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משיחלחיות עם 

.למשיחלחכותבמשיח אלא שצריך גם להאמיןהרבי לימד אותנו שלא מספיק רק 
גםהרבי חידש והחדיר בנו ובכל העולם שיש צורך , ועוד יותר מכך

"!לחיות עם משיח"
.להתחיל לחיות כבר עכשיו בעולם של גאולההכוונה לחיות עם משיח 

ואין רואים גם את הנפש הבהמית  . בעולם של גאולה אין רואים את הרע שבזולת אלא רק את הטוב שבו: לדוגמא
.אלא מרגישים רק את הנשמה שבתוכנו, שלנו 

היה אומר שכשמשיח יבוא אנחנו פשוט נברח ונסתתר מרוב בושה ופחד מפני קסלמןשלמה חיים ' המשפיע ר
.שיתגלה בעולם' כבוד ה

.בעולם' לחיות עם משיח הכוונה להתחיל להרגיש כבר עכשיו את כבודו של ה

...".דיבר' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' ונגלה כבוד ה"



הגאולההלימוד בענייני גאולה ומשיח ממהר ומזרז את 

דרושה השתדלות אחרונה של כל אחד ואחת להביא את המשיח בפועל , כיוון שמשיח עומד לבוא תיכף ומיד
.ממש

.י לימוד ענייני גאולה ומשיח"ע
. ובמדרשיםבגמרא , ענייני גאולה ומשיח נאמרו במקומות רבים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה 

.רבותינו נשיאנוותורת החסידות ועד לתורת החל מספר הזוהר -התורה ובמיוחד בפנימיות 
ההוספה בלימוד התורה בענייני משיח וגאולה היא הדרך הישרה לפעול את ביאת המשיח והגאולה בפועל  

.ממש
, בעשרה שיושבים ועוסקים בתורה –שהלימוד יהיה ברבים מוסיף הרבי ומה טוב 

.שאז הלימוד מעורר התפעלות והתרגשות גדולה עוד יותר
.לביאת המשיחוהציפייה י זה גדלה גם ההשתוקקות "וע



צדקנועל ראיית משיח שהחינוברכת 

:אמר הרביט"התשמההתוועדויות בשנת באחת 
על הגאולה האמיתית  " שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"ומיד נזכה לברך תיכף ''

.י משיח צדקנו"והשלמה ע
כפי שמסתבר בפשטות שכאשר יראו את משיח צדקנו בפעם הראשונה יצטרכו  

'' .יום30כפי שמברכים על ראית חברו שלא ראה אותו " שהחיינו"לברך 



חסידים תמיד חיים משיח ומאמינים במשיח
כך , היה בפרסום גדול( מיד לגאולה)'' לאלתר לגאולה''לארצות הברית ויצא בקריאה ץ''הרייכאשר הגיע הרבי 

.מרבה לדבר אודות משיחמליובאוויטששכולם ידעו שהרבי 

נענה אחד  , ץ'הרייוכאשר עברו בתחנה שבה יורדים כדי להגיע לביתו של הרבי , פעם נסעו שני יהודים ברכבת
:מהם ואמר לחברו

''.מליובאוויטשכאן גר הרבי ''
(ליובאוויטשחסידי –'ליובאוויטשערס')'?''ליובאוויטשערס'המי הם '': שאל אותו חברו

!אלה הם היהודים שמאמינים במשיח–השיב לו בפשטות 

!הלוואי ונזכה לחיות משיח ועוד היום לצאת לקראת משיח בגאולה השלימה


