ב"ה ימות המשיח .עש"ק פרשת וארא כ"ט טבת
ה'תשס"ז  -הי' תהא זו שנת סגולות ונפלאות

ספעציעלע אויפגאַ בּ ע
ספעציעלע תקופה – אַ ּ
אַ ּ
לויט 'דבר מלכות' פון שבת פרשת וארא תשנ"ב

ספעציעלע טעג
ּ
מיר דערנענטערן זיך ׁשוין צו יו"ד-י"א
וואס
ָ
ספעציעלע טעג
ׁשבט ,גרויסע און
ּ
פארבּ ונדן מיט דער נשיאות פון דער
זיַ ינען ַ
רבי ריי"צ און דער רבי מלך המשיח
טאג יו"ד שבט
יאר תש"י אין ָ
שליט"א .אין ָ
ָ
איז נסתלק
יאר
געווארן דער רבי ריי"צַ ,א ָ
האט
טאג י"א שבט תשי"א ָ
ָ
ׁש ּפעטער אין
געזאגט דער רבי מלך המשיח שליט"א דעם
ָ
האט
ָ
ערשטן מאמר 'באתי לגני' און
ׁ
דאס ז ַיינען
ָאנגענומען די נשיאות בגלויָ .
ספעציעלע
ַ
וואס ַא
טעג ָ
נטהאלטן אין זיך ַא ּ
טארקן אונזערע התקשרות
רש ַ
פא ׁ
סגולה צו ַ
צו רבותינו נשיאנו.
אין אונזערע שיחה ערקלערט דער רבי,
ספעציעל אין דער תקופה פון די
ָ
וואס איז ּ
וואס איז
נשיאות פון דער רבי ריי"צ ,און ָ
ספעציעל אין דער ַא
ָ
רויפגאנג פון
ַ
נאכמער ּ
רבּ י'ן מלך המשיח שליט"א צו נשיאות .ווען
וואס איז דעם רבּ י'נס
ָ
מיר וועלן וויסן
אויפגאבּ ע ,וועלן מיר אויך וויסן ווי צו זיך
ַ
מתקשר ז ַיין צו אים.

דריַי תקופות
מ'קען איַ ינטיֵילן די וועלט אויף דריַ י
תקופות:
זינט דער וועלט איז בּ ַא ׁש ַאפן געווארן
געווארט צו מתן
ַ
עשטער
האט דער אויבּ ׁ
ָ
תורה .דער עבודה פון די היֵיליגע אבות
דאס איז
איז געווען ַא הכנה צו מתן תורהָ .
די תקופה פון די אבות.
פארבּ יַ י
יאר זיַ ינען ַ
העכער צווי טויזנט ָ
פון בריאת העולם בּ יז די תורה איז געגעבּ ן
האט זיך אנגהויבּ ן
ָ
געווארן .און דעמאלט
ָ
פאריכטן און
ַ
דער עבודה פון אידן ,צו

מאכן טויגבּ ַאר די וועלט דורך תורה און
ַ
דאס איז די צוויֵיטע תקופה ,מתן
מצוותָ .
תורה.
פארענדיקט זיך
אין די דריטע תקופה ַ
עבודת הבירורים ,דער וועלט דערגריֵיכט
צו זיַ ין שלימות ,און מ'איז זוכה צו די
גאולה האמיתית והשלימה .די תקופה רופט
ימות המשיח.
זיך ָאן ֹ

אין וועלכע תקופה האַ לטן מיר?
אויך די נשיאות פון דעם רבּ י'ן ריי"צ
קען מען א ַיינטיֵילן אויף דר ַיי תקופות:
פארלויף פון
ערשטע תקופה  -אין ַ
ׁ
די
יאר תר"ם
יאר ,פון זיַ ין גבּ ורט אין ָ
פערציג ָ
פאטער דער
ָ
בּ יז דער הסתלקות פון זיַין
ַ
יאר תר"פ,
רבי רש"ב אין ָ
דאן איז זיַין
פאָ טער געווען דער נשיא הדור  -אזוי ווי
די תקופה פון די אבות אברהם יצחק און
האט בּ ַאגרינדעט די
יעקב .דער רבי רש"ב ָ
האט ָאנגהויבּ ן
ישיבה 'תומכי תמימים' און ָ
דעם שלימות הענין פון הפצת המעיינות
דאס ַאלץ ַאלס ַא הכנה צו די
ָ
חוצה,
נשיאות פון דער רבי ריי"צ  -אזוי ווי די
האבּ ן צוגעגריֵיט די וועלט צו
וואס ָ
ָ
אבות
פאסירט בּ ַיי מתן תורה.
האט ּ ַ
וואס ָ
דעם ָ
וואס
ָ
יאר
די צוויֵיטע תקופה ,דריַ יסיג ָ
אין זיֵי איז דער רבי ריי"צ ַאליֵין געווען
פארבּ ריֵיטערט און
ַ
האט
ָ
דער נשיא,
רש ּפריֵיטונג פון מעיינות
פא ׁ
דאס ַ
אויפגעטאן ָ
ָ
החסידות אין חוצה ממש .דער רבי ריי"צ
וואס
ָ
האט געלערנט חסידות אפילו אידן
ָ
קענען ניט לערנען אויף לשון קודש און
פאר זיֵי די מאמרים
ַ
האט איבּ ערגעזעצט
ָ
אויף זיֵיער ׁש ּ ַ
פראך .ממש ַאזוי ווי מתן
אידישן
ׁ
גאנצן
תורה ,איבּ ערגעבּ ן צו דעם ַ

פאלק די פנימיות התורה.
ָ

ובנוגע לפועל
טאן אין
וואס צו ָ
דער רבי היֵיסט אונז ָ
די טעג:

ולהוסיף ,אַ ז דער וויסן אַ ז גיכער און גלייך
קומט אַ ריַין כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר
נשיא דורנו און קוקט אויף יעדערער פון די
חסידים און מקושרים צו עקזאַ מינירן זיַין
צושׁ טאַ נד כו' ,ערוועקט און ווירקט צו
פאַ רענדיקן און משלים זיַין גאַ נץ מעשינו
ועבודתינו.
פארענדיקט מיט ַא ברכה
און דער רבי ַ
דעמאלט
ָ
זאל קומען ׁשוין די גאולה און
עס ָ
וועט יעדערער פון אונז דערגריֵיכן צו דער
מדריגה פון ניט וויֵיניגער ווי אברהם יצחק
און יעקב:

שׁ טיֵיענדיק אין שבת מברכים חודש שבט .
 .דאַ רף יעדערער אָ ננעמען אויף זיך צו צוגעבּ ן
ביתר שאת וביתר עוז אין מעשיו ,תורתו
ועבודתו פון דער בעל ההילולא ,כבוד קדושת
ספעציעל
מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו ,און ּ
אין דעם ביטול און די התקשרות צו כבוד
קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא הדור" ,הנשיא
הוא הכל".

אַ ז תיכף ומיד ממש ,אין יום השבת קודש
פרשת וארא ,גיֵיען אַ לע אידן אַ רויס פון גלות,
בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו  . .די
עלי' פון אַ לע אידן פון גלות צו דער גאולה
האמיתית והשלימה ,כולל אויך די עלי' פון אידן
צו די דרגא פון די אבות.

דארף זיך
קלאר ,מ' ַ
ָ
ערשטנס  -איז
ׁ

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

עריכה :בן מנחם  zהגהה רוחנית :רבנים ואנשי חינוך  zתורגם לאידיש ע"י מנחם מענדל פעלדמאן  zיו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'

אונטער די נשיאות פון דעם רבּ י'ן מלך
האבּ ן
ָ
המשיח שליט"א טויזנטע שלוחים
גאנצער וועלט
רשפריֵיט חסידות אין דער ַ
פא ׁ
ַ
האבּ ן מצליח געווען
ממש ,און ברוך ה' זיֵי ָ
האבּ ן משלים
ָ
אויפגאבּ ע און
ַ
אין זיֵיערע
געווען דעם ַארבּ עט .היַינט ׁשטיֵיען מיר
גריֵיט צו דער גאולה ,און דעריבּ ער צו די
ימות המשיח'!
תקופה רופט דער רבי ָאן ' ֹ

נאך ַא וויכטיגע
זאגט דער רבי ָ
און ָ
וואס וועט אונז צוהעלפן צו אויספירן
ָ
זאך
ַ
דאס:
ָ

עס איז מעגלעך צו אראפ נעמען דעם 'דבר מלכות פאר קינדער' יעדער וואך אין אתר פון 'חב"ד אינפו'

און אַ דריטע תקופה ,המשך הנשיאות נאָ ך
זיַין הסתלקות וואָ ס ס'איז צוגעקומען ביתר שאת
ויתר עוז אין הפצת המעיינות חוצה אין אַ לע
עקן פון דער וועלט ,און בּ יז צו די ענדע און
שלימות פון די עבודה ,אַ ז אַ לץ איז צוגעגריֵיט
ימות
שׁ וין פאַ ר די סעודה פון לעתיד לבוא ֹ -
המשיח.

דער רבי איז דער גואל אחרון )דער
לעצטער אויסליֵיזער( ,און זיַ ין שליחות איז
 "להביא לימות המשיח" .די התקשרותטאן ַאלץ
רלאנגט פון אונז צו ָ
פא ַ
צום רבּ י'ן ַ
 ָאבּ ער ַאלץ  -כדי צו בּ רענגען משיח'ן.דאווענען און
ַאלע אונזערע ענינים ,דער ַ
דער לערנען ,דער עסן און דער ַארבּ עט,
פארמעסטונגען  -אין
די ׁש ּפילונגען און די ַ
טראכן דער
אונטערש ָ
ׁ
זאל ז ַיין
ָ
ַאלץ
אויפגאבּ ע און די שליחות ,צו בּ רענגען
ַ
משיח'ן.

יו"ל ע"י

תנועת הנוער
צבאות ה' בארה"ק

ווילסט איבערגעבן א שיעור 'דבר מלכות' אין דיין געגנט?

נאך דער הסתלקות פון דער רבי
ָ
האט זיך ָאנגהויבּ ן ַא דריטע תקופה,
ריי"צָ ,
ַא ניַ יע תקופה אין וועלעכע דער רבי מלך
המשיח שליט"א איז ממשיך די נשיאות.
זאגט דער רבי:
אויף די תקופה ָ

אַ ז בּ יַי יעדערער  -זיַין מציאות און אַ לע
זיַינע ענינים בכל מכל כל ,ווערן היֵיליג צו
נשיא הדור ,דורך דעם וואָ ס מ'איז אָ נגעפילט
און דורכגענומען מיט די שליחות פון נשיא
הדור  -משה רבינו שבדור ,גואל ראשון הוא
גואל אחרון  -וואָ ס זיַין עיקר'דיקער ענין איז
"להביא לימות המשיח" בפועל ממש.

אין ארה"ק  -קינדער ,(054) 795-5493 :אין ארה"ק  -מיידלאך ,(054) 646-0770 :אין ארה"ב(718) 290-4444 :

וואס
יאר ָ
ספעציעל אין די לעצטע צען ָ
ּ
אין זיֵי איז ער געווען אין ַאמעריקע ַ -אן
דאן איז ניט געווען
ָארט אין וועלכען בּ יז ַ
מתן תורה ,וויבּ ַאלד ער איז אין דעם וו ַייטן
וואס ווערט
ָ
האלבּ פון כדור הארץ,
ַ
ָאנגערופן 'חצי כדור התחתון' )'דער
דארטן
האלבּ קיַ ילעך'( .אויך ָ
אונטערשטער ַ
האט
האט ָאנגעקומען דער רבי ריי"צ און ָ
ָ
געמאכט" מתן תורה ,פון נגלה דתורה און
ַ
"
פנימיות התורה.

מתקשר זיַין צום רבּ י'ן .ווי איז מען זיך
וואס טוט מען? ערקלערט דער
מתקשר און ָ
רבי:

