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פר�עש�ה ימות המשיח�ב ח אלול
ר� שופטי��ק
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

� בי� הדברי� הנפלאי� שיקרו בגאולה

�מבטיח הנביא ישעי ��נביא הגאולה� ואשיבה�

��שופטיי� כבראשונה ויועציי� כבתחלה

שופטי� ושוטרי� תת��נאמר בפרשתנו

�לא��ל� בכל שערי א� בזמ� הגלות אי� לנו

ועל כ� אנו מתפללי�� שופטי� ולא שוטרי�

השיבה שופטינו כבראשונה�בשמונה עשרה 

��ויועצינו כבתחילה

 כבר הגיע זמ� הגאולהשללא ספק ומכיו�

א�פי שבישר לנו הרבי מל� המשיח שליטכ–

הא וכמהכמה  זאת– חרונה פעמי� בתקופה

אומרת שג� התפילה הזאת כבר מתחילה

ח� להתקיי� !י�זרוהשופטי� והיועצי� כבר

ה�" מה באמת� מיד נשאל הרבי" איפה

�א יסביר את הכל�מל� המשיח שליט

��קדימה יועצי�קדימה יועצי��� די לשוטרי�די לשוטרי�

�נתחיל בשאלה

שופטי� ושוטרי� תת��בפרשה כתוב

�ואשיבה שופטיי��ובגאולה נאמר��ל

השוטרי���ונה ויועציי� כבתחלהכבראש

� יועצי�� נעלמו ובמקומ� הופיע תפקיד חדש

של� למה הלכו השוטרי� ומה תפקיד�

"היועצי�

תפקידו לקבוע את הדי�� הרב–השופט

והשוטר תפקידו לדאוג� וההלכה על פי התורה

א� ישנו� יצא אל הפועלשפסק השופט אכ� 

ו מי שמסרב לקבל את די� השופט מגיע אלי

השוטר במקל וברצועה ומכריח אותו לקיי�

�את הפסק

יצר הרע שמפריעהיעל�� בזמ� הגאולה

והאנשי�� לאנשי� לקבל את דברי השופט

� התורה מעצמ� ישמחו לקיי� את הוראות

�השוטרי� לא יצטרכו להכריח א# אחד

השוטרי� יהפכו לסדרני� שתפקיד�

להודיע ולהכריז על השופט ולעזור לקיי� את 

ה� יוכלו לעמוד לכוו� את התנועה� בריוד

ולפנות את הדר� כדי שעדי קידוש החודש 

 ���יגיעו במהירות לבית די�

� במקומ� של השוטרי� יגיעו היועצי�

� היועצי� ה� כמו משפיע או חבר טוב

�שמסביר ומראה את הטוב והזכות שבדר

ומעודד את האד� ומעורר בו רצו�� התורה

�ללכת בה

גור� ליהודי לרצות� פיע המש–היוע$

א� לא תמיד� בכל לבו ללכת בדר� התורה

יש לנו משימות קשות� הרצו� הטוב מספיק

את� שנראות בלתי אפשריות בשביל זה יש

שאמנ� הוא גבוה מאתנו ואינו� הרב–השופט 

א�� צרי� כל כ� להתייחס לרצונו של האד�

�כשהוא פוסק את ההלכה וקובע שדוקא כ

מקבל היהודי כוחות מיוחדי�� צרי� להתנהג

�שאכ� יצליח לעמוד בכ�� מה

כשישובו השופטי� והיועצי� וימלאו את

את� תפקיד� כראוי ובשלימות לא יצטרכו

� השוטרי�

ואכ� במש� כל הדורות בני ישראל

–ובכל מקו� היו רבני�� התכוננו לגאולה

במקו� השופטי� שהורו לבני ישראל כיצד

רבעשה�וכ�� להתנהג � משפיע הנות�–� ל

ה והרבני� �� עצות ביראת שמיי� ועבודת

והמשפיעי� גורמי� ליהודי להתנהג בכל 



ה �מתאי� לגאולה�� אבריו מתאי� לרצו�

 שופטי הגאולה שופטי הגאולה––רבותינו נשיאינו רבותינו נשיאינו

 עוד כשהיינו עמוק עמוק�כל זה הי

 על השופטי� כעת אנחנו מדברי�� בגלות

!כבר ישנ�שוהיועצי� האמיתיי� של הגאולה

חב� ובכ� �ד�רבותינו נשיאינו נשיאי

ה��ר הזק� ועד אלינו�מהבעל ש� טוב ואדמו

 כי ה� גבוהי� מאתנו–השופטי� האמיתיי�

� באמת בלי אפשרות להשוות ולהערי� בכלל

 ויש–וכשה� אומרי� משהו אנחנו חייבי�

וה� היועצי�� לקיי� זאת–לנו את הכחות

לנו את תורת כי ה� גילו–האמיתיי� 

החסידות שמשפיעה עלינו על השכל והרגש 

ה �וג� נותני� לכל אחד בצורה �� ללכת בדר

וכבר קרוב לשלוש� אישית עצות והדרכות

מאות שנה שבזכות� והשפעת� מתעוררי� 

ה ��הלבבות בע� ישראל בכל מקו� לעבוד את

וה� ג� נביאי� אמיתיי� שיכולי� לתת

� בבריאות�הוראות כיצד להתנהג במסחר

מה� במשפחה וכל מה שאנחנו צריכי� לדעת

�לעשות

�תכלתכל�סס

ובדור שלנו שזכה ומוכשר לגאולה

הגיע זמ� השופטי� והיועצי�ו� השלימה

אפשר כבר לשחרר את השוטרי�� בשלימות

מטיל עלינו הרבי מל� המשיח וכא�� הביתה

�ובלשונו הקדוש�א תפקיד מיוחד�שליט

שזכינו� הדורצריכי� לפרס� לכל אנשי

שמצד עצמו�ה בחר ומינה בעל בחירה
שהקב

�שיהי� הוא שלא בער� נעלה מאנשי הדור

שיורה� השופטיי� והיועציי� ונביא הדור

הוראות וית� עצות בנוגע לעבודת כל בני 

בכל עניני תורה� ישראל וכל האנשי� דדור זה

ובנוגע לחיי והנהגת היו� יו�� ומצוות

ב� הכללית ד
ג� 
ו
 רכי� דעהובכל�כל מעשי


�יהיו לש� שמיי�

 הנבואה– הנבואה העיקרית–עד

זה
ותיכ  ומיד ממש
 לאלתר לגאולה
ש הנה


�משיח בא

לפרס�� תפקידנו להיות שוטרי הגאולה

 הרבי מל� הדור נביא–לכול� שיש לנו שופט 

שבאמת הוא כל כ� גבוה�א�המשיח שליט

ל את אבל הוא בחר להשפי� ונעלה מאתנו

ב�� עצמו אלינו ולהנהיג אותנו וכל יהודי וכל

אד� צרי� לפנות אליו ולקבל ממנו הוראות 

וכיצד עליו להתנהג בחיי� מה תפקידו בעול�

זאת אומרת בעניניו הפרטיי�� היו� יו�

ובמיוחד שישמעו את הנבואה� והמשפחתיי�

ש בא�שלו ��הנה זה משיח

אז קוד� כל אני בעצמי צרי� להתנהג

כל הדברי� שלי מתאי� להוראות הקדושותב

על�א�של הרבי מל� המשיח שליט ולהשפיע

ולדאוג שכל� בני הבית שינהגו בדר� הזו

� כל האנושות� וג� כל העול� כולו� יהודי בדור

יהיו חדורי� בקיו� הוראותיו של נשיא הדור

�ג� הגויי�� כל העול�–צדיק יסוד עול� 

ל� הזאתהעבודהבזכות חזרתו של נזכה

� לאר$ הקודש ולבית המקדש� השופט אלינו

ממ�תיכ# ומי �ש�ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח

!לעול� ועד
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הנית� להור ד אינפו
מידי שבוע באתר חב�דבר מלכות לנוער�יד את
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