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ב"ה

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו 

החתן הת' שלמה שי' הכהן עם ב"ג הכלה המהוללה מרת מנוחה רחל תחי'. 

התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו, ידידנו ומכירנו שבאו להשתתף בשמחתנו 
ולברך את צאצאינו שיחי' ביום כלולותם בגשמיות וברוחניות. 

חלק  לנוטלים  מיוחדת,  "תשורה"  לפניכם  להגיש  שמחים  אנו  וחדווה  גיל  ברגשי 
בשמחתנו, מיוסד על הנהגתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בחתונת ביתו 

הרבנית עם הרבי מה"מ שליט"א, בחלוקת "תשורה" לכל משתתפי החתונה.

בקובץ שלפניכם תמצאו: סקירה מיוחדת על משנתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
בסוגיית שלימות הארץ, עם חלוקה לנושאים שונים עליהם עורר הרבי וזעק מקירות 
ליבו, הן על עצם הדיבור על מסירת שטחים, והן על מחדלים ופרשיות המערעות את 

בטחון עם ישראל היושב בארץ ישראל.

רבותינו  לחביבותא דמילתא הבאנו בראשית הקובץ מארכיון המשפחה, אגרות מאת 
הק' כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לזקני החתן, אשר חלקם 
מבני  נדירות  תמונות  וכן  הכלה,  סב  על  קצרה  סקירה  ראשון,  בפרסום  כאן  מובאים 

המשפחה במחיצת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

הולדת  יום  אלול,  ח"י   - החג  קודם  יום  שלושים  אב,  מנחם  ח"י  זכאי  ביום  ובעמדנו 
ההכנה  לימי  כבר  נכנסים  כבר  הרי  הזקן,  ורבינו  טוב  שם  הבעל  הגדולים  המאורות 
לגילויים אלו, ושם היום מרמז על חיים חיותו בעלמא דין של מלכנו משיחנו מנחם שמו, 
ויהי רצון שיזכו החתן והכלה להקים בנין עדי עד - בית נאמן בישראל על יסודי התורה 
והחסידות כפי שמוארים במאור שבתורה זו תורת החסידות, ואך טוב וחסד ירדפום כל 
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח  ונפש  בלב  ומקושרים  ובנות חסידים  לבנים  ויזכו  הימים, 

שליט"א, ויזכו לקבל את פניו בעגלא דידן בגאולה האמיתית והשלימה!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

משפחת כהן                                                                       משפחת בלאנק                                                                    

ח"י מנחם אב תשפ"ב
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 אגרות קודש 
למשפחת החתן

 מארכיון המשפחה 
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אל יצטער על גורל פרסנתו 
 אגרת א' 

לפנינו מכתב מאת אדמו"ר הריי"צ מי"ג אלול תש"ט לסבא-רבה של החתן ר' מיכאל 
יהודה אריה-לייב כהן. 

במענה על מכתבו מי"ט מנ"א, התענגתי ממה שכותב אודות סידור הקביעות ללימוד 
דא"ח ברבים, אמירת תהלים בשבת מברכים והתוועדות מרעים ויתחזק בזה ולהרבות 

מספר הלומדים והשי"ת יצליחו אל יצטער על גורלו באופן פרנסתו,

וידע אשר מה' מצעדי גבר ובכל ענין של התעסקות לרגלי פרנסה צריכים למצוא את 
ולהשפיע  העליונה  הכוונה 
בדברי קירוב על אלו שבאים 
לרגלי  ומשא  במגע  אתם 
יצחזקו  אשר  ועסק  המלאכה 
בקביעות עתים לתורה, תפלה 
טובות  מדות  קנין  בציבור, 
בניהם  של  הכשר  וחינוך 

ובנותיהם יחיו. 

ת"ל אשר הוטבה בריאות בנם 
אהרון שי' ועל אודות חלישות 
בריאות בנם דובער שי' בוודאי 
ושמירה  ברפואות  עוסקים 
ישלח  והשי"ת  כהוראת הד"ר 
בריאות  את  ויחזק  רפואה  לו 
טובה  פרנסה  לו  ויתן  כולם 

ובהרבחה.

בכל  ומברכם  שלומם  הדורש 
טוב

בגשמיות וברוחניות

]חתי"ק[
הרה"ח ר' מרדכי יהודה אריה לייב כהן
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בעיירת  שהותו  בזמן  תרח"ץ,  משנת  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מאת  מכתב  לפנינו 
פערכטאלדסדארף, ממוען לסבא-רבה של החתן ר' מיכאל יהודה אריה-לייב כהן. 

במענה על מכתבו מיום י"ז לחדש זה המבשר מלידת בנם למז"ט, הנני לברכם בברכת 
מז"ט, מז"ט יגדלהו עם שאר ילדיהם שי' לתורה חופה ומעש"ט מתוך פרנסה בריוח 

ומתוך קביעות עתים לתורה. 

הדו"ש ומברכו ]חתי"ק[

איחולי מזל טוב 
 אגרת ב' 
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   • תקוותו של הרבי 

לפנינו מכתב מהרבי לסב החתן ר' אהרן שיחי' כהן מתאריך ט' אייר תש"כ:

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מה' אייר, ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של 
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

וכבר כתבתי לאביו שליט"א שאין נראה לי כלל ביטול הרישום שלו להשכון ]לקנית 
דירה בכפר חב"ד[ כי תקוותי חזקה שבעוד זמן קצר יתרבו הקופצים על דירות אלו, והרי 
כמה במצב שלו מתענינים בעוד מועד בהנוגע להסתדרות, וענין הדירה ה"ז פרט עיקרי 

בהסתדרות. 

לפלא שאינו מזכיר בהנוגע לפעולותיו בהפצת המעיינות בתוככי שאר פעולות חב"ד, 
ופלא גדול עוד יותר שהרי הוא נצר ממשפחה שעבדה והתמחה בפעולות אלו, וק"ל.

תקוותו של הרבי שיעלה 
הביקוש לדירות בכפ"ח

 אגרת ג' 
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 רישום לשיכון בכפ"ח
 וענין החורבן בדא"ח

 אגרת ד' 
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בהמשך למכתב הקודם, מכתב נוסף לאבי זקנו של החתן הרב מרדכי יהודה אריה ליב 
כהן, בו מזכיר גם אודות רישום לשיכון בכפר חב"ד של בנו הרה"ח ר' אהרון כהן:

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב תמוז, ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם, על 
הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

נעם לי ביחוד מ"ש שבנו אהרן שי' נרשם להשכון בכפר חב"ד, ובטח קבל מכתבי שלי 
בזה כנ"ל.

ויהי רצון שיבשר טוב, בטוב אמיתי - שהוא כדברי רז"ל טוב לשמים טוב לבריאות וטוב 
העושה פירות, בכל הענינים אודותם כותבים.

והרי נמצאים בימי זכרון לחורבן, שתכלית הזכרון לדעת סיבת החורבן )ומפני חטאינו( 
ומיעוט החורבן הרי זה ע"י בנין, אלא שכמבואר בדא"ח לע"ע כולל אורות באצילות ובנין 
באצילות, ובעגלא דידן בביאת משיח צדקנו יתגלה גם בעולמנו זה התחתון. בדא"ח* 
הדוגמא - איך שכמה כחות נמצאים במקום אחד - שעד"ז כל העולמות, מתחילים מן 

עולם האצילות ועד העשייה. וק"ל.

בברכה לבשו"ט

הרה"ח מרדכי יהודה אריה לייב כהן במרמד סאתכם לשלום תשרי תשכ"א 
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עמוד זכרון  לסב הכלה - ר' אברהם לייב לב 

לפנינו סקירה אודות נצר שורשים של משפחת הכלה, החסיד ר' אברהם לייב ז"ל לב, 
אשר הכלה תחי' זכתה להיות צאצאית שלו )זקנתה של הכלה מרת חי' תחי' היא נכדתו(.

ר' אברהם לייב נולד לערך בשנת תרכ"א בעיר קובנה שבליטא, לאחר נישואיו עם 
זוגתו פסיה לאה עבר להתגורר בעירו של הרבי, יקטרינוסלב, שם התגורר תקופת מה 

בזמן שאביו של הרבי - הרה"ג ר' לוי"צ כיהן כרב העיר.

אף שאין לנו עדות ברורה, מקובל אצל המשפחה שהיתה לו היכרות עם רב העיר, וזאת 
מתוקף תפקידו כגבאי בית כנסת, וכאחד שעסק בעריכת חופות ליהודי העיר וכן עסק 
בחינוך ילדים בחיידר המקומי. ובכלל היה ידוע כראש וראשון בעניני אידשקייט בעיר, 

וכמו שמעידה נכדתו, שהמילה חב"ד לא היתה זרה כלל בביתו.

נכדתו, מרת חיה היתה קשורה אליו בילדותה, ומספרת אשר היה אישיות יוצאת דופן, 
לזמר  היה  מנהגו  שבקדושה,  דבר  לכל  ורגש  בחדווה  ומלא  בה'  מופלג  בטחון  בעל 

זמירות שבת שעות ארוכות אל תוך הלילה, ותמיד היה רץ לדבר מצווה.

והיה מייקר כל חפץ שבקדושה שהגיע משם,  נודעה לו לארץ ישראל,  חיבה יתירה 
אם זה היה טלית צמר, או חבילת אתרוגים, שבזכרונה נחקק דמותו של סביה מחלק 

בהתרגשות את האתרוגים לידידיו.

מלחמת  ובפרוץ  וחתנו,  בתו  עם  יחד  ניקולייב  בעיר  לגור  עבר  לערך,  תר"צ  בשנת 
העולם השניה כבר נסק לגיל גבורות, ככל הנראה נרצח בידי הנאצים ימ"ש. מקום 

ותאריך  קבורתו, 
פטירתו לא נודע.

אברהם  סבא  משמאל: 
ואשתו  לב  לייב 
לאה, פסיה   מרת 

ביתם  משמאל  עומדים: 
בעלה  לצד  הינדא  מרת 
לייב  מימין  העומד 
התינוקת  פוטוריאן, 
מרת  ביניהם  שנמצאת 
בלאנק  )קלרה(  חיה 
נאום  אחיה  ומתחת: 

פוטוריאן.
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   • תמונות מחסרות קודשנו 

 תמונות משפחת החתן
 במחיצת הרבי 

 פרסום ראשון 

 אב החתן הרה"ח ר' אריה-לייב שיחי' כהן
במעמד "כוס של ברכה" - מוצאי שמח"ת תנש״א
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 סב החתן הרה"ח ר' אהרן שיחי' כהן במעמד 
"כוס של ברכה" - מוצאי שמח"ת תשמ"ט 

אב החתן הרה"ח ר' אריה-לייב כהן מקבל דולר מהרבי - סוכות תשמ״ט
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   שלימות הארץ  

 שלימות הארץ 
 במשנתו של הרבי

 סקירה מיוחדת 

פרק א - שייכות ארץ ישראל לעם ישראל 

זכותנו על ארץ ישראל

. . נכון אמנם שכבשנו אותה, אבל כפי שרש"י אומר: "אומות העולם אומרים: לסטים 
ארץ  על  לזכות  היהודים  טענת  של  תוקפה  אך  אומות".  שבעה  ארץ  שכבשתם  אתם 
ישראל, הוא - היותה "ארץ אבותינו". המושג "אבותינו" אינו מתכוין לבני דור קודם, כי 
אם לאבות האומה, אברהם יצחק ויעקב וכו', והרי חלה בינתיים הפסקה של אלף וכמה 

מאות שנה?!

אם משום שזו ארצנו אשר נגזלה מאיתנו על-ידי זרים שגירשונו מארצנו, ולכן מגיעה 
לנו הארץ - הרי לפי זה אפשר גם לגרש את נשיא ארצות הברית מוושינגטון ולהושיב 
שם אינדיאני, שלו היתה שייכת וושינגטון?! ברם, למרות שכבר באו אינדיאנים לטעון 
תביעה זו - אין עולה כלל על הדעת להתחשב בה. ההבדל הוא איפוא, בזה שכאן ישנה 

"ברית בין הבתרים", לפיה שייכת ארץ הקודש לעם קדוש.

וכאשר משמיטים את השולחן ערוך ואומרים שזה שייך לסוג מסויים של יהודים המהווים 
והלכה   - זו "מדינת הלכה"  ולא הם הקובעים את סדרי ארץ הקודש שכן אין  מיעוט 
פירושה: תמצית התורה שבכתב והתורה שבעל-פה - כאשר אין קשורים, רחמנא ליצלן, 
אל התורה שבכתב והתורה שבעל-פה, אין כל מקום לתביעה ולבעלות על ארץ הקודש 
בכלל. היא שייכת, אם-כן, לעמים אחרים שהיו בה עד לפני מאה שנה או שבעים שנה 
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)ואלה שהגיעו אז לארץ היו אנשי הלכה, שומרי תורה ומצוות(.

)משיחת פורים תש"ל - מוגה(

 כבר דוד המלך קבע את ירושלים לבירת ישראל

כדי  אבל  העתיקה!  ירושלים  על  לוותר  הוחלט  כבר  האמת:  את  לגלות  מוכרח  ואני 
שייכת  תהיה  ירושלים  כך:  מצרים(  )לנשיא  ההצעה  את  ניסחו  הגלולה,  את  להמתיק 

לנוצרים, למוסלמים וליהודים.

אפילו לדעת אלו החושבים שכן צריך לעשות "שלום", אין מובן מהו הסדר התמוה הזה 
-"לנוצרים למוסלמים וליהודים". הרי ירושלים שייכת ליהודים לא רק מצד ההלכה, 
גם בספרי ההיסטוריה רשום - ואין מי שיכחיש את זה - שדוד המלך קבע את ירושלים 
לבירת ישראל, ורק אלף שנים לאחר מכן, הגיעו לשם הנוצרים והערבים. ואם-כן, מדוע 

בנוסחת הפשרה הכניסו את ה"יהודים" בסוף - היכן הגבול להשפלת כבוד ישראל?!

)משיחת ש"פ עקב תש"ל(

הגוי הוא זה שגוזל את עם ישראל 

אחד משבע מצוות בני-נח - הוא גזילה. אשר לכן, יש להסביר לגוי שכשארץ ישראל 
בידו - זוהי גזילה.

במילא, אדרבה:  מיתה.  חייב  הוא   - על אחת משבע המצוות  עובר  כשגוי  לכך:  נוסף 
כשהוא נשמר מגזילה - רק אז הוא נשאר חי ולא יהיה מחוייב מיתה. כלומר: כשארץ 

ישראל אינה בידו - זה טוב עבורו, היות וכך הוא ניצל ממוות.

ולא כפי שטוענים ה"רודפי שלום", שכשארץ ישראל אינה אצל הגוי - זוהי רעה עבורו. 
אלא בדיוק להיפך: דווקא כשלא מביאים לו את ארץ ישראל - זוהי טובה עבורו, היות 
וכך הוא נשאר חי ומאותה סיבה, גם לא שייך לתת לו אפילו חתיכה אחת )אשר מלבד 
זאת, שאפילו 'שעל' אחד נוגע לכל הגבולות של ארץ ישראל( הנה גם כשנותנים לו 
אפילו שעל אחד בלבד מארץ ישראל - זוהי גזילה! מאחר שלגוי אין שום שייכות לארץ 

ישראל!

וכבר בברית בין הבתרים נתן הקב"ה את ארץ ישראל לעם ישראל ואף קודם לזה כבר 
כתוב "לך אתננה". ובהמשך שם כתוב: "לזרעך נתתי" - בלשון עבר. ומפרש רש"י אשר 
"אמירתו של הקב"ה כאילו היא עשויה". היינו, שכבר מיד אז - ניתנה לנו ארץ ישראל.

)ע"פ שיחת שבת-פרשת בראשית תש"ל(
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פוסק שיש חובת שמיטה ובמקביל פוסק שמותר למסור לגויים

באים לאותו רב שממנו רוצים להוציא את הפסק-דין אודות מסירת השטחים, ושואלים 
את   - חזרה  למוסרו  שמותר  לפסוק  רחמנא-ליצלן,  רוצה,  שהוא  השטח  אודות  אותו 
באותו  לנהוג  יש  אם-כן  כיצד  השמיטה  בשנת  עתה  שנמצאים  מכיון  הבאה:  השאלה 
שטח בשמיטה? על-זה הוא עונה: עם-הארץ אתה! מה בכלל אתה שואל שאלה שכזו?! 
- תסתכל ברמב"ם, תתבונן בכל הפוסקים, תסתכל בתורה-שבעל-פה ובתורה-שבכתב 
ותראה ששטח זה הוא חלק מארץ-ישראל - הארץ המקודשת וחלה עליו חובת שמיטה. 
כך עשו לפני שבע שנים. וכך עשו בעשר שמיטות לפני שבעים שנה, וכך עשו במשך כל 
הדורות - בשטח זה נהגו בקדושת שביעית, מכיון שזו ארץ היהודים - זוהי ארץ קדושה!

היות שהקב״ה נתן לנו את הארץ - אין שום רשות להחזירה!

מלחמת  לאחר  שנתיים  התקיימה  שהיחידות  לזכור  ]יש  הארץ  כיבוש  על  כשדיברנו 
ששת-הימים[

אמרתי לרבי שהכיבוש היה נחוץ. אמרתי שכפר-חב״ד למשל היה עד הכיבוש יישוב-
ספר ששכן לא

הרחק מהגבול, לכן היה כדאי להרחיב את הארץ...

הרבי השיב שאין אנו צריכים לכבוש את הארץ מיוזמתנו, אבל אם הקב״ה נתן לנו את 
הארץ, אין

מסירת  נגד  מיוחדת  בתקיפות  עימי  דיבר  הרבי  כאן  להחזירה.  אופן  בשום  רשות  לנו 
שטחים. למרות

הימים", הרבי חשש  שהשיחה התקיימה כאמור שנתיים בלבד לאחר מלחמת "ששת 
מאוד כבר אז

שממשלות ישראל תרצינה להחזיר שטחים, והוא התנגד לכך בתוקף רב ואף הרים את 
קולו כשדיבר

על כך.

)מתוך יחידות של הרב יהושע קלינג - תשכ״ט - נדפס בכפר -חב״ד גליון 685(
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פרק ב' - מלחמות ומבצעים
גנרל אמריקאי התפלא על גנרל ישראלי

עתה מותר לפרסם סיפור המוכיח להיכן מגיעה ה'פחדנות' מהגוי: גנרל מארץ ישראל 
הגיע לארצות-הברית לצורך השתלמות. במהלך הימים נפגש עם גנרל מצבא ארה"ב - 
מומחה בתוכניות צבא. שאל האמריקאי את הישראלי: איך יתכן שלא כבשתם את צור? 

השיב לו הישראלי, כיון שפחדנו מהלחץ!

אמר לו הגנרל האמריקאי: זה שהעדיפו להאזין לדעת ה'פוליטיקאים', ולא לדעת אנשי- 
צור,  את  לכבוש  שיש  נוספות[ שקבעו  ומדינות  הברית  ארצות  ישראל,  ]מארץ  הצבא 
בדיוק מה שקרה  זה   - ובזמן קצר מאוד  גמור  בנצחון  היו מסיימים את המלחמה  ואז 
לארה"ב במלחמת וויטנאם, שגם אז אם היו נותנים לאנשי-הצבא לפעול כפי הבנתם 
- היו מנצחים, אך מאחר והפוליטיקאים לקחו את ההחלטה בעצמם - לכן נחלה שם 

ארה"ב מפלה.

)ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת אמור, אור לי"ד אייר פסח שני, תשל"ח(

להודיע 5 דקות בלבד לפני ששולחים טיל 

כאמור לעיל - היות ונמצאים מתוך העיר ביירות, מובן, שיכולים לעשות "תל" מכל 
זה. מספיק  השטח שבו נמצאים המחבלים, מבלי לקדם אפילו חייל אחד לתוך שטח 
להודיע 5 דקות קודם הפעולה שכל מי שרוצה יכול להתפנות ולעבור לצד השני של 

ביירות, או לצאת לגמרי מביירות. 

ובאופן כזה יכולים לסיים את הפעולה בשלימותה מבלי לאבד אפילו נפש אחת מישראל, 
ואפילו ללא פצועים, ויתירה מזו: לא יהיה צורך לפגוע אפילו בגויים, ואפילו לא באנשי 
אש"ף - כאשר הם ישתכנעו שאין זה איום בעלמא, אלא אמנם מתכוונים לעשות "תל" 

מהשטח שבו הם נמצאים!

)משיחית י"ג תמוז תשמ"ב(

לכבוש מבלי להכניס חיילים

ובקשר לטענה שסיום המבצע בשלימותו על-ידי הכניסה לתוך העיר יגרום לקרבנות 
חס-ושלום - הרי זו שטות לומר שאין דרך אחרת לכבוש מקום מצומצם כזה מלבד על-
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ידי התקדמות צעד אחר צעד בתוך העיר, אלא בודאי יכולים לסיים את כל הפעולה 
מבחוץ, מבלי להכנס לתוך העיר! 

לא  ואפילו  מייל,   20 או   40 בריחוק  )לא  עצמה  זו  בעיר  שנמצאים  מאחר  ובפשטות: 
בריחוק מייל אחד בלבד( - שהרי לא כל העיר ביירות נמצאת בידי המחבלים, אלא חלק 
מסויים בלבד - ומקיפים את המחבלים מכל הצדדים, והמקום הוא מצומצם )אמנם לא ד' 
אמות על ד' אמות בלבד, אבל שטח שאינו תופס מקום כלל ביחס לתותחים וכיוצא-בזה 
המוכנים כבר במקום הנ"ל( הרי בודאי שיכולים לעשות "תל" מכל שטח זה, ללא צורך 

בכניסה בפנים! 

וכאשר הצד השני יכיר בעובדה שהכוונה היא אכן להשתמש בתותחים אלו - הרי בודאי 
שיכנעו תיכף ומיד, ללא כל תנאי!

)משיחת י"ג תמוז תשמ"ב(

סיום הפעולה בשלימות תביא מנוחה ושלום

וכפי שראו בפועל בפעמים הקודמות - שכאשר לא סיימו את הפעולה בשלימות, הנה 
לא זו בלבד שהדבר לא הביא למנוחה ושלום, אלא אדרבה העדר סיום הפעולה גרם 
וגם בינתיים לא היה מצב של מנוחה ושלום, כי  נוספת לאחרי כמה שנים,  למלחמה 
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היו פעולות חבלה על-ידי מחבלים וכיוצא-בזה )למרות שלפעמים ניסו להעלים זאת 
במסוה של "תאונת דרכים" וכיוצא-בזה(, זאת אומרת שהעדר סיום הפעולה )בפעמים 

הקודמות( גרם לקורבנות נוספים, שכל אחד מהם הוא "עולם מלא"!

)משיחת ליל ג' תמוז תשמ"ב(

לא שמעו לגנרלים

בענינים אלו אסור בשום אופן לשאול אצל פוליטיקאי! התורה פוסקת שבנוגע לפיקוח-
נפש של חיילים, צריכים לשאול את אלו שיודעים מה עדיף לעשות בכדי למנוע קרבנות! 
וכידוע ומפורסם שבמלחמת יום- הכיפורים היו קרבנות רבים, בגלל שלא שמעו לגנרלים 

)שאמרו שיש לפתוח במלחמה( אלא לפוליטיקאים )שלא רצו לפתוח במלחמה(!

)משיחת ש"פ חיי שרה תשל"ו(

להקשיב לאנשי הביטחון ולא לפוליטיקאיים

כיצד  ומפורשת  ברורה  הוראה  ישנה  בתורה  בנוגע לשלימות הארץ:  גם  הוא  וכמו-כן 
צריכים לנהוג בזה, ולא כהאומרים שזהו ענין שלא נוגע לתורה אלא לפוליטיקה. והיות 
והתורה היא זו שצריכה לפסוק בכזה מצב, במילא, בשאלה זו עצמה - "את מי צריך 
לשאול איש-צבא או פוליטיקאי" - צריך רב לפסוק, ואין שום הבדל אם זה רב של עיירה 

קטנה או של עיר גדולה, כי אם הוא פוסק על-פי תורה אז כן יקום!!

ובנוגע לשלימות הארץ ומסירת שטחים, פוסקת התורה, שצריכים לשאול אנשי-צבא 
ולא פוליטיקאים, מכיון שזה ענין של פיקוח - נפש.

)משיחת שמחת תורה תשל"ו(

לא מספיק לפוצץ בתים

אחר-כך כשהגיע יהודי תמים ותבע: "תעשו משהו בפועל"! - לא היתה ברירה, והיו 
וכביכול  ומה עשו?! שחררו את אותו ערבי מהשמירה שעליו,  חייבים לעשות משהו. 
חבריו  עם  לעשות   - 'לעבודתו'  מיד  חזר  והוא  הערבים,  לבין  הובילוהו   - "גירשוהו" 
מה שעליו לעשות כעת רחמנא-ליצלן. וכשחשבו שעדיין אין זה מספיק, עשו 'טובה' 

ליהודים: פוצצו בתים!

מובן איזה רושם זה יוצר אצל מנהיגי המחבלים, וכיצד 'יבהלו' מכך, בשעה שרואים 
שבמקום לפגוע בהם בצורה ישירה - מפוצצים בתים, "שפך חמתו על עצים ואבנים"!
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)משיחת מוצאי ל"ג בעומר תש"מ(

"עונשו" של מסית

כיצד הענישו את המסית?! לקחו אותו וזרקו אותו בין אחיו הערבים. במקום להשאיר 
את  לומר  חופשי  הוא  הערבים שם  אחיו  לבין  אותו  גירשו  בחברון תחת משמר  אותו 
דעותיו, להסית ולהדיח - וכל זאת הוא אומר בתור ראש העיר חברון, עיר האבות! - 
מדוע מניחים לו לצאת, הרי שם יכול הוא להזיק הרבה יותר לארץ ישראל מאשר במצב 

בו הוא נמצא תחת משמר?!

)משיחת מוצאי ל"ג בעומר תש"מ(

פרק ג' - הסכמי שלום
נשיא מצרים לא מאמין 

אבל עתה, למרות שראו את הניצחון של מלחמת ששת הימים, שכל זה הגיע בזכות זה 
שלא פחדו והתרפסו בפני הערבים, בכל זאת, ישראל, כבר במשך שלוש שנים מתחננת 

בפני הערבים, שיקחו חזרה את השטחים שנכבשו.

נאצר נשיא מצרים, היה בטוח שישראל טומנת לו פח - הוא כלל לא העלה על דעתו 
שישראל תחזיר לו את השטחים שנכבשו ואשר מהווים גבולות טבעיים ובטוחים. אך 
לאחר שלוש שנים של הפצרות בלתי-פוסקות, הוא מתחיל להבין, שישראל באמת רוצה 

שהוא יקח את השטחים חזרה.

)משיחת ש"פ עקב תש"ל(

המטרה להרחיק את האויב מהגבול

בי"קעמפ-דייוויד" החזירו שטחים נרחבים החיוניים ביותר לבטחונה של ארץ. ישראל 
)כדי שלא יוכלו לפגוע ממצרים במערבה של ארץ ישראל( - כשמכריזים ומרעישים עתה 
)בנוגע למבצע "שלום הגליל"( שבהכרח להרחיק את השונא. מהגבול למרחק כזה שלא 

יוכלו להפגיז את יישובי הגליל - ואעפ"כ החזירו שטחים בטחוניים אלו! 

)התוועדויות - שנת תשמ"ב כרך ג' עמוד 1741(

הטעות בהחזרת בארות הנפט 

)והרי  בימינו אלו ע"פ דרך הטבע  -- שזהו "נשק" העיקרי  החזירו את בארות הנפט 
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הקב"ה רוצה שכל ענין יהי' בדרך הטבע(, ולא רק בשעת מלחמה, אלא זהו מצרך חיוני 
ביותר שבלעדו אי אפשר לנהל את ה"משק"! 

ויתירה מזו: בארות נפט אלו לא היו תחת בעלותם )של יהודים שבארץ(, וא"כ הס אינם 
ה"בעלי בתים" החוקיים שיוכלו לתת למצרים את בארות הנפט: ע"פ. החוק הבינלאומי 
בחפירת הבארות  חברות שהשקיעו  לאותן  הנפט  בארות  שייכים  תורה(  ע"פ  רק  )לא 
ושאיבת הנפט, ואעפ"כ, החזירו את בארות הנפט ללא בעלות חוקית עליהם, ולכן, עתה 
תובעים מאות  הם  כי  הנפט,  בארות  החוקיים של  צרורות" מהבעלי-בתים  "צרות  יש 

מיליוני דולרים עבור בארות הנפט!

ולאחרונה גילו כבר שנוסף על החזרת שטחים בטחוניים והחזרת הנפט - עלה הדבר 
)קיום החוזה ד"קעמפ- דיויד"( ע"פ הודעות רשמיות -- לע"ע "בהון תועפות": 17 בליון 

דולר; ועדיין אין זה הסוף!

)התוועדויות - שנת תשמ"ב כרך ג' עמוד 1741(

כאשר עומדים בתוקף מצליחים

אם היו עומדים בתוקף שלא להחוויר את השטחים הביטחוניים ושלא להחזיר. שדות 
תבע  שכנגד  הצד  והראיי:  כזה,  באופן  גם  השלום"  "הסכם  את  חותמים  היו   - הנפט 
שיחזירו את ירושלים העתיקה, ואעפ"כ, כאשר עמדו בתוקף והבהירו שזהו דבר שלא 
בא בחשבון - חתמו את "הסכם השלום" גם בלי החזרת ירושלים העתיקה, ועד"ז מובן 
בנוגע לשטחים ביטחוניים ושדות הנפט, שאם היו עומדים בתוקף שלא להחזיר זאת, היו 

חותמים את "הסכם השלום" באופן כזה!

)התוועדויות - שנת תשמ"ב כרך ג' עמוד 1741(

התרבה הטרור אחרי ההסכם

ואפילו אם היה להם את התוקף לפעול כנדרש - עדיין לא היו נחסכים כל הקרבנות 
והדם שנשפך, רחמנא-ליצלן, מאז תחילת חתימת החוזה האומלל של 'קעמפ-דייוויד', 
)ולמרות שהצנזורה של  ומפורסם  כידוע  וקרבנות המחבלים,  שמאז התרבו המחבלים 
ארץ הקודש אינה מניחה לפרסם זאת - יודעים זאת בחוץ לארץ, וכך בסופו-של-דבר גם 

בארץ הקודש יודעים מכך(.

)משיחת מוצאי ל"ג בעומר תש"מ(
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והרי רואים במוחש שמאז חתימת "חוזה השלום" התרבו מעשי החבלה על-ידי המחבלים 
- באמרם בפירוש שמעשי חבלה אלו הם כתוצאה מחתימת "הסכם השלום", בראותם 
שעל-ידי לחץ מסויים יכולים הם להשיג כל מה שדורשים! ולכן אומרים הם "אכלנו 

ונאכל עוד"!

)משיחת יום שמחת תורה תשמ"ב(

אודות השם "קעמפ-דייוויד"

אינני מעונין לקרוא למקום בשם "מחנה )=קעמפ( דוד" - אוי ואבוי שמשתמשים בשמו 
 - דוד"  בעובדה שב"מחנה  ואבוי שמתפארים  אוי   - לדברים שכאלה!  המלך  דוד  של 
רוצים לקיים תנאים אשר הם הפכיים לחלוטין מ"דוד מלך ישראל", מהשולחן-ערוך, 

מהיהדות ומההגיון הפשוט. 

בשום מקום בעולם לא נשמע שמוסרים נשק לזה שפוחדים ממנו!!! 

וכשמוסרים להם את הנפט - לא מוסרים להם דבר שבאמצעותו תהיה תאורה, או הפעלת 
מכונות חשמליות - אלא מוסרים להם נשק!!!

)משיחת כ"ט אלול תש"מ(

לדרוש את השטחים בחזרה מצד דין 'מקח טעות'

לכל לראש - לא להחזיר שטחים נוספים לאינם יהודים, ויתירה מזו: להשתדל לקבל 
בחזרה את השטחים שהחזירו לפני-זה. 

לוודאות  צריכים   - יציב  אינו  עתה  הענין  שכל  בפועל  שרואים  היות  אומרת:  זאת 

מדוע אתם מכניסים את המחבלים לבית-סוהר ? - תהרגו אותם!!!

-הסוהר.  לבית  אותם  ומכניסים  מחבלים  לוכדים  שאתם  בכך  גם  טועים  "אתם 
ואז הוסיף תחזית:  והבא להרגך השכם להרגו״,  מחבלים אלה באים כדי להרוג, 
שיבואו  סוהר, משום  לבתי  אותם  מכניסים  -כך שאתם  על  ביוקר  "אתם תשלמו 
אליכם בעתיד בדרישות שונות של עיסקאות שחרור וחליפין". מיותר לציין שדבריו 

של הרבי הוכחו כצודקים במילואם...

)דברי הרבי אל מר צבי כספי - נדפס בכפר-חב״ד גליון 635(
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שאם ההסכם מתבטל הרי אף אחד לא חולק שכל הדברים חוזרים לקדמותם, מאחר 
שמלכתחילה היה זה 'מקח טעות'. ולכן, צריכים כל השטחים ליפול לידי יהודים, כפי 

שהיה לפני-זה. 

ומן הראוי לעשות זאת תיכף ומיד, ויפה שעה אחת קודם - ועל-ידי-זה יחסכו כאבי- ראש 
ובלבולים מיותרים.

)משיחת ח"י אלול תשמ"א(

פרק ד' - פעולות טרור
מסתירים מהציבור פיגועים

ולא מפרסמים אודותם, כדי שלא  ישנם מקרים של מעשי חבלה שמעלימים  וכמו-כן 
ידיעת מאורעות  ובשלוה, ללא  יוכל הציבור לישון בשקט  ולכן  לגרום בהלה בציבור, 
אלו - כך שהציבור לא יוכל לטעון ולהרעיש עולמות: היתכן שממשיכים באותה שיטה 
של נסיגה וכניעה ללחצים, כאשר רואים במשך כל הזמן את התוצאות החמורות הבאים 
כתוצאה מהנהגה בשיטה זו! - וכדי למנוע את טענת הציבור כולו, מעלימים מקרים של 
"קטלא פלגא" )כתוצאה ממעשי חבלה אלו(, ועד שמעלימים אפילו מקרים של "קטלא 

כולה" רחמנא ליצלן!

)משיחת יום שמחת תורה תשמ"ב(

אף פעם לא היו כל כך הרבה מחבלים כפי שזה לאחרונה - ה'מזל' הוא שתופסים חלק 
מהם, ולכן אפשר להעלים ולא לספר אודות מספר המחבלים שתפסו!

)משיחת ח"י אלול תשמ"א(

המחבלים מקבלים מימון 'ממשלות הכותים'

אלא שהיא  מבצעים מלחמה,  עכשיו  כבר   - עתיד!  בגדר  אינה  כבר  המלחמה  הכרזת 
מתבצעת על-ידי המחבלים! - המחבלים אינם מקבלים כסף מאנשים בודדים, אלא הם 
ממומנים ישירות על-ידי 'מממשלות הכותים' - המלוכות הערביות השוכנות באפריקה 
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ובתימן! 

כבר  הם  בלבד, אלא  "צרו"  ולא   - "נכרים שצרו" במפורש!  ענין של  הוא   - זה  מצב 
מנהלים מלחמה!

)משיחת כ"ט אלול תש"מ(

"להד"ם"

באותם שטחים )הנמצאים על גבול ארץ ישראל( שישראל החזירה למצרים - מחנכים 
מחבלים, במטרה מפורשת לנסוע למקום מסויים, ואף מראים להם את המקום; לא בירדן 

או בערב הסעודית, אלא במקום פלוני, ולבצע שם מעשי חבלנות רחמנא-ליצלן!!! 

ואימוני טרור אלו אינם נעשים בסתר )כפי שבני-ישראל, להבדיל, היו לומדים במרתפים 
ברוסיה( - אלא מאמנים את המחבלים בגלוי לעין-כל, וכולם יודעים מזה!!! 

רק שבעיתונים הרואים-אור בארץ ישראל - אין מרשים לפרסם זאת. אך בעיתוני חוץ 
לארץ כתבו על כך. 

וכאשר שואלים את אותם יהודים שהחזירו את השטחים, מה יש להם לענות על-כך? - 
עונים הם תירוץ מן המוכן: להד"ם - לא היו דברים מעולם! 

וכשמראים להם עובדות אלו - אומרים הם: די בכך שראינו זאת, ואין צורך להמשיך 
ולדבר על-כך; ישנם דברים חשובים יותר שצריך לדבר עליהם! 

)משיחת ש"פ שמיני תשמ"א(

 

פרק ה - ירושלים

מדוע נפלו הרבה קרבנות בכיבוש ירושלים העתיקה?

הם רוצים כעת לחזור שוב על אותה טעות שעשו במלחמת ששת הימים: 

וכששאלתי:  המקומות.  בשאר  מאשר  קרבנות  יותר  נפלו  העתיקה  שבירושלים  ידוע, 
היתכן?! הרי על-פי טבע היה צריך להיות הפוך?! לא ענו לי על-כך דבר. אבל מכיון 
שאני עקשן, הצלחתי לברר )הם אינם יכולים לדעת אצל מי ביררתי, כי הרי יודעים שיש 
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לי קשרים עם כמה וכמה, ואני גם לא אספר זאת( שהסיבה היתה שכאשר ניתנה הפקודה 
לכבוש את כל האיזורים, היתה פקודה שלא לכבוש את ירושלים העתיקה! וגם כשעברו 
מספר ימים מהמלחמה, ולמרותֶ ָׁשירּו על החיילים, בכל זאת לא נתנו רשות בטענה שהם 

מנהלים משא-ומתן פוליטי.

ולאחר מכן, כשבכל זאת הסתערו ועברו דרך 'שער מנדלבאום' - היו חייבים להעצר, כי 
לא היו בידי המפקדים שום תכניות כיצד לכבוש את ירושלים העתיקה. וברגע האחרון 
בשעת המלחמה היה על המפקדים להביא מומחים ולהכין תכניות במהירות ובחיפזון, 

ולכן נפלו שם קרבנות רבים!

)משיחת ש"פ חיי שרה תשל"ו(

לשמור על השליטה בירושלים

כל הזמן 'הרעישו' על כך שלא יתנו לעשות מירושלים העתיקה דבר לאומי - עיר שיש 
בה שלש ממשלות, אך בפועל הם הגיעו למצב גרוע הרבה יותר! 

שלכאורה, מה נוגע איזה דגל יונף שם? הרי זה לא תופס מקום, לא נוגע לאף אחד, ואין 
עם זה בעיה בהלכה, עם כל הסברות שישנם בדבר. אך לא תופסים כמה שהדבר מבהיל: 
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שעד לפני כמה שנים שללו בתכלית שירושלים תהיה שייכת לכמה ממשלות, ואפילו 
לא רצו שהיא תהיה 'עקס-טעריטאריאל'. אבל כעת, )לא יהודי, אלא( גוי קיבל גדלות - 
ובלשון פשוטה: 'חוצפה' - ומגיע ומסביר שהכל שייך לו. ואומר זאת לא רק על חברון, 
שכם, או ירושלים העתיקה, אלא אדרבה - הוא דורש שיתנו לו בידיים את מקומם של 

קדש-הקדשים, ואבן השתיה, ואף יתנו לו להניף שם דגל ירדן!

)משיחת ליל אדר"ח אייר תשל"ו(

פרק ו - חברון
אין לערבים שום שייכות למערת המכפלה

ישנם יהודים שהם בבחינת "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו" הטוענים שמערת המכפלה 
את  להם  למסור  צריכים  ולכן  ליהודים  שייכת  שהיא  מידה  באותה  לערבים  שייכת 
המערה. ובעקבות כך הם אף מערימים קשיים על היהודים הרוצים להתפלל במערה. 
וסברתם היא שהרי לאברהם אבינו היו שני בנים, יצחק וישמעאל. ואם-כן, גם הערבים 

הם "בעלי-בתים" על המערה. 

כל  כי  ישמעאל,  כלל צאצאי  אינם  היום  זאת שהערבים של  היא, שמלבד  אך האמת 
- הם ערב רב של כל מיני אומות  ירדן  וחצי  מצרים, חצי סוריה, שלשת-רבעי לבנון 

מאפריקה, רוסיה, ארמניה וכדומה, ורק מיעוט מהם קטן הם ישמעאלים מקוריים; 

הרי  כי  המכפלה.  למערת  שייכות  שום  אין  עצמם  ישמעאל  לצאצאי  גם  זאת,  מלבד 
)ולא מהערבים(  מסופר בפרשתנו שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה מבני חת 
עבור קבורת שרה, ולערבים - גם צאצאי ישמעאל - אין שום שייכות לשרה, שהרי הם 

מתייחסים להגר. 

]ואף שאחרי קבורת שרה, נקבר שם גם אברהם - אבל מלכתחילה קנו את המערה עבור 
קבורתה, ובפרט שאחר-כך נקברו שם יצחק ורבקה, יעקב ולאה - שאליהם ברור שאין 

לערבים שום שייכות כלל וכלל[.

)משיחת ש"פ חיי שרה תשל"ו(

המקומות שנקנו בכסף

מנצלים את הקשיות-עורף והמסירות-נפש המושרשים ביהודי כדי למנוע מיהודים לגור 
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בשכם )שהיא מהמקומות הספורים שעם-ישראל קנה בכסף מלא - וזה נכתב אף בתורה 
שגם הגויים מודים בנכתב בה, ועליה טענו כל הזמן שהיא שייכת ליהודים(, בחברון 
ובירושלים העתיקה )אותה קנה דוד המלך מארונה המלך, ושילם עבורה בכסף שגבה 
מכל השבטים - ולכן היא נחלה שאינה מתחלקת לשבטים - שזה לא מדובר על ירושלים 

החדשה שמחוץ לחומה, אלא על ירושלים העתיקה ומקום המקדש(.

)משיחת י"ט כסלו תש"מ(

שטר הקניה

ויש להדגיש מה שרואים בפועל: ישנו עדיין שטר הקניה של אדמו"ר האמצעי בנוגע 
לשטח של חברון. וזאת מלבד ה"שטר קניה" התקיף והגדול ביותר - שזהו מה שכתוב 

בתורה. וכמו-כן הוא לא רק בנוגע לחברון.

)משיחת אור לועש"ק ויצא תש"מ(

הרצחת וגם וירשת?

ולא זו בלבד, אלא רוצים לוותר גם על חברון! זוהי בושה וחרפה שבארץ ישראל יהיה 
חוק, שעליו חתמו כל שרי ממשלת ישראל, שמשמעותו הברורה היא שליהודים אסור 
לגור בחברון וליד מערת המכפלה. והחוק הזה, נמסר בשמחה לידי ראש עיריית חברון, 

שבני- משפחתו רצחו יהודים בחברון בפרעות תרפ"ט - "הרצחת וגם ירשת"?!

)משיחת ש"פ עקב תש"ל(

ראש העיר השתתף בפוגרום בתרפ"ט

לא זו בלבד - ראש עיריית חברון הוא ערבי שהשתתף בפוגרום שהתרחש בשנת תרפ"ט 
נגד היהודים, וכעת הוא ראש העירייה שם, בה-בשעה שיודעים בבירור, שהוא או אחיו 
המוכיחים  תקופה,  מאותה  תמונות  ישנם  היהודים!  נגד  בפוגרום  חלק  נטלו  אביו,  או 
בבירור שהיתה לראש העיר של חברון שייכות לטבח. וראש העיר, לא רק שאינו מסתיר 
את זה, אלא מתגאה בזה שהוא סילק מחברון את היהודים. ולערבים האלו - לא לערבים 
שמתגוררים במצרים, אלא לאותם הערבים שרצחו יהודים בתרפ"ט - נותנים את חברון!

)משיחת ש"פ נח תשל"א(

הייתכן שליהודים אסור לגור בחברון?

ואכן, בנוגע לחברון, זו היתה טעות שלא דיברתי על כך ברבים. פעלתי רק בחשאי וזה 
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לא הועיל. וההוכחה היא, שחוקקו חוק שליהודים אסור לגור בחברון, אלא רק מחוצה 
לה וגם זה - רק ל-240 משפחות. שאלתי: היתכן?! כיצד יכול להיות שיהודים מחוקקים 
חוק שנותנים את חברון עיר האבות לערבים?! וגם אם רוצים שיהודים לא יגורו בחברון, 
מדוע צריכים לבצע זאת דוקא על-ידי חוק? והרי ברגע שרצו לזרוק את היהודים מחברון, 
שלחו אנשי צבא שגירשו את היהודים, וכל זה נעשה גם ללא חקיקה, ואם-כן מדוע היו 

צריכים לחוקק את החוק הזה, שחתומים עליו כל השרים?! 

ניסו לענות לי, שאין הבדל אם יש חוק או אין חוק, שהרי בכל מקרה יהיו היהודים מחוץ 
כי מאחר כשמחוקקים חוק כבר אי אפשר להתחרט  כך,  זה לא  לחברון. אבל בפועל 
ממנו, ובפרט שעל החוק הזה - לתת את חברון לערבים - חתומים כל 24 השרים, מקצה 

הימין עד קצה השמאל.

)משיחת ש"פ נח תשל"א(

שלחתי שליח לממשלה ליישב את חברון

שלחתי שליח לממשלה שישאל אותם, כיצד יתכן שמוסרים בידיים את חברון לערבים. 
וענו לי שזה לא כך, כי הרי ל-240 משפחות כן התירו לגור שם. שאלתי שוב: הרי גם 
ל- 240 משפחות אלו התירו לגור רק מחוץ לגבולות חברון ולא בחברון עצמה. וענו לי: 
מה זאת אומרת, הרי המקום בו התרנו להם לגור, הוא מהלך של עשרה רגעים ממערת 
המכפלה. שאלתי אותם: מהי המעלה שזה מרחק של עשרה רגעים, והרי במרחק של 
)ובכך להיות פטור מכל המצוות התלויות  ישראל  גם אפשר להיות מחוץ לארץ  רגע 

בארץ(. בפועל, אפילו שזה מרחק כה קצר - זה מחוץ לחברון!

)משיחת ש"פ נח תשל"א(

לזה יקרא נצחון?

ושיא האבסורד הוא: מתגאים על הניצחון בכיבוש חברון. ובמה מתבטא ניצחון זה, אם 
לא מתירים ליהודים להתיישב בחברון?!

)משיחת י"ט כסלו תשל"א(

המצאה של קרית ארבע

בנוגע לחברון, לא מניחים  נוהגים  גם  כך   - לירושלים העתיקה  בנוגע  וכפי שנוהגים 
ליהודים להתיישב בחברון! וכשהרעישו - היתכן?! - האמנם לא יניחו ליהודים להתיישב 
ליד  להתיישב  ליהודים  שיניחו  להם המצאה,  'נפלה'   - עיר האבות?!  בחברון  ולחיות 
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חברון, ואף נתנו לזה שם - "קרית ארבע", וכיון ששם זה נקרא על חברון, כמו-שכתוב 
בפסוק "קרית ארבע היא חברון" - במילא, סברו הם, לא יהיה רעש מכך שלא מניחים 

ליהודים להתיישב בחברון.

אבל כל פעולות אלו אינן משנות את העובדה שמקום זה הוא מחוץ לחברון: לחברון - 
כמו לכל עיר - יש את גבולותיה על-פי התורה ואותו מקום הוא בפירוש לא בגבולות 

חברון!!!

)משיחת ש"פ נשא תשל"ו(

אשמת הפוליטקאים הישראלים שפנו לממשל האמריקאי

ויהודה  חברון  את  וימלאו  שיישבו  ספק  שום  היה  לא  בוושינגטון  האמריקאי  לממשל 
אך  לכולם.  ברור  היה  וזה  בכך.  ספק  שום  היה  לא  לערבים  אף  ביהודים,  ושומרון 
כל  את  למסור  מוכנים  שהם  האמריקאי  לממשל  הודיעו  ישראל  של  הפוליטיקאים 

השטחים! 

למוסקבה  זאת  הודיעה  כבר  ארה"ב   - פעמים  הרבה  כל-כך  לוושינגטון  שפנו  ומכיון 
ולערבים. הערבים הבינו, שמאחר וישראל לא יכולה להסתדר ואין לה כח להחזיק את 
השטחים, לכן היא רוצה להחזיר אותם, ובמילא יחזירו את חברון, שכם, הגולן, ואפילו 

את ירושלים העתיקה!

)משיחת שמחת תורה תשל"ו(
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גדר נתינת גט בקידושי ספק 
לדעת הרמב"ם

 הוספה מיוחדת  

החתן הרה"ת שלמה שיחי' כהן

הרמב"ם בספר נשים בהלכות אישות פ"ג ה"ב כותב בסוף ההלכה "נתן הוא ואמרה 
היא - הרי זה מקודשת מספק" וכן בהלכה ז' כותב אמר לה או כתב לה הרי את מיוחדת 
לי וכו' - הרי זו מקודשת מספק'', וכן בהלכה י' כותב באמצע ההלכה "אמר לה חצייך 
")ויש  וחצייך פרוטה למחר כו'- בכל אלו מקודשת מספק  מקודש לי בפרוטה היום 
עוד מקומות שאומר ככה שמקודשת מספק בפרק ד' ואין כאן המקום להאריך בזה(, 
ואילו בהלכה י"ד כותב "הייתה הבת ספק בוגרת, בין שקידשה אביה שלא לדעתה 
בין שקידשה היא עצמה שלא לדעת אביה. הרי זו מקודשת בספק-לפיכך צריכה גט 

מספק".

ולכאורה תמוה, שהרי הרמב"ם הוא ספר הלכות וצריך לכתוב בבירור האם צריכה גט 
או שלא במקרה של מקודשת מספק?

וגם אם תמצא לכאורה תירוץ דחוק לומר שבאמת הרמב"ם אינו מוכרח לכתוב זאת אז 
למה בהלכה י"ד כן כותב ש"לפיכך צריכה גט מספק"?

ובספר המפתח להרמב"ם )מהדורת שבתי פרנקל( כותב על מה שכותב הרמב"ם בה"ב 
שמקודשת מספק - "האם כוונתו מדרבנן וכדברי הרי"ף",שמובאים בשו"ת מהרי"ט 
חלק א' סימן קל"ח ד"ה "ואחר"-שכותב שם שאחרי שנתבררו כל הקושיות וכו' צריך 
הוא  "נתן  בפ''ק  בקידושין  אותו,משום שאומרים  דנים  איך  קידושין  כל ספק  לבאר 
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ואמרה היא - ספיקא היא וחיישינן מדרבנן" )לשון הגמ' שם בדף ה' ע"ב(. והסתפק 
בזה הר"נ הרבה, שבגלל שיש לומר שהוא מדאורייתא, ואיך אומר 'חיישינן מדרבנן'?

והרי גם מהתורה יש לחשוש. והרמב"ם כתבה "הרי זו ספק מקודשת" ולא כתב האם 
באמת  ולכן  כך(.  שכותב  באמת  ראינו  שאנחנו  )כפי  חכמים  מדברי  או  מהתורה  זה 
מסתפק המהרי"ט האם בכל ספק קידושין צריכה גט מהתורה או לא, שמהתורה אפשר 
בגמ'  שכתוב  'תיקו'  מכל  שונה  זה  מה  שלכאורה  חזקתה'.  על  אשה  ש'העמד  לומר 

שאומרים בו 'העמד ממון על חזקתו'?

ולכן גם פה ניתן לומר שתהיה מותרת להינשא. אלא בגלל 'ערוה' אסורה מדרבנן. 
ולכן בגמ' עצמה אומרים 'ספק ספיקא הוי וחייש' מדרבנן'. "אבל הרי"ף כתב לקמן 

בפרקין דבעיא... דהוה לי'ה ספיקא דאורייתא ולחומרא ע"ע" - עכ"ל.

ולכאורה משמע מזה שצריך לומר שהר"ן נסתפק בכל ספק קידושין האם בחומרה 
מהתורה מעמידים אותה על "חזקתא קיימא" )ומאריך שם לבאר שבאמת כן מועמדת 
ככה-ואין כאן מקומו(. ומזה משמע שבגלל שהרמב"ם באמת הוא ספר הלכות ע"פ 
גט, משום שאנחנו מעמידים  כותב שמקודשת מספק אבל לא צריכה  תורה לכן רק 
ממון  כל  כמו  לשני!  מקודשת  איש-ולא  אשת  שהינה  הראשונה  חזקתה  על  אותה 
שמעמידים אותו על חזקתו. ובהלכה ז' מה שכותב ג"כ באותה לשון שמקודשת מספק 
)בלי שמזכיר את הצורך בגט(, מציין ספר המפתח על אתר את ה'קובץ שיעורים' על 
מסכת קידושין אות ל"ב )לאחר שמציין ש'לכאורה אינו כרות גיטא'( -שכותב ה'קובץ 
שיעורים' שם: "אלא דלענין כריתות בעי לשון ברור שלא יהא בו שום נידנוד ספק 
עי"ש ", ולפי"ז הכא דהוא ספק גמור-שמא אין בלשון קידושין דודאי לא הוי כרות 
גיטא ולא מהני כה"ג בגט", שמשמע מזה שאין כאן 'העמד אשה על חזקתה' ובכל 

מקרה של ספק-לא יועיל גט.

וניתן באמת לומר שבהלכות ב' וז' וי' ששם הספק הוא בכל מיני סוגי לשונות שהאיש 
אומר לאשה ולכן יש לחשוש לקידושין )כמובן מדרבנן בלבד(. אבל בגלל שמהתורה 
מעמידים את האשה על חזקתה, כפי שביארו הרי"ף והר"ן - והביא אותם ה'פרי חדש' 
וביאר שזה כמו כל ממון שמעמידים אותו על חזקתו, ולכן לא כותב הרמב"ם בהלכות 
אלו שצריכה גט מספק, משום שבאמת לתורה ברור שלא מקודשת ומשום הכי לא 

צריך גט מדאורייתא!

אבל בהלכה י"ד ששם הספק הוא מתי שהבת היתה ספק בוגרת, במקרה שאביה קידש 
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מקודשת  היא  אז  אביה,  מדעת  שלא  נתקדשה  עצמה  שהיא  או  מדעתה  שלא  אותה 
מספק ולכן גם צריכה גט מספק, משום שבזה לכאורה אפילו התורה תסתפק כי לא 
מדובר כאן בלשונות  מסויימים שהאיש אמר לאשה אלא במעשה של האבא שלא 
מדעת ביתו או במעשה של האשה שלא מדעת אביה - ולכן במקרה כזה להרמב"ם 
תצטרך גט מספק! וכפי שכותב על זה בספר המפתח להרמב"ם - על המילים 'מקודשת 
מספק' - "מן התורה או מדרבנן", שבאמת הספק הוא גם מהתורה וגם מדברי חכמים. 

אך כיוון שלדעת תורה קיים הענין של "העמד ממון על חזקתו" גם באשה, לכן הגט 
בפועל הינו רק לפי רבנן. שהרי אם זה היה גם מהתורה, אז ספר המפתח היה כותב 

את זה.

כן  ולמרות שהוא  העולה מכל האמור: הרמב"ם הוא ספר הלכות ע"פ תורה בלבד, 
מביא ספיקות מדרבנן גם כן, עדין את הספיקות עצמם פוסק אך ורק על פי תורה! 
ולכן בכגון דא שכותב "מקודשת מספק" בלי לכתוב האם צריכה גט או לא-אז באמת 
לא צריכה גט ע"פ תורה, ומשום כן לא טרח הרמב"ם לציין הדין משום שברור לו 

הדבר, וקל להבין.



לר״נ 

 פייגא יפה בת שמעון
 הקיסו ורננו שוכני רפר 

והיא בתוכם ותכף ומיד ממש

•

 לר״נ 
 יהודה אידה בת זעליג
 הקיסו ורננו שוכני רפר 

והיא בתוכם ותכף ומיד ממש

•

 ל כות 
כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

 ל ירו  הת לותו המיידית
 לרין כל תיכף ומיד ממש!


