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פרשת בהעלותך

דו קענסט דרייווען א בָאס!

טייערע קינדער,

אין די פרשה פון די וואך לערנען מיר פון פסח שני. אבער אינטערעסאנט איז אז 

די תורה זאגט אונז נישט וועגן די מצוה אזוי ווי ביי מערסטנעס פון אלע אנדערע 

613 מצות, נאר די תורה הייבט אן מיט א מעשה.

עס זענען געווען געוויסע מענטשען וואס האבן נישט געקענט ברענגען די קרבן 

פסח. זיי זענען געווען טמא פון א טויטע מענטש, און איינער וואס איז טמא טאר 

נישט ברענגען א קרבן פסח. זענען זיי געקומען צו משה רבינו און זיך אפגערעדט. 

ווי די אנדערע  ווייניגער  זיין  זיי האבן געזאגט "למה נגרע" פארוואס זאלן מיר 

אידן? פארוואס זאלן מיר פארלירן די מצוה פון קרבן פסח?

זייער טענה צו דעם אויבערשטער, און געפרעגט  משה רבינו האט געברענגט 

וואס צו טוהן. און דער אויבערשטער האט געענטפערט "זיי וועלן קענען ברענגען 

די קרבן פסח דעם נעקסטען חודש, י"ד אייר", זיי וועלן נישט פארלירן די מצוה 

פון קרבן פסח.

נגרע", פארוואס זאלן מיר  זיי האבן געזאגט "למה  וואס  די טענה פון די אידן 

האבן ווייניגער ווי די אנדערע אידן, איז אבער שווער צו פארשטיין, עס איז דא 

זייער א גוטע סיבה פארוואס זיי זאלן זיין אנדערש, זיי זענען דאך געווען טמא, 

און דער וואס איז טמא קען נישט ברענגען א קרבן פסח?

דער ענטפער איז, אז די תורה לערנט אונז עפעס גאר וויכטיג. ווען עס מאכט זיך 

אז דו קענסט נישט טוהן א מצוה, זאלסטו נישט זאגן "ס'איז נישט מיין שולד, 

איך קען נישט טוהן די מצוה" און זיך גיין ווייטער, ניין! דאס איז נישט די וועג ווי 

אזוי זיך צו באנעמען מיט א מצוה.
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לאמיר זאגן אז דיין טאטע איז אהיים געקומען שפעט איין מוצאי שבת, און דו 

הבדלה,  פאר  נאך  איינגעשלאפן  ביסט  און  שלעפעריג  זייער  געווען  ביסט 

וואלסטו נישט געזאגט "פיין, איך וועל שוין האבן די מצוה פון הבדלה נעקסטע 

וואך". עס וואלט דיר געשטערט, "פארוואס האט מען מיר נישט אויפגעוועקט 

צו הערן הבדלה"?

אויב דו פארפאסט א געלעגנהייט צו טוהן א מצוה, דארף עס דיר וויי טוהן, דו 

זאלסט זיך אפרעדן "פארוואס זאל איך פארלירן אזא טייערע געלעגנהייט? א 

מצוה איז נישט עפעס וואס דו זאלסט טוען נאר ווען עס מאכט זיך, און אז נישט, 

פארגעסן פון דעם. א מצוה איז חשוב און טייער, א מצוה איז א מתנה, א מצוה 

איז א זכות! אדרבה, לאמיר פרובירן צו טוען וואס מער און מער מצוות!

שטעל זיך פאר אז דו גייסט אין גאס אויפן וועג אהיים, און עס איז זייער זייער 

הייס. דו  ביסט פארשוויצט, דארשטעריג און אויסגעמוטשעט. אוי ווי דו ווילסט 

נאר אז דיין טאטע זאל פונקט יעצט אדורך פארן, און דיר אהיים פירן אין זיין 

באקוועמע, קילע קאר! אדער חלומ'סטו פון באקומען א קאלטע טרינק, אדער 

גאר אן אייז קרים!



4 | פרשת בהעלותך 

אזוי שטארק ווי דו ווילסט דיין אייז קרים אויף א הייסע טאג, אזוי שטארק זאל 

זיין דיין ווילן צו טוען מצוות.

די גמרא זאגט אונז: אז אויב עס שטערט דיר אז דו האסט נישט געטוען א מצוה, 

וועט דער באשעפער עס רעכענען אזוי ווי דו האסט עס יא געטוען! קומט אויס 

אז אפילו עס זענען דא א סך מצוות וואס דו קענסט נישט טוען, אויב דו טראכסט 

וועגן זיי טוען, און דו פילסט שלעכט אז דו קענסט עס יעצט נישט טוען, איז עס 

גערעכענט ביים באשעפער אז דו האסט זיי געטוען.

אזוי שטארק  ווילסט  דו  און  מיד,  און  גאס פארשוויצט  אין  גייסט  דו  ווען  איז 

האבן א קאלטע טרינק, און דו באמערקסט נאך איינער וואס איז הייס, זאלסטו 

אויך וועלן אים געבן א געשמאקע קאלטע טרינק. וואונדערבאר, דו האסט יעצט 

און  הייס  נאך  זענען  חבר  דיין  און  דו  אפילו  חסד!  פון  מצוה  די  געטוען 

וואויל  געבן, האסטו שוין אויפגעטוען!  וועלן  נאר מיטן אים  אויסגעטריקענט, 

איז דיר! שטעל זיך נאר פאר וויפיל מצוות דו קענסט אריינכאפן!

האסטו א לייסענס צו זיין א באס דרייווער?  ניין?  אויב דו האסט א שטארקע 

רצון צו העלפן מענטשן אנקומען וואו זיי דארפן גיין, ווערט עס גערעכענט ביים 

באשעפער אזוי ווי דו האסט זיי געפירט.

דו האסט נישט א באס, דו האסט נישט געלט צו קויפן איין, דיין מאמע וועט דיר 

עס סיי ווי נישט לאזן דרייווען, אבער אויב דו ווילסט אמת'דיג זיין א דרייווער פון 

א באקוועמע, קילע באס, נעמען קינדער צו דעי קעמפ אין די הייסע זוממער 

אין  באס  חסד  א  אן  פירסט  דו  ווי  באשעפער  ביים  גערעכענט  ווערסטו  טעג, 

קרים!  אייז  אויך  און  טרינקען,  אויסטיילן קאלטע  דו קענסט שוין  נו,  שטאט! 

ווייל אויב איינער וויל באמת טוען א מצוה, רעכענט הקב"ה אזוי ווי מען האט עס 

געטוען!

 א גוט שבת ! 
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