ב"ה

לקראת עסק הסוגיא דשלש שבועות )כתובות קיא (.בחבורתינו "תורתך שעשועי"
הננו מגישים לקהל הלומדים החשובים

úåòåáù ùìù áúëî
øö÷å øéäá ïôåàá àéâåñä ìë óé÷äì

נערך באופן קצר ומסודר על ידי אחד המיוחד מחברי חבורתינו
הרה"ג המפורסם חוב"ט רבי ישעי' גדלי' קויפמאן שליט"א דומ"ץ קראלי

לכבוד...
...בעת ביקורך אצלינו ראיתי שאתה עוסק כעת בדפים אחרונים במסכת כתובות ,חשבתי שכדאי להעתיק בקיצור
תמצית קצת דברים שבספה"ק ויואל משה שמוסב על עניני גמרא זו ,ואולי תהנה מזה ,ואסדרם בעז"ה על סדר
הגמרא - .והאם שיש אריכות מ"מ תוכל ללמדו ולעיין בו לסירוגין מעט היום ומעט מחר )כל המראה מקומות בסתמא הם
ממאמר שלש שבועות(.

oilrn lkd
dy`l yi` oia welig yiy n"xd zhiy

קי :ברא"ש הביא שיטת הר"מ :דהנה בירושלמי דרק האיש כופה ואין האשה כופה ,וביאר הר"מ דמיירי בזמן
הזה ,ומתני' וגמ' דילן מיירי בזמן הבית .והבית שמואל באהע"ז סי' ע' מביא זה לפסק הלכה.
והחת"ס חולק על הבית שמואל ,מדאיפסיק בגמ' דילן בגיטין )מה (.דעבד כנעני שברח בזמן הזה לארץ ישראל ,רבו
עושה אותו בן חורין ,נראה מזה דפסקינן דין זה אף בזה"ז ,ואם כן אשה כמו כן ,דלא גרעה מעבד כנעני.
א[ וכתב מרן ז"ל לתרץ דעת הבית שמואל ,דעבד שאני דאיכא קרא לא תסגיר עבד אל אדוניו )ויוא"מ אות ב(.

ב[ על פי דברי הב"ח יש לנו עוד תירוץ ,דהחילוק הוא דאשה אינה יכולה לכוף בזמן הזה כיון דהבעל יש לו תירוץ
דלא יהיה לו פרנסה בארץ ישראל )שם אות ג(.
ג[ תירוץ מדברי האבני נזר :מצות עלי' לארץ ישראל הוא דוקא לצדיק ,ועל כן האיש שהוא מוחזק ואינו תובע
הכתובה יוכל לטעון שהוא ראוי לעלות שהוא צדיק ,אבל כשהיא תובעת יכול לטעון שאינו מאמינה שהיא צדיקת,
שהיא רוצה להוציא מהמוחזק ,ובעבד הוא מוחזק בעצמו על כן מובן שהעבד כופה לעלות )שם אות ח(.
oilrn lkdc mrh

התשב"ץ כתב דמה שאמרו הכל מעלין לארץ ישראל ,אינו בשביל מצות דירה ,אלא בשביל מצוות התלויות בארץ.
אבל המהרי"ט כתב שהטעם משום קדושת א"י ומצות ישיבתה שלמד הרמב"ן מקרא דוישבתם בה )במדבר לג נג( ,דאי
משום מצות הארץ ,אשה מה עבידתה ,דכל מה שקנתה אשה קנה בעלה ,ועוד עבד מה שייך במצוות התלויות בארץ,
ועל זה י"ל דגם עבד ואשה מצווין במצוות הארץ שלא לאכול טבל ולהפריש תרומות ומעשרות או דכל המצוות
חשובין יותר בא"י ,אבל הטעם שכ' המהרי"ט קשה ,דבירושלים אי אפשר לומר טעם זה ,דאין מצות ישוב ירושלים
יותר מכל ארץ ישראל ,אלא משום חשיבות המקום )ויוא"מ ישוב א"י אות ז(.
i"`l zelrl f"dfa devn oi`c 'i`x

אף לדעת הרמב"ן שס"ל שיש מצות ישוב א"י בזה"ז )עיין במדבר שם( ,י"ל דבזמן הזה אין האזהרה אלא שלא לצאת,
אבל לא לעלות ,והביא ראי' דאין נמצא בכל הש"ס חיוב לעלות .ואין לומר דסמכי אמשנה דהכל מעלין ,דמשם אין
ראי' כלל ,דאין הדין אלא שאם הוא רוצה לעלות לא תוכל לעכבו ותאבד כתובתה ,אבל אם שניהם אינם רוצים
לעלות לא אמרו בזה שום חיוב )ישוב ארץ ישראל אות נה(.

odk miig epiax zhiy

)(zelrl xne` `ed d"cez

"oiyper dnke" miig epiax k"yna

]בתוס' ד"ה הוא אומר לעלות" :אינו נוהג בזמן הזה דאיכא סכנת דרכים ,והיה אומר רבינו חיים ,דעכשיו אינו
מצוה לדור בא"י ,כי יש כמה מצות התלויות בארץ ,וכמה עונשין ,דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם"[.
לכאורה אינו מובן למה כתב 'וכמה עונשין' ,וי"ל הכוונה שבארץ ישראל חמיר כל העבירות שעושין שם ,מחמת
קדושת ארץ ישראל ,ויש עונש חמור כמ"ש הרמב"ן במעשה סדום )ישוב א"י אות סח(.
ואולי כוונת הר"ח שאף השומרי תורה ומצוות קשה למחות כראוי בעוברי עבירה ,ולכן יש עונשין )שם אות קלו(.

m"ekr caer eli`k ux`l uega xcd
m"ekrl ,mipin`nd zlynnn `veiy zngn xeqi`d

ברש"י )שמואל א' כו( ,ברוב דפוסים ,היוצא מא"י לחו"ל 'בזמן הבית' ,ע"כ .והביאור מפני שהיתה אז בא"י ממשלה
המאמינים בהקב"ה ,ויוצא לממשלת ע"ז .וכן מבואר ברש"י בסוגייתינו שכ' בדוד מפני שהי' צריך לברוח למלך
מואב ואל אכיש ע"כ .ולא כתב הטעם בשביל שברח לחו"ל ,הרי הטעם בשביל הממשלה וזה לא שייך בזמן הזה
)ויוא"מ אות ה(.

i"` aeyi zevn oipra

הרמב"ם השמיט מצות ישוב א"י .ובמגילת אסתר על ספר המצוות כתב הטעם למה השמיטה הרמב"ם ...דבזמן
הגלות לא שייך מצות כיבוש הארץ ,דאדרבה יש שבועה שלא יעלו בחומה.
mipey`xd zhiy

והרמב"ן )שם בסה"מ( דוחה פירוש זה ,דהלא אנו רואין שגם בימי דוד היה מצוה בכיבוש ,וכגון זה הוי מצוה
לדורות אף לדעת הרמב"ם )כמש"כ הרמב"ם דאינו מונה מצוה דעשה לך שרף וכדו' שהיה לאותו הדור בלבד ,אבל
מצוות שהיו בדורות אח"כ מונה אותן למצוות ,וכוונת הרמב"ן דשייך למנות אותו ,אבל ודאי מצות כיבוש מודה
הרמב"ן דאינו שייך בזה"ז ,דכיבוש צריך להיות ע"פ נביא ,רק מצות הישוב סובר הרמב"ן דשייך בזה"ז(.
וכתב הרמב"ן דמצוה זו נוהגת לדורות ,שכל אחד מתחייב בה ,ומה שהפליגו חז"ל שכל היוצא ממנה ודר בחו"ל
כאילו עובד ע"ז הוא משום מ"ע זו.
וכתב מרן ז"ל ,שבודאי כוונת הרמב"ן במה שדייק לומר 'כל אחד מתחייב' ,דכל יחיד ויחיד מחויב ,אבל ודאי
שייך השבועה שאסור לעלות יחד ביד חזקה )ישוב א"י אות ב'(.
הריטב"א סובר דבזמן הגלות בטל מצוה דוישבתם בה ,ורק נשאר דאדם הדר בא"י אין לו לצאת ממנה )ישוב א"י אות
ג'(.

'eke l"ega xcd lr mrh

וכן בכמה ראשונים לא ביארו כהרמב"ן דטעם הדר בחו"ל וכו' משום מצות ישוב א"י ,אלא שאמרו שהטעם רק
משום שיצא מממשלת קדושה לממשלת עכו"ם וזה שייך רק בזמן הבית .והרי"ף והרא"ש והטור והשו"ע השמיטו
לגמרי הך מימרא דלעולם ידור אדם בא"י שהדר בחו"ל הוי כעובד ע"ז ,ולא הביאו מזה כלל ,כי אין דרכם להביא
מה שאינו נוהג בזה"ז )והגם שהביאו הך דהכל מעלין משום דזה הי' תקנת חכמים ונשאר במקומה() .ישוב א"י אות כז(.
אלא שהרמב"ן לשיטתו ,שכתב בפרשת אחרי הטעם דהדר בחו"ל הוי כאילו עובד ע"ז ,בשביל השרים ,שא"י אינו
תחת שום שר אלא תחת הקב"ה בעצמו ,וחוץ לארץ הוא תחת השרים ,ולפי טעם זה שייך מימרא זו אף אחר החורבן
)אבל ודאי אינו שייך בזה"ז שיש ממשלת המינים( .ואולי טעמו ממה שהברייתא למד זה בתחילה ממה שנאמר לתת
לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלקים ,ושם אינו מוזכר שום זמן אלא תלה הדבר בארץ ישראל )שם אות כח(.
i"`n z`vl `ed xeqi`d

לכאורה קשה בזמן הבית שהי' מלכות של תורה בא"י ובפרט בימי עזרא ,היאך היה מותר לדור בחו"ל ,וי"ל דהנה

ברייתא זו דהדר בחו"ל וכו' מקורה בתוספתא דע"ז )פ"ה( ,וכתוב בה וז"ל" :כל המניח את ארץ ישראל בשעת שלום
ויוצא כאילו עובד עבודת כוכבים" .הרי דמיירי ביוצא מא"י ,ובשעת שלום .ובתו"כ נאמר בהדיא היוצא מא"י ,וכן
בשטמ"ק העתיק הגמרא וכתב היוצא מא"י ,ומה שנאמר בגמ' סתם הדר בחו"ל ,אפשר שנאמר מימרא זו לבני א"י,
וכולם הבינו דמיירי דוקא ביוצא )ויוא"מ אות יג(.
ואדרבה מה שיש בני ישראל בחו"ל מגינה על בני א"י ,כמש"כ הרמב"ן פר' כי תבוא שכיון שיש בני ישראל
בחו"ל נאמר על זה לא מאסתים ולא געלתים ,ואז לא נעשה יסורי התוכחה אף לבני א"י) ,ואנו מקיימין מצות ישוב
א"י ע"י שמחזיקין עובדי השם בא"י() .ויוא"מ אות יד(.
dyra xaer 'eke hinzyinw ded `xif iax
'nba zeiyewd

א[ כיון דיש 'שבועה' כדמסיק בגמ' ,למה אמר 'עובר בעשה'] .יתורץ להלן[.
ב[ קשה ממתני' דהכל מעלין ,היאך יכול להיות דיש איסור.
א .בהפלאה תי' דמשנה מיירי משאר ארצות חוץ מבבל )ויוא"מ אות א'(.

ב .וי"ל עוד ,דרב יהודה יכול לתרץ דמתני' מיירי בזמן הבית ,ובזמן הזה באמת אין דינא דהכל מעלין דיש איסור
לעלות לא"י ,אבל להלכה נראה דפסקינן כר' זירא ,כיון דכל הפוסקים הביאו להלכה הך דהכל מעלין )אות ט(.
d"awd riaydy zereayd
א[ איך השביע דורות הבאים ,הלא אי אפשר להשביע הנולדים )תשו' הרא"ש(.
ב[ קשה על רב יהודה כנ"ל ,כיון דגמ' מסיק דיש 'שבועה' החמורה ,א"כ למה אמר עובר ב'עשה' )ויוא"מ אות א(.
ג[ צ"ב מדוע השמיט הרמב"ם שבועות אלו שלא הביאן בספרו הגדול )שם אות ל"א(.

וי"ל כיון דכל התורה ניתנה בסיני וכמבואר במדרש רבה יתרו ,שכל הנביאים קיבלו נביאתן מהר סיני ,ושיר
השירים שהוא קודש קדשים בודאי נאמרה מסיני ,וכל הנפשות שבישראל העתידין להבראות עד סוף כל הדורות היו
במעמד הנבחר ,אם כן קיבלו שם השבועות שבפסוקי שיר השירים )שם אות לד(.
אלא דקשה הלא השביע הקב"ה גם לאומות העולם ,והם לא היו במעמד הר סיני .ובאבנ"ז תירץ שהיתה השבועה
לשרי האומות ולשורש נשמותיהם של ישראל למעלה ,והקשה מרן ז"ל דאין לשבועה כזו תוקף על פי הלכה.
לכן הביא מרן ז"ל את דברי בעל העקידה ,שכתב שבאמת שבועת מתן תורה גם כן אין שבועה עפ"י הלכה ,כיון
שלא היו שם הגופים ,אלא היה דרך משל ,כמלך שהבטיח לאחד שאם ישמור את בריתו לילך בדרכיו גם הוא
ישמרהו ורעה אליו לא תאונה ,אבל ברבות הימים כאשר הפר את בריתו ופסק את קשר הברית שבינו ובין המלך ולא
שמרו ועשו בו שונאי המלך כרצונם ,אי אפשר לומר בזה שהמלך ענשו ,כי לא עשה לו מאומה אלא שסילק שמירתו,
וממילא הגיע אליו עונש ,וכן בענין ישראל ,שאם ח"ו מפירים ברית התורה נסתלק השמירה וח"ו נעשה מה שנעשה
ע"י שונאי ישראל ,אבל באמת אינה שבועה על פי הלכה ,וא"כ מתורץ גם שבועות אלו שהשביע הקב"ה את בנ"י
השבועות שלא יעלו בחומה וכו' ,וכן מה שהשביע האומות הם ג"כ רק דרך משל ,שאם לא ישמרו השבועות הקב"ה
יטול שמירתו מהם )מתיר את בשרכם( וממילא יענשו בעונש מר )שם אות לה ,לו(.
ובזה מיושב הקושיא למה אמר רב יהודה העולה מבבל לא"י עובר ב'עשה' ,ולא אמר עובר ב'שבועה' שהוא חמור
יותר ,דכיון שנתבאר שמעיקר הלכה אין השבועה חלה על דורות העתידים ,ולא נאמר בלשון שבועה אלא "שיש
עונש כמו שבועה" ,ולכן בחר יותר לומר עובר בעשה שזה מעיקר הלכה )שם אות עט(.
ובזה מיושב למה לא הביא הרמב"ם השבועות ,כיון שאינם עפ"י הלכה רק להגדיל העונש ,וכמ"ש הרמב"ם
באגרת תימן שהוא דרך משל ,ואין דרכו של הרמב"ם להביא בספרו העונשים ,ולכן סמך על מש"כ בהל' מלכים
שבפסוקים המפורשים בפרשת נצבים כלולים כל עניני הגאולה ,ומי שאינו מאמין בזה כפר בעיקר ,וכתב בהל'
תשובה שמפורש בפסוקים אלו בפר' נצבים שאי אפשר לגאולה בלי תשובה ,ואז יתחילו עניני הגאולה משמים וסמך
עצמו הרמב"ם על זה )שם אות פ(.

dreayd lg izn cr

דבר ברור ,שמה שאמרו בקרא ובגמ' אזהרה על ישראל סתם בלי זמן ,אי אפשר ליתן זמן וגבול אח"כ על זה,
והשבועה חלה לעולם בלי הפסק ,ומה שכתב בכתבי אריה"ק זמן של אלף שנים ,הכוונה שם עפ"י הזוה"ק שעד
אלף שנים לא יהיה הגאולה אף אם יעשו כל ישראל תשובה )שם אות ע ,ע"א ,ע"ב(.
ויש אפיקורסים שאומרים שכיון שהאומות לא קיימו השבועה ,לכן גם לנו יש ח"ו היתר לעבור על השבועה ,זה
הבל הבלים ,שאין השבועות תלויים זה בזה ,וגם בשעת החורבן עברה מלכות רומי על השבועה כמבואר במדרש
איכה בפתיחה ,ואעפי"כ מבואר שם אח"כ במדרש שנענשו דורו של בן כוזיבא כל כך בשביל שעברו על השבועה.
גם במצרים נענשו על ששעבדו בישראל יותר מגזירתו של הקב"ה ,ואעפי"כ נענשו בני אפרים על עברם על
השבועה .גם בבל הרשעה עשו אכזריות נוראות בשעת החורבן והרגו בזדון חסדי עליון ועברו על השבועה,
ואעפי"כ במה דאמר ר"י כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה ,ומסיק בגמ' שהוא בשביל השבועה ,וטרח ליישב דברי
ר' זירא שהשבועה קאי רק שלא יעלו בחומה ,והלא בפשיטות הוה מצי למימר דכיון שבבל הרשעה עברה על
השבועה פטורין גם המה מהשבועה ,וכבר נתבטלה השבוע מעת שהאומות עברו על השבועה ,אבל חזינן שאין
הו"א בגמ' לומר כן ,אלא לכו"ע השבועה קיימת לענין הלכה באיזה אופן שאוסר לעלות לא"י כפלוגתת ר"י ור"ז,
וע"כ שאין זה תלוי כלל בשבועות האומות )שם אות עה(.
dnega elri `ly
'dnega' yexit

המהרש"א ביאר שלא יעלו ביחד ויבנו החומה ,אבל מלשון רש"י שכתב "יחד ביד חזקה" ,נראה דאין הכוונה על
בניית החומה ,אלא דכיון שהוא ביד חזקה נקרא 'חומה' ,כמ"ש אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף )שם אות י(.
`zene`d zeyxa s` xeq

ביפה קול הביא פירש"י ,והקשה דאחר שמשביע שלא ימרדו באומות ,למה הוצרך שוב להשביע שלא יעלו יחד
ביד חזקה ,הלא זה מרד .ותירץ דמיירי באופן שיכולין לצאת מתחת רשות האומות ,והוא עצמו ביאר דשלא יעלו
בחומה פי' אף ברשות האומות אסור לנו להתקבץ ולהיות כחומה יחד לא"י עד ביאת המשיח.
וראי' מהא דאמר לקמן בפירוש 'אם חומה היא' ,אם עלו ישראל חומה מן הגולה ,והתם לא מיירי ביד רמה )שם אות

יא( ,וכן נראה מהרמב"ן במאמר הגאולה )שם אות יב( ,וכן כתב באהבת יונתן ,ואף בפירש"י יכולים ללמוד כן דאף
ברשות האומות אסור ,רק יד חזקה פירוש כל מה שהאדם מתחזק בדבר ,בין ע"י תחנונים מרובים בין ע"י פעולות
אחרות )שם אות טז(.
וראיה מדברי רש"י שכתב שאסור להרבות תחנונים ,והלא זה ודאי ברשות האומות )שם אות פו( ,וראי' לזה מדברי
רש"י עצמו ,דאם כוונת רש"י דוקא ביד חזקה ממש ,נגד האומות ,וזה נקרא חומה ,א"כ למה אמר יחד ,אע"כ
שהאיסור כיון שהולכין יחד ,ורש"י ביאר שאז נקרא יד חזקה ,והוא נקרא חומה ]וכן מבואר באוהחה"ק פר'
בחוקותי[ )שם אות יז(.
uwd z` ewgci `ly
dreayd xe`ia

א[ רש"י פירש ,שלא ירבו בתחנונים יותר מדאי .וי"ל הביאור כמו ר' חייא ובניו שאמרו מחיה המתים ורגש עלמא
)ב"מ פה .עיי"ש המעשה( ,דהיינו צדיקים שיש כח בתפלתם להכריח הגאולה )שם אות כט() .ומה שרבי עשאם לשלוחי
ציבור היינו מקודם שידע שדבר זה אסור(.
ב[ הרמב"ם באגרת תימן פירש השבועה על משיחי שקר שדוחקים את הקץ ,היינו שעושים התעוררות לגאולה
טרם הגיע הזמן ,וכן ביארו המדרשים ,וכן בתרגום יונתן )שם אות כד( ,ובזה לעשות התעוררות קודם הזמן ודאי אף
פעולה קטנה אסור )שם אות כב(.
ג[ כיון שזה כפירה בעיקר כמ"ש המהר"ל ,לא מסתבר לומר דעל זה השביע השי"ת ,דעל זה אין צריך השבועה
והעונש ,דחמור מכל זה שהיא כפירה בעיקר ,ע"כ מפרש דקאי על המרבה בתחנונים.

עוד י"ל למה רש"י כתב דרך חדש ,דאם כפשוטו קשה הלא זה נכלל בשבועה שלא לעלות בחומה ,וי"ל ולבאר
עוד בדברי רש"י שהיא לכל אחד ולא רק מי שמכריח הגאולה ,כי בודאי תפלה ותחנונים הרבה אי אפשר לומר בזה
שום צד מינות ,וא"כ י"ל דדבר זה תלוי בשבועות האומות ,שכל זמן שהם לא עברו על השבועה הי' לנו לקבל
באהבה גזירת הקב"ה ,אבל כיון שעברו האומות על השבועה ,כבר מותר לנו להרבות בצעקה ותחנונים על הגאולה
)שם אות עט(.

ג[ והנה בישמח משה וחת"ס פירשו השבועה שלא ידחקו את הקץ ,ע"י השבעות כמו חוני המעגל ומעשה דיוסף
דילריינא ,ואנו רואין מהיש"מ והחת"ס שלא רצו לפרש אף בזה השבועה דתלוי בשבועות האומות ,דלא שייך לומר
שאם האומות עוברים אנו ג"כ יכולים לעבור ,ע"כ לא רצו לפרש בענין תחנונים רק בעניני השבעות )שם(.
uwd z` ewgxi `ly
הגירסא שהביא רש"י שלא ירחקו את הקץ ופירש בעוונם ,צ"ב דהלא מושבעים אנו מהר סיני שלא לעשות עוונות,
ואין שבועה חל על שבועה )שם אות כז(.
אלא התירוץ ,דגאולה העתידה תהי' רק בזכות נטרונא המקיימין אל תאכלו ממנו נא ,דהיינו שממתינין ואינם
אוכלים מהגאולה לפני הזמן ,וא"כ העוברין על זה מרחיקין הקץ ,לכן פי' שלא ירחקו את הקץ בעוונם ,היינו בעון
זה שממהרין הקץ ,ועל ידי כן מרחיקין אותו ,ושתי הגרסאות כוונה אחת להן ,אלא שחלוקין בלשון )שם אות פד(.
zevx` x`yl laan z`vl xeq` jk laal i"`n z`vl xeq`y myk
m"anxd zhiy

רש"י ז"ל כתב שהוא בשביל שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד ,אבל הרמב"ם ז"ל כתב שאסור לצאת מבבל
לשאר ארצות שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו ,והכסף משנה הבין דהוא אותו הדין דאסור לעלות מבבל לארץ
ישראל ,וא"כ הרמב"ם פוסק כרב יהודה.
אבל מרן ז"ל מביא מכמה מפרשים שהבינו ברמב"ם שאינו אותו הדין ,והא ראי' דכמה אמוראים עלו מבבל לא"י
וא"כ שאין הלכה כרב יהודה.
אך שקשה מה שהביא הרמב"ם הפסוק דבבלה יובאו ,וי"ל עפ"י מ"ש בעיון יעקב דהלימוד של רב יהודה שאסור
לעלות מבבל לא"י הוא מרישא דקרא' ,בבלה יובאו' ,ודרשה שני' שאסור לצאת מבבל לשאר ארצות הוא מסיפא
דקרא דכתוב 'שמה יהיו' ,ומיושב בזה הרמב"ם דכוונתו כאן אסיפא דקרא ,ואוסר רק לשאר ארצות ,אבל ברישא
דקרא יכול לפסוק כר' זירא דמיירי בכלי המקדש ומותר לעלות מבבל לא"י )שם אות טו(.
ilbir ik iniiwc itehw

)(.aiw sc

`dle`bl oniq mdy zexit dfi

הנה הנגררים אחר הציונים אומרים שמה שבאים הרבה אנשים לא"י ועוסקים בנטיעה ,ומתרבים הפירות ,על זה
אמרו בגמ' סנהדרין )דף צח (.אין לך קץ מגולה מזה .וזה שטות והבל גמור ,דלא מיבעיא לפי' השני שבמהרש"א
שהכוונה שיהי' כמ"ש בפ' ב"מ דלעתיד אילנות מוציאין פירות בכל יום ,וזה ודאי נס גמור ושינוי טבע ,אלא אף
לפי' ראשון עכ"פ היא כמבואר בגמרתינו ,דחזי ריב"ל להאי קטופי דקיימי כי עיגלי ,ואמר עגלים בין הגפנים ,ועוד
כמה ענינים חשבו כאן בגמ' ,ואם יחזור כל זה כמקדם ,על דרך שכתב הרמב"ם בסוף הל' מלכים שבימות המשיח
יהיו כל המעדנים מצויין כעפר ,זה סימן לגאולה ,אבל מה שהוא דרך הטבע שכשמרבים בנטיעה ,נתרבין הפירות,
זה אינו סימן לגאולה )ויוא"מ אות סו(.
הפך בה והפך בה דכולה בה .ובזה אסיים מכתבי הקטן ,עלה והצלח בתוי"ש...
אביך הנאמן המצפה להצלחתך כ"ה.
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