אגרת מבוארת
גליון ד

הערות לפירושי הרמב"ן על התורה

ספר בראשית

תקופת כתיבת ספר "משנה תורה" • מאמר רז"ל "יעקב אבינו לא מת" •
מאמר רז"ל שלשה אמרו אמת וכו'"

מאת כבוד קדושת

אדמו"ר מנחם מענדל
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

שניאורסאהן
מליובאוויטש

מכון
 ע"י
יו"ל
  

ĕėĜČ
      ~ ~  ww
  ~      ~~ ~  


שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש לבריאה
שנת הקהל

תשע"ו© 2015

שמורות
הזכויות
 
כל

ĕėĜČ

עיון,
תורני,
למחקר 

ww
לאור
והוצאה ~
 ~
וכתבי־יד־קודש
מכתבי
פענוח
מכון
  ~      ~~ ~  
כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסאהן מליובאוויטש זי"ע

www.anochi.net | info@anochi.net | +972-54-306-2246
רוזובסקי  ,9/14פתח-תקוה ,ישראל
Israel

ב"ה

פתח דבר
לקראת שבת פרשת ויחי-חזק הננו מוציאים לאור קונטרס 'אגרת מבוארת' גליון ד',
הכולל מכתבי כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובהם הערות על פירוש הרמב"ן
על התורה – ספר בראשית ,מהדורת הרב מנחם צבי איזנשטט ז"ל ,1והערות על ביאור
ופירוש המו"ל ,וביניהם שקו"ט בענין מאמר רז"ל "יעקב אבינו לא מת" ,ותקופת
כתיבת ספר הרמב"ם (בעל ההילולא דכ"ף טבת הקרב ובא).
פירוש הרמב"ן במהדורה זו יצא לאור ע"פ כת"י עתיקים וע"פ הדפוסים הראשונים,
עם מראי-מקומות והערות בשם "זכרון יצחק" ,מאת הרמ"צ איזנשטט ז"ל.
חלק א כולל את פרשיות בראשית-וישב (נ.י .תשי"ט) .וחלק ב' כולל את פרשיות
וישלח-ויחי (נ.י .תשכ"ב) .בראש חלק ב (עמודים  )X-XIIבאו ב' מכתבי כ"ק אדמו"ר
שלפנינו ,אותם כתב על חלק א.
כפי שעולה ממכתב א של כ"ק אדמו"ר ,המחבר שלח אל רבינו טיוטא בשנת תשי"ד,
ככל הנראה בעת שההדיר את פירוש הרמב"ן ,עליו כתב את פירושו.
כאשר יצא כרך א' בשנת תשי"ט לאור עולם ,שלחו המחבר אל רבינו ,שכתב
מכתב נוסף ובו הערות חדשות ,כמו גם הערות בהם חוזר על רעיונות שכתב במכתב
הראשון ומוסיף עליהן .מכתבים אלו באו כאן כלשונם (מבלי שנשלבם) ,ומשנה לא
זזה ממקומה.
בשנת תשכ"ב יצא כרך ב ,גם אותו שלח המחבר לרבינו ,שמצידו זיכה אותו במכתב
הערות נוסף.

••

 .1הרב מנחם צבי איזנשטט ז"ל (תרס"א-תשכ"ו) .למד והוסמך לרבנות ע"י גדולי ישראל
בדור ההוא .נישא לבתו של הגאון רבי יוסף נחמי' קורניצער ז"ל (נין החת"ס) ,אב"ד קראקא.
בשנת תרצ"ה ,הקים בקראקא את "הישיבה הרמה" ,ועמד בראשה עד שנת ת"ש .אז עלה לארץ
ישראל ,והקים ישיבה בעיר תל אביב .בשנת תש"ח עבר לארה"ב ,והתיישב בשכונת קראון-הייטס
שבברוקלין ,שם ייסד את בית המדרש "זכרון יצחק" ע"ש אביו ז"ל .כבר בישיבה שבקראקא הי'
מוסר שיעורים בפירוש הרמב"ן ,ולאחר מכן גם בישיבה שבת"א.
בשנת תשס"ג הו"ל בנו יחידו ,הרב משה יוסף נחמי' ז"ל ,את הספר "מנחת צבי" ,ובו חידושים
וביאורים בהלכה ועוד ,מתוך כתבי אביו ,שלא יצאו לאור קודם לכן (דוגמת "תיקון עירובי חצרות
בחצרות המשותפות קראון סטריט ( "334-338-340סימן ו) .ועוד).
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בבמה התורנית "המאור" 2התפרסמה ביקורת על מהדורה זו .אחד הנושאים אותם
מעלה הכותב על נס ,הוא עבודתו הרבה של המהדיר במציאת מקורות למאמרי חז"ל
המובאים בפירוש הרמב"ן" :כמה יגיעות עלתה לו למחברנו למצוא לקטעי מאמרים
מקור נאמן אם בש"ס ,במדרש או בספר הבהיר  . .לדוגמא מי יעלה על דעתו שהמאמר,
ג' אמרו אמת ואבדו מן העולם ואלו הן נחש ומרגלים ודואג האדומי הבארותי ,שהמאמר
הזה נמצא בדומה בפרק דרבנו הקדוש וכו'".
במכתב ששלח הגאון רבי יחיאל יעקב ווינברג ז"ל ,בעל ה"שרידי אש" ,3אל הרמ"צ
ז"ל כותב (המכתב מופיע בראש כרך ב)" :כל ימי הייתי תמה ושואל לחכמים רבים,
ואין פותר לי ,היכן ראה רבנו מאמר זה? ועכשיו ראיתי שמקור דבריו הוא בפרקי דרבנו
הקדוש" .4בעקבות מכתב זה מעיר רבינו על מאמר זה ,ודן בנושא בהרחבה כמופיע
במכתבים דלקמן.

••
בקונטרס זה באו המכתבים הבאים ,ובשוליהם נוספו פענוחים ,הערות וביאורים
בדרך אפשר:
) אמכתב מיום ט"ו אייר ,ה'תשי"ד ,ובו הערות על דפי טיוטה לראשית הקדמת
הרמב"ן .5ובהמשך לזה ,שקו"ט עם הרה"ת ר' שלום דובער שי' לוין ,ספרן
ראשי בספריית ליובאוויטש ,לגבי תאריך כתיבת ספר "משנה תורה" והקדמת
הרמב"ם.6
) במכתב מיום ט"ו כסלו ה'תשי"ט ,ובו הערות על כרך א'.7
) גמכתב מיום י"ט טבת ה'תשכ"ב ,ובו הערות על כרך ב.8
 .2חודש תשרי תשי"ט ,חוברת א ,ע' .7
 .3על קשרי הידידות שהיו לרבינו עם הגרי"י ויינברג ז"ל ,ראה "ימי מלך" ח"א ע' " .330אדמו"רי
חב"ד ויהדות גרמני'" ,ע'  .103-105וש"נ.
 .4למרבה הפלא ,כאשר מעיינים במכתב רבינו (מכתב ד דלקמן) ,מתגלה שכבר בשנת תש"ח (!)
ענה לשאלה שרבים התחבטו בה ,היכן מקורו של הרמב"ן לפתגם זה .בתשובתו מציין את 'פרקי רבנו
הקדוש' כמקור הדברים .במכתבו זה עומד רבינו גם על השינויים שבמקורות נוספים.
 .5אגרות-קודש ח"ט ,עמודים לט-מג ,והושלם ע"פ הנדפס בראש הספר.
 .6נדפס לראשונה ב"עבודת הקודש אצל הרבי מליובאוויטש" (ברוקלין ,תשנ"ה) ,ומשם ל"שיעורי
הלכה למעשה" ח"ב (ברוקלין ,תשע"ו) ,סימן מא ,עמודים רנח-רסה ,ביתר פירוט.
 .7אגרות-קודש חי"ח ,עמודים קא-ב והושלם ע"פ הנדפס בראש הספר.
 .8אגרות-קודש חכ"ב עמודים צד-ו.
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) דמכתב מיום י"ט תמוז ה'תש"ח ,ובו בירור מקורות וביאור מאמר חז"ל "ג' אמרו
אמת וכו'" שנזכר בפירוש הרמב"ן ,כנ"ל.9
) המכתב מיום כ"ג אייר ה'תש"ב ,בענין "יעקב אבינו לא מת" ובפירוש הרמב"ן
בזה.10

••
לחביבותא דמילתא ,מובאים צילומי כתב יד פירוש הרמב"ן ,עליו התבסס הרמ"צ
איזנשטט בעת שההדיר את ספרו .כתב יד זה נמצא בבית המדרש לרבנים אשר
בניו יורק ,ומספרו הקטלוגי ,Lutzki 869 :וניתן באדיבות מחלקת כתבי יד ,שבמכון
לתצלומי כתבי-יד עבריים ,אשר בבית הספרים הלאומי בירושלים ת"ו ,מספרו
הקטלוגי שם :ס .24093 .תודה מיוחדת ,לד"ר עידן פרץ על עזרתו הרבה שהגיש לנו.
כמו כן ,באים כאן צילומי כתב-יד קודש כ"ק אדמו"ר לחלק מהמכתבים בפרסום
ראשון ,וכן תכתובת מיוחדת של הרה"ת ר' שלום דובער לוין שי' עם רבינו ,העוסקת
בנושא אימתי כתב הרמב"ם את ספרו "משנה תורה" והקדמתו ,ותודתנו המיוחדת
נתונה לו על תצלומים אלו.
כן ,נתונה תודתנו להנהלת הוצאת הספרים קה"ת ,על הרשות המיוחדת להדפיס את
האגרות.
עש"ק פ' ויחי-חזק ה'תשע"ו ,שנת הקהל
שנת המאה וחמישים שנה להסתלקות הילולא של אדמו"ר ה"צמח צדק"
פתח-תקוה ,ארץ-הקודש
מערכת מכון אנכ"י

 .9אגרות-קודש ח"ב עמודים שסא-ב.
 .10אגרות קודש ח"א עמודים לו-לז (להרה"ג הרה"ח וכו' ,הרב משה פנחס הכהן כץ ע"ה).
ובשינויים קלים ב"רשימות" חוברת קעו .והושלם ע"פ הנדפס שם.
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מכתב א
הערות להקדמת הרמב"ן
ב"ה ,ט"ו אייר ,ה'תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור
בעל מרץ ורב פעלים וכו' מוהרצ"ה שי'
שלום וברכה!
קבלתי הגליונות של הספר פירושי התורה להרמב"ן בצירוף הערות כת"ר
שי' ,ות"ח על טרחתו לשלחם אלי .ונהניתי בעברי על הדפים ובראותי כמה
מלאכה וחכמה השקיע בהערות אלו ,ועל פי המנהג ,הנני מצרף בזה איזו
הערות משלי בהנוגע להתחלת פתיחת הרמב"ן.
כן מוסג"פ איזה הערות על קונטרסו "הצעה לתיקון עירובין" .1וכבר ידוע
פירוש רז"ל על הפסוק ואת והב בסופה.2
ובהזדמנות זו עה"פ אביע את איחולי לכת"ר שי' לנסיעה כשורה ובהצלחה
ולנצל את השפעתו בהיותו באה"ק ת"ו להרמת קרן ישראל סבא 3בגאון וביד
רמה.4
בכבוד וברכה.
מ .שניאורסאהן
" .1קונטרס הצעה לתיקון עירובין בעיר מאנהעטען" – בירור האם העיר מנהטן היא רה"ר
(נ.י .תש"ט) .נדפס גם בספר דברי מנחם (הרמ"מ כשר) או"ח ב' בחלק "תיקון עירובין במנהטן",
סימן כ"א (ירושלים ,תשל"ט) כשלאחריו נדפסו הערות רבינו שבמכתב זה (העורך הרב מ"מ כשר
ז"ל ,הוסיף מספור בגוף הקונטרס ,המפנים להערות רבינו שבמכתב) ובספר מנחת צבי ,סימן ד'
(ירושלים ,תשס"ג).
הערות אלו לא באו כאן ,ויצאו לאור בעז"ה ,יחד עם עוד הערות רבינו ,לספרים בענייני
עירובין.
 .2קידושין ל ,ב (ובפרש"י) :אמר רבי חייא בר אבא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין
בתורה  . .נעשין אויבים זה את זה (מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל דברי זה) ,ואינם זזים
סּופה אלא
סּופה אל תקרי ְּב ָ
משם עד שנעשים אוהבים זה את זה ,שנאמר (חוקת כא ,יד) את והב ְּב ָ
סֹופה (הכי דרש לה ,ספר מלחמות ,מלחמה שעל ידי ספר ,אהבה יש בסופה).
ְּב ָ
 .3ראה אגרות-קודש ח"י ע' שסא ,ביאור לנוסח זה.
 .4בשלח יד ,ח.
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הערות לקונטרס פי' התורה להרמב"ן וכו'.
שורה ג .הא' – והנורא .5יש להעיר :מלה"כ דברים י ,יז .6וראה יומא סט ,ב.7
שם .אתחיל וההערה ע"ז .8גם בהקדמת הי"ד משתמש בל' עתיד ואחלק ההלכות . .
 .אחלק אותו .9ובכלל תמוה קצת לומר שנכתב הספר קודם לההקדמה – .10והסתירה
שבין השנים ,בהל' שמיטה ויובל (פ"י ה"ו) אלף ק"ז לחורבן ובהקדמה – אלף ק"ח –
הרי כבר העיר שבלאה"כ צריך בירור ,מה שבהל' קדה"ח (פי"א הט"ז) נמצא אלף ק"ט
(כצ"ל )11לחורבן.
ויש להוסיף ע"ז מה שבהל' קדה"ח עצמן משמע קצת ,שנכתבו בשנת אלף ק' לחורבן
(פ"ט ה"ה).12
 .5לפני ההקדמה לפירושו ,כתב הרמב"ן כעין "התנצלות המחבר" (להלן החלק הנוגע לאגרת
שלפנינו) :בשם הא-ל הגדול הגבור והנורא ,אתחיל לכתוב חדושים בפירושי התורה .באימה ביראה
ברתת בזיע במורא .מתפלל ומתודה בלב נדכה ונפש שבורה .שואל סליחה מבקש מחילה וכפרה,
בקידה בבריכה בהשתחוי' עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה .ונפשי יודעת מאוד ידיעה ברורה ,שאין
ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון צעירה .כאשר חכמתי קטנה ודעתי קצרה כנגד סתרי התורה ,הצפונים
בביתה הטמונים בחדרה.
 .6כי ה' אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים ,הא-ל הגדול הגבור והנורא.
 .7משה אמר הא-ל הגדול וכו'.
וכוונת רבינו לרמוז לשמו של הרמב"ן .וראה לקמן מכתב ב בתחילתו.
להעיר שבפירושי הרמב"ן מהדורת שעוועל (ירושלים ,תשי"ט) ,לא הובאה התיבה "הגיבור" .וכן
הוא בכמה דפוסים ראשונים ,ואולי כן הוא גם באחד מכתבי היד.
 .8בפתיחת הרמב"ן שם :אתחיל לכתוב חדושים בפירושי התורה.
ובהערה ב ,כתב המו"ל :מלשון עתיד של המלה "אתחיל" בפתיחה זו של רבינו לפירוש התורה,
וכן מלשון עתיד בהקדמתו לספר בראשית "כאשר אגיד בו סוד בהגיעי שם" ,יראה כי הפתיחה
וההקדמה הם תחילת דברי רבינו שנכתבו לפני גשתו לפרש התורה .ועיין הקדמת הרמב"ם למשנה
תורה שנכתב אחרי גמרו את חיבורו ,שהרי הלכות שמיטה ויובלות כתב בשנת א'ק"ז לחורבן,
וההקדמה בשנת א'ק"ח .ועדיין צריך בירור תאריך א'ק"ח בהלכות קידוש החודש [פרק] י"א [הלכה]
ט"ז.
 .9בהקדמת הרמב"ם בסופה :קראתי שם חיבור זה משנה תורה  . .ואחלק ההלכות לפרקים . .
וכל פרק ופרק אחלק אותו.
 .10כוונת הדברים :רבינו חולק על המו"ל בקביעתו ,שאת ההקדמה לספר "משנה תורה" ,כתב
הרמב"ם אחרי כתיבת כל הספר .זאת על אף דברי המו"ל ,שמהקדמת הרמב"ם עולה שכתבה בשנת
 1,108לחורבן ("זמן זה שהיא שנה שמינית אחר מאה ואלף לחורבן הבית") ,ואילו את הלכות שמיטה
ויובל כתב בשנת "( 1,107שנה זו שהיא שנת שבע ומאה ואלף לחורבן מוצאי שביעית") .כי בלאו הכי
צריך לברר סתירה נוספת בנוגע לכתיבת ספר "משנה תורה" שהרי בהלכות קידוש החודש עולה
שכתב רמב"ם הלכות אלו בשנת  1,109לחורבן ("משנה זו  . .שהיא שנת ק"ט ואלף לחורבן בית שני")
 .11דלא כמ"ש בהערה ב' הנ"ל שהיא שנת א'ק"ח לחורבן (הובא בהערה .)8
 .12ברמב"ם שם :הרי שרצינו לידע תקופת ניסן של שנת תשע מאות ל' וארבעת אלפים ליצירה.
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וכל הנ"ל מובן ע"פ הידוע ,שהרמב"ם כתב ספר היד ותקנו וחזר ותקנו וכו'( – 13וראה
בזה רמב"ם הוצאת שולזינגער סוף כרך חמישי ,- )14ומובן שלא שינה במהדורא ב'
אלא הלכות הצריכות תקון ,אבל לא כל הכת"י ,ובפרט שכבר נתפשטו ההעתקות
ממהד"ק וכמובא באגרות הרמב"ם ובנו וכו'.15
ולכן אפשר ,אשר פ"ט מהל' קדה"ח נכתב במהד"ק בשנת אלף ק' ונכנס הפרק
כמו שהוא במהדורות שאחריו .ופי"א חלו בו שינוים או תיקונים לאחר זמן ,ועריכתו
הסופית הייתה בשנת אלף ק"ט.
וההקדמה הרי נכתבה לאחר שכבר יכול הי' הרמב"ם לקבוע לא רק מספר הספרים,
אלא גם ההלכות והמצות שנת' בכל ספר וספר ,וכמו שמפרטן בסוף ההקדמה – 16היינו
שכבר הי' כל ה"חומר" מוכן אצלו ,אבל – קודם לכתיבת הספר ,וכמו שמסיימה :ועתה
אתחיל לבאר משפטי כל מצוה וכו'.17

כלומר שנת כתיבת הלכה זו הייתה ד'תתק"ל ,שהיא שנת  1,100לחורבן בית שני (שארע בט'
באב ,שנת ג'תתק"ל).
וראה אגרות-קודש חל"ב (ברוקלין ,תשע"ו) ע' שכד .וש"נ.
 .13ראה בכל זה – מבוא ל"רמב"ם מדויק" ,כרך א' (הוצאת י' .שילת ,תשס"ד) .מחקריו של ר'
אברהם ליפשיץ "שינוי נוסח של משנה תורה לאור קטעי הגניזה" ,ישורון כב (ניסן תש"ע ע' כג-
מח) .וישורון כג (אלול תש"ע ע' יג-לד).
 .14רמב"ם הוצאת "עם חי" (דפוס שולזינגר) ,חלק ה' (נ.י .תש"ז) .ושם מאמרו של הרב משה
לוצקי 'לשינויי הנוסחאות שבמשנה תורה' העוסק בין היתר במחקר כתבי יד הרמב"ם שצילומים
של כתבי יד הובאו בכרך זה .וכך כותב בראשית מאמרו שבסוף הספר ("הנוסח של משנה תורה"
 ע'  :)1כידוע ,כתב רבינו את ספר זה בשתי מהדורות שונות ,וגם כל ימי חייו דקדק וחקר בכלהלכה והלכה ,ושינה ותיקן והוסיף הלכות נוספות ודברי ביאור  . .וכן כותב רבינו בתשובתו לחכמי
לוניל " . .ובשעה שחברתי הספר עמדתי בדבר זה כמה ימים ,והנוסחא הראשונה הילדה שחברתי'
תחלה ,שהקצתי' מלבי ,ולא העתקתי' ,הי' כתוב בה כפי הנראה וכו'  . .ובעת שהעתקתי ודקדקתי
כל שמועה וכו'" .ע"כ לשון הרמב"ם .וממשיך הרמ"ל – ובין כך נתפשטו ברבים טופסים ממהדורה
הראשונה וגם ממהדורתו השני' בטרם תוקנה.
 .15ראה – לדוגמא – תשובות הרמב"ם (ליפסיא ,תרי"ט) :סכ"ט .ס"מ .סמ"ז .ועוד .וראה גם
בשו"ת ברכת אברהם (לר' אברהם בן הרמב"ם) :סל"א .סמ"ד .ועוד.
 .16כוונת הדברים ,ל"מנין המצוות" הפותח במילים "וראיתי לחלק חיבור זה וכו'" ,בו מפרט
הרמב"ם בכל ספר את פרטי ההלכות והמצות שיבואו בו.
 .17בסוף "מנין המצות" ,כותב הרמב"ם :ונמצא כל ההלכות של ארבעה עשר ספרים אלו,
שמונים ושלוש הלכות .ועתה אתחיל לבאר משפטי כל מצוה  . .וכל הדינים  . .על סדר ההלכות.
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וע"פ כהנ"ל מובן ג"כ ,שיש מקום לכל הדעות ע"ד שנת התחלת עסק הרמב"ם
בספרו משנה תורה (הובאו בסה"ד ובכ"מ .18והמוקדמת שבהם – שנת אלף ק' .וכנ"ל).19
שם .באימה  . . .בזיע .20יש להעיר :מלשון הגמרא ברכות כב ,א – .21ומה שהוסיף
הרמב"ן כאן במורא – צ"ע ,כי ע"פ תורת הסוד ד' ביטוים אלו מדויקים ,והם כנגד ד'
אותיות שם הוי' (לקוטי הש"ס להאריז"ל למס' מו"ק .22דרך אגב :יש שם – בכל הדפוסים
שראיתי – השמטה דמוכח ,ותוכנה ,ביאור ענין זיע ,שהוא באיברים החצונים בסוד ה'
שבשם ,מלבוש החיצון כו' .ודלג המעתיק מ"שבשם" השלישי ל"שבשם" הרביעי ,ול"ע,
ל"מ 23מי שהעיר בזה! – .)24והי' יכול לשמור גם סיום החרוז (אות קמוצה) ע"י שינוי
הסדר ולכתוב בזיע  . . .באימה – 25ואולי אפ"ל ,אשר במורא הוא כנגד קוצו של יו"ד,
 .18בסדה"ד שם ד' אלפים תתקכ"ז ,כמה דעות אודות שנת התחלת כתיבת "משנה תורה"
להרמב"ם .וראה גם סוף ד' אלפים תתק"ל.
 .19ראה תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' .2074-5
וראה השקו"ט במבואר באגרת זו בענין ,ובשיחה הנ"ל ,עם הרה"ת ר' שלום דובער לוין שי' ,ושם
נתבאר באופן אחר ממה שנתבאר במכתב זה – הובא להלן במילואים לאגרת.
 .20אתחיל לכתוב חדושים בפירושי התורה ,באימה ביראה ברתת בזיע במורא.
 .21מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע .וראה לקו"ש
חלק כ"ה ע'  ,71האם לשונות אלו כולם דווקא בוא"ו .שינויי גירסאות ,וביאור הלשונות.
 .22התורה ניתנה באימה וביראה במוח של האדם בסוד י' שבשם ,והיראה הוא בלב ,כטעם הלב
רואה בסוד ה' שבשם ,וכשיעור ראייתו כך יראתו ,רתת באברים הפנימיים בסוד ו' שבשם[ ,זיע
באברים החיצונים בסוד ה' שבשם] מלבוש החיצון מכל לבושי המלך – .המובא חצאי אריח הוא
ע"פ תיקון רבינו המובא לקמן הערה .24
 = .23ולעת עתה לא מצאתי.
 .24ראה אגרות-קודש ח"ד ע' רפד (הערה  :)2בדפוסים שראיתי (קארעץ תקמ"ה ,ליוורנו שנת
המשר"ה .קראקא שנת קבו"ץ גליו"ת .והועתק בחסרון זה גם בס' אור עינים להרה"צ וכו' וכו'
מהורא"צ סאפרין מקאמארנא ,אור שני מע' אימה - .וצ"ע שלא הרגיש בהשמטה זו ).חסר התחלת
הפי' של זיע  -אבל נראה לי ברור ,שאין זה אלא השמטת הדפוס דמוכח .והלשון בערך הי' צ"ל:
שבשם .זיע באברים החיצונים בסוד ה' שבשם ,מלבוש כו'  -ונשמטו בדפוס התיבות שבין תיבת
"שבשם" הראשונה והשני' ,והסיום שם :מלבוש החיצון מכל לבושי המלך  -שייך הוא לפי' זיע.
עכלה"ק של רבינו.
ולהעיר מ"סידור תפילה למשה" (ירושלים ,תרנ"ח)" ,והוא סידור האר"י זצוק"ל עם חידושים
שחנני ה' יתברך" ,לר' הלל משה מעשיל געלבשטיין (חסיד אדמו"ר הצמח צדק) ,שהביא דברי
האריז"ל הנ"ל והעיר בדבריו (ע' כח)" :נלע"ד שחסר שם ,ואולי כצ"ל :זיע ,בסוד ה' אחרונה שבשם,
שהוא סוד מלבוש החיצון מכל מלבושי המלך".
 .25כוונת הדברים :הקדמת הרמב"ן (הובאה לעיל הערה  )5כתובה במבנה חרוזי של הברות
התורה  /באימה . .
ָ
והנורא  /אתחיל . .
ָ
המסתיימות בהברת ניקוד קמץ – "בשם הא-ל הגדול . .
כפרה" ,ואת"ל שהסיבה שהרמב"ן הוסיף תיבת "במורא"
שבורה  /שואל ָ . .
ָ
במורא  /מתפלל . .
ָ
כדי להתאים את המבנה החרוזי ,הרי הי' יכול לשנות את הסדר כפי שהוא בש"ס ,ולכתוב בית זה
בסדר הבא" :בזיע ברתת ביראה ובאימה" ,ולהשמיט תיבת "במורא" .ומכך שלא כתב באופן זה,
י"ל כדלקמן.
וראה לקמן (מכתב ב) ,מה שכתב רבינו בהמשך לזה :ונקט באופן זה גם כאן  -לדרישת החרוז
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שבכמה ענינים בא רמז עליו בפ"ע ולא נכלל בהיו"ד .26וכמו במרז"ל ה' שמות נקראו
לה (ב"ר פי"ד,ט) ,27אף שבזהר (ח"א עט ,ב) כוללם בד' שמות – .28ובברכות 21לא מנה
אלא ד' דברים ,וע"ד כמו בזהר הנ"ל ,דמורא נכלל באימה .ואכ"מ.
שם .שורה ד .סליחה  . . .מחילה וכפרה .29להעיר מירושלמי סוף יומא .30אחרונים
לשו"ע או"ח סתר"ז .31שו"ע רבנו שם ס"ז ,ובסידורו.32
שם .שורה ה .בקידה .בבריכה .בהשתחוי' .33להעיר :מל' הגמרא ברכות לד ,ב.34

של הקדמה זו תנועת רה.
 .26ראה אגה"ת תניא פ"ד (צד ,ב) .וביאורי כ"ק אדמו"ר זי"ע שם.
 .27במדרש שם עה"פ (בראשית ב ,ז) "ויפח באפיו נשמת חיים" :חמשה שמות נקראו לה  -נפש,
רוח ,נשמה ,חי' ,יחידה( .וראה קונטרס עניינה של תורת החסידות ס"ה הערה  ,37בנוסח המדרש).
 .28בזהר שם מובאים שמות אלו :נפש ,רוח ,נשמה ונשמה לנשמה.
וראה קונטרס לימוד החסידות (ברוקלין תש"ז) ס"ג ,שזהו "נגד ד' אותיות שם הוי'" ,והערת כ"ק
אדמו"ר זי"ע שם .וקונטרס עניינה של תורת החסידות סי"א.
 .29שואל סליחה ,מבקש מחילה וכפרה.
 .30כיצד הוא מתודה  . .שתכפר לי על כל פשעי ותמחול לי על כל עונותי ותסלח לי על כל
חטאתי.
 .31ראה מגן אברהם שם סוף סק"ג :יאמר כפרה לחטאים ,וסליחה לעונות ,ומחילה לפשעים.
וראה מחצה"ש ,באה"ט ושע"ת.
 .32יאמר לשון כפר לחטאים ,ולשון מחילה לעונות ולשון סליחה לפשעים ,כי החטא קל מעון,
ועון קל מפשע והכפרה גדולה מהמחילה והמחילה גדולה מהסליחה .לפיכך החטא הוא מתכפר,
ונמחל העון ,ונסלח הפשע.
אבל בסידור כתב (בנוסח "אתה יודע") :ותמחול לנו על כל חטאתינו ותכפר לנו על כל עונותינו
ותמחול ותסלח לנו על כל פשעינו.
ולהעיר ממש"כ בסתרכ"א סי"ג ("סדר קריה"ת ומילה ביוכ"פ") :סדר הווידוי  -חטאתי ,עויתי,
פשעתי; לפי שהחטאים הם השגגות ,ועונות הם הזדונות  . .ופשעים הם המרדים ,כלומר שעושה
להכעיס  . .וצריך להתוודות תחלה על הקל ואח"כ על החמור.
ואולי כוונת רבינו להעיר ,שהסדר שכתב הרמב"ן אינו תואם אף אחד מהמקורות דלעיל.
השיטות והנוסחאות בהתאמת סוגי המחילה לסוגי העון וסדרם ,הובאו ב"סידור רבינו הזקן עם
ציונים והערות" (קה"ת תשס"ד) ע' תקמח הערה  .33וש"נ.
ולהעיר מפסקי הסידור (הובא בהערה שם ,ע' תקמט) :ובנוסחאות אלו של מחילה וסליחה וכפרה,
נמצאו שינויים רבים בתפלות יום הכפורים ,בכל מקום בנוסח וסדר אחר ,ולא זכינו לעמוד לעת-
עתה על טעמי השינויים.
 .33בקידה בבריכה ,בהשתחוי' עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה.
 .34קידה על אפים  . .כריעה על ברכים  . .השתחואה זו פשוט ידים ורגלים.
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שם .שורה וא"ו .ביצת הנמלה .35לע"ע ,לא מצאתיו במ"א .וצ"ע ובירור ,אולי נשתבש
ע"י המעתיקים ,וצ"ל ביצת הכינה ,אשר הוא מין בע"ח היותר קטן שבעולם (שבת קז,
ב) ,36ומקביל ל"גלגל העליון" – בריאה היותר חשובה שבעולם – .37ולהעיר מרמב"ם
הל' יסוה"ת פ"ב ה"ט .38שער היחוד והאמונה – לרבנו הזקן – פ"ז (פג ,א).39

 .35ונפשי יודעת מאד ,ידיעה ברורה ,שאין ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון צעירה.
 .36יושב הקב"ה וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים .וראה רש"י ע"ז ג ,ב (ד"ה ביצי כנים) :מינא
הוא דמתקרי ביצי כנים ,ודקין הן.
 .37הגלגל העליון הנקרא "ערבות"  -ראה רמב"ם הל' יסודי התורה פרק ג .מורה הנבוכים
ח"א פרק יג .וראה מנחת קנאות (לתלמיד הרשב"א) פרק ו :וזה הגלגל קראו ערבות ,כאמרו סולו
לרוכב בערבות ,יחסו הכתוב לה' לגודל מעלתו וערכו .וראה בארוכה בספר החקירה לאדמו"ר הצ"צ
בתחילתו.
 .38כל הנמצאים חוץ מן הבורא מצורה הראשונה עד יתוש קטן וכו'.
 .39שהקב"ה יחיד ומיוחד ,הוא ודעתו הכל אחד ממש ,ובידיעת עצמו מכיר ויודע כל הנמצאים,
עליונים ותחתונים ,עד שלשול קטן שבים (קטן שבכל הבריות שבים (רש"י חולין מ ,א) – הערת
רבינו ב"שיעורים בספר התניא") ועד יתוש קטן שיהי' בטבור הארץ (הפחות בצורה – חשיבות –
שבכל הברואים  -שם).
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שקו"ט בענין תקופת כתיבת הקדמת הרמב"ם
והלכות קידוש החודש
במכתב א נתבאר שהרמב"ם כתב את "משנה תורה" במהדורה ראשונה ,ולאחרי'
כתב את ההקדמה ,ולאחר מכן ,חזר והגי' את חיבורו במהדורה שני'.
ולכן ייתכן שפרק ט בהלכות קידוש החודש ,נכתב במהדו"ק בשנת תתק"ל ,ואילו
בפרק יא חלו שינויים או תיקונים ,ונערך סופית בשנת תתקל"ח.
בשבת-קודש פרשת חקת תשד"מ אמר רבינו:1
"בפרק הראשון דשיעור היומי (פ"ט ה"ה-ז) כותב הרמב"ם "שנת תשע מאות ל'
וארבעת אלפים ליצירה  . .שנת תתק"ל ,שהיא שנה תשיעית ממחזור ר"ס" .וע"פ
הנ"ל נמצא ,שכתיבת ענין זה היתה בשנת ד"א תתק"ל .ואילו בפרק האחרון דשיעור
היומי (פי"א הט"ז) כותב "לפיכך עשינו העיקר שממנו מתחילין לעולם לחשבון זה . .
משנה זו שהיא שנת י"ז ממחזור ר"ס ,שהיא שנת תתקל"ח וארבעת אלפים ליצירה"
– שמונה שנים לאח"ז!
והרי לא יתכן שמכתיבת פרק ט' עד כתיבת פרק י"א נמשכה שמונה שנים – בה
בשעה שהרמב"ם כותב (ראה שו"ת הרמב"ם ליפסיא סי' מט יח ,ג) שכתיבת כל
חיבורו נמשכה עשר שנים!...
ויש לומר הביאור בזה:
ידוע שלאחרי שהרמב"ם כתב את ספר היד ,חזר והגיהו ותיקנו ,וחזר ותיקנו כו'
 ...אמנם ,מובן שלא שינה הרמב"ם במהדורא שני' אלא הלכות הצריכות תיקון ,אבל
לא כל הכת"י...
מ"ש הרמב"ם בסוף פי"א "עשינו העיקר  ...משנה זו שהיא שנת י"ז ממחזור
ר"ס שהיא שנת תתקל"ח וארבעת אלפים ליצירה" – הי' זה בעת שהלכה זו תוקנה
במהדורא שני' ,ולכן ,כאשר הוצרך לכתוב שנה ,כתב את השנה שבה עמד כאשר
תיקן הלכה זו ,שנת תתקל"ח ,ולא כתב את התאריך הישן שבו נכתבה מהדורא
הראשונה – ה' שנים לפנ"ז.
משא"כ בפרק ט' ,ששם לא הוצרך לתקן ולהגי' דבר – אזי נשארה שנת הכתיבה
דפעם הראשונה ,שנת תתק"ל".

 .1תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' .2074-75
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אגרת מבוארת

במוצאי שבת-קודש ,כתב הרה"ת ר' שלום דובער לוין שי' ,ספרן ראשי בספריית
ליובאוויטש ,מספר שאלות על שיחה זו:
מה שנתבאר בשיחה ע"ד התאריכים שנוקט הרמב"ם בהלכות קדוש החודש ,שבפעם
הא' כתבו הרמב"ם בשנת תתק"ל ובפעם הב' בשנת תתקל"ח ,שאז הגי' וכתב התאריך
של תתקל"ח בפי"א הט"ז ,צ"ע:
א) תאריך זה של שנת תתקל"ח הוא העיקר שעשה אותו הרמב"ם לכל החשבונות
שמפי"א ואילך ,ונזכר גם בפי"ב ה"ב ,פי"ג ה"ט ,פי"ד ה"ד ,פט"ו ה"ח ועוד .ועפ"ז יהי'
צורך לומר שכל החשבונות שבפרקים אלו חישב וכתב מחדש בשעת ההגהה שבשנת
תתקל"ח.
ב) נכון אמנם שהקדמת הרמב"ם נכתבה בשנת תתקל"ז ,כנזכר בה בפירוש .ועריכת
ספר הרמב"ם נמשכה כמו עשר שנים ,כמ"ש בתשובתו (ונזכר בהשיחה) .ולפי"ז הי'
אפשר לומר שבשנת תתקל"ח הגי' בשנית ,ולא נכלל זה בעשר השנים .אמנם בהערות
לדברי ימי ישראל (ח"ד ע'  )353מביא מכת"י שעריכת הספר נשלמה בח' כסלו
תתקמ"א ,וא"כ עדיין לא התחילה עריכתו בשנת תתק"ל ,שהוא התאריך הנזכר בפ"ט
ה"ז ,כנזכר בהשיחה.
ג) סגנון הלשון בפ"ט "תקופת ניסן של שנת תתק"ל" (ולא כמו בפי"א "משנה זו
 . .שהיא שנת תתקל"ח" ,ועד"ז בפי"ג ה"ט ואילך) נראה שלא זו השנה שעומד בה
הרמב"ם בעת כתיבת הלכה זו.2
ד) לפום ריהטא נראה הטעם שנקט בפ"ט שנת תתק"ל שהיא השנה שנשאר בה
רק שנה אחת לאחר השלכת המחזורים הגדולים; ובזה מבאר מה שאמר בסוף ההלכה
שלפנ"ז שלאחר ההשלכה צריך להוסיף יום אחד ו' שעות לכל שנה .וע"ז מתחיל
בהלכה שלפנינו כיצד ,ומתחיל משנה אחת.

 .2היינו שעריכה הראשונה היתה בין השנים תתקל"א – תתקל"ז ,שאז נכתבה ההקדמה ,ואחר כך
התחילה העריכה השני' .וחשבונות קדוש החודש נכתבו מלכתחלה בשנת תתקל"ח ,בעת העריכה
השני'.
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רבינו השיב על כך:

מענה א
לא פרשתי הקלאץ ראי'
ע"ז ,ובמילא אין איש
מעוררן.
הרמב"ם ע"פ פשטות
הדברים כתב ספרו על הסדר
– ואיך זה שהל' קדה"ח –
קרוב לסוף זמן הכתיבה?!
ועכצ"ל ,ש[אז הגי' וכתב
התאריך של תתקל"ח בפי"א
הט"ז].

אח"כ השיב על שאלתו
הראשונה של הרשדב"ל:
הרי הכרח הוא ,כיון
ששינה הראשון מוכרח לתקן
כל שלאחריו.

ועל השאלה השלישית ענה רבינו:
כנראה גם הוא "אוחז" התיבה ושוכח הענין .בהרמב"ם לא אמר ההלכות להנוכחים
כ"א כתבו בפ"ע וידע שיגיע כתבו (פרק זה) לאחרים לאחרי כו"כ שנים – ומה טעם
לכתוב זו מפני שכותבו אז?! – וכנראה שנמשך להזכירו בהל' אלו (וכוכ"פ)" .שנת
העיקר" – ששנת תתקל"ח זו היא כו'.

ביאור הדברים
הנחת היסוד של רבינו היא שהרמב"ם כתב את ספרו על הסדר ,ולכן בהכרח לומר
שהלכות קידוה"ח לא נכתבו קרוב לסוף זמן כתיבת משנה תורה ,והתאריך תתקל"ח
נוסף בהגהתו של הרמב"ם למהדורה שני' ,וכיון ששינה תאריך זה ,הי' מוכרח לתקן
את כל החשבונות המסתעפים ממנו.

אגרת מבוארת
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הטעם שכאשר הרמב"ם הזכיר את שנת תתק"ל ,לא ציין שהיא "שנה זו" בשונה
משנת תתקל"ח ,אינו בגלל שלא כתב זאת באותה שנה ,שכן הוספת המילים "שנה זו",
בשנת תתקל"ח היא החידוש (כי בפשטות אין תועלת לכתוב "שנה זו" ,בספר שיגיע
לאחרים רק לאחר כמה שנים) ,והזכיר זאת מכיון ששנת תתקל"ח היא "שנת העיקר"
לחשבונות שמפרט בהלכות אלו.
רשדב"ל הקשה שוב:
במ"ש שעיקר הראי' ,שחשבונות הרמב"ם לתתקל"ח ניתוספו לאחר שגמר עריכת
הספר והגיהו ,ש"איך זה שהל' קדה"ח – יהי' קרוב לסוף זמן הכתיבה".
לא נתבררה הכוונה בזה ,שלכאורה קל לומר (כמבואר בלקוטי שיחות ח"כ ע' :)3548
"וההקדמה הרי נכתבה לאחר שכבר  . .הי' כל ה"חומר מוכן אצלו ,אבל – קודם
לכתיבת הספר ,וכמו שמסיימה :ועתה אתחיל לבאר משפטי כל מצוה כו'".
שלפי"ז לכאורה אפשר לומר בפשטות שהספר נערך במשך עשרה שנים תתקל"א-
מא ,משנת תתקל"א עד תתקל"ו הכין החומר ,שאז כתב ההקדמה ,לאח"ז התחיל עצם
הכתיבה ,כך שהל' קדה"ח נכתב בשנת תתקל"ח – בתחלת הכתיבה.
רבינו השיב על כך:

מענה ב
המדובר לא בבנין בית (דוד הכין כל החומר – ושלמה התחיל בבני') כ"א בכתיבת
ספר אליבא דהלכתא בפו"מ ,ושסומך על הכתוב הפס"ד לפני זה ,ואם לדעתו
ה"פשטות" שהכין הרמב"ם הכל עה"ס (ו"הכל" בנד"ז הפי' הפס"ד) (בכעין ...כרטסי')
ולאחר כו"כ שנים התחיל בכתיבה עה"ס ,אין "מענה" ע"ז.
הכתוב בלקו"ש ח"כ:
 )1אמרתי כ"פ שגם לי מותר לומר "שלא כנ"ל".
 )2אפ"ל הקדמה ולהניח פנוי מקום מספר (המדויק של) הפרקים.
 )3בכמה הקדמות מוכח – שנכתבו לאחר גמר כל הספר (אף שכתיבתו ע"מ לתנו
להמעתיקים לרבים – היינו מצוחצח הי' לאח"ז).
 .3נדפס באגרת א שלפנינו.
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 )4הלשון "חומר"
יל"פ ולהשתמש בו
בנוגע מתחיל ממ"מ
בלבד איפוא מדובר
דהרמב"ם
(ע"ד
בסהמ"צ) כרטסי'
ועד קודם להנוסח
המזוקק הכי סופי.
להחזיר לי כל זה.

ביאור הדברים
א) לא סביר לומר
שהרמב"ם אסף את
כל ההלכות (כ"חומר"),
החל
מכן
ולאחר
בכתיבת ספר ,שכן
בשונה מבניית בית,
שאוספים את כל
החומרים לפני בנייתו,
הרי שבכתיבת ספר
הלכות ,כל הלכה בנוי'
על פסק דין מבורר שקדם לה.
ב) בענין המבואר במכתב א' (שנדפס בלקוטי-שיחות חלק כ') שההקדמה נכתבה
לפני כתיבת ספר משנה תורה ,השיב רבינו שגם ביכולתו לומר "שלא כנ"ל" ,ומבאר
שניתן לכתוב הקדמה לספר לפני כתיבתו ,ולהשאיר מקום פנוי למספר הפרקים .ועוד,
מוכח מהקדמות לספרים אחרים ,שנכתבו לאחר גמר הספר ,בשונה מהמבואר במכתב
א' שההקדמה נכתבה כאשר הרמב"ם יכל לקבוע את מספר ההלכות ,לאחר שכל החומר
הי' מוכן אצלו.
ג) הקדמת הרמב"ם אכן נכתבה לאחר שהרמב"ם אסף חומר ,אך (כנ"ל סעיף א) לא
ניתן לדעת בבירור כמות ואופן החומר שהי' לרמב"ם לפני כתיבת ההקדמה.

אגרת מבוארת
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הרשדב"ל הקשה שוב:
לאחר כל המענות לא נתברר אל נכון מסקנת כ"ק אדמו"ר שליט"א באופן כתיבת
ס' הרמב"ם:
לוצקי ,באחרית דבר לרמב"ם שולזינגר( 4שעם צילומי הכת"י) נראה לו שבעריכה
ראשונה ערך כעין כרטיסי' ,אך נותן אפשרות גם שבעריכה ראשונה רק ציין ציונים
על כל הלכה והלכה.
בשיחת ש"ק העבר (וכ"ה גם בלקוטי שיחות ח"כ) נתבאר שבעריכה ראשונה כבר
נכתב כל הספר ,ונכללו בו כל החשבונות של הלכות קדוש החודש וכן התאריכים
שעליהם נמשכים החשבונות .ובעריכה השני' רק הגי' ותיקן (ואז שינה התאריכים
שבהלכות קדוש החודש ,וממילא הוצרך לחשב מחדש את כל החשבונות המסובכים
של כל הלכות קדוש החודש פי"א ואילך).
מכל מקום נזכר בכתב (ובעל פה) אתמול (והיום) שמסגנון הרמב"ם בהקדמה אפשר
לומר שנכתבה ההקדמה לפני התחלת העריכה .ולענ"ד לא נתברר אם הכוונה שלפי זה
לא נכתבו החשבונות שבהלכות קדוש החודש רק פעם אחת בשנת תתקל"ח ,או שגם
לפי זה נכתב בראשונה בשנת תתק"ל ,ובתתקל"ח שינה וכתב החשבונות והתאריכים
מחדש.
רבינו השיב על כך:

מענה ג
בפרטים שבספק – באופן שהוא הגיוני יותר.
בפרטים שאינם בספק – ועתה אתחיל היינו התחלה ועד"ז בהשאר.
כל התאריכים כולם – מפורש בש"ס שהיו כותבים טופס ואח"כ בבוא הזמן מהפכים
אותו לתורף – ע"י הוספת התאריך המקום וכו'.

 .4נזכר לעיל מכתב א ,הערה .14
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ביאור הדברים
רבינו מחזק את ביאורו דלעיל שהלכות קידוה"ח נכתבו בעריכה הראשונה של ספר
הרמב"ם (כבר בשנת תתק"ל) ,ובשנת תתקל"ח הגי' ותיקן בהלכות אלו – שכן מפורש
בש"ס שהמנהג הקבוע בכתיבת תאריכים הי' שמשאירים מקום פנוי להשלמת התאריך
הרלוונטי (ועד"ז אפשר לומר כאן ,שכאשר הרמב"ם נזקק לשנות תאריך ,אכן שינה
אותו בכל ההלכות הנגזרות משינוי זה).
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מכתב ב
הערות לפירוש הרמב"ן חלק א
ב"ה ,ט"ו כסלו ,תשי"ט
ברוקלין.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל פעלים מו"ה מנחם צבי שי'
שלום וברכה!
בנועם מאשר הנני קבלת ספרו – פירוש הרמב"ן על התורה כרך א' ,ות"ח ת"ח.
ויהי רצון אשר בקרוב יברך על המוגמר שאר החלקים עד לעיני כל ישראל ,1לבאר
את אשר עשה (הר') משה (ב"ן) .2ויהי רצון אשר גם זה ,ביאור תורתם של ראשונים
אלו ,אשר חברו את הגליא והסתים דאורייתא ,3ימהר ההתפשטות דהענין דהפצת
המעינות חוצה ,4ובסגנון הרמב"ן בסוף פירושו על התורה ,יִ ּכֹון ויֵ ראה זה לעיני כל
דקאתי מר ,4כי יביא אשר לבבנו שואל( 6ולהעיר ממאמר הזו"ח
ָ
העם ,5ויקוים היעוד
 .1ברכה לד ,יב – .סיום ספר התורה.
 .2ע"פ לשון הכתוב שם .ורומז לשם המחבר.
 .3דוגמת הרמב"ן שבפירושו עה"ת ניתן לראות כיצד חיבר גליא וסתים דאורייתא .ראה בסוף
הקדמתו על התורה" :עצה הוגנת לכל מסתכל בספר הזה ,לבל יסבור סברא ואל יחשוב מחשבות בדבר
מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה ,כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל
בשום שכל ובינה ,זולתי מפי מקובל חכם לאוזן מקבל מבין".
וראה תורת מנחם  -התוועדויות תשנ"א (ח"ב ע'  .284וש"נ) :הרמב"ן הי' מקובל (בגלוי) ומבאר
בפירושו עה"ת ענינים דפנימיות התורה בגלוי.
 .4אגרת הקודש הידועה של הבעש"ט – נדפסה בכתר שם טוב בתחילתו .ובכ"מ.
 .5ברכה שם ,עה"פ "אשר עשה משה" :וטעם אשר עשה משה ,שהכין והראה זה לעיני כל העם,
כלשון ואת הנפש אשר עשו בחרן (לך יב ,ה) ,וימהר לעשות אותו (שם יח ,ז) ,לעשות את יום השבת
(ואתחנן ה ,טו) ,כי משה לא עשה היד החזקה והמורא הגדול ,רק הכין אותם ,ובעבורו נעשו לעיני כל
ישראל.
 .6ע"פ לשון הרמב"ן בחתימתו לפירוש התורה :ואלפי ברכות והודאות לא-ל ,אשר גמלני כרחמיו
וכרוב חסדיו ,ויבוא אשר לבבי שואל ,והוא למען שמו יואל ,ובא לציון גואל ,ובמהרה בימינו יעמוד
מיכאל לבנות הבית והאריאל .עכ"ל .ובהמשך לזה ,מבאר רבינו הקשר בין ביאת הגואל למשאלת
הלב דווקא.
וראה לקמן הערת רבינו אודות חתימת פתיחת הרמב"ן לפירושו ,ובהערות .18-20
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בראשית ח ,א .7וראה ג"כ זח"א רנג ,א .8סנה' צט ,א (בפרש"י שם) ,9אשר ענין הקץ,
ללבא – דלמעלה – גליא ,אלא דלפומי' לא גליא) במהרה בימינו.
בכבוד ובברכת הצלחה בהאמור.
מ .שניאורסאהן
נ.ב.
לחביבותא דמילתא  -מועתק בזה איזו הערות ,בעברי בין דפי הספר עכ"פ בחפזי.
פתיחה .ע"א .הא-ל כו' והנורא - .10להעיר מיומא סט ,ב :משה אמר הא-ל גו'
והנורא.11
באימה כו' בזיע במורא - .12בלשון וע"פ ציווי רז"ל (ברכות כב ,א) :אף כאן באימה
כו' ובזיע .13וקרוב לודאי ,אשר גם הוא ס"ל דזהו בסוד ד' אותיות של שם הוי' (וכמש"כ
בליקוטי הש"ס  -מהאריז"ל  -למס' מו"ק .)14וההוספה במורא  -אינה סותרת הנ"ל ,כי
בכמה ענינים בתורת הסוד מפרטים ה' ענינים בשם הוי' ,ד' אותיות וקוצו של יו"ד.
ונקט באופן זה גם כאן  -לדרישת החרוז של הקדמה זו תנועת רה.15
 .7בזהר חדש שם :אמר הקב"ה שוטים הם המחשבים קצי משיחא ,דבר שלא גליתי לעולם,
שנאמר (ישעי' סג ,ד) יום נקם בלבי – לבא לפומא לא גליא ,ואינון משתדלי למחשב קצי.
וראה תורת מנחם  -התוועדויות תש"נ ח"ג ע'  .23וש"נ.
 .8בזהר שם (השמטות לפ' בראשית) :אורייתא דבע"פ דאיהי שכינה תתאה ,כללא דס' מסכתות
ושתא סדרי משנה .דתורה שבכתב לפומא לא גלי ,בגין דעתידה שמאל דאיהי פומא לאדחייא,
ובגין כך איהו סתים הכי ,פורקנא בלבא ופומא דאיהי גלייא לא אתגלי פורקנא.
 .9בגמ' שם ,בהמשך למאמרי חז"ל שהובאו אודות ימות המשיח ומשך זמן זה :א"ר יוחנן ללבי
גליתי לאבריי לא גליתי וברש"י (ד"ה לאיברי) :שלא הוצאתי דבר מפי שהיו איברי יכולין לשמוע
אבל בלבי הי' טמון הדבר.
 .10בשם הא-ל הגדול הגבור והנורא .וראה לעיל מכתב א בתחילתו.
 .11רמז לשם המחבר.
 .12באימה ביראה ברתת בזיע במורא .וראה לעיל במכתב א ובהערות.
 .13מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע .וראה לעיל
מכתב א הערה .21
 .14הובא לעיל מכתב א הערה .22
 .15במכתב א העיר רבינו על סדר זה ,וכתב שלכאורה ,הרמב"ן הי' יכול לשמור את סיום
החרוז ע"י שינוי הסדר באופן זה :בזיע ,ברתת ,ביראה ובאימה .ובמכתב שלפנינו מבאר (בנוסף
על הביאור ע"פ פנימיות העניינים) ,שהרמב"ן הוסיף תיבת מורא ,בכדי לשמור על החרוז .ולהעיר
מהמיוחס לראב"ע "לא תחרוז בשור ובחמור" (ראה סיני כג ע' קכה ואילך ,בירור מי בעל פתגם זה).
וראה הערת הרמ"צ בסוף פתיחת הרמב"ן (עמוד ב ,הערה ג) :כל הפתיחה כתובה בחרוזים,
שכולם מסתיימים בתנועה רה וכו'.
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דרך אגב בכל דפוסי ליקוטי הש"ס שראיתי  -יש במאמר הנ"ל השמטה דמוכח
(לפני התיבות מלבוש החיצון) .כן צע"ק שנכנס פיהאריז"ל הנ"ל בליקוטים למו"ק ולא
לברכות.17

ע"ב .ראיתי אשר צירף כת"ר את הפסוקים צרופה כו' להפתיחה( 18כפי שקורא
להתחלה זו).
ולאחרי בקשת סליחתו ,לפענ"ד ברור שהם מבוא לההקדמה .19והפתיחה מסתיימת
בענין הגאולה ,כרגיל בכמה ספרים( 20וכסיום כללות פי' הרמב"ן עה"ת.)21
דרך אגב בצילום כת"י אדלר שבראש ספרו  -ישנה הוספה בסיום הפתיחה "אמן כו'
ואמץ" - .גם מזה מוכח שהפסוקים נמשכים לאחריהם.22
הקדמה .23ע"ג .להתחלתה  -כנראה הושפעה מהתחלת הקדמת הרמב"ם לספרו.24
 .16ראה לעיל מכתב א ,ובהערות .24 ,22
 .17אמנם מאמר הגמ' הובא במס' מו"ק (טו ,א) ,אבל הובא קודם לכן במסכת ברכות (כב ,א).
 .18בסוף פתיחת הרמב"ן ,הדפיס הרמ"צ ג' פסוקים מתהלים קיט (קמ ,קמב ,קמד) :צרופה
אמרתך מאוד ועבדך אהבה .צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת .צדק עדותיך לעולם הבינני ואחי'.
ובהערה מבאר שייכותם לפתיחת הרמב"ן .ע"ש.
 .19לדעת רבינו פסוקים אלו ,אינם סיום פתיחת הרמב"ן ,אלא מבוא להקדמת הרמב"ן.
וראה צילום כת"י אדלר שהובא לקמן בסוף הקונטרס .ממנו עולה להדיא שפסוקים אלו באים
כמבוא להקדמת הרמב"ן (ולהעיר שצילום זה לא הי' למראי עיני רבינו).
 .20פתיחת הרמב"ן מסתיימת במילים :והא-ל אשר ממנו לבדו אירא ,יצילנו מיום עברה  . .ויזכנו
ליום הבשורה ,כדכתיב (ישעי' נב ,ז) ,מה נאו על ההרים רגלי מבשר ,משמיע שלום מבשר טוב משמיע
ישועה ,אומר לציון מלך אלקיך.
וראה ספר השיחות תשמ"ח ,ח"א ע'  ,167ביאור בענין סיום הפרשיות שבזהר.
 .21הובא לעיל הערה .6
 .22בצילום כתב-יד מ"אוסף אדלר" שבגנזי שכטר מספר ( 869העתק ממנו נדפס בראש כרך
א של פירוש הרמב"ן ,ובסוף קונטרס זה) ,הקדמת הרמב"ן מסתיימת בתיבות" :אמן ואמן סלה ועד
חזק ואמץ".
 .23משה רבינו ע"ה כתב את הספר הזה עם התורה כולה מפיו של הקב"ה .והקרוב שכתב זה בהר
סיני ,כי שם נאמר לו (משפטים כד ,יב) "עלה אלי ההרה ,והי' שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה
והמצוה אשר כתבתי להורותם" ,כי לוחות האבן יכלול הלוחות והמכתב ,כלומר עשרת הדברות,
והמצוה – מספר המצות כולן ,עשה ולא תעשה .א"כ ,והתורה יכלול הספורים מתחילת בראשית ,כי הוא
מורה האנשים בדרך בענין האמונה .וברדתו מן ההר ,כתב מתחילת התורה עד סוף ספור המשכן .וגמר
התורה כתבה בסוף שנת הארבעים כאשר אמר (וילך לא ,כו) לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו
מצד ארון ברית ה' אלוקיכם.
 .24כל המצות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו ,שנאמר (משפטים כד ,יב) ואתנה לך את
לוחות האבן ,והתורה והמצוה .תורה ,זו תורה שבכתב ,והמצוה ,זו פירושה .וציוונו לעשות התורה,
על פי המצוה .ומצוה זו ,היא הנקראת תורה שבעל פה .כל התורה כתבה משה רבינו קודם שימות
בכתב ידו ,ונתן ספר לכל שבט ושבט ,וספר אחד נתנהו בארון לעד ,שנאמר ,לקוח את ספר התורה
הזה ,ושמתם אותו וגו' .והמצוה ,שהיא פירוש התורה לא כתבה ,אלא צוה בה לזקנים וליהושע
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שם עם התורה כולה - 25אולי בא לשלול פי' מעוות במגילה (לא ,ב) מפי עצמו.26
ובזח"ג (רסא ,א) משנה תורה משה מפי עצמו אמרן .27וראה לקמן ואל יקשה עליך
ענין משנה תורה כו' .28ולהעיר ג"כ מב"ב טו ,א  -יהושע כתבן כו'.29
במאמר הזהר במשנ"ת  -עייג"כ אוה"ח ריש דברים .30לקו"ת לרבנו הזקן פ' במדבר
(יז ,ג) וש"נ.31
ולשאר כל ישראל.
 .25הובא לעיל הערה  .23הרמ"צ בהערתו לתיבות אלו כתב :אע"פ שלשון הספר כאילו שלישי
מדבר.
 .26בגמ' שם (קאי אמ"ש במשנה "בתעניות ברכות וקללות ,אין מפסיקין בקללות אלא אחד
קורא את כולן") :היכי עביד? תנא ,כשהוא מתחיל ,מתחיל בפסוק שלפניהם ,וכשהוא מסיים,
מסיים בפסוק שלאחריהן .אמר אביי לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים ,אבל קללות שבמשנה
תורה ,פוסק .מאי טעמא? הללו בלשון רבים אמורות ,ומשה מפי הגבורה אמרן .והללו ,בלשון יחיד
אמורות ,ומשה מפי עצמו אמרן.
וברש"י (ד"ה משה מפי הגבורה) :ונעשה שליח לומר כך אמר לי הקב"ה שהרי אמורין בלשון
ונתתי והפקדתי ושלחתי מי שהיכולת בידו לעשות .אבל במשנה תורה כתיב יככה השם ,ידבק ה'
בך ,משה אמרן מאליו אם תעברו על מצותיו הוא יפקיד עליכם .ובתוס' (ד"ה משה מעצמו) :וברוח
הקודש.
וראה בהמשך הקדמת הרמב"ן ,לקמן הערה .28
וראה בכ"ז – לקוטי-שיחות חל"ו ע'  41ואילך .וש"נ.
 .27היינו דכל משנה תורה ,ולא רק קללות שבמשנה תורה .וראה לקוטי-שיחות חי"ט ע' 9
ובהערות.
 .28בהמשך הקדמת הרמב"ן כתב :ואל יקשה עליך ענין משנה תורה שמדבר בעד עצמו ,ואתחנן
אֹומר ,כי תחלת הספר ההוא ,אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל ,והנה הוא
 . .ואתפלל ָ . .ו ַ
ִּכ ְמ ַס ֵפּר דברים בלשון אומרם.
 .29אמר מר ,יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה .תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים
שבתורה ,יהושע כתבן .דתני' וימת שם משה עבד ה' (ברכה ,לד ,ה) אפשר משה (מת) וכתב וימת
שם משה? אלא עד כאן כתב משה ,מכאן ואילך כתב יהושע ,דברי ר"י ואמרי לה ר' נחמי' .אמר
לו ר"ש אפשר ס"ת חסר אות אחת ,וכתיב לקוח את ספר התורה הזה? אלא עד כאן הקב"ה אומר
ומשה אומר וכותב ,מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע.
 .30עה"פ (דברים א ,א) "אלה הדברים אשר דבר משה" :אלה מיעט הקודם ,פירוש לפי שאמר
אשר דבר משה שהם דברי עצמו ,שכל הספר תוכחות הם מוסר ממשה לעובר פי ה' ,ואמרו ז''ל
(מגילה לא ,ב) קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן ,ואפילו מה שחזר ופירש מאמרי ה'
הקודמין ,לא נצטוה עשות כן אלא מעצמו חזר הדברים ,וחש הכתוב לומר כי כדרך שאמר משה
מפי עצמו דברים כאלה כמו כן במאמרים הקודמין אמר משה מפי עצמו איזה דבר ,לזה אמר אלה
הדברים ,פי' אלה לבד הם הדברים אשר דבר משה דברי עצמו אבל כל הקודם בד' חומשים לא
אמר אפילו אות אחת מעצמו ,אלא הדברים שיצאו מפי המצוה כצורתן בלא שום שינוי אפילו אות
אחת יתירה או חסרה.
 .31ביאור על מאמר ד"ה וידבר אלקים את כל הדברים וכו' (ריש אות ג) :וזהו מה שמצינו
משנה תורה היא בחינת מלכות ,מלשון משנה למלך ,בחינת גילוי כתר מל' וידבר משה כו' ,משא"כ
בספרים הראשונים וידבר ה' כו' בז"א.
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הקדמה בסופה .ע"י .ס"ת שטעה בו אות אחת כו' פסול - .32כן הוא בתקו"ז תכ"ה.33
 מצוין שם 34לשו"ת אבני נזר חיו"ד סשע"א .35ואינו תח"י .וראה שו"ע או"ח סקמ"גס"ד.36
פירוש בתחלתו .עי"ב .חושב שהעולם קדמון כו' כלל .37להעיר ממו"נ ח"ב פכ"ה.38

 .32ברמב"ן שם סוף עמוד ט :עוד יש בידינו קבלה של אמת ,כי כל התורה כולה שמותיו של
הקב"ה ,שהתיבות מתחלקות לשמות בענין אחר  . .וכל התורה כן ,מלבד צירופם וגימטריא של
שמות .וכבר כתב רבינו שלמה בפירושו בתלמוד (סוכה ,מה ,א) ,ענין שם הגדול של ע"ב באיזה
ענין הוא ,בשלשה פסוקי ויסע ,ויבוא ,ויט (בשלח יד ,יט-כא) .ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות
אחת ,במלא או בחסר פסול .כי זה הענין יחייב אותנו לפסול ספר תורה ,שיחסר בו ו"ו אחת מן
מלת אותם וכו'.
 .33בתיקוני זהר תיקון כ"ה (בתחילתו – ע ,א) :וספר תורה כך צריך למהוי ,תם בלא פסולת .ואם
ס"ת איהו חסר באתר דמלא ,או מלא באתר דחסר או אות חד חסיר או יתיר או חליף ס"ת פסול.
 .34ב"ניצוצי זוהר" להרב ראובן מרגליות לתקוני זהר (ירושלים ,תש"ח) ,הערה יב .ושם ציונים
לספרי שו"ת נוספים.
 .35באבנ"ז שם דן בס"ת שנמצא בו תיבה יתירה אם מוציאין אחר .ע"ש.
 .36בשו"ע שם ("דין אם נמצא ספר תורה מוטעה") :אם נמצא טעות בספר תורה בשעת קריאה
מוציאין ספר תורה אחרת וכו' .ובהגהת הרמ"א :והא דמוציאין אחרת דווקא שנמצא טעות גמור,
אבל משום חסירות ויתרות אין להוציא אחרת ,שאין ספרי תורה שלנו מדוייקים כל כך שהאחרת
תהי' יותר כשרה וכו'.
וראה במג"א וט"ז שכתבו שחסירות ויתירות היינו כגון חסר ו' או י' וכהאי גוונא .אבל בטעות
גמורה פשיטא דפסול .ע"ש.
 .37בתחילת פירוש הרמב"ן עה"פ (בראשית א ,א) "בראשית ברא אלקים" מביא פרש"י על
הפסוק ("אמר ר' יצחק לא הי' צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה  . .ומה טעם פתח בבראשית
וכו'") ,ומקשה :ויש לשאול בה ,צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלקים ,כי הוא שורש
האמונה ,ושאינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון ,הוא כופר בעיקר ואין לו תורה כלל .והתשובה
מפני שמעשה בראשית סוד עמוק ,אינו מובן מן המקראות וכו' .ע"ש באריכות דבריו.
 .38במורה נבוכים להרמב"ם שם ,מבאר שהאותות שעושה ה' בשינוי הטבע ,מורים על היות
העולם מחודש ,ואדם שאינו מאמין בזה הרי שאינו מאמין בתורה :דע כי אין בריחתינו מן המאמר
בקדמות העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה בהיות העולם מחודש ,כי אין הכתובים המורים
על חדוש העולם יותר מן הכתובים המורים על היות ה' גשם  . .אבל אמונת הקדמות  . .הנה היא
סותרת הדת מעקרה ,ומכזבת לכל אות בהכרה וכו' .ע"ש באריכות ובמפרשים.
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מכתב ג
הערות לפירוש הרמב"ן חלק ב
ב"ה ,י"ט טבת ,תשכ"ב
ברוקלין.
הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ בעל מרץ ורב פעלים מוהרצ"ה שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת ספרו ,פירוש הרמב"ן על התורה כרך ב' ,ות"ח ת"ח על שימת
לבו לשלחו לי.
וכאמרי במכתבי מאז ,יהי רצון אשר מתוך מנוחה וטוב לבב ימשיך בפירושו האמור
לבאר ולפרש דברי ראשונים כמלאכים ,1וביחוד אלו אשר התחילו בגילוי נסתר
דתורה ,שמהמיוחדים בהם הוא – הרמב"ן ז"ל אחרון המקובלים האמיתים וכו' (עד
שבא האריז"ל וכדלקמן) גם החיבור שעשה אמת ויציב ונכון וקיים וכו' ,כי מהרמב"ן
ואילך נסתרה דרך החכמה הזאת עד אשר האריז"ל החל לגלות זאת החכמה כו' (הר"ח
ויטל בהקדמתו לשער ההקדמות יעו"ש.)2
 .1ראה שבת קיב ,ב .תוד"ה צדיקים – חולין ה ,ב .וראה לקו"ש חט"ו ע'  281הערה  .14וש"נ.
בדיוק הלשון "כמלאכים" ,ראה אגרות-קודש חכ"ד ע' שג (בהערה) :בכ"ף הדמיון ,כי תורה
(ופס"ד) לא בשמים היא ,ואך רבותינו הם עמודי הוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל.
 .2אין ספק שדברים אלו לא יובנו בעיון אנושי חומריי' אלא בקבלה מפה אל פה  . .או מפני
הנשמות המתגלים בכל דור ודור אל הראויים להם ,והרמב"ן ז"ל אחרון המקובלים ,קרוב לדורינו
כתב בסוף הקדמת ספרו על ביאור התורה בלשון הזה וכו' (הובא לעיל מכתב ב הערה  . . )3ואם
הרמב"ן ז"ל אחרון כל המקובלים הפליג לדבר בזה באומרו שלא יושגו דבריו בענייני[ם] הרמוזים
ובסודות התורה כלל ועיקר ,איך יעלה בדעת אנושי להבין בעינו ובשכלו דברי אלקים חיים . .
והנה אין בכל דור ודור שלא נמצאו בו אנשים יחידי סגולה ששרתה עליהם רוח הקודש ,והי' אליהו
הנביא ז"ל נגלה עליהם ומלמד אותם סתרי החכמה הזאת  . .כי נגלה להראב"ד ולמד לו חכמה
הקבלה  . .והוא מסר לבנו הר' יצחק וכו' ואחריהם נמשכה להרמב"ן ז"ל  . .וגם בדורינו זה ,אלקי
הראשונים והאחרונים לא השבית גואל מישראל  . .וישלח לנו עיר וקדיש ,מן שמייא נחית . .
מורי ורבי כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה  . .וטהרה וקדושה היא הביאתו לידי אליהו הנביא
שהי' נגלה אליו תמיד ומדבר עמו פה אל פה ,ולמדו זאת החכמה  . .הנה החכמה הזאת היתה נגלית
באתגלייא עד פטירת הרשב"י ע"ה ,ומאז ואילך נסתם חזון  . .והיתה החכמה הזאת מתמוטטת
ומתמעטת והולכת מדור לדור עד הרמב"ן ז"ל אחרון המקובלים האמיתיים  . .גם החיבור שעשה
הרמב"ן ז"ל אמת ויציב ונכון וקיים למי שיבינהו וכו'.
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והרי ביחוד דורנו דור יתום חשך כפול ומכופל 3זקוק לגילוי אור תורה האמור.
בכבוד ובברכה.
בטופס ספרו שקבלתי – כנראה חסר חצי השני של מכתבי השני.4
נ.ב .כדרכי מועתק לקמן איזו הערות על ספרו כרך הב' ,והבטיחונו רז"ל 5ואת והב
בסופה ,והכל הולך אחרי החתום והסוף.6
בתחלתו .ע' רפא .וישב לז ,א :והכוונה להגיד – .7ולהעיר מב"ר (פפ"ב ,יג) :מפני שטר
חוב כי גר גו' – .8לכללות פי' הרמב"ן כאן – צע"ק מפירושו לעיל לו ,ו.9
בסופו .תיג .שיטה שני' קנב ,ב (כצ"ל )10ובהערה שם (מכת"י) :הנהו קפולאי כו'.11

 .3ראה אגרות-קודש ח"ד ע' שא ,ביאור לביטוי זה.
 .4הרמ"צ הדפיס את שני מכתבי רבינו דלעיל ,בראש כרך ב' של פירוש הרמב"ן .במכתב א'
כתב רבינו גם הערות על קונטרס הצעה לתיקון עירובין של הרמ"צ (כנ"ל מכתב א הערה ,)1
ונשמטו הערות אלו שם.
 .5קידושין ל ,ב (ובפרש"י) :אמר רבי חייא בר אבא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין
בתורה  . .נעשין אויבים זה את זה (מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל דברי זה) ,ואינם זזים
ּסּופה אלא
ּסּופה אל תקרי ְב ָ
משם עד שנעשים אוהבים זה את זה ,שנאמר (חוקת כא ,יד) את והב ְב ָ
ּסֹופה (הכי דרש לה ,ספר מלחמות ,מלחמה שעל ידי ספר ,אהבה יש בסופה).
ְב ָ
 .6ברכות יב ,א.
 .7טעם וישב יעקב בארץ מגורי אביו .כי אמר שאלופי עשו ישבו בארץ אחוזתם (וישלח לו ,מג)
כלומר [הארץ] שלקחו להם לאחוזת עולם ,אבל יעקב ישב גר כאביו בארץ לא להם אלא לכנען .והכונה
להגיד כי הם בוחרים לגור בארץ הנבחרת ,ושנתקיים בהם כי גר יהי' זרעך בארץ לא להם (לך טו ,יג)
ולא בעשו ,כי ביעקב לבדו יקרא להם זרע.
 .8ושם עה"פ "וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו" (וישלח לו ,ו) :ר' אליעזר אמר מפני שטר חוב
כי גר יהי' זרעך.
 .9ושם (ח"א ע' רעג) :ואחרי שחזר אחיו לארץ כנען פנה לו מפניו ,כי ידע שארץ כנען נחלת אחיו
אשר נתן לו אביו בברכתו ,ולקח בניו וכל נפשות ביתו עם רב ,והלך לשעיר להתיישב שם.
 .10היינו שיש לתקן את הציון למסכת שבת ,לדף קנב ,ב ,ולא כפי שנדפס בטעות קמב ,ב.
 .11בפירוש הרמב"ן שם עה"פ (ויחי מט ,לג) "ויגוע ויאסף" (ע' תיב-ג) :ומיתה לא נאמרה בו,
ואמרו רבותינו (תענית ה ,ב) יעקב אבינו לא מת לשון רש"י .ולדעת רבותינו הרי יעקב הזכיר מיתה
בעצמו  -הנה אנכי מת והי' אלקים עמכם (ויחי מח ,כא) .ואולי לא ידע בנפשו או שלא רצה לתת כבוד
לשמו .וכן ויראו אחי יוסף כי מת אביהם (שם נ ,טו) ,כי להם מת הוא .או שלא ידעו הם בזה כלל .וענין
המדרש הזה כי נפשות הצדיקים צרורות בצרור החיים ,וזו תחופף עליו כל היום ,לובשת לבושה השני
שלא יפשטנה ערומה כיעקב .או תתלבש לעתים מזומנות .ויובן הענין הזה במסכת שבת (קנב ,ב)
ובמסכת כתובות (קג ,א).
ובהערה צט מכתב-יד מבואר שכוונת הרמב"ן בציונו למסכת שבת ,למאמר הגמ' :הנהו קפולאי
דהוו קפלי בארעא דרב נחמן בר יצחק וכו' חזיי' דאית ביה מששא א"ל ליקום מר לגוה דביתא וכו'.
וראה הערה הבאה.
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– ולכאורה הכוונה גם על מש"כ שם לפ"ז :ת"ר והרוח כו' ינתנו כלים לאוצר כו'
והייתה נפש אדוני כו' .ואדרבה זהו עיקר המכוון.12
כי בהנהו קפולאי הגוף דגששי' חזיא דאית בה מששא .עכצ"ל דהפי' גוף כפשוטו
(ולא לבוש השני דבפי' הרמב"ן כאן .וכמוכח מהקושיא בהש"ס כי עפר אתה כו' וכל
שאין בו קנאה כו' .)11וא"כ החיות שהי' בו – הוא כמש"כ שם רע"ב ,13החיות שעד
שיסתם הגולל או שיתעכל הבשר – שהמדובר הוא בכל אדם ואינו ענין לצדיקים
דוקא .אבל בבחיי כאן כ' דבהנהו קפולאי היינו גוף השני .14ולא זכיתי להבין ,דא"כ

 .12בגמ' שבת שם (ובפרש"י) :א"ר אבהו כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל (הוא
כיסוי שנותנים על ארונו) .פליגי בה רבי חייא ור"ש ברבי ,חד אמר עד שיסתם הגולל וחד אמר
עד שיתעכל הבשר.
 . .ת"ר והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה (קהלת יב ,ז) תנה לו כמו שנתנה לך בטהרה אף
אתה בטהרה .משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו ,פקחין שבהן קיפלום והניחום
בקופסא ,טפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה .לימים ,ביקש המלך את כליו ,פקחין שבהן החזירום
לו כשהן מגוהצין ,טפשין שבהן החזירום לו כשהן מלוכלכין .שמח המלך לקראת פקחין וכעס
לקראת טפשין .על פקחין אמר ינתנו כלי לאוצר (להצניען ,אף זו תינתן תחת כסא הכבוד) ,והם
ילכו לבתיהם לשלום .ועל טפשין אמר כלי ינתנו לכובס (ללבנן ,אף זו לגיהנם לצורפם שם) ,והן
יתחבשו בבית האסורים (בחושך בלא אורה ושלוה) .אף הקב"ה על גופן של צדיקים אומר (ישעי'
נז ,ב) יבא שלום ינוחו על משכבותם ,ועל נשמתן הוא אומר (שמואל א ,כה ,כט) והיתה נפש אדוני
צרורה בצרור החיים .על גופן של רשעים הוא אומר (ישעי' מח ,כב) אין שלום אמר ה' לרשעים,
ועל נשמתן הוא אומר (שמואל שם) ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע.
 . .אמר רב מרי ,עתידים צדיקים דהוו עפרא ,דכתיב (קהלת יב ,ז) וישוב העפר על הארץ כשהי'.
הנהו קפולאי (חופרים) דהוו קפלי בארעא דרב נחמן ,נחר בהו רב אחאי בר יאשי' (שהי' נקבר שם),
אתו ואמרו לי' לרב נחמן נחר בן גברא ,אתא ואמר לי' מאן ניהו מר ,אמר לי' אנא אחאי בר יאשי',
א"ל ולאו אמר רב מרי עתידי צדיקי דהוו עפרא? א"ל ומני מרי דלא ידענא לי' (ואיני חש לדבריו)?
אמר לי' ,והא קרא כתיב וישוב העפר על הארץ כשהי' .אמר לי' דאקרייך קהלת לא אקרייך משלי,
דכתיב (משלי יד ,ל) ְּור ַקב עצמות קנאה ,כל מי שיש לו קנאה (ותחרות על חברו) בלבו עצמותיו
מרקיבים (ועליו נאמר וישוב אל העפר) ,כל שאין לו קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבים .גששי'
חזיי' דאית ביה מששא ,אמר לי' ליקום מר לגווי' דביתא (יבוא אדוני לבית) ,אמר לי' גלית אדעתך
דאפילו נביאי לא קרית ,דכתיב (יחזקאל לג ,יג) וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם (עד
שיעלנו הקב"ה מקברותינו אין לנו רשות לעלות) .א"ל והכתיב (בראשית ג ,יט) כי עפר אתה ואל
עפר תשוב (והאי ליכא למימר ברשעים לחודייהו ,דכל קללותיו של אדה"ר כל דורותיו שוין בהן)?
א"ל ההוא שעה אחת קודם תחיית המתים .ע"כ לשון הגמ'.
ומבאר רבינו שעיקר כוונת הרמב"ן היא למאמר הגמ' על ההבדל בין גופם ונפשם של צדיקים
לגופם ונפשם של רשעים ,ולא לסיפור על החופרים שהקימו את ר' אחאי בר יאשי'.
 = .13ריש עמוד ב (בגמ' שבת שם ,קנב .הובא בהערה הקודמת).
 .14ברבינו בחיי עה"פ "ויגע ויאסף אל עמיו" (ויחי שם) :וע"ד הקבלה יעקב אבינו לא מת . .
אך נשאר קיים בגוף ובנפש .הגוף הזה הוא הגוף השני הדק ,שבו הנפש מתלבשת בצורת גוף ,ויש
לו ממש ,אבל הוא דק עד מאוד ,מתלבשת בו לעתים מזומנות ,והוא מערב שבת לערב שבת ,או
מיום הכפורים ליום הכפורים  . .כי הראשון הגס ,נחבט ונקבר כפשוטו של מקרא  . .ומן הידוע
כי לשון מרגיש אינו נופל על הגוף שנחבט ונקבר כי אם על הגוף הדק שיש בו ממש ,והוא בעל
הרגש ,וזהו ענין רבינו הקדוש שבכתובות ,והנהו קפולאי במס' שבת.
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מאי קשיא לי' ממש"נ כי עפר אתה גו' – כיון דמתקיים בגוף הנקבר בארץ .ועד"ז
בשאר הקושיות שם.15
עוד שם בהערה (צח) :16לעתים מזומנות – היינו מע"ש לע"ש ומיוהכ"פ ליוהכ"פ
– והוא מהבחיי .14וצריך חיפוש המקור דמיוהכ"פ ליוהכ"פ .ואולי מפרש בי שמשי
שבכתובות (קג ,א) גם ביהש"מ דיוהכ"פ (שהרי גם הוא שגור בפי כל – כפירש"י שם).17
וצע"ק דהול"ל מערב יוהכ"פ לעיוהכ"פ .18ואולי טה"ד בבחיי וצ"ל מיו"ט ליו"ט שנוסף
ע"ז שגם ביהש"מ שלו שגור ה"ז מתאים למש"פ בס' חסידים 19בהא דכתובות דהי' בא
ומקדש לב"ב דגם ביו"ט שייך זה (משא"כ יוהכ"פ).20
שם בהערה ק (מכת"י) :ר' יוסי הגלילי שהי' בא לביתו בכל ע"ש כו' – .21צע"ג המקור
ע"ז .וצל"ע בכת"י – המשך הל' ,ואולי הי' כתוב מראש בר"ת "ריה"נ"( 22וקאי על רבנו
הקדוש דלעיל שם) ונתחלף להמעתיק ב"ריה"ג".23
– בענין לבוש הנשמה וכו' דלעיל – ראה קונטרס נר"נ (בס' שערי זהר להר"ר
מרגליות) ע' קלד .וש"נ.24
 .15כוונת הדברים :אם רב אחאי בר יאשי' קם בגוף השני הדק מאד ,מפני מה הקשה ר"נ
מפסוקים ומארז"ל ("עתידי צדיקי דהוו עפרא ,וישוב העפר על הארץ כשהי' ,כי עפר אתה") ,והרי
לפי דעת הבחיי אכן התקיימו בגופו הראשון שנקבר בארץ.
 .16בהערה שם :ברבינו בחיי – והוא מערב שבת לערב שבת או מיום הכפורים ליום הכפורים.
 .17ת"ר בשעת פטירתו של רבי ,אמר לבני אני צריך .נכנסו בניו אצלו אמר להם הזהרו בכבוד
אמכם נר יהא דלוק במקומו שולחן יהא ערוך במקומו מטה תהא מוצעת במקומה  . .מאי טעמא
כל בי שמשי הוה אתי לביתי' .וברש"י (ד"ה בי שמשי) :ערב שבת ונראה בעיני לפי שבין השמשות
שלו שגור בפי כל והכל חרידים אליו לגמור מלאכתן עד שלא תחשך קרו ליה בי שמשי.
וכוונת הדברים ,שע"ד שרש"י מבאר שהביטוי "בין השמשות" שבגמ' ,אינו על בין השמשות דכל
יום ,אלא רק על ביה"ש של ערב שבת ,עד"ז אפשר לומר כן על ביה"ש של יוהכ"פ.
 .18כלומר ,דלפי מה שנתבאר בהערה הקודמת ,הי' צ"ל כתוב ברבינו בחיי "מערב יום הכיפורים
לערב יום הכיפורים" ,דאז הוא "בי שמשא" ולא ב"יום הכיפורים".
 .19סי' תתשכ"ט.
 .20כוונת הדברים :ייתכן ונפלה טעות הדפוס בפירוש רבינו בחיי ,ויש לתקן ל"מיום טוב ליום
טוב" ,ובאשר לקושיא שהו"ל "מערב יום טוב וכו'" כנ"ל בהערה הקודמת ,יש לומר ע"פ מה שהובא
בספר חסידים ,שרבי הי' בא ומקדש לבני ביתו ,וזה הרי שייך גם ביו"ט ,וא"כ שפיר יש לומר "מיום
טוב וכו'" ,שהרי עיקר הגעתו הייתה לשם קידוש לאנשי הבית.
 .21בהערה ק' שם מכת"י :וכן ר' יוסי הגלילי שהי' בא לביתו בכל ערב שבת.
 = .22רבי יהודה הנשיא.
 = .23רבי יוסי הגלילי.
 .24שערי זהר להרב ראובן מרגליות (ירושלים תשט"ז) – בירור שיטת הזוהר בהלכה ובאגדה
בהשוואה עם דברי חז"ל בתלמודים ומדרשים .בע' קלד שם בענין "לבוש הנשמה" מביא מאמרי
חז"ל ממדרשים וזוהר אודות לבוש זה .ובהערה (עד) מביא את פי' הרמב"ן ורבינו בחיי דבי' עסקינן.
כן מציין ומעתיק באריכות מהספרים" :לבנת הספיר" (ירושלים תרע"ג)" ,מאור ושמש" (לר' יהודה
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סוף המילואים (שבראש הס') ע"ד מרז"ל (הובא ברמב"ן בראשית ב ,ט) ג' אמרו
אמת ואבדו מן העולם .25שבכמה דפוסי הרמב"ן הגירסא "ואלו הן נחש ומרגלים ודואג
האדומי הבארותי" ובפרקי רבנו הקדוש מונה "מרגלים ודואג ובני רמון הבארותי" –
והקשו )1 :צ"ל דהרמב"ן דקחשיב נחש – פליג אגרסתנו בפרקי רבה"ק )2 .הבארותי
אצל דואג – מאי קא בעי.26

קורייאט)" ,קונטרס סוד המלבוש ,הנקרא חלוקא דרבנן" (לר' עובדי' מברטנורא ,וויניציאה שמ"ה
 נלוה לפירושו על מגילת רות).וראה רמב"ן מהדורת שעוועל (ויחי שם) הערה לג שהאריך בזה.
 .25ברמב"ן שם עה"פ "ועץ הדעת טוב ורע" מבאר שהנחש דיבר אמת כשאמר לחוה (בראשית
ג ,ה) "והייתם כאלקים יודעי טוב ורע" ,ומקשה :ואם תאמר כחש לה ,הנה [כתוב] ויאמר ה' אלקים
הן האדם הי' כאחד ממנו לדעת טוב ורע (שם כב) ,וכבר אמרו (פרקי דרבנו הקדוש בבא דשלשה ט"ז)
שלשה אמרו אמת ואבדו מן העולם – נחש ודואג ומרגלים.
ובהערה (ט) :זוהי הגי' של דפוס ל .אולם בדפוס נ .ופ .הנוסח " ...ואלו הן נחש ומרגלים ודואג
האדומי הבארותי" .וא"א להעמידו ,שהרי דואג לא הי' בארותי .ובפרקי רבנו הקדוש הנוסח "שלשה
דברו אמת ואבדו עוה"ז ועוה"ב :מרגלים ,ודואג ובני רמון הבארותי" .וכן הוא הנוסח ב"מעשה
תורה" אות ג' סי' של"ב .והכוונה לבני רמון הבארותי ,הנזכרים בשמואל ב ד ,ב .אבל לא הזכירו
'נחש' שממנו עיקר ראייתו של רבינו .וצ"ע.
בשמואל שם ,מתואר כיצד שרי גדוד בצבא שאול – בענה ורכב בני רימון הבארותי ,הרגו את
מפיבושת .ובהגיעם לדוד המלך סיפרו על אשר עשו ,ודוד ציווה להורגם על מעשיהם זה.
וראה פירוש רמב"ן עה"ת ,עם פירוש "תכלת מרדכי" (מכון ירושלים ,תשס"ו) ח"א ע' מח,
ובהערות המו"ל.
 .26במילואים שבראש הספר נדפסו מכתבים והסכמות מגדולי ישראל ,בין מכתבים אלו ,נדפס
מכתבו של בעל ה"שרידי אש" ,הרה"ג וכו' הרב יחיאל יעקב ווינברג ז"ל .ובעקבות מכתבו והערתו,
מעיר רבינו כדלקמן.
במכתבו מביא את דברי הרמב"ן ,והערת הרמ"צ שהובאו בהערה הקודמת וכותב (ע' XIII-
 :)XVIוכדי שלא יהא מכתבי ריק מד"ת ,אעיר על מה שראיתי  . .דברי הרמב"ן וכו' .וכל ימי
הייתי תמה ושואל לחכמים רבים ,ואין פותר לי ,היכן ראה רבנו מאמר זה? ועכשיו ראיתי שמקור
דבריו הוא בפרקי דרבנו הקדוש .ואולם הגירסאות השונות שהביא כת"ר אינן מתישבות עם דברי
רבנו ,ואולי הגירסא המקורית היתה" :נחש ,מרגלים ודואג ובני רמון הבארותי" .כלומר דואג ובני
רמון הם אחד ,לפי שחטאו חטא שווה שהרגו אנשים מתוך כוונה לעשות רצון המלכים שאול ודוד.
והרמב"ן השמיט בני רמון והביא רק דואג ,או שהביא גם בני רמון והמדפיס של נ .ופ .חשב שאלה
הם ארבעה ומחק את בני רמון.
 . . .אלא שתמוה מדוע מנה רבנו דואג קודם המרגלים ,ואולי גם זה הוא "תיקון" של המדפיס.
אלא שאני תמה על פרקי רבנו הקדוש ,והרי מקרא מלא בתהלים נב ב; ה" :למנצח  . .בבוא דואג
האדומי  . .אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק" .וכן במרגלים איתא במס' סוטה ל"ה ע"א מרגלים
שקרי הוו ולא היא .וגם יש מחלוקת בין הבבלי והירושלמי ,דבבבלי (סוטה לה ,א) נאמר כל לה"ר
שאין בו דבר אמת בתחלתו וכו' עי"ש .ובירושלמי שם איתא (פ"ט ה"ו) ,מה שאמר זה לא אמר
זה ,זבת חלב ודבש אמר יהושע ,ושאר הדברים אמרו המרגלים .ורבנו לא הביא את המאמר אלא
בשביל הדבר הצריך לו – נחש.
מכתב זה נדפס לאח"ז ב"כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג" (ברוקלין ,תשנ"ח) חלק א סימן
פט (ע' קפט ואילך).
וראה לקמן מכתב ד' ביאורים לקושיות אלו.
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ולדידי קושיא אלימתא מכ"ז על גירסתנו בפרקי רבה"ק –  )1בני רמון הבארותי
לא אבדו מן העולם (ובפרט – מעוה"ב) מפני האמירה שלהם (ראה ש"ב ,ד) )2 .27באם
נמנה את בני רמון – מוכרח למנות גם את המגיד לדוד הנה מת שאול ,ואדרבה כש"כ
וק"ו – וכדברי דוד בזה (ש"ב ד י-יא) .28ועכצ"ל שאין בני רמון נמנים .אלא שצ"ע
איך נשתרבב הטעות.
– ואולי אפ"ל בכ"ז – דמרז"ל הנ"ל מדגיש התמוה שאמירת אמת הביאה שאבדו
מן העולם .ולהוסיף בהתמי' – העתיק גם מעלת דואג ,29והגירסא צ"ל "נחש מרגלים
ודואג האדומי אבי' הרועי'" (כלשון הכתוב ש"א כא ,ח) .30או "דואג האדומי האב ב"ד"
(כדרז"ל) .31והמעתיק שלא שמש כל צרכו ולא הבין את הנ"ל בא "ותיקן" ל"הבארותי"
(אותיותיהם דומות בכת"י .)32ושלאחריו 33חפש ומצא דהבארותי שייך לבני רמון והוסיף
"ביאור" כו'.34

 .27בני רימון ,נהרגו במצוות דוד המלך ,מפני שהרגו את מפיבושת ,ולא מפני שסיפרו לדוד
שמפיבושת מת.
 .28בפסוקים ט-יא שם :ויען דוד את רכב ואת בענה  . .כי המגיד לי לאמר הנה מת שאול,
והוא הי' כמבשר בעיניו ,ואוחזה בו ואהרגהו  . .אשר לתיתי לו בשורה  . .ועתה הלוא אבקש את
דמו מידכם ובערתי אתכם מן הארץ.
 .29שהי' "אביר הרועים" כבפנים.
 .30איש מעבדי שאול  . .ושמו דואג האדומי אביר הרועים.
 .31ראה מדרש שוחר טוב עה"פ "רבים קמים עלי" (תהלים ג ,ב) :דואג אב ב"ד הי'.
 .32כתיבת התיבות "אבי' הרועי'" או "אב ב"ד" ,דומות (בחלקן) לתיבות "הבארותי".
 .33המעתיק שלאחריו.
 .34היינו שהגירסאות שרבינו מציע להלן ,הם תוספת תיאור על מעלת דואג שהי' אביר הרועים,
או אב"ד.
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מכתב ד
מקורות ודיון במרז"ל "ג' אמרו אמת ואבדו מן העולם"
ב"ה י"ט תמוז תש"ח
1

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"ש שי' שו"ב
שלום וברכה!

חתנו הוו"ח וכו' הרר"י שי' גודמאן 2מסר לי שאלותיו .ובמענה עליהם:
א) אי' המקום מרז"ל שהובא ברמב"ן עה"ת בראשית ב ,ט שלשה אמרו אמת ואבדו
מן העולם ואלו הן נחש מרגלים ודואג האדומי.3
כנראה מקורו הוא במדרש פרקי רבנו הקדוש 4פרק השלשה אות מז 5אלא שגירסת
הרמב"ן שונה מגרסתנו אנו כי בהוצאה שראיתי אני (בסו"ס כלבו .6באוצר המדרשים
לאייזענשטיין )7הלשון הוא :ג' שאמרו אמת ואבדו מן העוה"ז ומן העוה"ב ואלו הן
מרגלים דואג ובני רמון הבארות[י].
ולהעיר א) מרז"ל זה מביאו ג"כ אדה"ז במכתבו מג' נצבים תקעא (נדפס בבית רבי
פ"כ )8אבל א"א לברר גירסתו כי אינו מונה אלא השייך לענינו והוא דואג .ב) אין
 .1הרב שמעי' קרינסקי .שו"ב בבוסטון (תרנ"ג-תשכ"ג).
 .2הרב יהושע נחום גודמאן .איש חינוך ורב בכמה קהילות בארה"ב (תרפ"ב-תשנ"ו).
 .3ראה לעיל מכתב ג' בסופו.
 .4מדרש קדום לרבי יהודה הנשיא .ראה אודותיו במבוא ל"גנזי ירושלים" ב' ,הוצאת הרב א.י.
ורטהימר (ירושלים ,תש"ס).
 .5שלשה דברו אמת ואבדו עוה"ז והעוה"ב ,מרגלים ,ודואג ובני רימון הבארותי .ר"מ אומר אף
איש גר עמלקי.
 .6ראה הערת המו"ל לכלבו מהדורת פלדהיים (ירושלים ,תשס"ט) ,שגירסת פרקי רבינו הקדוש
שבכלבו ,באה בקיצור וחסרים בה מאמרים.
 .7אוצר מדרשים (נ.י .תרע"ה) ,הוא "בית עקד למאתים מדרשים קטנים ואגדות ומעשיות" .ושם
(חלק ב עמוד  ,507אות מז) :שלשה שדברו אמת ואבדו מן העוה"ז ובעוה"ב ,ואלו הן דואג ומרגלים
ובני רימון הבארותי .ר' מאיר אומר אף איש גר העמלקי.
 .8נדפס לאחרי זה באגרות-קודש שלו (ברוקלין ,תשע"ב) ע' שפ ואילך .ושם (ע' שפא) :מי לנו
גדול משאול בחיר ה' ,אשר הי' דואג אב בית דין של כל ישראל וראש סנהדרין נאמן בעיניו כדת

אגרת מבוארת

32

להקשות על מרז"ל זה ממ"ש בב"ר פי"ט דהנחש אמר שקר 9דהא והא איתנהו שנטרד
מן העולם ע"י אמרו אמת אבל כדי שהסתתו תתקבל אצל חוה אמר ג"כ דברי שקר,
ועייג"כ תורה אור ותו"ח ד"ה והנחש הי' ערום. . . 10
החותם באיווי כט"ס.
הרב מנחם שניאורסאהן
שוב מצאתי מרז"ל ג' אמרו כו' במחו"ו 11בקטע הכת"י שנדפס בסו"ס מנוה"מ 12לר"י
אלנקוה (ח"ד ע'  )568וז"ל :ג' שהודו האמת ועברו מן העוה"ז והעוה"ב ואלו הן דואג
האדומי ובני רמון הבארותי והמרגלים ,ר' מאיר אומר אף בן איש גר עמלקי.

של תורה .וגם באמת לא יצא שום דבר כזב ושקר מפי דואג ,כמארז"ל שלשה אמרו אמת ונטרדו
מן העולם ,ואחד מהם דואג.
 .9במדרש מבואר שחוה הוסיפה על איסור חטא עה"ד "ולא תגעו" ,כאשר ראה אותה הנחש
עוברת לפני העץ ,נטלה ודחפה עליו" .אמר לה הא לא מיתת ,כמה דלא מיתת במקרבי' ,כן לא
מיתת במיכלי' ,אלא כי יודע אלקים כי ביום וגו' [אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים
יודעי טוב ורע (בראשית ג ,ה)]".
וראה שו"ת הרב"ז (ווארשא ,תר"צ) ח"א סימן נ"ג ,שהקשה כן מתיקוני זהר תיקון נט :וחויא
בישא אעבר הכא על לא תענה ברעך עד שקר (יתרו כ ,יג) דסהיד שקרא שאמר אף כי אמר אלקים
וגו' .עכ"ל .ועיי"ש שהקשה עוד כעין קושיות ה"שרידי אש" – לעיל מכתב ג' הערה .26
 .10בתורה אור (בראשית ו ,א) מבואר שאדם הראשון לא ידע ממציאות הרע כלל ,והנחש ידע
שהציווי שלא לאכול מעץ הדעת הי' כדי שלא יהי' לו ידיעה ברע ולא יצטרך להילחם בו" :וחרה לו
מאד על שכ"כ נשמרים ממנו אף שלא לידע ממנו שלא יכשל בו ,והשיא עצות בנפשו שמוטב לו
שיכנס האדם בזה ויהי' מלחמה ואז פעמים שיגבור גם הוא  . .ובא בערמומיות לחוה  . .ואמר כי
ידע אלקים כי ביום אכלכם ממנו וגו' והייתם כאלקים יודעי טו"ר .וכן הוא עפ"י האמת ולא אמר
שקר כנ"ל ,רק שבערמה דבר זה ,כי הוא אמר והייתם כאלקים למעליותא ,אבל באמת זהו חסרון".
ונתבאר בארוכה בתורת חיים בראשית ל ,א ואילך.
 .11במחזור וויטרי.
 .12מנורת המאור .ספר מוסר ויראת שמים ,מסודר לפני נושאים בעשרים פרקים ,לרבי ישראל
אלנקאווה הי"ד ,נעקה"ש ברדיפות בספרד בי"ז תמוז ה'קנ"א .מגדולי חכמי ספרד ותלמיד הרא"ש.
הספר נשאר בכתב יד ונדפס לראשונה בשנים תרפ"ט-תרצ"ב בניו יורק (חלקים ממנו נעתקו
ב"ראשית חכמה" ,והספר "מנורת המאור" לר"י אבוהב ,סודר ע"פ ספר זה בסדר שונה).
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בהערות שם מציין לאדר"נ נוסח  Bפמ"ה .13פרקי רה"ק הוצ' שנבלום (בס' ג' ספרים)
כז ,א .14עקד האגדות הוצ' הורוויץ סי' קלג.15

 .13אבות דר' נתן נוסח ב' פרק מה :שלשה דברו אמת ואבדו מחיי העולם הזה ומחיי העולם הבא
ואלו הן ,המרגלים ולקו ,ודואג על עסקי דוד ,ובני רמון הבארותי על עסקי שהמיתו למפיבשת .ויש
אומ' אף בן איש גר עמלקי אנכי ,בשביל שבישר מיתת שאול.
 .14ספר המאגד  3חיבורים ("שלשה ספרים נפתחים  . .אשר נתחברו עוד קודם חתימת התלמוד,
והיו טמונים ומכוסים בכת"י זה יותר מאלף שנים") א .מסכת ספרים .ב .פירקא דרבינו הקדוש או
הבבות .ג .ברייתא דישועה .יצא לאור ונערך ע"י ר' שמואל שענבלום (לבוב ,תרל"ז).
 .15בית עקד האגדות ("בו יתאספו ויקבצו על יד כל המדרשים והאגדות הגדולים והקטנים אשר
בכתבי יד ודפוסים ישנים ויקרים") ,בעריכת חיים מאיר הלוי הורוויץ ,פפד"מ תרמ"א-מ"ב.
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מכתב ה
בענין מאמר רז"ל "יעקב אבינו לא מת" ,ופירוש הרמב"ן
ב"ה כ"ג אייר תש"ב
כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח הנעלה ,התמים המצוין וו"ח אי"א וכו',
מוהר"ר משה פנחס נ"י הכהן ,כץ
נוארק
שלום וברכה!

 . . .בענין יעקב אבינו לא מת( 1תענית ה ,ב) .עיין בחדא"ג שלא מת היינו בנפש,
משא"כ בגוף ,2ולכאורה ל"מ כן בתוס' .וי"ל דדברי התוס' הם לפי הקס"ד ,ולא אחרי
הקושיא וכי בכדי ספדו ספדיא וכו'.
ועיין ברמב"ן עה"ת סוף בראשית שכ' "יעקב אבינו לא מת כו' ויראו אחי יוסף כי
מת אביהם כי להם מת הוא" (אף שפי' שם גם באופן אחר .)3ובזח"א (רמח ,ב) :יעקב
 .1ראה אגרות-קודש חכ"א עמודים יד-טז ,תשובת הרמפ"כ לרבינו ,ומענה רבינו אליו על חלק
מהערותיו.
 .2בגמ' תענית ה ,ב (וברש"י) :א"ר יוחנן יעקב אבינו לא מת (אלא חי הוא לעולם) ,א"ל וכי
בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא (וכי בחנם ספדו ספדיא וחנטו חנטיא דכתיב בי'
(ויחי נ ,ב; י) ויחנטו ויספדו)? א"ל מקרא אני דורש (והאי דחנטו חנטיא סבורים היו שמת) ,שנאמר
(ירמי' ל ,י) ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך
מארץ שבים ,מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים (כשהוא מקבץ את ישראל מארץ שבים החיים הוא
מקבץ שהן בשבי שהמתים אינן בשבי) אף הוא בחיים (שיביאנו בגולה כדי לגאול את בניו לעיניו
כמו שמצינו במצרים וירא ישראל וגו' (בשלח יד ,לא) ודרשינן (ראה ב"ר פצ"ב ,ב) ישראל סבא,
ודחנטו חנטיא נדמה להם שמת אבל חי הי').
ובתוס' (ד"ה יעקב) :כן משמע דכתיב (ויחי מט ,לג) ויגוע ולא כתיב וימת .כדמפרש בסוטה (דף
יג ,א) גבי מעשה דחושים.
ובחידושי אגדות מהרש"א (ד"ה וכי בכדי) :ושמעתי לפרש בסוגיא זו משום דאיכא לפרש הא
דיעקב אבינו לא מת בשני פנים ,אם שלא מת כלל גם בגוף ,אם שלא מת בנפש כשאר צדיקים,
אבל בגוף הי' מת .ואהא שלא מת בנפש לא חש להקשות דמפורסמת היא דאמאי נקט יעקב טפי
מאברהם ויצחק דודאי גם הם לא מתו בנפש .ואי שלא מת אף בגוף קאמר וכי בכדי ספדו ספדיא
כו' ,ומשני לי' דודאי בנפש קאמרי דלא מת.
 .3ואמרו רבותינו יעקב אבינו לא מת  . .וכן ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ,כי להם מת הוא,
או שלא ידעו הם בזה כלל (לשון הרמב"ן במילואה ,הובאה לעיל מכתב ג' הערה .)11
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לא מית כו' שימשא לא מית אלא אתכניש מעלמא ואזל לגבי סיהרא .ועייג"כ ביאוה"ז
פ' ויחי סד"ה ת"ח מצראי.4
ובאלשיך (בראשית מז ,כט) דיעקב דוקא לא מת ,אבל היתה מיתה בישראל.5
ויומתק עי"ז שינוי השמות בפסוק 6אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל ,ע"פ דרז"ל
בב"ר פ"ק ,וכפי' מהרז"ו מתי ל' מיתה .7אבל צ"ע מדרז"ל (זח"ב נג ,א .8רש"י תענית
ה ,ב ד"ה אף )9וירא ישראל ישראל סבא .ובב"ר פצ"ו ואין אתה מת שנאמר ויקרבו
ימי ישראל כו'.10

והיינו שלפי הפירוש הראשון אכן ידעו השבטים שיעקב אבינו לא מת ,אך כלפיהם "מת" הוא.
ואילו לפירוש השני ,לא ידעו כלל ש"לא מת".
 .4בביאורי הזהר שם (לה ,ג-ד) :הנה ארז"ל יעקב אבינו לא מת כו' ,והענין הוא כי בחי' יעקב
למעלה הוא בעל עולם האצי' ,ולהיות שרשו מבחי' חכמה י' עקב ,ע"כ אמרו יעקב לא מת ,כמ"ש
ימותו ולא בחכמה כו' ,כי באצי' אמרו דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד הכל בבחי' האלקות ,ואין שם מקור
ושרש ליניקות החיצונים כלל  . .אך שרש יניקת הקליפות אינו אלא בעולם הבריאה דוקא ,לפי
שבבריאה כבר נפסק אור האצילות ע"י בחי' הפרסא  . .מבריאה ליצירה הולך ומשתלשל לחיצונים
יותר  . .וז"ש דאסתכלו חרטומי מצרים דכל זמנא דיעקב קיים ,דהיינו בבחי' האצי' דאיהו וחיוהי
כו' ,לא אית עמא דשלטא על בנוהי כו' ,לפי שאין לחיצונים שום מציאת יניקה מלמעלה  . .אך
כיון דמת יעקב חדו ואסתכלו מה יהא בסופא ,פי' כיון שראו שנפסק אור האצי' ע"י פרסא  . .ושם
יש מקור ושרש יניקה לחיצונים ג"כ וכו'.
 .5כל המקום אשר יזכיר המיתה ליעקב ,בשם ישראל יכנהו ,ובמקום אשר יזכיר גויעה ואסיפה
בלי הזכרת שם מות ,בשם יעקב יכנה אותו  . .ויאמר ישראל אמותה הפעם ,ויאמר ישראל אל
יוסף הנה אנכי מת ,ויקרבו ימי ישראל למות .אך ביעקב לא נאמר רק גויעה ,שנאמר ויכל יעקב
לצוות את בניו גו' ויגוע ויאסף אל עמיו  . .כי כאשר נקרא ישראל ,אז נתוסף ברוחו ונשמתו
יתרון אור רם ונשא במאד מאד על אשר הי' בו מתחלה .והנה ידוע כי גדר מיתה הוא סילוק הנפש
מהגוף  . .הגדר הגדול אשר נתוסף על נפשו רוחו ונשמתו כשנקרא ישראל הוא אשר נסתלק ממנו
 . .אך בבחינת יעקב הוא הגדר אשר הי' בו מתחלה ,לא נסתלק רק גוע  . .ועל כן הטיבו אשר
דברו יעקב אבינו לא מת ,שהוא על בחינת יעקב בעת שהי' אבינו בהולידו את בניו שהוא טרם
נקרא שמו ישראל.
 .6ישעי' מא ,יד.
 .7במדרש רבה שם ס"ד :אמר לי' הקב"ה לא הייתי יכול לשמור את צדיקי (בתמי') ,לא כך
אמרתי לו אל תראי תולעת יעקב – אל תראי תולעת את יעקב .ובמהרז"ו כתב :איך קורא ליעקב
תולעת? ודורש תראי מלשון ראי' .וזהו מתי ישראל כשימות ישראל.
 .8וירא ישראל  . .ההוא סבא דנחת עם בנוי בגלותא  . .הוא ממש מחא כל אינון כל אינון
נוקמין וכל גבוראן דעבד קב"ה במצרים ,הה"ד וירא ישראל ,ישראל ממש.
 .9הובא בהערה .2
 .10שמזה מוכח ש"בישראל" לא הייתה מיתה.
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והנה לכאורה פשוט דרק יעקב לא מת* ,משא"כ אברהם וכו' שנאמר בהם מיתה.11
וכן משמע בתו"א ד"ה להבין בי' ענין האבות ה"ה המרכבה ולקו"ת ד"ה ושמתי כדכד
הב' סס"ג.12
וברמב"ן (שם) שכ' וענין המדרש הזה כו' ,13משמע דס"ל דבכל הצדיקים יש ענין
זה ,וכמו שמסיים שם ויובן הענין הזה במס' שבת ובמס' כתובות  -נראה כונתו לשבת
(קנב ):וכתובות (קג ).ועייג"כ ב"ב( 14נח- .).
ואולי החילוק ,דבכל הצדיקים הוא רק לעתים מזומנות כלשון הרמב"ן ,אבל ביעקב
תחופף עליו כל היום  -ובאלשיך חילק דביעקב גם רוח ונשמה לא נסתלקו ובשאר צדיקים
רק נפש .ועי' תוד"ה ונשמתו ,שבת (קנג 15).דמשמע דא"א להיות כל היום אם נשמתו גנוזה
תחת כסה"כ .וזהו מעלה באם רק לפרקים יורדת.

וי"ל דהיינו דוקא במי שהי' בהם מיתה ונפסק קשור הנשמה והגוף ,משא"כ יעקב
אבינו דלא מת ,דאדרבה העילוי הוא נשמה בגוף דוקא .16ועדיין צ"ע.
הערה לאחר זמן:
*) ראה תורת לוי יצחק על הש"ס למס' תענית שם (ע' ו' ואילך) ,שזהו מצד שמדת יעקב הוא
ת"ת  -תתן אמת ליעקב (ושם ס"ע ז :אמ"ת ליעק"ב הוא תיבות יעק"ב ל"א מ"ת) .עיי"ש באריכות.
ובשיחת כ' מנ"א תשל"א.17

 .11ראה חדא"ג מהרש"א שם.
 .12בתו"א שם (עג ,א) :ישראל הוא המייחד ,לפי שאברהם חסד דרועא ימינא הוא בקו הימין
שמלמעלה למטה ,ויצחק קו שמאל ממטה למעלה פחד יצחק ,ויעקב  . .המחברם  . .ולכן אמרו
יעקב לא מת ,ששרשו מבחי' בטול הנמשך לחבר ב' הפכים.
ובלקו"ת שם (כז ,ד) :ר' חייא ובניו (יהודא מימינא דאבוה וחזקי' משמאלי') היו דוגמת האבות
אברהם יצחק ויעקב  . .ר' חייא הוא בחי' יעקב  . .לכך נקרא חייא ע"ד יעקב אבינו לא מת כו'.
 .13הובא לעיל מכתב ג' הערה .11
 .14הובא בתוס' שבהערה .15
 .15בגמ' שם (קנב ,סע"ב-קנג ,א) :כל י"ב חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת ,לאחר י"ב חדש
הגוף בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת.
ובתוס' :אף על פי כן כשהיא רוצה היא יורדת ,כי ההיא דלעיל דרבי אחי בר יאשי' ,וכההיא
מעשה דר' בנאה דחזקת הבתים (ב"ב דף נח ,א) דהוה מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם
אבינו אשכחי' לאליעזר עבד אברהם דקאי אבבא אמר לי' מאי קא עביד אברהם כו' אמר לי' ניעול
וניתי כו' ,אע"פ שנשמתו היתה גנוזה מתחת כסא הכבוד.
 .16ראה גם לקוטי-שיחות חכ"ו ע'  7ואילך.
 .17נדפסה לאח"ז בלקוטי-שיחות חל"ה ע'  223ואילך.
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"בצילום כת"י אדלר שבראש ספרו -
ישנה הוספה בסיום הפתיחה "אמן כו'
ואמץ" - .גם מזה מוכח שהפסוקים
נמשכים לאחריהם"
(הערת רבינו במכתב א)
צילום כתב יד פירוש הרמב"ן
Lutzki 869

"הפסוקים צרופה כו'  . .לפענ"ד ברור שהם
מבוא לההקדמה"
(הערת רבינו במכתב א)
צילום כתב יד פירוש הרמב"ן Lutzki 869
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הערות רבינו
נמצאו בתוך כרך ב'
של פירוש הרמב"ן
שבספריית רבינו.
(מכתב ג)

כתי"ק כ"ק אדמו"ר,
בענין "ג' אמרו אמת"
(סוף מכתב ד)

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת ר' שמואל הלוי ע"ה
בן הקדוש ר' פנחס הלוי ז"ל

סגל

מראשוני תלמידים התמימים בישיבת תות"ל בלוד
נלב"ע ביום שני ,פ' מקץ א' דחנוכה
כ"ה כסלו ה'תשע"ו
ת' נ' צ' ב' ה'
נתרם ע"י בני משפחתו שי' ,כפר חב"ד

•

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת ר' רפאל נחום הכהן ע"ה
בן הרה"ג רבי אברהם צבי הכהן ע"ה
נלב"ע י"ג אייר תשס"ד
ת' נ' צ' ב' ה'

•

לעילוי נשמת
אבינו הרה"ח הרה"ת ר' יהושע ע"ה
ב"ר מרדכי שמואל ע"ה

מונדשיין

נלב"ע ב' טבת ,זאת חנוכה ,ה'תשע"ה
ת' נ' צ' ב' ה'

•

נדפס על ידי ולזכות משפחתו
שיחיו לאורך ימים ושנים טובות ובריאות

•

לזכות
ר' ארי' לייב בן שושנה ברכה
וזוגתו חנה בת רבקה
וילדיהם שיחיו
להצלחה רבה ומופלגה במילוי שליחותם
מתוך בריאות והרחבה בגו"ר ומנוחת הנפש
לנח"ר המשלח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

