


נערך ע"י: איגוד תלמידי הישיבות
ישיבת תות"ל המרכזית, בית משיח - 770

770 Eastern Parkway NY, U.S.A 
Tal. 347-850-2770 Fax. 04-6974225

מו"ל: מרכז חב"ד העולמי
לקבלת פני משיח צדקנו
744 Eastern Parkway NY, U.S.A 
Tal. 718-778-8000 Fax. 718-778-0800



פתח דבר

בעמדנו בימי ההכנה ליום 'עשתי עשר' - 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 קובץ 
הלימוד השני במבצע ההכנה "להבין לימות המשיח" שע"י ארגון את"ה העולמי. במסגרתו 
יתאחדו תלמידי התמימים מכל רחבי תבל בלימוד חידושי וביאורי כ"ק אד"ש מלך המשיח 

ב'הלכות מלך המשיח' להרמב"ם.

כהכנה ומתנה אישית - שי למורא - מכל אחד ואחד מאיתנו 'תלמידי התמימים' – 'דעם 
רבינ'ס קינדער' – לכ"ק אד"ש מה"מ לרגל יום ההולדת הקי"ז, אין מתאים יותר מלעסוק בחיות, 
עמל ועיון בענין עליו עורר ודיבר רבות בזמן האחרון במיוחד - לימוד בעניני משיח וגאולה, 
שהעסק בענינים אלו הוא הוא 'הדרך הישרה הקלה והמהירה' לפעול התגלות וביאת המשיח 

תיכף ומיד ממש.

מאז יצא כ"ק אד"ש מה"מ במבצע לימוד הרמב"ם היומי, נעשה ספר הרמב"ם לתורן מרכזי 
בחייו והתקשרותו של כל חסיד.

לנו - כחסידים היודעים ושוקדים רבות בדברי ק' בשיחותיו בתקופה האחרונה אודות 
חשיבות העיסוק בתורת הגאולה, הפכו שני הפרקים האחרונים בספר הרמב"ם בהם מדבר 
בהרחבה אודות מה"מ וימות המשיח למצוטטים עיקריים בכל שלב בתורת הגאולה. ואין לנו 
אלא דברי בן עמרם - הוא כ"ק אד"ש מה"מ - המבאר בריבוי שיחותיו והתוועדויותיו הק' כל 
הלכה והלכה בפרקים אלו לפרטיה ולחידושיה, מפרק כל משפט עד שנעשה הכל ברור ומוכן 
לפני האדם, "לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה 

שבעל פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם".

בקובץ שלפניכם התמקדנו בפרק השני מבין השנים - פרק י"ב מהלכות מה"מ, כאשר לכל 
הלכה ברמב"ם בחרנו שיחה מכ"ק אד"ש מה"מ העוסקת בהלכה ובתוכנה.

השיחות שבקובץ נבחרו בקפידה ממבחר השיחות המוגהות בתורת אד"ש, והם השיחות 
המרכזיות והמהותיות.

בראשית הקובץ מובא מבוא ייחודי הסוקר את חידושיו של אד"ש על הלכות אלו ברמב"ם, 



המבוא יראה לקורא את הצורך והחיוניות בשיחות אלו ואשר בלעדיהם לא תובן ההלכה די 
צורכה אצל הלומד וישזור כחוט השני את ההקשר והרצף שבין השיחות.

לתועלת הלומדים ערכנו בסוף כל שיחה תוכן וסיכום השיחה, המתמצת בדרך אפשר את 
החידושים והביאורים בשיחה זו.

בנוסף לקובץ זה מצורף חוברת עבודה ובה שאלות שנועדו לעזר וסיכום השיחות. בחוברת 
זו יוכל הלומד לחדד את הבנתו ולשים ליבו לחידושים שייתכן ונעלמו מעיניו בעת הלימוד. 

כמובן שעל מילוי החוברות יינתן ניקוד במבצע, כמפורט במדריך המבצע.

• •

בוודאי שמבצע זה, מתנת בנים לאביהם, גורמת נחת רוח רב לכ"ק אד"ש מה"מ, ועסק הלימוד 
בהל' אלו 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 בשיחת ש"פ שמות תשנ"ב:

". . כולל ובמיוחד ע"י שמחזקים ומוסיפים בלימוד ספר משנה תורה להרמב"ם . . ובפרט – 
בספר הרמב"ם עצמו – הלכות מלך המשיח, בשני הפרקים האחרונים דהלכות מלכים בסיום 

ספר משנה תורה.

ונוסף ללימודו בזה, ידאג להשפיע גם על יהודים נוספים מסביבתו, אנשים נשים וטף, באופן 
ד"והעמידו תלמידים הרבה", ומהם יראו וכן יעשו רבים.

ויהי רצון, שע"י עצם ההחלטה בדבר יקבלו תיכף ומיד את השכר, הקיום בפועל של דברי 
הרמב"ם בסיום ספרו, שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד 
אביו . . ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה'" – שהוא "בחזקת שהוא 
משיח" – שכבר יהי' מיד "משיח בודאי", עי"ז ש"עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי 

ישראל . . ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד כו'",

עד – כסיום הרמב"ם – "מלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

איגוד תלמידי הישיבות המרכזי  ימות המשיח 
770 - בית משיח  ימי ההכנה ליום הבהיר י"א ניסן תשע"ט 

 שנת השבעים לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ
ושנת הקי"ז להולדתו



 •

מבוא
לחידושיו של כ"ק אד"ש מה"מ 

בפרק י"ב ברמב"ם
•





 מצב העולם – בטל או מאוחד
והקשר למלך המשיח

סדר העניינים בפרק והשאלות

1 • ראה רמב"ם הלכות תשובה פ"ג, ה"ו. הקדמתו בפי' המשנה לפרק חלק בסנהדרין שם מתאר את "תחיית המתים" 
כיסוד בדת, והכופר בזה אין לו חלק לעוה"ב. וראה הלכות תשובה פ"ח, ה"ז. ובקושיית הלח"מ שם. בכ"ז ראה לקו"ש 

חכ"ז שיחה ב' לפר' בחוקותי אות ח' ואילך ובנסמן בהערות שם. )הובאה לקמן בתור השיחה החמישית בחוברת(.

א. בתחילת פרק י"ב המדבר אודות מצב 
מדגיש  א'(  )הלכה  המשיח  בימות  העולם 
הרמב"ם שוב, שכל הפעולות שיתרחשו בימים 
הללו הינם בדרך הטבע בלבד. וכל תהליכי 
הגאולה הינם טבעיים בלבד. כיון שתהליכים 
אלו קשורים לענינו של משיח הפועל להחזרת 
שלימות התורה והמצוות בדרך הטבע, כנ"ל 

בארוכה. 

התמיהה שמזדעקת היא כמובן – הרמב"ם 
גדול  הכי  מתאר1 את החידוש  הרי בעצמו 
שיקרה אז: תחיית המתים שאין לך חידוש 

גדול מזה. זה היפך הטבע לגמרי!?

מתאר  האחרונה  בהלכה  מזו:  יתירה 
הרמב"ם את מצב העולם שיהיה "באותו הזמן" 
בו "לא יהיה עסק כל עולם אלא לדעת את ה' 
בלבד שנאמר ומלאה הארץ דעה את ה'". שבזה 

מודגש שאדרבה: לא רק שמנהגו של עולם 
יתבטל אלא כל גדר העולם יתבטל לגמרי.

ועוד צריך להבין:

בב' ההלכות האחרונות מתאר הרמב"ם 
את מעלת ימות המשיח. שאז יהיה עסק כל 
העולם לדעת את ה' בלבד וכו'. ולכאורה אינו 
מובן: איזה דין יש כאן, מה ההלכה בידיעת 
מצב העניינים שיהיו בימות המשיח? הגדת 
עתידות, או סיפור דברים העתידים יש כאן?

ב. לכאורה ניתן לבאר זאת בהקדמת מספר 
ניתן  דיוקים, שעל-ידי שימת הלב אליהם 

לבאר ענין יסודי בפרק זה ובהקדים:

ההלכה האחרונה בפרק זה נראית כהמשך 
מתאר  בשתיהם  שלפניה:  להלכה  ישיר 
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הרמב"ם את המצב שישרור ב"אותו הזמן" 
ומדוע חילק זאת הרמב"ם לב' הלכות?

ד' כותב הרמב"ם  יתירה מזו: את הלכה 
בסגנון של סיום תיאור אותם הימים; שהרי 
המשיח  בימות  יהיה  מה  שמתאר  לאחר 
בהלכות הקודמות, חותם בהלכה זו "לא נתאוו 
חכמים ימות המשיח . . אלא כדי שיהיו פנויין 
בתורה ובחכמתה . . כדי שיזכו לחיי העולם 

הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה", 

שנתאוו  הסיבה  שזוהי  שמסכם  ולאחרי 

2 • ראה לקו"ש חכ"ז הנ"ל.

3 • ואדרבה, באם יפעל למעלה מדרך הטבע – יהיה זה בסתירה לגדר קיום התורה ומצוותיה, שהוא בדרך הטבע 
דווקא. ראה הדרן תנש"א הע' 26.

4 • ראה לקו"ש הנ"ל.

החכמים לימות המשיח,  פותח בהלכה חדשה 
– ההלכה האחרונה )הלכה ה'( בה שב לתאר 
"ובאותו  מחדש את המצב בימות המשיח: 
הזמן לא יהיה רעב . .והטובה תהיה מושפעת 

הרבה . ."

לא  מדוע  א'.  היטב:  להבין  צריך  ולפ"ז 
כלל את תיאור זה בהלכה הקודמת, וב'. מה 
מוסיף התיאור בתוכנו על התיאור הקודם, 
בשניהם התוכן שווה, שבימות המשיח יסורו 
כל המניעות ויוכלו לעבוד את ה'. מה מוסיפה 

הלכה האחרונה על ההלכה שלפניה?

תקופה שניה בימות המשיח

ג. ונראה לומר הביאור בזה2:

מוכרחים לומר שגם לדעת הרמב"ם לעת"ל 
יהיה שינוי במנהגו של עולם, ועד לשינוי של 
תחיית המתים וכו'. וכפי שפוסק הוא עצמו 
בהל' תשובה שהכופר בתחיית המתים אין 

חלק לעולם הבא ונק' 'כופר' וכו'.

הללו  השינויים  שכל  סובר  שהוא  אלא 
שיתחוללו בעולם לא ייעשו מחמת גדרו של 
משיח שהרי )כנ"ל בביאור פי"א( – ענינו של 
משיח היא החזרת שלימות תורה ומצוות ע"פ 

דרך הטבע דווקא3

כל השינויים שיבטלו את מנהגו של עולם, 
ישראל  של  חביבותם  מצד  הקב"ה  יחולל 

וכיו"ב, כגון הנאמר בגמ' "זכו" – וארו עם ענני 
שמיא "לא זכו" – עני רוכב על חמור".

כלומר, כל השינויים שייעשו בדרך נס – 
אינם קשורים לביאת המשיח ע"פ הלכה.

יתירה מזו4: גם מצד ענין החזרת שלימות 
לומר  ניתן   – במשיח  הקיים  ומצוות  תורה 
שמוכרחת להיות תקופה שניה וניסית לדעת 
הרמב"ם. כיון שמשיח יביא לכך שבנ"י יקיימו 
כל המצוות וממילא יעמדו במצד של "זכו" 
דבר שיגרום ללא ספק ל"ביטול מנהגו של 
עולם". רק שענין זה יבוא לאחר ביאת משיח, 
אך אי"ז חלק ב"ביאתו" שכנ"ל עניינה להביא 

שלימות בקיום התומ"צ אצל בנ"י.
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הקיימת  הסתירה  את  לבאר  ניתן  ולפ"ז 
זה  לסופו.  מתחילתו  זה  בפרק  לכאורה 
שהרמב"ם אומר בסוף הפרק ש"מלאה הארץ 
דיעה את ה'" ה"ז בתקופה הב' בימות המשיח 
– אז יתעלה מצב העולם ויתבטל מגדרו, אך 
בתחילת ביאת המשיח – עדין מציאות העולם 
לא תתבטל וכנ"ל בתחילת הפרק – שאין זה 

מגדרו של משיח לעשות מופתים.

ד. ולפ"ז ניתן לומר שזהו ההבדל בין הלכה 
ד' בפרק להלכה האחרונה:

ימות  תיאור  את  הרמב"ם  חותם  בה"ד 
המשיח כפי שהוא בתקופה הראשונה, כזו 
ששייכת עדיין למציאות הנבראים כפי שהם 
בגדרם, וע"כ כותב שרק החכמים נתאוו לימות 
המשיח "בכדי שיהיו פנויין בתורה". משא"כ 
בהלכה האחרונה שמתאר שינוי קיצוני: שלא 
)אפילו  הארץ  וכל  ומעמדות,  הבדל  יהיה 
הגויים5( תעסוק ב"לדעת את ה' בלבד" – כאן 
התקופה  של  בגדרה  הרמב"ם  מדבר  כבר 

השניה. 

וכעת מובן היטב מדוע חילק הרמב"ם את 
התיאור אותו הזמן בסוף הפרק לב' הלכות. 
של  בגדרה  מדבר  האחרונה  שבהלכה  כיון 

התקופה השניה. 

ה. בעומק יותר ניתן לומר שהתקופה הב' 
ובהקדם  המשיח6.  מלך  של  מפעולתו  היא 

שאלה נוספת: 

בפי"א מצינו דיוק מעניין. בתחילה מביא 
הרמב"ם את הגדר של ביאת משיח "החזרת 

5 • שזהו הדיוק "מלאה הארץ", ראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ה אות יג )הובאה בתור השיחה השישית בחוברת(.

6 • אך לא מענינו וגדרו ע"פ הלכה. וראה לקמן באריכות. 

שלימות התורה והמצוות" ולאחמ"כ בסוף 
הפרק מתאר הרמב"ם את פעולתו של מלך 
המשיח בתיקון העולם כולו. כיצד ישפיע על 
האומות, ועד כמה תגדל כוח השפעתו עליהם. 

ולכאורה ניתן לומר, שאף פעולה זו הינה 
חלק מגדרו וענינו להחזיר את שלימות קיום 
התורה ומצוות. כיון שקיום תורה ומצוות תלוי 
בכך שבני ישראל ינוחו ממלכויות שמפריעות 
להם לעסוק בקיום התורה ומצוות, ועל-כן 
ובכך  האומות  על  ישלוט  את  יתקן  משיח 

תתאפשר קיום התומ"צ ע"י בנ"י.

אך לאחר התבוננות בדבריו של הרמב"ם 
נראה לומר יותר מכך: הרמב"ם בסוף פרק י"א 
שמלך המשיח יתקן את כל העולם כולו לעבוד 
הרמב"ם  אומר  בפי"ב  מכך  יתירה  ה'.  את 
בהלכה האחרונה ש"הטובה תהיה מושפעת 
הרבה". ונראה ששינויים אלו בעולם נובעים 
כתוצאה משלימות תורה ומצוות שיביא מלך 

המשיח.

ובמילים אחרות: שלימות התורה ומצוות 
ניתן לבאר בשני אופנים: א. מצד בנ"י: מלך 
כל  את  לקיים  יוכלו  שבנ"י  יגרום  המשיח 
המצוות )ואף יוסיף להם מצווה חדשה – ב"ערי 
מקלט"(  ב. מצד התורה: שרצון התורה יתקיים 

ללא הפסק. 

ונראה לומר שפעולתו של מלך המשיח 
אינה רק שבני-ישראל יוכלו לקיים בעולם 
את מצוות התורה באין מפריע )כהאופן הא'(, 

אלא אף יותר מכך:
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משיח יגלה את מהותה של התורה עצמה 
)כהאופן הב'(. וכתוצאה מכך – תהיה שלימות 
בתורה במצוותיה )הוספה במצוות ערי מקלט(, 
וגם אצל מקיימי התורה שיוכלו מצידם הם, 
לקיים את כל ציווי התורה באין מפריע ומעכב 

כלל.

העולם  התורה  של  מהותה  שמצד  כיון 
לא רק שאינו יכול לנגד לקיום רצון ה' אלא 
יתירה מזו: מציאותו האמיתית של העולם הם 

המצוות גופא. 

7 • ראה לקמן אות ח.

8 • שנאמר ששאר מלכי ישראל הכשרים, ניסו והצליחו להביא רק חלק מבנ"י לקיום התומ"צ, ומלך המשיח – 
יביא את כל ישראל  לקיים בפועל את כל המצוות כולם.

כעת, בזמן הגלות, ענין זה שרוי בהעלם, 
ומלך המשיח – יגלה זאת. וכשיתגלה ענין 
זה הרי שכל העולם כולו יבטא במציאותו 
ויסייע ואף אומות העולם יסייעו לבני ישראל 
בעבודתם – כי זהו כל המציאות גופא – שרצונו 

של הקב"ה יתגלה בעולם הזה.

גדר זה במלך המשיח קשור פחות ל"מלך" 
שבו ויותר ל"משיח" שבו כדלקמן7.

גילוי מהותה של התורה

ו. הסבר הדברים:

תפקידו של מלך בישראל בכלל, הוא לדאוג 
שבני-ישראל יוכלו לקיים את התורה ומצוות, 
הן בהסרת המניעה משאר האומות שמסביבם, 
והן מצד בני-ישראל גופא: לעוררם ולחזקם 
בעבודתו ית'. ובלשון הרמב"ם: "לחזק דת 
שמלכי  מצינו  הדורות  בכל  ואכן  האמת". 
ישראל הכשרים התעסקו בכך. אך לא מצינו 
בשום דור מלך שהביא את את כל בני-ישראל 

לרמה כזו שלא יחטאו כלל, ויעסקו רק בלימוד 
התורה וקיום המצוות. 

מלך המשיח בתור מלך יפעל גם בכיון זה, 
והחילוק בינו לבין שאר מלכי ישראל, שלא 
רק שינסה וידאג שחלק גדול מבני-ישראל 
יקיים את התומ"צ, אלא יביא לכך ש)א( כל בנ"י 
יקיימו בפועל את )ב( כל מצוות התורה )ואף 
יוסיף מצווה נוספת(. ומובן, שענין זה אינו רק 

הבדל ב"כמות"8, אלא ב"איכות".

ההבדל בין "ציווים" ל"הלכות" והשלמות בזה

ז. בתורה נתבארו כל המצוות שחייב האדם 
לקיים. ובכל זאת קיים הבדל בין ה"תורה" 
לבין ה"מצוות". התורה במהותה  הינה חכמתו 

ית' וגם לאחר שירדה לעולם נשארה במהותה 
דבר ה' הנעלה מהעולם. משא"כ המצוות ענינם 
הוא ציווים לאדם. זהו עניינם. וע"כ אף קודם 
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שירדו לעולם, מתייחסים הם למציאות האדם, 
בלעדיו אין להם שום תוכן כביכול – ענינם 
הבלעדי הוא רצונו ית' שהאדם יעשה מעשה 

באופן מסויים דווקא. 

אמנם, כיון שהציווים נכתבו בתורה, מובן 
שאף את מעלת התורה יש בהם אלא שכעת 

דבר זה הוא בהעלם ולעת"ל זה יתגלה. 

כלומר, מצד הציווים הפרטיים שבתורה, 
הרי שיש ב' דברים: מציאות העולם והציווי 
מצד  אמנם  שינוי.  לפעול  שמחיב  עצמו 
מהותה של התורה הקשורה ומאוחדת עם 
נותן התורה בגלוי, ולגביה אין נתינת מקום 
לעולם כלל מובן, הרי שאין מציאות מבלעדי 
רצונו של הקב"ה, ואם רצונו של הקב"ה שיד 
של יהודי תניח תפילין אין הפירוש שהמצווה 
הינה מציאות אחת והיד הינה מציאות שניה 
ונפרדת, אלא מצד התורה כל מציאותה של 
לולא  המצווה;  מצד  ומשתלשל  נובע  היד 
המצווה אין נתינת מקום למציאות אחרת, 

רק רצונו של הקב"ה קיים. 

"מצוות"  בין  בהבדל  גם  נרמז  זה  ענין 
ל"הלכות":

"מצווה" מלשון ציווי מורה שיש כאן ב' 
דברים נפדים ְמצווה הציווי ומקיים הציווי. 
משא"כ "הלכה" הוא מלשון "הליכות עולם לו" 
כלומר שמציאותו של העולם גופא הוא רצונו 
של הקב"ה. אין כאן שני דברים נפרדים אלא 

דבר אחד: גילוי רצונו של הקב"ה.

זהו גם ההסבר לסתירה במאמרי חז"ל בנוגע 

9 • ראה הדרן על המב"ם תשמ"ה הנ"ל ס"ד ואילך.

10 • ראה הדרן תנש"א הנ"ל בנוגע הדיוק בענינו ומציאותו של ה"ים" לגבי המים. 

למצוות לעת"ל שמצד אחד נאמר ש"מצוות 
ש"הלכות  מצינו  ולאידך  לעת"ל"  בטלות 
התורה אינן בטלים לעולם". והביאור הוא 
כנ"ל שאכן לעת"ל יתגלה מהות רצונו של 
הקב"ה ובמילא כל גדר הציווי למציאות אחרת 
יתבטל, אך רצונו של הקב"ה אדרבה יאיר יותר 
בתוקף – כל מציאות העולם תהיה מאוחדת 
לגמרי – לא יהיה שום מקום שאינו כפי רצונו 

של הקב"ה.

ח. והנה אף גבי לימוד התורה מצד האדם9 
יתרחש שינוי לעת"ל: 

פסק  הזה  בזמן  התורה  ללימוד  בנוגע 
הרמב"ם שאף מי ש"תורתו אומנותו", עליו 
לעסוק בעסק מועט כדי חייו, ועסק זה שנעשה 
לשם שמים נחשב בזמן הזה כעבודה למקום, 
אך לעת"ל בגלל ריבוי השפע שישרור בעולם, 
עסק זה ישלל אף הוא וכל העסק יהי' רק לימוד 
התורה – לדעת את ה'. וזהו דיוק לשונו של 
הרמב"ם בהלכה האחרונה "ולא יהיה עסק כל 
העולם אלא לדעת את ה' בלבד". שלא יהיה 

מקום למשהו אחר, מלבד עסק זה.

ואף הגויים יתעסקו בכך.

יותר מכך: החתימה של ההלכה האחרונה 
היא בפסוק: "כמים לים מכסים" – דבר המרמז 
שהעולם אז יתבטל מגדרו בתור דבר בפני 
עצמו, אלא כל כולו יהיה מכוסה ובטל )ויתירה 
מזו:( מאוחד10 עם רצונו ית'. כל המציאות של 
הנבראים תהיה מכוסה לגמרי באופן שלא 

תישאר מציאות זרה ונפרדת מרצונו ית'!
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ולפ"ז מובן ששלימות בקיום התורה ומצוות 
שתשרור לעת"ל אינה רק בכמות אף באיכות.

אצל  כיום  ומצוות  התורה  קיום  כלומר, 
האדם הוא מתוך הנחה שיש שרצון ה' נבדל 
מהתאים  שיהיה  לשנותו  וצריך  מהעולם 
לרצונו ית'. ואף לאחר שהצליח ובעניינים 
נשאר  עדיין  התקיים,  ה'  רצון  מוסיימים 
העולם ורצונו ית' כשני דברים, ולכך יש עדיין 
מקומות בעולם שמצד-עצמם מנגדים לרצונו 
ית'. משא"כ לעת"ל מהותה של התורה תתגלה 
והשלימות שיתווסף בהלכות התורה אינו רק 
בהוספת מצווה נוספת אלא בגילוי המציאות 

האמיתית – שחוץ מרצונו של הבורא אין שום 
דבר. 

הסיבה לכך שכל עם ישראל ואף העולם 
כולו יגיע למצב כזה נעלה ע"י ביאת המשיח 
דווקא, היא כיון שמלך המשיח הוא בחיר ה' 
שיביא לגילוי מלכותו ית' מצד העולם. וע"כ 
ומצוות  התורה  את  להביא  בפועל  יצליח 
לשלימות נעלית שכזו )כהדגשת הרמב"ם(. 
הוא שיגלה את מהותה של התורה  דווקא 
עצמה, יביא לכך שגשמיות העולם תתאחד 

עם אלוקות.

העולם מאוחד עם רצונו ית'

ט. ולפ"ז ניתן להסביר את מהלך הפרק כך: 

הרמב"ם אכן מחלק את הפרק לב' חלקים. 
החלק הראשון עד ההלכה האחרונה בו מדבר 
טבע,  ע"פ  משיח  של  פעולתו  על  הרמב"ם 
כחלק מהחזרת שלימות המצוות בדרגא הא'. 

לאחמ"כ בהלכה האחרונה מציין הרמב"ם 
שלימות נעלית שתשרור בעולם – אז "יתבטל 
מנהגו וגדרו של העולם" "כמים לים מכסים". 
או אז תתגלה מהות התורה שתגרום לנבראים 
כולם לגלות את מציאותם האמיתית שאינה 

אלא גילוי רצונו ית'.

י.  הסבר זה גם נותן תוספת עומק מדוע 
המשיח  מלך  הלכות  את  הרמב"ם  סידר 
דווקא בסוף ספרו. אי"ז רק מצד ענינו של 
מלך המשיח שיביא לשלימות בקיום מצוות 
התורה )כמבואר לעיל בפי"א באריכות(; אלא 
זהו בעיקר ענינם של הלכות התורה עצמם. 
כאשר  הינה  התורה  דיני  כל  של  שלימות 

מציאות  שכל  האמיתית:  מהותם  תתגלה 
העולם אינה אלא גילוי רצונו של הקב"ה. זוהי 
מהות הלכות התורה "שאינן בטלים לעולם".

בהצבת הלכות אלו בסוף החיבור מרמז 
הרמב"ם אל מהותו של החיבור כולו. אי"ז עוד 
י"ד ספרים נפרדים שכל כרך עוסק בדינים 
שונים, אלא חיבור אחד ארוך המסכם את 
כל הלכות התורה. ולכן את תחילת החיבור 
פותח הרמב"ם בהלכות יסודי התורה. שם, 
מבאר הרמב"ם את אותם יסודות הנדרשים 
מצד האדם מקיים המצוות בכדי לקיים את 
הלכות התורה. ובסוף ספרו מתאר הרמב"ם 
את ההלכות מלך המשיח אז תתגלה מהותם 
של ההלכות עצמם )כנרמז בהלכה האחרונה 

בחיבור( – "כמים לים מכסים" 

ובסגנון אחר: חיבורו של הרמב"ם נחלק 
לשלושה חלקים: פתיחה – יסודות המצוות 
כפי שהן מצד האדם. כל החיבור ובו הלכות 
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התורה. חותם: הלכות שיביאו לשלימות כל 
ההלכות וגילוי מהותם. הלכות מלך המשיח.

נתחדש  י"ב  יוצא שבפרק  הנ"ל  לפי  יא. 
ענין עיקרי – שמציאות העולם עצמו – מוכן 
זה יגלה מלך  ומוכשר לקיום ההלכות. את 
המשיח, ע"י גילוי מהותה של התורה שענינה 
שמציאות העולם עצמו בטל ומאוחד לגמרי 

עם רצונו של הבורא ית'.

ולפ"ז כשמתבוננים בפרק זה, ניתן לגלות 
י"א  בפרק  זה  וענין  מהלך  רמז  שהרמב"ם 

בדברו אודות ענינו של מלך המשיח.

פרק י"א מתחלק לב' חלקים כנ"ל: החלק 
הראשון:  ב' ההלכות הראשונות בהם מבאר 
הרמב"ם את ענינו של מלך המשיח – בהחזרת 
שלימות התורה ומצוות. החלק השני: שתי 
ההלכות האחרונות ובעיקר בהלכה האחרונה 
בה מתאר הרמב"ם את סדר פעולתו של מלך 

המשיח על העמים ותיקון העולם.

הנ"ל  הנקודה  את  למצוא  ניתן  כאן  וגם 
– שויתקן את העולם במידה כזו שהעולם 
מצד עצמו מוכן לשלימות זו11 לכאורה מדוע 
הרמב"ם מתאר את פעולתו של מלך המשיח 
על העמים ועד ל"ויתקן את העולם כולו", מה 
זה נוגע להחזרת שלימות התורה ומצוותיה?

אלא שכנ"ל בזה מרמז הרמב"ם את השלב 
הבא והנעלה של משיח בגילוי מהותה של 
התורה – שאז מתגלה מהותו של העולם כבטל 
ומאוחד לגמרי עם רצונו ית' מצד ענינו הוא. 
עד כדי שלא יכול לנגד ולא רק שמסייע את כל 

11 • ראה בארוכה בלקו"ח חי"ח הנ"ל אות טז. וראה גם הדרן על הרמב"ם תשמ"ה הנ"ל אות י"ג.

12 • ראה לקו"ש חכ"ז הנ"ל. קונט' הלכות תושבע"פ הנ"ל.

מציאותו נעשה מאוחדת איתו ית' – כמבואר 
בבהירות יותר בהלכה האחרונה ברמב"ם. 

לפי כל זה נראה לבאר12 מדוע קורא הרמב"ם 
לב' הפרקים יחד "הלכות מלך המשיח" שבזה 
כוונתו לתאר חותמו של החיבור כולו – שענינו 
שלימות  בהחזרת  הוא   – המשיח  מלך  של 
"הלכות התורה" )שאינן בטלין לעולם(. ולא 
רק החזרת קיום ה"מצוות" ודיניה. כלומר, 
שמתגלה שהעולם מצד עצמו מאוחד בתכלית 
ומכוסה ברצנו ית'. וזהו הדיוק "כמים לים 

מכסים" שמבאר הרמב"ם בסוף ספרו.

יב. ומיסוד זה מתקבל עומק נוסף בחובת 
מי  כך  כדי  )שעד  המשיח  לביאת  הציפיה 
שאינו מחכה נק' "כופר"(, בנוסף למה שנת"ל, 
שהחזרת שלימות תורה ומצוות נוגע ליסוד 

בדת – קיום כלל התורה והמצוות:

ביאת המשיח אינה ענין נוסף על מציאות 
הנבראים – אלא תוך ופנימיות החיים כולם. 
יכולים  כרגע  שחייו  שאומר  אדם  וע"כ 
"להמשיך כרגיל" הרי הפך את משיח 'לענין' 
נעלה שיפעל מבחוץ על מציאות העולם.  גם 
אדם שאומר שמאמין שמשיח יביא לשלמות 
קיום התורה והמצוות רק שאינו מחכה, סימן 

שאינו יודע מהי "ביאת המשיח". 

כיון שמשיח לא יפעל שהאדם יוכל לעשות 
מעשים נוספים ולכוון לרצונו של ה', אלא 
ישנה את התמונה כולה. הוא ישנה את החיים 
שלנו בתור נבראים נפרדים. זוהי שאלה של 
וגאולה. כשם שאדם האומר שסיבת  גלות 
הגלות הינה יציאת יהודים מארצם אינו מבין 
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כלל מהי גלות; כך האומר שביאת משיח היא 
שהנבראים יוכלו לעשות יותר נחת רוח – 

טועה בכללות הענין. 

הינה  כלל  בדרך  אמונה  אחר:  ובסגנון 
בדברים שמעל ורחוקים ממציאות האדם.

גילוי  הוא  ענינו  כל  הרי  משיח  משא"כ 
מציאותם האמיתית של הנבראים גופא, וא"כ 
האמונה בו – אינה להאמין בדבר שחוץ ומעל 
המציאות  כל  שזוהי  לא  הנברא,  למציאות 

גופא. 

כעת יתווסף עומק בסגנון דברי הרמב"ם 
אודות האמונה במשיח שמי שאינו ממאמין 
או מחכה לביאתו הרי הוא "לא בשאר נביאים 
בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו" 
– ולכאור מדוע כותב זאת הרמב"ם בלשון 
שלילית? וגם באם ענין זה נעלה מדוע אי"ז 
נק' כופר  כפירה בביאת המשיח אלא הוא 
בתורה? אלא כאן מרמז הרמב"ם שהכפירה 

כאן הינה הרבה יותר מהותית. 

13 • ושוב נדגיש שמדובר רק באדם שיודע מהי מהותה וענינה של ביאת המשיח, ובכ"ז כופר. ובאם אינו יודע, 
הרי שנק' שוגג, ראה בנסמן לעיל בהע' 20.

מהותה  ונגד  כופר13  שהאדם  מוכח  כאן 
של התורה כולה; הוא מניח שהתורה איזה 
ענין תיאורטי או מקבץ ציווים ודינים שאינם 
משיח,  האדם.  למציאות  מהותית  קשורים 
שלילית  בלשון  זאת  הרמב"ם  אומר  וע"כ 
לומר, כפירה במשיח אינה מתייחסת להבטחה 
פרטית וענין מסוים בתורה אלא במהות הקשר 
של האדם עם הקב"ה בתור מקיים מצוותיו. 

ולסיכום:

מהתבוננות שטחית נראה שבפרק זה מתאר 
הרמב"ם את המצב של העולם בימות המשיח. 
ונראה שקיימים סתירות מסוימות בין ההלכות

אמנם לאחר ביאוריו של כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א מובן, שב' ענינים ותקופות יש 
כאן, ואף מגיעם להבנת הדיוקים בסיום וחותם 
החיבור בהלכה דווקא, וכיצד זה קשור לכל 
החיבורו כולו שהינו מקבץ "להלכות התורה" 

דווקא.
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פרק י"ב
הלכות מלך המשיח

•





פרק י"ב 

אל יעלה על הלב שבימות המשיח, יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חדוש א 
במעשה בראשית; אלא עולם כמנהגו נוהג.  וזה שנאמר בישעיה "וגר זאב עם כבש, 
ונמר עם גדי ירבץ", משל וחידה.  ענין הדבר - שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי העולם, 
המשולים כזאב ונמר,  שנאמר: "זאב ערבות ישדדם - )ו(נמר שקד על-עריהם".  ויחזרו כולם 
לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל, שנאמר "ואריה, 

כבקר יאכל-תבן".
וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח, הם משלים; ובימות המלך המשיח יודע לכל 

לאיזה דבר היה משל, ומה ענין רמזו בהן.  

אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכיות בלבד.ב 
יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחלת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג; 
ושקדם מלחמת גוג ומגוג, יעמד נביא לישר ישראל ולהכין לבם  שנאמר: "הנה אנכי שלח לכם, 
את אליה וגו'".  ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת 
כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין; אלא לשום שלום בעולם, שנאמר "והשיב לב-אבות 

על-בנים".
ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח, יבוא אליהו. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן 
- לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים. גם החכמים אין להם 
קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים; ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל 

פנים, אין סדור הוית דברים אלו ולא דקדוקיהם, עיקר בדת.
ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא 
בהן; ולא ישימם עיקר - שאין מביאין לא לידי יראה, ולא לידי אהבה. וכן לא יחשב הקיצין; 

אמרו חכמים, תפוח רוחם של מחשבי הקיצים.  אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שבארנו.

בימי המלך המשיח, כשתתישב ממלכתו ויתקבצו אליו כל ישראל, יתיחסו כולם על ג 
פיו ברוח הקדש שתנוח עליו, שנאמר: "וישב מצרף ומטהר וגו'". ובני לוי מטהר תחלה, 
ואומר, זה מיחס כוהן וזה מיחס לוי, ודוחה את שאינן מיוחסין לישראל,  הרי הוא אומר: "ויאמר 
התרשתא להם וגו' עד עמד כהן, לאורים ולתמים". הנה למדת שברוח הקדש מיחסין המוחזקין, 
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ומודיעין המיוחס.  ואינו מיחס ישראל אלא לשבטיהם, שמודיע שזה משבט פלוני וזה משבט 
פלוני.  אבל אינו אומר על שהן בחזקת כשרות, זה ממזר וזה עבד - שהדין הוא שמשפחה 

שנטמעה, נטמעה.

לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח - לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי ד 
שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח:  אלא 
כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, 

כמו שבארנו בהלכות תשובה.

ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות - שהטובה תהיה ה 
מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את 
ה' בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים; וישיגו דעת בוראם 

כפי כוח האדם, שנאמר "כי מלאה הארץ, דעה את ה', כמים, לים מכסים".



 •

הלכה א'
שינוי מנהגו של עולם
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פרק י"ב - הלכה א' 

אל יעלה על הלב שבימות המשיח, יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חדוש 
במעשה בראשית; אלא עולם כמנהגו נוהג.  וזה שנאמר בישעיה "וגר זאב עם כבש, 
ונמר עם גדי ירבץ", משל וחידה.  ענין הדבר - שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי 
העולם, המשולים כזאב ונמר,  שנאמר: "זאב ערבות ישדדם - )ו(נמר שקד על-עריהם".  
ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם 

ישראל, שנאמר "ואריה, כבקר יאכל-תבן".

וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח, הם משלים; ובימות המלך המשיח יודע 
לכל לאיזה דבר היה משל, ומה ענין רמזו בהן.

מצב העולם בימות המשיח – אף לשיטת הרמב"ם

מלך המשיח יחזיר את קיום כל משפטי 
התורה ומציאות העולם ודאי שתושפע מכך. 
השאלה כמה ישתנה גדרו של העולם. לכאורה 
לדעת הרמב"ם שמשיח יפעל בגשמיות העולם 
אך לא בדרך נס שמעל הטבע משמע, שבימות 
המשיח המגיעים מפעולתו הישירה, לא ישתנה 
העולם כלל ממציאותו "ולא יבטל דבר ממנהגו 
בתחילת  בפירוש  שפסק  כמו  עולם"  של 
שאף  מוכח  מקומות  מכמה  אך  י"ב.  פרק 
לדעת הרמב"ם ישתנה בימה"מ גדר העולם, 
ויתחוללו בו שינויים מרחיקי-לכת. כדוגמת 
"תחיית המתים" שאין לנו שינוי גדול מזה.
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  זו  בשיחה 
ש"לא  להלכה  שפסיקתו  הרמב"ם  בדעת 
יבטל דבר ממנהגו של עולם" הינו בשייכות 
לפעולתו של מלך המשיח – מצד ההלכה, 
שהיא חייבת להתקיים אף באם ישראל לא 

יהיו ראויים לתהליך ניסי בו תראה חביבותו 
של הקב"ה אליהם. אך ודאי שיתכן שבני-

ישראל ישתדלו לעמוד במצב של "זכו" ובכך 
להביא לשינוים מרחיקי לכת בביטול מנהגו 
ועד לביטול גדרו של עולם. וא"כ יוצא, שיתכנו 
ב' תקופות בימות המשיח. הראשונה בה לא 
יתבטל גדרו של עולם, ולאחריה בה יתבטל 

גדרו ומנהגו של עולם. 
לומר  מוכרחים  הרמב"ם  לדעת  ואף 
שמוכרחת להיות אותה 'תקופה שניה'. שהרי אף 
לדעתו לאחר שיבוא משיח, יבואו בני-ישראל 
לקיום מלא של תורה ומצוות בשיא השלימות, 
המצוות  מקיימי  של  זכויותיהם   – ובמילא 
ירבו בעיני ה', וקרנם של בני ישראל ירום. 
דבר שיגרום ללא כל ספק שגדרו של העולם 
יתבטל מפני הניסים וריבוי השפע שיעניק 
הקב"ה לבניו מפני שעומדים במצב של "זכו".
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keuyhahju, 262

t/f,c vrnc"o cvkfu, nkfho1:
tk hgkv2gk vkc achnu, vnahj
hcyk scr nnbvdu ak guko' tu hvhw
ao jhsua cngav crtah,' tkt guko
fnbvdu buvd3' uzv abtnr chaghw4udr
ztc fuw nak ujhsv fuw ahvhu hartk
huachi kcyj go ragh gfu"o5

vnaukho fztc ubnr' abtnr6ztc fuw
uhjzru fuko ksg, vtn,' ukt hdzku
ukt hajh,u' tkt htfku scr vnu,r
fuw abtnr utrhw7fuw ufi fk fhumt
ctku vscrho cgbhi vnahj vo nakho'

uchnu, vnkl vnahj husg kfk kth zv
scr vhw nak unv gbhi rnzu cvi/

uktjn"f nnahl8: tnru jfnho9thi
chi vguv"z khnu, vnahj tkt ahgcus
nkfhu, ckcs g"f/

ukfturv ha x,hrv ksg, vrnc"o
vb"k01achnu, vnahj kt hcyk "scr
nnbvdu ak guko fuw tkt guko
fnbvdu buvd" nnv atnru c,ur,
fvbho11cpra,bu gv"p21

"ug. vasv
h,i prhu" _ "unbhi at; thkbh xre
g,hsho kvhu, guaho phru,' ,"k ug.
vasv h,i prhu" ugs"z vut cxu; nxw
f,ucu,: "tnr rc jhht cr tah tnr
rc g,hshi fk thkbh xre actr.
hartk ahygbu phru,' abtnr31: fh g.
bat prhu ,tbv udpi b,bu jhko"' azvu
vrh gbhi ak chyuk nbvdu ak guko41/

8( ao v"c/ uf"v cneunu, acvgrv 3/
9( crfu, ks' c/ ua"b/
01( urtv scrh vrnc"o gmnu czv )tdr,

,jv"n aku tu, uw )vuct keni xy"z((/
11( vuct cpra"h gv"p/
21( fu' s/
31( hutk c' fc/
41( ukvghr svjhkue chi abh xudh thkbu,

tku' g. ntfk uthkbh xre' vut do cvkfv
)urtv do keni vgrv 25(: cg. ntfk btnr
)aupyho f' hy( "kt ,ajh, t, gmv"' "re g.
tar ,sg fh kt g. ntfk vut tu,u ,ajh,
ufr," )ao' f(' nat"f thkbh ntfk )c"e mt'
xg"c/ rnc"o vkw nkfho p"u v"j-y(*/

*( uthi kveau, )g"p vb"k cpbho(: nfhui

athkbh ntfk txur kemu. tphku cjur;' atz thi

nahju, jusa bhxi ,ak"d/ bspx ckeu"a

jf"z gw 191 uthkl/ ,rduo nthsh,/

*( vsri gk vrnc"o )uxhuo nxw f,ucu,(/
1( ph"c v"t/
2( rtv cphw uto hgkvgk vsg, _ crnc"o

rp"t )vsri krnc"o )ev",' cruekhi' h"t bhxi
,an"v( x"y(/

3( uf"v cvkw ,aucv p"y cxupu )"fnbvdu
vukl"(/ phv"n xbvsrhi _ vuct keni vgrv 77/

4( ht' u/
_ nv aveav vrnc"o nnv abtnr chaghw

_ ukt veav nna"b c,urv)pra,bu fu' u(

"uvac,h jhw rgv" )ufvad, vrtc"s' vuct
keni cpbho x"d( _ fh pxue zv tpar kprau
fvrnc"i gv"p )urtv tdr, ,jhh, vn,ho
kvrnc"o( "akt hcutu jhu, rgu, ctrmfofh
cvhu, vaucg ucrcu, vyucv uvhu, vgrho
nktu, tso kt ,cutbv jhu, chauc"/ ukp"z thbu
chyuk nbvdu ak guko uthi mrhl ksjue cf,uc
abtnr srl nak/ urtv keni cpbho xgh; d/

5( ahbuh vmgbztr um"k "duhho" tu "tunu,
vguko"/

6( hrnhw v' u/
7( haghw ao' z/

cjueu,h*c
a,h ,eupu, chnu, vnahj
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c/kfturv tpar vhw kunr*41

aksg, vrnc"o t; ntnrh jz"k vb"k
vo "nak ujhsv"' uksudnt51:

g. ntfk nurv )fnjz"k61( gk
,knhsh jfnho' uthkbh xre tku gnh
vtr.' ukg,hs kct humhtu do thkbh
xre _ gnh vtr.' phru,' fkunr
ahvhu k,knhsh jfnho71)tu phrua
tjr fhu"c81(/

tck th tpar kunr fi' fh ]bux;
kfl acfkk eav kunr91gk scrh
,btho utnurtho )nat"f scrh
vbchtho( athbo tktnak' vrh
cbsu"s eav chu,r' fh[

vntnr vb"k c,u"f ct cvnal
kfnvcrfu, a,ufbo suet crfu,
danhu,' fukk do vcrfv acpxue02

"ub,bv vtr. hcukv ug. vasv h,i
prhu" "kt fsrl avhw guav gfahu
tkt fsrl aguav chnh tsv"r fuw
bzrg, uguav phru, ci hunv fuw byug
uguav phru, ci hunv fuw vg. btfk"'
uvhhbu avcrfv vht fpauyv cdanhu,
nna*02/

ugs"z cf,ucu, ct vntnr cvnal12

kfnv ntnrho22acvfrj n,praho
fpauyo' uksudnt:32"rw jbhbt n,ei
n,ekhw fuw eyhdurht c,"j fuw"' uto
fi nx,cr ado ntnr zv)g,hshi fk
thkbh xre fuw( vut fpauyu42/

*41( usuje dsuk kunr avrnc"o x"k
avntnr c,u"f uvn"s cdnw xu; f,ucu, vut
skt fanutk sthi chi guv"z khnuv"n tkt fuw
)avrnc"o pxe fuu,hw _ rtv keni x"j(*/
ufsnufj do nzv acphv"n )avuct keni vgrv
77( nxchr nrz"k usg, vjfo str. hartk
,umht dkuxetu,' ukt f,c avut skt fanutk
)ufsg, jfnho cac, xd' t(/

51( rtv gs"z cgb; hux; kg"h f,ucu, ao/
ukvghr do nghui hgec ao/

61( rtv ,gbh, z' t/
71( rtv rnc"o xu; vkw nkfho/
81( g"p nrz"k xuyv )nu' xg"t/ urtv c"r

p"k' u/ ugus/ urtv keu"a j"s gw 4111 uthkl(

"nth phru, / / nmu," _ ado tku aczv"z vo
re cxud s"nktho nmu, frnui" )crfu, bz' t/
ua"b(' kg,"k hgau vrcvnmu, ung"y/

guahi phru,' fhui aceh. guahi _ knv nu,r

kemu. thkbh xre czv"z' vrh )tg"p agfahu

thkbh xre vo( hygbu phru, kg,"k?

fh v,urv cgmnvjhkev czv' utnrv "g.

tar ,sg fh kt g. ntfkvut tu,u ,ajh, duw"'

svhhbu avthxur vut kemu. thki avut )g,v(
cxud "g. ntfk" )uthki avut cxud zv _ do

cjur; txur kemmu(Q tck thki athbu cxud zv'

avut thki xre' tg"p akg,"k hygui phru, _

thbu cfkk vthxur )ucpry g"p skeni cpbho

xgh; uw' szv akg,"k hygbu phru, vut jhsua
cvthkbu,(/

*( ucpry scgk vntnr cf,ucu, vut rc/

91( tck rtv rnc"o vkw ,aucv p"j v"c
)urtc"s ao(/ phv"n acvgrv 77/

02( pra,bu fu' s/
*02( nat"f cnjz"k ac, )k' c( "g,hsho

thkbu, anumhthi phru, cfk huo" )ckh vsdav

"fsrl aguav chnh tsv"r"(' thi nufrj avut
fpauyu/ urtv keni vgrv 77/

12( rtv ,uxw f,ucu, ehc' c s"v g,hshi:
kph arumv kxhho cscr yuc bey kv vft/ tck
g"p vhsug ado fanrz"k ct fsh kxhho cyuc
ufhu"c habv ahhfu, chbhvo _ nx,cr kunr'
agf"p auuho vo czv afuko phruao fpauyo/
urtv kghk cdnw ao eht' c "sthhrh cvbh nhkh"
)kw v,uxw ao(/ urtv vgrv 42/

22( ao ehc' t/
32( ao' xg"t uthkl/
42( udo )cntnr zv gmnu( _ vrh ncht rthw

nvf,uc "g. bat prhu ,tbv udpi b,bu jhko"
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d/uvbv vrtc"s ao52vahd gk
vrnc"o uz"k: uvkt c,urv62

"uvac,h
jhv rgv ni vtr."' azv )thbu nak
ujhsv fh to( gbhi fpauyu/

ucrsc"z gk t,r f,c: uthi zu
vadv' fao aatr vf,ucho nak' do
zv nak' )unnahl( tck nv artuh
kvtnhi czv avscrho vo do fpauyo
ctr. hartk' fsf,hc72kt hrgu ukt
hajh,u cfk vr esah fh nktv vtr.'
vtr. vhsugvQ ufi uvac,h jhw rgv ni
vtr.' tck catr trmu, guko fnbvdu
buvd' uvf,ucho vo nak' afi f,uc82

ukt hat duh tk duh jrc ukt hknsu gus
nkjnv' uct"h92h,ehho vpay uvnak/

ugp"z ha kunr' kfturv' anjkue,
vrnc"o uvrtc"s ,kuhw cvcsk chi
abh ntnrh jz"k vb"k )c,u"f
ucf,ucu,( cgbhi thkbh xre:

cdnrt btnr "thkbh xre actr.

hartk" nat"f c,ur, fvbho vkaui
vut "thkbh xre" x,o' apayu, kaui
zv nurv athbu nsucr re cthkbh xre
actr. hartk tkt cthkbh xre acfk
vguko fuku03/

uvvcsk chbhvo: kph v,u"f hvhw
kg,"k ahbuh nbvdu ak guko' tck
kph vdnrt kt hvhw ahbuh nnbvdu ak
guko cfk vguko nkcs ct"h a,vt cv
vbvdv nhujs,/

uvrtc"s xucr fahy, v,u"f tar

"thkbh xre )x,o( g,hsho kvhu,
guaho phru," snzv nufj fb"k ahvhw
chyuk nbvdu ak guko'

]afi vut do cvad,u ni vpxue

"uvac,h jhw rgv ni vtr." aphruau
fpauyu )ukt ado vpxue vzv nscr
csrl nak )fb"k((' fnangu, sra,
v,u"f gv"p "rw hvusv tunr ngchri
ni vguko rw angui tunr nach,i akt
hzheu )cpry anabho nkaui vpxue

"ni vtr." utunrho "ni vguko"([' 

nat"f vrnc"o buey )kph sg,
vrsc"z( fkaui vdnrt' avfuubv re
kthkbh xre actr. hartk' agk fi

"rtuh kvtnhi fuw avscrho vo do
fpauyo ctr. hartk fuw tck catr
trmu, guko fnbvdu buvd"/

s/tuko phrua vrsc"z thbu nuci
kfturv' cpry cvxcr, sg, vrnc"o:

t( nnv ax,o vrnc"o uf,c
achnu, vnahj kt hcyk "scr nnbvdu
ak guko" nuci abfkk czv do t"h'
afi to ct"h h,jukku tu,o bxho

btnr "ctrmfo"' "vtr." ufhu"c )g"s abtnr
cpxue ao' v-u(/ usuje kunr act cvnal
k,jhk, vf,uc "ub,bv vtr.hcukv"/ tkt ah"k
afk vcrfu, khartk _ cpayu, vfuubv kcb’"h
cznbho f,heubo _ fahartk ctrmo/ urtv
sra, v,u"f cphrua "ub,,h danhfo cg,o"/

ansucr cpayu, g"s dhsuk vphru,/ nat"f
kpb"z cf,ucu, ao )eht' c( "thi kl fk thki
xre act"h athbu numht nauh a,h t,ubu,"'
aknshi nvf,uc )uhjh ny' ht( "ukaurev cbh
t,ubu"' ath"z "payhw sert"/ urtv vnal vdnw
ao/

52( ufi cvkw ,aucv p"j ao/
62( pra,bu fu' u/
72( haghw ht' y/
82( ao c' s ))uao: kt hat(/
92( rtv d"f rnc"i vb"k vgrv 4/ tdr,

,jhh, vn,ho ao/
03( ucpry acvpxue gkhu eth )fu' s( kt

27 Bechukotay.qxd  19 łØ  02  06:34  Page 264



שינוי מנהגו של עולם • 25 45כ"ח ניסן - ג' תמוז, תשע"ג
keuyhahju, cjueu,hc265

cdanhu,' vrh zv )do( chyuk nbvdu ak
guko13/

c( chnh ci fuzhct a"shnv vut )rw
gehct( ufk jfnh suru avut vnkl
vnahj23_ "shnv" gs fsh avkfu
knkjnv )peu"b( g"p mhuuhu )anzv
nufhj vrnc"o33avnkl vnahj thbu
mrhl kgau, tu,u, unup,ho uado
chnhu hvt guko fnbvdu buvd' ufskeni
xgh; hu"s( kt thrgu vbxho do kt
ctr. hartk/

ukfi nx,cr kunr' aksg, vrnc"o

guko fnbvdu buvd kg,"k do ctr.
hartk/

v/cxpr gcus, veusa43nxchr
a"guko fnbvdu buvd" vhhbu avec"v
kt hjsa scrho ju. ni vycgQ fk
vgbhbho accrhtv hvhu "gk ycgo
uarao fnu avhu c,jk, vuh,o
ucrht,o53"' unnhkt thi x,hrv
nsra, v,u"f vb"k tar "vg. g,hs
kvhu, byug uguav phru, ci hunv"
ugus nrz"k fhu"c _ fh czv kt h,jsa
scr athbu cdsr vycg' fhui ac,jk,
vcrhtv fl vh,v vbvd, vycg
a"guav phru, ci hunv"63/

gp"z ha kunr do cbudg kabh
vgbhbho acpra,bu _ "uvac,h jhw ni
vtr." u"thkbh xre hgau phru,"
aksg, vrnc"o thbo chyuk scr
nnbvdu ak guko' avrh fl vhw vnmc
c,jk, vcrhtv euso jyt gv"s afk

vthkbu, batu tz phru, uauo jhw kt
vzhev73Q

tkt ag"h jyt gv"s atnr vec"v

"ueu. usrsr ,mnhj duw"83bgau jke

13( utukh hk"p fuub, vrsc"z azv hvhw ct"h
kt c,ur chyuk nbvdu ak guko f"t re bx
scb"h ct"h' agbhi abgav csrl bx' nudck
czni tu cneuo thbu chyuk nbvdu ak guko*

_ g"s vzni ufuw cvhu,o cnscr' ahrs kvo
trcgho abv rmupu, scr huo chunu' un"n thbu
chyuk nbvdu ak guko' nfhui azv vhw re czni
uneuo nxuho' ucatr vneunu, uvznbho batr
vycg c,epu/ ufi zv at"h vht "tr. / / mch"
)hrnhw d' hy/ urtv sbhtk ht' nt )ucnmu"s(
ucvbxni gv"d r"v hd' t( czni ahuachw gkhw _
ruujt' uczni athi huachw gkhw _ dnst )dhyhi
bz' t/ ugus(Q ugarv bxho abgau ktcu,hbu
cchvn"e)tcu, p"v n"v _ vpre sac, zu
),an"v(( _ af"z thbu chyuk nbvdu ak guko'
tkt bx vnjusa npbh scr ab,jsa/ ugs"z _
uvac,h jhw rgv ni vtr./ um"g cvt atcbh t"h
fchsu, ntcbh ju"k )f,ucu, ehc' xg"t u,us"v
rc jbhbt ao/ grul grl ,ek/ rhyc"t f,ucu,
ao( _ 

tck suje kpra fi' a,vhw vbvdv ecugv

u,nhsh,ct"h chnuv"n _ ctupi ak bx )ukt _
hcyk nbvdu ak guko(/

23( kw vrnc"o vkw nkfho ph"t v"d/
33( ao/

43( j"c pk"j/
53( kw gcus, veusa ao/
63( ghh"a ctrufv/
73( rnc"i pra,bu fu' u/ urtv do rnc"i

sra, ,ur, vw ,nhnv )hruakho ,af"d( gw
ebs-v/

]nat"f "udr ztc go fca" )anpra
vrnc"o avut nak( _ h"k sx"k kvrnc"o
)nat"f kvrnc"i( avut chyuk nbvdu ak guko'
kph ado euso vjyt' fakt vhw jhu, rgu,
cguko' vhu cg"j yurpho zt"z cachk
nzubo)tck ktkvzhe( ukt vhw nmc ak "udr ztc
go fca"/ utf"n/ ugm"g[/

83( crtah, d' hy/
*( ugp"z cykv v,nhw gk vrnc"o nna"b

)nhfv z' yu(: fhnh mt,l ntrn"mtrtbu bpktu,/
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nvthkbu, thkbh xre93ucnem, jhu,
vuycgv byhv ycgh, kvzhe73/

tl ntjr uchnu, vnahj g,hs
vguko kvdhg ktu,u nmc agns cu
euso jyt gv"s04' hvt zv ycgu

u"nbvdu ak guko" ctu,u vzni14/

u/uha kear vscr go gus ahbuh
)gherh( bux; chi kaui v,u"f ukaui
vdnrt: c,u"f vkaui "thkbh xre
g,hsho kvhu, guahophru,"' uthku
cdnrt vkaui "ahygbuphru,"/

"guahophru," )fc,u"f( nangu
athkbh vxre humhtu phru, fnu afk
thkbh vntfk "guaho phru,"' nat"f
kph vdnrt hvhw ctupi ak "hygbu"'
vhhbu kt dhsuk rdhk ak thki' fh to

"yghbv" ak scr acgmo thbu ahhl
kvo

]ujhkue zv vut cv,to kjhkue
cpxueho anvo vgbhi bkns: c,u"f
hkphbi ni vpxue  )acpra,bu( "ug.
vasv h,iprhu" svhhbu b,hbv rdhkv
ak gmh vasv' tck vdnrt kuns,
nfpk uahbuh kaui vf,uc: "fh g.bat

prhu ,tbv udpi b,bu jhko" ufpra"h:

"nsf,hc ,tbv udpi b,bu jhko vrh g.
prh tnur nv ,"k fh g. bat prhu t;

thkbh xre hatu prh" fkunr avpxue
njke chi v"g." )thkbh xre( kchi

",tbv udpi" )"g. prh"(' acg. prh
vut ctupi ak "b,bu jhko"' b,hbv'
uvb,hbv vht kph fjo u,fub,o akvo

)"jhko"(' nat"f cthkbh xre avut
ctupi ak "bat" fthku buat scr
aju. nnbu' kt g"h dhsuk rdhk24[/

ug"p vb"k h"k avjhkue chi v,u"f
uvdnw eaur go vnjkue, ccrtah,
rcv34_ vto c,jk, vcrhtv vumhtu
thkbh xre )ak gfahu( phru, tu
kt*34:

v,u"f eth cahy, r"p44)cc"r('
atphku thkbh xre gau phru,' uhkh;
n"g. guav prh"' ukph zv vrh nv
a"thkbh xre g,hsho kvhu, guaho
phru," thbu ahbuh ak jhsuacngav
crtah,' fh to aycg vthki vzv juzr
ubhgurfph avhw c,jk, vcrhtv'

)uct cvnal ksrau, akpb"z
c,u"f gv"p "ug. vasv h,i prhu"'

"kt fsrl avht guav gfahu tkt
fsrl aga,v chnh tsv"r fuw g. prh
guav prh knhbu"54nkns acu chuo

24( rtv jst"d f,ucu, ao/
34( p"v' y/
*34( chruaknh fktho p"t v"z )kph vp"n('

kcw vn"s vhu thkbh xre c,jk, vcrhtv akt
batu phru,' tkt akjs n"s czv avumht thkbh
xre "gcrv gk dzru,hu ak vec"v" ukjs n"s

"anjv cmhuuh uvuxhpv thkbh xre" _ "avi
mrhfhi k,anhau ak tso kgmho ukcbhi"/ urtv
nrtv vpbho khruaknh ao/ npraho kc"r ao/
urtv cvbxni kghk vgrv 93/

44( c"r ao/
54( crtah, t' ht/

93( rtv rnc"i gv", crtah, t' ht: ut"f
btnr fh nekk, trurv vtsnv )ao d' hz( vhu
xre )uf"v ctuv"j gv"p(/ urtv sra, ,ur, vw
,nhnv vb"k/ erci tvri k,u"f ao/

04( rtv rnc"i ao ucsra, ,ur, vw ,nhnv
vb"k/

14( ukvghr )h,hrv nzu( nhruaw achgh, p"s
v"j: fh g. bat prhu ndhs akt bat prhu
cguv"z udpi u,thbv b,bu jhko ndhs akt b,bu
jhko cguv"z/
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avut byug cu chuo guav phru,"'
ugs"z gbhi "vg. g,hs kvhu, btfk"
ahvhw fsrl avhw chnh tsv"r ufshkh;
n"g. prh"54('

nat"f vdnrt x"k fvshgv64

ac,jk, vcrhtv kt batu thkbh xre
phru,' uto fi' kg,hs ahatu phru,
hvhw zv ahbuh ak jhsua' ukfi vut
ctupi ak "hygbu"' "bat prhu"' kt
ctupi vrdhk uvycgh/

z/tuko fs shhe, aphr th tpar
kunr fi nfnv pbho:

t( thi vphrua c,u"f )acthkbh
xre h,fi vahbuh )ufl hvhw cvo(
kg,hs nauo afi vhw c,jk, vcrhtv(
njuur:

cgbhbho akpbh zvcpxue btnr
c,u"f kvshtavut "fsrl aga,v
chnh tsv"r" ubkns nkaubu, vpxueho
chnh tsv"r )cngav crtah,(' uthku
dch thkbh xre kttnru c,u"f avut

"fsrl aga,v chnh tsv"r" )ufhu"c(
tkt bkns nert acpra,bu"ug.
vasv h,i prhu" )seth cskg,"k(/

c( tphku bhnt avbtnr c,u"f

"fsrl aga,v chnh tsv"r" eth do
gk thkbh xre74uvut fsg, r"p afl
vhw do c,jk, vcrhtv' gshhi thbu

nxphe' avrh ksg, r"p anms
vcrhtv gmnv vhu mrhfho kvhu, )nms
mhuuh vec"v( thkbh xre' tkt avtr.
ahb,vnvmhuuh uthkbh vxre batu
phru, )uktjr vjyt v,cyk vahbuh('
humt a"nbvdu ak guko" )nm"g( vut
kvhpl84' ahvhuthkbh xre/

d( ucfkk' eav kpra fi sg,
vrnc"o' avrh n,ufi uvnal scrhu
nufj aaukk kt re jhsua cngav

crtah,' vhhbu scr akt vhw fkk
cngav crtah,' fh to do chyuk

"scr nnbvduak guko"94)tkt "guko
fnbvdubuvd"('

uzv crur agbhbh vahbuhho vb"k
thbo"nbvdu ak guko"Q

phrua "nbvdu ak guko" vut
fvbvd, vguko cpugk cechgu,' uthi
bpe"n fkk n,h becgv vbvdv zu'
c,jk, vcrhtv nna tu ktj"z05Q
ktjr afl becg cycgo ak thkbh
xre akt humhtu phru, uak jhu, rgu,
ahzheu' ufl vht vbvd,o ak thkbu,
ujhu, tku tkph abv kkt ahbuh' vrh

64( f"v cpayu, ksg, r"h cr"a _ cc"r
ao/ ukvhruaknh f"v kfu"g )fcvgrv *34(/

74( uvhhbu an"a kpb"z "kt fsrl avht
guav gfahu tkt fsrl aga,v chnh tsv"r"
vht vesnv fkkh,' utj"f npry vpryho "unbhi
avg. g,hs kvhu, byug / / ci hunv / / nbhi
avg. g,hs kvhu, btfk fuw unbhi at; thkbh
xre fuw"/ tck rtv rnc"i crtah, t' fy

)cxupu( sktvhw fi )avg. btfk( kpbh vjyt/
uf"v kpra"h crtah, )ao' ht( aczv ekekv

"ukt g. prh"/
84( t; akvrnc"i )crtah, t' ht( ugus vut

fskghk x"v-u' acycg n,jhkv gau do thkbh
xre phru,/

94( ugp"z nuci cw vkaubu, crnc"o ao/
unv af,co cxsr zv suet _ h"k avo cxsr szu
utm"k zu/ urtv kaubu cph"t rha v"d vuct
keni cpbho x"h/

05( uvrh tphw fkku, vvbvdv vycgh,
abecgv ctupi a"kt hacu,u" bga,v re tjr

vncuk)bj' j' fc(/
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zv nbvdu ak guko' ucusth aahbuh
abgav cvo vhpl vbvd,o zu vut
chyuk scr nnbvdu ak guko/

)acusth thi neuo kunraycgo

sthkbh xre kt ba,bv' ut; czv"z vo
cfkk thkbu, guaho phru, tkt
anxhcv jhmubh, )dzhr, vec"v( thbo
numhtho phru, cpugk15)ugs"z
ccg"j(Q tkt aphrua vscr vut
aktjr jyt gv"s cyk ycgo
veuso25' uczv"z vo thkbh xre cycgo

)ujhu, yurpu,((/

j/uhuci f"z cveso ,uxp, chtur
csg, vrnc"o:

svbv na"f vrnc"o achnu,
vnahj guko fnbvdu buvd' kfturv
vut nauo axucr' fvsgv ancht35'
a"thi chi vguv"z khnu, vnahj tkt
ahgcus nkfhu, ckcs" ufscrh anutk
cdnrt45/

ufcr veav vkjo nabv55azv xu,r
kfturv scrh vrnc"o gmnu:

t( th,t cdnrt45: "utnr rw jhht
cr tct t"r hujbi fk vbchtho fuki
kt b,bctu tkt khnu, vnahj tck
kguko vct ghi kt rt,v tkeho

zuk,l65' upkhdt sanutk stnr anutk
thi chi vguv"z khnuvn"a tkt agcus
nkfhu, ckcs fuw"/

uvrnc"o puxe75frw jhht cr tct
)spkhd tanutk(: "tnru jfnho fk
vbchtho fuki kt bhctu tkt khnu,
vnahj tck vguko vct ghi kt rt,v
tkeho zuk,l"/

c( cnabv85: kt hmt vtha kt
cxhh; ukt cea, fuw uto hmt jhhc
jyt,' rw tkhgzr tunr ,fahyhi vi
ku' ujfnho tunrho thbi tkt kdbth'
abtnr82uf,,u jrcu,o kt,ho
ujbh,u,hvo knznru,' kt hat duh tk
duh jrc ukt hknsu gus nkjnv )uth
,fahyhi bhbvu kt hvu cykhi kg,hs'
ra"h(/ ucdnw ao bjkeu: ksgv tj,
x"k do krw tkhgzr afkh zhhi cykhi
khnu, vnahj "upkhdt sanutk fuw
nxhhg khw krw jhht cr tct"' uksgv
tjr, xucr rw tkhgzr athbi cykhi
khnuvn"a' "vhhbu sanutk upkhdt
sr"j cr tct"/ tck kjfnho fkh zhhi
cykhi khnuvn"a kfu"g' ukphfl to
hmt cxhh; fuw jhhc jyt,/

uvrnc"o puxe95fsg, jfnho
akscrh vfk thbo xucrho fanutk
ufb"k/

y/uha kunr vchtur czv' svbv

65( haghw xs' d/
75( vkw ,aucv ao' ufi cphv"n xbvsrhi p"h

)cvesn,u s"v ug,v tjk( vcht ntnr sr"j
c"t tr"h udo vt sthi chi vguv"z fuw/

85( ac, xd' t/
95( vkw ac, ph"y v"t/ )nahgurh vrnc"o

sacug zv ),an"v( _ cvjkuev sd"p khuo(/

15( ug"s fathi nyr hurs/
25( uh"k akfi nu,r kvrfhc thkbh xre zv

gk zv tg"p athbu nhbu )rn"t hu"s xrm"v x"u/
urtv ao x"d ua"l ao xe"d/ uf"v ksg,
vrnc"o _ rtv nrtv vpbho khruaknh acvgrv
*34( _ fh czv"z thi cvo fkk vfj uvycg
kgau, phru,' ukg,"k hvhw zv jhsua uchyuk
ycgo ak gfahu/

35( vkw nkfho ph"c v"c/ vkw ,aucv xp"y/
45( crfu, ks' c/
55( vkw ,aucv p"j v"z/
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kfturv ,nuv thl f,c vrnc"o
akhnu, vnahj kt hcyk scr nnbvdu
ak guko ukt hvt fk jhsua cngav
crtah,' uvkt tjs nh"d vgherho06

vut ",jhh, vn,ho"16)avht chyuk
nbvdu ak guko ujhsua cngav
crtah,(?

caknt kvahyu,26aguko v,jhw
vutguko vct )u,fkh, akhnu, vafr
vut kbanu, cdupho( _ vrh a,jhh,
vn,ho vht gbhi cp"g' ukt "jke"
nhnu, vnahjQ

tl kph ahy, vrnc"o36' aguko
vct vut guko vbanu, )ckh dupho(
uguko v,jhw thbu ,fkh, akhnu,
vafr' tkt a,jhh, vn,ho ,vhw czni
u,eup, hnu, vnahj kpbh avbanv
,dhg kguko vct _ bnmt' akph
ahy, vrnc"o hvhw jhsua cngav
crtah, ),jhh, vn,ho( chnu, vnahj/

uthl tpar kunr achnu, vnahj kt
hcyk scr nnbvdu ak guko?

ubrtv ax"k kvrnc"o aha cw
gbhbho cabh znbho aubho: ha gbhi
uzni chnu, vnahj aeaur go cht,
vnahj' uha gus gbhi uzni bux;'
ah,ux;ktjr,eup, v,jk,hnu,
vnahj' acu h,uxpu vbvdu,' scrho
ahgav vec"v' ctu,uzni' krcu,
gbhbh ahbuh nbvdu ak guko46' uzv hvhw
ftnur c,eupv ntujr, hu,r56chnu,
vnahj dupt66/

h/ugp"z nuci nv avrnc"o kt

06( phv"n kvrnc"o xbvsrhi ao cxu;
vesn,u/

16( ugs avfupr czv thi ku jke kguv"c
)nabv xbvsrhi ao/ rnc"o vkw ,aucv p"d v"u/
ucphv"n ao s"v ug,v tjk: uthi s, ukt sceu,
cs, hvush, knh akt htnhi zv(/

26( rtv rtc"s vkw ,aucv p"j v"c ucf"n
ao/ rnc"i cagr vdnuk/ uf"v vvfrgv c,ur,
vjxhsu, _ rtv keu", mu yu' d/ a"a xv'
xg"s/ srn"m hs' c )"uf"v vtn, g"p veckv"(/
urtv ,aucu, uchturho* )ev",' cruekhi'
,ak"s( xh"t gw 75 vgrv 32/ ua"b/

36( vkw ,aucv ao/ phv"n xbvsrhi ao/
tdr, ,jhh, vn,ho )tu, uw(/ urtv gcus,
veusa j"c pn"t ctrufv/

46( gp"z hun,e zv avrnc"o npry cph"t
ao )vuct keni cpbho xhu"s(: "tk hgkv gk
sg,l avnkl vnahj mrhl kgau, tu,u,
unup,ho unjsa scrho cguko tu njhw n,ho" _
fh bey vft fk vscrho atfi hvhu xu"x chnuv"n
)fnu a,vhw ,jhh, vn,ho(' tkt af"z vut gbhi
bux; ahvhw czni ktj"z chnuv"n dupt' uth"z
gbhbu ak vnkl vnahj uhnuv"n c,eupv vtw
fcpbho/ ukvghr npreh vmkjv kvrnc"o: uzt,
vht rthw dnurv gk a,jv"n b,kh, cnahj/

56( un"a vrnc"o ctdr, ,jhh, vn,ho ao:
tkt hjhw t, vn,ho cjpmu urmubu ftar hrmv
uknh ahrmv tu chnu, vnahj tu kpbhutu fuw _
thbu juke gk nrz"k cf"n a,jv"n ,vhw czni
nxuho*' f"t fuub,u achfuk, vw kvjhu, vn,ho
)ftar hrmv( cfk zni ahrmv' ufnuct cb"l
ua"x ufuw/

66( do cak"v )fd' c( chtr aksg, anutk
,vhhbv cw ,eupu,/ tck f,c "fh tpar afuub,
anutk vut gs fku, tk; vaah vzv tck tj"f
nusv anutk kfk nv atnrbu"*' vhhbu ctk; vzw/
unnahl "utpar t; ctk; vaah nusv anutk

*( rtv d"f zj"t eky' t/ urtv ao eks' t/

*( u"t; atnr upkhdt sanutk' h"k spkhdt

r"k ha jhkue fh fk tjs nscr gbhi tjr" )ak"v

ao(/

*( tdru,-eusa f"e tsnu’"r akhy"t frl cw

gw gu/ vnu"k/
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vcht fk rthw kscrhu crta pre h"c
kna"f "tk hgkv gk vkc achnu,
vnahj hcyk scr nnbvdu ak guko"'
fao ancht cpre akpb"z*66cgbhi
anahj thbu mrhl kvrtu, tu, unup,

_ uz"k: utk hgkv gk sg,l avnkl
vnahj mrhl kgau, tu,u, unup,ho
unjsa scrho cguko tu njhw n,ho
ufhumt cscrho tku' thi vscr fl76

avrh rw gehct jfo dsuk njfnh
vnabv vhw uvut vhw buat fkhu86ak ci
fuzhct vnkl uvut vhw tunr gkhu avut
vnkl vnahj96' ushnv vut ufk jfnh
suru avut vnkl vnahj' gs abvrd

cgubu,07' fhui abvrd busg kvo
athbu' ukt atku nnbu jfnho kt tu,
ukt nup,' gf"k/

07( urtv do rnc"o vkw ,gbhu, p"v v"d:
ushnu fk hartk udsukh vjfnho avut vnkl
vnahj ubpk chs vrunhho* ubvrdu fuko/

cvad, vrtc"s cvkw nkfho: "uvkt ci
fuzhct vhw tunr tbt vut nkft nahjt uakju
jfnho kcseu th nurj usthi tu kt ufhui skt
gchs vfh eykuvu" )xbvsrhi md' c(/ ucb"f ao
)ndsk guz' fx; nabv' rsc"z )c,hru. abh('
kj"n( ,hrmu atdsu, jkueu, vi' fh cthf"r
)gv"p ckg vw ukt jnk _ c' c/ uf"v chruaknh
,gbh, p"s v"v( th,t _ skt fcdnw _ atunu,
vguko vrduvu ukt jfnho' uvrnc"o pxe fshgv
zu/

ut; stpuah njkue, kt npahbi' ucpry
njkue, cnmhtu,_ nh vrd t, ci fuzhct?

h"k sthi njkue, cnmhtu,' kfu"g )do
ksg, vdnw uvrtc"s( bvrd kpugk g"h tunu,
vgukoQ ukfu"g )do kvrnc"o**( vhu njfnh
vsur axcru athbu nahj' ufnu rw hujbi ci
,ur,t atnr krw gehct: "gehct hgku gacho
ckjhhl ugshhi ci sus kt ct" )hruaknh uthf"r
ao( uvo akju kcuseu to vut nurj usthi'
ufartu athbu nurj usthi' ukphsg,o )nat"f
ksg, rg"e ufi pxe vrnc"o( v"z xhni athbu
nkl vnahj' unfhui agav nkjnu, go vgnho

*( cspux runh r"n "vduho"/ urtv kghk 

vgw 5/

**( un"a vrnc"o )cvkw nkfho( "ushnv vut

ufkjfnh suru avut vnkl vnahj" _ gfm"k

afuub, vrnc"o vht re ac,jhkv "shnu" fk
jfnh suru avut nahj' tck tj"f fnv nvo

vxheu athbu nahj )fnpura cjz"k' fcpbho

vvgrv(' tkt avrnc"o kt pxe fnu,o/

do h"k avrnc"o x"karuc jfnh hartk' tu

gf"p "dsukhvjfnho" )fkaubu cvkw ,gbhu, ao(

xcru frg"e' ukfi f,c "fk"/ ukvghr actw

nf,"h vrnc"o' vkaui "ushnu vut ujfnh suru"

ckh ,hc, "fk" )g"s kaubu cvkw ,gbhu, ao(/

kfk nv atnrbu fuw tnbo vbuksho cesuav kt
hakuy cvo vnu, gus / / ufi vn,ho tar hjhu
ccht, nahj fuw tz hatru jhho uehhnho" )uvut
skt fsg, vrnc"o(/ 

tck g"p vncutr cpbho nufrj kunr ado
ksg, vrnc"o ,vhw ,eupv vcw ctk; vaah'
hnuv"n aczni vzv/

*66( ph"t v"d/
76( ukfi aukk vrnc"o )g"p vkfv zu( _

nrz"k scseuvu ukt vhw nurj usthi ueykuvu
)xbvsrhi md' c(' f"t "abvrd cgubu," fskeni/
urtv keni vgrv 07/

86( vneur g"z _ ufi neur vvh,r kjfo
dsuk )rc nucve sfk vsur uprbx sfk vsur _
xprh x"p crfv( _ kvhu, buat fkho _ vrh
h,rv nzu vbvd, sus vnkl )a"t yz' ft(/
ukvghr av"z nkjn, vmkv sfk hartk utv"e
fuw' ueruc kunr avhw peu"bcdu; vnkjnv kcyk
)vdzhru, u(vrhdu, ahvhu fnv cb"h cjhho*/

96( kt re c"jze, nahj"/ urtv kghk
xux"s/

*( ukfi vhw buat fkhu' ukt nauo a"vhw tunr

gkhu avut vnkl vnahj"/ ugp"z m"k svnal kw

vrnc"o "uvut vhw tunr fuw" v"z gbhi bux;/
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fh tg"p aabh preho tku crnc"o
sbho cabh gbhbho aubho' cpre h"t
nsucr gk nkl vnahj gmnu upre h"c
gk nmc vguko chnu, vnahj' n"n
vrh guxe vrnc"o cpre h"c gk nmc
vguko uthl avut eaur ccht,

vnahj'

unnhkt fjv ak vrthw acpre h"t

kdch nkl vnahj hpv do kdch vnsucr
cpre h"c gk nmc vguko chnu,
vnahj aeaur go cht,u' unvo
a"guko fnbvdu buvd"

_ afi thku vhw dsr"hnu, vnahj"
chyuk nbvdu ak guko ujhsua cngav
crtah,' vhw humtazvugbhbu ak
nahjQ cht,u ak nahj nchtv khsh
chyuk nbvdu ak guko ujhsua ngav
crtah,' utz vhw m"k a"nahj mrhl
kgau, tu,u, unup,ho unjsa scrho
cguko" ucnhkt zuvh vcjhbv ucshe,
tnh,,u to vut nahj )fhui aczv
n,cyt jhsuau fb"k(Q

ufhui anfrhj vrnc"o )nrw gehct
ufk jfnh suru cahhfu, kci fuzhct(
anahj thbumrhl kgau, tu, unup,'
nuci unufj nzv acht, vnahj thbv
nchtv cgecu,hw chyuk nbvdu ak
guko17/

kph ajac avut vnkl vnahj t; akt nurj
usthi )fh xcr fr"g( ubpku rcho ncb"h ufuw _
ha ku shi rus; )rtv xbvsrhi gd' t/ ua"b(
amrhl kvrdu/ tck cpugk tuv"g vrduvu/
ucxdbui kaui vrsc"z ao: "uha kpra vt
stnrhbi cpre jke' fhui sjzhuvu skt nurj
usthi eykuvu fkunr rpu hshvo nnbu uctu
vduhhouvrduvu"***/

unjkue, vrnc"o uvrtc"s czv vht****:
kahy, vrnc"o )g"p sg, rg"e( anahj thbu
mrhl kgau, tu,u, unup,ho _ vrh pauy
abvrd kt njn, akt vhw nurj usthi' avrh do
nup, zv thbu mrhl kvrtu, )c,jhk, cht,u(/
ukfi f,c "abvrd cgubu,"/ uvrtc"s apuxe
)g"p vdnw xbvsrhi usg, r"h ci ,ur,t( anahj
mrhl kgau, tu,u, unup,ho nhs c,jhk,
v,dku,u _ x"k abvrd njn, akt vhw nurj
usthi' utg"p acpugk vrduvu tuv"g' dcrt
eyhkt )g"h px"s c"s( eyku )frsc"z kghk(
utukh h,hrv nzv _ fathi c"s hfukho kehho
guba apxeu nehhnhi tu,u g"h tjr )yuau"g
ju"n x"c ucb"f ao( _ nat"f kvrsc"z seav
ndy' a"to vduho ngmni tbxuvu gs af,c
vuthk uvshi bu,i ahf,uc vrh zv dy pxuk" t;
akt cyk )rnc"o vkw dhruahi xp"c(/

17( unv atgp"f n,jhk crph"c "tk hgkv
gk vkc achnu, vnahj fuw" vrh nshhe uf,c
)kt "tk hgkv gk vsg,"' g"s vkw cph"t ao'
f"t( "gk vkc"* _ athbu ct kakuk ex"s
csg,achnu, vnahj hcyk scr nnbvdu ak
guko' f"t t;acsg,' gs fnv aafku usg,u
nahdho ngk, ugbhi vnahj )ucnhkt _ shnu,
vnahj( _ thbu auky unuak gs kchyuk nbvdu
ak guko'

cf"z tpar tar nms tv"r u,aue, vkc
kvngku, s"hafhk hruo ubat udcv nts" )haghw
bc' hd/ urtv rnc"o vkw ,aucv p"y v"c ukeni
fti/ agr vtnubv ktsnvtn"m pb"u uthkl/
chtuv"z fc' d( hgkv gk kcu ahcyk scr nnbvdu
ak guko/ ud"z ct kakuk/ utf"n/

***( uc,aucu, ujhw nrc xgshw tci sbti

)bspx c,aucu, vrnc"o ptr vsur xhw rfv'

ugus(: urz"k tnru cxbvsrhi p"j ajfnh hartk

vrduvu gk atnr avut nahj uvut kt vhw nzrg

sus/ tck rtv cryburt kru, s' u/

****( rtv fx"n' svt stnru cpre jke

t,ht skt fanutk fuw urchbu xucr fanutk fuw/

*( ukvghr acf,"h ,hni do fti vkaui "gk

vsg,"/
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ht/unuci kph zv' atrhfu, scrh
vrnc"o cpre h"c cgbhi nmc vguko
chnu, vnahj' f"z vut cgbhi uzni
achnu, vnahj aeaur go nkl vnahj
ucht,u/

vhhbu' acpre h"t nctr vrnc"o*17

nvu gbhbu ak nkl vnahj: "vnkl
vnahj g,hs kgnus ukvjzhr nkfu,
sus khuabv knnakv vrtaubv ucubv
vnesa unec. bsjh hartk ujuzrhi fk
vnapyho fuw"' avut hcht t,
vakhnu, cnmu, uvkfu, v,urv27/

ktjr nfi cpre h"c nscr vrnc"o
gk nmc vguko aharur cv,to kzv'
ufnu anxhho37ahartk hvhu "pbuhhi
c,urv ujfn,v fuw uctu,u vzni kt
hvhw ao kt rgc ukt nkjnv fuw ukt
hvhw gxe fk vguko tkt ksg, t, vw
ckcs ukphfl hvhu hartk jfnho
dsukho ufuw" )ugher47( aehuo vnmuu,
uvkfu, v,urv hvhu cguko afnbvdu
buvd/

hc/g"p fvb"k ,uci do ahy,
vrnc"o cvcb, pxueh v,urv untnrh
jz"k aubho cgbhi vhgusho fuw
skg,hs:

tu,o hgusho ubcutu, veauru,
cnahj gmnu' ngahu aku' unv

ah,rja cguko f,umtv ncht,u _
npra vrnc"o athbo gbhi ak chyuk
nbvdu ak guko' ukfi vut npra t,
vpxue "udr ztc go fca duw" af,uc
cvnal k"uhmt juyr ndzg hahduw57"
athbu tkt "nak ujhsv"/

]unctr cphrua t, vnak ujhsv
ak vpxue "ahvhu hartk huachi kcyj
go ragh gfu"o"' utg"p annahl

"ufi fk fhumt ctku vscrho cgbhi
vnahj vo nakho" uthbu npra t,
vbnakho' utsrct nxhho "uchnu,
vnahj husg kfk kthzv scr vhw nak"'
fh gher fuub,u kvxchr acpxue zv
act cvnal k"uhmt juyr duw" ncutr
gbhbu ak nahj' akt hvhu khartk
auo ckcukho ntuv"g ucnhkt "hvhu
pbuhhi c,urv ujfn,v" fuw67[Q

nat"f pxueh untnrh rz"k athbo
ctho cvnal knahj ucht,u' tkt
nscrho gk bcutu, uhgusho ahvhu
kg,hs kct' fukk do vtnur kghk:

"uvac,h jhw rgv ni vtr." unrz"k
vb"k "thkbh xre g,hsho kvhu, guaho
phru," tfi npra vrnc"o athbo
nak tkt fpauyo' uzv hvhw c,eupv
ntujr, hu,r ),eupv chnu, vnahj
dupt(77/

57( haghw ht' t uthkl/
67( ukvghr nshue kaui vrnc"o "ufi fk

fhumt ctku vscrho cgbhi vnahj)ukt chnu,
vnahj( vo nakho"/

77( unv avrnc"o f,c cphrua vnabhu,
)xbvsrhi cvesnv kpw jke( snjz"k ac, )k'
xg"c( g,hsv t"h a,umht dkuxetu, ufkh nhk,'
vphw "kph acb"t tunrho fahnmt tso scr
nufi unzuni pkubh nmt p, tpuh u,cahk ncuak

*17( v"t/
27( rtv ctrufv keu"a jh"j gw 772 uthkl/

ua"b/
37( ph"c v"s-v/
47( kvghr nabh vphruaho cgbhi: uvbahtho

vchtu )hunt gv' xg"t/ ,hc"g uhevk kv' fz
)rchbu cjhh ao(/ pra"h ao nxprh bat z' d/
ugus(: jyho ahrsu cgcho )nbju, xy' c/ ra"h
u,uxw ao(/ ugus/
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hd/g"p vb"k huci do vjhkue chi
vntnr c,u"f uvnhnrt cf,ucu,:

vdnrt cf,ucu, "g,hshi fk thkbh
xre act"h ahygbuphru,"' anurv
azvu thbu gbhi ycgh' tkt gbhi nhujs'
uct"h suet' nscr, gk v,eupv
vrtaubv' atz _ ksg, n"s zv
cf,ucu, _ hvhw jhsua )bx( ctr.
hartk'

uc,ur, fvbho abtnr x,o "t;
thkbh xre g,hsho kvhu, guaho
phru," uafl hvt ycgvthkbu, cfk
vguko' nhhrh c,eupv vabhw ak hnu,
vnahj' atz hjuk ahbuh ak jhsua
cngav crtah,' unnhkt ha,bv ycgu

)do( ak thki vxre kvumht phru,/

hs/unuci gp"z athi pxeh
vrnc"o xu,rho' anv af,c "thi chi
vguv"z khnu, vnahj tkt ahgcus
nkfhu, ckcs" eth c,eupv vrtaubv

ak hnu, vnahj' uthku na"f "fk

vbchtho fuki )kt( bhctu )tkt( khnu,
vnahj ufuw" eth c,eupv vntujr,
chnu, vnahj/

ut,h aphr do na"f avhumt cfkh
zhhi cac, jhhc jyt,' fh vpxue

"uf,,u jrcu,o kt,ho" vnscr gk
nmc vguko ahvhw kg,hs kct' npra
vrnc"o fpauyu ukt srl nak ckcs'
uzv hvhw c,eupv ntujr, hu,r
chnuvn"a' ufhui actu,v ,eupv
)gf"p( cykho fkh zhhi87' vrh zu vufjv
afkh zhhi thbo ,fahyho/

yu/uvbv ccrfu, ao tnru
cvnal kdnw vb"k )fk vbchtho kt
b,bctu tkt khnuvn"a fuw(: utnr rw
jhht fuw fk vbchtho fuki kt b,bctu
tkt kcgkh ,aucv' tck msheho
dnurho ghi kt rt,v tkeho zuk,l/
upkhdt srw tcvu st"r tcvu neuo
acgkh ,aucv gunshi97msheho dnurho
thbo gunshi08/

/ / ukfi em; vjfo vzv atnr vntnr vzv gk
,knhsu fakt vchi scru ujac avut gk pauyu
uvahcu fph vad,u ukt vh,v tu,v v,aucv
,aucv vtnh,h, uvrthw gk akt vahc ku gk
tn,,u _ nv avcht rthw tk ,gi fxhk
ftuk,u"/ _ anpra skt fpauyu' t;
acpayu, nzv atjuh khw r"d nang afuub,u
fpauyu _

fh vf,uc "hvh phx, cr ctr." ),vkho gc'
yz( annbu knsu a"g,hsv fuw" _ ct cvnal
kvf,uc )ao' t( kaknv tkeho napyhl knkl
,i umse,l kci nkl seth gk nkl vnahj/ ugs"z
vut cbudg katr vnhnru, cac, ao kpb"z _
t; acfuko tjuh khw )anang avfk fpauyu('
fh cfk vpxueho nsucr cvnal kcht, nkl
vnahj uvdtukv agk hsu' ukt x,o ,htur nmc
ahvhw cguko cp"g/

87( nat"f c,eupv vtw shnuv"n' t; ado
tz "kt hvhw ao kt rgc ukt nkjnv" )rnc"o
vkw nkfho xph"c( _ thi rthw afkh zhhi hcyku'
fh to' anfhui "avyucv ,vhw nuapg, vrcv
ufk vngsbho nmuhhi fgpr" )fvnal kaui
vrnc"o ao( "kt hvhw rgc unkjnv" cpugk'
tck kt aha,bv ycgcb"t' uhcyku vfkh zhhi/
ukvghr n"heunu bt vbgrho uhajeukpbhbu"
)a"c c' hs( _ cfkh zhhi )jrc( tck ctupi ak
ajue )krtu, nh nkuns cahnua cjrc hu,r'
ugs apl so( ukt nkjnv )nmu"s ao ugus(/
urtv fkho rpf"s/

97( uh"k skrw tcvu ghi kt rt,v tkeho
zuk,l _ gk cg", btnr/

08( dhrx, vrnc"o )vkw ,aucv skeni
cpbho(: thi ms"d hfukhi kgnus/ uf"v cse"x
crfu, ao n"dkhui"/ ucf"n cst"j "m"d thi
hfukhi kgnus )ao("/
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unfhui acw vnhnru, ak rjc"t
tr"h ctu ftjs' nang sahhfho
tvssh' vhhbu akahy,u a"fk vbchtho
fuki kt b,bctu tkt khnu, vnahj
fuw" mrhl kunr do a"fk vbchtho
fuki kt b,bctu tkt kcg", fuw"' kt
frw tcvu )ukt fanutk(/

tuko vrnc"o tg"p af,c "tnru
jfnho fk vbchtho fuki kt bhctu tkt
khnu, vnahj fuw" n"n pxe18

"tnru
jfnho neuo acg", gunshi thi
msheho dnurhi hfukhi kgnus cu"'

ukvb"k nuci' akt tnr rjc"t
tr"h amsheho dsukho ncgkh ,aucv'
tkt kahy,u ado c,jk, hnu, vnahj
hvhw chyuk nbvdu ak guko ugk zv

"b,bctu fk vbchtho"Q

tck kahy, vrnc"o ac,jhk,
hnu, vnahj guko fnbvdu buvd' vrh
th"z nfrhj amsheho dsukho ncgkh
,aucv28/

yz/tkt aktjrh fk vb"k gshhi
mrhl chtur: fhui adsr hnu, vnahj
)act cvnal kcht, vnahj( eaur
ksg, vrnc"o cfl aguko fnbvdu
buvd' nsug nufrj vscr achnu,
vnahj gmno ,vhw ,eupv buxp, acv
hhcyk nbvdu ak guko? ugus )ugher(
nvh tu,v xhcv bpktv a,cht u,druo
kjhsua bpkt zv ak vbvd, v,eupv
vabhw?

uhuci cveso scrh vrnc"o ctdr,

,jhh, vn,ho aku38anv aphra t,
vhgusho skg,hs )udr ztc go fca
ufhu"c( avo srl nak ujhsv "thi
scrbu zv vjkyh48fuw avo nak"
utpar ah,ehhnu fpauyo58/

ukfturv' kpnab", )ht-hc( vrh
vfrjkpra t, vhgusho veaurho
cnahj ucht,u athbo chyuk scr
nnbvdu ak guko' kph adsruak nahj
vut kpguk cguko fph avut "fnbvdu
buvd" suet fb"k?

hz/uha kunr vchtur czv:

vbv hsugho scrh vdnw68kdch
x,hr, vpxueho: "f,hc78utru go
gbbh anht fcr thba t,v uf,hc88gbh
urufc gk jnur' zfu go gbbh anht kt
zfu gbh rufc gk jnur" )ugs"z n,rm,
vdnw98x,hru, ak pxueho tjrho
ufhu"c(/

unuci nzv kdch atr gbhbho
achnu, vnahj' acagv ahartk hvhu
cnmc ak "zfu" hvhu fk vgbhbho ctupi
tjr kdnrh' tupi bxh09/

]azvu tjs ntupbh v,huul cnjkue,
kdch cbhi vnesa skg,hs: acfnv

38( tu, uw/
48( f"v c,rduo etpj/ uc,rduo rw anutk

tci ,hcui "thi scrbu zv dzhrv"/
58( ghh"a cpryhu,/
68( xbvsrhi mj' t/
78( sbhtk z' hd/
88( zfrhw y' y/
98( xbvsrhi ao/
09( rtv fu"p )hu"s xe"h xu; ch, vxpe(Q

tumr ckuo kg"h xbvsrhi ao _ aczv ,kuh d"f
to tkhvu ct nt,nuk kpbh cht, vnahj/ urtv
rnc"o vkw nkfho ph"c v"c/

18( vkw ,aucv p"z v"s/
28( ygnu ak vrnc"o kpxue frc tcvu )ufi

nuct cpahyu, cfnv neunu, cst"j( _ rtv
keu"a jh"s gw 163 uthkl/
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neunu, th,t19avnesa vakhah

"cbuh unaufkk vut hdkv uhcut
nanho29" ucne"t btnr39)ufi pxe
vrnc"o49( anahjcubv nesaQ

azvu ,kuh cabh tupbh dtukv vb"k'
to "zfu" vrh "hdkv uhcut nanho"
nat"f to "kt zfu" hvhw vcbhi chsh
tso59)g"h nahj69([/

uzv acxw vhs' xpr "vkfu, vkfu,"
pxe vrnc"o akt hvhw chyuk scr

nnbvdu ak guko' vut fhui agbhi
nahj ucht,u uvdtukv cfkk' vut
vkfv' vkfv crurv upxuev' ufl vut
do vtupi czv avut thbu,kuh ctupi
sngav cb"t )nat"f vdtukv ctupi
stru go gbbh anht ufhu"c a,kuh czv
ahartk vo cnmc ak "zfu" athbu
crur unujky fh vfk chsh anho ju.
nhr"a79uvrau, kfk tso b,ubv
fuw89('

ukfi vrnc"o n,tr t, vdtukv
ctupi fzv avut vkfv'nufrjkvhu,
)kkt ,ku, cnmco ak hartk(/

hj/cgune hu,r: zv avrnc"o
n,tr t, vdtukv ctupi akt hvhw
chyuk scr nnbvdu ak guko vut )kt
nauo an,tr t, vdtukv a,ct
ctupi ak "kt zfu" j"u' tkt( nauo
avut npra anv atnru jz"k acnmc
ak "zfu" hvhu fu"f ghkuhho cvbvdv
bxh, fuw' vrh zv gbhi bux;kgmo dsru
ak nahj/

fkunr: nms dsru ak nahj ucht,u
vxsr vut ak guko fnbvdu buvd' fh
ftnur jhsuau ak cht, vnahj
cvkfvvut agk hsu ,ct akhnu,
ehuo nmu, uvkfu, ak ,urv )aeaur
cguko afnbvdu buvd(/

tkt acagv ahartk vo cnmc
bgkv ak "zfu" hvhw gbhi bux;'
avec"v hrtv bxho ufuw kvrtu,
,uxp,vjchcu, uvngkv ak hartk/

]ugs"z cgbhi ,huul vb"k ccbhi

19( pra"h xufv nt' xg"t/ r"v k' xg"t/
uf"v c,uxw xufv ao/ acugu, yu' rha g"c s"v
thi' unxhho "ufi npra cnsra ,bjunt" )uh"k
avfuubv k,bjunt peush ht(/ zj"t fj' t/ j"c
by' xg"t/ ej' xg"t/ j"d rft' t/ hk"a ,vkho
rnz ,,nt cxupu' ,,nj cxupu/ urtv ,bjunt
)ctcgr( crtah, hz )cxupu(/

29( kw ra"h xufv ao/
39( hruaknh ndhkv p"t vh"t/ uhe"r p"y' u/

cnsc"r ph"d' c/ urtv do hruaknh pxjho p"y
v"t ),uxp,t pxjho p"j' c( _ kdhw uphw vnb"j
nmuv ap/

49( vkw nkfho rph"t ucxupu/
59( gp"z n,urm, d"f vshgv vb"k avnesa

hdkv uhcut nanho' ukfturv: vrh nxupr cnsra
)c"r xpx"s( a"chnh rhc"j dzrv nkfu, vragv
ahcbv chvn"e vuahcu fuw uvhu nxpehi kgukh
dukv fx; uzvc ufk mrfo fuw" fsh kcbu,
chvn"e )ukt mhpu ahdkv uhcut nanho( _
u,nuv sgv vb"k' av"z ngav rc ahcbv chsh
tso )urtv do nb"j nmuv mv( _

tkt schnh rhc"j vhw nmc skt zfu )ufsnufj
nzv dupt avhu zeueho kzv a,dzr nkfu,
vragv(' ukfi vhw chvn"e bcbv g"h cb"t suet/

69( fkaui vrnc"o ao/ uvut sg, rw tkhgzr
cuhe"r ucnsc"r ao _ nat"f catr neunu,
vb"k )vgrv 39( kt btnr ahvhw g"h nahj suet/
uczv n,ur. zv achnh rhc"j rmu kcbu, chvn"e
ckt nahj _ fh zv anahj )suet( hcbv chvn"e
vut jhsua v,knhs u,he _ r"t ahvhw ktjrzni
rhc"j/

79( crfu, kd' c/
89( rnc"o vkw ,aucv rp"v/
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vnesa skg,hs: vphrua czv vut )kt
anv a"hdkv uhcut nanho" xu,r

k"nahj cubv nesa" tkt( anms dsr
vvkfv' gbhi cbhi chvn"e vut jhuc
nmuv gk hartk' ufna"b ugaukh
nesa99' ukfi puxe vrnc"o anahj _
agk hsu "juzrhi001fk vnapyho chnhu
favhu neuso" unubhi nkl )utj"f(
cubv chvn"e101_ nkl vnahj hcmg
t, nmu, cbhi chvn"eQ

uvnmc ak "zfu" pugk vuxpv'
ac,ul v"nesa sknyv" hct uh,kca
v"nesa skngkv" a"hct uhdkv
nanho"201[/

hy/ugp"z nuci vvfrj k,eupv
vabhw achnu, vnahj' fh ktjr cht,
vnahj )cthzv tupi avut( akt hvhw
khartk "buda uncyk"301a"thbi
nbhju, kvi kgxue c,urv ucnmu,
fvudi"401' utsrcv hvhu "pbuhhi c,urv
ujfn,v301" gs atphku "gxe fk
vguko)fk vtunu,( hvhw "ksg, t, vw

ckcs ukphfl hvhu hartk jfnho
dsukho fuw fnho kho nfxho"501' azvu
akhnu, vnmc ak "zfu" _ vrh azv
hcht cvfrj,eupv )abhw( )chnu,
vnahj dupt( cv hvhw chyuk nbvdu ak
guko' vvbvdv vbxh, )fukk vgbhi
vhxush _ fkaui vrnc"o601_ ,jhh,
vn,ho(/

ukfi' cxpr vhs' acu nxchr
vrnc"o t, dsru ak nahj ucht,u
g"p vkfv' vut nxchr thl hvhw nmc
vguko czni utupi ak "guko fnbvdu
buvd" )cv,to kgbhbu udsru ak
nahj(Q

tck ctdr,,jhh,vn,hovut
nuxh;)chtur cxpr vhs( fh "thi scrbu
zv vjkyh" avrh cnmc ak "zfu" vrh
gus cvhu,o cdku, ,vhw cpugk' nhs

c,jk, vdtukv vbvdv nhujs,
nkngkv ak chyuk nbvdu ak guko'
ufhnh mt,l ntr. nmrho trtbu
bpktu,701/

99( rtv rnc"o vkw chvc"j c,jk,i: ugau
kh nesa fuw cbhi vg,hs kvcbu, fuw/

001( rnc"o vkw nkfho rph"t/
101( rnc"o vkw nkfho c,jk,u/ urtv

keu"a jy"z gw 403 uvgrv 94 ao/
201( rtv do keu"a jh"j gw 814 uthkl

ucvbxni ao/
301( rnc"o vkw nkfho ph"c v"s/
401( rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/

501( rnc"o xu; vkw nkfho/ urtv keu"a
jf"z gw 642 uthkl/

601( phv"n cvesn,u kpw jke: vut hxus
nhxush nav rchbu g"v/ uc,rduo etpj:
nhxusu, ,ur, nav rchbu/ urtv kghk vgrv 16
vnal kaubu/

701( nhfv' z yu/ urtv zj"t vanyu, xf"v/
tuv", kvm"m )b"l frl tw( gw ,pz xe"z-j/

27 Bechukotay.qxd  19 łØ  02  06:34  Page 276

keuyhahju, 262

t/f,c vrnc"o cvkfu, nkfho1:
tk hgkv2gk vkc achnu, vnahj
hcyk scr nnbvdu ak guko' tu hvhw
ao jhsua cngav crtah,' tkt guko
fnbvdu buvd3' uzv abtnr chaghw4udr
ztc fuw nak ujhsv fuw ahvhu hartk
huachi kcyj go ragh gfu"o5

vnaukho fztc ubnr' abtnr6ztc fuw
uhjzru fuko ksg, vtn,' ukt hdzku
ukthajh,u'tkthtfkuscrvnu,r
fuw abtnr utrhw7fuw ufi fk fhumt
ctku vscrho cgbhi vnahj vo nakho'

uchnu,vnklvnahjhusgkfkkthzv
scr vhw nak unv gbhi rnzu cvi/

uktjn"fnnahl8: tnru jfnho9thi
chivguv"zkhnu,vnahjtktahgcus
nkfhu, ckcs g"f/

ukfturv ha x,hrv ksg, vrnc"o
vb"k01achnu,vnahjkthcyk"scr
nnbvdu ak guko fuw tkt guko
fnbvdu buvd" nnv atnru c,ur,
fvbho11cpra,bu gv"p21

"ug. vasv
h,i prhu" _ "unbhi at; thkbh xre
g,hsho kvhu, guaho phru,' ,"k ug.
vasv h,i prhu" ugs"z vut cxu; nxw
f,ucu,: "tnr rc jhht cr tah tnr
rc g,hshi fk thkbh xre actr.
hartk ahygbu phru,' abtnr31: fh g.
bat prhu ,tbv udpi b,bu jhko"' azvu
vrh gbhi ak chyuk nbvdu ak guko41/

8( ao v"c/ uf"v cneunu, acvgrv 3/
9( crfu, ks' c/ ua"b/
01( urtv scrh vrnc"o gmnu czv )tdr,

,jv"n aku tu, uw )vuct keni xy"z((/
11( vuct cpra"h gv"p/
21( fu' s/
31( hutk c' fc/
41( ukvghr svjhkue chi abh xudh thkbu,

tku' g. ntfk uthkbh xre' vut do cvkfv
)urtv do keni vgrv 25(: cg. ntfk btnr
)aupyhof'hy("kt ,ajh, t, gmv"' "reg.
tar ,sg fh kt g. ntfk vut tu,u ,ajh,
ufr,")ao'f('nat"f thkbhntfk)c"emt'
xg"c/ rnc"o vkw nkfho p"u v"j-y(*/

*( uthi kveau, )g"p vb"k cpbho(: nfhui

athkbh ntfk txur kemu. tphku cjur;' atz thi

nahju, jusa bhxi ,ak"d/ bspx ckeu"a

jf"z gw 191 uthkl/ ,rduo nthsh,/

*( vsri gk vrnc"o )uxhuo nxw f,ucu,(/
1( ph"c v"t/
2( rtv cphw uto hgkvgk vsg, _ crnc"o

rp"t )vsri krnc"o )ev",' cruekhi' h"t bhxi
,an"v( x"y(/

3( uf"v cvkw ,aucv p"y cxupu )"fnbvdu
vukl"(/phv"nxbvsrhi_vuctkenivgrv77/

4( ht' u/
_ nv aveav vrnc"o nnv abtnr chaghw

_ ukt veav nna"b c,urv)pra,bu fu' u(

"uvac,h jhw rgv" )ufvad, vrtc"s' vuct
keni cpbho x"d( _ fh pxue zv tpar kprau
fvrnc"i gv"p )urtv tdr, ,jhh, vn,ho
kvrnc"o( "akt hcutu jhu, rgu, ctrmfofh
cvhu, vaucg ucrcu, vyucv uvhu, vgrho
nktu, tso kt ,cutbv jhu, chauc"/ ukp"z thbu
chyuknbvduakgukouthimrhlksjuecf,uc
abtnr srl nak/ urtv keni cpbho xgh; d/

5( ahbuh vmgbztr um"k "duhho" tu "tunu,
vguko"/

6( hrnhw v' u/
7( haghw ao' z/

cjueu,h*c
a,h ,eupu, chnu, vnahj
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סיכום השיחה

דברי הרמב"ם בהלכה א' בנוגע למצב העולם 
הטבעי בימות המשיח -'עולם כמנהגו נוהג.. 
הכל משל וחידה הם..' - צריכים ביאור לעומת 
היוצאים מגדר  חז"ל אודות שינויים  דברי 
הטבע שיהיו אז –'עץ השדה יתן פריו.. וגר 
זאב עם כבש..' ואין לומר שמפרש המשמעות 
ברוחניות כיוון שבגמרא הם מופיעים בהמשך 
כפשוטם.  המתפרשים  גשמיים  לייעודים 

)סעיפים א' ב'(

בדעת  לומר  שאפשר  מבאר  הרדב"ז 
שינוי  יהיה  ישראל  בארץ  שרק  הרמב"ם, 
מנהגו של עולם, ובזה חלק על הראב"ד שלומד 
שבכל העולם יהיה שינוי המנהג )ונחלקו ע"פ 
המקורות מת"כ או מהגמרא(. אך פירוש זה 
אינו מתיישב בדברי הרמב"ם, שכתב בכללות 
שלא יהיה שינוי ולא חילק בין א"י לחו"ל. ועוד 
שמדבריו בבן כוזיבא נראה בברור שלשיטתו 
לא יהיה שינוי מנהגו של עולם. )סעיפים ג' ד'(

בעל  'עבודת הקודש' מבאר שהשינויים 
המתוארים בדברי חז"ל אינם שינוי אמיתי 
שקודם  הטבעי  העולם  למצב  חזרה  אלא 
חטא עץ הדעת. ועל פי זה אפשר לבאר שאכן 
הרמב"ם לא שולל שינויים שכאלו, מכיוון 
שאין הם שינוי הבריאה. )ובעצם ניתן לתלות 

מח' זו בין הת"כ לגמרא במקורותיהם, ובמצב 
העולם לפני חטא עץ הדעת(. )סעיפים ה' ו'(

מהרמב"ם,  משתמע  אינו  זה  פירוש  אך 
מכיוון שפי' שלא יהיה שינוי מנהגו של עולם, 
וזה וודאי שינוי אף אם כבר היה כך, דעכשיו 
אינו כן. ובפרט בנוגע לאילנות סרק שלחלק 
מהדעות מעולם לא הצמיחו פירות. )סעיף ז'(

גם צריך עיון בשי' הרמב"ם, דבריו אודות 
'עולם כמנהגו נוהג' סותרים את דבריו עצמו 
בהל' תשובה שפסק ש"העולם הבא עין לא 
ובהל' שבת שפסק  זולתך',  ראתה אלוקים 
כחכמים ש'כלי זיין בטלים לימות המשיח'? 

)סעיף ח'(

כעת מבאר אד"ש את עיקר החידוש: אי 
אפשר לומר שלדעת הרמב"ם אכן לא יהיו 
שינויים לעתיד לבוא, שהרי אין חולק על 
העניין היסודי של תחיית המתים, שהוא שינוי 
הכי גדול. ועל כרחך צריך לומר שאין הרמב"ם 
שולל שינויים בעולם בכלל, אלא רק בשייכות 
למלך המשיח עצמו ופעולותיו בעולם, כיוון 
שאין זה ענינו. אך בתקופה מאוחרת יותר גם 
לשי' הרמב"ם יהיו שינויים. )סעיפים ט'-י"א(

על פי זה ממשיך ומבאר את שיטת הרמב"ם 
אלו  חז"ל,  ומאמרי  התורה  פסוקי  בהבנת 
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מהם מתייחסים לתקופה הראשונה הקשורה 
לתקופה  מתייחסים  ואלו  עצמו,  למשיח 

השניה. )סעיפים י"ב-י"ג( 

פסקי  כל  איך  כן  גם  מבאר  זה,  פי  ועל 
הרמב"ם ודברי חז"ל מתיישבים זה עם זה, 
כיון שחלקם מתייחסים לתקופה הראשונה, 

וחלקם לתקופה השניה. )סעיפים י"ד-ט"ו(

לומר  הצורך  את  אד"ש  מבאר  לסיום 
שתתרחש תקופה שניה, ניסית, מעבר לתקופה 

הראשונה, המוכרחת על פי הלכה: התיאור של 
הגאולה הטבעית שברמב"ם, הוא רק כאשר 
כאשר  אך  זכו',  'לא  של  במצב  הם  ישראל 
ישראל יזכו, הגאולה מלכתחילה תהיה על-

טבעית. וגם במקרה שחלילה לא יזכו והגאולה 
תתרחש בצורה טבעית כפי שהרמב"ם מתאר, 
הרי במשך הזמן ודאי שיתווספו בזכויותיהם 
למעלה  של  למצב  יעברו  והם  ישראל  של 

מהטבע. )סעיפים ט"ז-י"ט(
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אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכיות בלבד.

יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחלת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג 
ומגוג; ושקדם מלחמת גוג ומגוג, יעמד נביא לישר ישראל ולהכין לבם  שנאמר: 
"הנה אנכי שלח לכם, את אליה וגו'".  ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, 
ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין; אלא 

לשום שלום בעולם, שנאמר "והשיב לב-אבות על-בנים".

ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח, יבוא אליהו. וכל אלו הדברים 
וכיוצא בהן - לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים. 
גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים; ולפיכך יש להם 
מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים, אין סדור הוית דברים אלו ולא דקדוקיהם, 

עיקר בדת.

גדרה של "ביאת אליהו" נובע מהבנת המושג גאולה

בדבריו של הרמב"ם בהלכה ב' בפי"ב מצינו 
אי-סדר לכאורה בתארו את פעולת אליהו. 
סותרות  דעות  ב'  מביא  שלכאורה  גם  מה 
החולקות במציאות – "מתי" תתרחש ביאת 
אליהו. ולאחר שורת דיוקים מתבאר שנקודת 
אינה  הדעות  בהבאת  הרמב"ם  של  דבריו 
"מתי היא ביאת אליהו" אלא פעמיים יבוא 

אליהו, והשאלה איזו מהפעולות שיעשה לפני 
הגאולה נכלל בהגדרת "ביאת אליהו" אליה 
מדובר בנביאים. בהמשך השיחה מתבאר יסוד 
– שאלה זו בנוגע לביאת אליהו נובעת מהבנת 
המושג גאולה וממילא מהי ההכנה הנדרשת 
לשיחה  מתקשרת  בסופה  זו  שיחה  לכך. 

הקודמת אודות מצב העולם בימות המשיח.
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משיחות יו"ד שבט תשמ"ז 
- סיום הרמב"ם -

הי״ד  ספר  סיום  עם  בקשר  א. 
העשירי1 ביום  זו  בשנה   להרמב״ם 

בשבט2

מישראל  רבים  מסיימים  שבו   —
ע״פ  הרמב״ם4  דלימוד  שלישי3  מחזור 
בתפוצות  ונתקבל  שנתפשט  המנהג 
יום  בכל  פרקים  ג׳  ללמוד  ישראל5 
 )ובמקביל – סיום מחזור שלישי בלימוד

ובו  וטף(,  נשים  ע״י  גם  המצוות,  ספר 
דלימוד  ראשון   מחזור  גם  מסיימים 
אחד דפרק  הלימוד  בסדר   הרמב״ם 

ליום —

מן הראוי להתעכב על סיום הרמב"ם 
ישראל,  של  אחדותם  עם  הקשור  בענין 
קצוי  בכל  מישראל  שרבים  עי׳׳ז  שכן, 
 – הרמב"ם  בלימוד  מתאחדים  תבל 
שבעל  לתורה  ״מקבץ  תורה״7,  ״משנה 

יהי' קודש" – לשון הכתוב בחוקותי  1( "העשירי 
 כז, לב. וראה ס' הבהיר סק"ג. ובהנסמן בלקו"ש ח"ו

ס"ע 290.
ההילולא  יום   – זכאי  ליום  זכות  ומגלגלין   )2
ותורתו  "כל מעשיו  זה,  אדמו׳׳ר, שביום  מו׳׳ה  דכ״ק 
ומאיר  מתגלה   .  . חייו  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו 
. ופועל ישועות בקרב  . גילוי מלמעלה למטה   בבחי׳ 
)עם  סידור  גם  וראה  וכ"ח.  ז"ך  סי׳  )אגה"ק  הארץ" 
דא׳ח( שער הל"ג בעומר )דש, סע״ב ואילך(. ובכ"מ(.
ע"ב. ריש  קו,  )ב"מ  חזקה"  הוי  זימני  ד"בתלת   )3 

וש"נ(. 
דהשבת השבוע  בפרשת  מהרמז  להעיר   )4 
 שממנו מתברך העשירי בשבט )ראה זח"ב סג, ב. פח,
ר"ת ט(,  יא,  )בא  מצרים"  בארץ  מופתי  "רבות   –  א( 

רמב"ם )כדאיתא בספרים(.
5( ראה רמב"ם הל׳ ממרים פ"ב ה"ב.

על התגברות  כו',  הענין  פתיחת  נעשה  שע"ז   )6 
ה.  יט,  יתרו  ופרש"י  )מכילתא  קשות"  התחלות  "כל 

וראה לקו"ש ח״כ ס״ע 74 ואילך(.
7( לשון הרמב"ם בהקדמתו לספר הי"ד.

דכל  הלכות״7  ״הלכות  כולה״7,  פה 
התורה כולה )גם ההלכות שאינן נוהגות 
ספרי  בשאר  משא״כ   – הזה  בזמן 
הפוסקים, עד לשו״ע( – נעשית אחדותם 
של כל ישראל בתכלית השלימות, עי״ז 
התורה,  כל  הכולל  בלימוד  שמתאחדים 

שלימות התורה״8.

בפרק האחרון ד״הלכות מלכים  ב. 
גם שהוא  המשיח״9  ומלך   ומלחמות 

סיום וחותם ספר הי״ד – כותב הרמב״ם 
כמה פרטים בנוגע לסדר דימות המשיח, 
וביניהם גם ענין הקשור עם אחדותם של 

ישראל, וז׳״ל10:

הנביאים  דברי  של  מפשוטם  ״יראה 
מלחמת  תהי׳  המשיח  ימות  שבתחלת 
ומגוג  גוג  מלחמת  ושקודם  ומגוג,  גוג 
לבם, ולהכין  ישראל  לישר  נביא   יעמוד 
 שנאמר11 הנה אנכי שולח לכם את אלי׳

ולא  הטהור  לטמא  לא  בא  ואינו  וגו׳. 
שהם אנשים  לפסול  ולא  הטמא,   לטהר 

מי  להכשיר  ולא  כשרות,  בחזקת 
שלום  לשום  אלא  פסולין,  שהוחזקו 
על  אבות  לב  והשיב  שנאמר12  בעולם, 

בנים״.

וממשיך, ״ויש מן החכמים שאומרים 
שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו״.

שלאח׳׳ז  והתוועדויות  אחש״פ  שיחות  ראה   )8
תשד״מ)לקו׳׳ש חכ״ז ע׳ 229 ואילך(.

דהל׳  ו״ב  י׳׳א  לפרקים  הכותרת  לשון  כ׳׳ה   )9
מלכים בדפוס וינציאה )רפד. שי(.

10( הלכה ב.
11( מלאכי ג, כג.

12( שם, כד.
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וצריך להבין:

א( בהלכה שלאח״ז13 כותב הרמב״ם 
כולם  יתייחסו   .  . המשיח  המלך  ״בימי 
אלא  ישראל  מייחס  ואינו   .  . פיו  על 
פלוני  משבט  שזה  שמודיע  לשבטיהם, 
על  אומר  אינו  אבל  פלוני,  משבט  וזה 
וזה  ממזר  זה  כשרות  בחזקת  שהם 
שנטמעה  שמשפחה  הוא  שהדין  עבד, 

נטמעה״.

בלשון  הדיוק  גודל  הידוע  וע״פ 
קצרה״7 ודרך  ברורה  "בלשון   הרמב״ם, 

— אינו מובן: מדוע בנוגע לאליהו כותב 
אנשים  לפסול   .  . בא  ״אינו  הרמב״ם 
מי  להכשיר  ולא  כשרות  בחזקת  שהם 
הול״ל לכאורה,   – פסולין״14   שהוחזקו 
שהוא  כשר  שהוחזק  מי  על  אומר  ״אינו 
שהוא  פסול  שהוחזק  מי  על  ולא  פסול, 
״אינו  שלאח״ז  בהלכה  כהלשון  כשר״, 
אומר כו'״, ומדוע משנה וכותב ״אינו בא 

כו׳״?

ב( המשך ההלכה, ״ויש מן החכמים 
יבוא  המשיח  ביאת  שקודם  שאומרים 
אליהו״ – הרי, הפלוגתא )לכאורה( אינה 
)״קודם מלחמת  לזמן ביאתו  אלא בנוגע 
המשיח״,  ביאת  ״קודם  או  ומגוג״,  גוג 
המשיח  לביאת  בסמיכות  כלומר, 
בא ״אינו  לדעתם  גם  אבל,   ממש(, 
לא לטמא הטהור וכו׳ אלא לשום שלום 
 בעולם״, וא״כ, הו״ל לכתוב בסדר שונה:

לכל לראש – בנוגע לזמן ביאתו, ״קודם 
 מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא כו׳״, ״ויש

ביאת  שקודם  שאומרים  החכמים  מן 
בנוגע  ולאח״ז  אליהו״,  יבוא  המשיח 
כו׳  בא  ״אינו   – אליהו  של  לפעולתו 
 אלא לשום שלום בעולם״, ומדוע כותב

13( הלכה ג'.
המשנה,  לשון  שהעתיק  בפשטות  שי"ל  אף   )14

כדרכו בכ"מ.

בשינוי הסדר – להביא את הדעה הנוספת 
בנוגע לזמן ביאתו )לא בענין שבו פליגי, 
בנוגע  הדב-רים  אריכות  לאחרי  אלא( 

לפעולתו, אף שבענין זה לא פליגי?!

ויובן בהקדים שאלה נוספת —  ג. 
יבוא  אליהו  אם  פלוגתא  יתכן  כיצד 
״קודם  או  ומגוג״  גוג  מלחמת  ״קודם 
הכלל15  היפך  זה  הרי  המשיח״,  ביאת 

שלא תתכן פלוגתא במציאות?!

בנוגע  שאלה  אותה  נשאלת  ועד״ז 
שלום  לשום  אלא  כו'  בא  ד״אינו  לענין 

בעולם״:

בסיום   – הוא  הרמב״ם  דברי  מקור 
מסכת עדיות16: ״א״ר יהושע מקובל אני 
ורבו  זכאי ששמע מרבו,  בן  יוחנן  מרבן 
מרבו, הלכה למשה מסיני, שאין אליהו 
אלא  ולקרב,  לרחק  ולטהר  לטמא  בא 
לרחק המקורבין בזרוע )שהכל מחזיקים 
אותם בפסולים אלא שנתקרבו בזרוע17(, 
יהודה  רבי   .  . בזרוע  המרחוקין  ולקרב 
)המשפחה  לרחק  לא  אבל  לקרב  אומר 
מקרב,  הוא  בזרוע  שנתרחקה  הכשרה 
שנתקרבה  אותה  מרחק  אינו  אבל 
להשוות  אומר  שמעון  רבי  בזרוע17(. 
לרחק  לא  אומרים  וחכמים  המחלוקת. 
בעולם,  שלום  לעשות  אלא  לקרב,  ולא 
אלי׳  את  לכם  שולח  אנכי  הנה  שנאמר 
הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים ולב

15( ראה שד"ח מערכת כללים כלל קסד.
מו"׳ח  דכ״ק  ההילולא  יום  עם  לקשר  ויש   )16
לעשות המנהג  כידוע   –  )2 הערה  )כנ״ל   אדמו"ר 

שמחה  עושין  שאז  ההילולא,  ביום  מסכת  סיום 
יו׳׳ד ס"י.  סתקנ"א  או"ח   – )רמ"א  תורה  של   לגמרה 

סו"ס רמו(.
)ברכות  "בחירתא"  נקראת  עדיות  ולהעיר שמסכת 
מובחרות. הלכות  כלומר,  וש"נ(.  )ובפרש"י(.  א   כז, 
מלשון )גם(   – "עדיות"  בשם  מרומז  זה  שענין   וי"ל 

"עידית".
17( פי׳ הרע׳ב.
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הרמב״ם  ופסק  אבותם״.  על  בנים 
כדברי חכמים18.

והנה, בפירוש ד״הלכה למשה מסיני״ 
 . מסיני.  למשה  ב״הלכה  דלכאורה,   –
אין   .  . הפירושים המקובלים מפי משה 
מבאר   – פנים״19  בשום  בהם  מחלוקת 

הרמב״ם בפירוש המשנה:

זה  ע״ה  רבינו  ממשה  נשמע  ״לא 
הלשון, אבל נשמע ממנו זה הענין, לפי 
ולשון  המשיח  בביאת  סיפר  שמשה 
השמים בקצה  נדחך  יהי׳  אם   התורה, 

וגו'21  שבותך  את  אלקיך  ה׳  ושב  וגו׳20 
והגיד  זה,  וזולת  וגו׳22,  אלקיך  ה׳  ומל 
בהקדמותיו  הגבורה  מפי  כן  גם  להם 
וסיבותיו, ושיקדים אותו האיש לישר לו 
הארץ, והוא אליהו, והודיע להם שהאיש 
אבל בתורה,  יגרע  ולא  יוסיף  לא   ההוא 

בזה  ואין  בלבד,  החמסים  ויסיר  יסלק 
נפלה  אבל  הכחשה,  ולא  מחלוקת 

מחלוקת ברעות שיסיר, מה הם כו׳״.

בפירוש  לפלוגתתם  בנוגע  ועד״ז 
בנים על  אבות  לב  ״והשיב   הפסוק23 

וגו׳״24:

לדעת ת״ק ור׳ יהודה – ״עתיד לומר 
זה״,  של  בניו  מבני  זה  הקודש  ברוח 
יוחסין,  בעניני  קאי  שהפסוק  כלומר, 

18( כס"מ כאן.
הל' וראה  לפיהמ"ש.  בהקדמתו  רמב"ם   )19 

ממרים פ"א ה"ג.
20( נצבים ל, ד.

21( שם, ג.
22( שם, ו.

הפסוק שבהבאת  למשניות,  ליקוטים  ראה   )23 
הלכתא  הוא  "דאם  הנ"ל,  לשאלה  תירוץ  התנא  רמז 
יבוא  קרא ל"ל, אלא, דההלכה לא היתה רק שאליהו 
דפליגי היינו  חמסים  ובאיזה  החמסים,   להסיר 
על פליגי  היכי  תקשי  לא  ובזה  קרא,  דהך   בפירושי' 

ההלכה".
24( ראה פי' הרע"ב והתויו"ט.

וזה  ולקרב,  לרחק  אומר  שזה  ״אלא, 
שסברתו  לפי  לרחק,  ולא  לקרב  אומר 
בלבד,  הכשר  לרחק  אלא  החמס  שאין 

וזהו שבא להסיר״,

החכמים  אלו  ״אבות   – ר״ש  ולדעת 
כולם  לב  שיהי׳  התלמידים,  אלו  ובנים 

שוה ולא יפול ביניהן מחלוקת״.

 ולדעת חכמים – ״אתיא קרא כפשטי׳
לב אבות על בנים, ולא הוצרך לפרש״25, 
המשנה,  בפירוש  הרמב״ם  כדברי  או 
 ״אבל חכמים אומרים אין עושק ביוחסין,
אל יתייחסו  הכל  בשמו,  הנקרא   כל 
אבל  הכל,  אב  היא  והתורה  האמת, 
שבין  השנאות  הם  והרעות  המעקשות 
חומס  והוא  חנם,  שהם  לפי  אדם,  בני 
שלום  לעשות  אמרם  והוא  בשנאתו, 

בעולם״26.

פלוגתא זו  הרי  סוכ׳׳ס   אמנם, 
את  ירחק  ת״ק  לדעת  – שהרי,  במציאות 
המרוחקין  את  ויקרב  בזרוע  המקורבין 
בזרוע, לדעת ר׳ יהודה יקרב ולא ירחק, 
ולדעת ר״ש וחכמים לא ירחק ולא יקרב 

אלא יעשה שלום בעולם?!

25( פי' התויו״ט.
26( ובפירוש הראב״ד — "להשוות את המחלוקת 
קראי  מהני  דריש   .  . תורה  בדברי  החכמים  בין  שיש 
צויתי  אשר  עבדי  משה  תורת  זכרו  דכתיב  דלעיל 
וכתיב ומשפטים,  חוקים  ישראל  כל  על  בחורב   אותו 

וגו',  הנביא  אליהו  אח  לכם  שולח  אנכי  הנה  בתרי׳ 
החוקים  על  כלומר,  וגו׳,  בנים  על  אבות  לב  והשיב 
והמשפטים ישוה לב האבות עם לב הבנים שלא תהי' 

עוד מחלוקת ביניהם.
כלומר,  בעולם,  שלום  לעשות  אומרים  וחכמים 
על  אותם  ולבשר  האומות  מן  לישראל  שלום  לעשות 
ביאת הגואל, וזה יום אחד לפני ביאת המשיח, והיינו 
לפני הנביא  אלי׳  את  לכם  שולח  אנכי  הנה   דכתיב 

בנים  על  אבות  לב  והשיב  והנורא  הגדול  ה׳  יום  בוא 
ולב בנים על אבותם, כלומר, לב האבות והבנים אשר 
מפני  פה  ואלה  פה  אלה  וברחו  מפחד  מורך  בם  נפל 
את  אלה  וישובו  לגבורתו,  היום  אותו  ישוב  צרותם, 

אלה ויתנחמו זה בזה". 
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 – זה  בכל  הביאור  לומר  ויש  ד. 
בהקדמה, שבביאת אליהו הנביא לעתיד 

לבוא ישנם ב׳ אופנים:

דגאולה,  )התחלה(  ושלב  כחלק  א( 
אלי׳  את  לכם  שולח  אנכי  ״הנה  שעז׳׳נ 

הנביא לפני בוא יום הגדול והנורא",

חלק  אינו  שעדיין  בפ״ע  כענין  ב( 
ושלב דגאולה, כלומר, גם לאחרי שיבוא 
 בפועל, ויעשה כמה פעולות כו', אין זה
ענין  אלא  דגאולה,  ושלב  חלק  עדיין 
בפ״ע – ע״ד ובדוגמת עניניו ופעולותיו 
לאחאב,  נבואתו  דברי  התנ״ך27,  בזמן 
הכו'מל,  בהר  הבעל  נביאי  עם  המאורע 
שנאמרו  הענינים  פרטי  בכל  וכיו״ב 
 בתנ״ך ובתושבע"פ אודות דברי ימי חייו

אליהו  ש״ויעל  לפני  הנביא,  אליהו  של 
 בסערה השמים״28 )בגופו ממש29(, ועד״ז
עלותו  לאחר  שהוא  בנדו״ד  )ועיקר 
השמים( כו״כ ענינים ומאורעות בזמנים 
 שלאח״ז, כמבואר במדרז״ל, ובמיוחד  —

זוטא ותנא דבי אליהו  בתנא דבי אליהו 
רבה.

הפסוק  בפירוש  היא  והפלוגתא 
וגו׳  אלי׳  את  לכם  שולח  אנכי  ד״הנה 
והשיב לב אבות על בנים וגו׳״ – מה הם 
כחלק  אליהו  בביאת  שנכללים  הענינים 

ושלב דגאולה, כדלקמן.

בא  אם   – במשנה  הפלוגתא  ה. 
או  לרחק,  לא  אבל  לקרב  ולקרב,  לרחק 

לעשות שלום בעולם:

27( ראה מלכים א' יז, א ואילך.
28( מלכים ב' ב, יא.

וש"נ. ר'(.  )ע'  בערכו  תלמודית  אנציק'  ראה   )29 
ספר ראה   - הענינים  בפנימיות  זו  מעלה   ביאור 

א'תריט  )ע'  משה  ערך  להצ"צ  )דא"ח  הליקוטים 
)ע"ד  ובכ"מ  ואילך.  קנח  ס"ע  תרס"ו  המשך  ואילך(. 

החילוק דמשה ואליהו(.

פלוגתא  תתכן  שלא  האמור  ע״פ 
את  ירחק  לכו״ע  הרי,   – במציאות 
המרוחקין  את  ויקרב  בזרוע  המקורבין 
מחמת  שנטמעה  משפחה  ]ורק  בזרוע 
בכשרותה,  יניחנה  פסולה,  נודע  שלא 
שנטמעה  שמשפחה  הוא  ״שהדין 
פסולה, אלא  נטמעה״, משא״כ כשנודע 
אינה אלא  והפלוגתא  בזרוע[,  שנתקרבו 
ויסיר  ד״יסלק  בכלל  הוא  זה  ענין  האם 
רבינו  בידינו ממשה  החמסים״, שקבלה 
או  למשיח,  בקשר  אליהו  ביאת  אודות 
בפ״ע,  הו״ע  וקירוב  דריחוק  שהפעולה 
בביאת  החמסים  לסילוק  שייכת  ואינה 

אליהו כחלק ושלב דגאולה.

לדעת ת״ק – ריחוק המקורבין בזרוע 
בכלל שניהם  בזרוע,  המרוחקין   וקירוב 

החמסים הנ״ל שיסלק אליהו:

 לדעת ר׳ יהודה – סילוק החמס הוא
רק קירוב המרוחקין בזרוע, אבל ריחוק 
יעשה  שאליהו  אף   – בזורע  המקורבין 
שנטמעה משפחה  רק  )שהרי   זה30 

אלא  פסולה,  כשנודע  משא״כ  נטמעה, 
בכלל  זה  אין  מ״מ,  בזרוע(,  שנתקרבו 
שס״ל )וי״ל  החמס  לסלק   פעולתו 

שקירוב )בזרוע( אינו ״חמס״(:

עושק  ״אין   – חכמים  ולדעת 
יעשה  שאליהו  אף  ובמילא,  ביוחסין״, 
זה, אין זה בכלל פעולתו לסלק החמסים, 
 – היא  החמסים  דלסלק  הפעולה  אלא, 

״לעשות שלום בעולם״.

שנתקרבה  אותה  מרחק  ״אינו  כאן  ברע״ב   )30
בזרוע", ומפשטות הלשון משמע לכאורה שהמציאות 
וצ"ע, דממה-נפשך: אם בזמן ביאת  ירחק.  היא שלא 
ורק  בזרוע(  שנתקרבה  )לאחרי  כבר  נטמעה  אליהו 
ואם  שירחק,  הת״ק  סברת  מהי   — יודע  וכיו״ב  אליי 
 בזמן ביאת אליהו נודע עדיין שנתקרבה בזרוע — מהי

סברת ר"י שלא ירחק, הרי לא נטמעה?! משא״כ את״ל 
בפועל,  שירחק  אף  לרחק,  בא  שאינו  הוא  שהפירוש 

כבפנים, או ששתי תקופות הן )ראה לקמן ס״ט(.
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ו. ופסק הרמב״ם כחכמים – ״אינו בא 
לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא 
לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא 
להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום 
אבות  לב  והשיב  שנאמר  בעולם,  שלום 

על בנים״:

שאליהו  לכתוב  יכול  אינו  הרמב״ם 
״אינו מטמא ומטהר פוסל ומכשיר כו'״, 
שכז, במקרה שנודע הפסול )שלא שייך 
נטמעה״(  שנטמעה  ד״משפחה  הדין 

יפוסל ויכשיר כו',

כו'״,  בא  ״אינו  וכותב  מדייק  ולכן, 
היינו, שביאת אליהו – עלי׳ נאמר ״הנה 
אנכי שולח לכם את אלי׳ גו'״, ביחד עם 
אינה   – החמסים  ויסיר  שיסלק  הקבלה 
לטמא או לטהר, לפסול או להכשיר )אף 
 – בפועל  זאת  לעשות  שיצטרך  שיתכן 
בהתאם לנסיבות כו'(, אלא, ביאת אליהו 
שנאמר  בעולם,  שלום  ״לשום   – היא 

והשיב לב אבות על בנים״.

מן  ״ויש  הרמב״ם,  וממשיך  ז. 
החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח 

יבוא אליהו״:

הפלוגתא  הרי,  לעיל,  האמור  ע״פ 
אינה אלא מהי פעולתו של אליהו הנביא 
של  שייכותה  אבל,  החמסים,  בסילוק 
פעולה זו לאליהו )״הנה אנכי שולח לכם 
בנים  על  אבות  לב  והשיב  גו׳  אלי׳  את 

גר״( – היא לכו״ע.

מן  ״ויש  הרמב״ם  מוסיף  זה  ועל 
ביאת משיח  החכמים שאומרים שקודם 
שאליהו  הפעולה  שכל   – אליהו״  יבוא 
יסיר ויסלק החמסים )״והשיב לב אבות 
כלומר,  בפ״ע,  הו״ע  גו׳״(,  בנים  על 
ואילו  הנביא,  אליהו  שיעשה  פעולה 
אנכי  ״הנה  דאליהו,  זו  דשליתות  הענין 
הגדול  הוי׳  יום  בוא  לפני  גו'  שולח 

יבוא  המשיח  ביאת  ״קודם   – והנורא״ 
אליהו״ לבשר ביאתו, כסוגיית הגמרא31 
אליהו  יבוא  דוד  בן  ביאת  ש״לפני 
לפנ״ז,  כבר  שיעמוד  )אע״פ  לבשר״32 
״קודם מלחמת גוג ומגוג״, ויעשה כמה 

ענינים כו'(.

הדיוקים  פרטי  כל  שפיר  אתי  ועפ״ז 
והסדר כו׳ – בדברי הרמב״ם:

 ״יראה מפשוטן של דברי הנביאים . .
שקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד33 נביא 
שנאמר  לבם,  ולהכין  ישראל  לישר 
—  הנה אנכי שולח לכם את אלי׳ וגו׳״ 

אליבא  הוא  זה  )מציאות(  שמאורע 
דכו״ע;

לשום  אלא  כו'  בא  ״ואינו  וממשיך, 
אבות  לב  והשיב  שנאמר  בעולם,  שלום 
שהקבלה  המשנה  כדעת  בנים״,  על 
אודות סילוק החמסים, ״והשיב לב אבות 
הוי׳,  ליום  בשייכות   – היא  בנים״,  על 
ביאת המשיח )ובזה גופא – ״לא לטמא 
שלום  לשום  אלא  כו׳  לפסול  ולא  כו׳ 

בעולם״, כדעת חכמים(;

״ויש מן החכמים שאומרים  ומוסיף, 
אליהו״  יבוא  המשיח  ביאת  שקודם 
החמסים  סילוק  שכל   – ביאתו(  )לבשר 
אליהו  דביאת  הענין  ואילו  בפ״ע,  הו״ע 
לפני יום הוי׳ גו', הוא – ״שקודם ביאת 

המשיח יבוא אליהו״34.

31( עירובין מג, ב.
32( פרש׳׳י שם.

נביא  "יעמוד  הלשון  שינוי  יומתק  ועפ"ז   )33
שבתחלת   — אליהו״  יבוא  כו'  אלא  כו'  בא  ואינו  כו׳ 
המציאות עצם  כי,  כו'",  נביא  "יעמוד  כותב   הענין 
יעמוד ומגוג  גוג  מלחמת  )"קודם  הנביא   דעמידת 
גם לכו"ע,  היא  לבם"(  ולהכין  ישראל  לישר   נביא 
הוא  אליהו״  ד״ביאת  שהגדר  שס"ל  החכמים  לדעת 

"שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו׳׳.
34( וי״ל באופן אחר קצת — שגם לדעה-זו, נכלל 
אליהו  דביאת  בגדר  בנים"  על  אבות  לב  "והשיב 
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וטעם  בהסבר   – ביאור  ולתוספת  ח. 
פלוגתתם:

יציאה ממצב של גלות  ב״גאולה״ – 
ביחס כו',  וחילוקים  אופנים  כמה   —"

למצב שבו נמצאים לפנ״ז.

ולדוגמא:

בעת יצי״מ )ובפרט בעת מ״ת( בטלה 
בנוגע  דעבדות  והאפשרות  המציאות 
לבנ׳׳י, ונעשו בני-חורין, וע״ד ההלכה – 
 כמ״ש35 ״כי לי בני ישראל עבדים״, ״ולא

בזה  שהאריך  )כפי  לעבדים״36  עבדים 
המהר״ל מפראג37(. כלומר, שגם בהיותם 
בגלות בבל, ועד״ז בגליות שלאח״ז, הרי, 
חורין.  בני   – היא  האמיתית  מציאותם 
שאי-  פשוט  וגם  מובן  זה,  עם  וביחד 
ישראל  של  מצבם  את  להשוות  אפשר 
בזמן הגלות לגבי מצבם בזמן קיומה של 

מלכות בית דוד בארץ ישראל וכיו״ב.

גופא  מצב  שבאותו  אלא  עוד,  ולא 
לצורך  ביחס  באישים  חילוקים  ישנם 
אף  הקדוש,  רבינו  ולדוגמא:  בגאולה, 
שהי׳ בזמן דמלכות רומי כו', הי׳ חבירו 
ועד  רומי,  מלך  אנטונינוס  של  וידידו 
כמסופר גוים״38,  ״שני   – ביחד   שנכללו 
)לא הכתוב  שפירוש  שס״ל  אלא,  כפ"ע(,  ענין   )ולא 
אלא( בעולם,  שלום  לשום  על  ולא  יוחסין,  עניני   על 

על "לישר ולהכין לבם".
הענין  שבתחלת  הרמב״ם,  לשון  מפשטות  אבל 
רק מביא  לבם״(  ולהכין  ישראל  לישר  נביא   )״יעמוד 
אלי'  את  לכם  שולח  אנכי  "הנה  הפסוק,  התחלת  את 
בנים״,  על  אבות  לב  "והשיב  מסיים  ואינו  וגו", 
 — בעולם"  שלום  ד"לשום  לענין  כראי'  רק  והביאו 
משמע, שלדעת החכמים ״שקודם ביאת המשיח יבוא 
אליהו", הרי, ביאת אליהו אינה אלא בשייכות לקודם 
ואילו הענין  והנורא(,  )ביום הוי׳ הגדול  ביאת המשיח 

ד"והשיב לב אבות על בנים״, הו"ע בפ"ע, כבפנים.
35( בהר כה, נה.

שכירות הל׳  רמב״ם  וש״נ.  ב.  כב,  קידושין   )36 
פ״ט ה-ד.

37( בספרו גבורות ה׳ פס״א.
38( תולדות כה, כג ובפרש״י )מע"ז יא, א(.

במחז״ל39, ופשיטא, שלא הי׳ שייך אצלו 
גזירת המלכות כו'. ולעומת זאת, רשב״י 
י״ג  במערה  להתחבא  הוצרך  שלפניו, 
וביחד  רומי40,  מלכות  גזירת  מפגי  שנה 
מפאריטש  הלל  ר׳  מ״ש  ידוע41  זה,  עם 
נשמות  ש״לפני  הזקן,  רבינו  בשם 
הבית  נחרב  לא  רשב״י  כמו  הגבוהות 
כו'״, כלומר, שמצד גודל מעלתו לא הי׳ 

אצלו ענין של גלות כו׳.

דכאו״א  הפרטיים  בחיים  ועד״ז 
ע״י  נעשה  הגאולה  ענין  מישראל: 
אלא  חורין  בן  לך  ״אין  התורה,  לימוד 
 מי שעוסק בתלמוד תורה״42, ועד״ז ע״י

עבודת התפלה, ש״ניצוץ פרטי מהשכינה 
שבנפש כל אחז מישראל יוצאת מהגלות 
תפלה  זו  שעה  בחיי  שעה  לפי  והשבי׳ 
ועבודה שבלב״'43. ואעפ״כ, ברכת הגומל 
ב״חבוש  – היא  גאולה,  של  ענין   על 

שיצא מבית האסורים״44 דוקא.

לגאולה  ביחס  שגם  מובן,  ומזה 
 – דרגות  חילוקי  כמה  ישנם  העתידה 
שממנו  לפנ״ז  שנמצאים  למצב  בהתאם 

נגאלים.

הנ״ל בכל  הפלוגתא  תלוי  זה   ובענין 
— אם ביטול החמסים הוא חלק ושלב 
בענין הגאולה, או שזהו ענין בפ״ע )ע״ד 
או  הפרטיים  בחייו  פרטי  ענין  ובדוגמת 
הכלליים של איש מסויים, או אפילו ענין 
חלק  לא  אבל,  העולם(,  במהלך  כללי 
מהגאולה דכלל ישראל – ביחס למצבם 

כו' של בעלי הפלוגתא.

39( ע״ז יו"ד, א ואילך.
40( שבת לג, ב.

41( פלח הרמון שמות ז, א.
42( אבות פ"ו מ"ב.

43( אגה״ק ס"ד.
44( ברכות נד, ב. רמב"ם הל׳ ברכות פ"י ה"ח. 
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 ט. והנה, בהמשך להאמור לעיל ע״ד
יש   – במציאות  דפלוגתא  השלילה 
להוסיף שכן הוא בנוגע למ״ש הרמב״ם 

בתחלת הפרק:

הלב שבימות המשיח  על  יעלה  ״אל 
יהי׳  או  עולם,  של  ממנהגו  דבר  יבטל 
שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם 
וגר  בישעי׳45  שנאמר  וזה  נוהג.  כמנהגו 
משל  ירבץ,  גדי  עם  ונמר  כבש  עם  זאב 
וחידה, ענין הדבר, שיהיו ישראל יושבין 
כזאב  המשולים  גוים  רשעי  עם  לבטח 
וכנמר . . ויחזרו כולם לדת האמת וכו׳״, 
הדברים  באלו  כיוצא  כל  ״וכן  ומסיים, 
ובימות  משלים,  הם  המשיח,  בעניו 
המשיח יודע לכל לאי זה דבר הי׳ משל, 

ומה ענין רמזו בהם״.
 והשיג עליו הראב״ד ממ״ש בתורה46

היינו,  הארץ״,  מן  רעה  חי׳  ״והשבתי 
שלדעת הראב״ד, הפירוש ד״וגר זאב עם 
שינוי  כלומר,  כפשוטו,  הוא  גו׳״  כבש 

מנהגו של עולם.

וגם כאן נשאלת השאלה האמורה – 
כיצד תתכן פלוגתא במציאות?!

שכבר  כפי   – בזה  הביאור  ונקודת 
 נתבאר בארובה במק״א47 – שבודאי גם
במעשה  חידוש  יהי׳  הרמב״ם  לדעת 
במעשה  חידוש  לך  אין  שהרי  בראשית, 
— המתים  מתחיית  יותר  גדול   בראשית 
 א׳ מי״ג העיקרים, יסוד מיסודי התורה48,
לעוה״ב49 לו חלק  אין  בזה   עד שהכופר 
תחיית באגרת  הרמב״ם  שמאריך   )כפי 

45( יא, ו.
46( בחוקותי כו, ו.

47( הדרן על הרמב"ם )לקו״ש בחוקותי תשמ״ה(.
48( פיה״מ להרמב״ם סנהדרין' פ' חלק יסוד הי״ג.

פ״ג  תשובה  הל׳  רמב״ם  חלק.  ר״פ  סנהדרין   )49
ה״ו.

בפ״ע, ענין  שזהו  אלא,   –  המתים( 
ואינו קשור בהכו'ח עם ימות המשיח:

כותב  המשיח  לביאת  שבנוגע  כשם 
הרמב״ם50 ״אל יעלה על דעתך שהמלך 
ומופתים  אותות  לעשות  צריך  המשיח 
מתים  מחי׳  או  בעולם,  דברים  ומחדש 
וכיוצא בדברים אלו״, היינו, יתכן אמנם 
זה  אין  אבל  ומופתים,  אותות  שיעשה 
המשיח,  ביאת  בגדר  כו׳  והכרחח  תנאי 
בנוגע  גם  הוא  כן   – בפ״ע  ענין  אלא 
על  יעלה  ״אל  המשיח,  דימות  לתקופה 
הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו 
במעשה  חידוש  שם  יהי׳  או  עולם,  של 
שיהי׳  אמנם  יתכן  היינו,  בראשית״, 
זה  אין  אבל,  בראשית,  במעשה  חידוש 
המשיח,  דימות  בגדר  כו׳  והכו'ח  תנאי 

אלא ענין בפ״ע.

ובזה גופא – ב׳ אופנים:

א( החידוש במעשה בראשית – כולל 
שאר  ועד״ז  המתים,  דתחיית  הענין 
הענינים דשינוי מנהגו של עולם וחידוש 
שני׳  בתקופה  יהי׳   – בראשית  במעשה 

דימות המשיח,

הרמב״ם  כמ״ש   – מזה  יתירה  ב( 
שאלו  ״ודע  המתים51,  תחיית  באגרת 
היעודים וכיוצא בהם שנאמר שהם משל, 
 אין דברינו זה החלטי וכו׳״, כלומר, שאף

הם  אלו  שיעודים  הי״ד  בספר  שפסק 
 ״משל וחידה״ – כותב בעצמו52 שאין זה

50( פי״א ה"ג.
51( פרק ו.

— גופא  הי"ד  נספר  מצינו  מזו  וגדולה   )52 
מקומות  ובכמה  מהדורות  בכמה  ספרו  שכתב  כידוע 

תיקן, שינה והוסיף כו'.
ח"ו,  וגורע,  משנה  זה  אין  שאעפ״כ  ולהעיר, 
דברי יסוד  על  שפסקו  ישראל  דגדולי  הפס"ד   בתוקף 

בהתוועדות  בארוכה  כמדובר   — במהדו"ק  הרמב"ם 
)וגם בשיחת ט"ו תמוז תשמ׳׳ו( ע"ד המהדורות דספר 

הי׳׳ד להרמכ׳׳ם )נדפס לקמן ע׳ 310 ואילך(.
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דבר החלטי, ויתכן שיהי׳ כפשוטו, היינו, 
שביאת המשיח תהי׳ בפועל באופן נסי, 
חידוש במעשה בראשית )אלא שאין זה 
— המשיח(  דביאת  הגדר  מצד   מוכרח 
במעמד  ישראל  יהיו  באם  שתלוי  וי״ל 
הלכות  שבספר  אלא,  ד״זכו״53,  ומצב 
ההלכה  מצד  המוכרח  כפי  פוסק  הלכות 
התלוי  דבר  משא״כ  יבוא,  שמשיח 
לכל  הרשות  שבו  ישראל,  של  במצבם 

אדם נתונה כו'.

•

אליהו  יבוא  ממש  שבקרוב  ויה״ר  י. 
לבשר ביאת המשיח,

ובפרט ע״י ההוספה במעשינו ועבו-
המצוות,  וקיום  התורה  בלימוד  דתינו 
״הכריע  אחת״,  ״מצוה  קיום  ע״י  אשר, 
את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, 

וגרם לו ולהם תשועה והצלה״54,

כולל ובמיוחד – ע״י התאחדותם של 
ישראל,  ואחדות  ישראל  אהבת  ישראל, 
אחדות אמיתית ושלימה, ע״י תורת-אמת 
הלכות  הרמב״ם,  כבלימוד  בשלימותה, 
כל התורה כולה )כנ״ל ס״א(, אשר, עי״ז 
מבטלים את סיבת הגלות )היפר דאהבת 
בדרך  בטל  הסיבה,  ובהבטל  ישראל55(, 

53( ראה סנהדרין צח, א.
תשובה הל'  רמב"ם  ע"ב.  ריש  מ,  קידושין   )54 

פ"ג ה"ד.
55( יומא ט, ב. וראה גיטין נה, סע"ב ואילך.

56( צפני׳ ג, ט.
57( פי״א ה״ד.

58( ישעי׳ יא, ט.
59( נוסח "מרשות" לחתן בראשית.

60( ישעי׳ מ, ה.
61( הל׳ השובה פ״ז ה"ה.

"צועק  — ז׳(  )הלכה  הענין  מהמשך  במובן   )62 
ונענה מיד, שנאמר והי׳ טרם יקראו גו".

ממילא המסובב )הגלות(,

 ועד לפעולת האחדות בעולם כולו —
ה׳  את  לעבוד  כולו  העולם  את  ״ויתקן 
עמים  אל  אז אהפוך  כי  ביחד, שנאמר56 
ה׳  בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה 
ולעבדו שכם אחד״57, ועד לסיום וחותם 
העולם  כל  עסק  יהי׳  ״לא   – הי״ד  ספר 
. שנאמר58 כי  .  אלא לדעת את ה׳ בלבד 

לים  כמים  ה׳  את  דעה  הארץ  מלאה 
מכסים״,

 – להשלמה״59  התחלה  ו״מתכיפין 
היסודות  ״יסוד   – הי״ד  ספר  התחלת 
מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות  ועמוד 
וכל  נמצא,  כל  ממציא  והוא  ראשון, 
שביניהם  ומה  וארץ  משמים  הנמצאים 
המצאו״,  מאמיתת  אלא  נמצאו  לא 
וארץ  משמים  הנמצאים  שב״כל  היינו, 
ומה שביניהם״ יהי׳ ניכר בגלוי ״אמיתת 
וראו  ה׳  כבוד  ״ונגלה  כמ״ש60  המצאו״, 

כל בשר יחדיו גו׳״,

בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח 
וכפס״ד ממש,  בימינו  במהרה   צדקנו, 

״מיד״  נגאלין,  הן  ״מיד   – הרמב״ם61 
כפשוטו62, תיכף ומיד ממש.
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סיכום השיחה

כותב  מדוע  א.  להבין:  צריך  ב'  בהלכה 
ולא  "אינו בא לא לטמא  הרמב"ם שאליהו 
ואינו  מטמא  "אינו  בקיצור  ולא  לטהר", 
מטהר"? ב. בתחילה הרמב"ם כותב אודות זמן 
ביאת אליהו  -"קודם מלחמת גוג ומגוג",אחר 
כך מאריך בנוגע לפעולותיו -"אינו בא . . אלא 
לשום שלום בעולם", ולבסוף חוזר ומביא דעה 
נוספת בנוגע לזמן ביאתו -"קודם ביאת המשיח 
יבוא אליהו". ולכאורה, היה לו להזכיר דעה זו 
האחרונה בתחילת ההלכה ולא בסיומה? גם 
צריך עיון על הרמב"ם ועל מקורו מהמחלוקת 
במשנה: כיצד תתכן פלוגתא במציאות מתי 

יבוא אליהו? )סעיפים ב' ג'(

עיקר  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  כעת 
להסביר  מוכרחים  אנו  אכן  החידוש: 
רק  אלא  במציאות,  איננה  שהמחלוקת 
בהגדרות. אילו מהפעולות שיעשה אליהו 
נכללים בהכנה לגאולה עליה נאמר "והשיב 

לב אבות על בנים." )סעיף ד'(

על דרך זה נאמר גם בדעות במשנה אודות 
כך  על  חולק  אין  אליהו:  של  ביאתו  זמן 
שאליהו יבוא קודם מלחמת גוג וישים שלום 
בעולם ויקרב וירחק את המיוחסין בזרוע. 
אלא שנחלקו מה נחשב כחלק מביאתו לפני 
הגאולה לסלק החמסים. האם שירחק ויקרב 

)לת"ק(. או רק קירוב המשפחות )לר"י(. או 
ששניהם לא נכללים בהגדרה זו )לחכמים(. 

)סעיף ה'(

כעת גם דברי הרמב"ם ברורים ומאירים, 
והדיוקים שהצביע עליהם בתחילת השיחה 
מובנים ומיושבים: הרמב"ם בתחילת דבריו 
פוסק כדעת דעת חכמים במשנה שמטרת 
ביאתו של אליהו היא "לשום שלום בעולם". 
אך הוא בכוונה נזהר ונשמר מלכתוב שאליהו 
"אינו מטמא ומטהר", כיון שאליהו הרי כן 
יטמא ויטהר, אלא רק "אינו בא לא לטמא ולא 
לטהר". הוא אכן יעשה זאת, אך לא בשביל כך 

הוא בא, לא זוהי מטרת ביאתו. 

שמוסיף  דבריו,  סדר  גם  מובן  ממילא 
בסוף שיש חכמים שסוברים שביאתו לסלק 
החמסים אינה קשורה לביאתו שלפני הגאולה 

שהיא לבשר הגאולה. )סעיפים ו' ז'( 

בנוגע  המחלוקת  שסיבת  אד"ש  ומוסיף 
בתפיסת  מתחילה  אליהו,  של  לפעולותיו 
המושג 'גאולה', מה נקרא גאולה ומה נקרא 
וזה תלוי במעמדו של בעל  הכנה לגאולה, 
הדעה בזמן הגלות והכנתו לגאולה. )סעיף ח'(

על דרך זה, יש לומר במחלוקת בין הרמב"ם 
והראב"ד, האם יהיה שינוי מנהגו של עולם. 
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אותות  יתרחשו  הרמב"ם  לשיטת  שגם 
ומופתים בימות המשיח, אלא שלדעתו הם 
יהיו כענין בפני עצמו, וללא קשר ישיר למשיח 

ופעולותיו. )סעיף ט'(

והבטחה,  בתפילה  השיחה  את  ומסיים 
שתיכף יבוא אליהו הנביא לבשר על ביאת 
המשיח, ואחדותם של ישראל תזרז זאת תיכף 

ומיד. )סעיף י'(





 •

הלכה ד'
מעלת לימוד התורה בגאולה

•





פרק י"ב - הלכה ד' 

לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח - לא כדי שישלטו על כל העולם, 
ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות 
ולשמוח:  אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, 

כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בהלכות תשובה.

•

ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות - שהטובה 
תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, 
אלא לדעת את ה' בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים 
הסתומים; וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר "כי מלאה הארץ, דעה 

את ה', כמים, לים מכסים".

מלאה הארץ דעה את ה' – בלימוד התורה – אף אומות העולם

בדרך-כלל בהדרנים על הרמב"ם מבאר כ"ק 
אדמו"ר שליט"א שבהלכה האחרונה ברמב"ם 
מתואר מצב העולם שיתבטל לאלוקות. בהדרן 
זה מבואר – שעיקר המעלה המתוארת בהלכה 
הגאולה  שתפעל  החידוש  אודות  הינה  זו 
בלימוד התורה. הן מצד האדם )לימוד לשמה( 
והן מצד התורה )שיתגלו דברים הסתומים( 
ועוד. בהמשך ההדרן ממשיך ומעמיק בדיוק 
הרמב"ם  בדברי  התבוננות  מתוך  זו  הלכה 

האדם  אצל  התורה  לימוד  מעלת  אודות 
בהלכות תלמוד תורה שלו.

עוד נקודה שמתבארת בהדרן מיוחד זה: 
בנוגע לאומות העולם – שאף הם בזמן הגאולה 
יזכו ל"כתר תורה" – אך בשונה מבני ישראל 
גבוהה  יותר  במעלה  יהיה  שלהם  שהכתר 
מבני-נח, וראה בהערות באות י"ג. ענין זה 
מרומז בלשון הרמב"ם – "ומלאה הארץ דעה 
את ה'". שמשמע שכל העולם כולל אומות 

העולם יתעסקו בלימוד התורה.
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תשמ"ה( – וכמה פרטים נתבארו שם באו"א.
5) הל' חמץ ומצה פ"ב ה"ב.

הדרן על הרמב"ם - תשמ"ה
גדרה ומעלתה של מצות ת"ת לעת"ל

הדרן על ספר משנה תורה להרמב"ם. משיחות 

י"א ניסן* ואחש"פ תשמ"ה. נדפס בלקו"ש חכ"ז ע' 

237 ואילך.

1( יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ג. ועוד.
יהיו   .  . בד"ת  ה"ד:  פ"ב  דעות  הל'  2( וראה 
היו  . אם   . ועניניהם מרובים  דברי האדם מעטים 

הדברים מרובין והענין מועט ה"ז סכלות.
3( וכפל הלשון "קנאה ותחרות" – כי "קנאה" 
"תחרות"  לידי  המביא  שבלב,  הרגש  היא 

)בפועל(.
ה"הדרן"  דלקמן(  ענינים  )ובכמה  ג"כ  4( ראה 
ניסן  י"א  ברוקלין,  )קה"ת,  תורה  משנה  ס'  על 

היד  ספר  של  האחרונה  בהלכה  א. 
כותב הרמב"ם, וז"ל: "ובאותו הזמן לא

יהי' שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה 
הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה  ותחרות 
וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהי' עסק 

כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".

מדויק  הרמב"ם  שלשון  ידוע  והנה 
הרמב"ם  ודברי  ובלשון  בתכלית1.  הוא 
היד( שחיבורו  לספר  )בהקדמתו  עצמו2 
קצרה". ודרך  ברורה  "בלשון  נכתב  זה 

הרמב"ם  לשון  שאריכות  מובן,  ומזה 
וכל הרבה  מושפעת  תהי'  "שהטובה   –
המעדנים מצויין כעפר" – היא לא כפל 
כ"א  וכיו"ב(,  המליצה  )ליופי  לשון3 

מלמדנו שני ענינים שיהיו באותו הזמן.

ויש לומר הביאור בזה4 ובהקדם:

ממ"ש הרמב"ם "שהטובה תהי' כו'"

שכוונתו מוכח  כו'"(  "והטובה   – )לא 
לזה  דהסיבה  קודמו,  על  טעם  נתינת 
מפני יהי' שם לא רעב כו'" הוא  ש"לא 

"שהטובה תהי' מושפעת כו'".
 – בהטעם  הענינים  שב'  לומר,  ויש 
)א( שהטובה תהי' מושפעת הרבה, )ב( 
וכל המעדנים מצויין כעפר הם כנגד ב' 
הענינים שמונה לפנ"ז )א( לא יהי' שם 
קנאה  ולא  )ב(  מלחמה  ולא  רעב  לא 

ותחרות:

זה "שהטובה תהי' מושפעת הרבה"
כי   – ומלחמה  רעב  של  מציאות  שולל 
ואין  הרבה  טובה  אדם  לכל  יש  הרי  אז 
צורך במלחמה לשלול שלל וכו' להוסיף 

ברכושו ונכסיו;

אמנם עדיין אין זה שולל הרגש של 
"קנאה ותחרות" – כי ידמה במחשבתו
שאין "טובה"  לחברו  יש  שאפשר 

יביאו  לא  שזה  וכיו"ב,  אודותה  יודע 

מה יודע  שאינו  )כיון  "מלחמה"  לידי 
לשלול לעצמו( אבל מרגיש הוא "קנאה

ותחרות".

ולכן מוסיף הרמב"ם "וכל המעדנים
כל  של  שחשיבות  כעפר",  מצויין 
)כמ"ש דהיינו  "כעפר",  תהי'  המעדנים 
הרמב"ם בנוגע להשבתת חמץ5( "כדבר

שאין בו צורך כלל".

ס'  לימוד  של  הראשון  מחזור  סיום  בחגיגת   )*

משנה תורה להרמב"ם כפי שנחלק ללמוד ג' פרקים 

ליום.
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9( ישעי' יא, ט.
10( פ"ט ה"ב.

"כעפר"  אינה  )סתם(  ה"טובה"  6( משא"כ 
)שאין בו צורך כלל( – כי גם בימות המשיח יהי' 
צורך בדברים גשמיים כדי שיהי' הגוף בריא ושלם 
דעות  הל'  )רמב"ם  הוא  השם  )עבודת(  שמדרכי 

רפ"ד. וכדלקמן בפנים סעיף ד(.
לא  שהרמב"ם  זה  בפשטות  מובן  7( ועפ"ז 
הביא שני ענינים אלו )"לא קנאה ותחרות", "וכל 
המעדנים מצויין כעפר"( בהל' תשובה פ"ט ה"א 
ימות  שלפני  בהזמן  מדובר  תשובה  בהל'  כי   –
המשיח, שמציאות העולם עדיין אינה בשלימות, 
מצויין  המעדנים  ש"כל  כזה  במצב  העולם  ואין 
)חשובין( כעפר", ובמילא שייך "קנאה ותחרות".

8( ראה תוד"ה מתני' – מנחות פג, סע"ב.

הרמב"ם  הסתפק  לא  מזו:  ויתירה 
")אלא מוסיף  אלא  זו,  לשונו  באריכות 

משמע,  שמזה  בלבד".  ה'(  את  לדעת 
עסק יהי'  ש"לא  שידעינן  לאחרי  דגם 

כל העולם אלא לדעת את ה'", עדיין לא 
עוד  הרמב"ם  מוסיף  ולזה  הכל,  נשלל 

מיעוט "בלבד".

וחותם  בסיום  הרמב"ם  וממשיך  ג. 
יהיו  ולפיכך  היד(:  )וספר  ההלכה 
דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל 
כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים 
האדם שנאמר9 כי מלאה הארץ דעה את 

ה' כמים לים מכסים.

וגם בזה כמה דיוקים, ומהם:

הם מה   – הסתומים"  "דברים  א( 
פירש לא  ולמה  הסתומים",  ה"דברים 

הרמב"ם לאיזה "דברים" הכוונה?

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

"דעת בוראם"?
סיום  גם  הרמב"ם  מעתיק  מדוע  ג( 
ובפרט מכסים".  לים  "כמים  הפסוק 
מתאר  שם10  שגם  תשובה,  שבהלכות 
תרבה הימים  ש"באותן  איך  הרמב"ם 

הדעה והחכמה כו'" ומביא אותו הפסוק 
סיום הביא  לא  גו'",  הארץ  מלאה  "כי 

הכתוב "כמים לים מכסים".

ד. וי"ל נקודת הביאור בכל זה:

העולם כל  עסק  יהי'  "לא  בלשונו 

אצלו  הם  המעדנים  שכל  ומכיון 
לא שוב  כלל",  צורך  בו  שאין  "כדבר 
ותחרות" "קנאה  של  רגש  שום  שייך 

)בקשר למעדנים6 – עניינים גשמיים(7.

ב. אמנם, עדיין צריך להבין האריכות 
יהי' עסק "ולא  לשון הרמב"ם  בהמשך 

כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד":

אלא" )ולא  . . יתור לשון זה – "לא 
כתב בקיצור: עסק כל העולם יהי' לדעת 
את ה' בלבד( – מורה, כידוע, על שלילה 

נוספת )גם לעיכובא8(. ולכאורה:

)לא  הזמן  שבאותו  כתבו  לאחרי 
הרבה", מושפעת  תהי'  "שהטובה  רק 
מצויין המעדנים  "וכל  זאת(  עוד  כ"א 
בו שאין  "כדבר  כעפר",  )חשובין( 

צורך כלל" – שלכן אין שייך שום רגש 
רק ישנה  הרי  ותחרות",  "קנאה  של 
האפשריות דעסק בענינים שאינם בסוג 
השלילה ומהי   – המעדנים"  "כל  של 
הנוספת שמרמזה הרמב"ם ביתור לשונו 

לדעת אלא  העולם  כל  עסק  יהי'  "לא 
כו'"?
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17( ראה פיה"מ להרמב"ם סנהדרין בהקדמתו 
יהי'  הימים  "באותם  אחל(  ועתה  )ד"ה  חלק  לפ' 
נקל מאד על בני האדם למצוא מחייתם עד שבעמל 

מעט כו'".

שם  תשובה  בהל'  השינוי:  מובן  18( ועפ"ז 
כדי  כו'  הטובות  כל  לנו  "וישפיע  הלשון  ה"א 
להן  צריך  שהגוף  בדברים  ימינו  כל  נעסוק  שלא 
כו'" – דשולל רק "כל ימינו", כי צ"ל מיעוט עסק 
עסק  יהי'  "לא  לעת"ל  משא"כ  בפנים(;  )כנ"ל 
כו' אלא לדעת את ה' בלבד" )וזה שתהי' אכו"ש 
ו"עמל מעט" למצוא מחייתם – לא יהי' באופן של 

"עסק", ביגיעה והשתדלות(.

כדלקמן  ספ"ג,  דעות  הל'  הרמב"ם  11( לשון 
בפנים.

12( שבת יא, א. רמב"ם הל' תפלה פ"ו ה"ח.
בזה  השקו"ט  וידועה  ה"י.  פ"ג  ת"ת  13( הל' 

)ראה כס"מ שם. ועוד(. ואכ"מ.
14( רמב"ם שם ה"ט. ולהעיר מרדב"ז סוף הל' 

שמיטה ויובל.
15( ל' הרמב"ם שם סה"ח.

16( הל' דעות ספ"ג.

שלם וחזק כדי שתהי' נפשו ישרה לדעת 
את ה'", שלכן המשא ומתן גופא נעשה 
את "עובד  הוא  ב"ה",  למקום  "עבודה 
ונותן  שנושא  בשעה  אפילו  תמיד  ה' 
. . בכל  יהיו לשם שמים  כל מעשיך   . .

דרכיך דעהו".

אבל  הזה.  בזמן  הוא  זה  כל  אמנם 
תהי' "הטובה  שאז  הזמן",  "באותו 
צורך  יהי'  לא  הרי  הרבה",  מושפעת 
באופן  לא  )גם  עסק17  במיעוט  אפילו 
"עבודה הוא  עצמו  ומתן  שהמשא 
למקום ב"ה"(, ולכן – "לא יהי' עסק כל

העולם אלא לדעת את ה' בלבד"18.

הוספת  ג"כ  לבאר  יש  ה. עפ"ז 
לדעת אלא   – "בלבד"  תיבת  הרמב"ם 
נוספת,  שלילה  שהיא   – בלבד  ה'  את 
לא כלומר:  גופא.  ה'"  את  ב"לדעת 

)גם  אחר  עסק  שום  יהי'  שלא  בלבד  זו 
מלבד ב"ה"(  למקום  "עבודה  כשהוא 
זאת, עוד  אלא  ה'",  את  "לדעת  העסק 
יהי' עצמו  ה'"  את  ב"לדעת  שהעסק 
היינו: בלבד".  ה'  את  ד"לדעת  באופן 
גם   – אחרת  מטרה  בשביל  לדעת  לא 
מטרה קדושה )כמו: לידע את המעשה 

אלא לדעת את ה' בלבד" שולל הרמב"ם 
למקום "עבודה  שאינו  "עסק"  רק  )לא 

ב"ה"11, כ"א( גם עסק כזה שבזמן הזה 
ע"פ בו  מחוייבים  הזמן"(  "אותו  )לפני 
למקום "עבודה  של  ענין  והוא  תורה 

שיהי'  השינוי  מחמת  אבל   – ב"ה" 
יהי' לא  שוב  הזמן",  "באותו  בעולם 
צורך בעבודה זו, ובמילא "לא יהי' עסק
כל העולם )אפילו לא בעבודת ה' אחרת( 

אלא לדעת את ה' בלבד".

והביאור:

הלכה זו באה בהמשך למ"ש הרמב"ם 
יהיו  המשיח  שבימות  שלפנ"ז  בהלכה 
ישראל "פנויין בתורה וחכמתה", ובלשון

ההלכה12 – "תורתם אומנתם".

שתורתו  מי  גם  הזה,  בזמן  והנה 
המשים ד"כל  הרמב"ם13  פסק  אומנתו, 

יעשה  ולא  בתורה  שיעסוק  לבו  על 
חלל  ה"ז  הצדקה  מן  ויתפרנס  מלאכה 
"מלאכה לעשות  וצריך  כו'",  השם  את 
בכל יום מעט כדי חייו"14. וכמו ש"צוו15

מובן  שמזה  בעסק",  ממעט  הוי  חכמים 
שמיעוט עסק – כן צריך להיות.

שתורתו  במי  שהמדובר  שכיון  אלא 
אומנתו, הרי עסקו במשא ומתן הוא רק 
)כמ"ש הרמב"ם16( בשביל "שיהא גופו
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לענין   – ה"ג(  )ושם  ספ"י  תשובה  24( הל' 
אהבה. וראה רמב"ם סוף הל' איסורי ביאה.

25( אגה"ק סכ"ו )קמה, סע"א ואילך(.
26( ראה הרמב"ם בהקדמתו לס' היד שבספרו 
הל'  וראה  כולה".  פה  שבעל  לתורה  "מקבץ  זה 
ת"ת לאדה"ז פ"א ס"ה. שם רפ"ג )אלא שלשיטת 
)הל'  גם עם הטעמים "בדרך קצרה"  אדה"ז צ"ל 
ת"ת פ"ב ס"א. פ"ג שם(, משא"כ לשיטת הרמב"ם 
לקו"ש  וראה  שם(.  לרפ"ב  קו"א  אדה"ז  ראה   –

חכ"ז ע' 230 ואילך.
27( פ"א שם.

28( וראה לקו"ש חכ"ה ע' 263 )ס"ז(.
29( זכרי' יג, ב.

30( ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב סוס"י.
31( ל' אדה"ז – הל' ת"ת פ"א שם.

 402 ע'  חי"ז  לקו"ש  בזה  בארוכה  19( ראה 
ואילך )וראה הנסמן שם הערה 9(.

פיה"מ  ג"כ  וראה  ה"ב.  פ"י  תשובה  20( הל' 
)ושם:  חמישית  וכת  ד"ה  שם  סנה'  להרמב"ם 
ולא תהי' אצלו תכלית למוד החכמה אלא לדעת 
אותה בלבד. אלא שאח"כ ממשיך "וכן אין תכלית 

האמת כו' ותכלית ידיעתה לעשותה". ואכ"מ(.
21( ראה שם ה"ה.

22( שם פ"ט בארוכה.
כאן  מלכים  בהל'  וכ"ה  שם.  הרמב"ם  23( ל' 
)פי"ב סה"ד(. וראה פיה"מ סנה' שם )ד"ה "ועתה 
הוא  )עוה"ב(  היותו  ואם  לסופו(:  קרוב  אחל" 
התכלית המבוקש אינו ראוי . . שיהי' עובד להשיג 
העוה"ב כו'. ע"ש. – וראה "הדרן" על מס' אבות 
)נדפס בסו"ס "ביאורים לפרקי אבות"( הערה 80. 

לקו"ש חל"ד ע' 87 ואילך.

לידי זה שאינו עוסק בשום ענין אחר חוץ 
עי"ז מתקשר  דוקא  כי  התורה,  מלימוד 
ומתאחד עם התורה )בסגנון הרמב"ם24: 
אין . . נקשרת בלבו של אדם עד שישגה 

בה תמיד(, וכדלקמן סעיף ט ואילך[.

– ואף שגם אז יהי' קיום המצות )כי 
המתים25(  לתחיית  רק  בטילות  מצות 
את  לידע  כדי  ללמוד  צריכים  ובמילא 
לזה  הנה   – כו'  יעשון  אשר  המעשה 
התורה  כל  אחת  פעם  שילמוד  מספיק 
תורה  של  ההלכות  כל  היינו  כולה, 
ת"ת27  בהל'  אדה"ז  )וכמ"ש  שבע"פ26 
שבע"פ התורה  כל  ללמוד  ש"אפשר 

. . כי באמת ההלכות הנגלות לנו  כולה 
ומספר"(,  ותכלית  קץ  להן  יש  ולבנינו 
ושוב לא יצטרכו לעסוק בלימוד זה28 )כי 
הטומאה "רוח  כאשר  המשיח,  בימות 

אעביר מן הארץ"29, אין שכחה30(,

ובמילא – "לא יהי' עסק כל העולם
העיון  היינו  בלבד",  ה'  את  לדעת  אלא 
והפלפול ההלכות  טעמי  ב"עומק 

באופן  הלימוד   – עד  כו'"31,  בטעמיהן 

אשר יעשון ואלה אשר לא תיעשנה( – 
כ"א אך ורק לשם ידיעת והשגת התורה 
לשם   – לשמה  התורה  לימוד  בלבד, 

התורה עצמה19.

ה'  בעבודת  הרמב"ם20  ביאור  ]ע"ד 
לשמה )מאהבה21( – שזהו רק כ"שעושה

בשביל  ולא  אמת",  שהוא  מפני  האמת 
איזו תכלית אחרת, גם לא דקדושה כמו 
שע"פ אף  הבא",  העולם  לחיי  "שאזכה 
הבא  עולם  הרי  עצמו22  הרמב"ם  ביאור 
הוא "סוף מתן שכרן של מצות", וזה שאנו

עוסקים בתורה ובמצוות בעולם הזה הוא 
"כדי23 שנזכה לחיי העולם הבא"[.

"פנויין יהיו  ישראל  שבני  מאחר  כי 
אומנתם  תורתם   – וחכמתה"  בתורה 

בשלימותה;  ת"ת  מצות  אז  יקיימו   –
ושלימות הענין דת"ת היא כאשר הלימוד 
הוא לא בשביל איזו תכלית אחרת כ"א 
רק בשביל ידיעת והשגת התורה עצמה,

רק  תורה  שלומד  )זה  גופא  ]וזה 
מביאו  התורה(  והשגת  ידיעת  בשביל 
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 117 ע'  חכ"ו  לקו"ש  בזה  בארוכה  38( ראה 
ואילך.

39( פ"א ה"ט ואילך. ועוד.
הל'  ספ"ב.  יסוה"ת  הל'  רמב"ם  40( ראה 
תשובה ספ"ה – הובאו בשער היחוה"א פ"ז )אלא 
לשכל  ולא  דברים  לידיעת  הכוונה  עיקר  ששם 

והבנה – משא"כ בשער היחוה"א פ"ח(.
41( ראה כתובות סז, רע"א.
42( ראה לקמן סעיף יג-יד.

32( ישעי' מב, כא. חולין סו, ב.
33( סוטה מד, א. וש"נ.

34( ב"ח לטאו"ח סמ"ז ד"ה ונוסחא. ט"ז או"ח 
שם סק"א.

35( ל' הט"ז שם.
36( ב"מ מ, ב.

37( ל' הכתוב – נצבים כט, כח.

נעלה  סוג  הרמב"ם  מפרט  אח"כ  ג( 
שבתורה הסתומים"  ב"דברים  יותר 
ההשגה בוראם",  דעת  "וישיגו   –
להשגת  עד  מרכבה38  מעשה  בעניני 
מהנברא, סתום  שהיא  בוראם",  "דעת 
יסודי  בהלכות  הרמב"ם  שהאריך  כמו 
להשיג  לאדם  אפשר  שאי  התורה39 
בנוגע  וכן  הבורא.  של  המצאו   אמתת 

לדעתו40.

ד( כפי כח האדם – יש לומר, שכוונת 
השגת  להגביל  )רק(  ]לא  היא  הרמב"ם 
כח "כפי  רק  שהיא  ההוא  בזמן  האדם 

אלא   – קמ"ל(  מאי  כנ"ל,  )כי,  האדם" 
כל עסק  יהי'  ש"לא  דמכיון  להיפך[: 

לכן  בלבד",  ה'  את  לדעת  אלא  העולם 
כח "כפי  בשלימותה,  ההשגה  תהי' 
האדם" – כלומר: כדבעי41 – ככל יכלתו 

של האדם.

ולכל זה מביא הרמב"ם ראי' מתורה 
שבכתב – "שנאמר כי מלאה הארץ דעה
את ה' כמים לים מכסים": מכיון שהארץ 
תהי' מלאה ב"דעה את ה'", הרי שוב אין

מקום לאיזה עסק וענין אחר )דאל"כ לא 
שייך לומר ע"ז "מלאה"(, ומזה – ד"לא

יהי' עסק כל העולם )הארץ42( אלא לדעת 
את ה' בלבד".

וקבל "דרוש  ויאדיר"32,  תורה  ד"יגדיל 
שכר"33.

הרמב"ם  לשון  דיוק  יומתק  ]ובזה 
כי  – כו'"  לדעת   . . העולם  כל  "עסק 
)בשייכות לתורה( מורה הלשון "עסק" 
ב"משא בתורה,  והיגיעה34  הטורח  על 

באופן  ובפרט  פלפול"35.  של  ומתן 
"הגדלה" שפועל  עד  בתורה,  שמחדש 

תורה "יגדיל   – בתורה  )והוספה( 
עסק  של  שענינו  וכמחז"ל36   – ויאדיר" 
הוא כאשר מרויח, כי "זבון וזבין תגרא

איקרי )בתמי'("[.

לשונות  דיוקי  גם  יובנו  עפ"ז  ו. 
הרמב"ם בסיום ההלכה, ועל הסדר:

חכמים ישראל  יהיו  "ולפיכך  א( 
גדולים" – לא סתם חכמים, כ"א גדלות 

תורה ד"יגדיל  באופן  לימוד  בחכמה, 
ויאדיר".

– הסתומים"  דברים  "יודעים  ב( 
)שה"ז שבתורה  הסתומים"  "דברים 
לדבריו בהלכה הקודמת  )כנ"ל(  המשך 
"פנויין בתורה וחכמתה"(, שהם "עומק
טעמי ההלכות והפלפול בטעמיהן כו'" 
"דברים והם  ותכלית27(,  קץ  לזה  )שאין 
אלקינו"37( לה'  )"הנסתרות  הסתומים" 

)כנ"ל  שהם  עצמן  לההלכות  בערך 
מאדה"ז( "הנגלות לנו ולבנינו".
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46( ראה חולין כז, ב.
47( ראה לקמן סעיף יד.

בתחילת  הרמב"ם  למ"ש  הטעם  גופא  48( וזה 
ההלכה ש"באותו הזמן לא יהי' . . קנאה ותחרות . 
. )מפני ש(וכל המעדנים מצויין )חשובין( כעפר" 
)כנ"ל סעיף א( – כי מכיון שתתגלה אז שמציאותה 
האמתית של הארץ היא "דעה את ה'", הרי מובן 

שאין שום חשיבות למעדנים.
49( הל' ת"ת פ"ג ה"ו.

43( ראה לקו"ש שבהערה 19. וש"נ.
שבהערה  וידים  מקואות  במשנה  44( ת"ק 

הבאה )ראה מפרשים שם(.
ידים פ"ב מ"ב. – אלא  45( מקואות פ"ו מ"ז. 
שאין הלכה כמותו )נת' בד"ה וראיתי אני, תרס"ב( 
– אבל הרי פסקינן כוותי' בהא דזבחים )כב, א(. 
והאריך  שם.  מקואות  בתוי"ט  בזה  שקו"ט  וכבר 
הל'  לטהרה  חיבור  שם.  עליות  גולות  בס'  בזה 
מקואות כלל ב' בסופו )לפענ"ד בשנויא דחיקא(. 

ועוד, ואכ"מ.

מן המים46,  נבראו  הים  דמכיון שברואי 
הרי אמיתית מציאותם היא המים, ולכן 

אינם חוצצים בפני המים.

מכסים  הים  שמי  דזה  נמצא,  ועפ"ז 
באמיתית  הרי  שבתוכו,  הברואים  על 
כ"א  הסתר,  של  כיסוי  זה  אין  הענין, 
המים כי   – ה"סתום"  "גילוי"  אדרבא 

ברואי  של  המציאות  אמיתית  הם  הרי 
הים )המכוסים בהמים(.

ש"לא דמכיון  בנמשל,  הוא  וככה 
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 
נעשית ה'"  את  ה"לדעת  הרי  בלבד", 
ולכן, העולם"47.  "כל  של  מציאותו 
ד"דעה הענין  רק  "יראה"  שלעתיד  זה 

של  מציאותו  ביטול  לא  הוא  ה'"  את 
מה זהו   – אדרבה  כ"א  העולם",  "כל 
ד"כל האמיתית  מציאותו  אז  שתתגלה 

העולם" – "דעה את ה'"48.

*   *   *

"התורה בעסק  זו  שלימות  ח. 
)בכל  המשיח  בימות  שתהי'  וחכמתה" 
הרמב"ם,  בלשונות  המבוארים  פרטי' 
כנ"ל בארוכה( – תובן יותר, ע"פ ביאור 
הרמב"ם בהל' תלמוד תורה שלו, אודות 
ובלשון  בשלימות,  ת"ת  מצות  קיום 
לבו שנשאו  "מי   – שם49  הרמב"ם 

ז. עפ"ז מובנת ג"כ הוספת הרמב"ם 
כאן "כמים לים מכסים":

כ"א  אחר  עסק  שום  שאין  מאחר 
"לדעת את ה' בלבד", והיינו ש"דעה את
ה'" תהי' באופן של עסק43, ועסק היחידי, 
לכן, נוסף על שהאדם מלא מ"דעה את

ה'"

שני  כשהם  גם  אפשרי  שזה   –
את "דעה   – שני  וענין  האדם  דברים: 
ה'" – וכידועה הדוגמא: דגים ומי הים, 
שהמים הם חיות הדגים ובכ"ז הם שני 
דגים   – חכמים44  שלדעת  )ועד  דברים 

חוצצין( –

כ"א שה"דעה" נעשית כל מציאותו,
בפועל ובגלוי,

על דנוסף  מכסים",  לים  "כמים  וזה 
שהארץ תהי' מלאה מ"דעה את ה'" עוד
זאת שיהי' באופן ד"כמים לים מכסים".
דכמו שאין רואים קרקעית הים ולא כל 
הברואים שבים, כ"א רק המים המכסים 
שום  נראה  יהי'  לא  כן  כמו   – הכל  על 
הענין  רק  כ"א  בארץ,  אחרת  מציאות 

ד"דעה את ה'".

ויומתק בפרט ע"פ דעת רשב"ג45 דכל 
והיינו  שהוא מבריית המים אינו חוצץ, 
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51( לקו"ש חכ"ח קרח )תשד"מ(.
52( קרח יח, יט-כ. – ועד"ז באבות פ"ד מי"ג. 

וראה אדר"נ רפמ"א )צויין בהגהמי"י על אתר(.
53( אף שגם בזה שינויים )ראה בארוכה לקו"ש 

שם(.
54( בכל הבא לקמן – ראה גם לקו"ש שם.

55( ל' הרמב"ם בסוף הקדמתו לס' היד.
56( שם ה"ו. 50( עב, ב.

ולכן נראה לפענ"ד כדעת המפרשים 
שמקור  בארוכה(  במק"א51  )כמשנ"ת 
הרמב"ם הוא מספרי52, שכללות הלשון 

שם קרוב יותר53 ללשון הרמב"ם.

הרמב"ם  בחר  מדוע  שעצ"ע:  אלא 
ב)לשון( הספרי ולא בהש"ס הנ"ל?

ספר  הביאור54:  נקודת  לומר  ויש 
משנה תורה הוא ספר "הלכות הלכות"55.
בהביאו  הרמב"ם  שכוונת  מובן,  שמזה 
מחז"ל ד"שלשה כתרים כו'" היא לא רק

כדי להדגיש המעלה והגדלות שבתורה 
כ"א  ומלכות(,  כהונה  לגבי  גם  )ואפילו 

משום שזהו נוגע להלכה.

ועפ"ז יש לבאר מה שהרמב"ם בוחר 
ולא כתרים",  "שלשה  הספרי  ב)לשון( 
כי  – זירים"  "שלשה  הש"ס(  ב)לשון 
תורה" להלכה מהענין ד"כתר  הנפק"מ 
מודגשת יותר בהלשון "כתרים", "כתר

תורה" )כדלקמן סעיף יא(.

ד"כתר להענין  בקשר  ה"הלכה"  ט. 
תורה" מבוארת היא בהרמב"ם בהמשך 
תנאים  שלשה  מזכיר  שבו  הפרק, 
בכתר מוכתר  "להיות  כדי  הנצרכים 

תורה":

יסיח דעתו לדברים אחרים )א( "לא 
עם  תורה  שיקנה  לבו  על  ישים  ולא 
שמא  )ב(  כאחת"56.  והכבוד  העושר 

מוכתר  ולהיות  כראוי  זו  מצוה  לקיים 
מצוה  שקיום  )היינו,  כו'"  תורה  בכתר 
בכתר  מוכתר  כשהאדם  הוא  כראוי  זו 
תורה(. שמזה מובן, ששלימות זו שתהי' 
בימות המשיח, ענינה שבני ישראל יהיו 

מוכתרין בכתר תורה.

לשונות  שפרטי  לומר,  יש  ועפ"ז 
אודות  הספר  וחותם  שבסיום  הרמב"ם 
הם ה'",  את  ב"לדעת  העסק  אופן 
בהתאם להפרטים המבוארים בהרמב"ם 
)הל' ת"ת( בביאור אופן קיום "מצוה זו

כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה".

וז"ל הרמב"ם בהלכות ת"ת רפ"ג:

כתר  ישראל  נכתרו  כתרים  בשלשה 
כתר  מלכות.  וכתר  כהונה  וכתר  תורה 
כהונה זכה בו אהרן . . כתר מלכות זכה 
ועומד  מונח  הרי  תורה  כתר   . . דוד  בו 
ומוכן לכל ישראל . . כל מי שירצה יבא 
הכתרים  שאותם  תאמר  שמא  ויטול. 
 . . אומר  הוא  הרי  תורה  מכתר  גדולים 

הא למדת שכתר תורה גדול משניהם.

המקור  מציין  משנה  בכסף  והנה 
למס' יומא50, אבל שם לא נאמר הלשון 
וכתר תורה  כתר   . . כתרים  "שלשה 
כהונה וכתר מלכות", כ"א "שלשה זירים

הן, של מזבח ושל אהרן ושל שלחן, של 
זכה  ונטלו, של שלחן  זכה אהרן  מזבח 
הוא  מונח  עדיין  ארון  של  ונטלו,  דוד 
כל הרוצה ליקח יבוא ויקח שמא תאמר 

פחות הוא ת"ל כו'".

ברמב"ם  שינויים  כמה  עוד   – וכן 
לגבי ל' הש"ס.
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מוכח, שענין זה )ד"תורה דילי' הוא"( עדיין אינו 
המעלה דכתר תורה.

ואילך  ז  סעיף  שם  לקו"ש  בארוכה  63( וראה 
בנוגע לכתר כהונה וכתר מלכות.

57( שם ה"ז.
58( שם הי"ג.

59( שם ה"ח-ט.
60( שם ה"ט.
61( שם הי"ב.

הזכיר  שלא  ומזה   – סע"ב.  לב,  62( קידושין 
דהרב  הדין  גבי  הי"א(  פ"ה  ת"ת  )הל'  הרמב"ם 
שמחל על כבודו כבודו מחול הפרט ד"כתר תורה" 

בדברי  )ומסובב(  מוכתר  שהוא  כ"א 
מציאותו  נעשה  שזה  באופן   תורה 

ועצמותו63.

מוכרחים  זו  למעלה  להגיע  וכדי 
מהם  אחד  שכל  הנ"ל,  תנאים  לשלשה 
מורה ומוכיח שלא זו בלבד שהוא לומד 
תורה, אלא שתורה נעשית כל מציאותו 
התורה.  ובין  בינו  להפריד  אפשר  ואי 

כדלקמן.

"לא  – הוא  הראשון  התנאי  יו"ד. 
יסיח דעתו לדברים אחרים". והיינו: לא 
בדברים אחרים  עוסק  אינו  שבפועל  רק 
מושקעת  ומחשבתו  דעתו  שגם  אלא 
מסיח דעתו  כל כולה בתורה, עד שאינו 

מהתורה.

תנאי:  עוד  הרמב"ם  מוסיף  אח"כ 
אחזור ממון  שאקבץ  עד  תאמר  "שמא 
ואקרא כו'" – והחידוש בזה לגבי "לא
יסיח דעתו לדברים אחרים" ]דלכאורה: 
דעתו  להסיח  לו  שאין  שידעינן  מאחר 
יתעסק  שאם  כש"כ   – אחרים  לדברים 
שעה(  לפי  )גם  ממון  בקיבוץ  בפועל 

אא"פ לו לזכות בכתר תורה[:

ממון  לקבץ  )המחשבה(  האמירה 
היסח  אינה  ולקרות,  לחזור  שיוכל  כדי 
אחרים", שהרי אדרבא "לדברים  הדעת 

כל כוונתו ומטרתו בעסק זה היא רק כדי 
במנוחה  תורה  )אח"כ(  ללמוד  שיוכל 
למשא  בנוגע  הרמב"ם  ביאור  )וע"ד 
כנ"ל  ב"ה,  למקום  עבודה  שהיא  ומתן 

ואקרא  אחזור  ממון  שאקבץ  עד  תאמר 
עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקי 
אחזור ואקרא, אם תעלה מחשבה זו על 
תורה  של  לכתרה  זוכה  אתה  אין  לבך 
בכתר  לזכות  שרצה  מי  )ג(  לעולם57. 
יאבד  ולא  לילותיו  בכל  יזהר  התורה 
אפילו אחד מהן בשינה ואכילה כו' אלא 

בתלמוד תורה ודברי חכמה58.

וצריך ביאור: בפרק זה מונה הרמב"ם 
שדברי  כדי  הנצרכים  תנאים  כו"כ  עוד 
תורה יהיו "מצויים וקיימים" אצל האדם
– כמו: לא בגסי הרוח היא מצוי' כו'59; 
ותענוגי "התאוות  להסיר  צריך  האדם 
במי  ד"ת מתקיימין  אין  הזמן מלבו"60; 
המשמיע  כל  עליהן61;  עצמו  שמרפה 
הזכיר  לא  אלו  ובכל   – כו'61  קולו 
תורה", בכתר  "מוכתר  שהוא  הרמב"ם 

משא"כ בג' תנאים הנ"ל.

העילוי  בזה:  הטעם  לומר  ויש 
– בזה  הוא  תורה"  בכתר  ד"מוכתר 
תורה  בתלמוד  כך  כל  שקוע  שהאדם 
כלומר:  מציאותו.  כל  נעשה  שזה  עד 
זאת  ועוד  תורה,  שלומד  בלבד  זו  לא 
ש"תלמודו מתקיים בידו" – אבל עדיין

אפשר להפריד בין מציאות האדם הלומד 
והדברי תורה שלמד, הוא מציאות בפני 
דברי "קנה"  "רכוש",  לו  שיש  עצמו 
– הוא"62(  דילי'  ש"תורה  )עד   תורה 
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66( ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"א ס"ד-ה. רפ"ב 
ושם סי"א. רפ"ג.

67( רמב"ם שם.

הרמב"ם  מביא  זה  שמטעם  שם,  וראה   –
 – מלכות(  וכתר  תורה  לכתר  )בנוגע  הפסוקים 
עולם"  כהונת  ברית  אחריו  ולזרעו  לו  "והיתה 
כשמש  וכסאו  יהי'  לעולם  "זרעו  יג(,  כה,  )פנחס 
שענין  מודגש  בזה  כי   – לז(  פט,  )תהלים  נגדי" 
הכהונה והמלכות נעשה מהותם ועצמותם, שלכן 
בא אצלם בירושה ובמילא נעשה נצחי, ירושה אין 

לה הפסק, לו ולזרעו אחריו.
64( אבות פ"ב מ"ד.

 – "אשנה"  לפרש  הוא  גדול  הכי  65( שדוחק 
מלשון  אלא  למקרא(,  )בניגוד  משנה  אלמוד  לא 

"שני".

בזה  שהמדובר  וכותב  ההלכה  בתחילת 
האומר "אחזור ואקרא"?

שהרמב"ם  לומר,  יש  הנ"ל  וע"פ 
מדגיש בזה שהמדובר כאן במי שרוצה 
לזכות בכתר תורה. כלומר: אין המדובר 
י"ח  לצאת  תורה  ללמוד  שרוצה  במי 
כולה  שבע"פ  תורה  ללמוד  שמחוייב 
)כמבואר בהל' ת"ת66( – שבזה פשיטא 
ואין  ת"ת,  מצות  לקיים  צריך  שמקודם 
בזה  אם  כי   – כו'  שאקבץ  עד  לדחותה 
שבע"פ  תורה  ו(למד  י"ח  )יצא  שכבר 
בכתר  לזכות  רוצה  זה  ולאחרי  כולה; 
בתורה  מעינו  כל  שישים  ע"י  תורה 
כו'", ההלכות  טעמי  עומק  ב"עיון 

"אחזור ואקרא"[.
בכל "יזהר   – השלישי  והתנאי 

מהן",  אחד  אפילו  יאבד  ולא  לילותיו 
לעצם  חדרה  שהתורה  הבחינה  כי 
אפילו  אובד  שאינו  בזה  היא  מציאותו 
לילה אחד: כמובן, החסרון בזה שאובד 
זמן שהי'  אינו בזה שביטל  לילה אחד 
)כי  התורה  ללימוד  להקדיש  צריך 
אפשר שישלים הזמן שהחסיר – ביום(. 
אלא, מכיון שהלילה הוא הזמן המיוחד 
רוב  למד  אדם  )דאין  התורה  ללימוד 
חכמתו אלא בלילה . . אין רנה של תורה 
נעשית  שתורה  מי  הרי  בלילה67(,  אלא 
כל מציאותו, אי אפשר לו שיאבד אפילו 
אינו  בעולם  דבר  שום  כי  אחד.  לילה 
לעצם  ונוגע  ששייך  ענין  לדחות   יכול 

מציאותו*67.

סעיף ד(. אבל בכל זה, כדי להיות מוכתר 
יום  שיעבור  אפשר  אי  תורה  בכתר 

)גם אם מטרתו בשביל  שמלאכתו קבע 
זה  כי  במנוחה(,  אח"כ  ללמוד  שיוכל 
מורה שאפשר להפריד בינו ובין התורה 
)עכ"פ לשעה קלה(, כ"א צ"ל )כהמשך 
דברי הרמב"ם בהלכה זו( "תורתך קבע

ומלאכתך )רק( ארעי".

ויתירה מזו: מפשטות לשון הרמב"ם 
כבר  זו  ומחשבה  אמירה  שעצם  משמע 
כי   – תורה  בכתר  אותו מלזכות  פוסלת 
שקועה  דעתו  שאין  מורה  זו  מחשבה 

לגמרי בת"ת.

תורה" "כתר  במעלת  הנ"ל  ]וע"פ 
 – כאן  הרמב"ם  בלשון  דיוק  עוד  יובן 
אחזור ממון  שאקבץ  עד  תאמר  "שמא 

ואקרא"  אחזור  כו'  שאקנה  עד  ואקרא, 
במי  שהמדובר  משמע,  זה  שמלשון   –
רק  היא  ומחשבתו  ולמד,  קרא  שכבר 
לדחות חזרתו עוד הפעם )אחזור ואקרא( 

"עד שאקבץ ממון כו'".
)שמביא  המשנה64  לשון  ולכאורה: 
הרמב"ם בסיום ההלכה( הוא "לכשאפנה

משנה  והרמב"ם  )סתם(,  אשנה"65 
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72( אבל ראה ר"ח יומא שם: זכה אהרן ונטלה 
כלומר לקח הכהונה )ולא כתר כהונה, כה"ג(.

68( זח"ג רנו, ב.
וראה  סכ"ט.  אגה"ק  ועיין  ב.  כח,  69( מגילה 

לקו"ש שם סעיף ה והערה 54 שם.
70( כי קוראים למין הפרטי בשם המין הכולל 
אותו )הקדמת פיהמ"ש בשם טהרות – וכן בשם 

כוכב ועוד(.
71( אף שלשון זה )נכתרו ישראל( ליתא בספרי 
)ובכמה מהמקומות שהובא ענין זה(. וראה לקו"ש 

שם הערה 82. וש"נ.
*71( וכן כתר כהונה וכתר מלכות, כנ"ל הערה 

.63

ושל ארון )תורה( ושל שלחן )מלכות(" 
אשר  מיוחדת  במעלה  שהמדובר  ענינו, 
תורה  בכהונה  אשר  )וחפצא(  בגוף 
חלק שהיו  "הזירים",  וכמו  ומלכות. 
והשולחן  הארון  המזבח  של  )העליון( 
הכי  מעלה  שהיא  בנמשל,  וכן  עצמם. 

)כהונה  ומלכות  הכהונה  בגוף  עליונה 
גדולה72, מלכות דוד(, וכן בתורה.

כתרים", "שלשה  בלשון  בחר  ולכן 
הלבוש  – הוא  "כתר"  שבפשטות 
"בשלשה האדם,  ראש  על  ותכשיט 

כתרים נכתרו ישראל".

בתוספת  יובן  הנ"ל  כל  וע"פ  יב. 
ספרו  בסיום  הרמב"ם  תיאור  ביאור 

אודות "עסק העולם" בימות המשיח:

אשר  להדגיש  היא  הרמב"ם  כוונת 
להיות  ישראל  כל  יזכו  המשיח  בימות 
בזמן  שגם  דאף  תורה.  בכתר  מוכתרין 
לכל ומוכן  ועומד  "מונח  הוא  הזה 
לזה  זוכה  אדם  כל  אין  הרי  ישראל", 
הדרושים  הנ"ל  התנאים  לקיים  שיוכל 

לזה.

"פנויין שנהי'  הזמן,  באותו  אמנם 
תהי' ו"הטובה  וחכמתה",  בתורה 

יהי' "לא  הרי   – כו'"  הרבה  מושפעת 
ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק 
דעתו  להסיח  צורך  יהי'  לא  כי  בלבד". 
שאין בלבד  זו  ולא  אחרים",  "לדברים 
ממון שאקבץ  "עד  למחשבה  חשש 

אחזור ואקרא", אלא עוד זאת, שלא יהי' 
צורך אפילו ב"מלאכה בכל יום מעט";

יא. עפ"ז מובן הטעם שבחר הרמב"ם 
בלשון הספרי ולא בלשון הש"ס:

כתר  – )וכן  תורה"  "כתר  הלשון 
כהונה וכתר מלכות( אפשר לפרש בשני 

אופנים:

כתר מכסף   )1 התורה:  הכתר של  א( 
חלק   )2 התורה68,  על  שמשימין  וכיו"ב 
מיוחד בתורה. וכמו שמצינו69 ש)דוקא( 
של "כתרה  נקראות  התורה  הלכות 

תורה".

האדם  על  כתר  נעשית  התורה  ב( 
)או  בחלק  המדובר  אין  הלומדה. 
שהתורה  כ"א  בתורה,  מיוחד  ענין( 

)בכללותה70( מכתירה את האדם.

"בשלשה מדייק  ברמב"ם  והנה 
שמעלת  היינו  ישראל"71,  נכתרו  כתרים 
הב'( )כאופן  היא  כאן  תורה"*71  "כתר 

בזה שהתורה מכתירה את לומד התורה, 
כאן, שברמב"ם  ה"הלכה"  היא  ובזה 

כנ"ל  הלימוד,  ותנאי  באופן  ותלוי 
בארוכה.

ולכן לא הביא הרמב"ם לשון הש"ס 
"שלשה זירים הן כו'" – כי פשטות הלשון
)כהונה( מזבח  של  הן,  זירים  "שלשה 
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74( ראה ר"ה פ"א מ"ב, וברמב"ם הל' תשובה 
פ"ג ה"ג "מבאי העולם". ועד"ז ברמב"ם שם פ"ו 
ה"ג. סוף הל' שמיטה ויובל. הל' מלכים פ"ח ה"י. 
וברמב"ם סוף הל' ס"ת, הל' סנהדרין פי"ב ה"ג: 
וש"נ.   .230 ע'  חי"ג  לקו"ש  וראה  עולם.  באי  כל 

ואכ"מ.
75( וכן מפורש במדרש לקח טוב ר"פ חוקת: 

כדי שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם.
76( אבל מובן ד"כתר תורה" השייך בב"נ אינו 
בנ"י  גבי  שהרי   – דבנ"י  תורה"  "כתר  כמעלת 
)כהמשך  כהונה  מכתר  למעלה  הוא  תורה  כתר 
וכמו  זו,  בהלכה  ברמב"ם  וכן  שם,  הספרי  דברי 
קודם  ת"ח  דממזר  שלאח"ז  בהלכה  שממשיך 
לכה"ג ע"ה(, משא"כ נכרי שעוסק בתורה שהוא 
ג,  רק "ככהן גדול" ולא למעלה ממנו )תוס' ע"ז 

א(. וראה לקו"ש ח"ה ע' 12 הערה 49. ועוד.
נט,  )סנהדרין  למדין  ומזה   – ד  לג,  77( ברכה 

רע"א( דנכרי שעסק בתורה חייב מיתה.
78( כי טענתם היא לנותן הכתרים, הקב"ה )ולא 

לבנ"י(. 73( ספי"א.

ג"כ  זו  מעלה  שאפילו  נמצא,   – תורה 
שייכת לבני נח.

הוא  דהרמב"ם  שמקורו  לומר,  ויש 
הלשון:  ששם  ח(,  )סעיף  הנ"ל  מספרי 
פתחון יתן  שלא  כדי  מונח  תורה  "כתר 
מונח  תורה  כתר  כו'  העולם  לבאי  פה 
)"כל זה  שלשון   – העולם"  באי  לכל 

באי העולם"( כולל74 גם אוה"ע75. ונמצא 
שגם ב"נ שייכים לכתר תורה76.

]אלא בהל' ת"ת לא העתיק הרמב"ם 
מונח הרי  תורה  "כתר  )וכתב  זה  פרט 
תורה  שנאמר77  ישראל  לכל  ומוכן  כו' 
יעקב"( –  קהלת  לנו משה מורשה  צוה 
כי זה שיש כתר תורה גם אצל "כל באי
העולם" )בשבע מצוות דידהו כדלקמן( 
לסלק ה"פתחון פה" אינו נוגע להלכות

מרמזו  רק  והרמב"ם  ישראל78;  של 
בתיאור מצב העולם באותו הזמן[.

מוכתרין  ישראל  יהיו  שאז  ומאחר 
בשביל  הלימוד  אין  הרי  תורה,  בכתר 
כו',  יעשון  אשר  המעשה  את  לידע 
תורה  ידיעת  מצות  י"ח  לצאת  כדי  או 
את "לדעת  רק  כ"א  כולה,  שבע"פ 

והשגת  ידיעת  בשביל  בלבד",   ה' 
התורה.

מלאה "כי  מש"נ  יקויים  ובמילא 
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" – 
ולכן  תורה,  בכתר  מוכתרין  יהיו  שבנ"י 
לא רק שיהיו מלאים מדברי תורה, כ"א 
שתהי' התאחדות גמורה עם התורה, עד 
שלא תראה מציאותה של הארץ כ"א רק 
ז(, סעיף  )כנ"ל  ה'"  את  ד"דעה  הענין 

"כמים לים מכסים".
*   *   *

יג. עוד דיוק בלשון הרמב"ם בסיום 
וחותם ספרו: "ולא יהי' עסק כל העולם
שבפשטות  בלבד".  ה'  את  לדעת  אלא 
)וכמ"ש  העולם  אומות  גם  בזה  נכללו 
הרמב"ם בפרק שלפנ"ז73 שמלך המשיח 
"יתקן את העולם כולו לעבוד את ה' . .

שתיכף  ובפרט  גו'"(,  עמים  אל  אהפוך 
"ולפיכך וכותב  לאח"ז משנה הרמב"ם 
יהיו ישראל חכמים גדולים כו'", שמזה 
מוכח, דמ"ש לפנ"ז "כל העולם" כוונתו

לכלול בזה גם בני נח.

ה' את  "לדעת  בפירוש  הנ"ל  וע"פ 
התורה  עסק   – בזה  שהכוונה  בלבד", 
אשר  המעשה  את  לידע  בשביל  )לא 
והשגת  ידיעת  בשביל  כ"א(  כו',  יעשון 
בכתר  התורה עצמה, כדי להיות מוכתר 
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בספרי  שכתב  מזה  מזו:  ]ויתירה 
משמע,  תורה,  לכתר  שייכים  שב"נ 
במצות   – הספרי  לשיטת   – ישנם  שב"נ 
היינו  דידהו(,  מצות  שבע  )תורת  ת"ת 
שבע  בהלכות  לעסוק  חיוב  בהם  שיש 
את  לידע  בשביל  רק  )לא  דידהו  מצות 
המעשה כו' כ"א( חיוב של ת"ת בפ"ע85 
כי  שלהן,  המצות  בין  נמנה  שלא  )והא 
בז' מצות מונים רק מצוות ל"ת ולא קום 

ועשה86([.

וי"ל שזהו ג"כ מה שהרמב"ם מביא 
הכתוב "כי מלאה הארץ דעה את ה'" –
לא רק בני ישראל, כ"א "הארץ" – "לא
כל העולם אלא לדעת את ה'  יהי' עסק 

בלבד"*86.

יד. עפ"ז יש לבאר הקשר והשייכות 
דסיום ספר היד להתחלתו:

ואף שנכרי שלמד תורה חייב מיתה79 
– ה"ז רק בלימוד תורת מצות דישראל, 
הרי  דידהו,  מצות  שבע  בלימוד  אבל 
נכרי "שאפילו  חז"ל80  אמרו   – אדרבה 

גדול",  ככהן  שהוא  בתורה  ועוסק 
שמעלה זו )"שהוא ככהן גדול"( שייכת
התורה עצמה, כדאיתא בתוס'81  למעלת 
. . דדרשינן82  משום  גדול  כהן  "דנקט 

הנכנס  גדל  מכהן  מפנינים83  היא  יקרה 
לפני ולפנים". שמזה מוכח, דזה שנכרי 
מצות  בשבע  התורה  בלימוד  ישנו 
לקיום מצות  רק הכשר  לא  הוא  דידהו, 
דילהו, כ"א יש בזה מעלה וחשיבות של 

תורה84.

79( סנהדרין שם. רמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ט.
80( סנהדרין שם. וש"נ.

81( ב"ק לח, א. וכן בע"ז ג, א.
82( סוטה ד, ב. הוריות יג, א.

83( משלי ג, טו.
 38 ע'  חי"ד  לקו"ש  בזה  בארוכה  84( ראה 

ואילך.
עוסק  שהוא  "כל  שם:  סנהדרין  מאירי  וראה 
בעקרי שבע מצוות ובפרטיהם ובמה שיוצא מהם 
אע"פ שרוב גופי תורה נכללין בהם מכבדין אותו 
אפילו ככהן גדול כו'". ומהמשך דבריו שם מוכח 
עקרי  קיום  לכוונת  "לא  ללמוד  לנכרי  שמותר 
ז'  תורת  לידיעת"  לירד  מצוותי' אלא שלבו חפץ 
המצות )עד ש"רוב גופי תורה נכללין בהם"(* – 

וע"ז נאמר ד"מכבדין אותו אפילו ככה"ג".
ז(.  סי'  )ח"א  חיים  מחנה  בשו"ת  עד"ז  וראה 
ושם, דזהו דיוק לשון חז"ל "נכרי ועוסק בתורה", 
)כמ"ש הט"ז  ופלפול בתורה  שמורה על הלימוד 
– צויין לעיל הערה 35(, שדוקא אז נחשב ככה"ג.

ס"נ.  הדור  )פאר  הרמב"ם  מתשובת  ולהעיר 
האיסור  שטעם  שם  דמשמע  סשס"ד(,  פריימאן 
מכשול  בזה  שיש  משום  הוא  לנכרי  תורה  ללמד 
שם,  המאירי  שיטת  זוהי  והרי   – )ע"ש(  לישראל 
ז' מצוות גם באופן ש"רוב  שמתיר לנכרי ללמוד 
כאן  "אין  זה  באופן  כי  בהם",  נכללין  תורה  גופי 

חשש לטעות אחריו כו'".
דמהא  א(  )יג,  חגיגה  אין  תוד"ה  85( ראה 
לן  נפקא  ועוסק בתורה ה"ה ככה"ג  נכרי  דאפילו 
הענין  והרי   – שלהם(  מצות  )ז'  ללמדם  דמצוה 

בפ"ע,  דתורה  על חשיבות  מורה  ככה"ג"  ד"ה"ה 
כנ"ל בפנים )והערה הקודמת(.

86( סנהדרין נח, סע"ב.
יהיו  "ולפיכך  ממשיך  שהרמב"ם  ומה   )86*
כוונת  עיקר  כי   – כו'"  גדולים  חכמים  ישראל 

בהלכה  )אמ"ש  הטעם  לבאר  היא  כאן  הרמב"ם 
המשיח  לימות  כו'  החכמים  ש"נתאוו  שלפנ"ז( 
שזהו  ובחכמתה",  בתורה  פנויין  שיהיו  כדי  כו' 
שם  יהי'  "לא  הזמן",  "באותו  העולם  מצב  מצד 
יהיו  ולפיכך   – כו'  העולם  כל  עסק  יהי'  ולא  כו' 

ישראל כו'".

)יג,  חגיגה  מהרש"א  בחדא"ג  כמ"ש  ודלא   )*

אין  שלהם  מצות  בז'  ד"אפי'  מוסרין(  אין  ד"ה  א 

זה  להעיר שכתב  אבל  וטעמן".  סודן  להם  מוסרין 

בדברי ר' אמי )חגיגה שם(, שלא הובאו בפוסקים 

)כידועה השקו"ט בזה(. ואכ"מ.
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נמצא" כל  "ממציא  דהלשון 
– פירושו89  עבר(  ל'  "המציא",  )לא 
ורגע( רגע  )בכל  בהווה  גם  ש"ממציא" 
כל נמצא. שלכן, אמיתית המציאות של 
הזקן  אדמו"ר  )כביאור  הוא  נברא  כל 
שבנפעל  . . הפועל  "כח  רק  בארוכה90( 

המהוה אותו תמיד".

וזהו מה שיתגלה לעתיד לבא – "כי
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה 
מכסים", שאז תתגלה אמיתית מציאותו 
של כל הארץ, ש"כל הנמצאים משמים

מאמיתת  אלא  נמצאו  לא  כו'  וארץ 
נראית  תהי'  לא  ובמילא  המצאו", 
העולם(  באי  כל  )כולל  הארץ  גשמיות 
כדבר בפני עצמו, כ"א רק – "דעה את

ה'", "אמיתת המצאו".

בחותם ספרו מדגיש הרמב"ם ד"לא
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 
מכסים", לים  ד"כמים  באופן  בלבד" 
רק  )לא  מציאותו  כל  נעשה  שזה  היינו 

דבנ"י, כ"א( ד"כל העולם".

ישראל,  בני  בשלמא  ולכאורה: 
קדושה,  נשמה  להם  שניתן  קרובו  עם 
שכל  מובן  ממש87,  ממעל  אלקה  חלק 
מציאותם היא – "דעה את ה'". אבל איך
יתכן לומר כן בנוגע ל"כל העולם", שכל

מציאותו יהי' "לדעת את ה'"?

התחלה "מתכיפין  לזה  הנה 
בתחילת  תיכף  ולומדים  להשלמה"88 
ספר היד: יסוד היסודות ועמוד החכמות 
לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא 
וארץ  משמים  הנמצאים  וכל  נמצא  כל 
ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת 

המצאו,

87( תניא רפ"ב. וראה איוב לא, ב.
88( ל' ה"רשות לחתן בראשית".

ה"ג.  פ"א  יסוה"ת  להל'  ה"פירוש"  89( ראה 
וראה שעהיוה"א פ"א.

90( שם פ"ג.
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י"ל  האחרונה,  בהלכה  הלשון  באריכות 
שכפל העניינים "שהטובה תהי' מושפעת הרבה 
וכל המעדנים מצויין כעפר" מהווים הגורם 
למצב בגאולה. בגלל שפע הטובה, לא יהי' רעב 
ולא תהי' צורך במלחמות שמטרתם הוספת 
ימנע  כעפר,  המעדנים  שווי  ובגלל  נכסים, 
רגש של קנאה ותחרות בין אנשים. )סעיף א'(

לכל  ערך  יהי'  שלא  מכיוון  לכאורה  אך 
כולם  יעסקו  ממילא  הגשמיים  העניינים 
בעניינים רוחניים ומדוע א"כ צריך הרמב"ם 
לשלול בהמשך ההלכה "לא יהי' . . אלא לדעת 
את ה'" ואף מוסיף שלילה נוספת – בלבד. גם 
צריך להבין: א. מה הם דברים הסתומים ומדוע 
לא מבאר זאת הרמב"ם. ב. מה מחדש שישיגו 
בדעת בוראם לא יותר מכפי כח האדם. ג. למה 
בסיום הפסוק "ומלאה הארץ" מוסיף המילים 

"כמים לים מכסים"? )סעיפים ב' ג'( 

הביאור:  נקודת  את  אד"ש  מבאר  כעת 
כתוצאה מהשינוי לעת"ל ישלל גם ענינים 
שכלולים בעבודת ה' ע"פ תורה בזמן הזה. בזמן 
הזה גם מי שתורתו אומנותו פוסק הרמב"ם 
שעליו לעסוק בעסק מועט כדי חייו, ועסק זה 
שנעשה לשם שמים נחשב בזמן הזה כעבודה 
למקום, אך לעת"ל בגלל ריבוי השפע עסק 

זה ישלל אף הוא וכל העסק יהי' רק לימוד 
התורה – לדעת את ה'. )סעיף ד'(

בלדעת את ה' עצמו מוסיף הרמב"ם לשלול 
ע"י המילה 'בלבד', כיוון שבלימוד התורה עצמו 
יושלל הלימוד לשם מטרות אחרות, שדרגא 
זו תבוא מכך שיהי' פנויין בתורה ובחכמתה. 
ובגלל הלימוד באופן ד'גדלות' יקראו ישראל 
'חכמים גדולים'. ו'יודעים דברים הסתומים' 
- שנסתרים ביחס להלכות הפסוקות הנגלות 
לנו, ולמעלה מזה היא השגת דעת בוראו - 
מהנבראים,  ונעלם  שסתום  מרכבה  מעשה 
כפי  בשלימות  האדם  מצד  תהי'  זו  והשגה 
כל כוחו. ועל כל זה מביא ההוכחה מהפסוק 
"ומלאה הארץ דעה" שמכיוון שתתמלא דעה 
לא יהי' מקום לשום ענין אחר. )סעיפים ה' ו'(

רומזת  מכסים'  לים  'כמים  ההוספה 
ויתגלה  יתבטל,  לא  העולם  שלעת"ל  לכך 
שמציאותו האמיתית היא לדעת את ה'. )לא 
רק 'עיסקו' - כמו הדגים שחיים מהים אבל 
הם מציאות נפרדת, אלא כמו שמי הים מכסים 
על כל קרקעיתו עד שאין רואים שום מציאות 
נפרדת מלבד המים(. ובעצם אין זה כיסוי על 
מציאותו אלא גילוי שזה המציאות האמיתית 

)וכמו ברואי הים אינם חוצצים(. )סעיף ז'(
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מבאר  התורה  לימוד  שלימות  דרגת 
הרמב"ם ש"מי שנשאו לבו לקיים מצווה זו 
היינו  תורה"  בכתר  מוכתר  ולהיות  כראוי 
שמוכתר  בזה  ותלויה  קשורה  שהשלימות 
בכתר תורה, ועפ"ז ניתן למצוא התאמה בין 
הנדרש לכתר תורה לבין תיאור הרמב"ם על 
שלימות זו לעת"ל. וי"ל שנוקט הלשון 'כתרים' 
)ולא זירים( דהנפק"מ להלכה מודגשת יותר 

בלשון כתר תורה. )סעיף ח'(

ע"מ לזכות בכתר תורה נדרש ג' תנאים: 
א. לא יסיח דעתו לדברים אחרים - שאפי' 
בדעתו אין מקום לדבר אחר מהתורה. ב. לא 
יאמר עד ש . . אפנה מעסקי אחזור ואקרא - 
שאפי' דברים חיצוניים שהם לצורך לימוד 
התורה אינם שייכים )באופן קבע(. ג. יזהר 
לא לאבד רגע בלילותיו - שכיוון שהתורה 
היא מציאותו לא שייך אצלו לאבד ממנה רגע. 
ודווקא ג' אלו מבטאים שהתורה נעשית כל 
מציאותו ואי אפשר להפריד בינו לתורה. ולכן 
נקט כתר שהוא תכשיט וחלק מהאדם שרומז 

של  )לא  האדם  של  כתרו  נעשית  שהתורה 
התורה( וכחלק ממנו ממש. )סעיפים ט'-י"א(   

שכוונתו  ברמב"ם,  ביאור  מתווסף  בזה 
להדגיש שלעת"ל יזכו ישראל בדרך ממילא 
וכשיוכתרו  תורה,  בכתר  מוכתרים  להיות 
מטרה  לשם  לימודם  יהי'  לא  תורה  בכתר 
אחרת וממילא יהיו מלאים דעה את ה' כמים 

לים מכסים. )סעיף י"ב(

מוסיף אד"ש: מדיוק הרמב"ם שכותב "עסק 
כל העולם" ו"מלאה )לא רק בנ"י, אלא( הארץ", 
מרומז שגם באומות העולם יהי' השלימות של 
כתר תורה, ע"פ הספרי שכתר תורה מונח 
לכל באי עולם, ועניין זה שייך אצלם בלימוד 
ההלכות הנוגעות לבני נח. ואף שאינם חלק 
לתורה?  שייכים  ומה  ממש,  ממעל  אלוקה 
מבאר ע"כ הרמב"ם בתחילת ספרו ב"יסוד 
. . הוא ממציא כל נמצא" שכולם  היסודות 
הם ברואיו של הקב"ה גם בהווה, וזה יתגלה 
בגאולה שמציאותו האמיתית של כל העולם 

הוא דעה את ה'.  )סעיפים י"ג י"ד( 
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פרק י"ב - הלכה ה' 

לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח - לא כדי שישלטו על כל העולם, 
ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות 
ולשמוח:  אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, 

כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בהלכות תשובה.

•

ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות - שהטובה 
תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, 
אלא לדעת את ה' בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים 
הסתומים; וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר "כי מלאה הארץ, דעה 

את ה', כמים, לים מכסים".

ב' סוגים בלימוד התורה וביטויים במצב העולם לעת"ל

כידוע "אסתכל באורייתא וברא עלמא" 
– בריאת העולם התחילה מהתורה. בימות 
המשיח תהיה שלימות בלימוד התורה וקיום 
שלימויות.  סוגי  שני  למנות  ניתן  המצוות, 
כעת  העולם  למציאות  שביחס  שלימות 
ושלימות נעלית שתגרום לעולם להתעלות 

ממציאותו, אז יתבטל אף "גדרו של עולם". 

מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  זה  בהדרן 
בין  הבדלים  את  בארוכה  שליט"א  המשיח 

ב' סוגי השלמויות והתוצאה מכך במציאות 
העולם, בהמשך ההדרן מראה שענין זה לא 
רק שנרמז בהלכה האחרונה בספר הי"ד בה 
מתואר השלימות שתשרור בעולם ב"אותו 
הזמן" אלא אף בפרק י"א בתחילתו בו מדבר 
המשיח.  מלך  של  פעולתו  אודות  הרמב"ם 
לאחמ"כ מתבאר הקשר בין חותם החיבור 
לתחילתו בהל' יסודי התורה גבי מצוות ידיעת 

ה', והקשר לימות המשיח.
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5( ישעי' יא, ט.

ה'תנש"א.  מרחשון  ח'  לך,  לך  ש"פ  משיחות 

שמיני*  מחזור  והתחלת  שביעי  מחזור  סיום  יום 

דלימוד הרמב"ם**. נדפס בסה"ש תנש"א ח"א ע' 

98 ואילך.

דהל'  ויב  יא  לפרקים  הכותרת  לשון  1( כ"ה 
מלכים בדפוס ויניציאה רפד. שי.

2( בפרק הראשון )פי"א( – בנוגע לביאת המלך 
למצב  בנוגע   – )פי"ב(  השני  ובפרק  המשיח, 

העולם בימות המשיח.
3( פי"ב ה"ד.
4( הלכה ה'.

שביעי  מחזור  דסיום  והשייכות  הקשר   )*

והתחלת מחזור שמיני לתוכן היום )יום השבת, ח' 

מר-חשון תנש"א, ופרשת לך לך( – נתבאר בארוכה 

ואילך(.   89 ע'  ח"א  תנש"א  סה"ש   –( בהתוועדות 

וראה לקמן סי"ד.

**( כהמנהג הפשוט שנתפשט בתפוצות ישראל 

ללמוד ג' פרקים בכל יום.

דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל 
כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים 
האדם, שנאמר5 כי מלאה הארץ דעה את 

ה' כמים לים מכסים".

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

באמצע תיאור המצב דימות המשיח?

ב. ובפרטיות יותר:

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

א. בסיום וחותם ספרו )בשני פרקים 
ומלחמות  מלכים  ד"הלכות  האחרונים 
כו'כ  הרמב"ם  מבאר  המשיח"1(  ומלך 

 :
פרטים בנוגע לימות המשיח2, ומסיים3

ימות  והנביאים  החכמים  נתאוו  "לא 
המשיח . . אלא כדי שיהיו פנויין בתורה 
ומבטל,  נוגש  להם  יהי'  ולא  וחכמתה, 
כמו  הבא,  העולם  לחיי  שיזכו  כדי 

שביארנו בהלכות תשובה".

 :
האחרונה4 בהלכה  מוסיף  ולאח"ז 

"ובאותו הזמן לא יהי' שם לא רעב ולא 
שהטובה  ותחרות,  קנאה  ולא  מלחמה 
המעדנים  וכל  הרבה,  מושפעת  תהי' 
יהי' עסק כל העולם  מצויין כעפר, ולא 
יהיו  ולפיכך  בלבד,  ה'  את  לדעת  אלא 

הדרן על הרמב"ם - תנש"א
שינוי מנהגו של עולם ע"י גילוי מעלה יותר בתורה
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9( כמודגש בהשינויים שביניהם, החל מהשינוי 
התחלת  רק  מביא  תשובה  שבהלכות  העיקרי 
ובהלכות  ה'",  את  דעה  הארץ  "כי מלאה  הפסוק 
מלכים מביא גם סיום הפסוק "כמים לים מכסים", 
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 
)ראה  תשובה  שבהלכות  מה"נתאוו"  יותר  נעלה 

בארוכה ב"הדרן על הרמב"ם" הנ"ל ס"ד-יג(.

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

לפיכך כו'".
7( כידוע גודל הדיוק בחלוקת ההלכות בספרו 
לאדה"ז  ת"ת  הל'  לדוגמא:  )ראה  הרמב"ם  של 

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

146 )לעיל ע' ???( ואילך(.

מתאר  תשובה  שבהלכות  המשיח9, 
המצב דימות המשיח בשייכות לעבודה 
המשיח  מלך  ובהלכות  הזה,  בזמן 

)במקומן  המשיח  דימות  המצב  מתאר 
עצמם  המשיח  לימות  העיקרי( בשייכות 
– שבהלכות תשובה נכלל תיאור המצב 
בזמן  לעבודה  )בשייכות  דימות המשיח 
לימות  . . הזה(  )בזמן  בה"נתאוו  הזה( 

כו'",  הימים  שבאותן  לפי   . . המשיח 
תחילה  מבאר  מלכים  בהלכות  משא"כ 
לזמן שנוגע  ימות המשיח"   . . ה"נתאוו 

הזה10, ואח"כ כותב בהלכה בפ"ע ובתור 

המשיח  דימות  המצב  תיאור  בפ"ע  ענין 
עצמם, "ובאותו הזמן וכו'".

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

. . ש"נתאוו  הטעם  בביאור  האחרונה( 
ימות המשיח" בזמן הזה?!

ג. ויש לומר הביאור בזה:

המצב  תיאור  מחלק  שהרמב"ם  כיון 
כותב  פרטים  שכמה  המשיח,  דימות 

גדולים  חכמים  ישראל  יהיו  ולפיכך 

וכו'" )התוכן ד"פנויין בתורה וחכמתה"
בתכלית השלימות(.

אבל, עפ"ז הי' הרמב"ם צריך לכתוב 

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

ענין  אלא(  ד',  להלכה  וביאור   המשך 
בפ"ע.

הטעם  במק"א8  בארוכה  וכמשנ"ת 
ענין  הרמב"ם  כותב  תשובה  שבהלכות 
המשך,  של  ובסגנון  אחת  בהלכה  זה 
ובתור  הלכות  בב'  מלכים  ובהלכות 
הכללי  החילוק  יסוד  על   – בפ"ע  ענין 
בין  המשיח  דימות  המצב  בתיאור 
ומלך  מלכים  להלכות  תשובה  הלכות 

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

ישראל,  אצל  יותר  עוד  יתוסף  15( ואף שעי"ז 
כמ"ש "ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים וכו'" 
– הרי, מסגנון הלשון )"ולפיכך יהיו ישראל כו'"( 
על  נוסף  ענין  היא  בישראל  שההוספה  משמע 
התוכן העיקרי דהלכה זו בנוגע לשלימות העולם, 
מלאה  כי  "שנאמר  ההלכה,  מסיום  גם  וכדמוכח 
שהראי'  מכסים",  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ 
דהעולם  להשלימות  בנוגע  רק  היא  מהפסוק 
)"מלאה הארץ גו'"(, ולא בנוגע להוספה היתירה 
)סה"ש  הרמב"ם"  על  "הדרן  גם  )ראה  בישראל 

ה'תש"נ ח"א ע' 129 )לעיל ע' ???((.

בפרק  ראשונות  הלכות  בג'  ועד"ז 
מבאר  המשיח  מלך  דהלכות  האחרון 
הרמב"ם שלימות העולם בימות המשיח 
ביחס לישראל – "שיהיו ישראל יושבין

לבטח עם רשעי גוים11 . . לא יגזלו ולא 
בנחת  המותר  דבר  יאכלו  אלא  ישחיתו 
ליישר נביא  "יעמוד   ,

ישראל"12 עם 
"יתייחסו  ,

כו'"13 לבם  ולהכין  ישראל 
)בהלכה  ומסיים  כו'"14,  פיו  על  כולם 
ד'( "לא נתאוו . . ימות המשיח . . אלא

ולא  וחכמתה  בתורה  פנויין  שיהיו  כדי 
כמו שביארנו   . . יהי' להם נוגש ומבטל 

בהלכות תשובה".

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

העולם כשלעצמו15 – בשתים:

יותר  כשלעצמו  העולם  שלימות  א( 
מכפי הדרוש לישראל:

מלחמה ולא  רעב  לא  שם  יהי'  "לא 
הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה   . .
נוסף  כעפר":  מצויין  המעדנים  וכל 

אלא  עוד  ולא  ראשונות,  הלכות  בג' 
בביאור  הענין  מסיים  ד'  שבהלכה 
התכלית דימות המשיח )שלכן "נתאוו . .

ימות המשיח"( "כדי שיזכו לחיי העולם
תשובה",  בהלכות  שביארנו  כמו  הבא, 
עוד  ומוסיף  חוזר  האחרונה  ובהלכה 

המשיח,  דימות  המצב  בתיאור  ענינים 
לומר, מסתבר   – כו'"  הזמן  "ובאותו 
חדש  ענין  כותב  האחרונה  שבהלכה 
נוספים בהענין הקודם(  רק פרטים  )לא 
בהמצב דימות המשיח בהוספה על מ"ש 

בהלכות שלפנ"ז )ובהלכות תשובה(.

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

המשיח  דימות  בהשלימות  חדש  ענין 
)גם( ביחס לכל העולם, כדלקמן.

ד. ביאור הדברים:

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

כיון  כו'",  המשיח  לימות   . . נתאוו  זה 
שבימות המשיח יהיו "כל אותן הדברים

בעולם הזה" בתכלית השלימות הדרושה 
וירבו מרגוע  להם  ש"ימצאו  לישראל 

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

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

הארץ  ד"מלאה  בהענין  שגם  לומר,  22( ויש 
שלימות  מלכים  בהלכות  מודגשת  ה'"  את  דעה 
יותר  לישראל(  ביחס  רק  )לא  כשלעצמו  העולם 
תשובה  בהלכות  כי,   – תשובה  בהלכות  מאשר 
)לאחרי שמביא הפסוק "כי מלאה הארץ דעה את 
ה'"( מוסיף "ונאמר )ירמי' לא, לג( ולא ילמדו עוד 
איש את אחיו ואיש את רעהו, ונאמר )יחזקאל לו, 
כו( והסירותי את לב האבן מבשרכם", שפסוקים 

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

יותר( בתכלית השלימות.
שלא  ותחרות"  "קנאה  שלילת  גם  17( ומוסיף 

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

אלא גם "מעדנים", שבהם מודגש ענין התענוג.
כל  תהי"  לא  בהם  שההתעסקות  רק  19( לא 
שהגוף  בדברים  ימינו  כל  נעסוק  "לא   – הימים 

צריך להם".

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

ה' דוקא.

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

הארץ,  מגדרי  שלמעלה  שלימות  כאן 
כמים  ה'22(  את  דעה  הארץ  ")מלאה 
)בטלה(  מכוסה  שהארץ  מכסים",  לים 

ב"מים" )"מי הדעת", "דעה את ה'"(.

האחרונה  שבהלכה  מובן  ועפ"ז 
מוסיף הרמב"ם ענין חדש בתיאור המצב 
)א( השלימות דהעולם  דימות המשיח: 
כשלעצמו )לא רק ביחס לישראל(, ובזה 

דהעולם,  להגשמיות  בנוגע  הן   – גופא 
כו'  ולא מלחמה  יהי' שם לא רעב  "לא 
וכו'",  הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה 

ממנו  "שיסיר   
תשובה16 בהלכות  למ"ש 

וישפיע   . . ורעב  מלחמה   . . )מישראל( 
לנו כל הטובות המחזיקות ידינו לעשות 
במדה  ורק  דוקא,  )לישראל  התורה" 
התורה(  לעשות  ידם  להחזיק  הדרושה 
"לא  העולם  בכל  שגם  כאן  מוסיף   –
ובכל  יהי' שם לא רעב ולא מלחמה"17, 
העולם תהי' השפעת הטובה בריבוי גדול 

יותר מכפי הדרוש להחזיק ידינו לעשות 
התורה – "הטובה תהי' מושפעת הרבה 

וכל המעדנים18 מצויין כעפר".

את  לדעת   . . העולם  כל  עסק  ו"יהי' 
תשובה16  בהלכות  למ"ש  נוסף  ה'": 
ימינו  כל  נעסוק  "לא  )ישראל(  שאנחנו 

נשב  אלא  להן  צריך  שהגוף  בדברים 
פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה" 
– מוסיף כאן שיהי' גם "עסק כל העולם 

. . לדעת את ה'".

יותר  נעלית  דרגא   – ועיקר  ועוד  ב( 
בשלימות העולם:

"לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת 
בלבד" – שלילה בתכלית19 דכל  ה'  את 
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24( ריש פי"א.
25( הלכה ג'.

לפעול  היא  שהכוונה  כיון  26( ואדרבה: 
כמנהגו  )עולם  העולם  בגדרי  צ"ל  ה"ז  בעולם, 

נוהג( דוקא.
27( ראה בארוכה לקו"ש חי"ח ע' 275 ואילך.

28( ריש פי"ב.

שבהוספת  וי"ל,  לישראל*,  בנוגע  נאמרו  אלה 
פסוקים אלה מדגיש הרמב"ם שגם הענין ד"מלאה 
לישראל  ביחס  )בעיקר(  הוא  ה'"  את  דעה  הארץ 

)שכיון ש"מלאה הארץ דעה את ה'", "ימצאו להם 
מלכים  בהלכות  משא"כ  בחכמה"(,  וירבו  מרגוע 
אינו מוסיף הפסוקים שנאמרו בנוגע לישראל**, 
כדי להדגיש שכוונתו לשלימות העולם כשלעצמו 

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

בשבילי נברא העולם.

אשר  הברית  "זאת  הענין:  מהתחלת  כמובן   )*

לאלקים  להם  והייתי   . . ישראל  בית  את  אכרות 

והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את אחיו", 

מים  עליכם  וזרקתי   . . הגוים  מן  אתכם  "ולקחתי 
טהורים . . ונתתי לכם לב חדש . . והסירותי את לב 

האבן מבשרכם".

**( אף שמבאר בהלכה זו מעלה יתירה בישראל 

– "ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים וכו'" )ראה 

לעיל הערה 15(.

שבהם  המשיח,  מלך  דהלכות  הפרקים 
מצב  יהי'  המשיח  שבימות  מודגש 
העולם בשלימות הדרושה כדי שישראל 
בתכלית השלימות  תומ"צ  לקיים  יוכלו 

באין מונע ומעכב, ותו לא:

בפרק הראשון כותב הרמב"ם בנוגע 
למלך המשיח – "המלך24 המשיח עתיד 

ליושנה  דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד 
המקדש  ובונה  הראשונה,  לממשלה 
כל  וחוזרין  ישראל,  נדחי  ומקבץ 
המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין 

ככל  ויובלות  שמטין  ועושין  קרבנות 

 :
וממשיך25 בתורה".  האמורה  מצותה 

המשיח  שהמלך  דעתך  על  יעלה  "ואל 
ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות  צריך 
וכיוצא  מתים  מחי'  או  בעולם  דברים 
ועיקר   . . כך  הדבר  אין  אלו,  בדברים 
שהתורה הזאת חוקי'  הדברים ככה הם, 
ואין  עולמים,  ולעולמי  לעולם  ומשפטי' 

שבשביל  היינו,  כו'",  עליהם  מוסיפין 
ומשפטי התורה אין  קיום חוקי  שלימות 
אותות  יעשה  המשיח  שהמלך  צורך26 

ומופתים ויחדש דברים בעולם27.

השני  בפרק  הרמב"ם  כותב  ועד"ז 
יעלה על  "אל28  לימות המשיח –  בנוגע 
הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו 
במעשה  חידוש  שם  יהי'  או  עולם,  של 
וזה  נוהג,  כמנהגו  עולם  אלא  בראשית, 

והן בנוגע להרוחניות שבו, "יהי' עסק כל 
העולם לדעת את ה'", )ב( ויתירה מזה, 
"מלאה   – מהעולם  שלמעלה  שלימות 
מכסים",  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ 
שה"ארץ" מתעלה לדרגת "ים", ויתירה 

מזה, שה"ים" מכוסה )בטל( ב"מים".

ה. וצריך להבין:

בהוספה  והמטרה  התכלית  מהי  א( 
כשלעצמו  העולם  בשלימות  יתירה 
שלמעלה  היתירה  השלימות  )ועאכו"כ 
בשביל  הדרוש  על  נוסף   – מהעולם( 
העולם23(  נברא  )שבשבילם  ישראל 

ש"יהיו פנויין בתורה וחכמתה"?

בהלכה  הרמב"ם  דברי  ועיקר:  ב( 
האחרונה אודות שלימות העולם ב"אותו 
שני  לתוכן  לכאורה  בסתירה  הם  הזמן" 
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33( להעיר מהמשך לשון הרמב"ם ")הכופרים 
]אף שהכפירה  הגואל"  ובביאת  בתחיית המתים( 
בביאת הגואל נכללת ב"הכופרים בתורה", כמ"ש 
שאינו  מי  "כל  רפי"א(  מלכים  )הל"  הרמב"ם 
מאמין בו )במלך המשיח( . . כופר . . בתורה ובמשה 
ש"תחיית  מרומז  שבזה  לומר,  דיש   – רבינו"[ 

המתים" שייכת ל"ביאת הגואל".
34( פ"ג ה"ו.

35( הל' תשובה פ"ח ה"ז.

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

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

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

שעבוד מלכיות בלבד".

– לא רק שינוי )וביטול( מנהגו של עולם 
בלבד, אלא שינוי וביטול גדר העולם?!

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

מלכיות בלבד" – דלכאורה אינו מובן:

מי"ג  )א'  האמונה  מעיקרי  א( 
ועד  המתים,  תחיית  הו"ע  העיקרים( 
"אין   

המתים"33 בתחיית  שה"כופרים 
)כמ"ש  הבא"  לעולם  חלק  להם 
לך  ואין   – הרמב"ם בהלכות תשובה34( 
ביטול מנהגו של עולם וחידוש במעשה 

בראשית יותר מזה?!

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

אלא שעבוד מלכיות בלבד", ופוסק דלא 
: "אמרו 

כשמואל: )א( בהלכות תשובה35

נתנבאו  לא  כולן  הנביאים  כל  חכמים31 
אלא לימות המשיח" – שעז"נ בגמרא31 
ש"פליגא דשמואל דאמר שמואל אין בין 
מלכיות  שעבוד  אלא  לימה"מ  העוה"ז 
וכו'  העוה"ז  בין  אין  )"דלמ"ד  בלבד" 
)לא  נתנבאו  דהנביאים  שסובר  משמע 

שנאמר בישעי"29 וגר זאב עם כבש ונמר 
שיהיו   . . וחידה  משל  ירבץ,  גדי  עם 
גוים  רשעי  עם  לבטח  יושבין  ישראל 
ולא  יגזלו  לא   . . ונמר  כזאב  המשולים 
ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת 
בין  אין  חכמים31  אמרו30   . . ישראל  עם 
העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד 
שבשביל  היינו,  בלבד"32,  מלכיות 
התורה  ומשפטי  חוקי  קיום  שלימות 
מלכיות  שעבוד  בביטול  רק  צורך  יש 
להן  מניחות  שאינן  ממלכיות  )"שינוחו 

אלא  כהוגן",  ובמצוות  בתורה  לעסוק 
לבטח עם רשעי  יושבין  ישראל  "שיהיו 
ואין  לישראל,  המלכות  והחזרת  גוים"( 

צורך26 בשינוי מנהגו של עולם.

להיפך:  כותב  האחרונה  ובהלכה 
"ובאותו הזמן לא יהי' שם לא רעב ולא 
מלחמה . . וכל המעדנים מצויין כעפר" 
– שמצב זה הוא )בפשטות( שינוי מנהגו 
היפך  אינו  זה  ששינוי  )אף  עולם  של 
קיום  בשביל  צורך26  בו  שאין  הטבע(, 
התומ"צ בשלימות, ועאכו"כ השלימות 
העולם  כל  עסק  יהי'  ש"לא  היתירה 
אלא לדעת את ה' בלבד . . מלאה הארץ 
דעה את ה' כמים לים מכסים", שהארץ 
מכוסה ובטלה כמו "ים" מכוסה ב"מים" 
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)פ"ח(,  בזה בהלכות תשובה  44( אף שהאריך 
)שידיעת  הזה  בעולם  רק בשייכות לעבודה  אבל, 
גודל מעלת עולם הבא שהוא עיקר וסוף שכרן של 
מצוות מוסיפה עידוד וזירוז בקיום התומ"צ(, ולא 
לחיי העולם הבא עצמם, שהמקום לזה  בשייכות 
מתאים  עצמם(  הבא  העולם  דחיי  המצב  )לתאר 
לאחרי תיאור המצב דימות המשיח )בהלכות מלך 

היא  המשיח  דימות  התכלית  שגם  כיון  המשיח(, 
"כדי שיזכו לחיי העולם הבא".

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

46( ראה בארוכה "הדרן על הרמב"ם" תשל"ה 
ס"ד-ה.

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

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

המשיך  לא  שהרמב"ם  והטעם 
בתיאור המצב דימות המשיח גם בנוגע 
להתקופה שיבטל מנהגו של עולם ויהי' 
שלא  ]כשם  בראשית  במעשה  חידוש 
האריך כאן44 בתיאור המצב דחיי העולם 
הי"ד  ספר  של  שתוכנו  מפני   – הבא45[ 

בעולם  לפעול  שענינם  "הלכות"  הוא 
אשר,  התורה46,  הוראות  כפי  שיהי' 

ביטול  ע"י  בשלימות  נעשה  זה  ענין 
"שעבוד מלכיות" )"לא יהי' להם נוגש 
ומבטל"(, וחזרת המלכות לישראל ע"י 
המלך המשיח, ש"חוזרין כל המשפטים 
בימיו . . ככל מצותה האמורה בתורה", 
ה"הלכות",  פעולת  נשלמת  שבזה  וכיון 
מבלי  נוהג",  כמנהגו  )"עולם  שהעולם 
או  עולם  של  ממנהגו  דבר  שיתבטל 
מתנהג  בראשית(  במעשה  חידוש 
ונעשה כפי התורה – נשלם בזה גם ספר 

ההלכות.

השלימות  שלאחרי  לומר,  ויש 
ספר  )בסיום  התורה  הלכות  פרטי  דכל 
ההלכות( בתיאור המצב דימות המשיח 
התורה  הלכות  פעולת  תושלם  שאז 
התורה(,  ע"פ  יהי'  )שהעולם  בעולם 

הבא"36(,  לעולם  אלא(  המשיח,  לימות 
: "כל כלי המלחמה 

)ב( בהלכות שבת37
אין יוצאין בהן בשבת . . ואם יצא בכלים 
וסייף  רומח  כגון  מלבוש  דרך  שאינן 
 – חייב"  זה  הרי  ותריס,  ואלה  וקשת 
כדעת חכמים38 ש"אינן )תכשיטין( אלא 
לגנאי, שנאמר39 וכתתו חרבותם לאתים 
אל  גוי  ישא  לא  למזמרות  וחניתותיהם 
)ואי  עוד מלחמה"  ילמדו  ולא  גוי חרב 
תכשיטין נינהו לא יהיו בטלין לעתיד40(, 
שדעה זו )שכלי זיין בטלין לעתיד( היא 
העוה"ז  בין  אין  דס"ל  כשמואל38  דלא 

לימה"מ אלא שעבוד מלכיות בלבד?

והביאור בזה:

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

בתקופה השני' דימות המשיח43,
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50( לשון הרמב"ם בהקדמתו לספרו.
51( שבת פח, ב.

חכמתו  היא  זו  "הלכה  פ"ה:  תניא  52( ראה 
שכשיטעון  ברצונו  שעלה  הקב"ה,  של  ורצונו 
יהי"  וכך  כך  ושמעון  משל  דרך  וכך  כך  ראובן 
הפסק ביניהם כך וכך, ואף אם לא הי" ולא יהי" 

הדבר הזה לעולם כו'".
53( פרש"י עה"ת בתחלתו. ובכ"מ.

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

סו, ב(, "דרוש וקבל שכר" )סוטה מד, א. וש"נ(.
55( כמו באדם, שנקרא "עולם קטן" )תנחומא 
פקודי ג. ועוד. וראה מו"נ ח"א פע"ב(, שכל הלכה 

47( כמארז"ל )ברכות יב, א( "הכל הולך אחר 
החיתום".

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

זה  במקום  עמל  "הוא  ממארז"ל  49( להעיר 
צט,  )סנהדרין  אחר"  במקום  לו  עומלת  ותורתו 
)תוספתא  אחד"  ענין  התורה  ש"כל  ועד  רע"ב(, 

סנהדרין ספ"ז(.

הרמב"ם הם "משפטי המצוות", "בלשון
הדינין  כל  שיהיו   . . קצרה  ודרך  ברורה 
מצוה  כל  בדין  ולגדול  לקטן  גלויים 
ומצוה"50, שענינם )של המצוות( הוראות 

בעולם,  להתנהג  איך  להאדם  וציוויים 
ועי"ז פועל שהעולם יהי' כפי התורה.

והכלל דכל הלכות התורה – היותם 
של  חכמתו  שהיא  מה(תורה  )חלק 
ובלשון  מהעולם,  שלמעלה  הקב"ה 
לך", שגנוזה  גנוזה  "חמודה   

הגמרא51
התורה  דהלכות  העיקרי  ענינם  שלכן, 
הוא חכמתו ורצונו של הקב"ה52, כלומר, 
הלכות התורה אינם בשביל העולם, אלא 
"בשביל היא  העולם  בריאת  אדרבה, 
)קיום הלכות( התורה"53, ובמילא, לימוד 
ההלכות הוא )לא רק לידע את המעשה 
לימוד  ובעיקר(  גם  אלא  יעשון,  אשר 

חכמתו ורצונו של הקב"ה54.

והסדר בזה – שע"י לימוד וקיום כל 
פרטי  וחלק  בענין  נפעל  פרטית  הלכה 
כל  ובגמר  התורה55,  כפי  שיהי'  בעולם 

מוסיף הרמב"ם בהלכה האחרונה )סיום 
וברמז  בקיצור  ההלכות47(  דספר  וחותם 
התורה  הלכות  פעולת  שבשלימות 
יש דרגא בעולם שתהי' "באותו הזמן" 

ששלימות  היות  עם  אשר,  יותר,  נעלית 
דהלכות  הפעולה  בגדר  אינה  זו  יתירה 
התורה בעולם48, הרי היא נעשית בגמר 
ושלימות פעולת הלכות התורה בעולם, 
שאז נתגלה ה"כלל" )סך-הכל( דהלכות

התורה, כדלקמן.

לימוד התורה  ובהקדמה – שסדר  ז. 
)ולימוד כל חכמה( הוא באופן שלומדים 
ענין פרטי, פרט לאחרי פרט, עד ללימוד 
כל הפרטים, ועי"ז נעשית )א( השלימות 

שלימות  גם  נכללת  שבזה  דהפרטים, 

שכל  דכיון  ופרט,  פרט  בכל  יתירה 
ע"י  הרי  הפרטים49,  בשאר  מוסיף  פרט 
צירוף כל הפרטים נעשה כל פרט ופרט 
שמתגלה   – מזה  ויתירה  )ב(  בשלימות, 

הנקודה הכללית שבתורה, כלל שלמעלה 

מהפרטים.

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

כל התורה כולה:

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

הרמב"ם  כמ"ש  פרטי,  אבר  על  פועלת  פרטית 
בהקדמתו לחיבורו בנוגע למנין המצוות )שעליהם 
מיוסדים ההלכות שהם "משפטי המצוות"( "מצות 
אדם",  של  אבריו  מנין  להם  סימן  רמ"ח  עשה 
ובהקדמתו לספר המצוות מוסיף: "כל אבר ואבר 

אומר לו עשה בי מצוה".

התורה, נרגש וניכר בגלוי שהעולם אינו 
כפי  בפועל  שמתנהג  לעצמו  מציאות 

אלא  אינה  מציאותו  כל  אלא  התורה, 
יתקיימו  ידו  שעל  התורה",  "בשביל 

הלכות התורה.

התורה  הלכות  שבפעולת  ונמצא, 
שלימות  )א(  ענינים:  ב'  ישנם  בעולם 
הפרטים  )כל  כולו  שהעולם   – דהעולם 

עליית  )ב(  התורה,  כפי  נעשה  שבו( 
 – מהעולם  שלמעלה  לדרגא  העולם 
שמשתנית מציאות העולם שכל מציאותו 
אינה אלא מציאות התורה )קיום הלכות 

התורה(.

לימות  בנוגע  גם  מובן  ומזה  ח. 
הלכות  פעולת  כשתושלם   – המשיח 
העולם  יהי'  ובמילא  בעולם  התורה 

בשלימות:

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

דרגות בהשלימות דהעולם, וז"ל:

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

הלכות  פעולת  נשלמת  התורה  הלכות 

התורה, שהעולם כולו נעשה כפי התורה, 
שעי"ז ניתוסף בשתים:

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

אפילו פרט אחד שהוא בניגוד לתורה.

שלמעלה  כלל  הכללית,  הנקודה  ב( 
התורה,  הלכות  בלימוד  הן   – מפרטים 
דהלכות  הכללית  הנקודה  שמתגלה 
רק  )לא  הוא  העיקרי  שענינם  התורה, 
הפעולה בעולם שיהי' כפי התורה, אלא 

ורצונו של הקב"ה,  חכמתו  גם, ובעיקר( 
שנוסף   – בעולם  ההלכות  בפעולת  והן 
על שלימות הפעולה בעולם, שכל עניני 
העולם )כל נקודה ופרט שבו( יהיו כפי 
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60( ר"פ שמיני.
61( שמו"ר פכ"ג, ג.

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

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

משמטת הוא בסופה.

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

בנוגע לאלף השמיני. ועצ"ע ואכ"מ.

יקר60,  בכלי  יותר  מבואר  זה  וענין 
ז" חול ומספר שמיני  וז"ל: "כל מספר 
שכל  האומר  המדרש61  כדעת  קודש, 
באתי  ומאז  באז,  הי'  משה  של  קילוסו 
אז  כי  כו',  ישיר משה  אז  לדבר בשמך, 
להשליט  והוא  ז",  על  רוכב  אחד  היינו 
את השי"ת על כל ז" כוכבי לכת ועל כל 
הנמצאים שנתהוו בשבעת ימי בראשית 
ית"62  זה )שמיני( מיוחד אליו  . . מספר 
. . ארז"ל63 כינור של ימות המשיח יהי' 
המשיח  שלימות  לפי   . . נימין  שמונה 
ה'  כי  בשר  כל  וראו  ה'  כבוד  נגלה 
מנהיגי  לכת  כוכבי  ז'  על  רוכב  אחד 

העוה"ז".

מדות   – החסידות  דתורת  ובסגנון 
ומוחין64:

המדות,  שבעת  על  קאי   – ז"  מספר 
במדת  ]כמו  הזולת  בשביל  שעיקרם 
שצריך  זולת  כשיש  רק  ששייכת  החסד 
אי  זולת  וללא  וחסד,  טוב  לו  להשפיע 
שזהו"ע  החסד[,  השפעת  להיות  אפשר 
בריאת העולם )זולת( ע"י שבעת המדות 

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

שמיני59 בחי" 
עצמו, שומר ההיקף".
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אין  שהרי  ישראל,  נדחי  בקיבוץ  69( שתלויים 
היובל נוהג אלא כשכל יושבי' עלי' )רמב"ם הל' 
פ"ד  שם  כס"מ  וראה  ה"ח.  פ"י  ויובל  שמיטה 

הכ"ה(.

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

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

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

להיות ירושה לעתיד" )פרש"י עה"פ(.

שלמעלה  שלימות  )ב(  המדות,  בחי' 
ועומד  "מקודש  )קודש(,  העולם  מגדרי 
בחי'  ההיקף",  שומר  עצמו,  בפני 

המוחין.

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

שבסיום  המשיח"  מלך  ב"הלכות 
גדרו של  הרמב"ם  מבאר  ההלכות  ספר 
המלך המשיח )וימות המשיח( בהלכות 
התורה – שעל ידו יהי' קיום כל הלכות 
התורה ופעולתם בעולם בשלימות, כיון 

שיתבטלו כל הענינים המונעים ומעכבים 
החל  בשלימות,  התורה  הלכות  לקיום 
שעבוד  ביטול   – הגלות  ענין  מכללות 
מלכיות )שאינן מניחות לעסוק בתומ"צ 
ביהמ"ק  ובנין  גלויות  קיבוץ  כהוגן(, 
)שאז "חוזרים כל המשפטים . . כשהיו 
ועושין  קרבנות  מקריבין  מקודם, 
שמיטין ויובלות69 ככל מצותה האמורה 

בתורה"(.

ובהמשך לזה מבאר שהמלך המשיח 
ומופתים  אותות  לעשות  צריך  אינו 
בנוגע  ועד"ז  בעולם,  דברים  ומחדש 
שלא  המשיח  בימות  העולם  למצב 
יבטל דבר ממנהגו של עולם או חידוש 

הענין,  לסיום  עד  בראשית,  במעשה 
"לא נתאוו . . ימות המשיח . . אלא כדי 
כמו   . . וחכמתה  בתורה  פנויין  שיהיו 
שביארנו בהלכות תשובה" – כי, בשביל 
ופעולתם  התורה  דהלכות  השלימות 

היא  זה  ובענין  בראשית,  ימי  בשבעת 
בזמן הזה  עיקר העבודה דבירור העולם 
)כל  הלכות התורה  וקיום  לימוד  ע"י   –
פרטי הדינים דחייב ופטור, אסור ומותר 
המדות65  טמא וטהור( שנמשכים מבחי' 
)כולל גם המוחין כפי שנמשכים במדות( 
המדות,  שבעת  בירור   – שבתורה 
כנגד  אומות  שבע  ארץ  כיבוש  שזהו"ע 

שבעת המדות66.

)ספירה  בינה  על  קאי   – ח"  ומספר 
הכוללת  למעלה(,  מלמטה  השמינית 
המוחין, שעיקרם  ג' הבחי' חב"ד, בחי' 
)לא בשביל הזולת, אלא( לעצמו )שהרי 
השכלות  להשכיל  יכול  זולת  ללא  גם 
לעיון  מבלבל  הזולת  ואדרבה,  לעצמו, 
והעמקה במושכלות כו'(, חכמתו ורצונו 
של הקב"ה )תורה כשלעצמה( שלמעלה 
מהפעולה בעולם, אשר, עיקר ושלימות 
יהי'  בעצם(  )מוחין  המוחין  בחי'  גילוי 
 "ירחיב ה' אלקיך 

בימות המשיח, ועז"נ67

את גבולך" )נוסף על ארץ שבע אומות, 
גם ארץ עשר אומות(, כיבוש ארץ קיני 

קניזי וקדמוני68, כנגד ג' מוחין חב"ד66.

ומזה מובן שבשלימות העולם בימות 
שלימות  )א(  דרגות:  ב'  ישנם  המשיח 
ע"פ גדרי העולם )חול(, שלימות ההיקף, 
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71( ועפ"ז יש לבאר דיוק לשון הרמב"ם "ואל
לעשות  צריך  המשיח  שהמלך  דעתך  על  יעלה 

אותות ומופתים כו'", "אל יעלה על הלב שבימות 
)ואינו  המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם כו'" 
לעשות  צריך  אינו  המשיח  "המלך  בקיצור  כותב 
אותות ומופתים"*, "בימות המשיח לא יבטל דבר 
שהשלילה  מודגש  שבזה   – עולם"(  של  ממנהגו 
ולבו  לדעתו  ביחס  היא  עולם  של  מנהגו  דביטול 
לפעול  כדי  התורה  הלכות  הלומד  האדם  של 
ומנהגו  העולם  בגדרי  היא  ששלימותו  בעולם, 

של עולם, אבל מצד השלימות שלמעלה מהעולם 
ישתנה מנהגו של עולם )כדלקמן בפנים(.

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

)חכמתו ורצונו של הקב"ה(, עיי"ש.

70( ועד שמצד עצמו )ללא פעולת התורה( ה"ה 
בניגוד לתורה – ועפ"ז יומתק לשון הרמב"ם "כדי 

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

ומבטל".

*( ע"ד מ"ש בנוגע לנביא – "כל נביא . . אינו

 . . רבינו  משה  מאותות  כאחד  אות  לעשות  צריך 

יסוה"ת  )הל'  עולם"  של  מנהגו  שינוי  בהם  שיש 

רפ"י(.

המשיח שלימות נעלית יותר שהיא שינוי 
מנהגו של עולם71.

)בקיצור  הרמב"ם  מוסיף  זה  וענין 
"ובאותו  – האחרונה  בהלכה  וברמז( 

הזמן לא יהי' שם לא רעב ולא מלחמה 
תהי'  שהטובה  ותחרות72,  קנאה  ולא 
מצויין  המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת 
העולם  כל  עסק  יהי'  ולא  כעפר, 
כי  שנאמר  בלבד,  ה'  את  לדעת  אלא 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ   מלאה 

מכסים":

מלחמה ולא  רעב  לא  שם  יהי'  "לא 
כו'"  הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה   . .
– שמשתנה מציאות העולם באופן שגם 

של  מנהגו  בביטול  צורך  אין  בעולם 
עולם וחידוש מעשה בראשית.

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

התורה ופעולתם בעולם:

בעולם,  התורה  הלכות  פעולת  מצד 
גם לאחרי שנשלמת הפעולה דכל הלכות 
התורה שהעולם כולו מתנהג בפועל כפי 
בגדרי  העולם  נשאר  התורה,  הוראת 
מציאותו, מציאות לעצמו70, ובמילא, גם 

מצב העולם בימות המשיח הוא באופן 
שלא יבטל דבר ממנהגו של עולם.

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

71( ועפ"ז יש לבאר דיוק לשון הרמב"ם "ואל
לעשות  צריך  המשיח  שהמלך  דעתך  על  יעלה 

אותות ומופתים כו'", "אל יעלה על הלב שבימות 
)ואינו  המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם כו'" 
לעשות  צריך  אינו  המשיח  "המלך  בקיצור  כותב 
אותות ומופתים"*, "בימות המשיח לא יבטל דבר 
שהשלילה  מודגש  שבזה   – עולם"(  של  ממנהגו 
ולבו  לדעתו  ביחס  היא  עולם  של  מנהגו  דביטול 
לפעול  כדי  התורה  הלכות  הלומד  האדם  של 
ומנהגו  העולם  בגדרי  היא  ששלימותו  בעולם, 

של עולם, אבל מצד השלימות שלמעלה מהעולם 
ישתנה מנהגו של עולם )כדלקמן בפנים(.

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

)חכמתו ורצונו של הקב"ה(, עיי"ש.

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

114 ואילך )באופן אחר(.
אלקיך ה'  "ושב  בכתוב  מפורש  79( ואדרבה: 
ע"י  יהי'  גליות  שקיבוץ  היינו,  גו'",  וקבצך  גו' 
)הקב"ה(  "הוא  רש"י:  )ובלשון  בעצמו  הקב"ה 

איש  איש  ממש  בידיו  אוחז  להיות  צריך  עצמו 

73( ולא מצד התגברות פעולת הלכות התורה, 
"שיסיר  התורה,  הלכות  קיום  לצורך  רק  ובמילא, 
הטובות  כל  לנו  וישפיע   . . ורעב  מלחמה   . . ממנו 

המחזיקות את ידינו לעשות התורה".
לא  שם  יהי"  ד"לא  שהפירוש  י"ל  74( ועפ"ז 
רעב ולא מלחמה" הוא באופן דביטול מנהגו של 
)"לא מלחמה"(,  זיין  כלי  – שיבטלו  עולם ממש 

ויבטל המצב דעני ואביון )"לא רעב"(.
75( פי" הרד"ק ומצו"ד עה"פ.

76( בפרטיות יותר – ראה לקמן סי"ב.
77( נצבים ל, ג ואילך.

וקבצך וגו' אם יהי' נדחך בקצה השמים 
וגו' והביאך ה'", ומסיים "ואלו הדברים
כל  כוללים  הם  בתורה  המפורשים 
ידי כל הנביאים",  הדברים שנאמרו על 
ואח"כ מוסיף "אף בפרשת בלעם 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 לא הי' דבר זה, 
ולא צוה הקב"ה לתוהו", ומסיים "אבל
ראי'  צריך  הדבר  אין  הנביאים  בדברי 

שכל הספרים מלאים מזה".

וצריך להבין78:

א( הפיסקא "ואלו הדברים המפורשים
בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו 

על ידי הנביאים" – הי' לו לכתוב לאחרי 
"התורה שבהם  הפסוקים  כל  שמביא 
העידה עליו" )כמו הסיום "אבל בדברי
לאחרי  זה  כותב  ולמה  כו'"(,  הנביאים 
שבותך את  אלקיך  ה"  "ושב  הפסוק 
וגו'", ואח"כ מוסיף "אף בפרשת בלעם
אומר  הוא  מקלט  בערי  אף  כו'  נאמר 

כו'"?

את אלקיך  ה"  "ושב  בפסוק  ב( 
שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' לא נזכר 
המשיח79,  המלך  אודות  ברמז(  לא  )גם 

בלתי- ענינים  בו  יהיו  לא  עצמו73  מצד 

ריבוי  אם  כי  ומלחמה74(,  )רעב  רצויים 
מופלג של טובה ותענוג.

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

אינו אלא "לדעת את ה' בלבד".

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

הקב"ה, "דעה את ה"".

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

אודות האמונה בביאת המשיח, וז"ל:

שנאמר77 עליו,  העידה  "התורה 
ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב 
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בסוף גלותן ומיד הן נגאלין, שנאמר והי' כי יבואו 
עליך כל הדברים האלה וגו' ושבת עד ה' אלקיך 
ושב ה' אלקיך וגו'", היינו, שהשיבה )גאולה( מן 
ולאחרי  ע"י  היא  וגו'"(  אלקיך  ה"  )"ושב  הגלות 
אלקיך"(, שאז  ה'  עד  )"ושבת  שלימות התשובה 
להשלימות  ועד  החטא*,  ענין  בתכלית  מושלל 
שלילת  מבשרכם",  האבן  לב  את  ד"והסירותי 

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

לפרטי הענינים שבדבר.  . . המשיח  ש"המלך  באופן  ולא  כו'"(,  ממקומו 
מקבץ נדחי ישראל".

כיון   – מקודם"  "שהיו  מכפי  יותר  80( ועוד 
הרמב"ם  כמ"ש  התשובה,  ע"י  היא  שהגאולה 
בהלכות תשובה )פ"ז ה"ה( "כל הנביאים כולן צוו 
נגאלין אלא בתשובה,  ישראל  ואין  על התשובה, 
וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה 

תשובה  בעל  מעלת  בביאור  הרמב"ם  כמ"ש   )*

לגבי צדיק – ש"טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש 

החטא  לזה  ישוב  ובודאי ש"לא  ה"ד(,  )שם  יצרו" 

לעולם" )פ"ב ה"ב(.

בתורה  המפורשים  הדברים  "אלו  ולכן, 
)ע"ד השיבה מן הגלות( הם כוללים כל 

הדברים שנאמרו על ידי הנביאים".

ולאח"ז מוסיף הרמב"ם "אף בפרשת 
הוא  מקלט  בערי  אף  כו'  נאמר  בלעם 
וכללות  עיקר  על  שנוסף   – כו'"  אומר 
גם  בתורה  נאמר  הגלות,  מן  השיבה 

ע"י  שתהי'  )א(  הדברים:  לפרטי  בנוגע 
"משיח האחרון . . שמושיע את ישראל 
זה המלך   . . באחרונה, ושם הוא אומר 
שבימיו  )ב(  כו'",  שנאמר  המשיח, 
יקויים מ"ש בערי מקלט "ואם ירחיב ה' 
שלש  עוד  לך  ויספת  גבולך  את  אלקיך 

ערים וגו'"81.

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

אומר כו'":

ושם  נאמר  בלעם  "בפרשת  אם,  כי 
מלך  זה   . . האחרון  במשיח   . . נבא 
הראשון  הפסוק  ואעפ"כ,  המשיח", 
והעיקרי )שכולל "כל הדברים שנאמרו 

בתור  הרמב"ם  שמביא  הנביאים"(  ע"י 
ראי" ש"התורה העידה עליו" )על המלך 
שבפרשת  הפסוק  )לא  הוא  המשיח( 
אלקיך  ה"  "ושב  הפסוק  אלא(  בלעם, 

את שבותך וגו'"?

ההלכות7  דחלוקת  הטעם  מהו  ג( 
ה'  "ושב  הפסוק  מביא  א'  שבהלכה   –

הלכה  באותה  וממשיך  וגו'",  אלקיך 
ואח"כ  כו'",  נאמר  בלעם  בפרשת  "אף 
מקלט  בערי  "אף  בפ"ע  בהלכה  מוסיף 

הוא אומר כו'"?

יא. ויש לומר הביאור בזה:

כיון שענינו וגדרו של המלך המשיח 
בונה   . . דוד  מלכות  "להחזיר  הוא 
וחוזרין  ישראל  נדחי  ומקבץ  המקדש 
מקודם,  כשהיו  בימיו  המשפטים  כל 
מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות 
היינו,  בתורה",  האמורה  מצותה  ככל 
עיקר  לכן   – בשלימות  התומ"צ  קיום 

הוא,  עליו",  העידה  ש"התורה  הענין 
"ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב 
וקבצך וגו' אם יהי' נדחך בקצה השמים 
וגו' והביאך ה'", השיבה מן הגלות, שאז 
יהי' קיום התומ"צ בתכלית השלימות80. 



88 • הלכה ה'

לקוטי שיחות108 כותרת השיחה

משיח הראשון שהוא דוד )שהרי "בפרשת בלעם 
נעלית  בשלימות  אלא  המשיחים"(,  בשני  נבא   ..

יותר.
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", 
בימות  יתקיים  זה  שדבר  )כאן(  מפרש  ואינו 

להשלימות  לרמז  כאן  כוונתו  כי,   – המשיח* 

לאחרי  שתהי"  מהעולם**  שלמעלה  היתירה 
התקופה )הראשונה( דימות המשיח באופן שעולם 

כמנהגו נוהג.

מקלט  ערי  בדין  שפירש  מזה  וק"ו  במכ"ש   )*

המשיח  בימי  אחרות  מקלט  ערי  ")כש(מוסיפין   –

"בימי  רפי"ג(,  ויובל  )הל" שמיטה  ללוים("  )הכל 

המלך המשיח מוסיפים שלש אחרות על אלו השש 

. . בערי הקיני והקניזי והקדמוני . . ועליהן נאמר 

)הל'  גבולך"  את  אלקיך  ה"  ירחיב  ואם  בתורה 

שצריך  ועאכו"כ  ה"ד(,  פ"ח  נפש  ושמירת  רוצח 

לפרש במקומו, בהלכות מלך המשיח.

**( כמרומז בלשון "מעולם לא הי" דבר זה".

יש  "גאולה"  שבתיבת   – מזה  82( ויתירה 

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

התשובה, כנ"ל הערה80(.

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

ו(  קטז,  )תהלים  הכתוב  )כלשון  הירידה  שלפני 
"דלותי ולי יהושיע"(.

83( ועד שישועה זו היא בערך להישועה שע"י 

*( בתוספת אל"ף, שרומז על המשכת אלופו של 

"גאולה"  מ"גולה"  נעשה  שעי"ז  ב"גולה",  עולם 

ג.  לה,  בהעלותך  לקו"ת  ספל"ב.  ויק"ר  )ראה 

ובכ"מ(.

**( ראה שעהיוה"א בסופו: "כל אות הקודמת 

זו, והשאר טפילות  בצירוף היא הגוברת בבריאה 

ונכללות באורה", ועאכו"כ האות הראשונה  אלי' 

שהיא "ראש" התיבה.

השלימות  מרומזת  ב'  ובהלכה 
הגלות  לפי-ערך  שאינה  המשיח  דימות 
)שלימות שלמעלה מהעולם( – כמרומז 
גבולך  את  אלקיך  ה'  "ירחיב  בכתוב 
ויספת גו'", הוספה והרחבה יותר מכפי 

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

שלמעלה מהעולם84.

שלימות  מודגשת  א'  בהלכה 
הגלות  מן  בהשיבה  שנעשית  העולם 
)שיכולים לקיים הלכות התורה בתכלית 
הגלות )ועד  השלימות( שהיא לפי-ערך 
מציאות  שיש  מדגיש  "גאולה"  שהשם 
של גלות82( – כמודגש בכתוב "ושב ה' 
אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' 
אם יהי' נדחך בקצה השמים וגו' והביאך 
וכן  הגלות,  מן  וקיבוץ  השבה   – ה'" 
בפרשת בלעם ש"נבא בשני המשיחים, 
במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את 
האחרון  ובמשיח  צריהם,  מיד  ישראל 

ישראל ]באחרונה["" –  שמושיע את   . .
ישועה מן הגלות83.
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שהוא  כפי  המס"נ  ענין   – לדבר  87( דוגמא 
ה"כלל" דקיום התומ"צ )ש"קיום התורה ומצוותי' 
לה'  נפשו  מסירת  ענין  תמיד  שיזכור  בזה  תלוי 
בפרטי  שנמשך  כפי  ספכ"ה(  תניא   – יחודו"  על 

המצוות.

"כים  הלשון  יותר  מתאים  שלכאורה  85( אף 

המכוסה במים" – בהמשך למ"ש בהתחלת הפסוק 
"מלאה הארץ דעה את ה'", שכשם שמזכיר תחילה 
הממלא  הדבר  ואח"כ  )הארץ(  הממולא  הדבר 
)דעה את ה'(, צריך להזכיר תחילה הדבר המכוסה 
)ים( ואח"כ הדבר המכסה )מים(, או עכ"פ "כמים 

מכסים לים".
86( בראשית א, יו"ד.

בשביל  היא  העולם  ומציאות  הקב"ה, 
קיום הלכות התורה )כנ"ל ס"ט(.

ב( ולמעלה מזה – "מים" שמכסים על 
ה"ים": גם להפירוש ש"ים" הוא "מקוה 
הציור שנעשה  המים" – מודגש ב"ים" 
בהמים )מצד המקום שבו נמצאים המים, 
"מים"  משא"כ  הים(,  וכותלי  קרקעית 
שלמעלה  פשיטות  של  באופן  הם  סתם 
מציור. ודוגמתו בנמשל – שגם כשניכר 
הלכות  קיום  היא  שמציאותו  בעולם 
התורה שהם חכמתו ורצונו של הקב"ה, 
הקב"ה  של  ורצונו  שחכמתו  כפי  ה"ז 
מתלבשת בהלכות )פרטיות87( המדברים 
בעניני העולם שבהם מתקיימים הלכות 
מי  בדוגמת  המצוות(,  )משפטי  התורה 
וכותלי  דקרקעית  בהציור  שבאים  הים 
על  מכסים  שה"מים"  והפירוש  הים, 
ה"כלל"  ומתגלה  שנמשך   – ה"ים" 
שלמעלה  הקב"ה  של  ורצונו  דחכמתו 
והתלבשות  מירידה  מהתלבשות, 
בעניני  המדברים  )פרטיות(  בהלכות 

העולם, בדוגמת הפשיטות דה"מים".

בתיבת  הסיום   – מזה  ולמעלה  ג( 
"מכסים": גם "מים" שמכסים על ה"ים" 
הם תואר ודרגא מסויימת שנקראת בשם 
"מים", ולמעלה מזה – "מכסים", שאין 
דבר  לא  "מים",  ולא  "ים"  לא  כאן 
המכסה  דבר  לא  וגם  )"ים"(  המכוסה 
)"מכסים"(  הכיסוי  אם,  כי  )"מים"(, 
בלבד, ביטול בתכלית. ודוגמתו בנמשל 

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

מכסים":

ובהקדמה – שג' התיבות "כמים לים 
)ים  אחד  תוכן  שמהווים  אף  מכסים", 
בזה  יש  בפרטיות  הרי  במים(,  המכוסה 
ג' ענינים: )א( "ים", )ב( "מים" שמכסים 
על ה"ים", )ג( הסיום בתיבת "מכסים"85. 
ויש לומר, שבג' ענינים אלו מרומזים ג' 
מהעולם  שלמעלה  בהשלימות  דרגות 
ה"כלל"  התגלות  ע"י  שנעשית  גופא 

דהלכות התורה.

והביאור בזה:

המקום שבו נמצאים  א( "ים" – הוא 
המים, ויתירה מזה, "למקוה המים קרא 
"ים".  קרוי'  המים  שאסיפת  ימים"86, 
והפירוש שה"ארץ" נעשית "ים" )"מלאה 
הארץ דעה את ה" כמים לים מכסים"(, 
הוא, שניכר ונרגש בארץ שכל מציאותה 
אינה אלא המקום שבו מתקיימים הלכות 
התורה )מקום המים(, ויתירה מזה, שכל 
התורה  דהלכות  הקיום  היא  מציאותה 
כיון שנתגלה ה"כלל"   – )מקוה המים( 
אינו  העיקרי  שענינם  התורה,  דהלכות 
הפעולה בעולם, אלא חכמתו ורצונו של 
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90( ספר יצירה פ"א מ"ז.
91( נוסח "מרשות" לחתן בראשית.

92( לשון ה"פירוש" לספר הי"ד בתחלתו.

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

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

)גילוי העצם ממש(.
זהר  וראה  רפכ"ג.  פ"ד.  בתניא  הובא  89( זהר 
ח"א כד, א. ח"ב ס, א. תקו"ז ת"ו )כא, ב(. תכ"ב 

)סד, א(. ועוד.

ורצונו של הקב"ה( השייכים אל המדות 

)עולם(, )ב( "מקודש ועומד בפני עצמו", 
)חכמתו  מוחין  ית"",  אליו  "מיוחד 
ורצונו של הקב"ה( בעצם. ולמעלה מזה 
)ג( – בחי' שלמעלה מכל תואר ודרגא, 

עד למהותו ועצמותו ית".

דשני  שהתוכן  לומר,  יש  ועפ"ז 
מלך  )"הלכות  האחרונים  פרקים 
ההיקף;  שלימות  ע"ד  הוא  המשיח"( 
התוכן דהלכה האחרונה, "ובאותו הזמן 
מודגש  )שבה  מכסים"  לים  כמים  כו' 
דימות  המצב  שבתיאור  החידוש  עיקר 
לגבי  המשיח  מלך  בהלכות  המשיח 

הכתוב  סיום  שמוסיף  תשובה,  הלכות 
"כמים לים מכסים"( – הוא ע"ד בחי" 
גופא:  ]ובזה  מההיקף  שלמעלה  שמיני 

שומר ההיקף – "ים", ו"מקודש ועומד 
בפני עצמו" – )ים שמכוסה ב("מים"[; 
)"מכסים"(  האחרונה  דהתיבה  והתוכן 
תואר  מכל  שלמעלה  הבחי'  ע"ד  הוא 

ודרגא.

כנהוג   – בתחלתן90  סופן  ונעוץ  יג. 

ההתחלה,  עם  הסיום  לקשר  ב"הדרן" 
"מתכיפין התחלה להשלמה"91 – "יסוד 
היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם 

מצוי ראשון וכו'", "דעה את ה'":

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

התורה  דהלכות  האמיתי  שה"כלל"   –
הוא ]לא רק חכמתו ורצונו של הקב"ה 
)"ים"(,  העולם  בעניני  שנתלבשו  כפי 
הקב"ה  של  ורצונו  חכמתו  רק  ולא 
בעניני  והתלבשות  מירידה  שלמעלה 
ה"ים"(,  על  שמכסים  )"מים"  העולם 
)שאינו  ממש88  העצם  גילוי  אלא[ 
גם  לירד  יכול  ולכן  ומטה,  בגדר מעלה 
חד89,  כולא  וקב"ה  אורייתא   – למטה( 
רק  )לא  העולם  נעשה  זה  גילוי  ומצד 
כים המכוסה במים, אלא( מכוסה ובטל 

בתכלית, "מכסים".

ובסגנון אחר קצת – שגם בהשלימות 
לאחרי  )שמתגלית  מההיקף  שלמעלה 

)א(  דרגות:  ג'  יש  ההיקף(  שלימות 
למעלה  היותו  שעם  ההיקף",  "שומר 
מההיקף ה"ה גם שומר ההיקף, ובמילא, 
)חכמתו  לו שייכות לההיקף, מוחין  יש 
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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'.
 .86 הערה   102 ע'  חכ"ה  לקו"ש  101( ראה 

וש"נ.

93( לא בנוגע למציאותו ית' כשלעצמה, שעל 
. . לא  גדר של מצוה, "לפי שהמצוה  זה לא שייך 
כאשר  ולזה  ידוע,  מצוה  אלקה  בזולת  תצוייר 
נניח  כבר  מצוה,  הא-ל  מציאות  אמונת  נניח 
מציאות  לאמונת  קודמת  הא-ל  מציאות  אמונת 
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(.
להצ"צ  בסהמ"צ  הובא  כה.  מצוה  94( חינוך 

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

וחכמה"  "דעה  רק  )לא  בוראם"  דעת 
בעולם,  לפעול  כדי  )גם(  סתם  דתורה 

אלא כדי להשיג דעת הבורא(.

)א(  דרגות:  ג'   – יותר  ובפרטיות 
את  שהשפיל  כפי   – ראשון"  "מצוי 
עצמו כביכול להיות בבחי' "מצוי", ועד 
ושייכות  ערך  לו  שיש  ראשון",  ל"מצוי 
ודוגמתו  ממנו,  שנמצאו  להנמצאים 
הקב"ה  של  ורצונו  חכמתו   – בתורה 
ונתלבשה בעניני העולם שבהם  שירדה 
"הוא  )ב(  התורה.  הלכות  מתקיימים 
עצמו  מצד  ית"  שהוא   – מצוי"96  אינו 
 – בתורה  ודוגמתו  מצוי97,  בגדר  אינו 
שהיא  כפי  הקב"ה  של  ורצונו  חכמתו 
מצד עצמה, למעלה מירידה והתלבשות 
בעניני העולם. )ג( "הוא שהנביא אומר 
וה' אלקים אמת98. והוא שהתורה אומרת 
שלמעלה  בחי'   – מלבדו100  עוד  אין99 
של  באופן  לא  גם  ודרגא,  תואר  מכל 
שהאדם  וכיו"ב,  מצוי",  "אינו  שלילה, 
כי  ולידע,  יכול להשיג  אינו  מצד עצמו 
שהתורה  כו'  אומר  שהנביא  "הוא  אם, 
אומרת כו'", להיותה גילוי העצם ממש 
שולל  אינו  ולכן  גדר,  מכל  )שלמעלה 
מלבדו",  עוד  "אין   – העולם  מציאות 
אבל יחד עמו יש עולם שמציאותו היא 
"אורייתא   – בתורה  אלקות101( ודוגמתו 

וקב"ה כולא חד"[.

צורך להדגיש )לא רק ענין הידיעה, אלא( 
ולהאמין"94,  "לידע   ,

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

בלבד?

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

ישיגו   . . ה'  את  "לדעת  ספרו,  וחותם 
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102( תהלים קיט, ו.

מחזור  והתחלת  השביעי   מחזור 
השמיני:

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

שומר ההיקף".

ומזה מובן שלאחרי שלימות ההיקף 
בשבעת  התורה  הלכות  כל  בלימוד 
ומוכשרים  ראויים  נעשים  המחזורים, 
שומר  שמיני,  בחי'  לגילוי  בתכלית 
ה"כלל"  – התורה  דהלכות  ההיקף 

 – בעולם  ופעולתם  התורה  דהלכות 
שמתגלה בשלימות "באותו הזמן . . )ש(

לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את 
ה' בלבד".

שמהלימוד   – העיקר  והוא   – ויה"ר 
דסיום הרמב"ם נבוא תיכף ומיד להקיום 
וברגעא  חדא  שבשעתא  ממש,  בפועל 
חדא באים ל"אותו הזמן . . )ש(לא יהי'
עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", 
ועאכו"כ בנוגע לישראל ש"יהיו חכמים

גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו 
דעת בוראם כפי כח האדם", "כי מלאה

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

 – הרמז  ע"ד   – ולקשר  להוסיף  ויש 
גם עם התחלת הרמב"ם בהקדמה שלפני 
 "אז לא

התחלת ספרו, שפותח בפסוק102
אבוש בהביטי אל כל מצוותיך":

"אז" – רומז על השלימות שלמעלה
)כנ"ל  ז'  על  רוכב  א'  ההיקף,  ימי  מז" 
מרמז  זו  שבפתיחה  לומר,  ויש  ס"ח(. 
דהלכות  האמיתית  השלימות  הרמב"ם 
ז'  העולם,  שלימות  רק  לא   – התורה 
השלימות  גם  אלא  ההיקף(,  )שלימות 
)שומר "אז"  מהעולם,  דלמעלה 
פותח  )שבו  בכתוב  וממשיך  ההיקף(. 
נעשית )"אז"(  זו  ששלימות  הרמב"ם( 
שכאשר מצוותיך",  כל  אל  "בהביטי 
כל מצוותיך",  ד"כל  הפעולה  נשלמת 

אזי  המצוות(,  )משפטי  התורה  הלכות 
ד"כל ה"כלל"  את  )"בהביטי"(  רואים 

מצוותיך" – חכמתו ורצונו של הקב"ה, 
בעולם  הפעולה  גם  נעשית  ובמילא, 
כל עסק  יהי'  ש"לא  יותר,  נעלה  באופן 

העולם אלא לדעת את ה" בלבד".

*

הדגשה  ניתוסף  לעיל  בהאמור  יד. 
סיום   – הזה  הרמב"ם  בסיום  מיוחדת 
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הלכה ה' ברמב"ם מדברת על המצב בימות 
המשיח. וצריך להבין מדוע חילקה הרמב"ם 
להלכה נפרדת, וחילקה ממה שכתב לפני בג' 
ההלכות אודות ימות המשיח, והפסיק ביניהם 
בהלכה ד' שהיא מדברת על 'נתאוו החכמים 

בזמן הזה'? ) סעיפים א' ב'( 

מוכרחים לומר שבהלכה זו הוסיף הרמב"ם 
המשיח.  לימות  בנוגע  חדש,  ענין  ביאור 
ובכללות יש לומר: ההלכות לפני מדברים על 
השלימות בגאולה מצד עם ישראל, ובהלכה זו 
מוסיף שלימות גם ביחס לכל העולם. וכנראה 
ד' מדבר על  בפירוש מדבריו, שעד הלכה 
שלימות שתועיל לעם ישראל 'שיהיו פנויים 
מוסיף  ה'  והלכה  וכו'  ובחוכמתה'  בתורה 
שלימות מצד בעולם עצמו 'שעסק כל העולם 

יהיה לדעת את ה' וכו'. )סעיפים ג' ד'(

וצריך להבין: דבריו אודות שלימות העולם 
מצד עצמו ושינוי גדרי העולם שבהלכה ה' 
סותרים לכל שיטתו ב2 הפרקים האחרונים 
ושהשלימות תהיה  נוהג  - שעולם כמנהגו 
דווקא בקשר לשלימות עם ישראל ולא בגדרי 

העולם? ) סעיף ה'(

כעת מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את נקודת 
החידוש: מוכרחים לומר שגם לשי' הרמב"ם 
יהיה בתקופה השניה ביטול מנהגו של עולם. 

גדול  שינוי  לך  שאין  המתים  תחיית  )וכמו 
מזה. ועוד שהרמב"ם פסק כחכמים שלע"ל 
'עין לא ראתה' וכו' וש'כלי זיין בטלים לע"ל'.( 
אלא שבספרו שהוא ספר הלכה מביא רק על 
השלימות שקשורה להלכה - שבגאולה יהיו 
פנויים לעסוק בתורה וחוכמתה כיוון שלא 
יהיה מונע ומעכב וכו'. ורק שבסוף ספרו רומז 
לתקופה השניה שאז נשלם גם העולם עצמו 

ע"י התורה. )סעיף ו'(

בפרטיות יותר יש לומר שבשלימות התורה 
2 ענינים: א. שלימות פרטי המצוות - שמביא 
לשלימות העולם שמתנהג ע"פ רצון ה' יתברך. 
ב. גילוי הנקודה הכללית שבתורה שהיא רצונו 
וחוכמתו יתברך - שמשנה את מציאות העולם 
למציאות של תורה. ועפ"ז י"ל שבשלימות 
העולם בימות המשיח 2 דרגות: א. שלימות 
)חול,  ההיקף  שלימות   - העולם  גדרי  ע"פ 
מידות(. ב. שלימות שלמעלה מגדרי העולם 
-שומר ההיקף )קודש, מוחין(. )סעיפים ז' ח'( 

הרמב"ם  דברי  ע"פ  מבוסס  זה,  הסבר 
בפרקים י"א י"ב שבהם מדבר על שלימות 
העולם מצד התורה, ומצד ענינו של משיח 
לחזיר שלימות התורה. ובהלכה האחרונה 
)שיהיה  רומז לשלימות העולם מצד עצמו 
שפע ולא רעב ומלחמה - הכל מצד העולם( 
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ע"י שתתגלה בו הנקודה שלמעלה מפרטים - 
הכלל של התורה. )סעיף ט'(

על פי זה יובנו עוד כמה דיוקים ברמב"ם, 
בראיות שמביא לביאת המשיח מן התורה: 
מדוע מביא את הראיה העיקרית מהפסוק 
"ושב ה' אלוקיך את שבותך"? ועוד שאחריה 
דברי  כל  כוללים  אלו  ש'דברים  מסיים 
הנביאים'? ומדוע הראיה השלישית מופיעה 
של  שענינו  שמכיוון  אלא  נפרדת?  בהלכה 
ושלימות  דוד  בית  מלכות  להחזיר  משיח 
המצוות, ההוכחה העיקרית לכך היא מהפסוק 
התורה  יקיימו  שאז  הגלות  מן  השיבה  של 
ומצוות בשלימות. )ובזה מוסיף ראיה שניה 
שממנה רואים שזה יהיה ע"י משיח(. ואחר 

כך בהלכה נפרדת מוסיף הוכחה על שלימות 
שלמעלה מהעולם - 'וירחיב...' 'ויספת עוד 
שלוש ערים...' - שלימות המוחין שלמעלה 

מההיקף. )סעיפים י' י"א(

דרגות אלו שיתגלו לע"ל מרמז הרמב"ם 
בסיום ספרו במילים 'כמים לים מכסים'. ים - 
שלימות שומר ההיקף. מים - מקודש ועומד 
בפני עצמו. מכסים - גילוי הדרגא שלמעלה 
מכל תואר. ונרמזים גם בהתחלת ספרו - 'נעוץ 
תחילתן בסופן', "יסוד היסודות.. מצוי ראשון'- 
חוכמתו ורצונו שהתלבשה בעולם. 'הוא אינו 
מצוי' - חוכמתו ורצונו כפי שהם מצד עצמם, 
'הוא שהנביא אומר וה' אלקים אמת'- גילוי 
העצם ממש 'אין עוד מלבדו'. )סעיפים י"ב י"ג(







לע"נ
הרה"ח הרה"ת ר' צבי הירש בן הרה"ח בן ציון ע"ה

נלב"ע ז"ך אלול תש"מ
ומרת רבקה בת ר' צבי ע"ה

נלב"ע כ"ט תמוז תשס"ב
שפריצער

 "והקיצו ורננו שוכני עפר והם בתוכם"
 בהתגלות מלכנו משיחנו –

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

•
נתרם ע"י בנם הרה"ח ר' שמואל שיחי' שפריצער 

לאריכות ימים ושנים טובות בגו"ר.





לזכות תלמידי התמימים שהתמסרו בלב ונפש 
למלאכת הקודש ולהצלחת מבצע זה 

שלום זאב בן חנה
שניאור זלמן בן רחל חנה
מנחם מענדל בן ציפורה
שמואל בן מרים רוחמה

יצחק בן עדינה
דוד נתנאל בן רבקה

יוסף יצחק בן רבקה גלית
חיים אליעזר בן רחל

מנחם מענדל הכהן בן שרה אורית
מנחם מענדל בן קדי'ה

•
 שיזכו להמשיך לגרום נח"ר למלכנו משיחנו

 ויזכו לקבל פני משיח צדקנו בהתגלותו המידית
 של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעין כל

תיכף ומיד ממ"ש!





מוקדש
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר
•

יה"ר שיראה רוב נחת מתלמידיו,
חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל

ותיכף ומי"ד ממ"ש נראה בעיני בשר
בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה –

"לאלתר לגאולה" ו"הנה זה משיח בא"
ובעגלא דידן יתגלה לעין כל

ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל
בגאולה האמיתית והשלימה

נאו מי"ד ממ"ש ממש!








