
חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קכב

שיחה טו

 ההוספה כמים לים מכסים

פתיחה

העולם  מצב  הרמב״ם  מבאר  היד  ספר  וחותם  בסיום 

בימות המשיח - ״באותו הזמן (ימות המשיח) . . לא יהי׳ עסק 

מלאה  כי  שנאמר1   .  . בלבד  ה׳  את  לדעת  אלא  העולם  כל 

הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״.

הטעם  פעמים  ריבוי  מבאר  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

שהרמב״ם לא הסתפק בהבאת (רק) תחילת הכתוב ״כי מלאה 

״כמים  הכתוב  סיום  את  גם  הוסיף  אלא  ה׳״  את  דעה  הארץ 

לים מכסים״. 

ובפרטיות שאלה זו מתחלקת ונוגעת לג׳ מקומות בספר 

היד: הל׳ יסוה״ת (מקום ביאור ענין ידיעת ה׳), הל׳ תשובה (בו 

מוזכר ענין ידיעת ה׳ בימות המשיח, ובשינויים מהל׳ מלכים), 

הל׳ מלכים (מקום ביאור ידיעת ה׳ בימות המשיח):

ועמוד  היסודות  ״יסוד  שמתחיל  יסוה״ת:  הל׳  (א) 

היא  ה׳  שידיעת  היינו  ראשון״  מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות 

רק יסוד שזה מורה שיש ע״ז בנין שלם, ומכיון ש״נעוץ תחלתן 

שמדובר   - וסיומה  היד  ספר  (תחילת  בתחלתן״  וסופן  בסופן 

בהם אודות ידיעת ה׳) איך בסוף חיבורו כותב שידיעת ה׳ תהי׳ 

באופן ד״כמים לים מכסים״, שבסתירה לתחילת ספר הי״ד - 

זולת  כי ״כמים לים מכסים״ מורה שלא רואים שום מציאות 

״דעה את ה׳״ - ״מכסים״. 

(ב) הל׳ תשובה: מכיון שבהל׳ מלכים מביא סיום הכתוב 

מתאר  שם  (שגם  תשובה  בהל׳  מדוע  מכסים״,  לים  ״כמים 

הרמב״ם את ימות המשיח ומביא פסוק הנ״ל) לא מביא סיום 

הכתוב ״כמים לים מכסים״. ועיקר הביאור הוא לבאר החילוק 

בין הל׳ תשובה להל׳ מלך המשיח בכמה אופנים.

1) ישעי׳ יא, ט.

ה׳״  את  דעה  הארץ  ״מלאה  ממ״ש   (1) מלכים:  הל׳  (ג) 

מספיק להביא כראי׳ על מ״ש לפנ״ז ״לא יהי׳ עסק כל העולם 

ומדוע מוסיף ״כמים לים מכסים״  אלא לדעת את ה׳ בלבד״, 

(2) ״כמים לים מכסים״ הוא בסתירה  דלכאורה מיותר הוא2. 

ששכלו  מורה  השגה  כי  בוראם״  דעת  ״וישיגו  לפנ״ז  למ״ש 

מקיף  שהדבר  להיפך,  מורה  ו״מכסים״  ה׳״,  את  ״דעה  מקיף 

אותו.

ואח״כ  סיום  כהדרן  (לא  אלו  ביאורים  נסדרו  לקמן 

הביאור  (א)  בספרו  הרמב״ם  לסדר  בהתאם  כ״א)  התחלה 

בשייכות לה׳ יסוה״ת (ב) הל׳ תשובה (ג) והל׳ מלכים. 

״מלאה  זה  יעוד  לקיום  ממש  ומיד  תיכף  שנזכה  ויה״ר 

הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״.

2) ובדרך אגב (להוסיף בתוקף השאלה) מביא שבהלכות תשובה 
ומודגש  מבואר  לא  אלו  בביאורים  שלכן  הכתוב,  סיום  מביא  לא 
ביאור החילוק בין הלכות תשובה להלכות מלכים, או שהביאור בא 
ב׳)  (כדלעיל  הביאור  מטרת  עיקר  זה  אין  כי  בהערה,  אגב  בדרך  רק 

אלא לבאר מהו הצורך בהל׳ מלכים גופא.

ליתר ביאור: בח״ב עיקר הגישה הוא שדבר הפשוט הוא שצריך 
לא  למה  הוא  והשאלה  מקום  בכל  בשלימותו  הפסוק  כתוב  להיות 
כתוב ״כמים לים מכסים״ בהל׳ תשובה, ואין שאלה למה מוסיפו בהל׳ 
מלכים (כי פשוט הוא שצריך להיות כתוב), ולכן הביאור הוא בביאור 
החילוק בין הל׳ תשובה והל׳ משיח, שעפ״ז מבואר למה בהל׳ תשובה 

לא הובא סיום הכתוב. 

כתוב  לא  תשובה  שבהל׳  דמכיון  להיפך,  היא  השאלה  ובח״ג 
״כמים לים מכסים״, לכן לכאורה משם ראי׳ שגם בהל׳ מלך המשיח 
לא הי׳ צריך להיות כתוב ״כמים לים מכסים״, ויתירה מזו שזה סותר 
התוכן של הל׳ מלכים (״וישיגו״), ולכן עיקר הביאור הוא לבאר, מה 
מוסיף המילים ״כמים לים מכסים״ על תחילת הכתוב ״מלאה הארץ 

דעה ה׳״. 



קכג א.: הל' יסוה"ת

= • <
הלכה  כ"ז  פרק  ולוה  מלוה  הלכות  רמב"ם  וראה   :7 הערה 
מלמעלה  מאתים,  ומלמטה  מנה  מלמעלה  בו  שכתוב  שטר  י"ד-ט"ו: 
בו מלמעלה  ומלמטה מנה — הכל הולך אחר התחתון.. היה  מאתים 

כתוב בו  שם ומלמטה שם אחר קרוב לו — הכל הולך אחר התחתון.. 
מלמעלה ספל ומלמטה קפל — הכל הולך אחר התחתון..

א.

הל' יסוה"ת

(א)

ב' דרגות בידיעת ה' והתורה: 

ריש ס' היד - השייכת לעולם

סיום ס' היד - שלמעלה מהעולם

א. בסיום1 ספרו מבאר הרמב"ם מצב העולם בימות 

. . לא יהי' עסק  המשיח - "באותו הזמן (ימות המשיח) 

כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד . . שנאמר2 כי מלאה 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

וסיום זה מתאים עם התחלת ספרו - "נעוץ תחלתן 

בסופן וסופן בתחלתן"3 - בענין ידיעת השם:

שיש שם מצוי  לידע  "יסוד היסודות ועמוד החכמות 

מאמתת  אלא  נמצאו  לא  כו'  הנמצאים  וכל  כו'  ראשון 

הבורא,  בידיעת  פרטים  כו"כ  לבאר  וממשיך  המצאו", 

ה'  אנכי  עשה, שנאמר5  מצות  זה  דבר  "וידיעת  ומסיים4, 

אלקיך".

כלומר, המצוה היא - "לידע כו'", ידיעה שכלית (לא 

רק באופן של אמונה).

התחלת  בין  השינוי  טעם  להבין  צריך  עדיין  אמנם, 

וסיום ספר הרמב"ם (אף שתוכנם הכללי שוה):

בסיום הספר מוסיף הרמב"ם גם סיום הכתוב "כמים 

לים מכסים", שלכאורה, לא זו בלבד שאין הכרח בדבר, 

כי הראי' ש"לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה'" 

זה  הרי   - ה'"6  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  ממש"נ  היא 

בסתירה ל"יסוד היסודות ועמוד החכמות", כי:

 - ה'תשמ"ח  הרמב"ם  על  הדרן   - טז  שיחה  לקמן  מקור:   (1
סה"ש ה'תשמ"ח ח"א ע' 208 ואילך.

2) ישעי' יא, ט.

3) ספר יצירה פ"א מ"ז.

4) הלכה ו'.

5) יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו.

6) וכמ"ש הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ט ה"ב) - "באותם הימים 

תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'", 

ב"יסוד כו' ועמוד כו'", מודגש, שישנו בנין שלם ("כל 

הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם"), אלא, שמציאותו 

של הבנין תלוי' ב"יסוד כו' ועמוד כו'" - "מצוי ראשון", 

עד ל"אמתת המצאו".

 - להיפך  מודגש  מכסים",  לים  ב"כמים  ואילו 

שמציאות הארץ כולה ("כל הנמצאים משמים וארץ ומה 

שביניהם") מלאה ב"דעה את ה'" עד כדי כך שה"דעה את 

ה'" מכסה את מציאות הארץ כולה, "כמים לים מכסים", 

בדוגמת מי הים שמכסים את קרקעית הים וכל הברואים 

רואים את מציאות הארץ,  ודוגמתו בנמשל, שלא  שבים, 

אלא את המים, "דעה את ה'".

ועפ"ז צריך להבין מדוע בסיום ספרו [ובפרט שסיום 

הספר צ"ל ביתר דיוק (בהוספה על גודל דיוקו של הרמב"ם 

בכל הספר), כפי שמצינו בדיני שטרות ש"הכל הולך אחר 

החיתום"7] מביא הרמב"ם "כמים לים מכסים" - בסתירה 

ל"יסוד היסודות ועמוד החכמות" שבהתחלת ספרו? 

הספר)  וסיום  (בהתחלת  שבשניהם  שאף  ועכצ"ל, 

מדבר הרמב"ם אודות הידיעה בהוי', מ"מ, בפרטיות יותר, 

נתבארו כאן ב' דרגות בידיעת הוי', זו למעלה מזו, כלומר, 

בידיעת  הראשונה  דרגא  אודות  מדובר  הספר  בהתחלת 

הוי', ובסיום הספר מדבר אודות דרגא השני' בידיעת הוי' 

יתבאר  שעפ"ז  כולו8),  הספר  לימוד  לאחר  לזה  (שבאים 

דיוק הנ"ל.

ב. והביאור בזה:

ובהקדמה - בתורה עצמה יש ב' ענינים ודרגות: 

(א) תורה - היא "חמודה גנוזה" של הקב"ה שלמעלה 

ואינו מביא סיום הכתוב "כמים לים מכסים".

7) ל' הש"ס - ברכות יב, א. וראה רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ז 

הי"ד-טו.

ומצב  המעמד  אודות  שמדובר   - ההלכה  פשטות  על  8) נוסף 

דימות המשיח.



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קכד

= • <
הערה 11: אגה"ק סכ"ט (קנ, ב): והנה מודעת זאת כי הנה רצון 
מופלא  הוא  שבכתב  שבתורה  מצות  בתרי"ג  המלובש  ב"ה  העליון 
מצות  כמו  שבע"פ  בתורה  אלא  מתגלה  ואינו  ונעלם  טמיר  ומכוסה 
תפילין עד"מ שנאמר בתושב"כ וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות 
בין עיניך והוא מאמר סתום ונעלם שלא פירש הכתוב איך ומה לקשור 
ומהו טוטפות והיכן הוא בין עיניך ועל ידך עד שפירשה תורה שבע"פ 
שצריך לקשור בית אחד על היד וד' בתים על הראש ובתוכם ד' פרשיות 
של  ברצועות  ומקושרים  דוקא  ומרובעים  מעובד  מעור  יהיו  והבתים 
שנאמרו  התפילין  עשיית  הלכות  פרטי  שאר  וכל  דוקא  שחורות  עור 
בע"פ ועל ידך היא הזרוע דוקא ולא כף היד ובין עיניך זה קדקוד ולא 
גלויות  אינן  ל"ת  מצות  בין  מ"ע  בין  שבתורה  מצות  כל  וכן  המצח. 

וידועות ומפורשות אלא ע"י תורה שבע"פ כמצות ל"ת שנאמר בשבת 
נתפרש  שבע"פ  ובתורה  מלאכה  היא  מה  פי'  ולא  מלאכה  תעשה  לא 
שהן ל"ט מלאכות הידועות ולא טלטול אבנים וקורות כבידות וכיוצא 
בהן הן כל המצות בין מ"ע בין מל"ת הן סתומות ולא מפורשות וגלויות 
אל  תושבע"פ  על  כתיב  הכי  ומשום  שבע"פ  תורה  ע"י  אלא  וידועות 
הולד  אברי  שכל  כמו  שעד"מ  משום  בזהר  כמ"ש  אמך  תורת  תטוש 
כלולים בטיפת האב בהעלם גדול והאם מוציאתו לידי גילוי בלידתה 
ולד שלם ברמ"ח אברים ושס"ה גידים ככה ממש כל רמ"ח מ"ע ושס"ה 
בני  שמע  דקרא  ורישי'  בתושבע"פ  הגילוי  אל  מההעלם  באים  מל"ת 
מוסר אביך קאי אתורה שבכתב דנפקא מחכמה עילאה הנק' בשם אב 

כו'.

קודם   .  . לך  שגנוזה  גנוזה  "חמודה  כמארז"ל9  מהעולם, 

שנברא העולם". (ב) אבל לאידך, מכיון שדיני התורה הם 

הרי   - בעולם  להנהגה  בנוגע  להאדם  והוראות  ציוויים 

האדם  מציאות  "נרגש"  התורה  והלכות  שבדיני  בהכרח 

והעולם.

 וענין זה מתבטא בתורה עצמה:

נתבארו  שבה  בתושבע"פ,  ותושבע"פ:  תושב"כ 

להנהגת  ביחס  והוראות  ציוויים  המצוות"10,  "משפטי 

תושב"כ  ואילו  והעולם;  האדם  מציאות  נרגש   - העולם 

(ובפשטות  העולם  לגדרי  משייכות  שלמעלה  באופן  היא 

- שלא יודעים איך צ"ל הנחת תפילין בעולם11, וכיו"ב).

(א)  פירושים:  סוגי  שני  (תושבע"פ)  ב"פירושה" 

הפירושים שהוציאו על דרכי הסברא (בי"ג מדות שהתורה 

מ"מ,   - האדם)  שכל  (ולא  הוי'  דבר  הם  בהם)  נדרשת 

הסברא,  דרכי  על  יוציאום  אלו  שפירושים  הקב"ה  רצה 

בשכל האדם (ובמקום של מחלוקת יוכרעו כדעת הרוב), 

כלומר, דבר הוי' כפי ששייך לשכל האדם (גדרי העולם); 

בהם  שייך  שלא  משה  מפי  המקובלים  הפירושים  (ב) 

מחלוקת - הם דבר הוי' כפי שהוא למעלה משכל האדם 

(ובלשון הידוע - "אם הלכה נקבל", אע"פ ש"אם לדין יש 

תשובה"12). 

על  שמוציאים  בפירושים  גם   - יותר  ובפרטיות 

חילוק  יש  כו')  מחלוקת  בהם  שנפלה  (עד  הסברא  דרכי 

ולאחר פסק ההלכה, שהרי, פסק  בין קודם פסק ההלכה 

ההלכה כדעת רוב הסנהדרין נעשה דין (ב)תורה, ובלשון 

תורה  עיקר  הם  שבירושלים  הגדול  דין  "בית  הרמב"ם13 

9) שבת פח, ב.

10) הרמב"ם בהקדמתו לספר היד. 

11) ראה אגה"ק סכ"ט (קנ, ב). 

12) יבמות עו, ב - במשנה. וש"נ.

13) ריש הל' ממרים.

יותר  מודגש  פסוקות  שבהלכות  ונמצא,  כו'",  פה  שבעל 

רצונו ית' כפי שהוא למעלה משכל האדם.

רבינו  של  בחיבורו  גופא)  (בתורה  זה  ענין  ומודגש 

משה בן מיימון, "משנה תורה" - דמכיון שאין בו השקו"ט 

"דברים  טעמים,  בלא  פסוקות  הלכות  אלא  שבתורה, 

עם  והטהור  והטמא  והמותר  האסור  בענין   .  . המתבררים 

שאר דיני התורה . . תורה שבעל פה כולה . . בלא קושיא 

שנפלה  בהענינים  הפס"ד  הכרעת  גם  כולל  פירוק",  ולא 

בהם מחלוקת, נמצא, שמודגש בו (בספר הי"ד) עצם ענין 

התורה, רצונו העצמי של הקב"ה.

וע"פ האמור שגילוי עצם ענין התורה, רצונו העצמי 

של הקב"ה, בתורה עצמה מודגש בחיבורו של הרמב"ם, 

דכל  פסוקות  הלכות  כולה",  פה  שבעל  לתורה  "מקבץ 

הספר  התחלת  בין  שהחילוק  נמצא,   - כולה  התורה 

(קודם הלימוד) וסיום הספר (לאחרי הלימוד) הוא החילוק 

וגדרי העולם,  בדרגת התורה שיש לה שייכות למציאות 

גילוי   - העולם  לגדרי  שייכות  לה  שאין  התורה  ודרגת 

רצונו העצמי של הקב"ה.

ובסגנון פשוט - בנוגע למצות ידיעת הוי':

מכיון שגדרה של מצוה הוא ציווי להאדם, היינו, שיש 

יחס להאדם (והעולם) שאליו נאמר הציווי (כנ"ל) - לכן, 

גם הציווי לידע את הוי' (שם המפורש שלמעלה מהעולם), 

בהכרח שידיעתו את הוי' תהי' באופן כמו ששייך לעולם 

שנעשה  (ב)  נמצא",  כל  ממציא   .  . ראשון  "מצוי  (א)   -

"יסוד" ו"עמוד" להענינים שלו (עניני האדם והעולם כו'). 

ובפרט  כולה,  התורה  כל  שמסיימים  לאחרי  אמנם, 

כפי  הוי'  ידיעת  לגילוי  באים  אזי   - התורה  הלכות 

שהוא לאמיתתו, למעלה מגדרי העולם, כלומר, לא ביחס 

להתהוות העולם, "ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים כו' לא 

התעלות  נמצאו אלא מאמתת המצאו"14, אלא אדרבה - 

14) ראה שיחה טז הערה 28, דכוונת הרמב"ם במ"ש "לא נמצאו 



קכה א.: הל' יסוה"ת

= • <
מהאי  והנה  סי"ד:  (תשי"א)  תרצ"ד  ר"ה  המשך   :14 הערה 
טעמא הנה בחי׳ העצמות ית׳ אין אנו יכולים לכנות בשום תואר ח״ו, 
רק מה שאנו קוראים אותו בשם בורא, דכל תואר הרי מתאר ומגביל 
את המתואר במדתו מה שהוא, והיינו אשר לפי ענין התואר יובן ענינו 
בהמתואר, והגם דהמתואר הוא נעלה ונשגב מהמתאר, ולכן הנה יש 
ומועתק  מעולה  שהנמשל  ונמשל,  משל  בדוגמת  רק  שהם  בתוארים 
שמגבילו  בהמתואר  תואר  נותן  הנה  ומ״מ  מהמשל,  גמורה  בהעתקה 
בכללותו כפי מה שהוא. והעצמות ב״ה דמציאותו מעצמותו הרי הוא 
מחוייב המציאות, והאופן דמחוייב המציאות הוא דנמצא בבחי׳ בלתי 
מציאות נמצא דנבראים, ע״כ אין אנו יכולים לתאר אותו, ולכן אין אנו 
אנו  שאין  ומכש״כ  כללי,  תואר  בשם  גם  העצמות  את  לתאר  יכולים 
מורה  מאור  שם  שהרי  מאור,  בשם  כבי׳  העצמות  את  לתאר  יכולים 
דעצם המהות הוא בחי׳ אור, רק שהוא עצמי, דלכן נקרא בשם מאור 
להורות שהוא עצמי, ולא אור המאיר שזהו הארה לבד, אמנם המאור 
ולא אור המאיר, אבל על כל פנים הרי  עם היותו עצם המהות דאור 
יש לו שייכות אל האור, וזה אינו שייך בעצמות, וכמאמר לא זהו כל 
העצמות מה שהאור נמצא ממנו, והאור אינו מורה על העצמות ממש 
שהרי גם בהמדרי׳ שאינם רק גילוים ולא עצמות ממש שייך גילוי אור 
מהם. ובאמת גילוי האור הוא מהמדרי׳ היותר שפלה ותחתונה שבאור 
גילוי הנה עיקרו במדרי׳  וכנ״ל בענין הג׳ שבאור שהוא  ב״ה,  סוף  אין 
ההשתל׳, ונת״ל דגם הגילוי מן העצם הוא בחינה אחרונה שבאור אין 
סוף ב״ה, ולכן אי אפשר לתאר אותו ית׳ בשם מאור, ורק ענין הבריאה 
העצמות,  ענין  מכריח  וזה  העצמות,  אמיתת  על  מורה  זה  וההתהוות 
משום דלהיות התהוות היש, דהיינו מציאות דבר בפני עצמו הוא רק 
בחי׳  מכריח  הבריאה  ענין  וא״כ  מעצמותו,  שמציאותו  העצמות  בכח 
העצמות כאלו נאמר דנותן לנו איזה מושג כללי בהכרת ענין העצמות, 
שהוא מה שמציאותו מעצמותו, שנמצא בבחי׳ בלתי מציאות נמצא, 
בשם  רק  ית׳  אותו  לכנות  יכולים  שאנו  וזהו  ית׳.  היותו  אמיתת  שזהו 
אין  בורא הרי  דזה מה שאנו מכנים את העצמות בשם  פירוש   , בורא 
היותו,  אמיתת  היינו  העצמות,  אמיתת  על  מורה  רק  ח״ו,  תואר  זה 
דוקא  הנברא  דהיש  ונמצא  המציאות.  דאמיתות  המציאות  ואופן 
מציאותו  סבת  הנה  הגשמי  דהיש  והיינו  האמיתי,  יש  בחי׳  את  מכריח 
הוא כח העצמות ב״ה, דהוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס 
בכדי  אמנם  הזה.  ליש  קודמת  אחרת  וסבה  עילה  שום  בלי  המוחלט 
שיהי׳ התהוות היש הרי אינו בערך שיהי׳ מבחי׳ העצמות ממש, כי אם 
על ידי האור והגילוי מן העצמות, וכמאמר רבינו דהאור להיותו בבחי' 
דביקות בהמאור ה״ה כעין המאור, ויש בהאור כח המאור שמציאותו 
יש  בין  ממוצע  הוא  שהאור  וזהו  מהווה.  הוא  האור  וע״כ  מעצמותו, 

העצמות,  כח  בא  האור  אמצעית  דע״י  והיינו  הנברא,  ליש  האמיתי 
ווערט אראפגיטראגן דער כח העצמות להוות יש מאין ואפס המוחלט. 
מכמו  יותר  היש  מציאות  בהתהוות  הוא  העצמות  דכח  יובן  ולפי״ז 
שהאור  מה  העצמות  כל  זהו  לא  הלא  בהאור  דהנה  בהאור.  שהוא 
נמצא ממנו, והאור אינו מורה על העצמות, ומכש״כ שאינו מכריח ענין 
העצמות, ומציאות היש זהו דוקא מצד אמיתת העצמות, והוא המורה 
ועם  וכח העצמות הוא דוקא במציאות היש  והמכריח אמיתת היותו, 
היות שהאור הוא מעין המאור, ויש בו כח העצמות, אבל כל זה הוא 
מצד הדביקות האור בהמאור, ובהתהוות היש הרי בעצם ישותו הנה 
בזה דוקא הוא כח העצמות, נמצא דביש ואין שהוא האור הרי יש בכל 
שהוא  המעלה  הוא  בהאור  ב״ה,  העצמו׳  ממעלת  מעלה  מהם  אחד 
העצמות.  כח  הוא  מציאותו  דסבת  המעלה  הנה  ובהיש  המאור,  מעין 
דאין  הוא  הא׳  שלילות,  ב׳  שהם  השלילות  בענין  הרמב״ם  שפי׳  וזהו 
מאין  היש  את  הבורא  העצמות  כח  על  וקאי  כאמיתתו,  אמת  לאחר 
ואפס המוחלט, דעם היות שהוא אמת גמור, אבל עם זה הנה אין אמת 
זה דהתהוות כאמיתתו העצמי׳, דנתבאר לעיל דהאור אין סוף למעלה 
מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית, הרי דביכולתו להאיר 
ענין  כללות  א״כ  באוא״ס,  שקולין  קוין  ב׳  הם  להאיר  שלא  וביכולתו 
הבריאה עם היותה דסבתה הוא אמת גמור אבל אינו כאמיתתו שהוא 
בהב׳ קוין בשוה, וכנ״ל דלא זהו כל העצמות מה שהעולם נברא ממנו 
וחי ממנו, ואין זה רק מה שאנחנו מכנים אותו ית׳ בשם בורא, לפי דענין 
נותן לנו איזה קירוב מושג באמיתת המציאות, היינו אז מיר  הבריאה 
זא לין האבין א קצת מושג וואס הייסט דער אמת פון פראן, אבל לא זהו 
כל העצמות. והשלילה הב׳ הוא שלילת האור, דהגם שהאור הוא כעין 
המאור ובבחי׳ דביקות בהמאור עד שבכחו להוות, הנה בא להשמיענו 
אלא  אינו  והאור  ויתעלה,  ית׳  העצמית  כאמיתתו  אמת  אינו  זה  דגם 
דבו ועל ידו בא כח העצמות, היינו שהוא האמצעי בלבד, אמנם להיות 
עניני אחיזת ודביקות האור בהמאור הם בהתקשרות גדולה כזו אשר 
גילוי האור בא דוקא בגילוי והרגש מקורו כנ״ל, לכן אומר בשלילה זו 
דוקא,  בעיון  בא  הוא  זו  השגה  דהבנת  כו׳,  מצוי  אמת  שם  אין  הלשון 
ואינו דומה לשלילה הא׳ שמובן במושג גמור דאין לאחר אמת, דכח 
ההתהוות הרי מהווה גשמי, הנה זה מה שמתהווה גשמי מצד האחד 
מורה על העצמות, דזה מה שיהי׳ התהוות כזו הוא רק בכח העצמות 
כל  זהו  דלא  מובן  השני  מצד  אמנם  ית׳,  מעצמותו  שמציאותו  ב״ה 
העצמות כו׳, אבל בשלילה שני׳ דאור רוחני ודבוק במקורו, שהוא כעין 
מקורו, ומ״מ אין זה כאמיתתו, הנה הבנת השגה זו אינו בא אלא על ידי 
עיון רב בהעמקת הדעת דוקא, ולכן אומר הלשון מצוי, שבא ע״י טיב 

העיון דוקא.

אלא  העולם  כל  עסק  יהי'  "לא  האלקות,  לדרגת  העולם 

לדעת את ה' בלבד . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את 

הוי'", "דעה את הוי'" בטהרתה.

מכסים"  לים  ד"כמים  ההוספה  גם  תובן  עפ"ז  ג. 

שבסיום הרמב"ם:

העצמות  בכח  היא  שההתהוות  לרמז  היא,  המצאו",  מאמתת  אלא 

מעצמותו  דמציאותו  הענין  שגם  י"ל  אבל  כו',  מעצמותו  שמציאותו 

כפי שמתבטא בהתהוות היש, ובפרט כפי שמושג בשכלנו, הוא, תואר 

של עילוי [והשייך למציאות, "אמתת המצאו"], ולכן נכלל גם זה בהוי' 

דלתתא.

הרמב"ם  דמ"ש  סי"ד,  (תשי"א)  תרצ"ד  ר"ה  ולהעיר  מהמשך 

(בהל' יסוה"ת פ"א ה"ד) "ואין לאחר אמת כאמתתו" - קאי על כח 

העצמות שמהוה את היש, עיי"ש.

דרגת האלקות שבאה באופן שיש לה שייכות לגדרי 

הנמצאים  "כל  העולם,  למציאות  מקום  נותנת   - העולם 

שיודעים  אלא  שלם,  בנין  שביניהם",  ומה  וארץ  משמים 

שיש ה"יסוד" ו"עמוד", "מצוי ראשון", ש"כל הנמצאים כו' 

לא נמצאו אלא מאמתת המצאו".

משייכות  לגמרי  שלמעלה  האלקות  דרגת  משא"כ 

לגדרי העולם - פועלת תכלית הביטול לגמרי, שמציאות 

הארץ כולה, "כל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם", 

אינה נראית, מכיון שמכוסה לגמרי ב"דעה את הוי'", כלומר, 

אין זה באופן שישנו בנין שלם שה"יסוד" וה"עמוד" שלו 

הוא הוי', אלא אדרבה - שמציאות העולם בטלה ומכוסה 

בלבד,  ה'"  את  "דעה  אלא  כאן  שאין  הוי'",  את  ב"דעה 

"כמים לים מכסים".



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קכו

= • <
מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  כל  ואריב"ל  ב:  פח,  שבת   :19 הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל שנאמר נפשי יצאה בדברו.הערה 

את  (דעה  הארץ  "מלאה  הלשון  בזה:  להוסיף  [ויש 

הוי')" הוא ביחס לגדרי הארץ, היינו, שהארץ היא מלאה, 

לפי מדת הארץ דוקא, ודוגמתו בהלכה - כלי שרת "אין 

מקדשין אלא מלאין"15, אבל לא יותר ממדת הכלי. משא"כ 

הלשון "מכסים" - היינו שאינו מדוד במדת הארץ, אלא 

אדרבה - שמכסה מציאות הארץ כולה16].

שבשעת  כמארז"ל18  תורה17,  במתן-  הי'  זה  וענין 

מ"ת "צפור לא צווח כו' העולם שותק ומחריש כו'", וכן 

בנוגע לבנ"י ש"פרחה נשמתם"19; אלא שבמ"ת הי' גילוי 

מכיון  בלבד,  שעה  ולפי  לבוא20,  לעתיד  ודוגמת  מעין  זה 

שלא חדר בגדרי העולם כו', משא"כ בימות המשיח יהי' 

הגילוי באופן תמידי, מכיון שיחדור בגדרי העולם, היינו, 

הגילוי  ו"מקבלת"  בקיומה21,  נשארת  "הארץ"  שמציאות 

לגמרי  מכוסה וחדורה  דהוי', אבל באופן שכל מציאותה22 

ב"דעה את הוי'", "כמים לים מכסים", בדוגמת הנבראים 

שבים שנראו רק המים, שכל מציאותם היא - מי הים.

ד. ויש להוסיף, שהחילוק בין "יסוד היסודות ועמוד 

החכמות" שבהתחלת הספר ל"מלאה הארץ דעה את הוי' 

כמים לים מכסים" שבחותמו - הוא (לא רק בנוגע לגילוי 

15) רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פ"ג ה"כ.

16) וי"ל שזהו גם הדיוק ד"ים" - לא כמו מקוה שהמים ממלאים 

דפנות המקוה, אבל אינם נשפכים לחוץ (שאז ישנו החשש דזוחלין), 

אלא באופן שהמים מכסים גם את דפנות הים, ונשפכים ומתגלגלים 

בגלי הים לחוץ וחוזרים לים, וחוזר חלילה.

בענין  א)  (נה,  וארא  פרשת  בתו"א  מהמבואר  גם  17) להעיר 

החידוש דמ"ת בנוגע לאופן לימוד התורה - ש"בטל במציאות ואינו 

תופס מקום לעצמו כלל", עד שלימודו הוא בבחינת "שכינה מדברת 

ואמרו  רבנן,  מלכי  מאן  אמרו  "ולכן  במשה),  (כמו  גרונו"  מתוך 

עושה  ואינו  בלבד,  המלך  דבר  כאומר  הוא  שהרי  מלכא,  מתניתא 

כלום ואינו מדבר דברי עצמו כלל", משא"כ לפני מ"ת כו'.

18) שמו"ר ספכ"ט.

19) שם, ד. וראה שבת פח, ב.

20) ראה תניא פל"ו.

21) בדוגמת לימוד התורה לאחרי מ"ת, שאף ש"בטל במציאות", 

שכל  מכיון  רבנן",  מלכי  "מאן  אדרבה,  אלא  מציאותו,  נשללת  לא 

מציאותו חדורה ב"דבר המלך".

עילוי  יהי'  (שאצלם  בנ"י  רק  לא   - עצמה  הארץ  22) מציאות 

דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  יהיו  "לפיכך   - מיוחד 

הנבראים  כל  אלא  המדבר,  מין  כללות  רק  ולא  כו'"),  הסתומים 

שבעולם (ראה בארוכה סימן כא סי"ג ואילך).

 - הספר  כללות  לתוכן  בנוגע  גם)  אלא  בעולם,  אלקות 

תורה:

ה"יסודות" וה"חכמות" קאי - בפשטות - על עניני 

התורה, שה"יסוד" וה"עמוד"23 שלהם הוא - "לידע שיש 

שם מצוי כו' שנאמר אנכי הוי' אלקיך".

ובענין זה יש חילוק בין התחלת לימוד התורה לסיום 

לימוד התורה:

בהתחלת הלימוד, כשעיקר ההדגשה היא על פעולת 

התורה בעולם - ניכרת בגלוי התחלקות פרטים, "יסודות" 

ו"חכמות" - לשון רבים, ובכללות - ההתחלקות דמצוות 

לך  יהי'  ולא  "אנכי  כמארז"ל24  לא תעשה,  ומצוות  עשה 

מפי הגבורה שמענום", הכוללים25 כל רמ"ח מ"ע ושס"ה 

האדם  שמציאות   - עשה  מצוות  ושלילה:  חיוב  מל"ת26, 

והעולם תהי' ע"פ התורה, ומצוות לא תעשה - שלא תהי' 

מציאות שהיא בניגוד לתורה.

אמנם, לאחרי שמסיימים לימוד התורה כולה, ובאים 

לגדרי  משייכות  שלמעלה  התורה  של  העצמית  למעלתה 

העולם (כנ"ל ס"ב) - אזי מתגלה הענין ד"דעה את הוי' 

אחד  ענין  אלא  כאן  שאין  היינו,  מכסים",  לים  כמים27 

דבר,  של  לאמיתו  כי,  (אלקיך)",  הוי'  "(אנכי)   - בלבד 

דיבר  "אחת  ממש"29,  אחד  "הכל28  (מצוותיו)  ורצונו  הוא 

אלקים"30, ובלשון חז"ל31 "על הן הן ועל לאו הן", היינו, 

איקרי  שתורה  ואמחז"ל   - דבית  ו"עמוד"  "יסוד"  23) בדוגמת 

בית (ראה לקו"ת ואתחנן יו"ד, ד ואילך. ובכ"מ).

24) מכות כד, רע"א. וש"נ.

25) תניא רפ"כ.

26) ובלשון הרמב"ם במנין המצוות: "מצוה ראשונה ממצות עשה 

. . אנכי ה' אלקיך", "מצוה ראשונה ממצות לא תעשה . . לא יהי' לך 

גו'" - "ראשונה" גם מלשון "ראש".

וידוע  27) "מי הדעת הטהור" - כמ"ש בסוף הלכות מקוואות. 

כללי  מלאכי  (יד  שלפנ"ז  בהלכות  מ"ש  על  סומך  הכלל שהרמב"ם 

הרמב"ם ס"ו. וש"נ). 

28) לשון אדה"ז בשעהיוה"א רפ"ח - ע"פ רמב"ם הל' יסוה"ת 

פ"ב ה"י.

ממצות  ראשונה  ("מצוה  לך"  יהי'  "לא  שהציווי  על  29) נוסף 

לא תעשה") - נמשך ובא מהציווי ד"אנכי", כמובן גם מהסיום "על 

יסוה"ת  להל'  ה"פירוש"  (לשון  מצוי"  שאני  "בעוד  שפירושו,  פני", 

פ"א ה"ו).

30) לשון הכתוב - תהלים סב, יב. 

31) מכילתא יתרו כ, א. וראה בארוכה לקו"ש ח"ו ע' 119 ואילך.
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הערה 34: פירוש המשניות סנהדרין ריש פרק חלק: והתועלת 
הגדול אשר תהיה באותם הימים הוא שננוח משעבוד מלכיות שהוא 

כי  שנאמר  כמו  החכמה  ותרבה  כולם  המצות  מעשיית  אותנו  מונע 
מלאה הארץ דעה.

ציווי   - החיובי  הענין  ניכר  תעשה32  לא  במצוות  שגם 

הקב"ה (ולא ביחס לפעולה בעולם).

טוב  עשה  בבחי'  התורה  עסק  יהי'   .  . לבוא  "לעתיד  32) ולכן, 

בלבד . . וגם בשס"ה ל"ת למעלה שהן גבורות קדושות כו'" (תניא 

(קו"א) קס, א. וראה אגה"ק סכ"ו (קמה, א)), ואדרבה - באופן נעלה 

יותר מרמ"ח מ"ע, כמעלת הדם לגבי האברים (קו"א שם), מעלת י"ה 

לגבי ו"ה (לקו"ת פקודי ג, ב ואילך). 

ב.

הל' תשובה

ה. בסיום33 ספרו מבאר הרמב"ם מצב העולם בימות 

המשיח, וז"ל: "ובאותו הזמן . . לא יהי' עסק כל העולם 

חכמים  ישראל  יהיו  ולפיכך  בלבד,  ה'  את  לדעת  אלא 

גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי 

כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים".

וז"ל: "באותן הימים  ועד"ז כותב בהלכות תשובה34, 

הארץ  מלאה  כי  שנאמר  והאמת,  והחכמה  הדעה  תרבה 

דעה את ה'".

הרמב"ם  מביא  ספרו  בסיום  מדוע  להבין:  וצריך 

הביאו  שלא   - מכסים"  לים  "כמים   - הכתוב  סיום  גם 

בהלכות תשובה?

וי"ל כמה ביאורים לבאר זה – ויש כמה אופנים:

33) מקור: הוספה ו הערה 19. לקו"ש ח"ח ע' 340. הדרן על 
הרמב"ם ה'תשמ"ט – לעיל שיחה יד ס"ג ואילך. הדרן על הרמב"ם 
 – ה'תנש"א  הרמב"ם  על  הדרן  טז.  שיחה  לקמן   – ה'תשמ"ח 
לך  לך  וש"פ  ואילך.   98 ע'  ח"א  ה'תנש"א  - סה"ש  ו  לעיל שיחה 
ה'תשנ"ב  סה"ש   .92 ע'  ח"א  ה'תנש"א  סה"ש   - סס"ג  ה'תנש"א 
ח"ב ע' 462. הדרן על הרמב"ם ה'תש"נ - לעיל שיחה יג - סה"ש 

ה'תש"נ ע' 121 ואילך.

שביארנו  "כמו   - ספרו  בסיום  שמציין  כפי  ה"ב.  34) פ"ט 

לסוף  (קרוב  חלק  ר"פ  סנהדרין  ראה  פיהמ"ש  תשובה".  בהלכות 

ההקדמה לי"ג היסודות).

(א)

הל' מלך המשיח  - 

מקום ביאור ימוה"מ משא"כ הל' תשובה

ו. ע"פ פשוטו35 מובן מה שהוסיפו דוקא בהל' מלכים 

– שבהל' מלכים נחית לבאר פרטי הענינים דימות המשיח 

האחרונים  פרקים  דשני  ב"כותרת"  גם  כמודגש  עצמם, 

מלך   .  . "הלכות  הראשונים36)  ודפוסים  (בכתבי-יד 

ה'  בידיעת  פרטים  כמה  בתיאור  ביאור  הוסיף  המשיח" 

בימות המשיח (כולל המילים "כמים לים מכסים").

ימוה"מ,  ביאור  מקום  שאינו  תשובה  בהל'  משא"כ 

כ"א (כשמם) דתשובה, ולכן אינו בפרטיות כ"כ.

(ב)

לדעת את ה' בלבד  - כמים לים מכסים 

ז. ובעומק יותר:

בהמשך  הוא  מכסים"  לים  "כמים  שההוספה  י"ל37 

ולא  ובהתאם להפרטים של הוספת ביאור שכתב לפנ"ז: 

(להעיר  בלבד  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי' 

מהל' יסוה"ת פ"א ה"ד "הוא לבדו האמת". ועייג"כ תניא 

35) מקור: הוספה ו הערה 19. 

36) דפוס וינציאה רפד, שי.

37) מקור: מכתב ט"ז תמוז ה'תשכ"ח - לקו"ש ח"ח ע' 340. 
תמוז  י"ט  בהתוועדות  שנאמר  זו  הערה  ביאור  בנספחים  וראה 

ה'תשכ"ח.



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קכח
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הערה 39: הלכות יסודי התורה פ"ג ה"ט: כל הכוכבים והגלגלים 
כולם בעלי נפש ודעה והשכל הם, והם חיים ועומדים ומכירים את מי 
משבחים  מעלתו  ולפי  גדלו  לפי  ואחד  אחד  כל  העולם,  והיה  שאמר 
ברוך  הקדוש  את  שמכירים  וכשם  המלאכים,  כמו  ליוצרם  ומפארים 

הוא כך מכירים את עצמן ומכירים את המלאכים שלמעלה מהן, ודעת 
הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני האדם.

האמת  בידיעת  כי  ושם:  ספי"א.  ח"ג  נבוכים  מורה   :40 הערה 
ויבטל היזק בני אדם קצתם לקצתם, כבר יעד  תסור השנאה והקטטה 

ישראל  יהיו  ולפיכך  המגיד38)  הרב  בשם  בהג"ה  פל"ה 

ג"כ מה  יובן  ובזה  כו'39.  בוראם  דעת  וישיגו  כו'  חכמים 

שרק בהל' מלכים ובמו"נ40 הובא סיום הכתוב: כמים לים 

מכסים.

(ג)
הל' תשובה - הל'  דזמן הזה 

- שלימות המציאות - מלאה הארץ
הל' מה"מ - הל' ימות המשיח עצמם
- ביטול המציאות - "מכסים"

ח. בכדי41 לבאר החילוק בין הל' תשובה להל' מלכים 

הרמב"ם  לדברי  בנוגע  כללית  ביאור שאלה  להקדים  יש 

ימות המשיח - הרי ספר הרמב"ם הוא ספר של  אודות 

דימות  הענינים42  פרטי  שבידיעת  ההלכה  ומהי  הלכות, 

המשיח?

וי"ל הביאור בזה:

ספרו של הרמב"ם "מקבץ לתורה שבעל פה כולה"43, 

הלכות כל התורה כולה, גם ההלכות שאינן שייכות בזמן 

וכו'.  הקרבנות  הלכות  הבחירה,  בית  הלכות  כמו  הזה, 

ובהתאם לכך כותב גם פרטי הענינים דימות המשיח - 

פסק הלכה שבימות המשיח צריכים האדם והעולם להיות 

באופן כזה44. 

בין  המשיח  ימות  בתיאור  החילוק  לבאר  יש  ועפ"ז 

בע"ח  למ"ש  וטעם  פי'  ע"ה  ממורי  שמעתי  "וכאשר  וז"ל:   (38

ע"י  אלא  האצילות  בעולם  אפי'  מתייחד  אינו  ב"ה  א"ס  שאור 

אחד  הוא  ב"ה  שא"ס  משום  והיינו  חכמה  בספי'  תחלה  התלבשותו 

האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו וזו היא מדרגת החכמה וכו'".

39) להעיר מהל' יסוה"ת פ"ג, ה"ט.

40) מו"נ ח"ג ספי"א.

41) מקור: הדרן על הרמב"ם ה'תשמ"ט – לעיל שיחה יד ס"ג 
ואילך.

42) נוסף לכללות הציווי להאמין בו ולחכות לביאתו (הל' מלכים 

רפי"א).

43) כמ"ש בהקדמתו לספרו.

(קה"ת  תשל"ה  הרמב"ם  על  ("הדרן"  כ  סימן  גם  44) ראה 

תשמ"ה) סכ"ב). שיחה יב ס"י ("הדרן" על הרמב"ם תשמ"ו (לקו"ש 

חכ"ז ע' 249)).

הלכות תשובה להלכות מלך המשיח - אם זה דין וגדר 

בהלכות תשובה או דין וגדר בהלכות מלך המשיח:

בהלכות תשובה כותב הרמב"ם הלכות בנוגע לאופן 

בלתי-רצויים  ענינים  (כשיש  הזה  בזמן  האדם  עבודת 

וזירוז  בעידוד  צורך  ויש  התשובה,  ע"י  לתקנם  שצריך 

ימות  אודות  גם ההלכה  ובמילא,  כו'),  קיום התומ"צ  על 

הזה.  בזמן  התומ"צ  קיום  לכללות  בנוגע  היא  המשיח 

ובהלכות מלך המשיח כותב הרמב"ם הלכות בנוגע לימות 

המשיח.

ט. ועפ"ז יש לבאר החילוק בין "כי מלאה הארץ דעה 

את ה'" (בהלכות תשובה) ל"כמים לים מכסים" (שמוסיף 

רק בהלכות מלך המשיח):

תהי'  האדם  שהנהגת  הוא  התורה  דהלכות  התוכן 

ע"פ רצון ה'. ועד"ז בנוגע לעניני העולם (שבהם עוסקים 

הלכות התורה) - שיהיו כולם לפי הוראת התורה, רצון 

ה'.

ה'  ידיעת  כאשר  כי,  ה',  ידיעת   - זה  לכל  והיסוד 

האדם  הנהגת  אזי  והעולם,  האדם  של  במציאותו  חודרת 

והעולם היא ע"פ רצון ה'.

אמנם, בידיעת ה' ישנם כמה אופנים - באיזו מדה 

חודרת ידיעת ה' ופועלת על האדם והעולם.

והשלימות שבזה - בימות המשיח, שאז תהי' ידיעת 

 - כולה  והעולם  האדם  מציאות  כל  שתחדור  באופן  ה' 

מלאה  תהי'  כולה  שהארץ  ה'",  את  דעה  הארץ  "מלאה 

(שלא תשאר נקודה אחת שלא תהא מלאה) בידיעת ה'.

ובפרטיות יותר יש בזה ב' אופנים ודרגות - "מלאה 

הארץ דעה את ה'", ו"כמים לים מכסים":

שב"מלא"  הוא,  ל"מכוסה",  "מלא"  שבין  החילוק 

שלא  ב"מכוסה",  משא"כ  הקודם,  בציורו  הכלי  נשאר 

רואים עוד את הכלי. כלומר, המילוי אינו מבטל ומשנה 

הכלי, ואילו הכיסוי (משנה ו)מבטל הכלי.

פירושו,  ה'",  את  דעה  הארץ  "מלאה  ובנדו"ד: 

כאשר  גם  ובמילא,  לעצמה,  מציאות  נשארת  ש"הארץ" 

שאין  עד  "הארץ"  מציאות  כל  ממלאת  ה'"  את  "דעה 

הארץ  נשארת  שסו"ס  מכיון  הרי,  פנוי',  אחת  נקודה 

(והאדם)  הארץ  שהנהגת  אפשרות  יש  לעצמה,  מציאות 
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כן נתן סבתו ואמר כי הסבה בהסתלק השנאות והקטטות וההתגברות, אותו ואמר וגר זאב עם כבש וגו' ופרה ודוב וגו' ושעשע יונק וגו', ואחר 

תהי' שלא כ"דעה את ה'"; משא"כ ב"כמים לים מכסים" 

- מכיון שמציאות הארץ מכוסה ובטלה לגמרי ל"דעה את 

ה'", בדוגמת קרקעית הים שמכוסה (ובטלה לגמרי) במים 

(כמ"ש הרמב"ם לפנ"ז45 ש"מים" רומז ל"מי הדעת"), אין 

כולה  כי, הארץ  ה'",  את  כ"דעה  להנהגה שלא  אפשרות 

נוסף מלבד  רואים דבר  ומכוסה לגמרי עד שלא  מוקפת 

"דעה את ה'"46.

(ד)

ב' דרגות בידיעת ה':

א)  עולמות בפשיטות ואלקות בהתחדשות 

(הל' תשובה) - "מלאה הארץ דעה את ה'"

ב) אין עוד מלבדו (הל' מה"מ) 

- "כמים לים מכסים"

שההוספה   - יותר  בעומק  בזה  להוסיף  ויש47  י. 

45) סוף הל' מקוואות.

46) ויומתק יותר שמביא בכתוב הדוגמא ד"כמים לים מכסים" - 

ים דוקא, ולא דגים שבים:

דגים שבים - עם היות שכל חיותם היא מי הים, ובלשון חז"ל 

"כיון שעולים ליבשה מיד מתים", ועד כדי כך, שיש דעה שכל שהוא 

מבריית הים אינו חוצץ, מכיון שמציאותו היא מי הים - הרי, רואים 

במוחש שהדגים יכולים לחיות משך זמן מחוץ למים, 

בדגים  והן  קצר,  זמן  למשך  הים  מן  שקופצים  בדגים  הן   –

והוחזרו למים, כדאיתא במשנה "דגים מאימתי  זמן  שניצודו למשך 

ר"ע   .  . טומאה)  מקבלים  אינן  חיין  שהן  זמן  (דכל  טומאה  מקבלין 

שישנו  כלומר,  יחיו),  למים  יחזירם  (שאם  לחיות"  יכולין  אם  אומר 

שיעור זמן שיכולים לשהות מחוץ למים (לאחרי שניצודו), וכשיחזירם 

למים יחיו –

וטעם הדבר - מכיון שסוכ"ס הדגים הם מציאות לעצמם. 

מקום  היותו  מלבד  מציאות  שום  לו  אין   - עצמו  הים  משא"כ 

המים ("מקום המים קרוי ים"). 

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

ה'":

"מלאה הארץ דעה את ה'" פירושו - שישנה מציאות ה"ארץ", 

אלא, שהארץ מלאה דעה את ה', ובמילא, גם כשנעשית מלאה בדעה 

את ה' ה"ה מציאות לעצמה, במכ"ש וק"ו מדגים שבים - שאף שכל 

מציאותם חדורה והיא מי הים, יש להם מציאות לעצמם.

"דעה  אין כאן שום מציאות מלבד  לים מכסים" -  "כמים  אבל 

"מקום המים",  אלא  אינו  הים  מציאות  כל  כי  הדעת",  "מי  ה'",  את 

מקום וכלי ל"דעה את ה'".

ס"ז   - ה'תשמ"ט  הרמב"ם  על  הדרן   - יד  שיחה  מקור:   (47
ואילך.

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

היא לא רק מפני שידיעת ה' חודרת יותר במציאות האדם 

והעולם, אלא שזהו (גם) אופן נעלה יותר בידיעת ה'48 . 

דישנם ב' אופנים בידיעת ה': 

גשמית  מציאות  על  נופל  ה"מציאות"  שגדר  א) 

(ארץ), או אפילו מציאות רוחנית (שמים), ואילו המציאות 

לגדרי  ביחס  הרי,  כו',  נתפס  שאינו  מכיון  דאלקות, 

המציאות שלו (מציאות גשמית או רוחנית) אין זה בגדר 

של מציאות - "אינו מצוי".

ב) אופן נעלה יותר בידיעת ה' הוא שגדר ה"מציאות" 

מציאות  של  גדר  שייך  לא  ובלעדו  ית',  הוא  אלא  אינו 

כלל49. 

בימות  (בשלימותה,  ה'  בידיעת  האופנים  ב'  וזהו 

המשיח) שבסיום הרמב"ם - "מלאה הארץ דעה את ה'" 

ו"כמים לים מכסים":

זו  (וידיעה  שיודעים  שאף  הא',  הידיעה  אופן  מצד 

של  קיומו  שכל  היטב  ומבינים  המציאות)  כל  ממלאת 

אותו,  ומקיים  שמהוה  האלקי  מהכח  אלא  אינו  העולם 

מ"מ, נשארים הנמצאים בגדרי המציאות שלהם - יכולה 

להיות רק השלימות ד"מלאה הארץ דעה את ה'", שהארץ 

נעשית מלאה ב"דעה את ה'", אבל אעפ"כ, נשארת הארץ 

בגדרי מציאותה.

לא שייך  ית'  הב', שבלעדו  הידיעה  אופן  אבל מצד 

גדר של מציאות כלל - באים גם להעילוי ד"כמים לים 

במים, "דעה  מכוסה ובטלה לגמרי  מכסים", שהארץ נעשית 

ה'",  "דעה את  רואים שום מציאות מלבד  ה'", שלא  את 

היינו, שגדר המציאות שלה הוא - "כמים", "דעה את ה'", 

ומלבד זה אין שום מציאות.

תשובה  הלכות  שבין  החילוק  לבאר  יש  עפ"ז  יא. 

להלכות מלך המשיח - שבהלכות תשובה מביא הרמב"ם 

המשיח  מלך  ובהלכות  ה'",  את  דעה  הארץ  "מלאה  רק 

מוסיף גם "כמים לים מכסים":

נעשית  "מלאה"  לגבי  ד"מכסים"  בגשמיות, שההוספה  48) כמו 

מצד ריבוי המים, שהם בריבוי כל כך עד שמכסים כל דפנות הכלי.

49) ובסגנון דתורת החסידות - ב' הדרגות בידיעת ה' הם דעת 

("הוא  אין  ולמעלה  יש  עליון: דעת תחתון - שלמטה  ודעת  תחתון 

אינו מצוי"), ודעת עליון - שלמעלה יש ולמטה אין ("אין דבר אחר 

יכול להמצאות").



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קל

= • <
ולא  ירעו  לא  אמר  השם,  באמתת  ההיא  בעת  אדם  בני  ידיעת  הוא 
ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, 

ודעהו.

הובא לעיל בפענוח  ואילך:  הערה 51: ראה קונטרס עה"ח פ"ז 
לשיחה יד הערה 38.

מבאר  תשובה  שבהלכות  ג)  (בביאור  לעיל  נתבאר 

התומ"צ  לקיום  בנוגע  המשיח  דימות  המצב  הרמב"ם 

בזמן הזה ( - דוגמא לדבר כשגעתה פרתו פעם שני' כי 

גואלן של ישראל50), משא"כ בהלכות מלך המשיח  נולד 

בימים אלה  דימות המשיח  ההלכות  פרטי  הרמב"ם  כותב 

עצמם. ומזה מובן, שפרטי הענינים דימות המשיח שכותב 

בזמן  ומצב  המעמד  לפי ערך  אלא  אינם  תשובה  בהלכות 

(שעי"ז  בזה  השלימות  תכלית  של  באופן   - ועד  הזה, 

יתוסף בקיום התומ"צ בזמן הזה). 

מכסים"  לים  ד"כמים  באופן  ה'  שידיעת  ומכיון 

בתכלית  ה'")  את  "דעה  נעשה  שלו  המציאות  (שגדר 

השלימות שייכת רק כשנמצאים "באותו הזמן" (ולא בזמן 

הארץ  "מלאה  רק  כותב  תשובה  בהלכות  לכן,   - הזה51) 

דעה את ה'", תכלית השלימות באופן העבודה שמצד גדרי 

את  ב"דעה  מלאים  נעשים  שהם  והעולם,  האדם  מציאות 

ה'", אבל אעפ"כ, נשארים עדיין בגדרי המציאות שלהם; 

ורק בהלכות מלך המשיח מוסיף גם את השלימות שתהי' 

בימות המשיח (שלא בערך לאופן העבודה בזמן הזה) - 

"כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", שידיעת 

נעשה  והעולם  דהאדם  המציאות  שגדר  באופן  תהי'  ה' 

המים,  היא  שמציאותו  הים  בדוגמת  דאלקות,  המציאות 

"מי הדעת","דעה את ה'".

(ה)

ב' דרגות בהלכות התורה:

א ) ביחס למציאות העולם 

- תחלת הלימוד (הל' תשובה)

ב) רצונו העצמי דהקב"ה 

- סיום הלימוד (הל' מה"מ)

יב. ויש להוסיף, שהחילוק שבין ימות המשיח ביחס 

לקיום התומ"צ בזמן הזה (בהלכות תשובה) לימות המשיח 

עצמם (בהלכות מלך המשיח) - מתבטא גם (מעין ודוגמא 

50) איכ"ר פ"א, נא.

וע"ד הידוע שגם אופן העבודה  בלבד.  מעין ודוגמא  51) כי אם, 

דיחו"ת צ"ל קשור עם יחו"ע ( ראה קונטרס עה"ח פ"ז ואילך). 

עכ"פ) בלימוד הלכות אלו בזמן הזה, שיש חילוק בין אופן 

מלך  בהלכות  הלימוד  לאופן  תשובה  בהלכות  הלימוד 

המשיח, סיום וחותם ספר הי"ד:

בהלכות התורה - תוכן ספר הי"ד, "הלכות הלכות" 

להאדם  והוראות  ציוויים  (א)  (כלליים)52:  ענינים  ב'   -

"נרגש"  שיהי'  בהכרח  ובמילא,  בעולם,  להנהגה  בנוגע 

הקב"ה  של  רצונו  (ב)  והעולם,  וגדרי האדם  מציאות  בהם 

שלמעלה לגמרי ממציאות האדם והעולם53. 

עיקר  התורה  הלכות  לימוד  שבהתחלת  ומסתבר, 

להנהגה  בנוגע  להאדם  וההוראות  הציוויים  על  ההדגשה 

בעולם, ורק כשמשלימים הלימוד דכל הלכות התורה אזי 

ניכרת ומודגשת בעיקר המעלה העצמית דהלכות התורה, 

רצונו של הקב"ה.

ועפ"ז:

 - הי"ד  ספר  ל)התחלת  ש(קרוב  תשובה  בהלכות 

מכיון שהלימוד הוא באופן שנרגש מציאות וגדרי האדם 

והעולם שבהלכות התורה (ציוויים והוראות להאדם בנוגע 

להנהגה בעולם), ולכן, השלימות שיכול להגיע אלי' אינה 

כאשר  שגם  ה'",  את  דעה  הארץ  ד"מלאה  באופן  אלא 

בגדרי  ה"ז  ה'",  את  ב"דעה  מלאים  הם  והעולם  האדם 

אפשרות  יש  (שמצדם  הארץ"  "מלאה   - והעולם  האדם 

לענין היפך רצונו, ולכן צ"ל ענין התשובה). 

ספר  וחותם  שבסיום  המשיח  מלך  בהלכות  משא"כ 

בעיקר  שמודגש  באופן  הוא  שהלימוד  מכיון   - הי"ד 

הקב"ה,  של  רצונו  התורה,  דהלכות  העצמית  המעלה 

פועלת  זה,  עם  וביחד  והעולם,  האדם  מגדרי  שלמעלה 

שינוי בהאדם והעולם שמצד גדרם הם יהיו כפי רצונו של 

כגדרי  נעשים  והעולם  האדם  שגדרי  באופן  ה"ז  הקב"ה, 

התורה - "כמים לים מכסים"54. 

ואילך.  ס"ח  יד  שיחה  לקמן  בארוכה  ראה   - לקמן  52) בהבא 

ולעיל סעיפים א-ד.

53) ובלשון חז"ל (שבת פח, ב) - "חמודה גנוזה שגנוזה לך . . 

קודם שנברא העולם". 

לא  שלכן,  רצונו,  היפך  ענין  לשלול  צורך  שאין  54) ופשיטא 

"והסירותי את לב האבן מבשרכם", שהביא  הזכיר הרמב"ם הפסוק 

בהלכות תשובה, ועפ"ז יומתק גם שבהלכות מלך המשיח לא הזכיר 



קלא ב.: הל' תשובה

= • <
אתרוג  הלכות  בלימוד  …אך  ב:  קנו,  (קו"א)  תניא   :55 הערה 
משיג ותופס האתרוג ממש ומצותו כהלכה בבחי' דבור ומחשבה וכש"כ 
הלכותיה  מלימוד  גרע  דלא  המצוה  סודות  דוקא  אבל  הסוד  הלומד 
ואדרבה כו' אף שאינו משיג המהות. משא"כ בסדר ההשתלשלות אף 
אם משיג המציאות לא עדיף מצד עצמו כלימוד המצות שמשיג ותופס 
כו'  התורה  זאת  כמ"ש  ממש  בפועל  קיים  כאילו  עליו  ומעלה  המהות 
ונשאה  רבה  מצוה  ג"כ  היא  מההשתלשלות  המציאות  שידיעת  אלא 
ואדרבה עולה על כולנה כמ"ש וידעת היום כו' דע את אלקי אביך כו' 
להפשיט  הוא  המציאות  והשגת  העיקר  שהוא  כו'  שלם  ללב  ומביאה 

מגשמיות כו'. 

הערה 56: ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז ובקה"ע שם: על מה אבדה 
הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר ויאמר ה' על עזבם את תורתי… אותי 
עזבו אוותרה שמא את תורתי שמרו שאילו אותי עזבו ותורתי שמרו 
השאור  שם:  העדה]  [קרבן  ובקה"ע  אצלי.  מקרבן  היה  שבה  השאור 

המאור  דה"ג  נראה  ולי  מצאתי.  החכמה,  לסודות  רמז  פירוש  שבה. 
שבה, וכן הוא ברבה איכה פ"ב.

איכ"ר פתיחתא ב: ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי: 
ותורתי  עזבו  אותי  הלואי  שמרו".  לא  תורתי  ואת  עזבו  ואותי  כתיב 
שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה, המאור שבה היה מחזירן למוטב. יפה 
רמז לסודות החכמה הכלולות בתורה שהן מגדילין  ענף שם: השאור 
ומרבין אותה לעיני האנשים כשאור המגדיל העיסה, על דרך כי היא 
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים דהיינו תקופות ומזלות, ולפי שבהשגת 
החכמות והסודות יכירו נפלאות תמים דעים, יהי' סיבה להתקרב לה' 

לאהבה וליראה אותו.

לעולם  כן  פי  על  שאף  אומרים  ויש  ה"ג:  פ"ד  לאדה"ז  ת"ת  הל' 
יעסוק אדם בתורה כי מתוך שלא לשמה יוכל לבא לידי לשמה ללמוד 
שאמרו  כמו  למוטב  מחזירו  שבה  שהמאור  ולעשות  לשמור  מנת  על 
חכמים על פסוק אותי עזבו ותורתי לא שמרו הלואי אותי עזבו ותורתי 

שמרו שהמאור שבה היה מחזירם למוטב.

בסגנון אחר קצת:

הלימוד  לשלימות  הלימוד  התחלת  שבין  החילוק 

(התחלת וסיום הרמב"ם) הוא ע"ד ובדוגמת החילוק שבין 

(הלכות  דתורה  שבנגלה  התורה,  לפנימיות  דתורה  נגלה 

ודיני התורה כפשוטם) עיקר ההדגשה היא על גדרי האדם 

אלקות  וידיעת  (השגת  התורה  בפנימיות  ואילו  והעולם, 

"דע את אלוקי אביך"55) עיקר ההדגשה היא על האלקות 

שבתורה, שעל ידה משתנים גדרי האדם (והעולם) לגדרי 

היפך  לענין  האפשרות  נשללת  ממילא  (ובדרך  האלקות 

רצונו, ובלשון חז"ל56 "המאור שבה מחזירו למוטב"), ועד 

לתכלית השלימות - "כמים לים מכסים"57. 

(ו)

הל' תשובה - מודגש 

מציאות ה אדם העושה תשובה 

לא שייך "כמים לים מכסים" - 

ביטול מציאות האדם

הי"ד  ספר  וחותם  שבסיום  הנ"ל59  ביאור  ע"פ58  יג. 

העצמית  המעלה  בעיקר  באופן שמודגש  הוא  הלימוד   -

אודות ענין התשובה המביאה את הגאולה.

55) דה"א כח, ט. וראה  תניא (קו"א) קנו, ב. ובכ"מ.

56) ראה  ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז ובקה"ע שם. איכ"ר פתיחתא 

ב וביפה ענף שם. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ה"ג.

57) ועפ"ז יומתק גם הענין ש"לא יהי' שם . . מלחמה ולא קנאה 

לא  תמן  דלית  דחיי  אילנא  היא  התורה  פנימיות  כי,   - ותחרות" 

ונתבאר  (ברע"מ). הובא  (זח"ג קכד, ב  כו'  ולא מחלוקת  כו'  קושיא 

באגה"ק סכ"ו). 

58) מקור: הדרן על הרמב"ם ה'תשמ"ח – לקמן שיחה טז.

59) (בסעי' יב. ולעיל בתחילת השיחה (סעיפים א-ד).

דהלכות התורה, רצונו של הקב"ה, שלמעלה מגדרי האדם 

מוסיף  אינו  תשובה  שבהלכות  יומתק  שעפ"ז  והעולם, 

"כמים לים מכסים" כי, ענין זה קשור (לא רק עם כללות 

שלימות  עם  ובמיוחד)  גם  אלא  המשיח,  דימות  העילוי 

התורה, כשמסיימים כל התורה כולה. 

ובעומק יותר: תשובה - עם היותה מצד עצמותו ית', 

כל  מציאות האדם, שהרי  בה  מודגש  מ"מ,  דלעילא,  הוי' 

ענינה שהאדם עושה תשובה (מלמטה למעלה), ולכן, עדיין 

לא שייך כאן הענין ד"כמים לים מכסים" (ביטול מציאות 

האדם לגמרי), משא"כ תורה60 - כל ענינה הוא "אנכי", 

ולכן, על ידה נעשה הגילוי ד"דעה את הוי'" באופן ד"כמים 

לים מכסים" (ביטול מציאות האדם והעולם לגמרי). 

(ז)

הל' תשובה - שלימות שבגדרי ה ארץ 

הל' האחרונה בהל' מה"מ - 

שלימות שלמעלה מגדרי הארץ 

להל'  תשובה  הל'  בין  בהחילוק  ביאור  עוד61  יד. 

60) ואין סתירה לזה ממארז"ל "שאלו לתורה כו' שאלו להקב"ה 

כו' יעשה תשובה ויתכפר לו" (הובא בשיחה טז הערה 51), שתשובה 

היא למעלה מתורה - כי, במארז"ל הנ"ל מדובר אודות דרגת התורה 

(אורייתא  עצמה  התורה  אבל  ההשתלשלות,  בבחי'  שנמשכה  כפי 

וקב"ה כולא חד) היא למעלה מתשובה.

וי"ל, שמהטעמים שמעלת התשובה נתפרשה בתורה הוא - לא 

רק מפני שהגילוי דכל ענין הוא ע"י תורה, "תורה אור" (ראה לקו"ש 

ח"ד ע' 1345-50), אלא גם מפני שכחה של תשובה ("שאלו להקב"ה 

כו' יעשה תשובה") הוא להיותה ענין בתורה, שהיא חד עם עצמותו 

ית' (אלא, שענין זה דתורה מתגלה בתשובה דוקא).

הרמב"ם  על  הדרן   - ואילך  ס"א  ו  שיחה  לעיל  מקור:   (61
לך  לך  וש"פ  ואילך.   98 ע'  ח"א  ה'תנש"א  סה"ש   - ה'תנש"א 



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קלב

יובן מזה שבפרק האחרון בהל' מלכים הרמב"ם  מלכים, 

כותב  פרטים  שכמה  המשיח,  דימות  המצב  תיאור  מחלק 

מסיים  ד'  שבהלכה  אלא  עוד  ולא  ראשונות,  הלכות  בג' 

"נתאוו  (שלכן  המשיח  דימות  התכלית  בביאור  הענין 

כמו  הבא,  העולם  לחיי  שיזכו  "כדי  המשיח")  ימות   .  .

חוזר  האחרונה  ובהלכה  תשובה",  בהלכות  שביארנו 

ומוסיף עוד ענינים בתיאור המצב דימות המשיח, "ובאותו 

כותב  האחרונה  שבהלכה  לומר,  מסתבר   - כו'"  הזמן 

ענין חדש (לא רק פרטים נוספים בהענין הקודם) בהמצב 

דימות המשיח בהוספה על מ"ש בהלכות שלפנ"ז ובהלכות 

תשובה. 

ההלכות  (ובג'  תשובה  שבהלכות   – הענין  ונקודת 

אודות  מדובר  מלכים)  בהל'  האחרון  דפרק  הראשונות 

השלימות דימות המשיח רק במדה הדרושה להחזיק ידם 

 .  . (מישראל)  ממנו  "שיסיר  התורה  לעשות  ישראל  של 

המחזיקות ידינו  כל הטובות  לנו  וישפיע   .  . ורעב  מלחמה 

לעשות התורה". ואילו בהלכה האחרונה מוסיף ענין חדש 

בשלימות  יותר  נעלית  דרגא  המשיח,  דימות  בהשלימות 

העולם שלמעלה מגדרי הארץ:

לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  "שנאמר 

כי  ("שנאמר  הפסוק  של  הראשון  לחציו  נוסף  מכסים": 

גם בהלכות תשובה,  ה'") שמביא  מלאה הארץ דעה את 

ב"דעה את  שתהי' מלאה  השלימות דהארץ  שבו מודגשת 

ה'", והיא (עדיין) במציאות "ארץ" (עולם) – מוסיף כאן 

הארץ  "(מלאה  והעולם,  הארץ  מגדרי  שלמעלה  שלימות 

(בטלה)  מכוסה  לים מכסים", שהארץ  כמים  ה')  דעה את 

רואים  שלא  עד  ה'")  את  "דעה  הדעת",  ("מי  ב"מים" 

אלא "מים לים מכסים". ושה"ארץ" מתעלה לדרגת "ים", 

ויתירה מזה, שה"ים" מכוסה (בטל) ב"מים"62. 

(ח)

שתי תקופות בימות המשיח

טו. ויש להוסיף בזה, דלכאורה צריך להבין:

(א) מהי התכלית והמטרה בהוספה יתירה בשלימות 

ה'תנש"א סס"ג - שם ע' 92.

ב'  שמקשר  שם,  לך  לך  ש"פ  בשיחת  ראה  המו"ל:  הערת   (62

הדרגות שבפנים לסיום מחזור השביעי (מס' ז – שלימות ההיקף שזהו 

המדות,  ז'  מצד  הגלות  בזמן  והעבודה  וישראל,  עולם,  של  ההגדרה 

שלימות הארץ ועולם - "מלאה הארץ דעה את ה'") והתחלת מחזור 

ועומד בפ"ע", למעלה  – למעלה מן ההיקף "מקודש  ח  (מס'  שמיני 

קניזי  קיני  כיבוש   - המוחין  ג'  מצד  עבודה  והעולם,  הארץ  מגדרי 

וקדמוני לע"ל – "כמים לים מכסים").

שלמעלה  היתירה  השלימות  (ועאכו"כ  כשלעצמו  העולם 

(שבשבילם  ישראל  בשביל  הדרוש  על  נוסף   - מהעולם) 

נברא העולם63) ש"יהיו פנויין בתורה וחכמתה"? 

אודות  האחרונה  בהלכה  הרמב"ם  דברי  ועיקר:  (ב) 

שלימות העולם ב"אותו הזמן" הם בסתירה לכאורה לתוכן 

שני הפרקים דהלכות מלך המשיח, שבהם מודגש שבימות 

המשיח יהי' מצב העולם בשלימות הדרושה כדי שישראל 

יוכלו לקיים תומ"צ בתכלית השלימות באין מונע ומעכב, 

ותו לא, כמבאור בארוכה במק"א64 במ"ש הרמב"ם בנוגע 

למלך המשיח65 "ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך 

מחי'  או  בעולם  דברים  ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות 

כותב  ועד"ז  כך",  הדבר  אין  אלו,  בדברים  וכיוצא  מתים 

הלב  על  יעלה  "אל66   – המשיח  לימות  בנוגע  הרמב"ם 

שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהי' שם 

חידוש במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג".

לא  הזמן  "ובאותו  להיפך:  כותב  האחרונה  ובהלכה 

מצויין  המעדנים  וכל  מלחמה..  ולא  רעב  לא  שם  יהי' 

כעפר" - שמצב זה הוא (בפשטות) שינוי מנהגו של עולם 

(אף ששינוי זה אינו היפך הטבע), שאין בו צורך בשביל 

קיום התומ"צ בשלימות, ועאכו"כ השלימות היתירה ש"לא 

. . מלאה  יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד 

מכוסה  שהארץ  מכסים",  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ 

ובטלה כמו "ים" מכוסה ב"מים" - לא רק שינוי (וביטול) 

מנהגו של עולם בלבד, אלא שינוי וביטול גדר העולם?! 

טז. והביאור בזה:

וחידוש  עולם  של  מנהגו  ביטול  יהי'  הדעות  לכל 

במעשה בראשית – בתקופה השני' דימות המשיח67,

והטעם שהרמב"ם לא המשיך בתיאור המצב דימות 

עולם  של  מנהגו  שיבטל  להתקופה  בנוגע  גם  המשיח 

כאן68  האריך  שלא  [כשם  בראשית  במעשה  חידוש  ויהי' 

סנהדרין  הל'  רמב"ם  וראה  ובכ"מ.  בתחלתו.  עה"ת  פרש"י   (63

פי"ב ה"ג: כאו"א יכול לומר בשבילי נברא העולם.

64) ראה בארוכה לעיל סימן א ס"ו ואילך.

65) פי"א ה"ג.

66) ריש פי"ב.

67) ראה בארוכה לעיל סימן טו.

68) אף שהאריך בזה בהלכות תשובה (פ"ח), אבל, רק בשייכות 

לעבודה בעולם הזה (שידיעת גודל מעלת עולם הבא שהוא עיקר וסוף 

שכרן של מצוות מוסיפה עידוד וזירוז בקיום התומ"צ), ולא בשייכות 

לחיי העולם הבא עצמם, שהמקום לזה (לתאר המצב דחיי העולם הבא 

מלך  (בהלכות  המשיח  דימות  המצב  תיאור  לאחרי  מתאים  עצמם) 

לחיי  שיזכו  "כדי  היא  המשיח  דימות  התכלית  שגם  כיון  המשיח), 

העולם הבא".



קלג ב.: הל' תשובה
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הערה 76: קידושין מ, ב: היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית 
בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול 
נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נענה ר"ע ואמר זתלמוד גדול נענו 

כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה.

רמב"ם הלכות ת"ת פ"א ה"ג: כן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד 
ואין המעשה מביא  קודם למעשה מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה 

לידי תלמוד.

כנגד  שקולה  שהיא  כולן  המצות  בכל  מצוה  לך  אין  ה"ג:  פ"ג   
שהתלמוד  כולן  המצות  כל  כנגד  תורה  תלמוד  אלא  תורה  תלמוד 

מביא לידי מעשה. לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום.

לו  ויש  סנפיר,  לו  יש  קשקשת  לו  שיש  כל  התם:  תנן  ב:  סו,  חולין 
יש  ויש לו סנפיר — דג טהור,  ואין לו קשקשת; יש לו קשקשת  סנפיר 
סמכינן,  קא  אקשקשת  מכדי  טמא.  דג   — קשקשת  לו  ואין  סנפיר  לו 
ליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר! .. א"ר אבהו, וכן תנא דבי 

ר' ישמעאל יגדיל תורה ויאדיר. 

סוטה מד, א: ר' אליעזר בנו של ר"י הגלילי אומר: (משלי כד, כז)  
הכן בחוץ מלאכתך — זה מקרא ומשנה וגמרא, ועתדה בשדה לך — 

אלו מעשים טובים, אחר ובנית ביתך — דרוש וקבל שכר.

הערה 77: מורה נבוכים ח"א פע"ב: הובא לעיל שיחה יד הערה 
.55

של  שתוכנו  מפני   - דחיי העולם הבא69]  המצב  בתיאור 

שיהי'  בעולם  לפעול  שענינם  "הלכות"  הוא  הי"ד  ספר 

ע"י  בשלימות  נעשה  זה  ענין  אשר,  הוראות התורה70,  כפי 

ומבטל"),  נוגש  להם  יהי'  ("לא  מלכיות"  "שעבוד  ביטול 

וחזרת המלכות לישראל ע"י המלך המשיח, ש"חוזרין כל 

. . ככל מצותה האמורה בתורה", וכיון  המשפטים בימיו 

שבזה נשלמת פעולת ה"הלכות", שהעולם ("עולם כמנהגו 

חידוש  או  עולם  של  ממנהגו  דבר  שיתבטל  מבלי  נוהג", 

במעשה בראשית) מתנהג ונעשה כפי התורה – נשלם בזה 

גם ספר ההלכות.

הלכות  פרטי  דכל  השלימות  שלאחרי  לומר,  ויש 

דימות  המצב  בתיאור  ההלכות)  ספר  (בסיום  התורה 

בעולם  התורה  הלכות  פעולת  תושלם  שאז  המשיח 

בהלכה  הרמב"ם  מוסיף  התורה),  ע"פ  יהי'  (שהעולם 

וברמז  בקיצור  ההלכות71)  דספר  וחותם  (סיום  האחרונה 

שבשלימות פעולת הלכות התורה בעולם שתהי' "באותו 

ששלימות  היות  עם  אשר,  יותר,  נעלית  דרגא  יש  הזמן" 

בעולם72,  התורה  דהלכות  הפעולה  בגדר  אינה  זו  יתירה 

התורה  הלכות  פעולת  ושלימות  בגמר  נעשית  היא  הרי 

בעולם, שאז נתגלה ה"כלל" (סך-הכל) דהלכות התורה.

– היותם (חלק מה)תורה  הכלל דכל הלכות התורה 

ובלשון  מהעולם,  שלמעלה  הקב"ה  של  חכמתו  שהיא 

הגמרא73 "חמודה גנוזה שגנוזה לך", שלכן, ענינם העיקרי 

כלומר,  הקב"ה74,  של  ורצונו  חכמתו  הוא  התורה  דהלכות 

69) ורק מזכיר בדרך אגב שהשלימות דימות המשיח היא "כדי 

שיזכו לחיי העולם הבא". 

70) ראה בארוכה "הדרן על הרמב"ם" תשל"ה ס"ד-ה.

71) כמארז"ל (ברכות יב, א) "הכל הולך אחר החיתום".

72) ולכן אין מקום לפרש בפרטיות ענין זה בספר ההלכות.

73) שבת פח, ב.

ורצונו של הקב"ה,  זו היא חכמתו  74) ראה תניא פ"ה: "הלכה 

שעלה ברצונו שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך 

הלכות התורה אינם בשביל העולם, אלא אדרבה, בריאת 

ובמילא,  התורה"75,  הלכות)  (קיום  "בשביל  היא  העולם 

לימוד ההלכות הוא (לא רק לידע את המעשה אשר יעשון, 

אלא גם ובעיקר) לימוד חכמתו ורצונו של הקב"ה76.

פרטית  הלכה  כל  וקיום  לימוד  שע"י   – בזה  והסדר 

נפעל בענין וחלק פרטי בעולם שיהי' כפי התורה77, ובגמר 

כל הלכות התורה נשלמת פעולת הלכות התורה, שהעולם 

כולו נעשה כפי התורה.

לאחרי  גם  בעולם,  התורה  הלכות  פעולת  ומצד 

כולו  שהעולם  התורה  הלכות  דכל  הפעולה  שנשלמת 

בגדרי  העולם  נשאר  התורה,  הוראת  כפי  בפועל  מתנהג 

העולם  מצב  גם  ובמילא,  לעצמו78,  מציאות  מציאותו, 

הזה  הדבר  יהי'  ולא  הי'  לא  אם  ואף  וכך,  כך  ביניהם  הפסק  יהי' 

לעולם כו'".

75) פרש"י עה"ת בתחלתו. ובכ"מ.

לידי  המביא  לימוד  רק  לא   – התורה  לימוד  בכללות  76) כמו 

וש"נ.  ב.  מ,  (קידושין  מעשה"  לידי  שמביא  תלמוד  "גדול  מעשה, 

וראה רמב"ם הל' ת"ת פ"א ה"ג. פ"ג ה"ג), אלא גם לימוד התורה 

כשלעצמה – "יגדיל תורה ויאדיר" (ראה חולין סו, ב), "דרוש וקבל 

שכר" (סוטה מד, א. וש"נ).

ועוד.  ג.  פקודי  (תנחומא  קטן"  "עולם  שנקרא  באדם,  כמו   (77

פרטי,  אבר  על  פועלת  פרטית  הלכה  שכל  פע"ב),  ח"א  וראה  מו"נ 

(שעליהם  המצוות  למנין  בנוגע  לחיבורו  בהקדמתו  הרמב"ם  כמ"ש 

מיוסדים ההלכות שהם "משפטי המצוות") "מצות עשה רמ"ח סימן 

"כל  מוסיף:  המצוות  לספר  ובהקדמתו  אדם",  של  אבריו  מנין  להם 

אבר ואבר אומר לו עשה בי מצוה". 

78) 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 ומבטל" [אף שבפשטות צ"ל בסדר הפוך, "כדי שלא 

יהי' להם נוגש ומבטל ויהיו פנויין בתורה וחכמתה", כלשונו בהלכות 

בתורה  לעסוק  אותן  מניחות  שאינן  ממלכיות  שינוחו  "כדי  תשובה: 

ובמצות כהוגן וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה"] – כי, גם כ"שיהיו 

פנויין בתורה וחכמתה" יהי' מצב העולם באופן שיש מקום ל"נוגש 

ומבטל" (כיון שהעולם נשאר במציאותו בניגוד לתורה), אלא שבנוגע 

לפועל "לא יהי' להם נוגש ומבטל".



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קלד

של  ממנהגו  דבר  יבטל  שלא  באופן  הוא  המשיח  בימות 

עולם.

ופעולתם  התורה  דהלכות  ה"כלל"  כשמתגלה  אבל 

העיקרי  שענינם  ההלכות),  ספר  ושלימות  (בגמר  בעולם 

הוא (לא הפעולה בעולם, אלא) חכמתו ורצונו של הקב"ה, 

ומציאות העולם אינה אלא בשביל קיום הלכות התורה – 

אזי נעשית השלימות האמיתית שלמעלה מהעולם, ובמילא, 

נעלית  בימות המשיח שלימות  העולם  במצב  גם  ניתוסף 

יותר שהיא שינוי מנהגו של עולם79.

בהלכה  וברמז)  (בקיצור  הרמב"ם  מוסיף  זה  וענין 

ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן  "ובאותו   – האחרונה 

מושפעת  תהי'  שהטובה  ותחרות80,  קנאה  ולא  מלחמה 

כל  עסק  יהי'  ולא  כעפר,  מצויין  המעדנים  וכל  הרבה 

העולם אלא לדעת את ה' בלבד, שנאמר כי מלאה הארץ 

דעה את ה' כמים לים מכסים": 

את  ממלאת  ה'"  את  ש"דעה  בלבד  זו  לא  היינו, 

זאת,  עוד  אלא  בפ"ע,  מציאות  שנשארת  הארץ  מציאות 

שמתבטלת מציאות הארץ ונעשית "ים", שכל ענינו אינו 

ובטל82,  מזה, שהים מכוסה  ויתירה  "מקום המים"81,  אלא 

היינו, שמתגלה ונרגש בהעולם שכל מציאותו אינה אלא 

המקום שבו יהי' הקיום דהלכות התורה, שענינם העיקרי 

הוא חכמתו ורצונו של הקב"ה, "דעה את ה'". 

דימות  השלימות  תכלית  בביאור  להוסיף  ויש  יז. 

דעתך  על  יעלה  "ואל  הרמב"ם  לשון  דיוק  לבאר  יש  79) ועפ"ז 

על  יעלה  "אל  כו'",  ומופתים  אותות  לעשות  צריך  המשיח  שהמלך 

הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם כו'" (ואינו כותב 

בקיצור "המלך המשיח אינו צריך לעשות אותות ומופתים"*, "בימות 

המשיח לא יבטל דבר ממנהגו של עולם") - שבזה מודגש שהשלילה 

האדם הלומד  של  ולבו  לדעתו  ביחס  היא  עולם  של  מנהגו  דביטול 

העולם  בגדרי  היא  ששלימותו  בעולם,  לפעול  כדי  התורה  הלכות 

ישתנה  מהעולם  שלמעלה  השלימות  מצד  אבל  עולם,  של  ומנהגו 

מנהגו של עולם (כדלקמן בפנים).

_________ 

*) ע"ד מ"ש בנוגע לנביא – "כל נביא . . אינו צריך לעשות אות כאחד 

יסוה"ת  (הל'  עולם"  של  מנהגו  שינוי  בהם  שיש   .  . רבינו  משה  מאותות 

רפ"י).

על  "הדרן   - בסופו  יב  בשיחה  מהמבואר  גם  80) להעיר 

דרעב  הענינים  שפרטי   259- ע'  חכ"ז  לקו"ש   - תשמ"ו  הרמב"ם" 

מלחמה קנאה ותחרות (ברוחניות) שייכים רק בלימוד התורה בתור 

אמצעי לענין אחר (לפעול שהעולם יהי' כפי התורה), משא"כ בלימוד 

התורה כשלעצמו (חכמתו ורצונו של הקב"ה), עיי"ש.

81) פי' הרד"ק ומצו"ד עה"פ.

82) בפרטיות יותר – ראה לקמן סי"ז.

"(מלאה  ממש,  הספר  וחותם  בסיום  המרומזת  המשיח 

הארץ דעה את ה'") כמים לים מכסים":

אף  מכסים",  לים  "כמים  התיבות  שג'   – ובהקדמה 

שמהווים תוכן אחד (ים המכוסה במים), הרי בפרטיות יש 

(ב) "מים" שמכסים על ה"ים",  (א) "ים",  ג' ענינים:  בזה 

(ג) הסיום בתיבת "מכסים"83.

דרגות  ג'  מרומזים  אלו  ענינים  שבג'  לומר,  ויש 

בהשלימות שלמעלה מהעולם גופא שנעשית ע"י התגלות 

ה"כלל" דהלכות התורה.

והביאור בזה:

ויתירה  המים,  נמצאים  שבו  המקום  הוא   – "ים"  א) 

קרוי'  המים  שאסיפת  ימים"84,  קרא  המים  "למקוה  מזה, 

"ים". 

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 

הקיום  היא  מציאותה  שכל  מזה,  ויתירה  המים),  (מקום 

ה"כלל"  שנתגלה  כיון   - המים)  (מקוה  התורה  דהלכות 

בעולם,  הפעולה  אינו  העיקרי  שענינם  התורה,  דהלכות 

היא  העולם  ומציאות  הקב"ה,  של  ורצונו  חכמתו  אלא 

בשביל קיום הלכות התורה. 

גם  ה"ים":  על  שמכסים  "מים"   – מזה  ולמעלה  ב) 

ב"ים"  מודגש   – המים"  "מקוה  הוא  ש"ים"  להפירוש 

המים,  נמצאים  שבו  המקום  (מצד  בהמים  שנעשה  הציור 

באופן  הם  סתם  "מים"  משא"כ  הים),  וכותלי  קרקעית 

שגם   – בנמשל  ודוגמתו  מציור.  שלמעלה  פשיטות  של 

כשניכר בעולם שמציאותו היא קיום הלכות התורה שהם 

ורצונו של  ורצונו של הקב"ה, ה"ז כפי שחכמתו  חכמתו 

בעניני  המדברים  (פרטיות85)  בהלכות  מתלבשת  הקב"ה 

העולם שבהם מתקיימים הלכות התורה (משפטי המצוות), 

הים,  וכותלי  דקרקעית  בהציור  שבאים  הים  מי  בדוגמת 

והפירוש שה"מים" מכסים על ה"ים" – שנמשך ומתגלה 

83) אף שלכאורה מתאים יותר הלשון "כים המכוסה במים" – 

בהמשך למ"ש בהתחלת הפסוק "מלאה הארץ דעה את ה'", שכשם 

שמזכיר תחילה הדבר הממולא (הארץ) ואח"כ הדבר הממלא (דעה 

הדבר  ואח"כ  (ים)  המכוסה  הדבר  תחילה  להזכיר  צריך  ה'),  את 

המכסה (מים), או עכ"פ "כמים מכסים לים". 

84) בראשית א, יו"ד.

דקיום  ה"כלל"  שהוא  כפי  המס"נ  ענין   – לדבר  85) דוגמא 

ענין  תמיד  שיזכור  בזה  תלוי  ומצוותי'  התורה  (ש"קיום  התומ"צ 

בפרטי  שנמשך  כפי  ספכ"ה)  תניא   – יחודו"  על  לה'  נפשו  מסירת 

המצוות.



קלה ב.: הל' תשובה

= • <
הערה 87: זהר ח"א כד, א: ואורייתא דא קודשא בריך הוא. לא 

צריך הפסקה בינייהו.

מים  ואין  מים.  מצאו  ולא  במדבר  ימים  שלשת  וילכו  א:  ס,  ח"ב 
אמר  למים.  לכו  צמא  כל  הוי  א)  נה,  (ישעיהו  שנאמר  תורה,  אלא 
רבי ייסא: וכי מאן יהב להו אורייתא הכא, והא עד כען לא אתיהיבת 
לאסתכלא,  למדברא  נפקו  אינון  אלעזר:  רבי  אמר  אורייתא.  לון 
קודשא בריך הוא נטל זיוא יקרא דיליה מתמן, ואינון אזלו לאסתכלא 

(לקודשא בריך הוא) ביה, ולא אשכחוהו. ואוליפנא דקודשא בריך הוא 
תורה אקרי, ואין מים אלא תורה, ואין תורה אלא קודשא בריך הוא.

תקוני זהר תיקון ו': דודאי קודשא בריך הוא איהו אורייתא.

ובגין  אורייתא,  ודא  ליהו"ה,  קרבן  דמקרב  איהו  האי  כ"ב:  תיקון 
שלים  קרבנא  ביה  למהוי  תורה,  ספר  בה  למשמע  בצלותא  תקינו  דא 
מסיר  דא  ובגין  אדם,  התורה  זאת  יד)  יט,  (חוקת  ביה  דאתמר  באדם, 

אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה (משלי כח, ט).

ה"כלל" דחכמתו ורצונו של הקב"ה שלמעלה מהתלבשות, 

בעניני  המדברים  (פרטיות)  בהלכות  והתלבשות  מירידה 

העולם, בדוגמת הפשיטות דה"מים". 

ג) ולמעלה מזה – הסיום בתיבת "מכסים": גם "מים" 

שנקראת  מסויימת  ודרגא  תואר  הם  ה"ים"  על  שמכסים 

בשם "מים", ולמעלה מזה – "מכסים", שאין כאן לא "ים" 

ולא "מים", לא דבר המכוסה ("ים") וגם לא דבר המכסה 

("מים"), כי אם, הכיסוי ("מכסים") בלבד, ביטול בתכלית. 

ודוגמתו בנמשל – שה"כלל" האמיתי דהלכות התורה הוא 

[לא רק חכמתו ורצונו של הקב"ה כפי שנתלבשו בעניני 

העולם ("ים"), ולא רק חכמתו ורצונו של הקב"ה שלמעלה 

על  שמכסים  ("מים"  העולם  בעניני  והתלבשות  מירידה 

מעלה  בגדר  (שאינו  ממש86  העצם  גילוי  אלא]  ה"ים"), 

ומטה, ולכן יכול לירד גם למטה) - אורייתא וקב"ה כולא 

חד87, ומצד גילוי זה נעשה העולם (לא רק כים המכוסה 

במים, אלא) מכוסה ובטל בתכלית, "מכסים". 

שלמעלה  בהשלימות  שגם   – קצת  אחר  ובסגנון 

מההיקף (שמתגלית לאחרי שלימות ההיקף) יש ג' דרגות: 

ה"ה  מההיקף  למעלה  היותו  שעם  ההיקף",  "שומר  (א) 

גם שומר ההיקף, ובמילא, יש לו שייכות לההיקף, מוחין 

86) ויש לומר, שענין זה נעשה עי"ז שחכמתו ורצונו של הקב"ה 

– שע"י  העולם  בעניני  התורה שמדברים  בהלכות  ומתלבשת  יורדת 

ירידה זו נעשית עלי' גדולה יותר גם לגבי חכמתו ורצונו של הקב"ה 

העצם  גילוי  שנעשה  התורה,  בהלכות  והתלבשות  מירידה  שלמעלה 

ממש.

ובסגנון הכתוב "כמים לים מכסים" – ש"ים" ("מקוה מים") הם 

("מים") וירדו  מים תחתונים שהובדלו (ע"י הרקיע) ממים העליונים 

למטה (בדוגמת חכמתו ורצונו של הקב"ה שירדה ונתלבשה בהלכות 

למעלה,  לעלות  תשוקה  [שמעוררת  זו  ירידה  ע"י  אשר,  התורה), 

כמארז"ל (תקו"ז ת"ה (יט, ב). ועוד) "מים תחתונים בוכין אנן בעינן 

(חכמתו  עליונים  מים  לגבי  גם  העלי'  נעשית  מלכא"]  קדם  למהוי 

ורצונו של הקב"ה שלמעלה מירידה למטה) - "(כמים לים) מכסים" 

(גילוי העצם ממש). 

87) זהר הובא בתניא פ"ד. רפכ"ג. וראה זהר ח"א כד, א. ח"ב ס, 

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

(חכמתו ורצונו של הקב"ה) השייכים אל המדות (עולם), 

(ב) "מקודש ועומד בפני עצמו", "מיוחד אליו ית'", מוחין 

(ג)   - מזה  ולמעלה  בעצם.  הקב"ה)  של  ורצונו  (חכמתו 

ועצמותו  למהותו  עד  ודרגא,  תואר  מכל  שלמעלה  בחי' 

ית'". 

האחרונים  פרקים  דשני  שהתוכן  לומר,  יש  ועפ"ז 

שלימות ההיקף; התוכן  ע"ד  הוא  ("הלכות מלך המשיח") 

מכסים"  לים  כמים  כו'  הזמן  "ובאותו  האחרונה,  דהלכה 

דימות  המצב  שבתיאור  החידוש  עיקר  מודגש  (שבה 

תשובה,  הלכות  לגבי  המשיח  מלך  בהלכות  המשיח 

ע"ד  הוא   - מכסים")  לים  "כמים  הכתוב  סיום  שמוסיף 

גופא: שומר ההיקף  [ובזה  שלמעלה מההיקף  שמיני  בחי' 

שמכוסה  (ים   – עצמו"  בפני  ועומד  ו"מקודש  "ים",   –

ב)"מים"]; והתוכן דהתיבה האחרונה ("מכסים") הוא ע"ד 

הבחי' שלמעלה מכל תואר ודרגא.

(ט)

ב' דרגות באלקות, ובתורה:

א) בערך להארץ - תורה שבהתחלקות 

ב) למעלה מהארץ - תורה בטהרתה 

יח. יש להוסיף בביאור ז' (לעיל סעי' יד) באו"א קצת 

– ובעומק יותר:

המעמד  בין  חילוק  ישנו  גופא  לבוא  בלעתיד88 

ומצב ד"מלאה הארץ דעה את ה'", כמ"ש הרמב"ם בהל' 

לים מכסים"  ד"כמים  תשובה, לההוספה בהלכות מלכים 

הוא בדרגת האלקות והתורה:

שהמציאות ד"הארץ"  הארץ דעה את ה'" -  "מלאה 

דרגת  וע"י  מצד  ה'" -  את  ב"דעה  כולה  וחדורה  מלאה 

("דעה  התורה  דרגת  שזוהי  להארץ,  שבערך  האלקות 

(דרגת  העולם  גדרי  ערך  לפי  ונמשכת  שיורדת  ה'")  את 

ההתחלקות שבתורה).

88) מקור: שיחת ש"פ שלח ה'תנש"א - סה"ש ה'תנש"א ח"ב 
ע' 631.



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קלו

שהמציאות   - מכסים"  לים  "כמים  מזה,  ולמעלה 

דרגת  וע"י  מצד   - הדעת  במי  לגמרי  מכוסה  דהארץ 

האלקות שלמעלה מהארץ, תורה ("דעה את ה'") בטהרתה, 

המשכתה  ע"י  אשר,  אחת"),  ("תורה  הקב"ה  של  חכמתו 

דכל  שהמציאות  בגלוי  ונראה  ניכר  בעולם  והתגלותה 

"כולם  הקב"ה,  של  דחכמתו  ההתגלות  אלא  אינה  העולם 

בחכמה עשית"89, וכמארז"ל "כל מה שברא הקב"ה בעולמו 

לא בראו אלא לכבודו"90, ו"אין כבוד אלא תורה"91, ובלשון 

להשלמה"92  התחלה  ("מתכיפין  ספרו  בהתחלת  הרמב"ם 

באופן מחודש ונעלה יותר) "יסוד היסודות ועמוד החכמות 

לא  כו'  הנמצאים  וכל  כו'  ראשון  מצוי  שם  שיש  לידע 

נמצאו אלא מאמתת המצאו", "הוא שהתורה אומרת אין93 

עוד מלבדו"94.

(י)

הל' תשובה - במצב בלתי רצוי 

שיש צורך בתשובה - מלאה הא רץ

הל' מה"מ - ובסיומם יבוטל הכל 

לדעה את ה' - מכסים 

צורך  שיש  ומצב  במעמד  תשובה,  בהלכות95  יט. 

ואפשרות  היינו, באמצע העבודה, שיש מקום  בתשובה96, 

נעלית  הכי  השלימות  אזי  בלתי-רצוי,  ומצב  לענין 

(כולל גם התיאור ד"אותן הימים" כפי ששייך ופועל על 

היינו,  ה'",  את  דעה  הארץ  "מלאה  היא  דעתה)  העבודה 

נעשית  והארץ  האדם  שמציאות  היא  התשובה  שפעולת 

ד"כמים  הענין  לא  אבל  ה'",  את  ב"דעה  וחדורה  מלאה 

מכסים", ביטול מציאות האדם והארץ, שעי"ז בטלה  לים 

89) תהלים קד, כד.

90) אבות ספ"ו.

91) שם מ"ג.

92) נוסח "מרשות" לחתן בראשית.

93) ואתחנן ד, לה.

94) הלכה ד.

הרמב"ם  על  הדרן   - ס"א  יג  שיחה  שיחה  לעיל  מקור:   (95
ה'תש"נ - סה"ש ע' 121 ואילך.

וראה  א.  קנג,  (שבת  בתשובה"  ימיו  ד"כל  הענין  גם  כולל   (96

(פכ"ט)  בתניא  המבואר  ע"פ  ובפרט  ובכ"מ),  האזינו.  ר"פ  לקו"ת 

ש"עיקר התשובה בלב והלב יש בו בחי' ומדרגות רבות כו'".

האפשרות למצב בלתי-רצוי (שבגלל זה יש צורך בעבודת 

התשובה).

משא"כ בסיום ספרו, בהלכות (מלכים ומלחמותיהם 

הענין,  בהתחלת  לא  וחותמן,  ובסיומן  המשיח97,  ו)מלך 

וינצח  ה'  וילחם מלחמות  כו'  דוד  כש"יעמוד מלך מבית 

כו'"98, אלא בסיום הענין, לאחרי ביאתו, בהתקופה ד"ימות 

התחלת  רק  (לא  מביא  אזי   - הזמן")  ("באותו  המשיח" 

סיום  גם  אלא)  ה'",  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  הכתוב, 

הכתוב, "כמים לים מכסים", שבו ניתוסף בגודל הפלאת 

אופן ידיעת ה' באותו הזמן - שנוסף לכך שהארץ כולה 

אחת  נקודה  תשאר  שלא  (עד  ה'"  את  "דעה  מלאה  תהי' 

פנוי'), יהי' עילוי גדול עוד יותר - "כמים לים מכסים", 

הים  קרקעית  כמו  ה'",  את  ב"דעה  מכוסה  תהי'  שהארץ 

המים,  מלבד  דבר  רואים  שלא  עד  ב"מים",  שמכוסה 

לגמרי  בטלה  הארץ  שמציאות  הדעת"99,  ב"מי  ודוגמתו 

ומכוסה ב"דעה את ה'", עד שלא רואים דבר מלבד "דעה 

את ה'". 

(יא)

דוקא בסיום הגלות - סיום החיבור 

- כמים לים מכסים

כ. וע"ד100 הרמז יש לומר:

סיום  ללא  תשובה,  בהלכות  גם  מובא  זה  שענין  זה 

הפסוק "כמים לים מכסים", שמוסיפו בסיום חיבורו דוקא, 

לסיום  (מתאים  הגלות  שבסיום  מרומז  שבזה  לומר,  יש 

החיבור) צריך להיות גם "כמים לים מכסים".

תורה",  אלא  מים  "אין  תורה,  על  רומז   – "מים" 

במיוחד  ששייך  התורה,  מקור  זה  מכסים"  לים  ו"כמים 

"כי  כמ"ש  ישראל,  בארץ  ובפרט  דין,  שבבית  לרבנים 

מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"101.

97) כ"ה ה"כותרת" בדפוס וינציאה רפד. שי.

98) סוף פרק יא.

99) ראה רמב"ם הל' מקוואות בסופן.

100) מקור: סה"ש ה'תשנ"ב ח"ב ע' 462.

(הרה"ג  בכם"  תלוי  "ה"ז   – הענין:  ובסיום  המו"ל:  הערת   (101

מרדכי אליהו ז"ל – הרב הראשי דא"י).



קלז ג.: הל' מלך המשיח

ג.

הל' מלך המשיח

כא. בסיום ספרו מבאר הרמב"ם מצב העולם בימות 

המשיח, וז"ל: "ובאותו הזמן . . לא יהי' עסק כל העולם 

חכמים  ישראל  יהיו  ולפיכך  בלבד,  ה'  את  לדעת  אלא 

גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי 

כח האדם, שנאמר102 כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים 

לים מכסים".

וצריך להבין:

מכסים"?  לים  "כמים  הכתוב  סיום  כאן  מוסיף  למה 

יודעים ש"לא  "מלאה הארץ דעה את ה'" כבר  מהתיבות 

ובפרט  בלבד".  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי' 

איך  הרמב"ם  מתאר  שם103  שגם  תשובה,  שבהלכות 

ש"באותן הימים תרבה הדעה והחכמה כו'" ומביא אותו 

הכתוב  סיום  הביא  לא  גו'",  הארץ  מלאה  "כי  הפסוק 

"כמים לים מכסים".

הוא  מכסים"  לים  ד"כמים  הענין104  מזו:  יתירה 

בסתירה (לכאורה) לדברי הרמב"ם ש"ישיגו דעת בוראם", 

של  באופן  השגה  על  מורה  בוראם"  דעת  "ישיגו   - כי 

תפיסא, בדוגמת דבר הנמצא בהישג ידו, ואילו "כמים לים 

שלכן,  האדם,  מתפיסת  שלמעלה  ענין  על  מורה  מכסים" 

המשל לזה הוא ממים שמכסים את מציאות הים וכל אשר 

נשאר  ה'"  את  ד"דעה  שהענין   - בנמשל  הוא  וכן  בו, 

הרמב"ם  מסיים  מדוע  וא"כ,  והשגתו,  ממציאותו  למעלה 

העילוי  לביאור  בהמשך   - מכסים"  לים  ד"כמים  בענין 

דהשגת אלקות לעתיד לבוא, ש"ישיגו דעת בוראם"?

וי"ל כמה ביאורים בזה - ובכמה אופנים:

(א)

"כמים לים מכסים" - גילוי הסתום

של  בלשונו  דיוק  תחילה  בהקדים105  לבאר  יש  כב. 

הרמב"ם בהלכה האחרונה: "לא יהי' עסק כל העולם אלא 

102) ישעי' יא, ט.

103) פ"ט ה"ב.

 - ה'תשמ"ו  הרמב"ם  על  הדרן   - ס"א  יב  שיחה  מקור:   (104
לקו"ש חכ"ז ע' 250. שיחה יד ס"א - הדרן על הרמב"ם ה'תשמ"ט 

- סה"ש ח"א ע' 146.

הרמב"ם  על  הדרן  ה-ז-  סעיפים  כא  סימן  מקור:   (105
ה'תשמ"ה - לקו"ש חכ"ז ע' 238 ואילך.

לדעת את ה' בלבד" ולא כתב "יהי' עסק כל העולם לדעת 

את ה'": 

והוא  נוספת  שלילה  לשלול  בא  הוא  שבכ"ז  וי"ל 

בו  מחוייבים  הזה  שבזמן  כזה  עסק  גם  הרמב"ם  ששולל 

ע"פ תורה והוא ענין של "עבודה למקום ב"ה". 

ועפ"ז יש לבאר ג"כ הוספת הרמב"ם תיבת "בלבד" 

נוספת,  שלילה  שהיא   - בלבד  ה'  את  לדעת  אלא   -

ב"לדעת את ה'" גופא. כלומר: לא זו בלבד שלא יהי' שום 

עסק אחר (גם כשהוא "עבודה למקום ב"ה") מלבד העסק 

"לדעת את ה'", אלא עוד זאת, שהעסק ב"לדעת את ה'" 

עצמו יהי' באופן ד"לדעת את ה' בלבד". היינו: לא לדעת 

לידע  (כמו:  קדושה  מטרה  גם   - אחרת  מטרה  בשביל 

את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תיעשנה) - כ"א 

אך ורק לשם ידיעת והשגת התורה בלבד, לימוד התורה 

לשמה - לשם התורה עצמה106, היינו העיון ב"עומק טעמי 

ההלכות והפלפול בטעמיהן כו'"107, עד - הלימוד באופן 

ד"יגדיל תורה ויאדיר"108, "דרוש וקבל שכר"109.

ולזה מביא הרמב"ם ראי' מתורה שבכתב - "שנאמר 

מכיון  מכסים":  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  כי 

אין מקום  ה'", הרי שוב  ב"דעה את  מלאה  שהארץ תהי' 

ע"ז  לומר  שייך  לא  (דאל"כ  אחר  וענין  עסק  לאיזה 

(הארץ110)  כל העולם  יהי' עסק  ד"לא  ומזה -  "מלאה"), 

אלא לדעת את ה' בלבד".

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

מכסים":

ה'  את  "לדעת  כ"א  אחר  עסק  שום  שאין  מאחר 

עסק111,  של  באופן  תהי'  ה'"  את  ש"דעה  והיינו  בלבד", 

ועסק היחידי, לכן, נוסף על שהאדם מלא מ"דעה את ה'"

וענין  האדם  דברים:  שני  כשהם  גם  אפשרי  שזה   –

שני - "דעה את ה'" - וכידועה הדוגמא: דגים ומי הים, 

106) ראה בארוכה בזה לקו"ש חי"ז ע' 402 ואילך (וראה הנסמן 

שם הערה 9).

107) ל' אדה"ז - הל' ת"ת פ"א שם.

108) ישעי' מב, כא. חולין סו, ב.

109) סוטה מד, א. וש"נ.

110) ראה לעיל סימן כא סעיפים יג-יד.

111) ראה לקו"ש שם. וש"נ.



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קלח

(ועד  דברים  שני  הם  ובכ"ז  הדגים  חיות  הם  שהמים 

שלדעת חכמים112 - דגים חוצצין) - 

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

תהי'  שהארץ  על  דנוסף  מכסים",  לים  "כמים  וזה 

ד"כמים  באופן  שיהי'  זאת  עוד  ה'"  את  מ"דעה  מלאה 

כל  ולא  הים  קרקעית  רואים  שאין  דכמו  מכסים".  לים 

הברואים שבים, כ"א רק המים המכסים על הכל - כמו 

רק  כ"א  בארץ,  אחרת  מציאות  שום  נראה  יהי'  לא  כן 

הענין ד"דעה את ה'".

ויומתק בפרט ע"פ דעת רשב"ג113 דכל שהוא מבריית 

מן  נבראו  הים  שברואי  דמכיון  והיינו  חוצץ,  אינו  המים 

אינם  ולכן  המים,  היא  מציאותם  אמיתית  הרי  המים114, 

חוצצים בפני המים.

הברואים  על  מכסים  הים  שמי  דזה  נמצא,  ועפ"ז 

הסתר,  של  כיסוי  זה  אין  הענין,  באמיתית  הרי  שבתוכו, 

הם  הרי  המים  כי   - ה"סתום"  "גילוי"  אדרבא  כ"א 

אמיתית המציאות של ברואי הים (המכוסים בהמים).

וככה הוא בנמשל, דמכיון ש"לא יהי' עסק כל העולם 

נעשית  ה'"  ה' בלבד", הרי ה"לדעת את  אלא לדעת את 

"יראה"  שלעתיד  זה  ולכן,  העולם"115.  "כל  של  מציאותו 

רק הענין ד"דעה את ה'" הוא לא ביטול מציאותו של "כל 

מציאותו  אז  שתתגלה  מה  זהו   - אדרבה  כ"א  העולם", 

האמיתית ד"כל העולם" - "דעה116 את ה'"117. 

כשהאדם חלק מאלקות 

112) ת"ק במשנה מקואות וידים שבהערה הבאה (ראה מפרשים 

שם).

113) מקואות פ"ו מ"ז. ידים פ"ב מ"ב. - אלא שאין הלכה כמותו 

בהא  כוותי'  פסקינן  הרי  אבל   - תרס"ב)  אני,  וראיתי  בד"ה  (נת' 

דזבחים (כב, א). וכבר שקו"ט בזה בתוי"ט מקואות שם. והאריך בזה 

בסופו  ב'  כלל  מקואות  הל'  לטהרה  חיבור  שם.  עליות  גולות  בס' 

(לפענ"ד בשנויא דחיקא). ועוד, ואכ"מ.

114) ראה חולין כז, ב.

115) ראה לעיל סימן כא סעיף יד.

116) וזה גופא הטעם למ"ש הרמב"ם בתחילת ההלכה ש"באותו 

מצויין  המעדנים  ש)וכל  (מפני   .  . ותחרות  קנאה   .  . יהי'  לא  הזמן 

(חשובין) כעפר" (ראה לעיל סימן כא סעיף א) - כי מכיון שתתגלה 

אז שמציאותה האמתית של הארץ היא "דעה את ה'", הרי מובן שאין 

שום חשיבות למעדנים.

117) וראה בארוכה בסימן כ"א (סעיפים ח-יב) שע"פ המבואר 

לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי'  "לא  הרמב"ם  לשון  בדיוק  לעיל 

את ה' בלבד" כוונת הרמב"ם היא גם להדגיש אשר בימות המשיח 

הוא שהאדם  להיות מוכתרין בכתר תורה, שענינה  ישראל  כל  יזכו 

השגתו אינה בסתירה ל"מכסים"

כג. בסגנון118 הנ"ל  יש לבאר גם מ"ש הרמב"ם "ישיגו 

דעת בוראם . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים 

לים מכסים" - שהענין ד"מכסים" אינו בסתירה ל"ישיגו":

שיגיעו  שהדרך  י-יא)  (סעי'  לעיל  המבואר  ע"פ 

שמבטל  ע"י  הוא  מכסים"  לים  ד"כמים  באופן  להידיעה 

גם  יובן  עפ"ז  האלקות,  למציאות  שלו  המציאות  גדר 

החיבור ד"מכסים" ו"ישיגו":

הסתירה והניגוד שבין "השגה" ל"מכסים", הוא, כל 

יתכן  זמן שהאדם נשאר בגדרי המציאות שלו, שאז, לא 

ענין של "השגה", תפיסא בגדרי המציאות שלו, ביחד עם 

"מכסים", ביטול מציאותו; אבל כאשר גדר המציאות שלו 

נעשה המציאות דאלקות ("אין דבר אחר יכול להמצאות"), 

אזי, הענין ד"מכסים" אינו שולל מציאותו, כי גדר מציאותו 

של  ענין  שפיר  שייך  ובמילא,  דאלקות,  המציאות  הוא 

אלא  מכיון שאינה  שלו,  המציאות  בגדרי  תפיסא  השגה, 

המציאות דאלקות.

בוראם  דעת  ד"ישיגו  הדיוק  גם  ולבאר  להוסיף  ויש 

בידיעת  כפי כח האדם" - שגם לאחרי שמגיע לשלימות 

(לא רק אופן ד"מלאה הארץ דעה את ה'", אלא גם)  ה' 

נעשה  מכסים", שגדר המציאות שלו  לים  באופן ד"כמים 

"כפי כח האדם", היינו, ביחס  המציאות דאלקות, ה"ז רק 

ישנם  עדיין  אבל  שלו,  בכח  שהשיג  האלקות  לדרגת 

עד  עילוי  אחר  בעילוי  באלקות,  יותר  נעלות  דרגות 

וצריך  מצוי",  "אינו  בבחינת  עדיין  שנשארים  סוף,  אין- 

ה', שגם  בידיעת  יותר  נעלית  לדרגא  ולהתעלות  להוסיף 

אינו מסיח דעתו "לדברים אחרים", וחושב "עד שאקבץ ממון אחזור 

ואקרא",

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

מושפעת הרבה כו'" - הרי "לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את 

ה' בלבד". כי לא יהי' צורך להסיח דעתו "לדברים אחרים", ולא זו 

בלבד שאין חשש למחשבה "עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא", אלא 

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

ומאחר שאז יהיו ישראל מוכתרין בכתר תורה, הרי אין  הלימוד 

בשביל לידע את המעשה אשר יעשון כו', או כדי לצאת י"ח מצות 

בשביל  בלבד",  ה'  את  "לדעת  רק  כ"א  כולה,  שבע"פ  תורה  ידיעת 

ידיעת והשגת התורה.

לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  מש"נ  יקויים  ובמילא 

שיהיו  רק  לא  ולכן  תורה,  בכתר  מוכתרין  יהיו  שבנ"י   – מכסים" 

גמורה עם התורה, עד  מלאים מדברי תורה, כ"א שתהי' התאחדות 

ה'"  את  ד"דעה  הענין  רק  כ"א  הארץ,  של  מציאותה  תראה  שלא 

(כנ"ל), "כמים לים מכסים".

שם  ה'תשמ"ט  הרמב"ם  על  הדרן   - יד  שיחה  מקור:   (118
סי"א.



קלט ג.: הל' מלך המשיח

דרגות אלו יהיו גדר המציאות שלו, באופן ד"כמים לים 

מכסים"119. 

(ב)

הידיעה ב"דברים הסתומים" (לא תבטל 

אלא) תמלא את העולם - "כמ ים לים מכסים"

בהתחלת  הרמב"ם  במ"ש  במק"א121  נתבאר120  כד. 

שכוונתו  מצוי",  אינו  שהוא  הדעת  על  יעלה  "ואם  ספרו 

בזה - שהאדם יש לו להשתדל ש"יעלה על הדעת" (שלו) 

שהשי"ת מצד עצמו הוא מושלל מכל גדר וסוג "מצוי" של 

נמצאים. אמנם להיות שהבחינה ד"אינו מצוי" שוללת את 

מציאות העולם ("אין דבר אחר יכול להמצאות"), והענין 

דתומ"צ הוא לפעול במציאות העולם שתהי' כפי הוראות 

התורה - לכן, יחד עם הידיעה "שהוא אינו מצוי", צריך 

גם "לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא". 

ביחד  להיות  צריכה  מצוי"  אינו  "שהוא  והיינו, שהידיעה 

ממציא  והוא  ראשון  מצוי  שם  "שיש  בהידיעה  ומאוחדת 

כמו  וגם  יהי' האדם במציאותו,  דוקא  נמצא", שעי"ז  כל 

שהוא במציאותו ידע (וירגיש) הבחינה ד"אינו מצוי".

ה'  ידיעת  מצות  קיום  יהי'  המשיח  שבימות  ומכיון 

בתכלית השלימות, לכן בהביאור ע"ד אופן הידיעה שיהי' 

לים  "כמים  הכתוב  סיום  גם  כאן  מביא  הרמב"ם  אז, 

מכסים":

כתבו  מכסים"  לים  "כמים  הכתוב  בפירוש 

הממלאים  והמים  ים  קרוי  המים  "מקום  המפרשים122: 

אותו המקום עד שלא יראה הקרקע ואמר כמו שכל הים 

בדעה".  וממולאים  מכוסים  כולם  יהיו  כן  במים  מכוסה 

וי"ל הכוונה בזה:

אינה מתבטלת  (הקרקע)  ה"ים"  כמו שמציאותו של 

בו  המים  ופעולת  המקום",  אותו  ממלאים  ש"המים  ע"י 

היא רק "שלא יראה הקרקע" (למציאות בפני עצמה) - 

כן הוא גם ב"מלאה הארץ דעה את ה'", שה"דעה את ה'" 

שתמלא את "הארץ" לא תבטל את מציאותה של הארץ, 

תהי'  אז  שגם  היינו:  בהדעה,  מכוסה  הארץ  שתהי'  אלא 

(מכוסה)  כ"א  בפ"ע  מציאות  תהי'  שלא  אלא  בהוויתה, 

בטילה לאלקות.

119) ראה בארוכה שיחה יד סט"ז.

120) מקור: שיחה יא - "הדרן על הרמב"ם" תשל"ה (קה"ת, 
תשמ"ה) סכ"ט.

121) שם ס"ט.

122) מצודת דוד (וכ"ה ברד"ק) עה"פ - ישעי' יא, ט.

(והרמב"ם)  הכתוב  לשון  דיוק  גם  יובן  הנ"ל  ע"פ 

"כמים לים מכסים" - אף שאותו הדבר (ש"המים ממלאים 

אותו המקום עד שלא יראה הקרקע") הוא גם במי נהר 

שייך  הים  דמי  והדוגמא  המשל  שדוקא  לפי   - וכיו"ב 

לנדו"ד:

למעלה  היינו  סוף"123,  להם  "מים שאין  הם  הים  מי 

אינם  סוף" אלה,  "מים שאין להם  גם  ובכ"ז  מהגבלה - 

מבטלים מציאותו של המקום (קרקע הים) המוגבל, אע"פ 

ש"גבול" ו"בלי גבול" הם שני הפכים;

ה'"  את  שה"דעה  היות  שעם  בהנמשל,  הוא  וככה 

שבימות המשיח תהי' גם ב"דברים הסתומים", בהבחינה 

להמצאות"  יכול  אחר  דבר  "אין  שמחמתו  מצוי"  ד"אינו 

- אעפ"כ, גם ידיעה זו לא תבטל את מציאותו של האדם 

היודע, כי אם תהי' "כפי כח האדם", כנ"ל.

(ג)

ב"דעת בוראם" - "מעשה מרכבה" - 

שייכת רק השגת השלילה - 

"כמים  לים מכסים"

כה. בכדי124 לבאר את הטעם שהוסיף הרמב"ם כאן 

בדברי  שאלות  ב'  עוד  להקדים  יש  מכסים"  לים  "כמים 

הרמב"ם הנ"ל בהלכה האחרונה בסיום ספרו:

(א) מה הם שני הענינים - "יודעים דברים הסתומים 

וישיגו דעת בוראם"? הרי מזה שהרמב"ם מקדים "לא יהי' 

עסק כו' אלא לדעת את ה' בלבד" מוכרח שגם ה"דברים 

הסתומים" קשורים עם "לדעת את ה'". וא"כ במה מתבטא 

החילוק בין "דברים הסתומים" ו"דעת בוראם"?

"כפי  שההגבלה  משמע  הרמב"ם  לשון  מהמשך  (ב) 

אבל  בוראם"  דעת  ל"וישיגו  דוקא  מתייחסת  האדם"  כח 

לא ל"ויודעים דברים הסתומים". וטעמא בעי.

ויובן זה בהקדים ביאור מה שבריש ספר הי"ד האריך 

ומעשה  מרכבה  מעשה  אודות  פרקים  בכמה  הרמב"ם 

בראשית.

ולכאורה אינו מובן:

"בשעה  הוא  ויראתו"125  לאהבתו  ש"הדרך  אף 

וה"כ.  הט"ז  פי"ג  גירושין  הל'  רמב"ם  א.  קכא,  123) יבמות 

ואילך)   121 ס"ע  חכ"ו  (לקו"ש  ואילך  סי"א  בפנים  לקמן  וראה   -

השייכות המיוחדת ל"ים" עפמש"נ (קהלת א, ז) "כל הנחלים הולכים 

אל הים והים איננו מלא". עיי"ש.

124) מקור: לקו"ש חכ"ו ע' 119 ואילך.

125) הל' יסוה"ת פ"ב ה"ב.



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קמ

הגדולים  הנפלאים  וברואיו  במעשיו  האדם  שיתבונן126 

הוא  מיד  קץ  ולא  ערך  לה  שאין  חכמתו  מהן  ויראה 

ויפחד כו' (שלכן מבאר  אוהב כו' לידע השם הגדול כו' 

ולפי  ובלשונו)  הנפלאים  וברואיו  מעשיו  ע"ד  הרמב"ם 

רבון  ממעשה  גדולים  כללים  מבאר  אני  האלו  הדברים 

העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם", אבל 

הרי הרמב"ם הוא ספר של "הלכות הלכות"127 - א"כ איך 

והפרטים  האריכות  תורה  משנה  בספר  ומתיישב  מתאים 

ע"ד "מעשיו וברואיו הנפלאים"?

והביאור בזה: הענינים שהרמב"ם מבארם בג' פרקים 

אינם   - בראשית  ומעשה  מרכבה  מעשה  (סיום)   - אלו 

רק עניני התבוננות כדי שעל ידם יגיע אח"כ לאהבת ה' 

יתירה  או  ידיעת השם,  למצות  שייכים  הם  אלא  ויראתו, 

מזו - הם חלק ממצוה זו (כמבואר בארוכה במק"א128), 

ומעשה  מרכבה  מעשה  של  אלו  שענינים  ועפ"ז 

למצות  הכרח  הם  בספרו)  מביאם  (שהרמב"ם  בראשית 

ידיעת השם, או יתירה מזו - הם חלק ממנה - יש להסביר 

את שאלות הנ"ל בההלכה האחרונה - סיום וחותם משנה 

תורה129, דיש לומר130, ששני הלשונות "דברים הסתומים" 

מעשה  אלו,  ענינים  לשני  בהתאם  הם  בוראם"  "דעת 

מרכבה ומעשה בראשית:

"דברים הסתומים" (בלי הביאור וההוספה שהמדובר 

הוא ע"ד הבורא) - הם הענינים של "מעשה בראשית". 

וצורה"131 -  מגולם  "שהן מחוברים  דברים  דאע"פ שהם 

אבל הם "דברים עמוקים"132: הם החלק של הבריאה שאין 

רואים את תוכנם ואת החשיבות שלהם בעיני בשר, אלא 

הם ענינים נסתרים, "דברים עמוקים", שיש צורך ב"דעת 

בוריין"133,  על  הדברים  כל  וביאור  פירוש  להשיג  רחבה 

ולכן קורא אותם הרמב"ם "דברים הסתומים".

126) וממשיך כדלקמן: חכמתו כו' לידע - חב"ד (אלא שחכמתו 

- חכמת השם).

בארוכה  וראה  היד.  לספר  הקדמתו  בסוף  הרמב"ם  127) לשון 

 ראש אמנה פי"ט.

128) לקמן הוספה ו.

129) סוף הל' מלכים.

130) ראה שיחה יא ס"ב ("הדרן" על ספר משנה תורה להרמב"ם 

(קה"ת, תשמ"ה) סכ"ט) ובהערות שם באופן אחר. ואכ"מ.

כו',  לגלגלים  בנוגע   - ה"ג  פ"ב  יסוה"ת  הל'  הרמב"ם  131) ל' 

למעשה  ששייכים  מלאכים  (משא"כ  בראשית  ממעשה  חלק  שהם 

מרכבה).

132) ל' הרמב"ם שם פ"ד ה"י.

133) הל' יסוה"ת פ"ד הי"א.

אבל לאידך, מאחר שזהו "מעשה בראשית" - אפשר 

שתהיה בזה הבנה.

דעת  "וישיגו   - נעלה  יותר  ענין  יהי'  זה  ולאחרי 

שאפילו  מרכבה.  מעשה  של  הענינים   - בוראם" 

אין  כלל"135,  גולם  בלא  "צורה  שהם  מאחר  מלאכים134, 

להשיגם  יכול  וצורה"136  "מגולם  מחובר  שהוא  האדם 

הרי  בוראם",  ל"דעת  בנוגע  ועאכו"כ  בהשגה אמיתית137; 

בודאי (כמו שהרמב"ם138 מבאר) שאינו שייך ש"אדם החי 

שהוא מחובר מגוף ונפש" ישיג את "אמתת ה מצאו כאשר 

היא".

בוראם  דעת  "וישיגו  להוסיף  הרמב"ם  מוכרח  ולכך 

כפי כח האדם".

סיום  את  מביא  שהרמב"ם  מה  ג"כ  יובן  עפ"ז  כו. 

הכתוב "כמים לים מכסים" - ובהקדים:

הוא  בראשית  למעשה  מרכבה  מעשה  בין  החילוק 

"אינם  בראשית  דמעשה  שהענינים  הרמב"ם139),  (כמ"ש 

היא  זה  [שמטעם  המרכבה  מעשה  עניני  עומק"  כענין 

"דורשים"  בו  להאופן  בנוגע  לדינא)  (נפק"מ  ההלכה 

במעשה מרכבה או במעשה בראשית, כמבואר ברמב"ם140].

שעניני   - ההשגה  ב"כמות"  רק  אינו  זה  שחילוק 

יותר עמוקים מעניני מעשה בראשית  מעשה מרכבה הם 

- אלא שזוהי "איכות" אחרת של השגה ואופן אחר בה:

מעשה בראשית, מאחר שהם דברים שבבריאה עצמה, 

משא"כ  החיוב");  ("השגת  חיובי  באופן  להבינם  אפשר 

הבורא141  גדרי  עם  הקשורים  ענינים   - מרכבה  מעשה 

("ישיגו דעת בוראם"), אינו שייך שתהיה בזה השגה בדרך 

חיוב, אלא רק  בדרך השלילה ("ידיעת השלילה") בלבד.

מורה  בספרו  בארוכה  מבאר  שהרמב"ם  וכמו 

134) ראה לקמן הערה 140.

135) רמב"ם שם פ"ב סה"ג.

136) רמב"ם שם ה"ג. וראה לקמן בפנים (והערה 137).

הנבואה  במראה  הכל  כו'  זה  ומהו  ה"ד:  שם  רמב"ם  137) ראה 

ודרך חידה.

ה"ח  פ"ב  שם  ה"ט.  שם  רמב"ם  ג"כ  וראה  ה"י.  פ"א  138) שם 

וה"י. הל' תשובה פ"ח סה"ב. ובארוכה - פיה"מ בהקדמה לפ' חלק 

ד"ה ועתה אחל.

139) הל' יסוה"ת פ"ד ה"י.

140) רמב"ם שם הי"א.

141) ראה פיה"מ להרמב"ם חגיגה (פ"ב מ"א) ובפתיחתו למו"נ, 

חכמת  הוא  מרכבה  ומעשה  הטבע  חכמת  הוא  בראשית  שמעשה 

מ"ש  ע"פ  מובן   - מלאכים  אודות  גם  בזה  שנכלל  (ומה  האלקות 

במו"נ ח"ג פמ"ה).



קמא ג.: הל' מלך המשיח

הנבוכים142, שעל הקב"ה אין שייך לומר תוארים חיוביים, 

אלא רק תוארים שליליים בלבד

"חכם",  שהוא  הקב"ה  על  שנאמר  זה  [לדוגמא: 

הכוונה בזה היא רק ששוללים ממנו כל מה שהוא היפך 

החכמה. ועד"ז בשאר התוארים].

בהשגה  הקב"ה  את  להבין  אפשרות  אין  ולכן 

"חיובית", אלא רק באופן של השגת השלילה בלבד.

אשר,  עד  ידיעה,  היא  השלילה  ידיעת  שגם  ואף 

אל  "תקרב  השלילות  ריבוי  ע"י  הרמב"ם143,  כביאור 

ההשגה ותהי' יותר קרוב אליו"; "יקרבוך תוארי השלילה 

לידיעת השם יתברך והשגתו" – 

מ"מ144, אפילו באופן הכי נעלה של השגת השלילה, 

במהות הבורא - "אמתת המצאו" נשארת  זו השגה  אין 

בהעלם ולמעלה מהשגה.

למעשה  בנוגע  הרמב"ם  לשון  שינוי  יובן  בזה  כז. 

מרכבה ומעשה בראשית:

בנוגע למעשה מרכבה כתב הרמב"ם145: "דברים אלו 

הים  מן  טיפה  כמו  אלו  פרקים  בשני  זה  בענין  שאמרנו 

הם ממה שצריך לבאר בענין זה"; משא"כ כשמדבר ע"ד 

מעשה בראשית, הוא כותב146: "כל הדברים האלו שדברנו 

בענין זה כמר מדלי הם".

בראשית  מעשה  עניני  בפשטות:  מובן  הנ"ל  ועפ"י 

אע"פ   - ולכן  שבבריאה.  ענינים  הם  כי  בהגבלה,  הם 

שהרמב"ם כותב רק כללים וראשי פרקים כו', שלכן הם 

לגבי  זהו כהערך של טפה  (טיפה) - אבל  "כמר"147  רק 

גדול,  בצמצום  היא  לדלי  הנכנסת  המים  שכמות  דלי, 

בהגבלה גדולה;

מן  "כטיפה  כותב הרמב"ם  משא"כ במעשה מרכבה 

142) ח"א פנ"ח ואילך.

143) שם פנ"ט-ס, הובא בלקו"ת פקודי ו, ג.

144) ראה מו"נ שם.

145) הל' יסוה"ת פ"ב הי"א.

146) שם פ"ד ה"י.

(מדלי)"  "כמר  הלשון  הרמב"ם  שנקט  שהטעם  לומר,  147) ויש 

גם]  כ"א  טו)  מ,  (ישעי'  דקרא  לישנא  שכ"ה  משום  רק  [לא  הוא 

בכדי לרמז על התוכן ד"מר" - לשון מרירות, שע"י "שאדם מתבונן 

וימצא   .  . וקלותו  ודלותו  ויפחד משפלותו  ויירא   .  . האלו  בדברים 

עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה ריק וחסר" (ל' הרמב"ם שם פ"ד 

הי"ב. וראה גם שם פ"ב ה"ב).

הים", כי "ים" מורה על ענין של בלי גבול, עד שבהלכה148 

ה"ים" הוא (נקרא) "מים שאין להם סוף".

ואף שגם מי הים יש להם גבול (עד כמ"ש בגמרא149 

גופא  יש בים") - מ"מ, מזה  "יודעין לשער כמה טיפות 

שהריבוי  מוכח  סוף"  להם  שאין  "מים  ים  על  שאומרים 

הגדול ביותר של מי הים הוא עד כדי כך שאפשר לומר 

ע"ז ע"פ תורה "אין סוף" (בשם המושאל עכ"פ)150.

כח. ועוד יש לומר: מקרא מלא דיבר הכתוב151 "כל 

שלעולם   - מלא"  איננו  והים  הים  אל  הולכים  הנחלים 

אין הים מלא. ועפ"ז י"ל, שזה שאומרים על מי הים "מים 

 - מלא  אינו  שהים  ש(מאחר  מפני  זהו  סוף"  להם  שאין 

הים  מי  גבול:  בלי  מים  בו  יש  ו)בכח  בו  ליכנס  יכולים 

בפועל הם בגבול ויודעין לשער כמה טיפות יש בים, אבל 

בכח - אין הים מלא מכל הטיפות הללו - זהו מקום של 

מים שאין להם סוף.

למעלה  הם  מרכבה  מעשה  של  שהענינים  ומאחר 

ה"ים",  של  כענין  הם  הרי   - וגדריה  הבריאה  מהגבלות 

(מים) שאין להם סוף.

בסוף  כאן152  מוסיף  שהרמב"ם  מה  גם  מובן  ועפ"ז 

הוא  בזה  מכסים":  לים  "כמים  הכתוב  סיום  את  ספרו 

כפי  בוראם  דעת  "ישיגו  הימים  שבאותן  שאע"פ  מרמז, 

כח האדם" - אבל מכיון שמדובר ב"דעת בוראם", הרי זה 

תמיד (גם) למעלה מהנברא, "כמים לים מכסים" (והשגתו 

היא רק בידיעת השלילה, כנ"ל).

(ד)

הידיעה באלקות שלמעלה מגדרי השכל 

- "כמים לים מכסים"

דביאת  שהגדר  בארוכה154  ב מק"א  נתבאר153  כט. 

המשיח הוא – שקיום המצוות יהי' אז בתכלית השלימות.

148) יבמות קכא, א. וש"נ. רמב"ם הל' גירושין פי"ג הט"ז.

149) הוריות י, סע"א.

150) ולהעיר מאוה"ת בראשית (כרך ו) תתרלט, א בדיוק הלשון 

"לשער כמה טיפות יש בים" - שהוא "ע"ד שיער עצמו בכח שאינו 

גבול כ"א מקור עכ"פ לגבול".

151) קהלת א, ז.

כ"א  ימוה"מ,  ביאור  מקום  שאינו  תשובה  בהל'  152) משא"כ 

(כשמם) דתשובה, ולכן אינו בפרטיות כ"כ.

על  הדרן   - ואילך  ס"ח  יב  שיחה  כ,  סימן  לעיל  מקור:   (153
הרמב"ם תשמ"ו ס"ב; ס"י ואילך - לקו"ש חכ"ז ע' 263.

154) לעיל בסימן א.



חידושים וביאורים בהל' מלכים (פי"א-י"ב) קמב

והנה ענין המצוות הוא לפעול בכחות ואברי האדם 

שיהיו  המצוה)  מקיימים  (שבהם  שבעולם  ובהדברים 

בהאדם  פועלים  שהמצוות  והיינו  התורה155.  הוראת  כפי 

שהם  כפי  פרטיהם  בכל  המתאים  בציור  שיהיו  ובעולם 

צריכים להיות ע"פ הלכות ודיני התורה.

המשיח,  בימות  תהי'  השלימות  בתכלית  זו  ופעולה 

שאז יהי' העולם בציור המתאים וכו', דלא רק שלא יהי' 

אדרבה  אלא  התומ"צ,  לקיום  העולם  מצד  מניעות  שום 

- שהעולם גופא יהי' באופן ד"מלאה הארץ דעה את ה'" 

השם"  ידיעת  "מצות  לקיים  להאדם  אפשר  שיהי'  בכדי 

(היסוד והעמוד דכל המצוות) בשלימות.

וזהו גם מה שהסיום וחותם דהלכות משיח הוא בענין 

בימות  שיהי'  דתומ"צ  השלימות  ענין  כי   - השם  ידיעת 

המשיח (שענין זה הוא גדר העיקרי דביאת המשיח) הוא 

בעיקר במצוה זו, מצוה ראשונה, ראשונה (גם) במעלה.

ומכיון שבמצות "ידיעת השם" יש שני ענינים156: (א) 

"שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא כו'" (הידיעה 

שהוא  הדעת  על  "יעלה  (ב)  שכל);  שע"פ  ית'  בשלימותו 

וגם  השכל,  מגדרי  נעלה  ית'  (הידיעה שהוא  מצוי"  אינו 

ענין זה צריך להיות באופן ד"לידע") - לכן, גם ב"וישיגו 

שאז  בימוה"מ,  השם  ידיעת  מצות  קיום   - בוראם"  דעת 

תהי' קיומה בשלימות - כותב הרמב"ם שני ענינים: א) 

"כפי כח האדם", היינו שישיגו דעת בוראם כפי שצמצם 

עצמו לפי כלי השגתו - "כח האדם", גדרי השכל, השגה 

מוגבלת ומצומצמת אבל זה חודר תוך מציאותו. ב) אח"כ 

אלקות  השגת   – באלקות  והשגה  הידיעה  תכלית  תהי' 

גם  משיג  גופא  ששכלו  מכסים",  לים  ד"כמים  באופן 

בחינת אלקות שלמעלה מגדרי השכל, (ובלשון החקירה157 

- "תכלית הידיעה שלא נדעך" ידיעה בבחי' "לא נדעך", 

את  המכסים  המים  בדוגמת   - הייתיו"158)  "ידעתיו  וע"ד 

קרקעית הים, להיות למעלה ממנו.

155) ראה בארוכה "הדרן על הרמב"ם" תשל"ה ס"ה ואילך.

156) ראה לעיל שיחה יב בארוכה.

157) ראה  בחינות עולם ח"ח פ"ב. עיקרים מ"ב סוף פ"ל. של"ה 

קצא, ב.

הייתיו"  ידעתיו  "אילו  הוא  ישראל  חוקרי  שלשון  שאף   (158

ע"י  הרי  פנ"ח),  ח"א  מו"נ  מ"ז.  פ"ו  שמואל  מדרש  שם.  (עיקרים 

א)  רנב,  (זח"ג  דאורייתא  נשמתא  פנימיותה,  ע"י  ובמיוחד  התורה 

נעשה "ידעתיו הייתיו" (ראה ס' השיחות ה'ש"ת ע' 26 ואילך). וע"ד 

ועד"ז ס'  (ס' השיחות תש"ה ע' 85.  נ"ע  (מהורש"ב)  פתגם אדמו"ר 

מען  און  חדר  אין  זיך  ביי  זיצט  מען  "ַאז   :(63 ע'  תש"ג  השיחות 

עפנט דעם לקו"ת פילט מען עצמות א"ס" [כשיושבים בעצמו בחדר 

תורת  השיחות  ס'  א"ס].  ועיין  עצמות  מרגישים  הלקו"ת  ופותחים 

שלום ע' 191 ואילך. 

הים  מקום  את  מבטלים  אינם  שהמים  כמו  אמנם, 

מתמלא  גופא  מקום  שאותו  היינו,  אותם,  ממלאים  אלא 

מהמים (ופעולת המים בו הוא רק שלא יתראה למציאות 

ויהי' מכוסה בהמים) - אותו הדבר הוא גם  בפני עצמו 

חדור  יהי'  גופא  שהשכל  ה'",  את  דעה  הארץ  ב"מלאה 

וממולא בהידיעה דבחינת האלקות שלמעלה מגדרי השכל 

(וכנ"ל שגם ענין זה צריך להיות באופן של "לידע").

שגם  הוא  המשיח  דימות  הענין  שמעיקרי  ומכיון 

התומ"צ  קיום  שיאפשר  במצב  יהי'  (והאדם)  העולם 

דעת  "וישיגו  (לפני  הרמב"ם  כותב  לכן   - בשלימות 

דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  "יהיו  בוראם") 

יהי'  המצוה)  שמקיים  (לפני  בהאדם  שגם  הסתומים", 

ההכנה המתאימה לקיום מצות ידיעת השם:

כח  "כפי  כו'"  ל"וישיגו  הכנה   - גדולים"  "חכמים 

האדם"; "ויודעים דברים הסתומים" - ששכל האדם יהי' 

במצב כזה שיודע גם דברים סתומים - הכנה ל"כמים לים 

מכסים".

(ה)

כמים לים מכסים - באין ערוך ל“כח האדם“

ל. "כמים לים מכסים"159 בא להוסיף ש"דעה את ה'" 

בימות המשיח תהי' לא רק "כפי כח האדם", כי אם באופן 

ש"דעה את ה'" מקיפה ומכסה את כל מציאותו של האדם, 

בדוגמת מי הים שמכסים את מציאותם של כל הברואים 

שבים (ריבוי עצום של ברואים, ובהם ברואים גדולים כו'), 

סוף160)  להם  שאין  (מים  "אין-סוף"  של  באופן  שהם  עד 

עד   - הבורא  בהשגת  ודוגמתו  שבים,  לברואים  ביחס 

לאופן שבאין-ערוך לגמרי ל"כח האדם".

(ו)

שלימות בירור העולם ובאופן דחקיקה 

והזיכוך  הבירור  שלימות  יהי'  המשיח  161בימות  לא. 

דגשמיות העולם גופא – "מלאה הארץ דעה את ה'".

אלקות  גילוי  חודר  לבוא  שלעתיד  מזה  ויתירה 

מכסים",  לים  "כמים   - "חקיקה"  של  באופן  בהעולם 

את  בדעה  ש"מלאה  על  (נוסף  הארץ  שמציאות  היינו, 

ה'", בדוגמת הברואים שבים שכל מציאותם היא מי הים, 

159) מקור: לקו"ש חכ"ה ע' 462.

160) יבמות קכא, א. רמב"ם הל' גירושין פי"ג הט"ז-כ.

161) מקור: סה"ש ה'תשמ"ח ח"ב ע' 461.



קמג ג.: הל' מלך המשיח

"דעה את ה'" – גם) מכוסה לגמרי ב"דעה את ה'" "כמים 

לים מכסים". 

(ז)

כמים לים מכסים 

- גילוי אלקות בראי' מוחשית

לב. י"ל162 שההוספה "כמים לים מכסים" על תחילת 

הפסוק הוא: שגילוי דכי מלאה הארץ דעה את ה' (דעה 

היינו  מכסים,  לים  דכמים  באופן  יהי'  זה)  וגילוי  דוקא. 

בראי'  גם)  השכל,  והכרת  דעת  על  (נוסף  יהי'  שזה 

דהנה  מוחשית.  בראי'  שנראים  הים  מי  כמו  מוחשית, 

מבואר בכ"מ163 בענין הנבראים שבעלמא דאתכסיא שהם 

בדוגמת דגים שבים שהם בטלים להמים, עד שמציאותם 

של הדגים אינה נראית כלל ומה שנראה הם רק מי הים 

162) מקור: ד"ה אתה אחד ה'תשמ"ב בסופו - סה"מ מלוקט 
א' ע' תיז.

לכ"ק  משה  לפני  ים  בוקע  ד"ה  סע"ב.  סב,  בשלח  תו"א   (163

ה'תשכ"ז,  ובמאמרי  (קה"ת,  בפ"ע  בקונטרס  (נדפס  אדהאמ"צ 

אדהאמ"צ ויקרא ח"א ע' שסז ואילך. וראה בהנסמן שם ע' שסט).

שמכסים עליהם164. ומזה מובן שפירוש כמים לים מכסים 

מי  כמו  מוחשית,  בראי'  אז  יהי'  דאלקות  שהגילוי  הוא 

הים (שמכסים על הנבראים שבתוכם) שהם נראים בראי' 

מוחשית.

***

ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  היעוד  קיום  וממהרים165 

במעשינו  ההוספה  ע"י   - יותר  עוד  מכסים"  לים  כמים 

ספר  ולימוד  התורה  בלימוד  ובפרט  בכלל,  ועבודתינו 

הדעה  לה"תרבה  והכנה  מעין  שהם  בהענינים  הרמב"ם, 

והחכמה" וגם ב"דעת בוראם" שיהי' לעתיד לבוא.

164) ראה לעיל בביאור הראשון.

165) מקור: לקו"ש חכ"ז ע' 263.



  נספחים
  

  שיחה טו
  ח"א

  הלכות יסודי התורה 

ר ”ק אדמו ”כמועתק בזה "תוכן קצר" מביאור הראשון כפי שהוגה ע"י 

  ):1במקום אחר (ונדפס ע"י ועד הנחות התמימים א ”שליט

עת ה׳ (שבתחלת ספר היד ובסיומו כנ״ל)  והנה, בידי 
ישנו חילוק בין הדרגא דידיעה בתחלת ספר היד  

פר היד ״יסוד היסודות כו׳ לידע  ובסיומו: בתחלת ס
כו׳״, הוא רק כמו הקדמה לידיעת ה׳. משא״כ בסיום  
הספר, הוא ידיעה בדרגא נעלית יותר (ומפני שזה בא  

  . והביאור: לאחרי העילוי בלימוד כל הספר)

בראש הספר שכתב שהידיעה היא באופן של ״יסוד  
היסודות ועמוד החכמות״, היינו שאמנם יש לאדם  

הידיעה היא רק ביסוד ועמוד לבנין, ולא   ידיעה, אך 
הבנין עצמו. כלומר שאף שיודע את ה׳ הרי עדיין  
ניכרת מציאות של יסוד ועמוד כו׳. ואפי׳ ה״לידע שיש  

ר השתלשלות  שמדובר בסד ״ מדגישראשון ראשון ראשון ראשון שם מצוי 
  וניכר שיש ״שני״ לו. 

משא״כ בסיום ספרו מגדיר הרמב״ם את הידיעת ה׳  
ישנם   –היינו שכשם שב״ים״ ב״כמים לים מכסים״, ד

על קרקעית הים וכל   מכסיםמכסיםמכסיםמכסיםריבוי נבראים, וה״מים״ 
הנבראים שבים, עד כדי כך, שלא רואים אלא מים.  

שהדעה את ה׳ חודרת בכל מציאות   –ועד״ז בנמשל 
, עד שכל מציאותו מוקפת וחדורה בידיעת ה׳,  האדם

  דוגמת ה״ים״ שאין רואים בו אלא את ״המים״.

ן הדיוק והשינוי מהל׳ תשובה וסוף  ועפ״ז גם מוב
  הל׳ מלכים:

ובה (פ״י ה״ב) כותב הרמב״ם:  בהלכות תש 
״שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר  

מוסיף  כי מלאה הארץ דעה את ה׳״. אבל בסיום הספר 
גם סיום הפסוק (״כמים לים מכסים״). שמזה מוכח, 
אשר בסיום הספר מדובר אודות דרגא נעלית יותר  

  בגילוי אלקות. 

  והביאור בזה: 

גו׳״ מורה שהכלי הוא מלא, אבל לא    מלאה מלאה מלאה מלאה הלשון ״ 
שהגבלות הכלי נתבטלו, רק שהכלי הוא מלא במים;  

מורה על למעלה ממדידה   –מכסים״  ליםליםליםלים״כמים 
כמו שהוא ב״ים״ כפשוטו שיש לו קרקעית   והגבלה, 

 

תורתו של   תצע"י המכון להפ -פ' וארא תש"פ  ובהוצאה שי' לש"ק  1

  משיח. 

, וריבוי ברואים, אמנם כל זה מכוסה במים  דפנותהים, 
ת  שלא ניכר המציאות וההגבלות הנ״ל דדפנוובאופן 

  וקרקעית וברואי הים. 

״מלאה הארץ דיעה גו׳״   –וי״ל ששני ענינים אלו 
ו״כמים לים מכסים גו׳״ מורים על שתי מדריגות  

דאדם   מציאות מציאות מציאות מציאות ׳ תשובה מדובר על בגילוי אלקות: בהל
אחד שעשה תשובה (אבל מציאותו ניכרת עדיין), ע״ד  

יסודות כו׳״, שמדובר אודות  בתחילת הספר ״יסוד ה
  ״ כנ״ל. מודמודמודמודע ע ע ע ״ ו״ יסודיסודיסודיסוד״

אמנם בסוף הל׳ מלכים ומלחמותיהם בהלכות  
מדובר אודות לע״ל שאז יהי׳ גילוי אלקות בלי    – משיח  

לים מכסים״,  מדידות והגבלות, באופן ד״כמים
עס גיסט זיך   – שמכסה על כל המציאות, ויתירה מזה 

למקומם  איבער (כמו הגלים שבים שזוחלים מחוץ 
כלי   – ה על ״מלאה״ וחוזרים הלוך ושוב), שהוא הוספ

מלא, כמו בקדשים שהכלי צ״ל מלא אבל אסור שישפך  
מחוץ לכלי, וכמו״כ במקוה, שאז יש חשש של זוחלין  

  כו׳. 

*  

שבמצות יהי' ענין אחד בלבד שגם במצות ל"ת יהי'  "ש במ -בסופו 

באר  תנמובא בזה מה –ם ניכר הענין החיובי וזהו מ"ש כמים לים מכסי

 -במק"א ביאור דומה דהמים יכסו על ב' הקוין דחיוב ושלילה 

  ):1815יות תשמ"ה ח"ג ע' ו(התוועד

שכללות המצוות הם  2תבאר בארוכה בהדרן על הרמב"ם

דחיוב ושלילה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה,  , ב' קויןשתים

שלילית. מכיון שצריכים לפעול בעולם פעולה חיובית ופעולה 

ולכן, גם ההדגשה שהציווי על ידיעת מציאותו ית' היא "מצוה 

 -ראשוה" (שיש לה ערך ושייכות לכל שאר מצוות התורה) 

צריכה להיות בב' הקוין דחיוב ושלילה, הן בוגע לציווי 

  כי" והן בוגע לציווי ד"לא יהי' לך".ד"א

  והעין בזה: 

דיבר אחת , "עין אחד -התחלת ושורש כל העיים הוא 

הרי גם  -אלוקים", אבל לאחרי שמשך למטה בעין המצוות 

זו שמעתי", "אכי" ו"לא  שתים" –המצוות הם שתים  כללות

  יהי' לך", חיוב ושלילה, עשה ולא תעשה.

אופים: (א) "על הן הן ועל לאו הן", הייו, ב'  -[ובזה גופא 

אכי". (ב) שגם עין השלילה ("לאו") חדור עם עין החיוב ד"

  שיכר בגלוי ב' הקוין דחיוב ושלילה].   -"על הן הן ועל לאו לאו"  

 אחדעשה שוב עין  -כל העבודה אמם, לאחרי שלימות 

ילה". בלבד כפי שהי' בשורש הדברים, "סוף מעשה במחשבה תח

"כמים לים  –ועין זה מודגש בסיום וחותם ספר הי"ד 

  מכסים": 

  הדרן על הרמב"ם, קה"ת תשמ"ה) ס"ה ואילך. י"ט כסלו תשל"ה ( 2



 ,, דגים טהורים ודגים טמאיםישם ב' סוגי דגים -במים 

  דוגמת ב' הקוין דחיוב ושלילה, עשה ולא תעשה. 

שהמים  -ין ד"כמים לים מכסים" ולעתיד לבוא יהי' הע

שלא יראו  קוין דחיוב ושלילה (ב' סוגי הדגים), כךהיכסו על ב' 

  בלבד ("אכי"). אחדאלא מים בלבד, עין 

  

  ח"ב

  הלכות תשובה

כ"א (אג"ק חכ"א ע' צד. לקו"ש חט"ל ע' במכתב ימי החנוכה ה'תש 

  ) איתא:281

ראה רמב"ם סוף הל' מלכים. ולדייק אשר  ומלאה הארץ:"

בהל' תשובה לא הובא סוף הכתוב כמים לים מכסים, משא"כ 

  אה רדב"ז שם". עכלה"ק.בהל' מלכים סוף ספרו. ור

והה "רדב"ז שם" קאי על הרדב"ז שהובא לפ"ז במכתב זו 

הל' סה' ספי"ח" (בהערה ד"ה "כלי של קודש   "רדב"ז לרמב"ם

  .וקייו של הקב"ה")

וז"ל דהרדב"ז שם, על גירסת הרמב"ם שהיתה לפני הרדב"ז "הגונב  

קקין להן. כלי שרת מן המקדש והמקלל והבועל ארמית אין בית דין נז

שם במשנה הגונב את הקסוה אלא הקנאין פוגעין בהן" וכ' ע"ז הרדב"ז: 

ויש תימה שכתב סתם המקלל ובמתני' תנן המקלל .. בקוסם והמקלל 

ואם אין חסרון בספר צריך טעם  ה שהוא חסר מן הספרונרא  ..בקוסם 

ובפירוש המשנה כתב ומקלל בקוסם הוא   למה השמיט רבינו מלת בקוסם,

ך את השם בשם ע"ז ולפירושו קוסם הנזכר במשנה לאו היינו קוסם  שיבר

ינו אלא בלאו גרידא. ויש לתרץ דקוסם הנזכר בכתוב דלאו ע"ז שהרי א

יש העושה מעשה הקסם אלא הנותן כח בקסם  הנזכר במשנה לאו היינו הא

לדעת הקוסם דהיינו ע"ז, ואפשר שמפני שדעת רבינו להרחיק כל הדברים  

לפיכך השמיט מלת בקוסם. אבל הנכון שהוא כות ע"ז כאשר כתב בהל

  .3"חסר מן הספר

מרדב"ז זו ב' דברים: א)  א ”ר שליט”מוק אד”כוהנראה לומר שמעיר 

למה  צריך טעםמביא סיום הכתוב בהל' תשובה "זה שהרמב"ם לא 

מלת כמים לים מכסים". ונותן טעם לדבר. או ב) שהחסרון  השמיט רבינו

הל' תשובה הוא "נראה שהוא חסר מן הספר".  "כמים לים מכסים" ב

"כמים לים מכסים". ובעצם גם בהל' תשובה הי' צריך להיות סיום הכתוב  

ק ”כריבוי אריכות הביאורים של  אבל צע"ג לבאר באופן כזה, כי ע"פ

בביאור החילוק בין הל' תשובה להל' מלכים נראה יותר  א ”ר שליט”אדמו

ום הכתוב בהל' תשובה, ואינה רק לומר שהרמב"ם בדוקא לא הביא סי

  חסרון מן הספר. 

*  

 -וישב ה'תשל"ה  ראה שיחת ש"פ -בביאור הראשון ע"פ פשוטו 

  ילך:וא 243שיחו"ק ה'תשל"ה ח"א ע' 

בביאור החילוק בין הל' תשובה לסיום וחותם הל' מלכים 

וכל ספר היד: שבהל' תשובה הביא רק תחילת הכתוב "כי 

א סיומו, ורק בהל' מלכים מוסיף מלאה הארץ דעה את ה'" ול

  גם סיום הכתוב "כמים לים מכסים". 

  י"ל הביאור בזה:

זה בהקדים ביאור כללות החילוק בתיאור ימות ויובן 

  יח בהל' תשובה להל' מלכים:המש

שלא , לביאור סוגיא במקומואיו דומה ביאור סוגיא 

של ביאור המצב דימות המשיח הוא  במקומו. ועיקר מקומו

בהל' מלכים, ובהל' תשובה מביא העין דימות המשיח  דוקא

  לה הפרטית. דגאו -בה ובכדי לבאר העין של מצות התש

  והביאור בזה:

 

  סם". אשר לפיו הוסיפו מילת "בקו בגירסאות הרמב"ם  3

  פ"ז ה"ה.  4

  ס"ד.  5

: העין דימות המשיח כפי שהוא בהל' תשובה בהל' תשובה

לות הביאור שם בעיי תשובה, וכפי להוא בהמשך לכ

"הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות  4םשהרמב"ם מביא ש

כו' ומיד הן גאלין", הייו דעין הגאולה וימות המשיח  בהתשו

של כאו"א העשה  הפרטית המדובר ומודגש כאן הוא הגאולה

תשובה, ועין הגאולה הכללית כפי שזה קשור הע"י עבודת 

שהגאולה הפרטית של  5לגאולה הפרטית (כמ"ש באגה"ק

ור עם הגאולה הכללית של כללות עם כאו"א מישראל קש

של הגאולה  תכלית השלימותמדבר על  איו, ובמילא ישראל)

  כשלעצמה.

שבו  עיקר המקוםוא : כאן בהל' מלכים הובהל' מלכים

מדבר הרמב"ם על מעמד ומצב העולם בימות המשיח, וזמן 

של  תכלית השלימותלבאר על  כאן הוא המקוםהגאולה, ולכן 

  . הכלליתימות המשיח והגאולה 

כמים לים ד"ההוספה ש(ועפ"ז יש לבאר חילוק ה"ל 

  רק בהל' מלכים):הוא  "מכסים

כלית תמכיון שבהל' מלכים מדבר הרמב"ם אודות 

של ידיעת ה' ששייכת אצל בי ישראל, הה "תכלית  השלימות

", הייו, דאף שיהי' "מלאה הארץ דעה את שלא דעך  –הידיעה  

שאי דרגות באלקות    –ה'", מ"מ ישארו עדיין עיים "מכוסים"  

להשיג, שישארו מכוסים משכל האדם; וזהו מה  ראפש

"מלאה  שהרמב"ם בא להוסיף דמבלי הבט על כך שאז יהי'

", מכסיםעה את ה'", מ"מ יהי' העין ד("כמים לים) הארץ ד

  ישארו עיים עלמים ובכיסוי משכל האדם.

תכלית בר שם אודות ודמשא"כ בהל' תשובה שלא מ

להבהיר  ם (צורך)מקו ןישל "ישיגו דעת בוראם", א השלימות

  שישארו עיים שיהיו מכוסים.

וסופן בתחלתן" בסופן  ובזה גם רואים העין ד"עוץ תחלתן  

כמו שהרמב"ם מסיים את ספרו בכתוב "כמים לים מכסים",   –

שישם עיים באלקות שישארו מכוסים ועלמים משכל 

ד עד"ז הוא בריש ס' הי –האדם, עיים שלא באים לידי גילוי 

יסודות הסוד י, בר"ת של המילים "ברמזם הוי' שמביא שם שֵ 

דרגות באלקות  שלן ו העיחכמות" ר"ת הוי', הייהעמוד ו

  ששארים ברמז ובכיסוי שאים באים בגילוי בשכל האדם.

*  

ראה בשיחת י"ט תמוז ה'תשכ"ח (שנאמרה כמה   – בביאור השני 

  ימים אחרי כתיבת המכתב בפנים), וזלה"ק:

ם מביא את העין "שהרמבבקיצור בהמכתכ  "הוזכר

 7מקומותבב' , ורק 6ד"מלאה הארץ דעה את הוי'" בד' מקומות

  מכסים".לים ם יכמ"הכתוב סיף גם את סיום ומ

שבב' המקומות שבהם מוסיף הרמב"ם גם  -והחילוק בזה 

את סיום הכתוב "כמים לים מכסים", מבאר תחילה העין 

לכים: "ולא יהי' עסק כל העולם , כמו בהלכות מ'דעת הדידיעת  

 בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים כו' וישיגו לדעת את ה'אלא 

הל' תשובה פ"ט ה"ב. סיום וחותם הל' מלכים. פיהמ"ש סהדרין ר"פ   6

  חלק (קרוב לסוף ההקדמה לי"ג היסודות). מו" ח"ג ספי"א. 

7  ."בהל' מלכים ובמו  



כו'" ועד"ז במורה בוכים שגם שם כותב העין  דעת בוראם

  האלוקה"). תתיאמבי אדם אז  ידיעת("שידעו דעת ה' 

 - דידיעת ה'בב' מקומות אלו שמבאר העין  -ודוקא שם 

  הכתוב "כמים לים מכסים".מוסיף הרמב"ם גם סיום 

ם מכסים" הוא כמבואר במפרשי והעין ד"כמים לי

ש"מקום המים קרוי ים, והמים ממלאים  הכתובים כפשוטו,

אותו המקום עד שלא יראה הקרקע, ואמר כמו שכל הים 

  מכוסה במים, כן יהיו כולם מכוסים וממולאים בדעה".

שרואים  רק עין של אתכפיא (שזהו באופןזה ן ומובן, שאי

באופן אחר), אלא זהו עין של את העין, ורק פעולתו היא 

סוי המים הרי זה מקום הראוי לזריעה שהרי לולי כי  -אתהפכא  

ישראל הלכו ביבשה בתוך הים", "ובי    8או להליכה וכו', וכמ"ש

והייו, שיכולים לילך בקרקעית הים, אבל כאשר "מים לים 

ה, ואדרבה: זוהי סתירה מכסים", אין זה מקום הראוי להליכ

  להליכה.

מורה על עלמא (ארץ) שקרקעית הים  -פימיות העיים וב

לים מכסים", שהמים מכסים את "כמים אגתלייא, ואילו ד

באופן שלא רואים אלא את המים, מורה על עלמא הים  קרקעית  

דאתכסייא, עלמין סתימין, שאים עלמין דאתגליין, כמבואר 

  ים בזה.כל פרטי החילוק 9במ"א

שכאשר הברא משיג דעת  -ומזה מובן גם בוגע למשל 

  ור ברא.אזי בטלה מציאותו בת, בוראו

ואע"פ שהרמב"ם אזיל לשיטתו שמסיים "וישיגו דעת 

 10הרי ע"פ ביאור רביו הזקן בתיא -" כח האדםכפי בוראם 

שעין ההשגה הוא באופן של "יחוד פלא שאין יחוד כמוהו ולא 

המדע "הוא ", מובן, שכאשר מתאחד עם כלל כו'כערכו מצא 

לעצמו, אלא כל אזי איו מציאות , 11והוא היודע והוא הידוע"

מציאותו היא המציאות של הקב"ה, כביכול. והרי זהו שלימות 

  העין דאתהפכא.

ה בוגע לדין והלכה, רתודובעין זה יש גם פק"מ בגלה 

  בקיצור. 12וכפי שיתבאר לקמן

המדובר לעיל, דכאשר משך באצי' עד עם  והה כ"ז קשור

י' צם שיש באלבי"ע, עי"ז פועל יוסף שלא יומשכו לבי"ע העיי

  אלא יתירה מזו שפועל עין חדש לגמרי.

שעין החדש שפועל הוא העין דאתהפכא, שעין זה הרי אין 

בעולם האצי', כמבואר במעלת התשובה, שתשובה הוא רק 

העין דאתהפכא, משא"כ  ישובעוה"ז הגשמי, שרק שם 

ב"עולם ברור ראית", שזה כולל גם עולם  –וים יבעולמות העל

', ואיפה ישו העין דאתהפכא"? העין דאתכפכא ישו רק האצי

  בעולמות בי"ע! 

שזהו גם העין האמור ד"כמים לים מכסים" כפשוטם, 

שאין יותר העין דקרקעית הים, שהוא עין של ארץ וקרקע, 

"כמים לים", העין דמציאות המים, שזהו העין  הי'אלא ש

  ן דאיתגליין.עלמין סתימין, לא עלמי –דעלמא דאתכסיא 

  והה כ"ז משך אח"כ גם בגלה דתורה כפי שיתבאר לקמן.

ביאת אלא  ,פשוטו בגלהע"פ אבל כ"ז הוא הוא לא רק 

לא רק גילוי שמה שעבודתה היא עין של בחי' גם  ל  ויפע  המשיח

(שאפי' מדריגת מרע"ה כפי שהי' בגלוי "גואל ראשון"  חידההי

ת אדם גיואר שחי' היא מדרהי' רק בחי' חי', (עאכו"כ ע"פ המב

הה בחי' משיח היא  שמה) חי'בומדריגת משה היא הראשון 

הה אח"כ   מדריגת משיח,  –"אי היום ילידיתיך"    –בחי' יחידה  

הפכא של המטה, שיהי' עין של את  –יתגלה עין זה כאן למטה  
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מלאה ש"לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי", וטעם הדבר, "כי  

את הוי' כמים לים מכסים", הייו, שישה המציאות הארץ דעה  

.. דעה את הוי"', ועד  מלאהציאותו עשה באופן ש"דהארץ ומ

  שהארץ היא במעמד ומצב ד"כמים לים מכסים".

  עכלה"ק.

"צ על הפסוק "לא ירעו גו' כי ועדות בפי' הצוונתבאר בהמשך ההת

ה דקאי על  מלאה הארץ דעה כמים לים מכסים" ד"ים" הוא חפירה עמוק

להם סוף שקאי על ספי' , וזה ממלאים עם מים שאין  הספי' חכמה סתימא

הכתר הכי עליונה. ונתבאר גם ההוראה בעבודה "מעשינו ועבודתינו" 

ארץ קאי על  מהפסוק "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים": ד

מונה  אתחלת העבודה, יחו"ת, ואח"כ עבודתו היא להמשיך ה –אמונה 

  ומלאה הארץ דעה. ועיי"ש. בידיעה, 

לכאורה הכוונה בהערה שם  - נ"ל ואולי יש להוסיף ביאור בכל ה

שע"פ  בלבד"לדעת את ה'  אלא יהי' עסק כל העולם  לא שמכיון שכ' ש"

  ה "לפ א בתניה בתניא " ובהגה"הוא לבדו האמתמ"ש בהל' יסוה"ת "

הוא לבדו הוא ואין זולתו" שמדגיש שלא ש  האמת ד "שא"ס ב"ה הוא אח

והוא לבדו הכל בטל אצלו אלא יתירה מזו שאין שום מציאות זולתו  רק ש 

, לכן מסיים "כמים לים מכסים" שמורה שלא רק ש"מלאה הארץ האמת

הדעה והחכמה והאמת" אלא "כמים לים  תרבהדעה" כבהל' תשובה "

  מכסים" שלא נראה ונמצא אלא הוא לבדו האמת. 

הכתוב "כמים לים  וכמו"כ במורה הנבוכים (ח"ג פי"א) מביא סיום

מסתלקת האיבה האמת בידיעת הרמב"ם "מכסים". כי גם שם כותב 

והשינאה, ויבטלו נזקי בני אדם זה לזה. וכבר הבטיח בכך ואמר וגר זאב  

ב תרעינה וגו' ושיעשע יונק וגו', עם כבש ונמר עם גדי ירבץ וגו' ופרה וד

 ואחר כך נתן סיבה לכך ואמר, כי סיבת סילוק אלה השנאות

אמתת אדם אז  וההתקוטטויות וההשתלטויות היא ידיעת בני

  דעה  הארץ  מלאה  כי קודשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו  לא  ואמר  האלוקה

  .כמים לים מכסים" 'ה את

. דעת בוראם"כו' וישיגו  ם חכמיואולי י"ל שזהו "לפיכך יהיו ישראל  

ואינו מעתיק שאר הפרטים שברמב"ם, שבזה מרומז ענין החכמה  

  .שםג"ה בתניא שבה

ובפירוש המשניות להרמב"ם שם כותב: "והתועלת הגדולה אשר 

תהיה באותם הימים היא שננוח משעבוד מלכיות, שהוא מונע אותנו  

  דעה  הארץ מלאה  כי מעשית המצות כולן. ותרבה החכמה, כמו שנאמר

'", שלשונו כאן הוא ממש בדומה ללשון הרמב"ם בהל' תשובה ה את

בה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה  "באותן הימים תר

  את ה'". 

 אמתתוכן ע"פ הנ"ל שדוקא כאשר מזכיר על הידיעה בה' (ובאופן ד"

ך  ") באופן שזהו הדבר היחידי (כמו בהל' מלהוא לבדו האמתהאלוק'" ש"

ידיעת בני אדם " ובמו"נ "אלא לדעת את ה' בלבדי' עסק ..  המשיח "לא יה

  ) דוקא שם מתאים סיום הכתוב "כמים לים מכסים". אז אמתת האלוקה"

*** 

מלכים עוד ביאורים בביאור החילוק בין הל' תשובה והל' 

  : משיחמותיהם ומלך הומלח

בתחילה (בהל' תשובה) בכללות, ואח"כ (בהל' מלכים) 

  רטיותבפ

ה'תשמ"ב  13הרמב"ם י"א יסןא) ראה לקמן.. הדרן על 

שמבאר שם שמכיון שכותב הרמב"ם בהל'  –ס"י… ואילך 

ם שהעסק היחידי יהי' "ישיגו דעת בוראם" הייו שידיעת מלכי

ה' יהי' כדבעי, בהכרח לומר שהאדם יתבטל מלהשאר בדרגת 

, ברא ויתעלה להיות חלק מאלקות שזהו "כמים לים מכסים"

  .ח"שם ספמ  11

  בשיחה הבאה (שיחה ה' בשיחו"ק).  12

  וראה גם שיחת ש"פ צו, שבת הגדול ה'תשמ"ב בסופו.  13



גמרי למים המכסים אותו ע"ד שמורה שמציאות הברא בטל ל

  "כל שהוא מבריית הים איו חוצץ". 

בהל' מלכים מוסיף "כמים לים ועפ"ז מבאר למה רק 

  מכסים": 

דמכיון שבכו"כ עיים בספר היד כותב הרמב"ם בתחילה 

את העין רק בכללות ואח"כ הוא בפרטיות, כהא שבתחילת 

ע שיש שם ן דידיעת השם רק בכללות "לידספר היד מבאר העי

מצוי ראשון" ורק בסוף ספרו בהל' מלכים מבאר העין 

" (שעלה בוראםעלית יותר "ישיגו דעת  בפרטיות יותר ובדרגא 

 –יותר "ממצוי ראשון"), וכן הוא בוגע לביאת משיח צדקו 

שבתחילת הל' מלכים מבאר העין בכללות ורק אח"כ בסוף 

כו', ועפ"ז רטיות סדר ביאת משיח צדקו והפרק מבאר בפ

הוא רק  -שקרוב לתחלת הספר  -מבאר גם שבהל' תשובה 

סיום הכתוב "כמים לים מכסים",  בכללות מבלי להעתיק

ובסוף הספר הוא יותר בפרטיות ומבאר דרגא עלית יותר 

שבסיום הכתוב  מ"מלאה הארץ דעה את ה'" והוא הדרגא

  בארוכה. "כמים לים מכסים", ועיי"ש 

אין שום מציאות מבלעדי תורה ומצות  -מכסים" "כמים לים 

 -האדם  ידיעת ה' באופן ד"כמים לים מכסים" מעלה את /

עלמא  –לדרגא ועולם עלית יותר  -עלמא דאתגלייא 

  דאתכסיא

ליל כ"ף שיחת  הנחה בלתי מוגה ללא אחריות כלל) מב) מועתק בזה (

להל' מלך המשיח ן הלכות תשובה  טבת ה'תשמ"ט, שבו מוזכר החילוק בי

  וביאור ההוספה "כמים לים מכסים":

מלאה "כי  -א. הרמב"ם מסיים את ספרו "משה תורה" 

  הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". 

, אודות 14והה, דובר כבר בימים הקודמים, באריכות

השיויים בלשוו של הרמכ"ם כאן, בסיום ספרו, לעומת מה 

שבהל' תשובה כותב  -ם ובין השיויי. 15שכתב בהל' תשובה

לים "כמים לים י"מלאה הארץ דעה את ה'" ולא מסיים עם המ

  !מכסים" ?

הביאור בזה: בהוספת המילים "כמים לים וקודת 

מכסים", מבאר הרמב"ם את (מ"ש לפ"ז) דרגת ה"דעה את 

שכשם שהים אין לו  -ה'", כפי שזה יהי' לע"ל. והביאור הוא 

", כך ידיעת ה' חודרת ם מכסיםליו, "כמים שום מציאות משל

את מציאות האדם באופן כזה שאין שום מציאות מבלעדי "דעה 

  את ה'".

מברואים שבים. וכדברי הגמ' בסיום מס'  -דוגמא לזה וה

לומר לך מה דגים   -למה משלו בי אדם כדגים שבים  "  16ברכות

שבים כיון שעולים ליבשה מיד מתים, אף בי אדם כיון 

ורשים מהתורה ומן המצוות מיד מתים", כי כל מציאותם שפ

 -איה אלא התורה והמצוות ("דעה את ה'"), ולכן ללא התורה 

  "מיד מתים".

יש לומר: בהמשילו את "מלאה הארץ דעה  -ובעומק יותר 

"כמים לים מכסים", מרמז הרמב"ם (שלא זו בלבד  -את ה'" 

אלא יתירה מזו) , שלא יכרת שום מציאות לבד ממציאותו ית'

שעי"ז שמציאותם חדורה ב"דעה את ה'" בלבד, פעלת בהם 

  לית יותר.עלי', הייו שהם עולים לעולם (דרגא) ע

  וביאור העין:

 

  דפס לעיל סימן כ"ה.  14

  פ"ט ה"ב.  15

  .סא, ב. וראה גם ע"ז ג, כ 16

  ה"כ. ו ן פי"ג הט"זייבמות קכא, א. רמב"ם הל' גירוש 17

  .. וש"172ראה לקו"ש ח"כ ע'  18

ההלכה קובעת שמי הים הם בבחי' "מים שאין להם 

, ועד שעפ"ז קבע בהלכה שאיש שטבע בים חשב הוא 17סוף"

  כמת, ואשתו מותרת להישא.

עיים: כאשר האדם מצא בים, המים מעלים ת הובפימיו

  אותו (מהעוה"ז) לעולם עלה יותר.

(שבו יכרת  : היבשה18עפ"י חסידות -וטעם הדבר 

מציאותם של הברואים) היא בבחי' "עלמא דאתגליא". ואילו 

הים (שאין מציאותם של הברואים יכרת בו) הוא בבחי' "עלמא 

  דאתכסיא", עולם עלה יותר. 

"מלאה הארץ דעה את ה'", שידיעת   -א גם במשל  כ הוכמו"

את מה מעלה ה' צריכה להיות חדורה בו "כים", שכמו הים 

כך גם על האדם להיות חדור בידיעת ה' עד שהיא שבתוכו, 

  אותו ומגבי' אותו מהעולם בו הוא מצא.  מעלה

שהלויתן (מברואי  19[וע"ד מאמר הגמ' במס' בבא בתרא

כולו, גם את היבשה, והייו, כ"ל,  העולם הים) מקיף את כל

שהים, עלמא דאתכסיא, חודר ומשך גם ביבשה, עלמא 

 דאתגליא].

מלאה הארץ,  –ימות המשיח, תקופה הא' ב' תקופות ב

  כמים לים מכסים –תקופה הב' 

ג) ראה שיחת ח' חשון ה'תשנ"ב (הנחה הבלתי מוגה ללא אחריות  

  :ואילך) וזלה"ק 272שיחו"ק ח"א ע'  -כלל 

ע"י  -…והעיקר, שזוכים לכיבוש דקיי קיזי וקדמוי 

ים שלומדים עיים אלו בתורה כ"ל, אע"פ שלכאורה הם עי

אים  -הזה, ויתירה מזו -שאים שייכים להלכה בפועל בזמן

קשורים עם הלכה בפועל אפילו בתקופה הראשוה דימות 

ויים היעוד המשיח, אלא דוקא עם התקופה השי', כשיק

  כמים לים מכסים".ד"

וכמודגש בסיום ספר הרמב"ם, שמוסיף "כמים לים 

  מכסים":

כן בהלכות -לפיתוכן העין שבסיום הרמב"ם הובא גם 

תשובה, ושם כתב "שאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'", ואיו 

מביא את סיום הכתוב "כמים לים מכסים", וטעם הדבר, כיון 

שייך  -דימות המשיח וכמו"כ בתקופה הראשוה  –שבזמן הזה 

אך ורק העין שעסק כל העולם כולו הוא ב"דעה את ה'", 

ם" שייך אך ורק משא"כ המעמד ומצב ד"כמים לים מכסי

בתקופה השי' בימות המשיח גופא, ואת זה מרמז הרמב"ם 

בהביאו את סיום הכתוב בסוף ספרו דוקא, וכמדובר כמה 

  פעמים.

  "יקיא בתיובתאסים", למעלה מ"לאתבא צד"כמים לים מכ

בלתי מוגה ללא  ד) ראה שיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב (הנחה 

  לה"ק: ) וז321שיחו"ק ח"א ע'  -אחריות כלל 

…זוכים תיכף ומיד לגילוי משיח בפשטות בגאולה 

השלימה, וכפי שהרמב"ם מתאר זאת בכמה וכמה פרטים, כולל 

ב"ם "כמים לים הפרט שבסיום וחותם הרמ –ובמיוחד 

זהו למעלה אפילו מהעין ד"לאתבא צדיקיא מכסים", ש

לא הביא  תשובה, כמרומז בזה שבהלכות 20בתיובתא"

  כ"א "כי מלאה הארץ דעה".  הרמב"ם סיום הכתוב 

***  

הרה"ג הרה"ח המוקבל וכו'  –שאביו  21הזכירא ”ר שליט”ק אדמו”כ

החילוק בין "מלאה הארץ דעה"  22ר' לוי יצחק זצ"ל שניאורסאהן ביאר

  ובפרש"י. עד, ב  19

צב, ב. שה"ש  י ר"ה ח, ד. האזיו עה, סע"ב. שמע"צ ראה לקו"ת דרוש 20

  מה, א. , ב. וראה זח"ג קג, ב. 

  . 47. שיחו"ק תשל"ג ח"ב ע' 488ח"ט ע' לקו"ש  21

  ריא). -לקוטי לוי"צ לזח"ג (ע' רט 22



עתק בזה הביאור (הביאור נתחלק לחלקים  וים מכסים", ומל"כמים ל

  ובתוספת כותרות, וכמה מהמ"מ נכנסו להערות):

לכא משיחא יגלה הקב"ה בעצמו רזי תורה [בזמן מ 
  שלא יסתתמו לעולם]

. ר׳ יהודה שבחינתו ו'אמר ר׳ יהודה זמין קב״ה לגלאה כ
ר״ש מבועי דחכמתא   הוא המנחם, שאם כשיסתלק  23הוא חסד

ונעלם דבר  , ואז כל עדת ישראל ישגו מפני כיו'תתמו כיס
 ולם. לא יהי׳ כך לעו'מעיני הקהל דלית מאן דידעי לגלאה כ

ייתא ח״ו, אלא יהי׳ חסד ה׳ שקב״ה יגלה רזין עמיקין דאור
משיחא. והיינו שהקב״ה עצמו יגלה, לא כמו  בזמנא דמלכא

, גילה, הנה הם נסתלקו שהי׳ מקודם שמשה גילה, ורשב״י
משיחא  בזמנא דמלכא כונסתתמו מעיינות החכמה. משא״

ו לא יופסק כיגלה הקב״ה בעצמו. והוא חי וקיים לעולם. א״
  עוד.  ויסתתמו

  (יסודות דחכמה ובינה)][הקב"ה (כתר) יגלה רזין 

הקב״ה הוא בחי׳ כתר, ומה יגלה רזין עמיקין דאורייתא. 
מ) דאו״א הוא היסודות (כי יסוד נק׳ רזא בכ״ רזין עמיקין

וסתומים, כי או״א נקראים נסתרות,   עליונים, שהם עמיקין
בא, עמיקא יסוד א והם עמיקין, ממעמקים, עמיקא דכלא,

דתורה שעלי׳ איתמר אלפיים   . והוא הבחי׳24דבירא יסוד אימא
׳ אאלפך בינה, כלעולם שהוא בחי׳ אאלפך ח  תורה  שנה קדמה

  השעשועים יום יום דתורה.

דעת עליון   דעת עליון. – ת ה' [מלאה הארץ דעה א
  מחבר חכמה ובינה]

ואיך יכולים לקבל זה הוא בגין דמלאה הארץ דעה את ה׳, 
עליון הוא המחבר הוא בחי׳ דעת עליון, שדעת  את ה׳ דעה

לכן יכולים לקבל הרזין עמיקין  א עליונים.ו"היסודות דא
באורחות ודרכים  א עליונים. ודעת עליון אינו מתפשטו"דא

  .25עת תחתון המתפשטכמו ד

[מלאה הארץ דעה את ה' (דעת עליון יכסה את 
(כמים  רזין עמיקין) כמים לים מכסים –יסודות או"א 

  או"א) מכסים)](דעת תחתון) לים (מלכות ד

דעה  לכן לא הזכיר ר׳ יהודה אורחהא. ואמר הדמיון על
. הנה 26את ה׳ כמים לים מכסים, מים הוא בחי׳ דעת תחתון

הנק׳ ים, וגם   תחתון מכסים לים ליסוד דאימא  כמו שמים דעת
ינו דהי  נרמז בזה יסוד דאבא, י׳ אבא, מ׳ אימא, והוא הב׳ עטרין

 כתחתון מכסים אותם כמו״א, המים דעת ו"המלכיות דא
את ה׳ בחי׳ דעת עליון הוא מלא ומכסה את הרזין  הדעה

(שלמעלה מהעטרין שהם המלכיות)   עמיקין שהוא היסודות
רזין להורות על  הו שהוסיף ר׳ יהודה תיבתוז דאו״א. (

  . 27היסודות, שלמעלה מהמלכיות)

אינו מתפשט, דעת עליון ש –[כולם ידעו אותי 
דעת תחתון  –משא"כ עתה שמקבלים מעיני העדה 

  שמתפשט]

 

  כמ״ש לקמן בריש האד״ר בצוצי אורות שם.  23

  ועיין במק״מ שם. כמ״ש לעיל בפ׳ בשלח דס״ג ע״ב  24

ע״ח שער  אריז״ל פ׳ שמות בפסוק כי סר לראות. וב כמ״ש בל״ת לה 25

  דרושי הצלם דרוש ב׳ בכללי חו׳׳ג כלל י״ז ע״ש. 

זאת יהי׳ בזמנא דמלכא משיחא הוא ולא ילמדו איש  ועוד
עתה . היינו לא כמו ו'ידעו אותי כ כי כולם ו'את אחיו כ
מקבלים מהם,  עיני הקהל וכל עדת ישראל היושהיודעים 
דעת  שהואי׳ דעת תחתון, שהידיעה דעתה הוא בח והוא מפני

המתפשט. הנה עיני הקהל הי׳ בהם בחי׳ דעת תחתון, והם 
עדת ישראל. כי דעת תחתון הוא דעת המתפשט,   השפיעו לכל

  הקהל, וכל עדת ישראל.  וכנ״ל מהו ענין זה דעיני

השפעת איש (דעת תחתון) את אחיו  –ילה [תח
איש (תפארת משפיע) את רעהו   –(לתפארת). אח"כ 

  ד)](יסו

מה שנמשך   ה הוא מתחלה איש את אחיו הואוסדר ההשפע
 מדעת תחתון המתפשט לת״ת הנקרא אח. כי הדעת התחתון

הוא מה  ואיש את רעהו כ. ואח״28מתפשט בגופא שהוא ת״ת
עהו כי גוף וברית כחד שנמשך מת״ת ליסוד, הנקרא ר

  .חשבינן

וזמ״ש רעך וריע אביך אל תעזוב, קאי על יסוד שהוא (
יע אביך דחב׳ כמ״ש בפע״ח בכוונת הוא ר רעך דת״ת, וגם

ע״ש. אל תעזוב הוא עדמ״ש  בפי׳ ומשלוח מנות איש לרעהו,
הנקרא דל, הנה   ולא ראיתי צדיק נעזב, שצדיק קאי על יסוד

  )., כי ז״א ת״ת אינו עוזב אותואם שהוא דל, אך אינו נעזב

גם מדעת נמשך ליסוד וכמא׳ אין קישוי אלא לדעת. 
בכדי שיתן אותה   משך מדעת ליסודנ  נ״ל שהעטרא דגבורהוכ

  לדעת דמל׳. 

 –דעת עליון שאינו מתפשט  -[כולם ידעו אותי 
  מלאה הארץ דעה]

שהוא בחי׳ דעת המתפשט,  וכ״ז שייך בדעת תחתון
הארץ  בלתי מתפשט, הנה כשמלאהבדעת עליון ה כמשא״

ואיש את דעה את ה׳, דעת עליון, לא ילמדו איש את אחיו 
עו אותי למקטנם ועד גדולם. שהקטנים כולם יד רעהו. אלא

 כה בעצמו. וא״"יקבלו מפי הקב לא יקבלו מהגדולים, אלא
שזה יתכן כשמקבלים  ,לא שייך שיהי׳ כל עדת ישראל ישגו

כל עדת  דבר מעיני הקהל, אז מעיני הקהל, הנה כשונעלם 
 בעצמו,  ישראל ישגו. אבל לעתיד יקבלו גם הקטנים מהקב״ה

קטנם לגדולם, כי נעוץ סופן דוקא  ואדרבה קדים בפסוק
  .בתחלתן, וכמובן

כל  -אורות עקודים  –טעמי תורה  -[רזין עמיקין 
איש את אחיו כי כולם לא ילמדו   –האורות בכלי אחד 

  ידעו אותי]

ה יותר הרזין עמיקין שיגלה הקב״ה בזמנא ועוד למעל(
הטעמי תורה שעתה לא נתגלו, ולימות הוא  ,דמלכא משיחא

מנשיקות פיהו וכפרש״י שם,  משיח יתגלו כמ״ש ישקניה
ושם לא  .29דא״ק  והוא בחי׳ אורות העקודים היוצאים מפה

את אחיו כו׳ כי הרי כל האורות עקודים בכלי אחד,   ילמדו איש
  ,אותי ולכן כולם ידעי

  כמ״ש בע״ח שם בדרוש א׳ ע״ש.  26

  ועיין בדרוש א׳ שם.  27

  . כמ״ש בכלל י״ז שם 28

  ועיין בלקו״ת בד״ה שה״ש דרוש הראשון ע״ש.  29



מעקודים יצא תחילה  –[מקדים קטנם לגדולם 
  מלכות (קטנם) ורק אח"כ כתר (גדולם)]

קדים קטנם לגדולם, כי בעקודים יצאה ונתגלה ואדרבה 
וכידוע, א״כ קדים קטנם  30שכתר באחרונה מתחלה המל׳ עד

  לגדולם. 

כל  -השבירה בנקודים דתוהו, אזי  –[עיני הקהל ישגו 
  בירה בז' תחתונות דתהו] הש -עדת ישראל ישגו 

שיכול להיות שכל עדת ישראל ישגו מפני ה ינו מיהו
ו הוא הו, שתהמצד נקודים דת  הל, הואשונעלם דבר מעיני הק
הקהל אז כל  כשונעלם דבר מעיני הבבחי׳ עינים כידוע, הנ

  עדת ישראל ישגו, הוא ע״ד השבירה דתהו, 

[תחילה השבירה בז"ת דתוהו ואח"כ הביטול 
  עיני הקהל] –ים חכמה ובינה דאחורי

ו, הישראל הוא ע״ד השבירה דהז״ת דת וי״ל כל עדת
ב. כי ו"ביטול האחוריים דח הקהל הוא ע״דונעלם דבר מעיני 

. ולכן קדים נהבי  קהל גי׳ ע״ב ס״ג דחו״ב, הקה״ל גי׳ חכמ״ה
הקהל.  נעלם דבר מעיניו כבפסוק כל עדת ישראל ישגו ואח״

בירתם גרמה ביטול האחוריים כי מתחלה נשברו הז״ת, וש
וכמ״ש במ״א בס״ד בענין ויהי לשון צער, ו״י הוא ( דחו״ב

  . 31ה״י ביטול אחוריים דחו״ב) ואח״כ תהשבירה דז״

שבירה בדעת דתוהו הכולל   –[כל עדת ישראל ישגו 
  כל המלכים דתוהו]

 הישראל ישגו הוא ע״ד השבירי״ל כל עדת  ובפרט
הכולל את כל המלכים  ,ו, בלע, דעתהדת וןדהמלך הראש

כמו  (כל עד״ת ישרא״ל הוא מספר אלף וא׳ די״ן, הואדתהו 
דדין שמהמלך בלע דעת כנ״ל מהא״ד ועם  האלף וא׳ עלמין

הוא אלף ש״ך די״ן, הוא כמו וע״ד הי״א יריעות   מספר ישג״ו
ן הוא האמות מרובעות שבה עזים ששרשם מתהו, שמספר

כי שבירת  יני הקהל,אלף ש״ך במכוון) ועי״ז ונעלם דבר מע
. 32א זב״זו"מניעת הסתכלות העינים דא ההמלך דדעת גרמ

  ו שנשבר ונתבטל,המר מצד תוכ״ז יתכן ושייך לו

יגלה הקב"ה (א"ק)  –[בזמן מלכא משיחא (חסד) 
שבירה, כמים חסד) ששם אין  -רזין עמיקין (עקודים 

  (חסד) לים מכסים]

 ה, לגלאבזמנא דמלכא משיחא זמין קב׳׳ה, א״ק כמשא״
עקודים שמפה דא״ק, ואז לא יהי׳ שום   רזין עמיקין, הוא בחי׳

את ה׳ כמים לים מכסים. ה דע שבירה כלל, ומלאה הארץ
 פמכסי״ם גי׳ ה״ם מים. כמי״ם לי״ פ״א משיח״א גי׳ ה״כמל

שהוא   מים הם חסדים. והיינו עקודיםחס״ד, והוא בחי׳ מים, כי  
הו שאמר זה ר׳ וז   .חמ״ש באוצ״כ  ,בסוד החסדים, בחי׳ אברהם

  ).דוקא שבחינתו הוא חסד יהודה

  

 ח"ג

מלך המשיח הלכות   

  ע"ד כתר תורה –וסה לא מילוי כ"א מכ

בביאור הראשון שהיא חלק מהדרן על הרמב"ם שנאמרה בי"א ניסן  

- בארוכה), שם מבאר בארוכה (סעיפים ח אדפס בסימן כוה'תשמ"ה (ה

לא לדעת את ה' בלבד"  יב) שמ"ש הרמב"ם "לא יהי' עסק כל העולם א

מורה שבנ"י יהיו מוכתרים בכתר תורה, ומקשר זה לפסוק "כמים לים  

ים", הנה נקודה זו היא באריכות יותר קצת בשיחת אחש"פ ה'תשמ"ה מכס

  ) וזלה"ק:1834התוועדויות ח"ג ע'    –כלל  בלתי מוגה ללא אחריות  (הנחה  

…עדי קיום היעוד שבו חותם ומסיים הרמב"ם את ספר 

"לא   -ספר הי"ד מתחלתו עד סופו)   כלד (לאחרי וע"י לימוד  הי"

ת ה' בלבד .. שאמר כי מלאה יהי' עסק כל העולם אלא לדעת א

  הארץ דעה את ה'",

מת העין ע"ד ובדוג  -ומוסיף ומסיים: "כמים לים מכסים"  

את כל מציאותו עד שכל  מקיפהד"כתר תורה", שהתורה 

תוכן העין ד"כמים לים גם  -בתורה, וזהו  מכוסהמציאותו 

את  יקיפו ויכסו"אין מים אלא תורה"  -מכסים", שה"מים" 

  תם של כל הבראים שבעולם.כל מציאו

כלומר: כוות הרמב"ם בהביאו את סיום הפסוק "כמים 

כל להשמיעו, שמה שלעת"ל "לא יהי' עסק    -לים מכסים" היא  

ת ה'", דעה א  הארץ  אלא לדעת את ה' בלבד ... כי מלאה  העולם

לא יהי' זה באופן שקיימת מציאות ד"עולם" ו"ארץ" בפ"ע, ורק 

עם "דעה את ה' .. (ע"ד העין ד"תורה   המלאשמציאות זו תהי' 

העין מתקיימת"), כי אם באופן ד"כמים לים מכסים", הייו, ש

ד"דעה את ה'" (תורה) מקיף ומכסה את המציאות ד"כל 

פים ומכסים את כל העולם" ו"הארץ", בדוגמת מי הים שמקי

 

  כמ״ש בע״ח.  30

  בע״ח שער שבה״כ פ״א וב׳ ע״ש. ועיין  31

  בע״ח שער שבה״כ פ״א שם. כמ״ש   32

הברואים שבתוכו, עד שאין רואים כי אם מים (תורה) בלבד 

  שהאדם עשה מוכתר בתורה). –כתר תורה" (ע"ד העין ד"

***  

הוסיף דאף  בא ל  "כמים לים מכסים"מובא שההוספה ד  -בביאור הב'  

שיהי' ידיעה בה' בימות המשיח הנה זה לא יבטל את מציאות האדם אלא  

  תמלא אותו,  

ם הי' עש מה מראה בהנחה בלתי מוגה שמביא שם כמה דוגמאות ו

איתא בסנהדרין   –מציאותם נתבטלו מש השיגו אלקות כאשר  אלו

דכאשר הבין אצבע קטנה של הקב"ה נתבטל מציאותו לגמרי, בן עזי  

נדב  שנכנס לפרדס ונתבטל ממציאותו לגמרי, מבואר באוה"ת בנוגע ל

שהוא מצד גדול הנועם והעריבות "בקרבתם לפני ה' וימותו" הו ביוא

יאו סיום הכתוב והמתיקות והגעגועים. וזה בא הרמב"ם לשולל בהב

  ם מכסים". כבפנים.  "כמים לי

בענין אופן השגת השלילה בימות המשיח שע"ז מוסיף  –בביאור ג 

הרמב"ם "כמים לים מכסים", מובא בזה ביאור ממק"א באו"א שמבאר  

יות תשמ"ה ו(התוועד של האדם גופאשידיעת השלילה יהי' מציאותו 

  :33)1033ח"ב ע' 

גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי אמרו ד' לשוות של 

לזה "והבאתי", לשון חמישי, דקאי על הגאולה   -לקחתי, ווסף  ו

  העתידה.

ועים בספירות: ד' לשוות של גאולה (שאמרו לאחרי 

ותיות ההקדמה ד"אמור לבי ישראל אי הוי'") הם כגד ד' א

"החמישית  –שם הוי' (דלעילא). ולשון החמישי ("והבאתי") 

ל ח"ב סימן הערות קצרות ע"פ פימיות העיים …  וראה גם לעי  33

  שגם העיים הכי עלים דהשגת השלילה ) " 582סה"ש ה'תש"א ח"ב ע' (מ

  יומשכו באופן של השגת החיוב". ועיי"ש. 



תר (תכלית העילוי כגד קוצו של יו"ד, ספירת הכ - לפרעה"

  דהוי' דלעילא).

 -וזהו גם הקשר עם דברי הרמב"ם בסיום וחותם ספרו 

שזהו הגורם  –שלעתיד לבוא (לאחרי שלימות עבודת התשובה 

' עסק כל העולם אלא לדעת לגילוי שם הוי' דלעילא) "לא יהי

י' (וממשיך את ה' בלבד.. שאמר כי מלאה הארץ דעה את הו

  סים":ומסיים) כמים לים מכ

בהתחלת ספרו מבאר הרמב"ם שידיעתו של האדם 

לכל לראש, שישו "מצוי ראשון והוא ממציא כל   -באלקות היא  

מצא", ומזה בא לידיעת השלילה ש"מצוי" זה הוא "שלא 

  אמיתת המצאו".במציאות", "

ובסיום וחותם ספרו מבאר כיצד תהי' ידיעת אלקות לעתיד 

י' כמים לים מכסים", "כי מלאה הארץ דעה את הו –לבוא 

כלומר, לא זו בלבד שאז יהי' שלימות הגילוי דהוי' דלעילא 

(קוצו של יו"ד), אלא עוד זאת, שידיעת השלילה ד"מצוי שלא 

תהי' באופן ד"כמים לים במציאות" (עד לשלילה היותר עלית) 

של האדם, בדוגמת   מציאותוהייו, ששלילה זו עשית    -מכסים"  

למעלה) ומכסים על קרקעית הים והברואים מי הים שמקיפים (

שבו, עד שלא רואים אלא מים בלבד (תכלית הביטול), וביחד 

עם זה, ישה המציאות דקרקעית הים והברואים שבו, אלא 

וכמבואר בדרושי חסידות בביאור  מי הים. -שמציאותם היא 

להם (לצדיקים) כפים  שלעתיד לבוא הקב"ה עושה 34מארז"ל

  על פי המים. כשרים ושטים 

ויש לומר שזהו גם הפירוש ד"והבאתי" שאמר על הגאולה 

כיסה בפים ("מ'גייט אריין איעוויייק"), כלומר,  -העתידה 

  עם עצמותו ית'. שמציאותו של יהודי כולא חד  בגילוישרואים 

 -מן הגלות וגם עין זה פעל ע"י מעשיו ועבודתיו במשך ז

 35באופן ד"יתפרסון מיי'", כידועע"י לימוד תורת החסידות 

תורה אזי -פתגם אדמו"ר מהורש"ב "ע שכאשר לומד לקוטי

"ידעתיו הייתיו", כלומר, לא רק באופן של ידיעה, שתוקע 

לדת המדות, אהבה ועפי' מחשבתו בחוזק כו', עד שבא להו

  תיו"."היי –, אלא יתירה מזו 36ויראה ועפי'

*  

ד"ידעתיו הוויתיו" ובהערה על אתר מביא  בענין ידיעת ה' בימו"מ באופן 

הנחה בלתי  -ראה ד"ה פדה בשלום תשל"ח  –ממ"ש אדמו"ר מהורש"ב 

    י"ט כסלו (בהוספות) ע' תקיב):-(סה"מ יו"ד מוגה

להזמן דימות המשיח, שכמ״ש  וזה עשה הקדמה קרובה

הטובה תהי׳ מושפעת הרבה וכל המעדים מצויין  37הרמב״ם

׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד כעפר ו(מ״מ) לא יהי

כי מלאה הארץ דעה את ה׳  38כו׳ וישיגו דעת בוראם כו׳ שאמר

כמים לים מכסים. שאמיתית עין הידיעה בה׳ היא כמאמר כ״ק 

 (מהורש״ב) ״ע שכשלומד לקו״ת שומע (הערט ער) אדמו״ר

, ועי״ז יתן הכח שיהי׳ מעין זה אצל כל ההולכים 39עצמות

רחותיו, וכידוע מה שאמר כ״ק אדמו״ר (מהורש״ב) בדרכיו ואו

, שכאו״א העוסק בחסידות כו׳ 41בעין ידעתיו הייתיו 40״ע

מרגיש כ״א כו׳ ההייתיו שבא מצד הידעתיו שבשמה (דערהערט 

ם ידעתיו דעם הייתיו ווָאס קומט פון דע ידעדערער כו׳

    שבשמה).

***  

ייק שם מפס"ד שמד 129ראה שיחו"ק תשכ"ה ח"ב ע'  -בביאור ה 

   הרמב"ם שלע"ל יהי' גילוי הדעת.

 

  סהדרין צב, רע"ב.  34
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  . תיא ספ"ג 36

    סוף הל׳ מלכים. 37

    ישעי׳ יא, ט.  38

***  

  ביאורים בביאור ההוספה "כמים לים מכסים":  עוד מועתק בזה 

  לא רואים אלא מים טהורים דעת

  בסופו ואילך: 600יות תשמ"ח ח"ב ע' ועדוא) התו

בהמילים "כמים לים מכסים" הרמב"ם מסיים את חיבורו, 

ם מביא את הפסוק, אבל דמוסיפו על מ"ש בהל' תשובה, דגם ש

איו מסיים "כמים לים מכסים", אבל בסוף חיבורו, שמדבר על 

ימות המשיח שזהו בסוף החיבור, מביא גם סיום הכתוב "כמים 

  לים מכסים". 

יש, דבכלל יכול להוסיף ולהדג "כמים לים מכסים" בא

והיא  ת "ארץ"ארשלהיות "מלאה הארץ דעה ה'" אבל הארץ 

  ה',בדעה את  מתמלאת

"מים  –אבל בוגע ללע"ל יהי' יתירה מזו, ד"מים" 

את כל המציאות דכל  תכסההטהורים" "מי הדעת הטהור" 

. וכאשר יביטו על העולם ("מ'וועט א קוק טאן אויף העולם

  רק ה"מים". וועלט") יראו

***  

מציאות העולם בימות המשיח ע"ד הברואים שבים: 

מים, ולע"ל יראו  ישה מציאות העולם, אבל מציאותו היאד

, מיד (איך שכל הבראים מצאים תמיד ב)מקור חיותם

   ותכלית השלום

 .91ועדויות תשמ"ב ח"ד ע' ו. הת136ב) שיחו"ק תשל"ח ח"א ע' 

  ואילך: 837התוועדויות תשמ"ה ח"ב ע' 

כותב הרמב"ם בסיום וחותם ספר יד החזקה: "לא יהי' 

שאמר כי מלאה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד.. 

  הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". 

 –וכמדובר כמ"פ אודות דיוק הלשון "כמים לים מכסים" 

ת כלל, כי שזהו בדוגמת ברואים שבים, שאים ראים למציאו

בים רואים "מים" בלבד למרות שבים  כאשר מביטים בהר או

מצאים דגים, אמרו חז"ל "כל מה שיש ביבשה יש בים", ולא 

  , אלא ש"הרבה מיים בים שאין ביבשה".עוד

הייו, דישם בראים במים עם כל מציאותם (כל אבריהם 

דרבה: וגידיהם וכו' הראש של הדג, וספיריו וקשקשיו וכו'), וא

 וידגועין ד"פרו ורבו", שלכן אמר "אצל הדגים מודגש ביותר ה

 לרוב בקרב הארץ" (ויחי מח, טז), "כדגים הללו שפרים ורבים

ואין עין הרע שולטת בהם" (פרש"י עה"פ. וראה ברכות כ, א. 

 ("שזוהי מעלת חודש אדר שמזלו "דגים", וזהו גם מה  –וש

"לפרות ולרבות כדגים" (שו"ע אדה"ז  –שאוכלים דגים בר"ה 

  תקפ"ג ס"ב).או"ח ס

בדוגמת דגים  –לים מכסים"  ומזה מובן שהלשון "כמים
  מורה על ב' פרטים:  –שבים 

מציאותם איה ראית כלל, כי כל מציאותם היא  (א)
  מציאות המים. 

אמם, החילוק  -(ב) אע"פ שישם ריבוי ברואים במים וכו' 

המים,  בתוךשהברואים שבים מצאים תמיד  -שבייהם הוא 

כות), שהרי חיותם" (כדברי הגמרא בסיום מסכת בר ב"מקום

חרי כן, כל בראו מן המים, כמ"ש "ישרצו המים גו'", וגם לא

 הביטולמשך זמן קיומם חיים הם במים, הייו, שיכר אצלם 

מי הים (בדוגמת הבראים שבעלמא  -למקור חיותם 

דאתכסיא), ועד כדי כך, לגבי כל העולם כל מציאותם הוא מים, 

בראים) שכאשר העולם רואה רק מים (אע"פ שישם בו  דכל

חיותם, ורק   מסתכלים עליהם, הה לכל לראש רואים את מקור

    . 63סה״ש תש״ג ע׳  39

    . 27יץ ה׳ש״ת ע׳ יסה״ש ק 40

ס׳ העיקרים מ״ב ספ״ל. מדרש שמואל לאבות פ״ו מ״ז. וראה מו״ ח״א   41

    פ״ח.



לאחרי חקירה ודרישה וספת רואים את פרטי הברואים עצמם 

מעשיך ה'" (עד לריבוי גדול יותר מאשר הברואים  רבו"מה  –

  שביבשה, כ"ל);

יא מים, מובא וכהראי' לכך שכל מציאות בוראי הים ה

כל שהוא מבריית המים טהור, ואיו בחסידות מדעת רשב"ג, ד

, לא כמו מי 42מהמים (ואפשר לאוכלוחוצץ, דמכיון שהוא ברא  

הים שאפשר רק לשתות) הה ע"פ תורה (לדעת רשב"ג) 

  מציאותו היא מציאות המים.

בוגע לשייכות התורה לב"י, שזהו  43וכהמשל דר"ע

  ג למים שהוא מקום ומקור חיותו.בדוגמת השייכות של ד

אף שגם הם בראו מן  -עומת זאת, הבראים שביבשה ול

מקור   בתוך"תוצא הארץ גו'", אים יכולים לחיות  העפר, כמ"ש  

על חיותם, קבורים באדמה, רחמא ליצלן, אלא בהכרח שיהיו 

פי האדמה, במקום האויר וכיו"ב, הייו, שראים לדבר בפ"ע 

  דוגמת הבראים שבעלמא דאתגליא). ממקור חיותם (ב

" כמים לים מכסיםוזהו העין ד"מלאה הארץ דעה את הוי'  

יד לבוא, (אף שיהי' עולם גדול עם כל הברואים שבו "מה שלעת  -

רבו מעשיך" ו"מה גדלו מעשיך", הה בכ"ז זה) יהי' הביטול 

אצל כל הברואים שבעולם (הן ברואים  גלוילאלקות באופן 

רכו ואים שביבשה), עד כדי כך, שלא יצטשבים והן בר

 ידמלהתבוות וראיות בשכל כו' כי כאשר יסתכלו עליהם יראו  

"כח הפועל  –חיותם  מקור(במסקא והחה ראשוה) את 

האלקי בפעל", "בדבר הוי' שמים עשו וברוח פיו כל צבאם" 

הרי זה כדי לדעת  -(ואדרבה: אם יש צורך בהתבוות ושקו"ט 

  על כל פרטיו). הבראותו של את מציא

ל העולם כולו יהי' כמו בראים שבים שעין בלתי טובה (ג) כ
טת בהם, ואדרבה: "גם אויביו ישלים אתו", הייו, איה שול

לשון שלימות, ובעבודת  –שפעל מעמד ומצב של שלום, כולל 
הרי זה העין דזדוות עשו לו כזכיות, ועד ל"זכיות"  –האדם 

  ממש.

  

*  

שמבאר שם ש"כמים לים   52גם שיחו"ק תשל"ט ח"ב ע'  ראה

איך שכולם קשורים   מכסים" כדגים שבים שאינם מציאות, לע"ל תתגלה

  למקור חיותם כדגים שבים ויהי' זה בגילוי בעלמא דאיתגליא. 

***  

  דעת בוראם פועלת כמים לים מכסים 

ש"פ חיי שרה  –שיחת ש"פ חיי שרה ה'תשי"ג (שיחו"ק תשי"ג  ג)

  ו):סט"

. וכמ"ש 45שיגלה פימיות התורה -של משיח  44עיו

שיח .. אלא הרמב"ם "לא תאוו החכמים והביאים ימות המ

כדי שלא יהי'  -כדי שיהיו פויין בתורה וחכמתה", וממשיך 

"וישיגו  -מקום לטעות לאיזה חלק בתורה מכווים הדברים 

ימוד ", שזהו לדעה את ה'.. שאמר כי מלאה הארץ    דעת בוראם

  יות התורה, ידיעת השתלשלות והספירות כו'.פימ

סוק "כמים ועפ"ז יש לבאר זה שהרמב"ם מביא גם סיום הפ

כיון שלימוד פימיות התורה פועל רגש הדביקות   -לים מכסים"  

עם אלקות, שאיו דבר פרד כמציאות לעצמו, אלא כל מציאותו 

מת דגים שמכוסים במי הים עד שכל גוהיא אלקות בד

 

דאע"פ שאומרים עליו ברכת שהכל הי' בדברו אין זה כי הדגים הם   42

  אלא מכיון שאין להם ברכה מיוחדת. מים 

  ת סא, ב. ברכו 43

  במשך למה שאמר לפ"ז:  44

שיו, כשמצאים בזמן הסמוך לביאת המשיח, ודאי ילמדו כל ב"י  ...עכ 

תורת החסידות, כיון שזוהי ההכה והכלי לביאת המשיח, כהמעה של משיח  

  לכשיפוצו מעיותיך חוצה.    -להבעש"ט על שאלתו אימתי קא אתי מר 

לביאת המשיח:[ההמשך   וביאור השייכות דהפצת מעייות החסידות

  בפים]. 

  י שה"ש א, ב. לקו"ת צו יז, א ואילך. פרש" ראה  45

ציאותם היא מציאות הים. וכמו שאמר רבי עקיבא שב"י מ

שמתחייב הדבר ותורה הם כדגים שבים, אלא שר"ע אומר איך 

ע"פ שכל עם ק"ו ("ומה במקום חיותו וכו'"), ואילו לימוד 

כמו דגים שבים. וגם אם  שעשים באמתפימיות התורה פועל 

יות מהאלט יט דערביי"), הרי מצד פימלא אוחזים בזה ("

  התורה כן הוא, וסוף סוף מגיעים לזה.

***  

  46ידיעה בה' ע"י ההגה יסית –כמים לים מכסים 

  סה"מ ה'תשמ"ה ע' קכג:  –) מאמר ד"ה החודש הזה לכם ה'תשמ"ה  ד

ההוספה כמים לים מכסים היא בהתאם להפרטים שכתב 

בתחילת ההלכה, דכתב שם, שלע"ל "לא יהי' שם לא רעב ולא 

ותחרות כו' ולא יהי' עסק כל העולם אלא מלחמה ולא קאה 

 לדעת את ה' בלבד כו'", דידיעה זו היא מתוך הס שלמעלה

מהטבע, מצב שאין בו קאה ותחרות כו'. ועד"ז מ"ש שם 

ו דעת בוראם כו'" שהוא למעלה מבחי' "מצוי ראשון", "וישיג

וזה רמז במ"ש בסיום העין שם "כי מלאה הארץ דעה את ה' 

", דעין יבשה וים הם עלמא דאתגליא ועלמא סיםכמים לים מכ

ים כמים לדאתכסיא, טבע וס. ומזה מובן שידיעת ה' "

" היא הידיעה שע"י הההגה הסית. שמזה מובן המעלה מכסים

שבההגה סית על ההגה טבעית, כי ידיעת ה' מהההגה טבעית 

מוגבלת לפי העולם וכו', משא"כ ההגה סית היא למעלה 

  מעולם.

***  

  העצה לשלימות האחדות והשלום לע"ל  –"כמים לים מכסים"  

  :ואילך 42ה) ראה שיחו"ק ה'תשכ"ג ע' 

המעמד ומצב ש"מלאה הארץ דעה את ה'", יפעול על האדם 

שיהי' רחבות במוחין מצד התגלות "דעה את הוי'" (הוי' דייקא, 

, שזהו"ע של התאחדות ההפכים), ובאופן 47הי' הוה ויהי' כאחד

את ה'", הייו, לא רק הבה והשגה, אלא גם עין  עהדשל "

שבתו בחוזק" שזהו באופן ש"יתקע מח  48הדעת, כמבואר בתיא

אצלו רחבות המוחין, הרי זה יפעל באדם ובכחות פשו שתהי'    -

ובמילא יהי' שלום ביו ובין חבירו, ועד לתכלית השלימות בעין 

  השלום. 

שהרי מציאות  -ובדרך ממילא תהי' הפעולה גם בעולם 

שיהי' סדר  - 49העולם היא "בשביל ישראל שקראו ראשית"

רעו ולא ישחיתו", אפי' בהעיים ההגה בעולם באופן ש"לא י

  שהם בסוג של חי, צומח ודומם.

אלא דלכאורה לזה מספיק תחילת הכתוב "מלאה הארץ 

דעה את ה'", אלא הפסוק מוסיף "כמים לים מכסים", וי"ל 

  ה "כמים לים מכסים":הביאור בההוספ

א אמם באופן ש"דעה העין ד"מלאה הארץ דעה את ה'" הו

מציאותו, אבל רק עד כמה שביכלתו  את ה'" ממלאת את כל

להכיל. וכיון ש"אין דיעותיהם שוות" (כשם שאין פרצופיהן 

, הרי עדיין שאר חילוק ביו ובין חבירו, שכן, אף שאצל 50שוים)

כל, מ"מ, כיון שכלי המוח והשכל שיהם מלאים כלי המוח והש

מכלי מוחו ושכלו, אזי אין לחבירו של חבירו קטים יותר 

מקום בערכו. וכיון שכן, הרי לא זו בלבד שאין זה מביא תפיסת  

אמיתית השלום, אלא אדרבה, לפעמים הרי זה יכול להגדיל 

  יותר את פירוד הדעות.

מבאר    –  143הע'    407וראה גם שיחת י"א יסן ה'תש"א סה"ש ח"א ע'   46

"כמים לים מכסים" מרמזים לתקופה שי'  שם שהמילים שהוסיף בסיום ספרו  

ן על הרמב"ם  בימות המשיח שיהי' אז סים למעלה מהטבע. ומציין שם להדר

באר שם בארוכה שההלכה האחרוה קאי על  ) שמ ??? סימן...ה'תש"א (לעיל 

  תקופה הב'. וראה גם ביאור משיחת ח' חשון ה'תש"ב. 

  זח"ג רז, סע"ב. פרדס ש"א פ"ט. תיא שעהיוה"א פ"ז.  47

  ספ"ג.  48

  פרש"י ורמב"ן ר"פ בראשית.  49

  ראה ברכות ח, א. סהדרין לח, א. ועוד.  50



  ובפרטיות יותר: 

לאיש פשוט בתכלית  יש הבדל בהיחס שבין חכם בתכלית

הפשוט, אף שאיו חשב שהאיש  -שאיו שייך לעין של שכל 

החכם הגדול, מ"מ, יכול להתקשר עמו עי"ז   למציאות כלל בעיי

, שאז עשה האיש פשוט בבחי' רגל של 51שותן לו איזה ציווי

החכם, ומצא, שהאיש פשוט איו מבלבל את החכם, והחכם 

  מו במצב של שלום; יכול לסבול אותו, ולהיות ע

שייכות לשכל, כך משא"כ חכם קטן, שמחד גיסא יש לו 

אצלו, ולאידך גיסא, הרי שכלו קטן שיש לו איזו תפיסת מקום 

הרי דוקא   -ורחוק בערך אליו עד שאיו יכול להקרא בשם חכם  

מצד שייכותו לשכל יכול להיות עין של ביטול ושבירה 

  . 52וגע לקרבותומחלוקת גדולה יותר, כמו שמציו ב

עה את ה'" יהי' שהעין ד"מלאה הארץ ד -והעצה לזה 

  באופן ד"כמים לים מכסים":

מכסים  -ב"כמים לים מכסים" יש שי גדרים: מחד גיסא 

המים את כל מציאות האדם (מעל לראשו) והארץ כולה, אבל 

  הרי גם בים יש הרים וגבעות ובקעות.  -לאידך גיסא 

עתיד לבוא יהיו כלי המוחין שוים כלומר: אין הכווה של

"ולא ילמדו גו' כי כולם ידעו אותי  54אמר שהרי - 53אצל כולם

מקטם ועד גדולם", הייו, שגם אז יהיו החילוקים בין ל

"קטם" ל"גדולם", אלא, שהלימוד יהי' באופן ד"כמים לים 

מכסים", הייו, שהמים מכסים את כל מציאותו, מעבר לראשו, 

והרי זה מים דקדושה,  –מאומה מלבד מים  כך שלא רואים

ן כמה דקדושה, שפועלת אצלו ביטול, וביטול באופדהייו ח

שמציאותו איה ראית כלל, ולכן יהי' אז אמיתית עין השלום 

  בתכלית השלימות. עכלה"ק.

 –ואילך)  83וראה גם שיחת כ"ט תשרי ה'תשכ"ב (שם ע' 

  ביאור עין ה"ל בעבודת האדם.

***  

  תכלית השלימות בהמשכת עצמות ומהות   –לים מכסים    כמים

  : 366ו) ראה שיחו"ק ה'תשנ"ב ח"ב ע' 

ההוספה "כמים לים מכסים" ע"ד הרמז, יובן ביאור 

  בהקדם ביאור עין הרמב"ם ע"ד הרמז:

, 55צרים"מארץ  בופתי  מבות רידוע שרמב"ם הוא גם ר"ת "

ממשיכים  ("מצרים")הייו, שגם בעולם כפי שהוא מיצר וגבול 

, ועד שגם ב"הוא" הוא-ברוך-את ה"רבות מופתי" של הקדוש

עשה "ברוך" מלשון  -לה שבקב"ה שלמעלה מכל מדידה והגב

, שגם זה משך בעולם. ועד לתכלית השלימות 56ברכה והמשכה

  "כמים לים מכסים". –בזה, כבסיום וחותם הרמב"ם 

סק "לא יהי' עכלומר, וסף על מה שכתב הרמב"ם לפי כן 

", הייו בוראםכל העולם אלא לדעת את ה' בלבד כו' וישיגו דעת  

בבחי' בורא (ועאכו"כ כל שהקב"ה מתגלה למטה כפי שהוא 

ישו גם הגילוי דבחי' "הוא"  -הדרגות שלמטה מבחי' בורא) 

למעלה גם מהבחי' שלמעלה   -שלמעלה מבחי' בורא, ויתירה מזו  

לם האצילות הוא אך שכן, גם עומבורא, שזהו עולם האצילות. 

, ובפרט שאצילות הוא גם מלשון 57ורק בבחי' "אצלו וסמוך לו"

, האצלה והפרשה, ולא עצם 59ח אשר עליך"מן הרו 58ואצלתי"

העין, ואילו ע"י קיום המצוות של כאו"א מישראל עשה 

 

  ד. . ועו73ש"ת ע'  היום יום ח' חשון. סה"מ ה'תראה  51

"חטאת ששחטה    – הערת המו"ל: אולי הכווה לזבחים (ג, א. ובפרש"י)   52

לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשרה.. דמיה מחריב בה (דבר שהוא מיו  

מועיל בו לעקור את שמו), דלא מיה (כגון חולין שאיו מין קדשים) לא מחריב  

  בה". 

  ??? גם לעיל...ראה  53

  לא, לג. ירמי'   54

  . בא יא, ט  55

  תו"א מקץ לז, ג. ובכ"מ.  56

(באופן ד"כמים לים מכסים") עם ה"הוא"  60הצוותא וחיבור

  הות א"ס ב"ה!עצמות ומ -שלמעלה 

***  

  כמים לים מכסים –גילוי האחדות 

  :867יות תשמ"ה ח"ב ע' וז) ראה התוועד

' הקב"ה יחיד בעולמו", כלומר, "הי –בהתחלת הבריאה 

עין האחדות בעצם, ללא כל שייכות לעין של התחלקות וריבוי, 

ובסגון אחר: "אור.. מסוף העולם ועד סופו", ללא כל שייכות 

  העלם והסתר.לעין של 

 –כ, ברא הקב"ה את העולם באופן של העלם והסתר  ואעפ"

ריבוי, "עולם" מלשון העלם והסתר, ובאופן של התחלקות ו

מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, וכל  -והוריד את השמה למטה 

", אחדכדי שישראל ע"י עבודתם ימשיכו ויגלו את העין ד"  -זה  

יו, שישה אחדות הבאה מצד הריבוי וההתחלקות, הי

ת ד"עולמו", באופן של התחלקות דוקא, ז' רקיעים המציאו

לקות זו "מה מגלים שריבוי והתח  ושם  וארץ וד' רוחות השמים,

 -מעשיך ה'", הן בכמות והן באיכות  גדלומעשיך ה'" ו"מה  רבו

איו אלא ביטוי של אחדות הפשוטה, "ה' אחד", "אמליכתי' 

  ". למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים

"עלה הפורץ לפיהם" (עלי'   –עילוי גדול יותר  ועי"ז פועלים  

פרצת ימה "לפיהם"), ע"י העבודה ד"ו –"עלה", ופימיות  –

וקדמה וצפוה וגבה", שזהו עין עלה יותר מאשר העילוי 

ד"עולם על מילואו ברא", "אלה תולדות השמים והארץ 

  בהבראם", כאשר "הי' הקב"ה יחיד בעולמו". 

כדברי  -יטוי גם בשכר דלעתיד לבוא ועין זה בא לידי ב

הדעה והחכמה והאמת, שאמר כי מלאה  תרבההרמב"ם: "

את ה'", ומוסיף בסיום וחותם ספרו את המשך  הארץ דעה

"כמים לים מכסים": ישו עין החכמה בעולם  –וסיום הכתוב 

כמארז"ל "בעשרה דברים ברא   –כפי שהוא מצד עצם הבריאה  

  דעת כו";לם בחכמה בתבוה ובהעו

הרי זה  -הדעה והחכמה"  תרבהאמם, כדי שיהי' העין ד"

פן ד"קאת סופרים תרבה עשה ע"י עבודתם של ישראל באו

חכמה", הייו, שמצלים את ההתחלקות והפירוד ("קאת 

סופרים") כדי להוסיף ולהרבות בעין החכמה, ודוגמתו בכללות 

הוסיף בגילוי וד וההתחלקות כדי לשמצלים את הפיר -העולם 

אלקות (ה' אחד), "ומלאה הארץ דעה את ה'", "דעה" דייקא, 

ת ("יתקע מחשבתו בחוזק כו'"), באופן של התקשרות אמיתי

 אחד"כמים לים מכסים", שאין רואים אלא דבר    –ויתירה מזה  

  מי הים, מקור חיותם. -בלבד 

  מעייות "ים" ולא 

  ):2424-5ועדויות ח"ד ע' ו(התח) ש"פ עקב תשד"מ 

ויה"ר שע"י הפעולות דהפצת התורה והיהדות, כולל 
יום היעוד "כי זכה בקרוב ממש לק –המעייות חוצה  הפצת

סיום וחותם ספר   –מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"  

: "ממשה עד משה לא 61"משה תורה" להרמב"ם, עליו אמר
  קם כמשה".

  ולהעיר:

 –חותם ספרו שמביאו הרמב"ם בסיום ו – לשון הכתוב
מכסים", הרי זה עין אחר, לכאורה, מלשון  לים"כמים 

  ראה פרדס שער טז פ"א ואילך.  57

  בהעלותך יא, כה. תו"א בראשית ג, א. וירא יד, א. משפטים עו, ב. ועוד.  58

ועאכו"כ שבזה כלל ה"ואצלתי גו'", שהרי כל פסוקי התורה אמרו   59

פסוק" גופא, מלשון  כמודגש גם בתוכן תיבת "לבי ישראל, ובשביל בי ישראל,  

פסק וריוח, שכן, עין ההפסקות שבפסוקים הוא מצד (ובשביל) מציאותם של  ה

  ן ריוח להתכון וכו'. תישראל לי

  ראה לקו"ת בחוקותי מה, ג.  60

 שה"ג להחיד"א ערך ר' משה גאון.          61



לשון המודגש באגרת  –" חוצה מעיותיך"יפוצו  62הכתוב

שכן, "ים"  –אודות הפצת תורת החסידות  63הבעש"ט הידועה
שיש עיים  –הם ב' עיים שוים, וכן הוא להלכה ו"מעין" 

בילה בים (מים מועיל להם טבילה במקוה, ואפילו לא טשאין 
שאין להם סוף), כי אם טבילה ב"מעיין" (ד"מים חיים") 

  . 64דוקא

ו של דבר, הרי ב"ים" עצמו ישם ויש לומר, שלאמית
"מעייות", אלא שהם מכוסים ומעורבים עם מי הים. ואילו היו 

לה יודעים לכוין ולמצוא את ה"מעיין" שבים, היתה הטבי
  ".מעיןבמקום זה חשבת לטבילה ב"

ועפ"ז יש לבאר מדוע הרמב"ם מדגיש את הפסוק "כמים 
 מעיותיךוצו מכסים", ואילו בחסידות מודגש הפסוק "יפ לים

  חוצה":

גלה דתורה, "הלכות הלכות",  –ספרו של הרמב"ם הוא 
באופן של רמז,  –אלא שישם בו גם עיים דפימיות התורה 

ר"ת  "יסוד היסודות ועמוד החכמות", –ת הספר כמו: התחל

, וכיו"ב בשאר עיים. ולכן מדגיש הרמב"ם את עין 65הוי'
 –מכיון שעין ה"מעיין"  –ה"ים", ולא את עין ה"מעיין" 

  הוא באופן של העלם.  –פימיות התורה 

עיה לגלות את המעייות  –משא"כ תורת החסידות 
ות עצמם יהיו באופן של הפצה שבתורה, ועד כדי כך, שהמעיי

 יפוצו"ד ה", ולכן מודגש בתורת החסידות העיןבמקום ה"חוצ
  .דוקא" חוצה מעיותיך

  מים כסים לכל מקום

. 543ר בכ"מ (שיחו"ק תשי"ח ע' קיט בסופו. שיחו"ק תשכ"ב ע' מבוא
 ) :291"ק תשכ"ד ע' ושיח

להדגיש "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בא 

, גם בחורים 66באין ברירה ע"ז  שכמו שהמים כסים לכל מקום
ואין אפשריות שישאר  ,וסדקים (שצריך לבודקם מהחמץ)

כך גם ידיעת ה' יחדור בכל א' ובכל חלקי הפש,  מקום פוי,
  בכל מקום. שזהו (במיחוד) בפימיות התורה.ו

 

 

 משלי ה, ט.        62

 ו. ובכ"מ.        דפסה בכש"ט (הוצאת קה"ת) בתחלת 63

 ח.       רמב"ם הל' מקואות פ"ט ה" 64
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