
עניין הכי עיקרי ש־

גאולה האמתית והשלימה
_______________________________

גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו –
ימות המשיח

ב"ה || עש"ק פר' שופטים בדר"ח אלול ה'תש"פ || גליון כד

חיביים לציית לנביא
ואחת  אחד  כל  שאצל  שופטים,  פרשת  דשבת  זו  מהתוועדות  ההוראה  וזוהי 
מישראל, האנשים והנשים והטף, צריכה להיות העבודה ד"ואשיבה שופטיך 
כבראשונה ויועציך כבתחילה" – הציות לשופטים ויועצים ונביאים שבדורנו 

וקיום כל ההוראות והציוויים שלהם תיכף ומיד.

הגאולה כבר כאן
ועל-דרך-זה בנוגע להמצב בדורנו – שהיתה ההתחלה דכל הענינים, ודצחצוח 
אלא  כבר(,  נסתיים  )שזה  ישראל  בני  עבודת  מצד  רק  לא   – וכו'  הכפתורים 
שקיום ההוראות והעצות ד"יועציך" בנוגע לגאולה האמיתית והשלימה הוא 
באופן ד"כבתחילה" – שכבר התחיל בפועל. ולכן תובעים ומדברים אודות כך 
שהגאולה האמיתית והשלימה תבוא תיכף ומיד ממש, דלכאורה אפשר לטעון: 
איך יתכן הדבר, וכיצד יצליח הדבר? איך יגיבו בני הבית לענין זה, ומה יאמר 
ה"עולם" על זה?!... אלא כיון שאין זה דבר חדש לגמרי, כי כל עניני הגאולה 
)"כבתחילה"( בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה  ונמשכו  כבר התחילו 

ממנו – "ויועציך כבתחילה", לכן לא שייך לשאול איך אפשר לפעול את זה.

אז זהו. שוב למדנו את 'דבר מלכות שופטים'. למדנו, קצת התוועדנו 
והיו מאיתנו שאף זכרו להזכיר זאת, השבוע, בדבר התורה השבועי 

במהלך המבצעים. בסופו של דבר, זהו הדבר מלכות של השבוע.

'עתיד  חברת  על-ידי  סקר  באה"ק  נערך  שנים,  ארבע  לפני  כך,  אז 
התקשורת - כאן', בו הם שאלו כמה מאות נציגים מתוך אותם "כל 
אנשי הדור", מה הידע שלהם בדבר אותה "נבואתו העיקרית הנה זה 

משיח בא", והנביא שעומד מאחוריה, הרי התוצאות לפניכם:

על השאלה: האם שמעת שהרבי מליובאוויטש אמר נבואה?

57% ענו – לא. 22% ענו – שמעתי משהו אני לא יודע פרטים. 20% 
ענו – כן, שהמשיח מגיע.

על השאלה: האם הידיעה שהרבי מליובאוויטש אמר בנבואה שהמשיח 
מגיע - מגבירה אצלך את האמונה בביאת המשיח?

 30% ענו – לא יודע. 31% ענו - בוודאי שכן. 39% ענו - לא משנה.

אם נאמר בנימה של 'איין משפחה', קצת לא נעים..

הדרישה הברורה של הרבי היא: כל אנשי הדור. לא פחות, זה היעד. 
ולא בשמיים היא. אם קצת מאמץ של כאו"א מאיתנו מגיעים ליעד 
רחב הרבה יותר. בכל תור, נסיעה באוטובוס, שיחה עם מקורב הנושא 
שצף הוא אחד ויחיד: יש נביא בישראל ונבואתו העיקרית – הנה זה 

משיח בא.

· דבר מלכות ·לחיות עם הזמן ·· מתוועדים על הנקודה

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

פנינים מהתוועדות קודש כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

)משיחת ש"פ שופטים ה'תנש"א, בלתי מוגה(

לפרסם  שצריכים  כנ"ל,  ההוראה  ישנה 
לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר 
הוא  עצמו  שמצד  בעל-בחירה,  ומינה 
שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא 
הדור,  ונביא  ו"יועציך"  ה"שופטיך" 
שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת 
כל בנ"י וכל האנשים דדור זה, בכל עניני 
תורה ומצוות, ובנוגע לחיי והנהגת היום 
)דעהו("  גם ב"בכל דרכיך  יום הכללית, 
ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(",
הנבואה116   – העיקרית  הנבואה   – עד 
ממש  ומיד  ותיכף  לגאולה"  ש"לאלתר 
"הנה זה )משיח( בא".
_____________
116( לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור 
נביא, שזהו בודאות . .



הרב משה שי' הבלין • כינוס התעוררות כ"א טבת תשנ"ג – 770 בית משיח
בסמיכות  כ"ק אד"ש  הק' של  בשיחותיו  ולהתבונן  להרהר  וצריך  "כדאי 
לכ"ז אד"ר ובפרט השיחה הידועה דפרשת שופטים בענין הנבואה, שלפני 
א.  הרבי:  הדגיש  דברים  וב'  לישראל".  הנבואה  "תחזור  המשיח  ביאת 
אחד  יש  דור  בכל  )שהרי  משיח  להיות  שראוי  מי  אצל  תחזור  שהנבואה 

שראוי לכך(. ב. בענין "הנה הנה משיח בא" שזה נבואה ע"פ הלכה. אשר 
הגדר של נבואה להלכה הוא, שהנבואה חייבת להתקיים, שכן זהו ההבדל 
בין רוה"ק לנבואה, שרוה"ק יתכן שהדבר לא יצא כן לפועל פה למטה, 

ונפעל רק למעלה, משא"כ נבואה". 

ר' מנחם ברוד • מאמר המערכת גליון ש"פ כי-תבוא תנש"א 
"ועוד דבר מגלות התהפוכות הללו - שיש נביא בדורנו. 
והפרשנים  המומחים  כל  בעוד  כי  עדים,  אנו  ושוב  שוב 
וחוזה  שרואה  אחד  אדם  ישנו  ראייתם,  בקוצר  מתגלים 
מראש את כל ההתפתחויות הללו. אין זה המקום לפרט 
כיצד ניבא הרבי שליט״א מליובאוויטש את כל המאורעות 
הגדולים שהתרחשו בדור הזה )מלחמות ישראל, העלייה 
במדינות  תהליכים  אירופה,  במזרח  התהפוכות  מרוסיה, 

אחרות בעולם(. 

לפחות בשנתיים האחרונות עד כל הציבור לכך, שכאשר 
מכריז  כשהוא  מתרחשים.  הם   - ניסים  על  מדבר  הרבי 
שמלחמת  מבטיח  כשהוא  קורות.  הן   - נפלאות  שיהיו 
מתגשמת.  הבטחתו   - ישראל  בעם  תפגע  לא  המפרץ 
האחרונים  הקיץ  בחודשי  ואומר  וחוזר  אומר  וכשהוא 

שיהיו עוד נפלאות - דבריו אינם שבים ריקם.

בוא  שלפני  תימן(,  )באגרת  הרמב״ם  כתב  כבר  כך  על 
רואים  שאנו  מה  ואכן,  לישראל.  נבואה  תחזור  המשיח 
אצל האדמו״ר מליובאוויטש הוא גילוי ברור של נבואה. 
העתידים  דברים  "שיאמר  הוא  נביא  של  מסימניו  אחד 
הרמב״ם(,  שפוסק  )כפי  דבריו"  ויאמנו  בעולם  להיות 
וכאשר רואים דבר כזה חלה על כל יהודי המצווה: "אליו 
תשמעון", ו״אסור לחשוב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא 
אינו אמת, ואסור לנסותו יותר מדי" )כהמשך הרמב״ם(.

העיקרית  לנבואה  להאמין  שעלינו  ודאי  זאת,  כל  אחרי 
שעליה מנבא הרבי שליט״א - אנו עומדים ממש על סף 

הגאולה, ותיכף ומיד ממש ״הנה זה )משיח( בא״!". 

הרב זמרוני ציק • ראיון לספר 'ימי בשורה', שלהי תשע"ב. 
אומר  הרבי  בה  שופטים  לפרשת  השיחה  "אחרי 
במפורש כי הוא הוא נביא, שופט ויועץ הדור, יצאנו 
הראשית  כשבכתבה  בישראל"  נביא  "יש  בכותרת 
מהשיחה...  נבחרים  קטעים  צוטטו  עיתון  באותו 
שטענו  היו  קלות..  לא  תגובות  קיבלנו  כך,  בעקבות 
ששאלו  גם  והיו  כזה  בפרסום  לצאת  מתאים  לא  כי 
.. אבל  וכו'  בימינו  שאלות הלכתיות אודות הנבואה 

העיתון כבר יצא לדרך והפך לעובדה בשטח.

ושאלות  מכתבים  כמה  לרבי  שלחנו  תקופה  באותה 
בנושאים חשובים, בעניני שידוכים וכדו'. כעבור זמן, 
שיצאה  אמר  והוא  גרונר  הרב  למזכיר  כשהתקשרתי 

עבורי תשובה, חשבתי מיד כי היא קשורה לעניינים השונים על אודותם 

שאלתי, אבל להפתעתי הרבה, הוא השיב לי שקיבלתי 
תשובה רק על העיתון - "הסכמה וברכה". זה היה פלא 
עבורי, כי היה זה שלושה שבועות לאחר ששלחנו את 

העיתון...

על  דווקא  מדוע  להבין,  ננסה  באם  שלנו,  במחשבה 
להניח  סביר  מיוחד,  באופן  הרבי  הגיב  הזה  העיתון 
שליליות  תגובות  היו  הזה  שלעיתון  משום  דווקא  כי 
תהיה  שלא  כדי  אנ"ש...  מקרב  מסויימים  מאנשים 
נפילת הרוח, חלילה, וכדי שנבין שאנחנו כן צריכים 
לפרסם - בא הרבי שליט"א ועונה לנו בצורה הברורה 

ביותר: "הסכמה וברכה"". 

הרב שמואל מנחם מענדל שי' בוטמן • מיומן כ"ב שבט תשנ"ג
"תכונה רבתית ניכרת לקראת ז' אדר הבעל"ט, מועד צאתם לדרך של 5 
טנקים ל'מסע הענק', לבשר 'על בואו הקרוב של המשיח' לכל באי עולם 

ברחבי מדינות ארה"ב. 

להבאת  העולמי  'המטה 
במרץ  ממשיך  המשיח' 
הגדול  ב'קמפיין' 
בקרב  הדברים  לפרסום 
ובכל  בכלל  העולם  כל 
ובין  במיוחד,  ואחד  אחד 
 - הברוכות  פעולותיו 
לפרסם  החלו  הלילה 

בשידור, בכמה תחנות ברדיו בארה"ב, אודות נבואתו של הרבי שהמשיח 
הסכמתו  את  קיבל  כמובן(  באנגלית  )ששודרו  הדברים  תוכן  בדרך.  כבר 

הקדושה של הרבי שליט"א, כולל ובמיוחד שעניין זה )הודעתו של הרבי 
שמשיח כבר בדרך( הוא נבואה. 

תרגום הדברים להלן:

הרבי  שניאורסאהן,  מ.  מנחם  הרב  היהודי  העם  של  הנערץ  "המנהיג 
מליובאוויטש שליט"א, הוציא 'קול קורא' ש"הגיע זמן גאולתנו" והמשיח 
כבר בדרך. יתירה מזו, הרבי הדגיש שהוא אומר דברים אלו בתור נבואה, 
ומבקש מכל באי העולם להכין את עצמם ליום הגאולה, יחד עם התחייבות 
הלהיב  הרבי  השנים  במשך  טובים.  ובמעשים  בצדקה  להוספה  אישית 
)השרה בנו( אותנו במנהיגותו, גאונותו ונבואותיו, פעם אחר פעם. כעת 

הרבי אומר לנו, בתור נבואה, שהמשיח כבר בדרך.

הבה נציית לקול קריאתו של הרבי, ונתכונן כולנו, לטובתנו הפרטית, ליום 
נשגב זה, תכלית כוונתו של בורא העולם בבריאה". 

·· הנבואה העיקרית! ··
חסידים מעוררים אודות נבואתו העיקרית של נביא דורנו שליט"א - "הנה זה משיח בא"



הרבי מסביר: יש נבואה 
בחוץ-לארץ

י"ב-י"ג  עם  בקשר  כללי  במכתב 
מלך  הרבי  מציין  ה'תשכ"ז  תמוז 
שוליים  בהערת  שליט"א  המשיח 
שביום  תמוז  ה'  המכתב  לתאריך 
אף  יחזקאל  נבואת  התרחשה  זה 
בענין  ודיון  לארץ,  בחוץ  שהיתה 

זה:

ה' תמוז: בזח"ב )פ"ב, ב( על הכתוב 
בחמשה  ברביעי  א(  א,  )יחזקאל 
לחודש ואני בתוך הגולה גו' נפתחו 
זה  ואראה מראות אלקים:  השמים 
העם לא היה אמאי אתגלי שכינתא 
דישראל  בגיניהון  תימא  אי  תמן, 
כוי אלא הכי תאנא אי לאו דאתגלי 
לא הוו ידעין. וראה מו״ק )כה, א(. 
הרמב"ם  שהאריך  שאף  וכמדומה 
הזכיר  לא  ופרטי'  הנבואה  בענין 
דוקא  ישראל  בארץ  שצ״ל  התנאי 
)התחלתה עכ״פ( - ומסתימת לשונו 
משמע  ה״א(  )פ״ז  יסוה׳ית  בהל׳ 
כדעת  והוא  זה.  תנאי  ס׳יל  דלא 
דרק  יל׳׳פ  במו״ק  )וגם  כאן  הזהר 
וכקושית   - ממעט  בבל־כשדים 
גרמה.  בבל  הל׳  וכדיוק  הזהר 
דעת  עי׳פ  הוא   - במו״ק  ופרש״י 
זח״א קמא, רעי׳א. ואולי יש לתווך 
- בדוחק קצת - בין בי הדעות ע״פ 

זח״א קסו(. ואכ״מ.    
)נדפס בהוספות לקו"ש ח"ח עמוד 
)337

 מענה לגה"ח ר' מענדל וועכטער מנחלת הר חב"ד
שכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח:

"כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיחי' לעולם ועד!

זה יותר משנתיים, ובפרט לאחרי שהתחילו השיחות הנפלאות בעניני גאולה ומשיח, זכיתי גם 
אני להיות בין העוסקים והמפיצים את בשורת הגאולה הקרובה, ורואים במוחש שהענין נתקבל 

בין כל שכבות העם, ונעשתה התעוררות גדולה, כידוע ומפורסם.

"אמנם למרבה הצער, בגלל ההעלמות וההסתרים הנוראים שאנו נמצאים בהם בתקופה האחרונה, 
נחלשה מאד ההתעוררות בזה, עד אשר אצל הרבה גרמו ההסתרים לדעות בקצה ההפכי רח"ל.

"גם הציבור שעמד קודם בהתעוררות צריך חיזוק עתה, כי: "השלטים "היכונו לביאת המשיח" 
אשר מילאו את ארץ ישראל וחוללו פלאים, כבר התרגלו להם וערכם פג.

"נבואה  בא"היא  זה  ש"הנה  ההודעה  אשר  נאמר  שבה  תנש"א,  שופטים  ש"פ  של  "השיחה 
ברורה", שיחה שהפיחה רוח חיים בכולם - הנה מאחר שעברו כבר כשנתיים ימים ולצערנו הכי 
גדול עדיין לא זכינו להתגלותו המלאה שלהמשיח, נגרם בזה שהתחילו ללמוד בשיחה )ובשאר 
שיחות הגאולה( כל מיני 'פשעטלאך' ופירושים זרים ומשונים, שהצד השווה שבהם הוא לקרר 

את האמת הפשוטה, שמשיח עומד להתגלות עתה ממש, ובעולם הזה הגשמי כפשוטו ממש.

"ואף שהדברים פשוטים ומפורשים בכל השיחות, עם כל זה, מצד גודל ההעלם וההסתר, שנמשך 
כל כך הרבה זמן, כבר כשל כח הסבל, ואצל כמה וכמה החל לאכול בהם היאוש. וכתוצאה באו 

לידי הפירושים השונים והמשונים בענין "משיח נאו".

"ועל כן, כדי לחזק את האמונה ואת ההבנה הפשוטה בשיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
שואל אני אם אוכל לפרסם את הדברים הבאים:

"'למרות גודל ההעלם וההסתר שנמשך כל כך הרבה זמן, לא נשתנה שום דבר. הנבואה של כ"ק 
אדמו"ר שליט"א ש"הנה זה בא" היא נבואה ברורה, פשוטו כמשמעו, בעולם הזה הגשמי למטה 
מעשרה טפחים, שבדורנו זה, דור השביעי, יבא ויתגלה מלך המשיח נשיא הדור, ודורנו זה יזכה 
דבר,  בשום  תלוי  אינו  זה  ודבר  בראשינו,  אדמו"ר שליט"א  וכ"ק  והשלימה,  האמיתית  לגאולה 
ובשום תנאי, וכפס"ד הרמב"ם בהל' יסוה"ת ש"כל דבר טובהשיגזור האל אפילו על תנאי אינו 
חוזר", והדבר היחידי שתלוי בנו - שע"י האמונה בזה והפצתה, אפשר לזרז את זה ולגרום לכך 

שיהיה בחסד וברחמים'. 

"מובן שפירסום דברים הנ"ל בברכת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, יגרום חיות חדשה בכל 
הפעולות הקשורות לביאת המשיח, ועי"ז נזכה להתגלותו המלאה בקרוב ממש".

- כשקראו את הנ"ל לפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, נענה בראשו הקדוש לחיוב ונתן 
ע"ז ברכתו הקדושה.

)תמוז תשנ"ג, מתוך הספר 'והוא יגאלנו'(

·· הנבואה העיקרית! ··
חסידים מעוררים אודות נבואתו העיקרית של נביא דורנו שליט"א - "הנה זה משיח בא"

הרב יואל שי' כהן • כינוס התעוררות כ"א טבת תשנ"ג – 770 בית משיח
שמונחים  אנשים  שישנם  הוא,  מאוד  "משונה 
הנהגתם  ואעפ"כ  ובחסידות,  בנגלה  ימיהם  כל 
הפירוש  לדבריהם,  ומוטעה.  הפוכה  זה,  בענין 
של "ויאמר", הוא לאו דוקא 'אמר' - אלא 'קפץ' 

וכיו"ב...

שהא-ל  "לידע   - הלכה  של  בענין  כשמדברים 
מנבא בני האדם", ומהי גדרה של הנבואה? מסביר 
כ"ק אד"ש מה"מ, שבניגוד למחשבתם של רבים, 
שעניין הנבואה הי' קיים רק בדורות הראשונים 
ולאחרי אריכות  כן.  אין הדבר   - בזמננו  משא"כ 

הביאור בענין קיום הנבואה בזמן הזה, אומר הרבי, שצריכים לפרסם שיש 
נבואה בזמננו אנו, ו"הנה הנה משיח בא", שזהו נבואה. 

מוסיף  וב'הערה'  כזאת.  נבואה  לפרסם שיש  הרבי  הורה   - לזה  "ובהמשך 
הרבי, שהנבואה היא "לא בתור חכם אלא בתור נביא, שזהו בוודאות".

כאמור, היתה אריכות גדולה ומפורטת בענין זה, 
'כפר  בשבועון  בכתובים  הדברים  שהובאו  וכפי 

חב"ד' האחרון...

"אין הוכחה גדולה יותר מהעובדה, כי כ"ק אד"ש 
ה'יחי  את  במיוחד  בולט  באופן  מעודד  מה"מ 
ועד',  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו 
והדבר מפורסם ומתפרסם יותר ויותר בכל העולם 
כך  ב"ווידאו",  זאת  ראו  ואף  וכולם שמעו  כולו, 
שלא שייך להתנהג באופן של "היה יהודי מאמין 
בביתך ואדם בצאתך...", שכן הכל בחוץ מכירים 
כל  נגד  לצאת  שמתיימר  מי  וכל  והברורה.  הצרופה  האמת  את  ושומעים 
הענין, ו"מתבייש" בעידודו של כ"ק אד"ש מה"מ בזה - "אוי לו ואבוי לו"... 
אדוננו  ו'יחי  בן-עמרם",  דברי  אלא  לנו  אין  מרחק."אנו  שזה  כמה  ומובן 

מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"". 



קיצין  על  שהכריזו  הדורות  מגדולי  היו  פשוטה:  מאד  שאלה  על  דברנו   ...
שמשיח יבוא בזמן זה וזה וכו' ומשיח לא בא. נקודה. מה נשתנה הפעם? איך 

אפשר לשכנע את כולם שהפעם זה משהו אחר?

-זו בעצם הנקודה העיקרית: הרבי שליט"א, במסר העיקרי שהוא אומר 
לנו לאחרונה, זה כבר לא חיפוש דרכים איך לעשות שמשיח יבוא. הוא 
גם לא מבטיח לנו שמשיח יבוא. הרבי שליט״א מספר לנו עובדה קיימת 
שמשיח עומד לבוא. נקודה. הרבי מנבא לנו שמשיח עומד לבוא, נביא לא 
את  רואה  נביא  עובדות.  מספר  אלא  ובהבטחה,  ובתקווה  בתפילה  עוסק 
הנולד. רואה מה יהיה. אנחנו רואים רק את ההווה אבל אצל הנביא העתיד 

את  ומספר  בא  הוא  ההווה.  כמו 
המציאות. הרבי מדבר על ביאת 
ואפילו לא  המשיח לא כתפילה 
כהבטחה. הרבי מספר ומגלה לנו 
עובדה. זה הסגנון של הרבי כל 
האחרון  הדור  ש״אנחנו  השנים 
הראשון  והדור  הגלות  של 
לגאולה". זו עובדה קיימת. הרבי 
המציאות:  את  לנו  מגלה  כעת 
פעם  זו  גאולתכם"!  זמן  "הגיע 
ראשונה שבא צדיק הדור ואומר 
"הגיע  נבואה ברורה  באופן של 

זמן גאולתכם"!

שהזכרנו:  הטענות  כל  ממילא, 
׳היו כבר דברים כאלו ואין ממה 
עם  יהיה  'מה  או  להתפעל׳, 
 - אלו  בכל  וכיוצא  החילוניים׳, 
קיימות.  אינן  הללו  הטענות  כל 

כי במשך כל הדורות לא היה עוד 
ואומר  בא  הדור  שצדיק  כזה  מצב 

באופן של נבואה ברורה שמשיח בא עכשיו. . ואנחנו רואים כאן דבר פלא 
נפלא, שכל פעם שהרבי מדבר על זה, הלשון הוא יותר וודאי. הלשון של 
הרבי, בעניין הוודאות של ביאת המשיח בדור הזה, הולך ונהיה ברור יותר 

ויותר, וכל פעם נוסף בהדגשת הוודאות שבדבר.

אבל אי אפשר להתעלם מעובדה פשוטה. יהודים טובים באים ואומרים: אנחנו 
מאמינים ברבי, הכל טוב ויפה, אבל אינם מחוייבים להאמין שמדובר בדרגה 
כזו של וודאות שזה מאה אחוז שמשיח בא עכשיו, ולא תשעים ותשעה אחוז. 
אנחנו נסתפק בתשעים ותשעה אחוז אמונה שמשיח בא עכשיו, וגם זה יפה 
מאוד, כי לצערנו יש כאלו שאצלם תשעים ותשעה אחוז שלא יבוא עכשיו... 

וכיוון שכך - הם שואלים - למה להסתכן ולצאת עם שלטים?

היא הנותנת. הרי ברור לנו שאם אנחנו לא היינו בטוחים במאה אחוז ממש 

שמשיח עומד להגיע, היה אסור לנו לפרסם שמשיח עומד להגיע, כי אם 
ח״ו ח״ו לא יניע בזמן הקרוב זה יכול להביא לידי חורבן רח״ל. כל ילד מבין 
את זה. ומי יותר מהרבי שחושש לאמונתם של כל היהודים"?! הרבי לא 
חושש ולא דואג לחילוניים?! הם חוששים לחילוניים?! פתאום הם דואגים 
לחילוניים! הרי לא צריך להיות חב״דניק כדי להסכים שהרבי חושש לזה 
ודואג להם יותר מכולם. ולמרות זאת לא רק שהוא רוצה שנפרסם בוודאות 
תובע  הוא  על הפרסום  דו״ח  לו  כל פעם ששולחים  מגיע, אלא  שמשיח 
מהווה  לא  לבד  זה  אז  מספיק.  לא  זה  שעושים  מה  וכל  כפליים.  שיהיה 
הוכחה מספקת שמדובר במשהו וודאי?! וההסבר הוא פשוט, כמו שאמרנו: 
ואדרבא,  אין שום חשש  וממילא  ביאת המשיח,  זה, את  את  רואה  הרבי 
חובה עלינו לפרסם את זה.

... לא שייך כאן אמונה, כי 
אנחנו רואים הכל בעיניים 
ישראל  עם  וכל  גשמיות. 
הרי נוכח שעל דברי הרבי 
ארבעים  לסמוך.  אפשר 
שליט״א  הרבי  שנה 
לכלל  דברים  מבטיח 
מראש,  ציפה  ישראל, 
בדייקנות  מתממש  והכל 
הדברים  וכל  מוחלטת! 
ההכנות  רק  היו  הללו 
הרבי  בא  עכשיו  למשיח, 
זמן  "הגיע  ברור:  ומודיע 
צריך  אז  גאולתכם"! 
כדי  עצום  טיפש  להיות 
זה  אולי  ולחשוש  לחשוב 

לא יתקיים!

והמסקנה מכל זה?

צריכים ללמוד ולחיות עם דברי הרבי. כשפרצה מלחמת המפרץ הודיעו 
הוראה  איזושהי  תהיה  אולי  כי  הזמן  כל  להם  להקשיב  שחייבים  ברדיו 
שחייבים מיד לעשות. גם כאן, צריכים להיות בערנות, לשמוע ולהתעניין 
בעיון  הרבי  של  השיחות  את  ללמוד  צריכים  אמר.  הרבי  מה  הפסק  בלי 
ובחיות, שכל אחד יהיה בעצמו שלט חי, שיראו על הפנים שלו שהיהודי 
לו,  מחכה  גם  אלא  במשיח,  שמאמין  רק  לא  למשיח.  מחכה  באמת  הזה 
ומאמין גם שיבוא עכשיו, וזה מתבטא אצלו בהנהגה היומיומית שלו. צריך 
ללכת בקומה זקופה! "כי תשא את ראש בני ישראל" - עד שנזכה בקרוב 

ממש שהעניינים יבואו לידי גילוי, בפועל, לעיני כל העמים.

זו לא תפילה ואפילו לא הבטחה - יש כאן נבואה ברורה!

ראיון מרתק עם הגה"ח ר' מנחם מענדל וועכטער שליט"א || שבועון 'כפר חב"ד' כ"ג אד"ר תשנ"ב 

נסדר ונערך ע"י תלמידי התמימים תות"ל 770 בית משיח || יו"ל ע"י את"ה העולמי 770 
hh5780770@gmail.com :לע"נ הגה"ח ר' אלחנן ב"ר אהרן יעקובוביץ' || דוא"ל המערכת

בסביבות חודש אדר א' תשנ"ב הארץ געשה ורעשה אודות נבואתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. שלטים, חומרי 
שליט״א, את הדרך בא עלינו  מנחם מענדל וועכטער  הסברה, סטיקרים ועוד. בראיון מרתק ומיוחד  מבהיר הרב 

להסביר את הנבואה הברורה ש'הנה זה משיח בא'.

מאת: הרב אהרון דוב הלפרין.

הרב וועכטער שיחי' נואם בכינוס פעילי משיח, י' שבט תשנ"ה


