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פרשת דברים

ליב האבן די וועמען דער באשעפער האט ליב

טייערע קינדער,

עס איז אמאל געווען א גוי וואס האט געטראכט פון זיך מגייר זיין און ווערן 

האט  ער  אבער  תורה,  די  אין  שטייט  עס  וואס  וויסן  געוואלט  האט  ער  איד.  א 

נישט געהאט אסאך געדולד, ער האט עס געוואלט לערנען זייער שנעל.

תורה  גאנצע  די  לערנען   צו  מעגליך  איז  עס  אז  טראכטן  צו  נאריש  גאנץ 

א  תורה!  גאנצע  די  לערנען  צו  צייט  לאנגע  א  זייער  נעמט  עס  צוויי.  איינס, 

הונדרעט יאר קענסטו זיצן און לערנען, און נישט זיין געענדיגט.  די תורה איז 

צוגעגליכן צו א ים. א ים איז זייער ברייט און טיף. איז מעגליך צו שווימען דורך 

יעדער טראפן וואסער וואס געפונט זיך אין ים? 

דער גוי איז געקומען צו די בית מדרש פון די הייליגע תנא שמאי הזקן.  ער 

האט געזאגט צו שמאי "איך וויל לערנען די תורה, לערן מיר אויס די גאנצע תורה 

ווי לאנג איך קען שטיין אויף איין פיס".  ווי לאנג קען מען שוין שטיין אויף איין 

פיס?

שמאי האט אים אוועקגעשיקט. "דו מאכסט א געלעכטער פון די תורה? דו 

מיינסט דו קענסט לערנען אלעס און וויסן ווי אזוי זיך צו פירן א גאנץ לעבן, דאס 

אלעס לערנען אין א מינוט? דו דארפסט לערנען גאר אסאך און ארבייטן אויף 

זיך, אויף דיינע מדות. עס איז דא אסאך צו טוען!"

שמאי  תנא  הייליגע  די  האט  משפחה  זיין  פאר  געלט  פארדינען  צו  כדי 

געבויט הייזער. ער האט געוויזן די גוי זיין ארבעטס געצייג, אין אים געפרעגט צו 

בויען א הויז אין א מינוט? א אידישע נשמה איז  ער מיינט עס איז מעגליך צו 

אסאך מער חשוב און טייער ווי א הויז, עס איז ארבעט פון א גאנץ לעבן!"

בית  די  צו  אנגעקומען  איז  און  אנדערש,  איינער  זיכן  געגאנגען  איז  גוי  די 

מדרש פון הלל הזקן. ער האט געבעטן הלל אים אויסצולערנען די תורה ווי לאנג 

ער קען שטיין אויף איין פיס.
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דיר  וועל  איך  און  פיס  דיין  אויפהייבן  קענסט  דו  געזאגט,  אים  האט  הלל 

אויסלערנען די גאנצע תורה. "מה דעלך סני לחברך לא תעבד". דאס מיינט וואס 

דו ווילסט נישט זאל געטוען ווערן צו דיר זאלסטו נישט טוען צו אן אנדערן. דאס 

איז עס, לערן און פארשטיי דאס גוט וועסטו וויסן די גאנצע תורה! אלע אנדערע 

זאכן זענען מפרשים אויף דעם וויכטיגע כלל. לייג אראפ דיין פיס, און גיי לערן!

דוֹל  גָּ ָלל  כְּ "ֶזה  אליין  דיך  ווי  אזוי  חבר  דיין  ליב  האב  מוָֹך"  כָּ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבתָּ 

ּתוָֹרה", דאס איז די עיקר פון די גאנצע תורה! בַּ

נוֹ" אז הקב"ה  א ִאיׁש ֶאת בְּ ר ִישָּׂ ֲאשֶׁ אין פרשת דברים זאגט אונז די פסוק "כַּ

טראגט אונז אזוי ווי א טאטע טראגט זיין קינד. פונקט ווי א טאטע האט ליב זיין 

קינד און טראגט אים מיט ליבשאפט, נישט קיין חילוק אויב ער ווערט שמוציג..., 

אזוי אויך דער באשעפער האט אונז אזוי שטארק ליב, נאך מער ווי מען קען זיך 
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פארשטעלן! ווייל דער באשעפער איז נישט באגרעניצט, און זיין ליבשאפט איז 

אויך נישט באגרעניצט.

דער באשעפער וויל אז מיר אידן זאלן זיך אפלערנען פון אים און נאכמאכן 

וואס ער טוט. אויב דער באשעפער האט אזוי שטארק ליב יעדע איד זאלן מיר 

זיך נעמען צו די ארבעט און ליב האבן יעדע איד וואס מען טרעפט! צו אין דער 

זיין,  נאר  זאל  עס  וואו  באנק,  אין  אדער  קלאס  אין  צו  מדרש,  בית  אדער  היים 

ארבייט ליב צו האבן יעדעם.

וועט דיר  עס  קענסט  וואס דו  וועגן יעדער  גוטע זאך צו טראכטן  טרעף א 

איז  צווייטע  א  מארגן,  גוט  אייביג  זאגט  איינער  האבן.  צו  ליב  יענעם  ברענגען 

אייביג פריילעך, א דריטער לערענט מיט געשמאק. דא איז איינער וואס דאווענט 

ערליך און נאך איינער וואס האט דיר געבארגט עפעס. און אזוי, האלט אין איין 

ארבעטן אויף ליב האבן יעדן איד, דו מאכסט נאך דעם באשעפער! 

אנדערען  צום  איד  איין  פון  פריינטשאפט  און  ליבשאפט  פארמערן  לאמיר 

און אין דעם זכות זאלן מיר זוכה זיין צו ווערן אויסגעלייזט פון גלות און מקבל 

זיין פני משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.

גוט שבת ! 
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