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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

כ"ח ניסן
אין דער באוואוסטע שיחה פון כ"ח ניסן תנש"א ,זאגט דער רבי:

 ...א .עס ווערט די תמי' )וואונדערונג( הכי גדולה ,היתכן אז ניט קוקנדיק אויף די אלע
ענינים) ,וועגן מדגיש זיין דעם ענין הגאולה ספעציעל בזמן זה(  -האט מען נאך ניט
אראפגעבראכט משיח'ן בפועל ממש?! ...א זאך וואס איז אינגאנצן ניט פארשטאנדיק!
און א גרעסערער וואונדער  -אז עס קלייבן זיך צוזאמען צען אידן )און מער( ,אין אזא
צוגעפאסטע צייט פאר די גאולה ,און פונדעסטוועגן שטורעמט מען ניט צו אראפברענגען
משיח תיכף ומיד .און ס'איז ניט אפגעפרעגט בא זיי ,רחמנא ליצלן ,אז משיח זאל נאך ניט
קומען היינט באנאכט ,מארגן אדער איבערמארגן ,רחמנא ליצלן!!
אפילו ווען מען שרייט "עד מתי"  -איז דאס נאר ווייל מען האט געהייסן וכו' ,אויב אבער
מען וואלט געשריען און מ'וואלט געמיינט מיט אן אמת איז א זיכערע זאך אז משיח וואלט
שוין לאנג געקומען!!
וואס קען איך נאך טאן אין דערויף ,צו פועל זיין אז אלע אידן זאלן שטורמען און שרייען
באמת און פועל'ן צו אראפברענגען משיח'ן בפועל ,נאך דערויף וואס אלץ וואס עס איז
געטאן געווארן ביז איצט האט ניט געהאלפן ,והראי'  -אז מיר געפינען זיך נאך אין גלות ,און
נאכמערער  -אין א גלות פנימי בנוגע לעניני עבודת השם.

די איינציקע זאך וואס איך קען נאך טאן  -איך גיב דאס איבער צו יעדערן פון אייך :טוט
אלץ וואס איר קענט  -ענינים וואס זיינען אין אן אופן פון אורות דתוהו אבער אין כלים
דתיקון  -צו אראפברענגען בפועל משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
און ויהי רצון ,אז סוף כל סוף זאלן זיך געפינען צען אידן וואס וועלן זיך "איין-עקש'ענען",
אז זיי מוזן אויספירן בא דעם אויבערשטן ,און זיכער וועט מען אויספועל'ן בא דעם
אויבערשטן  -ווי עס שטייט אין פסוק "כי עם קשה עורף הוא" )למעליותא ,און דעריבער(
"וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" - ,אויף אראפברענגען בפועל די גאולה האמיתית
והשלימה תיכף ומיד ממש.
ב .און וואס איך קאן נאך טאן אין דעם אויף ממהר זיין און מזרז זיין נאכמערער  -וועל איך
מוסיף זיין און געבן יעדערן פון אייך א שליחות-מצוה צו געבן אויף צדקה ,און "גדולה
צדקה שמקרבת את הגאולה".
און איך האב מיינס אפגעטאן ,ומכאן ולהבא ,טוט אלץ וואס איר קענט.
ויהי רצון אז עס זאלן זיך געפינען צווישן אייך על כל פנים איינער ,צוויי ,דריי ,וואס וועלן
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זוכן אן עצה וואס מען זאל טאן און ווי אזוי מען זאל טאן,
ועוד והוא העיקר  -אז מ'זאל אויספירן ,און עס זאל זיין די גאולה האמיתית והשלימה
בפועל ממש ,תיכף ומיד ממש ,ומתוך שמחה וטוב לבב.
)ספר השיחות תנש"א ח"ב ע'  - 474תרגום חפשי(

***
 ...וויבאלד אז אידן האבן נעכטן געשריען "עד מתי" און אייער-נעכטן געשריען "עד מתי"
און כל הימים שלפני זה געשריען "עד מתי",
דערנאך ,רחמנא ליצלן" ,חרב בית המקדש" ,היינט אינדערפרי אדער היינט בייטאג ,איז
דערפון פארשטאנדיק ווי אזוי ס'דארף זיין דער געשריי "עד מתי" איצטער.
כאמור ס'איז ניט קיין ענין פון א פשטיל דאס איז א הלכה אין תורה ,און אין תורה שטייט
אז "כל דור שאינו נבנה )בית המקדש( בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו".
שטעלט מען זיך פאר ,בשעת וואס ס'איז נשרף בית המקדש ,און דערביי שטייט א איד וואס
איז א הארטער איד ,א שטיינערנער איד )מיט א לב האבן( ,און זעט ווי אזוי ס'איז חרב בית
המקדש ביומיו ,וואלט ער דאך געקערט א וועלט,
זאגט תורת אמת און תורת חיים  -הוראה בחיים :קער א וועלט היינט!!...
)משיחת י"ב תמוז תשד"מ(

*

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
E-Mail: Editor of Dvar Torah
עורך :הרב דוד שי' הערצל
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