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ב"ה

דבר תורה
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך
פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות
פון ליובאוויטשער רבי'ן

פרשת וישב
דער ענין פון  -שלימות בירור העולם  -שפיגלט זיך
אפ במיוחד אין דעם בירור פון מדינת צרפת.
א .מ'האט גערעדט מערערע מאל לעצטענס און בפרט אין דער לעצטער צייט ,אז לויט אלע
סימנים ,איז אונזער דור ,דער לעצטער דור פון גלות ,ובמילא דער ערשטער דור פון גאולה,
ווארום מ'האט שוין פארענדיקט אלע עניני העבודה און מ'שטייט שוין גרייט צו דער גאולה
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.
פרעגן אנדערע :די גאולה איז דאך תלוי אין דעם אז די גאנצע וועלט זאל דערצו זיין
צוגעגרייט ,ניט נאר איין מענטש אדער עטלעכע מענטשן ,ניט נאר איין טייל פון דער
וועלט  -נאר די גאנצע וועלט ,ווארום די גאולה איז פארבונדן און תלוי אין קיבוץ נדחי
ישראל מארבע כנפות הארץ ,און אויך אין דעם בירור פון די פעלקער פון דער גאנצער
וועלט.
וואו זעט מען  -פרעגט מען  -א שינוי אין דער וועלט ,אז די וועלט איז איצטער מער
צוגעגרייט צו דער גאולה ווי אין די פריערדיקע דורות?!
 . . .ב .דער אויפטו פון אונזער דור לגבי די פריערדיקע דורות :אין די פריערדיקע דורות
זיינען אידן ניט געווען אזוי פארשפרייט איבער די גאנצע וועלט ווי אין אונזער דור .ביז
אונזער דור  -וואו אידן געפינען זיך איבער די גאנצע וועלט ממש ,און זיינען דארט מקיים
תורה און מצות ,ביז אז זיי האבן אויפגעבויט מוסדות של תורה ומצוות בכל מקום ומקום
איבער דער גאנצער וועלט.
בשעת מ'טראכט זיך אריין אין דעם  -אפילו פאר א קורצע וויילע  -זעט מען דעם אויפטו פון
אונזער דור לגבי פריערדיקע דורות ,אין דעם וואס מ'האט דעם בירור וזיכוך יעדער לאנד פון
דער גאנצער וועלט.
און לויט ווי מ'האט גערעדט פריער ,אז לויט אלע סימנים האט מען שוין פארענדיקט אלע
בירורים ,איז פארשטאנדיק פארוואס מ'האלט שוין בא דער גאולה.
 . . .ג .וועט מען עס פארשטיין לויט דעם שינוי וחידוש אין דער יחס פון אידן בדורנו זה צו
מדינת צרפת ,לגבי דעם יחס אין דעם דור פון דעם אלטן רבי'ן:
ס'איז ידוע ,אז אין דער צייט פון דעם אלטן רבי'ן ,ווען ס'איז געווען די מלחמה צווישן
נאפאליאן פון פראנקרייך )צרפת( און דעם צאר אלכסנדר פון רוסלאנד ,האט דער אלטער
רבי געהאלטן אז לטובת אידן איז בעסער אז רוסלאנד זאל מנצח זיין און צרפת זאל האבן א
מפלה.
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 . . .ד .דערביי זעט מען דעם חידוש וואס איז צוגעקומען בדורנו זה אין דעם יחס צו מדינת
צרפת. . .
ניט קוקנדיק אויף דעם וואס די מדינה איז געווען בזמנים ההם דער מנגד צו דער הנהגה על
פי יראת שמים ובפרט בדרך החסידות וכו' ,וואס צוליב דעם האט דער אלטער רבי אזוי
שטארק מנגד געווען צו איר נצחון. . .
איז דער מצב איצטער נשתנה געווארן אז אידן לומדי תורה ומקיימי מצוות ביראת שמים
האבן זיך דארט באזעצט למשך זמן ,ובמיוחד  -בשליחותו פון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא
דורנו ,און זיך דארט עוסק געווען אין לימוד התורה וקיום המצוות בהידור.
 . . .ה .בכדי מאכן נאך לייכטער פאר א אידן  -האט מען געזען א דבר פלא וועלכער דריקט
אויס בגלוי לעיני בשר דעם בירור והפיכה הנ"ל וואס מ'האט אויפגעטאן במדינת צרפת.
]און דאס איז אויך אן ענטפער צו די וואס קלאגן זיך פארוואס מ'זעט היינט ניט קיין מעשה
ניסים .איז דא איין ביישפיל פון א נס ,וועלכער באווייזט ווי די טענה איז ניט
אויסגעהאלטן[:
ס'איז ידוע ומפורסם אז יעדער מדינה האט איר ניגון מיוחד ,דער "ניגון המדינה".
ס'איז פארשטאנדיק ,אז דער ניגון המדינה שטעלט מיט זיך פאר א דוגמא פון דער מדינה.
ועל אחת כמה וכמה ווען עס רעדט זיך וועגן דעם ניגון פון מדינת צרפת  -כידוע ,אז דער
ניגון איז נתחבר געווארן בעת דער מהפכה.
ובפרט על פי פנימיות הענינים  -איז דאך ידוע אז יעדע מדינה האט איר שר למעלה ,ויש
לומר ,אז דאס איז אויך פארבונדן מיט דעם ניגון המדינה ,וועלכער איז אויסגעקליבען פון
דער מדינה.
לפני כמה שנים )בעת ההקפות דליל שמח"ת תשל"ד( האבן חסידים אנגעהויבן זינגען דעם
ניגון פון מדינת צרפת  -מיט די ווערטער "האדרת והאמונה לחי עולמים  . .התהלה
והתפארת לחי עולמים".
א משך זמן קצר לאחרי זה  -האט פאסירט א דבר פלא ביותר :מדינת צרפת האט געמאכט
א שינוי אין דעם ניגון המדינה.
זיינען אלטע חסידים מסביר ,אז לאחרי וואס דער ניגון איז נתהפך געווארן לקדושה האט
דאס דערהערט דער שר ומזל למעלה פון מדינת צרפת ,און דאס האט גורם געווען למטה
דעם שינוי אין דעם ניגון ,מצד דעם רגש אז דאס איז געווארן א ניגון וואס באלאנגט בתחום
הקדושה ,א חסיד'ישער ניגון ,וועלכע מ'זינגט בא חסיד'שע פארברענגענישן ,דערביי זעט מען
בגלוי דעם שינוי מהקצה להקצה וואס האט זיך אויפגעטאן בדורנו זה לגבי דעם דור פון דעם
אלטן רבי'ן. . .
)קטעים משיחת שבת פרשת וישב תשנ"ב  -מוגה(

*

על ידי חיזוק ההתקשרות בלימוד תורתו וקיום הוראותיו
נזכה תיכף "זעהן זיך מיט'ן רבי'ן" בעיני בשר
והרבי יוליכנו אל הגאולה
יוצא-לאור ע"י:
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כיתה ג )ד( של
מוסד חינוך "אהלי תורה  -אהלי מנחם"
 667איסטערן פארקוויי
כאן צוה ה' את הברכה
ברוקלין ,ניו יארק
E-Mail: Editor of Dvar Torah
עורך :הרב דוד שי' הערצל

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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