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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

עניני משיח
עס זיינען דא אזעלכע וואס פרעגן :ווי רעדט מען דאס וועגן משיח מיט קינדער?! משיח איז
דאך א געהויבענע זאך ,ביז אז משיח איז דער מבחר פון מין האנושי ,מיט אלע מעלות  -איז
ווי לאזט מען אראפ אזא געהויבענע זאך צו א קינד ,און מ'פארבינדט דעם ענין מיט פרייזען
און מיט צאצקעס וכו'?!
איז דער ביאור אויף דעם:
די גאנצע תורה איז דאך געגעבן געווארן צו יעדער איד ,און אויך צו א קינד ,ווארום "תורה
צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב".
דאס הייסט אז מ'דארף מחנך זיין א קינד אין אלע ענינים פון תורה ומצוותיה ,אודאי געוויס
בנוגע צו עיקרי האמונה ,וואס עיקרי האמונה זיינען דאך י"ג עיקרים ,איז איינע פון זיי -
דער עיקר אז "אחכה לו בכל יום שיבוא" )איך וועל פאר אים ווארטען יעדן טאג ,ער זאל
קומען( ,וואס דאס איז דער ענין פון ביאת המשיח.
און אויב מ'לערנט דאס ניט מיט'ן קינד ,איז דאס היפך אן עיקר אין אמונה ,היפך התורה!
ער טענה'ט אבער נאך אלץ:
היתכן צו נעמען אזא געהויבענע זאך ווי משיח ,און עס פארבינדן מיט פרייזען ,צאצקעס ,און
צוקערקעס ,מיט אזעלכע ענינים פשוטים?!
איז דער ביאור בזה:
דער רמב"ם שרייבט אין פירוש המשניות ,אז דער חינוך פון א קינד דארף זיין אין אן אופן,
אז פריער הויבט מען אים אן מחנך זיין דורך געבן אים ענינים וואס זיינען שייך צו אים,
צוקערקעס ,כבוד המדומה  ,אאז"וו.
וואס דאס איז דער ענין פון "מתוך שלא לשמה בא לשמה" ,דאס הייסט אז אנהויבן דארף
מען מיט "שלא לשמה" ,מיט ענינים פשוטים.
און כאטש אז מען דארף לערנען תורה לשמה ,וואס אפילו דער ענין פון גן עדן און עולם הבא
איז נאך אלץ שלא לשמה ,ווארום עס דארף זיין אינגאנצן "שלא על מנת לקבל פרס"  -איז
אבער דערוויילע ,כל זמן ער האלט נאך ניט בא דעם לשמה ,דארף מען אים מחנך זיין מיט
ענינים וואס זיינען שייך צו אים ,צי דאס איז פרייזען ,אדער געלט ,אדער א צוקערקע
אאז"וו.
וואס דערפאר רעדט מען אז מ'זאל מסביר זיין די קינדער דעם ענין פון משיח ,און זיי אויך
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מסביר זיין אז ווען משיח וועט קומען וועלן זיי האבן א סאך צוקערקעס אאז"וו ,וואס דוקא
דערמיט קען מען אויף זיי אויפטאן.
וויבאלד אז דער רמב"ם שרייבט אז בשעת משיח וועט קומען וועלן מעדנים זיין "מצויין
כעפר"  -איז פארשטאנדיק ,אז דער אמת איז אזוי ,איז ווען מען זאגט א קינד אז ווען משיח
וועט קומען וועלן זיין א סאך צוקערקעס ,איז עס ניט נאר וואס אזוי זאגט מען אים  -נאר
אזוי איז דאס טאקע באמת )ס'איז מערניט וואס מ'וועט דעמולט ניט ליגן אין דעם(.
און דער אופן החינוך ,כדי אז ביי דעם קינד זאל זיין דער "אחכה לו" ,ער זאל שרייען אז ער
וויל האבן משיח'ן  -דארף זיין מיט א צוקערקע ,און מיט פרייזען אאז"וו ,ווארום צו די
ענינים האט דער קינד א שייכות ,משא"כ צו געהויבענע זאכן.
און וויבאלד אז דאס איז א שליחות פון נשיא דורנו  -דארף ער ארויסגיין און זעהן אז יעדער
קינד פון דעם דור זאל מקיים זיין תורה און מצוות ,און שרייען אז ער וויל משיח'ן.
)משיחת ש"פ תרומה תשמ"א(
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