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פרשת ראה

אסאך  שטייט  פרשה  די  אין  וואך  די 
מיר  וואס  ענין  וויכטיגע  א  וועגן  געשריבן 

טוען אלע יעדן טאג – וועגן עסן!  

מיר זענען די גליקלעכע אויסדערוועלטע 
אלץ  תורה  די  באקומען  האט  וואס  פאלק, 
ווי  אונז  לערענט  תורה  די  וועג-ווייזער.  א 
פון אונזער  זיך צו פירן ביים יעדן פרט  אזוי 
לעבן. און עס זענען דא וויכטיגע זאכן זיך צו 

לערנען וועגן ווי אזוי צו עסן.

עס איז אונז א כבוד אז פון אלע הונדרעטער 
פעלקער אויף די וועלט האט דער באשעפער 
טייערע  די  געגעבן  און  אויסדערוועלט  אונז 
א  אונז  פאר  איז  וואס  כשר,  עסן  פון  מצוה 
מתנה. צוליב דעם וואס מיר עסן כשר זענען 
צו  מח  קלארע  א  האבן  מיר  און  געזונט  מיר 

טראכטן און פארשטיין די הייליגע תורה.

עס איז דא נאך עפעס וואס די תורה זאגט 
אונז  זאגט  ראה  פרשת  אין  עסן.  וועגן  אונז 
דער באשעפער ווי אזוי מען זאל עסן. יא, איך 
ווייס דו ווייסט ווי אזוי צו עסן.  דו ווייסט 
אז דו דארפסט ניצן א לעפל אדער גאפל און 
מעסער, נישט שמוציג מאכן די העמד, נישט 
אריינשטעקן די פינגערס אין עסן. און נישט 
לאממיר  יעצט  מויל.  אין  עסן  די  מיט  רעדן 

רעדן וועגן עפעס אנדערש.

עסן  זאלסט  דו  אז  פסוק  אין  שטייט  עס 
דאס  אלוקיך",  השם  את  ליראה  תלמד  "למען 

מיינט כדאי דו זאלסט זיך לערנען צו פארכטן 
דער אויבערשטער, דיין ג-ט. שטעל זיך פאר! 
נענטער  קומען  מיר  קענען  עסן  דורך  אפילו 
צו דער אויבערשטער! מיר דארפן עסן כדי צו 
טראכטן וועגן דער באשעפער, וואס האלט אין 
איין מאכן וואונדער איבער וואונדער אז מיר 

זאלן האבן נארהאפטיגע, געשמאקע עסן!

ווען דו עסט, טראכט אביסל. טראכט וועגן 
דיין פאדערשטער ציין וואס זענען שארף און 
קענען  זאלסט  דו  אז  מעסער,  א  ווי  שפיציג, 
אריינבייסן אפילו אין א הארטע זאך. טראכט 
וועגן די אונטערשטער ציין וואס צומאלן די 
זיס,  שפירן  קען  וואס  צינג  דיין  וועגן  עסן. 
געזונטע  דיין  וועגן  געזאלצן.  אדער  זויער, 
טוען  צו  וואס  פונקטלעך  ווייסט  וואס  גוף 

מיט די עסן.

עסן  די  וועגן  טראכטן  זאלסטו  אודאי  און 
וואס דו עסט יעצט. ווער האט עס געמאכט? 

ווי אזוי איז עס אנגעקומען צו דיר?

שטיקל  א  אז  אונז  דערציילט  גמרא  די 
נס  גרעסערע  א  איז  פלייש  אדער  ברויט  
פיל  אזוי  דא  זענען  עס  סוף!  ים  קריעת  ווי 
צו  מעגלעך  נישט  איז  עס  עסן,  אין  ניסים 
שרייבן וועגן אלע! יעדער איינער קען אריין 
טראכטן אין די עסן און מען וועט אנהייבן צו 

פארשטיין. מיר גייען געבן איין דוגמא.
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פלייש  שטיקל  א  געגעסן  אמאל  האסטו 
קומט  וואו  פון  יו"ט?   אדער  שבת  לכבוד 
קיה  ערוואקסן  אן  קיה.  א  פון  פלייש?  די 
ווי 2000 פונט!! 2000 פונט פון  וועגט מער 
אבער  פלייש.  אסאך  זייער  איז  דאס  פלייש! 
ווען די קי'עלע איז געווען א ניי-געבוירענע 
קעלבעלע האט עס געוואויגן בערך 50 פונט. 
ווי אזוי איז עס געווארן אזוי גרויס? ווייל זי 
גראז  עסט  קי'עלע  א  נו,  גראז.  געגעסן  האט 
פלייש!  פאר  עס  מאכט  און  טאג  גאנצע  א 
קענסטו עס טוען? קענסטו מאכן פלייש פון 
גראז? עס איז נישט מעגליך! אבער פאר דער 
עסט  דו  ווען  מעגליך!  אלעס  איז  באשעפער 

פלייש, עסטו נסים.

עס גייט ווייטער. די קיה מאכט נישט נאר 
פלייש. עס איז א גאנצע פאבריק! פון די גראז 
יאגערט,  מאכט  מען  וואס  מיט  מילך,  ווערט 
קעז און אייז קרים! און פון א קיה מאכט מען 

אויך לעדער! שיינע טייערע לעדער קען די 
קיה מאכן פון גראז.

קיה- וואונדערליכע  די  וועגן  טראכטן 
איין  נאר  איז  פלייש  עסט  מען  ווען  מאשין 
דעם  פון  טראכטן  קען  מען  אזוי  ווי  משל 
באשעפער ביים עסן. אזוי אננערקענען מיר 
דער באשעפער מער און מער, און מיר ווערן 
נענטער צו אים. אויב דו טראכסט אריין אין 
אן עפל וועסטו זעהן אז אויך דאס איז א נס, 
פונקט ווי די קיה. אויך ברויט און טשיפס און 
ניס, און אלעס וואס דו עסט, עס איז אלעס 
א גרויסע נס. מיר קענען נאר נישט שרייבן 

וועגן אלעס. 

מיר  וואס  לימוד  גרויסע  א  איז  דאס 
לערנען פון די פרשה. אז יעדן טאג האבן מיר 
ווערן  צו  געלעגענהייטן  גרינגע  פיל  אזוי 
וועגן  טראכטן  דורך  באשעפער-  צום  נאנט 

אים ביים עסן.

גוט שבת!


