
  

   לקבל משיח- השליחות 
  ב"נתש' הפ חיי שרה"ש' דבר מלכות'פ "ע

  

  חשון-ו מר"כ, חיי שרה' ק פר"עש. ה ימות המשיח"ב
 נפלאות וגולותסנת ש וז האת' י ה– ז"תשס'ה

, ח כסלו"בימים אלה הסמוכים לר

מתאספים יחד השלוחים מכל העולם אצל 

בהתוועדות בשבת אומר . 770-המשלח ב

א שיחה "שיח שליטלפניהם הרבי מלך המ

שיחה זו היא , מיוחדת על עבודת השליחות

  .בעצם המעמד המרכזי של הכינוס

השיחה שלפנינו נאמרה בכינוס השלוחים 

כל "הכינוס היה מוקדש לנושא . ב"בשנת תשנ

הרבי , בשיחה; "ימי חייך להביא לימות המשיח

א הבהיר ענינים מאוד "מלך המשיח שליט

ו להביא את מיוחדים בקשר לשליחות שלנ

  .המשיח

  שער מיוחדשער מיוחד

 פתח הרבי מלך המשיח –דבר ראשון 

צריך להזכיר את התפקיד , א ואמר"שליט

תפקיד חדש , המיוחד של השלוחים עכשיו

 לקבל פני משיח –שהוטל עליהם לאחרונה 

  !צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה

בכל דור ובכל תקופה יש תפקיד ושליחות 

למלא לפי מיוחדת אותה אנחנו צריכים 

כל המעשים . ההוראה של הרבי באותו זמן

טובים שאנו עושים תלויים באותה שליחות 

דרכו עולים כל ' שער'מיוחדת שהיא כמו 

  .'המעשים למעלה אל ה

בדור הקודם הטיל הרבי : דוגמה לכך

לעסוק ' צ שליחות על החסידים ברוסי"הריי

בכל מקום ' חיידרים'בחינוך ילדים ולפתוח 

וכל חסיד שהיה מקושר לרבי , פשבמסירות נ

  .  עסק בזה במרץ

הוא , ה מתמיד'איצ' שם חסיד בשם ר' הי

מתפלל כמו חסיד ולומד ; אמיתי' בינוני' 'הי

אם אתה : "צ אמר לו"הרבי הריי, כמו חסיד

 –ואם לא ,  אתה שלי–עוסק בחינוך ילדים 

  ".אבל זה לא קשור אלי, ה'אתה אמנם איצ

י צריך לבצע את כי כדי להיות קשור לרב

ואז , השליחות המיוחדת שהוא מטיל עלינו

כשאנו קשורים לרבי התורה והמצוות שלנו 

, אם לא. 'עולים למעלה ועושים נחת רוח לה

אפשר לעשות הרבה מעשים טובים אפילו 

  .ישאר סגור' שער'אבל ה, ה'איצ' כמו ר

השליחות שהרבי שלנו מטיל עלינו היום 

בר מלאנו את כל כי היום כ, חשובה במיוחד

השליחויות שהטילו על עם ישראל במשך כל 

, הכפתורים כבר מצוחצחים ונוצצים, הדורות

ומה שנשאר עכשיו זה הדבר הכי כללי 

 לקבל פני משיח –ביהדות והדבר הכי חשוב 

  !צדקנו בפועל ממש

  !!השליחות הסתיימההשליחות הסתיימה

בדורנו כל . הדור שלנו הוא דור מיוחד

בי מלך המשיח יהודי הוא שליח אישי של הר

לכן אפשר לראות שדוקא בדור שלנו . א"שליט

אפשר וקל להסביר ליהודי שהוא לא יכול 

אלא הוא , וזהו, להסתפק במעשיו הטובים

פעם . חייב להשפיע גם על החברים שסביבו

הרבה אנשים חשבו שמספיק , ככה' זה לא הי

בדור .  עצמםהמעשים הטובים שלהם עם

שלנו הרבי גרם לכך שאנשים יתחילו להרגיש 

  .שהאחריות כלפי הזולת מוטלת עליהם

א שלח את "הרבי מלך המשיח שליט, ובכן

החסידים להפיץ את המעיינות חוצה וללמד 



  

 

וכעבור ארבעים שנה של . חסידות בכל מקום

) ב" תשנ–,  תחילת הנשיאות–י "תש(עבודה 

המעיינות בכל השלוחים הגיעו והפיצו את 

ובעצם סיימו והשלימו את העבודה , מקום

והנה בכל זאת משיח צדקנו עדיין לא , שלהם

  .בא

את השליחות של הפצת המעיינות כבר 

, עכשיו צריך להיות משהו מיוחד, סיימנו

שליחות חדשה שכאשר נבצע ונמלא אותה 

  !היא תביא את הגילוי של משיח בפועל ממש

  !!משיח התגלהמשיח התגלה

  :א"בי מלך המשיח שליטמגלה לנו הר

בכל דור יש יהודי צדיק שראוי להיות 

הוא יושב ומחכה בקוצר רוח לגאולה , המשיח

לאחר שהשלוחים סיימו את , כיום. השלימה

התגלה אליו ונתן לו את ' ה, כל העבודה

אותו אחד . ההוראה לצאת ולגאול את ישראל

!הוא הרבי נשיא דורנו שהתגלה בכל התוקף

    

ום תפקיד השלוחים היה עד הי, אם כן

כיום לאחר שמשיח ,  את משיחלהביא לפעול

!  פני משיחלקבלכבר התגלה התפקיד הוא 

שכל היהודים בכל מקומותיהם ידעו על הרבי 

והוא , מלך המשיח ויקבלו את מלכותו בשמחה

יוכל לקיים את שליחותו ולגאול אותם תיכף 

  .ומיד

כל הפרטים בעבודת השליחות של : כלומר

 התורה והיהדות והפצת המעיינות הפצת

 –צריכים להיות חדורים בנקודה זו , חוצה

  .כיצד זה מוליך לקבלת פני משיח צדקנו

 שמכינוס –והכוונה בפשטות היא 

השלוחים צריכות לבוא ולהביא החלטות 

טובות כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו 

' ולהכין את כל היהודים במקומו ובעירו וכו

על ידי שהוא , שיח צדקנולקבלת פני מ

כמבואר בתורה , מסביר את ענינו של משיח

באופן המתקבל אצל כל , פה-שבכתב ושבעל

 –כולל במיוחד , אחד ואחד לפי שכלו והבנתו

ובפרט , על ידי לימוד עניני משיח וגאולה

  .באופן של חכמה בינה ודעת

הרי מובן , והיות שזוהי העבודה בזמן הזה

  . בלי יוצא מן הכלל כלל,שזה שייך לכל יהודי

  

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

  !לעולם ועד
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  לזכות

  א"הרבי מלך המשיח שליט
  !מהרה יתגלה ויגאלנו

  

  

  לזכות

  בכל מקום' חיילי צבאות ה

  –ל "יצליחו למלא אחר פקודות הרמטכ

 !להכין העולם ועצמם לקבלת פני משיח צדקנו


