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פרשת נשא

דער צדיק רעדט צו א הויז

טייערע קינדער,

יום טוב וואס מיר האבן יעצט געהאט! ביסט זיכער געווען אין  אזא הערליכע 

שול און געזאגט אקדמות, געהערט די עשרת הדברות און געווען אונטער דיין 

טאטעס טלית ביים דוכנ'ען-ברכת כהנים.

איבער די גאנצע וועלט זענען אידן געבענטשט געווארן פון די כהנים דעם יום 

טוב.

פאר די גמרא האט אבער געבאדערט עפעס: ווער בענטשט די כהנים? זעהר גוט 

אז די אידן ווערן געבענטשט אבער וואס איז מיט די כהנים, זיי לאזט מען אויס? 

זיי פארפאסן אט די וויכטיגע ברכות?

די גמרא גיבט אן אינטרעסאנטע תירוץ. 

אבער צום ערשט דארף מען צוריק גיין צו ספר בראשית. אנהויב פרשת לך לך 

זאגט דער אויבערשטער צו אברהם אבינו "ואברכה מברכיך" איך וועל בענטשען 

זיינע  וועט בענטשען אברהם אבינו אדער  וואס  דיר! דער  וואס בענטשט  דער 

קינדער – די אידן, וועל איך זיי בענטשען.

דאס ענטפערט די גמרא; אז וויבאלד די כהנים בענטשען די אידן – די קינדער 

פון אברהם אבינו זענען זיי געבענטשעט פון דער אויבערשטער.

קענסטו זיך פארשטעלן אזא זאך? דער אויבערשטער האט אויסגעשטעלט די 

וועלט אויף אזא אופן אז ווען איינער וואונטשט גוטס אויף א איד באקומט ער 

אויטאמאטיש א ברכה פון דער אויבערשטער אליין. דערפאר דארפן די כהנים 

נישט קיין באזונדערע ברכה ווייל זיי באקומען די ברכה פון השי"ת.
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האט  סדרה  מעביר  זענען  מיר  ווען  זאגן  מיר  תרגום  וועמענס  הגר  אונקלוס 

מאכן  אין  זיין  מצליח  צו  עצה  גוטע  א  פאר  קיסר  די  פעטער  זיין  געפרעגט 

גענטפערט  קיסר  די  פעטער  זיין  אים  האט  געלט,  פארדינען  און  געשעפטן 

עס פאר  דערנאך פארקויף  און  געלט  ווייניג  פאר  ביליג  קויפן עפעס  "זאלסט 

אסאך".

עטס זענטס קינדער וואס זוכן אפשר נאכנישט צו פארדינען געלט אבער עולם 

הבא זענט עטס זיכער אינטרעסירט צו פארדינען! לאמיר אויב אזוי נוצן די עצה 

וואס אונקלוס האט באקומען און טוהן עפעס וואס איז גאר ביליג עס קאסט 

אונז גארנישט אבער די ריוח איז גאר גרויס. 

רבותי, לאמיר בענטשען אנדערע אידן!

צדיקים האבן גוט 

געוואוסט פון דעם עצה 

וויאזוי צו צוברענגען אז 

דער אויבערשטער 

זאל זיי בענטשען. 

דער אלטער פון 

סלאבאדקא זצ"ל 

איז געגאנגען 

שפאצירן מיט 

תלמידים און 

האט זיך 

אפגעשטעלט 

פארנט פון א הויז 

און געקוקט צום 

הויז און געזאגט 

"א גוט מארגן 

– זאלסט האבן 

א געוואלדיגע
אונזער רבי רעדט צו א הויז?!
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געוויסע  ביי  זיך אפגעשטעלט  און  ווייטער שפאצירט  טאג" און אזוי האט ער 

הייזער און געזאגט פון אינדרויסן א גוט מארגן.

זיינע תלמידים האבן זיך געוואונדערט און געפרעגט: פארוואס וואונטשט דער 

זיי געגעבן צו פארשטיין: עס איז א  רבי א גוט מארגן צו די הייזער? האט ער 

סתם  נישט  איך  וויל  גאס  אויפן  שפאציר  איך  ווען  אידן!  בענטשען  צו  מצוה 

פארברענגען צייט, דעריבער ווען איך זעה א אידישע הויז מיט  א מזוזה דאווען 

איך צום אויבערשטער און בעט אז אלע אידן וואס וואוינען אין דעם הויז זאלן 

האבן א גוטן טאג מיט אסאך הצלחה. ווען איך בענטש אידן טוה איך די רצון ה' 

און דער אויבערשטער בענטשט מיר.

זאלסטו  מארגן"  גוט  "א  אים  צו  זאגסט  דו  און  איינעם  זעהסט  דו  ווען  יעצט 

טראכטן אז דו גיבסט אים א ברכה און דו דאווענסט צו דער אויבערשטער אז 

דער  און  טוט.  ער  וואס  אין  זיין  מצליח  און  טאג  גוטן  א  האבן  זאל  איד  דער 

וועל  איך  מברכיך"  "ואברכה  אברהם  צו  געזאגט  האט  וואס  אויבערשטער 

בענטשען דער וואס בענטשט די אידן וועט דיר בענטשען מיט אלעם גוטן.  

א גוט שבת ! 
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