


קבוצות או יחידים מכל מקום הם מגיעים,
במהירות הרחובות בשכונה מתמלאים,

משתנה האווירה, נכנסת רוח אדירה,
עליצות שמחה בכל פינה.

זה את זה בהתרגשות פוגשים, מתוועדים,
חיוך גדול שמתרחב נפרס על כל פנים,

רגש צף, של תהיה,
מה כאן קורה? מה נשתנה? 

מהיכן כולנו מכירים?

פזמון:
הלא מידי שנה, חוזרים לתחנה,

מתדלקים עצמינו להמשך העבודה,
כאן, אצל הרבי,
מקבלים כוחות,

להמשיך, לפעול ולעשות

שכונה אחת נידחת, מדינה וכפר,
מרכז קהילתי, בית חב"ד, ערי הספר,

מכל קצוות תבל, יחדיו נאספים
עוצמה גדולה - משפחת השלוחים!!

אהה הייי

לנו משימה, המטרה זהה
קשורים אליך, רעבע

מבצעים את רצונך
במרץ פועלים 

באהבה מתוך שמחה
נחושים לגרום רק נחת

להפיץ אור לכולם
לגלות משיח בעולם

אהה הייי

אמנם רק ילדים,
אך בעוצמות ספוגים,

אשרינו שזכינו בחיים של התמסרות,
אשרינו שנבחרנו כך - לפעול ללא לאות,

למשלח מצדיעים
ומשדרים בכל תנועה -

תמיד אנחנו חיילים שלך!

פזמון:
הלא מידי שנה, חוזרים לתחנה,

מתדלקים עצמינו להמשך העבודה,
כאן, אצל הרבי,
מקבלים כוחות,

להמשיך, לפעול ולעשות

נשאב כאן הכוחות להשלים את השליחות,
נפעל ולא נרפה עד להתגלות,

מול פני המשלח נכריז אז בביטחה,
רבי! עשינו שליחותך!!

המנון צעירי השלוחים
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 לקבל את פני משיח! להכין את העולם
 משיחת שבת פרשת חיי שרה ה'תשנ"ב, פתיחת "כינוס השלוחים העולמי".

 
 בכל תקופה ישנה עבודת שליחות מיוחדת 

שדרכו עוברים שאר העיסוקים שהיא כמו 'שער' 
 שבשליחות:

 –בעמדנו בהתחלתו ובפתיחתו של כינוס השלוחים העולמי 
השלוחים שיחיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, בכל מרחבי תבל, 

צריך להזכיר, בראש ובראשונה, את היסוד,  –בארבע כנפות הארץ 
וש ולבטא את התפקיד של השלוחים בדורנו זה בכלל, ובפרט החיד

לקבל את פני  –שנתוסף במיוחד בזמן האחרון בעבודת השליחות 
 .משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה

כמדובר כמה פעמים, נוסף על הנקודה המשותפת בכללות עבודת 
ישראל בכלל, כשלוחיו של הקב"ה, שהיא "אני -השליחות של בני

אשר  –נבראתי לשמש את קוני", ובפרט השלוחים של נשיא דורנו 
מתוסף מזמן  –נקודת השליחות הזאת משותפת ושווה בכל הזמנים 

לזמן חידוש בשליחות, שליחות מיוחדת, שהיא חודרת את כל ענייני 
ידו "עולים" כל ענייני -השליחות והיא נעשית ה"שער" שעל

 .השליחות

מהו ה'שער' המיוחד של תקופתנו אנו? להיות מוכנים לקבל את פני 
 משיח!

, שזהו חידוש כללי ]בענייננו[ דידן-וכמה בנידון-כמה-אחת-על
ועיקרי, שאינו רק פרט )או כלל( בשליחות, אלא הוא עיקר וענין כללי 

 –הכנה לביאת המשיח  –ביותר, ועד שהוא הענין הכי כללי בתורה 
 .שמקיף את כל הנקודות והפרטים של עבודת השליחות

שבועות וכפי שכבר דובר פעמים רבות )ובפרט בחודשים וה
פי הודעת חז"ל שכבר "כלו כל הקיצין", וההודעה -האחרונים(, שעל

כן, עד -של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שכבר עשו תשובה גם
שכבר סיימו את כל עניני העבודה )אפילו "לצחצח את הכפתורים"(, 

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

 !ממש

מזה מובן, שהמטרה של כינוס השלוחים העולמי הנוכחי מתבטאת 
להתדבר ביחד ולקבל החלטות טובות על מנת לקיימן  –בנקודה זו 

בפועל, כיצד לבצע את השליחות המיוחדת של הזמן שלנו: קבלת 
 .פני משיח צדקנו

 

 

 :תפקידו של השליח
הוא שליח של הקב"ה "לשמש את קונו". כללות שליחותו כל יהודי 

להאיר את העולם כולו באור  – מתבטאת ב"להאיר על הארץ"
דרך "שני -הקדושה ובאור האלקי. ובזה יש בכללות שני אופנים, על

עבודתו  – המאורות הגדולים", "מאור הגדול" ו"מאור הקטן"
מקבל )כמו שמאירה לכל העולם(, ועבודתו כ שמשכמו הכמשפיע )

. (הירח שאינו מאיר בעצמו אלא רק מחזיר את האור שקיבל מהשמש
 .ויש בזה מה שאין בזה

ת בשליח: )א( ביטול ובפרטיות, אלה שני הענינים שצריכים להיו
דעת, שחושב -(, ו)ב( מציאות בפני עצמו, ברלמשלח )כמו משל הירח

ליחותו למלא את שומבין בעצמו, באמצעות שכלו האישי, כיצד עליו 
 רץ"."להאיר על הא –

 

 שני סוגי העבודה הנ"ל קיימים גם אצל משיח:
על הפסוק "שלח נא ביד תשלח" )שאמר משה להקב"ה כשהקב"ה 

ישראל ממצרים( אומרים חז"ל: "אמר )משה( -שלחו להוציא את בני
ביד משיח שהוא עתיד  –עולם, שלח נא ביד תשלח -של-לפניו, ריבונו

פי זה יש -להוציא את ישראל מהגלות אל הגאולה האמיתית". ועל
 פי תורה.-שליח על לומר, שבמשיח יש גדר ]חשיבות[ של

הטעם בפשטות שמשה ביקש שמשיח יהיה זה שיגאל את ישראל 
ממצרים, הוא, הואיל ובלאו הכי לא ישלח הקב"ה את משה 
"להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד", אלא ישלח שליח אחר 
)משיח(, א"כ מתאים יותר שישלח את משיח להיות גואלם של ישראל 

 גם ממצרים!

ובפרט שהוא הי' שלימות  –ודאי הבין משה רבנו  אבל צריך להבין:
שהקב"ה עצמו ידע  –החכמה דקדושה )ו"משה קיבל תורה מסיני"( 

שהוא עתיד לשלוח את משיח )ולא את משה( לגאול את ישראל 
לעתיד, ובכל זאת בחר במשה כשליח לגאול את ישראל ממצרים; 

 כן ביקש משה "שלח נא ביד תשלח"?!-מדוע אם

א, מאחר שמשה )חכמה דקדושה( ביקש והציע זאת, ולאידך גיס
כן -פי חכמה דקדושה בתכלית השלימות שלה; אם-מובן שכך זה על

 למה לא נתקבלה בקשתו?

ויש לומר, שהיא הנותנת: היות שזו בקשה והצעה של משה רבנו, 
שאותו שליח שהקב"ה שלח לגאול את  –היא אכן נתקיימה בפועל 

ישראל ממצרים )משה(, אותו עצמו הוא שולח לגאול את ישראל 


