
  

   תפקיד מיוחד- תקופה מיוחדת 
  ב"נתש' הוארא פ"ש' דבר מלכות'פ "ע

  ימים מיוחדיםימים מיוחדים  

, א שבט"י-ד"אנו מתקרבים כבר ליו

ימים גדולים ומיוחדים הקשורים לנשיאותם 

צ והרבי מלך המשיח "של הרבי הריי

ד שבט "י ביום יו"בשנת תש. א"טשלי

שנה לאחר מכן ביום , צ"הסתלק הרבי הריי

א אמר הרבי מלך המשיח "א שבט תשי"י

' באתי לגני'א את המאמר הראשון "שליט

אלו ימים בעלי . וקיבל את הנשיאות בגלוי

סגולה מיוחדת לחזק את ההתקשרות שלנו 

  .לרבותינו נשיאינו

מה . בשיחה שלפנינו מסביר הרבי

, צ"וחד בתקופת נשיאותו של הרבי הריימי

ומה עוד יותר מיוחד בעלייתו של הרבי מלך 

כשנדע מהו . א לנשיאות"המשיח שליט

נדע גם איך להתקשר , תפקידו של הרבי

  .אליו

  שלוש תקופותשלוש תקופות

אפשר לחלק את העולם לשלוש 

  :תקופות

למתן ' מאז שנברא העולם חיכה ה

עבודת האבות הקדושים היתה הכנה . תורה

  .תקופת האבות זוהי. למתן תורה

למעלה מאלפיים שנה חלפו מבריאת 

ואז התחילה . העולם עד שנתנה התורה

לתקן ולהכשיר את , עבודת בני ישראל

זוהי תקופה . העולם על ידי התורה והמצוות

  .מתן תורה ',שני

בתקופה השלישית מסתיימת עבודת 

וזוכים , העולם מגיע לשלימותו, הברורים

תקופה זו . יתית והשלימהלגאולה האמ

    .ימות המשיחנקראת

  ??באיזה תקופה אנו אוחזיםבאיזה תקופה אנו אוחזים

צ אפשר "גם את נשיאותו של הרבי הריי

  :לחלק לשלוש תקופות

 במשך ארבעים –התקופה הראשונה 

ם עד הסתלקות "מלידתו בשנת תר, שנה

 'הי אביואז , פ"ב בשנת תר"אביו הרבי הרש

אברהם  האבות תקופת  כמו–נשיא הדור 

ב ייסד את ישיבת "הרבי הרש. צחק ויעקבי

והתחיל את שלימות הענין ' תומכי תמימים'

כל זה בתור , של הפצת המעיינות חוצה

 כמו האבות –צ "הכנה לנשיאות הרבי הריי

  .שהכינו את העולם למה שקרה במתן תורה

שלושים שנה בהם ', התקופה השני

הרחיב וחידש , הנשיא' צ עצמו הי"הרבי הריי

. ת מעיינות החסידות חוצה ממשאת הפצ

צ לימד חסידות אפילו ליהודים "הרבי הריי

שאינם מסוגלים ללמוד בלשון הקודש 

ממש . ותרגם עבורם את המאמרים לשפתם

לתת לכל עם ישראל את , תורה מתן כמו

  .פנימיות התורה

במיוחד בעשר שנותיו האחרונות בהם 

 בו ' מקום שעד אז לא הי–באמריקה ' הי

בחצי הרחוק של כדור ' מפני שהי, המתן תור

גם . 'חצי כדור התחתון'מה שנקרא , הארץ

, מתן תורה" עשה"צ ו"לשם הגיע הרבי הריי

  .של נגלה דתורה ופנימיות התורה

, צ"לאחר הסתלקותו של הרבי הריי

תקופה חדשה בה , החלה תקופה שלישית

א ממשיך את "הרבי מלך המשיח שליט

  :על תקופה זו אומר הרבי. הנשיאות

המשך הנשיאות , ותקופה שלישית

לאחרי הסתלקותו שניתוסף ביתר שאת 

  ט טבת"כ, וארא' ק פר"עש. ה ימות המשיח"ב
 נפלאות וגולותסנת ש וז האת' י ה– ז"תשס'ה

 



  

 

וביתר עוז בהפצת המעיינות חוצה בכל 

, ועד לגמר ושלימות העבודה, קצוי תבל

 –הכל מוכן כבר לסעודה דלעתיד לבוא ש

  .ימות המשיח

תחת נשיאותו של הרבי מלך המשיח 

א אלפי שלוחים הפיצו חסידות בכל "שליט

הם הצליחו ' וברוך ה, העולם ממש

היום . במשימתם והשלימו את העבודה

ולכן לתקופה , אנחנו נצבים מוכנים לגאולה

  !'ימות המשיח' זו הרבי קורא

  ובנוגע לפועלובנוגע לפועל

  :י מורה לנו מה לעשות בימים אלוהרב

. . בעמדנו בשבת מברכים חודש שבט 

צריך כל אחד ואחד לקבל על עצמו להוסיף 

תורתו , ביתר שאת וביתר עוז במעשיו

כבוד קדושת , ועבודתו של בעל ההילולא

ובפרט , ר נשיא דורנו"מורי וחמי אדמו

בהביטול וההתקשרות אל כבוד קדושת 

הנשיא הוא ",  הדורר נשיא"מורי וחמי אדמו

  ".הכל

צריך להתקשר לרבי ,  ברור–ראשית 

? איך מתקשרים ומה עושים. מלך המשיח

  :מסביר הרבי

 מציאותו וכל –שבכל אחד ואחד 

נעשים קודש לנשיא , עניניו בכל מכל כל

על ידי זה שמלאים וחדורים , הדור

 משה רבינו –בשליחותו של נשיא הדור 

 – אחרון גואל ראשון הוא גואל, שבדור

" להביא לימות המשיח"שענינו העיקרי 

  .בפועל ממש

 –ושליחותו , הרבי הוא הגואל האחרון

ההתקשרות לרבי ". להביא לימות המשיח"

 – אבל הכל –דורשת מאתנו לעשות הכל 

, כל הענינים שלנו. כדי להביא את המשיח

, האוכל והעבודה, התפלה והלימוד

גש מוד'  בכל יהי–המשחקים והתחרויות 

  .להביא את המשיח, התפקיד והשליחות

ואומר הרבי עוד משהו חשוב שיעזור 

  :לנו לבצע זאת

שהידיעה שתיכף ומיד נכנס , ולהוסיף

ר נשיא "כבוד קדושת מורי וחמי אדמו

דורנו ומביט על כל אחד ואחד מהחסידים 

', והמקושרים לבחון מעמדו ומצבו כו

מעוררת ופועלת לסיים ולהשלים את כל 

  .ו ועבודתינומעשינ

ומסיים הרבי בברכה שתבוא כבר 

הגאולה ואז כל אחד מאתנו יגיע למדרגה 

  :של לא פחות מאברהם יצחק ויעקב

ביום השבת קודש , שתיכף ומיד ממש

יוצאים כל בני ישראל , פרשת וארא

בבנינו ' בנערינו ובזקנינו גו, מהגלות

העליה דכל בני ישראל מן . . ובבנותינו 

, ה האמיתית והשלימההגלות אל הגאול

  .כולל גם העליה דבני ישראל לדרגת האבות

  ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות ה"ל ע"יו
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  יחי אדוננו מורנו ורבינו

  !מלך המשיח לעולם ועד

  

  לזכות

  א"הרבי מלך המשיח שליט
  !מהרה יתגלה ויגאלנו


