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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 וארא  -כ"ד טבת
כ"ד טבת  -דער יום ההילולא פון דעם אלטן רבי'ן  -קומט אויס ברוב השנים אין דער וואך
פון פרשת וארא.
לויט ווי באוואוסט )פון של"ה הקדוש( אז די ימים טובים פון יאר האבן א שייכות מיט  -און
זיינען מרומז אין  -דער פרשה וועלכע מ'לייענט אין דעם זמן ,איז פארשטאנדיק אז אין פ'
וארא קען מען געפינען א קשר מיט דעם יום ההילולא פון דעם אלטן רבי'ן.
די שייכות איז מרומז אין אנהויב פון פרשה " -וארא )אל האבות  -פירוש רש"י( אל אברהם
אל יצחק ואל יעקב בא-ל שד"י :די אבות החסידות  -דער בעל שם-טוב ,דער מגיד )מייסדי
תורת החסידות הכללית( ,און דער אלטער רבי )מייסד תורת חסידות חב"ד(  -זיינען בדוגמת
די אבות הכלליים ,אברהם יצחק ויעקב :און פונקט אזוי ווי ס'איז געווען "וארא אל
האבות" )אברהם ,יצחק און יעקב( אזוי איז אויך בא די אבות החסידות ,וועלכע האבן מגלה
)וארא( געווען אלקות אין וועלט דורך דער גילוי פון פנימיות התורה זוהי תורת החסידות
וועלכע איז פארבונדן מיט די פנימיות פון אלקות.
ולהעיר ,אז דער נאמען פון הקב"ה וואס איז אנטפלעקט געווארן צו די אבות )" -א-ל( שדי"
 איז די ראשי תיבות פון די )ערשטע ועיקרי( נעמען פון די דריי אבות החסידות ,שניאור)זלמן( ,דוב)ער( ,ישראל.
און פונקט אזוי ווי די עבודה פון די ערשטע אבות איז געווען א הכנה צו מתן תורה )לאחרי
גלות וגאולת מצרים( ,און דערנאך  -דעם אריינגיין לארץ ישראל ,וועלכע איז געקומען
בזכות ובקיום די הבטחה פון הקב"ה צו די אבות  -אזוי אויך איז די עבודה פון די אבות
החסידות א הכנה צו דער גאולה האמיתית והשלימה וגילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא,
כידוע אז די פיר לשונות הגאולה )והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי( זיינען אויך אנטקעגן
דער גאולה העתידה ,וועלכע איז פארגליכן צו גאולת מצרים " -כימי צאתך מארץ מצרים
אראנו נפלאות".
)משיחת ש"פ וארא תנש"א-מוגה(
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על ידי חיזוק ההתקשרות בלימוד תורתו וקיום הוראותיו
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