי ווען עס קומען מענטשן און באווייזן צו פארשטאפן די לעכער מיט ציגל קומט זיך צו א הכרת הטוב פון אונז. זיכער 

האבן דאקטורים געטון א געוואלדיגע ארבעט ארויסצוהעלפן די מענטשהייט לויט די יעצטיגע אומשטענדן.

לאמיר זאגן איינער קומט היינט און טרעפט אויף א פלאן צו פילטערן די וואסער און עס מאכן זויבער, עס איז א געוואלדיגע 

זאך! אבער ווען קאלאמבוס איז געקומען קיין אמעריקע האט עס נישט אויסגעפעלט, ווייל די וואסער איז געווען אזוי זויבער 

ווי עס ס'קען נאר זיין. ווען קאלאמבוס האט געשטעלט זיינע פיס אויף די ערד פון די אינזלען, האט ער געטראפן וואסער וואס 

איז געווען זיס און ריין. קיינער האט נישט געדארפט אריינלייגן קיין פלָארייד דערין. אבער וויבאלד די מענטשהייט האט עס 

פארשמוצט, יעצט דארף מען האבן איינעם עס צו רייניגן.

במילא, וויבאלד זאכן זענען פארערגערט געווארן, דארפן מיר האבן דאקטורים. עס איז קיין שום פראגע אז זיי טוען א 

געוואלדיגע ארבעט. 

z

ענטפער:
אברהם אבינו האט געלערנט די יסודות פון עבודת השם, און 

צו דינען דעם אויבערשטן פעלט זיך אויס צו נוצן וויפיל שכל עס 

איז נאר מעגליך. נישט צו זיין סתם א פרומער שוטה; מען דארף 

זיין א פרומער דיפלאמאט.

ווען אברהם האט געזאגט "זי איז מיין שוועסטער" איז די פלאן 

אין  אים,  מיט  פארהאנדלען  צו  אנהייבן  וועט  אבימלך  אז  געווען 

געווען  נישט  איז  עס  שרה.  אויף  אויג  זיין  געלייגט  האט  ער  פאל 

ווייבער,  טון. אבימלך האט געהאט היבש  וועט עס  זיכער אז ער 

און אפשר וואלט גארנישט פאסירט.

אבער אויב אבימלך פרעגט וועגן איר, סתם צו זאגן גלייך "זי 

ווייב" וואלט געמיינט אז אברהם וואלט נישט דערלעבט  איז מיין 

חתונה- די  "גע'כשר'ט"  וואלט  ער  און  גוי  פרומער  א  געווען  איז  אבימלך  געזאגט,  שוין  האב  איך  ווי  טאג.  קומענדיגן  דעם 

"זי איז מיין שוועסטער".  געהאטע פרוי דורכ'ן הרג'ענען איר מאן. אברהם האט געוואלט פארדינען צייט, האט ער געזאגט 

זיך  און  נאכט  די  אינמיטן  אנטלויפן  ער  קען  קאשע,  א  מישן  צו  אן  הייבט  אבימלך  אויב   – געטראכט  ער  האט   – אינצווישן 

גע'הרג'עט  וואלט  אברהם  דערנאך.  אלעס  איז  ווייב  זיין  איז  זי  אז  זאגן  גראד  ווען  ער  זאל  אויב  אויב  שרה.  מיט  ראטעווען 

געווארן, און אבימלך וואלט סייווי גענומען שרה.

דערפאר איז עס שכל אפצושטיפן, נישט אריינצולייגן דאס לעבן אין א באלדיגע סכנה, נאר פרובירן צו פארהאנדלען ביז 

מען זעט אז ס'איז נישט דא קיין אנדערע וועג ארויס, און דאן טון די בעסטע וואס מען קען.

מיט'ן זאגן סתם "זי איז מיין ווייב" וואלט אברהם נישט געווען קיין פרומער עבד ד', ער וואלט ווען געווען א שוטה און וואלט 

קריטיקירט געווארן דערויף. אנשטאט דעם גיבט די תורה א ביישפיל וואיזוי א מענטש זאל לעבן און פרובירן צו בלייבן לעבן.   

סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכויות שמורות
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