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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 ויגש
אין דעם היינטיקן פרשה לערנען מיר ,אז גלייך נאכדעם ווי יוסף האט זיך באוואוסט
געמאכט צו זיינע ברידער ,האט ער זיי געפרעגט ,העוד אבי חי-צו מיין פאטער )יעקב
אבינו( לעבט נאך.
איז ניט פארשטאנדיק? יוסף האט דאך שוין פריער )אין פרק מ"ג פסוק כ"ז( געפרעגט ביי
זיינע ברידער צו לעבט נאך זייער פאטער ,און זיי האבן אים שוין גענטפערט ,עודנו חי-ער
לעבט נאך .האט יוסף שוין געוואוסט אז זיין פאטער לעבט נאך ,איז פארוואס האט ער זיי
נאכאמאל געפרעגט ,העוד אבי חי-צו מיין פאטער לעבט נאך.
איז דער ענטפער :יוסף האט טאקע געוואוסט אז זיין טאטע לעבט נאך ,יוסף האט אבער
ניט געוואוסט ,צי זיי )זיינע ברידער( די קינדער פון יעקב'ן ,לעבן און פירן זיך אין א וועג,
וואס זייער פאטער יעקב אבינו וויל - .יוסף האט געוואלט וויסן צי עס לעבט נאך אין זיי די
וועג וואס זייער פאטער האט זיי געלערנט ,ווייל ווען קינדער פירן זיך ווי זייער פאטער וויל,
לעבט אין זיי זייער פאטער.
אזוי אויך אונז חסידים ,תלמידים פון רבי'ן ,דארפן זיך פרעגן העוד אבי חי-צי אונזער
פאטער דער רבי נשיא דורנו-והוא יגאלנו לעבט נאך? ,און אויף דעם ענטפערן מיר "יחי
המלך" דער רבי לעבט מיט אונז און אין אונז ,ווייל מיר פירן זיך ווי דער רבי נשיא
דורנו-והוא יגאלנו וויל פון אונז ,לעבט דער רבי מיט אונז.

און גאר אין גיכן וועט מען ניט דארפן פרעגן העוד אבי חי ,ווייל מיר וועלן זוכה זיין זעהן
זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה נשמה בגוף-והוא יגאלנו - .יחי המלך !!!
*

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:
כיתה ג )ד( של
מוסד חינוך "אהלי תורה  -אהלי מנחם"
 667איסטערן פארקוויי
כאן צוה ה' את הברכה
ברוקלין ,ניו יארק
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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