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יעדע קינד איז ווערט א וועלט
טייערע קינדער,
יארן צוריק ,נאך פאר מען האט זיך באנוצט מיט  ,Carsווי אזוי איז מען
אנגעקומען פון איין פלאץ צום צווייטן? אפשר אויף א קעמל ,אן אייזל ,אדער א
פערד-און-וואגן .אבער אויב מען האט נישט געהאט געלט צו קויפן אן אייזל
אדער דינגען א פערד-און-וואגן ,נו ,האט מען גענוצט די צוויי געזונטע פיס וואס
דער באשעפער האט אונז געשאנקען! אזוי האט אמאל פאסירט אז א צדיק
וואס האט נישט געהאט קיין געלט פאר א פערד-און-וואגן איז געגאנגען אויף
א ווייטער וועג צופיס.
פלוצלינג האט זיך גענומען דינערן .טראפן רעגן זענען שוין געקומען פון די
וואלקענעס ,אבער דער צדיק האט געוואוסט אז באלד וועט די רעגן ווערן
שטערקער און ער מוז זיך שוין באשיצן .ער איז געווען אין אן אפענע ,פרעמדע
פלאץ און נישט געוואוסט וואו צו גיין אדער וואס צו טוען.
ווי פריילעך איז ער געווארן צו זעהן א פאלאץ פון דערווייטענס" .אה ,ברוך
ה'" און ער איז געלאפן צו די פאלאץ און זיך געשטעלט אונטערן דאך ביים טיר.
א שווערע רעגן איז טאקע געפאלן ,אבער דער צדיק איז געבליבן טריקן.
לאמיר הערן וואס דער הייליגע רמב"ם האט געהאט צו זאגן ווען ער האט
געהערט די מעשה .דער פאלאץ ,וואס האט אפגעקאסט מיליאנען דאללער,
אומצאליגע שעות צו אויספלאנירן און באצירן ,און הונדרעטער ארבערטערס
עס צו בויען ,דאס איז אלעס געווען פאר איין אויפטוה .נישט אזוי ווי מען האט
געמיינט ,אז די גאנצע קעניגליכע משפחה זאל דארט וואוינען ,נאר גאר א
וויכטיגע אויפטוה :אז אפאר הונדרעט יאר שפעטער ,זאל דער צדיק האבן וואו
זיך צו באשיצן פון די רעגן און בלייבן טריקן .דאס איז אלעס געווען אויסגעפלאנט
און צוגעגרייט ביים באשעפער פון פאראויס.
דער געדאנק וואס דער הייליגער רמב"ם זאגט ,לערנען מיר אין פרשת
מטות .לאממיר גיין צוביסלעך ,און דאס לערנען צוזאמען.
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אין פרשת בלק לערנען מיר ווי אזוי די פעלקער פון מואב און מדין האבן
צוזאמען פלאנירט צו מאכן די אידן זינדיגן .אזוי איז טאקע געווען ,ליידער
ליידער האבן אסאך אידן עובר געווען ,און דער אויבערשטער האט געצערענט
אויף די אידן.
אבער דער באשעפער איז געווען אפילו מער אויפגערעגט אויף מדין און
מואב .אין די וואכענדיגע פרשה ,פרשת מטות לערנען מיר אז דער באשעפער
הייסט משה רבינו ארויסגיין אין מלחמה קעגן מדין אלס א שטראף פאר וואס
זיי האבן געטוען צו די אידן.
ט
מי
פארוואס נאר די פאלק מדין? וואס איז מ
מיט
מואב? זיי האבן אויך צוגעברענגט די אידןן צצוו
טוהן עבירות.
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ווייל דער באשעפער ווייסט אלעס וואס גייט געשען און גרייט אלעס צו פון
פאראויס .דער אויבערשטער האט געוואוסט אז אין די לאנד פון מואב ,אפילו
צווישן די רשעים וועט אויפוואקסן איינער ,וואס ווען זי וועט עלטער ווערן וועט
זי וועט זי זיך מגייר זיין און ווערן א איד .די פרוי איז רות .זי איז טאקע געווארן
א איד ,א גרויסע צדיקת .דוד המלך איז געווען אן אייניקל פון רות!
ווען דער באשעפער האט געהייסן די אידן שטראפן מדין ,וואלט די פאלק
מואב אויך געדארפט צו באשטראפט ווערן .נאר צוליב איין פרוי וואס וועט זיך
דורות שפעטער מגייר זיין האט דער באשעפער געראטעוועט א גאנצע פאלק!
איין צדיק אדער איין צדיקת איז ווערט די גאנצע וועלט! אלעס וואס
געשעט יעדע מינוט ,יעדע סעקונדע ,דאס איז אלס פאר די וואוילזיין פון די
ערליכע איד!
עס מוז נישט זיין נאר א רב פון א גרויסע שוהל ,פאר א חשוב'ע רביצין .עס
שטייט דאך "ועמך כולם צדיקים" ,דאס מיינט אז יעדער באזונדער וואס
באלאנגט צום אידישע פאלק איז א צדיק! ווי לאנג דו טוסט וואס דו דארפסט
אין עבודת ה' ביסטו א צדיק .און דער אויבערשטער פירט די גאנצע וועלט מיט
אלעס וואס געשעט נאר פאר דיר!!!
גוט שבת !
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