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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 ויצא

מיר שטייען אין א צייט וואס לויט די סימנים אין גמרא סנהדרין, האלט מען שוין בא דער
גאולה ממש.

ווייל נאך די אלע מעשינו ועבודתינו פון אלע דורות, ובפרט נאך דער עבודה פון די אבות
החסידות און די טעג פון זייער גאולה - בי"ט כסלו און יו"ד כסלו, וימי הולדתם וההילולא

שלהם בט' כסלו און כ"ד טבת, האט מען שוין פארענדיקט אלע בירורים.

איז דאך פארשטאנדיק, אז איצטער האלט מען שוין בא דעם מצב אז דער גוף הגשמי און
אפילו גשמיות העולם איז שוין אינגאנצן נתברר געווארן, און איז א כלי "גרייט" אויף אורו

של משיח צדקנו,

און די איינציקע זאך וואס פעלט איז - אז א איד זאל אויפעפענען זיינע אויגן, וועט ער
זעהן ווי אלץ איז שוין גרייט צו דער גאולה!

מ'האט שוין דעם "שולחן עורך", מ'האט שוין דעם לויתן ושור הבר ויין המשומר, און אידן
זיצן שוין באם טיש "שולחן אביהם" - מלך מלכי המלכים הקב"ה, צוזאמען מיט משיח

 צדקנו, ווי עס שטייט אין ספרים אז בכל דור איז דא "אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות
משיח", ובדורנו נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, און נאך פערציק יאר פון זיין הסתלקות

האט מען שוין אויך, "לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע".

און איצטער דארף נאר זיין, אז מ'זאל אויפעפענען די הארץ אויף צו וויסן, און
אויפעפענען די אויגן צו זען, און אויפעפענען די אויערן צו הערן, מ'זאל פארשטייען,

 זעהן און הערן בפשטות ממש אין גשמיות העולם, די גאולה האמיתית והשלימה בפועל
ממש, און לערנען תורתו של משיח, וואס דאס אלץ איז שוין דא אנגעגרייט,

מ'דארף נאר אויפעפענען די אויגן וועט מען דאס זעהן.
(משיחת ש"פ ויצא, ט' כסלו תשנ"ב)

*

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
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"אהלי תורה - אהלי מנחם" מוסד חינוך
667 איסטערן פארקוויי
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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