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  " ויעקב הלך לדרכו " 
  להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו 

  

  תשנ"ב   – כינוס השלוחים העולמי    – הערות ומחשבות בעקבות שיחת חיי"ש  

  שנת הקהל. תשפ"ג.  ימים שלאחר כינוס השלוחים

  

   



  ב"ה

  פתח דבר 

חזרה למקומות בעמדנו בימים שלאחר כינוס השלוחים העולמי, כשהשלוחים שיחיו עושים דרכם  

מצו"ב רשימת  שליחותם, להמשך העבודה בשליחות של הזמן הזה, קבלת פני משיח צדקנו.

משמעות דברים, סיכומים והצעת ביאורים בתוכן השיחה של חיי"ש תשנ"ב, בהגדרת והסברת 

  השליחות של קבלת פני משיח צדקנו.

*  

הרגיל שמודיע על שליחות וכו', ולהעיר: מהענינים המיוחדים בשיחה זו ושליחות זו, שבשונה מ

ולשליח לא נותר אלא לבצע השליחות. הנה בשליחות זו של קבלת פני משיח, מודיע מראש, 

לבצע את השליחות המיוחדת של הזמן   כיצד . .    להתדבר ביחדש"המטרה של כינוס השלוחים . .  

כל   כיצד ובות שלנו". וכן בהמשך השיחה, "מכינוס השלוחים צריכות לבוא ולהביא החלטות ט

שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל היהודים . . לקבלת פני משיח צדקנו". היינו שמורה 

  לנו לא רק לבצע, אלא גם לדון ולחשוב איך, ולהגיע בעצמנו להחלטות. 

ואולי מתאים גם לתוכן השיחה שמדגיש שבענין השליחות צריך להיות גם הביטול למשלח  

השליחות, ויחד עם זה, שיהיה השליח בר דעת בפני עצמו, שחושב  המתבטא במסירות לקיים

ובודק כיצד מתאים לבצע בפועל השליחות. ועל דרך שמבאר בנוגע לאליעזר עבד אברהם שהיה 

צריך לעשות בעצמו סימנים וכו'. וכל זה, כפי שמדגיש בסיום השיחה, "שכל השלוחים יתאחדו 

  ויכנסו בזה", מתוך אהבת ואחדות ישראל. 

, ואולי ובמהות השליחות וכחלק מ'התדברות' זו, בא קובץ זה, ובו הצעת ביאורים בתוכן השיחה

  יעורר מחשבות ודיון מחודש בזה.

*  

תיאוריה,  , בשלשה חלקים:תוכן השיחהכללי של סיכום בפרטות, יש בקובץ זה ד' ענינים: א. 

. ג. קבלת פני משיח'. ב. הצעת ביאור בפשטות, מה משמעות הענין של 'פרקטיקה ואקטואליה, 

. ג. הצעת ביאור "השער שעל ידו עולים כל עניני השליחות"הצעת ביאור במשמעות האמירה 

  "המשיח היחיד שבדורנו", וסי"ד שלא מזכיר ענין זה.   ביחס בין סי"ג המדגיש את

, פרקים לג, מא. ובאו כאן בתוספת הסברה,  עיקרי הדברים דלקמן באו בספר ענינו של משיח[

  .]וחלק מהם, בסגנון אחר קצת. ואולי מבורר יותר. כפי שיחליט הקורא

  

  שלום דובער וולף 

sdw773@gmail.com    



  תוכן השיחה בכללות 

  

שרה תשנ"ב, לרגל כינוס השלוחים העולמי, הרבי מודיע על -בשיחה הידועה של ש"פ חיי

, קבלת פני משיח צדקנו. ומבאר שהשלוחים סיימו "החידוש שנתווסף בעבודת השליחות"

העבודה של הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, ומה שנותר עתה היא השליחות של  

  קבלת פני משיח צדקנו. 

לאורך השיחה חוזר על ענין זה שוב ושוב, אמנם בהתבוננות פשוטה מובן שכל פעם חוזר על ענין 

  ר, בהתאם להקשר. זה מכיוון נוסף ובתוספת ביאו

 –דהיינו: הסעיף הראשון בשיחה הוא כותרת כללית המעבירה את הנושא הכללי של השיחה 

השליחות של קבלת פני משיח. בלי הסבר בפרטיות. ואת המשך השיחה אפשר לחלק לשלשה  

  שלבים של תיאוריה, אקטואליה, ופרקטיקה: 

(סעיפים   יא הם ביאור כללי בענין השליחות בכלל, ובפרט שליחות אליעזר בפרשה-א. סעיפים ב 

(בסעיף ב,   , ובפסוק "שלח נא ביד תשלח" המקשר בין שליחות משה ושליחות משיח ח)-ג

  ו הם ענינים כלליים הנכונים מאז ומתמיד.. שכל אליא)-והמשכו בסעיפים ט

בסעיף יב מדבר על דורנו זה בו ישנו  :יג ממשיכים ומתייחסים לזמן בו נמצאים-ב. סעיפים יב 

בפרט את נה את כל אנשי הדור להיות שלוחיו, ויחידוש בענין השליחות בכלל, שנשיא הדור מ

ל שנה זו, בה ישנה דגש מיוחד על  . ובסעיף יג מדבר ע אלו מתוכם המקדישים לכך את כל חייהם

 "בכמה ענינים כבר מנצח", היחיד שבדורנו" משיח"ההגאולה בכלל, וגילוי משיח בפרט, ש

"העבודה והשליחות עכשיו היא  ש שמזה המסקנה,ו"התחיל להתקיים השלח נא ביד תשלח". 

  אל מהגלות". לקבל פני משיח צדקנו בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישר 

אמנם בכל זה עדיין לא ירד לרמת הפרקטיקה, ולא ביאר מה בדיוק צריך לעשות, אלא רק ברמת  

ולכן מיד אח"כ [ת כעת. נדרשהאקטואליה, שהואיל וזמננו זה הוא כך וכך, לכן זוהי העבודה ה

(בשנת תשנ"ב גופא), שבת חיי"ש ושבת מברכים כסלו.  הזמן בו נאמר השיחהממשיך לדבר על 

  .]כהמשך לנושא הכללי, משמעותו המיוחדת של הזמן בו נמצאים

ג. בסעיף יד פותח "מזה באה ההוראה בפועל", להוריד את הדברים האמורים לפנ"ז לפועל ממש. 

כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה  . .    ובפרטיות, אומר שני ענינים: (א) "לכל לראש

כיצד זה מוליך לקבלת משיח    –להיות חדורים בנקודה זו  והיהדות והפצת המעינות חוצה, צריכים  

להתכונן בעצמו ולהכין את כל היהודים  . . והכוונה בפשטות היא ". ובהמשך הסעיף (ב) "צדקנו

ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר  -במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, על

 ."אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו המתקבל פה, באופן -בתורה שבכתב ושבעל



משמעות הדברים בכלל, מה משמעותה של   ויש לחדד ולהגדירעד כאן תוכן השיחה בכללות. 

  . לאורך השיחהוביטויים לברר כמה ענינים וגם ועל פי זה,  .השליחות של קבלת פני משיח צדקנו

  וכדלקמן בעזרת ה'. 

   



  "קבלת פני משיח צדקנו" 

  

  הנקרא הבנת  

, ובהבדל ביניהן 'קבלת פני משיח צדקנו' נן במשמעותן הפשוטה של המילים לכל לראש, נתבו

'להביא לימות המשיח',    – ביטויים דומים אך שונים שמצויים בשיחות הרבי באותה תקופהלבין 

  : 'לחיות עם הזמן דימות המשיח'ו

מצב מופשט, אלא איש כפשוטו.   ' איננו תקופה אומשיח צדקנו' הם תקופת זמן, אך ' ימות המשיח '

' מורה  לקבל ' או ' לחיות' מורה על דבר שאיננו כאן וצריך להביא אותו, אך הלשון ' להביא הלשון ' 

  על דבר שקיים כאן בהווה וצריך רק לקבל ולהכיל אותו.

  מצב המשיח', מורה על כך שצריך לעשות מאמצים בכדי לפעול את    לימות ולכן: הביטוי 'להביא  

של   המצב וזמןדימות המשיח', מדבר על  הזמןהגאולה שעדיין איננו כאן. הביטוי 'לחיות עם 

(כמבואר באותן ימות המשיח, שבמידה מסויימת כבר מתרחש בהווה, ועלינו לחוות אותו כראוי 

מסויים נמצא   כאיש', מורה על כך שמשיח צדקנו צדקנו משיח. ואילו הביטוי 'קבלת פני שיחות)

בכל דור ישנו משיח שמחכה לקבל  , שכיון ש1ה . וכמבואר בשיחאותואף הוא בהווה, ועלינו לקבל  

"התחיל להתקיים השלח  את השליחות, ובדורנו הוא נשיא דורנו, "המשיח היחיד שבדורנו", וכעת  

  כעת הוא הזמן של קבלת פני משיח צדקנו.   לכן),  זה  ענין  נא ביד תשלח" (כפי שיתבאר קצת לקמן

כ"הנקודה העיקרית שבחיי כאו"א מישראל  2ולכן: את 'להביא לימות המשיח', מגדיר הרבי 

  הדגשה יתירה ", והרעש הגדול שישנו מכך בדורנו, הוא רק " כל הדורותוכללות ישראל במשך 

בדורנו זה ובתקופתנו זו". כיון שאכן תמיד בני ישראל עבדו להביא לימות המשיח, אלא שלא  

תמיד הגדירו את המטרה בצורה כה ברורה, וכעת מטרה זו מודגשת ביותר. ולעומת זאת, את 

בזמן האחרון" ולא היה   חידוש שנתחדש כ" 3העבודה של 'קבלת פני משיח צדקנו', מגדיר הרבי 

 
וירא תשנ"ב בסיומה, שגם שם הדברים אודות קבלת פני משיח באים בהמשך לזה שכעת "ישנה  סעיף י"ג. ועד"ז בש"פ 1

  ההתגלות דמשיח".

[בתחלת השיחה (בס"א), מבאר באופן כללי, שהואיל ונסתיימה העבודה ועומדים מוכנים וכו', לכן עתה צריכה להיות קבלת  

, מפרט ענין זה של גילוי משיח עתה, שהוא הסיבה פני משיח בפועל. אמנם בהמשך השיחה כשמבאר הענין בפרטיות

  הפרטית לענין זה של קבלת פני משיח. ודוק].

  ש"פ תולדות תשנ"ב בתחילתה. 2

  ש"פ חיי"ש תשנ"ב בתחילתה. 3



כי אכן לא היה שייך מושג זה,  –שהגיע הזמן של "ההתגלות דמשיח"  –עד עתה קודם, כיון ש

  .4כפשוטלא היה את מי לקבל,  

  

  כיצד מקבלים? 

ועל  הדרך המתאימה לקבל את הגילוי של משיח?כיצד באמת אם כנים הדברים, נמשיך ונברר, 

ברים האמורים בסיומה של השיחה, הם הם עיקר הכוונה בכל אריכות  פי הנ"ל מובן לכאורה, שהד 

  : , וכנ"להדברים שלפני זה

שמכינוס השלוחים צריכות לבוא ולהביא החלטות טובות   –היא    5בפשטות והכוונה  

כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל היהודים במקומו ובעירו וכו'  

ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר בתורה  -לקבלת פני משיח צדקנו, על

בנתו, כולל  אצל כל אחד ואחד לפי שכלו וה 6המתקבל   פה, באופן-שבכתב ושבעל

  . ידי לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת  -על  –במיוחד  

ובפשטות מובן, הואיל ומשיח כבר כאן, כל יהודי צריך להתחבר לגילוי של משיח שנמצא כאן. 

 מתחבר לרעיון ולאישיותאת ענינו, וכך הוא וזאת על ידי שהוא לומד על משיח בתורה, מבין 

  . בל אותוומוכן לק

דוגמה לדבר: קבלת שבת. בכל שבוע יורד לעולם אור אלקי של שבת קודש. האור הזה יש לומר  ו

יורד לעולם, בלי קשר למעשי האדם. אך האדם מצדו צריך כשהשבת מתקרבת לעצור מעניניו 

ולהקדיש זמן למחשבה ודיבור אודות קדושת וכבוד השבת שנכנסת. שעל ידי זה אור השבת מאיר 

  .בנפשו

 
: "כל ימי חייך להביא לימות המשיח . . לשון רבים, לא רק ההתחלה של יום הובדרך זו יש להוסיף ולבאר את דבריו בשיח  4

גם   -ימות המשיח. לא רק כאשר המשיח הוא "בחזקת משיח", אלא כל ימות המשיח  -לא של ימות (לשון רבים) אחד, א

  השלימות של "משיח ודאי" וכו'". 

ויש לעיין, האם זהו 'סתם' ביאור באותו מאמר חז"ל, שהואיל והזכירו הוסיף לבארו. או שביאור זה נוגע לכללות הענין 

  אור זה חוזר על עצמו (באופן שונה מעט) גם בשבת שלאחמ"כ ש"פ תולדות).המדובר בשיחה (ובפרט שבי

ועל פי הנ"ל יש לומר, שביאור זה אכן נוגע לכללות הענין, וכוונתו היא לשלול טעות. שלא תאמר שהואיל ואוחזים אנו כבר 

פני משיח', היינו שמשיח כבר כאן ואפשר לקבל את פניו, אם כן לכאורה לא צריך להדגיש את הענין של  קבלתבענין של '

לימות המשיח". ועל זה מבאר, שאע"פ שמשיח כבר נמצא וצריך לקבל את פניו וכו', מכל מקום צריך עדיין להמשיך  להביא  "

  למעלה מדרגה, מחיל אל חיל עד אין קץ.  הלאה לשלימות הגילוי של משיח כמשיח ודאי, וגם לאחר מכן דרגה

 הדגשת הכותב. 5

פני משיח   קבלת לכאורה, ההדגשה כאן של ענין זה ותיבה זו דוקא, היא בשייכות לכללות הענין של ' ההדגשה במקור (ו  6

  .) צדקנו', שצריך להיות קבלה דייקא. וכפי שיבואר יותר לקמן 



בכל אור אלקי שיורד לעולם, בכל תאריך מיוחד. וכביטוי שהרבי משתמש בו רבות,  7ועד"ז

"עמדו הכן כולכם". שבהגיע תאריך מיוחד, יש לעמוד ולעצור משאר הענינים בהקשרים כאלו, 

לחשוב ולדבר אודותיו ולעורר את  ,החשובים, ולפנות זמן ותשומת לב לענין שכעת יורד לעולם

ודוגמה לדבר,  שעל ידי זה נעשים כלים לקבל את האור היורד לעולם.  ,רגש הלב כלפי אותו ענין

מתאספים ומשוחחים אנו ביום הילולא של צדיק, שנשמתו מאירה בכל העולמות, ועל ידי ש

  .וננעשים כלים שאור נשמתו יאיר באנו אודותיו ומתעוררים ברגש כלפיו, 

ולעצור  ועד"ז בעניננו, שמגיע הזמן שמתגלה האור הגדול של נשמת משיח צדקנו, יש לעמוד 

ולפנות זמן ותשומת לב, "להסביר את ענינו של משיח . . באופן החשובים משאר הענינים 

המתקבל אצל כל אחד ואחד כפי שכלו והבנתו". שעל ידי זה אנו נעשים כלים שאור המשיח 

  ר בנו בפנימיות.המתגלה מלמעלה יאי

ולפי הבנה זו, יש להמשיך ולבאר גם הביטוי שהרבי אומר באותו ענין, שכעת צריך לקבל פני  

. כי  "בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות"משיח צדקנו, 

 היציאה מהגלות אינה רק ענין גשמי 'טכני' שיכול להיות בעל כרחו של האדם, אלא הוא גם 

  ובעיקר ענין נפשי פנימי, הדורש נקודת חיבור נפשית של האדם עם הענין. 

בנוגע ליציאת מצרים, שמי שלא רצה להגאל, נשאר מאחור, כיון שלא היה   8ועל דרך המבואר

וציא אותם  השישראל  גילוי אלקי לנשמות    תהאפשר לגאול אותו. ומובן על פי הנ"ל, שהגאולה הי 

. אלא שבנוגע לגאולה העתידה  9לא רצה להתחבר לגילוי, לא יצא  מטומאת מצרים, ומי שבדוקא

הובטחנו שכולם יגאלו, כיון שאז תתגלה פנימיות נפשם של ישראל שהיא דבוקה בהקב"ה ורוצה 

להגאל. אך מזה גופא מובן שגם הגאולה העתידה תתגשם דרך חיבור פנימי של ישראל עם הקב"ה  

שהמשיח "יוכל לקיים שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל  עניננו, כדי כן לועם הגואל. ול 

וככל שהחיבור יהיה יותר פנימי, כך הגאולה   מהגלות", הם צריכים להיות מוכנים נפשית לכך.

  .10תהיה באופן יותר עמוק

  

  

 
  לקמן, ראה שיחת יו"ד שבט תש"כ, בתחלתה. בהבא 7

 לקו"ש חי"א בתחלתו. 8

 ועד"ז בכמה סיפורי צדיקים, שבכדי שהצדיק יוכל לעזור ליהודי, צריך להיות איזה חיבור נפשי בין אותו יהודי לצדיק. 9

גילוי מלמעלה,  להעיר מלקו"ש ח"ז, פרשת מצורע, שגם במצב שאדם רחוק מאלקות, הרי הקב"ה יעורר אותו בדרך של 10

כמו בעל כרחו, ויגאל אותו כך, ואח"כ יבוא השינוי הפנימי והחיבור. עיי"ש. אמנם מובן שהדרך הטובה והנכונה להגאל 

  היא בחיבור פנימי מלכתחילה.



  לקבלת פני משיח, בדברי הרמב"ם   ת העולם הכנ 

שכל ענין בפנימיות התורה יש ויש להוסיף קצת הסבר בדברים, ובהקדים הכלל הידוע של הרבי 

למצוא דוגמתו בנגלה דתורה. ועד"ז יש לומר בעניננו, שהענין של הכנת העולם לקבל פני משיח 

  צדקנו אפשר למצוא דוגמתו בנגלה דתורה. 

הידועים בסוף פי"א מהלכות מה"מ, אודות הנוצרי והישמעאלי   והוא, על פי דברי הרמב"ם

ח", כיון שעל ידם "נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ש"אינן אלא ליישר דרך למלך המשי

ומדברי התורה והמצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ועמים רבים", אלא שכעת הם תופסים  

את הענין בצורה לא נכונה, "וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם  

  חוזרים לדת האמת, ויודעים ששקר נחלו אבותיהם".

משמע מדבריו, שאילו לא היתה אותה הכנה של הנוצרי והישמעאלי, הרי כשמשיח היה מגיע, 

 11דרכו היתה קשה. כיון שהיה צריך להתחיל לשנות את העולם מאפס. ואף שהרמב"ם עצמו כתב

שמשיח יראה אותות ומופתים שיפילו פחד על כל האומות ויתבטלו בפניו, אעפ"כ, גם אם כולם 

א יעיזו להרים יד או רגל, אעפ"כ, אין די בכך כדי לתקן את כל העולם לעבוד את ה'  יפלו לפניו ול

ביחד, לשנות תפיסות שכליות ותרבות הנהגה וכו' של אלפי שנים בכל העולם. אלא צריך לכך  

תהליך ארוך. אמנם כיון שהעולם עתה כבר נתמלא מדברי המשיח ומדברי התורה, ואין צריך אלא  

ך השקר, לכן דרכו של משיח תהיה יותר קלה, כיון שהוא בא לעולם שמוכן  רק לברר האמת מתו

  לקבל אותו. 

עכ"פ מובן מדבריו, שביאת המשיח זקוקה להכנה, שעיקרה, חיבור לתורה בכלל, ולרעיון של 

משיח בפרט. אלא שהוא מדבר על הכנה עקיפה בדרך נסתרת, וגם לאחר ההכנה הזו, עדיין העולם  

והרבי אומר שעתה כבר אמת מסתתרת בפנים ומוכנה לצאת כשיגיע הזמן. נמצא בשקר, אלא שה

הגיע הזמן, וכעת צריך לעשות את ההכנה האחרונה, הישירה והגלויה, לחבר את (העולם כולו, 

ולכל לראש את) בני ישראל, לרעיון (של תומ"צ בכלל, ובפרט לרעיון) של משיח. "על ידי שהוא  

, שעל ידי זה משיח "יוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא  מסביר את ענינו של משיח" וכו'

  את כל ישראל מהגלות. 

  

  

  

  

 
בפיה"מ הקדמה לפרק חלק. ובאגרת תימן (ומה שבמקומות אחרים הדגיש שמה"מ אינו צריך לעשות אותו ומופתים,  11

 חת ש"פ שמיני תשמ"ב. הובא בתוספת הצעת ביאור בענינו של משיח פרק א).נתבאר בשי



  הכנה   ו א ה  קבל 

  בהמשך להנ"ל יש להוסיף ולחדד: 

פני משיח צדקנו". אמנם לקראת סיומה, כשמדבר על "הכוונה   לקבלהביטוי הכללי בשיחה הוא " 

את כל היהודים במקומו ובעירו לקבלת פני משיח  ולהכין בעצמו  להתכונן"  בפשטות", מדבר על

  צדקנו, על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח". הכנה שלכאורה באה לפני הענין עצמו.

"על פי הודעת חז"ל שכבר "כלו  השיחה ישנו ביטוי באותו ענין, שדורש עוד יותר הבנה:    ובתחלת

כל הקיצין", וההודעה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שכבר עשו תשובה גם כן . . ועומדים 

הרי העבודה והשליחות עכשיו היא: להיות מוכנים בפועל  -מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו 

וצריך להבין, מה ההבדל בין "עומדים מוכנים" סתם,  ".בפועל ממשח צדקנו לקבלת פני משי

  שכבר ישנו, ל"מוכנים בפועל" שצריך להיות עכשיו. 

למלך ששלח שלוחים   ועל פי כל הנ"ל, אפשר להבין בפשטות, ובהקדים משל, למה הדבר דומה,

שות את המקום מאנשיו אל ארץ רחוקה אשר לא ישב אדם שם, והטיל עליהם את התפקיד לע

מוכשר וראוי לדירת אדם. והבטיח להם, שכאשר אכן ישלימו את המשימה והארץ תהיה ראויה 

לדירה, יבוא המלך בעצמו לדור אתם. ואכן, אותם שלוחים עשו שליחותם, והכשירו את המקום 

כפי רצון המלך, והמלך הודיע להם שהוא אכן מתעתד בקרוב לבוא ולדור אתם. וכמובן, מיד עם 

  קבלת ההודעה, החלו השלוחים להתכונן בכל לבם אל הרגע המיוחל בו המלך אכן ישכון בתוכם. 

והנה, ברור שכל העבודה הגדולה שעשו השלוחים בהכשרת המקום לדירת אדם, היתה כולה  

הכנה לבואו של המלך. אך ברור גם, שאי אפשר להשוות את ההכנה שעשו עד הודעת המלך, 

בו קיבלו את ההודעה שהמלך עומד להגיע. כי עד עתה, היו השלוחים   להכנה שהם עושים מהרגע

עסוקים בעיקר בבניית וישוב הארץ, ורק שהיתה בזה כוונה פנימית, שעל ידי זה הם מכינים את 

המקום לבוא המלך. אך מרגע קבלת הודעת המלך, הם מתחילים להתעסק באופן ישיר בחגיגות 

  הי הכנה במובן אחר לגמרי.וכו' שיעשו לקראת הופעת המלך. וזו

יכולה  בלימוד התורה וקיום המצוות ועל דרך זה מובן בעניננו. שעבודת בני ישראל בכל הדורות 

להחשב כהכנה לקבלת פני משיח, כי אכן בעבודה זו תלויה הגאולה וביאת המשיח. אך בכל זה  

ו של דבר פועלים לא עוסקים באופן ישיר בענין של ביאת המשיח, אלא בענינים שונים שבסופ

  את ביאת משיח. 

, מחד גיסא ת בני ישראל והם כבר ראויים לגאולהולכן, כאשר מתקבלת ההודעה שהסתיימה עבוד

וראויים לקבלת פני משיח. אך לאידך גיסא, עם קבלת הודעה    "עומדים מוכניםאפשר לומר שהם "

תגלותו השלימה של מלך לקראת ה  ,"להיות מוכנים בפועל"  ,זו, רק אז מתחילה ההכנה האמיתית

  .דהיינו העיסוק הישיר בענין זה של מלך המשיח והתגלותוהמשיח. 



עיסוק הישיר בענין כי ה  ".בכללות "הכנה" זו היא דבר אחד עם "קבלת פני משיחגם מובן, שו

אך בפרטיות, אפשר .  12משיח והחיבור אליו, הוא עצמו במדה מסויימת קבלת פני משיח כבר עתה 

, לבין הלימוד וההסברה וכו' שמכינים את האדם ומכשירים אותו ה'קבלה' עצמהלחלק בין 

   .13להתחבר לענין ולקבל אותו. וק"ל

   

 
ולהעיר מלקו"ש חל"ח, שיחה לב' סיון, בביאור החילוק בין המג"א שכתב שהימים שקודם מתן תורה "אמר להם משה  12

מ"ת הם  לקדשם לתורה", ואדה"ז שכתב ש"התחיל משה להתעסק עמהם בענין קבלת התורה". שבפשטות הימים שקודם 

רק בגדר הכנה (כדברי המג"א), אך בעומק יותר יש בימים אלו עצמם ענין של קבלת התורה, עוד קודם שנתנה בשלימות בו' 

  סיון. ודוק.

גם, אפשר לדמות כל זה להכנות לקבלת שבת. שמימים שלפני זה מתכוננים לשבת בניקוי הבית וקניית צרכי שבת ותיקונם   13

כ בדברים האסורים בשבת ואינם מתאימים לשבת עצמה. וכשמסתיימים הכנות אלו, אז לובשים וכו', שהכנות אלו הם בד"

בגדי שבת ויוצאים לקבל שבת בשירה ושמחה וכו'. ומובן שלבישת הבגדים וכו' היא ג"כ בגדר הכנה לקבלת השבת, אלא 

ועל' לקבל 'בפועל'. ואפשר לקרוא שההכנה של הנקיון וכו' היא הכנה 'סתם', וההכנה של לבישת הבגדים היא הכנה 'בפ

  להכנה זו עצמה, קבלה. ודוק.



  השער שעל ידו עולים כל עניני השליחות 

  

  בירור הכוונה בשיחה 

  :נאמר בשיחה בתחלת סעיף יד

עכשיו  צריך לצאת בהכרזה ובהודעה לכל השלוחים, שעבודת השליחות  לכל לראש  

שיקבלו את פני משיח צדקנו. כלומר: כל הפרטים  -ושל כל יהודי מתבטאת בזה 

בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, צריכים 

  כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.  -להיות חדורים בנקודה זו  

קבלת פני משיח פירושה   יכול להיות הרושם שהשליחות של  ,לבדבבקריאה של שורות אלו  הנה  ו

הוא שיש להמשיך בכל הפרטים הרגילים בעבודת השליחות, אלא שצריך להחדיר בהם את  

הנקודה של קבלת פני משיח, דהיינו שיהיה נרגש בהם שעל ידי פעולות אלו מגיעים לקבל את  

  משיח.

", היא לעיסוק  בפשטותבו נאמר כנ"ל ש"הכוונה  הסעיף  אמנם במבט רחב יותר רואים את המשך  

ובנוסף על כללות מעבר ישיר בלימוד והסברת עניני משיח שבתורה, שזהו ענין בפני עצמו 

המילים 'קבלת פני משיח'   תוכןהשליחות של הפצת התורה והיהדות. ועוד יותר כשחושבים על 

בהמשך לדברים אודות התגלות משיח כאן ועכשיו, שזה מחדד עוד יותר שיש כאן   הקשרםועל 

  נה לעיסוק מיוחד וישיר בנושא, כנ"ל באריכות. כוו

ובקריאה נוספת של השורות הנ"ל, בתשומת לב, לכאורה מובנת כוונתם באופן שונה. דהיינו 

שבתחלה מודיע שהשליחות עכשיו היא לקבל פני משיח. אמנם הודעה זו יכולה להתפרש בצורות 

השליחות כבר נסתיימו (כמדובר שונות (החל מהמחשבה שאם זו השליחות עכשיו, ושאר עניני 

בשיחה לפני זה) הרי אין צורך לעסוק בשאר עניני השליחות דעד עתה. או באופן אחר, שיכולה  

להיות מחשבה שהעיסוק בשליחות של קבלת פני משיח, הוא ענין בפני עצמו, ענין חשוב ומרכזי, 

ך ומסביר את דבריו, בתוך שאר דברים, מרכזיים פחות, אך חשובים בפני עצמם). ולכן ממשי

שענין זה  שהאמירה שזוהי עבודת השליחות עכשיו אין כוונתה לשלול ענינים אחרים וכו', אלא

של קבלת פני משיח נעשה הנקודה הפנימית והנשמה החדורה בכל עניני העבודה, הממשיכים  

  בכל תקפם וביתר שאת. 



נין מיוחד שבו צריך להיות ודברים אלו מתחברים לדבריו בתחלת השיחה, שבכל תקופה ישנו ע

, והוא נעשה השער על ידו עולים כל שאר הענינים. שמזה מובן לעניננו, שבתקופתנו 14"זהיר טפי"

  העבודה של קבלת פני משיח היא ה"זהיר טפי" והשער על ידו עולים כל שאר הענינים.

  

  השער של הפצת המעיינות 

  ה'שער' הקודם לזה, ה'שער' של הפצת המעיינות:הדברים, ניתן דוגמה לכך מ הבנתליתר 

תחילת נשיאותו של הרבי בשנת תשי"א, הודיע שה"זהיר טפי" של דורנו הוא הענין של הפצת ב

על פי אגרת הקודש הידועה של הבעש"ט על עלית הנשמה שהיתה וזאת  מעיינות החסידות חוצה.  

לו להיכל משיח, "ושאלתי את פי משיח אימתי קא את אתי מר, והשיב לי לכשיפוצו מעינותיך 

ודורנו זה הוא הדור שתפקידו להמשיך את השכינה למטה ולהביא משיח בפועל  חוצה". והואיל 

ממש (כמבואר במאמר היסודי של 'באתי לגני' תשי"א), לפיכך יש לדורנו זה תפקיד מיוחד בענין 

וכל שאר עניני העבודה,  של הפצת המעיינות חוצה, שזוהי הדרך על ידה בא משיח בפועל ממש.

 לענין העיקרי של הפצת המעיינות חוצה.הם בבחינת 'הכשר מצוה'  

  בשיחה היסודית שנאמרה בליל קבלת הנשיאות, אור לי"א שבט תשי"א:ותחלת הדברים  

ההוראה   ישנם כאלה שבגלוי היתה: בעניני השליחות של הרבי ישנם כמה סוגים "

אליהם בנוגע לגשמיות, היינו, שיעסקו בעניני עסק והדומה, אלא שהכוונה  

הפנימית היתה ענין של תורה ומצוה. וישנם כאלה שגם בגלוי היתה ההוראה אליהם  

בנוגע לרוחניות, היינו, שהרבי שלח אותם עבור ענין של חינוך, חיזוק התורה, 

 .בית-הפצת היהדות, ועד ללמד לילדים אלף

שם שבנוגע לאלה שההוראה אליהם היתה בענין של גשמיות, מובן, שאין זה אלא  כ

כך בנוגע לאלה  . . החיצוניות בלבד, והכוונה הפנימית היא ענין של תורה ומצוה 

רוחני, שגם הם צריכים לידע שזוהי הוראה   שבגלוי היתה ההוראה אליהם בענין

תורת   להפיץ  – והכוונה הפנימית היא  . . חיצונית לגבי הכוונה הפנימית שבדבר

  יח".לביאת המש וזהו הענין דיפוצו מעינותיך חוצה, שזוהי ההכנה  . .החסידות  

בזה ג' דוגמאות פרטיות, כיצד   נביאישנם כמה וכמה שיחות ומכתבים וכו', ו ברוח דברים אלוו

חסידים שעוסקים בענינים שונים, שאינם קשורים באופן ישיר להפצת המעיינות, הרבי מתייחס ל

  שאותם ענינים יוליכו לענין העיקרי של הפצת המעיינות:כוונתו ומביע את 

 
ולהעיר מהאריכות המיוחדת בלשון אדה"ז (אגה"ק ס"ז) בביאור ענין "זהיר טפי": "זהירות וזריזות יתירה ביתר שאת   14

 ויתר עז כפולה ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שאר המצוות". ודוק.



  : 15ע"ה, הוציא לאור ספר 'התורה והעולם'. וכותב לו הרבי על כך  א. ר' ניסן טלושקין

מאשר הנני קבלת ספרו, התורה והעולם, כרך ראשון. ות"ח על שימת לבבו 

בשילוחו, ונעם לי לראות בו בדפדפי בין העמודים כפי רשיון הזמן, אשר בראשית  

כי  מתחיל בפתגם הבעש"ט ומסיים מעין הפתיחה בפתגם הצמח צדק, אשר אף

הענינים בהספר יש בהם גם תכלית מצד עצמם, הנה גבוה מעל גבוה יכולים לנצלם 

  .לתכלית גבוה עליהן, הפצת המעינות

מפאריטש, שאמר,  הלל' וע"ד המסופר בתוככי החסידים פתגם הרה"ג הרה"ח ר

שכל החומרות שמחמיר בקיום המצות, הוא בכדי שיוקלט בטוב יותר ענין של 

כמה ענינים עד"ז גם בנגלה דתורה, שמספר מהמצות נוסף על  ומבוארים .חסידות

ענינם מצד עצמם, משמשים הם גם הכשר מצוה למצוה כוללת יותר עד שסו"ס כל 

התורה והמצוה ענינם בשביל תכלית הכוללת, וכמ"ש ויצונו ה"א לעשות  

החוקים האלה ליראה את ה' אלקינו, והרי מסוגלת תקופה זו דעקבתא  כל  את

  . , חדש זה וימים אלו להפצת המעיינות חוצהדמשיחא

ב. חסיד כותב לרבי על כך שארגן במקומו חלוקת מצה שמורה, וכדרך החסידים, הצניע את חלקו 

  :16ביוזמה. והרבי משיב לו

שהשתתף בפועל בחלוקת מצה שמורה. אף שלפלא סיומו בסעיף   . .  נעם לי לקרות  "

הו עניוות שלא במקומה, ובודאי שלו  זה שכמעט שלא נודע שזה בא ביזמתו, כי ז

הי' נודע שפעולה זו שייכת אליו והוא הגורם הי' זה מביא שישמעו לדבריו 

  '. ולתעמולתו ע"ד לימוד תורת החסידות והליכה בהדרכותי' ומנהגי' וכו

ואף שאין צועקין על העבר, כותב הנני בזה כיון שבודאי מזמן לזמן מזדמנים ענינים  

ז"ל  הלל'  הנהגה הוא כנ"ל, וכידוע מאמר הרה"צ הרה"ג הרה"ח רכגון דא, ודעתי ב

מפאריטש, שכל מה שעושה הוא כדי שיוקלט אצלו בטוב ענין חסידותי, ועד"ז 

בדורנו עקבתא דמשיחא שביאתו תלוי בהפצת המעינות, הרי זה צו השעה לנצל כל 

שאין שם איש  הזדמנות וכל ענין לתועלת ההפצה האמורה, ובפרט הנמצא במקום 

 ."עוסק בזה
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  : 17ג. חסיד מדווח לרבי על הקמת קרן גמ"ח, והרבי משיב לו

במענה על הודעתו שהחליטו הוא ואחדים מחבריו שיחיו ליצור קרן עזרת אחים, 

הנה יהי רצון שתהי' ההתחלה בשעה טובה  .וכבר התחילו בפעולות ממשיות בזה 

ויה"ר שע"פ פתגם הרה"ג הרה"ח הרה"צ וכו' הר"ה מפאריטש, יקוים . .  ומוצלחת  

בכאו"א מהם, שכל ההידור במצות ומעשים טובים עושה בשביל שיונח אצלו (עס 

זאל זיך אפלייגען) א ווארט חסידות, והנחה זו תביא לתוספת בלימוד תורת הנגלה  

  . בהידור בקיום המצות ובעבודת התפלה והחסידות

וכנ"ל, הרי אלו ג' דוגמאות מג' ענינים שכל אחד מהם חשוב בפני עצמו, אך הרבי מצפה שכל 

  ענינים אלו יובילו לענין העיקרי, השליחות המיוחדת של הדור, הפצת המעיינות חוצה.

העבודה בכלל,  שנסתיימהתשנ"ב, כשהרבי מודיע  בעניננו, בשיחה של חיי"ש ומכל זה מובן

ומפרט שהכוונה גם לעבודה זו של הפצת המעיינות חוצה, וכעת העבודה והשליחות היא לקבל 

פני משיח צדקנו. ועתה זהו השער שעל ידו עולים כל עניני השליחות. הרי כל הענינים צריכים 

  להיות מכוונים לשם דייקא.  

*  

  זה: המשך לף בואולי יהיה נכון להוסי

מעיינות החסידות אינם ענין נפרד משאר עניני העבודה, אלא הן פנימיותם וחיותם. שלכן כמובן, 

כשאומרים שהכוונה הפנימית של כל עניני העבודה היא הפצת המעיינות, אין זה שמשתמשים 

ג"כ בענין אחד לצורך ענין אחר, אלא שמגלים הכוונה הפנימית שבאותם ענינים גופא. וברור 

  שהעיסוק בהפצת המעיינות מוסיף חיות פנימית וכו' בכל עניני העבודה הפרטיים. 

ועד"ז מובן ג"כ בנוגע לענין של קבלת פני משיח, שמלכתחילה זוהי הכוונה הפנימית של כל עניני 

השליחות בכלל, ובפרט של השליחות של הפצת המעיינות חוצה. וכנ"ל שעל ידי הפצת המעיינות 

ר, ויתירה מזו, שתורת החסידות אינה רק הכנה לביאת המשיח, אלא שהיא עצמה  חוצה קאתי מ

טעימה מתורתו של משיח, כמבואר באריכות בקונ' ענינה של תורת החסידות ועוד. כך שאין זה 

, אלא זוהי (קבלת פני משיח) לענין שונה ונפרד(הפצת המעיינות) 'מעבר' ו'החלפה' מענין אחד 

  .18אותו ציר'התקדמות' מתבקשת על 
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ויש לומר, שאף שכל עניני העבודה מוליכים לקבלת פני משיח, הרי מבין כל עניני העבודה גופא, הפצת מעיינות החסידות   18

היא הענין שהכי מוליך בגלוי לענין של קבלת פני משיח. וכפי שמובן גם בפשטות, שמלבד זאת שבתורת החסידות עצמה  

ענין הגילויים דלעתיד לבוא וכו', עוד זאת, שמי שלומד תורת החסידות בכלל, בלי קשר ישיר  ישנם ,כמתבקש, עיסוק רב ב



ולכן כשאומרים שכל עניני העבודה צריכים להוליך לקבלת פני משיח, אין זה שמשתמשים בענין 

אחד בשביל ענין אחר, אלא שמגלים הכוונה הפנימית שבאותם ענינים גופא. ולכן גם העיסוק  

ף  בענין של קבלת פני משיח (לא רק שלא בא על חשבון שאר הענינים, אלא אדרבה) צריך להוסי

  חיות פנימית וכו' בכל שאר עניני העבודה. 

  

  גילוי ניצוץ משיח  

והנה בשיחה הלא מוגהת מופיע, "שבכל פעולה ופעולה .. צריך להיות ניכר שתוכנה הוא ההכנה 

". ומובן מזה, על ידי שמגלה בכל פעולה את הניצוץ משיח שבקרבולקבלת פני משיח בפועל, 

שזה שבכל פעולה יהיה התוכן ההכנה לקבלת פני משיח, אין זה רק ענין 'טכני' שהשליח מזכיר  

זהו 'מצב נפשי' שצריך לעורר אותו ולהכנס אליו, לגלות בכל פעולה את הניצוץ  לעצמו, אלא

  משיח שבקרבו. 

  ויש לומר בהסברת הדברים: 

טבע האדם שכשעוסק בענינים חשובים הממלאים את זמנו וגם מצליח בהם (כמו חסיד שעוסק  

ענינים. ואף אם בקירוב יהודים ליהדות וחסידות וכו'), הרי הוא מרגיש את החשיבות של אותם 

לאותם ענינים יש מטרה כללית יותר (קבלת פני משיח צדקנו), למרות זאת הוא נוטה להתפס  

ולחוש בעיקר את התועלת הפרטית הגלויה, ואילו המטרה הכללית המופשטת נעשית יותר ויותר 

ל  בבחי' מקיף בתודעה שלו, מקיף הקרוב או גם מקיף הרחוק. וגם אם יאמר בפיו ובמחשבתו שכ

הענינים הם לקבל פני משיח, הרי זו יכולה להיות אמירה בעלמא, כשבמוחו ולבו עדיין נרגש יותר 

החשיבות הפרטית של כל ענין בפני עצמו. ובכדי שענין זה יהיה באמת, צריך להכנס ל'מצב נפשי'  

כנ"ל, דהיינו לעצור משטף הענינים החשובים ו'לצאת' מהם, ולרענן את המטרה הכללית  

ית, וכאשר המטרה האמיתית נרגשת בנפשו, אז הדברים חוזרים לפרופורציות האמיתיות האמית

  שלהם. 

ואולי יש לקשר זאת למבואר בחסידות בענין החילוק בין הרצון לשאר כוחות הנפש, שהרצון 

מציב מטרה אליה הוא שואף, וי' כוחות הנפש, השכל והמדות, מתעסקים בפרטים שעל ידם נשלם  

רצון אין משמעות לפרטים, העיקר אצלו הוא שיושלם הרצון. אך השכל והמדות  הרצון. ואצל ה

  המתעסקים בפרטים, הם כן מרגישים החשיבות הפרטית שלהם. 

ועד"ז בעניננו, שהיחידה שבנפש, ניצוץ משיח, העיקר אצלה הוא השלמת הכוונה העליונה בביאת 

ולריק" בלשון הידוע. אמנם י' כוחות משיח וכו', וכל עוד שלא נפעל הענין הרי הכל הוא "להבל 

הנפש בטבעם כן מרגישים החשיבות והתועלת הפרטית שיש מכל עניני העבודה, גם לפני שבא  

 
למשיח, מכל מקום הוא מקבל מושג ביחידה שבתורה, הרי הוא כלי מוכן לקבל ביאורים והסברים על היחידה שבישראל, 

 הוא הוא יחידה הכללית המשיח שבדור.נשמת משיח. וכמובן, הוא גם כלי מוכן לרעיון הפשוט ש"הנשיא דתורת החסידות"  



משיח ונשלמת הכוונה הכללית. ועל ידי שמגלה ניצוץ משיח שבקרבו, יחידה הפרטית, נרגש 

תיות שלהם ביחס  אצלו יותר הכוונה הכללית, ופרטי העבודה מקבלים את הפרופורציות האמי

  לענין הכללי הזה. 

  

   



  "המשיח היחיד שבדורנו" 

  

בשיחה,   בסי"גכנ"ל, . אמנם , משיח כלליהוא "קבלת פני משיח צדקנו"בשיחה הביטוי הכללי 

ר שבכל דור יש משיח, ונשיא ואיבתחיל בכשמבאר את המשמעות האקטואלית של שליחות זו, מ

משיח    איינציגער, הביטוי "דער  בשם המניחים  [וכפי שמספרים  דורנו הוא המשיח היחיד שבדורנו

מה ענינים כבר מנצח, נלחם מלחמות ה' ובכ, ושבדורנו", הוא הוספה בכתי"ק בעת ההגהה]

  . משיח צדקנו", השליחות של שלח נא ביד תשלח"התחיל להתקיים הו

מונע ומעכב  היתהכמה ענינים כבר מנצח", בפשטות הכוונה לנצחון על רוסיה, שאומר "בכשו[

לקיום המצוות, שענין זה התבטל לגמרי באותם שנים. וכן משמע בשיחה הבלתי מוגהת, שמזכיר 

הענינים המנגדים", ולכאורה הכוונה   הנצחון על כלהיה    –פר"ת  שנת  ב   –ש"כבר בתחלת נשיאותו  

רח אר בשיחת קלגאולת י"ב תמוז, שהמשכה ושלימותה בהתבטלות המשטר ההוא לגמרי (כמבו

  ).תנש"א

על דרך המבואר בשיחת נא ביד תשלח", בפשטות הכוונה  תקיים השלחאומר "התחיל להוכש

שמות תשנ"ב, "ישנו כבר המלך מבית דוד . . בחזקת שהוא משיח". היינו שישנו יהודי שעוסק  

פעולות אלו הם בכפיית כל ישראל, ולוחם מלחמות ה', בדרך לגאולה האמיתית והשלימה. ש

  התחלת פעולותיו של משיח בשליחותו, "שלח נא ביד תשלח". או עד"ז]. 

העבודה והשליחות עכשיו היא לקבל פני משיח צדקנו הסיבה ש  )דוקא ( זו  ש  זה ממשיך,כל  ומתוך  

  בפועל ממש 

וכמובן בפשטות, כל המושג של קבלת פני משיח, מתייחס למשיח אקטואלי הנמצא כאן בהווה, 

מעבר לרעיון הכללי של האמונה בביאת המשיח שישנו אצל ישראל בכל הדורות. ולכן מקדים  

חשוב בהקשר ספציפי זה,  שפירוט זה ומבאר שמשיח אכן נמצא כאן, ואף מוסיף ומפרט מיהו. 

  שמדברים על קבלת פני משיח, שהכוונה למשיח מציאותי ומסויים.

שצריך "להסביר רק אמנם בהמשך השיחה, כשיורד לרמת הפרקטיקה, "ההוראה בפועל", אומר 

אופן כללי, ואינו מדגיש את הענין הפרטי של "המשיח היחיד שבדורנו" את ענינו של משיח" ב

  [וכפי שמספרים, אף השמיט בהגהה של שורות אלו את הביטוי "ווער איז משיח"].

ומובן שישנה משמעות לכך שבסעיף יג הדגיש ענין זה, וישנה גם משמעות לכך שבסעיף יד 

נכתוב מה שיש להציע בזה,  הגדירם נכונה. ודברים וליחס בין הה  את  וצריך להבין  השמיט ענין זה.

  כדלקמן: ו ופתוח לדיון ולהערות, והבוחר יבחר,

*  



לשליחות של קבלת פני משיח, היא מפני שמשיח נמצא כאן, משיח שמזוהה ברורות,  הסיבהא. 

"המשיח היחיד שבדורנו". ומובן שהשליח עצמו הפועל בענין של קבלת פני משיח, צריך להיות  

ק בלהט בלחבר יהודים ובפשטות, שקשה לצייר מציאות של שליח שעוס[. 19ברור לו ענין זה

  בלי שברור לו משיח עכשווי שנמצא כאן].ל"ענינו של משיח", 

. שכשהרבי אומר גילוי אלקי[ובסגנון פנימי יותר, דברים אלו הם לא רק סיבה והסברה, אלא 

גילוי שהוא גם נתינת  ומפרסם דברים אלו בדפוס, זה גופא המשכת גילוי שמו של משיח בעולם.

שלאח"ז  . גילוי שהולך ומתעצם בשיחותו ללכת ולהמשיך ולגלות זאת בכל העולםכח עבורנ

  ].שבא בהמשך לאדמו"ר הריי"צ, וכו' פרט ומדגיש הענין של 'מנחם שמו'ר) שמאד-(שבט

, דהיינו כשהשליח פועל עם היהודים במקומו וכו', ישנו הענין בכללותו,  בפועל בשליחות ב. 

חיבור למלך המשיח כדמות כללית, כמתואר ברמב"ם וכו'. שזה כשלעצמו הוא חיבור אמיתי עם 

וברמת ההוראה והציווי  ועכשיו.ענין אמיתי. גם לפני ששמים דגש פרטי על משיח שנמצא כאן 

  . כשלעצמו זהלשלוחים, הרבי מדבר על 

". ועל 20ג. כשהרבי הריי"צ הכריז 'לאלתר לגאולה', באופן כללי, הרי "חסידים הוסיפו שהוא הוא

, גם אחת כמה וכמה בעניננו, כשהרבי עצמו מכריז ש"הוא הוא", מתבקש שחסידים יוסיפו זאת

. ובפרט על פי הנ"ל, שכל הדגש על קבלת פני משיח הוא בגלל ורשאם לא נאמר על כך ציווי מפ

, אפשר (ואף הושמט כנ"ל) ש"הוא הוא" מתגלה כמשיח. וגם אם לא נאמר זאת במפורש בשיחה

ואם השליח   שמעבר למילים, ומתבקשת מתוך ההקשר וכו'. 21' כוונה פנימית אולי להגדיר זאת כ' 

אם כי לא   .(סי"ד) גם בסיפא נרגש אצלוזה בדרך הטבע , הרי (סי"ג) מונח אצלו בפשטות הרישא 

  . בטאתתפנימית שמבדרך 'הוראה וציווי', אלא כאמת 

הנשמה עוד פרט בתוך עניני השליחות, אלא  נואימשיח בכלל, קבלת פני ליתר ביאור: מבצע ד. 

ובתוך מבצע משיח גופא, לחבר יהודים עם המשיח שבדור, אין והחיות של כל פרטי השליחות. 

 
ומבאר שכל שליח הוא ניצוץ של שמח"ת תשמ"ו, שמדבר על עבודת השליחות בדורנו בכלל,    השיחה הידועמהולהעיר,    19

  עיי"ש.   השליח הוא ניצוץ משיח ששורף את הגלות.לכן  ,  , ועד למשיח כפשוטו לליהכ  המשלח הוא משיחכיון שהמשלח, ו מ

, שעל ידי זה דוקא הוא מודע (משיח הכללי)  דברים, שהשליח צריך להיות מודע למהותו של המשלחומשמע מתוכן ה

 המניעות וכו' למהותו שלו (ניצוץ משיח) ולכח שיש לו (לשרוף הגלות). ובפשטות, שזה נותן לו הכח להתעלות מכל

  .(על דרך המבואר בשיחת אחש"פ תשמ"ו. עיי"ש)  פורץ גדר וכו'ולהתנהג באופן של מלך 

 וק"ל. נוגע לשליחות המיוחדת של קבלת פני משיח.ואם הדברים אמורים בנוגע לשליחות בדורנו בכלל, ק"ו ב

  שיחת נשא תש"כ. 20

  על דרך המבואר בשיחת יו"ד שבט תשי"א דלעיל. 21

במאמרו אודות   ולהעיר מהאגרת המפורסמת בענין 'מעמד' ו'אנשי משה' (אגרת נה, בסיומה), שמבאר דברי אדמו"ר הריי"צ 

 ". ולכן לא נתבאר זה בפירוש "אנשי משה', שהכוונה מקושרים למשה שבדור, ומסיים " 



זה עוד פרט בתוך מבצע משיח, אלא הוא ה'נשמה לנשמה' הנקודה הפנימית והחיות שלו, וכנ"ל,  

  שזוהי הסיבה לכל הענין. 

ית של השליח במשימתו לחבר יהודים למשיח בכלל, הוא  : ההצלחה האמיתאולי אפשר לומר[ו

כשהם יתחברו באופן פרטי למשיח שבדור. ובודאי אם רוצים שאותם יהודים יהפכו בעצמם 

לשליחים הפועלים להכין את סביבתם לקבלת פני משיח, בודאי שהם צריכים ג"כ להיות מודעים 

  ומחוברים למשיח שבדור, כנ"ל].

א מובן, שאין זה בהכרח חלק מ'גוף' המבצע, שיש לו מציאות שלמה  גופ  הגדרה זולאידך גיסא, מ

גם בלי זה, אלא זוהי הנשמה הפנימית שלו, שיכולה להיות בגלוי כלפי חוץ, ויכולה להיות גם  

הסברת  וגם מובן מהגדרה זו, שהתמקדות בענין זה בלבד, בלי כל ה'מסגרת' וה'בנין' של    בהעלם.

   .כנשמה בלי גוף, שאי אפשר לתפוס אותה, ופורחת למעלה. וק"ל משיח בכלל, הרי זה ענינו של 

,  עיסוק בענינו של משיח בכלללומשמעות שיש מקום , בנוגע לפועל מובן  כל זה פ"עד. 

כפי הלשון . ולעיסוק בחיבור למשיח שבדור המתגלה בהווהומשמעות , ויש מקום כשלעצמו

, "תלוי בתנאי המקום, על חב"ד שעל אתר לברר". בקשר לענין זהאותה תקופה מ בכמה מענות

לגופו. מתי לפעול באופן הא'  וזמן היינו שהדבר תלוי בשיקול דעתו של השליח, בכל מקום 

  .22הכללי, ומתי לפעול באופן הב' הפרטי 

. . כיצד לבצע    להתדבר ביחד שהמטרה של כינוס השלוחים הוא " תחלת השיחה אומר  בלהעיר:  ה.  

סיום השיחה מביע את יוחדת של הזמן שלנו, קבלת פני משיח צדקנו. וכן באת השליחות המ

 
  ולתוספת ביאור:  22

בכמה שיחות מאותה תקופה מדבר על כך שהעולם מוכן לגאולה בכלל ולגילוי של משיח צדקנו בפרט, ולכן אפשר להעביר  

  .טים תנש"א, ועוד עד"ז) (ראה שיחת ש"פ קרח תנש"א, ש"פ שופ כל המסרים וכו'

באופן כללי, האמירה שהעולם מוכן משמעותה שצריך רק להסיר הפחדים שבפנים ולומר את המסרים בפשטות (ע"ד  ו 

שמיד שהשליח יאמר את מה שהוא  בהכרחה נ כוו האין שמובן המבואר בשיחת אחש"פ תשל"ב לגבי סעודת משיח). אך 

ע. אלא הכוונה שיש בעולם בשלות ומוכנות לנושא, ולכן אפשר וצריך לעבוד צריך לומר, בהכרח שהעולם יקבל זאת בו ברג 

אתו ולהביא אותו לשם (משא"כ בזמנים שלפני זה, שלא היתה בעולם מוכנות לכך, לא היה אפשר להביא אותו לשם גם 

ל סיימו העבודה, במאמצים גדולים, ולא היה טעם לעסוק בכך). ועל דרך המבואר בש"פ נח תשנ"ב, שגם לאחר שבני ישרא

  עדיין יכול להיות שישנם ענינים פרטיים הדורשים תיקון, אלא שתיקונם הוא בקלות ומתוך שמחה.

עכ"פ מובן, שישנה עבודה ודרך שצריך לעשות, כיצד להביא את העולם ממצבו הנוכחי למצבו האמיתי, דרך שארכה יכולה 

על אופי פעילותו ועל השלבים השונים אותם הוא עושה בדרך  להשתנות ממקום למקום. ובהתאם לכך השליח צריך להחליט  

  למטרה האחת. 

שיהודי צריך לעשות עבודתו בקירוב הגאולה "באופן שלמעלה ממדידה   "א הנ"ל,רח תנששל קועל דרך המבואר בשיחה 

     י שזה מלובש בכלים דלבושי הטבע".והגבלה, וביחד עם זה, כפ



". היינו שאין מספיק שחלק מהשלוחים יעסקו בזה,  שכל השלוחים יתאחדו ויכנסו בזה" חולהאי

  ויכנסו בזה".  יתאחדוהשלוחים   שכלאלא צריך להיות " 

אמנם בפועל, רואים שנושא זה נוגע ב'נקודות רגישות', ולפעמים קשה להגיע להתדברות יחד  

  בענין זה, ועוד יותר, להגיע למצב של התאחדות וכניסה בזה, כולם יחד. 

 לעסוק בענין של קבלת פני משיח באופן אחד דוקא  כאשר יש אמירה ש"מחייבת", שסברה לומרו

"אוסרת" לעסוק באותו ש כאשר יש אמירה, וכן לאידך, כך) (ובמילא, שוללת את מי שלא עושה

, הרי זה מכניס את הנושא לסוג של 'מתח', שמקשה (ובמילא, שוללת את מי שכן עושה כך)  אופן

  על האפשרות לדון בו בצורה אמיתית, ומה גם להתאחד סביבו. 

נות שיש בעיסוק  אך אם מוציאים מהשיח את החיובים ואת האיסורים, ונותנים מקום לדרגות שו

ולדון על   להכיר את המצוילהכיר את הרצוי    זה, הרי יותר קל לדון על דברים אלו בצורה אמיתית,

יותר קל להעיר זה לזה אם היה ענין וכן, . לעשות ואיך נכוןלעשות מה נכון  , ולבררהיחס ביניהם

  המציאות כנ"ל ש"כל השלוחים יתאחדו ויכנסו בזה".יותר קרובה ושל בל תגרע או בל תוסיף. 

שך לזה, נשתדל בקרוב להציע נקודה למחשבה בקשר לענין זה, "כיצד לבצע את השליחות ובהמ

     המיוחדת של הזמן שלנו, קבלת פני משיח צדקנו". בעזרת ה'.

  

 


