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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

ה' טבת

ה' טבת תשמ"ז האט מען אנגעזאגט די בשורה טובה אז "דידן נצח", די ספרים
פון רבותינו נשיאנו באלאנגען צו דער ספריית ליובאוויטש. די שמחה איז געווען

גרויס, אן א גרעניץ. נאך מנחה האט דער רבי ערקלערט פארוואס עס זיינען
לכתחילה געווען די שוועריקייטן.

* * *

אין היינטיגן שיעור חומש (פרשת ויגש) זאגט יוסף צו זיינע ברידער: "לא אתם
שלחתם אותי הנה כי האלקים" (ניט איר האט מיר געשיקט דא אין מצרים,
נאר דער אויבערשטער האט מיר געשיקט). די ברידער האבן געפילט שלעכט
אז זיי האבן פארקויפט יוסף. זיי האבן געמאכט פון א זון פון יעקב אבינו, א
קנעכט פון מצרים! האט זיי יוסף געזאגט: ניט איר האט מיר געשיקט אין

מצרים, נאר דער אויבערשטער.

פארוואס האט ה' געשיקט יוסף'ן אין מצרים?

"כי למחי' שלחני אלקים" (צו שפייזן אייך האט מיר דער אויבערשטער
געשיקט). עס איז געווען א הונגער. יעקב מיט זיינע זין וואלטן געשטארבן
פון הונגער. האט דער אויבערשטער געשיקט יוסף אין מצרים צו ווערן דער
משנה למלך צו קענען שפייזן זיין משפחה. דאס הייסט, אז דאס וואס יוסף
האט געליטן אין מצרים זייענדיק ווייט פון טאטען, זייענדיק א קנעכט, און
זיצנדיק אין תפיסה - איז דאס אלץ געווען דעם אויבערשטענ'ס וועג פון פירן

צו דעם אז יוסף זאל קענען שפייזען זיינע ברידער.

אזוי דארף מען אויך פארשטיין די אלע שוועריקייטן וואס עס זיינען געווען
מיט די ספרים. אלץ איז נאר כדי ארויסצובריינגען פון אונז מער תורה,

מער גמילות חסדים און מער פארשפרייטן אידישקייט און חסידות.

מיר דארפן פארשטארקן דעם מבצע פון מאכן פון אונזער שטוב א מקדש מעט.
אונזער שטוב זאל זיין פול מיט לערנען תורה, דאווענען און העלפן א חבר.

 (משיחת ה' טבת תשמ"ז)
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