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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 וארא - כ"ד טבת

כ"ד טבת - דער יום ההילולא פון דעם אלטן רבי'ן - קומט אויס ברוב השנים אין דער וואך
פון פרשת וארא.

לויט ווי באוואוסט (פון של"ה הקדוש) אז די ימים טובים פון יאר האבן א שייכות מיט - און
זיינען מרומז אין - דער פרשה וועלכע מ'לייענט אין דעם זמן, איז פארשטאנדיק אז אין פ'

וארא קען מען געפינען א קשר מיט דעם יום ההילולא פון דעם אלטן רבי'ן.

די שייכות איז מרומז אין אנהויב פון פרשה - "וארא (אל האבות - פירוש רש"י) אל אברהם
אל יצחק ואל יעקב בא-ל שד"י: די אבות החסידות - דער בעל שם-טוב, דער מגיד (מייסדי

תורת החסידות הכללית), און דער אלטער רבי (מייסד תורת חסידות חב"ד) - זיינען בדוגמת
די אבות הכלליים, אברהם יצחק ויעקב: און פונקט אזוי ווי ס'איז געווען "וארא אל

האבות" (אברהם, יצחק און יעקב) אזוי איז אויך בא די אבות החסידות, וועלכע האבן מגלה
(וארא) געווען אלקות אין וועלט דורך דער גילוי פון פנימיות התורה זוהי תורת החסידות

וועלכע איז פארבונדן מיט די פנימיות פון אלקות.

ולהעיר, אז דער נאמען פון הקב"ה וואס איז אנטפלעקט געווארן צו די אבות - "(א-ל) שדי"
- איז די ראשי תיבות פון די (ערשטע ועיקרי) נעמען פון די דריי אבות החסידות, שניאור

(זלמן), דוב(ער), ישראל.

און פונקט אזוי ווי די עבודה פון די ערשטע אבות איז געווען א הכנה צו מתן תורה (לאחרי
גלות וגאולת מצרים), און דערנאך - דעם אריינגיין לארץ ישראל, וועלכע איז געקומען
בזכות ובקיום די הבטחה פון הקב"ה צו די אבות - אזוי אויך איז די עבודה פון די אבות

החסידות א הכנה צו דער גאולה האמיתית והשלימה וגילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא,
כידוע אז די פיר לשונות הגאולה (והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי) זיינען אויך אנטקעגן
דער גאולה העתידה, וועלכע איז פארגליכן צו גאולת מצרים - "כימי צאתך מארץ מצרים

אראנו נפלאות".
(משיחת ש"פ וארא תנש"א-מוגה)
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פרשת וארא

אין אנהויב פון אונזער פרשה שטייט "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב", דער
אויבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו, אז ער האט זיך באוויזן צו אברהם יצחק און

יעקב. בריינגט רש"י אראפ די ווארט "וארא" און איז מפרש "אל האבות".

איז ניט פארשטאנדיק:

וואס איז רש"י אויסן צו דערציילן אונז מיט דעם פירוש? צי דען ווייסן מיר ניט אז אברהם
יצחק און יעקב זיינען אונזערע אבות.

נאר די ערקלערונג אין דעם איז:

בנוגע דער צדקות פון די הייליקע אבות, זיינען דא צוויי ענינים:

ערשטנס, דאס וואס יעדער איינער פון די דריי אבות איז געווען א גרויסע צדיק אויף זיין
אופן. ווי עס שטייט אין ספרים, אז יעדער פון די אבות האט זיך אויסגעצייכנט אין אן

אנדערע ענין: אברהם אבינו האט זיך אויסגעצייכנט אין דער מדה פון גמילות חסדים. יצחק
אבינו איז געווען א גרויסער עובד השם אין תפלה, און יעקב אבינו איז געווען "איש תם יושב

אהלים", ער האט געלערנט א סך תורה.

דערנאך איז אבער פאראן א צווייטע מעלה, און דאס איז וואס אלא דריי ווערן אנגערופן די
"אבות" פון עם ישראל. די מעלה איז ניט א פריוואטע מעלה, בלויז פאר זיי אליין, נאר דאס

איז א מעלה וואס איז נוגע אלע אידן, ווארום זיי זיינען אונזערע "אבות", דעריבער
באקומען מיר פון זיי בירושה זייערע מדות טובות: פון אברהם האבן מיר מדת אהבה, פון

יצחק האבן מיר מדת היראה און פון יעקב האבן מיר מדת הרחמים.

און דאס מיינט רש"י מיט זיין פירוש "וארא - אל האבות", אז דאס וואס דער אויבערשטער
האט זיך באוויזן צו די אבות אברהם יצחק און יעקב איז ניט געווען צוליב זייער פריוואטע
מעלות אין עבודת השם, נאר מצד דעם וואס זיי זיינען די אבות פון עם ישראל. און דעריבער
פונקט ווי ס'איז געווען די "וארא" ביי די אבות, אט אזוי איז דא דער וארא ביי יעדער אידן,
וואס איז א קינד און יורש פון די אבות, וואס דאס מיינט, אז ביי יעדער אידן קען זיין, און

דארף זיין, די אמונה אז דער אויבערשטער וועט זיך באווייזן צו אים.

און דורך דעם וואס ביי אונז חסידים איז דא די אמונה - יאמינו לי - אין אונזער נשיא דער
רבי, וועלן מיר בקרוב ממש זוכה זיין צו זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה נשמה בגוף והוא

יגאלנו, וואס דעמאלט וועט מען אויך זעהן ג-טליכקייט מיט אונזערע אייגענע אויגן.
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