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פרשת פינחס

דאס געזאנג פון די קערענדלעך
טייערע קינדער,
לאמיר רעדן וועגן א וויכטיגע ענין וואס מיר לערנען זיך פון משה רבינו .אין
פרשת פנחס לערנען מיר אז משה רבינו האט אזוי שטארק געוואלט אריינגיין
אין ארץ ישראל .דער באשעפער האט געזאגט פאר משה אז די אידן וועלן
אריינגיין אבער ער אליין וועט נישט אריינגיין ,אבער משה האט אזוי שטארק
געוואלט ,ער האט כאטש געוואלט זעהן ארץ ישראל .דער באשעפער האט אים
ארויף גענומען אויף א הויכע בארג און אים געלאזט קוקן צו די אנדערע זייט פון
די ירדן ,ער זאל קענען זעהן די הייליגע לאנד.
קען מען פרעגן ,וואס איז דאס אזוי וויכטיג צו זעהן די לאנד? אז ער קען סיי
ווי נישט אריינגיין ,וואס העלפט אים דאס צו זעהן? פארוואס האט ער געדארפט
ארויפקריכן אויף א הויכע בארג ,נאר צו זעהן ארץ ישראל?
יעדן טאג ביים דאווענען זאגט מען "הללו את השם מן הארץ" .אלעס אויף
די ערד טוט לויבן ה' .די גאנצע וועלט גיבט לויב צום באשעפער .די פסוק גייט
ווייטער וועגן די חיות וואס לויבן און די ביימער ,און אלעס אויף די וועלט טוט
זינגען לויב צום באשעפער .ווי אזוי קען דאס זיין? קען דען א בוים זינגען?
די ענטפער איז אז א בוים ברעגט אונז צו זינגען .א בוים ,מיט זיינע צווייגן
און בלעטלעך גיבט לויב ווייל ווען דו באטראכסט די וואונדער פון די בוים ,ווי
יעדע בלעטל איז פונקט אין די גוטע פלאץ ,די פולע שאטן וואס די בוים גיבט
אפ ,ברענגט עס דיר צו צו זינגען און לויבן .און ווען דו שטייסט אויף איין
ווינטערדיגע צופרי און דו זעסט די וועלט באדעקט אין ווייס ,יעדע שטיקל שניי
וואס פאלט איז אנדערש ווי די אנדערע ,דעמאלטס זינגסטו ,צוליב די שניי .אזוי
קומט אויס אז די שניי לויבט ה'.
א בוים וואקסט פון א קליינטשיקע קערענדל .קודם איז דא גארנישט
דארט .אסאך מאל זעסטו ווי קערענדלעך פאלן פון א בוים ,זיי פליען ווי א
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העליקאפטער .נו ,קענסט עס קלעבן אויף דיין נאז אבער אין אמת'ן דארף עס
דיר ברענגען צו דאנקען דעם בורא כל עולמים!
ווייל אז א גרויסע ,ברייטע און פארצווייגטע בוים זאל קומען פון אזא קליינע
קערענדל איז א נס! און עס געשעט טאקע! קוק ארום דיין הויז ,זע דיין
האלצערנע טיש און בענקלעך ,אדער ספרים שאנק ,א נאכט שענקל ,עס איז
געמאכט פון האלץ .האלץ איז אמאל געווען א בוים .אבער וואס איז עס געווען
פאר דעם? גארנישט! פון דיי קליינע פליעדיגע קערענדל האט דער באשעפער
עס געמאכט צו א בוים!
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צו דארף מען זעהן מער זאכן צו וויסן די גרויסע וואונדער פון ה'? ווען די
כאפסט א פליעדיגע קערענדל ,געדענק אז דו האלטסט יעצט א שליח פון די
בורא כל העולמים.
וועגן דעם האט משה רבינו געוואלט זעהן ארץ ישראל .ער האט געוואלט
אריינגיין אין די וואונדערליכע לאנד ,מיט ביימער .פרוכט און קערענדלעך!
טייטלען מיט האניג און בהמות וואס עסן גראז ,וואס ווערט דערנאך געזונטע
מילך! ער האט געוואלט זען די לאנד ווייל ער האט געוואלט זינגען לויב און
דאנק וואס מער! ווייל וועגן דעם זענען מיר דא אויף דעם וועלט ,צו אננערקענען
דעם באשעפער אין אלעס וואס מען זעט און לויבן און דאנקען מער און מער!
אין די מדבר וואקסט גארנישט ,מען האט נישט אזוי פיל געלעגענהייטן צו
אננערקענען דער באשעפער דארט ,אבער אין א לאנד וואס איז זבת חלב ודבש,
עס פליסט מיט מילך און האניג ,זעט מען עס מער!
האסטו שוין געזען  dandelion puffsדורכאויס די לעצטע פאר וואכן?
אפשר האסטו עס צובלאזן? משה רבינו האט פארשטאנען אז די ,dandelion
ווי אויך אלע בלימעלעך און קערענדלעך ,זיי זינגען לויב און דאנק .אינערווייניג
יעדע  puffאיז דא זייער אסאך קערענדלעך .יעדע קערענדל האט א
 parachuteאויף זיך ,וואס לאזט עס פליען אינעם ווינט! די הערליכע
וואונדערליכע צאמשטעל פון די  dandelionאיז א לויב צום באשעפער .און
משה רבינו האט גאוואלט זעהן וואס מער ,און דאנקען און לויבן.די געוואלדיגע
לימוד פון די פרשה איז אז מיר זענען דא אויפן וועלט צו טרעפן ה' וואו מען איז,
וואס מער מען קען .און עס איז אין זיין וואונדערליכע וועלט וואו מען זעט אים
טאקע!
גוט שבת !
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