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ב"ה

לעבן מיט דער צייט
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך
פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות
פון ליובאוויטשער רבי'ן

פרשת מקץ
מקץ )א(
פרשת מקץ עפענט זיך מיט די ווערטער "ויהי מקץ"  -עס איז געווען די ענדע .די
ענדע פון יוסף הצדיק'ס זיצן אין תפיסה .נישט נאר איז יוסף ארויס פון תפיסה,
נאר יוסף הצדיק איז אויך געווארן דער משנה למלך פון גאנץ לאנד מצרים .אן
זיין רשות האט מען ניט געטארט טאן קיין שום זאך " -בלעדיך לא ירים איש
את ידו ואת רגלו" )אויסער דיר ,זאל קיינער ניט אויפהויבן זיין האנט און פוס(.
יוסף'ס זיצן אין תפיסה און אין מצרים בכלל איז א משל אויף יעדן אידן אין גלות.
מען דארף וויסן אז מיר זיינען ניט אייביק ח"ו אין גלות .באלד קומט "מקץ" -
דער ענדע פון גלות און דער גאולה שלימה דורך משיח צדקנו.
אבער אפילו ווי לאנג מיר געפינען זיך אין גלות דארפן מיר זיך לערנען פון יוסף
הצדיק אין מצרים .דער יצר הרע קומט צו אידן אין גלות און רעדט עם איין צו
שפילן אנשטאט לערנען ,צו עסן א ניט כשר'ע קענדי אאז"וו .ווען דער בית המקדש
איז געשטאנען דארף מען טאן די עבודה .ווען דער בית המקדש וועט במהרה בימינו
ווערן צוריק אויפגעבויט ,וועט מען ווייטער טאן די עבודה .אבער דערוויילע אין
גלות דארף מען ניט זיין אנדערש פון די גוים .ווי קען מען טאן ניט ווי די גויים
הייסן?
א אידיש קינד ,א מיטגליד אין צבאות השם ,דארף געדיינקען אז ער איז ווי יוסף
הצדיק .ער איז א משנה למלך .ער איז ניט סתם איין קליינער איד צווישען
מיליאנען גוים ,נאר ער איז א בעל הבית איבער זיי .ער איז א סאלדאט אין
השם'ס ארמיי און טוט וואס דער קאמאנדיר אין טשיף ,דער אויבערשטער,
הייסט .ער איז א משנה למלך און דארף פון קיינעם ניט מורא האבן.
ווען צבאות השם וועלן זיך האלטן שטארק און שטאלץ אין גלות ,טאן נאר וואס
דער קאמאנדיר אין טשיף וויל ,און ניט וואס דער יצר הרע וויל ,וועט אין גיכן
קומען דער "מקץ" פון גלות .עס וועט קומען די ענדע פון גלות און משיח "נאו".
)משיחת נר ה' דחנוכה תשמ"ג  -לצבאות השם(

מקץ )ב(
אין אנהויב פון פרשת מקץ ,און אזוי אויך אין דער פריערדיקער סדרה ,וישב,
דערציילט די תורה וועגן חלומות; דער חלום פון יוסף'ן ,די חלומות פון שר
המשקים און שר האופים )אין פרשת וישב( און דער חלום פון פרעה'ן )אין פרשת
מקץ(.
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די אלע חלומות זיינען געווען סיבות וועלכע האבן געבראכט צו גלות מצרים  -דער
שרש פון אלע גליות .אזוי ווי אלע ענינים זיינען בהשגחה פרטית ,ממילא איז
פארשטאנדיק ,אז דער מסובב  -גלות ,האט א שייכות און איז ענליך צום סיבה
 חלום.די שייכות פון גלות צו חלום ווערט ערלקערט אין ספר תורה אור .א חלום נעמט זיך
פון כח המדמה )פארשטעלונגס-קראפט( ,וועלכע פאראייניגט צוויי קעגענזאצן
צוזאמען )ביז אפילו "פילא בקופא דמחטא" ,אן עלעפאנט אין אן אויער פון א
נאדל .אויב ער האט נאר פריער געטראכט וועגן דעם(.
אזוי אויך אין דער צייט פון גלות .עס דוכט זיך עם אויס אז ער האט ליב דעם
אויבערשטן ,און פונדעסטוועגן האט ער ליב זיין אייגענעם גוף .ווען ער דאווענט
איז ער מחליט מיט אן אמת אז ער וועט זיך נאכ'ן דאוונען פירן ווי דער
אויבערשטער וויל ,און גלייך נאכ'ן דאוונען זעצט ער זיך עסן צוליב זיין אייגענעם
הנאה און ער ליגט אין תאוות ,ביז אז ער קען אפילו עובר זיין אויף דעם
אויבערשטענ'ס רצון .די צוויי געפילן פון ליב האבן דעם אויבערשטן און ליב
האבן זיך אליין ,קענען גלייכצייטיג ניט געמאלט זיין .דער גלות איז אבער ווי
א חלום וואס פאראייניגט צוויי קעגענזאצן צוזאמען.
אזוי זאגן מיר אין שיר המעלות פאר'ן בענטשן" :שיר המעלות בשוב ה' את שיבת
ציון היינו כחולמים" .ווען דער אויבערשטער וועט אונז אומקערן קיין ארץ ישראל
ווען משיח וועט קומען ,וועלן מיר פארשטיין אז מיר האבן זיך געפירט אין גלות
ווי אין א חלום .מיר האבן מיט אן אמת געדאווענט ,געלערנט און געטאן מצוות,
און מיר האבן אויך שפעטער זיך עוסק געווען אין תענוגי הגוף.
)לקו"ש ח"א ע' (85
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ב"ה

לעבן מיט דער צייט
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך
פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות
פון ליובאוויטשער רבי'ן

חנוכה
די מצוה פון נר חנוכה איז אויסגעטיילט פון אלע מצוות אין צוויי זאכען) :א( אין
אלע מצוות איז פאראן דער מצוה כתיקונה און דער הידור פון דער מצוה .ביי
חנוכה איז פאראן אויך מהדרין מן המהדרין) .ב( ביי אלע מצוות זיינען רוב אידן
מקיים בלויז די מצוה אליין .די מצוה פון נר חנוכה זיינען אלע אידן מקיים די
מצוה אין א אופן פון מהדרין מן המהדרין.
דער טעם אויף דעם איז:
דער אויבערשטער פירט זיך מיט אידן אין דריי וועגן) :א( א נאטירלעכע וועג.
)ב( מיט א נס  -אזוי ווי דער געווינען די מלחמה פון די חשמונאים ,וועלכע זיינען
"מעטים" און "חלשים" און האבן מנצח געווען די "רבים" און "גבורים") .ג( א
וועג וואס איז העכער פון נס  -ווי למשל דער נס פון די נרות וועלכע איז על פי
דין ניט געווען נויטיג )ווייל טומאה הותרה בצבור( נאר דער אויבערשטער האט
געמאכט דעם נס להראות חיבתן של ישראל.
די דריי אויבנדערמאנטע הנהגות פון דעם אויבערשטן ,קומען לויט דריי אופנים
אין דער עבודה פון א אידן:
)א( טאן א מצוה אין איר געוויינליכע וועג בריינגט די הנהגה פון טבע) .ב( טאן א
מצוה מיט הידור בריינגט די הנהגה פון א נס) .ג( טאן א מצוה מיט מסירת נפש
בריינגט די הנהגה פון א נס להראות חיבתן של ישראל.
אזוי ווי חנוכה זיינען אידן געשטאנען מיט מסירת נפש .זיי האבן געהאלטן
מלחמה מיט די יוונים וועלכע זיינען געווען פיל מער און שטארקער פון זיי .זיי
זיינען געווען גרייט אוועק צו געבן זייער לעבן פאר זייער אמונה און פאר תורה
און מצוות .דערפאר האט דער אויבערשטער געמאכט דעם נס אז די מנורה זאל
ברענען אכט טעג.
דערפאר האט דער נס חנוכה ארויסגערופן ביי אלע אידן דעם קיום המצוה אין אן
אופן פון מהדרין מן המהדרין.
)לקו"ש ח"א ע' (92
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ב"ה

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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