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דבר תורה
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך

פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות

פון ליובאוויטשער רבי'ן

פרשת תולדות

איידער רבקה אמנו האט געבוירן יעקב און עשו, האט מען איר אנגעזאגט פון הימל אז זיי
וועלן זיין צוויי באזונדערע פעלקער, וואס וועלן זיך שטענדיג קריגן אויף צו הערשן איינער
איבער דעם אנדערן. אונזערע חכמים, זכרונם לברכה, זאגן אז יעקב און עשו זיינען מרמז

אויף די אידן, און להבדיל, אלע גוים פון דער וועלט

שפעטער, איידער יצחק אבינו האט געגעבן יעקב'ן די ברכות, האט ער באמערקט ווי יעקב
רעדט מיט דרך ארץ, און דערמאנט דעם אויבערשטנ'ס נאמען, אבער זיינע הענט זיינען

געווען האריג ווי עשו'ס הענט (ווייל רבקה האט זיי פארדעקט מיט האריגע פעל פון ציגן).
האט יצחק געזאגט:

"הקול קול יעקב והידים ידי עשו".

ער האט געמיינט (ניט נאר אז יעקב האט גערעדט שיין, און זיינע הענט זיינען האריג, נאר
אויך) צו בענטשן יעקב'ן, אז ער איז ווערט אויף געהאלפן ווערן פון דעם אויבערשטער, צוליב

דעם וואס ער נוצט זיין קול צו ריידן שיין, דאווענען און לערנען תורה.

אבער עשו (דאס מיינט אלע גוים) באניצט זיך מיט די הענט צו שלאגן זיך און פירן מלחמות
כדי צו קריגן וואס ער וויל.

דאס דארף מען אלעמאל געדענקען, אז הענט און שלאגן זיך, דאס איז די וועג פון עשו,
אבער מיר אידן בארימען זיך מיט אונזער קול, צו ריידן שיין צו אלעמען, צו דאווענען מיט
כוונה און צו לערנען תורה מיט אונזער מויל, און דעמאלט העלפט דער אויבערשטער ברוך
הוא. און כל זמן אז אידן ניצן זיך מיט הקול קול יעקב, האבן די ידים ידי עשו קיין כוח ניט

צו טשעפן א אידן חס ושלום, ווייל די תורה היט אונז.

*

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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"אהלי תורה - אהלי מנחם" מוסד חינוך
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כאן צוה ה' את הברכה
ברוקלין, ניו יארק

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

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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