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  ל"אברה יצחק הכה	 קוק זצ הרב
  

  הבית שנהרס כבסיס לבית חדש �סדר חוס	 
  

  פתיחה למסכת יבמות דברי

  )י הרב משה צבי נריה"ע מונרש( 

  
נמצאו רשומי� אצלי . ל"עיקרי רעיונותיו המופלאי� של מר� הרב זצ: המביא לבית הדפוס אמר

  . ד"ר! תרצודומה שנאמרו בישיבה בראשית חו. פרקי��בפנקס קט� בראשי

תו# , ונסחתי את הדברי� בהרחבה, עינינו�הרשיתי לעצמי לעשות אזני� לתורתו של מאור עתה

�  . נאמנות מלאה לעיקריה

   

  .א

ההגיו� הרגיל . י חכמי המערב היא יבמותפואילו ל, שי�היא מסכת קידו, הראשונה של סדר נשי� לפי הגאוני� המסכת

�  . יותר נבי� את דעת האחרוני� אול� בעיו� פנימי, הוא לצד הראשוני
   

, חוס� משמעותו דבר קיי�"). חוס� זה סדר נשי� � והיה אמונת עתי# חוס� : "א, שבת לא' עי(נשי� נקרא חוס�  סדר

, חטאובואו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא לא , )א, ה(ל אומרי� במסכת עבורה זרה "חז. דבר מקיי�: וביתר דיוק

�וזוהי החסינות , לרציפותו, האד��גו! וזמ� קיומו המוגבל מחייבי� לדאוג לחסינות מי�חולשת ה. לא באנו לעול

�  . של בני� המשפחה, הטבעית של סדר נשי
   

�החסינות התורתית גבוהה היא מהחסינות הגופנית , החוס� שמעניקה התורה הוא למעלה מ� הגבורה הטבעית אול

, רגילי�ולא עוד אלא שחיי� אלה של תורה אינ� חיי� , לא רק מחס�ו, )ב, כתובות קיא" (אור תורה מחיה" �הרגילה 

�ג� , ועל כ� ה� פועלי� ג� במצב של הריסה. בי� מצד הנשמה הרוחנית ובי� מצד הגו! החמרי, אלא נצחיי� ה

  . כשנתערער הבני� הטבעי ונהרסה המשפחה

   

  "ולא ימחה שמו מישראל"
  

" ולא ימחה שמו מישראל, יקו� על ש� אחיו המת" �מסתעפי� בפרטיה� והענפי� ה, יסוד מצוות יבו� וחליצה וזהו

 שתהיה, שימש#, שישאר, שמירת הש�, הקימה והקיו� � מפורשת ומודגשת כא� המגמה של המצוה). ו, דברי� כה(

  . המשפחה חסינה
   

וא לעיני רואי� אשר וניכר ה, העני� סוד גדול מסודות התורה בתולדות האד�: "ח, לח, � בראשית"וכ# כתב הרמב[ 

קראו אותו  �מדעת� העני� הנכבד הזה , וחכמי ישראל הקדמוני� �  � �עיני� לראות ואזני� לשמוע ' נת� לה� ד

  ". גאולה
   

והאיש  � � �הרי היא כאחד מאבריו , לפי שהאשה אחרי שנשאת לאיש, משרשי המצוה: "ח"החינו# מצוה תקצ ובספר

 �מחסדי  היה, שהיא עצ� מעצמו ובשר מבשרו, זולתי זאת האשה, לו בעול� הגופני אי� זכר � �  � הזה שמת בלא בני

ועובד , כדי שיהיה אותו הזרע ממלא מקומו, בשרו�על ידי אחיו שהוא ג� כ� כחצי, להקי� לו זרע ממנה, ל עליו� הא

  ". המקובלי� אצליתי ויש במצוה הזאת עיקר גדול וטע� נכו� אמ � � � , ויזכה על ידו בעול� הנשמות, בוראו תחתיו
   

 � לא אצלחו , יאות � אי אצלחו , קודשא ברי# הוא נטע אילני� בהאי עלמא: תא חזי: "ב, בזוהר וישב ד! קפז ושנינו

�תצא ' פאברבנאל ' ועי". ה כלהו לטב ולאתקנא עלמא"ובגי� כ# כל אורחו דקוב, אפילו כמה זימני�, אעקר לו� ושתל לו

  ]. 'וכוה אמנ� טע� היבו� וסודו "ד

   

*  
ה נת� "שהקב, במסכת זו מתגלה. ואשרי מי שיכול לקנות ידיעותיה על כל מעמקיה �ורחבה היא מסכת יבמות  גדולה

 בעול�וגילוי זה מופיע בי� בעול� הרוחני ובי� , לבנות מה שהוא הרוס ולהשיב מה שנאבד, כח ממקורה של תורה

  . המעשי� הממשי
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רבה �בראשית" (בונה עולמות ומחריב�"וכדר# שמצאנו בבריאת העול� . סתירה ובני�, הדבר הוא בצורה של בני� מהל#

סדר של  והכניס, עול� אשר ש� ק) לתוהו ובוהו, שמתו# הריסת כל העולמות הקודמי� נבנה עולמנו זה � ) א, פרשה ט

הבית שנהרס הוא  � כ# ג� כא� , )על המי�' ה קול ד"ט ד"י' עמ, ב"ח, ראה עולת ראיה(חוס� בכל סדרי המציאות 

  . על שמו ועל זכרו, השומר על הבית הקוד�, המשמש בסיס לבית חדש בישראל

   

  .ב

  הנעל יחזור ויאיר האור
  

�שהתרחשו , שקדמו להיוולדנו, � שה� למעלה משכלנוויש ש� דברי. הנשמתי שלנו הול# בדר# זו�הבני� הפנימי ג

נר " �  לידהכי אור גדול מאיר על האד� בירחי , )ב, ל(שמלאי בברייתא במסכת נידה ' וכ# גילה לנו ר. בימי התרקמותנו

משכחי� אותו , והנה דוקא בהולדו יורד האד� מאותה מדרגה גבוהה, "ומלמדי� אותו כל התורה כולה, דלוק על ראשו

, את עצמו מכח רצונו ויבנהוהדבר הזה נעשה על מנת שישוב האד� . תו וממילא נעל� האור שבנר הדולק על ראשותור

החלק  �" ות� חלקנו בתורת#"ונראה שעל זה אנו באי� ומתפללי� . ועל ידי פעולותיו הוא, מכח בחירתו החפשית

, לחזור ולזכור תורה שלמדנו, "וללמודלשמוע , להבי� ולהשכיל"ומשנזכה . שכבר זכינו פע� לאורו, שכבר היה לנו

�נר לרגלי דבר# ואור " �ועל פיו נכוו� דרכנו , "והאר עינינו בתורת#", להאיר על ראשינו, האור הגנוז, יחזור האור הנעל

  ). קה, תהלי� קיט" (לנתיבתי

   

  על מנת לבנות במקומו סותר
  

בר� , )א, שבת עג. (המלאכות� אכת סותר נכללת בי� אבותג� מל. במלאכות שבת: למהל# הזה יסוד בהלכה אחרת ויש

שהוסיפו  אלאולא עוד . ואי� כא� מלאכת מחשבת, שא� לא כ� אי� זה אלא קלקול, הדבר מותנה בסותר על מנת לבנות

שאז התיקו� , )יח' א מהלכות שבת הל"� פ"רמב; ב, שבת לא" (על מנת לבנות במקומו"שהוא דוקא , בתנאי זה ואמרו

א בספרו הבהיר "שליטש אליעזרי "הגר, מה שכתב בזה אחד מיוחד מראשוני ישיבת מרכז הרב' ועי[של� הוא 

  ]. כז' סי �ב "א תשכ"ת �" מלאכת שמואל"
   

שמעו� הפוטר במלאכה ' ג� אליבא דר(מוסבר החיוב , בה בשעה שבקורע על מנת לתפור ובמוחק על מנת לכתוב והנה

הרי , )'וכוה חו) "ד, א, תוספות שבת קו" (קלקול גור� תיקו� יותר טוב לבסו!שה"בסיבה ) שאינה צריכה לגופה

שממלאכת ) ה וסותר"ד, ב,שבת לא(וכותבי� התוספות , "תיקו� יותר טוב"בסותר על מנת לבנות אי� אנו תובעי� כלל 

, מחשבת לאכתלמנחשב הדבר , "מתק� בסתירה זו יותר משלא היה בנוי ש� מעול�"שג� א� אינו , המשכ� למדנו

ובכל התנאי� ובכל המצבי� הננו מעריכי� , והיינו מפני שג� המש# בני� חשוב הוא מאד, ולכולי עלמא חייב הוא עליה

�  . ישובו של עול� וקיומו של עול
   

א! היא נעשתה בדר# של , ה"מלאכתו של הקב, הרי כיו� שמעשה הבריאה, ושבת היא זכר למעשה בראשית והואיל

יסוד  מהווהכ# � ומחשבת הבני� שלאחר, לפיכ# נקבע שמלאכה זו א! היא מלאכת מחשבת היא, לבנותסותר על מנת 

התיקו� שבמחשבת הבני� מעלה את הקלקול שבמעשה הסתירה לדרגא של : היינו, חיובי במעשה הסתירה של עכשיו

  . מלאכת מחשבת

   

*  
והנה מתברר שרעיו� זה מקי! את  � " ו מישראלולא ימחה שמ" � זהו כאמור בני� העול� ההרוס  � מצות יבו�  יסוד

� יסוד �הוא הונח במהל# בריאת העול� ונקבע בהולדת האד� ועל יסוד קדו� זה נבנתה מסכת יבמות , החיי� כול

משקי� , מסתעפי� ומתרחבי�, ומעינות מעינות נמשכי� מיסוד ושורש זה � פנימי שהוא קוד� למסכת קידושי� �עיוני

�  . מסתרי רזי ההויה, נובעי� ממעמקי כבשונו של עול� הואיל וה�, ומרוי

  

   

   

  ]239�241' עמ, חלק ב, תחומי�: מתו�[


