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פרשת חוקת

היט זיך פון דעם שלאנג!

טייערע קינדער,

מצריים,  פון  אידן  די  ארויסגענומען  דער באשעפער האט  וואס  דעם  נאך 

האט ער זיי דורך געפירט די מדבר, ביז זיי זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל. 

זיי זענען געווען אין די מדבר פאר 40 יאר. טיילמאל זענען זיי געפארן פון איין 

פלאץ צום אנדערן, און טיילמאל האבן זיי געריט, דאס מיינט זיי האבן דארט אין 

געוואוינט.   דארט  האבן  אידן  אלע  און  געצעלטן  זייער  אויפגעשטעלט  מדבר 

משה רבינו האט דעמאלץ געפירט די אידן, און די ענני הכבוד, די וואלקענעס פון 

די אויבערשטער האבן זיי ארום גענומען און באשיצט אז גארנישט זאל געשען 

צו די זיי.

זיך  האבן  וואס  אידן  געווען  זענען  עס  אז  מיר  לערנען  חקת  פרשת  אין 

אפגערעדט אז די לעבן אין די מדבר איז זיי געווען שווער. קענסטו זיך פארשטעלן 

וואוינען אין א קליין געצעלט אין מדבר? נישט נאר פאר אן אויספלוג איבערנאכט, 

נאר פאר א לענגערע צייט. און עסן די זעלבע עסן יעדן טאג? די אידן זענען דורך 

געפארן אנדערע פעלקער און געזען אז זיי וואוינען אין געהעריגע הייזער, עסן 

נארמאלע עסן, אפאר פון זיי האבן זיך געגליסט דערצו.  עס זענען אפילו געווען 

אידן וואס האבן געוואלט צוריק גיין קיין מצרים.

ווי אזוי קען דאס זיין? די טעג אין די מדבר זענען דאך געווען די בעסטע 

טעג פאר די אידן!  זיי האבן געקענט רעדן צו משה רבינו ווען זיי האבן געוואלט. 

די עסן האבן זיי באקומען אומזיסט, גראד פון דער אויבעשטער, עס איז געפאלן 

פון הימל. זיי האבן געזען די ענני הכבוד און געוואוסט אז גארנישט שלעכטס 

גייט געשען צו זיי. איז ווי אזוי קען אזא גליקליכע פאלק אפילו טראכטן פון זיך 

און  געווארן דערנידערט  זענען  זיי  וואו  קיין מצרים  גיין  צוריק  וועלן  אפרעדן? 

געפייניגט? וואס איז דא פארגעגאנגען?  

עס איז געווען די ארבעט פון די יצר הרע וואס האט זיי געמאכט טראכטן אז 

עס איז געווען בעסער אין מצרים. און ווייל זיי האבן געפאלגט די יצר הרע און 

זיך אפגערעדט וועגן די מדבר, האט דער באשעפער געשיקט א מכה צו די אידן, 
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א מכה פון שלענג! די שלענג זענען פלוצלינג אנגעקומען און געביסן די אידן! 

שרעקליך!

משה רבינו האט געדאווענט צו אונזער גוטע באשעפער, אונזער איינציגסטע 

העלפער, און דער באשעפער האט באפוילן משה צו מאכן א שלאנג און עס 

לייגן אין די הייעך אויף א שטאנג. די אידן וואס זענען געביסן געווארן פון די 

שלענג זאלן קוקן אויפן שלאנג, און זיי וועלן ווערן אויסגעהיילט.

פון  שלאנג  א  אויסגעפארעמט  האט  ער  געטוען,  רבינו  משה  האט  אזוי 

קופפער, וואס דאס איז א סארט אייזן און עס געלייגט אויף א הויכע שטאנג 

פאר יעדעם צו זעהן. די תורה דערציילט אונז אז אלע וואס האבן געקוקט אויף 

דעם שלאנג זענען טאקע געווארן אויסגעהיילט.

א  געטוען  האסטו  געשענעניש  דעם  וועגן  געלערענט  האסט  דו  אז  יעצט 

גרויסע מצוה, די מצוה פון לערנען תורה. לאממיר טוען נאך מער און זיך עפעס 

אפלערנען פון די מעשה. 

די  נחש,  די  מיט  באקענט  זיך  האבן  מיר  וואס  מאל  ערשטע  די  איז  ווען 

שלאנג? אין פרשת בראשית, ווען די שלאנג האט איינגערעט חוה צו עסן פון די 

- די יצר הרע. פארוואס עץ הדעת. ווער איז די שלאנג געווען? א מלאך 

א  אלץ  געקומען  הרע  יצר  די  איז  פארוואס דווקא  שלאנג?  

נישט א בער, אדער א לייב?
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די תירוץ איז ווייל די יצר הרע פירט זיך אויף ווי א שלאנג.

אן  מיט  נאר  זיך  פארשטייט  וואלד,  אין  שפאצירן  אמאל  גייסט  דו  ווען 

ערוואקסענע מענטש, דארפסטו זיין זייער פארזיכטיג. שלענג זענען זייער שטיל 

אויסזען  זאל  הויט  זיין  אז  און באהאלטן. דער באשעפער האט אים באשאפן 

זייער ענדליך צו די גראז און זאמד אויף וואס ער קריכט. 

וועגן דעם איז א שלאנג אזא סכנה. ער קען זיך ארויפכאפן צו א מענטש, 

און ווען די מענטש כאפט זיך וואס טוט זיך האט די שלאנג אים שוין געביסן!

פונקט ווי א שלאנג, פירט זיך די יצר הרע אויף זייער שטיל און באהאלטן. 

ער פרובירט אונז צו כאפן אין א צייט וואס מיר רעכענען זיך בכלל נישט אויף 

אים.

ווען די אידן אין די מדבר האבן זיך אפגערעדט האבן זיי נישט געחלומ'ט אז 

וואס  יצר הרע  נישט אז עס איז די  ווייסן קיינמאל  יצר הרע. מיר  דאס איז די 

אטאקירט אונז ווייל ער באהאלט זיך אייביג זעהר גוט.

וועגן דעם האט משה רבינו געמאכט א שלאנג פון קופפער. קופפער איז א 

גלאנצעדיגע ברוינע קאליר.  א קופפערנע שלאנג זעט זיך בכלל נישט גרינג אין 

די זאמד. אבער אויב מען הייבט עס אויף אין די הייעך קען מען עס קלאר זען. 

דאס איז די וויכטיגע לימוד וואס מיר דארפן זיך אפלערנען פון די מעשה. 

זאלן  מיר  אז  דעם  אן  און  אינטערגעציפט,  און   קלוג  זייער  איז  הרע  יצר  די 

באמערקען, לייגט ער אריין געדאנקען אין אונזער קאפ און רעדט ער אונז איין 

צו זיין אומצופרידן מיט וואס מיר האבן. 

ווי אזוי קען מען באהערשן די יצר הרע? מען דארף עס אויפהייבן אין די 

הייעך און זאגן "יעצט זע איך דיר דו אינטערגעציפטע שלאנג. און איך גיי זיך 

נישט לאזן פון דיר. איך לאז דיר שוין מער נישט מיר צו מאכן אומצופרידן!

די פרשה קומט אונז צו לערנען א אז צו באזיגן די יצר הרע דארף מען אים 

קודם אנערקענען. דעמאלטס קענסטו אים באקעמפן און מיט די הילף פון דעם 

באשעפער אים געוואונען!

א גוט שבת ! 
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