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לעבן מיט דער צייט
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך

פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות

פון ליובאוויטשער רבי'ן

פרשת ויצא - ט' כסלו

אין דער היינטיגער פרשה שטייט אז יעקב האט אויפגעשטעלט שטיינער אלץ אן "עד"
צווישען עם און לבן. יעקב האט גערופן די שטיינער "גלעד", און לבן האט געזאגט "עד הגל

הזה ביני ובינך".

דער אלטער רבי זאגט אין סידור אז "גל" איז א רמז אויפ'ן ענין פון ל"ג בעומר. "גל" און
"לג" זיינען די זעלבע אותיות. ל"ג בעומר איז די הילולא פון רבי שמעון בן יוחאי.

ט' כסלו, איז דער יום ההולדת ויום ההילולא פון מיטעלן רבי'ן. נאענט צו זיין הסתלקות,
האט דער מיטעלער רבי געזאגט חסידות אויפ'ן פסוק "כי עמך מקור חיים" און זיין לעצטן

ווארט איז געווען "חיים". דער צמח צדק האט געזאגט, אז אזא געהויבענע הסתלקות
געפינען מיר נאר ביים הייליגען תנא, רשב"י. אין זהר הקדוש שטייט אז דער רשב"י איז

נסתלק געווארן זאגענדיק דעם ווארט "חיים".

וויבאלד אז אין דער פרשה שטייט "עד הגל הזה", האט דאס א שייכות אויך צום מיטעלן
רבי'ן וועמענ'ס יום הולדת און יום הילולא איז אין דער זעלבער פרשה:

אין א גל געפינט מען צוויי פארקערטע אייגענשאפטן: פון איין זייט איז דער צוועק פון דעם
גל צו דינען ווי אן אפטייל צווישען איין זייט און דער צווייטע. אבער וויבאלד דער גל ווערט
אויפגעשטעלט פון אנגעווארפענע שטיינער (וועלכע זיינען ניט באהאפטן צוזאמען, אזוי ווי

אין א חומה), מיינט עס אז דער גל טיילט ניט אפ אינגאנצן. אמאל מעג מען יא אריבערגיין,
אזוי ווי רש"י זאגט: לרעה אי אתה עובר אבל אתה עובר לפרקמטיא (דו קענסט ניט

אריבערגיין צו טאן שלעכטס, אבער דו קענסט אריבערגיין אויף געשעפט, ביזנעס).

דאס איז די שייכות פון "גל" צו רשב"י. סודות התורה זיינען די פארבארגענע סודות פון דער
תורה. א "גל" טיילט זיי אפ פון מערסטע מענטשן, וועלכע קענען ניט פארשטיין די טיפע
סודות פון דער תורה. אבער רשב"י האט אנטפלעקט די סודות צו זיינע תלמידים. רשב"י

האט געהייסן פארשרייבן זיינע הייליגע רייד אין זהר הקדוש, און אזוי קומט דאס אן צו פיל
אידן אין די שפעטערדיקע דורות.

ספעציעל אינעם טאג פון "לג" בעומר, האט רשב"י אנטפלעקט צו זיינע תלמידים אזעלכע
סודות וואס זיינען ניט אנטפלעקט געווארן ביז דעמאסלט. אזוי אויך האט דער מיטעלער

רבי אנטפלעקט און ערקלערט חסידות נאך מער ווי די דורות פאר עם.
(לקו"ש ח"ה ע' 129)
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