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פתח דבר

בעמדנו בימי ההכנה ליום עשתי עשר יום - יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדתו 
של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שמחים הננו להגיש בפני קהל 

תלמידי התמימים את מבצע הלימוד "ומלאה הארץ דעה".

כמתנה אישית, שי למורא, של כל אחד ואחד מתלמידי התמימים – 'דעם רבינ'ס 
קינדער' – לכ"ק אד"ש מה"מ, אין מתאים יותר מלעסוק בחיות, עמל ועיון בענין 
וגאולה,  משיח  בעניני  לימוד   - במיוחד  האחרון  בזמן  רבות  ודיבר  עורר  עליו 
'הדרך הישרה הקלה והמהירה' לפעול התגלות  שהעסק בענינים אלו הוא הוא 

וביאת המשיח והגאולה תיכף ומיד ממש.

•

מקום־של־כבוד תופסים ה'הדרנים על הרמב"ם' בתורתו של רבינו. מידי שנה 
בשנה, מאז החל בתקנת הרמב"ם בשנת תשד"מ, זכינו לשיחות נפלאות וביאורים 
עמוקים בספר הי"ד, אותם אמר כ"ק אד"ש מה"מ לרגל ה'סיום' במסגרת התקנה.

מחמת  המשיח,  וביאת  גאולה  בעניני  אלו  שיחות  עוסקות  פלאי,  לא  באורח 
הנושא העיקרי בהלכות האחרונות בספר הרמב"ם – 'הלכות מלך המשיח' )כפי 

שקורא להן כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות אלו(.

אך־דא־עקא, שמפאת עומקן, שיחות אלו נשמטו במבצעים כגון־דא.

במבצע זה, נעשה מאמץ והושקעה עבודה ויגיעה רבה על מנת להגיש שיחות 
עזר שונים המקלים בהבנת הענין, תוך מיקוד  כלי  ידי  ולגדול', על  'לקטן  אלו 

הלומד אל נקודת הענין מבלי לחסוך את הלימוד העצמאי.

לקובץ זה, נלוות חוברות העבודה שלהן מטרה זהה – מיקוד והבנה ברורה, 
כמפורט בראש החוברות.

וזאת למודעי: הכל נערך על אחריות המערכת בלבד, ושגיאות מי יבין.

•
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בטח ובטח, שמבצע זה, מתנת בנים לאביהם, גורמת נחת רוח רב לכ"ק אד"ש 
מה"מ, ועסק הלימוד בעניני משיח וגאולה בוודאי מקרב עוד יותר את התגלותו 

לעין כל של מלכנו.

ויהי רצון, שתהיה זו הפעולה האחרונה שתכריע את הכף, תשים קץ להעלם 
וההסתר של זמן הגלות ותפעול ביאת והתגלות משיח תיכף ומיד ממש,

ונסיים במילותיו הידועות של כ"ק אד"ש מה"מ בסיומה של השיחה מיום ג', 
ועש"ק וש"ק פ' תצוה ה'תשנ"ב:

וכן תהי' לנו – שבאחד עשר באדר )ששים יום לפני אחד עשר בניסן( 
יושלם כבר הענין דאחד עשר בניסן, "ביום עשתי עשר יום נשיא לבני 
אשר", "מאשר שמנה לחמו", "וטובל בשמן רגלו" – כמודגש בהתחלת 
פרשת תצוה: "ויקחו אליך שמן זית זך", וכן בהתחלת פרשת תשא 
אודות שמן  פ' תשא( שבה מדובר  )שמתחילין לקרוא במנחת ש"ק 
עיקר  שזהו  משחתיו",  קדשי  בשמן  עבדי  דוד  "מצאתי   – המשחה 
ושלימות הענין ד"כי תשא את ראש בני ישראל", ע"י המשיחה של 
"ראש בני ישראל" )משה רבינו, גואל ראשון הוא גואל אחרון( למלך 
המשיח, שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף ומיד ממש. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 איגוד תלמידי הישיבות המרכזי
770, בית משיח

 ערב כ"ז אד"ר, ה'תשע"ו, שנת הקהל
שישים ושש שנים לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ
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תמים, שים לב!

בחוברת שלפניך משולבים כלי־עזר, ללימוד טוב ונכון של השיחות:

א. חלוקה כללית. השיחות מחולקות בחלוקה כללית לפי המהלכים המרכזיים 
בשיחות, באמצעות כותרות משולבות, כדי 'לעשות סדר בראש'.

ב. כותרת לכל סעיף. לפני כל סעיף מובאת כותרת, המתמצתת את עיקר תוכנו.

אלו  כותרות  המכוונות'.  ה'כותרות  באות  בצידי השיחות  מכוונות.  כותרות  ג. 
אינן כסיכום המהלך כבחוברות הקודמות, אלא מטרתם שונה – כלי עזר להבנה 
'חצי'  ישרה ומדויקת של כל קטע ופרט בשיחה. לאידך, כותרות אלו יעשו רק 

עבודה... אתה תצטרך להשלים את חציו השני של המשפט!

ד. מבנה השיחה. לאחר השיחות בא סיכום מבנה השיחות, לפי סעיפים. לכל 
סעיף: כותרת, ופירוק המהלך באופן מפורט.

ה. הביאור המרכזי. לא הבנת, לא תפסת? לכך מגיע הביאור וההסבר לביאור 
המרכזי בשיחות, בצורה בהירה – לקטן ולגדול.

בהצלחה!
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הדרן על הרמב"ם 
תנש"א

הדרן על הרמב"ם תנש"א
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בסיום 
ספרו מבאר 
הרמב"ם:

ולאח"ז 
מוסיף:
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9 הדרן על הרמב"ם תנש"א

הדרן על הרמב"ם – תנש"א

 קושיא על סדר הפרק האחרון
ברמב"ם ונקודת התירוץ

דברי הרמב"ם והקושי שבהם

פרקים  )בשני  ספרו  וחותם  בסיום  א. 
ומלך  ומלחמות  מלכים  ד"הלכות  האחרונים 
המשיח"1( מבאר הרמב"ם כו'כ פרטים בנוגע 
לימות המשיח2, ומסיים3: "לא נתאוו החכמים 
שיהיו  כדי  אלא   . . המשיח  ימות  והנביאים 
נוגש  להם  יהי'  ולא  וחכמתה,  בתורה  פנויין 
כמו  הבא,  העולם  לחיי  שיזכו  כדי  ומבטל, 

שביארנו בהלכות תשובה".

ולאח"ז מוסיף בהלכה האחרונה4: "ובאותו 
ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן 
קנאה ותחרות, שהטובה תהי' מושפעת הרבה, 
עסק  יהי'  ולא  כעפר,  מצויין  המעדנים  וכל 
ולפיכך  בלבד,  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל 
דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  יהיו 

כח האדם,  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים 
שנאמר5 כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים".

האחרונה  שבהלכה  כיון  להבין:  וצריך 
המצב  בתיאור  פרטים  עוד  הרמב"ם  מוסיף 
בהמשך  זה  לכתוב  צריך  הי'  המשיח,  דימות 
המשיח  דימות  המצב  לתיאור  ובסמיכות 
ביניהם  מפסיק  ולמה  שלפנ"ז,  בהלכות 
. . ימות  )בהלכה ד'( בביאור הטעם ש"נתאוו 
המשיח,  ימות  שלפני  לזמן  ששייך  המשיח", 
ובמילא מתאים יותר לכתוב זה לפני )הקדמה( 
דימות  המצב  תיאור  )סיכום(  לאחרי  או 
המצב  תיאור  באמצע  להפסיק  ולא  המשיח, 

דימות המשיח?

נסיון לביאור ודחיתו. חיזוק השאלה

ב. ובפרטיות יותר:

בהשקפה ראשונה, ההלכה האחרונה )הלכה 
ה'( היא המשך וביאור ההלכה שלפני' )הלכה 
דימות  שהמעלה  כותב  ד'  שבהלכה   – ד'( 
והנביאים  החכמים  "נתאוו  )שלכן  המשיח 
ימות המשיח"( היא שאז "יהיו )ישראל( פנויין 
בתורה וחכמתה ולא יהי' להם נוגש ומבטל", 
הדברים,  פרטי  ומבאר  ממשיך  ה'  ובהלכה 
יהי' שם לא רעב  ש)כיון ש("באותו הזמן לא 
ולא מלחמה . . שהטובה תהי' מושפעת הרבה 
ומבטל"  נוגש  להם  יהי'  ד"לא  )התוכן   . .
ישראל  יהיו  ולפיכך  השלימות(  בתכלית 
וכו'" )התוכן ד"פנויין בתורה  חכמים גדולים 

וחכמתה" בתכלית השלימות(.

כל  לכתוב  צריך  הרמב"ם  הי'  עפ"ז  אבל, 

משיחות ש"פ לך לך, ח' מרחשון ה'תנש"א. יום סיום 
מחזור שביעי והתחלת מחזור שמיני* דלימוד הרמב"ם**. 

נדפס בסה"ש תנש"א ח"א ע' 98 ואילך.
מלכים  דהל'  ויב  יא  לפרקים  הכותרת  לשון  1( כ"ה 

בדפוס ויניציאה רפד. שי.
המלך  לביאת  בנוגע   – )פי"א(  הראשון  2( בפרק 
העולם  למצב  בנוגע   – )פי"ב(  השני  ובפרק  המשיח, 

בימות המשיח.
3( פי"ב ה"ד.
4( הלכה ה'.

והתחלת  שביעי  מחזור  דסיום  והשייכות  הקשר   )*
מחזור שמיני לתוכן היום )יום השבת, ח' מר-חשון תנש"א, 
ופרשת לך לך( – נתבאר בארוכה בהתוועדות )– סה"ש 

תנש"א ח"א ע' 89 ואילך(. וראה לקמן סי"ד.
**( כהמנהג הפשוט שנתפשט בתפוצות ישראל ללמוד 

5( ישעי' יא, ט.ג' פרקים בכל יום.

בסיום 
ספרו מבאר 
הרמב"ם:

 קשה
על־כך:

הקשר 
בהשקפה 
ראשונה 

בין 
ההלכות 

הוא:

 מקשה 
ע"כ ש:

ולאח"ז 
מוסיף:
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ומלאה הארץ דעה10

"לא  המשך:  של  ובסגנון  אחת,  בהלכה  זה 
שיהיו  כדי  אלא   . . המשיח  ימות   . . נתאוו 
נוגש  להם  יהי'  ולא  וחכמתה  בתורה  פנויין 
שם  יהי'  לא  הזמן  שבאותו  לפי   . . ומבטל 
ישראל  יהיו  לפיכך6   . . מלחמה  ולא  רעב  לא 
הארץ  מלאה  כי  שנאמר   . . גדולים  חכמים 
תשובה  בהלכות  כסגנונו   – גו'"  ה'  את  דעה 
לימות   . . נתאוו  זה  "ומפני  כאן(:  )שמזכיר 
לפי   .  . בחכמה  )ש(ירבו   . . כדי  המשיח 
שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, 
וכיון  ה'".  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  שנאמר 
שהרמב"ם מחלק ענין זה לב' הלכות7, מובן, 
הוא  כו'"  הזמן  "ובאותו  ה'  בהלכה  שמ"ש 
ענין  אלא(  ד',  להלכה  וביאור  המשך   )לא 

בפ"ע.

הטעם  במק"א8  בארוכה  וכמשנ"ת 
זה  ענין  הרמב"ם  כותב  תשובה  שבהלכות 
ובהלכות  המשך,  של  ובסגנון  אחת  בהלכה 
על   – בפ"ע  ענין  ובתור  הלכות  בב'  מלכים 
דימות  המצב  בתיאור  הכללי  החילוק  יסוד 
מלכים  להלכות  תשובה  הלכות  בין  המשיח 
מתאר  תשובה  שבהלכות  המשיח9,  ומלך 
בזמן  דימות המשיח בשייכות לעבודה  המצב 
המצב  מתאר  המשיח  מלך  ובהלכות  הזה, 
בשייכות  העיקרי(  )במקומן  המשיח  דימות 
תשובה  שבהלכות   – עצמם  המשיח  לימות 
)בשייכות  המשיח  דימות  המצב  תיאור  נכלל 
הזה(  )בזמן  בה"נתאוו  הזה(  בזמן  לעבודה 

הימים  שבאותן  לפי   . . המשיח  לימות   . .
תחילה  מבאר  מלכים  בהלכות  משא"כ  כו'", 
ה"נתאוו . . ימות המשיח" שנוגע לזמן הזה10, 
ואח"כ כותב בהלכה בפ"ע ובתור ענין בפ"ע 
"ובאותו  עצמם,  המשיח  דימות  המצב  תיאור 

הזמן וכו'".

ועפ"ז מתחזקת יותר השאלה האמורה: כיון 
שגם בג' ההלכות שבהתחלת הפרק )נוסף על 
פרטים  כו'כ  הרמב"ם  כותב  שלפנ"ז(  הפרק 
מפסיק  למה   – עצמם  המשיח  ימות  אודות 
הרמב"ם בתיאור המצב דימות המשיח עצמם 
האחרונה(  ובהלכה  הראשונות  ההלכות  )בג' 
המשיח"  ימות   . . ש"נתאוו  הטעם  בביאור 

בזמן הזה?!

ב' הלכות – ב' ענינים

ג. ויש לומר הביאור בזה:

דימות  מחלק תיאור המצב  כיון שהרמב"ם 
הלכות  בג'  כותב  פרטים  שכמה  המשיח, 
מסיים  ד'  שבהלכה  אלא  עוד  ולא  ראשונות, 
הענין בביאור התכלית דימות המשיח )שלכן 
לחיי  שיזכו  "כדי  המשיח"(  ימות   . . "נתאוו 
העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה", 
ענינים  עוד  ומוסיף  חוזר  האחרונה  ובהלכה 
בתיאור המצב דימות המשיח, "ובאותו הזמן 
האחרונה  שבהלכה  לומר,  מסתבר   – כו'" 
כותב ענין חדש )לא רק פרטים נוספים בהענין 
על  בהוספה  המשיח  דימות  בהמצב  הקודם( 

מ"ש בהלכות שלפנ"ז )ובהלכות תשובה(.

שלפנ"ז  שבהלכות   – הענין  ונקודת 
השלימות  אודות  מדובר  תשובה(  )ובהלכות 
דימות המשיח )בעיקר( ביחס לישראל, ואילו 
בהלכה האחרונה מוסיף ענין חדש בהשלימות 
העולם,  לכל  ביחס  )גם(  המשיח  דימות 

כדלקמן.

6( בלא וא"ו )"ולפיכך"(, שמדגיש ההמשך והסיום 
למ"ש לפנ"ז: "לפי שבאותו הזמן כו' לפיכך כו'".

של  בספרו  ההלכות  בחלוקת  הדיוק  גודל  7( כידוע 
קו"א  פ"א  לאדה"ז  ת"ת  הל'  לדוגמא:  )ראה  הרמב"ם 

סק"א(.
8( "הדרן על הרמב"ם" )סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 146  

ואילך(.
מהשינוי  החל  שביניהם,  בהשינויים  9( כמודגש 
התחלת  רק  מביא  תשובה  שבהלכות  העיקרי 
ובהלכות  ה'",  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  הפסוק 
מכסים",  לים  "כמים  הפסוק  סיום  גם  מביא  מלכים 
לקמן  )וראה  הלשונות  בפרטי  שינויים   ועוד 

ס"ד(.

10( אף שבהלכות מלכים גם ה"נתאוו" )בזמן הזה( 
הוא לפי ערך וביחס ל"אותו הזמן", באופן נעלה יותר 
ב"הדרן  בארוכה  )ראה  תשובה  שבהלכות  מה"נתאוו" 

על הרמב"ם" הנ"ל ס"ד-יג(.

עפ"ז 
מבאר את 
החילוק, 
ש:

ומסיק 
עפ"ז ש:

יסוד 
הביאור 
בהבדל בין 
ההלכות 
הוא:

עפ"ז נראה 
לומר ש:

עפ"ז 
מתחזקת 
השאלה:

נקודת 
הענין היא 

ש:

השלימות 
שמבוארת 
בהל' 
תשובה 
היא:

השלימות 
שמבוארת 
בהל' 
מה"מ בג' 
ההלכות 
הראשונות 
היא:

ובהלכה 
האחרונה: 
החידוש 
בהל' 
האחרונה 
הוא:
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11 הדרן על הרמב"ם תנש"א

עפ"ז נראה 
לומר ש:

עפ"ז 
מתחזקת 
השאלה:

נקודת 
הענין היא 

ש:

 ביאור בשיטת הרמב"ם בנוגע
לימוה"מ ועפ"ז תירוץ הקושיא

ב' דרגות בשלימות העולם

ד. ביאור הדברים:

בהלכות תשובה מבאר הרמב"ם "זה שכתוב 
בכל התורה כולה . . כל אותן הדברים בעולם 
וכו'"  ושלום  ומלחמה  ורעב  כגון שובע  הזה, 
 . . בתורה  ש"הבטיחנו  גשמיים(,  )יעודים 
אותנו  המונעים  הדברים  כל  ממנו  שיסיר 
מלעשותה כגון חולי ומלחמה ורעב . . וישפיע 
לעשות  ידינו  את  המחזיקות  הטובות  כל  לנו 
. . )ש(נשב  . . כדי  התורה, כגון שובע ושלום 
המצוה",  ולעשות  בחכמה  ללמוד  פנויים 
 . . נתאוו  זה  ש"מפני  מבאר  לזה  ובהמשך 
המשיח  שבימות  כיון  כו'",  המשיח  לימות 
יהיו "כל אותן הדברים בעולם הזה" בתכלית 
להם  ש"ימצאו  לישראל  הדרושה  השלימות 

מרגוע וירבו בחכמה".

האחרון  בפרק  ראשונות  הלכות  בג'  ועד"ז 
דהלכות מלך המשיח מבאר הרמב"ם שלימות 
העולם בימות המשיח ביחס לישראל – "שיהיו 
לא   . . גוים11  רשעי  עם  לבטח  יושבין  ישראל 
המותר  דבר  יאכלו  אלא  ישחיתו  ולא  יגזלו 
ליישר  נביא  "יעמוד  ישראל"12,  עם  בנחת 
ישראל ולהכין לבם כו'"13, "יתייחסו כולם על 
פיו כו'"14, ומסיים )בהלכה ד'( "לא נתאוו . . 
ימות המשיח . . אלא כדי שיהיו פנויין בתורה 
כמו   . . ומבטל  נוגש  להם  יהי'  ולא  וחכמתה 

שביארנו בהלכות תשובה".

חדש  ענין  מוסיף  האחרונה  ובהלכה 
העולם  לשלימות  ביחס  )גם(  המשיח  בימות 

כשלעצמו15 – בשתים:

מכפי  יותר  כשלעצמו  העולם  שלימות  א( 
הדרוש לישראל:

 . . מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  "לא 
המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה 
מצויין כעפר": נוסף למ"ש בהלכות תשובה16 
ורעב  מלחמה   . . )מישראל(  ממנו  "שיסיר 
ידינו  המחזיקות  הטובות  כל  לנו  וישפיע   . .
במדה  ורק  דוקא,  )לישראל  התורה"  לעשות 
הדרושה להחזיק ידם לעשות התורה( – מוסיף 
רעב  לא  יהי' שם  "לא  העולם  בכל  כאן שגם 
השפעת  תהי'  העולם  ובכל  מלחמה"17,  ולא 
הטובה בריבוי גדול יותר מכפי הדרוש להחזיק 
ידינו לעשות התורה – "הטובה תהי' מושפעת 

הרבה וכל המעדנים18 מצויין כעפר".

ה'":  את  לדעת   . . העולם  כל  עסק  ו"יהי' 
שאנחנו  תשובה16  בהלכות  למ"ש  נוסף 
)ישראל( "לא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף 
בחכמה  ללמוד  פנויים  נשב  אלא  להן  צריך 
ולעשות המצוה" – מוסיף כאן שיהי' גם "עסק 

כל העולם . . לדעת את ה'".

ב( ועוד ועיקר – דרגא נעלית יותר בשלימות 
העולם:

11( בדפוס רומי: "העולם".
12( הלכה א'.
13( הלכה ב'.
14( הלכה ג'.

15( ואף שעי"ז יתוסף עוד יותר אצל ישראל, כמ"ש 
הרי,   – וכו'"  גדולים  חכמים  ישראל  יהיו  "ולפיכך 
משמע  כו'"(  ישראל  יהיו  )"ולפיכך  הלשון  מסגנון 

העיקרי  התוכן  על  נוסף  ענין  היא  בישראל  שההוספה 
דהלכה זו בנוגע לשלימות העולם, וכדמוכח גם מסיום 
ההלכה, "שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 
להשלימות  בנוגע  רק  היא  מהפסוק  שהראי'  מכסים", 
להוספה  בנוגע  ולא  גו'"(,  הארץ  )"מלאה  דהעולם 
היתירה בישראל )ראה גם "הדרן על הרמב"ם" )סה"ש 

ה'תש"נ ח"א ע' 129(.
הרמב"ם  כותב  אלה  שלשונות  שאף  16( להעיר, 
קיום  על  תורה  שהבטיחה  הגשמיים  היעודים  אודות 
המצוות בכל הזמנים, גם לפני ימות המשיח – הרי, כיון 
שבענין זה אינו מוסיף עוד פרטים בנוגע לימות המשיח, 
ורק מסיים ש"מפני זה נתאוו לימות המשיח כו'", מובן, 
יהיו  תשובה(  בהלכות  שהם  )כפי  המשיח  שבימות 

ענינים אלה )ולא יותר( בתכלית השלימות.
17( ומוסיף גם שלילת "קנאה ותחרות" שלא הזכיר 

בהלכות תשובה.
18( לא רק "טובה" )ועד ל"כל הטובות"( סתם, אלא 

גם "מעדנים", שבהם מודגש ענין התענוג.

השלימות 
שמבוארת 
בהל' 
תשובה 
היא:

השלימות 
שמבוארת 
בהל' 
מה"מ בג' 
ההלכות 
הראשונות 
היא:

ובהלכה 
האחרונה: 
החידוש 
בהל' 
האחרונה 
הוא:

חידוש א':

ביטוי לכך 
בנוגע ל:

ביטוי 
נוסף לכך 

בנוגע ל:

חידוש ב':
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ומלאה הארץ דעה12

"לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 
בלבד" – שלילה בתכלית19 דכל שאר הענינים 
נוסף  וגם:  ה'",  את  "לדעת  בכלל  שאינם 
ללמוד  פנויים  בהלכות תשובה ש"נשב  למ"ש 
דעה  כו'",  והחכמה  הדעה  "תרבה  בחכמה", 
וחכמה )דתורה20( סתם – מוסיף כאן ש"לא יהי' 
כו' אלא לדעת את ה'21 בלבד", ידיעת ה' דוקא.

"שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים 
לים מכסים": נוסף לחציו הראשון של הפסוק 
ה'"(  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  )"שנאמר 
מודגשת  שבו  תשובה,  בהלכות  גם  שמביא 
את  ב"דעה  מלאה  שתהי'  דהארץ  השלימות 
מגדרי  שלמעלה  שלימות  כאן  מוסיף   – ה'" 
כמים  ה'22(  את  דעה  הארץ  ")מלאה  הארץ, 

לים מכסים", שהארץ מכוסה )בטלה( ב"מים" 
)"מי הדעת", "דעה את ה'"(.

מוסיף  האחרונה  שבהלכה  מובן  ועפ"ז 
דימות  המצב  בתיאור  חדש  ענין  הרמב"ם 
כשלעצמו  דהעולם  השלימות  )א(  המשיח: 
)לא רק ביחס לישראל(, ובזה גופא – הן בנוגע 
להגשמיות דהעולם, "לא יהי' שם לא רעב ולא 
הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה  כו'  מלחמה 
להרוחניות שבו, "יהי' עסק  וכו'", והן בנוגע 
מזה,  ויתירה  )ב(  ה'",  את  לדעת  העולם  כל 
הארץ  "מלאה   – מהעולם  שלמעלה  שלימות 
שה"ארץ"  מכסים",  לים  כמים  ה'  את  דעה 
שה"ים"  מזה,  ויתירה  "ים",  לדרגת  מתעלה 

מכוסה )בטל( ב"מים".

קושיות נוספות בדברי הרמב"ם

ה. וצריך להבין:

יתירה  בהוספה  והמטרה  התכלית  מהי  א( 
)ועאכו"כ  כשלעצמו  העולם  בשלימות 
השלימות היתירה שלמעלה מהעולם( – נוסף 
נברא  )שבשבילם  ישראל  בשביל  הדרוש  על 

העולם23( ש"יהיו פנויין בתורה וחכמתה"?

ב( ועיקר: דברי הרמב"ם בהלכה האחרונה 
הזמן"  ב"אותו  העולם  שלימות  אודות 
הפרקים  שני  לתוכן  לכאורה  בסתירה  הם 
דהלכות מלך המשיח, שבהם מודגש שבימות 
הדרושה  בשלימות  העולם  מצב  יהי'  המשיח 
בתכלית  תומ"צ  לקיים  יוכלו  שישראל  כדי 

השלימות באין מונע ומעכב, ותו לא:

למלך  בפרק הראשון כותב הרמב"ם בנוגע 
לעמוד  עתיד  המשיח  "המלך24   – המשיח 
לממשלה  ליושנה  דוד  מלכות  ולהחזיר 
הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, 

19( לא רק שההתעסקות בהם לא תהי" כל הימים – 
"לא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם".

20( להעיר גם מלשון הרמב"ם )בסוף הל' מקוואות( 
"מי הדעת" – שקאי על תורה.

ישראל חכמים  יהיו  "ולפיכך   – 21( ועד"ז בישראל 
גדולים . . וישיגו דעת בוראם כו'".

דעה  הארץ  ד"מלאה  בהענין  שגם  לומר,  22( ויש 
העולם  שלימות  מלכים  בהלכות  מודגשת  ה'"  את 
כשלעצמו )לא רק ביחס לישראל( יותר מאשר בהלכות 
תשובה – כי, בהלכות תשובה )לאחרי שמביא הפסוק 
)ירמי'  "ונאמר  מוסיף  ה'"(  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי 
את  ואיש  אחיו  את  איש  עוד  ילמדו  ולא  לג(  לא, 
לב האבן  את  והסירותי  כו(  לו,  )יחזקאל  ונאמר  רעהו, 
לישראל*,  בנוגע  נאמרו  אלה  שפסוקים  מבשרכם", 
שגם  הרמב"ם  מדגיש  אלה  פסוקים  שבהוספת  וי"ל, 
הענין ד"מלאה הארץ דעה את ה'" הוא )בעיקר( ביחס 
לישראל )שכיון ש"מלאה הארץ דעה את ה'", "ימצאו 
מלכים  בהלכות  משא"כ  בחכמה"(,  וירבו  מרגוע  להם 
כדי  לישראל**,  בנוגע  שנאמרו  הפסוקים  מוסיף  אינו 

"זאת הברית אשר אכרות  *( כמובן מהתחלת הענין: 
. . והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי  בית ישראל  את 
לעם ולא ילמדו עוד איש את אחיו", "ולקחתי אתכם מן 
הגוים . . וזרקתי עליכם מים טהורים . . ונתתי לכם לב 

חדש . . והסירותי את לב האבן מבשרכם".
 – בישראל  יתירה  מעלה  זו  בהלכה  שמבאר  אף   )**
לעיל  )ראה  וכו'"  גדולים  חכמים  ישראל  יהיו  "ולפיכך 

הערה 15(.

רק  )לא  העולם כשלעצמו  לשלימות  להדגיש שכוונתו 
ביחס לישראל(.

רמב"ם  וראה  ובכ"מ.  בתחלתו.  עה"ת  23( פרש"י 
בשבילי  לומר  יכול  כאו"א  ה"ג:  פי"ב  סנהדרין  הל' 

נברא העולם.
24( ריש פי"א.

מסיק 
מכך ש:

מקשה 
ע"כ ש:

בעיקר 
קשה 

מכך ש:

מוכיח 
זאת 

מפרק 
א' בהל' 

מה"מ

ביטוי 
נוסף 
לכך 
בנוגע ל:

ביטוי 
לכך 
בנוגע ל:

מוכיח 
זאת מפרק 
ב' בהל' 
מה"מ:

בשונה 
מכך 
התבאר 
בהל' 
האחרונה 
ש:
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13 הדרן על הרמב"ם תנש"א

מקודם,  כשהיו  בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין 
מקריבין קרבנות ועושין שמטין ויובלות ככל 
"ואל  וממשיך25:  בתורה".  האמורה  מצותה 
יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות 
או  בעולם  דברים  ומחדש  ומופתים  אותות 
הדבר  אין  אלו,  בדברים  וכיוצא  מתים  מחי' 
כך . . ועיקר הדברים ככה הם, שהתורה הזאת 
חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי עולמים, ואין 
מוסיפין עליהם כו'", היינו, שבשביל שלימות 
קיום חוקי ומשפטי התורה אין צורך26 שהמלך 
המשיח יעשה אותות ומופתים ויחדש דברים 

בעולם27.

בנוגע  השני  בפרק  הרמב"ם  כותב  ועד"ז 
לימות המשיח – "אל28 יעלה על הלב שבימות 
המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהי' 
עולם  אלא  בראשית,  במעשה  חידוש  שם 
זאב  וגר  בישעי"29  שנאמר  וזה  נוהג,  כמנהגו 
 . . וחידה  משל  ירבץ,  גדי  עם  ונמר  כבש  עם 
גוים  רשעי  עם  לבטח  יושבין  ישראל  שיהיו 
המשולים כזאב ונמר . . לא יגזלו ולא ישחיתו, 
 . . ישראל  עם  בנחת  המותר  דבר  יאכלו  אלא 
לימות  הזה  העולם  בין  אין  חכמים31  אמרו30 
המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד"32, היינו, 
שבשביל שלימות קיום חוקי ומשפטי התורה 
יש צורך רק בביטול שעבוד מלכיות )"שינוחו 
בתורה  לעסוק  להן  מניחות  שאינן  ממלכיות 
ובמצוות כהוגן", אלא "שיהיו ישראל יושבין 
המלכות  והחזרת  גוים"(  רשעי  עם  לבטח 
לישראל, ואין צורך26 בשינוי מנהגו של עולם.

"ובאותו  להיפך:  כותב  האחרונה  ובהלכה 
 . . מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן 
וכל המעדנים מצויין כעפר" – שמצב זה הוא 
)בפשטות( שינוי מנהגו של עולם )אף ששינוי 
זה אינו היפך הטבע(, שאין בו צורך26 בשביל 
השלימות  ועאכו"כ  בשלימות,  התומ"צ  קיום 
היתירה ש"לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת 

את ה' בלבד . . מלאה הארץ דעה את ה' כמים 
כמו  ובטלה  מכוסה  שהארץ  מכסים",  לים 
"ים" מכוסה ב"מים" – לא רק שינוי )וביטול( 
מנהגו של עולם בלבד, אלא שינוי וביטול גדר 

העולם?!

"ב' תקופות" גם לדעת הרמב"ם

הרמב"ם  בדברי  הביאור  בהקדם  ויובן  ו. 
"אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר 
ממנהגו של עולם, או יהי' שם חידוש במעשה 
אלא  לימה"מ  העוה"ז  בין  אין   . . בראשית 
שעבוד מלכיות בלבד" – דלכאורה אינו מובן:

העיקרים(  מי"ג  )א'  האמונה  מעיקרי  א( 
הו"ע תחיית המתים, ועד שה"כופרים בתחיית 
המתים"33 "אין להם חלק לעולם הבא" )כמ"ש 
הרמב"ם בהלכות תשובה34( – ואין לך ביטול 
בראשית  במעשה  וחידוש  עולם  של  מנהגו 

יותר מזה?!

הסתירה  ע"ד  משנה35  הלחם  קושיית  ב( 
ש"אין  כשמואל31  שפוסק   – הרמב"ם  בדברי 
מלכיות  שעבוד  אלא  לימה"מ  העוה"ז  בין 

25( הלכה ג'.
26( ואדרבה: כיון שהכוונה היא לפעול בעולם, ה"ז 

צ"ל בגדרי העולם )עולם כמנהגו נוהג( דוקא.

27( ראה בארוכה לקו"ש חי"ח ע' 275 ואילך.
28( ריש פי"ב.

29( יא, ו.
"אמרו  הפיסקא   – תימן  ובכת"י  רומי  30( בדפוס 
חכמים אין בין כו' שעבוד מלכיות" היא הסיום דהלכה 
דברי  של  מפשוטם  "יראה  היא  ב'  הלכה  והתחלת  א', 

הנביאים שבתחלת ימות המשיח כו'".
31( ברכות לד, ב. וש"נ.

32( ועד"ז בהלכות תשובה )ספ"ט(: "ימות המשיח 
הוא העולם הזה, ועולם כמנהגו נוהג, אלא שהמלכות 
תחזור לישראל, וכבר אמרו חכמים הראשונים אין בין 
העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד".

")הכופרים  הרמב"ם  לשון  מהמשך  33( להעיר 
בתחיית המתים( ובביאת הגואל" ]אף שהכפירה בביאת 
הרמב"ם  כמ"ש  בתורה",  ב"הכופרים  נכללת  הגואל 
)במלך  בו  מאמין  שאינו  מי  "כל  רפי"א(  מלכים  )הל" 
דיש   – רבינו"[  ובמשה  בתורה   . . כופר   . . המשיח( 
לומר, שבזה מרומז ש"תחיית המתים" שייכת ל"ביאת 

הגואל".
34( פ"ג ה"ו.

35( הל' תשובה פ"ח ה"ז.

מוכיח 
זאת מפרק 
ב' בהל' 
מה"מ:

בנוגע 
לימוה"מ 

שולל 
הרמב"ם:

קשה ע"כ 
מתחיית 

המתים ש:

מקשה 
הלחם 
משנה 

- א':

בשונה 
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ש:
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ומלאה הארץ דעה14

בהלכות  )א(  כשמואל:  דלא  ופוסק  בלבד", 
כולן  הנביאים  כל  חכמים31  "אמרו  תשובה35: 
שעז"נ   – המשיח"  לימות  אלא  נתנבאו  לא 
שמואל  דאמר  דשמואל  ש"פליגא  בגמרא31 
אין בין העוה"ז לימה"מ אלא שעבוד מלכיות 
בלבד" )"דלמ"ד אין בין העוה"ז וכו' משמע 
שסובר דהנביאים נתנבאו )לא לימות המשיח, 
שבת37:  בהלכות  )ב(  הבא"36(,  לעולם  אלא( 
 . . בשבת  בהן  יוצאין  אין  המלחמה  כלי  "כל 
ואם יצא בכלים שאינן דרך מלבוש כגון רומח 
 – חייב"  זה  הרי  ותריס,  ואלה  וקשת  וסייף 
כדעת חכמים38 ש"אינן )תכשיטין( אלא לגנאי, 
וחניתותיהם  וכתתו חרבותם לאתים  שנאמר39 
למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו 
יהיו  לא  נינהו  תכשיטין  )ואי  מלחמה"  עוד 
בטלין  זיין  )שכלי  זו  שדעה  לעתיד40(,  בטלין 
בין  אין  דס"ל  כשמואל38  דלא  היא  לעתיד( 

העוה"ז לימה"מ אלא שעבוד מלכיות בלבד?

והביאור בזה:

והרמב"ם  שמואל  לדעת  )גם  הדעות  לכל 
מנהגו של  ביטול  לעתיד  יהי'  כוותי'(  שפוסק 
עולם וחידוש במעשה בראשית ]כמו: תחיית 
הדברים  "כל  ועד"ז  זיין,  כלי  ביטול  המתים, 
שנאמרו על ידי כל הנביאים" )ש"כל הספרים 
ד"משל  באופן  רק  לא  זה"(41,  בדבר  מלאים 
וחידה" אלא גם כפשוטם42[ – בתקופה השני' 

דימות המשיח43,

בתיאור  המשיך  לא  שהרמב"ם  והטעם 
להתקופה  בנוגע  גם  המשיח  דימות  המצב 
שיבטל מנהגו של עולם ויהי' חידוש במעשה 
בתיאור  כאן44  האריך  שלא  ]כשם  בראשית 
שתוכנו  מפני   – הבא45[  העולם  דחיי  המצב 
לפעול  שענינם  "הלכות"  הוא  הי"ד  ספר  של 
אשר,  התורה46,  הוראות  כפי  שיהי'  בעולם 
"שעבוד  ביטול  ע"י  בשלימות  נעשה  זה  ענין 
ומבטל"(,  נוגש  להם  יהי'  )"לא  מלכיות" 
המשיח,  המלך  ע"י  לישראל  המלכות  וחזרת 
ש"חוזרין כל המשפטים בימיו . . ככל מצותה 
נשלמת פעולת  האמורה בתורה", וכיון שבזה 
נוהג",  כמנהגו  )"עולם  שהעולם  ה"הלכות", 
או  עולם  של  ממנהגו  דבר  שיתבטל  מבלי 
כפי  ונעשה  מתנהג  בראשית(  במעשה  חידוש 

התורה – נשלם בזה גם ספר ההלכות.

פרטי  דכל  השלימות  שלאחרי  לומר,  ויש 
)בסיום ספר ההלכות( בתיאור  הלכות התורה 
פעולת  תושלם  שאז  המשיח  דימות  המצב 
ע"פ  יהי'  )שהעולם  בעולם  התורה  הלכות 
האחרונה  בהלכה  הרמב"ם  מוסיף  התורה(, 
)סיום וחותם דספר ההלכות47( בקיצור וברמז 
בעולם  התורה  הלכות  פעולת  שבשלימות 
יותר,  נעלית  דרגא  יש  הזמן"  "באותו  שתהי' 
אשר, עם היות ששלימות יתירה זו אינה בגדר 
היא  הרי  בעולם48,  התורה  דהלכות  הפעולה 

36( לחם משנה שם.
37( ריש פי"ט.

38( שבת סג, א.
39( ישעי' ב, ד.

40( פרש"י שבת שם.
פי"א  מלכים  הל'   – הרמב"ם   41( לשון 

ה"א-ב.
שאלו  "ודע  ו'(  )אות  תחה"מ  באגרת  42( וכמ"ש 
היעודים וכיוצא בהם אשר נאמר שהם משל, אין דברינו 
יראו  כו' עד אשר  וצריך שימתין האדם  כו'  זה החלטי 
מופת"  או  משל  הם  אם  יתבאר  ואז  בימינו,  במהרה 

)עיי"ש(.
43( ראה בארוכה לקו"ש חכ"ז ע' 198 ואילך.

44( אף שהאריך בזה בהלכות תשובה )פ"ח(, אבל, 
רק בשייכות לעבודה בעולם הזה )שידיעת גודל מעלת 
עולם הבא שהוא עיקר וסוף שכרן של מצוות מוסיפה 
לחיי  בשייכות  ולא  התומ"צ(,  בקיום  וזירוז  עידוד 
דחיי  המצב  )לתאר  לזה  שהמקום  עצמם,  הבא  העולם 
העולם הבא עצמם( מתאים לאחרי תיאור המצב דימות 
התכלית  שגם  כיון  המשיח(,  מלך  )בהלכות  המשיח 

דימות המשיח היא "כדי שיזכו לחיי העולם הבא".
45( ורק מזכיר בדרך אגב שהשלימות דימות המשיח 

היא "כדי שיזכו לחיי העולם הבא".
תשל"ה  הרמב"ם"  על  "הדרן  בארוכה  46( ראה 

ס"ד-ה.
47( כמארז"ל )ברכות יב, א( "הכל הולך אחר החיתום".

בספר  זה  ענין  בפרטיות  לפרש  מקום  אין  48( ולכן 
ההלכות.

ב':

מבאר ש:

והסיבה 
לכך 

שהרמב"ם 
לא כתב 

זאת:

אך מזכיר 
זאת ב:

קשה ע"כ:

והביאור 
ע"ז:

הסדר 
בלימוד 
הוא:

המאפיין 
של ספר 
הרמב"ם 
הוא: 

הכלל של 
כל הלכות 
התורה:

ענין 
המצוות 
הוא:

indd   14.תולודג תובישי ןסינ אי דומיל ץבוק 22:46:18   ו"עשת רדא ז"ט



15 הדרן על הרמב"ם תנש"א

והסיבה 
לכך 

שהרמב"ם 
לא כתב 

זאת:

אך מזכיר 
זאת ב:

קשה ע"כ:

והביאור 
ע"ז:

ושלימות פעולת הלכות התורה  נעשית בגמר 
)סך-הכל(  ה"כלל"  נתגלה  שאז  בעולם, 

דהלכות התורה, כדלקמן.

ב' ענינים בלימוד התורה ובהשפעתו בעולם

ז. ובהקדמה – שסדר לימוד התורה )ולימוד 
פרטי,  ענין  שלומדים  באופן  הוא  חכמה(  כל 
הפרטים,  כל  ללימוד  עד  פרט,  לאחרי  פרט 
דהפרטים, שבזה  השלימות  )א(  נעשית  ועי"ז 
ופרט,  פרט  בכל  יתירה  שלימות  גם  נכללת 
דכיון שכל פרט מוסיף בשאר הפרטים49, הרי 
ופרט  פרט  כל  נעשה  הפרטים  כל  צירוף  ע"י 
בשלימות, )ב( ויתירה מזה – שמתגלה הנקודה 

הכללית שבתורה, כלל שלמעלה מהפרטים.

והכלל  הפרטים,  )שלימות  הענין  וביאור 
הרמב"ם  ללימוד  בנוגע  מפרטים(  שלמעלה 
פה  שבעל  לתורה  "מקבץ  תורה",  "משנה   –

כולה", הלכות כל התורה כולה:

פרטי ההלכות שנתבארו בספר הרמב"ם הם 
"משפטי המצוות", "בלשון ברורה ודרך קצרה 
. . שיהיו כל הדינין גלויים לקטן ולגדול בדין 
המצוות(  )של  שענינם  ומצוה"50,  מצוה  כל 
הוראות וציוויים להאדם איך להתנהג בעולם, 

ועי"ז פועל שהעולם יהי' כפי התורה.

)חלק  היותם   – התורה  הלכות  דכל  והכלל 
מה(תורה שהיא חכמתו של הקב"ה שלמעלה 
גנוזה  "חמודה  הגמרא51  ובלשון  מהעולם, 
דהלכות  העיקרי  ענינם  שלכן,  לך",  שגנוזה 
הקב"ה52,  של  ורצונו  חכמתו  הוא  התורה 
העולם,  בשביל  אינם  התורה  הלכות  כלומר, 
"בשביל  היא  העולם  בריאת  אדרבה,  אלא 

לימוד  ובמילא,  התורה"53,  הלכות(  )קיום 
ההלכות הוא )לא רק לידע את המעשה אשר 
יעשון, אלא גם ובעיקר( לימוד חכמתו ורצונו 

של הקב"ה54.

והסדר בזה – שע"י לימוד וקיום כל הלכה 
פרטי בעולם שיהי'  וחלק  נפעל בענין  פרטית 
התורה  הלכות  כל  ובגמר  התורה55,  כפי 
נשלמת פעולת הלכות התורה, שהעולם כולו 

נעשה כפי התורה, שעי"ז ניתוסף בשתים:

גם  נכללת  שבזה  דהפרטים,  השלימות  א( 
יתירה בכל פרט ופרט – הן בלימוד  שלימות 
הלכות  בפעולת  והן  התורה,  הלכות  והבנת 
ומקיים  לומד  כשהאדם  כי,  בעולם,  התורה 
ענינים  בכמה  ופועל  פרטיות  הלכות  כמה 
וחלקים בהעולם שיהיו כפי התורה, אבל ישנם 
שאינם כפי התורה,  עדיין כו'כ ענינים בעולם 
ועד שהם בניגוד לתורה, וצריך ללחום עמהם 
שיהיו כפי התורה, הרי, גם הפעולה בהענינים 
התוקף  בכל  אינה  התורה  כפי  נעשו  שכבר 
והשלימות: ורק כשנשלם הלימוד והקיום דכל 
הלכות התורה באופן שכל עניני העולם נעשים 
התוקף  בכל  היא  הפעולה  אזי  התורה,  כפי 
והשלימות, שלא נשאר אפילו פרט אחד שהוא 

בניגוד לתורה.

ב( הנקודה הכללית, כלל שלמעלה מפרטים 

ותורתו  זה  "הוא עמל במקום  49( להעיר ממארז"ל 
ועד  רע"ב(,  צט,  )סנהדרין  אחר"  במקום  לו  עומלת 

ש"כל התורה ענין אחד" )תוספתא סנהדרין ספ"ז(.
50( לשון הרמב"ם בהקדמתו לספרו.

51( שבת פח, ב.
ורצונו  חכמתו  היא  זו  "הלכה  פ"ה:  תניא  52( ראה 
וכך  כך  ראובן  שכשיטעון  ברצונו  שעלה  הקב"ה,  של 
דרך משל ושמעון כך וכך יהי" הפסק ביניהם כך וכך, 

ואף אם לא הי" ולא יהי" הדבר הזה לעולם כו'".

53( פרש"י עה"ת בתחלתו. ובכ"מ.
לימוד  רק  לא   – התורה  לימוד  בכללות  54( כמו 
המביא לידי מעשה, "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" 
)קידושין מ, ב. וש"נ. וראה רמב"ם הל' ת"ת פ"א ה"ג. 
פ"ג ה"ג(, אלא גם לימוד התורה כשלעצמה – "יגדיל 
ויאדיר" )ראה חולין סו, ב(, "דרוש וקבל שכר"  תורה 

)סוטה מד, א. וש"נ(.
)תנחומא  קטן"  "עולם  שנקרא  באדם,  55( כמו 
הלכה  שכל  פע"ב(,  ח"א  מו"נ  וראה  ועוד.  ג.  פקודי 
פרטית פועלת על אבר פרטי, כמ"ש הרמב"ם בהקדמתו 
מיוסדים  )שעליהם  המצוות  למנין  בנוגע  לחיבורו 
ההלכות שהם "משפטי המצוות"( "מצות עשה רמ"ח 
לספר  ובהקדמתו  אדם",  של  אבריו  מנין  להם  סימן 
בי  עשה  לו  אומר  ואבר  אבר  "כל  מוסיף:  המצוות 

מצוה".

הסדר 
בלימוד 
הוא:

והתוצאה 
בנוגע 

ללימוד:

א. 
השלימות 
דהפרטים 

היא:

ב. 
הנקודה 
הכללית 

היא:

לימוד 
הלכה 
אחת 

פועל ש:

לימוד כל 
ההלכות 
פועל ש:

המאפיין 
של ספר 
הרמב"ם 
הוא: 

הכלל של 
כל הלכות 
התורה:

ענין 
המצוות 
הוא:
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– הן בלימוד הלכות התורה, שמתגלה הנקודה 
הכללית דהלכות התורה, שענינם העיקרי הוא 
התורה,  כפי  שיהי'  בעולם  הפעולה  רק  )לא 
חכמתו ורצונו של הקב"ה,  אלא גם, ובעיקר( 
על  שנוסף   – בעולם  ההלכות  בפעולת  והן 
העולם  עניני  שכל  בעולם,  הפעולה  שלימות 
)כל נקודה ופרט שבו( יהיו כפי התורה, נרגש 
לעצמו  מציאות  אינו  שהעולם  בגלוי  וניכר 
שמתנהג בפועל כפי התורה, אלא כל מציאותו 
אינה אלא "בשביל התורה", שעל ידו יתקיימו 

הלכות התורה.

בעולם  התורה  הלכות  שבפעולת  ונמצא, 
 – דהעולם  שלימות  )א(  ענינים:  ב'  ישנם 
כפי  נעשה  שבו(  הפרטים  )כל  כולו  שהעולם 
שלמעלה  לדרגא  העולם  עליית  )ב(  התורה, 
שכל  העולם  מציאות  שמשתנית   – מהעולם 
)קיום  התורה  מציאות  אלא  אינה  מציאותו 

הלכות התורה(.

ביאור המספרים ז', ח' על־פי נגלה וחסידות

המשיח  לימות  בנוגע  גם  מובן  ומזה  ח. 
בעולם  התורה  הלכות  פעולת  כשתושלם   –

ובמילא יהי' העולם בשלימות:

הרשב"א56  בתשובות  המבואר  ובהקדם 
למצב  בנוגע  להפלוגתא  ובשייכות  ]בקשר 
אלף  חרוב",  "חד  לבוא,  לעתיד  העולם 
השביעי, או "תרי חרוב", אלף השביעי ואלף 
בהשלימות  דרגות  כמה  שיש  השמיני57[ 

דהעולם, וז"ל:

ששה,   . . המעשה  ימי   . . העולם  "בריאת 
והוא מכלל  והמנוחה בסופם בסיום השביעי, 
 . . השביעיות  בתורה  נבחרו  וכן  ההיקף,  ימי 
השביעי  ועושה  ששה  הכתוב  ימנה  ופעמים 
בסופן מקודש ומכלל ההיקף, ופעמים שימנה 
השלם  המנין  ואחר  שלם,  היקף  ימי  שבעה 
עצמו,  בפני  ועומד  מקודש  השמיני  יעשה 
שומר ההיקף. הנה בתחלת בריאת העולם מנה 

עשה  ואחר  לה",  שבת  השביעי  וקדש  ששה 
שבעה שבועות למנין שלם וקדש חג העצרת 
והיובל,  השמטה  וכן   . . המנין  מלאת  לאחר 
עשה שש שנים ימי עבודה והשמטה והמנוחה 
 . . והשבת58  המעשה  כימי  השביעית,  בשנה 
היובל  ששנת  והחג,  הספירה  כימי  והיובל 
בחגים,  וכן   . . השביעית  שני  מספר  זולתי 
עצרת,  השביעי  וקדש  ששה  מנה  הפסח  בחג 
והוא מכלל ההיקף, ואינו חג בפני עצמו, ובחג 
הסוכות עשה היקף שלם, וביום השמיני קדש 
וכן  עצמו.  בפני  חג  הוא  ולפיכך  העצרת,  חג 
בימות העולם, ששת אלפים ימי עבודת העולם 
מנוחה  השביעי  והאלף  נוהג,  העולם  ומנהג 
שנוסף  מובן  ומזה  כו'",  ההיקף  מכלל  והוא 
על השלימות דאלף השביעי כפי שהוא מכלל 
שלמעלה  יותר  נעלית  שלימות  ישנה  ההיקף, 
מההיקף, בחי" שמיני59, "מקודש ועומד בפני 

עצמו, שומר ההיקף".

וז"ל:  יקר60,  בכלי  יותר  מבואר  זה  וענין 
"כל מספר ז" חול ומספר שמיני קודש, כדעת 
משה  של  קילוסו  שכל  האומר  המדרש61 
ישיר  אז  בשמך,  לדבר  באתי  ומאז  באז,  הי' 
משה כו', כי אז היינו אחד רוכב על ז", והוא 
להשליט את השי"ת על כל ז" כוכבי לכת ועל 
כל הנמצאים שנתהוו בשבעת ימי בראשית . . 

56( ח"א ס"ט.
57( סנהדרין צז, א )ובפרש"י(. וש"נ.

מספר  מכלל  השביעית  שהשנה  "ומפני  58( ושם: 
ולהעיר ממ"ש   – אינה משמטת אלא בסופה".  ההיקף 
אדה"ז )שו"ע חו"מ הל' הלוואה סל"ו( "וזמן הפרוזבול 
אינה  ששביעית  שאף   . . הששית  בסוף  לכתחילה  הוא 
משמטת אלא בסופה . . י"א שמשנכנסת שנת השביעית 
אסור לתבוע חוב . . ואם לא עשה פרוזבול בסוף ששית 
היינו,  שביעית",  מוצאי  של  ר"ה  עד  בשביעית  יעשה 
האיסור  מצד  הוא  הששית  בסוף  הפרוזבול  שעשיית 
דתביעת חוב, אבל הזמן ששביעית משמטת הוא בסופה.

באלף  תהי"  זו  ששלימות  או  השמיני,  59( אלף 
השביעי עצמו )ראה לקו"ש ח"ז ע' 193 ואילך ובהערות 
שם(, או אפילו באלף הששי )ראה לקו"ש חכ"ז ע' 198 
ואילך ובהערות שם(. – ועפ"ז יומתק שהרשב"א אינו 

מסיים הביאור בנוגע לאלף השמיני. ועצ"ע ואכ"מ.
60( ר"פ שמיני.

61( שמו"ר פכ"ג, ג.

מסכם ש:
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17 הדרן על הרמב"ם תנש"א

הכלי יקר 
מבאר יותר 

ש:

בחגים:

בשמיטין 
ויובלות:

מספר זה )שמיני( מיוחד אליו ית"62 . . ארז"ל63 
 . . נימין  שמונה  יהי'  המשיח  ימות  של  כינור 
כל  וראו  ה'  כבוד  נגלה  המשיח  שלימות  לפי 
בשר כי ה' אחד רוכב על ז' כוכבי לכת מנהיגי 

העוה"ז".

ובסגנון דתורת החסידות – מדות ומוחין64:

מספר ז" – קאי על שבעת המדות, שעיקרם 
בשביל הזולת ]כמו במדת החסד ששייכת רק 
וחסד,  טוב  לו  להשפיע  שצריך  זולת  כשיש 
החסד[,  השפעת  להיות  אפשר  אי  זולת  וללא 
שבעת  ע"י  )זולת(  העולם  בריאת  שזהו"ע 
היא  זה  ובענין  בראשית,  ימי  בשבעת  המדות 
עיקר העבודה דבירור העולם בזמן הזה – ע"י 
לימוד וקיום הלכות התורה )כל פרטי הדינים 
וטהור(  טמא  ומותר  אסור  ופטור,  דחייב 
המוחין  גם  )כולל  המדות65  מבחי'  שנמשכים 
בירור   – שבתורה  במדות(  שנמשכים  כפי 
שבע  ארץ  כיבוש  שזהו"ע  המדות,  שבעת 

אומות כנגד שבעת המדות66.

ומספר ח" – קאי על בינה )ספירה השמינית 
חב"ד,  הבחי'  ג'  הכוללת  למעלה(,  מלמטה 
הזולת,  בשביל  )לא  שעיקרם  המוחין,  בחי' 
יכול  זולת  ללא  גם  )שהרי  לעצמו  אלא( 
הזולת  ואדרבה,  לעצמו,  השכלות  להשכיל 

כו'(,  במושכלות  והעמקה  לעיון  מבלבל 
חכמתו ורצונו של הקב"ה )תורה כשלעצמה( 
עיקר  אשר,  בעולם,  מהפעולה  שלמעלה 
בעצם(  )מוחין  המוחין  בחי'  גילוי  ושלימות 
יהי' בימות המשיח, ועז"נ67 "ירחיב ה' אלקיך 
גם  אומות,  שבע  ארץ  על  )נוסף  גבולך"  את 
קניזי  קיני  ארץ  כיבוש  אומות(,  עשר  ארץ 

וקדמוני68, כנגד ג' מוחין חב"ד66.

בימות  העולם  שבשלימות  מובן  ומזה 
המשיח ישנם ב' דרגות: )א( שלימות ע"פ גדרי 
בחי' המדות,  )חול(, שלימות ההיקף,  העולם 
)ב( שלימות שלמעלה מגדרי העולם )קודש(, 
ההיקף",  שומר  עצמו,  בפני  ועומד  "מקודש 

בחי' המוחין.

ביאור בדברי הרמב"ם

בנוגע  הרמב"ם  דברי  לבאר  יש  עפ"ז  ט. 
לשלימות העולם בימות המשיח:

ספר  שבסיום  המשיח"  מלך  ב"הלכות 
המלך  של  גדרו  הרמב"ם  מבאר  ההלכות 
התורה  בהלכות  המשיח(  )וימות  המשיח 
התורה  הלכות  כל  קיום  יהי'  ידו  שעל   –
שיתבטלו  כיון  בשלימות,  בעולם  ופעולתם 
כל הענינים המונעים ומעכבים לקיום הלכות 
התורה בשלימות, החל מכללות ענין הגלות – 
ביטול שעבוד מלכיות )שאינן מניחות לעסוק 
בתומ"צ כהוגן(, קיבוץ גלויות ובנין ביהמ"ק 
)שאז "חוזרים כל המשפטים . . כשהיו מקודם, 
ויובלות69  שמיטין  ועושין  קרבנות  מקריבין 

ככל מצותה האמורה בתורה"(.

אינו  המשיח  שהמלך  מבאר  לזה  ובהמשך 

62( להעיר מפי' רבינו בחיי ר"פ שמיני: "רוב עניני 
המשכן והמקדש סובבים על חשבון שמונה, שהרי בגדי 
והקטורת  . . בשמי שמן המשחה  היו שמונה  גדול  כהן 
היו ג"כ שמונה . . גם הבדים היו שמונה . . גם הקרבנות . . 
לא הוכשרו ליקרב כי אם אחר שמונה ימים . . גם השיר 
לחנין  שמונה  היו  הקרבנות  על  אומרים  הלוים  שהיו 
כו'". – ולהעיר שגם במשנה תורה  זמר(  )ח' מיני כלי 
המקדש  בבנין  שהן  )"מצוות  עבודה  ספר  להרמב"ם 

וקרבנות צבור התמידין"( הוא ספר שמיני.
63( ערכין יג, ב ובחדא"ג מהרש"א שם.

64( ראה סה"מ תרנ"ג )תש"ח( ע' רפ ואילך )ע' 272 
ואילך(. ועוד.

דא"ח(  )עם  סידור  ד.  מב,  שה"ש  לקו"ת  65( ראה 
שער הק"ש עה, סע"ב ואילך. ובכ"מ.

66( ראה בארוכה מאמרי אדהאמ"צ דברים בתחלתו. 
ובכ"מ.

67( שופטים יט, ח )וראה לקמן ס"י(.
68( כפי שהובטח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים 
"לזרעך  יח-ט(  טו,  לך  )לך  השבוע  בפרשת  כמ"ש   –
ואת  הקניזי  ואת  הקיני  את  גו'  הזאת  הארץ  את  נתתי 
לעתיד"  ירושה  להיות  עתידים   . . "השלשה  הקדמוני", 

)פרש"י עה"פ(.
69( שתלויים בקיבוץ נדחי ישראל, שהרי אין היובל 
נוהג אלא כשכל יושבי' עלי' )רמב"ם הל' שמיטה ויובל 

פ"י ה"ח. וראה כס"מ שם פ"ד הכ"ה(.

מספר ח' 
בתורת 
החסידות 
מורה על:

מספר ז' 
בתורת 
החסידות 
 מסיקמורה על:
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דברים  ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות  צריך 
בימות  העולם  למצב  בנוגע  ועד"ז  בעולם, 
המשיח שלא יבטל דבר ממנהגו של עולם או 
הענין,  לסיום  עד  בראשית,  במעשה  חידוש 
כדי  אלא   . . המשיח  ימות   . . נתאוו  "לא 
שיהיו פנויין בתורה וחכמתה . . כמו שביארנו 
השלימות  בשביל  כי,   – תשובה"  בהלכות 
צורך  אין  בעולם  ופעולתם  התורה  דהלכות 
מעשה  וחידוש  עולם  של  מנהגו  בביטול 

בראשית.

המשיח,  מלך  דהלכות  האחרונה  ובהלכה 
שהיא גם סיום וחותם כל הלכות התורה )גמר 
בעולם(,  ופעולתם  התורה  הלכות  ושלימות 
)סך- ה"כלל"   – חדש  ענין  הרמב"ם  מוסיף 

הכל( דהלכות התורה ופעולתם בעולם:

גם  בעולם,  התורה  הלכות  פעולת  מצד 
לאחרי שנשלמת הפעולה דכל הלכות התורה 
הוראת  כפי  בפועל  מתנהג  כולו  שהעולם 
מציאותו,  בגדרי  העולם  נשאר  התורה, 
העולם  מצב  גם  ובמילא,  לעצמו70,  מציאות 
דבר  יבטל  שלא  באופן  הוא  המשיח  בימות 

ממנהגו של עולם.

התורה  דהלכות  ה"כלל"  כשמתגלה  אבל 
ספר  ושלימות  )בגמר  בעולם  ופעולתם 
הפעולה  )לא  הוא  העיקרי  שענינם  ההלכות(, 
הקב"ה,  של  ורצונו  חכמתו  אלא(  בעולם, 
ומציאות העולם אינה אלא בשביל קיום הלכות 
האמיתית  השלימות  נעשית  אזי   – התורה 

שלמעלה מהעולם, ובמילא, ניתוסף גם במצב 
יותר  נעלית  שלימות  המשיח  בימות  העולם 

שהיא שינוי מנהגו של עולם71.

וברמז(  )בקיצור  הרמב"ם  מוסיף  זה  וענין 
לא  הזמן  "ובאותו   – האחרונה  בהלכה 
קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי' 
הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה  ותחרות72, 
עסק  יהי'  ולא  כעפר,  מצויין  המעדנים  וכל 
שנאמר  בלבד,  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה   כי 

מכסים":

 . . מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  "לא 
שהטובה תהי' מושפעת הרבה כו'" – שמשתנה 
לא  עצמו73  מצד  שגם  באופן  העולם  מציאות 
יהיו בו ענינים בלתי-רצויים )רעב ומלחמה74(, 

ה"ה  התורה(  פעולת  )ללא  עצמו  שמצד  70( ועד 
"כדי  הרמב"ם  לשון  יומתק  ועפ"ז   – לתורה  בניגוד 
נוגש  להם  יהי'  ולא  וחכמתה  בתורה  פנויין  שיהיו 
שלא  "כדי  הפוך,  בסדר  צ"ל  שבפשטות  ]אף  ומבטל" 
וחכמתה",  בתורה  פנויין  ויהיו  ומבטל  נוגש  להם  יהי' 
כלשונו בהלכות תשובה: "כדי שינוחו ממלכיות שאינן 
וימצאו  כהוגן  ובמצות  בתורה  לעסוק  אותן  מניחות 
פנויין  כ"שיהיו  גם  כי,   – וירבו בחכמה"[  מרגוע  להם 
מקום  שיש  באופן  העולם  מצב  יהי'  וחכמתה"  בתורה 
ל"נוגש ומבטל" )כיון שהעולם נשאר במציאותו בניגוד 
נוגש  להם  יהי'  "לא  לפועל  שבנוגע  אלא   לתורה(, 

ומבטל".

71( ועפ"ז יש לבאר דיוק לשון הרמב"ם "ואל יעלה 
על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים 
דבר  יבטל  המשיח  שבימות  הלב  על  יעלה  "אל  כו'", 
"המלך  בקיצור  כותב  )ואינו  כו'"  עולם  של  ממנהגו 
המשיח אינו צריך לעשות אותות ומופתים"*, "בימות 
שבזה   – עולם"(  של  ממנהגו  דבר  יבטל  לא  המשיח 
מודגש שהשלילה דביטול מנהגו של עולם היא ביחס 
לדעתו ולבו של האדם הלומד הלכות התורה כדי לפעול 
בעולם, ששלימותו היא בגדרי העולם ומנהגו של עולם, 
מנהגו  ישתנה  מהעולם  שלמעלה  השלימות  מצד  אבל 

של עולם )כדלקמן בפנים(.
הרמב"ם"  על  ב"הדרן  מהמבואר  גם  72( להעיר 
תשמ"ו בסופו )לקו"ש חכ"ז ע' 259(, שפרטי הענינים 
שייכים  )ברוחניות(  ותחרות  קנאה  מלחמה  דרעב 
)לפעול  אחר  לענין  אמצעי  בתור  התורה  בלימוד  רק 
התורה  בלימוד  משא"כ  התורה(,  כפי  יהי'  שהעולם 

כשלעצמו )חכמתו ורצונו של הקב"ה(, עיי"ש.
התורה,  הלכות  פעולת  התגברות  מצד  73( ולא 
ובמילא, רק לצורך קיום הלכות התורה, "שיסיר ממנו 
. . מלחמה ורעב . . וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את 

ידינו לעשות התורה".
74( ועפ"ז י"ל שהפירוש ד"לא יהי" שם לא רעב ולא 
מלחמה" הוא באופן דביטול מנהגו של עולם ממש – 

. . אינו צריך  *( ע"ד מ"ש בנוגע לנביא – "כל נביא 
לעשות אות כאחד מאותות משה רבינו . . שיש בהם שינוי 

מנהגו של עולם" )הל' יסוה"ת רפ"י(.
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זאת מוסיף 
הרמב"ם ב:

רואים זאת 
בדבריו 
בנוגע ל:

כי אם ריבוי מופלג של טובה ותענוג.

"ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 
בלבד" – שמשתנה מציאות העולם עד כדי כך 
את  "לדעת  אלא  אינו  העולם  דכל  שה"עסק" 

ה' בלבד".

את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  הדבר,  וטעם 
בלבד  זו  לא  היינו,  מכסים",  לים  כמים  ה' 
הארץ  מציאות  את  ממלאת  ה""  את  ש"דעה 
זאת,  עוד  אלא  בפ"ע,  מציאות  שנשארת 
שמתבטלת מציאות הארץ ונעשית "ים", שכל 
ענינו אינו אלא "מקום המים"75, ויתירה מזה, 
ונרגש  היינו, שמתגלה  ובטל76,  מכוסה  שהים 
בהעולם שכל מציאותו אינה אלא המקום שבו 
העיקרי  שענינם  התורה,  דהלכות  הקיום  יהי' 
הוא חכמתו ורצונו של הקב"ה, "דעה את ה"".

הענין הנ"ל בפי"א דהלכות מלכים

רמז להנ"ל בפרק הקודם וקושיות על־זה

בדברי  גם  מרומז  זה  שכל  להוסיף,  ויש  י. 
הרמב"ם בפרק שלפנ"ז )פי"א( אודות האמונה 

בביאת המשיח, וז"ל:

ה'  ושב  שנאמר77  עליו,  העידה  "התורה 
וגו'  וקבצך  ושב  ורחמך  שבותך  את  אלקיך 
אם יהי' נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'", 
בתורה  המפורשים  הדברים  "ואלו  ומסיים 
כל  ידי  על  שנאמרו  הדברים  כל  כוללים  הם 
"אף בפרשת בלעם  מוסיף  ואח"כ  הנביאים", 
נאמר ושם נבא . . במשיח הראשון שהוא דוד 
. . ובמשיח האחרון שעומד מבניו . . זה המלך 
המשיח", ואח"כ מוסיף )בהלכה בפ"ע( "אף 
בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב ה' אלקיך את 
גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו', ומעולם 

לתוהו",  הקב"ה  צוה  ולא  זה,  דבר  הי'  לא 
ומסיים "אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך 

ראי' שכל הספרים מלאים מזה".

וצריך להבין78:

המפורשים  הדברים  "ואלו  הפיסקא  א( 
בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי 
הנביאים" – הי' לו לכתוב לאחרי שמביא כל 
)כמו  עליו"  העידה  "התורה  שבהם  הפסוקים 
הסיום "אבל בדברי הנביאים כו'"(, ולמה כותב 
זה לאחרי הפסוק "ושב ה" אלקיך את שבותך 
וגו'", ואח"כ מוסיף "אף בפרשת בלעם נאמר 

כו' אף בערי מקלט הוא אומר כו'"?

שבותך  את  אלקיך  ה"  "ושב  בפסוק  ב( 
ורחמך ושב וקבצך וגו' לא נזכר )גם לא ברמז( 
אודות המלך המשיח79, כי אם, "בפרשת בלעם 
נאמר ושם נבא . . במשיח האחרון . . זה מלך 
והעיקרי  הראשון  הפסוק  ואעפ"כ,  המשיח", 
)שכולל "כל הדברים שנאמרו ע"י הנביאים"( 
שמביא הרמב"ם בתור ראי" ש"התורה העידה 
הפסוק  )לא  הוא  המשיח(  המלך  )על  עליו" 
ה"  "ושב  הפסוק  אלא(  בלעם,  שבפרשת 

אלקיך את שבותך וגו'"?

ג( מהו הטעם דחלוקת ההלכות7 – שבהלכה 
א' מביא הפסוק "ושב ה' אלקיך וגו'", וממשיך 
באותה הלכה "אף בפרשת בלעם נאמר כו'", 
ואח"כ מוסיף בהלכה בפ"ע "אף בערי מקלט 

הוא אומר כו'"?

ביאור הנ"ל

יא. ויש לומר הביאור בזה:

המשיח  המלך  של  וגדרו  שענינו  כיון 

דעני  המצב  ויבטל  מלחמה"(,  )"לא  זיין  כלי  שיבטלו 
ואביון )"לא רעב"(.

75( פי" הרד"ק ומצו"ד עה"פ.
76( בפרטיות יותר – ראה לקמן סי"ב.

77( נצבים ל, ג ואילך.

 271 ע'  חי"ח  לקו"ש  גם  ראה   – לקמן  78( בהבא 
ואילך. חכ"ד ע' 109 ואילך. לקו"ש חל"ד ע' 114 ואילך 

)באופן אחר(.
גו'  אלקיך  ה'  "ושב  בכתוב  מפורש  79( ואדרבה: 
הקב"ה  ע"י  יהי'  גליות  שקיבוץ  היינו,  גו'",  וקבצך 
צריך  עצמו  )הקב"ה(  "הוא  רש"י:  )ובלשון  בעצמו 
להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו כו'"(, ולא 

באופן ש"המלך המשיח . . מקבץ נדחי ישראל".

קושי 
בפיסקא 

"ואלו 
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המקדש  בונה   . . דוד  מלכות  "להחזיר  הוא 
המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל  נדחי  ומקבץ 
קרבנות  מקריבין  מקודם,  כשהיו  בימיו 
ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה 
 – בשלימות  התומ"צ  קיום  היינו,  בתורה", 
עליו",  העידה  ש"התורה  הענין  עיקר  לכן 
הוא, "ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב 
וגו'  נדחך בקצה השמים  יהי'  וגו' אם  וקבצך 
והביאך ה'", השיבה מן הגלות, שאז יהי' קיום 
"אלו  ולכן,  השלימות80.  בתכלית  התומ"צ 
מן  השיבה  )ע"ד  בתורה  המפורשים  הדברים 
על  שנאמרו  הדברים  כל  כוללים  הם  הגלות( 

ידי הנביאים".

ולאח"ז מוסיף הרמב"ם "אף בפרשת בלעם 
 – כו'"  אומר  הוא  מקלט  בערי  אף  כו'  נאמר 
הגלות,  מן  השיבה  וכללות  עיקר  על  שנוסף 
)א(  הדברים:  לפרטי  בנוגע  גם  בתורה  נאמר 
את  שמושיע   . . האחרון  "משיח  ע"י  שתהי' 
ישראל באחרונה, ושם הוא אומר . . זה המלך 
המשיח, שנאמר כו'", )ב( שבימיו יקויים מ"ש 
בערי מקלט "ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך 

ויספת לך עוד שלש ערים וגו'"81.

ובפרטיות יותר – בהלכה א" כותב "שנאמר 
ושב ה' אלקיך את שבותך וגו' . . אף בפרשת 
בלעם נאמר כו'", ובהלכה ב' כותב "אף בערי 

מקלט הוא אומר כו'":

העולם  שלימות  מודגשת  א'  בהלכה 
שנעשית בהשיבה מן הגלות )שיכולים לקיים 
הלכות התורה בתכלית השלימות( שהיא לפי-

ערך הגלות )ועד שהשם "גאולה" מדגיש שיש 
מציאות של גלות82( – כמודגש בכתוב "ושב 
וקבצך וגו'  ורחמך ושב  ה' אלקיך את שבותך 
אם יהי' נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'" 
– השבה וקיבוץ מן הגלות, וכן בפרשת בלעם 
הראשון  במשיח  המשיחים,  בשני  ש"נבא 
צריהם,  מיד  ישראל  את  שהושיע  דוד  שהוא 
ישראל  את  שמושיע   . . האחרון  ובמשיח 

]באחרונה["" – ישועה מן הגלות83.

ובהלכה ב' מרומזת השלימות דימות המשיח 
שלמעלה  )שלימות  הגלות  לפי-ערך  שאינה 

80( ועוד יותר מכפי "שהיו מקודם" – כיון שהגאולה 
היא ע"י התשובה, כמ"ש הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ז 
ה"ה( "כל הנביאים כולן צוו על התשובה, ואין ישראל 
נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל 
שנאמר  נגאלין,  הן  ומיד  גלותן  בסוף  תשובה  לעשות 
והי' כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגו' ושבת עד ה' 
)גאולה(  היינו, שהשיבה  וגו'",  אלקיך  ה'  ושב  אלקיך 
ולאחרי  ע"י  היא  וגו'"(  אלקיך  ה"  )"ושב  הגלות  מן 
שלימות התשובה )"ושבת עד ה' אלקיך"(, שאז מושלל 
בתכלית ענין החטא*, ועד להשלימות ד"והסירותי את 

לב האבן מבשרכם", שלילת המציאות דיצה"ר כו'.
81( ולאח"ז מסיים "אבל בדברי הנביאים אין הדבר 
צריך ראי', שכל הספרים מלאים בדבר זה" – הן בנוגע 
הענינים  לפרטי  בנוגע  והן  הגלות,  מן  לכללות השיבה 

שבדבר.

לגבי  תשובה  בעל  מעלת  בביאור  הרמב"ם  כמ"ש   )*
צדיק – ש"טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו" )שם 
ה"ד(, ובודאי ש"לא ישוב לזה החטא לעולם" )פ"ב ה"ב(.

אותיות  יש  "גאולה"  שבתיבת   – מזה  82( ויתירה 
הוא  "גאולה"  תיבת  שצירוף  אלא  עוד  ]ולא  "גולה"* 
באופן שהאות הראשונה** היא )לא א', אלא( ג', ר"ת 
מעלת  מודגשת  שבזה  "גאולה"[,  ר"ת  וגם  "גולה" 
שלאחרי   – הגלות  ירידת  שלפני  המצב  לגבי  הגאולה 
שהגלות נהפך לגאולה אזי מושלל בתכלית ענין הגלות 

)ע"ד מעלת התשובה, כנ"ל הערה 80(.
"גולה"  ר"ת  ג',  באות  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש 
למטה,  הירידה  על  מורה  גימ"ל  אות  כי,   – ו"גאולה" 
דלים",  גמול  דל"ת  "גימ"ל  א(  קד,  )שבת  כמארז"ל 
)אצל  יותר  גדול  עילוי  ניתוסף  זו  ירידה  ע"י  אשר, 
הכתוב  )כלשון  הירידה  שלפני  המצב  לגבי  המשפיע( 

)תהלים קטז, ו( "דלותי ולי יהושיע"(.
83( ועד שישועה זו היא בערך להישועה שע"י משיח 
הראשון שהוא דוד )שהרי "בפרשת בלעם .. נבא בשני 

המשיחים"(, אלא בשלימות נעלית יותר.

*( בתוספת אל"ף, שרומז על המשכת אלופו של עולם 
ויק"ר  )ראה  "גאולה"  מ"גולה"  נעשה  שעי"ז  ב"גולה", 

ספל"ב. לקו"ת בהעלותך לה, ג. ובכ"מ(.
**( ראה שעהיוה"א בסופו: "כל אות הקודמת בצירוף 
היא הגוברת בבריאה זו, והשאר טפילות אלי' ונכללות 
באורה", ועאכו"כ האות הראשונה שהיא "ראש" התיבה.
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בהלכה 
א' מבאר 
שהקשר 

בין 
הגאולה 

לגלות 
הוא:

משא"כ 
בהלכה 

ב' מבאר 
שהקשר 

הוא:

מהעולם( – כמרומז בכתוב "ירחיב ה' אלקיך 
יותר  והרחבה  הוספה  גו'",  ויספת  גבולך  את 
התורה  הלכות  קיום  לצורך  המוכרח  מכפי 
עוד  לך  "ויספת  יותר:  ובפרטיות  בשלימות, 
שלש ערים וגו'" – שלש הערים שבארץ קיני 
שבהם  לבוא,  לעתיד  שיתוספו  וקדמוני  קניזי 
)כנ"ל  מהמדות  שלמעלה  המוחין  גילוי  נרמז 
ס"ח(, היינו, שנוסף על פעולת הלכות התורה 
נמשך  ההיקף(,  שלימות  המדות,  )ז'  בעולם 
)ג'  הקב"ה  של  וחכמתו  רצונו  גם  ומתגלה 
מוחין, שכלולים בבחי' שמיני, שומר ההיקף(, 

שעי"ז נעשית השלימות שלמעלה מהעולם84.

ביאור נוסף בזה והקשר לתחילת ספר הי"ד

תכלית השלימות – כמים לים מכסים

השלימות  תכלית  בביאור  להוסיף  ויש  יב. 
דימות המשיח המרומזת בסיום וחותם הספר 
 ממש, ")מלאה הארץ דעה את ה"( כמים לים 

מכסים":

לים  "כמים  התיבות  שג'   – ובהקדמה 
מכסים", אף שמהווים תוכן אחד )ים המכוסה 
)א(  ענינים:  ג'  בזה  יש  בפרטיות  הרי  במים(, 
)ג(  ה"ים",  על  שמכסים  "מים"  )ב(  "ים", 

שבג'  לומר,  ויש  "מכסים"85.  בתיבת  הסיום 
בהשלימות  דרגות  ג'  מרומזים  אלו  ענינים 
שלמעלה מהעולם גופא שנעשית ע"י התגלות 

ה"כלל" דהלכות התורה.

והביאור בזה:

נמצאים  שבו  המקום  הוא   – "ים"  א( 
קרא  המים  "למקוה  מזה,  ויתירה  המים, 
ימים"86, שאסיפת המים קרוי' "ים". והפירוש 
דעה  הארץ  )"מלאה  "ים"  נעשית  שה"ארץ" 
את ה" כמים לים מכסים"(, הוא, שניכר ונרגש 
המקום שבו  אלא  אינה  בארץ שכל מציאותה 
המים(,  )מקום  התורה  הלכות  מתקיימים 
הקיום  היא  מציאותה  שכל  מזה,  ויתירה 
דהלכות התורה )מקוה המים( – כיון שנתגלה 
העיקרי  שענינם  התורה,  דהלכות  ה"כלל" 
אינו הפעולה בעולם, אלא חכמתו ורצונו של 
קיום  בשביל  היא  העולם  ומציאות  הקב"ה, 

הלכות התורה )כנ"ל ס"ט(.

על  שמכסים  "מים"   – מזה  ולמעלה  ב( 
"מקוה  הוא  ש"ים"  להפירוש  גם  ה"ים": 
המים" – מודגש ב"ים" הציור שנעשה בהמים 
קרקעית  המים,  נמצאים  שבו  המקום  )מצד 
וכותלי הים(, משא"כ "מים" סתם הם באופן 
של פשיטות שלמעלה מציור. ודוגמתו בנמשל 
קיום  היא  שמציאותו  בעולם  כשניכר  שגם   –
הלכות התורה שהם חכמתו ורצונו של הקב"ה, 
ה"ז כפי שחכמתו ורצונו של הקב"ה מתלבשת 
העולם  בעניני  המדברים  )פרטיות87(  בהלכות 
)משפטי  התורה  הלכות  מתקיימים  שבהם 

84( ועפ"ז תומתק סתימת לשון הרמב"ם ")אף בערי 
מקלט הוא אומר אם ירחיב גו' ויספת וגו'( ומעולם לא 
הי' דבר זה ולא צוה הקב"ה לתוהו", ואינו מפרש )כאן( 
כאן  כוונתו  כי,   – המשיח*  בימות  יתקיים  זה  שדבר 
לרמז להשלימות היתירה שלמעלה מהעולם** שתהי" 
באופן  המשיח  דימות  )הראשונה(  התקופה  לאחרי 

שעולם כמנהגו נוהג.

*( במכ"ש וק"ו מזה שפירש בדין ערי מקלט – ")כש(
ללוים("  )הכל  המשיח  בימי  אחרות  מקלט  ערי  מוסיפין 
)הל" שמיטה ויובל רפי"ג(, "בימי המלך המשיח מוסיפים 
והקניזי  הקיני  בערי   . . השש  אלו  על  אחרות  שלש 
והקדמוני . . ועליהן נאמר בתורה ואם ירחיב ה" אלקיך 
את גבולך" )הל' רוצח ושמירת נפש פ"ח ה"ד(, ועאכו"כ 

שצריך לפרש במקומו, בהלכות מלך המשיח.
**( כמרומז בלשון "מעולם לא הי" דבר זה".

85( אף שלכאורה מתאים יותר הלשון "כים המכוסה 
"מלאה  הפסוק  בהתחלת  למ"ש  בהמשך   – במים" 
הדבר  תחילה  שמזכיר  שכשם  ה'",  את  דעה  הארץ 
ה'(,  את  )דעה  ואח"כ הדבר הממלא  )הארץ(  הממולא 
צריך להזכיר תחילה הדבר המכוסה )ים( ואח"כ הדבר 

המכסה )מים(, או עכ"פ "כמים מכסים לים".
86( בראשית א, יו"ד.

87( דוגמא לדבר – ענין המס"נ כפי שהוא ה"כלל" 
בזה  תלוי  ומצוותי'  התורה  )ש"קיום  התומ"צ  דקיום 
שיזכור תמיד ענין מסירת נפשו לה' על יחודו" – תניא 

ספכ"ה( כפי שנמשך בפרטי המצוות.

'ים' 
פירושו:

ובענייננו

והסיבה 
לכך היא:

'מים' 
פירושו:

ובנמשל:

תכלית 
השלימות 
נרמזת ב:

ג' ענינים 
ב'כמים 
לים 
מכסים':
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ומלאה הארץ דעה22

בהציור  שבאים  הים  מי  בדוגמת  המצוות(, 
שה"מים"  והפירוש  הים,  וכותלי  דקרקעית 
מכסים על ה"ים" – שנמשך ומתגלה ה"כלל" 
שלמעלה  הקב"ה  של  ורצונו  דחכמתו 
בהלכות  והתלבשות  מירידה  מהתלבשות, 
בדוגמת  העולם,  בעניני  המדברים  )פרטיות( 

הפשיטות דה"מים".

ג( ולמעלה מזה – הסיום בתיבת "מכסים": 
גם "מים" שמכסים על ה"ים" הם תואר ודרגא 
מסויימת שנקראת בשם "מים", ולמעלה מזה 
ולא "מים",  – "מכסים", שאין כאן לא "ים" 
לא דבר המכוסה )"ים"( וגם לא דבר המכסה 
בלבד,  )"מכסים"(  הכיסוי  אם,  כי  )"מים"(, 
ביטול בתכלית. ודוגמתו בנמשל – שה"כלל" 
רק חכמתו  ]לא  הוא  האמיתי דהלכות התורה 
בעניני  שנתלבשו  כפי  הקב"ה  של  ורצונו 
של  ורצונו  חכמתו  רק  ולא  )"ים"(,  העולם 
בעניני  והתלבשות  מירידה  שלמעלה  הקב"ה 
אלא[  ה"ים"(,  על  שמכסים  )"מים"  העולם 
גילוי העצם ממש88 )שאינו בגדר מעלה ומטה, 
ולכן יכול לירד גם למטה( – אורייתא וקב"ה 
כולא חד89, ומצד גילוי זה נעשה העולם )לא 
ובטל  מכוסה  אלא(  במים,  המכוסה  כים  רק 

בתכלית, "מכסים".

בהשלימות  שגם   – קצת  אחר  ובסגנון 
שלמעלה מההיקף )שמתגלית לאחרי שלימות 
ההיקף",  "שומר  )א(  דרגות:  ג'  יש  ההיקף( 
שומר  גם  ה"ה  מההיקף  למעלה  היותו  שעם 
לההיקף,  שייכות  לו  יש  ובמילא,  ההיקף, 
השייכים  הקב"ה(  של  ורצונו  )חכמתו  מוחין 
ועומד בפני  )ב( "מקודש  )עולם(,  אל המדות 
)חכמתו  מוחין  ית"",  אליו  "מיוחד  עצמו", 
ורצונו של הקב"ה( בעצם. ולמעלה מזה )ג( – 
בחי' שלמעלה מכל תואר ודרגא, עד למהותו 

ועצמותו ית".

פרקים  דשני  שהתוכן  לומר,  יש  ועפ"ז 
ע"ד  הוא  מלך המשיח"(  )"הלכות  האחרונים 
האחרונה,  דהלכה  התוכן  ההיקף;  שלימות 
)שבה  מכסים"  לים  כמים  כו'  הזמן  "ובאותו 
מודגש עיקר החידוש שבתיאור המצב דימות 
הלכות  לגבי  המשיח  מלך  בהלכות  המשיח 
לים  "כמים  הכתוב  סיום  שמוסיף  תשובה, 
שלמעלה  שמיני  בחי"  ע"ד  הוא   – מכסים"( 
"ים",   – ההיקף  שומר  גופא:  ]ובזה  מההיקף 
ו"מקודש ועומד בפני עצמו" – )ים שמכוסה 
האחרונה  דהתיבה  והתוכן  ב("מים"[; 
מכל  שלמעלה  הבחי'  ע"ד  הוא  )"מכסים"( 

תואר ודרגא.

נעוץ סופן בתחילתן – הקשר לתחילת הספר

יג. ונעוץ סופן בתחלתן90 – כנהוג ב"הדרן" 
לקשר הסיום עם ההתחלה, "מתכיפין התחלה 
להשלמה"91 – "יסוד היסודות ועמוד החכמות 
את  "דעה  וכו'",  ראשון  מצוי  לידע שיש שם 

ה'":

ראשון  מצוי  שם  "שיש  שהידיעה  הטעם 
הלכות  דכל  ו"עמוד"  "יסוד"  היא  וכו'" 
מציאות  יתאמת  לא  ש"אם  לפי  הוא,  התורה, 
אבל,  בתורה"92.  האמונה  תהי'  לא   . . השם 
ענין  רק  )לא  להדגיש  צורך  יש  זה  מטעם 

88( ויש לומר, שענין זה נעשה עי"ז שחכמתו ורצונו 
של הקב"ה יורדת ומתלבשת בהלכות התורה שמדברים 
בעניני העולם – שע"י ירידה זו נעשית עלי' גדולה יותר 
מירידה  שלמעלה  הקב"ה  של  ורצונו  חכמתו  לגבי  גם 
והתלבשות בהלכות התורה, שנעשה גילוי העצם ממש.

ש"ים"   – מכסים"  לים  "כמים  הכתוב  ובסגנון 
)"מקוה מים"( הם מים תחתונים שהובדלו )ע"י הרקיע( 
ממים העליונים )"מים"( וירדו למטה )בדוגמת חכמתו 
ורצונו של הקב"ה שירדה ונתלבשה בהלכות התורה(, 
אשר, ע"י ירידה זו ]שמעוררת תשוקה לעלות למעלה, 
תחתונים  "מים  ועוד(  ב(.  )יט,  ת"ה  )תקו"ז  כמארז"ל 
העלי' גם  בוכין אנן בעינן למהוי קדם מלכא"[ נעשית 
לגבי מים עליונים )חכמתו ורצונו של הקב"ה שלמעלה 
העצם  )גילוי  מכסים"  לים(  ")כמים   – למטה(  מירידה 

ממש(.
89( זהר הובא בתניא פ"ד. רפכ"ג. וראה זהר ח"א כד, 

א. ח"ב ס, א. תקו"ז ת"ו )כא, ב(. תכ"ב )סד, א(. ועוד.

90( ספר יצירה פ"א מ"ז.
91( נוסח "מרשות" לחתן בראשית.

92( לשון ה"פירוש" לספר הי"ד בתחלתו.

'מכסים' 
פירושו:

 ובנמשל:

מבאר 
הנ"ל 

בסגנון 
אחר:

עפ"ז 
הביאור 

בשני 
הפרקים 

הוא:

המנהג 
בהדרן 

הוא:

קשה עפ"ז:

הטעם 
שהידיעה 
"שיש שם 
מצוי" הוא 

יסוד ועמוד 
בכל התורה:

מבאר 
שישנם 
ג' דרגות 
בהנ"ל 
שהם:

הביאור 
בזה:
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מבאר 
הנ"ל 

בסגנון 
אחר:

עפ"ז 
הביאור 

בשני 
הפרקים 

הוא:

המנהג 
בהדרן 

הוא:

קשה עפ"ז:

הטעם 
שהידיעה 
"שיש שם 
מצוי" הוא 

יסוד ועמוד 
בכל התורה:

"לידע  האמונה93,  ענין  גם  אלא(  הידיעה, 
ש"מה  הפירוש  יהי'  שאז  ולהאמין"94, 
לידע  שא"א  ומה  דייקא,  ידע  לידע  שאפשר 
"לידע"  הרמב"ם  מדייק  ולמה   יאמין"95, 

בלבד?

ויש לומר הביאור בזה – שכוונת הרמב"ם 
כו'"  לידע  החכמות  ועמוד  היסודות  ב"יסוד 
היא )לא רק להתאמתות מציאות השם כיסוד 
ועמוד לכל התורה, אלא גם( ל"יסוד" ו"עמוד" 
)כלל( דלימוד הלכות התורה, שהלימוד צריך 
)"לידע שיש  ה'  דידיעת  להיות חדור בהתוכן 
שם מצוי ראשון"(, היינו, שגם בלימוד הלכות 
התורה שענינם לפעול בעולם, נרגש ה"כלל" 
רק  )לא  הוא  העיקרי  שענינם  ועמוד(  )יסוד 
אלא(  התורה,  כפי  שיהי'  בעולם  הפעולה 
חכמתו ורצונו של הקב"ה, ובמילא, השלימות 
האמיתית דלימוד הלכות התורה היא )לא רק 
כדי לידע איך להתנהג בעולם ולפעול עליו ובו 
שיהי' כפי התורה, אלא( לימוד חכמתו ורצונו 
וחותם  בסיום  כמו   – ה'  ידיעת  הקב"ה,  של 
בוראם"  דעת  ישיגו   . . ה'  את  "לדעת  ספרו, 
)גם( כדי  )לא רק "דעה וחכמה" דתורה סתם 

לפעול בעולם, אלא כדי להשיג דעת הבורא(.

"מצוי  )א(  דרגות:  ג'   – יותר  ובפרטיות 
כביכול  עצמו  את  שהשפיל  כפי   – ראשון" 
ראשון",  ל"מצוי  ועד  "מצוי",  בבחי'  להיות 
שנמצאו  להנמצאים  ושייכות  ערך  לו  שיש 
של  ורצונו  חכמתו   – בתורה  ודוגמתו  ממנו, 
הקב"ה שירדה ונתלבשה בעניני העולם שבהם 

אינו  "הוא  )ב(  התורה.  הלכות  מתקיימים 
בגדר  אינו  עצמו  מצד  ית"  שהוא   – מצוי"96 
ורצונו של  ודוגמתו בתורה – חכמתו  מצוי97, 
הקב"ה כפי שהיא מצד עצמה, למעלה מירידה 
)ג( "הוא שהנביא  והתלבשות בעניני העולם. 
אומר וה' אלקים אמת98. והוא שהתורה אומרת 
מכל  שלמעלה  בחי'   – מלבדו100  עוד  אין99 
תואר ודרגא, גם לא באופן של שלילה, "אינו 
מצוי", וכיו"ב, שהאדם מצד עצמו אינו יכול 
להשיג ולידע, כי אם, "הוא שהנביא אומר כו' 
העצם  גילוי  להיותה  כו'",  אומרת  שהתורה 
שולל  אינו  ולכן  גדר,  מכל  )שלמעלה  ממש 
אבל  מלבדו",  עוד  "אין   – העולם  מציאות 
יש עולם שמציאותו היא אלקות101(  יחד עמו 
כולא  וקב"ה  "אורייתא   – בתורה  ודוגמתו 

חד"[.

ויש להוסיף ולקשר – ע"ד הרמז – גם עם 
התחלת  שלפני  בהקדמה  הרמב"ם  התחלת 
ספרו, שפותח בפסוק102 "אז לא אבוש בהביטי 

אל כל מצוותיך":

שלמעלה  השלימות  על  רומז   – "אז" 
ס"ח(.  )כנ"ל  ז'  על  רוכב  א'  ההיקף,  ימי  מז" 
הרמב"ם  מרמז  זו  שבפתיחה  לומר,  ויש 
לא   – התורה  דהלכות  האמיתית  השלימות 
ההיקף(,  )שלימות  ז'  העולם,  שלימות  רק 
"אז"  מהעולם,  דלמעלה  השלימות  גם  אלא 
)שבו  בכתוב  וממשיך  ההיקף(.  )שומר 
נעשית  )"אז"(  זו  ששלימות  הרמב"ם(  פותח 
נשלמת  שכאשר  מצוותיך",  כל  אל  "בהביטי 
התורה  הלכות  כל  מצוותיך",  ד"כל  הפעולה 
)משפטי המצוות(, אזי רואים )"בהביטי"( את 
ה"כלל" ד"כל מצוותיך" – חכמתו ורצונו של  זה  שעל  כשלעצמה,  ית'  למציאותו  בנוגע  93( לא 

תצוייר  לא   . . שהמצוה  "לפי  מצוה,  של  גדר  שייך  לא 
אמונת  נניח  כאשר  ולזה  ידוע,  מצוה  אלקה  בזולת 
הא-ל  מציאות  אמונת  נניח  כבר  מצוה,  הא-ל  מציאות 
קודמת לאמונת מציאות הא-ל" )ראש אמנה לאברבנאל 
פ"ד ואילך(, אלא ש"נאמין שהאלקה ב"ה שכבר ידענו 
שהוא נמצא, מציאותו היא היותר ראשון והיותר שלם 

אשר בכל המציאות כו'" )שם פ"ז(.
מצות  להצ"צ  בסהמ"צ  הובא  כה.  מצוה  94( חינוך 

האמנת אלקות בתחלתה.
95( סהמ"צ שם ספ"ב.

96( הלכה ב'.
97( ראה "הדרן על הרמב"ם" תשל"ה ס"ח.

98( ירמי' יו"ד, יו"ד.
99( ואתחנן ד, לה.

100( הלכה ד'.
101( ראה לקו"ש חכ"ה ע' 102 הערה 86. וש"נ.

102( תהלים קיט, ו.

מבאר 
שישנם 
ג' דרגות 
בהנ"ל 
שהם:

הביאור 
בזה:

וכן 
מרומז ב:
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בעולם  הפעולה  גם  נעשית  ובמילא,  הקב"ה, 
באופן נעלה יותר, ש"לא יהי' עסק כל העולם 

אלא לדעת את ה" בלבד".

*

הקשר לסיום מחזור ז' ותחילת מחזור ח'

הדגשה מיוחדת ב'סיום' זה

הדגשה  ניתוסף  לעיל  בהאמור  יד. 
סיום   – הזה  הרמב"ם  בסיום  מיוחדת 
מחזור  והתחלת  השביעי   מחזור 

השמיני:

מלבד העילוי שניתוסף ממחזור למחזור, יש 
עילוי מיוחד בסיום מחזור השביעי – שנשלם 
היקף שלם בלימוד הלכות התורה, ומתחילים 
עצמו,  בפני  ועומד  "מקודש  השמיני,  מחזור 

שומר ההיקף".

ומזה מובן שלאחרי שלימות ההיקף בלימוד 
כל הלכות התורה בשבעת המחזורים, נעשים 
ראויים ומוכשרים בתכלית לגילוי בחי' שמיני, 
ה"כלל"   – התורה  דהלכות  ההיקף  שומר 
דהלכות התורה ופעולתם בעולם – שמתגלה 
בשלימות "באותו הזמן . . )ש(לא יהי' עסק כל 

העולם אלא לדעת את ה' בלבד".

דסיום  – שמהלימוד  העיקר  והוא   – ויה"ר 
בפועל  להקיום  ומיד  תיכף  נבוא  הרמב"ם 
באים  חדא  וברגעא  חדא  שבשעתא  ממש, 
העולם  כל  עסק  יהי'  )ש(לא   . . הזמן  ל"אותו 
בנוגע  ועאכו"כ  בלבד",  ה'  את  לדעת  אלא 
ויודעים  גדולים  חכמים  ש"יהיו  לישראל 
כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים  דברים 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  האדם", 

לים מכסים".

ישנה 
הדגשה 
מיוחדת 
בסיום זה:

שעי"ז 
נעשים 
כלים ל:

יהי רצון ש:

העילוי 
בסיום 
המחזור 
השביעי 
הוא:
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25 הדרן על הרמב"ם תנש"א

שעי"ז 
נעשים 
כלים ל:

יהי רצון ש:

מבנה השיחה

א •  דברי הרמב"ם והקושי שבהם.
סיום התיאור דימוה"מ. המשך להנ"ל. קושי בהנ"ל.

ב • נסיון לביאור ודחיתו. חיזוק השאלה.
יסוד  מהקושי.  מסיק  שבזה.  הקושי  ראשונה.  בהשקפה  ההלכות  בין  הקשר 

חלוקת ההלכות והביאור שעפ"ז. חיזוק השאלה ע"י כהנ"ל.

ג • ב' הלכות – ב' ענינים.
יוצא מהנ"ל. נקודת הביאור.

ד • ב' דרגות בשלימות העולם.
הראשונות  הלכות  ובג'  תשובה  בהלכות  לישראל  הדרושה  העולם  שלימות 
בשפע  האחרונה;  בהלכה  כשלעצמו  העולם  שלימות  המשיח.  מלך  בהלכות 
העולם; דעה את ה'. שלימות יותר נעלית: בדעה את ה'; כמים לים מכסים. ביאור 

ההלכה האחרונה. 

ה • קושיות נוספות בדברי הרמב"ם.
קושי בדברי הרמב"ם. סתירה בדברי הרמב"ם.

ו • "ב' תקופות" גם לדעת הרמב"ם.
דברי הרמב"ם והקושי שבזה. ב' קושיות. ביאור הקושיות. הסבר בשי' הרמב"ם. 

יחס הרמב"ם לתקופה השני'. הקושי והביאור שבזה.

ז • ב' ענינים בלימוד התורה ובהשפעתו בעולם.
ענין  הלכות.  ספר   – הרמב"ם  ספר  בעולם.  ופעולתו  התורה  בלימוד  הסדר 
המצוות. הכלל שבכל הלכות התורה. פעולת לימוד הלכה אחת וכל התורה על 
התורה  פעולת  סיכום  מהפרטים.  שלמעלה  הכלל  דהפרטים.  שלימות  העולם. 

בעולם.

ח • ביאור המספרים ז', ח' על־פי נגלה וחסידות.
שלימות העולם בימוה"מ. דברי הרשב"א. תוספת ביאור ע"י כלי יקר. ביאור 

הענין ע"פ חסידות. הקשר לשלימות בימוה"מ.
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ומלאה הארץ דעה26

ט • ביאור בדברי הרמב"ם.
האחרונה.  הלכה  בעולם.  והמצב  המשיח  מלך  פעולת  המשיח.  מלך  גדר 
פעולת התורה בעולם ובימוה"מ. פעולת הכלל דהלכות התורה – פעולתו בעולם 

ובימוה"מ. רמז להנ"ל בדברי הרמב"ם.

י • רמז להנ"ל בפרק הקודם וקושיות על־זה.
רמז להנ"ל בפרק הקודם. ג' קושיות ע"ז.

יא • ביאור הנ"ל.
בדברי  הראיות  ביאור  האחרות.  הראיות  ב'  ביאור  הראשונה.  הראי'  ביאור 

הרמב"ם.

יב • תכלית השלימות – כמים לים מכסים.
תכלית השלימות בדברי הרמב"ם. כמים לים מכסים. ג' ענינים בהנ"ל. ביאור 

בסגנון אחר. ביאור ב' הפרקים האחרונים.

יג • נעוץ סופן בתחילתן – הקשר לתחילת הספר.
שם  שיש  לכך  הטעם  לכך.  והסיבה  וההתחלה  הסיום  לקשר  נהוג  ב'הדרן' 
מצוי ראשון – יסוד ועמוד בכל הלכות התורה. הקושי והביאור שבזה. ג' דרגות 

בפרטיות. הקשר להקדמה.

יד • הדגשה מיוחדת ב'סיום' זה
מעלת הסיום הנוכחי. המורם מהנ"ל. יהי־רצון.
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27 הדרן על הרמב"ם תנש"א

הביאור המרכזי

התקופה השניה בימות המשיח
)סעיפים ה-ט(

בשיחה הבאה )הדרן על הרמב"ם תשמ"ט( יתבאר שלשון הפסוק "כמים לים 
בידיעת  נעלית  דרגה  על  – מלמדת  מכסים" שמביא הרמב"ם בהלכה האחרונה 
השם שתהיה בימות המשיח, מצב בו העולם מתאחד לגמרי עם ידיעת השם ואינו 

מציאות בפני עצמו.

אמנם, ענינם העיקרי של ימות המשיח על פי ההלכה הוא להביא מצב בו כל 
הלכות התורה מתקיימות בעולם כפי שהוא, ואין ענינם להביא לשינוי טבעו של 
בו  מכסים"  לים  "כמים  של  המצב  השניה  בתקופה  יגיע  לכך  בנוסף  אך  עולם. 

משתנית מציאותו של העולם.

בשיחה זו מתבאר כיצד גם מצב זה של שינוי גדר העולם בתקופה השניה – בא 
כתוצאה מפעולת הלכות התורה בעולם. בכדי לבאר זאת, בא בשיחה ביאור עמוק 

אודות הכלל והפרטים שבתורה:

בלימוד הלכות התורה ישנם כלל ופרטים. הפרטים הם כל מצוה וכל הלכה, 
המורות כיצד צריך להיות בעולם פרט זה או אחר. הכלל של כל הלכות ומצוות 

התורה – הוא היותם חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם.

כאשר לומדים את פרטי ההלכות שבתורה, נראה שהתורה נועדה להורות כיצד 
להתנהג בעולם, אך כאשר מתמקדים בכלל – היות התורה חכמתו של הקב"ה – 
מתגלה כי התורה היא בעצם למעלה מהעולם, אלא שרצה הקב"ה שהיא תתגלה 
בשביל  אינה  התורה   – אדרבה  ולכן  רצונו.  כפי  גשמי  עולם  ותנהיג  למטה  גם 
העולם אלא בריאת העולם הוא בשביל התורה, בכדי שבו יתקיימו הלכות התורה.

הסדר בלימוד התורה הוא שלומדים פרט אחרי פרט, וכאשר מסיימים ללמוד 
את כל הפרטים נעשית השלימות. שלימות זו נעשית בשניים: א( השלימות של כל 
פרט ופרט, כיון שעל ידי ידיעת כל פרטי ההלכות מתווספת הבנה גם בכל הלכה 
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בפני עצמה, כל פרט מוסיף בשני. ב( גילוי הכלל של כל הפרטים – היות התורה 
חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם.

וכך הוא הסדר גם בפעולת הלכות התורה בעולם, שכנ"ל השלימות בזה תהיה 
זה בעולם  נפעל שפרט מסויים  כל הלכה פרטית,  קיום  ידי  בימות המשיח: על 
יהיה כפי רצונו של הקב"ה, וכאשר מתקיימים כל הלכות התורה בעולם – בימות 
המשיח – נעשית שלימות בשניים: א( שלימות הפרטים, שכיון שהעולם מתנהג 
כפי רצונו של הקב"ה  בכל הפרטים, נעשה התוקף של כל הפרטים גדול הרבה 
של  חכמתו  היא  שהתורה  התורה,  הלכות  של  הכלל  בעולם  מתגלה  ב(  יותר. 
יתקיימו  שבו  בכדי  אלא  אינה  העולם  מציאות  וכל  מהעולם,  שלמעלה  הקב"ה 

הלכות התורה שלמעלה מהעולם.

ונמצא שאלו שתי שלימויות שיהיו במצב העולם בימות המשיח: א( שלימות 
מתקיימים  התורה  שדיני  העולם,  גדרי  לפי  העולם  לשלימות  מביאה  הפרטים 
בעולם בשלימות, אך גדר העולם עצמו לא משתנה. ב( גילוי הכלל של הלכות 
התורה מכניס בעולם שלימות שלמעלה מגדרי העולם, שנרגש בו שאינו מציאות 

בפני עצמו, ומכוסה כולו בידיעת ה' וקיום רצונו.

זוהי הסיבה לכך שהרמב"ם מרמז אודות התקופה השניה בסיום ספר ההלכות, 
כיון שכאשר מתקיימים בעולם כל ההלכות המבוארות בספר עד סיומו, שעל ידי 
נוסף על שלימות הפרטים  ישנו   – זה נעשה העולם לגמרי כפי הוראות התורה 
גם גילוי הכלל – התעלות העולם לדרגה נעלית יותר, שנרגש בו שאינו מציאות 

לעצמו כלל.
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תיאור מצב 
העולם 
בימוה"מ 
בנוגע 
לדעה את 
ה' לפי הל' 
מלכים:
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הדרן על הרמב"ם – תשמ"ט

 שאלות בנוגע לחילוקים
בין הל' תשובה להל' מלכים

דברי הרמב"ם והקושי שבהם

א. בסיום ספרו מבאר הרמב"ם מצב העולם 
לא   . . הזמן  "ובאותו  וז"ל:  המשיח,  בימות 
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, 

ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  יהיו  ולפיכך 
כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים  דברים 
ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  שנאמר1  האדם, 

כמים לים מכסים".

ועד"ז כותב בהלכות תשובה2, וז"ל: "באותן 
הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר 

כי מלאה הארץ דעה את ה'".

מביא  ספרו  בסיום  מדוע  להבין:  וצריך 
לים  "כמים   – הכתוב  סיום  גם  הרמב"ם 

מכסים" – שלא הביאו בהלכות תשובה?

לים  "כמים  הכתוב,  סיום   – מזה  ויתירה 
לדברי  )לכאורה(  בסתירה  הוא  מכסים", 
השגה  כי:  בוראם",  דעת  ש"ישיגו  הרמב"ם 
)"ישיגו"( פירושה שהדבר נתפס בשכלו )כמו 
ומקיפו  המושכל  את  ש"תופס3  ידו(,  בהישג 
הוא  מכסים"  לים(  ")כמים  ואילו  בשכלו"4, 

להיפך, שהדבר מקיף ומכסה אותו?!

עשרה  ויחי,  פ'  א'  יום  טבת,  ט'  ויגש,  ש"פ  משיחות 
נדפס  ה'תשמ"ט.  ויחי  וש"פ  לשמחה(  )יהפך  בטבת* 

בסה"ש תשמ"ט ח"א ע' 146 ואילך.
*( סיום מחזור חמישי* )והתחלת מחזור ששי( דלימוד 

הרמב"ם )כהמנהג שנתפשט – ג' פרקים בכל יום(.
ולהעיר גם מהקשר והשייכות לפרשת השבוע**:

"ויגש   – בטבת(  עשרה  מתברך  )שממנה  ויגש  פ' 
יותר  ובפרטיות  ויהודה,  דיוסף  יהודה", האחדות  אליו 
. . ושבטי ישראל  יוסף  ויגש – ש"עץ  – בהפטרה דפ' 
חבריו" ו"עץ יהודה" נעשים "לעץ אחד", האחדות דכל 
בנ"י, ומעין זה ע"י לימוד הרמב"ם ע"י כו"כ מישראל – 
שמתחזקת האחדות בין הלומדים ובמילא בין ב"ב וכו'.

ופ' ויחי )שבה חל עשרה בטבת( – "ויחי יעקב בארץ 
מצרים שבע עשרה שנה", בגימטריא "טוב", י"ז שנותיו 
המובחרות )ראה בעה"ט עה"פ. "היום יום" ח"י טבת. 
וראה בארוכה שיחת ש"פ ויחי השתא – לקמן ע' 164 
ואילך( ודוגמתו אצל הרמב"ם – שכתב חיבורו העיקרי 
)ספר הי"ד( בהיותו "בארץ מצרים". ולהעיר גם מהידוע 

ש"רמב"ם" ר"ת "רבות מופתי בארץ מצרים".

כמ"ש   – החמישית  דשנה  העילוי  מגודל  להעיר   )*
בפירות האילן )"כי האדם עץ השדה", דקאי על ת"ח – 
תענית ז, א( "ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף 
"תוספת אור הנמשך מקוצו של  לכם תבואתו", שזהו"ע 
יו"ד דשם הוי' והוא בחי' הכתר" )לקו"ת קדושים ל, ד(. 
ולהעיר גם מהשייכות לפ' ויגש – "חמישית לפרעה" )מז, 
כד(, דרגא החמישית, בחי' הכתר )ראה לקו"ת ס"פ פנחס. 

ובכ"מ(.
בו  – שמודגש  בטבת  על השייכות לעשרה  נוסף   )**
ביותר ענין האחדות, כמשנ"ת בארוכה בשיחות ש"פ ויגש 
ועשרה בטבת תשמ"ט )סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 138 ואילך(.

1( ישעי' יא, ט.
"כמו   – ספרו  בסיום  שמציין  כפי  ה"ב.  2( פ"ט 

שביארנו בהלכות תשובה".
של  באופן  היא  כשההשגה  ובפרט  רפ"ה.  3( תניא 
דעת – "לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו כו' 
ויתקע מחשבתו בחוזק כו'", עד שנעשה הולדת המדות 

כו' )תניא ספ"ג(.
דעת  "ישיגו  הרמב"ם  לשון  דיוק  יומתק  4( ועפ"ז 
באופן  הבורא,  דעת  שהשגת   – האדם"  כח  כפי  בוראם 
"אדם"  האדם",  "כח  מצד  היא,  בשכלו,  ומקיף  שתופס 
ע"ש אדמה לעליון )ראה של"ה ג, רע"א. ועוד(, שלמעלה 
"בורא"  הכסא,  על  היושב  העליון  דאדם  מהדרגא 
)"בוראם"(, דרגת האלקות דעולם הבריאה, בחי' הכסא 
)ראה לקו"ת האזינו עד, סע"ד. ועוד(, ובכ"מ – שהכסא 

משפיל ומוריד את האדם, וכן נראה במוחש.
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דיוק בשינוי הלשון שבין ההלכות

ב. גם צריך להבין דיוק ושינוי לשון הרמב"ם 
בין הלכות תשובה להלכות מלכים:

כל  נתאוו  זה  "ומפני   – תשובה  בהלכות 
ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי 
לעסוק  להם  מניחות  שאינן  ממלכיות  שינוחו 
מרגוע  להם  וימצאו  כהוגן,  ובמצוות  בתורה 
תרבה  הימים  שבאותן  לפי   . . בחכמה  וירבו 
מלאה  כי  שנאמר  והאמת,  והחכמה  הדעה 

הארץ דעה את ה'".

החכמים  נתאוו  ")לא5(   – מלכים  ובהלכות 
על  שישלטו  כדי  לא  המשיח  ימות  והנביאים 
כל העולם וכו', אלא כדי שיהיו פנויין בתורה 
כמו   . . ומבטל  נוגש  להם  יהי'  ולא  וחכמתה 
שביארנו בהלכות תשובה", וממשיך, "ובאותו 
ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן 
קנאה ותחרות . . ולא יהי' עסק כל העולם אלא 
לדעת את ה' בלבד . . שנאמר כי מלאה הארץ 

דעה את ה' כמים לים מכסים".

וכמה שינויים בלשון הרמב"ם – ומהם6:

א( בהלכות תשובה – הענין ד"מלאה הארץ 
דעה את ה'" הוא טעם והסברה על זה ש"נתאוו 
שבאותן הימים  . . לימות המשיח כו'", "לפי 
כי  שנאמר  והאמת,  והחכמה  הדעה  תרבה 
בהלכות  ואילו  ה'",  את  דעה  הארץ  מלאה 
מלכים – הענין ד"מלאה הארץ דעה את ה'" 
")לא(  כותב  שתחילה  בפ"ע,  בהלכה  הוא 
נתאוו . . ימות המשיח כו'", ובהלכה שלאח"ז7 
מוסיף עוד ענין, "ובאותו הזמן . . לא יהי' עסק 
ישיגו   . . ה' בלבד  לדעת את  כל העולם אלא 
דעה  הארץ  מלאה  כי  שנאמר   . . בוראם  דעת 

את ה' כמים לים מכסים".

ימות   . . "נתאוו   – תשובה  בהלכות  ב( 
וירבו  מרגוע  להם  ימצאו   . . כדי  המשיח 
בחכמה", ובהלכות מלכים – "נתאוו . . ימות 
המשיח . . כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה".

ג( בהלכות תשובה – "באותן הימים תרבה 
 – מלכים  ובהלכות  והאמת",  והחכמה  הדעה 
"באותו הזמן . . לא יהי' עסק כל העולם אלא 
לדעת את ה' בלבד" )לא רק ריבוי, אלא שזה 

יהי' העסק היחידי(.

ד( בהלכות מלכים כותב הרמב"ם ש"באותו 
ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן 
הרבותא  וכי  מובן:  ואינו  ותחרות"8,  קנאה 
ומלחמה9,  רעב  בשלילת  היא  המשיח  דימות 

מאי קמ"ל?!

 ביאור החילוק בין הל' תשובה
להל' מלכים בנוגע לידיעת ה'

שאלה כללית על הרמב"ם

ג. ויובן בהקדם שאלה כללית בנוגע לדברי 
ספר  הרי   – המשיח  ימות  אודות  הרמב"ם 
ההלכה  ומהי  הלכות,  הרמב"ם הוא ספר של 

שבידיעת פרטי הענינים10 דימות המשיח?

ועיקר השאלה היא – בהלכות מלכים:

לבאר  הרמב"ם  נחית  תשובה  בהלכות 
שהיעודים הגשמיים אינם בגדר שכר מצוה, כי 
אם, בשביל קיום תומ"צ, ש"הבטיחנו בתורה 
הדברים  כל  ממנו  יסיר   . . אותה  נעשה  שאם 
כל  לנו  וישפיע   . . אותנו מלעשותה  המונעים 

בכת"י  אבל  שלפנינו.  הדפוסים  ברוב  5( כ"ה 
התימנים – "נתאוו כו'", ותיבת "לא" איננה.

6( עוד דיוקים – ראה לקמן הערות: 18, 43, 44, 45, 
.69 ,51 ,46

7( כידוע שחלוקת ההלכות ברמב"ם היא בדיוק, ועד 
שלמדים מזה להלכה – ראה לדוגמא: הל' ת"ת לאדה"ז 

פ"א קו"א סק"א )ג, א ]תתרז, א[(.

על  זה  כותב  אינו   – תשובה  בהלכות  8( משא"כ 
בנוגע  שלפנ"ז,  בהלכות  אם,  כי  דוקא,  הזמן"  "אותו 
"שיסיר  הזה(,  בזמן  )גם  שבתורה  הגשמיים  ליעודים 
ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי 

ומלחמה ורעב וכיוצא בהן".
ש"לא  הקודמת  בהלכה  שכותב  לאחרי  9( ובפרט 
נתאוו . . ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם . . 
ולא כדי לאכול ולשתות כו'", שבזה נכלל כבר שבודאי 

לא יהי' מצב הפכי )רעב ומלחמה(.
10( נוסף לכללות הציווי להאמין בו ולחכות לביאתו 

)הל' מלכים רפי"א(.
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הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה", 
 . . נתאוו  זה  "ומפני  מבאר,  לזה  ובהמשך 
שאינן  ממלכיות  שינוחו  כדי  המשיח,  לימות 

מניחות להם לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן".

פרטי  לבאר  שנחית  ספרו,  בסיום  משא"כ 
גם  כמודגש  עצמם,  המשיח  דימות  הענינים 
)בכתבי- האחרונים  פרקים  דשני  ב"כותרת" 
מלך   . . "הלכות  הראשונים11(  ודפוסים  יד 
ה"הלכה"  מהי  להבין:  צריך   – המשיח" 

שבפרטי הענינים דימות המשיח?!

חילוק מהותי בין הל' תשובה להל' מלכים

ד. וי"ל הביאור בזה:

שבעל  לתורה  "מקבץ  הרמב"ם  של  ספרו 
גם  כולה,  התורה  כל  הלכות  כולה"12,  פה 
ההלכות שאינן שייכות בזמן הזה, כמו הלכות 
בית הבחירה, הלכות הקרבנות וכו'. ובהתאם 
לכך כותב גם פרטי הענינים דימות המשיח – 
האדם  צריכים  המשיח  שבימות  הלכה13  פסק 

והעולם להיות באופן כזה14.

ימות  בתיאור  החילוק  לבאר  יש  ועפ"ז 
מלך  להלכות  תשובה  הלכות  בין  המשיח 

המשיח – אם זה דין וגדר בהלכות תשובה או 
דין וגדר בהלכות מלך המשיח:

הלכות  הרמב"ם  כותב  תשובה  בהלכות 
)כשיש  הזה  בזמן  עבודת האדם  לאופן  בנוגע 
ע"י  לתקנם  שצריך  בלתי-רצויים  ענינים 
קיום  וזירוז על  ויש צורך בעידוד  התשובה15, 
התומ"צ כו'(, ובמילא, גם ההלכה אודות ימות 
התומ"צ  קיום  לכללות  בנוגע  היא  המשיח 
בזמן הזה – ראי' והוכחה שהיעודים הגשמיים 
שבתורה הם בשביל קיום התומ"צ, "מפני זה 
נתאוו . . לימות המשיח כדי . . לעסוק בתורה 
שהתאוה   – ועיקר  ועוד  כהוגן";  ובמצוות 
עידוד  מוסיפה  המשיח  לימות  )"נתאוו"( 
בקיום  וכו',  שמחה  של  רגש  ונתינת-כח, 
לימות  באים  שעי"ז  הזה,  בזמן   התומ"צ 

המשיח16.

הרמב"ם  כותב  המשיח  מלך  בהלכות  אבל 
גם  ובמילא  המשיח,  לימות  בנוגע  הלכות 
)שקיומה  המשיח"  ימות   . . ש"נתאוו  ההלכה 
דין  היא  המשיח(  ימות  לפני  אלא  שייך  אינו 
בהחיוב  פרט   – המשיח"  מלך   . . ב"הלכות 
התומ"צ  קיום  בשביל  )ולא  לביאתו17  לחכות 
המשיח  ימות   . . ש"נתאוו  הזה(,  בזמן 
בתורה  פנויין  שיהיו  כדי  אלא  כו'  כדי   לא 

וחכמתה".

כלומר: בהלכות תשובה – גם תיאור המצב 
לזמן  וביחס  ערך  לפי  הוא  הימים"  ש"באותן 
שלימות  להוסיף  ההלכה  שתוכן  )מכיון  הזה 
בקיום התומ"צ בזמן הזה(; ולאידך, בהלכות 

11( דפוס וינציאה רפד, שי.
12( כמ"ש בהקדמתו לספרו.

13( ויתירה מזה – "אסתכל באורייתא וברא עלמא" 
)זח"ב קסא, ריש ע"ב. ועוד. וראה ב"ר בתחלתו(, שעי"ז 
שפרטי הענינים דימות המשיח כתובים בתורה* )כולל 
העולם,  במציאות  לפעול  שענינם  התורה,  בהלכות  גם 

הלכה למעשה(, נעשית מציאותם בעולם.
)קה"ת  תשל"ה  הרמב"ם  על  "הדרן"  גם  14( ראה 
)לקו"ש  תשמ"ו  הרמב"ם  על  "הדרן"  סכ"ב.  תשמ"ה( 

חכ"ז ע' 249 ס"י.

*( ולהעיר גם ממארז"ל "ורוח אלקים מרחפת זה רוחו 
נהורין  "כמה  א(,  פ"ח,  ד.  פ"ב,  )ב"ר  המשיח"  מלך  של 
. . אורו של משיח" )זח"ג  אתבריאו עד לא אברי עלמא 
לד, ב. וראה לקוטי לוי"צ ע' ריד ואילך(, היינו, שבהחלת 
הענינים  ישנם  הבריאה(  בהתחלת  גם  )ועי"ז  התורה 

דימות המשיח.

ענינים  יהיו  לא  שאז  המשיח,  בימות  15( משא"כ 
בלתי-רצויים, כמ"ש הרמב"ם "ונאמר והסירותי את לב 

האבן מבשרכם" )וראה לקמן הערה 51(.
תשובה,  דין וגדר בהלכות  16( ויומתק יותר – שזהו 
אלא  נגאלין  ישראל  "אין  ה"ה(  )פ"ז  לפנ"ז  כמ"ש 
לעשות  ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה   . . בתשובה 
מובן,  שמזה  נגאלין",  הן  ומיד  גלותן  בסוף  תשובה 
במצות  ועידוד  זירוז  מוסיף  המשיח  דימות  שהתיאור 

התשובה המביאה את הגאולה.
17( כנ"ל הערה 10.
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מלך המשיח – גם ה"נתאוו . . ימות המשיח" 
ערך  לפי  הוא  ימות המשיח(  )לפני  הזה  בזמן 
וביחס ל"אותו הזמן", כפי שמתבאר בהמשך 

הענין, במקומו, בהלכות מלך המשיח18.

שבין  השינויים  לבאר  יש  זה  יסוד  וע"פ 
הלכות תשובה להלכות מלך המשיח, כדלקמן.

החילוק שבין "כי מלאה הארץ" ל"דעה את ה'"

מלאה  "כי  בין  החילוק   – לראש  ולכל  ה. 
הארץ דעה את ה'" )בהלכות תשובה( ל"כמים 
מלך  בהלכות  רק  )שמוסיף  מכסים"  לים 

המשיח(:

בלשון   – הוא  התורה  דהלכות  התוכן 
 . . אלא  אינן  התורה  דיני  "רוב   – הרמב"ם 
היינו,  המעשים"19,  כל  וליישר  הדעות  לתקן 
ועד"ז  ה'.  רצון  ע"פ  תהי'  האדם  שהנהגת 
הלכות  עוסקים  )שבהם  העולם  לעניני  בנוגע 
התורה,  הוראת  לפי  כולם  שיהיו   – התורה( 
 רצון ה', ובלשון הידוע – "לתקן עולם במלכות 

שד-י"20.

כמ"ש  ה',  ידיעת   – זה  לכל  והיסוד 
)"לידע  ה'  שידיעת  ספרו  בהתחלת  הרמב"ם 
היסודות  "יסוד  היא  כו'"(  מצוי  שם  שיש 
ועמוד החכמות", כי, כאשר ידיעת ה' חודרת 
הנהגת  אזי  והעולם,  האדם  של  במציאותו 

האדם והעולם היא ע"פ רצון ה'.

 – אופנים  כמה  ישנם  ה'  בידיעת  אמנם, 
באיזו מדה חודרת ידיעת ה' ופועלת על האדם 

והעולם21.

שאז  המשיח,  בימות   – שבזה  והשלימות 
מציאות  כל  שתחדור  באופן  ה'  ידיעת  תהי' 
דעה  הארץ  "מלאה   – כולה  והעולם  האדם 
)שלא  מלאה  תהי'  כולה  שהארץ  ה'",  את 
מלאה(  תהא  שלא  אחת  נקודה   תשאר 

בידיעת ה'.

ודרגות  אופנים  ב'  בזה  יש  יותר  ובפרטיות 
לים  ו"כמים  ה'",  את  דעה  הארץ  "מלאה   –

מכסים":

הוא,  ל"מכוסה",  "מלא"  שבין  החילוק 
שב"מלא" נשאר הכלי בציורו הקודם, משא"כ 
ב"מכוסה", שלא רואים עוד את הכלי. כלומר, 
המילוי אינו מבטל ומשנה הכלי, ואילו הכיסוי 

)משנה ו(מבטל הכלי.

ה'",  את  דעה  הארץ  "מלאה  ובנדו"ד: 
פירושו, ש"הארץ" נשארת מציאות לעצמה, 
ובמילא, גם כאשר "דעה את ה'" ממלאת כל 
מציאות "הארץ" עד שאין נקודה אחת פנוי', 
מציאות  הארץ  נשארת  שסו"ס  מכיון  הרי, 
לעצמה, יש אפשרות שהנהגת הארץ )והאדם( 
תהי' שלא כ"דעה את ה'"22; משא"כ ב"כמים 

המשיח  מלך  שבהלכות  הטעם  לבאר  יש  18( ועפ"ז 
כל  על  שישלטו  כדי  לא  המשיח  ימות   . . "נתאוו  כותב 
כדי שיהיו פנויין כו'", דלא כבהלכות  וכו' אלא  העולם 
כדי  המשיח  ימות   . . "נתאוו  לכתחילה  שכותב  תשובה 
יותר  מתאים  שלכאורה  )אף  כהוגן"  בתומ"צ  לעסוק   . .
ביאור  כי,   – הענין(  שכותב  הראשונה  בפעם  להאריך 
פרטי הענינים באופן התאוה )"לא כדי כו' אלא כדי כו'"( 
לימות  ולהתאוות  לחכות  החיוב  ע"ד  בהלכה  מקומו 
המשיח – בהלכות מלך המשיח )וראה לקמן הערה 45(.

19( סוף הל' תמורה.
ספי"א:  המשיח  מלך  הלכות  רמב"ם  גם  20( וראה 

ויתקן את העולם כולו כו'.

על  פועלת  אינה  שהידיעה  גם  יתכן  21( שהרי 
האדם )כ"כ(, ועד לקצה הכי תחתון – "יודע את רבונו 
יד.  כו,  בחוקותי  ופרש"י  )תו"כ  בו"  למרוד  ומתכוין 
ועוד(, כלומר, אף שיש לו ידיעה אמיתית, שתורת-אמת 
מעידה עליו ש"יודע את רבונו", מ"מ, אין זה פועל עליו 
לקיים רצון רבונו, ועד שעובר על רצונו לא רק בשוגג* 
)שאף הוא מהתגברות הרע – אגה"ק סו"ס כח(, אלא גם 

במזיד, ועד ש"מתכוין למרוד בו".
כזו,  מציאות  שייך  יהי'  לא  ממש  22( ואף שבפועל 

בידיעת  שטעה   – בשוגג  האופנים  משני  להעיר   )*
שביניהם  והחילוק  הדין,  בידיעת  שטעה  או  המציאות 
נחשבת  אינה  הדין  בידיעת  שהטעות  לבן-נח,  בנוגע 
לשגגה, מפני שהי' לו ללמוד ולא למד, כמ"ש הרמב"ם 
)הל' מלכים רפ"י – התחלת שיעור היומי שבו מסיימים 
לימוד הרמב"ם(, דפסק כרבא )מכות ט, א( ש"אומר מותר 

קרוב למזיד הוא" )כמ"ש הכס"מ(.
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35 הדרן על הרמב"ם תשמ"ט

הזמן 
והסיבה 

לשלימות 
היא:

ב' אופנים 
בידיעת ה' 

והם:

החילוק 
בין 'מלא' 
ל'מכוסה' 

הוא:

 ובנוגע 
לעניננו:

לים מכסים" – מכיון שמציאות הארץ מכוסה 
בדוגמת  ה'",  את  ל"דעה  לגמרי  ובטלה 
קרקעית הים שמכוסה )ובטלה לגמרי( במים 
)כמ"ש הרמב"ם לפנ"ז23 ש"מים" רומז ל"מי 
הדעת"(, אין אפשרות להנהגה שלא כ"דעה 
ומכוסה  מוקפת  כולה  הארץ  כי,  ה'",  את 
 לגמרי עד שלא רואים דבר נוסף מלבד "דעה 

את ה'".

החילוק בין דגים לים. ביאור ב"כמים לים מכסים"

הדוגמא  בכתוב  שמביא  יותר  ויומתק  ו. 
דגים  ולא  דוקא,  ים   – מכסים"  לים  ד"כמים 

שבים:

דגים שבים – עם היות שכל חיותם היא מי 
הים, ובלשון חז"ל24 "כיון שעולים ליבשה מיד 
דעה25 שכל שהוא  כך, שיש  כדי  ועד  מתים", 
מבריית הים אינו חוצץ, מכיון שמציאותו היא 
מי הים – הרי, רואים במוחש שהדגים יכולים 

לחיות משך זמן מחוץ למים,

זמן  למשך  הים  מן  שקופצים  בדגים  הן   –
זמן והוחזרו  והן בדגים שניצודו למשך  קצר, 
מאימתי  "דגים  במשנה26  כדאיתא  למים, 
אינן  חיין  שהן  זמן  )דכל  טומאה  מקבלין 
יכולין  אם  אומר  ר"ע   . . טומאה27(  מקבלים 
כלומר,  יחיו27(,  למים  יחזירם  )שאם  לחיות" 
מחוץ  לשהות  שיכולים  זמן  שיעור  שישנו 
למים  וכשיחזירם  שניצודו(,  )לאחרי   למים 

יחיו –

הם  הדגים  שסוכ"ס  מכיון   – הדבר  וטעם 
מציאות לעצמם28.

מציאות  שום  לו  אין   – עצמו  הים  משא"כ 
קרוי  המים  )"מקום  המים  מקום  היותו  מלבד 

ים"29(.

לגבי  מכסים"  לים  ד"כמים  ההוספה  וזוהי 
"מלאה הארץ דעה את ה'":

"מלאה הארץ דעה את ה'" פירושו – שישנה 
דעה  מלאה  שהארץ  אלא,  ה"ארץ",  מציאות 
את ה', ובמילא, גם כשנעשית מלאה בדעה את 
ה' ה"ה מציאות לעצמה, במכ"ש וק"ו מדגים 
שבים – שאף שכל מציאותם חדורה והיא מי 

הים, יש להם מציאות לעצמם.

שום  כאן  אין   – מכסים"  לים  "כמים  אבל 
הדעת",  "מי  ה'",  את  "דעה  מלבד  מציאות 
כי כל מציאות הים אינו אלא "מקום המים", 

מקום וכלי ל"דעה את ה'".

 ביאור עמוק יותר לחילוק הנ"ל
ותירוץ הקושיות

דברי הרמב"ם בנוגע לידיעת ה' והקושי שבזה

ז. ויש להוסיף בזה בעומק יותר – שההוספה 
ד"כמים לים מכסים" לגבי "מלאה הארץ דעה 
חודרת  ה'  שידיעת  מפני  רק  לא  היא  ה'"  את 
יותר במציאות האדם והעולם, אלא שזהו )גם( 

אופן נעלה יותר בידיעת ה'30.

ויובן בהקדם מ"ש הרמב"ם בהתחלת ספרו 

)זכרי'  הארץ"  מן  אעביר  הטומאה  רוח  ש"את  מכיון 
ולא מצד  ע"י הקב"ה,  ה"ז מפני ש"אעביר",   – ב(  יג, 

מציאות הארץ עצמה.
23( סוף הל' מקוואות.

24( ע"ז ג, סע"ב. וראה ברכות סא, ב. זח"ג מב, א. 
רעח, ב.

25( מקוואות פ"ו מ"ז. ידים פ"ב מ"ב.
26( עוקצין פ"ג מ"ח.

27( פי' הרע"ב שם.
בני  ש"נמשלו  שאף   – האדם  בעבודת  28( ודוגמתו 

)ויחי  הארץ"  בקרב  לרוב  "וידגו  ממ"ש  להעיר   )*
מח, טז – סיום וחותם שיעור היומי מחזור ששי דלימוד 
"בקרב  בהיותם  שגם   – הרמז  ע"ד   – די"ל  הרמב"ם(, 
הארץ" )דרגא הכי תחתונה בארץ( ה"ה באופן ד"וידגו", 

כמו "דגים שבים".

אדם כדגים שבים* . . כיון שפורשים מדברי תורה ומן 
מ"מ,   ,)24 בהערה  הנסמן  )ראה  מתים"  מיד  המצוות 

קיימת אפשרות שיפרוש למשך זמן קצר כו'.
29( פי' הרד"ק ומצו"ד עה"פ.

לגבי  ד"מכסים"  שההוספה  בגשמיות,  30( כמו 
ריבוי המים, שהם בריבוי כל כך  "מלאה" נעשית מצד 

עד שמכסים כל דפנות הכלי.
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ומלאה הארץ דעה36

בביאור מצות ידיעת ה' – ב' הלכות:

בהלכה א' – "יסוד היסודות ועמוד החכמות 
ממציא  והוא  ראשון,  מצוי  שם  שיש  לידע 
ומה  וארץ  משמים  הנמצאים  וכל  נמצא,  כל 

שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו".

יעלה על הדעת שהוא  "ואם  ב' –  ובהלכה 
אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות".

ש"יעלה  יתכן  איך  )א(  להבין:  וצריך 
מהי  )ב(  ח"ו,  מצוי"  אינו  שהוא  הדעת  על 
ש"אין  ב'  בהלכה  במ"ש  והחידוש  ההוספה 
דבר אחר יכול להמצאות" לגבי מ"ש בהלכה 
 א' ש"כל הנמצאים . . לא נמצאו אלא מאמתת 

המצאו"?

אופנים במושג "מציאות" והדרך להגיע לדרגה נעלית זו

ח. ויש לומר הביאור בזה – ובהקדמה:

מסויים  שדבר   – מציאות  של  ומושג  בגדר 
הוא "מצוי" – ישנם כו"כ אופנים ודרגות: יש 
אופן ודרגא שהתואר "מציאות" נופל על דבר 
למששו  שיכולים  גשמיים,  בגדרים  שנתפס 
שהתואר  ודרגא  אופן  יש  וכיו"ב;  בידים, 
בגדרים  שנתפס  דבר  על  נופל  "מציאות" 
ודרגא  אופן  ויש  כו';  השכל  גדרי  רוחניים, 
שהתואר "מציאות" נופל על דבר שאינו נתפס 

בגדרים כלל – מציאות האלקות.

אצלו  נחשב  ענין  איזה   – להאדם  ובנוגע 
"מציאות" – הרי, להיותו בעוה"ז הגשמי, גדר 
בגדרים  לראש(  )לכל  אצלו  נתפס  המציאות 
המושג   – קטן  ילד  אצל  ולדוגמא:  גשמיים, 
של "מציאות" הוא דבר גשמי שיכול למשש 
בידים, ואילו ענין רוחני, שכל וסברא שכלית, 

אינו נחשב אצלו לגדר ומושג של "מציאות".

דבר  שגם  ומבין  שכלו  שגדל  לאחרי  וגם 
עדיין  זו  הרי   – "מציאות"  גם  הוא  רוחני 
גשמית(,  למציאות  )ביחס  מופשטת  מציאות 
את  להמחיש  כדי  ב"משל"  צורך  יש  ולכן, 

השכל שיהי' נתפס בגדרי המציאות שלו31.

בעניני  לעסוק  ירבה  שהאדם  ככל  אמנם, 
שכל, יכול להזדכך ולהגיע לדרגא כזו שישתנה 
אצלו המושג של "מציאות" – שסברא שכלית 
נחשב  אינו  גשמי  דבר  ואילו  "מציאות",  היא 
ותפיסת  ערך  איזה  שכן,  ל"מציאות",  אצלו 
מקום יש ל"בול-עץ" לגבי סברא שכלית?!...

)אפילו  אלקות  להשגת  בנוגע  מובן  ועד"ז 
ביחס לעניני שכל( – שרק לאחרי ריבוי עבודה 
ויגיעה בהשגת אלקות יכול להגיע לדרגא כזו 
שהגדר והמושג של "מציאות" יהי' אצלו )לא 
רוחנית,  מציאות  לא  ואפילו  גשמית,  מציאות 

כי אם( מציאות האלקות32.

ביאור ב' ההלכות בענין ידיעת ה'

ט. עפ"ז יש לבאר תוכן דברי הרמב"ם בב' 
ההלכות הראשונות בענין ידיעת ה':

מצוי  שם  שיש  "לידע  הראשונה,  בהלכה 
ראשון והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים 
אלא  נמצאו  לא  שביניהם  ומה  וארץ  משמים 
באופן  היא  ההשגה   – המצאו"  מאמתת 
נופל על "כל נמצא", "כל  שגדר ה"מציאות" 
גשמית  מציאות  וארץ",  משמים  הנמצאים 

31( וככל שיהי' השכל דק ומופשט יותר, יהי' צורך 

שמצינו  כפי  ועד  כו',  משל  ע"ג  משל  משלים,  בריבוי 
בשלמה "וידבר שלשת אלפים משל" )מ"א ה, יב. וראה 
גודל מעלת  ובכ"מ(, שמפני  ואילך.  ב  מב,  תו"א מקץ 
השכל והפשטתו הי' צורך בירידה של "שלשת אלפים" 
דרגות, שכל דרגא היא שלא בערך לגבי הדרגא שלפני', 
נתפס  שיהי'  עד  לה"נמשל"*,  בערך  שאינו  "משל" 

בגדרי השכל של אדם רגיל.
32( ראה מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר )אג"ק שלו ח"י 
בענין  ההתבוננות  אופן  בארוכה  שמתאר  שעג-ד(  ע' 
מה  בשכלו  ומתייגע  ומעמיק  שמעיין   – היש  התהוות 
ולכאן,  וסברות לכאן  נקרא אין, שקו"ט  ומה  יש  נקרא 
ורק לאחרי ריבוי היגיעה בא לידי הכרה שהאמת הגמור 
הוא כפי ראות עיני השכל שהיש הנראה לעיני בשר הוא 

אין ואפס, והאין הוא היש האמיתי. עיי"ש.

*( ולדוגמא: הלשון הרגיל בכו"כ מדרשי חז"ל "משל 
למה הדבר דומה למלך בשר ודם" – שמשל זה אינו בערך 
כלל וכלל לגבי דוגמתו בנמשל, אצל מלך מלכי המלכים 

הקב"ה.

הקושי 
בהלכות 
הנ"ל הוא:

הדרך 
להכרה 

במציאות 
שכלית 

אצל האדם 
היא:

הדרך 
להכרה 

במציאות 
אלוקית 

אצל האדם 
היא:

ביאור 
הלכה הא' 

הוא: האופנים 
במושג 
"מציאות" 
הם:

גדר 
ה"מציאות" 
אצל האדם 
היא:

ולדוגמא:

השגת 
ה"מציאות" 
אצל האדם 
שגדל 
שכלו הוא:

ולפי זה 
תירוץ 
הקושיא 
הוא:

ובלשון 
החסידות 
הסבר 
הדברים 
הוא:

ביאור 
הלכה ב' 
הוא:

בב' הלכות 
בנוגע 
לידיעת 
ה' אומר 
הרמב"ם 
ש:
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הדרך 
להכרה 

במציאות 
שכלית 

אצל האדם 
היא:

הדרך 
להכרה 

במציאות 
אלוקית 

אצל האדם 
היא:

ביאור 
הלכה הא' 

הוא:

)שמים(,  רוחנית  מציאות  אפילו  או  )ארץ(, 
נתפס  שאינו  מכיון  דאלקות,  המציאות  ואילו 
כו', הרי, ביחס לגדרי המציאות שלו )מציאות 
גשמית או רוחנית( אין זה בגדר של מציאות – 

"אינו מצוי".

ולכן, גם לאחרי שהאדם מבין ומשיג היטב 
ממציא  והוא  ראשון  מצוי  שם  "שיש  בשכלו 
אלא  נמצאו  לא  כו'  הנמצאים  וכל  נמצא,  כל 
הדעת  על  ש"יעלה  אפשר  המצאו",  מאמתת 

שהוא אינו מצוי".

ובלשון הידוע – שהתהוות העולם היא "יש 
מאין", היינו, שהעולם הוא ה"יש" )"מצוי"(, 
והכח האלקי שמהוה ומקיים את העולם הוא 
שיודע  אע"פ  שכן,  מצוי"(,  )"אינו  ה"אין" 
ומבין היטב שכל קיומו של העולם אינו אלא 
ומקיים אותו בכל רגע  מהכח האלקי שמהוה 
ורגע, ובלעדו אין לו מציאות כלל וכלל, מ"מ, 
אינו מושג, ויתירה מזה,  מכיון שהכח האלקי 
שאינו בגדרי מציאות העולם כלל, לכן, נקרא 

אצלו בשם ותואר "אין"33.

שיש  ב',  בהלכה  הרמב"ם  מוסיף  זה  ועל 
הסברא  ששולל  ה',  בידיעת  יותר  נעלה  אופן 
 – מצוי"  אינו  שהוא  הדעת(  על  יעלה  ")אם 
לא  כלומר,  להמצאות",  יכול  אחר  דבר  "אין 
ית' )"לא נמצאו  רק שהנמצאים צריכים אליו 
מזה,  יתירה  אלא  המצאו"(,  מאמתת  אלא 
שגדר ה"מציאות" אינו אלא הוא ית', ובלעדו 
לא שייך גדר של מציאות כלל )"אין דבר יכול 

להמצאות", להיות מצוי(34.

התאמה בין תחילת הספר לסופו בנוגע לידיעת ה'

שבהתחלת  ה'  בידיעת  האופנים  וב'  יו"ד. 
בידיעת  האופנים  לב'  בהתאם  הם  הרמב"ם 
שבסיום  המשיח(  בימות  )בשלימותה,  ה' 
ה'"  את  דעה  הארץ  "מלאה   – הרמב"ם35 

ו"כמים לים מכסים":

שאף  א',  שבהלכה  הידיעה  אופן  מצד 
המציאות(  כל  ממלאת  זו  )וידיעה  שיודעים 
מאמתת  אלא  נמצאו  לא   . . הנמצאים  ש"כל 
בגדרי  הנמצאים  נשארים  מ"מ,  המצאו", 
המציאות שלהם – יכולה להיות רק השלימות 
ד"מלאה הארץ דעה את ה'", שהארץ נעשית 
נשארת  אעפ"כ,  אבל  ה'",  את  ב"דעה  מלאה 

הארץ בגדרי מציאותה.

אבל מצד אופן הידיעה שבהלכה ב', ש"אין 
דבר אחר יכול להמצאות" – באים גם להעילוי 
ד"כמים לים מכסים", שהארץ נעשית מכוסה 
שלא  ה'",  את  "דעה  במים,  לגמרי  ובטלה 
ה'",  את  "דעה  מלבד  מציאות  שום  רואים 
"כמים",   – הוא  שלה  המציאות  שגדר  היינו, 
מציאות,  שום  אין  זה  ומלבד  ה'",  את  "דעה 

"אין דבר אחר יכול להמצאות".

ביאור הסתירה בין "ישיגו" ל"מכסים"

יא. עפ"ז יובן גם מ"ש הרמב"ם "ישיגו דעת 
בוראם . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' 
כמים לים מכסים" – שהענין ד"מכסים" אינו 

בסתירה ל"ישיגו":

הסתירה והניגוד שבין "השגה" ל"מכסים", 
המציאות  בגדרי  נשאר  שהאדם  זמן  כל  הוא, 
שלו, שאז, לא יתכן ענין של "השגה", תפיסא 
"מכסים",  עם  ביחד  שלו,  המציאות  בגדרי 
המציאות  גדר  כאשר  אבל  מציאותו;  ביטול 
דבר  )"אין  דאלקות  המציאות  נעשה  שלו 
אחר יכול להמצאות"(, אזי, הענין ד"מכסים" 

תשי"א  )סה"מ  תרצ"ד  לך  ערוך  אין  ד"ה  33( ראה 
ע' 122( שנקרא "אין" לגבי היש – מב' טעמים: טעם 
היש  כמו  ומציאות  דבר  בבחי'  לא  שהוא  לפי   – הא' 
שהוא במציאות ממש, אלא הוא בבחינת לא דבר, וטעם 
הב' – לפי שאינו מושג בהיש. ומבאר שהם ב' הענינים 
ובבחי'  ריחוק  שבבחי'  ההתהוות  באופן  שבמלכות 
קירוב – שבבחי' ריחוק, נקרא אין ע"ש היותו לא דבר, 

ובבחי' קירוב נקרא אין ע"ש שאינו מושג. עיי"ש.
34( ובסגנון דתורת החסידות – ב' הדרגות בידיעת ה' 
הם דעת תחתון ודעת עליון: דעת תחתון – שלמטה יש 
ולמעלה אין )"הוא אינו מצוי"(, ודעת עליון – שלמעלה 

יש ולמטה אין )"אין דבר אחר יכול להמצאות"(.
ההתחלה,  עם  הסיום  לקשר  ב"הדרן"  35( כנהוג 
)וראה  להשלמה"  התחלה  "מתכיפין   – הידוע  ובלשון 

לקו"ש חט"ז ס"ע 311 ואילך(.

הקשר 
לסיום 
הספר 
בנוגע 

לענין הא' 
בידיעת ה' 

הוא:

הקשר 
לסיום 
הספר 
בנוגע 

לענין הב' 
בידיעת ה' 

הוא:

הסתירה 
בין 'ישיגו' 
ל'מכסים' 

היא:

ולפי זה 
תירוץ 
הקושיא 
הוא:

ובלשון 
החסידות 
הסבר 
הדברים 
הוא:

ביאור 
הלכה ב' 
הוא:
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ומלאה הארץ דעה38

הוא  מציאותו  גדר  כי  מציאותו,  שולל  אינו 
ענין  שייך שפיר  ובמילא,  דאלקות,  המציאות 
של השגה, תפיסא בגדרי המציאות שלו, מכיון 

שאינה אלא המציאות דאלקות.

ויש להוסיף ולבאר גם הדיוק ד"ישיגו דעת 
בוראם כפי כח האדם" – שגם לאחרי שמגיע 
ד"מלאה  אופן  רק  )לא  ה'  בידיעת  לשלימות 
הארץ דעה את ה'", אלא גם( באופן ד"כמים 
נעשה  שלו  המציאות  שגדר  מכסים",  לים 
המציאות דאלקות, ה"ז רק "כפי כח האדם", 
היינו, ביחס לדרגת האלקות שהשיג בכח שלו, 
אבל עדיין ישנם דרגות נעלות יותר באלקות, 
שנשארים  אין-סוף,  עד  עילוי  אחר  בעילוי 
להוסיף  וצריך  מצוי",  "אינו  בבחינת  עדיין 
ולהתעלות לדרגא נעלית יותר בידיעת ה', שגם 
באופן  שלו,  המציאות  גדר  יהיו  אלו  דרגות 

ד"כמים לים מכסים"36.

 ביאור הסתירה בין הלכות תשובה
להלכות מה"מ בנוגע ל"כמים לים מכסים"

שבין  החילוקים  לבאר  יש  כהנ"ל  ע"פ  יב. 
 – המשיח  מלך  להלכות  תשובה  הלכות 
שבהלכות תשובה מביא הרמב"ם רק "מלאה 
המשיח  מלך  ובהלכות  ה'",  את  דעה  הארץ 

מוסיף גם "כמים לים מכסים":

שבהלכות  )ס"ד(  לעיל  נתבאר 
דימות  המצב  הרמב"ם  מבאר  תשובה 
הזה  בזמן  התומ"צ  לקיום  בנוגע   המשיח 
) – דוגמא לדבר כשגעתה פרתו פעם שני' כי 
בהלכות  משא"כ  ישראל37(,  של  גואלן  נולד 
ההלכות  פרטי  הרמב"ם  כותב  המשיח  מלך 
ומזה  עצמם.  אלה  בימים  המשיח  דימות 
מובן, שפרטי הענינים דימות המשיח שכותב 
ערך המעמד  לפי  אינם אלא  בהלכות תשובה 
תכלית  של  באופן   – ועד  הזה,  בזמן  ומצב 
השלימות בזה )שעי"ז יתוסף בקיום התומ"צ 

בזמן הזה(.

לים  ד"כמים  באופן  ה'  שידיעת  ומכיון 
מכסים" )שגדר המציאות שלו נעשה "דעה את 
ה'"( בתכלית השלימות שייכת רק כשנמצאים 
לכן,   – הזה38(  בזמן  )ולא  הזמן"  "באותו 
בהלכות תשובה כותב רק "מלאה הארץ דעה 
העבודה  באופן  השלימות  תכלית  ה'",  את 
שהם  והעולם,  האדם  מציאות  גדרי  שמצד 
אעפ"כ,  אבל  ה'",  את  ב"דעה  מלאים  נעשים 
ורק  שלהם;  המציאות  בגדרי  עדיין  נשארים 
בהלכות מלך המשיח מוסיף גם את השלימות 
לאופן  בערך  )שלא  המשיח  בימות  שתהי' 
"כי מלאה הארץ דעה   – הזה(  בזמן  העבודה 
תהי'  ה'  שידיעת  מכסים",  לים  כמים  ה'  את 
באופן שגדר המציאות דהאדם והעולם נעשה 
שמציאותו  הים  בדוגמת  דאלקות,  המציאות 

היא המים, "מי הדעת", "דעה את ה'".

ביאור שאר הדיוקים ברמב"ם

יג. ועפ"ז מובנים גם שאר הדיוקים ושינויי 
להלכות  תשובה  הלכות  בין  הרמב"ם  לשון 

מלך המשיח:

א( בהלכות תשובה כותב ש"באותן הימים 
תרבה הדעה והחכמה והאמת", ובהלכות מלך 
המשיח כותב ש"באותו הזמן . . לא יהי' עסק 
כי,   – בלבד"  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל 
מציאות  עוד  שיש  מורה  כו'"  הדעה  "תרבה 
מלבד "הדעה כו'", אלא שהדעה היא בריבוי 
המציאות  כל  הריבוי שממלאת  לתכלית  )ועד 
כולה, "מלאה הארץ דעה את ה'"( – שלימות 
משא"כ  הזה;  בזמן  העבודה  לאופן  שבערך 
הלשון "לא יהי' כו' אלא לדעת את ה' בלבד" 
השלימות   – היחידה  המציאות  שזוהי  מורה 

האמיתית דימות המשיח.

ש"באותו  המשיח  מלך  בהלכות  מ"ש  ב( 
ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן 
תשובה(  בהלכות  כתב  )שלא  ותחרות"  קנאה 

36( ראה גם לקמן סט"ז.
37( איכ"ר פ"א, נא.

שגם  הידוע  וע"ד  בלבד.  ודוגמא  מעין  אם,  38( כי 
)ראה  יחו"ע  עם  קשור  צ"ל  דיחו"ת  העבודה  אופן 

קונטרס עה"ח פ"ז ואילך(.

הביאור 
ב"כפי כח 
האדם" 
הוא:

הביאור 
בהל' 

תשובה 
הוא:

ביאור 
הענין
הוא:

הביאור 
בהל' מלך 

המשיח 
הוא:

ביאור 
הדיוק 
בלשון 

הרמב"ם 
הוא:

ביאור נוסף 
בדיוק לשון 

הרמב"ם 
הוא:

החילוק 
בין הל' 
תשובה 
להל' 
מלכים 
הוא:

 מסיק
מכך ש:

הביאור 
ב"נתאוו 
לימוה"מ" 
הוא:

החילוק 
בין הל' 
תשובה 
להל' 
מלכים 
הוא:
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הביאור 
בהל' 

תשובה 
הוא:

ביאור 
הענין
הוא:

הביאור 
בהל' מלך 

המשיח 
הוא:

ביאור 
הדיוק 
בלשון 

הרמב"ם 
הוא:

ביאור נוסף 
בדיוק לשון 

הרמב"ם 
הוא:

ברוחניות, כמ"ש39  – קאי גם על שלילת רעב 
"לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע 
קנאה  מלחמה,  שלילת  וכן  ה'",  דבר  את 
תורה"40,  של  "מלחמתה  ברוחניות,  ותחרות 
"קנאת סופרים"41, וכיו"ב, כי, המושגים דרעב 
ומלחמה, קנאה ותחרות )אפילו בעניני קדושה 
מציאותו  כשנרגשת  רק  שייכים  ה'(  ועבודת 
של האדם, אבל כשמציאותו נעשית המציאות 
שייך  לא  אזי  מכסים",  לים  "כמים  דאלקות, 

"לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות"42.

ד"אותו  המצב  בביאור  חילוק  שיש  וכשם 
בערך  אלא  אינו  תשובה  )שבהלכות  הזמן" 
הזה(,  בזמן  התומ"צ  קיום  בשביל  הזה,  לזמן 
שבזמן  המשיח  לימות  בתאוה  חילוק  יש  כך 
הוא  ה"נתאוו"  גם  מלכים  )שבהלכות  הזה 
בערך ימות המשיח עצמם43, להתאוות ולחכות 

לימות המשיח(, ולכן:

לימות  "נתאוו  כותב  תשובה  בהלכות  ג( 
וירבו  מרגוע  להם  ימצאו   . . כדי  המשיח 

כותב  המשיח  מלך  ובהלכות  בחכמה", 
פנויין  שיהיו  כדי   . . המשיח  ימות   . . "נתאוו 
להם  "ימצאו  הלשון  כי,   – וחכמתה"  בתורה 
השלימות  את  מדגיש  בחכמה"  וירבו  מרגוע 
ומרבה  מרגוע  לו  שמוצא  האדם,  דמציאות 
ד"מלאה  השלימות  ודוגמת  )מעין  בחכמה 
ה'"(; משא"כ הלשון "שיהיו  הארץ דעה את 
פנויין בתורה וחכמתה" מדגיש תנועה הפכית 
– שנעשה פנוי )גם( ממציאותו בשביל "תורה 
 וחכמתה"44 )מעין ודוגמת הביטול ד"כמים לים 

מכסים"(45.

ימות   . . ד"נתאוו  הענין  שגם  מכיון  אמנם, 
בזמן  הוא  המשיח  מלך  שבהלכות  המשיח" 
הזה )לפני ביאת המשיח(, שאז לא שייך הענין 
ד"כמים לים מכסים" – לכן, לא יכול הרמב"ם 
שבאותו  לפי  המשיח  ימות  ש"נתאוו  לכתוב 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה   . . הזמן 
"נתאוו  תשובה  בהלכות  מ"ש  )ע"ד  מכסים" 
 . . הימים  שבאותן  לפי   . . המשיח  ימות   . .
מלאה הארץ דעה את ה'", ותו לא( – כי, בזמן 
ד"כמים  המצב  שייך  שלא  בלבד  זו  לא  הזה, 
יכולה  שלא  מזה,  יתירה  אלא  מכסים",  לים 
ד"כמים  ומצב  למעמד  תאוה  אפילו  להיות 
לים מכסים", ביטול המציאות לגמרי )כי אם, 
תאוה לשלימות המציאות, "מלאה הארץ דעה 
תאוה  להיות  יכולה  היותר,  ולכל  ה'"(,  את 
לענין שהוא מעין ודוגמת הביטול ד"כמים לים 
וחכמתה"46  בתורה  פנויין  "שיהיו   – מכסים" 

)כנ"ל(, ולכן:

39( עמוס ח, יא.
40( מגילה טז, ב. וש"נ. וראה קידושין ל, ריש ע"ב 

ובפרש"י.
ויצא  אוה"ת  וראה  רע"א.  כב,  סע"א.  כא,  41( ב"ב 

ריח, ב ואילך. וש"נ.
חיל"  אל  מחיל  "ילכו  לבוא  לעתיד  שגם  42( ואף 
יהי'  חיל"  אל  מחיל  ד"ילכו  הענין  עיקר   – )ואדרבה 
לעתיד לבוא )ראה אגה"ק סו"ס כו(( – לא יהי' זה באופן 
של מלחמה, ואפילו לא מתוך רגש של קנאה ותחרות*, 
 כי, מלחמה, ואפילו קנאה ותחרות, הם מצד גדר מציאות 

האדם.
43( ועפ"ז יומתק גם שבהלכות תשובה כותב "נתאוו 
כותב  המשיח  מלך  ובהלכות  המשיח"*,  לימות   . .

"נתאוו . . ימות המשיח" )ולא "לימות המשיח"(

נכוה  ואחד  אחד  "כל  לבוא  שלעתיד  ומשארז"ל   )*
מחופתו של חבירו" )ב"ב עה, א( – הרי, הלשון "נכוה" 
חבירו  מחופת  החמימות  פעולת  את  )בעיקר(  מדגיש 
שלמעלה מחופתו )שעי"ז יתוסף אצלו בהליכה מחיל אל 
חיל(, ולא את הרגש דקנאה ותחרות שמצד גדר מציאותו. 

ועצ"ע.
*( כ"ה בדפוסים שלפנינו.

תשובה(,  בהלכות  )כמ"ש  "חכמה"  רק  44( לא 
שגם  היינו,  וחכמתה",  "תורה  אלא  האדם,  שלימות 
של  חכמתו  התורה,  חכמת  שזוהי  מודגש  בחכמה 

הקב"ה.
המשיח  מלך  בהלכות  מ"ש  גם  יומתק  45( ועפ"ז 
"נתאוו לא כדי כו' אלא כדי כו'" )נוסף על האמור לעיל 
בהערה 81 ( – שהלשון לא כו' אלא כו' שולל בתכלית 
כשם  ב(,  פג,  מנחות   – מתני'  תוד"ה  )ראה  אחר  ענין 
אלא לדעת  יהי' עסק כל העולם  שבימות המשיח "לא 

את ה' בלבד".
וחכמתה"  בתורה  פנויין  "שיהיו  התאוה  46( וגם 

ביאור 
החילוק 

הוא:

הביאור 
בהמשך 

לשון 
הרמב"ם 

הוא:

הביאור 
ב"נתאוו 
לימוה"מ" 
הוא:

החילוק 
בין הל' 
תשובה 
להל' 
מלכים 
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ומלאה הארץ דעה40

הרמב"ם  מחלק  המשיח  מלך  בהלכות  ד( 
והענין  המשיח"  ימות   . . ד"נתאוו  הענין 
כותב  בתחלה   – הלכות  לב'  הזמן"  ד"באותו 
הזה,  בזמן  ימות המשיח", התאוה   . . "נתאוו 
ומצב  המעמד  בפ"ע  בהלכה  מוסיף  ואח"כ 
לים  כמים   . . הזמן  "ובאותו  המשיח,  דימות 
מכיון   – תשובה  בהלכות  משא"כ  מכסים"; 
יכול  ה'",  רק "מלאה הארץ דעה את  שמביא 
ימות   . . ד"נתאוו  הענין  עם  ביחד  זה  לכתוב 
המשיח . . לפי שבאותן הימים . . מלאה הארץ 

דעה את ה'".

*

 הענין הנ"ל מתבטא גם
באופן הלימוד בספר הי"ד

החילוק שקיים בין תחילת לסיום ספר הי"ד

ימות  שבין  שהחילוק  להוסיף,  ויש  יד. 
הזה  בזמן  התומ"צ  לקיום  ביחס  המשיח 
עצמם  המשיח  לימות  תשובה(  )בהלכות 
)מעין  גם  מתבטא   – המשיח(  מלך  )בהלכות 
ודוגמא עכ"פ( בלימוד הלכות אלו בזמן הזה, 
שיש חילוק בין אופן הלימוד בהלכות תשובה 
סיום  המשיח,  מלך  בהלכות  הלימוד  לאופן 

וחותם ספר הי"ד:

בהלכות התורה – תוכן ספר הי"ד, "הלכות 
הלכות" – ב' ענינים )כלליים(47: )א( ציוויים 
בעולם,  להנהגה  בנוגע  להאדם  והוראות 
מציאות  ובמילא, בהכרח שיהי' "נרגש" בהם 

הקב"ה  של  רצונו  )ב(  והעולם,  האדם  וגדרי 
שלמעלה לגמרי ממציאות האדם והעולם48.

התורה  הלכות  לימוד  שבהתחלת  ומסתבר, 
עיקר ההדגשה על הציוויים וההוראות להאדם 
כשמשלימים  ורק  בעולם,  להנהגה  בנוגע 
ניכרת  אזי  התורה  הלכות  דכל  הלימוד 
דהלכות  העצמית  המעלה  בעיקר  ומודגשת 

התורה, רצונו של הקב"ה.

ועפ"ז:

ספר  ל(התחלת  ש)קרוב  תשובה49  בהלכות 
שנרגש  באופן  הוא  שהלימוד  מכיון   – הי"ד 
מציאות וגדרי האדם והעולם שבהלכות התורה 
להנהגה  בנוגע  להאדם  והוראות  )ציוויים 
אלי'  להגיע  שיכול  השלימות  ולכן,  בעולם(, 
אינה אלא באופן ד"מלאה הארץ דעה את ה'", 
שגם כאשר האדם והעולם הם מלאים ב"דעה 
את ה'", ה"ז בגדרי האדם והעולם – "מלאה 
היפך  לענין  אפשרות  יש  )שמצדם  הארץ" 

רצונו, ולכן צ"ל ענין התשובה50(.

שבסיום  המשיח  מלך  בהלכות  משא"כ 

ודוגמת "כמים לים מכסים"(  ביטול, מעין  )תנועה של 
אינה שייכת לכל ישראל, אלא לחכמים ונביאים בלבד – 
כמ"ש הרמב"ם "נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח 
כמ"ש  דלא  וחכמתה",  בתורה  פנויין  שיהיו  כדי   . .
כל ישראל נביאיהם וחכמיהם  בהלכות תשובה "נתאוו 
היא  התאוה  תשובה  בהלכות  כי,  המשיח",  לימות 
"שימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה", שלימות מציאות 

האדם, ולא ביטול מציאותו.
47( בהבא לקמן – ראה בארוכה "הדרן" על הרמב"ם 
תשמ"ח )סה"ש תשמ"ח )קה"ת, תשמ"ט( ח"א ע' 205 

ואילך( ס"ח ואילך.

גנוזה  "חמודה   – ב(  פח,  )שבת  חז"ל  48( ובלשון 
שגנוזה לך . . קודם שנברא העולם".

מודגשת  תורה(  )לגבי  שבתשובה  49( להעיר, 
תשובה,  עושה  שהאדם  ענינה  שכל  האדם,  מציאות 
הרמב"ם  על  "הדרן"  )ראה  למעלה  מלמטה  עבודה 

תשמ"ח שם הערה 109(.
ש"יעיד  עד  בשלימותה,  היא  כשהתשובה  50( וגם 
לעולם"  החטא*  לזה  ישוב  שלא  תעלומות  יודע  עליו 
שיחת  בארוכה  וראה  ה"ב.  פ"ב  תשובה  הל'  )רמב"ם 
ומצבו  בזה, שבמעמדו  פורים תשמ"ו( – הרי הפירוש 
עכשיו )בהיותו "מלא" ב"דעה את ה'"( "לא ישוב לזה 
החטא לעולם", אבל לאח"ז יכול להיות שינוי במעמדו 

*( "לזה החטא" דייקא, וכמ"ש לפנ"ז "ומהי התשובה 
בלבו  ויגמור  ממחשבתו  ויסירו  חטאו  החוטא  שיעזוב 
שלא יעשהו עוד", היינו, בנוגע לחטא זה. אבל באגה"ת 
)פ"א( מוסיף ומחדש רבינו הזקן "שיגמור בלבו בלב שלם 
יעבור  ולא  ית'  במלכותו  למרוד  לכסלה  עוד  ישוב  לבל 
עוד מצות המלך ח"ו, הן במ"ע והן במל"ת", היינו, בנוגע 
לכללות התומ"צ )ראה ליקוט פירושים כו' אגה"ת ע' כא(.
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41 הדרן על הרמב"ם תשמ"ט

סדר 
הלימוד 

הוא:

הביאור 
בלשון 
בהל' 

תשובה 
הוא:

הביאור 
בלשון 
בהל' 
מה"מ 
הוא:

וחותם ספר הי"ד – מכיון שהלימוד הוא באופן 
דהלכות  העצמית  המעלה  בעיקר  שמודגש 
מגדרי  שלמעלה  הקב"ה,  של  רצונו  התורה, 
שינוי  פועלת  זה,  עם  וביחד  והעולם,  האדם 
בהאדם והעולם שמצד גדרם הם יהיו כפי רצונו 
והעולם  של הקב"ה, ה"ז באופן שגדרי האדם 

נעשים כגדרי התורה – "כמים לים מכסים"51.

בסגנון אחר קצת:

לשלימות  הלימוד  התחלת  שבין  החילוק 
ע"ד  הוא  הרמב"ם(  וסיום  )התחלת  הלימוד 
ובדוגמת החילוק שבין נגלה דתורה לפנימיות 
התורה  ודיני  )הלכות  דתורה  שבנגלה  התורה, 
האדם  גדרי  על  היא  עיקר ההדגשה  כפשוטם( 
והעולם, ואילו בפנימיות התורה )השגת וידיעת 
אלקות "דע את אלוקי אביך"52( עיקר ההדגשה 
ידה משתנים  האלקות שבתורה, שעל  היא על 
)ובדרך  האלקות  לגדרי  )והעולם(  האדם  גדרי 
רצונו,  היפך  לענין  האפשרות  נשללת  ממילא 
ובלשון חז"ל53 "המאור שבה מחזירו למוטב"(, 
ועד לתכלית השלימות – "כמים לים מכסים"54.

 מעין השלימות כבר בתחילת הלימוד
ודוגמתו בעבודת האדם

טו. ונעוץ סופן בתחילתן55 – שגם בהתחלת 
שלימות  ודוגמת  מעין  הכנה  צ"ל  הלימוד 

הלימוד, "כמים לים מכסים":

ועמוד  היסודות  "יסוד  הלימוד,  בהתחלת 
והוא  ראשון  מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות 
ש"אם  גם  מוסיפים  כו'",  נמצא  כל  ממציא 
דבר  אין  מצוי  אינו  שהוא  הדעת  על  יעלה 
בהתחלת  מיד  כי,   – להמצאות"  יכול  אחר 
הלימוד צריכים לידע שתכלית ומטרת הלימוד 
הוא, שהמציאות שלו תהי' המציאות דתורה, 
אינו  אצלו  המציאות  שגדר  היינו,  אלקות, 
מציאות שנתפסת בגדרים גשמיים או רוחניים 
)ואילו אלקות הוא באופן ש"אינו מצוי"(, כי 

אם, מציאות האלקות )כנ"ל ס"ט(.

ודוגמתו בעבודת האדם בכל יום – הקדמת 
התפלה ללימוד התורה56:

פוסק   – בתפלה  הלב  לכוונת  בנוגע 
את  שיפנה  הכוונה  היא  "כיצד  הרמב"ם57: 
כאילו  עצמו  ויראה  המחשבות  מכל  לבו 
"חסידים  ומוסיף,  השכינה",  לפני  עומד  הוא 
הראשונים58 היו שוהין שעה אחת קודם תפלה, 
בתפלה  ומאריכין  תפלה,  לאחר  אחת   ושעה 

שעה"59.

ומצבו כו'** )ראה ליקוט פירושים כו' לתניא רפי"ב(.
רצונו,  היפך  ענין  לשלול  צורך  שאין  51( ופשיטא 
לב  את  "והסירותי  הפסוק  הרמב"ם  הזכיר  לא  שלכן, 
ועפ"ז  תשובה,  בהלכות  שהביא  מבשרכם",  האבן 
יומתק גם שבהלכות מלך המשיח לא הזכיר אודות ענין 

התשובה המביאה את הגאולה.
52( דה"א כח, ט. וראה תניא )קו"א( קנו, ב. ובכ"מ.

שם.  ובקה"ע  ה"ז  פ"א  חגיגה  ירושלמי  53( ראה 
לאדה"ז  ת"ת  הל'  שם.  ענף  וביפה  ב  פתיחתא  איכ"ר 

פ"ד ה"ג.
 . . שם  יהי'  ש"לא  הענין  גם  יומתק  54( ועפ"ז 
מלחמה ולא קנאה ותחרות" – כי, פנימיות התורה היא 

**( וע"ד האמור לעיל )ס"ו( בונגע לדגים שבים שיש 
אפשרות שיפרשו ממי הים )למשך זמן קצר עכ"פ(. דוגמא 
. . המכוין לבו  יש בדבר  לדבר – טבילה במקוה, ש"רמז 
לטהר נפשו מטומאת הנפשות . . והביא נפשו במי הדעת" 
)רמב"ם סוף הל' מקוואות(, שאף שבשעה זו כל מציאותו 
בטלה )טבילה אותיות הביטל( ב"מי הדעת", ובלשון חז"ל 
)עירובין ד, ב. וש"נ( "מים שכל גופו עולה בהם", מ"מ, אין 

זה שולל יציאתו מ"מי הדעת".

אילנא דחיי דלית תמן לא קושיא כו' ולא מחלוקת כו' 
)זח"ג קכד, ב )ברע"מ(. הובא ונתבאר באגה"ק סכ"ו(.

55( ספר יצירה פ"א מ"ז.
סמוכה  "תפלתי  ב(  ה,  )ברכות  56( כמארז"ל 
למטתי", כי, לימוד התורה שלאחרי התפלה הוא באופן 

נעלה יותר )ראה לקו"ת ברכה צו, ב(.
57( הל' תפלה פ"ד הט"ז.

58( ברכות לב, ב.
59( ולהעיר גם ממ"ש הרמב"ם )הל' יסוה"ת רפ"ב( 
"והיאך היא הדרך לאהבתו" – עיקר ענין התפלה, "לית 
ב.  נה,  ח"ב  זהר  )ראה  דרחימותא"  כפולחנא  פולחנא 
ח"ג רסז, א( – "בשעה שיתבונן במעשיו כו' מיד הוא 
הגדול".  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  כו'  אוהב 
ובהלכות תשובה )ספ"י( – "אין אהבת הקב"ה נקשרת 
מה  כל  ויעזוב  תמיד  בה  שישגה  עד  אדם  של  בלבו 
. . לפיכך צריך לייחד עצמו להבין  שבעולם חוץ ממנה 

והביאור 
בסגנון 
אחר הוא:

גם 
בתחילת 
הלימוד 

צריך 
להיות:

וביאור 
הענין הוא:

בנוגע 
לכוונת 

התפילה 
פסק 

הרמב"ם 
ש:

הדוגמא לכך 
בעבודת 

האדם היא:
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קודם  א'  שעה  "ישהה  בשו"ע60:  פסק  וכן 
שיקום להתפלל . . ושעה אחת אחר התפלה" 
)ובשו"ע אדה"ז מוסיף: "וחסידים הראשונים 
לכוונה  ובנוגע  כו'"(,  ממש  שעה  שוהין  היו 
"וכן  בשו"ע61:  מוסיף   – עצמה  בתפלה 
שהיו  מעשה  ואנשי  חסידים  עושים  היו 
שהיו  עד  בתפלתם  ומכוונים  מתבודדים 
ולהתגברות  הגשמיות  להתפשטות  מגיעים 
רוח השכליות עד שהיו מגיעים קרוב למעלת 

הנבואה"62.

התפלה,  בעבודת  היום,  בהתחלת  כלומר, 
יכול וצריך כאו"א מישראל לבוא למעמד ומצב 
ד"התפשטות הגשמיות . . עד . . קרוב למעלת 
המציאות  שגדר   – האמור  ובסגנון  הנבואה", 
אפילו  או  גשמית  מציאות  )לא  היא  שלו 
רוחנית, אלא( מציאות דאלקות, כולל גם שאין 
אדרבה,  אלא  מציאותו,  ביטול  של  באופן  זה 
שגדר מציאותו נעשה המציאות דאלקות )כנ"ל 
בלימוד  עוסק  התפלה  לאחרי  שלכן,  סי"א(, 
התורה בשכלו והבנתו דוקא )"וישיגו"(, ולא 
עוד, אלא, ש"תורתו משתמרת"63, ויתירה מזה 
"ברכה ניתנת בתורתו"64, ועד שבא לשלימות 
הלימוד – באופן ד"מלאה הארץ דעה את ה' 

כמים לים מכסים".

התחלת לימוד הרמב"ם מחדש אחרי סיומו

– שגם לאחרי שלימות  בזה  ענין  ועוד  טז. 
התורה  הלכות  כל  שמסיימים  הלימוד, 
לים  כמים  גו'  "ומלאה  עד  הרמב"ם,  שבספר 
הרמב"ם  להתחלת  עוה"פ  באים  מכסים", 
)שזהו"ע ה"הדרן", החזרה, "מתכיפין התחלה 
החכמות  ועמוד  היסודות  "יסוד  להשלמה"(, 

לידע שיש שם מצוי ראשון וכו'".

והענין בזה: 

גם  הרי,  אין-סוף,  הוא  שהקב"ה  מכיון 
באופן  היא  הקב"ה,  של  חכמתו  התורה, 
ורחבה מיני  דאין-סוף – "ארוכה מארץ מדה 
ים"65, ולכן, גם לאחרי שמסיים לימוד התורה 
התורה  עוה"פ מהתחלת  ומתחיל  חוזר  כולה, 
והתחלת  חמישי  מחזור  סיום   – )ובנדו"ד 
מחזור ששי דלימוד הרמב"ם(, שאז, הלימוד 
שבאין- לעילוי  עד  יותר,  נעלה  באופן  הוא 

ערוך66, וכן הלאה, עד אין-סוף67.

ולהשכיל החכמות ותבונות המודיעים לו את קונו כפי 
כח שיש באדם, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה".

60( טושו"ע ואדה"ז או"ח ר"ס צג.
61( שם ר"ס צח.

62( ולשיטת רבינו הזקן – גם בשעה שלפני התפלה 
להתפשטות  מגיעים  היו  התפלה  שלאחרי  ובשעה 
כותב  ה"ה(  )פ"ד  ת"ת  בהלכות  שהרי,  כו',  הגשמיות 
גם השעות שלפני  )כולל  ביום  ט' שעות  "נמצא שוהין 
אף  תורה  לביטול  חוששין  היו  ולא  התפלות(,  ולאחרי 
לאדון  דעתם  מקשרים  שהיו  מפני  כולם  כנגד  שת"ת 
עד  אמיתית  ודביקות  עזה  ואהבה  ביראה  ב"ה  הכל 
הדביקות  ומצות  הגשמיות,  להתפשטות  מגיעים  שהיו 
אלי'",  וקודמת  ת"ת  ממצות  גדולה  היא   .. האמיתית 
היינו, שההיתר לדחיית ת"ת גם בשעות שלפני ושלאחרי 

התפלה הוא מצד מעלת הדביקות האמיתית כו'.
63( ברכות שם. הל' ת"ת לאדה"ז שם ה"ו.

ע'  לקו"ש חט"ז  וראה  ה"א.  פ"ה  64( ירושלמי שם 
.375

65( איוב יא, ט. וראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"א ה"ה.
שבאין-ערוך  ירושלמי  תלמוד   – לדבר  66( דוגמא 
לתלמוד בבלי, עד כדי כך שר' זירא התענה "דלשתכח 
תלמודא בבלאה מיני'" )ב"מ פה, סע"א( – דרך הלימוד 
באופן של ריבוי קושיות כו' )ראה בארוכה לקו"ש ח"ל 

ע' 42 (.
גדולי  כל  וכן  עצמו,  להרמב"ם  בנוגע  67( ועד"ז 
ישראל, עד להאבות ומשה רבינו, שנמצאים בג"ע יותר 
הוא  שלומדם   – בתורה*  ועוסקים  שנה  אלפים  מג' 
בעילוי אחר עילוי עד אין-סוף, כולל גם בנוגע ללימוד 
כי, ע"פ מ"ש  ספר הרמב"ם, ע"י הרמב"ם עצמו** – 
בסופו(  קכד  ס"ק  כהן  תקפו  לס'  )בביאורו  התומים 
אודות חיבוריהם של גדולי ישראל האמיתיים, ש"הכל 
להיות  נוססה בקרבם  ה'  רוח   . . ה' השכיל  מיד  בכתב 
בלי כוונת הכותב וחפץ ה' בידם  לשונם מכוון להלכה 
חיבורו  עומק  לומד  עצמו  שהרמב"ם  נמצא,  הצליח", 
וי"ל – עד שיש ענינים בחיבורו  כיוון בכתיבתו,  שלא 

*( כי בגן עדן לא שייך קיום המצוות, כי אם, לימוד 
בגמרא  כדאיתא  בג"ע  הנשמות  עסק  כל  "שזהו  התורה, 

ובזהר" )תניא פמ"א )נח, סע"א((
**( ובפרט ע"י לימודם של בנ"י בעוה"ז – כמארז"ל 
)יבמות צז, רע"א. וש"נ( "כל ת"ח שאומרים דבר שמועה 

מפיו בעוה"ז שפתותיו דובבות כו'"..

בנוגע 
לכוונת 
התפילה 
פסק 
השו"ע ש:

הדרישה 
אחרי סיום 

הלימוד 
היא:

הסיבה 
לכך היא:

התוצאה 
מזה היא:

נדרש מכל 
אדם ש:

דרגא 
הנוספת 
בנוגע 
לידיעת ה' 
היא:

ההוכחה 
לכך 
ממאמר 
הבעש"ט 
היא:
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43 הדרן על הרמב"ם תשמ"ט

הדרישה 
אחרי סיום 

הלימוד 
היא:

הסיבה 
לכך היא:

התוצאה 
מזה היא:

לאחרי  שגם   – ה'  לידיעת  בנוגע  ועד"ז 
לאופן  עד  האדם"  כח  "כפי  הידיעה  שלימות 
בזמן  ששייך  כפי  )הן  מכסים"  לים  ד"כמים 
הזה, והן כפי שיהי' בשלימות בימות המשיח(, 
צריך להתעלות לדרגא נעלית יותר, עד לעילוי 
זו  נעלית  לדרגא  ביחס  אשר,  שבאין-ערוך, 
צריך להתחיל עוה"פ מ"יסוד היסודות ועמוד 
כו'",  ראשון  מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות 
ב"מצוי  יותר  נעלית  דרגא  שמשיג  היינו, 
נעשית  זו  נעלית  דרגא  שגם  ובאופן  ראשון", 
יעלה  ד"אם  )השלילה  שלו  המציאות  גדר 
לאופן  עד  כו'"(,  מצוי  אינו  שהוא  הדעת  על 
ד"כמים לים מכסים", וכן הלאה, עד אין-סוף.

ש"כל  הבעש"ט68  ממאמר  גם  ]ולהעיר 
בגמרא  ופלפול  בחריפות  לו  שיאמרו  פשט 
 . . או פוסקים, יקשה עליו תיכף ומיד קושיא 
יתרץ ויקשה עוד קושיא עד אין קץ ותכלית", 
וההסברה בזה68, ש"התורה נשתלשלה מעולם 
לעולם, ובכל עולם הוא באופן אחר ובענינים 
בעילוי  העולם  אותו  ערך  כפי  אחרים  וסוגים 
. . נמצא התורה שהיא בכל עולם  אחר עילוי 
ממנה  שלמעלה  בעולם  חסרון  לה  יש   . .
לתרץ  יכול  ואינו  קושיא,  הוא  והחסרון   . .
אותה באופן של אותו העולם, כי אם, בפנים 
הדבר  הוא  וכן   . . העליון  בעולם  שלמעלה 
מעולם ועד עולם בעילוי אחר עילוי אין קץ . . 
עד שורש כל השרשים מהתורה שהיא חכמה 
שלמעלה . . שם הוא תכלית השלימות". ומזה 
מובן בעניננו – שגם לאחרי שישנה השלימות 

ד"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", 
ה'"  את  דעה   . . ד"מלאה  ומצב  הרי, המעמד 
בערך  גו'"  ל"מלאה  נחשב  אינו  זו  בארץ 
זה  חסרון  למלא  וכדי  יותר,  נעלית  ל"ארץ" 
צריך להיות גילוי נעלה יותר ב"דעה את ה'"69, 

וכן הלאה, עד אין-סוף[.

לאדם  בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 
הלומד, כן הוא גם בנוגע לפעולתו בעולם – 
ד"מלאה  השלימות  בעולם  שפועל  שלאחרי 
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" אזי מגלה 
ההתהוות  באופן  יותר  נעלית  דרגא  בעולם 
לא   . . הנמצאים  ש"כל  ראשון"70,  מ"מצוי 
שפועל  ועד  המצאו",  מאמתת  אלא  נמצאו 
שגם דרגא נעלית זו חודרת ונעשית גדרם של 

הנמצאים, "כמים לים מכסים", וכן הלאה.

הענין הנ"ל ישנו גם בתחילת ספר הי"ד

חילוק הנ"ל )סי"ד( בהקדמת הרמב"ם

שכללות  )סי"ד(  שנת"ל  כשם  והנה,  יז. 
החילוק בין )ימות המשיח כפי שהם ביחס ל(

שצריך לשאול את משה רבינו )ש"קיבל תורה מסיני"(, 
אצל  לשאול  צריך  עצמו  רבינו  שמשה  לענינים  ועד 

הקב"ה***, נותן התורה.
68( ראה מאמרי אדה"ז ענינים ע' רצז ואילך. וש"נ.

גם  ישראל,  לכל  תורה  ילמד  שמשיח  ולהעיר,   )***
את  איש  עוד  ילמדו  ש"לא  ומ"ש  רבינו,  ומשה  להאבות 
למקטנם  אותי  ידעו  כולם  כי  גו'  אחיו  את  ואיש  רעהו 
ועד גדולם" )ירמי' לא, לג( – ה"ז בנוגע לגילוי ד"אותי" 
גם  כולל  בתורה,  והשגה  לידיעה  בנוגע  משא"כ  ממש, 

ידיעת אלקות )המאור שבתורה(.

*( ראה בהמשך הביאור על מאמר הבעש"ט )שבפנים( 
הוא  ש"הצדיק   – כו'  לתרץ  יכול  הי'  שהבעש"ט  הטעם 
ולמעלה  למטה  העולמות  כל  שמקשר   . . עולם  יסוד 
החסרונות  כל  יודע  הוא  לכן   . . השרשים  כל  שורש  עד 

מהתורה של כל העולמות ולכן הי' יכול לתרץ כו'".
*( דאף שאין יודעים בבירור אם נכתבה ע"י הרמב"ם 
עצמו – הרי, בכל אופן, נכתבה ע"י גדול בישראל בר-

סמכא, שלכן, נקבעה בכל הדפוסים כו'.

69( כולל גם ע"י הלימוד מרבו* וכיו"ב.
הרמב"ם  הביא  לא  ספרו  שבסיום  יומתק  ועפ"ז 
רעהו"  את  ואיש  אחיו  את  איש  ילמדו  "ולא  הכתוב 
האמיתית  השלימות  כי,   – תשובה  בהלכות  שהביאו 
המשיח(  מלך  בהלכות  מדבר  )אודותי'  המשיח  דימות 
ע"י  גם  כולל  חיל,  אל  מחיל  הליכה  של  באופן  תהי' 

שילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו.
שנדפסה  בפיסקא  נרמז  זה  שענין  לומר,  70( ויש 
והי'  שאמר  ברוך   . . "נשלמו  החיבור*,  סיום  לאחרי 
 – עולם"  בורא  לא-ל  שבח  ונשלם  "תם  העולם", 
ראה"(  חדש  )"עולם  מחדש  העולם  התהוות  שנעשית 

באופן נעלה יותר.

דרגא 
הנוספת 
בנוגע 
לידיעת ה' 
היא:

ההוכחה 
לכך 
ממאמר 
הבעש"ט 
היא:

הקשר 
דענין הנ"ל 

לפעולת 
האדם 
בעולם 

הוא:

כשם ש..
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זמן הזה )"מלאה הארץ דעה את ה'"( לימות 
המשיח )"כמים לים מכסים"( בא גם בחילוק 
יש   – הי"ד  ספר  לימוד  וסיום  התחלת  שבין 
בהתחלת  גם  מצינו  זה  ודוגמת  שמעין  לומר, 

הלימוד דספר הי"ד עצמו71:

בפרק ראשון ושני מבאר הרמב"ם "מעשה 
מרכבה", ומסיים72, "דברים אלו שאמרנו בענין 
הם  הים  מן  טיפה  כמו  אלו  פרקים  בשני  זה 
ממה שצריך לבאר בענין זה"; ובפרק שלישי 
בראשית",  "מעשה  הרמב"ם  מבאר  ורביעי 
ומסיים73, "כל הדברים האלו שדברנו בענין זה 

כמר מדלי הם".

ד"מעשה  שהביאור   – שביניהם  והחילוק 
והביאור  הים",  מן  טיפה  "כמו  הוא  מרכבה" 
ד"מעשה בראשית" הוא "כמר מדלי" – מובן 
שגם  שאף  עצמו  הרמב"ם  ממ"ש  בפשטות 
עניני "מעשה בראשית" "דברים עמוקים הם, 
ושני"73,  ראשון  פרק  עומק  כענין  אינם  אבל 
בראשית"  "מעשה  כי,  מרכבה",  "מעשה 
"מעשה  לגבי  מוגבלים  הם  הבריאה(  )עניני 
הביאור  ולכן,  אלקות(,  )עניני  מרכבה" 
ד"מעשה בראשית" הוא "כמר מדלי", שכמות 
המים שב"דלי" הוא בהגבלה74, ואילו הביאור 
הים",  ד"מעשה מרכבה" הוא "כמו טיפה מן 
ש"ים" מורה על בלי גבול, "מים75 שאין להם 

סוף"76.

)שגם  בראשית"  "מעשה  שלימוד  ונמצא, 
ה'(  ידיעת  הקב"ה,  של  חכמתו  רואים  מזה 
ד"מלאה  השלימות  ודוגמת  מעין  הכנה  הוא 
היא  שההתחלה  היינו,  ה'",  את  דעה  הארץ 
"כמר מדלי", טיפה אחת מהדלי, ואח"כ באים 
רק  לא  מלא,  דלי  כמו  ד"מלאה",  לשלימות 
ולימוד  שבדלי;  המים  כל  אלא  אחת,  טיפה 
ודוגמת  מעין  הכנה  הוא  מרכבה"  "מעשה 
שההתחלה  מכסים",  לים  ד"כמים  השלימות 
טיפה  הים",  מן  ד"טיפה  באופן  אמנם  היא 
אחת מן הים, אבל עי"ז באים אח"כ לשלימות 
כמו  "מלאה",  רק  )לא  מכסים"  לים  ד"כמים 

דלי מלא, אלא "כמים לים מכסים"(.

ביאור ב:"מר מדלי", "טיפה מן הים"

"מר  הלשון  דיוק  ולבאר  להוסיף  ויש  יח. 
ל"דלי"  בנוגע   – הים"  מן  ו"טיפה  מדלי" 
ל"ים"  ובנוגע  "מר"77,  בראשית(  )מעשה 

)מעשה מרכבה( "טיפה":

 – לטיפה(  )ביחס  "מר"  בתיבת  השימוש 
מדגיש את הניתוק של הטיפה מהמים שבדלי, 
לפי  מרירות,  מלשון  "מר",  נקראת  שלכן 
משא"כ  שבדלי;  המים  עם  מחוברת  שאינה 
החיבור  את  מדגיש   – נוטף  מלשון  "טיפה", 
מן  שנוטפת  בה  שניכר  הים,  עם  הטיפה  של 

הים.

מדלי"  "מר  הלשון  דיוק  מובן  אינו  ועפ"ז 
ו"טיפה מן הים" – דלכאורה איפכא מסתברא, 
"דלי",  לגבי  גבול  בלי  הוא  ש"ים"  דמכיון 
הרי, טיפה אחת יש לה ערך ושייכות )קירוב( 

בהלכה  ה'  ידיעת  אופן  שבין  החילוק  על  71( נוסף 
לאופן  ה'"(  את  דעה  הארץ  "מלאה  ודוגמת  )מעין  א' 
הידיעה בהלכה ב' )מעין ודוגמת "כמים לים מכסים"(, 

כנ"ל ס"י.
72( פ"ב הי"א.

73( פ"ד ה"י.
ריבוי  המכיל  גדול  הכי  ל"דלי"  שהכוונה  74( אלא 
בראשית",  ד"מעשה  וגדלות  לריבוי  בהתאם  מים, 
גדלו מעשיך  ו"מה  רבו מעשיך ה'"  נאמר "מה  עליהם 

ה'".
75( יבמות קכא, א. רמב"ם הל' גירושין פי"ג הט"ז. 

ה"כ.
שאיתא  )ועד  בהגבלה  הם  הים  מי  שגם  76( ואף 
בגמרא )הוריות יו"ד, סע"א( "יודעין לשער כמה טיפות 
יש בים"( – הרי )נוסף לכך שלהיותם בריבוי גדול ביותר 

יכולים לקרותם "אין-סוף" בשם המושאל עכ"פ( מכיון 
שנקראים ע"פ "תורת-אמת" "מים שאין להם סוף", הרי 
אינה  שבהם  וההגבלה  סוף",  להם  ש"אין  היא  האמת 
)מצד ענינם הם( אלא מפני שבעוה"ז הגשמי לא שייך 
ולכן,   ,)22 ע'  ח"ט  לקו"ש  גם  )ראה  בפועל  סוף  אין 
מתבטא הדבר בכך שמי הים הם בריבוי עצום, כולל גם 

שמחוברים עם מי התהום כו'.
77( דאף שכן הוא לישנא דקרא )"מר מדלי" – ישעי' 
מ, טו(, הרי, ע"פ הידוע גודל הדיוק בלשון המליצה, או 

לישנא דקרא, אלא( בהתאם לתוכן הענין.

כך גם:

הביאור 
בפרקים 
א'-ב' הוא:

הביאור 
בפרקים 
ג'-ד' הוא:

טעם 
החילוק 
ביניהם 
הוא:

לימוד 
מעשה 

בראשית 
הוא הכנה 

ל:

לימוד 
מעשה 
מרכבה 

הוא הכנה 
ל:

הביאור 
בדיוק לשון 

הרמב"ם 
הוא:

הפירוש 
בתיבת 

'מר' הוא:

הפירוש 
בתיבת 
'טיפה' 

הוא:

עפ"ז 
הקושי 

הוא:

ביאור 
הענין הוא 
ש:

הביאור 
הנוסף 
בלשון 
הרמב"ם 
בנוגע 
למעשה 
בראשית 
הוא:

הביאור 
הנוסף 
בלשון 
הרמב"ם 
בנוגע 
למעשה 
מרכבה 
הוא:

ענין הנ"ל 
מודגש 
גם ב:
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לימוד 
מעשה 

בראשית 
הוא הכנה 

ל:

לימוד 
מעשה 
מרכבה 

הוא הכנה 
ל:

הביאור 
בדיוק לשון 

הרמב"ם 
הוא:

הפירוש 
בתיבת 

'מר' הוא:

הפירוש 
בתיבת 
'טיפה' 

הוא:

עפ"ז 
הקושי 

הוא:

ביחס לדלי, ואין לה ערך ושייכות כלל )ריחוק 
והבדלה( ביחס לים?!

והביאור בזה:

בדבר מוגבל – אין בהטיפה אלא טיפה אחת 
בלבד, ולכן, ה"ז באופן ד"מר מדלי", מלשון 
הרי   – בלתי-מוגבל  בדבר  משא"כ  מרירות; 
מהבלי- חלק  שהיא  ניכר  אחת  בטיפה  גם 

הים",  מן  ד"טיפה  באופן  ה"ז  ולכן,  גבול, 
מן  טיפה  שהיא  בטיפה  שניכר  נוטף,   מלשון 

הים.

להמדובר  בהמשך   – קצת  אחר  ובסגנון 
לעיל:

ענינים  להיותם  בראשית",  "מעשה 
מוגבלים, הרי, גם ידיעת ה' שנעשית על ידם 
מציאותו,  בגדרי  נשאר  שהאדם  באופן  היא 
ורגש של מרירות  תנועה  אלא, שנעשה אצלו 
ויודע  ויפחד  לאחוריו  ש"נרתע   – )"מר"( 
שהוא ברי' קטנה שפלה אפלה כו'"78, "ככלי 

מלה בושה וכלימה כו'"79.

ענינים  להיותם  מרכבה",  "מעשה  משא"כ 
בלתי-מוגבלים, הרי, ידיעת ה' שנעשית על ידם 
דביטול  התנועה  ונרגשת  שניכרת  באופן  היא 
 – דאלקות80  למציאות  מציאותו  והתעלות 
שזה  בעיקר  שנרגש  היינו,  הים",  מן  "טיפה 
חלק מהים )מציאות של בלי גבול(, שלכן, לא 
אם,  כי  )מרירות(,  מציאות  שלילת  בזה  נרגש 
מעין ודוגמת השלימות ד"כמים לים מכסים"81 

)כנ"ל סי"א(.

שלימות הלימוד גם בתחילתו – בד' הפרקים הראשונים

יט. ועוד ענין בזה – שגם בארבעת הפרקים 

הראשונים מודגש ששלימות הלימוד והידיעה 
והידיעה  הלימוד  והתחלת  ביסוד  גם  נעוצה 

)כנ"ל סט"ו(:

הפרקים  ארבעת  בהקדמת   – לראשונה 
הראשונים בתחלת החיבור, שמקדים הענינים 
לידע  ההלכות  פרטי  לפני  התורה  דפרדס 
האסור והמותר וכיו"ב, ונוסף לזה, שבארבעה 
מרכבה"  "מעשה  מקדים  גופא  אלו  פרקים 
להדגיש בהתחלת  כדי   – ל"מעשה בראשית" 
הלימוד שהעיקר הוא לבוא לתכלית השלימות 

ד"כמים לים מכסים".

ולא עוד, אלא, שכאשר כללות הלימוד בא 
ניכר ומתבטא  זה, ה"ז  )וחדור ב(יסוד  לאחרי 
בהטיפה  שגם  כאמור,  הלימוד,  בכללות  גם 
שעם  היינו,  הים,  מן  חלק  שהיא  ונרגש  ניכר 
הענין  גם  בה  ונרגש  ניכר  אחת,  טיפה  היותה 

הבלי-גבול דכללות הים82.

זאת ועוד:

)"כמים  כולו  החיבור  שמסיימים  לאחרי 
מהתחלת  עוה"פ  ומתחילים  מכסים"(  לים 
אחר  בעילוי  יותר  נעלה  באופן  ה"ז  החיבור, 
עילוי – שהענינים שהיו תחלה באופן ד"כמים 
"כמו  אלא  עתה  נחשבים  אינם  מכסים",  לים 

78( פ"ב ה"ב.
79( פ"ד הי"ב.

ובפתיחתו  מ"א(  פ"ב  )חגיגה  בפיה"מ  80( כמ"ש 
למו"נ, שמעשה בראשית הוא "חכמת הטבע", ומעשה 

מרכבה הוא "חכמת האלקות".
גם  שייך  )"מכסים"(  הטבילה  שענין  81( להעיר, 
בלי  התהום,  עם  )שקשור  "מעין"  שהרי,  ב"טיפה", 
פ"ט  מקוואות  הל'  )רמב"ם  שהוא  בכל  מטהר  גבול( 

בהם*,  עולה  גופו  כשכל   – אחת  טיפה  אפילו  ה"ח(, 
מן  חלק  שהיא  הבל"ג,  ענין  בהטיפה  שניכר  מכיון 

המעיין.
של  חיבורו  עריכת  באופן  לדבר  דוגמא  82( מעין 
הרמב"ם – "ראיתי לחלק חיבור זה הלכות הלכות בכל 
וכל פרק  ענין,  ואחלק ההלכות לפרקים שבאותו  ענין, 
בהקדמתו  )כמ"ש  קטנות"  להלכות  אותו  אחלק  ופרק 
לחיבורו(, כלומר, לימוד באופן של התחלקות והגבלה, 
סימנים,  עשיית   – זה  עם  וביחד  טיפה;  אחר  טיפה 
 – וכו'  וב'  א'  ההלכות  ציוני  גם  כולל  כו',  מספרים 

"שיהיו סדורים על פה" )כלשונו בהקדמתו(.

*( דמכיון שגם טיפה אחת היא איזה כמות של מים, 
גם  שייך  אלו  שבימינו  )וי"א  עיונית  במחשבה  הרי, 
עד  מאד  דקה  שתהי'  הטיפה  את  למשוך  אפשר  בפועל( 

שתכסה כל גופו.

ביאור 
הענין הוא 
ש:

החידוש 
שבתחילת 

ספר 
הרמב"ם 

הוא:

הסיבה 
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"מעשה 
מרכבה" 

היא:

פעולת 
לימוד 
היסוד 

קודם הכל 
היא:

אופן 
הלימוד 
בפעם 

השני' הוא:

הביאור 
הנוסף 
בלשון 
הרמב"ם 
בנוגע 
למעשה 
בראשית 
הוא:

הביאור 
הנוסף 
בלשון 
הרמב"ם 
בנוגע 
למעשה 
מרכבה 
הוא:

ענין הנ"ל 
מודגש 
גם ב:
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טיפה מן הים", ולאח"ז מתעלה לדרגא נעלית 
יותר – שמה שנחשב אצלו תחלה "כמו טיפה 
מן הים", אינו נחשב עתה אלא "כמר מדלי", 
לא   – יותר  נעלית  לדרגא  מתעלה  ולאח"ז 
שמשיג  אלא  אחת,  טיפה  מדלי",  "מר   רק 
את  דעה  הארץ  "מלאה  שבדלי,  הענינים  כל 
ה'", ולאח"ז מתעלה להשלימות ד"כמים לים 

מכסים".

*

סיום

יהי רצון. שלבים בגילויים

סיום  שמלימוד   – העיקר  – והוא  ויה"ר  כ. 
המשיח  מלך  בהלכות  הרמב"ם  של  ספרו 
)תכלית השלימות דמעשינו ועבודתנו בלימוד 
תיכף  נזכה  כולה(  התורה  כל  הלכות  וקיום 

ומיד לימות המשיח בפועל ממש.

"באותו   – ספרו  בסיום  הרמב"ם  ובלשון 
הזמן . . לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את 
ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, 
ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם 
דעה  הארץ  מלאה  כי  שנאמר  האדם,  כח  כפי 

את ה' כמים לים מכסים".

שלאח"ז   – להשלמה"  התחלה  ו"מתכיפין 
היסודות  מ"יסוד  יותר  נעלה  גילוי  יומשך 

ועמוד החכמות" )ר"ת83 הוי'48( "מצוי ראשון", 
ומה  וארץ  משמים  הנמצאים  ב"כל  שיתגלה 
ש"לא  בגילוי  בהם  ניכר  שיהי'  שביניהם", 
מזה,  ויתירה  המצאו",  מאמתת  אלא  נמצאו 
המצאו"  "אמתת  היא  המציאות שלהם  שגדר 
)"אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר 

אחר יכול להמצאות", כנ"ל ס"ט(.

ולאח"ז ניתוסף )גם ביחס לדרגא זו( העילוי 
ד"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", 
מ"יסוד  יותר  נעלה  גילוי  נמשך  ולאח"ז 
היסודות ועמוד החכמות", וכן הלאה, עד אין-

סוף.

חיל",  אל  מחיל  "ילכו   – הכתוב85  ובלשון 
וסיומא דקרא – ותיכף ומיד ממש – "יראה אל 

אלקים בציון", ש"הוא יכוננה עליון"86.

מע'  להחיד"א  שה"ג  תתקכז.  ד"א  83( סדה"ד 
רמב"ם. וראה גם "פירוש" לריש הל' יסוה"ת.

84( להעיר, שגם בראשי-תיבות ישנם ב' אופנים: )א( 
ר"ת שלמטה מהתיבה, היינו שניכר בעיקר תוכן התיבות 
התיבה  ולא  החכמות(,  ועמוד  היסודות  )יסוד  עצמם 
שלמעלה  ר"ת  )ב(  )הוי'(,  התיבות  בראשי  שנרמזת 

מהתיבה, היינו, שניכר בעיקר ראשי התיבות, שם הוי'.
85( תהלים פד, ח.

86( שם פז, ה.

 יהי
שלב רצון ש:

האחרון 
בל' 

הפסוק:

ובלשון 
הרמב"ם:

השלבים 
באופן 
הגילוי הם:
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שלב 
האחרון 

בל' 
הפסוק:

מבנה השיחה

א • דברי הרמב"ם והקושי שבהם
והל'  מלכים  בהל'  המבואר  ה'  את  לדעה  בנוגע  המשיח  בימות  המצב  תיאור 

תשובה. הקושי שבזה. חיזוק השאלה.

ב • דיוק בשינוי הלשון שבין ההלכות
ב:  דיוקים  תשובה.  והל'  מלכים  בהל'  המבואר  המשיח  בימות  המצב  תיאור 

מלאה הארץ. נתאוו לימוה"מ. דעה את ה'.

ג • שאלה כללית על הרמב"ם
הטעם  קשה.  אינו  תשובה  שבהל'  הטעם  שעפ"ז.  הקושי  הרמב"ם.  ספר  ענין 

שבהל' מה"מ קשה.

ד • חילוק מהותי בין הל' תשובה להל' מלכים
להל'  תשובה  הל'  בין  מהותי  הבדל  כולה.  התורה  לכל  מקבץ   – הרמב"ם  ספר 

מלכים.

ה • החילוק שבין "כי מלאה הארץ" ל"דעה את ה'"
בזה  השלימות  זמן  ה'.  בידיעת  אופנים  להנ"ל.  היסוד  התורה.  דהל'  התוכן 

וסיבתה. החילוק בין "מלא" ל"מכוסה".

ו • החילוק בין דגים לים. ביאור ב"כמים לים מכסים"
החילוק בין דגים לים. ביאור ההוספה ד"כמים לים מכסים".

ז • דברי הרמב"ם בנוגע לידיעת ה' והקושי שבזה
ביאור בהנ"ל בעומק יותר. דברי הרמב"ם בנוגע לידיעת ה'. הקושי שבזה – ב' 

שאלות.

ח • אופנים במושג "מציאות" והדרך להגיע לדרגה נעלית זו
להגיע  הדרך  לכך.  דוגמא  הרגיל.  האדם  אצל  האופן  במציאות.  דרגות  ג' 

למציאות שכלית. הדרך להגיע למציאות אלוקית.

ט • ביאור ב' ההלכות בענין ידיעת ה'
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ביאור הלכה הא' בענין ידיעת ה'. ביאור הקושי שבס"ז. בלשון החסידות. ביאור 
הלכה הב' בענין ידיעת ה'.

י • התאמה בין תחילת הספר לסופו בנוגע לידיעת ה'
מקביל בנוגע לענין הא' בידיעת ה'. התאמה בין התחלה לסיום בנוגע לענין הב' 

בידיעת ה'.

יא • ביאור הסתירה בין "ישיגו" ל"מכסים"
זמן ש"ישיגו" ו"מכסים" סותרים. זמן ש"ישיגו" ו"מכסים" אינם סותרים – ביאור 

השאלה. ביאור ב"כפי כח האדם".

יב • ביאור הסתירה בין הלכות תשובה להלכות מה"מ בנוגע ל"כמים לים מכסים"
חילוק מהותי בין הלכות תשובה להלכות מלך המשיח. ביאור הסתירה.

יג • ביאור שאר הדיוקים ברמב"ם
שנתאוו  הטעם  ומלחמה.  לרעב  בנוגע  ה'.  את  לדעה  בנוגע  הדיוקים:  ביאור 

לימוה"מ. דיוק בכך שזהו לפני ימוה"מ. ביאור בחלוקת ההלכות.

יד • החילוק שקיים בין תחילת לסיום ספר הי"ד
ביטוי נוסף לחילוק הנ"ל. ב' ענינים בהל' התורה. ביאור הל' תשובה והל' מלך 

המשיח. ביאור בסגנון אחר.

טו • מעין השלימות כבר בתחילת הלימוד ודוגמתו בעבודת האדם
מעין השלימות כבר בתחילת הלימוד. דוגמתו בעבודת האדם. פסק הרמב"ם. 

פסק השו"ע. הדרישה מכל אדם.

טז • התחלת לימוד הרמב"ם מחדש אחרי סיומו
לימוד מחדש אחרי סיומו. הטעם לכך. התוצאה מזה. ביאור עד"ז בנוגע  לידיעת 

ה'. מאמר הבעש"ט. ביאור עד"ז בנוגע לפעולת האדם בעולם.

יז • חילוק הנ"ל )סי"ד( בהקדמת הרמב"ם
ֿ ד'.  חילוק הנ"ל )סי"ד( בהתחלת הרמב"ם. ביאור הפרקים א'-ב'. ביאור הפרקים ג'

הלימוד עכשיו כהכנה לעת"ל.

יח • ביאור ב:"מר מדלי", "טיפה מן הים" 
ביאור ב"מר מדלי", ביאור ב"טיפה מן הים". הקושי שבזה. הביאור שבזה. ביאור 

בסגנון אחר.

יט • שלימות הלימוד גם בתחילתו – בד' הפרקים הראשונים
שלימות הלימוד גם בתחילתו - בד' הפרקים הראשונים. הטעם לפתיחת הספר 
בפרד"ס התורה. הטעם לקדימת "מעשה מרכבה" בדברי הרמב"ם. פעולת לימוד 

היסוד לפני השאר. אופן הלימוד בפעם השני'.

כ • יהי רצון. שלבים בגילויים
יהי רצון. שלבים בגילויים. שלב האחרון בל' הפסוק.
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הביאור המרכזי

בין "מלאה הארץ דעה את ה'" ל"כמים לים מכסים"
 )סעיפים ד-יב(

הרמב"ם בדבריו אודות מצב העולם בימות המשיח – בהלכות תשובה ובהלכות 
מלך המשיח – מביא את הפסוק "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". 
יהיה מלא בידיעת השם כפי שהים  כוונת הפסוק היא לומר שהעולם  בפשטות 

מלא ומכוסה מהמים )"ים" הוא המקום שבו נמצאים המים(.

בשיחה זו מעמיק הרבי מלך המשיח שליט"א בלשון הפסוק, ומבאר שהדוגמא 
שתשרור  השם  בידיעת  נעלית  דרגה  מבטאת  מכסים"(  לים  )"כמים  הים  ממי 
בעולם, – דרגא נעלית עוד יותר מזו המתבטאת במילים "מלאה הארץ דעה את 

ה'".

בתחילה מדבר הפסוק אודות מילוי )"מלאה הארץ דעה"(, ולאחר מכן אודות 
כיסוי )"כמים לים מכסים"(. כאשר אומרים על דבר שהוא מלא בדבר אחר, אין 
הכוונה שמציאות הדבר עצמו אינה קיימת ונראית. מציאות הדבר נראית גם היא, 
במים,  מלאה  כוס  כאשר  לדוגמא  האחר.  בדבר  לגמרי  מלא  הוא  שבתוכו  אלא 
רואים עדיין את מציאותה של הכוס. לעומת זאת בכיסוי, לא נראית כלל מציאות 
הדבר המכוסה. המים מכסים את הים )מקום המים( באופן מציאותו של הים אינה 

נראית, אלא המים בלבד.

השם",  את  דעה  הארץ  "מלאה  הפסוק,  של  הראשון  שבחלקו  יוצא  זה  ולפי 
מדובר אודות מצב בו כל העולם מלא אמנם בידיעת השם וזהו עסקו היחיד, אך 
אלא שהם  מציאות,  מרגישים  ואנשיו  העולם  העולם.  של  מציאותו  ישנה  עדיין 
עוסקים בידיעת השם. וכיון שהעולם מרגיש כמציאות בפני עצמו קיימת עדיין 
אפשרות )גם אם אינה מגיעה לפועל( שתהיה בעולם הנהגה שלא לפי רצון השם.

לעומת זאת בחלקו השני של הפסוק, "כמים לים מכסים", מדובר אודות מצב בו 
ידיעת השם חודרת בכל מציאות העולם, עד שהעולם אינו מרגיש מציאות נפרדת 
כלל. אדרבה – בכל העולם נרגש באופן מוחלט שהמציאות האמיתית היחידה היא 
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מציאותו של הקב"ה, וכל המציאות הגשמית היא רק תוצאה מקיומו של הקב"ה 
שנועדה לשרתו ולמלא את רצונו. וכיון שהעולם אינו מציאות נפרדת מידיעת 

השם, לא קיימת אפשרות של הנהגה שלא כפי רצון ה'.

הדרגה הראשונה בה הארץ מלאה )ולא מכוסה( בידיעת השם, יכולה להיות על 
פי טבע גם במצב העולם כפי שהוא בזמן הזה, שכן מצב זה של "מלאה הארץ" 
אינו משנה את מציאותו וטבעו של העולם, שהרי הוא נשאר מציאות בפני עצמו. 
אך הדרגה של "כמים לים מכסים" אינה שייכת בזמן הזה, אלא רק בימות המשיח, 
אז )בתקופה השניה( ישתנה מצב העולם עד שירגיש את האלוקות בכל פרט ופרט 

ולא יורגש כמציאות בפני עצמו.

על פי זה מבאר בשיחה את הסיבה לכך שבהלכות תשובה לא מביא הרמב"ם 
את סיום הפסוק "כמים לים מכסים", כיון ששם מבאר הרמב"ם את המצב דימות 
ורק בהלכות מלך המשיח, בהן מבאר את  המשיח רק באופן השייך לזמן הזה, 
המצב של ימות המשיח בשלימותו ולאמיתתו, מביא את סיום הפסוק המבטא את 

שיא הביטול וההתאחדות של העולם עם האלוקות.
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הדרן על הרמב"ם – תשמ"ו

 קושיא בנוגע לתיאור מצב העולם
בימות המשיח ברמב"ם

הקושי באריכות בפרק האחרון של הרמב"ם

מבאר  תורה",  "משנה  ספר  בסיום  א. 
העולם  מצב  את  גדולה  באריכות  הרמב"ם 

בימות המשיח, ומקדיש לזה1 פרק שלם.

שבספר  הענינים  כל  הרי  להבין:  וצריך 
הרמב"ם  )כמ"ש  הלכות  הם  תורה"2  "משנה 
בהקדמתו(, שענינם הוא פס"ד בנוגע למעשה. 
וא"מ, היאך שייך לומר על ענין הנ"ל )תיאור 
המצב שיהי' בימות המשיח( שזהו הלכה, מהי 

הנפקותא בנוגע לפועל מביאור מצב זה?

ויש לומר, שהחיוב להאמין בביאת המשיח 
שיהיו  המעלות  כל  גם  כולל  לביאתו  ולחכות 
אז. ועפי"ז מובן, שתיאור המצב דימות המשיח 
הוא )לא רק סיפור דברים, אלא( הלכה, פסק 
דין הנוגע למעשה בפועל – שיש חיוב להאמין 
ולחכות )לא רק לכללות ביאתו של משיח אלא 
גם( למצב זה בכל הפרטים המנויים ברמב"ם.

אינו  מדוע   – בעי  טעמא  גופא  הא  אמנם 
משיח  של  לביאתו  ולחכות  להאמין  מספיק 
לכל  ולחכות  להאמין  גם  ומחוייבים  )בכלל(, 

הפרטים?

 ביאור הגדר דביאת משיח,
ניסיון התירוץ שעפ"ז והדחיה

 – הוא  המשיח  דביאת  הגדר  והנה  ב. 
השלימות.  בתכלית  אז  יהי'  המצוות  שקיום 
"וחוזרין  שלפנ"ז3  בפרק  הרמב"ם  וכלשון 
בימיו כשהיו מקודם, מקריבין  כל המשפטים 
קרבנות, ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה 

האמורה בתורה כו'".

המצוות  בנוגע  שאפילו  מה  על  ]נוסף 
שנהוגות גם בזמן הזה הרי דוקא בימות המשיח 

תהי' האפשרות לעסוק בתומ"צ כהוגן4[.

ומובן בפשטות, שהשלימות שתהי' בימות 
מאותה  גם  יותר  נעלית  שלימות  היא  המשיח 
קיים,  הי'  שביהמ"ק  בזמן  שהיתה  השלימות 
מלכיות  היו  שלא  הזמנים  אותם  גם  כולל 
שהצירו לישראל ושלא הניחו לישראל לעסוק 
מכיון   – שלמה(  בימי  )כמו  כהוגן  בתומ"צ 
שדוקא בימות המשיח יהי' "והסירותי5 את לב 

האבן מבשרכם"6.

קיום  יהי'  המשיח  שבימות   – זה  ]וענין 
בעיקר  מודגש   – השלימות  בתכלית  המצוות 
בהמצוה ראשונה )ראשונה גם במעלה, מכיון 
 – המצוות(  דכל  וה"עמוד"  ה"יסוד"  שהיא 
מצות ידיעת השם, דמכיון שאז דוקא "תרבה 
הארץ  מלאה  כי  שנאמר7  והחכמה  כו'  הדעת 
אינה  שהדיעה  זמן  כל  הרי   – ה'"6  את  דעה 

שני  אדר  מבה"ח  שקלים,  פ'  ויקהל,  ש"פ  משיחת 
ה'תשמ"ו. נדפס בלקו"ש חכ"ז ע' 249 ואילך.

1( בנוגע מצב העולם שיהי' בימות המשיח. משא"כ 
הפרק שלפנ"ז )פי"א( הוא בנוגע משיח עצמו.

ועאכו"כ  ספורות.  במילים  רק  שבא  ענין  2( אפילו 
בנידון דידן – שהתיאור דימות המשיח הוא פרק שלם.

3( רפי"א. וראה בארוכה לקו"ש חי"ח ע' 277 ואילך.
4( הל' תשובה פ"ט ה"ב. וראה גם הל' מלכים פי"ב 

ה"ד.
5( יחזקאל לו, כו. ועד"ז שם יא, יט.

6( הל' תשובה שם.
7( ישעי' יא, ט.

בפרק 
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בריבוי אי אפשר שיהי' ידיעת השם בשלימות 
השלימות  שהעדר  המצוות,  בשאר  )משא"כ 

בהם הוא רק מצד דברים המונעים([.

ועפ"ז הי' אפשר לבאר מה שבחיוב האמונה 
בביאת המשיח נכלל גם התיאור דמצב העולם 
שיהי' אז – כי תיאור זה הוא ביאור וטעם על 
]כולל  אז  שיהי'  התומ"צ  דקיום  השלימות 
השלימות דמצות ידיעת השם – "וישיגו דעת 
בוראם"8[, שענין זה הוא הגדר דביאת המשיח.

אמנם, ביאור זה – אינו מספיק, דלפי הנ"ל, 
התורה  שלימוד   – הוא  המשיח  דביאת  הגדר 
בתכלית  אז  יהי'  דישראל  המצוות  וקיום 
נתאוו  "לא  הרמב"ם9:  ]וכמ"ש  השלימות 
אלא  כו'  המשיח  ימות  והנביאים  החכמים 
היינו,  וחכמתה",  בתורה  פנויין  שיהיו  כדי 
שהעילוי דימות המשיח )שלזה צריכים לחכות 
משא"כ  דתומ"צ[,  השלימות  הוא  ולצפות10( 
שלא  מה  הזמן",  ב"אותו  שיהי'  העולם  מצב 
יהי' בו "לא רעב ולא מלחמה וכו'", הוא רק 
ענין צדדי שמאפשר לישראל לעסוק בתומ"צ 
בשלימות – וא"כ, מדוע התיאור דמצב העולם 
שיהי' אז )שהוא לכאורה רק ענין צדדי( הוא 

פרט וגדר בחיוב האמונה בביאת המשיח?

 קושיות וביאור עמוק
בג' אופנים בידיעת ה'

 דברי הרמב"ם בנוגע לעילוי דישראל
לעת"ל והקושי בהם

אז  שיהי'  דישראל  העילוי  בענין  והנה  ג. 
כתב הרמב"ם בסיום וחותם ספרו, וז"ל: "יהיו 
ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים 
כי  כפי כח האדם שנאמר7  בוראם  וישיגו דעת 

מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

דברים  "יודעים   – הרמב"ם  מלשון  והנה 
הסתומים", "וישיגו דעת בוראם" – "יודעים" 
– משמע  עתיד  בלשון  "וישיגו"  הוה,  בלשון 

שמדובר כאן על ב' ענינים:

פרט  הוא  הסתומים"  דברים  "יודעים  א( 
בהעילוי דישראל גופא, ובא בהמשך ל"חכמים 
העילוי  את  מתאר  שהוא  היינו  גדולים", 
דעת  "וישיגו  משא"כ  ב(  עצמם;  דישראל 
המצוה  קיום  לאופן  היא  הכוונה  כו'"  בוראם 
דידיעת השם שיהי' אז. שקיום מצוה זו תהי' 
בתכלית השלימות – שישיגו דעת בוראם כל 

מה שיש בכח האדם להבין ולהשיג.

וצריך להבין:

דישראל  בהעילוי  הענינים  שני  הם  מה  א( 
"יודעים   )2( גדולים";  "חכמים   )1( עצמם: 

דברים הסתומים".

ב( "כפי כח האדם" – מאי קמ"ל? פשיטא 
יותר,  ולא  כחו  כפי  רק  להשיג  יכול  שהאדם 

ובפרט כשהמדובר אודות "דעת בוראם"?

הפסוק  סיום  גם  הרמב"ם  מעתיק  מדוע  ג( 
שבהלכות  ובפרט  מכסים".  לים  "כמים 
איך  הרמב"ם  מתאר  שם  שגם  תשובה6, 
כו'"  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים  ש"באותן 
ומביא אותו הפסוק "כי מלאה הארץ גו'", לא 

הביא סיום הכתוב "כמים לים מכסים".

ד( יתירה מזו: הענין ד"כמים לים מכסים" 
דעת  ד"ישיגו  הענין  היפך  לכאורה  הוא 
בוראם", כי – "ישיגו דעת בוראם" מורה על 
השגה באופן של תפיסא, בדוגמת דבר הנמצא 
בהישג ידו, ואילו "כמים לים מכסים" מורה על 
האדם, שלכן, המשל  ענין שלמעלה מתפיסת 
לזה הוא ממים שמכסים את מציאות הים וכל 
ד"דעה  שהענין   – בנמשל  הוא  וכן  בו,  אשר 
והשגתו,  ממציאותו  למעלה  נשאר  ה'"  את 
ד"כמים  בענין  הרמב"ם  מסיים  מדוע  וא"כ, 
העילוי  לביאור  בהמשך   – מכסים"  לים 
דעת  ש"ישיגו  לבוא,  לעתיד  אלקות   דהשגת 

בוראם"?

8( לשון הרמב"ם הל' מלכים שם ה"ה. וראה לקמן 
סעיף ג.

9( הל' מלכים שם ה"ד. וראה גם הל' תשובה שם.
בספר  זה  ענין  הרמב"ם  שכתב  ממה  10( כמובן 
לחכות  צריך  למה  ופס"ד,  הלכה  זה  כי   – שלו  הלכות 

ולהתאוות.

בשונה מ.. 
מכיון ש:

מלשון 
הרמב"ם 

ש... משמע 
ש:

ענין הא' 
הוא:

ענין הב' 
הוא:

בדברי 
הרמב"ם 

טעון 
ביאור:

על המילים 
"כפי כח 
האדם" 

קשה:

על ציטוט 
המילים 

"כמים לים 
מכסים" 

קשה.. 
ובפרט ש:

ועוד יותר, 
שאין זה 
רק ייתור 
אלא אף 
סתירה:

לפי זה 
ניתן לבאר:

אך זה 
 אינו.
מכיון ש:

הרמב"ם 
כותב 
אודות 
העילוי 
דישראל 
לעת"ל ש:

גדר מצות 
ידיעת ה' 
הוא לא... 
משום ש:

וביאור זה 
מדוייק 
בלשון 
הרמב"ם:

היחס בין 
הדרגות 
בידיעת ה' 
הוא:

 ומזה
נובע ש:

ואע"פ 
שמהרמב"ם 
נראה ש... 
מבאר 
האברבנאל 
שהרמב"ם 
מתכוון ש:
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55 הדרן על הרמב"ם תשמ"ו

מלשון 
הרמב"ם 

ש... משמע 
ש:

ענין הא' 
הוא:

ענין הב' 
הוא:

בדברי 
הרמב"ם 

טעון 
ביאור:

על המילים 
"כפי כח 
האדם" 

קשה:

על ציטוט 
המילים 

"כמים לים 
מכסים" 

קשה.. 
ובפרט ש:

ועוד יותר, 
שאין זה 
רק ייתור 
אלא אף 
סתירה:

ביאור הגדר דמצות ידיעת ה'

ד. ויובן כל זה בהקדים הידוע שהגדר דמצות 
ידיעת השם הוא לא לידיעה שהוא ית' נמצא – 
לאחרי  רק  שייך  זו  דמצוה  הגדר  שכל  דמכיון 
על  הרי  המצוה(,  )מַצוה  אלוקה  שיש  הידיעה 
מצוה.  שהיא  לומר  יתכן  לא  גופא  זו  ידיעה 
אמונת  נניח  "כאשר  האברבנאל11:  ובלשון 
מציאות הא-ל מצוה כבר נניח אמונת מציאות 

הא-ל קודמת לאמונת מציאות הא-ל".

ומ"ש הרמב"ם שמצוה ראשונה היא "לידע 
וז"ל:  האברבנאל12  מבאר   – אלוקה"  שיש 
שהאלוקה  שנאמין  היא  הראשונה  "והמצוה 
ידענו שהוא נמצא, מציאותו היא  ב"ה שכבר 
היותר ראשון והיותר שלם אשר בכל המציאות 
. . כי הוא אינו צריך במציאותו לזולתו וכל מה 

שזולתו צריך במציאותו אליו כו'".

היא  "לידע"  שהמצוה  הרמב"ם  מ"ש  דזהו 
כי אם( שיש שם  )לא רק שיש אלוקה בכלל, 
מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא, ומוסיף: 
מאמיתת  אלא  נמצאו  לא  כו'  הנמצאים  וכל 
המצאו, די"ל שכוונתו בהוספה זו היא להדגיש 

ש"כל מה שזולתו צריך במציאותו אליו".

ביאור הדרגות בידיעת ה'

ית'  מציאותו  שידיעת  לומר,  יש  והנה  ה. 
נמצא"(,  שהוא  ידענו  )"שכבר  הציווי  שלפני 
שמציאותו  להידיעה  הסיבה  שהיא  מכיון 
דמצות  הקיום  )שהרי  כו'  שלם  היותר  היא 
בהאלוקה,  מהאמונה  מסובב  הוא  זו  ידיעה 
מהידיעה  יותר  נעלית  היא   – המצוה(  מַצוה 

שמציאותו היא היותר שלם כו'13.

ית'  דמציאותו  זו  שלימות  בזה:  והביאור 
)מה שהוא אינו צריך לזולתו, וכל מה שזולתו 
צריך במציאותו אליו( – הוא שלימות שע"פ 
שכל. ומכיון שהקב"ה אינו מוגדר בשום גדר 
הם  שכל  שע"פ  הגדרים  באותם  לא  גם  ח"ו, 

מחוייבים14

בספהמ"צ  הובא   – פ"ד  אמנה  ראש  11( בספר 
וראה  ב(.  )מד,  להצ"צ מצות האמנת אלקות בתחלתה 
 – א'  מ"ע  להרמב"ם  לספהמ"צ  הרמב"ן  השגות  גם 

הובא בספהמ"צ להצ"צ שם.
א(.  )מה,  שם  להצ"צ  בספהמ"צ  12( הובא 
הערה  כדלקמן  באו"א,  מבאר  שם   ובספהמ"צ 

.17
13( ואף שמפשטות לשון האברבנאל שם )וכן מלשון 

הצ"צ שם( משמע להיפך, שהאמונה שעלי' בא הציווי 
לומר,  יש   – הציווי  שלפני  מהאמונה  יותר  נעלית  היא 
שזהו בענין הגילויים. דמכיון שהאמונה שלפני הציווי 
היא רק ידיעה כללית שיש אלוקה )מבלי להכנס לשום 
וההפלאה  העילוי  נרגש  אין  זו  בידיעה  הרי   – פרטים( 
דאלקות. אבל אעפ"כ, מכיון שכל הגדר דעילוי והפלאה 
הוא רק בבחינת הגילויים, משא"כ בעצמותו ית' – הרי 
אדרבה, הידיעה הכללית שיש אלוקה )אלוקה סתם, בלי 
היא  דוקא  זו  ידיעה  והפלאה(,  עילוי  של  תיאור  שום 

בעצמותו ית'. ועיין בתו"א וירא יד, ב.
תשובה  )הל'  הרמב"ם  מ"ש  לבאר  יש  14( ועפ"ז 
ש"תשובת  ובחירה",  ד"ידיעה  השאלה  בענין  ספ"ה( 
שאלה זו ארוכה מארץ מדה כו'" וש"אין בנו כח לידע 
)וראה  והמעשים"  הברואים  כל  הקב"ה  ידע  היאך 

בהשגת הראב"ד שם(
שבידיעת  בפשטות,  מובן  הרי  תמוה,  דלכאורה   –
להיפך,  אלא  להדבר,  סיבה  הידיעה  אין   – דבר  איזה 
)לכאורה(  הוא  הדבר  ואותו  מהדבר.  מסובבת  הידיעה 
להיות,  העתיד  גם  שיודע  דמה  הקב"ה,  ידיעת  בענין 
הוא מפני שלגבי' ית' ישנו כבר הדבר, מכיון ש"לפניו 
ועפ"ז,  הזמן".  בחוק  שאינו  ואיחור  קדימה  אין  ית' 
הבחירה(  את  מכרחת  אינה  הידיעה  )מדוע  ה"קושיא" 
)מקודם(  יודע  ית'  שהוא  שמה  דמכיון  ליכא,  מעיקרא 
כבר  היתה  ית'  שלגבי'  מפני  הוא  האדם  יבחור  היאך 
אחר  הבאה  הידיעה  כמו  ממש  זה  הרי   – הבחירה 
הבחירה. וכמבואר כל זה בארוכה במדרש שמואל על 
)הובא  אלמושנינו  הר"ם  בשם  מכ"א  פ"ג  אבות  מס' 
בתויו"ט שם(. ולמה כתב הרמב"ם ש"תשובת שאלה זו 
ארוכה מארץ מדה כו' אין בנו כח לידע כו'"? ולאידך, 
)ועכצ"ל  הנ"ל  תירוץ  את  השוללת  סברא  ישנה  באם 
שהיא סברא פשוטה, שלכן לא הוזקק הרמב"ם להוסיף 
עמד  לא  היאך   – ובחירה(  דידיעה  בהקושיא  "הסבר" 

הר"ם אלמושנינו על סברא זו?
ויש לומר הביאור בזה: כלל הנ"ל שידיעה מסובבת 
ומכיון שהוא  השכל.  גדרי  ע"פ  הוא   – שיודע  מהדבר 
ית' אינו מוגדר בגדרי השכל – הרי ידיעתו ית' היא לא 
מצד הדבר שיודע, כי אם, שיודע מצד עצמו. ורק לאחרי 
זו  ידיעה  הנה   – השכל  בגדרי  כביכול  עצמו  שצמצם 
)שלאחרי הצמצום( היא מסובבת מהדבר )אלא שמ"מ 

גדר מצות 
ידיעת ה' 
הוא לא... 
משום ש:

כי הדרגה 
השני' 

בידיעת ה' 
היא:

והיות ש:

וביאור זה 
מדוייק 
בלשון 
הרמב"ם:

היחס בין 
הדרגות 
בידיעת ה' 
הוא:

 ומזה
נובע ש:

ואע"פ 
שמהרמב"ם 
נראה ש... 
מבאר 
האברבנאל 
שהרמב"ם 
מתכוון ש:
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ומלאה הארץ דעה56

]כי כל גדרי השכל נבראו ממנו ית', הרי מזה 
הגדרים  את  שברא  ית'  שהוא  בפשטות  מובן 
הרשב"א15  וכתשובת  ח"ו,  בהם  מוגדר  אינו 
שלפניו  הנמנעות",  "נמנע  ית'  שהוא  הידועה 

ית' אין שייך ח"ו שום דבר נמנע[ –

כמו  רק  היא  זו  דשלימות  הידיעה  הרי 
להיות  כביכול  עצמו  את  צמצם  שהקב"ה 
שאינה  פשוט  אבל  השכל,  בגדרי  גם  "שלם" 
השלימות  ענין  אמיתית  וכלל  כלל  מבטאה 
זו  שאין  ועאכו"כ  השכל16,  מגדרי  שלמעלה 
כלל  מוגדר  שאינו  ית',  בעצמותו  כלל  ידיעה 
נעלית  בשלימות  לא  )גם  דשלימות  בהתואר 

ביותר17(.

שלפני  ית'  במציאותו  שהאמונה  מה  וזהו 
להידיעה  והסיבה  השורש  היא  הציווי 

)שנצטוינו לידע( "שיש שם מצוי ראשון כו'" 
האמונה  כי   – ממסובב(  למעלה  היא  )דסיבה 
במציאותו ית' )ידיעה כללית שיש אלוקה( היא 

בעצמותו ית'.

ביאור ענין נוסף ברמב"ם ע"פ הנ"ל

ו. עפ"ז יובן מ"ש הרמב"ם )שם ה"ד( "הוא 
וה' אלוקים אמת, הוא לבדו  שהנביא אומר18 
אמת ואין לאחר אמת כאמיתתו, והוא שהתורה 
דלכאורה   – כו'"  מלבדו  עוד  אין  אומרת19 
הסביר  ית'  דאמיתתו  הענין  הרי  מובן:  אינו 
"שכל  דמכיון  שכל,  ע"פ  )ה"ג(  מקודם  כבר 
הנמצאים צריכים לו והוא ב"ה אינו צריך להם 
ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמיתתו כאמיתת 
שמוסיף  בזה  כוונתו  מה  וא"כ   – מהם"  אחד 

"הוא שהנביא אומר כו' שהתורה אומרת"?!

והביאור בזה: מכיון שהוא ית' אינו מוגדר 
את  להמציא  ביכלתו  הרי   – ח"ו  גדר  בשום 
לא  שנמצאו  שלאחרי  כזה  באופן  הנמצאים 

יהיו צריכים אליו.

התהוות  להיות  מוכרחת  שכל  שע"פ  דאף 
כל הנמצאים באופן שיהיו תמיד צריכים אליו 
מאין  יש  בריאת  דענין  בתניא20  )וכמבואר 
מחייב שכח הפועל צריך להיות תמיד בהנפעל 
להוותו מאין ליש( – הרי, מכיון שהוא ית' הוא 
אינם  דשכל  ההוכחות  הרי  הנמנעות",  "נמנע 

שום ראיות כלל באיזה אופן היתה הבריאה;

ולכן מוסיף הרמב"ם הוא שהנביא אומר . . 
והוא שהתורה אומרת כו' – שהקב"ה הודיענו 
ע"י נביאיו וע"י תורתו שהבריאה היתה באופן 

כזה ש"כל הנמצאים צריכים לו".

הוספת ביאור ברמב"ם הנ"ל

"הוא  הרמב"ם  שמ"ש  להוסיף,  ויש  ז. 
שהנביא אומר כו'" – היא לא רק ראי' והוכחה 
והוא  הלכה.  )גם(  שזה  אלא  לפנ"ז,  מ"ש  על 

גם בבחינה זו הוא יודע את העתיד להיות, כי "לפניו ית' 
אין קדימה ואיחור", כנ"ל(. ועיין בתו"א וירא )טו, א( 
בענין דעת עליון ודעת תחתון, די"ל שהם ב' הבחינות 

דלעיל.
בענין  מדבר  אלמושנינו  שהר"ם  לומר,  יש  ועפ"ז 
)בהל'  הרמב"ם  משא"כ  הצמצום,  שלאחרי  הידיעה 

תשובה שם( מדבר בענין הידיעה שלפני הצמצום.
ב.  לד,  להצ"צ  החקירה  בס'  הובאה   – 15( סתי"ח 

ובכ"מ.
וע"פ מ"ש לקמן בפנים, יש לומר דמ"ש בכמה ספרי 
חוקרי ישראל )הובאו בספר החקירה שם( דיש לנמנעות 
טבע קיים בחיק הבורא – כוונתם היא להבורא ית' כפי 

שצמצם עצמו בגדרי השכל.
16( ונוסף לזה: מצד בחינת האלקות שלמעלה מגדרי 
השכל – אינו מוכרח גם שיהי' שלימות זו )נוסף על מה 
שאין זה ענין של שלימות לגבי'( דכל מה שזולתו צריך 
להוות  ית'  ביכלתו  זו  בחינה  מצד  כי  אליו,  במציאותו 

דבר שלא יצטרך במציאותו אליו, כדלקמן ס"ו.
17( ולכן, גם לפי מ"ש בספהמ"צ להצ"צ שם, דענין 
שלימות מציאותו )שעל זה היא מצות האמונה( הוא )לא 
אם(  כי  האברבנאל,  כמ"ש  המציאות"  ד"מחוייב  הענין 
"שהוא ית' רם ונשגב למעלה מעלה ממדריגת החכמה" 
שלפני  מהאמונה  למטה  היא  הציווי  שמצד  האמונה   –
הציווי. כי גם הענין ד"רם ונשגב למעלה מעלה ממדריגת 
החכמה" הוא תואר של "שלימות" )והוא בחי' סובב כל 
האמונה שלפני  בספהמ"צ שם(, משא"כ  כמ"ש  עלמין, 

הציווי היא )כנ"ל הערה 13( בעצמותו ית'.

18( ירמי' י, י.
19( ואתחנן ד, לה.

20( ח"ב פ"ב. וראה בארוכה ד"ה נ"ח תרמ"ג. ובכ"מ.
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הרמב"ם 
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דענין זה גופא – שבאופן פעולת הקב"ה א"א 
פרט  כל  ועל  השכל,  מצד  דבר  שום  להכריח 
מהתורה – הוא פרט  ופרט צריך להביא ראי' 
ידיעת  שבמצות  היינו,  השם,  ידיעת  דמצות 
השם נכללת גם הידיעה שהוא ית' הוא למעלה 

מגדרי השכל.

גם  הרמב"ם  מרמז  זו  דהלכה  לומר  ויש 
על  יעלה  "ואם  בהלשון  ב'(  )בהל'  מקודם 
"והוא  כותב  אינו מצוי": בה"א  הדעת שהוא 
הוה,  לשון  "ממציא"  הנמצא",  כל  ממציא 
שתמיד )גם לאחר שי"ב( הוא ממציא כל נמצא 
מאין ליש, ועל זה ממשיך )בה"ב( "יעלה על 
להיות  שצריך   – מצוי"  אינו  שהוא  הדעת 
ית'  יותר, שמצדו  נעלית  ידיעה  בדעת21,  עלי' 
שאינו  באופן  גם  ההתהוות  להיות  אפשר  הי' 
ית'  ברצונו  ]ורק שכן עלה  מצוי בהנמצאים22 
כח  שבהסתלק  כזה  באופן  תהי'  שההתהוות 

הפועל "אין דבר אחר יכול להמצאות"[23.

ביאור ג' ענינים בידיעת ואמונת ה'

ח. המורם מכל הנ"ל שבאמונת וידיעת השם 
– ג' ענינים:

כללית  ידיעה  הציווי(,  )שלפני  האמונה  א( 
שיש אלוקה )מבלי להכנס לשום פרטים(.

מצוי  שם  שיש  הציווי(  )מצד  הידיעה  ב( 
הידיעה  וכו',  נמצא  כל  ממציא  והוא  ראשון 

בשלימותו ית' )שע"פ שכל(.

בכלל  היא  )שגם  יותר  נעלית  ידיעה  ג( 
השכל;  בגדר  מוגדר  אינו  ית'  שהוא  המצוה( 
וגם ענין זה באופן של ידיעה שכלית )"לידע"( 
נברא  שהוא  ויבין  ידע  גופא  שהשכל   –
ח"ו,  בו  מוגדר  אינו  ושהקב"ה  מהקב"ה, 
ובלשון החקירה24: תכלית הידיעה שלא נדעך.

שונה  היא  זו  ידיעה  גם  שאעפ"כ,  אלא 
אלוקה,  שיש  )האמונה(  הכללית  מהידיעה 

שישנה באדם עוד לפני קיום המצוה.

שהוא  הדעת  על  ד"יעלה  הנ"ל  ידיעה  כי 
אינו מצוי", היא באה מצד ידיעת ושכל האדם 
של  באופן  היא  גופא  האדם  שבשכל  )ורק 
והידיעה  האמונה  משא"כ  השלילה(;  ידיעת 

)קה"ת, ברוקלין,  גם "הדרן" על הרמב"ם  21( ראה 
י"א ניסן תשמ"ה( ס"ט )לעיל ע' 6(, דפירוש "יעלה על 
הדעת" הוא עלי' בדעת. אלא שהביאור שם הוא באופן 

אחר, כבהערה הבאה.
22( ראה ב"פירוש" על הרמב"ם כאן ה"ג.

ב"הדרן" הנ"ל שם, דפירוש "יעלה על הדעת שהוא 
למעלה  הוא  ית'  שהוא  בדעת  העלי'  הוא  מצוי"  אינו 
שני  לקשר  ויש  מצוי".  )בגדר(  "אינו  "מצוי",  מבחי' 
הפירושים, כי מה שהי' אפשר להיות ההתהוות באופן 
וכדמשמע  )כהפירוש שבפנים,  בהנמצאים  שאינו מצוי 
ד"אינו  הבחינה  מצד  )בעיקר(  הוא   – בה"פירוש"( 

מצוי".
להצ"צ  בספהמ"צ  מ"ש  יובן  בפנים  מ"ש  23( ע"פ 
שם )נעתק לעיל הערה 17( דמצות האמונה היא "שהוא 
החכמה",  ממדריגת  מעלה  למעלה  ונשגב  רם  ית' 
ומהמשך הענין שם משמע שמפרש כן בדעת הרמב"ם* 
יוקשה, הרי הרמב"ם כותב שהמצוה היא  – דלכאורה 
נמצא  כל  ממציא  והוא  ראשון  מצוי  שם  שיש  "לידע 
שמצות  הרמב"ם  בדעת  לפרש  אפשר  והיאך  כו'", 
האמונה היא שהוא "רם ונשגב כו'"? וע"פ מ"ש בפנים 

ידיעת  לאחרי  דוקא  באה  השלילה  ידיעת  כי   )**
ההפלאה  יותר,  נעלה  הוא  שה"חיוב"  מה  )וכל  החיוב 
דשלילת חיוב זה היא הפלאה נעלית יותר( - ראה לקו"ת 
פקודי ג, ד. ושם ו, ג - ממו"נ )להרמב"ם( ח"א פנ"ז ואילך.

*( וכ"ה להדיא בספהמ"צ מצות אחדות ה' )ס, סע"א 
ואילך(.

ונשגב  "רם  )שהוא  בהמצוה  זה  דפרט  שפיר,  אתי   –
כו'"( כתב הרמב"ם בה"ב ובה"ד.

שיש  "לידע  הרמב"ם  כותב  הענין  שבהתחלת  ומה 
שם מצוי ראשון כו'" – אף שעיקר מצות האמונה )לפי 
ביאור הצ"צ( שהוא רם ונשגב כו' – יש לומר, כי המצוה 
ד"לידע",  באופן  יהי'  ונשגב"  ד"רם  הענין  שגם  היא 
הרמב"ם  מקדים  ולכן  ס"ח(,  )כדלקמן  שכלית  ידיעה 
דוקא  כי   – כו'"  ראשון  מצוי  שם  שיש  ד"לידע  הענין 
יותר**  נעלית  לידיעה  להגיע  אפשר  זו  ידיעה  לאחרי 
מגדרי  למעלה  הוא  ית'  שהוא  הדעת"(  על   )"יעלה 

השכל.
24( ראה בחינות עולם ח"ז פ"ב. עיקרים מ"ב ספ"ל. 

של"ה קצא, ב.
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ומלאה הארץ דעה58

שבאדם  זו  ידיעה  הרי  אלוקה,  שיש  הכללית 
)גם  האדם  ושכל  ידיעת  גדרי  מצד  לא  היא 
השלילה(,  ידיעת  של  באופן  שהוא  כמו  לא 
בכל  בגילוי  נמצא  ית'  שהוא  זה  מצד  אם,   כי 

מקום25.

 ביאור דוגמת ג' ענינים הנ"ל
בכללות המצוות ובקיומן

 – השם  ידיעת  במצות  כמו שהוא  והנה  ט. 
)כנ"ל  במעלה  גם  ראשונה  ראשונה,  מצוה 
ס"ב( – עד"ז הוא בכללות המצוות, שיש בהם 

)דוגמת( ג' ענינים אלו26:

הנקודה העיקרית במצוות הוא – שהם רצונו 
של הקב"ה, רצונו ית' שלמעלה גם מחכמתו;

אלא שאעפ"כ רצה הקב"ה שהרצון דמצוות 
– יומשך גם בשכל – טעמי המצוות. ויתירה 
שהיא  בתורה  ניתנו  גופא  המצוות  גם  מזו: 
ית', ולא עוד אלא שרובם ככולם של  חכמתו 
ומהן  בתושבע"פ27,  נתפרשו  המצוות  דיני 
מדות,  עשרה  שלש  ע"פ  הנלמדים  דברים   –
)ועד  וכו'  שקו"ט  ע"פ  הוא  הלימוד  שאופן 

ששייך בזה פלוגתא( – חכמה ושכל;

באה   – סוגיא  שבכל  השקו"ט  ולאחרי 
לקיים  צריך  איך  והפס"ד  ההלכה  המסקנא, 
שלמעלה  ית'  רצונו  גילוי  שהוא  המצוה,  את 
מחכמתו. ]שלכן נקראים הלכות בשם "כתרה 
של תורה"28, להיותם גילוי רצונו ית' שלמעלה 

שלמעלה  ועטרה  כתר  בדוגמת  מחכמתו, 
מהראש28[.

גם  הוא  וכמו שהוא בהמצוות עצמן, עד"ז 
בקיום המצוות של האדם, שגם בזה יש דוגמת 

ג' ענינים הנ"ל:

קיום  לפני  עוד  שצ"ל  הראשונה  הנקודה 
שמים  מלכות  עול  קבלת  היא  המצוות, 
"נעשה  אמירת  ]בדוגמת  מצוות30  עול  וקבלת 
בדוגמת   – מ"ת[  לפני  שהיתה  ונשמע"31 
האמונה והידיעה הכללית שיש אלוקה, שלפני 

קיום מצות ידיעת השם;

את  לדעת  בכדי  הנה  זו,  הקדמה  ולאחרי 
המעשה אשר יעשון צ"ל תחלה לימוד התורה 
בחכמה ושכל – דוגמת הידיעה בשלימותו ית' 

שע"פ שכל;

לידי  שמביא  תלמוד  "גדול  זה  ולאחרי 
מעשה"32, קיום רצונו ית' – דוגמת ענין "יעלה 

על הדעת שהוא אינו מצוי".

תירוץ הקושיות ע"פ הביאור הנ"ל

 ענין ופעולת המצות ושלימותן לעת"ל
ותירוץ השאלה העיקרית

בכחות  לפעול  הוא  המצוות  ענין  והנה  י. 
)שבהם  שבעולם  ובהדברים  האדם  ואברי 
מקיימים המצוה( שיהיו כפי הוראת התורה33. 
ובעולם  בהאדם  פועלים  שהמצוות  והיינו 
שיהיו בציור המתאים בכל פרטיהם כפי שהם 

צריכים להיות ע"פ הלכות ודיני התורה.

בימות  תהי'  השלימות  בתכלית  זו  ופעולה 
המשיח, שאז יהי' העולם בציור המתאים וכו', 
העולם  מצד  מניעות  שום  יהי'  שלא  רק  דלא 

בהתגלות  הוא  המאור  ב:  יד,  וירא  תו"א  25( ראה 
ולכן אפילו תינוקות יודעים כו'.

26( ועד"ז הוא בכללות הבריאה: הרצון לברוא את 
תאוה  ד"נתאוה",  באופן  הוא   – עצמו(  )מצד  העולם 
 – לאח"ז  בתחלתו(:  תרס"ו  )המשך  מהטעם  שלמעלה 
לי'"  דישתמודעון  "בגין  הרצון,  על  טעמים  גם  נעשה 
וש"יתגלו שלימות כחותיו" )כמובא בהמשך הנ"ל שם 
בכדי  היא  אלו  בטעמים  הכוונה  אמנם  וע"ח(;  מזהר 
שעל ידם תושלם )אח"כ( הכוונה ד"דירה בתחתונים", 

דירה לעצמותו )ראה לקו"ש ח"ו ע' 21 הערה 96(.
27( שעיקרה )משא"כ תושב"כ( הוא הבנה והשגה, 
ת"ת  )הל'  כלל"  לימוד  נחשב  "אינו  מבין  וכשאינו 

לאדה"ז ספ"ב. וש"נ(. וראה לקו"ת ויקרא ה, ב.
28( מגילה כח, ב.

29( אגה"ק סכ"ט.
30( ברכות יג, א.

31( משפטים כד, ז. וראה שבת פח, סע"א ואילך.
32( קידושין מ, ב. וש"נ. רמב"ם הל' ת"ת פ"א ה"ג. 

פ"ג ה"א.
 )3 ע'  )לעיל  ס"ה  הנ"ל  "הדרן"  בארוכה  33( ראה 

ואילך.
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שהעולם   – אדרבה  אלא  התומ"צ,  לקיום 
את  דעה  הארץ  ד"מלאה  באופן  יהי'  גופא 
ה'" בכדי שיהי' אפשר להאדם לקיים "מצות 
המצוות(  דכל  והעמוד  )היסוד  השם"  ידיעת 

בשלימות.

מה  על  מהטעמים  גם  שזהו  לומר,  ויש 
בדת34  עיקר  הוא  המשיח  בביאת  שהאמונה 
התורה  דשלימות  הענין  מודגש  בזה  כי   –
ומצוותי'  התורה  יפעלו  סוף  שסוף  ומצוותי', 
לקיום  שיתאים  כזה  במצב  שיהי'  בהעולם 

התומ"צ בשלימות.

בתיאור  מאריך  שהרמב"ם  מה  יובן  ועפ"ז 
אף   – המשיח  בביאת  שיהי'  העולם  מצב 
שהתיאור דמצב העולם הוא לכאורה רק תנאי 
קיום התומ"צ  יהי' אפשר  )ענין צדדי( שעי"ז 
במצב  יהי'  שהעולם  בזה  כי   – בשלימותן 
דתומ"צ  השלימות  )כנ"ל(  מתבטא   – כזה 
שפועלים גם בעולם, ולכן נכללים גם פרטים 

אלו בהחיוב דאמונה בביאת המשיח35.

תירוץ השאלות

דהלכות  וחותם  שהסיום  מה  גם  וזהו  יא. 
ענין  כי   – השם  ידיעת  בענין  הוא  משיח 
המשיח  בימות  שיהי'  דתומ"צ  השלימות 
)שענין זה הוא גדר העיקרי דביאת המשיח( הוא 
 בעיקר במצוה זו, מצוה ראשונה, ראשונה )גם( 

במעלה.

שני  יש  השם"  "ידיעת  שבמצות  ומכיון 
והוא  ראשון  מצוי  שם  "שיש  )א(  ענינים: 
ממציא כל נמצא כו'" )הידיעה בשלימותו ית' 
שע"פ שכל(; )ב( "יעלה על הדעת שהוא אינו 
מצוי" )הידיעה שהוא ית' נעלה מגדרי השכל, 

וגם ענין זה צריך להיות באופן ד"לידע"( –

קיום   – בוראם"  דעת  ב"וישיגו  גם  לכן, 
מצות ידיעת השם בימוה"מ, שאז תהי' קיומה 
א(  ענינים:  שני  הרמב"ם  כותב   – בשלימות 
בוראם  דעת  שישיגו  היינו  האדם",  כח  "כפי 
גדרי  האדם",  "כח  לפי  עצמו  שצמצם  כפי 
גם  שישיגו  מכסים",  לים  "כמים  ב(  השכל. 
 – השכל  מגדרי  שלמעלה  האלקות  בחינת 
הים,  קרקעית  את  המכסים  המים  בדוגמת 

להיות למעלה ממנו.

את  מבטלים  אינם  שהמים  כמו  אמנם, 
היינו,  אותם,  ממלאים  אלא  הים  מקום 
)ופעולת  מהמים  מתמלא  גופא  מקום  שאותו 
למציאות  יתראה  שלא  רק  הוא  בו  המים 
אותו   – בהמים(  מכוסה  ויהי'  עצמו  בפני 
ה'",  את  דעה  הארץ  ב"מלאה  גם  הוא  הדבר 
בהידיעה  וממולא  חדור  יהי'  גופא  שהשכל 
השכל  מגדרי  שלמעלה  האלקות  דבחינת 
של  באופן  להיות  צריך  זה  ענין  שגם   )וכנ"ל 

"לידע"(.

ומכיון שמעיקרי הענין דימות המשיח הוא 
שיאפשר  במצב  יהי'  )והאדם(  העולם  שגם 
קיום התומ"צ בשלימות – לכן כותב הרמב"ם 
ישראל  "יהיו  בוראם"(  דעת  "וישיגו  )לפני 
הסתומים",  דברים  ויודעים  גדולים  חכמים 
יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני  בהאדם  שגם 
השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה  ההכנה 
"חכמים גדולים" – הכנה ל"וישיגו כו'" "כפי 
 – הסתומים"  דברים  "ויודעים  האדם";  כח 
ששכל האדם יהי' במצב כזה שיודע גם דברים 

סתומים – הכנה ל"כמים לים מכסים".

עצם ענינו של משיח והוראה מכך

השוואה בין הדרגות בידיעת ה' למצב דלעת"ל

השם  שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
הסיבה  שהיא  והעיקרית  הראשונה  הנקודה 
האמונה  היא  השם  ידיעת  למצות  והשרש 
היא  באדם  זו  שידיעה  אלוקה,  שיש  הכללית 
באופן  לא  גם  האדם,  ושכל  ידיעת  מצד  )לא 
ית'  שהוא  זה  מצד  אם(  כי  השלילה,  דידיעת 

34( ראה שו"ת חת"ס יו"ד סשנ"ו.
35( אלא שאעפ"כ, מה שנתאוו כו' ימות המשיח הוא 
רק בכדי לעסוק בתומ"צ כהוגן – כי מה שיהודי צריך 
להתאוות הוא להשלימות דתומ"צ. משא"כ מצב העולם 
דאז, המאפשר את השלימות דתומ"צ – יש לומר שהוא 
ולא  המשיח,  בביאת  האמונה  בחיוב  )בעיקר(  נכלל 

בהחיוב לחכות לביאתו.

הסיבה 
לכך 
שהאמונה 
בביאת 
המשיח 
היא עיקר 
בדת היא:

תירוץ 
השאלה 
שבתחילת 
השיחה 
הוא:

לכן גם 
בימוה"מ 

ישנם 
הפרטים:

אך 
הפרטים 

אינם 
מחולקים 

ממש, 
והראיה:

ומשום 
שמעיקרי 

ימוה"מ 
הוא... 

לכן כותב 
הרמב"ם 

ש: 

כמו 
שבידיעת 

ה' הרי:

עפ"ז מובן 
שסיום 
הלכות 
משיח הוא 
 ב...
מכיון ש:

מכיון 
שבידיעת 
ה' ישנם 
הפרטים:
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ומלאה הארץ דעה60

נמצא בגילוי בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

ש"באותו  דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
שיוכלו  המתאים  במצב  העולם  יהי'  הזמן" 
לקיים כל המצוות )כולל גם מצות ידיעת השם 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים  בשני 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם הענין 

דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי לתקן 
את העולם, אלא( ענין בפ"ע36 – "מלך מבית 
שזה   – )בעולם(  המשיח  ביאת  וענין  דוד"37. 
נדחי  וקבץ  במקומו  מקדש  "בנה  לאחרי  יהי' 
הוא,   – בודאי"38  "משיח  הוא  שאז  ישראל", 

)שהוא  מלך המשיח  בעולם  ויתגלה  שיומשך 
למעלה מענין תיקון העולם(, אלא שכתוצאה 
מזה "יתקן )גם( את העולם כולו", שגם העולם 
יהי' בשלימות, עד אשר "מלאה הארץ דעה את 

ה' כמים לים מכסים".

הביאור עפ"ז בעבודה הנדרשת לביאת המשיח

דלע"ל  הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
 – דעכשיו39  ועבודתינו  במעשינו  תלויים 
גופא  המשיח  דביאת  הענין  שגם  לומר,  יש 
בעולם  שיומשך  העולם(  מתיקון  )שלמעלה 
]שהרי ענין ביאת המשיח הוא שמשיח יתגלה 
נפעל  בודאי"[,  שידעו שהוא "משיח  בעולם, 

ע"י מעשינו ועבודתינו עכשיו.

ומכיון שמשיח הוא )לא רק "אמצעי" בכדי 
מובן   – לעצמו  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
מזה, שגם העבודה שעל ידה נפעל עצם הענין 
לא  התורה לשמה,  עסק  הוא  דביאת המשיח, 
גם  אחר,  ענין  איזה  בשביל  "אמצעי"  בתור 
כי  יעשון40,  את המעשה אשר  לידע  בכדי  לא 
אם, לשם התורה עצמה, מצד זה ש"אורייתא 

וקוב"ה כולא חד"41.

 מעלת לימוד כל התורה
ע"י לימוד הרמב"ם

ביטוי עבודה זו בלימוד כל התורה – ספר הרמב"ם

יד. ויש לקשר זה עם הספר "משנה תורה" 
להרמב"ם, ש"חיבור זה מקבץ לתורה שבע"פ 
כולה"42, וכשאדם לומד כל הספר, הוא "יודע 
הלכות  כל   – כולה"42  פה  שבעל  תורה  ממנו 

רפקכ"ג.  ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
לבחינת  יזכה  שמשיח  ובכ"מ(   .107 ע'  תרצ"ט  סה"מ 
יחידה, ומכיון שענין יחידה הוא "שמקבלת מיחיד, כי 
היא רק תשוקתה ליחידו של עולם בלבד" )לקו"ת ראה 
כה, א( – לכן, משיח )בחינת יחידה( הו"ע בפני עצמו – 

דוגמת יחידו של עולם.
37( הל' מלכים פי"א ה"ד. ומפשטות לשון הרמב"ם 
משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא )לא רק מצד 
לעולם"  דוד  מזרע  המלוכה  תכרת  ש"לא  ההבטחה 

)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר דמשיח.
ויש לבאר זה ע"פ הידוע )המשך תער"ב שם פקכ"ב( 
שבמלך – שני אופנים: )א( שהמלוכה וההתנשאות שלו 
באה )בעיקר( "מן העם, שמנשאין אותו עליהם ועושין 
אותו למלך", ועל זה אמרו "אין מלך בלא עם". )ב( ש"אינו 
בעצם  מלך  להיותו  וכלל,  כלל  מזולתו  להסכמה   צריך 
עם".  בלא  גם  להיות(  יכולה  דמלכות  זו  )ובחינה   .  .
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם שם(, 
ו"עיקר המלכות לדוד" )שם ה"ח( הוא – שלמלכי בית 
מה  יובן  ועפ"ז  בעצם"*,  ד"מלך  הענין  )גם(  יש  דוד 
שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית דוד" – כי משיח הוא 
ענין בפני עצמו )שלמעלה מענין תיקון העולם(, בחינת 

"מלך בעצם"** שאינו תלוי בהעם.
מה  יובן  בפנים  מ"ש  וע"פ  ה"ד.  פי"א  38( שם 

ולהעיר  ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*
מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה זו דמלוכה "הו"ע 
"עדות  הולמתו,  דכתר  הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר 

הוא לבית דוד" )ע"ז מדת סע"א(.
של  דענינו  רפקכ"ג,  שם  תער"ב  המשך  גם  ראה   )**
בחינת  דוגמת  הוא  יחידה(  לבחינת  שיזכה  )מה  משיח 

"מלך בעצם".

לאח"ז  ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 
"ויתקן את העולם כולו".

39( תניא רפל"ז.
40( וגדולה מזו מצינו, שאפילו לימוד התורה בכדי 
לקיים מצות תלמוד תורה, מכיון שלימוד התורה הוא 
הענין  אמיתית  זה  אין  המצוה,  לקיים  בכדי  "אמצעי" 
ד"לשמה" – ראה בארוכה לקו"ש ח"ב ע' 304. ובכ"מ.

ח"א  זהר  וראה  רפכ"ג.  פ"ד,  בתניא  הובא  41( זהר 
א(.  )סד,  תכ"ב  ב(  )כא,  ת"ו  תקו"ז  א.  ס,  ח"ב  א.  כד, 

ועוד.
42( לשון הרמב"ם בהקדמתו.

כך 
בימוה"מ:

הענינים 
דלעת"ל 
תלויים ב:

מכיון 
שמשיח 

הוא ענין 
לעצמו, 

לכן:

ענינו 
של ספר 
הרמב"ם 

הוא:

ולכן:
ענינו של 
משיח 
הוא... ולא:

וענין ביאת 
המשיח 
הוא:

ב' ענינים 
ואופנים 
בלימוד 
התורה, 
והם:

לתפוס את 
הקב"ה 
בשלימות 
אפשר רק 
ע"י:

מפני ש:

פתיחת 
הרמב"ם 
בפסוק "אז 
לא אבוש" 
משמעותה:

ב"לא 
אבוש" 
מרומז ש:
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61 הדרן על הרמב"ם תשמ"ו

הענינים 
דלעת"ל 
תלויים ב:

מכיון 
שמשיח 

הוא ענין 
לעצמו, 

לכן:

ענינו 
של ספר 
הרמב"ם 

הוא:

ולכן:

ודיני התורה, גם אותם ההלכות שאינם נוהגים 
בזמן הזה:

המעשה  את  לידע  בכדי  התורה  בלימוד 
בזמן  שנוהגות  אלו  הלכות  לימוד  רק  נוגע   –
)רצונו  ההלכות  וידיעת  לימוד  משא"כ  הזה; 
ית'43( של כל התורה כולה – יש לומר, שבזה 

מתבטא הענין דלימוד התורה לשמה.

כלומר, בכדי "לתפוס" כביכול את הקב"ה 
ע"י ידיעת התורה )שזהו"ע עסק התורה לשמה 
כו'( ובשלימות – הוא דוקא ע"י ידיעת הלכות 
אחד  זה  ש"אלוקה  דמכיון  כולה,  התורה  כל 
)שהוא  ית'  רצונו  שגם  מובן,  הרי   – הוא"44 
מצוות,  התרי"ג  דכל  ממש"45(  "אחד  ורצונו 
הלימוד  זמן שחסר  כל  ולכן,  אחד.  רצון  הוא 
גם  חסר   – אחת  מצוה  דהלכות  והידיעה 
ורק  המצוות46.  שבשאר  בהרצון  בה"תפיסא" 
דוקא  עי"ז   – המצוות  כל  וידיעת  לימוד  ע"י 

"תופסים" רצונו ית' בשלימות.

ביאור הפסוק בו פותח הרמב"ם את חיבורו

טו. עפ"ז יש לבאר גם מה שהרמב"ם פותח 
הקדמתו בהפסוק47 "אז לא אבוש בהביטי אל 
דפסוק  )בפשטות(  שהשייכות  מצוותיך",  כל 
ההלכות  )שכולל  תורה  משנה  להספר  זה 
כל  "אל  ההבטה  שע"י   – הוא  המצוות(  דכל 

מצוותיך" – אז )דוקא( "לא אבוש".

 – אבוש"  "לא  שבהלשון  לומר,   ויש 
שבידיעת  סי"ד(  )דלעיל  העילוי  מרומז 
כל  אל  "בהביטי  המצוות,   כל 

מצוותיך".

ונקודת הביאור בזה, בהקדים מ"ש הרמב"ם 
בהל' עדות48, וז"ל: "וכיצד מאיימין עליהם . 
. מודיעין אותם כח עדות שקר ובושת המעיד 
בה בעולם הזה ובעולם הבא". ולכאורה א"מ: 
ד'  איסורי  גם  כולל  שבתורה,  האיסורים  בכל 
מיתות בי"ד )שחמורים יותר מהאיסור דעדות 
מצינו  לא  לאו49(,  איסור  רק  שהוא  שקר, 
שיודיעום שיהי' להם בושת בעוה"ז ובעוה"ב 
– ומהו הקשר המיוחד דעדות שקר דוקא עם 

ענין הבושת )בעולם הבא50(?

ויש לומר הביאור בזה:

מציאותו של יהודי הוא – עדות על הקב"ה, 
הנהגתו  שע"י  היינו,  עדי".  "אתם  כמ"ש51 
ה"טוב"  על  מעיד  הוא   – והישרה  הטובה 
ע"ד  ]והוא  כביכול.  הקב"ה  של  וה"יושר" 
 – אלקיך53  ה'  את  "ואהבת  בגמרא52:  דאיתא 
שיהא שם שמים מתאהב על ידך . . מה הבריות 
. . פלוני שלמד תורה ראו כמה  אומרות עליו 
עבדי54   .  . מעשיו  מתוקנים  כמה  דרכיו  נאים 

אתה ישראל אשר בך אתפאר"55[.

43( ראה לעיל ס"ט.
44( הל' יסוה"ת פ"א ה"ז.

שם  רמב"ם  ע"פ   – פ"ח  והאמונה  היחוד  45( שער 
פ"ב ה"י.

46( ואף שהעצם "כשאתה תופס במקצת מן העצם 
הובא בהמשך   – )מאמר הבעש"ט  בכולו"  תופס  אתה 
תרס"ו ע' תקכב, בהמשך תער"ב פ' ערב ובכ"מ( – הרי 
זהו "כמו שהעצם בא בהתעלמות" )המשך תער"ב שם(.

47( תהלים קיט, ו.

48( פי"ז ה"ב.
49( וגם ההכרזה דעדים זוממים היא אפילו על עונש 
מלקות או ממון – "כותבין ושולחין בכל עיר ועיר פלוני 
ופלוני העידו בכך וכך והוזמו . . לקו בפנינו או ענשנו 
אותן כך וכך דיניהן" )רמב"ם שם פי"ח ה"ז(, משא"כ 
כשיש  הכרזתן   – ומסית  ומורה  סורר  בן  ממרא,  בזקן 

מיתה )רמב"ם הל' ממרים ספ"ג. ספ"ז(.
סנה'  ראה   – בעוה"ז  הבושת   50( בנוגע 

כט, א.
פו, א: "אתם  ובזהר ח"ג  יב.  י. שם,  51( ישעי' מג, 
עדי – אלין אינון ישראל". וראה לקו"ש חי"ט ע' 190 

ובהנסמן שם.
52( יומא פו, ב. וראה גם רמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ה.

53( ואתחנן ו, ה.

54( ישעי' מט, ג.
55( ענין דקדה"ש – והפכו עדות שקר, ענין דחה"ש, 
הל'  רמב"ם  א.  שם,  )יומא  מהכל  שחמורה  שכפרתו 
תשובה ספ"א( אפילו כשאינו אסור מצד עצמו – וכמו 
בעדות שקר, ש"אסור לעמוד ולהראות שהוא עד )"כדי 
שיראה הלוה ויפחד כו'"( אע"פ שאינו מעיד" )רמב"ם 

הל' עדות פט"ז ה"ו(.

הרמב"ם 
בהלכות 

עדות 
כותב:

וקשה:

מציאותו 
של היהודי 

היא:

ב' ענינים 
ואופנים 
בלימוד 
התורה, 
והם:

לתפוס את 
הקב"ה 
בשלימות 
אפשר רק 
ע"י:

מפני ש:

פתיחת 
הרמב"ם 
בפסוק "אז 
לא אבוש" 
משמעותה:

ב"לא 
אבוש" 
מרומז ש:
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ועפ"ז מובן מה שדוקא בעדי שקר יש ענין 
ה"בושת . . בעולם הזה ובעולם הבא" – שאינו 
בשאר איסורים, אפילו לא באיסורי ד' מיתות 
פרטים,  ענינים  הם  האיסורים  כל  כי   – בי"ד 
נעשה  שעי"ז  שקר,  עדות  כשמעיד  משא"כ 
 – הקב"ה(  על  )עדות  ענינו  דכללות  ההיפך 

הרי זה ענין של בושת.

בענין  חסרון   – הוא  ד"בושת"  הגדר  כי 
נפשי56. כלומר, אף שבגופו ובממונו לא חסר 
שהם  ושבת,  ריפוי  צער  כנזק  )ודלא  מאומה 
חסרון בגופו57 או בממונו(, אבל לאידך, בנוגע 

לנפש – הרי אדם בזוי מאבד כל תוכנו.

היות  דעם  שקר58,  עדי  בנוגע  הוא  וכן 
שבנוגע לחומר האיסור וענשו הוא רק איסור 
לאו – אעפ"כ, הרי עי"ז דוקא )משא"כ בשאר 
 איסורים( נעשה ההיפך דכללות ענינו ומאבד כל 

תוכנו.

שהעילוי  לענינינו  בנוגע  גם  יובן  ועפ"ז 
ד"בהביטי אל כל מצוותיך" הוא "לא אבוש":

הענין ד"אתם עדי" )מה שיהודי הוא עדות 
על הקב"ה( בשלימות, הוא – ידיעת ההלכות 
דכל המצוות. דמכיון שהמצוות הם רצונו ית', 
שהוא ורצונו אחד – הרי ע"י שרצונו ית' )דכל 
התרי"ג מצוות, שהוא רצון אחד, כנ"ל( נמצא 
הוא  עי"ז  הנה   – האדם  של  בידיעתו  בגילוי 

מעיד בשלימות על הקב"ה.

וזהו מה שהעילוי ד"בהביטי אל כל מצוותיך" 
אותם  רק  כשיודע  גם  דוקא:  אבוש"  "לא  הוא 
ההלכות שנוהגים בזמן הזה – לא יחסר מאומה 
אלא  שלו,  התומ"צ  בקיום  כו'(  נזק  שום  )אין 
שחסר  זה  מצד  להתבושש,  לו  יש  שאעפי"כ, 
אצלו בעיקר ענינו, הענין ד"אתם עדי"; ודוקא 

"אז לא אבוש" – "בהביטי אל כל מצוותיך".

 המתקת הקשר בין סיום הרמב"ם להתחלתו,
גם בפסוק זה

שהקשר  גם  יומתק  הנ"ל  כל  פי  על  טז. 
)"נעוץ  התחלתו  עם  תורה  משנה  ספר  דסיום 
תחלתן בסופן וסופן בתחלתן"59( הוא לא רק 
]שבשניהם,  הספר  של  הראשונה  ההלכה  עם 
מדובר  האחרונה,  ובהלכה  הראשונה  בהלכה 
בענין ידיעת השם, כנ"ל[, אלא גם עם הפסוק 
מצוותיך"  כל  אל  בהביטי  אבוש  לא  "אז 

שבהתחלת הספר ממש.

כי ע"י אופן זה בלימוד התורה שענינו הוא 
שעליו  מה  האדם  את  מלמדת  שהתורה  )לא 
"עד"  נעשה  שהאדם  אדרבה(  אלא  לעשות, 
על רצון הקב"ה, על רצונו העצמי60 שלמעלה 
הענין  נפעל  עי"ז  הנה   – לעולמות  משייכות 
המשיח  דביאת  הענין  עצם  המשיח61,  דביאת 

שלמעלה מתיקון העולם.

הקשר דפסוק זה לפרטי ההלכה האחרונה ברמב"ם

כל  אל  "בהביטי  שענין  להוסיף,  ויש  יז. 
הלכות  כללות  עם  רק  )לא  קשור  מצוותיך" 
ההלכה  עם  גם  אלא(  הספר,  שבסיום  משיח 
"ובאותו  וחותם הספר ממש  האחרונה דסיום 
ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן 

קנאה ותחרות".

נקודת הביאור בזה:

אמצעי  בתור  התורה  דלימוד  בהדרגא 
אופנים.  כמה   – אחר  ענין   לאיזה 

ומהם:

א( לידע את המעשה אשר יעשון, שענינו של 
לימוד זה הוא כעין הסרת דבר בלתי רצוי )בכדי 
יקיים  שלא  במ"ע,  ועד"ז  באיסור,  יכשל  שלא 

והמתבייש  המבייש  לפי   – בזה  חלוקים  56( ולכן 
)רמב"ם הל' חובל ומזיק רפ"ג(.

57( או בהרגש גופו )צער( – ולכן שווה בכל.
לעדות"  פסולין  ש"הבזויין  ממה  גם  58( להעיר 

)רמב"ם הל' עדות פי"א ה"ה(.

59( ספר יצירה פ"א מ"ז.
העצמות  אל  מתייחסות  המצוות  שכל  60( כידוע 
מסה"מ  שם  ולהעיר  ואילך(.   190 ס"ע  תו"ש  )סה"ש 
ה'ש"ת ע' 52: וענין העדות הוא על דבר הנעלם לגמרי 

. . בחי' פנימי' ועצמי' א"ס, שלמעלה גם מבחי' סובב.
61( וי"ל שזה מרומז גם במה שהענין דימוה"מ הוא 
לימוד  שע"י   – תורה  משנה  ספר  דכל  והחותם  הסיום 
ספר זה, שבו נקבצו כל הלכות התורה, באים לימוה"מ.

עפ"ז 
מתורץ 
הרמב"ם 
בהלכות 
עדות:

עפ"ז יוצא 
שהקשר 
בין סיום 

הספר 
להתחלתו 
הוא גם ב:

הקשר 
הוא:

הקדמת 
הרמב"ם 
קשורה 

גם ל:

בלימוד 
תורה לא 

לשמה 
ישנם כמה 

אופנים 
ומהם:

הגדר 
דבושת 
הוא:

עד"ז בנוגע 
לעדות 
שקר:

וכך מבואר 
בנוגע 
להקדמת 
הרמב"ם 
ש:

דוגמא 
ממארז"ל:
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עפ"ז יוצא 
שהקשר 
בין סיום 

הספר 
להתחלתו 
הוא גם ב:

הקשר 
הוא:

הקדמת 
הרמב"ם 
קשורה 

גם ל:

בלימוד 
תורה לא 

לשמה 
ישנם כמה 

אופנים 
ומהם:

את המצוה שלא כתיקונה(. ונמצא שלימוד זה 
שישנו  כלומר,  "מלחמה".  של  ענין  עם  קשור 

דבר המנגד, וצריך ללחום עמו ולנצחו.

יצה"ר  "בראתי  משארז"ל62  גם  הוא  ועד"ז 
בראתי לו תורה תבלין" – לימוד התורה בכדי 
בשלימות,  )נצחון  היצר  מלחמת  את  לנצח 
אותו  ומהפכים  גופא  היצה"ר  את  שמתבלין 

לקדושה63(.

)שלילת  בעולם  שלום  לעשות  בכדי  ב( 
ניתנה לעשות שלום  מחלוקת(, "שכל התורה 

בעולם"64.

ג( "שלום" הוא גם מלשון שלימות. דהעולם 
התורה  וע"י  חסר65,  הוא  מצ"ע  שהוא  כמו 

נעשה בו שלימות.

"אמצעי"  בתור  התורה  שלימוד  ונמצא 
הג'  אופן  אלו:  ענינים  משלשה  א'  עם  קשור 
נשלם  התורה  שע"י  )חסרון(,  "רעב"  עם   –
החסרון שבעולם; אופן הא' – עם "מלחמה"; 

ואופן הב' – עם "קנאה ותחרות" )מחלוקת(.

הלימוד   – לשמה  התורה  לימוד  אמנם 
ענינו הוא  כל מצוותיך",  באופן ד"הביטי אל 
)לא בכדי שהתורה תפעל בעולם ובאדם, אלא 
הקב"ה  רצון  על  "עד"  יהי'  שהאדם  אדרבא( 
שם  יהי'  ש"לא  הזמן",  "אותו  דוגמת  הוא   –
ותחרות",  קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא 
ה'  כל העולם אלא לדעת את  יהי' עסק  ו"לא 

בלבד"66.

62( קידושין ל, ב.
את  מבטל  שאינו  "תבלין",  של  ענינו  63( דזהו 

המאכל, אלא אדרבה, מתבל אותו ונותן בו טעם.
64( רמב"ם סוף הל' חנוכה.

65( ראה ב"ר פי"א, ו ובפרש"י.

שענין   – הוא  בלבד"  ה'  את  "לדעת  66( דפירוש 
"לדעת את ה'" הוא בטהרתו )בלי ערבוב כוונה נוספת(, 

"בלבד".

דוגמא 
ממארז"ל:

האופנים 
הנ"ל 

מקבילים 
ל:

ענין לימוד 
התורה 
לשמה 
הוא ש:
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מבנה השיחה

א • הקושי באריכות בפרק האחרון של הרמב"ם
דברי הרמב"ם בסיום ספרו. הקושי עליו. תחילת ביאור. הקושי ע"ז. 

ב • ביאור הגדר דביאת משיח, ניסיון התירוץ שעפ"ז והדחיה
הגדר דביאת המשיח. חידוד גדר שלימות זו וסיבתה. ניסיון ביאור )עפ"ז( ודחייתו.

ג • דברי הרמב"ם בנוגע לעילוי דישראל לעת"ל והקושי בהם
דברי הרמב"ם בהעילוי דישראל לעת"ל. כמה דיוקים וקושיות בזה.

ד • ביאור הגדר דמצות ידיעת ה'
 הגדר דמצות ידיעת ה'. ביאור הנ"ל בלשון הרמב"ם.

ה • ביאור הדרגות בידיעת ה'
 היחס בין הדרגות בידיעת ה'. המעלה בהידיעה שלא ע"פ שכל על פני הידיעה 

שע"פ שכל. ביאור להנ"ל.

ו • ביאור ענין נוסף ברמב"ם ע"פ הנ"ל
 דברי הרמב"ם. הקושי שבזה. ביאור הקושי.

ז • הוספת ביאור ברמב"ם הנ"ל
 דברי הרמב"ם. חידוש פרט במצות ידיעת ה' בהלכה זו ברמב"ם. רמז להנ"ל 

בהלכה נוספת.

ח • ביאור ג' ענינים בידיעת ואמונת ה'
שלמעלה  ידיעה  שכל.  ע"פ  ידיעה  למעלה(.  )מצד  כללית  ידיעה  ה':  ידיעת   

מהשכל – תכלית הידיעה שלא נדעך )ידיעת השלילה בשכל גופא(.

ט • ביאור דוגמת ג' ענינים הנ"ל בכללות המצוות ובקיומן
 ההשוואה בין מצות ידיעת ה' לכללות המצוות. עד"ז בכללות המצוות: רצון 
שלמעלה  ההלכה  מסקנת  ושקו"ט.  טעמים  בשכל.  שנמשך  כפי  רצון  הקב"ה. 
יעשון.  אשר  המעשה  את  לדעת  עול.  קבלת  המצוות:  בקיום  ועד"ז  מהשכל. 

המעשה בפועל.
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65 הדרן על הרמב"ם תשמ"ו

י • ענין ופעולת המצות ושלימותן לעת"ל ותירוץ השאלה העיקרית
 ענין המצוות. פעולת המצוות. השלימות בזה. ביאת המשיח מעיקרי הדת – 

הסיבה לכך. ביאור השאלה הא'.

יא • תירוץ השאלות
 השלימות הנ"ל בעיקר בידיעת ה'. שלימות ב' הענינים בידיעת ה' והשפעתם 
על ימוה"מ הם ב' הפרטים שמביא הרמב"ם. חידוד הפרט השני )ע"י הדימוי לים(. 

מצב בנ"י בימוה"מ והסיבה לכך.

יב • השוואה בין הדרגות בידיעת ה' למצב דלעת"ל
לנקודה  ס"ח(  )לעיל  ה'  בידיעת  והעיקרית  הנקודה הראשונית  בין  ההשוואה 
הראשונית והעיקרית בימוה"מ. ענינו של משיח. ענינו של ביאת המשיח ופעולתו 

בעולם.

יג • הביאור עפ"ז בעבודה הנדרשת לביאת המשיח
שייכות הענינים דלעת"ל לזמן הגלות. ביאת המשיח ע"י לימוד תורה לשמה. 

יד • ביטוי עבודה זו בלימוד כל התורה – ספר הרמב"ם
ענינו של ספר הרמב"ם. פעולתו על הלומד. ב' ענינים ואופנים בלימוד התורה. 

לימוד הרמב"ם קשור לאופן הב' )לימוד לשמה(.

טו • ביאור הפסוק בו פותח הרמב"ם את חיבורו
והקושי  עדות  לא אבוש". ההלכה מהל'  "אז  הרמז בהקדמת הרמב"ם בפסוק 
בהלכות  הרמב"ם  הנ"ל.  ע"פ  התירוץ  היהודי.  של  מציאותו  מהות  ביאור  ע"ז. 

עדות. ביאור בהקדמת הרמב"ם.

טז • המתקת הקשר בין סיום הרמב"ם להתחלתו, גם בפסוק זה
הקשר בין סיום הספר לתחילת ההקדמה. לימוד התורה באופן ד'עד'. פעולת 

הענין דמשיח עצמו.

יז • הקשר דפסוק זה לפרטי ההלכה האחרונה ברמב"ם
כמה  הספר.  וחותם  שבסיום  האחרונה  להלכה  הרמב"ם  הקדמת  בין  הקשר 
אופנים בלימוד תורה שלא לשמה. השוואת אופנים הנ"ל לפרטי הגלות שנשללים 
הזמן"  ל"אותו  ההקבלה  לשמה.  התורה  לימוד  של  ענינו  האחרונה.  בהלכה 

שבהלכה האחרונה.
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הביאור המרכזי

שלוש דרגות בידיעת השם
)סעיפים ד-ח(

בשער היחוד והאמונה מבאר אדמו"ר הזקן שמציאות העולם מתהווית על ידי 
הקב"ה בכל רגע מחדש, ואם לרגע אחד יפסיק הקב"ה להוות את העולם, יחזור 
הכל להיות אין ואפס. הסיבה לכך היא כיון שבריאת העולם היא יש מאין, ולכן 
לא יתכן שבריאה זו תתקיים מעצמה אם הקב"ה לא ימשיך להוות ולברוא אותה 
יש מאין בכל רגע מחדש. הדבר אינו דומה לאומן שיוצר כלי והכלי אינו צריך 
לאחר מכן את האומן שימשיך לייצרו – כיון שהאומן יוצר יש מיש והוא רק שינה 
את צורתו של החומר, אך החומר עצמו קיים כבר קודם ללא האומן. לעומת זאת, 

הקב"ה שברא את העולם מאין ליש מוכרח להוותו בכל רגע מחדש.

הסבר זה מדוע צריך הקב"ה להוות את העולם בכל רגע מחדש הוא על פי גדרי 
השכל. אך גם את גדרי השכל ברא הקב"ה, והוא זה שהחליט שעל פי שכל לא 

יתכן מצב שבו בריאה יש מאין תהיה קיימת מעצמה ללא התהוות תמידית.

כאן בשיחה מתבאר כי בנוסף לידיעה על פי שכל שהקב"ה בורא את העולם 
וכי  לנו,  כי הקב"ה נעלה מגדרי השכל המובנים  בכל רגע מחדש, עלינו לדעת 
אין לנו הבנה כלל בו ובדרכי פעולותיו. גם הבנה זו שהקב"ה מהווה את העולם 
בכל רגע מחדש, לא היתה בהכרח נכונה אם התורה לא היתה אומרת אותה. גדרי 
השכל אינם מחייבים את הקב"ה הנעלה מהם באין ערוך, שהיה יכול לברוא את 

העולם באופן שאינו מובן בשכלנו כלל.

נמצא שבידיעת השם ישנם שלושה שלבים ודרגות:

א( עצם הידיעה במציאותו של הקב"ה. עצם האמונה בכך שהקב"ה קיים. ידיעה 
זו אינה נכללת במצות ידיעת השם ולא שייך לצוות עליה – שהרי אם מאמינים 
שישנה מצוה, הרי כבר מאמינים שישנו מי שמצוה אותה ובמילא אין צורך לצוות 

על אמונה זו.
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67 הדרן על הרמב"ם תשמ"ו

ב( הידיעה וההבנה שעל פי שכל שמציאותו של הקב"ה היא המציאות השלימה 
והאמיתית היחידה שקיימת, כיון שכל הנמצאים האחרים צריכים אליו וקיימים 
ממנו, ואילו הוא עצמו אינו צריך אף אחד מהם אלא קיים מעצמו. אלו הם דברי 
הרמב"ם אודות המצוה הראשונה "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם 
מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא . . כל הנמצאים צריכים לו . . אין שם מצוי 

אמת מלבדו כמותו".

ג( הידיעה שלמעלה מהשכל שלמרות ההבנה השכלית הנ"ל, הרי הקב"ה נעלה 
הגבלת  לפי  רק  הקב"ה  מציאותו של  את  ההבנה השכלית משקפת  הבנה.  מכל 
שכלנו, אך באמת הוא נעלה באופן שאיננו יכולים להבין כלל. ידיעה זו נרמזת 
בלשון הרמב"ם "ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי . . הוא שהתורה אומרת". 
הרמז בלשונות אלו הוא שצריכה להיות "עליה בדעת", ידיעה נעלית שלמעלה 
מהשכל, ֶׁשָּכל הבנתנו השכלית היא רק כיון שהתורה והנביאים הודיעו שהקב"ה 
ברא את העולם באופן זה, אך לא שהוא באמת היה מוכרח לברוא את העולם כך 

ולא אחרת כיון שכך מחייב השכל.

בהשקפה ראשונה היה נראה כי הדרגות האחרונות – ידיעה שעל פי שכל וידיעה 
שמעלה מהשכל – הן נעלות יותר מהראשונה, שהיא ידיעה פשוטה שישנה אפילו 
אצל תינוקות. אך בשיחה מתבאר כי הדרגה הראשונה היא הנעלית ביותר, כיון 
שאפילו הדרגה השלישית באה מצד השכל, שהשכל מבין שאינו מבין, משא"כ 
זה שהקב"ה נמצא  הדרגה הראשונה, עצם הידיעה שיש שם אלוקה, באה מצד 
אכן בגילוי בכל מקום, בלי התערבות של השכל המוגבל, ובלשון אדה"ז )תורה 
אור לפרשת וירא( "המאור הוא בהתגלות, ולכן אפילו תינוקות יודעים שיש שם 

אלוקה מצוי".

וע"ד האופן הראשון הנ"ל בידיעת ה' שהוא ידיעת עצם מציאותו של הקב"ה 
שלמעלה מכל הגדרים, כן הוא גם בענין ימות המשיח. עצם הענין של ביאת משיח 
הוא "שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח", וכל הפרטים שיהיו בימות המשיח – 

כולל שלימות התומ"צ – הם רק תוצאה מעצם הענין של ביאת המשיח.
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ומלאה הארץ דעה70

ָאז ֹלא-ֵאבֹוׁש-ְּבַהִּביִטי, ֶאל-ָּכל-ִמְצֹוֶתיָך

הלכות יסודי התורה
פרק א

א. ְיסֹוד ַהְּיסֹודֹות ְוַעּמּוד ַהָחְכמֹות, ֵליַדע ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ָמצּוי ִראׁשֹון.  ְוהּוא ַמְמִציא ָּכל 
ַהִּנְמָצא; ְוָכל ַהִּנְמָצִאים ִמן ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ּוַמה ֵּביֵניֶהם, ֹלא ִנְמְצאּו ֵאָלא ֵמֲאִמַּתת ִהָּמְצאֹו.  
ְוִאם ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ְׁשהּוא ֵאינּו ָמצּוי, ֵאין ָּדָבר ַאֵחר ָיכֹול ְלִהָּמֹצאות.   ְוִאם ַיֲעֶלה 
ַעל ַהַּדַעת ְׁשֵאין ָּכל ַהִּנְמָצִאים ִמְּלַבּדֹו ְמצּוִיים, הּוא ְלַבּדֹו ִיְהֶיה ָמצּוי ְוֹלא ִיָּבֵטל הּוא 
ְלֶאָחד  ְוֹלא  ָלֶהם,  ָצִריְך  ֵאינּו  ָּברּוְך הּוא  ְוהּוא  ְצִריִכין לֹו;  ַהִּנְמָצִאים  ֶׁשָּכל  ְלִבּטּוָלם:  

ֵמֶהם.

ב. ְלִפיָּכְך ֵאין ֲאִמָּתתֹו ַּכֲאִמַּתת ֶאָחד ֵמֶהם. הּוא ֶׁשַהָּנִביא אֹוֵמר "ַוה' ֱאֹלִהים ֱאֶמת" 
)ירמיהו י,י(-הּוא ְלַבּדֹו ָהֱאֶמת, ְוֵאין ְלַאֵחר ֱאֶמת ַּכֲאִמּתֹו.  ְוהּוא ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ֵאין 

עֹוד, ִמְּלַבּדֹו" )דברים ד,לה(, ְּכלֹוַמר ֵאין ָׁשם ָמצּוי ֱאֶמת ִמְּלַבּדֹו ְּכמֹותֹו.

ג. ַהָּמצּוי ַהֶּזה-הּוא ֱאלֹוַּה ָהעֹוָלם, ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ. ְוהּוא ַהַּמְנִהיג ַהַּגְלַּגל ְּבכֹוַח ְׁשֵאין 
לֹו ֵקץ ְוַתְכִלית, ְּבכֹוַח ְׁשֵאין לֹו ֶהְפֵסק, ֶׁשַהַּגְלַּגל סֹוֵבב ָּתִמיד, ְוֵאי ִאְפָׁשר ֶׁשִּיֹּסב ְּבֹלא 

ְמַסֵּבב; ְוהּוא ָּברּוְך הּוא ַהְּמַסֵּבב אֹותֹו, ְּבֹלא ָיד ְוֹלא ּגּוף.

ד.ִ יִדיַעת ָּדָבר ֶזה ִמְצַות ֲעֵׂשה, ֶׁשֶּנֱאָמר "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך" )שמות כ,ב; דברים ה,ו(. 
ְוָכל ַהַּמֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֱאלֹוַּה ַאֵחר, חּוץ ִמֶּזה-עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה, ֶׁשֶּנֱאָמר 
"ֹלא-ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַעל-ָּפָני" )שמות כ,ב; דברים ה,ו(; ְוָכַפר ָּבִעיָקר, ֶׁשֶּזה 

הּוא ָהִעיָקר ַהָּגדֹול ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ּבֹו.

ה. ֱאלֹוַּה ֶזה ֶאָחד הּוא-ֵאינּו ֹלא ְׁשַנִים ְוֹלא ָיֵתר ַעל ְׁשַנִים, ֵאָלא ֶאָחד, ְׁשֵאין ְּכֵיחּודֹו 
ֶאָחד ִמן ָהֲאָחִדים ַהִּנְמָצִאים ָּבעֹוָלם:  ֹלא ֶאָחד ְּכִמין ְׁשהּוא ּכֹוֵלל ֲאָחִדים ַהְרֵּבה, ְוֹלא 
ֶאָחד ְּכגּוף ְׁשהּוא ֶנְחָלק ְלַמְחָלקֹות ְוִלְקָצוֹות; ֵאָלא ֵיחּוד ְׁשֵאין ֵיחּוד ַאֵחר ְּכמֹותֹו ָּבעֹוָלם.

ו. ִאּלּו ָהיּו ָהֱאלֹוהֹות ַהְרֵּבה-ָהיּו ּגּוִפין ּוְגִוּיֹות, ִמְּפֵני ְׁשֵאין ַהִּנְמִנין ַהּׁשֹוִוין ִּבְמִציָאָתן 
ִנְפָרִדין ֶזה ִמֶּזה ֵאָלא ַּבְּמֹאָרִעין ֶׁשֵּיאְרעּו ַהּגּופֹות ְוַהְּגִוּיֹות.  ְוִאּלּו ָהָיה ַהּיֹוֵצר ּגּוף ּוְגִוָּיה-
ָהָיה לֹו ֵקץ ְוַתְכִלית, ְׁשֵאי ִאְפָׁשר ִלְהיֹות ּגּוף ְׁשֵאין לֹו ֵקץ.  ְוָכל ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵקץ ְוַתְכִלית, 

ֵיׁש ְלכֹוחֹו ֵקץ ָוסֹוף.

סֹוֵבב  ַהַּגְלַּגל  ֶׁשֲהֵרי  ּפֹוֵסק,  ְוֵאינּו  ֵקץ  לֹו  ֵאין  ְוכֹוחֹו  הֹוִאיל  ְׁשמֹו,  ָּברּוְך  ֵואֹלֵהינּו  ז. 
ָּתִמיד, ֵאין ּכֹוחֹו ּכֹוַח ּגּוף.  ְוהֹוִאיל ְוֵאינּו ּגּוף, ֹלא ֵיאְרעּו ְמֹאְרעֹות ַהּגּופֹות ְּכֵדי ֶׁשְּיֶהא 
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ֶזה-ִמְצַות  ָּדָבר  ִויִדיַעת  ֶאָחד.   ֵאָלא  ֶׁשִּיְהֶיה  ִאְפָׁשר  ֵאי  ְלִפיָּכְך  ֵמַאֵחר;  ְוִנְפָרד  ֶנְחָלק 
ֲעֵׂשה, ֶׁשֶּנֱאָמר "ה' ֱאֹלֵהינּו, ה' ֶאָחד" )דברים ו,ד(.

"ִּכי  ֶׁשֶּנֱאָמר  ּוְגִוָּיה:   ּגּוף  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְׁשֵאין  ּוַבָּנִביא,  ַּבּתֹוָרה  ְמֹפָרׁש  ֲהֵרי  ח. 
ד,לט;  )ראה דברים  ִמָּתַחת"  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל  ַמִים  ַּבּׁשָ ָהֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהיֶכם, הּוא  ה' 
ְוֶנֱאָמר "ִּכי ֹלא ְרִאיֶתם, ָּכל-ְּתמּוָנה"  ִיְהֶיה ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות.   ְוַהּגּוף ֹלא  יהושוע ב,יא(, 
)דברים ד,טו(, ְוֶנֱאָמר "ְוֶאל-ִמי ְתַדְּמיּוִני, ְוֶאְׁשֶוה" )ישעיהו מ,כה(; ְוִאּלּו ָהָיה ּגּוף, ָהָיה 

ּדֹוֶמה ִלְׁשָאר ּגּוִפים.

ט. ִאם ֵּכן ַמה הּוא ֶזה ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבּתֹוָרה "ְוַתַחת ַרְגָליו" )שמות כד,י(, "ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע 
ֱאֹלִהים" )שמות לא,יח; דברים ט,י(, "ַיד-ה'" )שמות ט,ג; במדבר יא,כג; דברים ב,טו(, 
"ֵעיֵני ה'" )דברים יא,יב(, "ָאְזֵני ה'" )במדבר יא,א; במדבר יא,יח(, ְוַכּיֹוֶצא ִּבְדָבִרים 
ְוִדְּבָרה ּתֹוָרה  ַמִּכיִרין ֵאָלא ַהּגּופֹות;  ֶׁשִּלְבֵני ָאָדם הּוא, ְׁשֵאיָנן  ַּדְעָּתן  ְלִפי  ַהָּללּו-ַהֹּכל 
)דברים  ַחְרִּבי"  ְּבַרק  "ִאם-ַׁשּנֹוִתי  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכמֹו  ֶהם,  ִּכּנּוִיים  ְוַהֹּכל  ָאָדם.   ְּבֵני  ִּכְלׁשֹון 

לב,מא(, ְוִכי ֶחֶרב ֵיׁש לֹו ּוְבֶחֶרב הּוא הֹוֵרג; ֵאָלא ָמָׁשל, ְוַהֹּכל ָמָׁשל.

ִּכְתַלג  "ְלבּוֵׁשּה  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָרָאה  ֶאָחד אֹוֵמר  ֶׁשָּנִביא  ֶזה,  ְלָדָבר  ְרָאָיה  י. 
ִחָּור" )דנייאל ז,ט(, ְוַאֵחר ָרָאהּו "ֲחמּוץ ְּבָגִדים ִמָּבְצָרה" )ישעיהו סג,א(; ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ַעְצמֹו ָרָאהּו ַעל ַהָּים ְּכִגּבֹור עֹוֵׂשה ִמְלָחָמה, ּוְבִסיַני ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ָעטּוף.  לֹוַמר ְׁשֵאין לֹו 
ְּדמּות ְוצּוָרה, ֵאָלא ַהֹּכל ְּבַמְרֵאה ַהְּנבּוָאה ּוַבַּמֲחֶזה.  ַוֲאִמַּתת ַהָּדָבר, ֵאין ַּדְעּתֹו ֶׁשָּלָאָדם 
יגֹו ּוְלָחְקרֹו; ְוֶזה הּוא ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ַהֵחֶקר ֱאלֹוַּה, ִּתְמָצא; ִאם ַעד-ַּתְכִלית  ְיכּוָלה ְלַהּׂשִ

ַׁשַּדי, ִּתְמָצא" )איוב יא,ז(.

יג ְּכֶׁשָאַמר "ַהְרֵאִני ָנא, ֶאת-ְּכֹבֶדָך" )שמות  יא. ַמה הּוא ֶזה ֶׁשִּבַּקׁש ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלַהּׂשִ
לג,יח(-ִּבַּקׁש ֵליַדע ֲאִמַּתת ִהָּמְצאֹו ֶׁשְּלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָידּוַע ְּבִלּבֹו ְּכמֹו 
ָהִאיׁש  אֹותֹו  ֶׁשִּנְמָצא  ְּבִקְרּבֹו,  צּוָרתֹו  ְוֶנְחְקָקה  ָּפָניו  ֶׁשָרָאה  ָהֲאָנִׁשים  ִמן  ֶאָחד  ְיִדיַעת 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְמִציַאת  ִלְהיֹות  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ִּבַּקׁש  ָּכְך  ָהֲאָנִׁשים;  ָאר  ִמּׁשְ ְּבַדְעּתֹו  ִנְפָרד 
ָאר ְמִציַאת ַהִּנְמָצִאים, ַעד ֶׁשֵּיַדע ֲאִמַּתת ִהָּמְצאֹו ְּכַמה ְׁשִהיא.   הּוא ִנְפֶרֶדת ְּבִלּבֹו ִמּׁשְ
יג  ְלַהּׂשִ ְוֶנֶפׁש,  ִמּגּוף  ְמֻחָּבר  ְׁשהּוא  ַהַחי  ָהָאָדם  ְּבַדַעת  ּכֹוַח  ְׁשֵאין  הּוא  ָּברּוְך  ֶוֱהִׁשיבֹו 

ֲאִמַּתת ָּדָבר ֶזה ַעל ָּבְריֹו.

יג  ֶׁשִהּׂשִ ַעד  ְלַאֲחָריו,  ֵיַדע  ְוֹלא  ְלָפָניו  ָאָדם  ָיַדע  ֶׁשֹּלא  ַמה  הּוא  ָּברּוְך  ְוהֹוִדיעֹו  יב. 
ְּכמֹו  ַהִּנְמָצִאים,  ָאר  ִמּׁשְ ְּבַדְעּתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְפַרד  ָּדָבר  ִהָּמְצאֹו  ֵמֲאִמַּתת 
ָאר  ִמּׁשְ ְּבַדְעּתֹו  ּוַמְלּבּוׁשֹו  ּגּופֹו  ָּכל  יג  ְוִהּׂשִ ֲאחֹוָריו,  ֶׁשָרָאה  ָהֲאָנִׁשים  ִמן  ֶאָחד  ֶׁשִּיָּפֵרד 
ָהֲאָנִׁשים; ְוַעל ָּדָבר ֶזה ָרַמז ַהָּכתּוב, ְוָאַמר "ְוָרִאיָת, ֶאת-ֲאֹחָרי; ּוָפַני, ֹלא ֵיָראּו" )שמות 

לג,כג(.

יג. ְוֵכיָון ֶׁשִּנְתָּבַרר ְׁשֵאינּו ּגּוף ּוְגִוָּיה, ִיְתָּבַאר ֶׁשֹּלא ֵיאְרעֹו ְוֹלא ֶאָחד ִמְּמֹאְרעֹות ַהּגּוף:  
ֹלא ִחּבּור ְוֹלא ֵּפרּוד, ְוֹלא ָמקֹום ְוֹלא ִמָּדה, ְוֹלא ֲעִלָּיה ְוֹלא ְיִריָדה, ְוֹלא ָיִמין ְוֹלא ְׂשֹמאל, 
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ְוֹלא ָּפִנים ְוֹלא ָאחֹור, ְוֹלא ְיִׁשיָבה ְוֹלא ֲעִמיָדה.  ְוֵאינּו ָמצּוי ַּבְּזָמן, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵראִׁשית 
ְוַאֲחִרית ּוִמְנַין ָׁשִנים; ְוֵאינּו ִמְׁשַּתֶּנה, ְׁשֵאין לֹו ָּדָבר ֶׁשִּיְגֹרם לֹו ִׁשּנּוי.

ְּכָחְכַמת  ָחְכָמה  ְוֹלא  ִסְכלּות  ְוֹלא  ַהַחי,  ַהּגּוף  ְּכַחֵּיי  ַחִּיים  ְוֹלא  ָמֶות  לֹו ֹלא  ְוֵאין  יד. 
ָהִאיׁש ֶהָחָכם, ֹלא ִׁשיָנה ְוֹלא ֲהִקיָצה, ְוֹלא ַּכַעס ְוֹלא ְׂשחֹוק, ְוֹלא ִׂשְמָחה ְוֹלא ַעְצבּות, 
ְוֹלא ְׁשִתיָקה ְוֹלא ִּדּבּור ְּכִדּבּור ָהָאָדם.  ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֵאין ְלַמְעָלה ֹלא ְיִׁשיָבה ְוֹלא 

ֲעִמיָדה, ֹלא ֹעֶרף ְוֹלא ִעּפּוי.

טו. ְוהֹוִאיל ְוַהָּדָבר ָּכְך הּוא, ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ְוַכּיֹוֶצא ָּבֶהן ֶׁשֶּנְאְמרּו ַּבּתֹוָרה ּוְבִדְבֵרי 
ַמִים, ִיְׂשָחק" )תהילים ב,ד(,  ְנִביִאים-ַהֹּכל ָמָׁשל ּוְמִליָצה ֶהם, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאָמר "יֹוֵׁשב ַּבּׁשָ
"ִּכֲעסּוִני ְּבַהְבֵליֶהם" )דברים לב,כא(, "ַּכֲאֶׁשר-ָׂשׂש ה'" )דברים כח,סג(, ְוַכּיֹוֶצא ָּבֶהן.  
ֵהם  "ַהֹאִתי  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ָאָדם.   ְּבֵני  ִּכְלׁשֹון  ּתֹוָרה  ִּדְּבָרה  ֲחָכִמים,  ָאְמרּו  ַהֹּכל  ַעל 
ַמְכִעִסים" )ירמיהו ז,יט(; ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר "ֲאִני ה', ֹלא ָׁשִניִתי" )מלאכי ג,ו(, ְוִאּלּו ָהָיה 
ֵאָלא  ֵאיָנם ְמצּוִיים  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ִמְׁשַּתֶּנה.   ָהָיה  ָׂשֵמַח,  ּוְפָעִמים  ְּפָעִמים ּכֹוֵעס 
ָפִלים, "ֹׁשְכֵני ָבֵּתי-ֹחֶמר-ֲאֶׁשר-ֶּבָעָפר ְיסֹוָדם" )איוב ד,יט(.  ֲאָבל  ַלּגּוִפים ָהֲאֵפִלים ַהּׁשְ

הּוא ָּברּוְך הּוא ִיְתַעֶּלה ְוִיְתרֹוֵמם, ַעל ָּכל ֶזה. 

הלכות תשובה
פרק ט

א. ֵמַאַחר ֶׁשּנֹוַדע ֶׁשַּמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצֹות ְוַהּטֹוָבה ֶׁשִּנְזֶּכה ָלּה ִאם ָׁשַמְרנּו ֶּדֶרְך ה' 
ַהָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כב-ז( 'ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת 
ְוַהְּנָקָמה ֶׁשּנֹוְקִמים ִמן ָהְרָׁשִעים ֶׁשָעְזבּו ָאְרחֹות ַהֶּצֶדק ַהְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה ִהיא  ָיִמים'. 
ַהָּכֵרת ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר טו-לא( 'ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנּה ָּבּה'. ַמהּו ֶזה ֶׁשָּכתּוב 
ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִאם ִּתְׁשְמעּו ַיִּגיַע ָלֶכם ָּכְך )ויקרא כו-יד( 'ְוִאם ֹלא ִּתְׁשְמעּו' ִיְקֶרה 
ֶאְתֶכם ָּכְך. ְוָכל אֹוָתן ַהְּדָבִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְּכגֹון ֹׂשַבע ְוָרָעב ּוִמְלָחָמה ְוָׁשלֹום ּוַמְלכּות 
ְוִׁשְפלּות ִויִׁשיַבת ָהָאֶרץ ְוָגלּות ְוַהְצָלַחת ַמֲעֶׂשה ְוֶהְפֵסדֹו ּוְׁשָאר ָּכל ִּדְבֵרי ַהְּבִרית. ָּכל 
אֹוָתן ַהְּדָבִרים ֱאֶמת ָהיּו ְוִיְהיּו ּוִבְזַמן ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ַיִּגיעּו ֵאֵלינּו טֹובֹות 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֻּכָּלן. ּוִבְזַמן ֶׁשָאנּו עֹוְבִרין ֲעֵליֶהן ִּתְקֶראָנה אֹוָתנּו ָהָרעֹות ַהְּכתּובֹות. ְוַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ֵאין אֹוָתן ַהּטֹובֹות ֵהם סֹוף ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצֹות ְוֹלא אֹוָתן ָהָרעֹות ֵהם סֹוף 
ַהְּנָקָמה ֶׁשּנֹוְקִמין ֵמעֹוֵבר ַעל ָּכל ַהִּמְצֹות. ֶאָּלא ָּכְך הּוא ֶהְכֵרַע ָּכל ַהְּדָבִרים. ַהָּקדֹוׁש 
ְויֹוְדעֹו ֵּדָעה  ְוָכל ָהעֹוֶׂשה ָּכל ַהָּכתּוב ָּבּה  ַחִּיים ִהיא.  ָלנּו ּתֹוָרה זֹו ֵעץ  ָנַתן  ָּברּוְך הּוא 
ְוֹרב ָחְכָמתֹו הּוא זֹוֶכה.  ֹּגֶדל ַמֲעָׂשיו  ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ּוְלִפי  ְּגמּוָרה ְנכֹוָנה זֹוֶכה ָּבּה 
ְוִהְבִטיָחנּו ַּבּתֹוָרה ֶׁשִאם ַנֲעֶׂשה אֹוָתּה ְּבִׂשְמָחה ּוְבטֹוַבת ֶנֶפׁש ְוֶנְהֶּגה ְּבָחְכָמָתּה ָּתִמיד 
ֶׁשָּיִסיר ִמֶּמּנּו ָּכל ַהְּדָבִרים ַהּמֹוְנִעים אֹוָתנּו ִמַּלֲעׂשֹוָתּה ְּכגֹון חִלי ּוִמְלָחָמה ְוָרָעב ְוַכּיֹוֵצא 
ָּבֶהן. ְוַיְׁשִּפיַע ָלנּו ָּכל ַהּטֹובֹות ַהַּמֲחִזיקֹות ֶאת ָיֵדינּו ַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה ְּכגֹון ֹׂשַבע ְוָׁשלֹום 
ֵנֵׁשב  ֶאָּלא  ָלֶהן  ָצִריְך  ֶׁשַהּגּוף  ִּבְדָבִרים  ָיֵמינּו  ָּכל  ַנֲעֹסק  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְוָזָהב.  ֶּכֶסף  ְוִרּבּוי 
ְּפנּוִיים ִלְלֹמד ַּבָחְכָמה ְוַלֲעׂשֹות ַהִּמְצָוה ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
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ַּבּתֹוָרה ַאַחר ֶׁשִהְבִטיַח ְּבטֹובֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה )דברים ו-כה( 'ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו' ְוגֹו'. ְוֵכן 
הֹוִדיָענּו ַּבּתֹוָרה ֶׁשִאם ַנֲעֹזב ַהּתֹוָרה ִמַּדַעת ְוַנֲעֹסק ְּבַהְבֵלי ַהְּזַמן ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים 
לב-טו( 'ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט', ֶׁשַּדַין ָהֱאֶמת ָיִסיר ִמן ַהעֹוְזִבים ָּכל טֹובֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה 
ָהעֹוָלם  ִמִּלְקנֹות  אֹוָתן  ַהּמֹוְנִעים  ָהָרעֹות  ָּכל  ֲעֵליֶהם  ּוֵמִביא  ִלְבֹעט  ְיֵדיֶהם  ִחְּזקּו  ֶׁשֵהן 
ֹלא  ֲאֶׁשר  'ַּתַחת  כח-מז(  )דברים  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָּכתּוב  הּוא  ְּבִרְׁשָעם.  ֶׁשֹּיאְבדּו  ְּכֵדי  ַהָּבא 
ָעַבְדָּת ֶאת ה'' ְוגֹו', )דברים כח-מח( 'ְוָעַבְדָּת ֶאת ֹאְיֶביָך ֲאֶׁשר ְיַׁשְּלֶחּנּו ה' ָּבְך'. ִנְמָצא 
ֲעַבְדֶּתם ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה  ְוַהְּקָללֹות ַעל ֶּדֶרְך זֹו, ְּכלֹוַמר ִאם  ֵּפרּוׁש ָּכל אֹוָתן ַהְּבָרכֹות 
ּוְׁשַמְרֶּתם ַּדְרּכֹו ַמְׁשִּפיַע ָלֶכם ַהְּבָרכֹות ָהֵאּלּו ּוַמְרִחיק ַהְּקָללֹות ִמֶּכם ַעד ֶׁשִּתְהיּו ְּפנּוִיים 
ְוִייַטב ְלָך ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו  ְוַלֲעֹסק ָּבּה ְּכֵדי ֶׁשִּתְזּכּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא  ְלִהְתַחֵּכם ַּבּתֹוָרה 
טֹוב ְוַתֲאִריְך ָיִמים ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָאֹרְך ְוִנְמֵצאֶתם זֹוִכין ִלְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות, ְלַחִּיים טֹוִבים 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהְּמִביִאים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ֶׁשִאם ֹלא ִיְקֶנה ֹּפה ָחְכָמה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים 
ֵאין לֹו ְּבָמה ִיְזֶּכה ֶׁשֶּנֱאַמר )קהלת ט-י( 'ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ִּבְׁשאֹול'. 
ָּכל  ֲעֵליֶכם  ֵמִביא  ָלֶהם  ְודֹוֶמה  ּוְזנּות  ּוְבִמְׁשֶּתה  ְּבַמֲאָכל  ּוְׁשִגיֶתם  ה'  ֶאת  ֲעַזְבֶּתם  ְוִאם 
ַהְּקָללֹות ָהֵאּלּו ּוֵמִסיר ָּכל ַהְּבָרכֹות ַעד ֶׁשִּיְכלּו ְיֵמיֶכם ְּבֶבָהָלה ָוַפַחד ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶכם ֵלב 
ָּפנּוי ְוֹלא ּגּוף ָׁשֵלם ַלֲעׂשֹות ַהִּמְצֹות ְּכֵדי ֶׁשֹּתאְבדּו ֵמַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְוִנְמָצא ֶׁשִאַּבְדֶּתם 
ְׁשֵני עֹוָלמֹות. ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ָטרּוד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבחִלי ּוְבִמְלָחָמה ּוְרָעבֹון ֵאינֹו ִמְתַעֵּסק 

ֹלא ַּבָחְכָמה ְוֹלא ַּבִמְצֹות ֶׁשָּבֶהן זֹוִכין ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא: 

ב. ּוִמְּפֵני ֶזה ִהְתַאּוּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְנִביֵאיֶהם ְוַחְכֵמיֶהם ְימֹות ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְּכֵדי ֶׁשָּינּוחּו 
ִמַּמְלכּות ָהִרְׁשָעה ְׁשֵאיָנּה ַמַּנַחת ָלֶהן ְלִיְׂשָרֵאל ַלְעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות ַּכֹהֶגן, ְוִיְמְצאּו 
ָלֶהן ַמְרּגֹוַע ְוַיְרּבּו ְּבָחְכָמה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְלִפי ֶׁשְּבאֹוָתן ַהָּיִמים ִּתְרֶבה 
יא,ט(,  )ישעיהו  ֶאת-ה'"  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ,  "ִּכי-ָמְלָאה  ְוָהֱאֶמת-ֶׁשֶּנֱאָמר  ְוַהָחְכָמה  ַהֵּדָעה 
ְוֶנֱאָמר  לא,לג(,  )ירמיהו  ֶאת-ָאִחיו"  ְוִאיׁש  ֶאת-ֵרֵעהּו  ִאיׁש  עֹוד,  ְיַלְּמדּו  "ְוֹלא  ְוֶנֱאָמר 
ֶׁשַּיֲעֹמד  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשאֹותֹו  ִמְּפֵני  לו,כו(.   )יחזקאל  ִמְּבַׂשְרֶכם"  ָהֶאֶבן,  ֶאת-ֵלב  "ַוֲהִסֹרִתי 
ֹלֹמה, ְוָנִביא ָּגדֹול הּוא ָקרֹוב ִמֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו; ּוְלִפיָּכְך  ִמֶּזַרע ָּדִויד ַּבַעל ָחְכָמה ִיְהֶיה ָיֵתר ִמּׁשְ
ְיַלַּמד ָּכל ָהָעם ְויֹוֶרה אֹוָתם ֶּדֶרְך ה', ְוָיבֹואּו ָּכל ַהּגֹוִיים ְלָׁשְמעֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית 
ָכר ֻּכּלֹו ְוַהּטֹוָבה  ַהָּיִמים, ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית-ה' ְּבֹראׁש ֶהָהִרים" )ישעיהו ב,ב(. ְוסֹוף ַהּׂשָ
ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ֲאָבל  ַהָּבא;  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  הּוא  ֵּגָרעֹון,  ְוֹלא  ֶהְפֵסק  ָלּה  ְׁשֵאין  ָהַאֲחרֹוָנה 
הּוא ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְועֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו הֹוֵלְך, ֵאָלא ֶׁשַהַּמְלכּות ַּתְחֹזר ְלִיְׂשָרֵאל.  ּוְכָבר ָאְמרּו 
ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים, ֵאין ֵּבין ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ֵאָלא ִׁשְעּבּוד ַמְלִכּיֹות ִּבְלָבד. 
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ִיְהֶיה  אֹו  ֶׁשָּלעֹוָלם,  ִמִּמְנָהגֹו  ָּדָבר  ִיָּבֵטל  ַהָּמִׁשיַח,  ֶׁשִּבימֹות  ַהֵּלב  ַעל  ַיֲעֶלה  ַאל  א. 
ָׁשם ִחּדּוׁש ְּבַמֲעֶׂשה ְּבֵראִׁשית; ֵאָלא עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו הֹוֵלְך.  ְוֶזה ֶׁשֶּנֱאָמר ִּביַׁשְעָיה "ְוָגר 
ְזֵאב ִעם-ֶּכֶבׂש, ְוָנֵמר ִעם-ְּגִדי ִיְרָּבץ" )ישעיהו יא,ו(, ָמָׁשל ְוִחיָדה.  ִעְנַין ַהָּדָבר-ֶׁשִּיְהיּו 
ִיְׂשָרֵאל יֹוְׁשִבין ָלֶבַטח ִעם ִרְׁשֵעי ָהעֹוָלם, ַהְּמׁשּוִלים ִּבְזֵאב ְוָנֵמר:  ֶׁשֶּנֱאָמר "ְזֵאב ֲעָרבֹות 
ְיָׁשְדֵדם-ָנֵמר ֹׁשֵקד ַעל-ָעֵריֶהם" )ירמיהו ה,ו(.  ְוַיְחְזרּו ֻּכָּלם ְלַדת ָהֱאֶמת, ְוֹלא ִיְגֹזלּו ְוֹלא 
ַיְׁשִחיתּו, ֵאָלא ֹיאְכלּו ָּדָבר ַהֻּמָּתר ְּבַנַחת ְּכִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוַאְרֵיה, ַּכָּבָקר ֹיאַכל-ֶּתֶבן" 

)ישעיהו יא,ז; ישעיהו סה,כה(.

ב. ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֶצא ְּבֵאּלּו ַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבין ְּבִעְנַין ַהָּמִׁשיַח, ְמָׁשִלים ֶהם; ּוִבימֹות ַהֶּמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח ִיָּוַדע ַלֹּכל ְלֵאיֶזה ָּדָבר ָהיּו ָמָׁשל, ּוַמה ִעְנָין ָרמּוז ָּבֶהן.   ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֵאין ֵּבין 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח, ֵאָלא ִׁשְעּבּוד ַמְלִכּיֹות ִּבְלָבד.

גֹוג  ִמְלֶחֶמת  ִּתְהֶיה  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ַהְּנִביִאים,  ֶׁשְּלִדְבֵרי  ִמְּפׁשּוָטן  ֵיָרֶאה  ג. 
ִלָּבם:   ּוְלָהִכין  ִיְׂשָרֵאל  ר  ְלַיּׁשַ ְלִיְׂשָרֵאל  ָנִביא  ַיֲעֹמד  ּוָמגֹוג,  גֹוג  ִמְלֶחֶמת  ְוֶׁשֹּקֶדם  ּוָמגֹוג; 
ֶׁשֶּנֱאָמר "ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם, ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא" )מלאכי ג,כג(.  ְוֵאינּו ָּבא ֹלא ְלַטֵּמא 
ַהָּטהֹור, ְוֹלא ְלַטַהר ַהָּטֵמא, ְוֹלא ִלְפֹסל ֲאָנִׁשים ְׁשֶהם ְּבֶחְזַקת ַּכְׁשרּות, ְוֹלא ְלַהְכִׁשיר 
ִמי ֶׁשֻהְחְזקּו ְּפסּוִלין; ֵאָלא ָלׂשּום ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוֵהִׁשיב ֵלב-ָאבֹות ַעל-ָּבִנים" 

)מלאכי ג,כד(

ד. ְוֵיׁש ִמן ַהֲחָכִמים ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשֹּקֶדם ִּביַאת ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ָיבֹוא ֵאִלָּיהּו.  ְוָכל ֵאּלּו 
ַהְּדָבִרים ְוַכּיֹוֶצא ָּבֶהן-ֹלא ֵיַדע ָאָדם ֵהיַאְך ִיְהיּו, ַעד ֶׁשִּיְהיּו:  ֶׁשְּדָבִרים ְסתּוִמים ֶהן ֵאֶצל 
ַהְּפסּוִקים;  ֶהְכַרע  ְלִפי  ֵאָלא  ֵאּלּו,  ִּבְדָבִרים  ַקָּבָלה  ָלֶהם  ֵאין  ַהֲחָכִמים  ַּגם  ַהְּנִביִאים.  
ּוְלִפיָּכְך ֵיׁש ָלֶהם ַמְחֹלֶקת ִּבְדָבִרים ֵאּלּו.  ְוַעל ָּכל ָּפִנים, ֵאין ִסּדּור ֲהָוַית ְּדָבִרים ֵאּלּו ְוֹלא 

ִּדְקּדּוָקן, ִעיָקר ַּבָּדת.

ה. ּוְלעֹוָלם ֹלא ִיְתַעַּסק ָאָדם ְּבִדְבֵרי ַהַהָּגדֹות, ְוֹלא ַיֲאִריְך ְּבִדְבֵרי ִמְדָרׁשֹות ָהֲאמּוִרים 
ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו ְוַכּיֹוֶצא ָּבֶהן; ְוֹלא ְיִׂשיֵמם ִעיָקר-ְׁשֵאיָנן ְמִביִאין ֹלא ִליֵדי ַאֲהָבה, ְוֹלא ִליֵדי 
ֵבי ִקִּצין.  ֵאָלא ְיַחֶּכה  ב ַהִּקִּצין; ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָּתפּוַח ַּדְעָּתן ֶׁשִּלְמַחּׁשְ ִיְרָאה.  ְוֵכן ֹלא ְיַחּׁשַ

ְוַיֲאִמין ִּבְכַלל ַהָּדָבר, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו.

ב ַמְלכּותֹו ְוִיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ִיְתַיֲחסּו ֻּכָּלם  ו. ִּביֵמי ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְּכֶׁשִּתְתַיּׁשַ
ַעל ִּפיו ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשָּתנּוַח ָעָליו, ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוָיַׁשב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר . . ." )מלאכי ג,ג(.  
ּוְבֵני ֵלִוי ְמַטֵהר ְּתִחָּלה, ְואֹוֵמר ֶזה ְמֻיָחס ּכֹוֵהן ְוֶזה ְמֻיָחס ֵלִוי, ְודֹוֶחה ֶאת ְׁשֵאיָנן ְמֻיֲחִסין 
ּומֹוִדיִעין  ַהֻּמְחָזִקין,  ִמְתַיֲחִסין  ַהֹּקֶדׁש  ֶׁשְּברּוַח  ָלַמְדָּת  ִהֵּנה  ב,סג(.   )עזרא  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֶבט  ֶבט ְּפלֹוִני ְוֶזה ִמּׁשֵ ַהְּמֻיָחס.  ְוֵאינּו ְמַיֵחס ִיְׂשָרֵאל ֵאָלא ְלִׁשְבֵטיֶהם, ֶׁשּמֹוִדיַע ֶׁשֶּזה ִמּׁשֵ
הּוא  ֶעֶבד-ֶׁשַהִּדין  ְוֶזה  ַמְמֵזר  ֶזה  ַּכְׁשרּות,  ְּבֶחְזַקת  ְׁשֶהן  ַעל  אֹוֵמר  ֵאינּו  ֲאָבל  ְּפלֹוִני.  
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75 הוספה

ֶׁשִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּנְטְמָעה, ִנְטְמָעה.

ז. ֹלא ִנְתַאּוּו ַהְּנִביִאים ְוַהֲחָכִמים ְימֹות ַהָּמִׁשיַח-ֹלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְלטּו ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, ְוֹלא 
אּו אֹוָתם ָהַעִּמים, ְוֹלא ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשֹמַח:   ְּכֵדי ֶׁשִּיְרדּו ַּבּגֹוִיים, ְוֹלא ְּכֵדי ֶׁשְּיַנּׂשְ
ֵאָלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְּפנּוִיין ַּבּתֹוָרה ְוָחְכָמָתּה, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם נֹוֵגׂש ּוְמַבֵּטל, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִהְלּכֹות ְּתׁשּוָבה.

ח. ּוְבאֹותֹו ַהְּזָמן, ֹלא ִיְהֶיה ָׁשם ֹלא ָרָעב ְוֹלא ִמְלָחָמה ְוֹלא ִקְנָאה ְוַתְחרּות-ֶׁשַהּטֹוָבה 
ָהעֹוָלם,  ָּכל  ֲעָסק  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ֶּכָעָפר.   ְמצּוִיין  ַהַּמֲעַדִּנים  ְוָכל  ַהְרֵּבה,  ֻמְׁשַּפַעת  ִּתְהֶיה 
ַהְּסתּוִמים  ְּדָבִרים  ְויֹוְדִעים  ְּגדֹוִלים,  ֲחָכִמים  ִיְהיּו  ּוְלִפיָּכְך  ִּבְלָבד.   ה'  ֶאת  ָלַדַעת  ֵאָלא 
יגּו ַּדַעת ּבֹוְרָאם ְּכִפי ּכֹוַח ָהָאָדם, ֶׁשֶּנֱאָמר "ִּכי-ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ֵּדָעה ֶאת- ָהֲעמּוִקים; ְוַיּׂשִ

ה', ַּכַּמִים, ַלָּים ְמַכִּסים" )ישעיהו יא,ט(. 
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לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לרגל 114 שנים להולדתו

•
נדפס לזירוז התגלותו המיידית

תיכף ומיד ממש

לזכות
הרה"ח מנחם מענדל הלל
 וזוגתו מרת אמילי שרה

 וילדיהם
 שניאור יוסף מכלוף,

 אלי ראובן חי,
ושני חי'ה מושקה

שיחיו
סבאג

לברכה והצלחה בכל עניניהם
שיזכו לקבל פני משיח צדקנו, מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות

בגאולה האמתית והשלימה ותיכף ומיד ממש
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