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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 בא
אין היינטיקער סדרה דערציילט די תורה ,אז דער אויבערשטער האט געהייסן מען זאל
נעמען א שעפס און האלטן אים עטלעכע טעג אין שטוב ,און דערנאך שעכטן אים פאר א
קרבן פסח.
חז"ל זאגן דער טעם אויף דעם איז געווען ,בכדי ווען די מצריים וועלכע האבן געדינט צו א
שעפס ,וועלן פרעגן נאך וואס האלט איר א שעפס אין הויז ,זאלן די אידן ניט נתפעל ווערן
און ענטפערן :מיר האלטן דעם שעפס אין הויז צו שעכטן אים פאר א קרבן.
דער תוקף  -שטארקייט  -און מסירת נפש וואס אידן האבן געהאט אויף ניט נתפעל ווערן פון
די מצריים ,האט געבראכט די גאולה.
אזוי ווי יציאת מצרים איז געקומען דורך תוקף  -שטארקייט  -און מסירת נפש ,אזוי אויך די
גאולה העתידה וועט קומען דורך דעם וואס מען וועט גיין מיט א תוקף  -שטארקייט  -און
מסירת נפש.
אויב אלע מצוות דארף מען טאן מיט א תוקף ,איז געוויס אז די מצוה פון אהבת ישראל -
יסוד כל התורה  -דארף מען אוודאי טאן מיט א תוקף ,און פון קיינעם ניט נתפעל ווערן.
מען דארף ריידן מיט א אידן וועגן תורה ומצוות ,און אויב עס טוט גארניט אויף ,דארף מען
ריידן נאך אמאל .אויב אפילו יענער "בריקעט" זיך ,דארף מען אויך ניט נתפעל ווערן,
אדרבה ,דאס איז א ראי' אז אים רירט דאס אן.
מען דארף גיין מיט א תוקף .מען דארף ריידן בדברי נחת כדי די רייד זאל אנגענומען ווערן,
כפתגם פון דער פריערדיקער רבי'ן "מען דארף יענעם ניט אראפרייסן דעם נאז" ,אבער מיט
א תוקף ,און אז מען וועט ריידן בנחת ובתוקף ,וועט מען מצליח זיין.
ווען מען וועט גיין מיט א תוקף און מסירת נפש ,ניט נתפעל ווערן פון קיינעם ,וועלן אלע
מנגדים בטל ווערן ,און עס וועט זיין די גאולה העתידה במהרה בימינו.
*

על ידי חיזוק ההתקשרות בלימוד תורתו וקיום הוראותיו
נזכה תיכף "זעהן זיך מיט'ן רבי'ן" בעיני בשר
והרבי יוליכנו אל הגאולה
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מוסד חינוך "אהלי תורה  -אהלי מנחם"
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כאן צוה ה' את הברכה
ברוקלין ,ניו יארק
E-Mail: Editor of Dvar Torah
עורך :הרב דוד שי' הערצל
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