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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 בשלח
צום סוף פון דער היינטיגער פרשה ,ווערט דערציילט ווי דער שלעכטער פאלק עמלק  -דער
אייניקעל פון עשו הרשע  -איז באפאלן די אידן.
אין יענע צייט ,האבן אלע פעלקער פון דער גאנצער וועלט מורא געהאט פון די אידן ,ווייל
זיי האבן געזעהן און געהערט וועגן די גרויסע און מורא'דיגע ניסים וואס דער אויבערשטער
האט געטאן פאר זיין פאלק ,די בני ישראל) ,וואס צווישן די גרויסע ניסים זיינען געווען( :די
צען מכות אין מצרים ,קריעת ים סוף  -וואו אלע מצריים זיינען דערטרונקען געווארן ,און
נאך דעם דער מן און דער קוואל פון וואסער )בארה של מרים( ,און פונדעסטוועגן האט
עמלק געהאט די גרויסע חוצפה צו אנפאנגן זיך מיט די אידן!
פון וואנען נעמט זיך אזא חוצפה? זאגן אונזערע חכמים ,זכרונם לברכה ,אז עמלק איז
געקומען דערפאר וואס עס זיינען געווען צווישן די אידן אזעלכע וואס האבן זיך געמאכט
ניט וויסנדיק פון דעם אויבערשטנ'ס גרויסע ניסים ,און זיי האבן געפרעגט" :צי איז ג-ט דא
צווישן אונז צי ניט?" דערפאר האט געקענט זיין ביי די גוים אויך אזעלכע וואס זיינען ניט
נתפעל געווארן פון דעם אויבערשטנ'ס גרויסע ניסים.
דערפון לערנען מיר ,אז אלץ וואס עס טוט זיך אויף דער וועלט שפיגלט זיך אפ פון דעם

וואס עס טוט זיך ביי אונז אידן! און ווען ס'איז דא ביי אונז אידן דער "ויאמינו בה' ובמשה
עבדו" דער משה רבינו פון אונזער דור ,דער נביא הדור ,משיח שבדורנו,
וואס האט אונז אנגעזאגט ,אז לויט די אלע סימנים ,איז אונזער דור ,דער לעצטער דור פון
דעם גלות ,ובמילא  -אויך דער ערשטער דור פון דער גאולה ,ווארום מ'האט שוין
פארענדיקט די אלע עניני העבודה און מען שטייט שוין גרייט צו דער גאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו יבוא ויגאלינו תיכף ומיד ממ"ש,

וועט עמלק ניט קענען אפקילען די אידן! און מיר וועלן גלייך זוכה זיין זעהן זיך מיט'ן רבי'ן
דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים ,והוא יגאלנו.
המדבר ומקים בגימטריא מנחם מענדל בן חנה
*

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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