
שמחת הנישואין של

מנחם מענדל וחי' מושקא שיחיו שם־טוב
.

כ"ף אלול ה'תשע"ג
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בפתח התשורה

בפתח

מנחם  הרה"ת  החתן  צאצאינו  נישואי  על  להשי"ת  והודיה  בשבח 
ומוצלחת,  טובה  בשעה  תחי'  מושקא  חי'  מרת  והכלה  שי'  מענדל 
ומיוסד על הנהגת כ"ק אדמו"ר הריי"צ בחתונת הרבי והרבנית - הננו 
להגיש בזה תשורה לידידינו מכרינו, שבאו מקרוב ומרחוק ליטול חבל 
מאושרים  וחיים  טוב  מזל  בברכת  שיחיו  הזוג  את  ולברך  בשמחתנו 

בגשמיות וברוחניות.

יתן  נשגר איחולנו לכל אלו השמחים עמנו בשמחתנו,  זו  בהזדמנות 
השי"ת ונזכה לשמוח יחד עמם בשמחתם, ויתברכו בכל המצטרך להם 

בגשם וברוח, ומתוך שמחה וטוב לבב.

לנשיא־ ומאודנו  לבנו  בכל  להודות  אנו  מבקשים  זה  שמחתנו  ביום 
דורנו כ"ק אדוננו מורנו ורבינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ללא כל 
ספק ברכותיו הן שמלוות אותנו לאורך כל החיים כולם בכל הפרטים.

החתן  סבי  לקבל  שזכו  אדמו"ר,  כ"ק  ומכתבי  מענות  לקט  בתשורה 
והכלה שיחיו במשך השנים.

שליח  זאקליקובסקי,  שי'  יהושע  אליעזר  להרה"ת  והברכה  התודה 
במאנרא, ניו־דזשערסי, על עזרתו בעריכת התשורה.

*

אנו תקוה שתשורה זו תמלא את יעודה - הוספה בלימוד התורה, קיום 
המצוות בהידור מתוך אור וחום חסידותי, ובעיקר לחזק ולעורר את 

ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר.

נאמן  בית  להקים  שיחיו  הצעיר  הזוג  לזכות  תעמוד  זו  והתעוררות 
והמצוה כפי שהם מוארים במאור  יסודי התורה  בישראל מיוסד על 
חסידותי  בית  בכל,  מאושרים  בחיים  החסידות  תורת  זוהי  שבתורה 

בכל המובנים.

על  עולם  ד"שמחת  היעוד  לקיום  במהרה  נזכה  זו  פרטית  ומשמחה 
ראשם", בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.

 יום שני, כ"ף אלול, ה'תשע"ג
סאמערסעט, ניו–דזשערסי

משפחת שם־טוב
יארדלי, פענסילוועניא

משפחת הערסאן
באסקינג רידזש, ניו–דזשערסי
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מכתבי הרבי אל סב הכלה 
הרה"ח ר' משה שי' הערסאן

א
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מכתב הרבי מט"ז מ"ח תשכ"ב לסב הכלה הרב משה הערסאן 
שי', בקשר לבואו בקשרי השידוכין.

יש לציין שהרבי כותב לבחור שז"ע נהי' חתן התואר "מלאכתו 
מלאכת שמים וכו'", מאחר שכבר התחיל אז בשליחותו לעבוד 

כמשפיע בישיבה "אחי תמימים" בנוארק, ניו דזשערסי.

"במענה  המילים  אחרי  בכתי"ק  מוסיף  שהרבי  לציין  יש  גם 
על הודעתו ע"ד" - המילה "קביעת )עשיית ה"ווארט" בשעה 

טובה ומוצלחת(". 
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כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

מכתב הרבי מו' אד"ש תשכ"ב לסב הכלה הרב משה הערסאן 
שי', בקשר לחתונתו ביום שושן פורים. גם במכתב זה כותב 

הרבי "מלאכתו מלאכת שמים".

הרבי מתקן בכתי"ק את האות ה במילה "ההודעה".
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מכתב הרבי מו' טבת תשכ"ה לסב הכלה הרב משה הערסאן 
ומשפחתו שי', בקשר להכנסם לדירה חדשה.

יש לציין שתאריך המכתב הוא יום ו' לחודש, שלשה חדשים 
ציין  שהרבי  וכידוע  נ"ע,  חנה  הרבנית  אמו  הסתלקות  אחרי 
היום השישי בכל חודש, במשך כל שנת האבילות )בהקדמה 

לספרים וקונטרסים שנדפסו וכו'(.

 בסיום המכתב מתקן הרבי המילה בברכה וכותב אות "ת" -
בעבוה"ק" רבה  "הצלחה  המילים,  בכתי"ק  ומוסיף   "בברכת", 

]= בעבודת הקודש[.
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כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

ישיבת  הנהלת  אל  תשכ"ו  ניסן  ח'  מיום  המזכירות  מכתב 
תומכי תמימים בנוארק.

ביום י"ג ניסן תשכ"ו מלאו מאה שנה להסתלקות הילולא של 
כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", והרבי הִרבה לעורר באותה תקופה 

עד"ז )ראה אגרות–קודש חכ"ד ע' 22. ועוד(.

יחד עם מכתב זה שלח הרבי תמיכה של 100 $ אל הישיבה, 
בקשר ליום י"ג ניסן.

שנת–המאה להסתלקות הצמח–צדק
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לראבאי  תש"ל,  זאת–חנוכה  מיום  )באנגלית(  הרבי  מכתב 
הערבערט וויינער ע"ה ממייפלוואּוד, ניו–דזשערסי. 

המכתב שלפנינו הוא העתק המזכירות שנשלח אל השלוחים 
הערסאן.  משה  הרב  ויבלח"ט  ע"ה  גארדאן  בער  שלום  הרב 
ניחומים על פטירת אמו. אח"כ בעוד שני  תוכן המכתב הוא 
עמודים נפרדים, בתור "נ.ב." כותב הרבי באריכות ע"ד לימוד 

ל"והחי  וע"ד ענין התשובה הקשור  הלכה ברבים לע"נ אמו, 
יתן אל לבו". בסוף בא הסבר ארוך למה כותב המכתב בתור 

הוספה אבל בדף נפרד ממכתב הניחומים. 

נ.ב. על–פני שני עמודים...
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כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

הגהות המכתב הם כפי הנראה מהמזכיר ד"ר ניסן מינדל. 
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הנמען שימש כראביי רפורמי מפורסם במשך עשרות שנים 
)תש"ח-תשמ"ב( בסאוט' ארענדזש, ניו–דזשערסי. חיבר כמה 
והקבלה,  הסוד  תורת  על  באנגלית  לכתוב  והִרבה  ספרים 

חיבוריו קיבלו פירסומת מאוד גדולה בימים ההם.

תשי"ב(,  בשנת  א'  )פעם  הרבי  אצל  ב"יחידות"  כמ"פ  ביקר 
לתוך  הרבי  עם  שלו  ה"ראיונות"  שני  של  התוכן  את  והכניס 

.Nine and a Half Mystics ,ספרו באנגלית

הרבי קירב אותו, והנמען ראה את עצמו כ"שליח" של הרבי 
את  שינצל  הרבי  עוררו  תמיד  אשר  הרפורמית,  לתנועה 
שמירת  ע"ד  אותם  לעורר  לפניהם  כשנואם  ההזדמנויות 
המצוות, וכן עשה. אח"כ היגר לירות"ו, שם נפטר בי"ב אייר 

שנה זו )תשע"ג(. ת.נ.צ.ב.ה.
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כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

בידי  חתום  מה"מזכירות",  נוסף,  מכתב  צורף  הנ"ל  למכתב 
המזכיר הרב ניסן מינדל, שבו נכתב:

מצו"ב באופן חשאי העתק מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לראביי 
וויינער שי', שבאם תהי' הזדמנות שהנ"ל ירצה לדבר עם כת"ר 
בענין המכתב, יהי' מוכן להוסיף ביאור בזה באם יהי' צורך בכך. 

בברכה, ניסן מינדל - מזכיר.
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מכתב המזכירות מיום כ"ב סיון תשל"ט, אל שניים משלוחי 
הרבי. 

לגיוס  בנוגע  ביניהם  שהתעוררו  דיעות  חילוקי  הוא  הנידון 
של  במוסדות  מכבר  מעורב  שהיה  מסוים,  מתורם  כספים 
יכול  כזה  שצעד  הרגיש  השליח  רבות.  שנים  השני  השליח 

השליח  אליהם.  תרומותיו  והמשך  למוסדותיו  היזק  לגרום 
לשניהם  לשלוח  שהואיל  חדקוב,  להרב  דאגתו  את  הביע 

המכתב המצו"ב.

ידועה היא, שגם מכתבים שנשלחו  כי עובדה  השליח מציין 
על נייר–המכתבים של המזכירות - היו למראה עיני הרבי.

העברת בעה"ב ממוסד למשנהו
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כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

ניתן ללמוד מזה מהפרט אל הכלל, בכל הקשור לגיוס כספים 
מתורמים ששייכים לשליח ולמוסד שני.

בכת"י  הוא  שני"  למוסד  אחד  "ממוסד  ב'  בסעיף  ההוספה 
המזכיר הרחמ"א חדקוב.
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מענה הרבי על מכתבו של סב הכלה הרב משה הערסאן שי', 
מיום ט"ו בשבט תשמ"א.

תוכן השאלה: כיון שהולכים לפתח את המנין האורתודוקסי 
בבנין חדש בסמיכות לקמפוס הישיבה במאריסטאון, והרבה 

מרות ואחריות שוללים מחלוקת
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כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

זה  - האם לקיים מוסד  והתורמים הם מאנ"ש  מהמתפללים 
)שאז  במאריסטאון  חב"ד  של  המרכזיים  מהמוסדות  כחלק 
יהיה קל יותר להשפיע על צביונו הרוחני, אולם אז יפול גם 
ויעמוד  עצמאי,  מוסד  שיהיה  או  המרכז(,  על  הכספי  העול 

תחת המוסד המרכזי רק בנוגע לרוחניות ושאלות הלכתיות.

ע"כ הואיל הרבי לענות )המענה נעתק בכת"י הר"מ הערסאן(:

בעתיד  רבות  מחלוק]ו[ת  מלכתחילה  ישלול  הראשון  "האופן 
הקרוב והרחוק, כיון שהכל ברור, משא"כ באופן האחר. וק"ל. 

אזכיר עה"צ להצלחה בזה".
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תשמ"ג.  היום(  חצות  )אחר  במנחם–אב  מעשרה  הרבי  מכתב 
המכתב הוא אל רב ועסקן ציבורי חשוב בניו–דזשערסי, שהיה 
בידידות גדולה עם הרבי וחב"ד משך עשרות שנים, ופעל הרבה 

שליחויות )כולל חשאיות( בשביל הרבי. 

לדעתו  אשר  הערסאן  הרב  על  טענות  לרבי  כתב  הנמען 
מזיק למוסדותיו, בכך שהשתדל לקרב כמה בעה"ב חשובים 
למוסדות חב"ד בניו–דזשערסי שהיתה להם הכירות מכבר עם 

הנמען. 

במכתב נדיר ביותר מגן הרבי על הנהגת השליח, וכותב אשר 
מעיד  שהרבי  עד  ולה"ר,  סילופים  כנראה  היו  הטענות  כל 

בעצמו על הרב הערסאן ש"בהכירי אישית את ראש הישיבה 
זה  הרי  האמור  מקו  שנטי'  לי  ברי   .  . כותב  אודותו  שי'  )במ.( 
כת"ר  כותב  אודותה  שההנהגה  כמה  אחת  על  טבעו,  היפך 
אינה מתאימה להנהלת )מוסד האמור בתוככי( שאר המוסדות 
דחב"ד בארצה"ב ובכלל" )החצע"ג ושלוש המילים האחרונות 
נכתבו בכתי"ק הרבי(. הרבי ממשיך ומוסיף, "ויהי רצון שלפום 
צערא אגרא, ושיתוסף בסיוע המוסדות זל"ז עוד יותר מבעבר".  

בחותם  בזה".  "ואעשה  בכתי"ק,  הרבי  מוסיף  השישי  בקטע 
המכתב הוסיף הרבי, "ולימי ששון ושמחה". 

"נטיה מקו האמור - היפך הטבע"
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כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

מכתב כ"ק אדמו"ר באנגלית מיום י"ד אלול תשמ"ג. המכתב 
השליח  הכלה  סב  אל  הרבי  ששלח  המזכירות  העתק  הוא 
ומאניא  בנימין  ומרת  מר.  שהנמען  שי',  הערסאן  משה  הרב 
חב"ד  מוסדות  של  ותומכים  שלו  ידידים  הם  פעלזענבערג 

במאריסטאון.

גידול  וע"ד  המוסדות,  לסיוע  שלו  בהבטחה  עוסק  המכתב 
ש"המלך  אלול  בחודש  שהזמ"ג  מוסיף  הרבי  שלו.  העסקים 
בשדה", וכי זו הזדמנות מיוחדת לקבל ברכות השם, ובמילא 
יוכל למלא הבטחתו בזריזות כאשר עשה בעבר, ובפרט שאנו 

חיים בעידן הסילון.

מילוי ההבטחות במהירות הסילון



חלק ראשון

21

ונותן לו עצה לא להשקיע  "נ.ב."  בסוף המכתב מוסיף הרבי 
יותר  להשקיע  אלא  בהם,  נסיון  לו  שאין  חדשים  בעסקים 

בעסקים הקיימים שיש לו ידע וקשרים בהם. 
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כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

טו"ב  מיום  שי',  הערסאן  משה  הרב  הכלה  לסב  הרבי  מענה 
אדר תשמ"ה.

נוהג היה הר"מ הערסאן לכתוב דו"ח שבועי לרבי בכל יום 

או  הרבי  העיר  פעמים  הרבה  במוסדותיו.  מהנעשה  ועש"ק 
הרב  ומספר  וכו'.  הקבלה  ואישר  בהדו"ח  הנכתב  על  ענה 
לא  שפעם  הרבי,  אצל  חשוב  כה  היה  שהדבר  הערסאן, 

"כן יבשר טוב תמיד כל הימים"
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קליין  בנימין  הרב  למזכיר  והתקשר  הדו"ח,  לכתוב  הספיק 
זאל  "פארוואס  הרבי,  ע"ז  והעיר  הדו"ח.  את  בטלפון  ומסר 
ער מפסיק זיין אַ מנהג טוב?!", ושיוכל להשלים את הדו"ח 

בכתיבה גם מאוחר יותר.

")1( תכה"י  יבש"ט  כן  "נת'.  הרבי,  ענה  זה  דו"ח  כללות   על 
]= יבשר טוב תמיד כל הימים[. 

בסוף המכתב התייחס הרב הערסאן למאורע שחשב ש"גרמתי 
הרבה עגמת נפש לכ"ק שליט"א. ברצוני לבקש מחילה על כל 

הנעשה. האב מרגיש את כאב בנו אפילו כשהבן שותק". 

וע"ז כתב הרבי בכתי"ק אחר המילים הרבה עג"נ, "ח"ו וח"ו )2(" 
]=חס ושלום וחס ושלום[.

בקצה כתב המזכיר, "הודעתי", לציין שהמענה נמסר לשואל.



24

כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

לאחר שהרבי ייסד את ה"קרן לפיתוח - מחנה ישראל" בשנת תשמ"ה, עורר הדבר התעניינות רחבה, ורבים נתעוררו לפעול 
בענין מתוך חיות וכו'.

בין הפעילים היו כמה שפנו אל הרבי, לברר פרטים שונים במטרת הקמת "התכנית דעזר לבתי חב"ד", בין היתר - מה הטעם 
שבחר לקבוע את המסגרת כך שלא יעשו מגביות כלליות בכל מקום, אלא רק "ע"י פני' לידידים אישים וכיו"ב". במענה שלפנינו, 

שכולו בגוכתי"ק, הואיל הרבי לבאר )בין היתר( "בביאור קצת" - באריכות יותר - את הנקודה הזאת.

בעמוד השלישי לפנינו, מתייחס הרבי בדברי שבח 
מיוחדים על הקמפוס של מוסדות חב"ד במאריסטאון, 

בראשות סב הכלה הרב משה הערסאן שי', ומכנה אותו 
ה"תוכנית של "66 אַקר"". הרבי ממשיך ומפרט, "שהיא 

תכנית פאר וכשתוגמר תהי' Pilot תכנית בשביל כל 
השלוחים שי' בכל העולם", ומוסיף לכתוב, ש"הרב הערסון 

שי' והעסקנים והוא טשייס שי' בראשם הם בעלי מרץ".

סמ"ך–ואָ"ו אַקר...

1

בטח נמסרו לו נקודות מה שכתבתי בנדו"ז.

קבלתי העתק מכ' למר הערמעֶלין שי' ות"ח

ות"ח במיוחד על המשך התענינותו בנדו"ז ובחַיות 
ובפועל וכו'.

ואבוא בזה בביאור קצת בהנקודות הנ"ל:

בליובַאוויטש - למה בכדי שלא להחליש המגביות 
המקומיות, ובכדי שלא אָפציען העסקנים 

מהפעילות במקומם - כי בטבע עסקן טוב ובעל 
מרץ, זיִך אריַיַנוואַרפן בעסקנות גדולה יותר 

והדורשת מאמץ יותר )Challenge( ובמילא 
)לפעמים Subcon[con]ciously( מחליש או גם 
מזניח עסקנותו המקומית - לכן לא סידרו מגבית 

כללית, ולא ארגנו ועד כללי למגבית כללית וכו'.

מלבד במקרה יוצא מן הכלל כשאין ברירה, 
ובהודעה שזוהי הוראת שעה וכשיושג הסכום 

שקבעו תוגמר ונשלם - אפילו באם עושים תנאי 
מלכתחילה, שזהו ע"מ שלא להחליש המגביות 

המקומיות - אינו מועיל )אולי לבד ביחידים ממש( 
כי, כנ"ל, בטבע נדבן ועסקן טוב - כשבאפשריותו 

לעזור לכו"כ מקומות באופן גדול, לא יגרע מזה ע"י 
עזרה למקום אחד, או ב'.
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2

הודעה זו שזוהי הוראת שעה וחד פעמי צ"ל 
בהתחלה 1( שלא יטענו שהעלימו האמת, 2( 

מנהג העסקנים ונדבנים בארצה"ב לעשות תכנית 
פעולותיהם בהקדם ולכן צריך באַוארענען זאת - 

מתחלה בהשם דהארגון
_________________________

כבר נתקבלה תלונה - שכשדברו לאחרונה עם 
עסקן פ' שהי' מהראשים בפעולות המקומיות 

דליובאוויטש - ענה שנתלהב ושקוע בהתכנית 
הכללית דכל ארצה"ב

ומקוה לתוצאות טובות ומזה ילקח ג"כ לצרכי 
מקומו וכו' -

ג

דוגמא בולטת ממני בעצמי:

ישנה התכנית של "66 אַקר" שהיא תכנית פאר 
וכשתגמר תהי' Pilot תכנית בשביל כל השלוחים 

שי' בכל העולם* 1

הרב הערסון שי' והעסקנים והוא טשי]י[ס שי' 
בראשם הם בעלי מרץ ומעונינים היו בתכנית 66 

אַקר

ם שלא הזכרתי ואפילו לא  י ש ד ח כ  " ו כ ובכ"ז זה 
ל ל כ ו ל  ל כ שאלתי מהנעשה אודותה 

והטעם כדי שלא לבלבל מהתכנית דעזר לבתי 
חב"ד דעתה

* תכנית של רכישת שטחי–אדמה )בכמות של 66 אַקרס( עבור 
פיתוח מוסדות חב"ד וקמפוס הישיבה במוריסטאון.
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יהודה קרינסקי שי' לרבי,  צילום ממכתב המזכיר הרב חיים 
ביום ז' מנחם–אב תשמ"ה. המכתב מתייחס להשתדלותו של 
בתקופת  חב"ד  חסידי  אגודת  של  הניירות  את  לעדכן  הרבי 

משפט הספרים שהתנהל אז.

הרב קרינסקי הכניס לרבי את רשימת המינויים והתפקידים, 
והרבי הואיל להוסיף בגוף כתי"ק שמות שבחר בעצמו בכדי 

למלאות המקומות הפנויים של אלו ששחל"ח.

שני השמות הראשונים שהואיל הרבי לבחור, הם סב החתן 
סב  של  הוא  הרבי  שכתב  הראשון  השם  שיחיו.  הכלה  וסב 
הכלה הרב אברהם יצחק שם–טוב שי' - במקום הרב שלמה 

אהרן קאזארנאווסקי ע"ה, "הררא"י שי' ש"ט )2( ובמילא )* *(". 
הכוונה בציון הספרה 2 היא, שבצד העמוד הוסיף הרבי כמה 

הערות, וביניהן - "2( יעוץ חוקי כדרוש ומסודר".

בקטע השני, כשכתב הרב קרינסקי שיושב–ראש ועד–הפועל 
 - פנוי  הוא  ששחל"ח  אחר  ועתה,  קאזארנאווסקי,  הרב  היה 
*, כשהכוונה היא שזה שייך   * וציין:  הקיף הרבי תיבות אלו 
לעיל אחרי שמו של הרב שם–טוב, שהוא ימלא את מקומו של 

הרב קאזארנאווסקי.

השם השני שכתב הרבי הוא של סב הכלה הרב משה הרסון 
שי', "הרר"מ שי' הרסון )הצליח בבני'(".

מינוי חברי אגודת–חסידי–חב"ד



חלק שני

27

ב

מכתבי־ברכה
ל'דינער'ים השנתיים של

Rabbinical College of America
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של  השנתיים  לאירועים  בקשר  אדמו"ר  כ"ק  מכתבי  לקט 
מוסדות חב"ד המרכזיים במאריסטאון ניו דזשערסי.

מכתב  מקבלים  היו  השנתי  הדינער  שלקראת  היה,  הנוהג 
החוברת  בתוך  אותו  מדפיסים  והיו  באנגלית,  מהרבי 
)"דזשורנאל"( שנדפסה לקראת הדינער עם מכתבים מאנשי 
הממשל ומודעות מהתורמים, והיו מקריאים את נוסח המכתב 

של הרבי בתחילת האירוע.

תשל"ח– תשל"ד,  בשנים:  הרבי  ששלח  מכתבים  לפנינו 
תש"מ, תשמ"ג–תש"נ, תשנ"ב.
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תשל"ד
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תשל"ח
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תשל"ט
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תש"מ
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תשמ"ג
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תשד"מ
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תשמ"ה
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תשמ"ו
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תשמ"ז
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תשמ"ח
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תשמ"ט
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תשמ"ט



כ"ף אלול תשע"ג  תשורה

46

תש"נ
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תשנ"ב
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מענה הרבי לסב הכלה 
הרה"ח ר' ניסן שי' מאנגעל
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מראי–מקומות לשו"ע רבינו הזקן
שקיבל  הצעה  הרבי  לפני  הכותב  תיאר  המכתב  בתחילת 
בשו"ע  רבית  להלכות  המראי–מקומות  את  לאור  להוציא 
באותה  שהתחילו  הישיבות,  שתלמידי  כדי  הזקן,  אדמו"ר 
תקופה ללמוד בפרק 'איזהו נשך', יוכלו ללמוד בשוע"ר בעיון. 

ליד המילים "האם נכון להוציא המ"מ בקונ' בפ"ע" - ציין הרבי 

הראשון  שהמענה  בזה,  הפירוש  שלכאורה   -  1 הספרה  את 
במכתב זה הוא חיובי.

ואכן, בשנת תשל"ג נדפס בפני עצמו קונטרס "מראי–מקומות 
והלכות  רבית  הלכות  הזקן  אדמו"ר  לשלחן–ערוך  וציונים 

עיסקא".

בטלו השמדות ולא יהיו עוד
בשער  האמצעי  אדמו"ר  מדברי  בקיצור  הכותב  ציטט  אח"כ 
התשובה )עמוד ה'(, שכתב בשם האריז"ל כי "בטלו השמדות 
השמדות,  עוד  אח"כ  היו  איך  לשאלה  )בקשר  עוד"  יהי'  ולא 

ובפרט השואה, כדלהלן(.

)וסומן  רבינו לרשום  הואיל  ציון דברי אדמו"ר האמצעי  ליד 
במס' 2(: בנוגע ל)גלגול( דור דביהמ"ק הא'

וזלה"ק של אדמו"ר האמצעי שם )ה, א( - מובא בפענוח הר"ת 
ובתוספת הדגשות וסימני פיסוק:

ולא  ה'  את  עובדים  שהיו  ראשון  בהמ"ק  בזמן  שהיה  כמו 
פרקו עול מלכות–שמים רק בדבר עבודה–זרה פרקו עול מאד, 
שבעת  רק  נשאר  שלא  עד  נפלאה,  תאוה  לבד  בזה  להם  והיה 
אלפים שלא כרעו לבעל בימי אחאב, וכל המלכים שעבדו ע"ז 
היה  ולא  בו,  דבקו  דע"ז  פלילי  בעון  ורק  גדולים,  אנשים  היו 
ותקון, עד בזמן  גבוהות, עלי'  לכל הדורות הללו, שהיו נשמות 
הפלסופים שבזמן רש"י והרמב"ם עד האר"י ז"ל, שזה הי' משנת 
גזרת תתנ"ו שבימי רש"י עד גירוש פורטגאל בזמן רנ"ב, עד שבא 

זמנו של האר"י ז"ל בשל"ג, שנפטר, אמר בפירוש שבזמנו דווקא 
שנה.  ת"ק  ערך  הזה,  הזמן  משך  בכל  שהיה  השמדות  בטלו 

וכל אותן שקידשו השם, אלפים ורבבות בכל דור, כמבואר בס' 
ת"ק  בזמן  שנה  בכל  שהיה  השמדות  פרטי  מכל  יהודה,  שבט 
שנה הנ"ל בצרפת דוקא, הכל היה מנשמות שהיו בזמן בהמ"ק 
ראשון, ועיקר התיקון היה לפי שהיו מוסיפים יניקה לע"ז, כתרין 
פשוטה,  באמונה  קה"ש  על  במס"נ  היה  התיקון  ע"כ  דקליפה, 
שהיא נגד סברת שכל האנושי דפלסופים אחר כל החקירה, והיו 
שלא  הע"ז,  נגד  שזהו  באלקות,  לחקור  גדולים  פלסופים  כולם 

יאמין רק בחקירת שכלו, ויתלוצץ מכל ע"ז, וימאסו בה. 

ואמנם בה' אחד, גם אחר החקירה בקדמות וכיוצא, מסרו נפשם על 
קה"ש. נמצא שהיה התיקון במקום הצריך, שאין לך תיקון מעובד 
ע"ז שנעשה פלסוף ומוסר נפשו על קה"ש וד"ל, וכולם מסרו נפשם. 

וכידוע דגם האבן עזרא וכיוצא בו מסרו נפשם על קה"ש, וכולם היו 
צדיקים מופלגים. אך בזמן האר"י ז"ל שהיה מבחי' התיקון, ונגלה אליו 

חכמת הקבלה האמיתית, בטלו השמדות ולא יהיה עוד כו' וד"ל.

מאמינים בסוד הגלגולים
היה  שבעצמו  )כמי  שהוא  הרבי  לפני  הכותב  תיאר  בהמשך 
במחנה ההשמדה אושוויץ ובחסדי ה' ניצל( נתבקש להגיע לאחת 
זה.  על  והקושיות  השואה  בנושא  להרצות  האוניברסיטאות, 
בהרצאה שנשא אמר שקושיות כגון אלו אפשר להבין רק ע"פ 

"סוד הגלגולים", ובסיום תיאורו כתב, "ב"ה נתקבל זה אצלם".

הרבי הואיל לענות )סומן במס' 3( בטעם זה שהענין נתקבל אצלם: 
)המילים "סוד הגלגולים" סומנו  כיון שמאמינים בסוד הגלגולים 
בדברי הכותב(, ועפ"ז צ"ל שבכל דור השואה לא היתה אף נשמה 
חדשה אחת! כן יוקשה מיסורי אדה"ז. ועוד. ולכן לא הזכרתי זה 
)אף שרמזתיו בהזכירי שאלת משה - ברכות ז, א )ראה שערי זוהר 

לשם( - ושע"פ שכל - נמצאת הנשמה גם קודם לידת פ'.

 ]ראה שיחת ש"פ בראשית )ב( תשל"א )שיחו"ק תשל"א ח"א
וואָס איז די  ניט פארשטאנדיק:  ע' 158(: "לפי זה איז אבער 
האָט  פארוואס  און  צלחה"?  רשעים  דרך  "מדוע  פון  קשיא 

וכו' צדיק  משה רבינו געפרעגט ביים אויבערשטן "מפני מה 
ורע לו"? כנ"ל, איז דאָך פאַראַן אַ המשך אין חיי עוה"ב, עס 
איז אַ יום שכולו ארוך וכו', און דארט קען דאך זיין באין ערוך 
היזק  דעם  לגבי  ערוך  באין  צוקומען  קען  עס  און  העכער, 
וואס עס איז געווען לפני זה, און דערצו דארף מען דאָך ניט 
אנקומען צו אמונה, און ניט צו אמונה פון אַ פאַנאַטיקער וואָס 
וועלט, נאָר מיט שכל קען מען  ווייס ניט פון גאַנצן ענין פון 

דאָס פאַרשטיין.

מוז מען זאָגן אז באמת איז דאס יאָ אַ טענה. און דערפאר גופא 
זאגט מען אז מ'דאַרף ניט מצדיק זיין דעם אויבערשטן, אעפ"י 

אז לכאורה איז דא אַ הסבר אין דעם".[

על שאלת הכותב בקשר להסבר שאמר בהרצאתו, "האם כל 
הנ"ל נכון הוא?" - מחק הרבי את סימן–השאלה וכתב )סומן 

במס' 4(: בכלל )ראה ש' זוהר - שם ולב"מ קז, א(

מענה נדיר משנת תשל"א, רשום בכתב יד קודש כ"ק אדמו"ר על מכתב סב הכלה, הרב ניסן שי' 
מאנגעל, בו מתייחס כ"ק אדמו"ר להצעת הכותב לאפשרות אמירת הסבר על השואה. במענה זה 

נמצאים עניינים מחודשים )בתחומים שונים( שאינם ידועים ממקור אחר, כדלהלן:
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תעמולה לטובת "קאלעדזש"?
 )5 במס'  סומן  )המענה  אדמו"ר  כ"ק  התייחס  המענה  בסוף 

והוא  הזדמנות,  באותה  הכלה  סב  אליו  שהכניס  למכתב 

מפרופסור מפורסם )שימש כראש מחלקה באוניברסיטה בנ.י.( 

אשר לסב הכלה היה שקלא וטריא ארוכה עמו בנושאים שונים 

של אמונה ומדע. הרבי הורה להחזיר את המכתב לסב הכלה, 

תפלה[  ]אמונה  "פעטיש"  הביטוי  על  מעיר  שהוא  כדי  תוך 
שנמצא במכתבו של הפרופסור בקשר לענייני אמונה, שדווקא 

אותו פרופסור הוא העושה "פעטיש" מלימוד באוניברסיטה...

גדול  ר. שי': לפלא  בנוגע למכ'  "ת"ח על המצו"ב. קראתי. להחזיר. 
שאינו מרגיש שעושה )ובהתלהבות( פעטיש... מלימוד בקאלעדזש".

צריך עיון גדול
העיון  לאחר  רק  לעמוד  ניתן  זה  מענה  תוכן  של  יחודו  על 
בכל אגרות–הקודש, רשימות מהתוועדויות ויחידויות מהרבי 
תמצית  את  השואה.  לנושא  התייחס  בהם  השנים,  במהלך 
ולהגדיר  לנסות  ניתן  זה  בנושא  אדמו"ר  כ"ק  של  השקפתו 
בן  בספר  כתוב  "שכן   - א  יג,  )חגיגה  חז"ל  שהביאו  במשפט 
סירא"(, "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור .. 

אין לך עסק בנסתרות".

כאמור, במשנת רבינו נמצא עיסוק בנושא השואה באופן שיש 
לעיין בו היטב, כך שהמובא להלן אינו אלא בבחינת נקודות:

• דווקא לאדם המאמין באמונה שלימה יש מקום לומר איני 
מבין, ומותר לו לטעון בתוקף "למה עשה ה' ככה". ובשאלת 
פתרון השואה אמר כ"ק אדמו"ר: גם אצלי ישנה הקושיא, אך 

ברור ש"לא תקום פעמים צרה".

• ספר איוב, שבו יותר מארבעים פרקים מיוסד כולו על קושיית 
משה  שאלת  ידועה  משפט".  יעשה  לא  הארץ  כל  "השופט 
רבינו "למה הרעות", ואף ירמי' הנביא שאל "מדוע דרך רשעים 
צלחה". הרבי הריי"צ אמר )הובא באג"ק רבינו חיו"ד ע' קכד-ה, 
ועוד( - במענה לאחד שרצה להצדיק בטעם וכו' - שאין צריך 

להצדיק את הקב"ה, רק לתבוע ממנו להביא את הגאולה.

ומצּווה  צריך  אלא  הקב"ה,  את  להבין  יכול  אינו  ודם  בשר   •
להרעיש "ה' יקום דמם".

יקיימו  יהודים  שעוד  נמרצת  השתדלות  באמצעות  דווקא   •

שנספו  מהקדושים  כיום  שנמנע  דבר   - ומצוות  תורה  כיום 
באושוויץ וכו' - היא השלמה החסרון!

שכ"ק  בכך  היתר,  בין  מתבטא,  שלפנינו  במענה  החידוש 
אדמו"ר מסכים באופן כללי )בכותבו שההסבר שהציע הכותב 
נכון "בכלל" ]ואולי אפשר לדייק בזה, שהסבר זה נכון רק עם 
הכלל, משא"כ יחידי סגולה בעלי נשמות חדשות, כדלהלן[( 
ומציין  עם ההסבר המנסה לתלות הטעם ב"סוד הגלגולים", 
אדמו"ר  שכ"ק  זאת  ועוד  לקבלו,  יכולים  בזה  שהמאמינים 
בהזכירי"(  )"שרמזתיו  בדבריו  רמז  זה  שלהסבר  מגלה 
בהתוועדות! אלא שעדיין ישנם עניינים המקשים על ההסבר, 

מצד בעלי נשמות חדשות וכו'.

*

בהתוועדות ש"ק פ' פינחס תשל"ח דיבר כ"ק אדמו"ר אודות 
השמדות  היו  לא  שמעולם  הזכיר  הדברים  ובתוך  השואה, 
המובא  את  לתרץ  גדול  עיון  שצריך  ואמר  הוסיף  ואז  כאלו, 
בשם האריז"ל )ובשערי תשובה לאדמו"ר האמצעי( על ביטול 
השמדות בזמנו ושלא יהיו עוד. זאת על אף שכאמור, כחמש 
ההסבר  נכון  ש"בכלל"  אדמו"ר  כ"ק  כתב  לכן  קודם  שנים 

המוצע ע"ד "סוד הגלגולים".

לכללות הנושא יש לציין גם לאגרות–קודש ח"י ע' קסט. מענה 
ע'  חל"ח  שיחות  לקוטי  בהוספות  הנדפס  תשל"ט[  ]משנת 

183. ספר השיחות תנש"א ע' 233 ואילך ובהערה 161. 

נשמות החדשות
עניין נוסף ויחודי שנמצא לפנינו במענה זה, הוא בדברי רבינו 

אודות הנשמות החדשות.

ידוע שאפילו בדורות הראשונים הנה רוב רובם של הנשמות לא 

היו נשמות חדשות, דבר שזכו בו רק יחידי סגולה.

תש"ה  אלול  ח"י  )שיחת  הק'  ושיחותיו  ברשימותיו  הריי"צ,  הרבי 

- סה"ש ע' 127 ואילך(, גילה את המקובל אצלו, רבי מפי רבי, כפי 

שקיבל  הבעש"ט,  מורנו  בשם  ממעזריטש  המגיד  מורנו  ששמע 

ממורו אחיה השילוני, שנשמת אדמו"ר הזקן הייתה נשמה חדשה.

הרבי, בהביאו )לקוטי שיחות חי"ט ע' 251( עניין זה ש"כידוע" 

זה  שדבר  שם  )ומסביר  חדשה  נשמה  אדה"ז  נשמת  הייתה 

חידוש  בה  שיש  חב"ד,  חסידות  גילוי  עבור  במיוחד  נצרך 
לקו"ת  "וראה  בהערה,  מציין  הכללית(,  חסידות  לגבי  מיוחד 
מובא  וכך  וש"נ".  חדשות.  נשמות  ענין  בפירוש  א(  )נ,  שה"ש 
שלמעלה  חדשות  נשמות  יומשכו  "ולעת"ל  שם:  בלקו"ת 
יחידה שבאדה"ר כמבואר בספר הגלגולים ר"פ  גם ממדרגת 
שנכללו  אותן  א'  נשמות,  מיני  שני  יש  כי  ודע  וז"ל  שביעי 
הנשמות  ואלו  באדה"ר  נכללו  שלא  אותם  הם  ב'  באדה"ר, 
יותר גבוהים ומעולים מכל הנשמות שנכללו באדה"ר...". הם 

יותר החידוש בדברי כ"ק אדמו"ר במענה  ובזה מתחדד עוד 
דור השואה לא  נראה שאי–אפשר לקבל "שבכל  הנ"ל, מהם 

היתה אף נשמה חדשה אחת!"
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 מאמר "קץ הימין"
מיוחס לאדמו"ר הצמח צדק

ד
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מאמר מופלא זה נדפס בגירסא אחרת ובשינוים רבים בספר 
זו נמצאת בארכיונו של  ואילך. העתקה  "מגדל עוז" ע' תצב 
סב הכלה הרב ניסן שי' מאנגעל, ולרגלי שמחת הנשואין מסרו 

לדפוס לתועלת הרבים.
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קץ1 הנ"ל2 

אזלי  הוו  ור"ע  ר"א  ע"ב3,  דכ"א  חדש  בזוהר  איתא 
את  ברא  שלא  הקב"ה  ראה  מה  ]ר'[  ר"ע  א"ל  באורחא, 
פה[  ]=פתחון  פ"פ  יהי'  שלא  א"ל  בשישי?  אלא  האדם 
שנברא.  מה  מכל  דבר  בשום  סייע  שהוא  לאמר  לאדם 
ידי'  ושוי  ראשי'  וגחין  ר"א  קם  אזלי,  דהוו  עד  אזלי 
דא  על  א"ל  בכי?  את  למה  ר'  ר"ע,  א"ל  ובכי,  פומי'  על 
דשאילתא חיזו חזית וקשי' כולה )מלה(, עקיבא עקיבא! 
מאן יזכי להאי אורכא דגלותא דאתמשך דהא לא יקום 
ב"נ דעתיד לימטי לענני שמיא עד יומא שתיתאה דהוא 
בר  ]באשלמותי'[  שלומותי'(  )בא  ולא  שתיתאי  אלף 

1( עפ"י מה שנכתב ב"מגדל עז" )ע' תצב–ג(, נוסח הכותרת דלהלן 
נמצאת גם בעותק כתב–היד שהי' ברשותו של רח"ל, כתב–היד הנראה 

כמוכן להדפסה.

2( ב"מגדל עוז" שם )ע' תצג( הע' 1: נכדו של הרר"מ בן אדמוה"ז. 
)אודותיו בספר "רבי חיים צבי שניאורסון", ירושלים תשל"ג(.

3( דף י"ט ע"ב. 

)כתקוף( ]בתוקף[ תשובה דהא שלטנא דב"נ ההוא ליתא 
אלא בשתיתאי, עכ"ל הזוה"ק.

סתומים,  שהם  חדש  הזהר  מאמרי  להבין  והנה 
שבזה  ר"ע  משאלת  החזיון  לר"א  נמצא  מאין  ראשית, 
יוכל  שלא  צדקינו  משיח  וביאת  הגלות  אריכות  מרומז 
להיות אלא באלף השישי, גם לשונו לא באשלמותא4, ואף 
המאמר דהא שולטני דב"נ ליתא אלא באלף שתיתאה, 
פ'  המדרש  להבין  גם  הידוע.  משמעותי'  "דהא"  דלשון 
בא5, וז"ל: מה ראה לומר ליל שמורים, שבו עשה הקב"ה 
גדולה לצדיקים כשם שעשה לישראל במצרים, ובו הציל 
ובו  ועזרי'[  מישאל  ]=לחנני'  לחמו"ע  הציל  ובו  לחזקי' 
הציל לדניאל בגוב אריות ובו משיח ואלי' עתידין להת]ג[

4( ב"מגדל עז": גם שאינו לא באשלמתא.

5( שמו"ר פי"ח, יב.

קץ הימין1
מהאי גאון אלקי אדמו"ר דחסידי חב"ד אשר לו הי' עשר ידות בנגלה ובנסתר, וכמה אלפים מבנ"י 

הלכו לאור תורתו, כש"ת מוהר"ר מנחם מענדל זצוק"ל.

ידו הרבים קץ הימין הזה, חתום בפקודתו שלא יפתח עד עשר  בפטירתו נמצא באוצר כתיבת 
להביאו  זכה  מהם  א'  וזקן  סגולה[,  ]=ליחידי  ליח"ס  העתקתו  ניתן  הזמן  שעבר  ואחרי  שנים, 
להדפיסו  הנ"ל2  אדמו"ר  ש"ב  שניאור–שאן  צבי  חיים  ר'  החכם  הרב  נתעורר  ועתה  לירושלים, 

לזכות רבים מאסירי תקוה המצפים בכליון עינים על גואל צדק שיבוא בב"א.
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דל שנא'6 אתא בוקר וגם לילה, משל לאשה שהלך בעלה 
למדה"י אמר לה יהי' הסימן הזה בידך בעת שתראה אותן 
סימנים דע שאני בא וקרוב אני לבוא, כך ישראל מצפין 
לישועה משעמדה אדום הרשעה על ישראל אמר להם 
הקב"ה הסימן הזה יהא מסור בידכם באותו יום שעשיתי 
גואליכם,  שאני  יודעים  הוו  לילה  ובאותו  תשועה  לכם 
וא"ל אל תאמינו, שלא קרבה העת, שנא' אני ה' בעתה 
הראי'  מהו  ראשית,  מובן,  אינו  הזה  והמדרש  אחישנה. 
שמביא מהפסוק אתא בוקר על ליל שמורים שבו עשה 
הקב"ה נסים לישראל, ובו יעשה גם לעתיד. גם מה הוסיף 
במשל שלא הי' מובן הנמשל, ועוד מהו הלשון אני בא 
ובאותו  כו'  יום  באותו  שאמר  מהו  גם  לבוא.  אני  וקרוב 
מהפסוק7  הראי'  מהו  גם  יום.  באיזה  מובן  שאינו  לילה, 
שלא  שייך  ואיך  נאמין,  שלא  אחישנה,  בעתה  ה'  אני 
נאמין בלא הסימן? הלא כל הספרים מלאים מזה שצריך 
המפרשים  שפרשו  וכמו  עת,  בכל  הגאולה  על  להאמין 

ע"פ6 אמר שומר וכו'.

והנה להבין כ"ז באר היטב, גם להבין המאמר הכתוב 
מאות  שלש  אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  בדניאל8, 
ושלשים וחמשה, הנה כ' הרמב"ן ז"ל בספרו עהת"ו בפ' 
בראשית ע"פ9 אשר ברא אלקים לעשות, וז"ל, וכלל עוד 
ששת  כי  בראשית[,  ימי  ]=ששת  שימ"ב  לעשות  במלת 
ימי בראשית הם כל ימות העולם, כי קיומו של עולם הם 
ששת אלפים שנה10, שלכך אמרו11 יומו של הקב"ה אלף 
שנה, העיר לנו בזה ב' דברים, )א( שכל יום מששת ימי 
הבריאה מורה על אלף שנה, וקיומו של אלף ההוא, )ב( 
יותר מששת אלפים שנה כמנין ימי  שקיום העוה"ז לא 
הבריאה ששה ולא יותר. עוד כתיב במאמר הזה, וז"ל, ואז 
ויברא האדם בצלם אלקים, והוא בן דוד הנעשה בצלם 
אלקים, דכתי'12 וארו עם ענני שמיא כבר אינש כו'. ונודע 
כו',  דוד  בן  והוא  כו'  נברא  ואז  דאמר  במה  בעליל  לנו 
שמזמן בריאת אדה"ר בעולם נרמז נשמת משיח צדקינו 
מורה  שהוא  השישי  ביום  הי'  האדם  ובריאת  ובריאתו, 

6( ישעי' כא, יב.

7( שם ס, כב.

8( יב, יב.

9( בראשית ב, ג. 

10( ר"ה לא, א.

11( זח"ב קמה, ב. ב"ר פ"ח, ב. וראה סנהדרין צז, א. 

12( דניאל ז, יג )בשינוי(.

על אלף השישי כו'. והנה איתא בגמ'13 והובא בפדר"א14, 
וז"ל, בראשונה צבר עפרו ובשני' נעשה גולמו ובשלישית 
וכוונת הגמ'  בו נשמה,  נזרקה  וברביעית  נמתחו איבריו 
על ה שעות משעות יום השישי. וכבר נודע לנו בזה כי 
כל יום מששת ימי בראשית מורה על אלף שנה וקיומו, 
וממילא גם השעות כל שעה משי"ב מעשה הנעשה בו 
מורה ג"כ על מעשה השנים מהאלף המורה עליו המגיע 

לכל שעה כפי החשבון.

ישועות משיחו15, שכ'  הוכיח האברבנאל בס'  ומזה 
לפי  המגיעות  בשנים  רביעית  בשעה  השישי  באלף 
חשבון השעות בו בודאי יבא משיח צדקינו. רק חשבונו 
יום השישי ליום  עולה לא ליפה, כי הוא מחשב את כל 
שלם, לי"ב שעות, ועולה לפי חשבונו כל שעה לשלשה 
אם  אף  לפ"ז  ונמצא  חדשים,  וארבעה  שנה  ושמונים 
מאות  שלש  בידינו  עולה  שעות  הארבע  כל  יחשוב 
ושלשים ושלש שנים וד' חדשים. והנה מלבד מה שכבר 
עבר הזמן כמה מאות שנים, גם איך אפשר לחשוב יום 
שלם לי"ב שעות, כי ידוע הוא שנחלק לכ"ד חלקים, ואין 

13( סנהדרין לח, ב.

14( פי"א.

15( עיי"ש בחלק הראשון )קעניגסבערג תרכ"א יב, ב ואילך(.
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ד"ט  שמות  בזוה"ק  כדאיתא  בחשבון,  הלילה  לחשוב 
ע"ב מאמר המתחיל עשר שבטין אלף שנין תרין שבטין 
בלילה16,  תבכה  בכה  למנפל  דמעין  שראו  שנין  מאתן 
בזוה"ק  גם  בחשבון,  הלילה  שאין  בזוה"ק  שם  ומבואר 
משפטים דקי"ט ע"ב, וגם פ' פינחס )דרמ"ג( ]דרי"ג[ ע"א, 
במאמרינו  לקמן  יבא  אשר  בזוה"ק  מקומות  מכמה  וגם 

בלשונם הק' באריכות.

צו  פ'  החיים  אור  בס'  לדברינו  אומן  מצאנו  עוד 
ע"פ17 על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ז"ל 
האחרון  גלות  על  הפ'  כל  תרמוז  רמז  ודרך  באריכות, 
שאנו בו לנחמינו מעצבון ידינו ונפשינו כו'. עוד כ' שם, 
הלילה  כל  אלו  דברים  בגדר  ישראל  יהי'  מתי  עד  וז"ל, 
שהוא זמן גלות המדומה ללילה, שומר מה מלילה18, וכן 
בפ'19 לינו פה הלילה, דרשו חז"ל20 על הגלות עד הבוקר 
שהוא זמן משיח )שיריק עלינו כבודו( ואתא בוקר, והזמן 
הזה יהי' אחר עבור ת"ק לאלף השישי כו', וזה שכל ת"ק 
עכ"ל.  כו',  יום  מדת  שנים  ות"ק  לילה  מדת  ראשונים 
לחלק  צריכים  רק  בחשבון  הלילה  לחשוב  שאין  נמצא 

16( איכה א, ב.

17( ו, ב.

18( ישעי' כא, יא.

19( רות ג, יג )בשינוי(.

20( רות רבה פ"ו, ד. ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א.

היום, היינו ת"ק שניים לי"ב שעות. עוד כ' שם באוה"ח 
שלא  ]וכיון[  )שנים(  ות"ק  אלף  סו"פ22  ע"ל  פינחס21  פ' 
מאלף  וחמש מאות  יתחיל החשבון מאלף החמישי  זכו 
השישי, )ויקויים אני ה' כו'23( ]ומקוים אנו כי[ הוא ]זה[ 
ויתחילו  הרשומים  היעודים  כל  ויתקיימו  גלויותינו  קץ 
מאות  חמש  בהתחלת  הגאולה  גילוי  ניצוצי  להתנוצץ 

הבאים לשלום.

ואף כי ]הוא[ ז"ל כ' מהתחלת ה' מאות, ולפי דברינו 
לר"ע,  ר"א  מתשובת  בזוה"ח  המקומות  מכל  יתבאר 
שבריאת האדם מורה על ביאת משיח צדקינו, ועפ"י דרך 
ומהאברבנאל  כו',  להאלפים  מורה  שימ"ב  ז"ל  הרמב"ן 
שנים  הת"ק  שחוץ  היטב  מבואר  השעות,  מחשבון 
שיתעכב הגאולה קכ"ה שנים, עד התחלת הזמן, ובאמת 
וזהו  בישין,  ועקתין  בדאבון  האלו  השנים  עברו  כבר 
כי  ז"ל,  האוה"ח  דברי  נדחו  לא  אעפ"כ  ממש,  כדר"א 
ויתחילו  שכתב  לשונו  ובמתק  הקדושים  בדבריו  נשמר 
בתחילת  באמת  לנו  הי'  וזה  כו',  הגאולה  גילוי  ניצוצי 
הת"ק הנ"ל התנוצצות הבעש"ט ז"ל24 וחביריו דילי' אשר 
נפוצו מעיינות חכמתם אורות הקדושים כזוהר הרקיע 
ומלאו  הוי'  אור  ישכון  דרך  לנו  האירו  אשר  מזהירים 
חכמים ונבונים כמ"ש25 ומלאה הארץ דעה את הוי', וזהו 
בס'  שהובא  וכמו  צדקינו,  משיח  של  אורו  גילוי  ניצוץ 
כש"ט26 ששאל בעש"ט בהיכל משיח לאלי' אימתי קאתי 

מר, א"ל לכשיפוצו מעיינות חכמתיך חוצה, וד"ל.

ובביאור הזה מבואר ויתבאר לנו שאין הלילה עולה 
וגם יתחלק שם השחר והבוקר, כדאיתא  לשום חשבון, 
בזוה"ק פ' משפטים דקי"ט ע"ב, וז"ל, ותרין דרגין אינון 
בוקר ושחר, ועלייהו אתמר27 נעימות בימינך נצח, בוקר 
דאברהם דא חסד דא סליק יתיר ביומא דפורקנא, אבל 
הכתוב  וכמאמר  עכ"ל,  דפורקנא,  ליומא  אקדים  שחר 
בשמואל ב' כ"ג בוקר לא עבות, פי' בוקר הזה אין לו שחרות 
רק אור, וכאור בוקר יזרח שמש, גם הפסוק שקודם לזה 
נאמר נאום הגבר הוקם על משיח אלקי יעקב, שפירשו 

21( כו, יט.

22( = עיין לשונו ]ב[סוף ]ה[פסוק שם. ואולי צ"ל: על סוף הפסוק )כו, 
כב(.

23( כ"ה גם במגדל–עוז, ותוקן בחצ"ר ע"פ ל' האוה"ח.

24( ראה מגדל–עז ע' תפו הע' 31.

25( ישעי' יא, ט )בשינוי(.

26( בתחילתו.

27( תהלים טז, יא.
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כל המפרשים שזהו קאי על גאולה העתידה, הרי קודם 
השמש  לו  ויזרח  הכ'28  וכמאמר  ושמש,  בוקר  לגאולה 
וז"ל,  ע"ב,  דק"ע  וישלח  פ'  מזוה"ק  ג"כ  וזהו  כמשמעו. 
כיון דאסתלק צפרא דהא לא כתיב כי בא המחר רק כי 
עלה השחר, דהא בזמנא כי בא השחר כדין אתתקף ההוא 
יתקפא  בגין למיהב תקיפו לא  לי' ליעקב  ואכיש  ממנא 
שיתבאר  כמו  דיצחק,  מסט'  שהוא  עשו  היינו  לעשו, 
אצל הזכירות, וכד סליק האי אוכמא דשחר ואתחזיאת 
לאתנהרא  זמנא  מטו  כדין  דהא  יעקב  ואתתקף  נהורא 
שולטנותי'  ויעקב  עד  כו'  השמש  לו  ויזרח  כתיב  מה 
מעין  דיעקב  שופרי'  והגמ'29  הזוה"ק  וכמאמר  ביממא, 
כך  השישי  ביום  נברא  שאדה"ר  כמו  דאדה"ר,  שופרי' 
ופי' דבריו כך הם, דהא  שלטנתי' דיעקב באלף השישי. 
ואכיש  ממנא  ההוא  אתתקף  כדין  השחר  בא  כי  בזמנא 
לי' ליעקב, ר"ל כשיגיע אותן השנים המרומזים לעלות 
השחר בעת ההוא מתרבין צרות וגזירות על ישראל, וכד 
סליק האי אוכמא ואתחזית נהורא, וכאשר יעבור הזמן 
יעקב  ואתתקף  נהורא  בשם  המכונה  הזמן  ויבא  ההוא 
דהא היינו כו' מטי זמנא לאתנהרא. הרי מבואר מדברי 
הבוקר  זמן  לחשוב  שאין  הכתובים  וממאמר  הזוה"ק 
זמן  יעבור  אשר  עד  העתידה  הגאולה  על  מרמז  ההוא 
שהם  הלילה  )אותם(  זמן  לחשוב  שאין  וממילא  השחר, 
ת"ק שנים הראשונים מאלף השישי המרומזים על שעות 
הלילה שאין לחשוב אותם על זמן הגאולה, וזמן השחר 
הוא ג' שעות אחר הלילה, כמשת"י ]=כמו שתירגם יונתן[ 
ב"ע ע"פ30 השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה, וז"ל, 
יומא אפיק על ארעא בסוף תלת שעין,  שמשא עברית 
עכ"ל. עוד בפ' בשלח ע"פ31 וילקטו אותו בבוקר בבוקר 
תרגם ג"כ בזה"ל עד ארבע שעין, וכן תרגם ג"כ ע"פ כל 
הלילה עד הבוקר. עוד איתא בזוה"ק32 דף ט"ז ע"א, ז"ל, 
והאי ארז כההוא אתר עילאה ישגה, ודא בגלותא בתראה 
בהאי ארז דאתעכב לסלקא, ובעידנא דסליק )דע( ]עד[ 
ושירותא דיומא אחרינא עד  יומא  דקאים בקיומא הוא 
השישי.  אלף  והתחלת  החמישי  האלף  כל  צל  דעביד 
באלף  המתחילין  דשנים  נראה  צל  דעביד  עד  ומדאמר 
השישי צריכין להיות מכוון עד שעתא דזריחת השמש, 

כי אין צל בלא שמש. 

28( וישלח לב, לא.

29( זח"א לה, ב. ובכ"מ. ב"מ פד, א.

30( וירא יט, כג.

31( טז, כא.

32( ח"ג פ' ויקרא.

לדעת  נחשבים  בוקרים  ששני  לדעת  צריך  והנה 
הזוהר, בוקר דאברהם ובוקר דיוסף, בוקר דאברהם נאמ'33 
וישכם אברהם בבוקר כו', ופי' הזוהר34 וישכם לפורקנא, 
מדת  שהוא  דאברהם  זכירת  בזמן  היינו  דיוסף  ובבוקר 
האה' והחסד, ובחי' זו היא בחי' יו"ד כמו שאבאר לקמן, 
שאמרו  וזהו  ]יסוד[,  יוסף35  מדת  שהוא  השישי  ובאלף 
שאור  ר"ל  אימא,  בפום  מתגלה  שהחסד  המקובלים36 
שהוא  דיוסף  בבוקר  מתגלה  דאברהם  בוקר  החסד 
הגאולה באלף השישי, וכמאמר הזוהר פ' פינחס דרמ"ג 
ע"א, וז"ל, מאן שחר דא צלות)י(א דערבית דשיעורי' עד 
בוקר דאברהם דאיהו ארבע שעות. עוד שם בזוה"ק, וז"ל, 
וישכם אברהם בבוקר, בריש שתא קדמאה בסוף השחר 
דאיהו נצח יעקב, ר"ל שעה רביעית אחר זמן הלילה, ופי' 
צפרא  ייתי  וכד  וז"ל,  ע"א,  דרמ"ט  פינחס  פ'  הזוהר  בס' 
צרות  ר"ל  דגלותא,  חבלים  אתילה  לה  אתי  שחר  דקרי 
חד  ]=כל  כחו"ח  שמשא  דאתי  כיון  ר"ל,  וגזירות  רבות 
וחד[ יתכנס לאתרי', הה"ד תזרח השמש יאספון. נמצא 

33( וירא כב, ג.

34( ראה זח"א קיח, ב.

35( לקו"ת להאריז"ל פ' ויצא ופ' ויחי. ועוד.

36( עיין זח"ג קמב, א: וכיון דאתגלייא יו"ד, פומיה דאמה, אתגלי חסד 
עלאה. והאי אמה חסד הוא, דאתקרי ותלי )נ"א והאי חסד הוא תלי( 
בהאי פום אמה. ולא אקרי חסד עד דאתגלייא יו"ד דפום אמה. יונת 

אלם לרמ"ע מפאנו פס"ה. ספרא דצניעותא פ"ג. ובכ"מ. - בכת"י שנדפס 
במגדל–עוז הי' כתוב "בפנים אימא", והעיר על זה: לא מצאתי מקורו.
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לפי זה שהגאולה העתידה להיות ב"ב ]=במהרה בימינו[ 
לא יוכל להיות בלילה ולא בעת השחר, אלא ביום דוקא, 
עת זריחת השמש, ובשעה רביעית דוקא, ובאלף השישי, 
בו נשמה,  נזרקה  בו אדה"ר, ובשעה אשר  ביום שנברא 

שזהו עיקר הרמז על נשמת משיח צדקינו.

ע"פ37  עוזיאל  בן  יונתן  שתרגם  מה  ג"כ  יובן  ועפ"ז 
כי עלה השחר, מיומא דאיברא עלמא לא מטא  שלחני 
גדול  פלא  ולכאורה  זמנא,  הדא  ]אלהין[  לשבחא  זמנא 
מפני מה לא אמר שירה עד היום הזה, וביום הזה דוקא 
הגיע זמנו לומר שירה. ולדברינו שמאמר הזה מראה לנו 
עת גאולתינו, כידוע שהמלאך הזה הוא שרו של עשו38 
והוא בעצמו הס"ם, וכבר נודע מספרי הקבלה שהשירה 
שהמלאכים אומרים זהו תיקונם39, וגם זהו נודע מסה"ק 
אשר בעת תיקון הגמור היינו אחר ביאת משיח צדקינו 
ג"כ, והמלאך  ויתקנו כל העולמו' והמלאכים  יתגלו  ב"ב 
הזה ג"כ יתוקן, והיינו שיבטל ממנו אות "מ" וישאר "ס" 
אשר  העת  עד  ולכן  הקדושים40,  שמות  מע"ב  שהוא 
זמנא  מטי  כד  אבל  שירה,  לומר  יוכל  לא  יעקב  ישלוט 

37( וישלח לב, כז.

38( פרש"י עה"פ שם, כה. לג, י )מב"ר פע"ז, ג(. וראה מכות יב, א פרש"י 
ד"ה שרו של אדום - ס"מ.

39( ראה תו"א מקץ לז, א. אוה"ת בראשית ח"ה תתקד, א.

40( מובא בשם הבעש"ט בס' תולדות יעקב יוסף פ' קדושים. ועוד.

זמנו  הגיע  הגאולה,  על  המרומז  עת  שיגיע  לאנהרא, 
לומר שירה שזהו תיקונו. הנה בארנו שהגאולה העתידה 
שנה  ת"ק  אחר  מהיום  רביעית  בשעה  תהי'  ב"ב  להיות 
אלו  הזוה"ק  כמאמר  הלילה,  שעות  על  מרומזים  שהם 
יתמשך ר"ל יתעכבו בגלות, ואחר קכ"ה שנים המרומזים 
משנת  היינו  רביעית  ובשעה  השחר,  שעות  לשלשה 
תרכ"ה עד תרס"ו שהוא שעה רביעית, כי לפי החשבון 
עולה לשעה ארבעים וא' שנה ושמונה חדשים, אז הוא 
זמן הגאולה. וזהו מאמר הכתוב41 ותסר בגדי אלמנותה, 
ר"ל  אלמנותה,  בגדי  תסיר  אז  תרס"ו,  בגי'  ותסר  תיבת 

ממשלת השיעבוד42. 

המחכה  בדניאל אשרי  נתיישב מאמר הכתוב  ובזה 
וחמשה,  ]ו[שלשים  מאות  ]ו[שלש  אלף  לימים  ויגיע 
מאות  ושלש  השביעי  היינו  אלף,  כך,  פירושו  ולדברינו 
ושלשים וחמשה מאלף השישי, שכל זה יהי' חירות בלי 
שעבוד מלכיות. ופי' הכ' לימים, היינו ימים שישארו אחר 
הגאולה. וזהו מאמה"כ ]=מאמר הכתוב[ בפ' משפטים43 
שאם  ר"ל  לה,  יעשה  לא  תרס"ו  גימט'  אלה  שלש  ואם 
ישראל לא יעשו תשובה עד תרס"ו, אז ויצאה חנם אין 
לגאולה  יכספו  ולא  תשובה  יעשו  לא  אם  אף  ר"ל  כסף, 
ע"פ44  ע"ב  דצ"ז  דסנהדרין  בגמ'  דאיתא  וכמו  )הג"ה, 
חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, ר"ל חנם נמכרתם בע"ז 
]בעכו"ם[ ולא בכסף תגאלו בלא תשובה ומע"ט, כמבואר 
וזמן  קץ  אבל  ודרא,  דרא  בכל  אית'  קץ  דק"ג45  בזוה"ק 
אסתר  הגמ'46  וכמאמר  כו',  בזכוון  תלי  לא  קב"ה  דתלי 
ההוא,  ביום  פני  אסתיר  הסתר  ואנכי  שנ'47  מנין  מה"ת 
שהגאולה  זהו  תרס"ו,  עולה  הכולל  עם  אסתר  שמלת 
תהי' אז. וזהו שהמגילה נק' מגילת אסתר, ר"ל התגלות 
אור שכינת עוזו שהוא עתה בהסתר מפני הנס שנעשה 
שיצאנו מאפילה לאורה, וזהו הופעת אור השכינה, ולכן 
קראוהו בשם זה. ובזה יובן הג]מ['48 כל המועדין בטלין 
ר"ל  מזרעם,  יסוף  לא  וזכרם  שנ'49  ופורים,  חנוכה  לבד 
האור  אבל  האור,  הארת  ברוב  בטלין  יהי'  הבחי'  שכל 

41( וישב לח, יד.

42( ע"ד הקץ דשנת תרס"ו - ראה מגדל–עוז ע' תצא הע' 38.

43( כא, יא.

44( ישעי' נב, ג.

45( הוא בתיקוני זו"ח קנ, א. )קטו, א בדפוס ליוורנו(.

46( חולין קלט, ב.

47( וילך לא, יח.

48( ראה ירושלמי תענית פ"ב הי"ב. מגילה פ"א ה"ה. מדרש משלי ט, ב.

49( אסתר ט, כח.
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המתגלה בפורים לא יהי' בטל, כידוע בסה"ק50 אשר נס 
דחנוכה ופורים הם התנוצצות מאור שלעתיד, כי הניסים 
הללו היו בזמן שיעבוד מלכיות, נמצא כי )מ(הארה ]הזו[ 

הוא שיהי' אי"ה בזמן הגאולה.

תוכל  השעות  מן  שעות  באיזה  לבאר  נבוא  והנה 
לך  לך  פ'  בזוה"ק51  איתא  הנה  בב"א.  הגאולה  להיות 
גדולה  חשיכה  אימה  והנה  ע"פ52  הבתרים  בין  בברית 
ארבע  הראהו  הגמ'53  וגם  ב"ע  יונתן  תרגם  כו',  נופלת 
שהקב"ה  ר"ל  כו',  לבניו  להו  ומשעבדין  קיימין  מלכיות 
מלכיות.  מד'  הענין  כל  של  השיעבוד  לאאע"ה  הראה 
ולכאורה יקשה מדוע לא מצינו שהראה לו הקב"ה עת 
הגאולה. ונראה בזה שהקב"ה רמז לאאע"ה עת גאולתם 
ג"כ, הלא ראינו שבעת שכרת הברית עם אאע"ה הבטיחו 
לתת לזרעו ארץ עשר עממין54 ועדיין לא נתן להם רק 
ג' עממין הבטיחו על  ז' עממין, ומוכח מזה שארץ  ארץ 
העתיד55. אך להבין את זאת למה לא נתן להם תיכף אחר 
יצ"מ גם ארץ ג' עממין ג"כ, אך להבין את זאת נבין ג"כ מה 
שלכאורה יקשה למה יצאו ממצרים קודם הגזירה של ת' 

שנה שלא נתעכבו רק רד"ו שנה כידוע56.

אשר  סה"ק57  בכל  דאיתא  מה  נקדים  כ"ז  ולהבין 
מעת שבה"כ נפלו אורות קדושות ונתהוו כל הקליפות, 
וכל  מצרים  גלות  הגלות  על  גזירה  נגזרה  זאת  ובעבור 
האלו  הארצות  כי  לתקנם,  להעלותם  בכדי  הגלו]יו[ת 
הם תחת ממשלת הקליפות, וכפי עלייתם ותיקונם ע"י 
גאולת  בעת  כי  ידוע58  והנה  ירושתם.  היא  כן  ישראל 
עומק  מפני  ושרף  מלאך  שום  ביכולת  הי'  לא  מצרים 
ובעצמו כמ"ש  הקליפות להעלותם, רק הקב"ה בכבודו 
ובאם שהי' עוד מעט מזעיר בשם  כו'59,  ולא מלאך  אני 
לא הי' יכולין לצאת משם שהי' נופלים חלילה בעומקי 

50( בני יששכר כסלו-טבת מאמר ב' )מהרוקח, מהר"ל, ור"פ מקארעץ( 
על חנוכה. וראה לקו"ש ח"ג ע' 812.

51( מובא בזח"א רכז, א וליתא שם מעניננו.

52( לך לך טו, יב.

53( ראה תורה שלימה עה"פ אות קל.

54( לך שם, יט-כא.

55( ראה ב"ר פמ"ד, כג )ופרש"י עה"פ שם, יט. פ' שופטים יט, ח(. 
ירושלמי קידושין פ"א ה"ח. רמב"ם הל' רוצח פ"ח ה"ד.

56( פדר"א פמ"ח. ב"ר פצ"א, ב. פרש"י עה"פ לך שם, יג. מקץ מב, ב.

57( ראה תו"א וארא נו, ד ואילך. ובכ"מ.

58( ראה זח"א קיז, א-ב. שעהמ"צ וטעהמ"צ להרח"ו פ' שמות.

59( הגש"פ פיסקא ויוציאנו.

הקליפות שהוא שער הנ' של טומאה ר"ל60, ולכן מיהר 
הקב"ה להוציאם קץ שנים קודם הזמן, כי הקץ הללו הם 
בזוה"ק61  וכדאיתא  אי"ה לקמן,  יתבאר  הנ' כאשר  שער 
ע"פ62 קץ כל בשר בא לפני, שזהו קיצא דכל בשרא שהוא 
עדיין,  התו'  קבלו  שלא  מפני  והנה  ועיי"ש.  מות,  בחי' 
ואותן ג' ארצות הנ"ל שלא נתנה להם עדיין עד הנה, כי 
המה )תי'( ]תחת[ ממשלת הקליפות שהוא שער הנו"ן, 
לא תקנו אותם, לכן לא יכלו לרשת אותם, כמ"ש לעיל 
שהירושה תלוי בהתיקון, )אותם( ]אמנם[ לאחר קבלת 
התו' שניתן לנו מ"ע ומל"ת, יש בכח הזה שאנו מקיימין 
שהוא  הנו"ן  שער  הקליפות  גם  לתקן  יכולים  בזה  התו' 
הקץ שנים הנ"ל. ויוצא לנו מזה שהראה הקב"ה לאאע"ה 
הארצות  כל  לו  שהראה  כיון  האחרונה  הגאולה  ג"כ 

שיקבלו אחר הגאולה העתידה.

]ועבדום[  לאאע"ה  הקב"ה  כשאמר  מצינו  והנה 
ועינו אותם ארבע מאות שנה ואח"כ יצאו ברכוש גדול63 

60( ראה פי' הרמ"ז במק"מ לזח"ב מא, א בשם "רבותינו ז"ל". פרדס שי"ג 
פ"ג. סידור האר"י )רש"ר ורי"ק( פיסקא מצה זו. של"ה פיסקא עבדים 

היינו מ"צרור המור". אוה"ח עה"פ שמות ג, ז-ח. המפרש למכילתא 
)מובא באוה"ת שמות ע' רצג(.

61( זח"ב סב, ב.

62( נח ו, יג.

63( לך לך טו, יג-יד.



חלק רביעי

63

אחר הת' שנה שנגזרה עליהם, וכנראה לנו שברמז הזה 
שיהי'  מזה  מוכח  א"כ  האחרונה,  הגאולה  ג"כ  לנו  רמז 
הנה  אך  האחר.  זמן  האחד  בזמן  נרמז  ואיך  אחד,  בזמן 
את  כיום  מכרה  יעקב  ויאמר  תולדות64  פ'  במדר"ב  אי' 
מאן  כל  אחא  ר'  אמר  דילך,  מן  חדא  יומא  לי  זבין  כו'65, 
דידע לחשוב ימי הגלות כו' נמצא שיום אחד ישב יעקב 
בשלוה. ולהבין הנ"ל זבין לי יומא חדא מן דילך, וכי ימים 
ולא ליעקב עד שהי' מוכרח לקנות מאתו  לו לעשו  הי' 
ימי  לחשוב  שיודע  מי  כל  ר"א  שאמר  מה  גם  אחד,  יום 
מריבים  שהי'  הבנים,  ויתרוצצו  ע"פ66  הנה  אך  הגלות. 
את  נחלתו  חבל  יעקב  לו  ובחר  עולמות,  ב'  נחלת  על 
עוה"ב, ועשו בחר לו עוה"ז67, וידוע שעוה"ז נברא בוא"ו 
ימים, נמצא לעשו מגיע ששת אלפים שנה, כל ימי משך 
שהוא  העוה"ב  וליעקב  לשימ"ב,  מרומז  שהוא  העוה"ז, 
אלף השביעי, יום השבת, נמצא שאין ליעקב שום חלק 
ולזה  שנים68,  פי  נוטל  שהבכור  ומדינא  בעוה"ז,  כלל 
מכרה  ואמר  הבכורה  את  מעשו  לקנות  יעקב  התחכם 
אלף  היינו  אחד,  יום  ממנו  שקנה  במדרש  ודרש  כיום, 
שנה אחד מחלקו, היינו מששת אלפים שנה. וזהו שאמר 
ר"א כל מי שיודע לחשוב ימי הגלות כו' נמצא שיום ]א'[ 
הראשון  הבית  והחשבון,  עשו,  של  בשלוה  יעקב  ישב 
עמד ת"י שנה, וצריכין אנו לנכות מהם י"ב שנה ש)נ(גלה 
בבית  בשלוה  ישב  נמצא  צדקי'69,  לגלות  קודם  יהויכין 
שנה,  ת"כ  עמד  השני  והבית  שנים,  שצ"ח  רק  ראשון 
ויצא מהם ק"פ שנה שפשטה מלכות על ישראל70, נמצא 
שישיבת שלוה בבית שני הי' רק ר"מ שנים, נמצא ביחד 
תרל"ח שנים שישבו בשלוה, והיכן הם עוד שס"ב שנים, 
מוכרחים לומר שתהי' הגאולה העתידה אי"ה אחר כלות 
שנת תרל"ח הבע"ל71 לתשלום היום שלם לישיבת יעקב 

בשלוה בצילו של עשו כו' בעוה"ז.

ישכון  ה'  ידיד  אמר  ולבנימין  הכתוב72  שאמר  וזהו 
לבטח עליו ]חופף עליו[ כל היום, כי המזבח עמד בחלקו 

64( פס"ג, יג.

65( תולדות כה, לא.

66( תולדות שם, כב.

67( ראה פרש"י ויל"ש עה"פ. תו"ש כאן אות פד-פה.

68( תצא כא, יז.

69( ראה סדר עולם רבה פכ"ה.

70( שבת טו, א.

71( ראה הנסמן במגדל–עוז ע' תצט הע' 68.

72( ברכה לג, יב.

אלף  כל  והיינו  היום,  כל  עליו  חופף  וזהו  בנימין73,  של 
ר"ל  יראה,  ה'  בהר  היום  בפ'74  התו'  שרמזה  שזהו  שנה. 
אור  גילוי  שאאע"ה המשיך הקדושה על המקום שיהי' 

השכינה שם אלף שנים, והיינו יום שלם וד"ל.

ועפ"ז ית' איך רמז בגאולת מצרים גאולה העתידה, 
הנה גאולת מצרים הי' באלף הג' וגאולה העתידה צריכה 
להיות באלף השישי, ושלישי ושישי א' הם, כמאמר הכ'75 
ופירשו כל  ונחי' ]לפניו,  יקימנו  יחיינו מיומים ביום הג' 
המפרשים שזה הנבואה נאמרה על העתיד, מהם אמרו 
ולדברינו  תחה"מ76,  על  אמרו  ומהם  ביהמ"ק  בנין  על 
פירושו כך, יחיינו מיומים[, פי' כשם שהחיית )כ"כ( ]בב'[ 
ימים קודם, ר"ל היינו באלף הג', כן ביום הג', היינו אלף 
ב"ב,  הגאולה  שיהי'  היינו  לפניו,  ונחי'  יקימנו  השישי, 
)ופי'(  ווי"ן,  ב'  במבטא  וא"ו  שמות77  בזוה"ק  כדאיתא 
]והוי"ו[ הראשונה מורה על יעקב, והב' על יוסף, שזהו 
וברית  שגוף  המקובלים  מדברי  וכידוע  שלישית,  מדת 
)חשבון( ]חשובין[ חד78, וגם כל הספי' נחלקין לשלשה 
וא"ו  ובאות  יסוד,  ויוסף מדת  ויעקב מדת ת"ת,  שלשה, 

אחד הם, הרי שלישי ושישי אחד הם.

הג'  לאלף  תמ"ח  בשנת  הי'  מצרים  שגאולת  ואף 
וגאולה העתידה להיות לדברינו יהי' בשנת תרל"ח אי"ה, 
מ"מ לפי דברינו שביארנו לעיל שבאמת הי' צריך גאולת 
מצרים להיות ג"כ בשנת תרל"ח רק שמיהר הקב"ה את 
הגאולה בקץ שנים קודם הגזירה של ת' שנים, שבאמת 
בזוה"ק79  שאיתא  וכמו  אחד.  בזמן  הם  הגאולות  שני 
דקצ"א ע"ב, וז"ל, יוסף כד פתר חלמא ואמאי פתר להאי 
טבא ולהאי בישא, אלא אינון חלמ]ין[ עלי]'[ דיוסף הוי, 
]=בגין  בג"כ  דילי'  ושרשא  עקרא  על  מלה  דידע  ובגין 
ולכל חד וחד פתר להון  כך[ פתר להון כמה דאצטריך, 
פתרי' לאהדרי' מלה על אתרא, מה כתיב80 ויאמר להם 
יוסף הלא לאלקים פתרונים כו', מ"ט בגין דהכא מבעי' 
בגין דא  פשרא  לקוב"ה  לפקדי'  חלמא  למפשר   לי' 

73( יומא יב, א.

74( וירא כב, יד.

75( הושע ו, ב.

76( ראה תרגום ופרש"י שם.

77( ראה זח"א קפב, ב. )ומ"ש כאן זהר שמות - עיי"ש סח, א על משה 
ויוסף(.

78( ראה זח"ג רכג, ב ונצו"ז שם.

79( ח"א.

80( וישב מ, ח.
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ע"א  קצ"ב  בזוה"ק  שם  ועוד  דכולא.  קיומא  ]ד[איהו 
ע"פ81 ובגפן שלשה שריגים, וז"ל, אמר יוסף ודאי בשורה 
כנ"י  על  גפן  דהאי  בגין  מ"ט  איהו,  בשלימו  )דחדוה( 
אתמר ואתחזי ואתבשר יוסף בהאי כו', ע"ש, וכ"ז מבואר 
בחיבורים, והנה גפן לפני אלו ישראל שנ'82 גפן ממצרים 
תסיע, ובגפן ג' שריגים, משה ואהרן ומרים, והיא כפורחת 
עלתה ניצה, הפריחה גאולתן של ישראל, הנצה גאולתן 
הנצה  מיד,  שהפריחו  גפן,  ענבים  אשכלותי'  הבשילו 
של83  כוסות  ד'  חכמים  קבעו  מכאן  בשלו,  מיד  ענבים 
והצלתי  והוצאתי  גאולה,  של  לשונות  ד'  כנגד  פסח, 
וגאלתי ולקחתי84, וכנגדן משקה הקב"ה לישראל לעתיד 

לבא ד' כוסות של ישועה85.

שיוסף  נלמד  שניהם  שמדברי  לבאר  נבא  ועתה 
נתבשר על גאולת מצרים וענין בית ראשון ]ושני[ וחורבן 
וגאולה העתידה, דוק ותשכח באומרו הא ודאי בשורה 
)ב(]ד[חדווה בשלימו איהו, וידוע שאין שלימות עד אשר 
יתוקנו כל העולמות וכל הדברים מעוה"ז ג"כ, וכמש"ל, 
וזה אחר הגאולה העתידה ב"ב. גם ממה שאמר לאהדרא 
מלה על אתרי', נראה שקאי על בנין בית המקדש העתיד 
והוא  ונחרב  הי'  שכבר  משמע  לאהדרא  שמלת  להיות, 
מהדר אותה. גם ממה שאמר אינון חלמא עלי]'[ דיוסף 
ומדברי  השישי.  יום  שהוא  השישית  מדה  על  ר"ל  כו', 
ומגאולה  מצרים  מגאולת  שמפרש  מבואר  ג"כ  המדרש 
שריגים  ושלשה  תסיע,  ממצרים  גפן  באומרו  העתידה 
וד'  פסח,  של  גאולה  של  כוסות  וד'  ומרים,  אהרן  משה 
שלא  וזהו  אחד.  ממוצא  הכל  לע"ל  ישועה  של  כוסות 
משלשה  והתחיל  החלום  תחילת  שהוא  מהגפן  התחיל 

שריגים, לרמז על שלשה בתי מקדשים.

נמצא לפ"ז מוכרח שגאולת מצרים וגאולה העתידה 
הכל דבר א' הם ממש, רק שגאולת מצרים היתה בשנת 
ג"כ  לאמר  תטעה  שלא  ובכדי  השלישי,  לאלף  תמ"ח 
תמ"ח,  בשנת  ג"כ  תהי'  ב"ב  להיות  העתידה  שהגאולה 
לזה רמז לנו הכתוב שלשת באות תי"ו, ולא אמר שלש, 
שנים  הת'  כלות  משנת  מצרים  גאולת  לחשוב  שתדע 

81( וישב שם, י.

82( תהלים פ, ט.

83( מכאן ועד תיבות "של ישועה" - חסר במגדל–עוז.

84( וארא ו, ו–ז.

85( ירושלמי פסחים פ"י ה"א. ב"ר פפ"ח, ה. שמו"ר פ"ו, ד. ועוד.

ייתי  כד  שתיתאה  ביומא  הזוהר86  וכמאמר  הגזירה,  של 
משיחא, דיומא דקוב"ה אלף שנים, אע"ג דכנס"י חלקא 
שתיתאה  ליומא  וארמיזת  אזלי  רביעאה,  יומא  דידה 
יומא  צדיק,  דאקרי  ליומא  לבעלה  סמיכא  למהוי 
כמו  רמז  ג"כ  לך  הרי  כו'.  פתורא  לי'  לתקנא  דשבתא, 
הג'  ביום  במצרים  שכינתו  גילוי  שהאיר  במצרים  שהי' 
כדברינו,  מוכח  ומזה  בעלה,  בשם  המקובלים  שקראו 
אלף  צדיק,  איהו  דא  פז"ק  יג"ל  דק"ד  הזו"ח87  וכמאמר 
זר"ע  ]פדיו"ן[  )הדין(  יגל]"[ה  קוב"ה  דבי'  שתיתאה, 
קדושי"ם, ]דאיהו יסוד עלמין[, איהו סוד דקץ דפורקנא 
ד' מאות שנה דהוו עתידין  ואיהו ק"ץ דדליג מן88  ]כו'[ 
לאשתעבדא במצרים, הרי89 נראה כדברינו ממש, אומרו 
ואיהו סוד דקץ דפורקנא, ר"ל שזרע קדושים הם פדוים 
הללו  שהקץ  רמז  וגם  הנו"ן,  שער  מקליפת  ר"ל  מקץ, 
מן  דדליג  קץ  ואיהו  באמרו  העתידה  הגאולה  בזמן  הם 
ד' מאות שנה דהוו עתידין לאשתעבדא במצרים. הורה 

86( ראה זח"א קטז, ב. ח"ב יז, א.

87( בתיקונים )צח, סע"ד(.

88( בתקזו"ח שם: מן מאה שנין, ובנצו"ז שם: שלא היו רק רד"ו ודליג 
ק"ץ.

89( מכאן ועד תיבות "להשתעבד במצרים" - חסר במגדל–עוז
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לנו שזמן אחד לשני הגאולות, היינו של מצרים וגאולה 
כל סה"ק  ישיר שפירשו  אז  וכדמוכח משירת  העתידה, 
דקאי על העתיד, שמלת אז להבא משמע90, ואם לא הי' 
שייכות גאולת מצרים לגאולה העתידה למה שרו אז את 
השירה המכונה לגאולה העתידה. וזהו כעת יאמר ליעקב 
ולישראל מה פעל א–ל91, ר"ל כשיגיע הזמן שהוא כעת 
צאתך מארץ מצרים אז יאמר ליעקב ולישראל מה פעל 

א–ל92.

בקיצור, הנה נודע מכ"ז שגאולה העתידה להיות 
ב"ב צריך להיות שנת תרל"ח הבע"ל, והיינו באותו זמן 
שהי' צריך להיות גאולת מצרים לפי הגזירה של ת' שנה 
עם  מצרים  גאולת  לאאע"ה  הקב"ה  שרמז  וזהו  הנ"ל. 
שהוא  קוב"ה  דשווי  הזמן  זהו  וגם  כו',  העתידה  גאולה 

אפילו בלא תשובה ומע"ט כו'. 

לר"ע  ר"א  משאלת  הנ"ל  הזו"ח  מאמר  יובן  ועפ"ז 
מפני מה לא נברא האדם כו', ומה שייך החזיון לשאלת 
ר"ע. ולפי דברינו שבריאת אדה"ר רומז על משיח צדקינו 
לנו  ניכר  האדם  בריאת  על  ר"ע  משאלת  כי  נתיישב, 
יכול להיות רק באלף השישי,  שביאת המשיח ג"כ אינו 
ע"ז אמר ]חיזו קא[ חזית וקשי' מלה מאן יזכה להאי כו' 
לימטי לענני שמיא, ר"ל מאן יזכה משיחנו כדכתיב וארו 
עם ענני שמיא עד יומא שתיתאה כו' ולא באשלמותא בר 
בתוקף תשובה, ר"ל )ששאל( ]שאף[ שיהי' הגאולה בכל 
הגאולה  להביא  יכולין  אז  תשובה  יעשו  אם  רק  האלף, 

בתחילת האלף, והיינו כדברינו הנ"ל.

ראה  מה  ראשית  המדרש,  מאמר  ג"כ  ית'  ולפי"ז 
לישראל  ניסים  הקב"ה  עשה  שבו  שמורים  ליל  לומר 
ליל  מפרש  המדרש  כי  והיינו  לעתיד,  ג"כ  יעשה  ובו 
על  ממתנת  הזה  שהלילה  ר"ל  המתנה,  לשון  שמורים 
ניסי העתיד, והיינו שהתגלות ניסים גדולים כגון התגלות 
באותו  רק  להיות  יכול  אינו  אלי'  ושל  משיח  של  אורו 
בוקר  אתא  שומר  אמר  מפסוק  ע"ז  ראי'  ומביא  הלילה. 
מצפה  ג"כ  בעצמו  שהקב"ה  היינו  המתנה,  לשון  ג"כ 
הידוע,  בוקר  פי'  כו',  שומר  אמר  וזהו  הגאולה.  זמן  על 
היינו  לילה,  וגם  מצרים,  גאולת  בו  שיהי'  הבוקר  היינו 
הסימן  נתן  וע"ז  מצרים.  גאולת  ג"כ  בו  שהי'  פסח  ליל 

90( ראה סנהדרין צא, ב. פרש"י עה"פ )בשלח טו, א( אז ישיר.

91( בלק כג, כג.

92( ראה גם באגרת תימן להרמב"ם.

ואני קרוב  זמן אשר תראו הסימן דעו שאני בא  באותו 
לבוא, פי' הסימן הזה שאני בא כבר שהיא גאולת מצרים, 
הנמשל,  אמר  ואח"כ  העתידה.  בגאולה  לבא  אני  וקרוב 
להם  אמר  הרשעה  מלכות  עליה  משעמדה  ישראל  כך 
הקב"ה באותו יום שעשיתי לכם בו תשועה, ר"ל האלף 
שהי' בו גאולת מצרים ובאותו לילה של פסח שנה של 
יצ"מ, והיינו באותו שנה שהיתה בו גאולת מצרים שהוא 
שאני  דעו  העתידות,  ניסים  על  שממתנת  שמורים  ליל 
וזה]ו[ שאמר ואם לאו אל תאמינו כי לא  וגואלכם.  בא 
שהוא  הגאולה  שיהי'  תאמינו  אל  זה  שבלא  ר"ל  קרבה, 
ומע"ט,  תשובה  בלא  אף  שהוא  קוב"ה  דשווי  וזמן  קץ 
חנם  ויצאה  וכו',  אלה  שלש  ואם  ע"פ  לעיל  שפי'  וכמו 
כו'. אבל הגאולה שהוא תלוי בזכוון93, עליו אנו צריכים 
לקוות כל יום וכל רגע. וזהו שמביא ראי' מפסוק אני ה' 
בעתה,  דוקא  תהי'  הזאת  שגאולה  ר"ל  אחישנה,  בעתה 
הזמן  קודם  שנים  קץ  ה'  שמיהר  מצרים  כגאולת  ולא 
מטעם שנתבאר לעיל, וגאולה )הי'( ]הזאת[ תהי' דוקא 
בעתה, והיינו בשנת תרל"ח הבע"ל. וזהו כדברינו ממש 
הנ"ל שגאולת מצרים וגאולה העתידה להיות זמן אחד 
להם וזה שאמר הכתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

נפלאות94, להבא משמע וד"ל.

ג"כ  ית'  וגם בהצעה הזאת  כל הדברים האלו,  ולפי 
הפסוקים בדניאל, וז"ל, עד מתי החזון התמיד והפשע 
ערב  עד  אלי  ויאמר  מרמס,  וצבא  וקודש  ]תת[  שומם 
ואח"כ  קודש95,  ונצדק  מאות  ושלש  אלפים  בוקר 
כשביקש דניאל בינה והושיבו לו כו' לעת קץ החזון96, 
ואח"כ אמר97 כי למועד קץ, ומאמרי הכתו' הנ"ל אין להם 
הבנה וכמה קולמסים נשתברו לפותרם, ולדברינו יובן 
בטוב טעם, והיינו כי הנבואה נאמרה לדניאל תיכף אחר 
חורבן ב"ר, שזהו של"ח לאלף הד', כי בשנת תמ"ח לאלף 
הג' יצאו מארץ מצרים, ות"פ שנים נתעכבו עד בנין הבית, 
נמצא98 נבנה הבית שנת תתקכ"ח לאלף הג', ועמידתו 
הי' ת"י שנה, ונחרב של"ח באלף הד'. וזהו שאמר הכתוב 
הבוקר  ואח"כ  הערב  שיבא  עד  פי'  ]ו[בוקר,  ערב  עד 
שאז יהי' אלפים ושלש מאות, שהוא עד שנת תרל"ח, 

93( אולי צ"ל "בזכותן".

94( מיכה ז, טו.

95( דניאל ח, יג-יד.

96( שם, יז.

97( שם, יט.

98( מכאן ועד תיבות "ועמידתו הי'" - חסר במגדל–עוז
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החזון,  קץ  לעת  כי  לו  השיבו  בינה  דניאל  וכשביקש 
 פי' החזון מורה על הק"ץ, ואח"כ פרשו לו עוד יותר כי
שמיהר  הנ"ל  שנים  הקץ  שתצרף  פי'  קץ,  ]ל[מועד 
הקב"ה בעת שיצאו ממצרים למועד שיצאו, היינו שנת 
למועד  הכתוב100  פי'  וזהו  הגאולה.  יהי'  ואז99  תמ"ח, 
]לאותו  פי'  ר"ל למועד  כו',  נפץ  וככלות  וחצי  מועדים 
שנה  ]ובאותו[  מאה  באותו  ר"ל[  פי'  ומועדים  אלף, 

וחצי, היינו באותו חצי הלילה של פסח וד"ל.

הזה תבין ג"כ דברי הזוה"ק פ' וירא דקי"ט  ובדרך 
יעקוב101  בריתי  את  וזכרתי  ואמר  ר"ש פתח  ז"ל,  ע"א, 
בוא"ו מלא, אבל האי קרא על גלותא דישראל איתמר, 
ד)י(]א[תפקד)ו(]י[ן  זמנא  ההוא  בגלותא  אינון  דכד 
יתפקדון ברזא דוא"ו, ואיהו באלף שתיתאה כו', ובזמנא 
דשיתין ושית לעבורא דדשא )פרשו( ]באלף שתיתאה 
יקים אלה שמים פקידו לברתי' דיעקב, ומההוא[ זמנא 
שבעין  ]ואינון  ופלגא,  שנין  שית  זכירה  לה  דהוי  עד 
ותרין שנין ופלגא[, ובשיתין ושית יתגלה מלכא משיחא 
מה  פירוש  היינו  דברינו  ולפי  ע"כ.  דגל]י[ל,  בארעא 
שאמר יתפקדון ברזא דוא"ו דאיהו אלף שתיתאה, ר"ל, 
שלישית,  מדה  שהוא  ת"ת102  על  מורה  הוא"ו  כ)ל(]י[ 
וכמבואר  השישית,  מדה  היסוד  על  מורה  דוא"ו  ורזא 
באיזה  מחשב  ואח"כ  אינון,  חד  ושישי  ששלישי  לעיל 
זמן ובאיזה שנה באלף השישי יתפקדון, ואמר בזמנא 

99( תיבות "ואז יהי' הגאולה" - חסר במגדל–עוז

100( שם יב, ז.

101( בחוקותי כו, מב.

102( ראה מאו"א ויאיר נתיב ו, א.

שנין  ושש  שישים  ר"ל  דדשא,  לעבורי  ושית  דשיתין 
מעבורי דדשא, שהוא התעוררות הוא"ו, היינו ]התחלת[ 
זמנא  ומההוא  תקס"ו,  בשנת  והיינו  השישית,  המאה 
עד דיהא לה זכירה שית שנין ופלגא הוא שנת תקע"ב 
וחצי, ואח"כ שיתין ושית שנין יתגלי מלכא משיחא עוד 
שיתין ושית שנין אחרים, שזהו שנת תרל"ח וחצי שנה, 

חצי הלילה של פסח, ]יבוא הגואל ב"ב אמן[.

סליק סליק103

103( להעיר מרשימות–היומן )ע' תיט(, יום אחש"פ תש"ב: פעם נתן 
הצ"צ מאמר להעתיק. בסוף ההעתקה כתב המעתיק "סליק". ואמר ע"ז 

הצ"צ: אצלו כבר סליק! פתח, עס זיינען אָפען שערי חכמה.
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מכתב הרבי אל סב החתן 
הרה"ח ר' אברהם יצחק שי' שם־טוב

ה
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שם–טוב  יצחק  אברהם  הרב  החתן,  סב  אל  הרבי  מברק 
דובער  ב"ד הרב שלום  ביחד עם  נסעו על האניה,  שי', בעת 
תשרי  ז'  ביום  אנגליה  מחוף  יצאו  שניהם  שי'.  פוטערפאס 
את  עזבם  לפני  מערי".  "קווין  אניית  של  סיפונה  על  תשי"ד 

לונדון הודיעו לרבי ע"ד נסיעתם, וביקשו את ברכתו.

יום  של  בעיצומו  הגיע  שם–טוב"(  "פוטערפאס  )אל  המברק 
"חתימה וגמר חתימה טובה להם  הקדוש יוהכ"פ תשי"ד, וזלה"ק, 
נמצאים  פרטית  שבהשגחה  להם  ויסבירו  הנוסעים,  ולשכיניכם 
יחד לתועלת לכולם, בהתאמצות בתשובה להשי"ת בחרטת העבר 

שניאורסאהן". מנחם  כולכם.  יצליח  והשי"ת  להבא  טובה  וקבלה 

כמובן שכפי הוראת הרבי, אספו מיד את כל אחב"י שהיו על 
האניה, וארגנו מנין בשבילם לכל התפילות, וקראו בתורה, וגם 

נאמו על התוכן שכתב להם הרבי במברק. 

בברוקלין,  היושב  רבי  שישנו  מכך  מאד  התרגשו  הנוסעים  כל 
קם  אף  מהם  אחד  ים!  בלב  נמצאים  הם  כאשר  עליהם  וחושב 
וביטא את רגשות כולם בקול: אף אחד לא חושב עלינו חוץ מרבי 
אחד בברוקלין, שאכפת לו מיהודי הנוסע באניה ביום הכיפורים...

האניה אליה נשלח המברק

"נמצאים יחד לתועלת כולם"
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מענה הרבי לאביו של סב הכלה, הרה"ח בן ציון שם־טוב ע"ה. 
תשי"א,  ניסן  בי"א  הרבי  שכתב  "כללי־פרטי"  הוא  המכתב 

ושלחו בצירוף לקונטרס חג הפסח אותה שנה.

כאלו  במכתבים  )כרגיל  ומתקן  הרבי  מוסיף  הנמען  בשם 
שד"ר.  שי'  מוהרב"צ  וכותב   - מ"מוהר"י"  תקופה(,  באותה 

בסיום המכתב הוסיף הרבי כמה שורות בכתי"ק:

ב' הפ"נ שלו קראתים היום על הציון. איז ניט געוען רוהיגער 
יאר  פיר  מיט  נחמה:  איינציגע   - פאריז?  אין  תש"ז  פסח 

נעענטער צו ביאת המשיח, בב"א.

יפלא? קען ער  גיסא: המהוי'  ולאידך  ניט.  נעמט  - עס  אבער 
דאך מאכן גאר גוט. ובעגלא דידן דוקא.

בתש"ז שהה הרבי בפאריז כג' חדשים, כולל בימי חג הפסח.

"האם לא היה רוהיגער פסח בפריז?"
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ה"קבלת  מהתוועדות  תמונות  בזה  מובאות  להנ"ל  בהמשך 
לבית  בהגיעו  תש"ז,  אדר  חודש  בשלהי  הרבי  שערך  פנים" 
אמו  פני  את  לקבל  כשנסע  בפאריז,  שניאורסאהן  הרש"ז 

נראה עומד  נ"ע. מאחורי הרבי  הרבנית הצדקנית מרת חנה 
הרב"צ שם־טוב.
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