
ב"ה

דבר תורה
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך

פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות

פון ליובאוויטשער רבי'ן

פרשת ויחי

די היינטיקע סדרה טיילט זיך אויס פון אלע אנדערע סדרות פון דער תורה, מיט דעם וואס
די סדרה איז א "סתומה", ס'איז ניטא קיין הפסק צווישן פרשת ויגש און פרשת ויחי.

דער טעם אויף דעם זאגן חז"ל (געבראכט אין צווייטן פירוש פון רש"י) "שבקש לגלות את
הקץ לבניו ונסתם ממנו" - יעקב אבינו האט געוואלט אנטפלעקן צו זיינע קינדער דעם זמן

הגאולה, אבער מען האט פון אים צוגענומען די מעגליכקייט.

דארף מען פארשטיין:

וואס וואלט געווען די תועלת (אויפטו) פאר די בני ישראל, צו וויסן דעם זמן הגאולה וואס
וועט זיין מיט טויזנטער יארן שפעטער.

פון די הסברים אין דעם:

א. די גאולה פון מצרים האט געדארפט זיין א גאולה שלימה, און נאך מתן תורה, וואלטן די
אידן גלייך אריין אין ארץ ישראל און געבויט דעם בית המקדש, וואס וואלט געשטאנען

אויף אייביק. (ס'איז נאר וואס עס האבן זיך אין דעם אריינגעמישט זייטיקע זאכן). דערפאר
האט יעקב אבינו געוואלט אז זיינע קינדער זאלן וויסן די אחריות וואס ליגט אויף זיי, צו

משלים זיין די גאנצע עבודה, און ארויסגיין אין דער גאולה אין אן אופן אז דאס וועט זיין די
גאולה האמיתית והשלימה.

ב. יעקב אבינו האט געוואלט זאגן זיינע קינדער דעם קץ פון אונזער זמן כדי אז זיי זאלן
מחנך זיין זייערע קינדער און קינד'ס קינדער אין אזא אופן אז אלץ וואס זיי טוען אין תורה
און מצוות זאל זיין מיט דער כוונה צו צוהיילן די גאולה האמיתית והשלימה דורך משיח

צדקנו.

"הגיע זמן גאולתכם" - האבנדיק געהערט די נבואה פון רבי'ן נשיא דורנו והוא יגאלנו אז
ווייל אט אט קומט משיח, האבן מיר דעם כח צו בריינגען די גאולה נאך פריער, דורך טאן
דאס וואס יעקב אבינו און דער רבי ווילן פון אונז - צו טאן נאך מערער מצוות און לערנען
נאך מער תורה, ובפרט אין די ענינים וואס רעדן וועגן "גאולה ומשיח" - ווי דער רבי זאגט
אין דער שיחה פון שבת פרשת תזו"מ תנש"א: "הדרך הישרה לזרז את ביאת המשיח בפועל
 ממש, הוא ע"י שכל אחד ואחד אנשים נשים וטף יוסיף בלימוד תורה בכלל ובמיוחד בעניני

גאולה ומשיח".

*

על ידי חיזוק ההתקשרות בלימוד תורתו וקיום הוראותיו
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נזכה תיכף "זעהן זיך מיט'ן רבי'ן" בעיני בשר
והרבי יוליכנו אל הגאולה

יוצא-לאור ע"י:
כיתה ג (ד) של

מוסד חינוך "אהלי תורה - אהלי מנחם"
667 איסטערן 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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