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  מן המקורות
  ..."לשוטים  ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה, מיום שחרב בית המקדש" * 

  )'ב עמוד ב"דף י, בבא בתרא, גמרא(    
  מלב ואחר החורבן בטלה השמחה, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה"  *

  אבל שוטים ותינוקות מפני חיסרון דעתם יכולים להיות, נבונים    
  )א"המהרש (      ..."בשמחה    
  ).עין יעקב" (פעמים שכח עליון שורה עליהם"*  
  דבר  מכריזים בכל העולם, עד שלא יבוא שבר וחורבן לאיזה עם בארץ..."*  
   ...זה    
  ..."בהם דעת ולפעמים נימסר דבר זה לאותם בני אדם השוטים שאין    

  ).הזוהר(    
  
  
  
  

  הרב הראשי לבת ים,  הרב יוסף בר שלום
ובקש הסכמה לספר , לי איש ירא שמים מבעלי תשובה בישראלפנה א

  ".דניאל"שבו כתובים גילויים שהיה לילד אוטיסט בשם " דניאל"
 הכל כבר כתוב בנביאים כתובים, והנה כל האמור שם יש בו יראת שמים

מ כיון שאנשים מתעוררים הרבה כשקורים זה "ומ  .ל והמדרשים"ודברי רז
ואפשר להדפיסו וחלקו בישראל , לפעלה טבה יישראמינא  מילד בן דורינו

ובפרט שהסכים על זה אחד מן  .להשיב רבים מעוון ולעוררם ליראת שמים
  .  הגדולים
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" ונפשי יודעת מאד"הועתק ברשותו של המחבר הרב סרבניק מהספר (

  ).ק בתיקשור עם אוטיסטים ופגועי מחהעוס
  

 דברי הגאון הגדול
 א"ינמן שליטרבי אהרן יהודה לייב שטי

ל שטיינמן בענין התקשורת החדשה עם "נמסר לי אישית מפיו של הגראי
שהוא רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה , )אוטיסטים(פגועי המוח 

, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן
 . מנינוואף לחזק את בני התורה בדברים שיש לחזק את בני התורה של ז

באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל המעיינים 
  .וטוב להפיץ ולפרסם דברים אל, על כן. בהם

 עם פגועי מוח והתפעל מאד מהתשובות יםל נכח אישית בתקשור"הגראי
א חשוב מאד להתבונן בדברי "לדעת הרב שליט. שהם השיבו לו על שאלותיו

 .נפש ואין להתעלם מהםהמוסר שלהם לצורך חשבון ה
. ה שולח לנו הארה ממרום ואילו אנשים רבים מתעלמים ומזלזלים בה"הקב
"] ונפשי יודעת מאד["א להוציא את הספר "עודד אותי מאד הרב שליט, לכן

בקש להזהיר בזה שאין , מאידך. המעביר מסרים אלו לציבור הרחב
א לשאול אותם כמו כן הזהיר ל. להשתמש בהם למעשה לשום ענין והוראה

לקרב את , לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת. בעניני עתידות
 .לבבות עם ישראל לאביו שבשמים
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 הרב נתן מאיר וכטפויגעל
 ז"ה סיון תשנ"כ,   רסי'יו גנ, לייקוואוד,  בית מדרש גבוה

 
נמצאים אנו בתקופה שהחושך ". העם ההולכים בחושך ראו אור גדול"

רבים מעמנו אינם מכירים אפילו את אביהם .  גדולים מאדוהבלבול
מאלו ההולכים בדרך האמת ישנם הרחוקים עדיין מן ' ואפי, שבשמים
ת על עמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר "ריחם הבוי. השלימות

באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים , אנשים מתרדמתם העמוקה
דרך תקשורת זו רואים אנו שהעולם הרוחני גלוי . "]אוטיסטים["במוחם 

  .לפניהם
למרות שבעיני העולם נחשבים אנשים אלו כחסרי הבנה וידיעה בנעשה 

אנו " תקשורת בתמיכה"באמצעות התקשורת החדשה הנקראת , סביבם
ההשגחה , בעניני הבורא, מגלים שידיעתם בענינים הרוחנים של העולם

  .הם ברמה גבוהה מאד, ומוסר
דברים אלו כבר הביאו חיזוק רב להרבה יהודים לחזור לשורשם או לחזק    

על כן אני רואה חשיבות גדולה לפרסם את . את דבקותם בתורה ומצוות
והמסרים של אותם פגועים הגורמים לקירוב " ונפשי יודעת מאד"הספר 

 .הלבבות לאביהם שבשמים
תלמיד חכם הנאמן עלי מרוב טרדותי לא יכולתי לעיין בספר הזה ובקשתי מ

והוא אכן עבר על חלק גדול מן הספר ומסר לי את , כבי תרי לעבור עליו
יחד .  התקשורת וחשיבותהתשבעצמו נוכח מקרוב באמיתו מלבד מה. תוכנו

עם זאת עלינו להדגיש שהמסרים  הנמסרים לנו דרכם ראויים לחזק ולקרב 
 ברב כי כידוע אין ואין לפעול על פיהם למעשה בלי להועץ, את הלבבות

 .הנהגת האומה בפועל אלא על ידי חכמי התורה
אני רוצה לברך את אלו העוסקים בהפצת המסרים החשובים הללו במטרה 

' ת בעזרם וחפץ ה"יהי השי. לקדש שם שמים ולהגדיל את שמו יתברך בעולם
 .בידם יצליח
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  ד"קראוס ראב. ג ג"דברי הרה
  סטר באנגליה'מנצ

  FC-אודות התקשורת ב
  

ד באנגליה "קראוס ראב.ג ג"לאחרונה יצאה חוברת שנכתבה על ידי הרה
, בחוברת זו תקשורות רבות של ילדים פגועי מוח". שמעו ותחי נפשכם"בשם 

ואלו . ל"והיא מוכיחה בעליל כיצד דבריהם מתאימים להפליא לדברי חז
  :חלק מדבריו בהקדמתו שם

הביעו '  וכוFC תקשורת כל נכי הנפש בארץ ישראל המתקשרים באמצעות"
לאחרונה את משאלתם לפרסם ולהדפיס חלק ממאמריהם עם מקורות 

אני מרגיש שדבר זה , ל ושאר ספרים במידת האפשר"מפסוקים ודברי חז
באשר זה מוכיח עד כמה דבריהם מעוגנים , הוא חיזוק גדול לעשות כן

י בהתאם לבקיאות המוגבלת שלי אנ. ומושרשים במקורותינו הקדושים
מכל מקום אותם מעט מקורות שמצאתי , בטוח שהחסרתי הרבה מקורות

במשך אלפי שנים .  מוכיחות לנו שאין אנו יכולים להתעלם מדבריהם
עתה מתברר . בעלי תסמונת דאון ושיתוק מוחין נחשבו לשוטים, אוטיסטים

לנו שהם מבריקים ומסוגלים להביע את עצמם בתקשורת עמנו בדרך הרבה 
אולם , עבור רבים דבר זה לא מתקבל בנקל , ממה שאנו מסוגליםיותר נעלה 

כמו שהוכח בלי שום צל של ספק , אין זה משנה את העובדה שהיא אמיתית
שני תלמידי חכמים מסרו את הקונטרס הזה עבורי , לבסוף. הרבה פעמים

פ שלמעשה הוא לא קרא את הקונטרס "אע, א"לאחד מגדולי הדור שליט
ואמר שהוא תיקון עבור , ו החמה והלבבית לפרסומוהוא נתן את הסכמת

אותו גדול הזהיר . וזכות עבורנו אם זה יעוררנו לתשובה, נשמות הנכים

נשמע מדבריו שאין . FCל  בהדגשה על התקלות האפשריות הקשורות
בעניינים : לשאול אותם שאלות מהסוג של קביעת החלטות לדוגמא

או , לרבנים , כתחליף לגדוליםשאין הם משמשים , הלכתיים ורפואיים 
  .לרופאים
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  דבריו של אחד מגדולי הדור בענין התיקשור
להגיע , )זכיתי אני שיתגלגל על ידי(לאחרונה התגלה מחזה נדיר לדורנו "

בכל שטחי , שהוגדרו כי הם מפגרים, למהות הפנימי והאמיתי של הילדים
נהגה מינימלי השוללם מכל אפשרות של ה, החיים מחמת פיגוע המוח שלהם

אחרי העמדה על טיב אופי המהותי התברר כי יש כאן . של אדם רגיל בעולמנו
מ "אכ, והוא משתמש בו(אדם מסוג אחר אשר תפיסתו התת הכרתי שלו 

אבל , וחי חיים מלאים של תוכן, "פינומלי"הוא ) לבאר טיב פעולה זו
ש גלוי ששם עניין השכר והעונ, במסגרת אחרת השייך יותר לעולם האמת

  .לעין כל
המציאות שכל האווירה שדורנו חי : הוא זה, העיקר הנוגע לנו מכל זה"

אנו חיים בתקופה ששולטת בה , הוא חזון הכפירה בעיקרי האמונה, בתוכה
עיקר הנהגת הכלל נלקח בשבט , אנדרלמוסיה של הפקרות בכל השטחים

ל אמצעי על ידי העמדת שלטון רשע השולט על כ, רשע מאת מאורי האומה
וזורעים כפירה והרס בכל מה שנמצא ביסוד הבניין , המגע עם האומה

פעם במישרים ופעם בעקיפין נכנסים גם בציבור שלנו , שקדות הציבור
מעיקרי עיקרי , הסרחון של דעותיהם הכוזבות והמפורסם אין צריך ראיה

עקירת אמונת שכר ועונש ולהפוך כל מה שנעשה בעולם : פגיעתם הרעה הוא
כמפורסם בשם (, הם" אשר קרך בדרך"שהרי זרעו של אותו , "מקרה"ל

ולהשריש , והצליחו במידה גדולה לעמעם מאד אמונה זו) ל"החפץ חיים זצ
והכל הוא  ,ונגל כזה אשר רק כל דאלים גבר בו'בציבור כי העולם הוא ג

  .ממקרה דכל דאלים גבר
  

יבוא זמן שישתוקקו ': וין אמר פעם על תופעת דיבוק בשעת'ל מוולוז"ח ז"הגר
כדי לחזק האמונה ולהביאה לידי מוחש ועל ידי זה תהיה מעשית (לראות דבר כזה 

כי זהו רק מחסדי ההשגחה העליונה להוציא הציבור מבור , ולא ימצאוהו) ממש
  .לעוררו מתרדמת השיקוע בדמיונות כוזבות, שנחשים ועקרבים מצויים בו

  

דרחמנא הוא סיבת גילוי זה של הנהגה אבל כבשי , אין אתנו יודע עד מה
, וכן העונש הגלוי הכרוך בחטא ושאין להימלט הימנו, גלויה של דין ודיין

אבל זעזוע זה הוא רק כמי , המציאות החושית הזו מזעזעת את האדם
והעמידוהו פתאום , שהעירוהו באופן פתאומי משינה עמוקה ומתוקה שלו

אמנם גם מי . ומותיו המתוקותמול האמת הנמצא וגלוי והוא היפוך חל
כי אם יניח להרגל לשלוט על ההתעוררות הזו , שיזדעזע אין זה עדיין ישועתו
, ולא ישאר מזה כלום בידו) הולך ודועך, כלומר(אז יהיה מעמיא עמיא ואזיל 

אבל עניין ההתעוררות יועיל רק אם החלטה שהוא מוכן להפוך הרגלו 
דבוק אל המציאות האמיתית לטוב לו ולהתאים להילוך חדש בחיים להיות 

  .בזה ובבא
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ן "וכשיניח התפעלות בעובדה גמורה יהיה לה קיום וכידוע בזה דברי הרמב
יהיה זה , ויתכן שכיון שנתגלגל זכות זה על ידי ילדים אלו, פ עד שתחפוץ"עה

  .גופא ממהר הוצאתן מן הסבל הנפשי הנורא שלהם
מכל מקום לשום בעיה , ת רחבותעוד צריך לדעת שהגם שנמצא אצלם ידיעו

ה למאורי האומה לבד "כי הנהגת עמנו מסר הקב, בציבור אין זה נוגע כלל
ואין להשתמש עם ידיעות אלו לשום , ולדעתם מסכמת דעתו יתברך שמו

אמנם מהחיים שלהם שחיים כאן בעולמנו סוג חיי העונש אשר , בעיה בציבור
אבל כוח של חוות , ליקח מהםגדרה שייכת לעולם האמת זה מותר לשמוע ו

שהרי אינם בעלי בחירה וחיים הם כבר בעלום ברור שנטלה , דעת אין כאן
  ".השליטה מהם להשתנות על ידי כוח הבחירה בחיים

  
  
  ")קול דממה דקה"מתוך החוברת (

מבאר ההוכחות , מאמר מקיף זה שחובר על ידי תלמיד חכם מובהק
ל ובספרים "רות לתופעה זו בחזלאמיתות התקשורת עם פגועי המח והמקו

וגם מספר בהרחבה הוכחות שראה המחבר בתקשורותיו עם , הקדושים
 .אוטיסטים

 .ל"בחינת דברי האוטיסטים על פי חז
 

 א"סענדר ערלנגר  שליט' ג ר"הרה
נפגשתי עם האוטיסט בנימין , )ט"תשנ(ו סיון שנה זו "ביום כ: הקדמה

ותיו וגם על אחרים כמובא בספר אחרי ששמעתי אוד.  במוסד בזכרון יעקב
, ועל פי זה כתבתי המאמר הזה להציעו לפני גדולי דורנו". ונפשי יודעת מאד"

 .ישמרם ויאריך ימיהם בטוב' ה
והכל , וגופא דעובדא הוי ששאלתיו כמה וכמה ענינים למעלה משעה שלימה 

וכל התשובות היו לענין , היה על ידי המתקשרת שהיא גם אשה חרדית
והיו בדבריו . ה תואמים מאד לפי כל השאלות וגם בדרך חכמה ויושרכהלכ

וכמו , ל ומה שכתוב בספרים הקדושים"והם תואמים לדברי חז, גם חידושים
ואחר כך נפגשתי עם עוד פגועת מוח אחרת בירושלים (שיראו במאמר הזה 

, ישר, תשובות מהירות מאד וכולם לענין, ל"וגם הכל היה מדויק על דרך הנ
  ).הכבר אחרי כתיבת המאמר הז, ד תמוז"זה היה בי. חכמים מחוכמיםכ
  

הוא ,  ומתוך אוטיסטים אחרים הרבה, הענין הכללי היוצא מתוך דבריהם
והרי יש מדת ארך , כמובן שאי אפשר לדעת מה זה קרוב(שיש סכנה קרובה 

  .וצריך לעורר העם לתשובה, )'אפים וכו
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שיהיה ליבם , החרדים והבני תורהשהם , ועיקר תפקידנו לתקן הראשים
. שהם עוברי עבירה בסתר והם בתוכנו, ועל ידי זה יתוקנו אחרים. לשמים

 .ועל ידי זה יתוקנו אחר כך דלת העם הנדחים ותינוקות שנשבו
הן , ו לעבור צירוף חזק של יסורין"נצטרך ח, ו לא נתקן בעוד מועד"ואם ח

 ..השם ישמרנו, ומי יודע עד היכן, ברוחניות והן בגשמיות
ולפי מה , מ מה שנראה על פי התורה"והנני מציע המו. כל זה תוכן התראתם

ואל יהיה עליהם למשא . שראיתי לפני הגדולים ותלמידי חכמים שבדורנו
ורוב דברי המאמר הם לצורך , אריכות המאמר הזה כי דבר גדול הוא הענין

אם ירצו ,  פה אל פהוהנני מוכן לבוא לפני הגדולים לדבר(בהירות הענין 
וישפטו הם מה לעשות ואיך , ת"ואיני חוסך שום טירחה בזה בעזהי, לחקור

 ).סלהתייח
 
 בדברי הגמרא שנתנה נבואה לשוטים. א
ק ניטלה נבואה מן "מיום שחרב ביהמ:) יב(איתא במסכת בבא בתרא    

ומייתי התם עובדא שמר בר רב אשי . הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות
שאין זו נבואת הנביאים שנטלה ' א פי"ובמהרש. י מה ששמע משוטה"ל עפפע

, ת או מלאך"י השי"שנבואת הנביא ע, אלא ענין אחר, מהם ונתנה לשוטים
לענין חלום אי :) נה(ברכות ' כמו שחילקו בגמ, י שד"ונבואת שוטה ותינוק ע

לומות י שד נאמר עליו הח"ואי ע. נאמר בו בחלום אדבר בו, י מלאך"הוי ע
' ברכות צריך בירור דהא הכא בגמ' א לגמ"ודמיון המהרש. ד"שוא ידברו עכ

, י נבואת שוטה וכן נתקיים נבואת התינוק כמבואר בגמרא"עשה מעשה עפ

 .ברכות' כ על כרחך לא דמי לגמ"וא
  
והנה בכל הסוגיא הארוכה בפרק הרואה חזינן דחלום בסתמא יש בו סימן    

ולדינא יש תענית חלום בשבת והרבה . ים בנבואהונקרא אחד משיש, ופקידה
' ובגמ, י שד ואינו מדבר שוא"ועל כרחך דנקטינן שאין החלום ע.ענינים

  .בחלום אדבר בו, י שהסתרתי פני מהם"אעפ: אמרו) חגיגה ה(
ולמה נאמר כאן . י חלום"להתגלות ע' יש רצון ה-ונמצא שעם כל ההסתר   

י מלאך וכח "נתנה לשוטים שלא יהיה עלענין נבואה שנטלה מן הנביאים ו
א בחגיגה שם הענין מדבר בדרגת נבואה ממש "מהרש' ואמנם לפי. (הקדושה

א צריך בירור "וגם דברי מהרש. ש"י ע"הפשוט לרש' אבל אין זה פי, ש"ע
  ).ה וגם באוצר הכבוד שם מוכח דהחלום דרגת קדוש-להמעיין 
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ליון השורה גם על אנשים ובתורת חיים נקט באמת שהוא איזה רוח ע   
). ק מצד הכנתם"ל שאינם ראויים לקבלת שפע רוה"ר(שאינם מהוגנים 

למלך שעשה סעודה לעבדיו וסרחו עליו וציוה להשליכה , ופירש על דרך משל
לאחר החורבן מלהשפיע רוחו על ' ה מצידו לא ימנע ואפי"וכן הקב. לכלבים
והוסיף עוד . שוטים ותינוקותאלא לפי שאינם עושים רצונו שורה על , ישראל

" ניחוש"שאמרו לינוקא ולא חיישינן ל'' פסוק לי פסוקיך''ל השתמשו ב"דחז

 .ש"ד ע"והוא בדמות נבואה וראוי לסמוך עליו עכ, מפני שרשאי לעשות כן
ומפני כך . להדיא דהנבואה מן השמים' א על בבא בתרא כ"ל ח"ובמהר   

. לכך מקבל דבר הנעלם מעליוניםהשוטה שאין לו דעת ואין פועל בשכלו 
שניתנה רשות לבהמה לראות יותר מן האדם מפני שהם , ח"והוא כדוגמת בע

  .תמימים ומקבלים יותר
  
אבל . כ שאינו פועל בשכלו מקבל נפש המדמה שלו העתידות"וכן התינוק ג   

החכם פועל בשכלו ואין נפש המדמה שלו מוכן לקבל עתידות כי אינו פנוי 
י קרוב לחכמים "היה הש, ק קיים"ובזמן שבהמ.  בשכלו קבלתולזה ומבטל

ק "וכאשר חרב בהמ. והיה קרוב אל העולם ואל הראוי לקבל הנבואה
לזה קרובים השוטים יותר , על העולם' והנבואה באה לעולם מצד שכך גזר ה

" נצח ישראל"ל בזה הענין בספר "ועוד ביאר מהר. ל"ד המהר"לקבלה עכ
שהיה לו שליחות אודות , )ג''גיטיו מ(בדה דרב עיליש והביא עו, )ו"פכ(

וזה , ח ראו יותר מרב עיליש"הרי דבע. בריחתו מן העורב שצפצף בקולו
 .כ"מחמת פשיטותם מקבלים ידיעות בעליונים ע

ל דשייך השראה עליונה "ל ותורת חיים דס"ומבואר בפשיטות מדברי מהר   
א "כ מהרש"וגם מש. ך על זהורשאי לסמו, על שוטים והכל מסטרא דקדושה

. דהרי האמוראים סמכו ופעלו בזה, פשוט שלא כתב איסור בזה, י שד"שזה ע
ולא הרחיק עצם הדבר רק מיעט שאין , וגם ענין השד לפי דרכו לא ידענו מהו

מלשון ). ק"ז ודו"מעילה י' ועי(ק רק איזה גילוי גרוע ונמוך "זו דרגת רוה
, נתנה לשוטים נשמע שהוא בדומה לנבואהנטלה נבואה מן הנביאים ו' הגמ

 .בזה' ע להלן אות ז"וע
אחרי שבאר ענין הנבואה (ל "ר בחתם סופר בבא בתרא שם שכתב וז"שו   

ועל דרך זה נתנה נבואה , )שהוא למעלה מהשגת הנביא דרך כלי שכלו
אלא שנראה , כי לפעמים נשמת אדם רואה דברים ולבו אומר לו, לשוטים

ובאמת ,  ואין שכלו מניח לו להוציא דברי שטות כאלה מפיוכדברים רחוקים
והשוטה אשר , כדברים רחוקים) נראים(ובעינינו , הם דברים נגדרים למעלה

  .יראה יגיד
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צ הכהן "דובר צדק לר' ע בס"וע. (ל"ב עכ"עובדא דרב טביומא וכיו, כגון

 שהוא כאלו' ביאור ענין בת קול ונבואה לשוטים וכמה בחי, ו"דף מ, ל"זצ
ל "ולכן דרשו חז, לא להדיא פנים בפנים, גילוי מלמעלה בדרך אחוריים

ואזניך תשמענה דבר : "'שנא? מנין שמשתמשין בבת קול) מגילה לב(
 ).ל"ש עוד ואכמ"ע, "מאחריך

 

 איך להבחין אמיתת הדברים. ב
 :הוא על כמה אופנים, הדרך לראות אם יש דברים בגו בנבואת השוטים

ואה לפי דעתו שהתשובות קולעות אל תוכן הענין והם אם השואל ר. א
בבא בתרא שרב אשי שמע השוטה מכריז ' וכעובדא דגמ. מתאימים לנושא

והרי שם היה ענין , דמי שימלוך בעיר מחסיא חותם טביומי וזה היה חתימתו
א היה "וגם מר בר ר. של מלוכה ומינוי ריש מתיבתא ואין השוטה יודע מזה

לבטל מה , י ומזה שפט דיש דברים בגו וסמך כל כך על זאתראוי לאותו מינו
ומכל מקום פשוט שזה נעשה . שחשבו רבנן למנות את רב אחא מדפתי בראש

  .ת מפני שהיו מתיעצין בו וזולתו לא היו ממנין אחד"י ד"עפ
  

 .אבל בכל זאת בלי הנבואה ששמע לא היה עושה כזאת ליטול עטרה לעצמו
ומי גילה , כגון על איזה עתיד והדבר נתקיים. תחום הטבעיאם יגלה דבר שאינו ב. ב

והרי מצינו שהרוחות ידעו דברים מאחורי . ומזה מוכח שנתגלה מן השמים, לו
, ויש כרוזים מן השמים לפני שהגזרה יוצאת לפועל, הפרגוד בריש פרק מי שמתו

ועוד , )'להלן אות ז' ועי(ק שלפני פטירת האדם מכריזין עליו "וכמבואר גם בזוה
ל זה "והמהר" תורת חיים"ולפי דברי ה. הרבה ענינים מצינו בזוהר שיש כרוזים

ה עם "והוא קשר הקב. ז הקדמה"יש ע, חלק טבעי בבריאה כמו שיש גזירות
ל "וי, ד שכל בריאת העולם נאמר בו ויאמר וגם ויעש"הבריאה בדיבור ומעשה ע

 .מ"בזה ואכ
ואינו לפי כוחו וערך , טעמא דמילתאהמופלא ביותר אם יגלה דבר חכמה ב. ג

הרי פשוט שאין זה , והתלמיד חכם השומע מבין דברי חכמה וחידוש, חכמתו

 .מעשה שוטה
הוא בדבר שטות שבתחילת ענינו הוא דבר תמוה כעובדא דמר ' וכל החידוש בגמ 

א שלכאורה היה צריך לבוא המינוי בדבר כבוד והסכמת החכמים ולא בדבר "בר ר
לענין נבואת ' ולכאורה יש בזה דרגא יותר ניכרת ממה שאמרו בגמ. טההכרזת השו

דהרי זה דומה למה שאמרו שם דנתנה נבואה לחכמים לכוון מסברתם , שוטים
דלא שייך לומר בזה שבא מכח שכלו דסברת הלכה . הישרה הלכה למשה מסיני

כח אלא שהגרעון שיש בנבואת שוטה דאינו מ, למשה מסיני הוא גילוי מלמעלה
דהרי לאו בר מצוות הוא אלא גילוי מלמעלה , ק שזכה בו גוף זה"השראת רוה

והחכם הזוכה במעשיו ותורתו הוא גילוי . י כלי פשוט ביותר"ממקור חכמה ע

  .ן"וברמב' ש בגמ"קדושת תורה ומצוות ונקרא עדיף מנביא ע
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. וקיום התורה בצורה מיוחדת' אהבת ה, אם יעורר על יראת שמים. ד
ח שהם ממקור התורה האמיתית המסורה "ות' רים ניכרים לעובדי הוהדב

ואין כוונתי דוקא גילויים (הרי זה סימן גדול שהדבר ממקור עליון , לנו
 הוא גדול מאד -עליונה ' אלא כל גילוי אמיתי שניכר בו יד ה, אדירים

ח גדולי תורה "י טביעת עין של ת"והכרעת דברים אלו עפ. להתייחס אליו
ח "ק של חכמי הדור והת"וזה מן החזק שבהכרעות ומצטרף לרוה, ויראה

שיש לדון על הענין ולא על מי שאומר , והעיקר. שרואים בזה אמיתת הענין
מרשעים , כ אם רשע אומר אפילו דברים נשגבים"משא, ד"ל בנ"פשוט שר(

 ).יצא רשע כידוע
 בלאו הכי ל צריך למיחש דהרי"הרי בלי כל ההוכחות הנ. אם יעורר אמת. ה

 .אנו מצווים להתחזק תמיד
ז "ל ע"וביותר בעיקבתא דמשיחא שכבר ניבאו חז, ובפרט במצוקות הזמן

ם "וכן המקרים צריכים לעורר על התשובה כמו שכותב הרמב, והזהירונו
. 'ג' א ב"א ה"ש דברים ברורים פ"תענית שזה מצוה מן התורה ע' להדיא בהל

 .הועל זה נוסדה מסכת תענית והלכותי
ל "ונמצא שכל נבואתו של השוטה היא מוחזקת מכח נבואת אמת של חז

, והדבר ידוע לחכמי ישראל שכולנו זקוקים לתיקון.  י התורה"והכל עפ

 .י"והדורות יורדים ה
 

  ביאור החששות. ג
הכוונה בענין (אמנם חששות המסתייגים מלמהר להאמין בנבואת שוטים 

או לקבוע ולסמוך , )סובב המאמר הזהשעל זה , הילדים האוטיסטים בזמננו
דגם אם יתכן שזה אמת ברור שיש בו כדי . מובנים, יותר מדי על הענין הזה

מכל מקום נכון מחמת כמה טעמים להתנהג , ד אמת"סמיכה והתעוררות ע

 :בזהירות
, והכוונה גם יודעי ספר וקובעי עתים לתורה(לב ההמונים שהם עמי הארץ . א

מאד נמשכים , )יכולים להיות נכללים בזה אם אין דעתם רחבהוגם המון בני תורה 
ואין יודעים כלל , מפני ההתפעלות היתרה אחרי כל דבר מוזר, אחרי כל דבר נעלם

וכאשר מתרבה אמונה יתרה בדבר הדומה לנבואה או גילוי . גדרי הענינים
 תיכף והיצר הרע נתפס, כבר יקבעו כל התורה וכל מיני הנהגות על פיהם, מלמעלה

 .לזה
כי ). לפעמים כמעט כמו מכפירה(ואנו סובלים מאמונה יתרה שלא כפי גדר הנכון 

כמו שאמרו " אמת ואמונה"' שניהם אינם גדר האמיתי של אמונה שהיא רק בחי
והביאור הפשוט דכל אמונה . ק ענין זה"וכן מובא בזוה, ש"בתפילה בברכות ק

ז באו דברי התורה "וע. ל"דברי חזי ענין הלכות התורה ו"צריך להיות קבוע עפ
  .י הדעת האמיתי"להעמיד את האמונה עפ
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מכיון שקשה לפרט , ואין כאן מקום להאריך, וכל סטיה מזה גורם הפסד גדול

 .י"הענין והמשכ
 
ל "ו ז"ועיין הקדמת הרח. כל גילוי מלמעלה יכול להיות מעורב מטוב ורע. ב

ור מפני שהיצר נאחז בכל מקום והדבר צריך ביר, בזה" שערי קדושה"לספרו 
. ואין דבר טוב שאין לו פגע שיפסיד אותו כל שכן בחובת הלבבות, שיוכל

והרבה דברים טובים בעולם התחילו בטוב וכאשר נתפשטו חוץ למקומם 
וזה כלל גדול בתורה שהיא מידת . דוגמת קדשים כידוע, וזמנם נעשה פיגול

ואפילו בחלומו של יוסף הצדיק שהיה (השומרת גדר וגבול הדברים אמת 
כדמוכח שם , היה בו תערובת דברים בטלים, גילוי מן השמים לנביא כשר

 ).ל"ז ואכמ"נבואה כדאיתא שם בגמרא נוזה לא שייך ב, בגמרא
  

י חכמי התורה ומה שעבר דרך "הקביעות הוא רק עפ, בעניני הלכה והנהגה. ג
' כסף משנה הל' ט ועי"מ נ"ב(והרי איתא סוף פרק הזהב . נשמת חכם חי

ולב בני אדם קלי דעת ואינם . לא בשמים היא, )ט"ה, ב"טומאת צרעת פ
, וזה מפני מיעוט הדעת והאמונה האמיתית בתורה וחכמיה, מבחינים בזה

י אמיתת התורה וזה "ומיעוט אמונת צדיקים אמיתיים שכל ענינם עפ
 זו מחליפים אותה באיזה מנהיג שעולה יפה לפי ובמקום אמונה. (מעלתם

 ).עוכידו, גם רוצה שאחרים יאמינו בודמיונו של הרוצה להאמין בו ו
  

א ודוקא בדבר טוב ומיוחד יש חשש "תמיד יש לחוש מאחיזת הס. ד
והדברים ידועים מכל הדורות . וערמת היצר הרע וסכנותיו גדולים.,יותר
וקל להפוך . צלת כל דבר לתועלתהא מתערבת ומקלקלת הכל ומנ"שהס

 .ל כי נוכל למצוא עוד הרבה טעמים וחששות"ואכמ, דברים מאמת לשקר
 
 אין להתעלם ממה שאמת ונכון על פי תורה. ד

מכל מקום עדיין אין לשלול הענין מחמת כל החששות במקום שיש בו תועלת 
כל היום והרי אנו עומדים תמיד ). וכמו שיתבאר בסעיף הבא(רוחנית עצומה 

אוי לי אם : "באותה שאלה של, )הן בשאלות הכלל והן בשאלות הפרט(
לגבי ) ט"בבא בתרא פ(וכזאת מצינו בגמרא , "אעשה כך אוי לי אם לא אעשה

' כלפי מה שנוגע לה(א רמאים "ז שנסתפק אם לדבר על כלים שעושים בנ"ריב
ים דרכי כי ישר"ולבסוף אמרה מקרא   .ש הספק"ע, או שלא לדבר, )טומאה

ל תמיד בכל "וזו השאלה י". וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם' ה
וגם מאידך . וצריך זהירות תמיד בזאת, וכהיום הזה עוד יותר, הענינים

 .לא למנוע התועלת והדברים ידועים, גיסא
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ואם . ואם כן בנוגע לנידון דידן הרי אנו בדור שגברה המינות ויצר התאוות
וכח התורה הוא יהיה , א נמנע הטוב וההתעוררותנמצא תועלת בזה ל

וכעין (ה לא ישאל לחכמים "ולמי שאין התורה מכרעת בלא. המכריע תמיד
וענין הצורך :). ב"ש כ"ה כלום משגיח עליך ע"ע' חגיגה לע' שאמרו במס

לעורר בני אדם אל התשובה והאמת הוא גדול מאד גם בלי אזהרות 
י שכלפי חוץ מחזי כאכשור " היראים אעפועינינו רואות גם אצל, מיוחדות

ל חששו לזה כדאיתא "ואפילו בזמן חז(מכל מקום אין תוכו כברו , דרי
  ).ח"במסכת ברכות כ

  
ואיזה מנהיגים יהיו , ל"ו ביום מן הימים מי יודע איזה נסיונות באים ר"וח   

ו החיצוניות והצלחת הרשעים וכח הרע "ואז ח, ד אמת"ומי השומע ע, אז
ר ויתגלה התוך המקולקל אם לא נמהר לתקנו כפי היכולת בעוד מועד יתגב

. ז היצר עובד בתחבולות לקלקלו"וע. והכל תלוי ביסוד האמונה בלב שלם
וכבר העיד על כח היצר בכלל ובפרט בזה בספר חובות הלבבות שער יחוד 

וכבר . המעשה בכל כוחו לרופף האמונה ולהגביר השקר והצביעות גם בתוכנו
עוד ' ועי, )ש סוף הספר"ע" ('ויצרפו רבים והרשיעו רשעים וגו: "א דניאלניב

ה עיקר פיתוי היצר לקלקל האמונה "חובת הלבבות שער יחוד המעשה פ

 .רק אפשר לחזק ולקדם לפני זה כידוע, ובשעת הנסיון אין מה לעשות, ל"רח
 
 הוכחות שראיתי מתוך דברי האוטיסטים. ה

  שמכריזיםעל אמיתת דבריהם והאזהרות
ו מזהירים על התשובה "הרי הילדים האוטיסטים הי. זאת ועוד אחרת

לעורר הדור על התקופה וטרם יגיעו " מסר מלמעלה"ואומרים שיש להם 
ל שנתנה נבואה "ל הנ"ימים קשים וזה ממש בגדר נבואה קטנה כדברי חז

ל שעומדים במקום הנביאים שהיו מוכיחים את ישראל ובדורות "ר(לשוטים 
ק גלויה לא "ורוה' קודמים שדברי גדולי ישראל היו נשמעים יותר ליראי ה

 .הוכפי מה שנתבאר קצת הענין למעל, )היו צריכים לזה כמובן
ז אמרו "שאפילו ע(ובאמת הרואה ושומע דבריהם רואה שאין זה דברי שטות 

אלא , אלא באמת דבריהם חכמה מדויקת להפליא). ניתנה נבואה לשוטים
וזה בא על כרחך מכח הנשמה . ודבריו הם חכמה ואמת, א שוטהשהגברא הו

וזה עצמו העדות . שלהם וכמו שמבארים בעצמם היטב הדק כל ענינם
והדבר מוכיח . שכל מה שמדברים על עצמם הוא ביושר ובדעת נכון: הנכונה

  .בהרבה ראיות שרוח נכון מדבר מקרבם
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ל במסכת בבא "גמרא הנל מדברי ה"ואפילו אם לא היינו מוצאים מקור בחז
גם היינו צריכים לשקול בעצמנו ולחפש מקורות בזוהר הקדוש , בתרא

או אפילו לראות כפי ראות עיני חכמי הדור הקובעים כל מיני , ובחכמי אמת
ל מסייעים שלא יהיה סתירה "וכל דברי הגמרא הנ. דברים בשודא דדייני

ויתכן מאד . י מכועראיך יתכן חכמה מפוארה או דברי תוכחה בכל, וקושיא
אבל אחרי    .פ בגדר קושיא היא"שקושיא זו לא היתה כלל מכרעת רק עכ

סיוע יש לאמת הדבר והכל , אלא אדרבא. לא קשיא מידי, ל"דברי הגמרא הנ
 .אתי שפיר בפשיטות

  

 :והנה בזאת אוכיח ממה שראו עיני אמיתת פלאות הדברים
, הקדימני בשלום, שספרתי עניניולפני , ל"נפגשתי עם האוטיסט בנימין כנ. א

ונתן טעם שהתקבל על לבי , וביאר ענין מחלתי והסבל העובר ושעבר עלי
ח עד שבניסים גלויים "ז תשנ"פ בשנת תשנ"ל כ"שנחליתי עד שערי מות רח(

 ).יניצלת
יש , והייתי מצפה לשמוע גם כזאת, למרות שלא הוכיחני על תיקון עוונות

" ונפשי יודעת מאד"וכידוע מתוך הספר . טעם באמת גם על העלמה זו
שהם נזהרים בגילוי דברים בכבוד הבריות , המבאר באורך ענין האוטיסטים

והרי , )וכידוע בהלכות תוכחה בלאו דלא תשא עליו חטא, כשאין צורך לגלות(
 .היו איתי אנשים אחרים שם

 ואמר לי דיש בזה תכלית לזכך האדם שיהיה ראוי למילוי תפקידו לזכות 
וזה נכון שהנני מדבר ומעורר , וזו היתה תשובה מבלי שאספר עניני. אחרים

כלשון , וגם פשוט שזה זכות וצריך זיכוך לזכות לזה. ('לרבים על עבודת ה
 .צ להאריך"וא, )ח"י: ה"אבות פ(וזיכה את הרבים " זכה"ל משה "חז

ותר תשובה מדוייקת בי, ענה על שאלה פרטית בענין שאיני רוצה לפרטו. ב

 .והכל על ידי כמה מילים כאדם גדול בתורה, ובבהירות
אבל בכל השאלות ששאלתיו ישב . על עוד ענינים אמר כמה חידושים. ג

 .וחילק בדברים כמו למדן מובהק, הענינים בדברים מדויקים
אמר שאינו תלמיד חכם וכל הדבר מסור . בענין ידיעות אחרות ששאלתיו. ד

רק , ובעצם אומר שאינו יודע יותר ממני. עתלתלמידי חכמים להכריע ולד
לצורך ) ל דברים שמוסרים לו מן השמים להעביר"ר(להעביר מסר " כלי"הוא 

" נפשי יודעת מאד"וכדברים אלו כתובים גם בספר . תיקון העם כדי להצילו
 -ובתוך כל הענין ראינו שדואג להצלת הכלל מעונש וימים הקשים , הרבה

ודבריו היו ממש . ל בעקבתא דמשיחא כידוע"ברי חזוזה באמת מתאים לכל ד
ודברי , ל שהיה מוכיח לכלל ישראל"דומים לסגנון של רבנו החפץ חיים ז

 .החפץ חיים כידוע היו מאד דומים כעין סגנון הנביאים שהוכיחו את ישראל
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וזה סימן מובהק . והכל בפשטות וישרות ומתוכם נשקף עמקות גדול למבין
 .ע לכל העוסק בתורת אמתכידו, על אמיתתם

ואין , אין שום התנשאות והתרברבות בכל דבריהם רק פשוטים וישרים. ה
. היפוך מכל החוזים השקרנים שהיו בכל הדורות-נוטלים שום עטרה לעצמם

וכל האזהרות . וזה מוכח לעין, ורק דאגה וחרדה להיטיב עם הכלל יש להם
שהם קוראים " (עגל הזהב"והתרחקות מ, סובבים על תורה וגמילות חסדים

כ "שעיקר סכנת היצר אין כ. וגם זה מאד אמיתי). לתאוות וחמדות הזמן
, שגם אנו נלכדים בו, וכל זה מכח. ז שבה"רק חלק הע, בהתאוה כמות שהיא

. ש"ב ע"וכדברי חובת הלבבות שער הפרישות פ, שעושים בטניהם אלוהיהם
 כמו שהביא שם החובת ,והם הצבועים שמבחוץ נראים כעושים מעשה פנחס

) נדה יג(ל אמרו "וחז. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, הלבבות
  .וכל אלו דברים ברורים ונכונים. ''ר"זה יצה-איזהו אל זר שבגופו של אדם''
  
ושאלתיו . שצריך להחדיר בקרב העם' האוטיסט בנימין דבר על אהבת ה. ו

ם "כידוע מדברי רמב( גדולה דרגה' ואהבת ה, הרי היראה קודמת ועיקרית
אבל עיקר היראה להכניע , ותירץ דאמנם זה אמת? )סוף הלכות תשובה

כ בסוף סוטה בעקבתא דמשיחא חוצפה ''כש[ודורנו דור חצוף . ולהרתיע
ולכן . ו הסטירה והמכה מגיעה מרגישים"רק אם ח, שלא יקבל זאת] יסגי

  ).הך תוכן התשובה בער"כ(צריך למושכם בדרך אהבה 
כיון שכל דבריו הם (כ הכוונה שצריך לעורר הבני תורה "חזרתי ושאלתיו ע

וגם זה דברים , ועל ידי זה יתוקנו כולם, סובבים לתקן המובחרים בעם
. המעוררים את הנשמה, ק"י דברים פנימיים שבתוה"ע, )אמיתיים כידוע לנו

 אל החיצוןענה ואמר כן שהתיקון הוא מן הפנים '? ועל ידי זה יגיעו לאהבת ה
. 

  
ל "האם לדבר על האיסור הסתכלות שזה מעיקרי הקלקול כאז, שאלתי עוד

, והשיב אמנם שורש הקלקול בלב? ר שולט אלא במה שעיניו רואות"אין יצה

.ד"ובדור הזה יש מעטים מאמינים עכ', שיש בו מעט אמונה ומעט אהבת ה
  

דהרי . ל" בחזוכל דבריו אמת ומקורם, ד"והנה משיחה זו למדתי הרבה בס
והיו הדברים האלה : "נצטוינו בקריאת שמע ואחר כך כתוב תיכף' אהבת ה

ופרשו בספרי שעל ידי התורה מגיעים , "אשר אנוכי מצוך היום על לבבך

 .'לאהבת ה
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ופשוט שהם , )ב"א פרק י"ל האריך בספרו שם עולם ח"פץ חיים זוהח(
והוא כל ('  מצוה גצ"ם סהמ"רמב' האגדות המרוממים פנימיות הנפש ועי

י "ואמנם פשוט שגם ע. 'עיקר פנימיות התורה המרומם לב האדם לעבודת ה
 ומה -) ויתבאר עוד, עמל התורה בפשטות ישיג האדם זאת אם זה יהי רצונו

דהרי פשוט שגם עם (נחוץ מפני שלא יקבלו היראה לבד ' שאמר שאהבת ה
יראה שמאיימים על יראה צריך לעבוד והרי כל ענין האוטיסטים אזהרת ה

ל אם באת לשנוא דע שאתה "גם זה מקורו בחז, )סכנת הכלל אם לא ישובו
ויש להאריך ). 'משנה ג' ב אבות פרק א"פירוש הרע' עי(אוהב ואין אוהב שונא 

אצלם במסר זה הוא למשוך לבבות היראים כלפי ' עוד בזה דכוונת אהבת ה
אל מסתכלין כלפי מעלה בשעה שישר: "ט"ה כ"מעלה דוגמת דברי הגמרא בר

.  וכל זה נתברר לי מתוך השיחה-..." ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים
א את ''ומל ה"מתלוה עם תשובה הוא פסוק מפורש ' ועיקר הדבר שאהבת ה

גם מה שאמר לעבוד מן הפנים . מספרו' הא' ת בסעי"והביאו בשע". 'לבבך וגו
 .'הנפש דקאל החיצון יש בו דבר עמוק לגלות פנימיות 

 
פ "הם דברי הספרי סו, שתיקון הלב קודם, גם מה שענה לענין הסתכלות

. שהעיניים הולכים אחרי הלב, "'ולא תתורו אחרי לבבכם וגו"פ "שלח עה
" אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"ז דמנה שניהם "חינוך באריכות מצוה שפ' ועי

כל מכוון לכל וה. ובאר היטב כל הענין, מצוות' במצוה אחת ולא חילקם לב
, "פלאפון"ה, "מכונית"כגון ה" עגל הזהב"הדברים האזהרות שהוא קורא 

גם . 'וכו" הכלה היפה", "החתן הגבוה", "השטריימל היקר", "הכובע היפה"
מעט , א"והם מהס' כובע שחור וכו, יש הרבה עם ציציות של צמר: "אמר

הכל " (חינםהרבה תורה וגמילות חסדים והרבה שנאת , מאמינים יש היום
בני , ופשוט שכל התיקון אצלנו). 'ל על מקדש שני ביומא ט"הם דברי חז

ומזה , הכל הוא רק תיקון הפנימיות במדרגה מסוימת, תורה וחסידים יחד

 .יתוקן ויראה הכל בפנים חדשות
 

האם צריך לעבוד יותר על מידת מסירות נפש , שאלתי מה גדר האמונה. ז
ת בשום מצב "בדורנו שהאדם לא יעזוב את השיענין האמונה "וענה '? וכו

י "ומחדירים אמונה ע, ועם כל הצרות יחזיק חזק לא משנה מה, שהוא
  .ד"עכ" פנימיות התורה

 

, בא חבקוק והעמידן על אחת: ד"ויסוד דבריו הרי פשוט בגמרא מכות כ
ולכן ענינו . וזה יסוד לכל עליה וקיום כל המצוות'', וצדיק באמונתו יחיה''

ובין בעוני ובין בעושר אם , וזה המקיים כל התורה' חזיק בכל מצב בהלה
  .'זה קיומו של כל עבודת ה, האמונה בעומק הלב
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גם על מה ששאלתיו בענין שידוכים ענה שיש רק שדכן אחד וצריך להתפלל 
ק עבור מישהו ענה שהעצה רק "ובאיזה ענין אחר בנוגע לזש. ולמלא תפקידו

שם "ל וכתוב על זה בספרו "ח ז"ן היתה תשובת החוידוע שכ, לעשות חסד
  ".םעול

  
ק "וסיפרתי שכתוב בזוה('? שאלתי אותו האם האוטיסטים מתפללים לה. ח

וכל הבריאה וגם דומם , נכון, כן: "והשיב) שגם המתים מתפללים על החיים
וכל , מתפללים תמיד על תקנת הדור והצלתו, האוטיסטים, והם' מהלל לה

 ".הע לתורה וגמילות חסדים וגם לתפיללתו מגיי תפי"צדיק ע
, גמילות חסדים-עבודה-תורה: עמודים' שאלתיו אם כוונתו להגיע לשלמות ג

אחד ושמו אחד ורק אנו מחלקים ' באמת זה הכל דבר אחד ה: "ואמר לי
ודברים אלו הם מאד . ד"עכ, "הדברים כדי שנוכל להבינם ולהסתדר עם זה

  . ישתומם מי גילה להם רז זה,עמוקים וכל השומע ומבין
 
אבל יש , אינני נביא: "ואמר, שאלתיו עבורי עצה לזכות לאריכות ימים. ט

עצות וחיזוק , י התעוררות"הרבה עבודה לקיים התפקיד ולהציל את הכלל ע
ואם משיח . וממילא מסתבר שיש סיכוי לאריכות ימים', לתשובה ועבודת ה

כ על "ה ואין לחשוב כ"ים קשים בלאוכל החי, צדקנו יבוא הכל יהיה טוב
 )".כך אמר לי(ובאנו לעולם לסבול ולתקן ולהתעלות כידוע גם לך , עצמו

וקשה , גם פגועת המוח בתיה מירושלים אמרה הרבה דברי חכמה וזירוז
' אתה רק עבד ה: "ואמרה. להעתיק כל הדברים שנאמרו בפקחות ובחריפות

 "...'ועשה תפקידך לשם שמים וכו
 
וכן ". אסור לי להגיד: " ענה-אלתי איזה גדול לשאול שאלה ודעת תורה ש. י

ועל איזה ענין . ח וזה מסור לחכמים"על עוד כך וכך דברים אמר שאינו ת
". איני יודע"ועל דברים אחרים אמר ". עצור"ענה בתוקף , נסתר ששאלתי

 שעכשיו הזמן לתקן ויש הרבה נשמות, והנה עוד הרבה דברים בסגנון כזה
וזה הסכנה הגדולה , ומבחוץ נראים צדיקים, בינינו החרדים שירדו מהדרך

, וכל הרואה דבריו וסגנון תשובותיו. ביותר וצריך למהר ולתקן טרם יחשיך
החסד ' מתרשם מאד שדבר אמת בפיו וזו אזהרה מן השמים והכל מבחי

ומביא גואל לבני בניהם למען שמו : "ד שאומרים בתפילה"ע, העליון
ולכן גם דרישת , האהבה' שהוא מבחי" מגן אברהם"וזה ברכת ". הבאהב

י גילוי פנימיות הנפש בכח התורה "הענין הוא להתעורר באהבה והוא ע
  .'ועובדי ה
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ובכל אדם , "אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ: "ועל זה נאמר
והם דברי , והחיצוניות המקולקל מעכבו' מישראל טמון נשמה ואהבת ה

וכדברי . וזה עבודתנו לגלותו, גירושין' ב מהל"ם הידועים סוף פ"רמבה
גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב ): "ז"ברכות י(הגמרא 

 ."שאור שבעיסה
 

תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן 
הוא , ריםוגם לעזור לאח, וכל מי שפועל להחזיר את עצמו בתשובה. השמים

המקרב תכלית תיקון השכינה והגאולה ומציל עצמו וכל העולם מצרות 
דרך עץ (ע "ל זי"ק שכותב על זה הרמח"והן דברי הזוה. גשמיות ורוחניות

ה אסיר עמהון "וי לון לבני נשא דקוב) 'תיקון ו(ש צרח ככרוכיא "שר) חיים
מו מבית בגלותא ושכינתא אסירת עמהון ואתמר בהון אין חבוש מתיר עצ

' ופורקנא דילה דאיהי תשובה אימא עלאה איהי תליא בידיהון בנ, האסורין
וירא כי אין איש דיתער . מ"זמנין דאדכר יצי' תרעין דחירו עמה לקבל נ

, אלא איש לדרכו פנו בעסקין דלהון, בתיובתא לתברא בית האסורין דלהון
' עלמא וכולירתא האי , בבצעא דהאי עלמא, איש לבצעו, בארחין דלהון

  .ש כל הענין"ע' ואינון ערב רב דכל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין וכו
  

 עוד בענין נבואת שוטים. ו
 ז"וכרוזים הבאים מלמעלה לעוה

בענין , בתחילה לסיים הענין מעין הפתיחה' ועתה אחזור למה שדנתי באות א
והנה אף "ל "א וז"ואעתיק לשון קב הישר פרק ע. ניתנה נבואה לשוטים

מכל מקום חסדי , י שיוכל לבטל גזרות רעות"שעכשיו אין לנו בדור כמו רשב
מיד , ל"ומיד שנגזרה איזה גזירה למעלה רח, כי לא תמנו על כל דור ודור' ה

י תינוק ותינוקת והן "שלוחי מעלה מכריזין ומשמיעים הקול והכרוז ע
ה מעורר לב הכשרים "גם הקב, מתנבאים ואינם יודעים מה מתנבאים

  .ל"עכ, ויראים שיתפללו על דורם והתעוררות בא מעצמותן
  

ב מאמר "ח(קב ונקי שמביא דבר זה כבדוק ומנוסה מספר הברית ' שם פי' ועי
ושם כתוב מפורש שהגזרות ', ק שמות ו"ומציין לדברי הזוה, )ה"א סוף פ"י

ואי זכאין עלמא נמסר , י תינוק או שוטה או אפילו עופות השמים"מוכרזין ע
. לית מאן דישגיח, ואם לא, כדי שיודיעו לדור ויעשו תשובהשי עמא לרי

   .םן שהוא כעין נבואה וכרוז מן השמיומוכח להדיא שדברי הגמרא כפשוט
יש עוד הוכחה בגמרא , י שוטה"והנה בדבר שחוזר ונשנה הרבה בסגנון אחד ע

רא י סב"וסנהדרין נהגו למעשה עפ. דשוטה לא סריך בחד מילתא, ח"גיטין ס
  .ש"ע, זו
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והילדים כולם כבר כמה שנים שמזהירים , והכי נמי בנידון דידן יש לדון כך
לעשות תשובה ולדאוג להשפיע אצלנו החרדים על תשובה וכמבואר גם בספר 

י על עין יעקב מצאתי שמפרש "וגם בעיון יעקב לבעל ח". (ונפשי יודעת מאד"
 וכבר פלפלתי לעיל דגם .א"י שד כדברי מהרש"ולא ע, דקדושה' הענין מסט

  ).םגמרי לדברי הגמרא בברכות שמביא שכ לא דמי ל"א ע"לדברי מהרש
ל דכלפי מה שאמרו בגמרא "ד הגמרא בבא בתרא הנ"והנה תמיה בעיני ע   

". ונביא לבב חכמה"יש ראיה מפסוק , שיש נבואה אצל החכמים, שם מקודם
ול לכוון הלכה ומביאה ראיה מהא דגברא רבא יכ, והגמרא אומרת תדע

ב רחב דמוכח "ז צ"וגם ד(וזה כעין נבואה , י טעם וסברא"למשה מסיני ע
הלכה למשה מסיני בעצם אין בו סברא טבעית לומר שכיוון מצד חכמה 

-וכלפי ניתנה נבואה לשוטים). ק כעין נבואה"טבעית אלא הסברא שבה מרוה
א "למר ברל "ומנ, א ואין שום ראיה על זה"מביא הגמרא עובדה דמר בר

ונראה פשוט , י הכרזת השוטה מבלי ראיה קודמת על זה"לעשות עובדה עפ
והביאו הדוגמא של המציאות באיזה אופן , ל"שזה היה סוד מקובל אצל חז

 .ש"הוא וכלשון הגמרא ע
 

כי , וכמו שקשה להעמיק בענין. ד הם סודות עמוקים בסוד יחודא תתאה"ולע
ועל הארץ מתחת " יותר יקשה להבין עוד" הוא האלוקים בשמים ממעל' ה"

וגם בספרי חסידים ידוע מאד , העמיק בזה" דעת תבונות"ובספר ". (אין עוד
כתב שכל פרטי פרטים מכל פרט , ה"צ פ"ל בבאור ספד"א ז"והגר, הענין
וכל ). ל"קרי שכל הבריאה יש בה גילוי התורה וד, מ רמוז הכל בתורה"דצח

,  הקדושה בסוד מלא כל הארץ כבודוהבריאה כולה יש בה קיום מכוחות
ר פרשת "ומובא עוד במד. ולכן הכרוזים מתפשטים עד שם במקום נמוך

אם אין אתם : "ה אומר לנביאים"שהקב) ב"ויקרא כ' ופ' י' סי(וארא 
ומובן . ש"ח שהולכים בשליחותי ע"הולכים בשליחותי יש לי צפרדעים ובע

  .ל"כמשהשליחות הכל מסטרא דקדושה כעין נבואה וא
 
שהם , )וכן ילדים אחרים אומרים כן, מבנימין(והנה הנוסח ששמעתי ממנו    

כלפי נבואה " כלי"ולשון זה של ענין . רק כלי להעביר מסרים מלמעלה
הנביא הוא עושה רק כמעשה כלי : 'שכ) ב"דרש י(מצאתי בספר יערות דבש 

זה מפרש מה וב, בפיו' בקרבו ומוציא מפיו את אשר ישים ה' בעלמא ורוח ה
שעושה רק מעשה כלי כשופר שמוציא מה " הרם כשופר קולך: "שכתוב

אפילו אומר עם טמא , וממילא אין עונש אם מזכיר עוונות ישראל, שנופחין
 .ד"ש ביע"שפתים רק אם אומר מעצמו ע
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ומה שהילדים יכולים להוציא רק במעשה כתיבה הוא משום שיש להם 
י "נינו לענין טומאת כלים שנעשו עכמו שש, ואין להם מחשבה, מעשה

מצינו אצל , י פעולה"והמושג שמתגלה דבר ע, ב"תינוקות בסוגיא חולין י
) ח"ערך ס(בערוך ' ופי, )ח"סוכה כ' עי(ז שהיה מכיר שיחת דקלים "ריב

  .ל יותר"ואכמ, שאפשר להבחין בנטיית הדקלים ביום שאין הרוח נושב
  
  ביאור ענין גילוי זה בזמננו. ז

 תיחסות הגדולים והמשפיעיםוה
 

דכל . לא קשיא מידי, איפה מצינו הנהגה כזאת בדורות קודמים, ואם נשאל
. ש היטב"ע' א אות ט"והדבר מפורש באבן שלמה פי. דור יש לו הנהגה משלו

, ק ופועלי ישועות כבדורות הקודמים"ובמקום שאין לנו מספיק בעלי רוה
גילוי , וזה ענין השכינה, ה השגחתוי שכינתו בתחתונים מגל"ה בעצמו ע"הקב

. ש"ז ע"ק' ח סי"י תניינא או"נוב' השגחה בתחתונים כמבואר בתשו
ענין שכינה שאינו " ת"ם ת"שובבי"' וביארתי קצת בזה בהמאמרים לפ(

ובהכרח שיש דברים מתגלים ). מסתרי תורה והוא ענין נחוץ לדעת אותו
ואז הגילוי הוא קטן , ובחירהוהגילוי דוקא באותן שאינם בעלי חטא , בפועל

א דהשכינה שורה רק "ג מדברי הגר"סק' ד' ה סעי"אבן שלמה פ' ועי, ומוגבל
   .על פועל צדק

  
ועוד טעם פשוט מפני שאצל אדם בעל בחירה יש נסיונות של גאוה בכל גילוי 

. וזה מקלקל ומסוכן יותר מגילוי אצל שוטה שהוא בתכלית הפשטות, שהוא
). ז בסופו"א כ"ש(י "ת לר" תלוי בענווה כמבואר בשעוכל הסיעתא דשמיא

לכן מצינו בכמה דורות שהיו שם אנשים חשובים שהתחילו באיזה גילוי נכון 

 .והבן הדברים היטב, מן השמים ונכשלו בגאות והתערבבו הדברים
ובירושלים נפגשתי עם פגועת מח ושאלתיה אם הטעם שהגילוי בצורה כזאת  

אבל ההסבר הוא מפני שהעולם , נכון, כן: "אמרה ליו, מחמת גלות השכינה
וכבר כתבתי מספיק בזה לדורשי ". לא שלם על כן גם הגילוים לא שלמים

  .אמת
 

 החותם בתקוה לתשובה ישועה וגאולה שלימה
  מבני ברק-חזקיהו אלכסנדר סענדר יצחק ערלנגר 

 ל"ה מלוגאנא זצ'חיים ארי' בן הרב הצדיק המקובל ר
 


