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פתח דבר
בשבח והודיה לה' יתברך אנו מוצאים לאור קובץ מיוחד לרגל תחילת יובל ה-30 לש"פ שופטים 

ה'תנש"א בה נצטווינו לפרסם על דבר נביא הדור ונבואתו העיקרית: "הנה זה משיח בא".

הקובץ נחלק ל-5 שערים:

לדברי  ועד  נבואה  בנושאי  והאחרונים  הראשונים  מדברי  מקורות  ליקוט   - הנבואה  גדרי  א  שער 
הפוסקים.

שער ב נביאי הדור – לקט שיחות על חזרת הנבואה בדורנו ע"י נביאי הדור רבותינו נשיאנו והעברת 
הסמכות מדור לדור.

שער ג נבואות בדור השביעי – סקירת נבואות שנאמרו בקשר עם מאורעות כלליים בדור השביעי. 

שער ד נבואת הגאולה - שיחת פרשת שופטים תנש"א.

נספח - פסק דין הרבנים וחתימותיהם.

קובץ זה הינו תקציר מתומצת מתוך מגוון ספרים ומחקרי-תורה שיצאו לאור בקובץ נעשה שימוש 
בספרים / מגזינים / אתרים הבאים:

נביא  יש  הגאולה,  נבואת  וולפא,  שלום דוב  הרב   – יבקשו מפיהו  ותורה  ואין שלום,  ושלום  שלום 
בישראל, המושך בחוטים – הרב רפאל חרותי, עתה ידעתי – הרב חיים ששון, קראתי ואין עונה - לוי 
יצחק גרונר, ברגע האמת – שלום ירושלמי / יוסי אליטוב / אריה ארליך, חב"דפדיה, חב"ד אינפו, 
חב"ד בישראל, מגזין "בית משיח" - תודה מיוחדת לרה"ח מנחם זיגלבוים, תודה מיוחדת לרב יצחק 

ליפש שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בצפת, ולרה"ח מיכאל פרידמן.

לרפואת השליח הרה"ח ניסים נס בן לאה  הרמתי,  שי ישראל יהושע הכהן  נלקט ונערך ע"י הרה"ח 
כרמון.

הגהה: הרה"ח מנחם מענדל פרידמן – רב קהילת חב"ד פ"ת, הרה"ח שמעון וינצדלר - ראש ישיבת 
תומכי תמימים בראשון לציון.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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א
נבואה בזמן הזה

הרמב"ם –  הנבואה חלה בכל מקום ובכל זמן ובלבד שהאדם יהיה ראוי  

מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור 
במדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד והוא בעל 
דעה רחבה נכונה עד מאד, אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו שלם בגופו כשיכנס לפרדס וימשך 
באותן הענינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג והוא מתקדש והולך ופורש 
מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל 
באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו אלא דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת 
הכסא להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות ומסתכל בחכמתו של הקב"ה כולה מצורה ראשונה 

עד טבור הארץ ויודע מהן גדלו, מיד רוח הקודש שורה עליו.

)הלכות יסודי התורה פרק ז הלכה א'( 

מסקנות: א. תנאי הנבואה - התנאי היחידי הוא אישיותו של הנביא, אולם תנאים ומגבלות של מקום 
וזמן המנויים בחז"ל, אינם נוגעים להלכה כמוכח גם מלשון הרמב"ם שכתב "מנבא את בני האדם"-

לשון הווה.   

ב. אישיות הנביא- נביא חייב להיות אדם השלם בכל חלקי אישיותו – מחשבה, דיבור ומעשה )כדמות   
ה'בינוני' בספר התניא( -"ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו 

תמיד"

ג. רוח הקודש ונבואה – למרות שבדברי הקדמונים מוצאים אנו הבדלים בין רוח הקודש לנבואה, 
כיוון שאנו לא יודעים לזהות האם האדם שלפנינו זכה לנבואה או לרוח הקודש לכן להלכה של זיהוי 
הנביא אין הבדל בין רוח הקודש לנבואה כמובן מהרמב"ם שבתחילת ההלכה דיבר על נבואה וסיים 
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"מיד רוח הקודש שורה עליו" )להעיר מליקוטי שיחות חלק לא' פרשת תצווה שיש שני דרגות ברוח 
הקודש למטה מנבואה ולמעלה ממנה –ואכ"מ(.

הרמב"ם – מצווה לשמוע לנביא שיהיה בכל דור  

מצוות עשה קעב: לשמוע מכל נביא שיהיה בכל דור ודור אם לא יוסיף ולא יגרע. שנאמר: אליו 
תשמעון

)מנין המצוות – יד החזקה(

ספר החינוך מצווה לשמוע לנביא בכל דור  

מצוה לשמוע מכל נביא ונביא שיהיה בכל דור ודור אם לא יוסיף ולא יגרע במצות התורה.

)החינוך- פרשת ואתחנן מצוה תכד(

ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות, בכל זמן שימצא נביא בינינו.

)שם פרשת שופטים מצווה תקט"ז(

הרמב"ם באגרת תימן – הנבואה עתידה לחזור 

אבל יש אצלנו קבלה גדולה ונפלאת, קבלתי אותה מאבי שקבל מאביו ומאבי אביו, והוא קבל הדבר, 
וכן הדבר עד תחלת הגלות של ירושלים, כמו שנאמר )עובדיה א' כ'(: "וגלות החל הזה לבני ישראל 
אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב". וביאור הדבר, שבנבואת 
בלעם רמז שתחזור הנבואה לישראל אחר שתפסוק מהם, לפי שיש בתורה פסוקים שאף על פי שהכונה 
בהם לשום ענין, אף על פי כן יש בהם רמז לענין אחר, כמו שמצינו ממאמר יעקב אבינו עליו השלום 
שאמר לבניו )בראשית מ"ב ב'(: "רדו שמה", שעכבו במצרים כמנין רד"ו, שהם מאתים ועשר שנים 

...וכזה הרבה.

ועל הענין הזה קבלנו שזה שאמר בלעם )במדבר כ"ג כ"ג(: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל 
אל" - יש בו סוד, שמן העת ההיא יש לחשב כמעין שיש מששת ימי בראשית ועד אותה העת, ותחזור 
הנבואה לישראל, ואז יאמרו להם הנביאים: "מה פעל אל". ונבואה זו נאמרה בשנת הארבעים לצאתם 
מארץ מצרים, ותמצא התחלת החשבון עד אותה העת אלפים ארבע מאות שמונים ושמנה שנה, 
שהסימן "בתפ"ח גאולים". ולפי ההקש הזה והפירוש הזה תחזור הנבואה לישראל בשנת ארבעת אלפים 
תשע מאות שבעים ושש ליצירה. ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח, שנאמר )יואל ג' א'(: 

"ונבאו בניכם ובנותיכם".
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זהו יותר אמתי מכל חשבון שנאמר בשום קץ, וזה שאמרנו שהוא אמתי אחר שהוזהרנו עליו ומנעונו 
תכלית המניעה לגלותו - שלא יהיה בעיני העם ברחוק, וכבר הודעתיך אותו, וברוך היודע!

)הרמב"ם באגרת תימן(

נביאים שחיו בחו"ל סמוך לזמן המופיע באגרת תימן

רבי שמואל הנביא אביו של ר' יהודה חסיד

)שו"ת  ונביא.  קדוש  חסיד  שמואל  רבינו 
מהרש"ל סימן כט(

רבינו תם – נקרא הנביא אשר ברמרוג

אביר  יעקב  רבנו  ברמרוג  אשר  הנביא  לפני 
הרועים. )ספר הישר לר"ת סימן נח(

ר' עזרא הנביא תלמיד ר"ת

ד"ה  )תוס  הנביא.  עזרא  ה"ר  אמר  ומיהו 

"ודלמא" גיטין פח.(

דאמר"  "רב  ד"ה  )תוס  הנביא.  עזרא  ה"ר  הק' 
שבועות כה.(

ארפורט  מהעיר  הנביא  טרוסטלין  נחמן  רבי 
מחסידי אשכנז )אוצר הגדולים ח"ג עמ' רצב(

רבי קלונימוס אביו של רבי משולם.

ורבינו קלונימוס אביו של רבי משולם ..ושלשה 
דברים הגיה כמפי נבואה בשעת פטירתו. )תוס 

"בתחילה" מנחות קט:(

)עיין עוד בהקדמת הרב ראובן מרגליות לספר שו"ת מן השמים( 

מסקנה: הרמב"ם אכן צדק בקבלתו וסמוך לשנים אלו חזרה הנבואה לישראל, נביאים אלו חיו בחו"ל 
מה שמוכיח למעלה מכל ספק שהנבואה שורה בחו"ל – וראה להלן את השיטות בעניין.

הגמ' – משמתו נביאים.. נסתלקה רוח הקודש 

ת"ר משמתו חגי זכריה ומלאכי - נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואע"פ כן היו משתמשים בבת קול 

)סוטה מח: ,יומא ט: ,סנהדרין יא.(

תוס' – פירוש בטלה שאינה מצוייה כמקודם

בנוגע לדברי הגמ' "משחרב בית המקדש בטלה זכוכית לבנה" מסביר התוס' שבטלה פירושו שאינה 
מצויה כמקודם.

פר"ת דכלך דמתניתין קרינן שירא פרנדא אבל מטכסא לאו היינו שירא פרנדא דלא הוה אחר חורבן 
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כדאמר בפ' בתרא דסוטה )דף מח:( משחרב בית המקדש בטל שמיר וזכוכית לבנה ושירא פרנדא 
ור"י מפרש דקאי נמי אמטכסא והא דקאמר התם בטל לא לגמרי בטל אלא שלא היה נמצא כ"כ דהא 
זכוכית חיורתא  )ברכות דף לא.( תבר קמייהו  זכוכי' לבנה היתה אחר חורבן דאמרי' בפ' אין עומדין 

בחופת בנו.

)תוס' ד"ה "אנן שירא פרנדא" שבת כ:(

מסקנה: לאורך תקופת הנביאים)משמואל עד נביאים אחרונים תקופה של כ- 500 שנה( היו כ- 1.2 
"ויהי איש אחד מן הרמתים צופים" אחד ממאתים  יד.  מיליון נביאים כדברי המג' במסכת מגילה 
צופים שנתנבאו להם לישראל מי הוה טובא הוו כדתניא הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים 

כיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה".  

מדרש  בתי  היו  זמנים  באותם  זמנית,  בו  שחיו  נביאים!!!  אלף   50-100 על  מדובר  פשוט  בחישוב 
לנביאים ומלבושים מיוחדים)אפוד בד( לאלו המבקשים להתנבאות, אמנם לאחר מכן בתחילת בית 
שני ירד מספר המתנבאים עד שהדבר נעשה נדיר מאד אך גם אז לא התבטלה הנבואה לגמרי אלא 
שלא הייתה מצויה כמקודם )בלקו"ש חלק יד שיחה לפרשת שופטים מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח ק"ו: אם על "בטלה" אומר תוס' שזה לא בטל לגמרי ק"ו "נסתלקה"(  ועל דרך מאמרי רז"ל 
"משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא" "משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים" וכו' שהפירוש בזה 
לא שהדבר לא נמצא שהרי גם לאחמ"כ מצינו ענווים או מושלי משלים אלא שאינו מצוי כמקודם 

או שאינו באותה דרגא.  

רבינו חיים ויטאל- היו שהשיגו רוח הקודש וגילוי עתידות בזמננו 

בהנהגת רוח הקודש בזמנינו זה . . אל יתיאש האדם, כי הנה בפסוק "ודבורה אשה נביאה" תנא דבי 
אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה בין גוי בין ישראל בין עבד בין שפחה, הכל לפי 
מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. והנה באזנינו שמענו ובעינינו ראינו יחידי סגולה השיגו למדרגת רוח 

הקודש בזמנינו זה, והיו מגידים עתידות.

)רבי חיים ויטאל - שערי קדושה שער ג פרק ז(

רבי אלימלך מליז'ענסק – היום יותר קל לזכות לרוח הקודש

מבימי  יותר  בקל  הקודש  לרוח  שזוכים  אדם  בני  יש  המר,  בגלות  אנחנו  אשר  שכעת  רואים  אנו 
הנביאים, שהיו צריכים השפעות והתמודדות רב כידוע, כדי שישיגו הנבואה ורוח הקודש'.

)נועם אלימלך –פרשת וישב(
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ב
נבואה בחו"ל

דברי הגמ' על נבואה בבבל 

"פתח עליה רבי אבא ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה מתיב רב נחמן בר 
חסדא ואמרי לה רב חנן בר חסדא )יחזקאל א, ג( היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ 

כשדים טפח ליה אבוה בסנדליה א"ל לאו אמינא לך לא תיטרוד עלמא מאי היה שהיה כבר".

)מועד קטן כה.(   

 רש"י – הנבואה יכולה לשרות בחו"ל:
א. לפי שעה  ב. אחרי התחיל להתנבאות בא"י

"בבל גרמה לו" - שאין שכינה שורה בחוץ לארץ:

"טפח ליה אבוה" - רב חסדא בסנדלא שטפח לו לרב נחמן על סנדלו כאדם שנוגע על רגל חבירו 
בחשאי כדי שלא ישמעו העומדים סביב מטתו דרב הונא ע"א הכהו בסנדלו:

"לא תטרוד עלמא" - לא תטרח בקושיות:

"שהיה כבר" - כלומר ההיא שעתא הוה ולא יותר ויש אומרים שהיה כבר בארץ ישראל ששרתה עליו 
רוח הקודש:

ילקוט שמעוני –  הנבואה יכולה לשרות בחו"ל באופנים מסוימים

"היה היה דבר ה'" - עד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות כשרות לדברות, משנבחרה ארץ 
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ישראל, יצאו כל שאר הארצות. ואי תימא דן אני מן הנביאים, שנדבר עימהם בחו"ל, לא נדבר עימהם 
אלא בזכות אבות, שנאמר: כה אמר ה' מנעי קולך מבכי וגו' ויש תקווה לאחריתך.

ויש אומרים:  שאע"פ שנדבר עימהם בחו"ל, לא נדבר עימהם אלא במקום טהרה על מים, שנאמר: ואני 
הייתי על נהר כבר. ואומר: ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל. 

ויש אומרים:  נדבר עמו בארץ ונדבר עמו בחוצה לארץ, שנאמר: "היה היה" - היה שנדבר עמו בארץ. 
היה שנדבר עמו בחוצה לארץ. 

ר' אלעזר בן צדוק אומר: הרי הוא אומר: "קום צא אל הבקעה" - מגיד שהבקעה כשרה לדבור.

לסיכום:  ע"פ הילקו"ש הנבואה יכולה לשרות בחו"ל: א. בזכות האבות.  ב. במקום טהרה על המים. 
ג. שהתחילה בא"י. ד. בבקעה.

השיטות המובאות בזוהר 

 השכינה שורה גם בחו"ל דווקא על המים, במקום של נהר ג"ע: א"ר חיא "בארץ כשדים". והא כתיב 
)ישעיה כ"ג( הן ארץ כשדים זה העם לא היה , אמאי אתגלי שכינתא תמן אי תימא בגינהון דישראל  
הוה טב דתשרי שכינתא בגוויהו ולא יתגלייא אלא הכי תאנא  אי לאו דאתגלייא לא הוו ידעין והא 
דאתגלייא מה כתיב על נהר כבר, על מייא באתר דלא יסתאב ולא שריא מסאבותא וההוא נהרא הוה 
חד מארבע נהרין דנפקין מגינתא דעדן דכתיב על נהר כבר, מאי כבר, דכבר הוה מאתר דשכינתא 

שריא עלוי(. וכתיב ותהי עליו שם יד ה'. שם ולא באתר אחרא.

)זוהר ח"ב פב ,ב(

ולא  בתוכם  היה מוטב שתשרה השכינה  ישראל  בגלל  א"ת  - מדוע התגלתה השכינה שם  תרגום 
תתגלה אלא כך למדנו אם לא היתה נגלית, לא היו יודעים ומה שנתגלה מה כתוב על מים במקום שלא 
נטמא ולא שורה בו טומאה ואותו נהר הוא אחד מארבע נהרות היוצאים מגן עדן מאי כבר שכבר היה 

מקום שהשכינה שורה עליו  וכתיב ותהי עליו שם יד ה'  שם ולא במקום אחר. 

)יק'ש תחילת יחזקא'ל ( 

השכינה שורה רק בארץ ישראל  

בגין דלא שריא שכינתא לבד מארעא קדישא ועל דא אין יראת אלוקים במקום הזה, דלאו אתריה 
הוא ולא שריא הכא.

)זח"א קמא , רע"א( 
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תרגום - א"ר אלעזר כיוון שאין השכינה שורה אלא בארץ הקודש ולכן אין יראת אלוקים במקום הזה 
שזה לא המקום ואינה שורה כאן.

השכינה שורה בחו"ל כדי להציל 

כיון דעאל לבי אכיש ואתקיפו ביה מה כתיב  ויתהולל בידם. כאינון הוללים דקני בקדמיתא  וכדין 
אתיא שכינתא ושריא סחרניה דדוד. ואי תימא שכינתא לא שריא אלא באחסנתה דאיהי ארעא קדישא  
ודאי לא שריא בגין לינקא מנה , אבל לאגנא שריא  והכא כד אתא יעקב מבי לבן כלהו משריין קדישין 

סחרן ליה ולא אשתאר בלחודי.

)זח"א קסו, א(

תרגום - )מדבר בדוד אצל לכיש( כיון שנכנס לבית אכיש והתקיפו אותו מה כתוב "ויתהולל בידים" 
כאותם הוללים שקינא בתחילה ואז באה השכינה ושרתה סביב לדוד  ואם תאמר הרי אין השכינה 
שורה אלא בנחלתה , שהיא ארץ ישראל וודאי אינה שורה כדי לינוק ממנה , אבל להציל שורה וכאן, 

כאשר בא יעקב מבית לבן כל המחנות הקדושים סבבוהו ולא נשאר לבדו. 

השכינה שורה רק לפי שעה ולצורך צרתן של ישראל 

פתח ואמר )יחזקאל א( היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי 
בהו  נחתת  דשכינתא  בגין  גלותא  על  דאצטריך  הייתה(  נבואה לשעתא  היה  היה  ה'.  יד  עליו שם 

בישראל בגלותא  וחמא יחזקאל מה דחמא לפום שעתא.

)זח"א  פה, א (

תרגום - נבואה לצורך השעה היתה שהיתה נצרכת על בני הגלות שהשכינה ירדה עם ישראל ראה 
יחזקאל מה שראה לצורך השעה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח – להלכה הרמב"ם לא כתב תנאי זה ומוכח 
שסובר שיכול להיות נבואה בחו"ל 

וכמדומה שאף שהאריך הרמב״ם בענין הנבואה ופרטי', לא הזכיר התנאי שצ״ל בארץ ישראל דוקא 
והוא כדעת  )התחלתה עכ״פ( — ומסתימת לשונו בהל׳ יסוה״ת )פ״ז ה״א( משמע דלא ס״ל תנאי זה. 
הזהר )וגם במו״ק יל״פ דרק בבל־כשדי ם ממעט — וכקושית הזהר וכדיוק הל' בבל גרמה. ופרש״י 
במו״ק  - הוא ע״פ ועת זח״ א קמא, רע״א. ואולי יש לתווך — בדוחק קצת — בין ב׳ הדעות ע״פ זח״א 

קסו, א(. ואכ״מ.
)מכתב ה' תמוז תשכ"ה – נדפס בליקו"ש חלק ח' עמ' 733(
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כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח – הרמב"ם לא כתב שום תנאי פרט למעלות 
האישיות של הנביא 

"ע"פ הנ"ל מתורץ ומובן הא דהרמב"ם אף שמבאר כמה וכמה פרטים בנוגע לנבואה אינו מזכיר כלל 
שאין נבואה משמתו נביאים אחרונים ... ואדרבה לאחר שהוא מונה התנאים הנצרכים לנבואה מסיים 

"מיד רוה"ק שורה עליו" הרי שהנבואה תלוי'ה רק בעניינים אלו ולא בשום תנאי אחר"

)לקוטי שיחות יד' שופטים ב(

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח – ההלכה היא שתמיד שייך עניין גילוי נבואה 

כיון שהרמב"ם מביא זאת בספר "הלכות הלכות" )ובאריכות גדולה(, ועם ההקדמה שזהו "מיסודי 
הדת" – מובן, שזוהי הלכה הנוגעת לבנ"י בכל הדורות. והגם שאמרו חז"ל  "משמתו נביאים האחרונים 
חגי וזכרי' ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל" – דובר פעם הפירוש בזה שהיא לא נתבטלה לגמרי 
)אלא "נסתלקה", אבל לא "בטלה" או "פסקה"(, וכדמוכח מזה שגם אח"כ מצינו השראת רוח הקודש 
אצל כמה וכמה  )וכמובן גם מזה שבספרו הלכות – בין כל התנאים בנוגע לנבואה – אין הרמב"ם 

מביא שום תנאים בנוגע לזמן הנבואה, משמתו נביאים האחרונים(.

הנבואה  "תחזור  )כפי שמחשב שם(  , שבשנה מסויימת  תימן  כותב באגרת  ויתירה מזה: הרמב"ם 
לישראל", "ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח )שנאמר  ונבאו בניכם ובנותיכם וגו'(".

... ולכן הלכה היא לדורות – גם בזמן הגלות – ש"מיסודי הדת לידע שהא־ל מנבא את בני האדם", 
שתמיד )בכל הדורות( שייך הענין דגילוי הנבואה למטה, עד לדרגת נבואה שהיא מעין דנבואת משה, 

"נביא  אקים להם מקרב אחיהם כמוך"  – שלימות ענין הנבואה, כמבואר ברמב"ם בארוכה.

)שיחת ש"פ שופטים תנש"א(
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ג
החובה לשמוע לדברי הנביא

הרמב"ם – מצווה לשמוע לכל דברי הנביא

והמצוה הקע"ב היא שצונו לשמוע לכל נביא מהנביאים ולעשות כל מה שיצוה.

)ספר המצוות מצוות עשה קע"ב(

המבי"ט – מצווה לשמוע לנביא בכל דור בכל דבריו 

מצוה ו. לשמוע מכל נביא שיהיה בכל דור לעשות כל מה שיצונו.

)קריית ספר – הלכות יסודי התורה פרק ז הלכה א'(

ספר החינוך – הטעם שצריך לשמוע לו בכל דבריו 

ואין לו לבן אדם בעולמו אמתת  השגת הנבואה,  משרשי המצוה, לפי שתכלית מעלת האדם היא 
ידיעה בדברים כאמתת ידיעתו בנבואה שהיא הידיעה שאין אחריה פקפוק כי היא תבא ממעין האמת, 
ומעטים מבני העולם זוכים בה ועולים אליה כי הסולם גדול מאד רגלו בארץ וראשו מגיע השמימה, 
ויקום במקום קדשו אחד מאלפי רבבות אנשים הוא  ה'  ויעלה בהר  יזכה  ירא השם  זה האיש  ומי 
המשיג למעלה זו ובדור שראוי לכך, על כן ציותנו התורה כי בהגיע איש אחד בדור אל המעלה הזאת 
ויהיה ידוע אצלנו בענינו ובכושר מעשהו כי נאמן לנביא, שנשמע אליו בכל אשר יצוה כי הוא היודע דרך 
האמת וידריכנו בו, ולא נשא נפשנו להמרות פיו ולחלוק עמו כי המחלוקת עליו בשום דבר הוא טעות 

גמור וחסרון ידיעת האמת.

)שופטים מצוה תקטז(
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החינוך – ניקח ראיה בכל הנהגותינו ממעשיו  

כי האיש הזה באמרו שהוא נביא ונצטוה בזה ונראה דבריו מתקיימין כדברי נביאי האמת, נחזיק אותו 
כאיש א-לקים קדוש שליח האל ונאמין אליו ונקח ראיה בכל הנהגותינו ממעשיו.

)שופטים מצווה תקיז(

לסיכום: מדברי החינוך עולה שהטעם של המצווה לשמוע לנביא הוא: כשיהודי רואה שיש בדורו 
נביא ברור לו שהוא האדם הכי קרוב לקב"ה בדור לכן הוא שומע לכל דבריו ואף מאמץ את הנהגותיו   

תוס' – אליהו בהר הכרמל עשה מדעתו מכאן שלנביא מוחזק צריכים לשמוע גם 
שלא אומר בדבר ה' 

אלא ודאי בנביא שעשה מדעתו קא אמרה ברייתא דמיירי קרא והא דבעי הכא איתחזק היינו משום 
ושוחטין על הבטחתו קדשים  לירידת אש  בנביאות סומכין עליו במה שהיה מבטיח  דכי איתחזק 
ויהיה מגדר מילתא בדבר שיתקדש שמו של הקב"ה  בחוץ שבזכותו ובתפלתו תרד אש מהשמים 
וכדברך  פי הדיבור עשה דכתיב באליהו  ומיהו בקראי משמע שעל  ויחזרו ישראל למוטב  ברבים 
עשיתי וגו' ופרש"י מאור הגולה בפירושו לנביאים וכדברך עשיתי שהקרבתי בשעת איסור הבמות 
ונראה לומר דכיון דעל פי הדיבור שרי משום צורך שעה הוא הדין שלא על פי הדיבור שהרי אין 
נביא רשאי לחדש דבר כדאיתא בפ"ק דמגילה )דף ב:( ועוד י"ל דהא דקאמר אליהו וכדברך עשיתי 
לא שאמר לו הקב"ה אלא מקרא היה דורש דכתיב גוי וקהל גוים יהיה ממך ואמרינן עתידין בניך 
לעשות כמעשה נכרים פירוש לשחוט בחוץ ואני מסכים על ידו ולפי שהיה נביא מוחזק סמכו עליו 

שעליו נאמר מקרא זה:   

המנחת חינוך- מחלוקת תוס' ורמב"ם האם צריך לשמוע לנביא גם שאומר מדעת 
עצמו

בשם  אומר  אם  רק  המצות  מן  אחת  על  לעבור  לו  לשמוע  המצוה  דאין  הרמב"ם  מדברי  והנראה 
הקב"ה שהקב"ה צוה לו כך אבל מדעתו א"צ לשמוע לו אך התוספות בסנהדרין דף פ"ט ע"ב וביבמות 
נראה דצריך לשמוע לו אף דאמר מדעתיה דנפשיה ומצוה לעבור עבירה צריכים לשמוע לו )ע' בלח"מ 
הל' ג'( וכן נראה מדעת הרהמ"ח)ספר החינוך( בשרשי המצוה עיין היטב וכן נראה לי אפי' בדבר 
הרשות להרמב"ם דוקא אם אומר בשם הקב"ה ולדעת התוס' אפי' בשם עצמו מכש"כ מעובר על 
נ"ל אף לדברי התוס' דמצוה לשמוע לו אפי' אם אומר מדעת עצמו אם אינו שומע לו  ומ"מ  המצוה. 
באומר מדעת עצמו אינו חייב מיתה בידי שמים. דפשטא דקרא כתיב "והי' האיש אשר לא ישמע וכו' 
אשר ידבר בשמי אנכי אדרוש" וכו' נראה דוקא אם אומר בשם הקב"ה אבל אם אומר מעצמו נהי דמ"ע 

איכא מאליו תשמעון מ"מ לא נענשו על כנ"ל.



נביא הדור  •  15

מסקנה: לדברי המנ"ח אם הנביא מתנבא בשם ה': לכו"ע יש מצוות עשה לשמוע לו )"אליו תשמעו"( 
ומיתה בידי שמים למי שלא שומע )"אנכי אדרוש מעימו"( אך אם הנביא אומר מעצמו בזה נחלקו 

הרמב"ם והתו"ס": לרמב"ם אין חובה לשמוע, ולתו'ס וספר החינוך יש חובה.  

כיוון שהדבר נתון במחלוקת מכריע המנ"ח שבמקרה כזה אם קיים דברי הנביא יש לו מצוות עשה 
של "אליו תשמעון" אך אם עבר על דברי הנביא לא חייב כי הפס' אומר "אשר ידבר בשמי" משמע 

דווקא אם מתנבא בשם ה'.
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ד
סימני זיהוי הנביא

בדיקת הנביא - שיאמר דברי עתידות ויאמנו דבריו

כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה' שלחו אינו צריך לעשות אות כאחד מאותות משה רבינו או כאותות 
אליהו ואלישע שיש בהם שינוי מנהגו של עולם, אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים להיות בעולם 

ויאמנו דבריו.

)רמב"ם יסודי התורה פרק י' , א'(

הרמב"ם – יש 3 אפשריות של הופעת הנביא   

1.  נביא שהעיד לו נביא אחר – אין צריך בדיקה

נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה, שהרי משה 
רבינו העיד ליהושע והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה אות, וכן לדורות.

)יסודי התורה פרק י' הלכה ה'(

הנביא   על  מוכר המעיד  נביא  כשאין  התורה  יסודי  הלכות  ברמב"ם  ע"פ ההלכה שנפסקה  הערה: 
צריכים לבדוק את הנביא, בדיקתו היא שייאמר דברים העתידים להיות ,אמנם בזה גופא ייתכנו 2 
אפשרויות:  א. שאמר דברים העתידים להיות ואח"כ אמר נבואה   ב. בתחילה אמר נבואה ואז אמר 
דברים העתידים להיות, כך שלמעשה אותה בדיקה נצרכת בשני המקרים החילוק הוא מתי היא 

נעשית לפני הנבואה או לאחריה – ההפרדה בין האפשריות נעשתה רק לחידוד הדברים.
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 2. אדם הראוי לנבואה שחזה דברים העתידים ואח"כ אמר שהוא נביא- נאמן ללא בדיקה נוספת

הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד להרחיב לבו ולהוסיף דעתו עד שידע מה שלא היה יודע 
מאותן הדברים הגדולים ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או ממלכה לכונן אותם 
ולהודיעם מה יעשו או למונעם ממעשים הרעים שבידיהם וכשמשלחים אותו נותנין לו אות ומופת 
כדי שידעו העם שהא-ל שלחו באמת ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו שהוא נביא, אלא אדם 
שהיינו יודעים בו מתחלתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו שנתעלה בהן על כל בני גילו והיה 
מהלך בדרכי הנבואה בקדושתה ובפרישותה ואח"כ בא ועשה אות ומופת ואמר שהאל שלחו מצוה 
לשמוע ממנו שנאמר אליו תשמעון, ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא וזה האות יש לו דברים 
אותו על חזקתו,  לנבואה מעמידים  וראוי  וחכם  גדול  ואדם  הואיל  לו  ואעפ"כ מצוה לשמוע  בגו, 
שבכך נצטוינו כמו שנצטוינו לחתוך את הדין ע"פ שני עדים כשרים ואע"פ שאפשר שהעידו בשקר 
הואיל וכשרים הם אצלינו מעמידין אותן על כשרותן, ובדברים האלו וכיוצא בהן נאמר הנסתרות לה' 

אלהינו והנגלות לנו ולבנינו, ונאמר כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב.

)יסודי התורה פרק ז הלכה ז(

3. אדם הראוי לנבואה שאומר שה' שלחו- צריך בדיקה 

לפיכך כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע אלא לעבוד את 
ה' במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו הים או החיה מת וכיוצא באלו ואחר כך נאמין בך, אלא 
אומרים לו אם נביא אתה אמור דברים העתידים להיות והוא אומר ואנו מחכים לראות היבואו דבריו 
אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר קטן בידוע שהוא נביא שקר, ואם באו דבריו כולן יהיה בעינינו נאמן.  

)יסודי התורה פרק י הלכה א(

הערה: למרות שניתן לזהות את הנביא ע"י  1 מתוך 3 תהליכי זיהוי שמביא הרמב"ם, להלן יובא שכ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עונה על כל 3 אפשריות הזיהוי ההלכתיות.  

כמה בדיקות צריך לבדוק את הנביא 

הלכה ב- ובודקין אותו פעמים הרבה אם נמצאו דבריו נאמנים כולן הרי זה נביא אמת.

)יסודי התורה פרק י' הלכה ב'(  

הלכה ה:

 נביא שנודעה נבואתו והאמינו בדבריו פעם אחר פעם או שהעיד לו נביא והיה הולך בדרכי הנבואה 
אסור לחשב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינה אמת, ואסור לנסותו יותר מדאי ולא נהיה הולכים 
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ומנסים לעולם שנאמר לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר נסיתם במסה שאמרו היש ה' בקרבנו אם אין, 
אלא מאחר שנודע שזה נביא יאמינו וידעו כי ה' בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו, כענין שנאמר 

וידעו כי נביא היה בתוכם.

)שם הלכה ה'(

לחם משנה – לא בודקין יותר מדי בגלל האיסור  

כלומר עד שיתאמת אבל לא יותר מדאי כדכתב לקמן דאיכא איסורא דלא תנסו )לחם משנה שם(.

החינוך – שיאמר העתידות פעמיים או שלוש 

מצוה תכד שלא לנסות את הנביא יותר מדי-  דיני המצוה מה שהודיעונו זכרונם לברכה במה תתאמת 
לנו נבואת הנביא עד שלא נספק דבריו אחר כן, הוא שיאמר דברים העתידים להיות בעולם פעמים 
או שלש ויאמנו דבריו בכיוון, ולא נחייבהו לעשות אות או מופת בשינוי הטבע כמו שעשה משה או 
כאליהו ואלישע. וגם כן צריך האיש שנחזיק אותו בנביא ונאמין בו להיות איש ישר תמים הולך, כי 
ידוע שאין הנבואה שורה כי אם על החסידים ואנשי מעשה.  ...ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות, בכל 

מקום ובכל זמן שיקום נביא לישראל. ועובר על זה ומנסה הנביא יותר מדאי עבר על לאו זה.

)ספר החינוך- פרשת ואתחנן(
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ה
הקשר בין נבואה לגאולה

חזרת הנבואה היא הקדמת משיח

ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח, שנאמר )יואל ג' א'(: "ונבאו בניכם ובנותיכם".

)רמב"ם אגרת תימן(

משיח הוא נביא גדול קרוב למשה 

שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו 

ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה' ויבואו כל הגוים לשומעו

)רמב"ם הלכות תשובה פרק ט הלכה ב(

מאור עיניים – משיח קודם התגלותו מעורר על הגאולה כמו אליהו הנביא

משיח עצמו קודם התגלותו כמשיח יהיה בחינת אליהו המעורר תשוקה מקודם ואח"כ הוא בחינת 

משיח.

)רבי נחום מטשרנוביל -מאור עיניים פרשת פנחס(
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חפץ חיים – לפני הגאולה ימצאו נביאים שיחזקו את האמונה ויעוררו בתשובה

בזמן שיגיע העת שיתגלה כבוד ה בעולם על ידי ביאת משיח צדקנו בוודאי ימצאו אנשים מגודלי 
ישראל שיהיו במקום הנביאים מלפנים ויזרזו להמון ישראל שיתחזקו באמונה וישבו בתשובה וגם 

יעוררו את העם להכין עצמם בתורה ומעשים טובים לביאת משיח צדקנו.

)חפץ חיים על התורה בראשית נו-נז( 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח – ישנה המציאות של גילוי הנבואה אצל משיח 
עוד לפני הגאולה

"ועפ"ז יש לומר הטעם לכך שהרמב"ם מאריך בנוגע לאופן נבואת משה, דלכאורה: מאי דהוה הוה  – 
למאי נפק"מ בזה בספר הלכות הלכות לבנ"י בכל הדורות? ואם זה נוגע לזמן שלאחרי ביאת המשיח 

כאשר "משה עמהם" , הרי יראו זאת בעצמם, ואין צריך לומר הלכה על זה עכשיו?

והביאור בזה: בכל הדורות – גם לפני תחה"מ של משה – נוגע ההלכה לדעת ש"הא־ל מנבא את בני 
האדם" )גילוי אלקות בגדרי הנבראים(, עד השלימות בזה כפי שהי' אצל משה . ויתירה מזה – בכל 
דור שייך ש"נביא אקים להם גו' כמוך", כמבואר ברמב"ם  ש"כל נביא שיעמד אחר משה רבינו אין אנו 
מאמינים בו מפני האות לבדו כו' אלא מפני המצוה שצוה משה בתורה כו'", כלומר, שכל נביא הוא 
המשך נבואת משה ותורתו  )אלא שבגילוי הנבואה ישנם חילוקי דרגות, כמבואר ברמב"ם(. ובדורנו 

נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר.

הנבואה שתהי' אצל   – )כנ"ל(  "הקדמת משיח"  לישראל", שהיא  הנבואה  ובפרט לאחרי ש"תחזור 
משיח צדקנו )ש"נביא  גדול הוא קרוב למשה רבינו" (, ואמרו חז"ל  ש"גואל ראשון )משה( הוא גואל 
אחרון", ובכל דור ודור ישנו אחד הראוי לזה – לכן צריכים לדעת כהלכה גם בזמן הזה )עוד קודם 
הגאולה(, שישנה המציאות דגילוי הנבואה )אצל משיח עוד לפני הגאולה(, כמעין והתחלת )"יועציך 
כבתחלה"( שלימות גילוי הנבואה לאחרי הגאולה. היינו, שאין זה חידוש שיתחדש רק לאחרי הגאולה, 
אלא שההתחלה בזה נפעלת עוד קודם בבחי' "יועציך כבתחלה", ולכן כותב זאת הרמב"ם בספר ההלכות 
שלו )ובפרט שהרמב"ם כותב בספרו גם את ההלכות הנוגעות לימות המשיח, גם – ההקדמה לזה(".

 )שיחת פרשת שופטים תנש'א(
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א
הנבואה אצל רבותינו נשיאנו 

רבותינו נשיאנו הם נביאים

הרמב"ם כותב באחת מאגרותיו אגרת תימן ..."כעת" שכאשר תעבור תקופת זמן דומה כלומר בשנת 
ד' אלפים תתקע"ו תחזור הנבואה לישראל. בזמן האמור תתקע"ו ובקירוב לו חיו רבי שמואל הנביא 
אביו של ר' יהודה חסיד,  ר' אליעזר בעל הרוקח, הרמב"ן שחיבר מספר ספרי קבלה וכתוב עליו 
בכתבי האריז"ל שהיה מן המקובלים הבודדים שעליהם מסתמכים, הראב"ד שהופיעה רוח הקודש 
בבית מדרשו, רבי עזרא הנביא, ורבי יהודה החסיד שעליו נאמר שלו היה חי בימי האמוראים היה 
זה  ענין  איפה  היה  נביא.   היה  הנביאים  בימי  היה  ולו  תנא  הי  התנאים  בימי  חי  היה  ולו  אמורא 
של תחזור הנבואה לישראל ... כעבור דורות כשהתקרב זמן ביאת המשיח, היה שוב ענין של "תחזור 
הנבואה לישראל" ע"י התגלות מורנו הבעש"ט ותלמידו עד לאדמו"ר הזקן* שעליו נאמר הביטוי שנאמר 
לעיל על רבי יהודה החסיד וביתר שאת ושוב ע"י רבותינו ממלאי מקומו עד לדורנו נשיאנו כ"ק מו"ח 

אדמו"ר "הבוקר אור דא צפרא דיוסף".

)ש"פ שלח תשט"ז ליקוש המתורגם חלק ב' עמ' 772( 

* הערה 4 - הבעש"ט ז"ל אשר כמוהו לא היה מימות הראשונים פלאי פלאים נסים היוצאים מהטבע 
היו נראים על ידו כאשר שמעתי מאאזמו"ר נ"ע שהוא ותלמידו הה"מ נ"ע היו רואים מסוף העולם 
ועד סופו ממש בעין ראי'ה והיו אומרים מה שהיו רואים כאשר היה נראה בעליל לתלמידיהם, והיינו 
ע"י שהיה גלוי לפניהם אור שנברא ביום ראשון שהשי"ת גנזו בתורה, הנה כל אלה מופתים האמתיים 

מגלים גילוי א"ס ב"ה הבבע"ג. גם מזקני נ"ע שמענו עתידות קולע אל השערה.

)הצ"צ בדרך מצותיך – מצוות עדות(.
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צוואת המגיד ממזריטש לבנו  – אדמו"ר הזקן נביא  

מתלמידיו ישמע ״ בעצת ר׳ מנדילי וידבק במדות ר׳ יודא ליב הכהן, בענות הרב ר׳ זושע. וידע כי 
שקול הדעת הראשון דתלמידו הותיק הק׳ ר׳ זלמינא היא נבואה קטנה.

)ממכתבי הגניזה קובץ התמים וורשא חוברת ז - נדפס גם בספר אגרות קודש המגיד ממזריטש(

אדמו"ר הזקן – עצות גשמיות שייך רק לנביאים

שנות  בינו  עולם  ימות  זכרו  ונוכחה  נא  לכו  מגולה  תוכחת  מסותרת  מאהבה  ורעיי  אחיי  אהוביי 
דור ודור ההיתה כזאת מימות עולם ואיה איפוא מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל 
ותיקון לשאול בעצה גשמיות כדת מה לעשות בעניני העולם  הראשונים והאחרונים להיות מנהג 
ונהירין  להו  אנס  לא  רז  כל  אשר  ואמוראים  כתנאים  הראשונים  ישראל  חכמי  לגדולי  אף  הגשמי 
להון שבילין דרקיע כ"א לנביאים ממש אשר היו לפנים בישראל כשמואל הרואה אשר הלך אליו שאול 
לדרוש ה' על דבר האתונות שנאבדו לאביו כי באמת כל עניני אדם לבד מדברי תורה וי"ש אינם מושגים 

רק בנבואה ולא לחכמים לחם כמארז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

)תניא אגרת הקודש כב(

מכך שאדה"ז ענה בעניינים גשמיים משמע שהוא הודה שהוא נביא 

בהמשך להאמור ע"ד נתינת פדיון )ע"י הלימוד וההתוועדות(, יש להוסיף, שנתינת פדיון היא לא 
רק בנוגע לענינים רוחניים, אלא גם בנוגע לענינים גשמיים, כי, אע"פ שרבינו הזקן באגה"ק שולל 
ההנהגה "לשאול בעצה גשמית כדת מה לעשות בעניני העולם הגשמי", משום שזהו"ע ששייך רק 
"לנביאים ממש", הרי, חסידים לא התפעלו מזה... והמשיכו לשאול גם בנוגע לענינים גשמיים, וכך 

נהגו גם חסידים גדולים ביותר.

אזי  ממש",  "לנביאים  שייך  גשמיים  ענינים  על  שמענה  הזקן  רבינו  מ"ש  שיודעים  שלאחרי  ולהוסיף, 
יודעים שהמענה של הרבי על ענינים גשמיים הוא להיותו "נביא ממש"! 

)ט' כסליו תשי"א(

הערה: ניתן היה להבין בפשטות שהנביא צריך להודיע במפורש שהוא נביא אך מדבריו של כ"'ק 
אד"ש מה"מ מכאן רואים שאע"פ שאדמו"ר הזקן לא אמר במפורש שהוא נביא, כיוון שהוא המשיך 
לענות לחסידיו בעניינים גשמיים למרות דבריו שזה שייך רק "לנביאים ממש" במעשה זה שהמשיך 

לענות בעניינים גשמיים  הרי זה כאלו אמר במפורש שהוא נביא.
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גילה סודו אל עבדיו הנביאים – רבותינו נשיאינו

"כידוע שענינם של הרביים הוא הכנה לביאת המשיח, כי, בביאת המשיח כתיב ״ונגלה כבוד ה׳ וראו 
כל בשר״, היינו, שיראו )״וראו״( אלקות בעין בשר הגשמי, וההכנה לזה נעשית עי״ז שדבר ה׳ מתגלה 
לכאו״א באמצעות גוף גשמי הנראה לעיני בשר פנים אל פנים, שכן, המענה של הרבי שהי׳ ע״פ רוב 
ב״זשארגאן״, ומזמן לזמן הי׳ מערב גם תיבה באנגלית או ברוסית, וכיו״ב הוא באופן ש"רוח ה׳ דיבר בי 

ומלתו על לשוני״.
)משיחת ש"פ שמיני תש"י(

"ועד"ז בנוגע לעניננו:  כאשר יוצאים לקיים את השליחות של הקב"ה שגילה דברו ע"י עבדיו הנביאים, 
למלא  ורוצים  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  דורנו,  ונשיא  מנהיג  ע"י  ודרא,  דרא  שבכל  דמשה  אתפשטותא 
ולהשלים כל עניניו ע"פ רצונו – מבטיח הרבי שישנם כל הכחות וכל הענינים הדרושים לכך, ואין 

שום העלמות והסתרים".
)יג תמוז תשי"א - תורת מנחם ג' עמ' 220(

"וכן הוא גם בנוגע לכללות מעשינו ועבודתינו במשך זמן הגלות – שלמרות חשכת הגלות, אין מקום 
לדאגה כו', כיון שישנה הבטחת הקב"ה אשר גלה דברו ע"י עבדיו הנביאים, נשיאי הדור בכל דור ודור, 
שבודאי באים להמטרה והתכלית – מחוז חפצם – של כללות העבודה, בגאולה האמיתית והשלימה, 
שאז יהי' שלימות הגילוי דמקור מים חיים, א"ס האמיתי.  ובכח זה נעשית כללות העבודה דזמן 

הגלות באופן של הליכה בעילוי אחר עילוי מתוך שמחה וטוב לבב".

)יט תשרי תשי"ג תורת מנחם ז' עמ' 49(

"כך, שבנוגע לפועל ממש יהי' ליהודי כל המצטרך לו, הן בענינים הפרטיים והן בענינים הכלליים, 
שיוכל לנהלם ע"פ רצונו של הקב"ה, כפי שגילה דברו ע"י עבדיו הנביאים והנשיאים לדורותיהם עד 

לכ"ק מו"ח אדמו"ר בדורנו".

)יב תמוז תשי"ד תורת מנחם חלק יב(

"כמדובר לעיל )סכ"ד( פס"ד הרמב"ם שמצד פנימיותו רוצה כל אחד מישראל לעשות רצונו של 
הקב"ה – כפי ש"גלה סודו אל עבדיו הנביאים" רבותינו נשיאינו".

)פורים ה'תשח"י תורת מנחם כב עמ' 841(

"למלא את שליחותו של הקב"ה כפי שנמסרה ע"י הרבי – צדיקים )ש(דומים לבוראם, ש"גילה סודו 
אל עבדיו הנביאים", כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא הדור".

)י"ג תמוז תשי"ט תורת מנחם עמ' 331(
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הפצת המעיינות ציווי של נשיא הדור שזהו ציווי הקב"ה

"ובפרטיות יותר – בהמשך להאמור לעיל אודות הפצת המעיינות חוצה:

הטענה האמורה שבמקום להתעסק עם אנשים פשוטים כו', ביכלתו לעסוק בענין עמוק בחסידות 
או בנגלה – היא טענה נכונה שיש לה מקום בשכל, וגם רבינו נשיאנו אינו שולל אותה, ואדרבה: כפי 
שמבאר בהשיחה, שעבד שלמד מלאכת ניקוב מרגליות, אין לו לעסוק בענינים פשוטים, כיון שלא 

בשביל זה גידלוהו כו'.

אבל, כיון שישנו ציווי של נשיא הדור – שזהו ציווי הקב"ה ש"גלה סודו אל עבדיו הנביאים" בכל דור 
ודור, עד לדורנו זה ע"י רבינו נשיאנו – שצריך לעסוק בהפצת המעיינות חוצה, צריך לקיים ציווי זה 
מתוך קבלת עול, ללא נפק"מ אם הוא מבין זאת בשכלו אם לאו, ואין לו לשאול שאלות ולהמתין 

להסבר וביאור, כי עתה אין זמן לביאורים והסברים.

וזהו ענין נוסף בפירוש "עקב" – בנוגע לזמן )דכשם שיש ענין ה"עקב" במקום, ישנו גם ענין ה"עקב" 
בזמן( – עקבתא דמשיחא, שזהו זמננו זה ותקופתנו זו, זמן של מלחמה, שנמצאים במעמד ומצב של 
סכנה ופיקוח-נפש, שאז אין מקום לשקו"ט ופלפול, ועד כדי כך, ש"השואל הרי זה שופך דמים", 
אלא כאו"א צריך תיכף ומיד לעשות כל התלוי בו להציל מן הסכנה, ולא עוד אלא ש"מצוה בגדול".

)ש"פ עקב תשכ"ה תורת מנחם מד עמ' 052(

דברי משה שבכל דור הם - "דבר ה'" ממש

"בשעה שיש הוראה מהאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, עד לנשיא דורנו, צריכים לדעת שזהו 
ממש כמו ששומעים את זה מהקב"ה בעצמו מכיוון שדבר ה' דבר בו ומלתו על לשונו, וגלה דבריו ע"י 
עבדיו הנביאים, במילא צריכים לקבל את זה ממש כאילו היו שומעים את זה מפי הגבורה בעצמו. ע"ד 
מ"ש באגה"ק, שאילו היו שומעים את זה מהקב"ה בעצמו, היו ממלאים את זה בתכלית הדיוק, כן 
הוא גם כאן שצריכים למלא את זה בתכלית השלימות, בלי שום אמתלאות בדבר, וכמ"ש באחרונים 
שאמתלא ]מורכב[ משני מילים אמת-לא, ולא להתווכח בזה ולא ללמוד בזה שום פשטים, ועאכו"כ 
שום פשט'לאך. ואין חילוק בין אם הוא אומר מה הוא מקורו, ובין אם אינו אומר, שהרי זה דבר ברור 

שדבר ה' דיבר בו".

)שיחות קודש תשכ"ט ח"ב עמ' 324(

"תשובה של רבי הרי זה "דבר ה' דיבר בי ומלתו על לשוני"".

 )מענה בכתי"ק תש"י - צילום הכי"ק נדפס בספר ימי בראשית(
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ההכנה ל"ונגלה כבוד ה' " הוא ע"י גילוי הנבואה אצל רבותינו נשיאנו 

ועד לקיום היעוד ״ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדיו וגו' וההכנה לזה היא על ידי כללות הענין 
ד"גלה סודו אל עבדיו הנביאים" – רבותינו נשיאינו, החל מהבעש"ט, שעליו נאמר: אחד היה כו'… 
ועד"ז רבותינו נשיאינו שלאחריו עד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו שאצלם הי' השראת השכינה ורוח 
הקודש כו' וראו אצלם אותות ומופתים בגלוי – וכמבואר בתניא )שעהיוה"א פ"ה( דהענין ד"שתף 
עמו מדת הרחמים" שיהי' קיום העולם, קאי על התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים 

שבתורה.

)ש"פ נח ה’תשמ”ב חלק א עמ' 473(

כדי לפעול בנקל יותר את ביאת המשיח צריך התקשרות עם המשיח הכללי 

עבודתו של יהודי היא - כאמור - לגלות את ניצוץ משיח שבו , ועל - ידי זה למהר ולקרב ולפעול 
את ביאת משיח צדקנו . אמנם , כדי שעבודה זו תהיה בנקל יותר – צריכה להיות ההתקשרות עם נשיא 
הדור , משיח הכללי שבדור , אשר " גילה סודו אל עבדיו הנביאים " , ובלשון אדמו"ר הזקן : " התגלות 
אלוקות על - ידי צדיקים ואותות ומופתים כו " . ובנידון דידן: כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו , שראו אצלו 
ענייני מופתים בגלוי ]ולהוסיף , שבין המתוועדים כאן ישנם כאלו שאירעו אצלם ענייני " מופתים 
" בפועל ממש! . וגם אם במשך הזמן הספיקו לשכוח זאת - אין זה משנה את המציאות , ולא עוד , 
אלא שהדבר הקוק גם במוח הזיכרון שלהם[ . עד להתקשרות הבאה לידי ביטוי בכך שנעשה שלוחו 
של נשיא הדור , שלוחו של אדם כמותו . שאז נקל יותר לגלות את ניצוץ משיח שבו , שזהו עניינו 
של המשלח – משיה הכללי שבדור , ועד לתכלית השלימות דכללות העבודה - לפעול ביאת משיח 

צדקנו בפועל ממש , בגאולה האמיתית והשלימה.

)ליל שמח"ת תשמ"ו(

נביאי דורנו

ובמיוחד בדורות האחרונים, כאשר ניתוסף הענין דגילוי פנימיות התורה, החל מה"מצוה לגלות זאת 
החכמה" בזמן האריז"ל , ואח"כ – "יפוצו מעינותיך חוצה"  ע"י רבותינו נשיאנו – שעל ידם "תחזור 

נבואה לישראל" )בלשון הרמב"ם הנ"ל( , "גלה סודו אל עבדיו הנביאים",הם הנם נביאי דורנו.

 )ש"פ שופטים תשנ"א(
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לקבל את העצות וההוראות של הנביא

"מזה מובן הלימוד לכל או"א בעמדנו בשבת פרשת שופטים בדורנו זה ובפרט בזמן האחרון, הרגעים 
האחרונים דהגלות – שצריכה להיות עבודה בהתאם מדה כנגד מדה למצב הגאולה: לפרסם אצל 
עצמו ואצל כל אלו שאפשר להגיע אליהם – שצריכים לקבל על עצמם ולקחת על עצמם )ביתר חוזק( 
את ההוראות והעצות ד"שופטיך" ו"יועציך" שבדורנו – "מאן מלכי רבנן"  בכלל, ובפרט נשיא דורנו 

– הבא בהמשך לרבותינו נשיאינו שלפניו – שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו"

)שם(

בשורת הגאולה בנבואה ודאית 

ישנה ההוראה כנל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקבה בחר ומינה בעל-בחירה, שמצד 
עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה שופטיך ויועציך ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן 
עצות בנוגע לעבודת כל בני וכל האנשים דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע לחיי והנהגת 
היום יום הכללית, גם בבכל דרכיך )דעהו(וכל מעשיך )יהיו לשם שמים( עד – הנבואה העיקרית – 

הנבואה* שלאלתר לגאולה ותיכף ומיד ממש הנה זה )משיח( בא. 

* הערה 116 - לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור נביא, שזהו בודאות – ראה מאמרי אדה"ז הקצרים 
ע' שנה-ו

)שם(

אדמור הזקן- ההבדל בין רוח הקודש לנבואה

"ענין חכם עדיף מנביא. פירוש החכם האמתי בחכמת האמת יכול להשיג בחכמה עילאה [=חכמה 
עליונה] בעולמות עליונים עד שישיג בחכמה עילאה העתידות. אבל בהשתלשלות העולמות יכול 
להיות שיתהפך הדבר כי הוא רואה הענין בחכמה עילאה ואמת הוא שכן הדברים שם, אבל הענין 
ישנו גם בכל העולמות שלמטה עד שישתלשל הדבר לזה העולם השפל, ויכול להיות שלא יקויים 
דברי החכם מפני כמה מניעות שיתהוו בזה העולם. ואף על פי כן אמת היה במקום שראה הוא וכו' 
ודי למבין. מה שאין כן בחינת נביא ניב שפתים הוא בחינת דיבור "והוא אמר ויהי" ולכן אם בא הענין 
בהשתלשלות עד שהגיעו לבחינת ברוח פיו כל צבאם כו'" דבור בנביא בודאי יקויים כי כבר נעשה 

ודי למבין 

ויובן בזה ענין מה שכתוב בזהר שהיה ראוי להיות הקץ בשנת ת"ח ובודאי ראה האמת. אבל הענין 
הוא כנזכר לעיל שהוא ראה בחינת משיח בחכמה עילאה (כי בחינת משיח ישנו בכל עולם) ועד 
שיהיה בחינת משיח בכאן נשתנה מפני כמה מניעות שנתהוו אבל אם היה הדבר בא לפיו של נביא 
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בודאי יקויים בלי שום שינוי, כי בחינת אלקות שמתגלה למטה לבחינת דבור שהוא זה העולם הוא 
חיות זה העולם וקיומו וברוח פיו כל צבאם כו' ע"כ כל דברי ה׳ ביד הנביאים לא נפל דבר ארצה 
נכבדים  יותר  כי הם במעלה  אף  שינוי  היה בהם  יו"ד אבל מה שהשיגו החכמים  קוצו של  אפילו 

שמשיגים שורש הדבר למעלה אף על פי כן לא לחכמים לחם ודי למבין".

)מאמרי אדה"ז הקצרים ע' שנה-ו(

לסיכום:  חכם אמנם רואה את השפע בעליונים אך אין הכרח שהדבר ירד לעולם הגשמי בגלל הדין 
והמשפט שיש בכל עולם, יתירה מכך עם ירידתו השפע יכול להפוך לדין כמו שהיה עם הקץ המובא 
בזוהר על שנת ת"ח שמקץ גאולה התהפך לגזירות שמד. אמנם נבואה היא דבר ה' הנאמר ע"י הנביא 
וכיוון שדיבורו של ה' חשוב מעשה שהרי כל העולם נברא רק בדיבור "הוא אמר ויהי" לכן כיוון 
שהדבר נאמר ע"י הנביא הרי זה כבר ירד ונעשה בעולם ולא יכול לחול בזה שינוי ומכאן מובן מדוע 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מפנה למאמר זה כדי לומר שנבואת הגאולה היא: א. נצחית ולא 

יכול בה שינוי  ב. נמשכה לעולם הגשמי כפי שאומר בהמשך השיחה:

"ועפ"ז ישנו גם מענה על השאלה ששואלים על כך שמדברים לאחרונה שהגאולה באה תיכף ומיד 
ממש – לכאורה: כיצד זה יכול לעבור ולהצליח בצורה חלקה כל כך; כיצד יגיבו בני הבית על זה, ומה 
יאמר העולם על כך?! והמענה הוא, שאילו עניני הגאולה היו חידוש, אולי הי' מקום לשאלה; אבל 
היות והגאולה אינה חידוש דבר, אלא כל עניני הגאולה התחילו כבר )"כבתחלה"( וכבר נמשכו ונתקבלו 
בעולם הזה הגשמי התחתון שאין תחתון למטה ממנו )בבחי' "ויועציך כבתחלה"( – לא יהי' פלא כאשר 

הגאולה באה תיכף ומיד ממש!"

)שם(
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ב
העברת הנבואה מדוד לדור 
נביא שהעיד לו נביא אחר 

כפי שהובא מהרמב"ם אחד מסימני הזיהוי של הנביא הוא ע"י שהעיד לו נביא אחר: 

"נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה, שהרי משה 
רבינו העיד ליהושע והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה אות, וכן לדורות".

)יסודי התורה פרק י' הלכה ה'(

לכאורה ניתן להקשות היכן מצינו שמשה רבינו העיד ליהושע שהוא נביא? 

אלא כיוון שמשה העיד ליהושע שהוא ממשיכו ממילא מובן שהוא ממלא את מקומו בכל הפרטים 
שמשה מילא גם בהנהגה וגם בנבואה וכפי שהגדיר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח את המושג 

ממלא מקום:

הפירוש "ממלא מקום אבותיו"- ממלא את כל המקום של אבותיו ללא חסרון 
כלל 

"ועוד ועיקר – שלאמיתו של דבר אין חילוק בין הרביים:

לכל רבי יש עניין מיוחד שלו, וביחד עם זה, הרי הוא גם "ממלא מקום אבותיו", היינו, שממלא את כל 
המקום )כל פרטי העניינים( של אבותיו ללא חסרון כלל )שהרי אם יש חסרון בפרט אחד, אינו "ממלא 
מקום" ביחס לפרט זה(.– מצינו אמנם בגמרא שיתכן ש"אינו ממלא מקום אבותיו בחכמה" כי אם 
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רב  וגם  )יראה(  גם מלך  הוא  רבי  כל  כי,  נשיאינו,  לרבותינו  בנוגע  זה שייך  אין  אבל,  חטא",  "ביראת 
)חכמה(, כמו משיח, ובמילא, הרי הוא "ממלא מקום אבותיו" בכל העניינים.

ואדרבה: נוסף לכך שכל רבי הוא "ממלא מקום אבותיו" בכל העניינים – מיתוסף אצלו עוד עניין 
שלפני זה לא היה בגלוי )ויתכן שלפני זה לא היה בכלל, אבל, לנו נוגע רק שלפני זה לא היה בגלוי(.

ולכן, אנו אין לנו אלא הנשיא שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלהיותו "ממלא מקום אבותיו" הרי הוא 
כולל את כל הרביים, ולא עוד אלא שעל-ידו מיתוסף עוד עניין שלא נתגלה עד לדורנו זה – קרוב לביאת 

המשיח – "יפוצו מעינותיך חוצה" באופן שלא היה כמותו בכל הדורות שלפני זה!".

)י"ט כסליו תשי"א(

לאחר שראינו בשיחות אד"ש מה"מ שרבותינו נשיאנו מאדה"ז הם נביאים נוכל לראות את שלשלת 
ההעברה מדור לדור ולהבין כיצד נהגו רבותינו נשיאנו לסמוך ולהועיד את ממלא מקומם 

משיחת האדמור"ים

בשנת תרכ"ד, כשהגיע אדמו"ר הרש"ב לגיל שלש, אמר סבו, אדמו"ר ה'צמח צדק', לבנו אדמו"ר 
המהר"ש שאת התספורת יעשו בחשאי, והוסיף שבערב, לפני היכנסו לגיל שלש, יביאו את הילד כדי 

שישן בחדרו.

בבוקר כששלום דובער קם משנתו, ציוה אדמו"ר ה'צמח צדק' כי יטלו את ידיו של הילד. לאחר 
נטילת ידיו, אמר האדמו"ר עם הילד את ברכות השחר וענה אמן אחר ברכותיו. לאחר התפילה קרא 
לבנו, אדמו"ר המהר"ש, וכלתו הורי הילד, ואמר להם: "פח השמן הרוחני שנתן מורנו הבעל שם 
טוב לתלמידו מורנו הרב המגיד ממזריטש למשוח את אדמו"ר הזקן לנשיאות לדורותיו, הנה בכח 
זה נמשח חותני – אדמו"ר האמצעי, ואני, הנה בכח זה משחתי אותך ובכח זה הנני מושח את הילד"

לנשיאות  הזקן  רבינו  את  בו  הרוחני, למשוח  פך השמן  את  המגיד,  הרב  לתלמידו  הבעש״ט מסר 
לדורותיו.

)כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, ספר המאמרים ה׳תש״י ע׳ 361- תרגום מאידיש(

רבותינו נשיאנו סמוכים איש מפי איש עד משה רבינו 

שקיום הדברים במעשה צריך להיות באופן של חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר 
אחרי'. וגם יודע הוא בוודאות גמורה שהדברים שנאמרו ע"י רבותינו נשיאינו שהם סמוכים איש מפי 

איש עד משה רבינו הם אמיתיים בתכלית. 

)מאמר ד"ה והיה מדי חודש בחדשו תשד"מ וראה ש"פ חוקת תשד"מ(
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מנהג הרביים לחגור באבנט את ממלא מקומם

}הבא לקמן נלקח משבועון בית משיח גיליון 206 תודתנו להרה"ח מנחם זיגלבוים שהמציא לנו את 
הכתבה שפורסמה ע"י נ. סופר{

יום שקישר אותי עמכם 

בי"ד כסלו תשי"ד )יובל ה 25- לחתונת הרבי(, התבטא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ביטוי 
המבטא את מהותו של יום זה: "דער טָאג הָאט ֿפַארבונדן מיר מיט אייך , און אייך מיט מיר , איך 
וועל ַאייך מַאטערן, און איר וועט מיר מַאטערן , און צוזַאמען וועט מען אויס מַאטערן ַא גאולה 
שלימה" ]יום זה קישר אותי עמכם, ואותכם עימי. אני אייגע אתכם, ואתם תייגעו אותי ויחד נייגע 

את הגאולה השלימה[. 

ואכן כאשר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חגר את הרבי באבנט, ואמר: "אוזר ישראל בגבורה - הנני קושר 
אותך אלי בזה ובבא". 

מנהג חגירת האבנט  

מנהג זה של חגירת האבנט היה נהוג אצל רבותינו נשיאינו הקדושים לדורותיהם, אשר נהגו לחגור 
בחגורה  )בדרך כלל בתקופת הבר מצוה( את זה שעתיד למלא את מקומם בנזר הנשיאות . על - דרך 
הרמז יש לומר , שחגורה זו היתה מעין "משיחה" עם "פך השמן הרוחני אשר מורינו הבעל שם טוב 
העניק להוד כ"ק תלמידו מורנו הרב המגיד ממעזריטש למשוח את הוד כ"ק רבינו הזקן לנשיאות 
לדורותיו" )סה"מ תש"י עי 163(, אשר בכוח זה נמשחו כ"ק רבותינו נשיאינו הקדושים לדורותיהם 
וכפי   , ומצות  וגבורה עבור תורה  נפש בעוז  גם את הכניסה לעול הנשיאות מתוך מסירות  ביטא 
שהתבטאו רבותינו נשיאינו שזהו ענין של "חגור חרבך על ירך גבור", "חגרה בעוז מתניה", "אוזר 
ישראל בגבורה". נראה שבעת חגירת האבנט הורו רבותינו נשיאינו את אופן העבודה הנדרשת בדור 
שלאחרי - זה בהתאם למצב הדור בזמן ההוא , ולכן היו בזה שינויים מדור לדור : בדורות הראשונים 
הספיקה חגורה של משי , ואילו בדורות שלאחרי זה היו צריכים להגיע לחגורת ברזל .לקמן יבוא 

תיאור סדר חגירת האבנט אצל רבותינו נשיאינו הקדושים

אדה"ז חוגר את כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק

"לבר - מצוה של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בערב ראש השנה תקס"ג , חגר כ"ק אדמו"ר הזקן את 
נכדו כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק "באבנט, ואחר - כך אמר לפניו מאמר חסידות על הפסוק "חגור 
חרבך על ירך גבור". מאמר זה נאמר באותה התלהבות כמו המאמרים שלפני פטערבורג כידוע, אשר 
והמאמרים  בוערים[,  ]=היו  "און פלעגן ברענען"  נאמרו בהתלהבות,  המאמרים שלפני פטערבורג 
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שלאחרי פטערבורג הָאבן געצויגן" ]=היו מושכים[. לאחר סיום אמירת המאמר הפטיר אדמו"ר הזקן: 
"א יונגערמאן דַארף זיין א גבור בחרבי ]=אברך צריך להיות גבור בחרב[. 

הצ"צ חוגר את כ"ק אדמו"ר מהר"ש 

לפני הבר - מצוה של כ"ק אדמו"ר מהר"ש בב'  אייר תרי"ז, אמר כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" לזוגתו 
הרבנית חי ' מושקא: "בדעתי לתת לו לכ"ק אדמו"ר מהר"ש [ גַארטל ) אבנט ( , כמו שסבי ] כ"ק 
אדמו"ר הזקן [ נהג עמי". ותשאל אותו הרבנית: "מפני מה לבנים האחרים לא נתת אבנט?". ויענה לה 
כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק": בא אונז פרעגט מען קיין קשיות ביט, און ַאף אונז פרעגט מען קיין קשיות 

ניט " ]אצלינו אין שואלים קושיות, ועלינו אין שואלים קושיות[. 

בלילה שלפני הבר מצוה ישן בנו כ"ק אדמו"ר מהר"ש בחדר כ"ק האדמו"ר ה"צמח צדק", ובבוקר 
לפני התפילה, חגר את בנו באבנט ואמר לו: "חגרה בעוז מתניה" – חגור הוא על הירך; עתה אין צריך 

לחשוב על זה, עם הזמן יהי' חגור חלציו )גם מלשון חינוך , חגור לחלציו(. 

אחר כך אמר כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק " מאמר חסידות על הפסוק "חגור חרבך על ירך גבור" , 
זיידענעם  ַא  וועגן  וכשסיים את המאמר אמר כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק": "מיר הָאט מען געזָאגט 
גארטל , דו דארפסט טרָאגן ַא רימענעם גַארטל".]איתנו דובר אודות אבנט של הסבא , אתה צריך 

ללבוש גרטל מברזל[.

הרבי מהר"ש חוגר את כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 

לקראת הבר - מצוה של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בכ"ף חשון תרל"ד , נכנסה הרבנית רבקה לבעלה 
ויאמר כ"ק   . כ"ק אדמו"ר מהר"ש, ודיברה עמו אודות נתינת אבנט לבנם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
אדמו"ר מהר"ש : עס איז ַא גלייכע זַאך ]=זהו דבר נכון[. בעת הבר - מצוה , נכנס ר ' פסח המלמד 
אל כ"ק אדמו"ר מהר"ש וקיבל ממנו מתנה עשרה רובל. ]ר ' פסח המלמד היי מלמד דרדקי עם בניו 
של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", ואח"כ עם בניו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, ובכל בר - מצוה היה מקבל 
מתנה של עשרה רובל כסף[. ואז נכנסה גם הרבנית רבקה זוגתו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, ונתנו לבנם 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אבנט. 

כשנתנו את האבנט, אמר ר' פסח לכ"ק אדמו"ר מהר"ש: הנכם עושים לבנכם )כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב( 
כמו שעשה אביכם כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" עמכם, שעודני זוכר שנתן לכם אבנט להבר מצוה. ור' 
פסח סיים: להבר - מצוה של בנכם הרז"א לא חפצתי לשאול מדוע לא נתתם לו אבנט , אבל עתה 
- מפני מה השינוי ויענהו כ"ק אדמו"ר מהר"ש : פסח , בא אונז פרעגט מען קיין קשיות ניט, און אף 
אונז פרעגט מען קיין קשיות ניט, ווער ס'פארשטייט פארשטייט , ווער ס'פארשטייט ניט - פארשטייט 
ניט ]פסח, אצלינו אין שואלים קושיות , ועלינו אין שואלים קושיות , מי שמבין - מבין, ומי שלא 
מבין - לא מבין[. לאחר מכן אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש מאמר חסידות על הפסוק "חגור חרבך על ירך 
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גבור". לאחר סיום המאמר אמר כ"ק אדמו"ר מהריש לבנו : "מיר הָאט מען געזָאגט וועגן ַא רימענעם 
גארטל, דו דארפסט טרָאגן ַא אייזערנעם גַארטל". ]=איתנו דובר אודות אבנט מרצועה, אתה צריך 
לחגור אבנט וחגורה מברזל[, אברך צריך ללבוש אבנט ברזל של מסירות - נפש עבור תורה ומצוות 

, ולא להיכנע לכל פשרות והיתרים. 

כ"ק אדמו"ר הרש"ב נותן את האבנט לכ"'ק הרבי הריי"צ 

בחודש אייר תרנ"ג , כאשר התחיל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ להניח תפילין בפרהסיא  )בחשאי התחיל 
זוגתו של כ"ק אדמו"ר   , - זקנתו הרבנית רבקה  להניח תפילין בתמוז תרנ"ב( - קראה אותו אמו 
מהר"ש , ונתנה לו במתנה אבנט , ואמרה לו : אני נותנת לך אבנט כמו שנתנו לאביך ) כ"ק אדמו"ר 
מהורש"ב ( . לך שאל את אביך מה שאמר לו אז אביו )כ"ק אדמו"ר מהר"ש( בעת נתינת האבנט . 
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מספר : "בשומעי זאת החילותי לרוץ תיכף ומיד מרוב התפעלות , אך בדרך 
מרוצתי נרגעתי מההתפעלות , ולא היה בי די כוח ואומץ ליכנס לאבי ולשאול על זה . "החלטתי 
ללכת להמלמד שלי ר ' ניסן המלמד , ולהתייעץ עמו מה לעשות , ר ' ניסן יעץ לי שלא אספר לאף 
. "חשבתי לשאול את אבי  זה  , ובהזדמנות המתאימה אכנס לאבי ואשאל אותו על  זה  אחד מכל 
עוד באותו לילה לאחר תפילת מעריב , שאז היינו חוזרים יחדיו הביתה , ואז אעשה תנועות בידי 
שברצוני לשאול אותו דבר מה , וכאשר ישאלני : יוסף , מה לך , אשאל אותו על זה "אך באותו ערב 
באו אל החצר בליובאוויטש כמה בעלי בתים עם דין תורה כדי לעשות פשרה ביניהם , ולכן לא עלה 
בידי לשאול את אבי על זה . למחרת בבוקר חכיתי ליד דלת חדרו של אבי . כשראני אבי שאלני מה 
ברצוני , וסיפרתי לו אודות נתינת האבנט . "כאשר שמע זאת אבי נתרגש מאד ודמעות נראו בעיניו, 

וישקני על מצחי".

]הערה- כאן מסופר רק על נתינת האבנט ואולי אפשר לומר שחגירת האבנט הייתה רק שהיה צורך 
להסיר את המחלוקת אך כאן לא היה נצרך כי הרבי הריי"צ היה בן יחיד[.

כ"ק הרבי הרש"ב מכניס את כ"ק הרבי הריי"צ לעבודת הכלל 

הכנסת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בעול הנשיאות היתה בי"ב תמוז תרנ"ה, אז לקח כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
את בנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אל האוהל הק' של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", וכ"ק אדמו"ר מהר"ש. 
בהיותם בבית המדרש שלפני האוהל, פתח כ"ק אדמו"ר מהורש"ב את ארון הקודש ואמר: "אני מביא 
היום את בני לעקידה, בעקידה יש עקוד ונעקד . אברהם אבינו ע"ה עקד את יצחק בנו כדי שלא 
יהיה בו פסול חייו, וגם אני רוצה שהעקידה תהיה כפי הרצוי". אחר - כך פרץ כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
בבכי עמוק. בנו, כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לא ידע משום דבר, והצטרף לבכייתו. אחר - כך למד איתו 
אביו, ליד ארון הקודש הפתוח , חצי פרק באגרת הקודש ד"ה "חגרה בעוז מתני" ופנה אליו ואמר: 
"בפניהם של האבות הקדושים ברצוני לכרות עמך ברית". כ"ק אדמו"ר מהורש"ב העמיד את בנו 
מולו, הניח את ידיו הק' על ראשו ואמר: "מהיום הנני מוסר לך את העבודה בעסקנות הכלל בענינים 
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גשמיים ורוחניים" , אחר - כך אמר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב מאמר חסידות על הפסוק "חגרה בעוז 
מתניה" , והוסיף : "ראשית העבודה מתחילה מהמתניים , לאחר מכן באים השכל והמדות , המתניים 
זקוקות לחגורה , ומהי החגורה - עוז , ומהו העוז - מסירות נפש , ומהו מסירות נפש - אזוי און ניט 
אנדערש" ] = דוקא כך ולא אחרת [ . כ"ק אדמו"ר מהורש"ב ביאר זאת באריכות . אחר - כך נכנס 
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב לבדו ל"אוהל" ואמר תהילים בבכיות עצומות . כעבור זמן מה קרא לבנו , כ"ק 
אדמו"ר מהוריי"צ , והורה לו להיכנס ל"אוהל" – "היכנס " , אמר לו , "ואבי , סבך - אדמו"ר המהר"ש 
, והסבא אדמו"ר הצמח - צדק יברכו אותך " . אימה ופחד נפלו על כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ , וברגע 
הראשון עמד כמאובן מבלי יכולת להניע יד ורגל . כשהתאושש ונכנס ל "אוהל" , הדליק כ"ק אדמו"ר 
מהורש"ב שבעים ושתיים נרות שמן , לקח את כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בידו וקרבו אל הדל"ת אמות 
של הקברים הקדושים , שם ידיו על ראשו ויברכהו , כשסיפר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח את הסיפור 
, בהתוועדות י"ב תמוז תשח"י, סיים ואמר: "זה היה התחלת מינוי הנשיאות שכ"ק אדמו"ר מהורש"ב 

נ"ע מסר לכ"ק מו"ח אדמו"ר, כמה ששייך נשיאות בחיי הנשיא בעלמא דין".

)ראה באריכות נשיאות הבן בחיי האב שיחת יב' תמוז תשמ"ה ובלקו"ש חלק ל' פרשת חיי שרה( 

כ"ק הרבי הריי"צ  חוגר את כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

בעת חתונתו של הרבי מלך המשיח, לאחרי הקבלת פנים ואמירת המאמר ד"ה "לכה דודי" )לפני 
החופה(, לקח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ את החתן לחדר מיוחד כדי לשוחח עמו, ולברכו בברכת אבות 
לבנים קודם החופה. כשנכנסו לחדר, ביקש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מכל הנוכחים לצאת מהחדר, 
הרי  לו: אתה  זלמן שניאורסאהן מלודז', שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אמר  ר'  רק הרה"ח  ונשאר שם 
מהמשפחה, יכול הינן להישאר. לאחר שכל הנוכחים יצאו מהחדר הלביש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
בכבודו ובעצמו את החתן עם הקיטל הלבן מחלוקו של כ"ק אדמו"ר מוהריש, ולאחר מכן חגר את 
החתן באבנט של משי אשר הכין במיוחד עבור החתן. ]לגבי הבא לקמן - לא ניתן לדעת בבירור מה 
אמר הרבי הריי"צ לרבי בעת חגירת הגארטל, מכיון שאין על - כך עדות ממקור ראשון, וגם ביומנו 
של הרה"ח ר' אליהו חיים אלטהויז )פורסם לראשונה "בבית משיח" גליונות 161-163( נרשם שאף 

אחד לא היה בחדר באותם רגעים. אולם כך מספרים חסידים[: 

בעת חגירת האבנט אמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לחתן: " אוזר ישראל בגבורה - הנני קושר אותך אלי 
בזה ובבא , והאריך בזה. בין הדברים אמר: "אינני עושה עכשיו ברכה , כי כבר כיוונתי על זה בבוקר 

בברכות השחר בברכת אוזר ישראל בגבורה".

את משמעותו העמוקה של חגירת האבנט ושייכותו לקבלת הנשיאות , רואים גם מזה אשר בקיץ 
אדמו"ר  כ"ק  אל  החסידים  מזקני  אחד  נכנס  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  הסתלקותו  לאחר  תש"י 
שליט"א מלך המשיח לבקשו שיואיל לקבל את הנשיאות, אך כ"ק אדמו"ר שליט"א סירב. – החסיד 
הנ"ל אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח כמה עובדות שלדעתו יש בהם הוכחות שכ"ק אדמו"ר 
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שליט"א מלך המשיח הוא זה שצריך למלא את מקומו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, אך כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח ביטל את הכל במחי יד. לבסוף הביא החסיד את מה שאירע בחתונתו של כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, אשר לפני החתונה חגר אותו חותנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ באבנט . 
כשסיפר זאת החסיד – החווירו פניו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ונעשו לבנים , ושתק 

ולא הגיב מאומה. 

מקורות: ספר השיחות תרצ"א ע' 222 ואילך. תרצץ ע' 114. תש"ה ע' 112, ספר התולדות אדמו"ר 
מהר"ש )בעריכת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח( ע' 12. "ימי בראשית" ע' 136. "ימי מלך" ח"א 

ע' 272 . "נישואי הנשיאים" ע' 146. בית משיח גליון מס' 165.





נביא הדור  •  37

הקדמה 
הלכות  ברמב"ם  שנפסקה  ההלכה  ע"פ  הערה: 
כשאין  א(  )שער  לעיל  שהובאו  התורה  יסודי 
נביא מוכר המעיד על הנביא  צריכים לבדוק את 
העתידים  דברים  שייאמר  היא  בדיקתו  הנביא, 
אפשרויות:    2 ייתכנו  גופא  בזה  ,אמנם  להיות 
ואח"כ אמר  א. שאמר דברים העתידים להיות 
נבואה   ב. בתחילה אמר נבואה ואז אמר דברים 
בדיקה  אותה  שלמעשה  כך  להיות,  העתידים 
היא  מתי  הוא  החילוק  המקרים  בשני  נצרכת 
נעשית לפני הנבואה או לאחריה – ההפרדה בין 

האפשריות נעשתה רק לחידוד הדברים.   

1. העיד לו נביא אחר – אין צריך בדיקה.

ואמר  לנבואה  כראוי  המוכר  חכם  תלמיד   .2
אמר  ואח"כ  דבריו  ונאמנו  העתידים  דברים 

נבואה – אין צריך בדיקה נוספת.

טרם  אך  לנבואה  כראוי  המוכר  חכם  3.תלמיד 
צריכים    - נבואה  ואמר  ובא  עתידות  אמר 
לבודקו שיאמר דברים העתידים להיות וייאמנו 

דבריו.  

מלך  שליט"א  הרבי  שאצל  ניווכח  זה  בשער 
המשיח התקיימו כל אפשריות זיהוי הנביא!!!  

הועיד  הריי"צ  הרבי  אחר-  נביא  לו  העיד   .1
ב'  לעיל- בשער  )הוסבר  להיות ממשיכו  אותו 

"העברת הנבואה"(

 2. אמר דברים העתידים ונאמנו דבריו ואח"כ 
אמר נבואה- כל גילוי העתידות עד קיץ תנש"א 
בו נאמרה נבואת הגאולה )שיחת ש"ק שופטים 

נ"א(.  

 3. לאחר הנבואה אמר דברים העתידים להיות 
גילויי עתידות שנאמרו לאחר   - ונאמנו דבריו 

השיחה בש"ק שופטים נ"א.

הרמב"ם:  לשון  מה"מ  אד"ש  בכ"ק  התקיים  כן 
כדי  ומופת  אות  לו  נותנין  אותו  "וכשמשלחים 

שידעו העם שהא-ל שלחו באמת".  

הגאולה  בשורת  את  שהכריז  ימים  באותם 
לאחר  מיד  שהתגשמו  עתידות  ניבא  בנבואה 
שעשה  האותות  דרך  על   - להלן(  )יובא  מכן 
הגאולה  בשורת  את  כשאמר  העם  לעיני  משה 

"פקד פקדתי".   

לכלל  נבואות  ישנם  ומפורסם  כידוע  הערה: 
הנוגעים  נבואות  רק  הובאו  וכאן  ולפרט 

למאורעות כלליים שפורסמו לרבים.  
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הצפונית  קוריאה  פלשה  תש"י 
בתמיכת  הדרומית  לקוריאה 

סין וברית המועצות.

צבאות  יצאו  תמוז  בכ'  ימים   10 כעבור 
להגן  וארה"ב  הברית  בעלות  של  הקואליציה 
על קוריאה הדרומית,   בהמשך הצטרפה סין 
הקומוניסטית למלחמה מול בעלות הברית עם 
יותר ממיליון חיילים, המלחמה ערכה 3 שנים 
)1950-1953( וגבתה את חייהם  תש"י –תשי"ג 

של 2.5 מיליון איש

וקוריאה  )סין  המעצמות  התנגשות  בגלל 

הצפונית קיבלו סיוע מברית המועצות( והנשק 
כבד  חשש  היה  בשימוש,  היה  שכבר  הגרעיני 
שלישית  עולם  למלחמת  תהפוך  שהמלחמה 

ותתפשט גם לאירופה וארה"ב. 

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
המלחמה בקוריאה לא תגיע למערב.  

בכל ביתי נאמן הוא

כשבועיים לאחר שפרצה המלחמה בש"פ פנחס 
כג' תמוז תש"י אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 

המשיח:

מלחמת קוריאה  תש"י - תשי"ג

בי' תמוז
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היתה  בהם  שהכוונה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דברי 
להבהיר ולהורות בנוגע לזמן שלאח"ז )לאחרי 
הדבר  וטעם  בפירוש,  נאמרו  לא  הסתלקותו(, 
– כמ"ש במשה "בכל ביתי נאמן הוא", ומבואר 
כשלא  נאמנות  שייך  מה  )דלכאורה,  בספרים 
שייך ליקח שם איזה דבר( שהנאמנות מתבטאת 

בכך שלא כל מה שרואים מגלים. 

שלא  ]אף  כמדומה  המגיד  אודות  סיפור  ישנו 
ידועה  הרי,  חב"ד,  בספרי  זה  סיפור  ראיתי 
לתועלת  בכגון-דא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוראת 
א'  אליו  נכנס  שפעם  ביראת-שמים[,  לימוד 
התלמידים להיפרד ממנו קודם נסיעתו לביתו, 
מנסיעתו,  שיעכבוהו  להחברייא  אמר  והמגיד 
וניסו לעכבו, וכשלא הועיל, סיפרו לו שעושים 
הי'  זאת ע"פ הוראת המגיד עצמו. החסיד לא 
יכול להאמין, כיון שהמגיד בעצמו נפרד ממנו. 
לשאול אצל המגיד לא רצה, ולכן החליט להכנס 
עוד הפעם כדי להיפרד מהמגיד. המגיד נפרד 

בתור  אותם  דחה  הוא  ובצאתו,  עוה"פ,  ממנו 
נפרד  שהמגיד  אתם  רואים  באמרו,  חסיד... 
ואמר  המגיד  חזר  בינתיים  נוספת.  פעם  ממני 
ונכנס  מנסיעתו,  שיעכבוהו  עוה"פ  להחברייא 
שוב אל המגיד להיפרד ממנו, ושוב עיכבוהו, 
וכן הי' כמה פעמים, עד שבסופו של דבר לא 
שמע אליהם ויצא לדרכו, ובבואו לביתו נעדר. 
נכנסו אח"כ להמגיד ושאלוהו, כיון שידע כו', 
והמענה  יסע?  בפירוש שלא  לו  לא אמר  למה 
לזה – "בכל ביתי נאמן הוא", לא כל דבר מותר 

לגלות.

עניני עתידות

שב"הקריאה  כך  על  מישהו  שאל  פעם 
והקדושה" כתב הרבי עניני עתידות – למה כתב 
ברמז ולא בגלוי, ולמה לאחרי משך זמן הפסיק 

לומר עתידות.

חיליים בחזית המלחמה תשי"ג )1953(
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והענין בזה: אילו הי' רצונו של הרבי להתפרסם  
בתור "יודע עתידות", הי' עושה זאת, אבל, אין 

זה ענינו כלל.

אם  בכלל  נוגע  לא  חסידים  שאצל  פעם  דובר 
הרבי הוא יודע עתידות, ולא בגלל ענינים כיו"ב 
שהוא  זה  העיקר  לרבי,  ההתקשרות  נעשית 
שהרי,  סתם,  עתידות  גילה  לא  ולכן,   – הרבי 
"בכל ביתי נאמן הוא", כי אם, במדה מסויימת 

לצורך הענין ד"לאלתר לתשובה".

ריבוי  הרבי  גילה  האחרונה  בתקופה  בכלל 
ענינים, אע"פ שפעם לא היו מגלים כל כך.

מו"ח  כ"ק  אמר  דאשתקד  הפסח  חג  בשיחת 
לא  עתה  שעד  דבר  לגלות  שהחליט  אדמו"ר 
דַארף  זיך,  נוגע  איז  דָאס  "הגם  והוסיף,  גילה, 

מען דָאס טָאן מיט ַא מסירת נפש"!

]תרגום: הגם שזה נוגע לו צריך לעשות את זה 
עם מסירות נפש[.

ומזה רואים שלצורך ענין שנוגע להכלל "הָאט 
ער זיך ַאיינגעשטעלט", "ַאיינגעשטעלט אפילו 

זיין נאמנות"!...

לא נראית מלחמה

בקיץ האחרון הי' איזה רעש )"ַא שטיקל טומל"( 
לעשות  חששו  אנשים  והרבה  מלחמה,  אודות 
שהי'  עשיר,  יהודי  החליט  וכו'.  מסחר  עסקי 
נוהג ליתן הרבה כסף להקופה של צדקה, לברר 
חוות-דעתו של הרבי אם יש לחשוש ממלחמה 
)רוחב  "ברייטקייט"  היתה  זה  ליהודי  לאו.  אם 
אבל  אמריקא...  ברכי  על  שנתחנך  כיון  לב(, 
אעפ"כ, לא רצה לשאול בעצמו אצל הרבי, ולכן 
טילפן אלי וביקש ממני לשאול אצל הרבי האם 

טנקים צפון קוריאניים בכבישי סיאול תשי"ג )1953(
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המסחר  יעשה  לא  שאז,  מלחמה,  תהי'  לדעתו 
כו'.

כיון שגם אני רציתי לדעת מה יענה הרבי על 
"צינור"  אלא  שאינני  כיון  ולאידך,  זו,  שאלה 
מקום  יהי'  לא  פלוני,  של  שאלתו  למסור 
לקפידא – נכנסתי אל הרבי ושאלתי בשמו של 
פלוני את שאלתו.   הרבי הרים את עיניו והביט 
בי, חייך, ואמר: "עס זעט זיך ניט קיין מלחמה" 
)לא נראית מלחמה(.  לפני ימים אחדים הזכיר 

לי יהודי פלוני סיפור זה...

ההתייחסות  הנראה  ככל  היא  זו  שיחה  הערה: 
הראשונית הנדפסת של הרבי לגילוי עתידות ע"י 
נשיא הדור, השיחה נאמרה בשנת ההסתלקות 
של הרבי הריי"צ לפני קבלת הנשיאות של הרבי 

באופן רשמי  

איני רואה יסוד לבהלה בזה

השי"ת  מנ"א,  ג'  בתאריך  ימים  באותם  והנה 
שולח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מכתב: 

לשאלתו  קבלתי...בנוגע  תמוז  מכ"א  "מכתבו 
אדות העתקה איני רואה יסוד להבהלה בזה".

)אגרות קודש חלק ג' אגרת תרנט(

ובמכתב נוסף מתאריך ו מנחם אב תש"י:

"במענה על מכתבו מכ"ה תמוז: הבהלה לנסוע 
ממחנם עתה איני רואה לה יסוד. וכיון שכתב לו 
בשעתו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כפי שמעתיק 
במכתבו הנ"ל "שלע"ע יתעכב במקומו וימשיך 
במקום  יהי'  שי'"  התלמידים  עם  הק'  עבודתו 

שיהיו התלמידים ובטח תקוים ברכת כ"ק מו"ח 
בריאותו  יחזק  השי"ת  אשר  הכ"מ  אדמו"ר 

ובריאות זוגתו תי' ויצליח בגו"ר".

)אגרות קודש חלק ג' אגרת תרסד(

תש"י:  אלול  יז  מיום  נוספת  באגרת  מכן  ולאחר 
...ומה  אלול  דר"ח  מא'  מכתבו  על  "במענה 
העולם  פוליטיק  עניני  על  הוא  שכותב שתמה 
בשייכות לביאת המשיח, הנה גם בזה לא פירש 
דברי  הגדתי  כבר  תמה...  בפרטיות  מה  על 
תהי'  לא  דעתי  שלפי  חדשים,  שני  כמלפני 
יהיו  לא  ובמילא  מלחמה  הקרובים  בחדשים 
מבוהלים ויתעסקו כל אחד בעניניו המתאימים 
תפקיד  למלאות  הוא  בהם  שהעיקר  לפניו, 
נשמתו בעולם, שזה בא על ידי לימוד התורה, 
בתורת  זה  כל  שנתבאר  וכפי  המצות  קיום 
החסידות ומי שזכה אשר הרבי, הוא כ"ק מו"ח 
אדמו"ר הכ"מ, הטיל עליו שליחות, הרי זה גם 

כן בכלל מילוי תפקיד נשמתו בעולם הזה".

)אגרות קודש חלק ג' אגרת תשמה(

בהמשך הצטרפה סין 
הקומוניסטית למלחמה 

מול בעלות הברית עם יותר 
ממיליון חיילים, המלחמה 

ערכה 3 שנים תש"י –תשי"ג 
)1950-1953( וגבתה את 
חייהם של 2.5 מיליון איש
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לבין  ישראל  בין  שנערכה 
שנעזרו  וסוריה,  ירדן  מצרים, 
לבנון,  עיראק,  נוספות:  ערביות  מדינות  ב-8 
מרוקו  תוניסיה,  סודאן,  לוב,  הסעודית,  ערב 
סיוון  ב'  אייר-  כו'  התאריכים  בין  ואלג'יריה 

תשכ"ז, )5-10.6.97(.

ישראלית  מקדימה  במכה  החלה  המלחמה 
האוויר  חיל  הפציץ  אייר  כו'  שני  יום  בבוקר 
כ-375  והושמדו  התעופה  שדות  הישראלי 
כבשה  המלחמה  במהלך  ומסוקים,  מטוסים 
רצועת  בסיני,  נרחבים  שטחים  ישראל  מדינת 

ומזרח  ושומרון  יהודה  הגולן,  רמת  עזה, 
אחרי  ישראל  של  הכולל  השטח  ירושלים. 
ישראל  פי שלושה משטחה של  גדל  המלחמה 

לפני המלחמה.

מצריים  יבשה  כוחות  צלחו  תשכ"ז  אייר  בה' 
בכך  סיני.  למרחבי  ונכנסו  סואץ  תעלת  את 
הכניסה מצרים את ישראל למצב חירום, שכונה 
של  ביציאתה  והסתיים  ההמתנה",  "תקופת 

ישראל למלחמה.

תקופת ההמתנה לוותה בחרדה ציבורית גדולה 
אחדים  ניסיונות  נעשו  נרחב.  מילואים  וגיוס 

מלחמת ששת הימים אייר – סיוון ה'תשכ"ז

מלחמה
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למנוע את המלחמה על ידי פעילות דיפלומטית 
ענפה, אך הם לא נשאו פרי.

ברדיו  בנאומו  המלחמה  פרוץ  לפני  כשבוע 
רה"מ אשכול גמגם מה שעשה הוסיף לאווירת 
הבלבול והפחד, המתינות של ההנהגה המדינית 
מעימות  להימנע  הניסיון  ההמתנה,  בתקופת 
וגיוס המילואים גרמו לתחושות קשות בציבור. 

בנבואה:   המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
יהיה ניצחון גדול והמלחמה תסתיים מהר 

הקב"ה מגן עליהם

ביום ל"ג בעומר  כ-8  ימים לפני פרוץ המלחמה 
התקיימה תהלוכת הילדים המסורתית מול בית 
מדרשו של הרבי בניו יורק לכבוד ל"ג בעומר, 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח  נוסך תקווה 
בעם ישראל ומנבא נבואה א-לוקית שהתגשמה 

במלואה:

הקודש,  בארץ  שנמצאים  ואחיותיכם  "אחיכם 
בארץ ישראל, נתונים כעת במצב כזה שהקב"ה 
ההצלחה  הברכה,  את  להם  ושולח  עליהם  מגן 
כדי  יותר,  עוד  גדולה  במידה  שלו  והישועה 
הנוכחי  המצב  מן   – יצאו  אכן  והם   – יצאו  שהם 
המלאה,  בידו  אותם  יוציא  והוא  בהצלחה... 

הרב הראשי לצה"ל, שלמה גורן תוקע בשופר ברחבת הכותל המשוחרר

בה' אייר תשכ"ז צלחו 
כוחות יבשה מצריים את 

תעלת סואץ ונכנסו למרחבי 
סיני. בכך הכניסה מצרים 
את ישראל למצב חירום, 

שכונה "תקופת ההמתנה", 
והסתיים ביציאתה של 

ישראל למלחמה.
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הפתוחה, הקדושה והרחבה מכל הקשיים".

בעיתוני  פורסמו  בעומר  בלג'  הרבי  דברי 
המשמר,  על  הצופה,  דבר,  הארץ,  ישראל: 
לפני  ימים   10 כ-  שערים   אחרונות,  ידיעות 

פרוץ המלחמה.

מבצע תפילין

לפני  )יומיים  סיון  מברכים  בשבת  סיוון  בכד' 
פרוץ המלחמה(, הורה הרבי לצאת לרחובה של 
דגש  תוך  יהודים בהנחת תפילין,  ולזכות  עיר, 

על חיילי צה"ל.

את  ציטט  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
נקרא  ד'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  "וראו  הפסוק 
"אלו  חז"ל  אומרים  עליו  ממך,  ויראו  עליך 

תפילין שבראש", ואמר כי הנחת תפילין תרתיע 
יצאו  ההוראה,  )בעקבות  ישראל.  אויבי  את 
החלו  יהודים  ואלפי  תפילין  למבצע  החסידים 

להניח תפילין(.

חסידי חב"ד במבצע תפילין בכותל המערבי עם שחרורו

בה' אייר תשכ"ז צלחו 
כוחות יבשה מצריים 

את תעלת סואץ ונכנסו 
למרחבי סיני. בכך הכניסה 

מצרים את ישראל למצב 
חירום, והסתיים ביציאתה 

של ישראל למלחמה.



נביא הדור  •  45

בשיחה טלפונית שבה שוחח הרבי עם מר זלמן 
"וישבתם  הפסוק  שיקויים  בירך  הרבי  שז"ר. 

לבטח גו' ושכבתם ואין מחריד". 

הוא   – שז"ר  מר  סיפר   – זאת  אמר  כשהרבי 
באופן  המילים  את  והדגיש  קולו  את  הגביה 

שהעניק משמעות חיונית למילים. 

הרבי גם הוסיף כי על-פי פתגם אדמו"ר הזקן 
השבוע,  פרשת  עם  הזמן",  עם  לחיות  "יש  כי 
הרי  השבוע,  מפרשת  הם  הללו  והפסוקים 

בוודאי שהמצב יהיה טוב!".

מענות קודש

הרבי  שיגר  ששת-הימים  מלחמת  פרוץ  עם 
שעמדה  כלה  של  לאמא  שבת-קודש  במוצאי 

להינשא בארץ-הקודש, ובו נאמר:

התכנית  ישנו  שלא  פשוט  למברקה,  "במענה 
הקדושה ששם  בארצנו  בזמנה  החתונה  ויעשו 

ציוה הוי' את הברכה מעתה ועד עולם".

)'מענה מלך' )גליצנשטיין( עמ' 190(

"במענה למברקם - ילמדו בהתמדה ובשקידה 
וכל התלמידים, ובודאי ובודאי לא ינום ולא יישן 
לתלמידי  )מענה  טוב".  ויבשרו  ישראל,  שומר 

חוץ שלמדו בישיבת תורת אמת בירושלים(.

)מברקים שנלקטו ונדפסו אגרות קודש חלק כד' עמ' 
שלב-שלג( 

"אין עתה הזמן כלל לנסוע מאה"ק ת"ו, ונתראה 
בעז"ה בשובע שמחות בחודש השמחה - חודש 

תשרי הבע"ל".
)שם(

"אין דעתי נוחה כלל וכלל מהבהלות והגזמות, 
שליט"א  כאחב"י  בתוככי  כהנ"ל  ישמור  וה' 
בכ"מ שהם, ובפרט במקום אשר עיני ה"א בה 

תמיד".
)שם(

"פשיטא שאין לפחד ולא יפחידוהו וגם לא את 
עצמם, ויקויים ונתתי שלום בארץ וגו'".

)שם(

ומה בחו"ל שכתוב הנה לא ינום ולא יישן שומר 
ישראל  בארץ  שכן  כל  לפחד,  מה  אין  ישראל 
בה תמיד מראשית השנה  א-לקיך  ה'   שכתוב 

ועד אחרית שנה, ודאי אין מה לפחד.

)שם(

הקדש  בארץ  בזמנם  בשטו"מ  יהיו  "הנישואים 
כי שם ציווה ה' את הברכה חיים עד העולם".

)שם(

)חלק מהמענות התפרסמו בעיתון שערים בכ' 
אייר )30.5( כ- 6 ימים לפני פרוץ המלחמה(.
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בין  מלחמה  הייתה  ההתשה 
שהחלה  מצרים   לבין  ישראל 
הימים  ששת  מלחמת  סיום  אחרי  ימים  כמה 
ונמשכה יותר מ- 3 שנים עד ה' מנחם אב תש"ל 
)7.8.70(, מועד בו הסכימו הצדדים על הפסקת 
אש שנכנסה לתוקף למחרת. למרות שישראל 
את  מיד  הפרו  המצרים  ההסכם,  על  שמרה 
ההסכמים והחלו בהכנות למלחמת יום כיפור.   

קו בר לב

לאחר מלחמת ששת הימים הוקם לאורך תעלת 

סואץ קן ביצורים שהתבסס על מעוזים שמוקמו 
האלוף  ע"ש  לב"   – בר  )"קו  התעלה  שפת  על 
הביטחון  במערכת  אותו(  שהגה  לב  בר  חיים 
שררה אמונה כי המעוזים בשילוב יחידות שריון 
בעורפן יעמדו בהתקפה מצרית. הנחה זו הייתה 
שגוייה, מיד עם תחילת המלחמה הסתבר כי קו 
המעוזים נפרץ ותוך מספר ימים הוא נכבש ע"י 

המצרים למעט מעוז אחד.

הימים  ששת  במלחמת  הגדול  הניצחון  לאחר 
התחושה  ובהנהגה,  בציבור  אופוריה  שררה 
הייתה שיש לצה"ל עליונות צבאית ושאף מדינה 

מלחמת ההתשה – תשכ"ח- תשל"א

מלחמת
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ואם  במלחמה  יותר  לפתוח  תעז  לא  ערבית 
תפתח צה"ל יוכל להכניעה בקלות – עובדה זו 
התבררה כטעות איומה שגבתה קורבנות רבים 

במלחמת יום כיפור. 

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
מתכוננת  מצרים  האש  הפסקת  "בחסות 

למלחמה". 

ביחידות  היה  כהן  יונה  והעיתונאי  הסופר 
פרסם  ולאחריה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
"האדמו"ר  שכותרתה  הצופה  בעיתון  כתבה 

מלובאוויטש - הפסקת האש טעות חמורה".

עם  לשיחות  שההסכמה  ואומר  חוזר  אני 
הייתה  לא  מתווך  באמצעות  או  הערבים, 
להפסקת  בהסכמה  קשורה  להיות  מוכרחת 
מו"מ  היה  לא  אחרים  עמים  מלחמות  גם  אש 
שיחות במצב  אדרבה,  תוך הסכם הפסקת אש 
חדשה  במלחמה  לפתוח  הזמנה  אלא  אינם  כזה 
ומתי? כשהמצרים בכל יום מוספים נשק וטילים 
רק להתגונן אלא להתקיף  לא  מוכרחה  וישראל 

לשם הגנה... 

כמה קרבנות נפלו כדי למנוע ממצרים הצבת 
שהפסקת  יודע  אינו  מי  ועתה  טילים  מערכי 
עמדותיהם  לחיזוק  למצרים  דרושה  האש 
הצבאיות ליד הסואץ ואחרי זה גם פאנטומים 
טילים  מזיזים מערכי  יום הם  יום  יועילו...  לא 
בישראל  המדינה  וראשי  התעלה  לקרבת 
מתחילים לומר: הקוזק אינו בסדר הוא מרמה 
אמר  הרצוג  כאלוף  צבאי  פרשן  גם  אותנו... 
שרק נאיביות היא לחשוב שאפשר יהיה למנוע 
מהמצרים לחזק את מצבם הצבאי בתעלה בימי 
המדינה:  ראשי  אמרו  לא  למה  האש  הפסקת 
בסדר, נדבר על שלום, אבל לא נפסיק למנוע 
את המצרים להתחזק. וכי לאחר שהמצרים יהיו 

שבמצבם  ולאחר  התעלה  ליד  היטב  מוכנים 
תתחיל  אז  שלום?  יעשו  למה  ישתפר,  הצבאי 
ולמה  מה  על  יפלו  קורבנות  ויותר  מלחמה  שוב 
השבוע  ובהפטרת  מזו?  גדולה  טיפשות  היש 
– כיצד הנביא מתאר את  קראנו – ממשיך הרבי 

מצבו "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה". 

)עיתון הצופה- ב' אלול תש"ל  )3.9.70( צילום 
של הכתבה הובא בספר שלום שלום ואין שלום 

עמ' 43(. 

מלחמה אבל בתנאים גרועים

לאחר  תש"ל  ראה  פרשת  שבת  בהתוועדות 
בסכנה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שהאריך 

שבהפסקת האש אמר:

מלחמת ההתשה הייתה 
מלחמה בין ישראל לבין 

מצרים  שהחלה כמה ימים 
אחרי סיום מלחמת ששת 
הימים ונמשכה יותר מ- 3 

שנים עד ה' מנחם אב תש"ל 
)7.8.70(, מועד בו הסכימו 

הצדדים על הפסקת אש 
שנכנסה לתוקף למחרת. 

למרות שישראל שמרה על 
ההסכם, המצרים הפרו מיד 

את ההסכמים והחלו בהכנות 
למלחמת יום כיפור.
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תיתכננה  עכשיו  ההנהגה  הולכת  בה  הדרך  מן 
בתנאים  אבל  מלחמה   – ח"ו  תוצאות  שתי  רק 
ישראל"  "שונאי  יד  הייתה  לא  שמעולם  גרועים 
לאויב  נוספים  יום  על התחתונה כל כך, שבכל 
הוא  כל  אתמול,  היה  כך  וכו'  טילים  מטוסים 
גם  כך  ,יהיה  אותם  יתקיפו  לא  ח"ו  ואם  היום 
בעיתון  נדפס  השיחה  של  מלא  )תוכן  מחר 
צילום   )9.70( תש"ל-  אלול  בחודש  שערים 
הכתבה המלאה הובא בספר שלום שלום ואין 

שלום – עמ' 46(   

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"מערך ההגנה של קו ברלב חסר ערך ולא יחזיק 

מעמד".

הרבי מתח ביקורת חריפה על קו בר לב לדבריו 
שהוקם  בעת  עוד  זה  בעניין  אזהרות  השמיע 
שמצרים  במקרה  כי  אז,  אמר  הוא  הזה.  הקו 
תחליט לתקוף – לא יוכל קו בר לב למנוע בעדה 
לצלוח את התעלה. את האזהרה הזאת השמיע 
–לדבריו באוזני מפקדים ישראליים ביקרו אצלו 
לדבריו הזהיר  יריב...  ירון  גם האלוף  ,ובכללם 

להחזיק  מסוגלת  ישראל  שאין  שנים  לפני  כבר 
צבא גדול במדבר , וקו בר-לב ללא חיילים רבים 
הוא נטול כל ערך. )עיתון ידיעות אחרונות כח' 

חשוון תשל"ד )26.11.73(.

וחצי  כחודש  התפרסמה  זו  כתבה  הערה: 
אותה  להביא  בחרנו  המלחמה,  תחילת  אחר 
משום שהיא מספרת את מה התחולל מאחורי 
הסיבה  למלחמה,   שקדמו  בשנים  הקלעים 
היא  בפומבי  נאמרו  לא  שהדברים  לכאורה 
כיוון שמדובר בקו ההגנה הדרומי של ישראל, 
מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נמנע  מדוע  מובן 
המשיח מלהצביע על חסרונותיו בפומבי )דבר 
שיכל להוות פגיעה בביטחון ישראל( אלא דאג 
אכן  פרטיות,  בפגישות  אזהרותיו  את  להעביר 
בספר "ברגע האמת" מובאים עדויות המאשרות 
יריב  אהרון  האלופים  ובראשם  צה"ל  שאלופי 
ואריאל שרון כמו גם אנשים נוספים במערכת 
במטרה  מהרבי  הדברים  את  שמעו  הביטחון 
לפרסמם למקבלי ההחלטות, אך הדרג הצבאי 
בשאננות  שרוי  היה  המדיני  הדרג  וכן  הבכיר 

ולא שמע לאזהרות.

תצלום חיילי צה"ל בשדה הקרב
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יום הכיפורים פרצה בהפתעה 
בתשרי  י'  הכיפורים  ביום 
ומצרים  סוריה  צבאות  של  בהתקפה  תשל"ד 
ביום  רשמית  הסתיימה  המלחמה  ישראל,  על 
ל' תשרי תשל"ד, עם זאת בצד הסורי הסתיימה 

המלחמה בי' בסיוון תשל"ד.

תפסה  בהפתעה  שהגיע  הערבית  התקפה 
בתחילת  מוכנים,  לא  הצבאיים  הכוחות  את 
המלחמה ישראל ספגה אבידות קשים תוך כדי 
התקדמות צבאות ערב ,היה חשש כבד שישראל 

לא תחזיק מעמד.

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
מפלה  תהיה  ולאויבים  במלחמה  תנצח  "ישראל 

גדולה יותר מהמלחמה הקודמת".   

פעולות שמימיות לפני המלחמה 

הרבי  יצא  תשל"ג   - השבועות  חג  בערב  א. 
יקבל  הקיץ  שבחופשת  לכך  לדאוג  בקריאה 
ביקש  תבע,  הוא  תורני.  חינוך  יהודי  ילד  כל 
אפשרית:  דרך  בכל  ילדים  עם  לפעול  והתחנן 
בלימוד תורה, בנתינת צדקה, הוספה בקייטנות 
ובמחנות קיץ, ריכוזם ליד הכותל המערבי בימי 

מלחמת יום כיפור - תשל"ד

מלחמת
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הסליחות ובעשרת ימי תשובה, רישומם לחינוך 
שיפעלו  כדי  זה  כל  ועוד.  הקודש  טהרת  על 
להשבית אויב ומתנקם כלשון הפסוק בתהילים 
עוז...  יסדת  ויונקים  עוללים  "מפי  ח':  פרק 

להשבית אויב ומתנקם".

ב. ערב "ימי בין המצרים" - פנה הרבי במכתב 
לכל ילדי העולם וביקש להוסיף בתורה וצדקה 
בכדי להשבית גם את אותו אויב שהביאנו לימי 
היום  עד  בעמינו  מתנקם  ועודו  המצרים  בין 
הזה. את הוראתו הדחופה ביום ח"י אלול לרכז 
וצדקה  תפילה  לתורה  המערבי  בכותל  ילדים 
השנה  את  שיסיימו  ידי  "ועל  במלים:  סיים 
ויבוטלו  ומתנקם...  אויב  ישביתו  כזה  באופן 
הקטרוגים  וכל  רצויים...  הבלתי  העניינים  כל 
ה'  אבה  ולא  שכתוב  וכמו  להיות...  שיכולים 
אלוקיך לשמוע אל בלעם... שיזרקו את השטן 

מבית דין של מעלה..."

ג. בו' תשרי תשל"ד- ערך הרבי סיום על מסכת 
חלקים  של  שייכותם  אודות  והאריך  חלה 
ממצרים ומסוריה לארץ ישראל... למחרת עמד 
שעות ארוכות וחילק מטבעות, לנתינת צדקה, 
לאלפי ילדים יהודים שהובאו לבית מדרשו לפי 

בקשתו.

ניבא ולא ידע מה ניבא

לאחר פרוץ המלחמה התבטא הרבי על פעולות 
אלו  "ניבא ולא ידע מה ניבא"  - יג' תשרי תשל"ד.

רש"י מביא בפירושו על התורה שפירוש רש"י 
על העה"ת הוא בשביל כל יהודי אפילו בשביל 
מה  ידע  ולא  "שניבא  הענין  למקרא  חמש  בן 
אמנם  אשר  עניינים  שישנם  אומרת  זאת  ניבא" 
הענין  שמטרת  יודע"  "אינו  הרי  מעשה  בשעת 

היה  שזה  תופשים  זמן  לאחר  מכן  שלאחר  הוא 
דבר בעיתו.

כל הקיץ דיברנו על "מפי עוללים ויונקים יסדת 
עוז וגו'...   להשבית אויב ומתנקם" וחיברנו את 
זה עם המאמר )ד"ה וקיבל היהודים( של הרבי 

הנשיא משנת תרפ"ז, 

מדוע "דחפו אותי" לדבר על ענין שעליו דובר 
בשנת תרפ"ז? 

אבל  לזמן  מזמן  אותו  חוזרים  היו  השנים  כל 
אבל  פעמים?  הרבה  כך  וכל  שטורם?  בכזה 
עכשיו התברר שהיה צריך את זה עם "להשבית 
אויב ומתנקם" ) יג' תשרי תשל"ג ליקו"ש חלק 

יד' בהוספות – תרגום מאידית(  

הערה: "ניבא ולא ידע מה ניבא" – חז"ל דורשים 
הפס'  על  הים  בשירת  רבינו  על משה  גם  זאת 
שמשה   – נחלתך"  בהר  ותטעמו  "תביאמו 
)ב"ב·  ידו  על  תהיה  לא  לארץ  שהביאה  ניבא 

קיט:,ילקו"ש וארא(  

"ועל ידי שיסיימו את 
השנה באופן כזה ישביתו 

אויב ומתנקם... ויבוטלו כל 
העניינים הבלתי רצויים... 

וכל הקטרוגים שיכולים 
להיות... וכמו שכתוב ולא 

אבה ה' אלוקיך לשמוע אל 
בלעם... שיזרקו את השטן 

מבית דין של מעלה..."
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ניבא"  ידע מה  ולא  "ניבא  מובן שהמושג  מכך 
באותה  אך  נבואה  הייתה  אכן  שזו  משמעותו 
שעה שנאמרה לא הבינו את פירושה הפנימי.  

יום לפני פרוץ המלחמה - ברכה שעם ישראל 
ינצח את אויביו בערב יוה"כ תשל"ד כ- 12 שעות 
הבנים  ברכת  בסיום    - המלחמה  פרוץ  לפני 
שהאיכות  רצון  "יהי  אמר:  התמימים  לתלמידי 

של עם ישראל תנצח את אויבי ישראל".

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"יהיה ניצחון הפעם תהיה לערבים מפלה גדולה 

יותר".

שישראל  )בזמן  המלחמה  פרוץ  לאחר  יום 
הייתה בנסיגה בכל החזיתות והמצב היה קשה(, 
רואיין הרבי על ידי העיתונאי גרשון יעקובסון 
אותו  הפנה  הרבי  המלחמה,  לתוצאות  ונשאל 
הרבי למכתב כללי שכתב לפני יום כיפור ובו 
א'  שמואל  בספר  חנה  של  שתפילתה  הסביר 
ישראל  לעם  שיהיו  המלחמות  כל  את  כוללת 
ישראל  בניצחון  ויסתיימו  המשיח  לביאת  עד 
זו האיכות,  יהודי מאז ומעולם  ושהעיקר אצל 
דרך התורה, שהיא המגבירה את האור ומגרשת 
את החושך )הדברים התפרסמו מיד בעיתונים(.

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"מצרים לא תתקוף בגזים בתעלת סואץ".

בגדוד  כחבלן  חב"ד ששירת  חסיד  אפרים מול 
המילואים שחנה מול איסמעיליה בעברה השני 
של תעלת סואץ סיפר-  יום אחד נודע כי מידע 
מודיעיני מהימן מצביע על תכנית מצרית לבצע 
המטכ"ל  הוראת  כוחותינו.  על  גזים  התקפת 
את  לגלח  חייבים  הזקנים  בעלי  שכל  הייתה 

זקנם החלטתי שעליי לשאול את הרבי שליט"א 
יתקיפו  לא  המצרים  ענה:  הרבי  המשיח,  מלך 
דיווחתי  כאשר  בזקן!,  לגעת  צריך  ולא  בגזים 
הבטחתו  ועל  הרבי  תשובת  על  למפקדים 
החד משמעית שלא תהיה התקפת גזים הייתה 
המודיעין  דיווחי  כל  "הרי  עצומה:  התרגשות 
מצביעים בוודאות על התקפת גזים צפויה?!"... 
 - נביא"  הוא  הרבי  "אכן  נביא?"...  הוא  "מה?! 
עניתי חד משמעית - "ואם הוא אומר שהמצרים 
לא יתקיפו הרי כך בדיוק יהיה!" וכך אכן היה. 
אפרים  ר'  עם  שנערך  טלוויוני  ראיון  )מתוך 

מול(. 

חייל מניח תפילין במהלך מלחמת יום הכיפורים
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אדר א' ה'תשל"ח )3.78(, נכנסו 
עד  לבנון  לדרום  צה"ל  כוחות 
לפגוע  הייתה  המבצע  מטרת  הליטני  לנהר 
בדרום  הפלסטינים  הטרור  ארגוני  בתשתיות 
לבנון, ובכך להפחית את פעילותם כנגד ישראל 
ואזרחיה. במסגרת 'מבצע ליטני', ניהלו קרבות 
מערי  חלק  על  והשתלטו  אש"ף,  מחבלי  מול 
והתבצרו  לצור  נמלטו  המחבלים  לבנון,  דרום 

בה.

חיילי צה"ל צרו על העיר אך הופעל לחץ מדיני 
באזרחים.  לפגיעה  מחשש  לעיר  להיכנס  שלא 

חודשים,  כשלושה  במשך  בשטח  החזיק  צה"ל 
לאחר  הבינלאומי  לגבול  חזרה  לנסיגתו  עד 
סיום המבצע החלו המחבלים לירות קטיושות 
אל עבר היישובים בגבול הצפון. בעקבות כך, 

החל צה"ל לתכנן מבצע צבאי בלבנון.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בנבואה: אם 
לא יכבשו את צור יצטרכו להילחם שוב בלבנון 

בתנאים קשים יותר.  

אדמו"ר  כ"ק  אמר  תשל"ח  שני  פסח  בשחת 
"גם  למבצע:  בקשר  המשיח  מלך  שליט"א 
הראשון  החיסרון  חסרונות:  היו  זה  במבצע 

מבצע ליטני ומלחמת לבנון תשל"ח - תשמ"ב

בחודש
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שנתנו למחבלים לברוח ולא תפסו או השמידו 
אותם ... אבל החיסרון הגדול ביותר הוא שלא 
היא אחד  זו  עיר  "צור" שהרי  העיר  את  כבשו 
הראשי  והמטה  ביותר  הגדולים  המרכזים  מן 
של המחבלים ומפקדי הצבא שניהלו את מבצע 
המלאכה  את  שיסיימו  בתוקף  דרשו  ליטני 
ויכבשו את צור אך המדינאים נכנעו ללחצים, 
ולא רק שלא נתנו לכבוש את צור אלא גם לא 
צור  ש"מצפון"-  קרה   וכך  סביבותיה...  את 
"תפתח הרעה", ומשם חוזרים עכשיו המחבלים 
להוציאם  הצלחנו  ה'  שבעזרת  המקומות  לכל 
בעיית  את  לגמור  שיכלו  זה  ותמורת  משם. 
שנצטרך  לכך  גרמו  הרחבה,  מתוך  המחבלים 

אח"כ להלחם בהם שוב אך בתנאים יותר קשים 
ממה שהיו במבצע ליטני". 

 )פסח שני תשל"ח – כמעט 4 שנים לפני מלחמת 
לבנון - הדברים התפרסמו בעיתונים שונים(.

שליט"א  הרבי  דברי  פה  שגם  לומר  צורך  אין 
מלך המשיח התבררו כנכונים כאשר במשך 4 
השנים מהמבצע   ארגון אש"פ התעצם והגיע 
קרוב ל-20 אלף חיילים,  במהלך 4 השנים ביצע 
שלבסוף  עד  בישראל  קשים  פיגועים  אש"פ 
בלבנון  כוללת  למערכה  לצאת  ישראל  נאלצה 
ספגה  וישראל  רבות  טעויות  נעשו  שם  גם 

אבידות רבות - גם מלחמה זו לא הוכרעה. 

השמדת יעדי טרור ע"י צה"ל
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לאחר   ,)11.5.1985( תשמ"ה 
צ'רניינקו,  המזכ"ל  של  מותו 
המפלגה  למזכ"ל  גורבצ'וב  מכאל  התמנה 
הקומוניסטית - ובכך לשליטה בפועל של ברית 

המועצות. 

ב יב' שבט התש"ן )7.2.90( לאחר כ- 70 שנים 
 15 בכ-  הקומוניסטית  רוסיה  שלטה  בהם 
המרכזית  הוועדה  התכנסה  נוספות,  מדינות 
של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות 
השלטוני  הכוח  מונופול  על  לוותר  והסכימה 
 15 מכן  לאחר  שבאו  השבועות  במשך  שלה. 

המועצות  ברית  את  המרכיבות  הרפובליקות 
הרפובליקות  רב-מפלגתיות,  בחירות  ערכו 
והשתלטו  שלהן,  הריבונות  על  לעמוד  החלו 
ההתפרקות  תהליך  המקומיות  הכלכלות  על 
הושלם סופית רק בקיץ של תשנ"א כפי שיובא 

להלן.

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
גורבצ'וב הוא המנהיג שישחרר את היהודים.

לאחר  שבוע  ברנובר  ירמיהו  פרופסור  מספר 
וביקש  לי  גורבצ'וב לשלטון הרבי קרא  עליית 
שמכאן  בריה"מ  ליהודי  מסר  להעביר  ממני 

נפילת הקומוניזם ועליית יהודי בריה"מ תש"נ

בכ' אייר
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יהודי בריה"מ מגיעים לארץ ישראל תש"נ 1990

שישחרר  הנשיא  והוא  ישתפר  המצב  ואילך 
עוד  מהחסידים  חלק  שנים  באותם   – אותם 
סבל מהתנכלויות השלטון ומובן באיזו הפתעה 
הפוכה  הייתה  זו  הודעה  ההודעה.  התקבלה 
מההערכה ששלטה בשירותי הביטחון בישראל 
עם  חזק  מנהיג  הוא  שגורבצו'ב  ובארה"ב 
המועצות  ברית  של  כוחה  להעצמת  תוכניות 

וצריך להתכונן לזמנים קשים.

כעבור שנים שברנובר נפגש עם גורבצ'וב וסיפר 
לו על כך ,התפלא גורבצ'וב ולא הבין איך הרבי 
ידע שהרי באותה שעה לא היו לו שום תוכניות 
רק שנה לאחר עלייתו לשלטון התגבשה אצלו 
תוכנית להדק את אחיזת השלטון ולהחזיר את 

תוכנית   – הגדולים"  "לימיה  המועצות  ברית 
מצולם  ראיון  )מתוך  לפועל...  יצאה  שלא 

שנערך עם פרופסור ירמיהו ברנובר(.

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ויגיעו לארץ  המוני יהודים יצאו בקרוב מרוסיה 

הקודש.

בצעדים  לנקוט  הרבי  החל  תשמ"ז  בשנת 
הקומניסטי.  המשטר  נפילת  לקראת  מעשיים 
הוא הורה לברנובר ללכת ליצחק שמיר שכהן 
לבנות  שצריך  לו  ולומר  הממשלה  כראש  אז 
שיכוני עולים ולהכין מקומות תעסוקה לעולים 
הרבים העתידים לעלות לארץ ישראל. בעקבות 

דברי הרבי נבנה שיכון שמי"ר בירושלים.
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לפנות  ה'תש"נ 
צבא  פלש  בוקר 
עיראק לכוויית. תוך זמן קצר הושלם כיבושה 
התנגדות  ליצור  על-מנת  הנפט  נסיכּות  של 
ארה"ב  הקימה  העיראקית,  לתוקפנות  ממשית 
קואליציה שכללה 34 מדינות. רובן שלחו סיוע 
צבאי למערכה המתוכננת, וחלקן סייעו באופן 

כלכלי.

במדבר",  "מגן  מבצע  החל  מנחם-אב  בט"ז 
ובמהלכו הוצב כח בין-לאומי חזק. 700 מטוסי 
החלו  ענק  ספינות   - ו400  ומטען  נוסעים 

טונות  ומיליוני  חיילים  אלפי  מאות  להעביר 
ציוד צבאי לאזור המפרץ. 

המאוחדות  האומות  של  הביטחון  מועצת 
והציבה  עיראק  כלפי  סנקציות  בנקיטת  החלה 
ארבעה  תוך  נסיגה   - אולטימטום  בפניה 
חודשים מכווית, או שישולם מחיר כבד. משפג 
תנש"א  בשבט  ב'  חמישי  ביום  האולטימטום 
מדינות,   34 בת  קואליציה  פתחה   ,)17.1.91(
"סופה  במבצע  הברית,  ארצות  בראשות 
במדבר" שהחל במתקפה אווירית רחבת היקף, 
בן  קרקעי  במהלך  גם  באדר(  )בי'  מכן  ולאחר 

מלחמת המפרץ- קיץ תש"נ - פורים תנש"א

בי"א מנחם אב
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דברי הרבי שליט"א מלך המשיח אודות ניצחון המלחמה מתפרסמים בעיתון ידיעות אחרונות

במהלך  כווית.  שוחררה  במהלכו  שעות   100
את  סקאד  טילי  ב39  עיראק  תקפה  הלחימה 
ישראל המלחמה הסתיימה בחג הפורים תשנ"א. 

נשיא עיראק סאדאם איים בחריפות על ישראל. 
מישראל",  מחצית  "לשרוף  כגון  בביטויים 
ו"לשחרר בקרוב את ירושלים". הדברים אושרו 
גם באזהרתו של שר החוץ העיראקי ש"ישראל 
לרשות   – מראשיתו"  בסכסוך  מעורבת  תהיה 
המסוגלים  טילים  אלפי  עמדו  העירקי  הצבא 
כימי  נפץ  ראש  בעלי  חלקם  לישראל  להגיע 
להמוני  ה"י  לגרום  היו  שעלולים  וביולוגי 

נפגעים.   

"שנה שמלך המשיח נגלה בה"

למתבונן בשיחותיו הק' מובן שמלחמת המפרץ 
לא הייתה עוד מלחמה אלא היוותה שלב חדש 

בתהליך הגאולה, כבר בש"ק ראה כז' מנחם אב 
תש"נ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
שמעוני  בילקוט  הנאמר  את  תואמת  שהמלחמה 
מאז  המשיח"  המלך  "נגלה  בה  השנה  אודות 
אותה התוועדות היו דברי המדרש שגורים בפיו 
הק' כמעט בכל שיחה או התוועדות והדברים 

התפרסמו בהרחבה בעיתונים

"ותמורת זה שיכלו לגמור 
את בעיית המחבלים מתוך 

הרחבה, גרמו לכך שנצטרך 
אח"כ להלחם בהם שוב אך 

בתנאים יותר קשים ממה 
שהיו במבצע ליטני"
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הילקוט שמעוני אודות מלחמת 
המפרץ

כל  בו  נגלה  יצחק:  שנה שמלך המשיח  "א"ר 
מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה: 

מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי 
לארם ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב 
מתרעשים  העולם  אומות  וכל  העולם  כל  את 
אותם  ויאחוז  פניהם,  על  ונופלים  ומתבהלים 
מתרעשים  וישראל  יולדה,  כצירי  צירים 

ומתבהלים, ואומר: להיכן נבוא ונלך"?

ואומר להם: בני, אל תתיראו, כל מה שעשיתי 
לא עשיתי אלא בשבילכם. 

מפני מה אתם מתיראים? 

כגאולה  ולא  גאולתכם,  זמן  הגיע  תיראו  אל 
ראשונה גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה 
לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה, אבל גאולה 
אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה.

עומד  בא  המשיח  שמלך  בשעה  רבותינו:  שנו 
על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל 

ואומר: ענוים, הגיע זמן גאולתכם!

)יל"ש ישעי' רמז תצט(

הערה: בכל שיחותיו הק' בהן ציטט את המדרש 
הנ"ל  דילג כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
ובהגהת  העולם"  כל  את  "ומחריב  המילים  על 
על  להרות  אלו  מילים  על  קו  העביר  השיחה 
רעה  שנבואה  היא   הלכה  שהרי   – השמטתם 
אינה חייבת להתגשם, "ביטול חורבן זה" גופא 
התבטא  בהם  הטובות  מנבואותיו  חלק  היה 

שיהיו ניסים וכו' כמובא להלן.

המאורעות במפרץ הפרסי תואמות 
את דברי המדרש

הגאולה  מסימני   - הפרסי  במפרץ  המאורעות 
כו'",  מתגרות  ל"מלכיות  בנוגע  רז"ל  כמאמר 
בפשטות  )דקאי  פרס  "מלך   - יותר  ובפרטיות 

במהלך מלחמת המפרץ
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ערבי  במלך  מתגרה  עירק(  שכולל  השטח  על 
ומתבהלים  מתרעשין  העולם  אומות  וכל  כו' 
כו', ואומר )הקב"ה( להם )לישראל(.. אל תיראו 
"בשעה  ומסיים  וממשיך  גאולתכם",  זמן  הגיע 
המקדש  בית  גג  על  עומד  בא  המשיח  שמלך 
והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע 

זמן גאולתכם.

)שיחת שבת פרשת בראשית תשנ"א(

חו"ל שם משיח מכריז את הבשורה  

מלך המשיח עומד )מכבר( על גג בית המקדש 
והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע 
נתקדשו,  לא  דגגין  וכידוע  גאולתכם",  זמן 
והרי זה בדוגמת חוץ לארץ שלא נתקדש )על 
באה  ולזה  ישראל(.  ארץ  כמו  לא   - פנים  כל 
ההכרזה )כפי שהכריזו גם בהתוועדויות שלפני 
ממש,  ומיד  תיכף  גאולתכם"  זמן  "הגיע   - זה( 
ממש ממש ממש... )שיחת שבת פרשת חיי שרה 
"בית  בקונטרס  הענין  הרחבת  וראה  תנש"א 

רבינו שבבל"(

שנת תשנ"א היא השנה שבה מלך 
המשיח נגלה ובא

שנה זו היא ")תהא( שנת נפלאות אראנו", השנה 
שבה יקויים היעוד "כימי צאתך מארץ מצרים 
"נפלאות"  בפועל  ראו  וכבר  נפלאות",  אראנו 
נגלה  המשיח  שמלך  ה"שנה  שזוהי  המעידים 
והוא  בא..  המשיח  שמלך  ל"שעה  ועד  בו", 
משמיע להם לישראל ענוים הגיע זמן גאולתם" 
)כדברי הילקוט שמעוני( ועד להכרזה ש"הנה 
היינו,  בא,  שכבר  בא"  המשיח(  )המלך  זה 
המשיח,  ימות  התחלת  סף  על  כבר  שעומדים 

על סף התחלת הגאולה, ותיכף ומיד המשכתה 
ושלימותה.

)שיחת שבת פרשת נשא תנש"א(

לסיכום: כשם משה רבינו הגואל הראשון  הכריז 
את הבשורה "פקד פקדתי" בנבואה וזו הייתה 
את  לגאול  ה'  כשליח  שלו  הראשונה  הביאה 
ישראל, כך בתנש"א הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח שזו השנה שמלך המשיח נגלה בה, 
הנבואות על הניסים במלחמת המפרץ קשורות 
עם הנאמר במדרש שהקב"ה )ע"י נביאו( אומר 
שפרסם  כפי   – תתייראו"  אל  "בני  לישראל 

נשיא עיראק סאדאם 
איים בחריפות על ישראל. 

בביטויים כגון "לשרוף 
מחצית מישראל", 

ו"לשחרר בקרוב את 
ירושלים". הדברים אושרו 

גם באזהרתו של שר 
החוץ העיראקי ש"ישראל 

תהיה מעורבת בסכסוך 
מראשיתו" – לרשות הצבא 
העירקי עמדו אלפי טילים 
המסוגלים להגיע לישראל 

חלקם בעלי ראש נפץ כימי 
וביולוגי שעלולים היו לגרום 

ה"י להמוני נפגעים
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לכולם כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. 

אדמו"ר  כ"ק  פרסם  הקרבות  שהחלו  לפני 
בנבואת  העוסק  ליקוט  המשיח  מלך  שליט"א 
מוסבר  בליקוט  מצרים  מפלת  על  יחזקא-ל 
למצרים  נבוכדנצר  בין  שנערכה  שהמלחמה 
הייתה כדי להוכיח לעם ישראל שיחזקא-ל הוא 
תשכ"ז  בחורף  שנאמרה  זו  שיחה  אמת,  נביא 
הימים,  ששת  מלחמת  לפני  ספורים  חודשים 
הוגהה ופורסמה בקשר עם המלחמה במפרץ, 
קשר זה מתאים ללשון המדרש "כל מה שעשיתי 
לא עשיתי אלא בשבילכם"  היינו שכל המלחמה 

היא כדי שיהודים יוכלו לזהות את נביא הדור. 

דברי  המשך  גם  התקיים  המלחמה  סיום  לאחר 
המדרש אודות הכרזתו של מלך המשיח "ענווים 

הגיע זמן גאולתכם" כאשר בש"ק שופטים נאמרה 
הנבואה המפורסמת "הנה הנה משיח בא". 

כאן  הובאו  שהיו  המענות  ריבוי  מפאת  הערה: 
רק חלק קטן המשקף את דעתו הק'.

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"ארץ ישראל בטוחה ויהיו ניסים".

והביטחון  החוץ  וועדת  יו"ר  קולאס,  אלי  למר 
מנחם-אב,  בי"ד  לרבי  שהגיע  הכנסת,  של 
עיראק  פלישת  לאחר  בלבד  ימים  שלושה 
וביקש ברכה ליהודים בארץ ישראל.  לכוויית, 
הרבי מלך המשיח שליט"א השיב לו: "צריכים 
יוסיף הקב"ה עוד  ואז  להוסיף בביטחון בקב"ה, 
יותר בברכותיו. והם יהיו ברכות בריאות וברכות 

שקטות, ומתוך מנוחת הנפש והגוף".

טנק צ'אלנג'ר 1 בריטי במהלך מלחמת המפרץ
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שר  דולרים  בחלוקת  עבר  מנחם-אב  בכ"ח 
המשטרה מר רוני מילוא, ואמר לרבי: "אנחנו 
נדיר,  באופן  הרבי,  קשים...".  בימים  נמצאים 
כבר  קשים.  ימים  אלו  "אין  דבריו:  את  קטע 
בה  אלוקיך  ה'  ‘עיני  מפורש  שכתוב  אמרתי 

מראשית השנה ועד אחרית שנה".

דווקא עכשיו ליסוע לארה"ק

יום שישי ג' שבט בגלל המצב בעולם ובאה"ק, 
פחדו מספר נשים ליסוע ולהשתתף בכנס נשי 
ובנות חב"ד המתקיים בעיר ‘מיניסוטא' ואחרי 
תפילת שחרית מסר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
גרונר  ליב  יהודה  הרב  המזכיר  ע"י  המשיח 
עושה  משם  גוי  "אם  מאידית(:  )תרגום  בזה"ל 

בגצ'קע  מאמין  שהוא  בגלל  עושה  שהוא  מה 
וחומר שיהודים שמאמינים  וקל  כל שכן  שלו, 
 – בטחונם  להראות  הכל  לעשות  צריכים  בה' 
כאלו שמראים  דברים  לעשות  חס-ושלום  ולא 
העדר הבטחון. במילא צריכים לראות שכל אלו 
שצריכים לנסוע – שיסעו ושיראו שיצטרפו עוד.

להשאר באה"ק

הרבי  את  ששאלה  אשה  אלול  ה'  ראשון  יום 
בארץ- הנמצא  לבנה  להורות  האם  שליט"א 
הקודש שישוב לניו-יורק עקב המצב הבטחוני 

בארה"ק.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: מדוע? הנ"ל: 
שיישאר בארץ הקודש?

39 טילים נורו על ישראל, שמי גוש דן במהלך מלחמת המפרץ
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כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: שהוא ישאר 
בארץ הקודש! והשי"ת יהיה איתו. הנ"ל: שלא 

יחזור לכאן?

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: לא! והוסיף 
בחיוך: מדוע?

אין מה להיבהל – ליהודים באה"ק תהיה מנוחת 
הנפש והגוף.

ה'תנש"א בהתוועדות  כסלו  ז'   – ויצא  פ'  שבת 
דיבר הרבי דברים ברורים בנוגע למצב באה"ק: 
דיבר על מצב העולם, באומרו  בסיום השיחה 
אין  וליהודים  ונבהל,  נרעש  העולם  בתרגום: 
מה להיבהל מפני שזה מסימני הגאולה, ואמר: 
הנפש  מנוחת  תהיה  באה"ק  ובעיקר  שליהודים 
ומנוחת הגוף. ]ולהעיר שבמשך זמן זה באה"ק 
התרחש נס, אשר הטביעו כמה מחבלים ימ"ש 

שרצו לחדור ר"ל דרך הים לאה"ק[.

היו  לאה"ק  הנסיעה  ענין  על  וברכות  )מענות 
ליפול  שהחלו  לאחר  גם  התקופה  כל  לאורך 

הטילים(.

יום חמישי כ"ד טבת – יום ההילולא דאדמוה"ז 
לפני הנסיעה לאוהל חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
כן  בעמדתו.  שינוי  אין  כי  ואמר  המשיח  מלך 
ובקרוב  לדאוג  מה  אין  התבטא:  הרבי  כי  נודע 
גם  זאת  ולמסור  ה"נפלאות-אראנו"  את  יראו 

לתושבי ארץ הקודש. 

לרבה הראשי של העיר אילת, הרב יוסף העכט 
למצב  בקשר   – עירו  תושבי  לגבי   – ששאל 

הביטחוני, השיב: אין על מה להבהל כלל וכלל.

בנבואה:   המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"לא תהיה מלחמת גזים".

א. בכח' מנחם אב התראיין המזכיר הרב יהודה 
התייחסותו  בעקבות  ישראל'  ל'קול  גרונר  ליב 

צאפלין גולדשטיין עם הרבי שליט"א מלך המשיח 
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בי"א מנחם-אב תש"נ 
לפנות בוקר פלש צבא 

עיראק לכוויית. תוך זמן 
קצר הושלם כיבושה של 

נסיכוּת הנפט על-מנת 
ליצור התנגדות ממשית 
לתוקפנות העיראקית, 

הקימה ארה"ב קואליציה 
שכללה 34 מדינות. רובן 

שלחו סיוע צבאי למערכה 
המתוכננת, וחלקן סייעו 

באופן כלכלי

בארץ  למצב  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  של 
האחרון  בזמן  אומר  הרבי  ואמר:  הקודש, 
יותר  גדולה  הגאולה תבוא במהירות  שלדעתו 

ממה שחושבים.

ובנוגע למצב הביטחוני בארץ הקודש, אתמול 
בהתוועדות ביקש הרבי למסור שאין מה לפחד 
הרבי  בארץ.  שמתרחשים  מהאירועים  ולדאוג 
אין  ולדעתו  לנושא מסיכות האב"כ,  גם התייחס 
יהיה  שלא  חושב  שהוא  משום  בזה,  למהר  מה 
צורך בזה. ובנוגע לשאלה אודות אגירת מזון – 
לא לעשות זאת. בסיום דבריו חזר המזכיר הרב 
ב'ילקוט  המדרש  דברי  על  גרונר  ליב  יהודה 

שמעוני

שכונת  של  רבה  ע"ה,  רלב"ג  יהוסף  הרב  ב. 
קרית יובל בירושלים, כתב לרבי מלך המשיח 
הקודש,  בארץ  הביטחוני  המצב  על  שליט"א 
רכישת  אודות  שואלים  שתושבים  והוסיף 
אחר  לא  הרבי  של  המענה  אב"כ.  מסיכות 
ע"ד  למקרא  חמש  בן  תינוק  ישאל  א.  להגיע: 
מש"נ מפורש ע"ד הפשט תמיד עיני ה"א בה גו' 
ב. לגבי אגירת מזון – ה"ז הפקעת מחירי מזון 

בארץ הקודש!!  ג. אזכיר עה"צ.

"דבר":  בעיתון  התפרסם  זה  מענה  בעקבות 
הרבי הבטיח שלא יאונה רע וכי לא תהיה מתקפת 

גזים על ארץ הקודש. 

המלחמה תסתיים בפורים

בנבואה:   המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"המלחמה תסתיים בפורים".

בתחילת חודש שבט העיתונאי מיכאל טוכפלד 
חזר על דבריו של הרבי ב'קול ישראל' כי אין 
המציינים  נפלאות  של  ימים  ו"אלה  לפחד 

הכתב  הגאולה".  ותחילת  הגלות  זמן  סוף  את 
סיום  את שעת  צופה  הרבי  כי  לספר  עוד  ידע 
הקרבות. היה זה כאשר אחד הקצינים בא ליטול 
ממנו את ברכת הדרך, וסיפר שהוא לוקח עמו 
הוא  פורים  עד  כי  השיב  הרבי  אסתר.  מגילת 
הכתב  אמר   - להזכירכם  פורים  בבית.  יהיה 

פורים - חל בעוד פחות מחודש וחצי...

ממה  שונה  קצת  היה  הסיפור  למעשה  הערה: 
סיפר הכתב...  הרב יעקב גולדשטיין, הצ'פליין 
של גדוד הפטריוט אמר לרבי בחלוקת הדולרים 
הייתה  כך  לסעודיה,  לנסוע  אמור  הוא  כי 
התוכנית המקורית והתכונן לקחת עמו מגילת 
אסתר. הרבי שאל בתמיהה "אתה בטוח שאתה 
בחיוב,  השיב  גולדשטיין  הרב  לשם"?  נוסע 
והרבי חייך ואמר "משיח יבוא עוד לפני שתסע 
נשלח  גולדשטיין  הרב  דבר  של  בסופו  לשם". 
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הובנו  בפורים,  הקרבות  סיום  עם  לישראל. 
דבריו של הרבי כי לא יצטרך את המגילה עד אז 
למרות זאת אישר הרבי בהמשך והתיר לפרסם 

בשמו שהמלחמה תסתיים בפורים:  

למזכיריו  הרבי  פנה  פורים  לפני  ימים  כמה 
שהמלחמה  הבטחתי  האם  בתמיהה:  ושאלו 
עשה  זאת  שואל  הרבי  בעוד  בפורים  תסתיים 
בידו  הגיב הרבי בתנועת יד של ביטול כאומר 

'נו, גם זה עוד יהיה'.

כזכור המתקפה היבשתית החלה בי' באדר רק 
שהיא  היו  וההערכות  פורים!!!  לפני  ימים   4

תמשך הרבה זמן.

"חי  מארגון  מצגר  הרב  שלח  פורים  לפני  יום 
פאונדיישן" מודעה למערכת העיתון "ניו יורק 
תסתיים  המלחמה  כי  פורסם  במודעה  טיימס" 
ביום חג הפורים. המודעה הייתה לנגד עיניו של 
הרבי ואושרה על ידו  - ואכן הקרבות הסתיימו 

באופן רשמי ביום הפורים.

חיל האוויר האמריקני מעל שדות הנפט בכווית
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המועצות  ברית  נשיא  גורבצ'וב 
פדרלית  לברית  להגיע  ניסה 
חדשה, בה המדינות יהיו עצמאיות, אבל לברית 
חוץ  ומדיניות  משותף  צבא  נשיא,  יישארו 
משותפת. אולם ביום שני לאחר ש"ק שופטים 
ניסיון  התחולל   )19.9.91( תשנ"א  אלול  ט' 
ההנהגה  ראשי  בהנהגת  שמרנים  של  הפיכה 
וראש הקג"ב, שניסו בכך למנוע את הצעד לו 
התנגדו. הם החזיקו את גורבצ'וב במעצר בית 
והודיעו  קרים,  האי  בחצי  שלו  הקיץ  בבית 

נאלץ  הוא  בריאות  בעיות  שבשל  לציבור 
הקושרים  נגד  בהפגנות  פתח  הציבור  לפרוש. 

במוסקבה ובלנינגרד.

הקושרים שלחו עשרות טנקים למוסקבה לדכא 
את המחאה, אך חלק מאנשיהם סירבו להשתתף 
בדיכוי המרד ועברו לצד המפגינים. ביא' אלול 
חזר  וגורבצ'וב  ההפיכה,  )21.8.90( התמוטטה 
הוא  שהיה.  למה  שב  לא  מעמדו  למוסקבה. 
וביום ש"ק  ניסה להנהיג את המשך השינויים, 
פרשת תצא יד' אלול תשנ"א )24.9.90( התפטר 

מיכאל

ההפיכה הצבאית בריה"מ – קיץ תנש"א

"וכשמשלחים אותו נותנין לו אות ומופת כדי שידעו העם שהא-ל שלחו באמת".
המופת שהיה בזמן אמירת השיחה על נבואת הגאולה - שופטים נ"א
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של  הקומוניסטית  המפלגה  כמזכיר  מתפקידו 
ברית המועצות.

השונות  הרפובליקות  החלו  ההפיכה  תום  עם 
להכריז על עצמאות מלאה.  ביום רביעי פרשת 
התפטר   )25.12.1991( תשנ"ב  טבת  ח'  שמות 
המועצות  ברית  כנשיא  מתפקידו  גורבצ'וב 
שחדלה להתקיים באופן רשמי ביום שלמחרת 

כשהסובייט העליון פירק את עצמו. 

בנבואה:   המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"להמשיך בכל הפעולות ויבשרו טוב". 

המהפיכה  פרוץ  יום  באלול  ט'  שני  ביום 
כשטנקים נכנסו למוסקבה רבים משלוחי המלך 
ששהו במדינות ברית המועצות באותה תקופה 
מחנות  את  לערוך  שנשלחו  בחורים  )ביניהם 

הקיץ( פנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
היה:  המענה  לעשות.  מה  בהולה  בשאלה 
כפשוט   - השאלה  קבלתי  גדול  הכי  "בתמהון 
ימשיכו בכל התכניות שלהם, כולל הקייטנות, עד 
גמירא, וה' יצליחם ויבשרו טוב" )המענה פורסם 

לרבים ששאלו על המצב(. 

הקושרים שלחו עשרות 
טנקים למוסקבה לדכא 
את המחאה, אך חלק 

מאנשיהם סירבו להשתתף 
בדיכוי המרד ועברו לצד 

המפגיני

טנקים בכיכר האדומה, תשנ"א 1991
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הגיעו  תשנ"ב 
סופת  על  ידיעות 
הוריקן שנעה לכיוון מיאמי בפלורידה מומחים 
בעוצמה  בעיר  תפגע  שהוספה  שהעריכו 
המוני  החוף,  מקו  לברוח  לתושבים  הורו  רבה 
של  בשיירות  ונעו  בתיהם  את  פינו  אזרחים 
מכוניות צפונה, קרוב למיליון איש ברחו לעיר 
דווקא שם פגעה  קנדלייק אך בסופו של דבר 

הסופה בצורה קשה.  

בנבואה:  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
לשאלה האם לצאת המעיר הורה הרבי להישאר 

בעיר.

עשרות  כמה  בפלורידה  פעלו  ימים  באותם 

ו15  יהודים  מאות  עם  בקשר  שהיו  שלוחים 
הסופה   בנתיב  בדיוק  ממוקמים  שהיו  מוסדות 
שליח הרבי במיאמי הרבי רפאל טננהויז שאל 
 – בעיר  להישאר  תשובה  וקיבל  הרבי  את 
תשובתו  את  הפיצה  "רויטר"  הידיעות  סוכנות 
שאנשי  הייתה  המומחים  ותגובת  הרבי  של 
לכתוב  צריך  שנשאר  ומי  מתאבדים  חב"ד 
צוואה...  בסופו של דבר הסופה פגעה בעוצמה 
נמוכה בהרבה מההערכה הראשונית המוסדות 

והרכוש של חסידי חב"ד נשאר ללא פגע. 

ניו  בעיתון  הסיפור  הופיע  הסופה  למחרת 
הרבי  של  "עצתו  שכותרתה  בכתבה  טיימס 

פשוט שמימית".

ההוריקן במיאמי – קיץ תשנ"ב

בכ"ד מנחם אב
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משבר  היה  ברוסיה  החוקתי 
שהתרחש  ופוליטי  חוקתי 
לשיאו  והגיע  תשנ"ג   שנת  במהלך  ברוסיה 
היווה  המשבר  תשנ"ד.  תשרי  חודש  במהלך 
לבין  ותומכיו  ילצין  בוריס  הנשיא  בין  עימות 
יושב ראש הפרלמנט רוסלאן חסבולטוב. הוא 
 187 נהרגו  במהלכו  מזוין  בעימות  הסתיים 
לאחר   .437 ונפצעו  אזרחים,  רובם  אדם,  בני 
מעצר ראשי הפרלמנט הכריז ילצין על ביצוע 
בחנוכה  השלטון.  בסדרי  משמעותיים  שינויים 
תשנ"ד נערכה הצבעה לאישור החוקה החדשה 

ובחירות לפרלמנט הרוסי)הדומה(. 

החשש היה שהמאבק יהפוך למלחמה של ממש 
בין הצדדים ויגרום ה"י לנפגעים בקרב היהודים

בנבואה:     המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
אף אחד מהשלוחים והצוות שסייע לא יינזק.

מספר הרב משה קליין ששימש את הרבי באותם 
שנים: באחד מימי חול המועד של שנת תשנ"ד, 
הקדוש,  בחדרו  משמרתי  על  ניצב  כשאני 
בידו  אליי  החווה  הרבי,  אליי  פנה  פתאום 
מה  ושאלתי  מיד  ניגשתי  'נו'.  ואמר:  הקדושה 
הכיסא  לכיוון  החווה  ובתשובה  הקדוש  רצונו 
לעבור  רוצה  הרבי  "האם  שאלתי:  'נו'.  ואמר: 

המשבר החוקתי ברוסיה – תשרי תשנ"ד

המשבר
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לכיסא?" וענה: "יע". ומיד נעשה כרצונו. לאחר 
לרמז  פיו  על  בידו  הרבי  סימן  ידיו,  נטילת 

שברצונו לאכול.

שיפור  על  המעיד  הדבר,  על  מאוד  שמחתי 
במצב הבריאות, ומיד לחצתי על הפעמון שהיה 
ובא  ענה  גנזבורג  שלום  ר'  תמיד.  עליי  תלוי 
בריצה ואמרתי לו שהרבי רוצה לאכול, וכדרכו 
שר'  לרבי  הרבי. אמרתי  רצון  למלא  כצבי  רץ 
שלום הלך להביא את האוכל ויבוא בתוך כמה 

דקות, ונענע בראשו להסכמה.

הרבי  בסוכה.  האוכל  את  מיד  הכין  שלום  ר' 
הדלת  נפתחה  רגע  באותו  מעט.  ואכל  בירך 
והמזכיר הרב גרונר ניגש לרבי ושאל אם אפשר 

לשאול משהו.

הראשון  שברגע  להיאמר  ניתנת  האמת 
אכל  לא  שהרבי  שבועיים  כמעט  התפלאתי. 
דבר וכעת ברצונו לאכול משהו. האם זה הזמן 
לשאלות? אבל עד מהרה הבנתי שאכן מדובר 

בעניין דחוף מאוד של פיקוח נפש.

והרב  נענע בראשו שאפשר לשאול  מיד  הרבי 
גרונר שאל: יש ברוסיה הפיכה צבאית. הצבא 
אמריקה  טנקים.  מלאה  ומוסקבה  השתלט 
אזרח  שאינו  ומי  במוסקבה  מטוסים  העמידה 
עד  כשעתיים  נותרו  וכעת  לצאת,  רשאי  רוסי 
ליציאת המטוס האחרון. והגיעה בקשה מכפר 
חב"ד – היות ונמצאות במוסקבה בנות מהכפר 
הסוכות  חג  בפעילות  לשלוחים  המסייעות 
וההורים מודאגים מאוד. הגיע בקשה שואלים 

האם ייסעו מיד לשדה התעופה כדי לצאת כל 
זמן שאפשר.

הרבי התחיל לנענע בראשו הקדוש מצד לצד 
לאות "לא". ועשה כן כעשר פעמים. ובתוך כך 
אמר "נייייייייייייין"... הרב גרונר הוסיף ושאל: 
והמשיך  "יע".  ענה:  והרבי  יישארו?"  "שכולם 
לשאול: "אף אחד לא יינזק?" והרבי ענה: "ניין".   

והרב גרונר יצא מהחדר.  

אחרי כמה דקות חזר הרב גרונר ושוב שאל אם 
והוסיף  הסכים.  והרבי  משהו,  לשאול  אפשר 
כאמור,  ברוסיה,  צבאית  הפיכה  שיש  ושאל 
והרבי הורה לבנות מכפר חב"ד להישאר. וכעת 
להם  שיש  הייטס  מקראון  הורים  גם  שואלים 
בנות במוסקבה אם התשובה להישאר היא גם 
להם או שיורו לבנותיהם לצאת מיד ממוסקבה 

ולחזור לניו יורק.

כמה  בראשו  נענע  הרבי  דבר:  אותו  ושוב 
והרב  "נייייייייין".  בקול  ואמר  "לא",  פעמים, 
גרונר שוב שאל: "שכולם יישארו?" והרבי ענה: 
והרבי  יינזק?"  לא  "אף אחד  ושוב שאל:  "יע". 
ענה: "ניין". אחרי כשעה השתלטו הרוסים על 
המצב וההפיכה הסתיימה, והכול על מקומו בא 
המחשה  לראות  ונשתוממתי  נדהמתי  בשלום. 
הרבי  ואיך  בגוף'  מלובש  'אלקות  המושג  של 

רואה מסוף העולם ועד סופו.

ברוסיה  לשלוחים  מידית  פורסם  הרבי  מענה 
ואכן אף אחד לא ניזוק.
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משיחות ש”פ שופטים, ז’ אלול ה’תנש”א
- תרגום מאידית -

א. בשייכות עם הציווי בפרשתנו1 “שופטים 
ושוטרים תתן לך בכל שעריך”, ישנו היעוד של 
כבראשונה  שופטיך  “ואשיבה  הגאולה2:  נביא 
ויועציך כבתחלה”, וכפי שאומרים גם בתפלה 
שופטינו  “השיבה  החול3(:  )מימי  יום  בכל 

כבראשונה ויועצינו כבתחלה”.

וע”פ המדובר כמה פעמים ובפרט לאחרונה 
אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  והודעת  להכרזת  בנוגע   –
)ובמילא(  לתשובה  “לאלתר  דורנו4:  נשיא 
גם  הכל,  את  סיימו  שכבר  לגאולה”,  לאלתר 
להיות  רק  וצריך  הכפתורים”5,  “צחצוח  את 
“עמדו6 הכן כולכם”7 – וגם את זה כבר סיימו 
– לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש – 
מובן, שאוחזים עתה כבר בזמן של קיום היעוד 
מזה:  ויתירה  ויועציך”8,  גו’  שופטיך  “ואשיבה 

1( בתחילתה.
2( ישעי’ א, כו.

3( ברכה הי”א דתפילת העמידה.
)סיון-תמוז תש”א.  והקדושה”  ב”הקריאה  קורא”  “קול   )4
מהוריי”צ  אדמו”ר  באגרות-קודש  נדפסו   – תש”ב(  אלול 
תל  ע’  ח”ו  ואילך.  תח  ואילך.  שעז  ואילך.  שסא  ע’  ח”ה 

ואילך.
5( ראה שיחת שמח”ת תרפ”ט.

6( אגרות-קודש שלו ח”ד ע’ רעט. וש”נ.
7( ראה “היום יום” ט”ו טבת. ובכ”מ.

8( ראה פיה”מ להרמב”ם סנהדרין פ”א מ”ג, דמשמע שם 
־ש”ואשיבה שופטיך גו’” יהי’ עוד “לפני בוא המשיח” וכה

כבתחילה: כבר ישנה ההתחלה בזה, כדלקמן.

בלשון  דיוקים  כמה  בהקדים  זה  ויובן  ב. 
היעוד:

“שופטים  נאמר  בפרשתנו  בציווי  א( 
ושוטרים תתן לך”, משא”כ בלשון היעוד נאמר 
שוטרים.  מוזכר  ולא  שופטיך”,  “ואשיבה  רק 

ולאידך: נוסף הלשון והענין “ויועציך”.

ד”שופטיך”  הענינים  שני  הם  מה  ב( 
ו”יועציך”?

הלשון  ב”שופטיך”  נאמר  מדוע  ג( 
“כבראשונה”, וב”יועציך” – “כבתחלה”?

נוכח  בלשון  ו”יועציך”  “שופטיך”  ד( הדיוק 
סתם  ושוטרים”  “שופטים   – כבפרשתנו  )לא 

)אע”פ שאח”כ כתוב “תתן לך”((.

ג. ויש לומר הביאור בזה:
החילוק בין שופטים ושוטרים הוא – בלשון 
הדין,  את  הפוסקים  דיינין  “שופטים –  רש”י9: 
ושוטרים – הרודין את העם אחר מצותן שמכין 
את  עליו  שיקבל  עד  וברצועה  במקל  וכופתין 

סיום בכתוב זה “אחרי כן יקרא לך עיר הצדק גו’”. וראה 
לקו”ש ח”ט ע’ 105 הערה 74.

9( ריש פרשתנו.
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ענינם  שהשוטרים  כלומר,  השופט”10.  דין 
לכפות ולהכריח11 את אנשי העם שיקבלו את 

הדין והמשפט.

רק  נאמר  הגאולה  ביעוד  מדוע  מובן  עפ”ז 
כיון   – “שוטרים”  ולא  שופטיך”  “ואשיבה 
והיצר  הרע12  מציאות  יתבטלו  לבוא  שלעתיד 
את  שיכריחו  לשוטרים14  יצטרכו  ולא  הרע13, 
כיון  השופטים,  להוראות  להשמע  העם  אנשי 
את ההוראות15.  מעצמם  יקיימו  האנשים  שכל 
וילמדו  דינים  שיפסקו  “שופטים”,  רק  יצטרכו 
תורה ויורו את הוראות התורה והמצוות לבנ”י16 

אלו   – שופטים  סנהדרין:  הל’  ריש  רמב”ם  וראה   )10
לפניהם,  באים  דינים  ובעלי  דין  בבית  הקבועין  הדיינים 
סנהדרין  וברש”י  כו’.  ורצועה  מקל  בעלי  אלו   – שוטרים 
טז, ב )ד”ה שוטרים(: חובטין במקלות ע”פ השופטים לכל 

מי שאינו שומע.
11( ראה סהמ”צ להרמב”ם מ”ע קעו )ועד”ז בחינוך מצוה 
מצוות  שיכריחולעשות  ושוטרים  שופטים  למנות  תצא(: 
התורה ויחזירו את הנוטים מדרך האמת אלי’ על כרחם כו’ 
וימנעו ויחזרו מהרע ויעמידו הגדרים על העובר עד שלא 

יהיו מצוות התורה ואזהרות נדונות לפי אמונת כל איש.
)זכרי’  הארץ”  מן  אעביר  הטומאה  רוח  “ואת  כמש”נ   )12

יג, ב(.
13( ראה סוכה נב, א.

14( ראה אוה”ת פרשתנו ע’ תתכא: ועפ”ז יובן ענין ושוט־
רים . . והיינו להכות נה”ב בשבט ע”ד לעולם ירגיז )ברכות 

ה, רע”א(.
15( ולהעיר מפי’ הרד”ק עה”פ ואשיבה שופטיך כבראשו־
נה: זה יהי’ בימות המשיח שיכלו הרשעים כולם ושארית 

ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב )צפני’ ג, יג(.
16( ראה רמב”ם ריש הל’ ממרים: ב”ד הגדול שבירושלים 
הם  ש”בכל שעריך”[*  השופטים  כל  של  והיסוד  ]העיקר 

־עיקר תורה שבעל פה והם עמודי ההוראה ומהן חק ומש
פט יוצא לכל ישראל. וראה לקו”ש חכ”ט ע’ 97.

*( ראה פרשתנו יז, ח )ובפרש”י ד”ה דברי ריבות(. ולהעיר 
גם מספרי ריש פרשתנו )עה”פ בכל שעריך(. רמב”ם הל’ 

סנהדרין פ”א ה”ג. ועוד.

)“ילכו מחיל אל חיל”17 בקדושה גופא18(.

הפרשה  בשם  גם  מרומז  שזה  לומר  ויש  ד. 
כידוע19  “שוטרים”(,  תיבת  )ללא  “שופטים” 
הדבר,  כל  תוכן  את  מבטא  דבר  של  ששמו 
כפי  התורה  פרשיות  לשמות  בנוגע  ועד”ז 
בתכלית  והן  ישראל,  מנהג  ע”פ  נקראות  שהן 

הדיוק20 –

הפרשה  שם  מתאים  כיצד  ולכאורה: 
)“שופטים”( עם המצוה שתוכנה הוא לכאורה 
“שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך”, ועד 
שופט,  אין  שוטר  אין  “אם  במדרש21  שאיתא 
כיצד, כיון שנתחייב אדם בב”ד לחבירו אם אין 
שוטר שיוציא ממנו כיון שפורש מן הדיין אין 
ספיקה ביד הדיין לעשות לו כלום אא”כ מוסרו 

ביד השוטר”?!

והביאור בזה22: ענין השוטרים הוא רק סיוע 
להשופטים, שאם השופט אינו יכול לבצע את 
משפטו בפועל, צריכים לשוטרים, “בעלי מקל 
ורצועה”9, שיכריחו את הבעל דין “שיקבל עליו 
את דין השופט”. ולכן נקראת הפרשה רק בשם 
“שופטים”, ומינוי השוטרים אינו נחשב למצוה 
בפ”ע )במנין המצוות(, אלא הוא נכלל במצות 

17( לשון הכתוב – תהלים פד, ח.
18( ראה תניא אגה”ק סו”ס כו )קמה, א(.

“תשובות  בארוכה  וראה  פ”א.  שעהיוה”א  תניא  ראה   )19
 35 ס”ע  ח”ו  לקו”ש  ס”א*.  תשל”ד(  )קה”ת  וביאורים” 

ואילך ובהערות שם. וש”נ.
רפח  ס”ע  ח”א  שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  קודש  אגרות   )*

ואילך. המו”ל.
20( ראה בארוכה לקו”ש ח”ה ע’ 57 ואילך. ועוד.

וראה  ג(.  באבער  )ובתנחומא  ב  פרשתנו  תנחומא   )21
גם ספרי ריש פרשתנו )עה”פ בכל שעריך(. וראה ביאור 

הרי”פ פערלא לסהמ”צ לרס”ג פרשיות פרשה א’ בסופה.
22( ראה לקו”ש חל”ד ע’ 104-103.
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הוא  השוטרים  שענין  כיון   – השופטים  מינוי 
פרט בענין ה”שופטים” )בכדי לפעול את קיום 
המשפט )בפועל( שע”י השופטים(, אבל אין זה 
להתקיים  שיכול  המשפט,  לענין  הכרחי  ענין 
והזמן  המצב  כאשר  שוטרים,  ללא  גם  בפועל 
שיהי’  )כפי  לזה  צריכים  שאין  כתיקונו,  הוא 

לע”ל(, כנ”ל.

“שוטרים”,  גם  כולל  בתורה  שהציווי  וזה 
כל  על  המדבר  לדורות  ציווי  שזהו  כיון  הוא 
הזמנים וכל המצבים, במילא צריכים ציווי על 
שוטרים, במצב שנדרש שיקבלו את הדין בדרך 
כפי’23 ]ולכן גם נאמר במדרש “אם אין שוטר 
קיום  לתועלת  אלא  לדינא,  לא  שופט”,  אין 
הדבר, כשיתכן שבלא שוטרים המשפט לא יצא 

לפועל[.

ניתוסף  שביעוד  לכך  הטעם  יובן  עפ”ז  ה. 
“ויועציך” )נוסף על “שופטיך”(, כיון ששלימות 
הכח לכך שבגאולה יהיו בנ”י בשלימות ויקיימו 
את הוראות השופטים ללא צורך בשוטרים – 

הוא מזה שיהיו אז “שופטיך” וגם “יועציך”:

הוא:  ויועץ  שופט  בין  בפשטות  החילוק 
שלא  נמצא  הוא  להנשפט,  בערך  אינו  שופט 
בערך למעלה ממנו – הן מצד ידיעתו והבנתו 

23( אלא דיש לומר, דכיון שכל עניני התורה הם נצחיים – 
־גם לע”ל יהיה הענין ד”שופטים ושוטרים תתן לך בכל שע

ריך”, אלא שאז יהיו שוטרים אך ורק למעליותא – להכריז 
ולהודיע ע”ד מציאותו של השופט. או בכדי לסייע לבנ”י 
בקיום עניני ב”ד ]לדוגמא: ליישר הדרך עבור עדי ראיה 
בקידוש הלבנה בכדי שיוכלו להגיע לב”ד בנקל ובזריזות 
)ע”ד תוספתא שקלים פ”א(. ראה גם סה”ש תשמ”ט ח”ב 

ע’ 663[.
הוא  ד”שוטרים”  הפירוש  ועיקר  שפשטות  מכיון  אמנם, 
ביעוד  בדיבור  זה  נזכר  לא  כו’”,  ורצועה  מקל  “בעלי 

הגאולה.

שצריך  הביטול  מצד  והן  ומשפטים,  בדינים 
את  לקבל  בכדי  השופט  אל  להנשפט  להיות 
הנשפט(;  של  כרצונו  זה  אין  אם  )אפילו  הדין 
ציווי  בדרך  ומשפט  הדין  את  פוסק  השופט 
מוכרח  והנשפט  למטה(,  מלמעלה   -( וגזירה 
לקבל זאת בקבלת עול )בין אם הוא מבין זאת 

ובין אם לאו(.

משא”כ יועץ כשמו כן הוא – הוא נותן עצה 
קמ”ל”.  טובה  “עצה   – חז”ל25  בלשון  טובה24, 
נמצא  יועץ(  )בתור  שהיועץ  מורה  זה  שענין 
מדבר  ולכן  העצה,  ומקבל  להשומע  בערך 
ציווי  בדרך  למטה  מלמעלה  )לא  אליו  היועץ 
שוה  עמו  המדבר  טוב  כידיד  אלא(  וגזירה, 
בשוה ונותן לו עצה טובה כיצד להתנהג, עצה 
שהוא )השומע( מבין ומונח אצלו והוא מרגיש 
שזהו ענין טוב עבורו )השומע(, אם לאו – אין 

זו עצה טובה, אלא חוקה וגזירה.
“שופטיך”  בין  החילוק  גם  מובן  ועד”ז 
ועצה  למשפט  בקשר  היעוד  בלשון  ו”יועציך” 

בעניני תורה ומצוות.

היא,  היועץ  מעלת  בזה:  שאין  מה  בזה  ויש 
שזה מתקבל יותר אצל שומע העצה, זה חודר 
בו בפנימיות מציאותו, כיון שמונח אצלו שזוהי 
עצה טובה עבורו; מעלת השופט היא, שהיות 
והוראותיו באות כהוראה וציווי מהשופט שהוא 
נעלה שלא בערך מהנשפט, ה”ז נותן לשופט, 
כח  נתינת  דינים,  לפסוק  התורה  כח  לו  שיש 
וגם  שבערכו(,  יועץ  )לגבי  בערך  שלא  גדולה 
– שזה בא בדרך ציווי מלמעלה, שמכריח את 

24( דפשוט שההבטחה בהגאולה הוא, שיועץ )“יועציך”( 
עצה טובה דוקא.

25( עירובין לט, א. וש”נ.



74  •  נביא הדור

האדם שיקיים את ההוראה )משא”כ עצה יש לו 
ברירה אם לקיים או לא(.

בהדגשה  נמצאת  שופט  אצל  אחר:  ובסגנון 
נמצאת  יועץ  ואצל  השופט,  מציאות  )בעיקר( 

בהדגשה )בעיקר( מציאות מקבל העצה.

וע”ד שני הענינים שצריכים להיות בכללות 
עצמו  בכח  האדם  עבודת  האדם26:  עבודת 
 – מלמעלה  והסיוע  דלתתא,  אתערותא   –
אתערותא דלעילא. ועד”ז בפרטיות יותר ישנם 
שני ענינים אלו בסיוע מלמעלה עצמו27: סיוע 
בו  ומתלבש  להאדם  בערך  שהוא  כח  ונתינת 
מדרגא  הבא  כח  ונתינת  וסיוע  פנימי;  באופן 
שלא בערך אליו. ועד”ז י”ל ישנם שני ענינים 
עצמם:  מבנ”י  הבא  לעבודה  בהסיוע  אלו 
השם(  )דבר  תורה  הוא  שענינם   – “שופטיך” 
– נותנים סיוע מלמעלה28 שלא בערך האדם, 
ו”יועציך” – מסייעים לו באופן של התלבשות 

פנימית, באופן שמרגיש שזוהי טובתו.

נאמר  שב”שופטיך”  החילוק  יובן  עפ”ז  ו. 
“כבראשונה” וב”יועציך” – “כבתחלה”29:

הוא:  ו”תחלה”  “ראשונה”  בין  החילוק 
)או  שזהו  היינו  משמע”30,  דמעיקרא  “ראשון 

26( ראה גם בארוכה סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 2-750 )לעיל 
ע’ 2-351(.

ע”ד  ובכ”מ(  ד.  כג,  )לקו”ת שה”ש  להעיר מהמבואר   )27
החילוק בין אתעדל”ע הבאה ע”י אתעדל”ת )שהיא מבחי’ 
פנימיות האור( לאתעדל”ע הבאה מצד עצמה )שנמשכת 
מבחי’ נעלית יותר, מבחי’ כזו שאין אתעדל”ת מגעת שם(. 

־– אלא דשם קאי דוקא באתעדל”ע הבאה ע”י ולאחרי עבו
דת האדם בבחי’ אתעדל”ת.

ע’  ח”ב  תער”ב  )המשך  העת”ר  שופטים  סד”ה  ראה   )28
א’קיד(.

29( להעיר מהפירושים עה”פ – באו”א.
30( פסחים ה, א. וראה גם פרש”י בא יב, טו )ד”ה אך(.

משא”כ  התחלת הענין31.  קודם  להיות(  שיכול 
“תחלה” מורה על התחלת הענין בפועל.

“שופטיך  בין  החילוק  שזהו  לומר  ויש 
כפי  )שגם  כבתחלה”  ו”יועציך  כבראשונה” 
ישנו  פעם32,  היו  והיועצים  שהשופטים 
הלשון  בשינוי  המודגש  ביניהם  עיקרי  חילוק 
שבפעולת  כיון  ו”כבתחלה”(:  “כבראשונה” 
מציאות  )בעיקר(  בהדגשה  נמצאת  השופט 
ללא  מלמעלה,  ציווי  בדרך  בא  וזה  השופט, 
התחשבות )כ”כ עיקרית( בהכשרת כלי המקבל 
– לכן ישנו הפסק )באיכות, ובמילא גם בזמן( 
בין דברי השופט לקיומם ופעולתם בפועל, כיון 
להתחיל  אז  רק  צריך  השופט  פס”ד  שלאחרי 
דבר חדש – קבלת הדין וקיומו ע”י הבעל דין. 
כבראשונה”  “שופטיך  הלשון  בזה  נאמר  ולכן 
“כבראשונה”,  הם  ש”אשיבה”  שהשופטים   –

בדרגת “ראשונה”, לפני התחלת הענין.

נמצאת  שבה  היועץ,  בפעולת  משא”כ 
בהדגשה )בעיקר( מציאות המקבל, הרי שומע 
נאמרת  והעצה  לזה,  מוכשר  כלי  הוא  העצה 
השומע,  אצל  תתקבל  שהיא  מחשבה  מתוך 
על  מורה  העצה  )נתינת(  ענין  שעצם  דהיינו, 
כך שכבר ישנה התחלת הענין, כיון שהשומע 
כבר מוכן לכך, והעצה היא רק כדי לגלות זאת 

31( וגם לפי הפירוש הפשוט ב”ראשון”, שהוא הראשון של 
ומרומם  מובדל  הוא  הרי  לו(,  שני  )ויש  זה  לאחרי  הבא 
מהם. משא”כ “תחלה” – התחלת הענין – מורה על קירוב 
להבא לאחרי זה. ע”ד המבואר בהחילוק בין הלשון “ראש 
ומרומם  למעלה  הוא  שהראש  השנה”,  ו”תחלת  השנה” 
ו)לכן( כולל כל אברי הגוף, משא”כ תחלה אפשר להיות 

רק התחלת הענין.
32( ראה יל”ש עה”פ ישעי’ שם )רמז שצא(: ואשיבה שופ־
טיך זה משה ואהרן ויועציך זה דוד ושלמה )וראה בביאור 

הגר”א עה”פ(.
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בו ולהראות לו כיצד זוהי )עצה ל(טובתו, וגם 
התחלת  ישנה  העצה  לאמירת  שתיכף  בזמן – 
כבתחלה”,  “יועציך  נאמר  ולכן  העצה.  קיום 
הם  המשיח  בימות  שישובו  שה”יועציך” 
עם  קשורים  הם  “תחלה”,  בדרגת  “כבתחלה”, 

תחלת קיום העצות בפועל.

ועפ”ז מובן גם הלשון “יועציך” לשון נוכח, 
שזהו  מודגש  שבעצה  כיון   – שלך  היועצים 
“יועציך”  שע”י  היא,  בזה  והכוונה  שלך;  ענין 
ייעשו גם ה”שופטים” – “שופטיך” לשון נוכח, 
בערך  שלא  מצ”ע  )שהם  השופטים  שהוראות 
כקבלת  פנימי,  באופן  אצלו  יתקבלו  הנשפט( 

העצות.

 – בפרשתנו  הנאמר  עם  זה  לקשר  ויש 
“שופטים גו’ תתן לך בכל שעריך”:

וההתחלה  הפתיחה  הוא  )העיר(  שער 
השופטים  שמינוי  היא,  והכוונה  לעיר.  להכנס 
יהי’  לזה(  צריכים  שבו  בזמן   – )והשוטרים 
נוכח,  לשון  שעריך”  בכל  לך  ד”תתן  באופן 
שה)הוראות ופסקי דינים דה(שופטים – שהם 
בדרך  ומתקבלים  הבדלה33,  של  באופן  מצ”ע 
וירדו  בנ”י  אצל  יתקבלו   – עול  וקבלת  ציווי 
בפנימיות,  שעריך”,  בכל  מזה(  )ויתירה  “לך 

באופן שנעשה התחלה ו”שער” – “שעריך”.

ה’,  בעבודת  בזה34  הפירוש  ע”פ  ויומתק 
האדם  )אברי(  שערי  על  )גם(  קאי  ש”שעריך” 
שהם  סי”ב(  כדלקמן  ופיו,  אפו  אזניו,  )עיניו, 
אותו,  הסובב  כל  ובין  בינו  ופתיחה  “שער” 
ו”בכל שעריך” צריך להיות “שופטים תתן לך” 

33( ולכן נאמר “שופטים ושוטרים” בלשון סתם.
34( ש”ך עה”ת ריש פרשתנו. וראה בארוכה אוה”ת פרש־

תנו ע’ תתכב. ועוד.

– שכל אבריו וכחותיו יונהגו ע”י ה”שופטים” 
שבנפשו, המוחין דנפשו האלקית )שופטים(35, 
שאתם הוא לומד תורה. היינו, שלימוד התורה 
וירדו  ינהיגו  שלו  )שופטים(  התורה  והוראות 
בעין  הנותן  ד”כל  ד”תתן”  ובאופן   – ויתלבשו 
יפה הוא נותן”36 – “בכל שעריך”, בכל איבריו 
וכחותיו הפנימיים, באופן שחודרים בו לגמרי 
– “שעריך”, השער וההתחלה שלו. שזה נפעל 

ע”י “יועציך”, שהם “כבתחלה”37, כנ”ל.
ביאת  שלאחרי  לכך  הטעם  יובן  עפ”ז  ז. 
המשיח לא יצטרכו ל”שוטרים”, כיון שאז יהיו 
“שופטיך” ו”יועציך” בשלימות – הן המשפטים 
ביחד  “שופטיך”  ע”י  הבאים  התורה  והוראות 
העצות  והן  שבזה,  הנעלית  כח  נתינת  עם 
זאת  המביאים  “יועציך”,  ע”י  הבאות  הטובות 
ענינים  שני  ע”י  ודוקא  בהאדם,  בפנימיות 
בתורה ומצוות  חדור לגמרי  יהודי  נעשה  אלו 
ואלקות38, כך שאינו צריך יותר לשוטרים )כפי’ 

35( ראה תניא פי”ג.
36( ראה ב”ב נג, א. סה, א. עא, סע”א. רמב”ם הל’ מכירה 

פכ”ה ה”ד. הל’ זכיה ומתנה פי”א הכ”ב.
בלשון  כי   – בפרשתנו  “יועציך”  נאמר  שלא  והטעם   )37

“שופ הוא  הציווי  ובכללות  בכללות,  הכל  נאמר  ־התורה 
)וזה כולל ברמז גם הפרט  גו’ תתן לך בכל שעריך”  טים 

־ד”יועציך”, שהעבודה צ”ל בפנימיות(, ובהיותו ציווי לדו
רות ה”ז כולל כל המצבים, גם כשזקוקים לשוטרים )כנ”ל 
ד”ואשיבה  החידוש  עיקר  הגאולה,  ביעוד  משא”כ  ס”ג(; 
כדלקמן  ו”יועציך”,  “שופטיך”  ע”י  נעשה  גו’”  שופטיך 

בפנים.
38( ע”ד הידוע )ראה תניא פל”ו – מו, א( שלע”ל תתמלא 

־שלימות הכוונה ד”דירה לו יתברך בתחתונים” )ראה תנ
ו( – ששני  חומא נשא טז. שם בחוקותי ג. במדב”ר פי”ג, 
ענינים בזה: השלימות בגילוי אלקות, “דירה לו יתברך”, 
נסמנו   – ובכ”מ  ג.  ס”ע  תרס”ו  )המשך  לעצמותו  “לו” 
בסה”מ מלוקט ח”ב ע’ רמא הערה 32(; וגם, שהדירה לו 

ית’ תהי’ “בתחתונים”, בגדרי התחתונים.
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והכרח( כדי לקיים את דבר ה’:

התורה  הוראות  בלבד,  “שופטיך”  ע”י 
שיהודי מקבל בקבלת עול בדרך ציווי וגזירה 
בהבנתו  החודרת  הפנימית,  העבודה  חסרה   –
ובמילא  “יועציך”.  ע”י  הבאה  והרגשותיו, 
נשארת עדיין נתינת מקום ואפשריות )בכחות 
“יועציך”  ע”י  הפכי;  לענין  שלו(  הפנימיים 
בלבד, שזהו עצה טובה עבור השומע והמקבל, 
חסר כח התורה והסיוע שלא בערך הבא ע”י 
אלקות  בגילוי  כלומר,  )כנ”ל(,  השופט  פס”ד 
“שופטיך”   – הענינים  שני  ע”י  דוקא  שבזה. 
של  )באופן  עצמו  שהאדם  נפעל   – ו”יועציך” 
אצלו  שנתקבל  מציאותו  בפנימיות  התלבשות 
ע”י “יועציך”( מתנהג ע”פ הוראות התורה )ע”י 
ואפשריות  מקום  יותר  אין  שאז  “שופטיך”(, 
שהאדם יצטרך לכפי’ )ע”י שוטרים( לקיים את 

הוראות השופטים.

ח. מהאי טעמא גופא שצריך להיות “יועציך 
כבתחלה” בכדי להביא את שומע העצה להבנה 
והרגשה פנימית בתומ”צ וביהדות, באופן שזה 
שנשאר  )ולא  שלו  וה”שער”  ה”תחלה”  נעשה 
כדבר חדש שהוא שלא בערכו( – מובן, שזה 
קודם  עוד  היהודי  עבודת  ע”י  לבוא  צריך 
צעד  אחר  צעד  ערכו,  לפי  עבודה  הגאולה, 
ודרגא אחר דרגא, בכדי להכין אותו ולעשותו 
כלי מוכשר לקבל את הגילויים דימות המשיח, 
כולל – “ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך 

כבתחלה”.

השלימות  שתכלית  הידוע  ע”פ  לזה:  ונוסף 
כל  ועבודתינו  במעשינו  “תלוי  המשיח  דימות 
היא  המצוה  שכר  הגורם  כי  הגלות,  משך  זמן 

המצוה בעצמה כו’”39. וכל ההמשכות מלמעלה 
שעבודתו  מדה40,  כנגד  דמדה  באופן  באות 
של יהודי צריכה להיות מעין ההמשכה שהוא 
כלי  נעשה  )ועי”ז  זו41  עבודה  ע”י  ממשיך 
שבכדי  בנדו”ד,  מובן   – לההמשכה(  פנימי 
שופטיך  ד”ואשיבה  המצב  את  ולקבל  להגיע 
המשיח,  בימות  כבתחלה”  ויועציך  כבראשונה 
צריך להיות ביהודי מעין זה בעבודתו עכשיו 
– שיהדות ותומ”צ יהיו אצלו בשני האופנים: 
בדרך “שופטיך” – קבלת עול בקיום הוראות 
התורה  שהוראות   – “יועציך”  ובדרך  התורה, 

יתקבלו אצלו בפנימיות כעצה טובה.

ודור  דור  בכל  שבנ”י  עי”ז  נפעל  זה  וענין 
 – דורם  של  ו”יועצים”  ל”שופטים”  מצייתים 
ושוטרים  ש”שופטים  בפוסקים42,  כמבואר 
עיקרי  ציווי  הוא  שעריך”  בכל  לך  תתן 
ויסודי43 בכל המקומות, גם בחוץ לארץ, ובכל 
של  שליחותם  )בתור  הזה  בזמן  גם  הזמנים, 
ב”ד הראשונים(44, וכמו שנאמר בפרשתנו45 – 
“ובאת גו’ אל השופט אשר יהי’ בימים ההם46 

39( תניא רפל”ז.
רפ”ד.  סוטה  תוספתא  וש”נ.  ב.  ט,  ב.  ח,  סוטה  ראה   )40

מדרש לקח טוב שמות ג, ו. ועוד.
41( ראה בארוכה סה”מ מלוקט ח”ג ע’ מז-ח. וש”נ.

42( רמב”ם הל’ סנהדרין פ”א ה”א-ב, ע”פ סנהדרין נו, ב. 
־מכות ז, א. וראה אנציקלופדי’ תלמודית ערך בית דין בת

חלתו )ע’ קנ(. וש”נ.
43( ראה חינוך מצוה תצא: המצוה הזאת עמוד חזק בקיום 

הדת.
44( גיטין פח, ב ובתוד”ה במילתא. ב”ק פד, ב. טור חו”מ 
סימן א. וראה רמב”ם הל’ סנהדרין פ”ה ה”ח )בנוגע לחוץ 
לארץ(. וראה אנציקלופדי’ תלמודית שם ע’ קנא. ע’ קסא 

ואילך. וש”נ.
45( יז, ט-י.

46( “אין לך אלא שופט שבימיך” – פרש”י עה”פ, מר”ה כה, 
ריש ע”ב. וראה גם ספרי עה”פ.
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ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על 
פי הדבר אשר יגידו לך”, עד שה”שופט אשר 
יהי’ בימים ההם” בכל דור הוא “כשמואל בדורו 

כו’ )עד( כמשה בדורו”47.
כאשר  היא  והחכם  השופט  ענין  ושלימות 
או  ותושי’”48,  עצה  ממנו  “נהנין  לזה  נוסף 
בדורו  הוראה  מורה  והרב  השופט  על  שנוסף 
יש לו )בנפרד( גם “יועציך” )“עשה לך רב”49 
וכיו”ב(, הנותן לו עצות ביראת שמים ועבודת 

ה’.

וע”י הציות ל”שופטיך” – רב מורה הוראה 
והוראות  הדינים  פסקי  את  הנותנים  שלו, 
כלי  ונעשים  פועלים   – וה”יועציך”  התורה, 
פנימי )ע”י יועציך( בכדי לקבל את ה”ואשיבה 
 – נוכח  )לשון  ויועציך  כבראשונה  שופטיך 
יועץ שלך( כבתחלה”, גם הענינים שלא בערך 

)שופט(, כנ”ל.

ט. דוגמא להנ”ל ישנה מהחילוק שבין דברי 
מדובר  שניהם  )שאודות  נבואה50  ודברי  תורה 

בפ’ שופטים51(:

47( ר”ה שם. פרש”י פרשתנו יט, יז )ד”ה אשר(; טור חו”מ 
סכ”ה )ושם הובא רק שיפתח בדורו כשמואל בדורו(. וראה 

סנה )רא”ש  בראשונים  א-ב.ואיתא  שעז,  פרשתנו  ־של”ה 
ועוד.  סנה’ שם סתש”ט.  ב. מרדכי  קיב,  ב”ק  ספ”ג.  דרין 
וראה אנציקלופדי’ תלמודית ערך ב”ד הגדול ע’ קפ. וש”נ( 
– שבזמן הזה שאין לנו ב”ד הגדול, כל ב”ד חשוב שבדור 
נקרא ב”ד הגדול. וברמב”ם ריש הל’ ממרים )בנוגע לב”ד 
הגדול(: כל מי שמאמין במשה רבינו ובתורתו חייב לסמוך 

מעשה הדת עליהם ולהשען עליהם.
48( אבות פ”ו מ”א )הפרק דשבת זה(.

49( שם פ”א מ”ו. שם מט”ז.
50( בהבא להלן, ראה בארוכה לקו”ש חי”ט ע’ 142 ואילך. 

ספר השיחות תשמ”ח ח”א ע’ 211 ואילך.
51( יז, ח ואילך. יח, יד ואילך.

תורה היא למעלה מהעולם )קדמה לעולם52(. 
תורה היא חכמתו ורצונו של הקב”ה53, שהיא 

שלית  כשם  העולם,  לגדרי  משייכות  למעלה 

שהתורה  ]והגם  כלל54  בי’  תפיסא  מחשבה 

“ירדה ונסעה כו’”53 ובאה בהתלבשות בהבנה 

אך  שמו”55,  על  ש”נקראת  עד  למטה,  והשגה 

 – התורה  עצם   – מהותה  בעצם  נשארת  היא 

למעלה מהבנה והשגה[. ולכן גם אופן פעולת 

התורה בעולם – הוא בעיקר בדרך ציווי ופס”ד 

מלמעלה.

הוי’,  דבר  שהיא  אע”פ   – נבואה  משא”כ 

סודו  “גילה  לנבראים,  אלקות  התגלות  ה”ה 

אל עבדיו הנביאים”56, בגדרם הם57 )אם ישנם 

בדעתו  שנקלטת  כו’58(,  גבור  דחכם  התנאים 

ושכלו של הנביא, באופן שמתאחד עם זה59 – 
הנבואה  במראה  והשגתם  בשכלם  “מתלבשת 

וגם במחשבתם ודיבורם כמ”ש60 רוח ה’ דיבר 

צריך  הנבואה  וענין  לשוני”61,  על  ומלתו  בי 
נבואה  לשון  “כל  בדיבור,  דוקא  בגלוי  לבוא 

מגזירת  והוא  כו’  לעם  ומשמיע  המכריז  אדם 

52( ראה שבת פח, ב. פסחים נד, א )וש”נ(. מדרש תהלים 
צ, ד. ב”ר פ”י, ב. תנחומא וישב ד. וש”נ. זח”ב מט, א. וראה 

סה”מ תש”ח ס”ע 272.
53( תניא פ”ד.

54( תקו”ז בהקדמה )יז, א(.
55( ראה קידושין לב, ריש ע”ב )ובפרש”י(. ע”ז יט, א.

56( עמוס ג, ז.
בתח־ )להאריז”ל(  היחודים  ושער  רוה”ק  שער  ראה   )57

לתם.
58( רמב”ם הל’ יסודי התורה רפ”ז.

59( ראה בארוכה לקו”ש חכ”ג ע’ 86 ואילך.
60( שמואל-ב כג, ב.

61( שעהיוה”א ספ”ב. ולהעיר מתו”ח בא קמ, ב ואילך.
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ניב שפתיים62 כו’”63, לא כתורה שיכולה )מצד 
הנבואה  לתוכן  וגם  במחשבה;  להשאר  ענינה( 
אלא  עומד  הנביא  “אין64  לעולם,  שייכות  יש 
להודיענו דברים העתידים להיות בעולם כו’”65.

הם  ונבואה  שתורה  לכאורה,  לומר  ויש 
בכללות ע”ד החילוק בין “שופטיך” ו”יועציך”: 
שופט ענינו הוא – לפסוק דיני התורה, שזה בא 
בדרך ציווי וגזירה. יועץ נותן עצה ש”מלובשת” 
והשגתו  בהבנתו  העצה,  שומע  של  בלבושים 
כליות  עם  )הקשורה67  הנבואה66  ענין  ע”ד   –
)שאינו  שהנביא  והוד69(,  נצח  בחי’  יועצות68, 
בעניני  להנהגה  בנוגע  עצה  נותן  שופט70( 
בעולם”(,  להיות  העתידים  )“דברים  העולם 
עשו  תלכו  אל  או  פלוני  למקום  לכו  “כגון, 

מלחמה היום או אל תעשו כו’”71.

ל”שופטיך”  לשמוע  הציווי  שישנו  וכשם 
אל  גו’  “ובאת  בפרשתנו:  כמ”ש  הזמנים,  בכל 
השופט אשר יהי’ בימים ההם” )כנ”ל ס”ו(, כן 
הוא גם בנוגע לנביאים – כמ”ש אח”כ בהמשך 

62( ישעי’ נז, יט.
63( פרש”י וארא ז, א.

64( רמב”ם שם פ”י ה”ג.
65( כולל גם “לצוות על דברי התורה ולהזהיר העם שלא 
יעברו עלי’” )שם פ”ט ה”ב(, ואפילו בנוגע לנביא עצמו, 
תכלית   – ספ”ז(  )שם  כו’”  דעתו  ולהוסיף  לבו  “להרחיב 

ומטרה השייכת להעולם ודהאדם כו’.
66( ראה אוה”ת נ”ך ע’ שסח, מזח”ג קצג, ב.

)פ,  פ”ה  בשעהיוה”א  הובא  להאריז”ל,  הנבואה  שער   )67
א(.

68( ברכות סא, סע”א. וש”נ.
שנה.  ע’  עצה  ערך  דא”ח-צ”צ  הליקוטים  ספר  ראה   )69

וש”נ.
70( ראה הקדמת הרמב”ם לפירוש המשניות ד”ה והחלק 

השני בסופו.
71( רמב”ם שם פ”ט ה”ב.

יקים  כמוני  מאחיך  מקרבך  “נביא  הפרשה72: 
שמאריך  וכפי  תשמעון”,  אליו  אלקיך  ה’  לך 
הרמב”ם בספר המדע58, ש”מיסודי הדת לידע 
שהא-ל מנבא את בני האדם”, ואודות המצוה 
הדינים  פרטי  שם73  כמבואר  לנביא,  לשמוע 

בזה.

“הלכות  בספר  זאת  מביא  שהרמב”ם  כיון 
ההקדמה  ועם  גדולה(,  )ובאריכות  הלכות”74 
הלכה  שזוהי  מובן,   – הדת”  “מיסודי  שזהו 
שאמרו  והגם  הדורות.  בכל  לבנ”י  הנוגעת 
וזכרי’  חגי  האחרונים  נביאים  “משמתו  חז”ל75 
 – מישראל”  הקודש  רוח  נסתלקה  ומלאכי 
נתבטלה  לא  שהיא  בזה  הפירוש  פעם76  דובר 
או  “בטלה”  לא  אבל  “נסתלקה”,  )אלא  לגמרי 
מצינו  אח”כ  שגם  מזה  וכדמוכח  “פסקה”77(, 
השראת רוח הקודש אצל כמה וכמה78 )וכמובן 
התנאים  כל  בין   – הלכות  שבספרו  מזה  גם 
שום  מביא  הרמב”ם  אין   – לנבואה  בנוגע 
נביאים  משמתו  הנבואה,  לזמן  בנוגע  תנאים 

האחרונים79(.

ויתירה מזה: הרמב”ם כותב באגרת תימן80, 
“תחזור  שם(  שמחשב  )כפי  מסויימת  שבשנה 

72( יח, טו.
73( פרק ז-י.

74( הקדמת הרמב”ם לספר היד.
75( יומא ט, ב. סוטה מח, ב. תוספתא שם פי”ג, ד. סנהדרין 

יא, א.
76( לקו”ש חי”ד ע’ 72 ואילך.

77( כהלשון בגמ’ סוטה שם בנוגע לכמה דברים שבטלו.
78( ראה שערי קדושה )להרח”ו( שער ג פרק ז. פרקי גי־
וש”נ.  מן השמים.  לשו”ת  בפתיחתו  להר”ר מרגלית  לוים 

וראה גם לקו”ש שם ע’ 73.
79( ראה לקו”ש שם ובהערה 25.

80( פרק ג.
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הנבואה לישראל”, “ואין ספק שחזרת הנבואה 
בניכם  ונבאו  )שנאמר81  משיח  הקדמת  היא 

ובנותיכם וגו’(”.

ויש לומר שהביאור בזה מובן ע”פ המדובר 
לעיל בענין “ויועציך כבתחלה”, שבכדי שיוכלו 
צריכה  המשיח,  דימות  הגילויים  את  לקבל 
בזמן   – עתה  בהעבודה  בזה  התחלה  להיות 
הזה – בבחי’ “יועציך” )ע”ד הנבואה(, המשכה 
)עצה( שמתקבלת אצל האדם )באופן שיש לו 
לו  מאפשר  וזה  “בתחלה”(,  כבר  לזה  שייכות 
בימות  האלקות  גילוי  את  פנימי  באופן  לקבל 

המשיח, הן ד”שופטיך” והן ד”יועציך”, כנ”ל.

ולכן הלכה היא לדורות – גם בזמן הגלות 
– ש”מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני 
הענין  שייך  הדורות(  )בכל  שתמיד  האדם”, 
נבואה  לדרגת  עד  למטה,  הנבואה  דגילוי 
שהיא מעין דנבואת משה, “נביא82 אקים להם 
מקרב אחיהם כמוך”83 – שלימות ענין הנבואה, 

כמבואר ברמב”ם בארוכה84.

שהרמב”ם  לכך  הטעם  לומר  יש  ועפ”ז 
מאריך84 בנוגע לאופן נבואת משה, דלכאורה: 
בספר  בזה  נפק”מ  למאי   – הוה85  דהוה  מאי 
זה  ואם  הדורות?  בכל  לבנ”י  הלכות  הלכות 
נוגע לזמן שלאחרי ביאת המשיח כאשר “משה 

81( יואל ג, א.
82( פרשתנו יח, יח.

כמשה”  בישראל  עוד  נביא  קם  “ולא  שנאמר  דאף   )83
מפרש  הרי  ה”ו(,  פ”ז  שם  רמב”ם  וראה  י.  לד,  )ברכה 

וכמו פנים”.  אל  פנים  ה’  ידעו  “אשר  בענין  שזהו  ־תומ”י 
בן מההבטחה בפרשתנו “נביא מקרבך מאחיך כמוני גו’”, 
“נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך” )כבפנים(, ראה גם 

לקו”ש חי”א ע’ 59.
84( שם.

85( ע”ד יומא ה, ב. ועוד.

צריך  ואין  בעצמם,  זאת  יראו  הרי  עמהם”86, 
לומר הלכה על זה עכשיו?

לפני  גם   – הדורות  בכל  בזה:  והביאור 
לדעת  ההלכה  נוגע   – משה  של  תחה”מ 
אלקות  )גילוי  האדם”  בני  את  מנבא  ש”הא-ל 
כפי  בזה  השלימות  עד  הנבראים(,  בגדרי 
דור  בכל   – מזה  ויתירה  משה87.  אצל  שהי’ 
כמבואר  כמוך”,  גו’  להם  אקים  ש”נביא  שייך 
ברמב”ם88 ש”כל נביא שיעמד אחר משה רבינו 
אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כו’ אלא 
מפני המצוה שצוה משה בתורה כו’”, כלומר, 
ותורתו89  משה  נבואת  המשך  הוא  נביא  שכל 
דרגות,  חילוקי  ישנם  הנבואה  שבגילוי  )אלא 
כמבואר ברמב”ם84(. ובדורנו נשיא דורנו כ”ק 

מו”ח אדמו”ר.

לישראל”,  הנבואה  ש”תחזור  לאחרי  ובפרט 
שהיא “הקדמת משיח” )כנ”ל( – הנבואה שתהי’ 
קרוב  הוא  גדול  )ש”נביא90  צדקנו  משיח  אצל 
למשה רבינו”91(, ואמרו חז”ל92 ש”גואל ראשון 
)משה( הוא גואל אחרון”, ובכל דור ודור ישנו 
אחד הראוי לזה – לכן צריכים לדעת כהלכה 
שישנה  הגאולה(,  קודם  )עוד  הזה  בזמן  גם 
המציאות דגילוי הנבואה )אצל משיח עוד לפני 
)“יועציךכבתחלה”(  והתחלת  כמעין  הגאולה(, 

86( יומא שם. וראה תוד”ה אחד – פסחים קיד, ב.
87( לקו”ש חכ”ג ע’ 71. ע”ש.

88( שם פ”ח ה”ב.
אמיתית  מאמתת  הנבואה(  )שלימות  משה  שנבואת   )89

התורה )ראה לקו”ש חי”ט ע’ 185(.
90( רמב”ם הל’ תשובה פ”ט ה”ב.

גדול  נביא  שהוא  משמע  תולדות(  )ס”פ  ובתנחומא   )91
ממשה – ראה לקו”ש ח”ו ע’ 254. – ועצ”ע.

ראה שמו”ר פ”ב, ד. זח”א רנג, א. שער הפסוקים פ’   )92
ויחי. תו”א ר”פ משפטים. ועוד.
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היינו,  הגאולה.  לאחרי  הנבואה  גילוי  שלימות 
שאין זה חידוש שיתחדש רק לאחרי הגאולה, 
אלא שההתחלה בזה נפעלת עוד קודם בבחי’ 
הרמב”ם  זאת  כותב  ולכן  כבתחלה”,  “יועציך 
כותב  שהרמב”ם  )ובפרט  שלו  ההלכות  בספר 
בספרו גם את ההלכות הנוגעות לימות המשיח, 

גם – ההקדמה לזה(.

י. ע”פ הנ”ל יובן החידוש דדורות האחרונים 
בכלל ובפרט דדורנו זה ובפרט בזמן זה, שע”פ 
הכרזת והודעת כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו 
כבר סיימו הכל )כנ”ל ס”א(, וע”פ כל הסימנים 

אוחזים כבר ברגעים האחרונים לפני הגאולה:

ושוטרים  “שופטים  צוותה  שהתורה  מהזמן 
מאז,  הדורות  ובמשך  שעריך”  בכל  לך  תתן 
ובפרט הדורות )הקודמים( של הגלות – כיון 
שלא זכו והגאולה לא באה אז, ה”ז ראי’ שעדיין 
נותר  לא סיימו את מעשינו ועבודתינו ועדיין 
חטאינו  )ש”מפני  ד”חטאינו”  מענין  רושם 
והסתר  ההעלם  שבגלל  מארצנו”93(,  גלינו 
דעולם עדיין לא אחזו בשלימות בהמצב והזמן 
זקוקים  והיו  ד(”יועציך”,  ו)בפרט  ד”שופטיך” 
משפט  ע”פ  שיתנהגו  )לכפות  ל”שוטרים” 

השופטים(.

ד”מעשינו  מופלג  הכי  הריבוי  לאחרי  אבל 
מובן  הדורות,  כל  במשך  ועבודתינו” 

שמתקרבים יותר ויותר למצב זה.

ניתוסף  כאשר  האחרונים,  בדורות  ובמיוחד 
הענין דגילוי פנימיות התורה, החל מה”מצוה 
ואח”כ  האריז”ל94,  בזמן  החכמה”  זאת  לגלות 

93( נוסח תפלת מוסף דיו”ט.
94( אגה”ק סכ”ו )קמב, ב(.

רבותינו  ע”י  חוצה”95  מעינותיך  “יפוצו   –
לישראל”  נבואה  “תחזור  ידם  שעל   – נשיאנו 
)בלשון הרמב”ם הנ”ל(96, “גלה סודו אל עבדיו 
“נביא  עד  דורנו97  נביאי  הנם  הם  הנביאים”, 
מקרבך גו’ כמוני” )בהיותם אתפשטותא דמשה 
שבכל דרא ודרא98(, והם “שופטיך” ו”יועציך” 

דדורנו:

שנשיא  נשיאינו,  בהיותם   – “שופטיך”  הן 
בערך  שלא  למעלה  הוא  התנשאות(  )מלשון 
“ויגבה  )ע”ד מ”ש99  נשיא  הוא  שעליהם  מאלו 
רבותינו  וגם  ומעלה”(,  משכמו  העם  מכל 
“שופטיך”;  ע”ד   – העם  לכל  תורה  המלמדים 
תורה  בעניני  עצות  הנותנים   – “יועציך”  והן 
ויראת שמים100, עד גם עצות בענינים גשמיים 

)ענין הנביאים(101.

95( ראה אגה”ק דהבעש”ט – נדפסה בכתר שם טוב בת־
חלתו. ובכ”מ.

96( ראה לקו”ש ח”ב ע’ 589.
ז”ל אשר כמוהו לא הי’ מימות הראשונים  “הבעש”ט   )97
נראים על  היו  נסים היוצאים מהטבע אשר  פלאי פלאות 
הה”מ  ותלמידו  שהוא  נ”ע  מאאזמו”ר  שמעתי  כאשר  ידו 
ראי’  בעין  ממש  סופו  ועד  העולם  מסוף  רואים  היו  נ”ע 

־והיו אומרים מה שהיו רואים כאשר הי’ נראה בעליל לת
למידיהם, והיינו ע”י שהי’ גלוי לפניהם אור שנברא ביום 

־ראשון שהשי”ת גנזו בתורה, הנה כל אלה המופתים האמי
תים מגלים גילוי א”ס ב”ה הבבע”ג. גם מזקני נ”ע שמענו 
מצות  להצ”צ  החקירה  )ספר  אל השערה”  קולע  עתידות 

עדות ספ”ח )סה, סע”א(. וראה שם נ, סע”א(.
)קיב, רע”א. קיד, רע”א(.  זח”ג רעג, א. תקו”ז תס”ט   )98
ובב”ר פנ”ו, ז: “אין דור שאין בו כמשה”. וראה תניא פמ”ד 

)סג, א(. אגה”ק ביאור לסי’ ז”ך בסופו )קמז, ב(.
99( שמואל-א י, כג.

100( ראה אגה”ק סכ”ב )קלד, א(.
101( אגה”ק שם. – ואף שכתב אדה”ז שם “זכרו ימות עולם 
ותיקון  להיות מנהג  כו’  זה  איפוא מצאתם מנהג  ואי’  כו’ 

־לשאול בעצה גשמיות כדת מה לעשות בעניני העולם הג
שמי כו’ כ”א לנביאים ממש אשר היו לפנים מישראל כו’” 
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חב”ד,  חסידות  דתורת  הגילוי  ע”י  ובפרט 
בהבנה  ודעת  בינה  בחכמה  בהתלבשות 
דנפש  בשכל  אפילו  מובן  שזה  באופן  והשגה, 
קמ”ל”  טובה  “עצה  בבחי’  עכ”פ   – הבהמית 
גילוי  וע”י  האדם,  ורגש  בשכל  שמתקבלת   –
)“יועציך”(  שבשכל  בחב”ד  התורה  פנימיות 
)שע”י  זכו”102  חיים  ד”טועמי’  באופן  עד   –
נעשה   – הדבר(  עצם  את  טועמים  הטעימה 
שער )“שעריך”( והתחלה )“יועציך כבתחלה”( 
הטעימה  וע”י  לע”ל,  התורה  פנימיות  לגילוי 
העולם  וכל  בנ”י  נעשים   – עכשיו  וההתחלה 
כלי פנימי לגילוי פנימיות התורה שלאחרי זה 

ע”י משיח צדקנו103.
בדורנו  יותר  עוד  ניתוסף  גופא  זה  ובכל 
זה – כאשר ישנה השלימות דיפוצו מעינותיך 
חוצה בכל קצוי תבל, ובאופן המובן בשכל בני 
אדם, אפילו של זה הנמצא בחוצה שאין חוצה 
ותורת  התורה  פנימיות  תרגום   – וגם  הימנו, 
החסידות בלשון עם ועם104 ]רוסית105, וכיו”ב[ 
ובאופן  דורנו,  נשיא  אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  ע”י 
 – האחרונים  לימים  עד  ואור,  ומוסיף  דהולך 

– מ”מ, ידוע שלאחרי זה נתקבלו אצל אדה”ז – ורבותינו 
נשיאינו ממלאי מקומו – שאלות חסידים בענינים גשמיים 

־)ראה אגה”ק שלו הידועה ד”ה נפש השפלה – אגרות-קו
)ע’ קנא ואילך((, וענה עליהן )ראה ס’  דש אדה”ז סס”ה 

שעורים בספר התניא לאגה”ק שם )ע’ 1585((.
102( שער הכוונות ענין טבילת ערב שבת. פע”ח שער יח 
282 ואילך. ח”כ  רפ”ג. ועוד. וראה בכ”ז לקו”ש חט”ו ע’ 

ע’ 173. וש”נ.
ואילך.  פנ”ו  האמונה  א-ב. שער  יז,  צו  לקו”ת  ראה   )103

סהמ”צ להצ”צ מצות מינוי מלך פ”ג.
104( ראה לקו”ש ח”ג ע’ 862 ואילך. חכ”ד ע’ 10. חכ”ו ע’ 
299 ואילך. שם ע’ 315. סה”ש תשמ”ח ח”ב ע’ 629. לקו”ש 

חל”ו ע’ 44-43. וראה לקו”ש חי”ג ע’ 180.
105( וראה סה”ש שם הערה 54. לקו”ש חי”ג שם.

שנדפס גם )ספר התניא, תושב”כ דחסידות106( 
ר”ל  נהור”107  “סגי  עבור  הכתב  ב”בריי-ל”, 

)כמדובר לעיל108(.

אדמו”ר,  מו”ח  דכ”ק  הנ”ל  ההכרזה  וע”פ 
כולל  העבודה,  עניני  כל  את  סיימו  שכבר 
כ”שופטיך”  נשיאינו  דרבותינו  העבודה 
דרי”109  ו”אכשור  הזה,  היום  עד  ו”יועציך” 
כפשוטו – מובן, שכבר הגיע הזמן ד”ואשיבה 
שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה” בתכלית 
שכבר  כיון  לשוטרים,  צריכים  )ואין  השלימות 
בזה  וההתחלה  הטעימה  לאחרי  מבורר(,  הכל 

ע”י רבותינו נשיאינו110.
בעמדנו  או”א  לכל  הלימוד  מובן  מזה  יא. 
בשבת פרשת שופטים בדורנו זה ובפרט בזמן 
האחרון, הרגעים האחרונים דהגלות – שצריכה 
למצב  מדה  כנגד  מדה  בהתאם  עבודה  להיות 

הגאולה:

שאפשר  אלו  כל  ואצל  עצמו  אצל  לפרסם 
עצמם  על  לקבל  שצריכים   – אליהם  להגיע 

106( מכתב כ”ק מו”ח אדמו”ר – נדפס בקיצורים והערות 
לתניא ע’ קיח ואילך. אגרות קודש שלו ח”ד ע’ רכא ואילך. 

וראה שם ח”ה ע’ צ.
107( שזהו מפני שהוא “סגי נהור” כפשוטו – מפני ריבוי 

־אור שנכנס בעין, וחסר בהכיסויים כו’ )ראה אוה”ת ברא
שית תתרלח, ב. סה”מ תרס”ח ע’ לב. המשך תער”ב ח”א ע’ 
ערה. ח”ב ס”ע א’כד ואילך(. ועוד יש לומר, שע”י הירידה 
וראי’  אור  גילוי  אח”כ  נעשה  שעה(,  )לפי  הראי’  דהעדר 
ביתר שאת וביתר עוז, כיתרון האור מן החושך )קהלת ב, 

יג(.
108( סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 764 )לעיל ע’ 364( ואילך.

109( לשון חז”ל – יבמות לט, ב. חולין צג, ב.
110( ראה פיה”מ להרמב”ם שבהערה 8: ואשיבה שופטיך 
כבראשונה ויועציך כבתחלה . . זה יהי’ בלי ספק כשיכון 
זכותם ותשוקתם לשם  ית’ לבות בני אדם ותרבה  הבורא 

יתברך ותגדל חכמתם לפני בוא המשיח כו’.
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ההוראות  את  חוזק(  )ביתר  עצמם  על  ולקחת 
 – שבדורנו  ו”יועציך”  ד”שופטיך”  והעצות 
“מאן מלכי רבנן”111 בכלל, ובפרט נשיא דורנו 
 – שלפניו  נשיאינו  לרבותינו  בהמשך  הבא   –

שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו,

להם  אקים  “נביא  הנ”ל82:  התורה  וכציווי 
ודיבר  בפיו  דברי  ונתתי  כמוך  אחיהם  מקרב 
אליהם את כל אשר אצונו”, “אליו תשמעון”72, 
וכפס”ד הרמב”ם הנ”ל, שאם יש לאחד המעלות 
ומראה  לנביא  להיות  שצריכות  והשלימויות 
אותות ומופתים – כפי שראינו ורואים בהמשך 
קיום ברכותיו אצל נשיא דורנו – הרי “אין אנו 
מפני  אלא  כו’  לבדו  האות  מפני  בו  מאמינים 
המצוה שצוה משה בתורה ואמר אם נתן אות 
אליו תשמעון”, עי”ז ש”יאמר דברים העתידים 
להיות בעולם ויאמנו דבריו”112 )כפי שראו זאת 

אצל כ”ק מו”ח אדמו”ר(,

אחר  נביא  לו  שהעיד  “נביא  מזה:  ויתירה 
שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, 
כו’  תלמידיו  ע”י  שלאחריו  בדור  נמשך  וזה 
צריך  השני  זה  ואין  נביא  בחזקת  הוא  הרי   –
חקירה”113; וצריכים לציית לו תיכף ומיד עוד 
אחריו  לחשוב  ו”אסור  אות”,  שיעשה  “קודם 
ואסור  אמת  אינו  שמא  בנבואתו  ולהרהר 
את  תנסו  לא  שנאמר114  כו’  מדי  יותר  לנסותו 
ה’ אלקיכם כאשר נסיתם במסה כו’ אלא מאחר 
בקרבם  ה’  כי  וידעו  יאמינו  נביא  שזה  שנודע 
כיון  כו’”113,  אחריו  יחשבו  ולא  יהרהרו  ולא 
שאלו  משום  לא  הנביא,  בדברי  שמאמינים 

111( ראה גיטין סב, א.
112( רמב”ם שם רפ”י.

113( שם ה”ה.
114( ואתחנן ו, טז.

דברי  שאלו  משום  אלא  הנביא,  של  דבריו 
הקב”ה ע”י נביא זה!

]אפילו לא דברי הקב”ה שנאמרו ע”י נביא 
שני, אבל לא נאמרו אליו[.

ישנה ההוראה כנ”ל, שצריכים לפרסם לכל 
אנשי הדור, שזכינו שהקב”ה בחר ומינה בעל-
נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה, 
ו”יועציך”  ה”שופטיך”  שיהי’  הדור,  מאנשי 
ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע 
בכל  זה,  דדור  האנשים  וכל  בנ”י  כל  לעבודת 
עניני תורה ומצוות, ובנוגע לחיי והנהגת היום 
ו”כל  )דעהו(”  דרכיך  ב”בכל  גם  הכללית,  יום 

מעשיך )יהיו לשם שמים(”115,

הנבואה116   – העיקרית  הנבואה   – עד 
ש”לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש “הנה זה 

)משיח( בא”117.

מאנשי  אחד  לכל  יש   – זו  זכות  עם  וביחד 
דורנו האחריות לקבל על עצמו את ה”שופטיך” 
הטובות  ועצות  להוראות  ולציית  וה”יועציך”, 
ו”יועציך”(,  )“שופטיך”  רבים  ובלשון   – שלו 
ריבוי משפטים וריבוי עצות, נוסף על כך שזה 
בא )ומיוסד על ההוראות והעצות( מ”שופטיך” 
ו”יועציך”, “מאן מלכי רבנן”, ורבותינו נשיאינו 
התוקף  גם  לזה  יש  שאז  זה –  שלפני  בדורות 
המובן לכל א’ בבחי’ עצה טובה )לא רק בדרך 
ציווי(, שאפילו אם הוא אוחז מעצמו )ואפילו 
לאחוז  ממה  ושו”ע  תורה  ע”פ  לו  יש  אם 

115( משלי ג, ו. אבות פ”ב מי”ב. וראה רמב”ם הל’ דיעות 
ספ”ג. טושו”ע או”ח סרל”א.

116( לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור נביא, שזהו בו־
דאות – ראה מאמרי אדה”ז הקצרים ע’ שנה-ו.

117( שה”ש ב, ח ובשהש”ר עה”פ.
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 – כרבים118  הלכה  ורבים  יחיד  הרי  מעצמו(, 
כדעת ה”שופטיך” ו”יועציך” – רבים.

ד”שופטיך”  ההוראות  וקיום  הקבלה  וע”י 
מעין  גופא  עי”ז  נעשה   – שבדורנו  ו”יועציך” 
שופטינו  “השיבה  התפלה119  קיום  והתחלת 
בגאולה  כבתחלה”  ויועצינו  כבראשונה 
האמיתית והשלימה )כנ”ל(, במכ”ש מזה ש”סוף 
מעשה במחשבה תחלה”120, עאכו”כ שזה כבר 
הנבואה(,  ענין  שפתיים”,  )“ניב  בדיבור  גם 
בדיבור,  הדברים  את  לבטא  לאחרונה  כנהוג 

כולל ובמיוחד – שהנה הנה באה הגאולה.

- ועפ”ז ישנו גם מענה על השאלה ששואלים 
באה  שהגאולה  לאחרונה  שמדברים  כך  על 
יכול  זה  כיצד  לכאורה:   – ממש  ומיד  תיכף 
כיצד  כך;  כל  חלקה  בצורה  ולהצליח  לעבור 
יגיבו בני הבית על זה, ומה יאמר העולם על 
היו  הגאולה  עניני  שאילו  הוא,  והמענה  כך?! 
היות  אבל  לשאלה;  מקום  הי’  אולי  חידוש, 
עניני  כל  אלא  דבר,  חידוש  אינה  והגאולה 
וכבר  )“כבתחלה”(  כבר  התחילו  הגאולה 
התחתון  הגשמי  הזה  בעולם  ונתקבלו  נמשכו 
“ויועציך  )בבחי’  ממנו  למטה  תחתון  שאין 
כבתחלה”( – לא יהי’ פלא כאשר הגאולה באה 

תיכף ומיד ממש!

יב. ובפשטות:

אמותיו  בד’  חסידים  בהתוועדות  בעמדנו 
של כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו – צריך כל 

118( ברכות ט, א. וש”נ.
עשרה,  שמונה  בתפלת  הי”א  ברכה  שזוהי  ולהעיר   )119

־אשר ענין אחד עשר הוא בחי’ כתר, שלמעלה מהשתלש
לות דע”ס )ע”ד בחי’ שופט שהוא שלא בערך להנשפטים(, 

הכולל ונמשך גם בע”ס )ע”ד בחי’ יועץ(.
120( פיוט “לכה דודי”.

אחד, אנשים נשים וטף, לכל לראש לקבל על 
עצמו החלטות טובות לקיים את כל ההוראות 
הטובות והעצות שדובר עליהם בהתוועדות – 
מיוסד על תורה שבכתב ותורה שבע”פ, ודברי 

תורה והוראות דרבותינו נשיאינו.

שיהי’ “שופטים תתן לך בכל שעריך”, שכל 
ז’ שערי האדם, ב’ העינים וב’ האזנים, ב’ נחירי 
תורתנו  הוראות  ע”פ  יונהגו  ופיו –  שלו  האף 
רבנן”  מלכי  “מאן  ע”י  שנמסרו  כפי  הקדושה 
 – הדור  ו”יועץ”  “שופט”  ע”י  ובפרט  בכלל, 

נשיא דורנו,

ונביא  שופט  שישנו  כשם  יותר:  ובפרטיות 
ובכל  שתמיד  הדת”,  “מיסודי  וזהו  דור,  בכל 
הוא  עד”ז   – למטה  אלקות  גילוי  ישנו  מקום 
גם בפרטיות בתוך יהודי בעצמו, יש לו נשמה, 
ממש  ממש”121,  ממעל  אלוקה  “חלק  שהיא 
כפי  )גם  נצחי  באופן  קיים  שזה  בפירושו  גם 

שיורדת למטה לעולם הזה הגשמי(.

בכל  לך  תתן  גו’  ד”שופטים  ההוראה  ותוכן 
שעריך” הוא בזה, שהוראות ה”שופט” וה”יועץ” 
הכללי נמשכים ועוברים ע”י ה”שופט” וה”יועץ” 
הפרטי שבכל נפש האלקית – שכל ה”שערים” 
)אברים גשמיים( שלו מונהגים ע”י ג’ המוחין 
)“יועציך”(,  שבלב  ומדותיו  )“שופטיך”(,  שלו 
שכל ומדות דנפשו האלקית, הלומדת ומבינה 
שמתבארות  כפי  ובפרט  התורה,  הוראות  את 
ע”י “שופט” הדור כ”ק מו”ח אדמו”ר, ומורידה 

זאת למדות הלב שלו, אהבה ויראה וכו’122.

להיות  צריך  שלו  התורה  שלימוד  היינו, 
לימוד שמביא לידי מעשה, המתבטא בהנהגתו 

121( תניא רפ”ב.
122( ראה שם פ”ג.
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בפועל – הן בכח הראי’ שלו, הן בכח השמיעה 
שלו, הן בחוש הריח שלו והן בדיבור וטעימה 

)בפה( שלו.

דימין  הכיוונים  בשני   – מהם  אחד  ובכל 
הם  זה  שכנגד  מרע,  וסור  טוב  עשה  ושמאל, 
וגם  האף.  נחירי  וב’  האזנים  ב’  העינים,  ב’ 
טעם  הן  אוכל יטעם”123(  )“חיך  טועם  הפה – 
מתוק והן טעם מר124. כלומר, שהוראת השופט 
ומורה  מקיפה  דנה”א(  השכל   – )ובפרטיות 
 – בחיים  הענינים  בכל  להתנהג  צריך  כיצד 
בתניא125(,  )כמבואר  רבים  לשון  “מטעמים” 
הן הענינים שהם “מתוקים” והן הענינים שהם 
)וזה  בזה  אבל – מגלים  “מרים” )בחיצוניות(, 
חלק מהוראת השופט(, שבאמת ובפנימיות גם 
מתיקות  ואדרבה –  “מתוק”,  הוא  המר  הדבר 
נעלית יותר מדבר שהוא לכתחילה מתוק )ע”ד 

המעלה דחסדים הנסתרים(.

פרטים  ופרטי  הפרטים  שכל   – ובאופן 
הוראות  ע”פ  ומונהגים  חדורים  היהודי  דחיי 

ה”שופט” וה”יועץ” שלו – נשמתו.

וכך גם בכללות יותר – כל איש ואשה הם 
ה”שופט” וה”יועץ” דביתם ובני ביתם, וצריכים 

להנהיג את הבית ע”פ הוראות ועצות התורה.

שכאו”א   – כנ”ל  יותר,  עוד  בכללות  עד 
מישראל, אנשים נשים וטף, מקבלים על עצמם 
הדור.  ויועץ  שופט  הוראות  את  ומקיימים 
ומשפיעים כך על אשתו ובני ביתו, עד על כל 

אלו שיכול להגיע אליהם.

העולם,  שכל  כך  העולם –  בכללות  גם  עד 

123( איוב יב, יא.
124( ראה רמב”ם הל’ דיעות פ”ד.

125( פכ”ז.

כל  עם  והסתר126,  העלם  מלשון  עולם  גם 
פרטיו ופרטי פרטיו נעשה רשות היחיד חדור 
עולם127  של  דיחידו  והיחידה  האחת  בנקודה 
חושך  “ישת  מבחי’  למעליותא,  העלם  )מלשון 
סתרו”128(, כפי שמגלה את עצמו “בקרבנו” ע”י 
“נביא אקים להם גו’ כמוך”, נשיא הדור ש”הוא 

הכל”129, “צדיק יסוד עולם”130,

ע”ד אבן השתי’ – שנמצאת במקום מסויים 
בלי  תמיד  וקיימת  הגשמי131,  הזה  בעולם 
כהארון  דגניזה,  השינוי  לא  )אפילו  שינויים 
שקיים  ונביא  שופט  ע”ד  וכיו”ב(,  שנגנז131 
)נצחי( בכל דור )כסימן לגילוי אלקות בעולם 
העולם  כל  הושתת  שממנה   – תמידי(  באופן 
)א(   – השתי’  באבן  הענינים  ושני  כולו132. 
נקודה אחת )ב( הכוללת הכל )ממנה הושתת 
ד”שתי- באותיות  גם  מרומזים   – העולם(  כל 
ה”133 )ועד”ז בתיבת “ישת” ד”ישת חושך סתרו” 
כנ”ל(: היו”ד מורה על נקודת הביטול )קבלת 
עול( – ע”ד הענין ד”שופטיך”, וה”שתה” מורה 
על התפשטות – כנראה בצורת האותיות ש, ת 

וה’ – ע”ד הענין ד”יועציך”.

שנת  תהא  הי’  זו –  בשנה  יתירה  ובהדגשה 

126( ראה לקו”ת שלח לז, ד. ובכ”מ.
127( ראה תניא ספל”ג. ובכ”מ.

128( תהלים יח, יב.
129( פרש”י חוקת כא, כא.

130( משלי י, כה.
131( יומא נג, ב.
132( שם נד, ב.

133( ולהעיר שבשנת ה’שי”ת )שנת הסתלקות כ”ק מו”ח 
כו’.  ועבודתו  בפעולתו  חדשה  תקופה  התחילה  אדמו”ר( 
כאשר  מאז,  שנה  מארבעים  יותר  שעברו  לאחרי  ובפרט 
לשמוע”  ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  “לב  לבנ”י  ניתן 

)תבוא כט, ג(.
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רוב  את  בתוכה  שכוללת  נפלאות,  אראנו 
האותיות ד”שתי-ה”, ובמקום היו”ד )ה’שי”ת(133 
תהא  הי’   – הבאה  לשנה  והכנה  הנ”א;  בא 
)בחי’  דבינה  המעלה  עם  בינה,  נפלאות  שנת 
ששרשה  החכמה(,  לנקודת  בערך  “יועציך” 
בשנה  אראנו(134.  )ראי’,  מחכמה  למעלה  הוא 
זו גופא – נמצאים כבר בסיום השנה, בחודש 
וחודש  שעברה  דשנה  החשבון  חודש  אלול – 
עברנו  כבר  זה  ובחודש  הבאה.  לשנה  ההכנה 
את ז’ הימים הראשונים, ז’ ימי ההיקף135 )מיום 
ימי  כל  את  הכוללים  השבת(,  יום  עד  ראשון 
השנה )שעברה והבאה( – הרי זה מתאים עוד 
יותר לערוך חשבון צדק וההכנות המתאימות 
ד”ואשיבה  הנ”ל  לעבודה  בנוגע  הבאה  לשנה 

שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה”.

שבועות  שלשה  עברו  כבר  זה  על  ונוסף 
דנחמתא”,  מה”שבעה  שלמים  )למעליותא( 
הוא  אנכי  ד”אנכי  בההפטורה  כבר  ואוחזים 
בנ”י  טענת  על  הקב”ה137  מענה  מנחמכם”136, 
“ותאמר ציון עזבני אד’ וה’ שכחני”138, ובסגנון 
ש”אנכי  משיב  והקב”ה  מתי”?!  “עד   – אחר 
אנכי הוא מנחמכם”, כולל – הנחמה בכפליים 

)אנכי אנכי( דהגאולה האמיתית והשלימה.

134( ראה סה”מ מלוקט ח”ג ע’ קסט. וש”נ.
135( ראה שו”ת הרשב”א ח”א ס”ט. הובא ונת’ בד”ה ויהי 

ביום השמיני תרע”ח, תש”ד, תש”ה, ועוד.
136( ישעי’ נא, יב.

137( ראה אבודרהם בסדר פרשיות וההפטרות בשם המ־
דרש.

138( שם מט, יד.

יג. ויהי רצון, שע”י העבודה בקיום “שופטים 
ד”ואשיבה  באופן  שעריך”,  בכל  לך  תתן  גו’ 
ממש,  בפועל  זה  יקויים  הנ”ל –  גו’”  שופטיך 
ב”שעריך” בארץ ישראל, וב”שעריך” דביהמ”ק 
ע”י  ובנ”י  שערי’”139,  בארץ  ש”טבעו  השלישי, 
עם  וביחד  מחדש140,  זאת  מעמידים  עבודתם 
ומשוכלל  בנוי  )שהוא  עצמו  המקדש  בית  זה 
עם  ביחד  למטה,  מלמעלה  יורד  למעלה141( 
שממנה  שבו,  השתי’  ואבן  הקדשים  קדש 

הושתת כל העולם כולו.

שמזלו  באב –  עשר  חמשה  אחרי  ובעמדנו 
יוהכ”פ  השנה,  ראש  אלול,  )אב(  ר”ת  ארי’142, 
לאחל  ישראל  מנהג  הנה   – רבה143  הושענא 
וחתימה  כתיבה  בנ”י:  ולכל  מישראל  לכאו”א 
טובה  לשנה  טובה,  חתימה  וגמר  טובה144, 
וברוחניות  וברוחניות  בגשמיות  ומתוקה, 
משאלות  ימלא  והקב”ה  יחד,  וגם  ובגשמיות 

לבב כל אחד ואחת מישראל לטוב,

א’  כל  ותביעת  בקשת  בקיום   – ובפרט 
שופטינו  “השיבה  מתי”?!  “עד  מישראל: 
בגאולה  כבתחלה”,  ויועצינו  כבראשונה 
ותיכף  צדקנו,  משיח  ע”י  והשלימה  האמיתית 

ומיד ממש.

139( איכה ב, ט. וראה במבד”ר פט”ו, יג. ועוד.
140( ראה גם לקו”ש חי”א ע’ 98. ועוד.

141( פרש”י ותוס’ סוכה מא, סע”א. ועוד.
142( ספר יצירה פ”ה מ”ב. רש”י ר”ה יא, ב. ועוד.

143( של”ה במס’ ר”ה שלו )ריג, א(. ועוד.
144( ראה דרכי חיים ושלום סתרפ”ד.
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לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
מלך המשיח

 לזירוז התגלותו המיידית לעין כל
בגאולה האמיתית והשלימה

לזכות כל המסייעים בגופם וממונם

להצלחה רבה ועשירות מופלגה מתוך נחת, בריאות, 
שמחה וטוב לבב שיזכו לקבל פני משיח צדקנו - הרבי 

שליט"א מליובאוויטש תיכף ומיד ממש

•

יחי אדונננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הקובץ מוקדש לרפואת
השליח הרה"ח ניסים נס בן לאה כרמון
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