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פרק א�� עשר  
[א] המ�� המשי� עתי� �עמו� ו�ה�זיר מ�כות 
בית �ו� �ישנה הממש�ה הראשונה. ובונה המק�ש 

ומקב� נ��י ישרא�. ו�וזרי� כ� המשפטי� בימיו כשהיו מקו��. מקריבי� קרבנות. ועושי� שמטי� ויוב�ות 
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ככ� מצותה האמורה בתורה. וכ� מי שאינו מאמי� בו. או מי שאינו מ�כה �ביאתו. �א בשאר נביאי� 
ב�ב� הוא כופר. א�א בתורה ובמשה רבינו. שהרי התורה העי�ה ע�יו שנאמר ושב ה' א�הי� את 
שבות� ור�מ� ושב וקבצ� ו�ומר. א� יהיה נ��� בקצה השמי� והביא� ה'. וא�ו ה�ברי� המפורשי� 
בתורה ה� כו��י� כ� ה�ברי� שנאמרו ע� י�י כ� הנביאי�. א� בפרשת ב�ע� נאמר וש� נבא בשני 
המשי�י�. במשי� הראשו� שהוא �ו� שהושיע את ישרא� מי� צריה�. ובמשי� הא�רו� שעומ� מבניו 
שמושיע את ישרא� מי� בני עשיו. וש� הוא אומר אראנו ו�א עתה זה �ו�. אשורנו ו�א קרוב זה 
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מ�� המשי�. �ר� כוכב מיעקב זה �ו�. וק� שבט 
מישרא� זה המ�� המשי�. ומ�� פאתי מואב זה 
�ו�. וכ� הוא אומר וי� את מואב וימ��� ב�ב�. 
וקרקר כ� בני שת זה המ�� המשי� שנאמר בו 
ומש�ו מי� ע� י�. והיה א�ו� ירשה ��ו�. שנאמר 
ותהי א�ו� ��ו� �עב�י� ו�ומר. והיה ירשה שעיר 
מושיעי�  וע�ו  שנאמר  המשי�  המ��  זה  אויביו 
בהר ציו� ו�ומר: [ב] א� בערי מק�ט הוא אומר 

וא� יר�יב ה' א�הי� את �בו�� ויספת �� עו� ש�וש ערי� ו�ומר ומעו�� �א היה �בר זה. ו�א צוה 
הק�וש ברו� הוא �תוהו. אב� ב�ברי הנביאי� אי� ה�בר צרי� ראייה שכ� הספרי� מ�אי� ב�בר זה: 
[�] *וא� יע�ה ע� �עת� שהמ�� המשי� צרי� �עשות אותות ומופתי� ומ��ש �ברי� בעו�� או מ�יה 
מתי� וכיוצא ב�ברי� א�ו שהטפשי� אומרי�. אי� ה�בר כ� שהרי רבי עקיבה �כ� ��ו� מ�כמי משנה 
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היה. והוא היה נושא כ�יו ש�ב� כוזיבא המ��. והוא היה אומר ע�יו שהוא המ�� המשי�. ו�מה הוא 
וכ� �כמי �ורו שהוא המ�� המשי�. ע� שנהר� בעוונות. כיו� שנהר� נו�ע שאינו. ו�א שא�ו ממנו 
�כמי� �א אות ו�א מופת. ועיקר ה�ברי� ככה ה�. שהתורה הזאת �וקיה ומשפטיה �עו�� ו�עו�מי 
עו�מי�. ואי� מוסיפי� ע�יה� ו�א �ורעי� מה� וכ� המוסי� או �ורע. או ש�י�ה פני� בתורה והוציא 
ה�ברי� ש�מצות מפשוט�. הרי זה ו�אי ב�אי ורשע ואפיקורוס: [�] וא� יעמו� מ�� מבית �ו� הו�ה 
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בתורה. ועוסק במצות כ�ו� אביו. כפי תורה שבכתב ושבע� פה. ויכו� כ� ישרא� �י�� בה ו��זק 
ב�קה. וי��� מ��מות ה'. הרי זה ב�זקת שהוא משי�. א� עשה והצ�י� ונצ� כ� האומות שסביביו 
ובנה מק�ש במקומו. וקב� נ��י ישרא�. הרי זה משי� בו�אי. וא� �א הצ�י� ע� כה או נהר� בי�וע 
שאינו זה שהבטי�ה ע�יו תורה. והרי הוא ככ� מ�כי בית �ו� הש�מי� והכשרי� שמתו. ו�א העמי�ו 
הק�וש ברו� הוא א�א �נסות בו רבי� שנאמר ומ� המשכי�י� יכש�ו �צרו� בה� ו�ברר ו��ב� ע� עת 
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ק� כי [עו�] (עת) �מוע�. א� [ישו הנוצרי ימ� שמו וזכרו] (ש)�מה שהיה משי� ונהר� בבית �י� כבר 
נתנבא בו �ניא� שנאמר ובני פריצי עמ� ינשאו �העמי� �זו� ונכש�ו. וכי יש מכשו� ��ו� מזה? שכ� 
הנביאי� �ברו שהמשי� �וא� �ישרא� ומושיע�. ומקב� נ��יה� ומ�זק מצות� וזה �ר� �אב� ישרא� 
ב�רב ו�פזר שארית�. ו�השפי�� ו�ה��י� התורה. ו�הטעות רוב העו�� �עבו� א�וה מב�ע�י ה'. א� 
מ�שבות בורא עו�� אי� כ� בא�� �השי��. כי �א �רכינו �רכיו ו�א מ�שבותינו מ�שבותיו. וכ� 
ה�ברי� [ה] א�ו [ש� ישו הנוצרי] וש�זה הישמע[א]�י שעמ� א�ריו אינ� א�א �ישר �ר� �מ�� המשי� 
ו�תק� את העו�� כו�ו �עבו� את ה' בי�� שנאמר כי אז אהפו� א� עמי� שפה ברורה �קרוא כו�� 
בש� ה' (ו)�עב�ו שכ� א��. כיצ�? כבר נתמ�א העו�� מ�ברי המשי�. ומ�ברי התורה ומ�ברי המצות. 
ופשטו �ברי� א�ו באיי� ר�וקי�. ובעמי� רבי� ער�י �ב וה� נושאי� ונותני� ב�ברי� א�ו ובמצות 
התורה. א�ו אומרי� מצות אי�ו אמת היו. וכבר בט�ו בזמ� הזה. ו�א היו נוה�ות ��ורות. וא�ו אומרי� 
�ברי� נסתרות יש בה�. ואינ� כפשוט�. וכבר בא משי� ו��ה נסתריה� וכשיעמו� המ�� המשי� באמת. 
ויצ�י� וירו� ו[י]נשא. מי� ה� כו�� �וזרי� ויו�עי� ששקר נ��ו אבותיה� ושנביאיה� ואבותיה� הטעו�.
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פרק שני� עשר
[א] *א� יע�ה ע� ה�ב שבימות המשי�, יבט� �בר 
במעשה  �י�וש  ש�  יהיה  או  עו��,  ש�  ממנה�ו 
בראשית, א�א עו�� כמנה�ו  נוה�,  וזה שנאמר 
בישעיה ו�ר זאב ע� כבש, ונמר ע� ��י ירב�, מש� ו�י�ה.  עניי� ה�בר שיהיו 

ישרא� יושבי� �בט� ע� רשעי אומות העו��, המשו�י� כזאב ונמר  שנאמר זאב ערבות יש��� נמר 
שוק� ע� עריה�,  וי�זרו כו�� ��ת האמת, ו�א י�זו�ו ו�א יש�יתו, א�א יאכ�ו �בר המותר בנ�ת 
כישרא�, שנאמר ואריה כבקר יאכ� תב�.  וכ� כ� כיוצא בא�ו ה�ברי� הכתובי� בעני� המשי�, מש�י� 
ה�, ובימות המ�� המשי� יו�ע �כ� �איזה �בר היו מש�, ומה עני� רמוז בה�. [ב] אמרו �כמי�, אי� בי� 
העו�� הזה �ימות המשי�, א�א שעבו� מ�כיות ב�ב�. ויראה מפשוט� ש� �ברי הנביאי�, שבת�י�ת 
ימות המשי� תהיה מ��מת �ו� ומ�ו�, ושקו�� מ��מת �ו� ומ�ו�, יעמו� נביא �ישרא� �ישר ישרא� 
ו�הכי� �ב�,  שנאמר הנה אנכי שו�� �כ� את א�יה ו�ו'.  ואינו בא �א �טהר הטמא, ו�א �טמא 
הטהור, ו�א �פסו� אנשי� שה� ב�זקת כשרות, ו�א �הכשיר מי שהו�זקו פסו�י�, א�א �שו� ש�ו� 
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בעו��, שנאמר והשיב �ב אבות ע� בני�. ויש מ� ה�כמי� שאומרי� שקו�� 
ביאת המ�� המשי�, יבוא א�יהו.  וכ� א�ו ה�ברי� וכיוצא בה� �א י�ע א�� 
היא� יהיו, ע� שיהיו, ש�ברי� סתומי� ה� אצ� הנביאי�.  �� ה�כמי� אי� 
�ה� קב�ה ב�ברי� א�ו, א�א �פי הכרע הפסוקי�, ו�פיכ� יש �ה� מ��וקת 
ב�ברי� א�ו.  וע� כ� פני�, אי� סי�ור הוית �ברי� א�ו ו�א �ק�וקיה�, עיקר 
ב�ת. ו�עו�� �א יתעסק א�� ב�ברי הה��ות, ו�א יארי� ב�ברי מ�רשות 
האמורי� בעניני� א�ו וכיוצא בה, ו�א ישימ� עיקר, שאינ� מביאי� �א �י�י 
אהבה, ו�א �י�י יראה.  וכ� �א י�שב הקיצי�. אמרו �כמי�, תפו� �עת� ש� 
מ�שבי קיצי�.  א�א י�כה ויאמי� בכ�� ה�בר, כמו שביארנו. [�] בימי המ�� 
המשי�, כשתתישב מ�כותו ויתקבצו א�יו כ� ישרא�, יתי�סו כו�� ע� פיו ברו� הקו�ש שתנו� ע�יו, 
שנאמר וישב מצר� ומטהר ו�ו'. ובני �וי מטהר ת��ה, ואומר זה מיו�ס כה� וזה מיו�ס �וי, ו�ו�ה את 
ע� עמו� כה� �אורי� ו�תמי�.  הנה  שאינ� מיו�סי� �ישרא�, הרי הוא אומר ויאמר התרשתא �ה�… 
�מ�ת שברו� הק�ש מתי�סי� המו�זקי� ומו�יעי� המיו�ס.  ואינו מי�ס ישרא� א�א �שבטיה�, שמו�יע 
שזה משבט פ�וני וזה משבט פ�וני,  אב� אינו אומר ע� שה� ב�זקת כשרות, זה ממזר וזה עב� שה�י� 
הוא שהמשפ�ה שנטמעה, נטמעה. [�] �א נתאוו ה�כמי� והנביאי� ימות המשי� �א כ�י שיש�טו ע� 
כ� העו�� כו�ו, ו�א כ�י שיר�ו ב�וי�, ו�א כ�י שינשאו אות� העמי�, ו�א כ�י �אכ� ו�שתות ו�שמ�,  
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א�א כ�י שיהיו פנויי� בתורה ו�כמתה, ו�א יהיה �ה� נו�ש ומבט�, כ�י 
שיזכו ��יי העו�� הבא, כמו שבארנו בה�כות תשובה. [ה] ובאותו הזמ� �א 
יהיה ש� �א רעב ו�א מ��מה, ו�א קנאה ות�רות, שהטובה תהיה מושפעת 
הרבה, וכ� המע�ני� מצויי� כעפר.  ו�א יהיה עסק כ� העו�� א�א ��עת 
את ה' ב�ב�.  ו�פיכ� יהיו ישרא� �כמי� ��ו�י� ויו�עי� �ברי� הסתומי�, 
ה'  את  �עה  האר�  מ�אה  כי  שנאמר  הא��  כ�  כפי  בורא�  �עת   וישי�ו 

כמי� �י� מכסי�:

 נש�מו ה�כות מ�כי� וה�יבור כו�ו. 
ברו� שאמר והי' העו�� בפרטו ובכ��ו:

נ�מר ספר ארבעה עשר והוא ספר שופטי�. ה�כותיו �מש, ופרקיו א�� 
ושמוני�.

ה�כות סנה�רי� ששה ועשרי� פרקי�. ה�כות ע�ות שני� ועשרי� פרקי�. 
ה�כות  פרקי�.  עשר  ארבעה  אב�  ה�כות  פרקי�.  שבעה  ה�כות ממרי� 

מ�כי� שני� עשר פרקי�.
כ� ה�כות הספר בכ��ו ש�שה ושמוני�, והפרקי� תתקפ"ב.

ת� ונש�� שב� �א� בורא עו��.
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סימ� א

 �זרת מ�כות בית �ו� 
וש�ימות משפטי התורה

שאינו  מי  "וכ�  מ�כי�1:  ה�'  בסו�  הרמב"�  כתב  א.    
מאמי� בו (במשי�) או מי שאינו מ�כה �ביאתו �א בשאר 
נביאי� ב�ב� הוא כופר א�א בתורה ובמשה רבינו שהרי 
כו'''.  שבות�  את  ה"א  ושב  שנאמר2  ע�יו  העי�ה  התורה 
ו�א�"ז ממשי�: "א� בפרשת ב�ע� נאמר וש� נבא בשני 
המשי�י� במשי� הראשו� שהוא �ו� שהושיע את ישרא� 
את  שמושיע  מבניו  שעומ�  הא�רו�  ובמשי�  צריה�,  מי� 
זה  עתה  ו�א  אראנו  אומר4  הוא  וש�  [בא�רונה3]  ישרא� 
�ו�. אשורנו ו�א קרוב זה מ�� המשי�. �ר� כוכב מיעקב 
זה �ו�. וק� שבט מישרא� זה המ��5 המשי�. ומ�� פאתי 
מואב זה �ו�. וכ� הוא אומר6 וי� את מואב וימ��� ב�ב�. 
ומש�ו  בו7  שנאמר  המשי�  המ��  זה  שת  בני  כ�  וקרקר 
מי� ע� י�. והי' א�ו� ירשה זה �ו�8 שנאמר9 ותהי א�ו�10 

1) פרק י"א ה"א.
2) נצבי� �, � ואי��.

בקורת  בה�  ש�טה  ש�א  ו�פוסי�  הרמב"�  בכת"י  אב�   (3
שי  רפ�.  ווינציאה  רסט.  קושטא  רנ.  שונציא  רמ.  (רומי   הצנזור 

בר��י�). שיא (יושטיניא�)) "מי� בני עשו".  –)

"נוס� מ�א ב�תי מצונזר ש� פרק זה (פי"א מה�' מ�כי�) ע"פ 
כת"י ו�פוסי� ישני� בצירו� מבוא ושינויי נוס�אות" נ�פס* בסו� 
(ירוש�י�). וש� �� צי�ומי� מכמה כת"י  הרמב"� �הוצאת פר�ס 

�פרק זה.

4) ב�ק כ�, יז-י�.
5) כ"ה ב�פוסי� וכמה כת"י הנ"� (הערה 3)*.

המשי�"  "זה   כתב  הא'  �בעני�  השינוי  בפשטות  וי"� 
מ�� המשי�" (ה"א  (מ�פני  ו�א�"ז (שכבר י�וע) כתב "זה 

זה)).

6) ש"ב �, ב.
7) זכרי' ט, י.

8) ב�פוסי� ורוב כת"י הנ"� (הערה 3). "��ו�".
9) ש"ב ש�, ו.

 הערת המו"�.

 (
ה

מ��  (
 (

�עב�י�*10 ו�ו'. והי' ירשה שעיר אויביו11 זה המ��  ��ו�
המשי� שנאמר12 וע�ו מושיעי� בהר ציו� ו�ו'"*12.

כ�ברי הרמב"� והנה ס' הי� הרי הוא ספר ה�כות – 
התורה פסוקי  ע�  �רשות  ש�  (ו�א   – בסופה  בהק�מתו 
וכיו"ב), וצרי� �הבי�: כ�י �הוכי� את הה�כה ש"כ� מי 
שאינו מאמי� בו כו'" הוא כופר "בתורה ובמשה רבינו", 
הי' מספיק אי�ו הי' כותב רק "א� בפרשת ב�ע�13 נאמר 
את  שמושיע  מבניו)  שעומ�  (הא�רו�  במשי�  נבא  וש� 
בפסוקי  �מיירי  יו�עי�  היינו  וכבר  [בא�רונה]",  ישרא� 

�עמ�  הזה  הע�  יעשה  "...אשר   הנבואה 
– 14

א�ו  הראיות*14 שבכתובי�  בפרטי  �הארי�  �ו  ו�מה 

10) בכתוב "אר�". וש� פסוק י� "ויהי כ� א�ו� עב�י� ��ו�". 
ו�פ"ז  ��ו�".  "עב�י�  שטוקהא��  ובכת"י  י�.  י�,  ב�ה"א  וע�"ז 

כנראה הכוונה �פסוק י�.

ו�� מזה משמע קצת שהכוונה  "ו�ו'".  *10) ברוב כת"י �יתא 
משא"כ  �כא�.  שיי�  אי�  הכתוב  שהמש�  ש�,  שבש"ב  י�  �פסוק 

בפסוק � ש� שממשי� "נושאי המנ�ה".

ב�פוסי�  כ"ה  אב�  ו�ו'".  ירשה  "והי'  ש�פנינו  ב�פוסי�   (11
וכת"י הנ"� (הערה 3).

12) עוב�י' א, כא.
*12) ברוב הכת"י הנ"� נעתק �� המש� הכתוב "�שפוט את 

הר עשו", ובכת"י (אוקספור� 610) נוס� �� "והיתה �ו'".

13) וכ�שונו בפיה"מ פרק ��ק יסו� הי"ב ומי שהסתפק בו כו' 
כפר בתורה שיע� בו בתורה בפירוש בפרשת ב�ע� ופרשת את� 

נצבי� (וע�"ז הוא בתר�ו� הר"י קאפא�).

14) כ�, י�.
*14) ובמק"א (סה"ש תשמ"ט �"ב ע' 750) איתא: �כאורה, כיו� 
"ב�שו�  ה�כות",  "ה�כות  ה�כות,  פסקי  הוא  הרמב"�  ש�  שענינו 
מארי� �מה   – �ספרו)  בהק�מתו  (כ�שונו  קצרה"  ו�ר�  ברורה 
בראיות (�א רק מפסוק א��, א�א)  פסוקי�, �מאי נפק"מ (ומה 
" כשישנו עו� פסוק ועו� פסוק שמ�בר בעני� זה?! ניתוס�) ב"

כ�י  �ומר שהרמב"� מביא ראיות מכמה פסוקי�  [ואי אפשר 
מאמי�  שאינו  מי  שהרי,  המשי�,  בביאת  האמונה  ב�יזוק  �הוסי� 

בביאת המשי� הוא כופר.

אות מספיקה   – המשי�  בביאת  האמונה  בשבי�  �כאורה  כי, 
א�ת בתורה, ועאכו"כ פסוק ש�� בתורה, ואי� צור� והכר� בכו"כ 

פסוקי�].



��ק  כ�  מרמז  מי  וע�  המשי�י�"  "שני  או�ות  מ�ובר 
מהכתוב וכו'?

אפי�ו א� הכוונה היא �פרש בה�יא מאיזה פסוקי� 
(את ההת��ה  רק  היה מביא  הי' מספיק א�  הרי  מיירי, 
שזה נאמר בפסוקי� "אראנו ו�א עתה ו�ו' והי'  והסיו�) – 

ירשה שעיר אויביו �ו'"15.

בפרשת  "א�  הראי'  את  מוסי�  שהרמב"�  מזה  ב. 
עצ�  ע�  ראי'  �פנ"ז  הביא  שכבר  אע"פ  נאמר",  ב�ע� 
את  ה"א  ושב  ע�יו שנאמר  העי�ה  התורה  "שהרי  העני� 
שהכתובי�  �שונו)  מפשטות  (וכמוב�  משמע  שבות�", 
מפרשת ב�ע� מביא הרמב"� בעיקר �א (רק) כראי' ע� 
 (��) א�א  מה��ות,  ישרא�  �או�ת  המשי�,  ביאת  עצ� 
כו'  �ו�  שהוא  הראשו�  במשי�  המשי�י�  בשני  ש"נבא 
מפרט  הוא  זה  שמפני  מבניו".  שעומ�  הא�רו�  ובמשי� 
בשני  ש"נבא  מה�  מוכ�  אי�  הכתובי�,  את  ומפרש 

המשי�י�".

אב� הא �ופא צרי� ביאור: 

בש�מא מה שמוסי� את הראי' מהכתובי� שבפרשת 
שבכתוב  מפני  שזהו  י"�  �משי�,  העני�  עצ�  ע� ב�ע�

(מה�ורת קאפ�): כמו  15) ראה א�רת תימ� פ"� קרוב �סופו 
שהבטי�נו ה' בתורה באמרו אראנו ו�א עתה אשורנו ו�א קרוב וכו' 

והי' א�ו� ירשה.

." 16) אב� �העיר ש�שו� הרמב"� הוא "העי�ה 
משי�  �ה�  "אי�  �"ה  א)  (צט,  סנה�רי�  מפרש"י  �העיר   (17

"ושב ה"א את שבות�" �א נאמר16 שזה יהי' ע"י המשי�17, 
ע�  שנבא  בתורה  מהמפורש  ראי'   �� מביא  �כ� 

ביאת  ע�  התורה)  (מ�  �הראיות  נו�ע  מה  אב�   .
 �� א�א  הא�רו�"  ב"משי�  רק  �א  נבא"  ש"ש�  המשי� 

�פרש  באריכות   – ובפרט  הראשו�";  "משי�  ב�ו�, 
פרטי ה�שונות בהכתובי�, איזה מה� מ�ברי� במ�� �ו� 

ואיזה במ�� המשי�18?

שו"ת  וראה  �ב�ו".  וי�א��  בעצמו  ימ�ו�  הקב"ה  א�א  �ישרא�, 
(שאי�  והאומר כ�עת רבי ה��  (סי' שנו). וש�:  יו"� בסופו  �ת"ס 

משי� �ישרא� א�א הקב"ה י�א��) הרי הוא כופר בכ�� התורה.

שמצא  הי�י�י  המ�רש*  שזהו  �ומר  שאי�  ופשיטא   (18
הביאו  ו�כ�  המשי�,  מ��  ע�  הא�ו  הכתובי�  שמפרש  הרמב"� 
כי א) פשוט שאעפ"כ  כצורתו (�צי הכתוב הראשו� ע� �ו� וכו') – 
זה  כ"א  שבמ�רש,  ה�ברי�  פרטי  �העתיק   הרמב"�  �ר�  אי� 
"�ר�  הראשו�  ��ק  ש��  �ז"�  במ�רשי  מצינו  ב)  �נ�ו"�,  שנו�ע 
כוכב מיעקב" מפרשו במשי� (ראה ירוש�מי תענית פ"� ה"ה. �ב"ר 
פ"א, כ. וראה ת"א ותיב"ע עה"פ. וע�"ז מפרש הרמב"� עה"פ כ� 
בהוצאת  הכתובי� ע� משי�. וראה �בריו בספר ה�או�ה (ע' רסו – 
�ו�)  ע�  שפירשו  ב�ק  בפרשת  הראב"ע  ע�  שהשי�  מה  שעווע�) 
�) ועו�  – וראה ��"מ �רמב"� ש�: ואו�י ה� מ�רשי� ��וקי� – 
ועיקר: הרמב"� כא� אינו בא �הביא ראיות ממ�רשי �ז"� "שכ� 
�שו�   – הנביאי�"  מ"ב�ברי  (יותר  זה"  ב�בר  מ�אי�  הספרי� 

הרמב"� ש� ה"ב), כ"א  בתורה ופשטות הכתובי�.

 (
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�. �כאורה י"�, שהטע� שהרמב"� הביא את הראי' 
הראשו�  ב"משי�   �� המשי�י�",  בשני  ש"נבא  ע"ז   ��
��כאורה, מה נו�ע  שהוא �ו� שהושיע את ישרא� כו'" – 
�אמונה בביאת המשי� ש�� �ו� נקרא משי� כמו המ�� 
" (בה"א  המשי�, ע� שע� שניה� אומרי� "בשני

הי�יעה) – 

נו�ע �אמונה בביאת המשי� ומ�זק  הוא מפני שזה 
כבר  כי  ��ש,  �בר  אינו  המשי�  שעני�  כשנ�ע  אותה: 
מי�  ישרא�  את  שהושיע  �ו�  הוא  הראשו�  "משי�  הי' 
צריה�", זה מוסי� תוק� באמונה ש�� �עתי� יבוא משי� 

שמושיע את ישרא� 

(ע"� הוכ�ת �ז"�19 ע� ת�יית המתי�: "��א הוו �יי 
�הוי �יי �א כ"ש"); 

או באופ� א�ר, כמ"ש במפרשי�20: מכיו� שע"� "שני 
המשי�י�" נאמר באותה נבואה, הרי כש� שנתקיי� ��ק 
�ו� שהושיע את  בנו�ע �"משי� הראשו� שהוא  הנבואה 
ישרא� מי� צריה�"; כ� בו�אי תקוי� הנבואה ע"� "משי� 

הא�רו� שעומ� מבניו שמושיע את ישרא� [בא�רונה]".

אב� מוב� שקשה �פרש שזהו כ� הטע�: כי בכתובי� 
ראי'  �הביא  �שונו)  (כפשטות  הרמב"�  כוונת  אי�  א�ו 
כתובה  א�א שביאתו  יבוא,  ו�אי  והוכ�ה שמ�� המשי� 
בתורה; ומזה ש"מי שאינו מאמי� בו או מי שאינו מ�כה 
�ביאתו �א בשאר נביאי� ב�ב� הוא כופר א�א בתורה 

ובמשה רבינו" – 

 �� המשי�י�",  ש"נבא   �כא�  נו�ע  מה  א"כ 
את  �פרש   – ובפרט  �ו�",  שהוא  הראשו�  "במשי� 
(ארבעת) ה�שונות הכפו�י� שבכתובי� א�ו, שבראשונה 

�משי� הא�רו�? הכוונה �משי� הראשו� ובשניי� – 

19) סנה�רי� צא, א.
20) קרית ספר �רמב"� ה�' מ�כי� ש�. – ע"� סיו� מס' מכות.

בפני  בה�כה  אב�  הרמב"�,  כותב  �זה  בהמש�   .�
עצמה: " בערי מק�ט הוא אומר21 א� יר�יב ה' א�קי� 
את �בו�� ויספת �� עו� ש�ש ערי� ו�ו' ומעו�� �א הי' 

�בר זה ו�א צוה הקב"ה �תוהו".

היא  שברמב"�  הה�כות  ��וקת  ש��  י�וע  והנה 
ב�יוק – וצרי� �הבי�: �מה מביא הרמב"� ראי' זו בה�כה 
הראיות  ע�   בי��  ש�פני'  בה�כה  ו�א  עצמה  בפני 
הא�רות שמ� התורה? וא� מתאי� שכ� ראי' תהי' כתובה 
בה�כה בפני עצמה, הו"� �כתוב �� הראי' מפרשת ב�ע� 

בה�כה בפ"ע*21.

ב�שו�  ובפרט  הכתוב  מקור  �ציי�  מ�ייק  �מה   :��
"א� הוא אומר" �א "(א�) בפרשת שופטי�"22, 

ע�מ"ש �פנ"ז "בפרשת ב�ע�"?

המשי�י�"  "בשני  ה�שו�23  �יוק  �הבי�  צרי�   �� ה. 
מה זה נו�ע �כא� ובמה �וקא (רק) �ו� נקרא משי�?

21) שופטי� יט, �-ט.
*21) וראה �קמ� בסי' יא. 

(מסעי  �פנ"ז  פרשה  עו�  ישנה  מק�ט  �ערי  בנו�ע  שהרי   (22
�ה, ט ואי��. וראה �� פ' ואת�נ� �, מא ואי��), שמה�שו� "בערי 
מק�ט נאמר" אינו ברור מקומו בתורה (�� א� הי' נאמר "בפרשת 

ערי מק�ט").

23) עו� יש ��ייק ב�שו� הרמב"�: א) "בפרשת ב�ע�", והרי 
אי� �רכו �ציי� המקור, וכמו ש�א כתב בהפסוק שהק�י� ושב ה"א, 
�מאי  נבא"  "וש�  ה�שו�  ב)   ," נאמר   "שהרי 
" צרי� �באר  נפק"מ (ו�ו�ק ��ו� �ומר, כיו� שמק�י� "פרשת 

.(" �"ש� 

�כאורה י"� שהוסי� "וש� נבא"*, בהתא� �מש"כ �פנ"ז "כופר 
. . בתורה ובמשה רבינו", ע"ז ש"כופר . . בתורה" כ' "שהרי  
העי�ה ע�יו כו'", וע"ז שכופר "במשה רבינו" כ' "א� בפרשת ב�ע� 
�רמב"�  ספר  (כבקרית  נבא"  ב�ע�  "וא�  (ו�א   " וש�  נאמר 
(פ"� מ"�)  (וכ� משמע בפיה"מ אבות  וכוונתו �נבואת משה  ש�)) 
"וכ� �ו� כו' ושיע�ו הש"י �נו ע"י   והוא   
  כמו שביארו רז"�". ו�העיר מש�"ה (פרשת ב�ק שסב, 
ב) בפי' ה�מ' (ב"ב י�, ב) "משה כתב ספרו  ב�ע�". ו�העיר 
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(בקר�24)  המש�ה  בשמ�  נמש�  ש�ו�  כש�  [שהרי 

משו"ת �ת"ס יו"� ש�), היינו שכופר בתורה ובנבואת משה (ונק' 
(ראה  משה**  נבואת  בכ��  היא  תורה  ש��  א�  וכופר)  אפיקורוס 
שהביא  �"ז  �כאו'  יתור�  ועפ"ז  ה"�***).  פ"�  תשובה  ה�'  רמב"� 
נוספת   ראי'  זוהי  כי  בפ"ע,  בה�כה  מק�ט  מערי  הראי' 
שיי�  ואינו  �תוהו",  הקב"ה  צוה  ו�א  זה  �בר  הי'  �א  "ומעו�� 
�"כופר . . בתורה ובמשה רבינו". ו�� מוב� מה שכתב "בערי מק�ט 
שאי"ז  �ה��יש  וכיו"ב,  נאמר"  שופטי�  "בפרשת  ו�א  אומר"  הוא 

שיי� �כופר בתורה כו'.

. וראה �קמ� בפני� סי"א. אב� מוב� ש�"ז �ו�ק 

24) מ�י�ה י�, א.

 (
שהרי התורה העי�ה

 (

שבזה

(בפ�24)  נמש� שאו�26  �פנ"ז,  כמו"כ,  ה'25,  ונקרא משי� 
ו�� הוא נקרא "משי� ה'"27]

וא� נ��ק שני מושיעי ישרא� (בראשונה ובא�רונה), 
ומשי�  ראשו�  כ�וא�  רבינו  משה  יותר  מתאי�  �כאורה 

כ�וא� א�רו�28. 

�ו�. שניה� מושיעי� מ��ות, משא"כ – 

ו�העיר ש�� בנו�ע �מ�רי�ת� בנבואה כתב הרמב"� 
הי�30  בספר  כ�בריו  או  הנביאי�29,  מכ�  ��ו�  שמשי� 

�ו�31. "ונביא ��ו� הוא קרוב �משה רבינו" משא"כ – 

25) ש"ב יט, כב. וראה ש� כ�, א.
26) ש"א יו�, א. וכ' זה הביא הרמב"� (ה�' מ�כי� פ"א ה"ז) 

�עני� משי�ת מ��. וראה מ�י�ה ש�.

27) ש"א כ�, ז. יא. כו, ט. יא. טז. ש"ב א, י�. טז.
פ'  הפסוקי�  שער  א.  רנ�,  ז�"א   .� פ"ב,  משמו"ר  �העיר   (28

וי�י.

נביא  שהמשי�  קאפ�):  הר"י  (תר�ו�  רפ"�  תימ�  בא�רת   (29
��ו� מא� ��ו� מכ� הנביאי� א�רי משה רבינו . . מע�ותו הרי היא 

הרמה ב�ר�ות הנביאי� והנכב�ת א�רי משה רבינו.

30) ה�' תשובה פ"ט ה"ב.
31) ראה מ�י�ה ש� ברש"י שהוא נביא וכ� סוטה מ�, רע"ב. 
רוה"ק  ש'  וראה  ש�).  זוהר  ניצוצי  (וראה  א  קנ�,  מז�"ב  וקשה 
��א   – כתובי�   – ומש�י  (תה�י�  וש�מה  ��ו�  ובכ"מ  בת��תו. 

. מ�' רוה"ק ו�א נבואה נ"ה.  כסוטה ש�) – 

במו"נ �"ב פמ"ה (המע�ה השני') כתב:  וש�מה ה� 
מ� הסו� הזה ואינ� מסו� ישעי' וירמי' . . ו�ומיה� �פי שא�ו . . �א 

�ברו . . כ"א ברוה"ק.

(�העיר  נביא"  והוא  כו'  ב�ו�  "וכ�  מ"�)  (פ"�  אבות  בפיה"מ 
�ש� בא בהמש� "ויש �� ��מו� ממשה רבינו כו'"), אב� בפשטות 
ע"�  כ"א  הנבואה,  ומע�ות  במ�רי'  מ�בר  אינו  כי  ראי'  אי�  מש� 

ענווה כו' ואינו נו�ע ה�י�וקי מ�רי�ות �נבואה ורוה"ק.

בשמונה פרקי� (פ"ז): וכ� �ו� המ�� ע"ה נביא אמר כו'. וש� 
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בשתי  �יוקי�  שני  בהסברת  בהק��  זה  ויוב�  ו. 
הה�כות ש�א�"ז בה�' מ�כי� ש�. בה�' �' כתב הרמב"�: 
וא� יע�ה ע� �עת� שהמ�� המשי� צרי� �עשות אותות 
וכיוצא  מתי�  מ�י'  או  בעו��  �ברי�  ומ��ש  ומופתי� 
כו'  עקיבא  רבי  שהרי  כ�  ה�בר  אי�  א�ו32  ב�ברי� 
ו�א שא�ו  ומסיק)  כוזיבא,  מב�  הראי'  (כמו שמביא ש� 
ממנו �כמי� �א אות ו�א מופת ועיקר ה�ברי� ככה ה� 
שהתורה הזאת �וקי' ומשפטי'*32 �עו�� ו�עו�מי עו�מי� 
או  המוסי�  [וכ�33  מה�  �ורעי�  ו�א  ע�יה�  מוסיפי�  ואי� 
�ורע או ש�י�ה פני� בתורה והוציא ה�ברי� ש� מצות� 

מפשוט�, הרי זה ו�אי ב�אי ורשע ואפיקורס].

מסיי�  המשי�  המ��  ע"�  הה�כה  שבהמש�  מזה 
ומשפטי'  �וקי'  הזאת  שהתורה   .  . "ועיקר  הרמב"� 
צרי�  שמשי�  שהאומר  �כאורה,  משמע  כו'"  �עו�� 
בעו��"  �ברי�  "���ש  או  מופתי�"  או  "אותות  �עשות 
�אי�  העני�  היפ�  בתורה,  �ורע  או  מוסי�  הוא  בזה  הרי 

* שורה א�א ע� �כ� �בור ועשיר  בא �באר מארז"� "אי� 
�ו�מא  ומביא  המע�ות"  כ�  אצ�ו  שיהיו  הנביא  מתנאי  ואי�   .  .

. מש�מה ו�ו�, 

32) ב�פוסי וכת"י רמב"� הנ"� (הערה 3) "שהטפשי� אומרי�".
�וקי'  אי�   :(3 הערה  הנ"�  ברמב"�  (הובאו  כת"י  בכמה   (32*

ומשפטי' משתני� (משתנות). 

ב�פוסי�  ונשמט   (3 (הערה  הנ"�  וכת"י  ב�פוסי�  כ"ה   (33
ש�פנינו.

מוסיפי� ע�יה� כו'. אב� צרי� �הבי�: מה הקשר בי� שני 
העניני�34?

יתירה מזו: בנו�ע �נביא כתב הרמב"�35 ש"כ� נביא 
אות  �עשות  צרי�  אינו  ש��ו  שה'  ויאמר  �נו  שיעמו� 
וא�ישע  א�יהו  כאותות  או  רבינו  משה  מאותות  כא�� 
שיש בה� שינוי מנה�ו ש� עו�� א�א האות ש�ו שיאמר 
שנאמר  �בריו  ויאמנו  בעו��  �היות  העתי�י�  �ברי� 
כו'". הרי שאע"פ ש�� ש� הוא שו�� "אות . . שיש בה� 
(כבנ�ו"�)  ש�  מסיק  אינו  מ"מ  עו��",  ש�  מנה�ו  שינוי 
כותב  ו�אי��  �עו��";  ומשפטי'  �וקי'  הזאת  "שהתורה 

ש� שע�יו �עשות אות: "שיאמר �ברי� העתי�י�".

הרמב"�:  ממשי�  מ�כי�  בה�'  ש�א�"ז  בה�כה  ז. 
וא�36 יעמו� מ�� מבית �ו� הו�ה בתורה ועוסק במצות 
כ�  ויכו�  פה  ושבע�  שבכתב  תורה  כפי  אביו  כ�ו� 
ישרא� �י�� בה ו��זק ב�קה וי��� מ��מות ה' הרי זה 
ב�זקת שהוא משי� א� עשה והצ�י� (ונצ� כ� האומות 
ישרא� הרי  נ��י  וקב�  ובנה מק�ש במקומו  שסביביו33) 

זה משי� בו�אי ויתק�37 את העו�� כו'.

המוסי�  וכ�  הצנזור  ע"י  שנשמט  שבהה�כה  ה�שו�  סיו�   (34
מוב�  ועפ"ז  האיש.  �אותו  הכוונה  כנראה   – ואפיקורס  רשע  כו' 
המש� ה�שו� בה�כה ש�א�רי' ראה בהנסמ� בהערה 37. אב� �פי"ז 

– �מה הוצר� �ומר �� "ועיקר ה�ברי� . . שהתורה כו' מה�".
35) ה�' יסו�י התורה רפ"י.

ראה �קו"ש �"� ע' 358, 361-2  36) ביאור ה�כה זו ברמב"� – 
בהערות (ו�קמ� סימ� ט).

37) כ"ה ב�פוסי� ש�פנינו. אב� בכת"י ו�פוסי� הנ"� (בהערה 
3) בא כא� קטע שנשמט "וא� �א הצ�י� כו'", והתיבות "ויתק� את 
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וצרי� �הבי�: �מה אי� הרמב"� מזכיר כא� (ו�� �א 
בכ� הפרק) את המע�ות ה��ו�ות בה� מתארי� את המ�� 
 :30 במ"א  בעצמו  הרמב"�  וכמ"ש  המשי�29, 
קרוב  הוא  ��ו�  ונביא  מש�מה  יותר  יהי'  �כמה  "בע� 

�משה רבינו" (וכנ"� סוס"ה).

�. ויש �ומר הביאור בכ� זה, בהק�י� מה שהרמב"� 
ומ��מות*38)  או  (ומ��מותיה�38,  מ�כי�  ה�'  את  סי�ר 
הזמני�,  ס�ר  �פי  ��כאורה,   – הי�  ספרו  וסו�  בסיו� 
נצטוו  מצות  "ש�ש  מ�כי�  ה�'  בת�י�ת  הרמב"�  כמ"ש 
כו'  מ��  �ה�  �מנות  �אר�  כניסת�  בשעת  ישרא� 

"וכ� ה�ברי� הא�ו (ש� ישוע  העו�� כו'" ה� באמצע �בריו ש�, 
הנוצרי) וש� זה הישמעא�י . . אינ� א�א �יישר �ר� �מ�� המשי� 
וראה �קמ�  וראה ש� בסיו� �שונו.  כו'".  כו�ו  ו�תק� את העו�� 

בפני� סעי� טז.

כבהק�מת הרמב"� (ב"מני� המצות ע�  38) זהו הש� המ�א – 
ס�ר ה�כות הרמב"�") ובהכותרת בספר שופטי� וה�' מ�כי�.

בהכותרת  שי.  רפ�.  ווינציאה  הנ"�.  רומי  ב�פוס  כ"ה   (38*
ש�  הוא  וכ�  ש�.  התימני�  ובכת"י  מ�כי�*.  וה�'  שופטי�  �ספר 
(ובכמה כת"י) בהק�מת הרמב"� בסופה בהה�כות �ספר שופטי� 
ראה רמב"� ספר המ�ע (ירוש�י� תשכ"�). וש"נ. וה�כות מ�כי� – 

 – הב�ירה"  בית  ו�בנות  כו'  עמ�ק  ש�  זרעו  ו�הכרית 
הו"� �ס�ר ה�כות מ�כי� הרבה �פנ"ז בספרו39?

 – הי�  ספרו  בסיו�  זה  סי�ר  שהרמב"�  במה  וי"�, 
הרי הוא מ��יש  (וקיו�) התורה  ספר "ה�כות" – 
שזה  וכפי  ה)מ�כי�40.  (עני�  שיש בשעה  נעשה   

ה�כתא  ש�יניו  "�פי  שופטי�  �ספר  הר�ב"ז  בהק�מת   (39
ה�כתא  אינ�  �כאורה  ה�כות  כמה  א)  כי:  צ"ע,  אב�  �משי�א". 
שייכות  אינ�  ש�כאו'  ואי��  ה"�  פ"א   : (ראה  �משי�א 
�א�רי ביאת המשי�) ב) מטע� זה �� ספר ה�' והט' (ספר עבו�ה 

וקרבנות) היו צ"� ב(קירוב עכ"פ �)סיו� ספרו.

(ה�'  הרמב"�  ��עת  כי  ב�ו�ק,  אפ"�  הי'  �קרבנות  [ובנו�ע 
כו��  הקרבנות  "מקריבי�  ה"�)  פ"ב  ש�  וראה  הט"ו.  פ"ו  ביהב"� 
אע"פ שאי� ש� בית בנוי". אב� בנו�ע �ביהמ"ק וכ� השיי� �זה אי� 
�תר� כ� (ע"פ ב"ר ספס"�. ראה מנ"� מצוה צה), כי הרמב"� כתב 
בה�' מ�כי� כא� (בריש הפרק ובסופו)  בונה מק�ש (וראה 
הק�מתו �פיה"מ בנו�ע �מס' מ�ות. ה�' ביהב"� פ"א ה"�). וי�ועה 

.[ השקו"ט בזה. 

ואו�י י"�: הרמב"� בת��ת ספר הי� (ב"מני� המצות ע� ס�ר 
ה�כות הרמב"�") כתב "ספר ארבעה עשר: אכ�ו� בו מצות שה� 
מסורי� �סנה�רי� כו' ו�י� המ�� ומ��מותיו", ומכיו� שה�' מ�כי� 
כו'" – מצות הי�י�, �כ� כתבו בסו� ספרו (א� שכמה  ה� "�י� 

ה�כות שייכות �כ"א מישרא� (ראה ה�' מ�כי� פ"ה ה"ז ואי��)).

ש�מה  ר'  (בתר�ו�  קע�  מ"ע  �הרמב"�  מסהמ"צ  �העיר   (40
אב� איוב (הובא בהוצאת הר"� הע�יר)): שצונו �מנות ע�ינו מ�� 
ובסהמ"צ  (הע�יר)  תר�ומו  ראה  (אב�  שיעמי�   מישרא� 
מ�מתו  "ותהי'  ספ"�  מ�כי�  ובה�'  קאפ�).  הר"י  והוצאת  �פנינו 
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מצות וה�כות  מוב� �� בפשטות, שש�מות הקיו� ש� 
התורה היא כשיש מ�� ע� כ� ישרא�, שע� י�ו מתקיימת 
ומצות  עמ�ק)  ש�  זרעו  (�הכרית  הש�41  מ��מת  מצות 
ה�כות  כ�  קיו�  שיי�  אז  שרק  הב�ירה",  בית  "�בנות 

ומצות התורה.

כ�  ע�  שמ��42  המ��,  �ו�  ע"י  נעשה  זה  בפוע� 
ישרא� (ישרא� ויהו�ה). הוא כבש את א"י, �מר וש�ימות 
י�ו  וע�  אויביו43);  מכ�  מסביב  �ו  הני�  (וה'  �מ��מות 
ביהמ"ק  בני�  ש�  עכ"פ)  (ההכנה44  ההת��ה  היתה 
בירוש�י� (ויאמר �ו� זהו בית ה' �ו'45). ובמי�א הי' יכו� 

�היות קיו� התורה והמצוה בש�ימות.

ומ�שבתו �הרי� �ת האמת כו'".

41) ראה רמב"� ה�' מ�כי� פ"א ה"�. ספ"� ש�.
בכתר  זכה  �ו�  שנמש�  כיו�  ה"ז:  פ"א  ש�  רמב"�  ראה   (42

מ�כות והרי המ�כות כו'. ש� ה"ט.

43) ש"ב ז, א. הובא ברמב"� ריש ה�' מ�כי� ה"ב.
44) �ה"א כ�-כט.

וראה  ה"�.  ביהב"�  ה�'  ריש  הרמב"�  הביאו  א.  כב,  ש�   (45
סוטה ט, סע"א. וראה סמ"� מ"ע קס�: זמ� מצוה זו ש� בני� ביהב"� 

�א ה�יעה ע� ימי �ו�. וראה בארוכה �קו"ש �ט"ז ע' 103 ואי��.

ב�פוס  מ�כי�  �ה�'  ויב  יא  �פרקי�  �בהכותרת  �העיר   (45*

ט. ה�כות המשי� הכניס הרמב"� (בסיו� ספרו הי� 
��רו  שזהו  מכיו�  ומ��מותיה�*45,  מ�כי�  ה�'  ו)בסו� 

וענינו ש� משי� ע"פ ה�כה:

את  רק  �א  מ�כי�  �ה�'  יא  בפרק  מפרש  הרמב"� 
מהו   �� א�א  בו,  �האמי�  וה�יוב  המשי�  �ביאת  העני� 
מה  ענינו ��רו ופעו�תו ואופ� הת��ותו, וכתוצאה מזה – 

תוכ� ה�יוב �האמי� בו.

וזוהי כוונת הרמב"� בת��ת הפרק: "המ�� המשי� 
�ממש�ה47  �יושנה  �ו�46  מ�כות  ו�ה�זיר  �עמו�  עתי� 
הראשונה ובונה המק�ש ומקב� נ��י ישרא� ו�וזרי� כ� 
המשפטי� בימיו כשהיו מקו�� מקריבי� קרבנות ועושי� 

שמיטי� ויוב�ות ככ� מצותה48 האמורה בתורה":

אי� זה (רק) סיפור מה יעשה המשי�, ומה יהי' בימיו, 
�משי� הוא שהוא : א�א זוהי 

"ה�כות מ�כי� ומ��מות ומ�� המשי�". וינציאה רפ�. שי – 

46) כ"ה ב�פוסי� ש�פנינו. ובכת"י ו�פוסי� הנ"� (בהערה 3) 
"בית �ו�".

וש�  "הממש�ה".  הנ"�  וקושטא  רומי  ו�פוס  הנ"�  בכת"י   (47
ברמב"� הנ"� (הערה 3) מכת"י: בממש�ה, ממש�ה.

�' י�י�. וברוב כת"י ברמב"� הנ"� (הערה  48) צ"ע "מצותה" – 
3) "מצות� (מצות�) האמורות (האמורה)".
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"

1

 (�א שהוא עומ� �פעו� 
עני� ��ש),  נעשה כ� עי"ז שהוא "ובונה מק�ש 
ומקב� נ��י ישרא�" (וממי�א באי� �מטרתה ש� ביאת 

המשי� ו�מכוו� בה) "ו�וזרי� כ� המשפטי� בימיו 
ויוב�ות  שמיטי�  ועושי�  קרבנות  מקריבי�   

נ��י  קבו�  ע�  קשור  שזה   ."
ישרא� כשכ� ישרא� יושבי� ע� א�מת�49. 

היינו שכ� העניני� ש�סרו בקיו� תומ"צ מפני שהי' 

הנאמר  הכתוב  הביא  [וש�  ש�  �רמב"�  ספר  קרית  ראה   (49
ביוב�, אב� מוכ� מכא� �הרמב"� ס"� ��� שמיטי� "ככ� מצותה 
ה�'  רמב"�  וראה  ישרא�".  נ��י  ב"מקב�  ת�וי  בתורה"  האמורה 

שמיטה ויוב� ספי"ב. וכי�ועה השקו"ט בזה. ואכ"מ].

ה�  ויוב�ות"  שמיטי�  ועושי�  קרבנות  "מקריבי�  �פ"ז  והנה 
תוצאה מב' העניני� שכ' �פנ"ז: "ובונה המק�ש (ובמי�א "מקריבי� 
ויוב�ות  שמיטי�  "עושי�  (ובמי�א  ישרא�"  נ��י  ומקב�  קרבנות") 

כו'").

ואו�י מש"כ "�וזרי� כ� המשפטי� בימיו כשהיו מקו��" הוא 
מעני� הא' שכתב "�ה�זיר מ�כות �ו� �יושנה �ממש�ה הראשונה".

המשפטי�"  ב"כ�  הכוונה  �כאורה  שהרי  השייכות,  צ"ע  אב� 
�' מיתות ועו� (ראה סנה�רי� נא, ב.  – * היינו הת�ויי� 

 (
שהיו

 (
 

שזהו כ��ות עני�  �סר בש�ימות כ� ישרא� וביהמ"ק – 
שמשי�   מה  וזהו  המשי�.  ע"י  נש�מי�   – ה��ות 
הוא   – המשפטי�"  כ�  כו'   �יושנה  �ו�  "מ�כות 

מ�זיר ש�ימות ה�כות ומצות התורה. 

��בי  בפוע�,  �ה�כה  מינה  נפקא   �� שזהו  [וי"� 
�ביאתו)  שמ�כה  זה  �התבטא  צרי�  (ובמה  בו  האמונה 
רק  �א  �היות  האמונה  צריכה  המשי�,  ��ר  כיו�  
"מאמי�  א�א  מה��ות,  ישרא�  את  ��או�  כ�י  שיבוא 
כ�  ו�וזרי�   .  . �יושנה  �ו�  "מ�כות  מ�זיר  שהוא  בו" 

המשפטי�"]50.

יבוא  שהמשי�  מני�  ראי',  הרמב"�  מביא  ע"ז  יו"�. 

ובפרש"י ש� �"ה ה�כתא) ש�וזרי� בביאת המשי� (ישעי' א, כו). 
אב� ראה ר�ב"ז ה�' סנה�רי� פי"� הי"ב "שהוא (משי�) יסמו� ב"� 
ה��ו�**. ו�העיר מרמב"� ש� פ"ב ה"ה "מ�כי בית �ו� כו' יושבי� 
ו�ני� ה� את הע�". ו�העיר מקרית ספר ה�' מ�כי� ש� " 
ש�:  ספ"�  הרמב"�  �שו�  וראה  קו��".  שהיו  כמו  המשפטי�  כ� 
שאי� ממ�יכי� מ�� ת�י�ה א�א  כו' שנאמר ושפטנו 

מ�כנו כו'. ואכ"מ.

50) ועפ"ז יומתק מש"כ הרמב"� בפיה"מ פ' ��ק בסו� עיקר 
א�א  �ישרא�  מ��  שאי�  המשי�)  (�ביאת  זה   " הי"ב 
ב�ב�   ש�מה  ומזרע  �ו�  מבית 
אברבנא�)  (�ר"י  אמנה  ובראש  נביאיו".  וב�ברי  הש"י  בש�  כפר 
פ"א (שהעתיק הי"� עיקרי� מ"העתקת הר' שמוא� תיבו� . . ראוי 
שנסמו� ע�י' כו'" כ�שונו ש� רפ"א) ה�שו� "וכ� ה�ו�ק ע�  

זאת המשפ�ה".
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�יושנה  �ו�  וי�זיר את ש�ימות התורה "�ה�זיר מ�כות 
"שהרי  העי�ה ע�יו".  כו' ו�וזרי� כ� המשפטי�" – 
שבראיות א�ו יש שני פרטי�: שנאמר ושב ה"א . . וקבצ� 
שזהו  ישרא�,  נ��י  קבו�  שיהי'  יו�עי�  אנו  מזה   – �ו' 
המשפטי�"51,  כ�   .  . �ו�  "מ�כות  שיהיו  המאפשר  מצב 
הקיו� �ה�כות ומצוות התורה  ע"י  ישרא�.

"א� בפרשת ב�ע� נאמר וש� נבא בשני המשי�י� 
מי�  ישרא�  את  שהושיע  �ו�  שהוא  הראשו�  במשי� 
את  שמושיע  מבניו  שעומ�  הא�רו�  ובמשי�  צריה� 

שיהי'  שזה  יו�עי�  אנו  מזה  (בא�רונה)":  ישרא� 
הוא  המשי�,  ש�  וענינו   ,

הוא "משי� הא�רו�" ש�   – 
"משי� הראשו� שהוא �ו�"52. הראשונה – 

"במשי�  שהיו  הפרטי�  שכ�  אומר"  הוא  "וש� 
מ��  זה  הא�רו�"  ב"משי�   �� יהיו  �ו�"   – הראשו� 
המשי�. ה�� מהת��ת הת��ותו וממש�תו ע� �ש�ימות 
ש� "ומ�� פאתי מואב" ש�ו�מתו במשי� "וקרקר כ� בני 
שעיר  ירשה  "והי'  �ו�",  זה  ירשה  א�ו�  "והי'  וכ�  שת" 

אויביו זה המ�� המשי�",

מכ�  כתוצאה  שכ�  התורה,  �ש�ימות  יביא  משי� 
ע�יה�,  יש�וט  משי�  וא�רבה,  מ�כיות  משעבו�  שנפטר 

51) ראה שו"ת �יי� שא� �"א סי' צז: פירוש שיהי' מ�� ע� 
כ� ישרא� ויהו�ה כמו שאמר הכתוב ומ�� א�� יהי' �כו�� . . וכ� 

זה כ�� הרמב"� באומרו מ�כות בית �ו� �יושנה.

52) ו�העיר מסנה�רי� (צ�, סע"ב): עתי� הקב"ה �העמי� �ה� 
�ו� א�ר כו' כ�ו� קיסר ופ��י* קיסר. וראה ז�"א פב, ב. ז"� נ�, א. 

וראה צפע"נ עה"ת וי�י מט, ט.

פנויי�  "יהיו  כהו��"53  ובמצות  בתורה  "�עסוק  יתאפשר 
(וכמו  ומבט�"54  נו�ש  �ה�  יהי'  ו�א  ו�כמתה  בתורה 

שהרמב"�55 מארי� בזה)56.

שאינו  מי  "וכ�  הרמב"�  הק�מת  מוב�  עפ"ז  יא. 
נביאי�  בשאר  �א  �ביאתו  מ�כה  שאינו  או  בו  מאמי� 
ב�ב� הוא כופר א�א בתורה ובמשה רבינו. שהרי התורה 
העי�ה ע�יו כו'" (ומביא ע� זה את הכתוב "ושב ה"א �ו'" 

וא�"כ "א� בפרשת ב�ע�"):

��כאורה מה �שוב כ"כ בקשר �ה�' משי�, �ה��יש 
בתורה  א�א  כופר  הוא  ב�ב�  נביאי�  בשאר  "�א  כי 

53) רמב"� ה�' תשובה פ"ט ה"ב.
54) ה�' מ�כי� פי"ב ה"�.

55) ה�' תשובה וה�' מ�כי� ש�.
הוא  המ��  ומצות  שמ��רי  מה  בפשטות  מוב�  שעפ"ז   (56
ו�העיר  ספ"�.  ה"�.  פ"א  ש�  (כברמב"�  שנ���  
ש"אי�  זה  ו��  ומ��מותיה�"*),  מ�כי�  "ה�'  נקראו  שהה�כות 
המ�� נ��� ת��ה א�א מ��מת מצוה . . זו מ��מת שבעה עממי� 
רפ"ה),  (ש�  ע�יה�"  שבא  צר  מי�  ישרא�  ועזרת  עמ�ק  ומ��מת 
משא"כ  התומ"צ.  מקיו�  ישרא�  את  מונעי�  �וקא  א�ו  שעניני� 

מ��מת הרשות.

=  <



�ה�'  �כאורה  שייכות  �ו  יש  זה  (עני�  רבינו"57  ובמשה 
תשובה58 שש� מ�בר או�ות ה��רי� ש� כופר וכו'59)? 

א�א שמ��יש בזה הרמב"� שענינו ש� מ�� המשי� 
("ו�ה�זיר  התורה  ומצות  בה�כות  �ש�ימות  יביא  שהוא 
מ�כות �ו� �יושנה כו' ו�וזרי� כ� המשפטי�"), אינו עו� 
עני� שנת��ה ע"י הנביאי� כי א� עני� ש� תורה ומשה 
רבינו �ופא, תורה �ופא אומרת ומבטי�ה שמשי� יבא ואז 

תהי' ש�ימות התורה60.

57) בפשטות י"� שהרמב"� בא �ה��יש תוק� האמונה ו��רה, 
ו�"ז הוא ה�כה, שהאמונה בביאת המשי� צ"� בו�אות והתאמתות 
כזה (�א כהתאמתות שמצ� "שאר הנביאי� ב�ב� א�א" התאמתות 
ועפמ"ש  ע�יו),  התורה   (שהרי  רבינו  ומשה  תורה  שמצ�) 

בה�' יסו�י התורה פ"�.

נבואת משה  כי  רבינו",  "ובמשה  מה שהוסי�   �� מוב�  ועפ"ז 
ואזנינו שמעו",  כו'  (ע"י) שעינינו ראו  סיני  נתאמתה "במעמ� הר 
עומ�ת  שהיא  "נאמנות  מביאה  רבינו  משה  בנבואת  והתאמתות 

ראה בארוכה �קו"ש �י"ט ע' 184 ואי��. �עו��" בתורה – 

הוא  ועפ"ז יומתק �� מש"כ בש�י�ה " בשאר נביאי� 
כופר", ו�א כה�שו� בקרית ספר �רמב"� ש� "כופר בתורה ובמשה 
רבינו ובשאר הנביאי�", כי �� זה הוא ה�כה – ב��ר אמונה בביאת 

המשי�.

ו�העיר מ�שונו בסו� ה"ב ש�וזר ומוסי� "אב� ב�ברי הנביאי� 
אי� ה�בר צרי� �ראי' שכ� הספרי� מ�אי� ב�בר זה".

58) ובפיה"מ פ' ��ק.
59) פ"� ה"�.

60) ראה �קמ� הערה 64.

בתורה  המפורשי�  ה�ברי�  "וא�ו  מסיי�  הוא  ו�כ� 
ה� כו��י� כ� ה�ברי� שנאמרו ע"י כ� הנביאי�", שכ� 
העניני� שנאמרו ע"י כ� הנביאי� הוא עני� בתורה עצמה, 

בש�ימות קיו� התורה והמצות.

הראי'  את  הרמב"�  שכתב  �כ�  הטע�   �� וזהו  יב. 
ראי'  רק  �א  מביא  מזה  כי  בפ"ע,  בה�כה  מק�ט  מערי 

שמפורש בתורה שע"י מ�� המשי� יהי' הזמ� ש� 
שיתוס�  מק�ט"  "בערי  שמצינו  א�א  התומ"צ,  ב 
באותה  "ויספת �� עו� ש�ש ערי� �ו'" "ו�א 

 הקב"ה �תוהו". 

כ�ומר שהתורה עצמה אומרת שצרי� עו� �בא זמ� 
. שבו יהיו  התורה 

 ('� (בה�כה  הרמב"�  מוב� מש"כ  הנ"�  כ�  ע"פ  י�. 
�עשות  צרי�  המשי�  שהמ��  �עת�  ע�  יע�ה  "וא�   –
מתי�  מ�י'  או  בעו��  �ברי�  ומ��ש  ומופתי�  אותות 
וכיוצא ב�ברי� א�ו, אי� ה�בר כ�" (שבזה הוא שו�� שני 
עניני�: �א זהו ענינו ש� משי� "�עשות אותות ומופתי� 
�אמיתתו62)  המב��  זהו  ו�א  בעו��"61,  �ברי�  ומ��ש 

61) כ�משמע �כאורה מפשטות �שונו. אב� ראה הערה הבאה.
62) כ�משמע �כאורה מהראי' מב� כוזיבא. וראה מאמר ת�יית 

המתי� רפ"ו. 

ראה  בארוכה ביאור ה�כה זו ברמב"� והש�ת הראב"� בזה – 
�קמ� סימ� טו (�קו"ש �כ"ז ע' 191 ואי��).

=  <



�וקי'  הזאת  שהתורה  ה�  ככה  ה�ברי�  "ועיקר  ומסיי� 
ומשפטי' �עו�� ו�עו�מי עו�מי�":

ש�ימות   - משי�  ש�  וענינו  ��רו  שהנ"�  שכיו� 
בקיו� ה�כות ומצוות התורה - ע� כ� א� עו�ה ע� ה�עת 
ומ��ש  ומופתי�  אותות  �עשות  צרי�  המשי�  "שהמ�� 
�ברי� בעו��" כ�י �פעו�  בעו��, הרי זה בסתירה 

63" �כ� אשר "התורה הזאת �וקי' ומשפטי' 

63) ע"פ כהנ"� יש �באר מה שהרמב"� מנה ביאת המשי� �א' 
מהעיקרי� (ראה ראש אמנה פ"� הספק ה�מישי. שו"ת �ת"ס ש�), 
שהוא �א רק "�פי שביאת המשי� באה מפורשת בתורה בנביאי� 
בתורה  כופר  כא�ו  הוא  הרי  בביאתו  הכופר  �כ�  כו'  ובכתובי� 
הש�ישית".  "והטענה  פי"�  אמנה  (ראש  כו'"  ובכתובי�  ובנביאי� 
וראה שו"ת �ת"ס ש�), כ"א �פי שזה נו�ע �ש�ימות ��ר התורה, 

שא' מ��רי' הוא שיהי' זמ� שהתורה וקיומה יהיו בש�ימות.

הזאת  ש"התורה  זה  התורה,  וש�ימות  נצ�יות  א�ר:  בס�נו� 
�וקי' ומשפטי' �עו�� ו�עו�מי עו�מי�" (�היותה רצונו העצמי ש� 
ראה בארוכה �קמ� סימ� ז (�קו"ש �י"ט 182-3) ובהערות  הקב"ה – 
וקיומה  ב�ימו�ה   �� כ"א  הבורא,  בעני�   רק  �א  הוא  ש�) 

בפוע�, וזה יהי' בביאת מ�� המשי�.

ובהיות ש��רו וענינו ש� משי� אינ� אותות ומופתי� 
ו�י�וש �ברי� בעו��, הרי מוב� �� ש�א זה הוא המב�� 

ע� אמיתתו.

ש�ו,  "האות  �אמיתתו  שהב�ינה  נביא,  כמו  ב�יוק 
�בריו  ויאמנו  בעו��  �היות  העתי�י�  �ברי�  שיאמר 
(כנ"�  ו�ו'"  ה�בר  נ�ע  איכה  ב�בב�  תאמר  וכי  שנאמר 
 – ענינו  שהוא  במה  נב�נת  שאמיתתו  היינו  סוס"ו), 

"נביא", שאומר �ברי עתי�ות64; 

ע�"ז מוב� �� בנו�ע �משי�, שאע"פ שיהי' �� נביא 
מ"מ  רבינו),  �משה  (קרוב  הנביאי�  מכ�  ויותר  ��ו�, 

בביאת  אמונה  נמנה  ש�א  הטע�,   �� שזהו  י"�  או�י  ועפ"ז 
המשי� במני�  (ראה ראש אמנה ש� פ"ה הספק ה�').  
(ויתירה מזו) זה שציווי� כו��י� אינ� נמני� במני� המצות (סהמ"צ 
שורש �). ו�העיר מ�שו� הרמב"� ה�' מ�כי� ש� "וכ� מי  
ש�  בפיה"מ  כמ"ש  בו,  �האמי�  שצרי�  כתב  ו�א  כו'",  בו  מאמי� 

(וראה ראש אמנה ספי"ט).

64) ראה רמב"� ה�' יסוה"ת פ"י ה"�: הא �מ�ת שאי� הנביא 
עומ� �נו כו'. וראה ש� ספ"ז. פ"ט ה"ב.

=  <



"

(ה�כה  מוב�  וממי�א  כנ"�,  המשי�"   " וענינו  ��רו 
בעצמו  ענינו  בא�  היא  �אמיתתו  והסימ�  שהב�ינה   ('�

"וא�65 יעמו�  היא   – 
. כפי תורה שבכתב ושבע� פה"   .
כ�  "ויכו�   – ישרא�  ש�  המצוות  בקיו�  ש�ימות  ופוע� 
כו'  ה'"  ישרא�
ש�ימות  בהבאת  פרט   �� הוא  ה'"  מ��מות  (ש"י��ו� 
קיו� התורה כנ"�, הסרת ה"נו�ש ומבט�" מצ� האומות).

זה   ש"הרי  ��עת  א�א  אינו  זה  שכ�  א�א 
שהוא משי�", או�� כאשר הוא מביא �י�י ש�ימות קיו� 
האומות  כ�  ונצ�  והצ�י�  עשה  "א�  התומ"צ  
שסביביו ובנה מק�ש במקומו וקב� נ��י ישרא�" אז �וקא 
"הרי זה משי� בו�אי". שכ� אז "�וזרי� כ� המשפטי� . . 
ש�ימות בה�כות וקיו�   – ככ� מצותה האמורה בתורה" 

.66 המצות 

65) ועפ"ז מוב� ומו��ש ביותר ההמש� �הה�כה ש�פנ"ז, ש�כ� 
מ��  "אי�  ש�  ספר  קרית  וראה  בוא"ו.   – "וא�"  הרמב"�  מת�י� 

המשי� צרי� �עשות אותות ומופתי�  כשיעמו� מ�� כו'".

66) עפ"ז מוב� בפשטות מה ש�א הביא הרמב"� (��) בת�י�ת 
הפרק שמשי� י��ו� מ��מות ה' – כי ש� מבאר ה��ר והמכוו� ש�ו 
–  שכבר הביא �ש�ימות  כו')  �יושנה  �ו�  (�ה�זיר מ�כות 

י�. ויש �הוסי� בזה, שהראיות שמביא הרמב"� �פני 

התורה, כשהוא "משי� בו�אי", משא"כ קו�� הנצ�ו� במ��מות ה'.

עפ"ז או�י יש �הוסי� (בפנימיות העניני� עכ"פ), שזה שהביא 
ובמשי�  כו'  �ו�  שהוא  הראשו�  במשי�  המשי�י�  שני  הרמב"� 
כי �ו�מת� נמצא במשי� עצמו, ב' תקופות ו�ר�ות  הא�רו� כו' – 
�א�רי ביאת המשי�: �פני שיבנה ביהמ"ק – שאז הוא ע�יי� "ב�זקת 
משי�", ב�ו�מת �ו� ש�א בנה המק�ש, וענינו י��� מ��מות (ראה 
(ש�  השכי�  ע�י  ה'  מי�  ביהמ"ק  �בני�  הכ�  והכי�   (� כב,  �ה"א 
כ�, יט); כשהוא משי�  ש"בנה מק�ש במקומו". וראה בארוכה 
מכתב כ"ק א�מו"ר מהורש"ב נ"ע (א�רות קו�ש ש�ו �"א ע' שיב, 
ונ�פס �קמ� (בספר זה) ע' תי�) בביאור �שו� רז"� "ב� �ו� בא" או 
"�ו� בא" (ע"פ הב"� או"� סקי"�) �יש ב' מ�רי�ות במשי�: ביאתו 
�פני בני� ביהמ"ק וירוש�י� (שאז הוא ב�זקת משי�) וא�ר שיבנה 
בא �ו�"  משי� את ביהמ"ק וירוש�י� �אז "כיו� שנבנית ירוש�י� – 

(משי� בו�אי). (מ�י�ה יז, ב) – 

 (47 והערה  ט  סעי�  (כנ"�  ברמב"�  ה�ירסא  משינוי  ו�העיר 
" או "בית �ו�". ואכ"מ. "�ה�זיר מ�כות 

*66) ובמק"א (סה"ש תשמ"ט �"ב ע' 750) איתא:

פרטי  �ריבוי  בהתא�  ה�  הרמב"�  שמביא  הפסוקי�  ריבוי 
העניני� שכותב או�ות ימות המשי�, ע� �סיו� העני� (והספר כו�ו) 
"ובאותו הזמ� �א יהי' ש� �א רעב ו�א מ��מה ו�א קנאה ות�רות 
�י�  כמי�  ה'  את  �עה  האר�  מ�אה  כי  "שנאמר  ומסיי�,  וכו", 
שבנו�ע �כ� פרט ופרט, יש (כנראה) ראי' מא' הפסוקי�  מכסי�" – 

שמביא �פנ"ז.

[�עת עתה �א מצאתי במפרשי הרמב"� שעמ�ו ע� �יוק זה, 
=  <



זה אינ� רק ע� כ��ות ה�ברי� בת��ת הפרק, ש"המ�� 
�יושנה  �ו�  מ�כות  ו�ה�זיר  �עמו�  עתי�  המשי� 
�ממש�ה הראשונה . . ככ� מצותה האמורה בתורה", א�א 

�� ע� הפרטי� שבה�כה*66 �67;

ב�ע�,  מפרשת  בהוכ�ה   �� הרמב"�  מביא  ו�כ� 
שנבא בשני המשי�י� . . �ו� ומשי�, את ארבעת הפרטי� 
"וש� נבא" והעניני� (בהת��ותו) ש� משי� וכמפורש – 

– שזהו ההמש� "�ה�זיר מ�כות �ו� �יושנה".
עצמ�,  ומשי�  �ו�  א)  בכ��ות:  ה�  ��וקות  וש�ש 
�) פעו�ת� ומ�כות� ע�  ב) פעו�ת� ומ�כות� בישרא�, 
אומות העו�� (ע� העו�� בכ��). ובעני� זה הש�ישי עצמו 

יש שני זמני� ועניני�, כ��קמ�.

הו�ה �ו�  מבית  מ��  "יעמו�   – בעצמ�  ענינ�  טו. 
שבכתב  תורה  כפי  אביו  כ�ו�  במצות  ועוסק  בתורה 

ושבע� פה". 

וזה מפורש בתורה "  ו�א עתה זה �ו�, 
הנבואה ע�  ו�א קרוב זה מ�� המשי�" – 

�ו� ומשי� עצמ�.

 – ב�קה"  ו��זק  בה  �י��  ישרא�  כ�  "ויכו�  ב) 
הכתוב:  בהמש�  וכמפורש  בישרא�,  ומ�כות�  פעו�ת� 
"  זה �ו�   זה המ�� 

המשי�" – שזה מורה ע� השייכות �ישרא� "כוכב 
 ." . . שבט

מ��  ש�  (ויתרונו)  ש�ימותו   �� מתבטאת  [ובזה 
המשי�, משי� א�רו� ��בי משי� הראשו�: 

כזה  שמשמעותו  "כוכב"  (א)  ה�שו�  נאמר  �ו�  ע� 
[כמוב�  א�רי�68  א��  בני  מע�  שהוא  

אב�, כיו� שספר הרמב"� הוא ��ק מהתורה שנאמר בה "הפ� בה 
והפ� בא �כו�א בה" הרי, בכ� פע� ופע� יש �הוסי� בה�ימו�, עו� 
פרט, עו� �יוק וכו', ובפרט כשנמצאי� בעקבתא �משי�א, וא� �א 

עכשיו אימתי!].

הוא  �' שמוכ�  (והפרט) שבה�כה  �הש�י�ה  בנו�ע  וע�"ז   (67
ראה �קמ� מהראי' שהביא בה�כה ב' שהיא הק�מה �ה�כה �' – 

סימ� ה' סעי' ב' (�קו"ש �כ"� ע' 109 ואי��).

68) ראה ר�"ק עה"פ. וראה ר�ב"� ורמב"� �פירוש� שקאי ע� 
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ב�ו�  המ�בר  הא',  בעני�   �� מו��שת  �משי�  והמע�ה   (71
קרוב,  בזמ�  אראנו  אב�  עתה",  "ו�א  אומר  ב�ו�  עצמ�:  ומשי� 
"ו�א קרוב", �פי שזהו עני� ומ�רי�ה נע�ית שבאה רק ובמשי� – 
�א�רי אריכות זמ� שנתרבו מעשינו ועבו�תנו בכ�י �ה�יע �ב�י' זו.

הביא  שהרי  הרמב"�  �פי'  �כאורה  הוא  וכ�  ש�.  כבת"א   (72
וע�"ז  וראה ש� �"ה בני שת.  ובראב"ע: הורס.  �ו'".  מי�  "

בר�ב"� ור�"ק. וראה תיב"ע ות"י. �קו"ש ש�. ואכ"מ.

73) ראה במקומות שבהערה הקו�מת.

=  <



וע�ו  שנאמר  המשי�  המ��  זה  אויביו  שעיר  ירשה  והי' 
מושיעי� בהר ציו� ו�ו'"74. 

��ו�  בנו�ע  משי�:  ש�  מע�תו  מובנת  בזה  [ש�� 
ש"ותהי  בכ�  מתבטא  שזה  ירשה",  א�ו�  "והי'  אומרי� 
שעיר ירשה  "והי'   – משי�  ואצ�   ," ��ו�  א�ו� 
"וע�ו  מכתוב  וכמאמר  העיר,  אנשי  רק  �א  אויביו", 
הוא  וסיו�  עשיו"  הר  את  �שפוט  ציו�  בהר  מושיעי� 

.[" 75 "

"י���  הש�ישי  ��בי  הרביעי  בעני�  היתרו�  טז. 
י�", ע�  מי�  "ומש�ו   – האומות  ונצ�ו�  ה'"  מ��מות 

 .  . "וי���  ירשה",   .  . "ומש�ו  עצמ�  ה�שונות  מ�  מוב� 
כיבוש  ��בי  ירושה  �י�וש  וב�ו�מת  העו��",  את  ויתק� 
 (וע"� ב' עניני� א�ו שמצינו ��בי א"י שנ�ק�ה בכיבוש 

ובירושה)76:

זו   " שהרי  במקומו"  מק�ש  �"ובנה   �� �שיי�  וי"�   (74
" (מ�י�ה י, א. וראה זב�י� קיב, ב. קיט, א) שענינה ירושה 
וקביעות שאי� א�רי' היתר (הפסק). וראה רמב"� ה�' ביהב"� פ"א 
כי ה"�. �קו"ש �ט"ז ע' 465 ואי��. ומה ש�א נרמז בפסוק בפ"ע – 
- זה נכלל (ביחד עם "וקבץ נדחי ישראל") בממשלתו על ישראל

ספרי ברכה לד, יוד. ועוד) מנבא על מפלתם של אוה"ע ושליטת 
(ד"ועלו  ב  לט,  (סנה'  לעובדי'  בנוגע  מרז"ל  וע"ד  עליהם.  ישראל 
מושיעים בהר ציון וגו'" (שהביא הרמב"ם בסוף ההלכה כאן) הוא 
מואב",  את  "ויך   - דוד  בענין  גם  ושם  עובדי').  נבואת  סיום 

שהביא הרמב"ם כאן).

כיבוש מ��מה, הוא באופ� ש� עני� מ��מה ונצ�ו� – 
"קרקר" "ומש�ו" –  היפ� מציאות ורצו� הנכבש:

משא"כ עני� הירושה "והי'  שעיר", הוא א�רבה, 
ע�  ושו�ט  שכובש  ו�א  �ו,  ושיי�  שקרוב  עני�  שנו��י� 

א�ר.

וע�"ז מוב� ה�י�וש ב" את העו�� כו�ו �עבו� 
", ע� "וי��� מ��מות ה' . . ונצ� כ� האומות  את ה' 
שסביביו", שה� עצמ� מכירי� באמת במ�כותו ש� מ�� 
ע"י  (שנשמטה  הה�כה  בסיו�  ומפורש  [וכמרומז  המשי� 
וירו�  ויצ�י�  באמת  המשי�  מ��  "וכשיעמו�   הצנזור) 
נ��ו  ששקר  ויו�עי�  �וזרי�  כו��  ה�  מי�  ו(י)נשא 
בה�  ונפע�  הטעו�"].  ואבותיה�  ושנביאיה�  אבותיה� 

"�קרא כו�� בש� ה' ו�עב�ו שכ� א��"77.

שהיא  כמו  המשי�,  בביאת  הש�ימה  האמונה  וע"י 
שיבא  יו�  בכ�  �ו  א�כה  �ביאתו",  ו"מ�כה  תורה  עפ"י 
זה  הרי  משי�),  בה�כות  ה�ימו�   �� בזה  שנכ��  (וי"� 

77) ושייכות עני� זה �מ�� המשי� מוב� ממ"ש ש� (פ"� ה"י) 
"צוה משה רבינו מפי ה�בורה  את כ� באי העו�� �קב� מצות 
שנצטוו בני נ�". וראה ש� ספ"� "ו�מ�אות העו�� צ�ק". ואו�י י"� 
ה�'  עני�  בי�  כה�י�וק  עניני�,  ב'  כו'")  ו"�מ�אות  ("�כו�",  שה� 

ועני� ה�' שבפני�.

וראה �קמ� סימ� י' (�קו"ש �כ"� ע' 174 ואי��).

=  <

בפרשת  הרמב"ם  כתב  שלכן  עכ"פ)  הרמז  (ע"ד  י"ל  ואולי      
מפלת  ע"ד  הי'  נבואתו  שעיקר  מה  ולהדגיש  להסביר  בלעם, 
והי'  מיני'  ע"ד  עליהם, שהוא  המשיח  ומלך  דוד  ושליטת  האומות 
אבא ניזיל בי' נרגא,  שהנביא של אוה"ע (שהוא בדוגמת משה* - 

במדריגת  שהי'  פמ"ה,  ח"ב  מו"נ  ראה   - בלעם  נבואת  בדרגת   (*    
רוה"ק (ולא נבואה) כדוד ושלמה. וראה פי' קרשקש ואברבנאל שם. 
ובצפע"נ עה"ת פרשתנו (כב, לה) דאח"כ עלה בגדר נביא כו' ואח"כ 
זו  לנבואה  שייך  שזה  שם,  קצת  ומשמע  רבנו.  כמשה  שיהי'  רצה 

האחרונה. עיי"ש.

- "וקם שבט מישראל".

.  75) ראה לעיל הערה *21
 76) להעיר מלקו"ש חט"ו ע' 601.
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ה הצחיות הבטחת הגאולה

הערה 3: וראה ספרי על הפסוק: כי תשמור את כל המצוה הזאת לעשותה 
]וגו'[ ויספת לך ]וגו'[. מכאן אתה אומר: שלש ערים הפריש משה בעבר הירדן, 
וכשבאו לארץ הפרישו עוד שלש, ולעתיד לבוא מפרישים עוד שלש; שלש 

על שלש הרי שש, ועוד שלש הרי תשע..

תוספתא מכות ספ"ב. ירושלמי שם פ"ב ה"ו: על דרך ספרי הנ"ל.

הערה 5: סנהדרין צט, א: רבי הלל אומר אין להם משיח לישראל שכבר 
אכלוהו בימי חזקיה. אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרבי הילל, חזקיה אימת 
הוה? בבית ראשון! ואילו זכריה קא מתנבי בבית שני ואמר: גילי מאד בת ציון 
הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור 

ועל עיר בן אתונות. 

וראה גם חידושי הר"ן שם: וכן רבי הילל שהיה אומר אין משיח לישראל 
לא היה בדעתו שיהיו ישראל באבלן בגולה והיו אובדין בכותים, ח"ו לאותו 
צדיק, שהרי התורה הבטיחה והעידה שנא' ושב וקבצך מן העמים וישבו בארץ 
וירשוה וכל הפרשה כולה מפורשת בפרשת אתם נצבים ובפרשת האזינו! אלא 

רבי הלל מקצר בימות המשיח לומר שלא יהיו צריכין למלך המשיח לכבוש 
האומות אלא מיד בצאתם מן הגלות כבוד ה' יראה עליה' ויחיו המתים ויהנו 
מזיו השכינה. והיינו דאמרינן דלא איברי עלמא אלא לדוד שהטובה של עולם 
הזה היתה בימי דוד ושמואל אמר בימי משה כלומר שימי משה היו טובים 
מהם. וכמו כן מי שאמר שכבר אכלוהו בימי חזקיה ר"ל שעיקר הטובה הגופנית 
היתה בימי חזקיה. וכבר נדחו דברי רבי הלל מן הכתוב גילי מאוד בת ציון וגו' 
הנה מלכך יבוא לך וגו', וזה היה בזמן בית שני; וזכריה הי' מבטיח לישראל על 

מלך המשיח שיגלה במהרה בימינו.

ובראש אמנה לאברבנאל פי"ד פירש זה באופן אחר: ביאת המשיח באה מפורשת 
בתורה בנביאים ובכתובים לפי שמשה אדונינו ביעודיו והנביאים כולם שבאו 
אחריו וכן המדברים ברוח קדש כלם יעדו ונבאו ודברו מביאת מלך המשיח 
וכמו שהוכחתי זה הוכחה גמורה ברורה במאמר משמיע ישועה אשר עשיתי 
על ביאת המשיח. ולכן הכופר בביאתו הרי הוא כאלו כופר בתורה ובנביאים 
ובכתובים אחרי אשר כלם יעידו עליה. ומזאת הבחינה היה ראוי שתמנה האמונה 

c פיעהוחים למראי מקומות d

סימן ב

הצחיות הבטחת הגאולה

א. כתב הרמב״ם בהל׳ מלכים1: ״המלך המשיח עתיד 
לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה וכו׳ וכל מי 
שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר 
נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי 
התורה העידה עליו שנאמר2 ושב ה׳ אלקיך את שבותך 
ורחמך ושב וקבצך וגו׳ אם יהי׳ נדחך בקצה השמים 
וגו׳ והביאך ה׳. ואלו הדברים המפורשים בתורה הם 
כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. אף 
בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח 
הראשון שהוא דוד כו׳ ובמשיח האחרון שעומד מבניו 
כו׳״ )ומביא כמה פסוקים מפרשת בלעם ומפרשם על 

דוד ועל מלך המשיח(.

ובהלכה שלאח״ז ממשיך הרמב״ם: ״אף בערי מקלט 
הוא אומר3 אם ירחיב ה׳ אלקיך את גבולך ויספת לך 
עוד שלש ערים וגו׳ ומעולם לא הי׳ דבר זה ולא צוה 
הקב״ה לתוהו4, אבל בדברי נביאים אין הדבר צריך 

ראי׳ שכל הספרים מלאים בדבר זה״.

1( פי״א ה״א.
2( נצבים ל, ג-ה.

3( שופטים יט, ח-ט. וראה ספרי עה״פ. תוספתא מכות ספ״ב. ירושלמי 
שם פ״ב ה״ו.

4( צע״ק ממחז״ל )סנהדרין עא, א( דבן סורר ומורה ועיר הנדחת ״לא הי׳ 
ולא עתיד להיות .. )אלא( דרוש וקבל שכר״. ואולי יש לחלק. ואכ״מ.

ויש לעיין, מה חסר בראיות הראשונות )מהכתוב 
״ושב גו׳״ )שבפ׳ נצבים( ומפרשת בלעם(, שהוזקק 
הרמב״ם להוסיף הראי׳ גם מהכתוב ב״ערי מקלט״?

כוונת  כי  מובן,  ראיות הראשונות  הצורך בשני 
הרמב״ם כאן )בהלכות מלכים( היא על האמונה במלך 
המשיח, היינו שנוסף על החיוב להאמין בכללות ענין 
הגאולה, שהקב״ה עתיד לגאול את ישראל )באיזה 
אופן שהוא(, חייבים להאמין במלך המשיח5 )עם פרטי 
עניניו ומעלותיו המפורטים ברמב״ם בפרק זה(, כדיוק 
לשון הרמב״ם ״וכל מי שאינו מאמין בו״; ודבר זה 
אינו מפורש בפסוק ״ושב ה״א את שבותך גו׳ וקבצך 
וגו׳ והביאך ה׳״, אלא רק ב״פרשת בלעם״ ש״שם נבא 
בשני המשיחים״, דוד ומלך המשיח6 ]ומטעם זה מביא 

גם אריכות הראי׳, עם כו״כ פסוקים המדברים בהם, כי 
בפסוקים אלה נרמזים גם פרטי עניניו ומעלותיו של מלך 

5( ולהעיר מדעת ר׳ הלל )סנהדרין צט, א( ״אין להם משיח לישראל״, 
ובפרש״י )וראה גם חידושי הר״ן( שם ״אלא הקב״ה ימלוך בעצמו ויגאלם לבדו״ 
)ובראש אמנה לאברבנאל פי״ד פירש זה באו״א(. ודברי הרמב״ם הם לאחרי 
שהכריעו חכמים שלא כדבריו, שלכן האומר עתה כדעת ר׳ הלל הרי הוא כופר 

בכלל התורה )שו״ת חת״ס יו״ד סשנ״ו(. וראה לקמן הערה 42.
6( ולהעיר שבפיה״מ הקדמה לפ׳ חלק )יסוד הי״ב( הקדים הרמב״ם הראי׳ 
מפרשת בלעם להא דפ׳ נצבים - ״ומי שהסתפק בו .. כפר בתורה שיעד בו 
בתורה בפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם נצבים״ )וי״ל שנקט ע״פ סדרם 

בקרא משא״כ בהי״ד שהוא ס׳ הלכות הלכות(.



חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(ו

הזאת עיקר מעיקרי התורה. ואמנם מה שאמר רבי הלל בפרק חלק )דף צ"ט( 
אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה כבר כתבתי אני במאמר 
הנזכר שלא היתה כוונתו להכחיש ביאת המשיח חלילה וגם לא היה דעתו כמו 
שפירשו אחרים שאין להם משיח לישראל מהכרח הפסוקים שנאמר בישעיה 
על המשיח לפי שכולם יפורשו על חזקיהו מלך יהודה ושלא היה אם כן רבי 
הלל מאמין ביאת הגואל מן הכתובים אלא מצד הקבלה כי כל זה רחוק הוא 
כפי פשט המאמר. אבל היתה כוונתו באמת שביאת המשיח יש לה שני גבולים: 
הא' זמן אפשריות בואו אם זכו ישראל ועשו תשובה לפני המקום שאז ימהר 
יחיש מעשהו ויקדים בואו, והגבול השני הוא חיוב בואו בזמן מה ידוע לפניו 
ית' אף על פי שלא יזכו ישראל ולא יעשו תשובה שיש קץ מוגבל ויודע לפניו 
ית' לא יעבור שלא יבא בו והוא אשר ניבא עליו דניאל בסוף ספרו; ועל שני 
הגבולים האלו דרשו חז"ל )סנהדרין דף צ"ח( אני ה' בעתה אחישנה – לא זכו 
בעתה זכו אחישנה. ר"ל שאף על פי שלא יעשו תשובה ולא יהיה להם זכות 
יש עת מוגבל שבהגיעו בא יבא ולא יאחר, ואמנם אם יזכו ויעשו תשובה יחיש 
הקב"ה ביאת המשיח קודם זמנו. ולזה גם כן רמזו באמרם אין בן דוד בא אלא 
בדור שכולו זכאי או כולו חייב. והיה דעת רבי הלל שאין להם משיח לישראל 
ר"ל שלא יבא משיח מצדם כלומר בזכותם מפאת תשובתם והוא בזמן האפשרות 
וזה שכבר אכלוהו בימי חזקיהו .. והנה השיב עליו רב יוסף שרי ליה מאריה 
לרבי הלל לפי שהיה מגונה אצל רב יוסף מה שהכחיש רבי הלל ביאת המשיח 
בזמן האפשרות כי בזה יתייאשו מן התשובה ויוסיפו לחטוא באמרם אבדה 
תקותינו ואף כי נרבה תפלה איננו שומע ולכן ביקש עליו מחילה לפני המקום.

הערה 9: וראה בית אלקים, שער היסודות פנ"ב: והנה הר"מ ז"ל בעיקר 
זה כתב ומי שנסתפק לו או נתמעט אצלו מעלתו כפר בתורה שיעד בו בתורה 
בפירוש בפרשת בלעם ובפרשת אתם נצבים וגו'. ומפני כי בנבואות הנביאים 
המורות על יעודי המשיח יש מהן שאין מבוארות ואפשר לפרשם על ענינים 
אחרים, ויכול האדם להסתפק בהם אם נאמרו על המשיח או לאו, כתב הרב 
כי מי שנסתפק לו וכו' כפר בתורה שיעד בה בפירוש בפרשת בלעם, כי נראה 
כי בנבואת בלעם אין מי שיוכל להסתפק ולפרש הכתובים שיורו על ענין אחר 
אלא על ענין המשיח, ומי שיסתפק אינו אלא כופר בתורה, כי בפירוש נזכר 
בה ענין המשיח, וענין יעוד המשיח המפורש בנבואת בלעם הוא בנבואתו 
הרביעית אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב וגו' והיה אדום ירשה 
וגו' וירד מיעקב וגו', והרמב"ן ז"ל מפרש כל הכתובים על מלך המשיח, ורש"י 
ז"ל מפרש וירד מיעקב לבד על מלך המשיח, וגם לפירוש רש"י ז"ל נפרש כינוי 
אראנו אשורנו על מלך המשיח .. וכן מ"ש בפרשת נצבים בענין יעוד המשיח 
אי אפשר לפרש הכתובים לענין אחר, ולכן כתב הרב ז"ל כי מי שנסתפק לו 
כפר בתורה שייעד ג"כ בפרשת נצבים, כי נראה שאין להסתפק בכתובים אלו 
שיורו על ענין אחר אלא על ענין המשיח והיא פרשת והיה כי יבואו עליך 

כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך .. וכן מה שכתוב ושבת 
עד ה' אלהיך וגו' ושב ה' אלהיך וגו' אם יהיה נדחך וגו' והביאך וגו' ומל ה' 
אלהיך וגו' ונתן ה' אלהיך וגו' ואתה תשוב וגו' והותירך ה' אלהיך וגו', כל אלו 
הכתובים לא נתקיימו בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים והוא גלות בבל, 
ולא היו נפוצים אז בכל העמים שיצטרך לומר ושב וקבצך מכל העמים אשר 
הפיצך ה' וגו', וגם לא היו נדחים בקצה השמים לשיקבצם ויקחם משם, וגם 
לא הוכנו לשימול לבבם לאהבה ה' ולשוב לשמוע בקול ה' כמו שכתוב: ומל 
ואתה תשוב, כי גם שבבית שני היו יראי חטא ובעלי תורה ולא נחשבו לעובדי 
עבודה זרה ומגלי עריות ושופכי דמים כאנשי בית ראשון, עכ"ז נמצאו ביניהם 
עדת רשעים אשר הרשיעו להבדל מקהל ישראל, כמו הצדוקים והביתוסים 
ושאר רעות אשר נמצאו בסוף בית שני, ולא נותרו לטובה בבנין הבית השני אלא 
שנחרבו בעונותיהם, ואם כן הוא ידוע כי אלו הכתובים לא נתקיימו עדיין עד 
זמן ביאת משיחנו, כי אנו בטוחים שיתקיימו בנו או בבנינו שנשוב עד ה' והוא 
ישיב את שבותנו ויקבצנו ממקומות שנדחנו שמה וימול את לבבנו וגו' ונשוב 
ונשמע בקול ה' ויותיר אותנו לטובה וגו', ואם לא נעשה ברצון יכוף אותנו עד 
שנשוב וכמו שדרשו חז"ל, והנה הם עשרה פסוקים ונזכר בהם ה' אלהיך עשרה 
פעמים והם רמז על גאולתנו ועל פדות נפשנו לעולם בלי שום שיעבוד אחר כך.

הערה 10: ובראב"ע בלק )כד, יז( פירש כל הכתובים רק על דוד. עיין שם: 
אראנו ולא עתה – הקרוב אלי כי זאת הנבואה על דוד. ואמר ולא עתה, כי אחרי 
ארבע מאות שנה היתה .. ]וחסירי דעת יחשבו כי המפרש דרך כוכב על דוד הוא 
מכחש ביאת המשיח. חלילה חלילה, כי המשיח מבואר היטיב בנבואת דניאל 
.. ואין צורך לנביא בעולם עם דברי משה שהוא העיקר: אם יהיה נדחך בקצה 
השמים ושב ד' אלקיך את שבותך[.. וירד מיעקב.. והאביד שריד מעיר – מכל 

עיר.. מאדום – וזה היה יואב, כי כן כתוב: עד הכרית כל זכר באדום..

הערה 11: ראה ספר הגאולה להרמב"ן שער א': ויותר חזק מזה בסוף 
התורה, שדיבר בדרך נבואת עתיד מתחלת הנך שוכב עם אבותיך וקם העם 
הזה, עד סוף פרשת האזינו, ושם נאמרה הבטחה גדולה וחזקה בפסוק והיה 
כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא 
תשכח מפי זרעו, ונתנבא בשירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת ונאמן, בכל 
הצרות המגיעות אלינו בגלות הזאת, כגון אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש 
זכרם. והבטיחנו בסוף כי ידין ה' עמו וכן הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום 
ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו. וזאת נבואה עתידה, איננה מתנאי האזהרות, 
והיא עתידה על כרחן ]של מינין[ כי לא ראינו אנשי בית שני שהרנינו אותם 
גוים, רק לעגו עליהם בכל מיני הביזוי והכלמה, כענין מה היהודים האמללים 
עושים, ולא השיב אלהינו נקם לצריו בזמן ההוא, ולא כפר אדמתו עמו כי 
לא שרתה שכינה עמהם בבית שני, שהרי לא היתה שם גם נבואה רק בתחלת 
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המשיח )שחייבים להאמין בהם(, כמשנ״ת במ״א7[.

ולאידך לא הסתפק בהראי׳ מפרשת בלעם, ועוד זאת, 
שהביאה רק כראי׳ שני׳ - כי אין כוונת הרמב״ם כאן רק 
להביא ראיות מתורה שבכתב על ביאת המשיח, אלא 
להוכיח ד״מי שאינו מאמין בו .. כופר .. בתורה ובמשה 
רבינו שהרי התורה העידה עליו״, והעדות הזו אינה 
רק ע״פ פירוש פסוקי התורה שבתורה שבע״פ ]שגם 
״הכופר בפרושה והוא תורה שבעל פה״ הוא בכלל 
״כופר בתורה״8[, אלא ״אלו הדברים )ה(מפורשים 

7( לקו"ש חי"ח ע' 281 ואילך. ] - נדפס לעיל סימן א[. 
8( רמב״ם הל׳ תשובה פ״ג ה״ח.

בתורה״9 - ואילו נבואות בלעם נאמרו בדרך משל 
וחידה, בלשון שאי אפשר לומר ש״הדברים )ה(מפורשים 
בתורה״10; משא״כ בפסוק הראשון שמפורש בו ע״ד 

גאולה, קבוץ גליות וכו׳.

אבל צריך ביאור )כנ״ל( - מה נוסף ע״י הראי׳11 
מהכתוב בערי מקלט12?

9( וראה בית אלקים )להמבי״ט( שער היסודות פנ״ב.
10( ובראב״ע בלק )כד, יז( פירש כל הכתובים רק על דוד. ע״ש.

11( ובפיה״מ שם לא הביא ראי׳ זו. - ולכאורה אין כוונת הרמב״ם בס׳ 
היד )ספר הלכה( להביא כל המקומות שבתושב״כ שמפורש בהם ע״ד הגאולה 
)ובפרט שלכאורה ישנם עוד - ראה ס׳ הגאולה להרמב״ן שער א׳ ״ויותר חזק 

מזה בסוף התורה .. פ׳ האזינו״. וראה ויחי מט, י וברש״י ורמב״ן שם. ועוד(.
12( בלקו"ש שם )ע' 280( נת' שכוונת הרמב"ם בראי' זו היא להוכיח עוד 
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הבנין חגי זכריה ומלאכי.

וראה ויחי מט, י: לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא 
שילה ולו יקהת עמים.

וברש"י: לא יסור שבט מיהודה – מדוד ואילך, אלו ראשי גליות שבבבל שרודים 
את העם בשבט שממנוים על פי המלכות: ומחקק מבין רגליו – תלמידים, אלו 
נשיאי ארץ ישראל: עד כי יבא שילה – מלך המשיח שהמלוכה שלו, וכן תרגם 

אנקלוס. ומדרש אגדה שילו, שי לו, שנאמר יובילו שי למורא.

ורמב"ן שם: עד כי יבא שילה ולא יקהת כל העמים לעשות בכולם כרצונו, 
וזה המשיח, כי השבט ירמוז לדוד שהוא המלך הראשון אשר לו שבט מלכות, 

ושילה הוא בנו אשר לו יקהת העמים.

הערה 14: וראה הלכות שמיטה ויובל רפי"ג: שבט לוי אעפ"י שאין להם 
חלק בארץ כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת ומגרשיהם. והערים הם 
שש ערי מקלט ועליהן שתים וארבעים עיר. וכשמוסיפין ערי מקלט אחרות 

בימי המשיח הכל ללוים.

הערה 17: וראה גם הלכות תשובה פ"ג סוף ה"ח: שלשה הן הכופרים 
בתורה: האומר שאין התורה מעם ה', אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת; אם 
אמר: משה אמרו מפי עצמו – הרי זה כופר בתורה. וכן הכופר בפירושה והיא 
תורה שבעל פה והכחיש מגידיה, כגון צדוק ובייתוס. והאומר שהבורא החליף 

מצוה זו במצוה אחרת וכבר בטלה תורה זו אע"פ שהיא היתה מעם ה', כגון 
הנוצרים וההגרים. כל אחד משלשה אלו כופר בתורה.

והלכות מעשה הקרבנות ספ"ב: וכן קרבנות שהקריבו בימי עזרא הבאים 
מהשבי – מלואים היו ואין נוהגין לדורות. אבל דברים הנוהגים לדורות הם דברי 
תורה שפירשנו כמו שהעתיקו מפי משה רבינו אין להוסיף עליהם ולא לגרוע.

פירוש המשניות שם היסוד הט' )ובתרגום קאפח שם(: ויסוד התשיעי – הביטול, 
והוא שזו תורת משה לא תיבטל, ולא תבא תורה מאת ה' זולתה, ולא יתוסף בה 
ולא יגרע בה ממנה לא בכתוב ולא בפירוש, אמר: לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. 

וכן בהקדמתו לפירוש המשניות )שמציין בפרק חלק שם(: גם המתנבא בשם ה' 
נחלק לשני חלקים. החלק הראשון – שיתנבא בשם ה' ויקרא ויזהיר על עבודתו, 
ויאמר שה' הוסיף על המצוות מצוה, או גרע מהם מצוה מכלל המצוות שכלל 
אותם ספר התורה. ואין הבדל בין שיוסיף ויגרע במקראות, או שיוסיף ויגרע 
בפירוש המקובל .. והזהירנו שלא להוסיף עליהם ולא לגרוע מהם, באמרו: לא 
תוסף עליו ולא תגרע ממנו )ראה יג, א(. ולפיכך אמרו עליהם השלום: אין נביא 
רשאי לחדש דבר מעתה. וכיון שידענו שדיבר סרה על ה', וייחס לו מה שלא 
אמר לו נתחייב מיתה, כמאמר הכתוב: אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי 

]את אשר לא צויתיו[ ומת הנביא ההוא.

וראה בארוכה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 27 ואילך: נדפס לקמן בהוספות – הוספה ה.

c פיעהוחים למראי מקומות d

גם יש לדייק, שהרמב״ם כתב ראי׳ זו בהלכה בפ״ע, 
ולכאורה הו״ל לכללה בהלכה הקודמת ביחד עם ב׳ 

ראיות הראשונות13.

ב. ונראה לומר, שבראי׳ זו מערי מקלט יש חידוש 
עיקרי לגבי ב׳ ראיות הראשונות: בזה שציוותה תורה 
״אם ירחיב גו׳ ויספת גו׳״ )שבימות המשיח חייבים 
להוסיף בערי מקלט, בלשון הרמב״ם14 ״בימי המלך 
המשיח מוסיפין שלש אחרות על אלו השש״( - נעשה 

הענין דביאת המשיח א׳ מתנאי מצוה שבתורה.

כלומר: אע״פ שענין הגאולה העתידה מפורש בתורה 
)והרמב״ם )בפירוש המשניות15( מנה האמונה בזה בין 
עיקרי ויסודי התורה(, מ״מ אין זה חלק ממצוות התורה, 
שהרי לא מצינו בתורה ציווי להאמין בהגאולה16 )ורק כי 
כיון שזהו ענין המפורש בתורה, לכן כל שאינו מאמין 

יותר שגדרו של משיח הוא שאז יהי' קיום התומ"צ בשלימותן, שהרי מצוה 
זו תהי' בשלימות רק אז. ובמ"א )לקו"ש חכ"ד ע' 109 ואילך( נת', שראי' זו 
היא גם הקדמה לדברי ה רמב"ם בהלכה שלאח"ז, שמלך המשיח א"צ "לעשות 
אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם", שזהו בהתאם לדברי הרמב"ם להלן 
שם )רפי"ב( שבימות המשיח "עולם כמנהגו נוהג" — שהראי' לזה מתושב"כ 
היא מערי מקלט לעת"ל, שגם אז אפשרי ויהי' הורג נפש בשגגה )אבל ראה 

המשך השיחה שם(.
13( ראה במקומות שנסמנו בהערה הקודמת.

14( הל׳ רוצח פ״ח ה״ד )וראה הל׳ שמיטה ויובל רפי״ג(.
15( בהקדמה לפ׳ חלק.

16( שזהו אחד מהטעמים שלא הביאו הרמב״ם בס׳ היד בהל׳ יסודי התורה 
- כי ״בס׳ משנה תורה .. כוונתו .. לבאר המצות אשר בספר תורת האלקים .. 
הביא .. הלכות יסודי התורה לבאר אותם היסודות שיש בכללם מצות .. לא .. 

כל יסודי התורה״ )ראש אמנה פי״ט(.

בה, הרי הוא ״כופר .. בתורה ובמשה רבינו״(; אבל 
ע״י הציווי ד״אם ירחיב גו׳ ויספת גו׳״, נעשה ענין 

הגאולה אחד מפרטי מצוה בתורה.

וע״י שנעשה חלק ממצוה בתורה, יש בו גם התוקף 
יסודי  וכמ״ש הרמב״ם בהלכות  שבענין המצוות. 
התורה17 ״דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת 
לעולם ולעולמי עולמים אין לה לא שינוי ולא גרעון 
ולא תוספת״, ש״מצוה״ פירושו ציוויי התורה, וכהמשך 
דברי הרמב״ם ״שכל דברי התורה מצווין אנו לעשותן 
עד עולם״. וכן כתב גם בהלכות מלכים שם18, בהמשך 
הענין אודות המלך המשיח, ״עיקר הדברים ככה הן, 
שהתורה הזאת חוקי׳ ומשפטי׳ לעולם ולעולמי עולמים 
ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן )וכל19 המוסיף או 
גורע או שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של מצות 

מפשוטן, הרי זה ודאי בדאי20 ורשע ואפיקורוס(״.

ולכן, כיון שענין הגאולה הוא פרט במצות ערי מקלט, 
הרי כשם שערי מקלט ״היא מצוה עומדת לעולם כו׳ 
אין לה לא שינוי כו׳״, כך אי אפשר להיות שינוי ח״ו 

בהבטחה זו.

17( רפ"ט. וראה גם הל' תשובה פ"ג סוף ה"ח )והל' מעשה הקרבנות ספ"ב(. 
פיה"מ שם היסוד הט' )ובתרגום קאפח שם(. וכן בהקדמתו לפיה"מ )שמציין 

בפ' חלק שם(. - וראה בארוכה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 27 ואילך. 
18( סוף ה״ג.

19( כ״ה בדפוסים שלא שלטה בהם בקורת הצנזור.
20( בכת״י תימן ״ה״ז בודאי רשע כו׳״.



חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(ח

הערה 22: וראה גם הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות: ונשאר כאן ענין 
גדול צריך לבארו. והוא, שהנביא אם נתנבא ברעות לבני אדם שנתחייבו לו, כגון 
שיתנבא על רעב, או חרב, או שתהפך ארצם, או שירדו עליהם ברקים וכדומה, 
ולא נתקיים שום דבר מזה, אלא נמחל להם ועבר מצבם בשלום – לא יתברר 
בזה כזבו של הנביא שיהיה נביא שקר ויתחייב מיתה, כי ה' יתברך ויתעלה 
ניחם על הרעה; ואפשר שעשו תשובה ופירשו מחטאותם, או שהאריך הלם 
ה' בחכמתו ושחה פרעונם לזמן אחר, כמו שעשה עם אחאב באמרו לו על 
ידי אליהו )מלכים-א כא, כט(: לא אביא הרעה בימיו, בימי בנו אביא הרעה, 
או שמחל להם בגלל טובה שעשו לפני כן, ולא על כגון זה נאמר )שופטים יח, 
כב(: ולא יהיה הדבר ולא יבא. אבל אם הבטיח שטובות תבואנה בזמן מסויים, 
כגון שיאמר ששלום יהיה בשנה זו והיתה מלחמה, או שיאמר שהשנה תהיה 
גשומה וברוכה והיה רעב ובצורת וכדומה לכך, הרי זה נביא שקר ונתברר 
שטענתו שוא ושקר. ועל זה אמר הכתוב )שופטים יח, כב(:  בזדון דברו הנביא 
לא תגור ממנו. כלומר שלא יפחידך וירתיעך מלהרגו דתיותו וישרו וחכמתו, 
כיון שהגיס רוחו וטען בדבר חמור, ודיבר שקר על ה'. לפי שה' אם הבטיח 
טובה לעם על ידי נביא, הוא מקיימה בהחלט כדי שתתאמת נבואתם אצל בני 
אדם. והוא אמרם עליהם השלום: כל דבר שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה 

אפילו על תנאי אינו חוזר. 

אבל מה שפחד יעקב אחרי שהבטיחו הקדוש ברוך הוא בבשורות טובות, כמו 
שנאמר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והיה מפחד פן ימות שנאמר 
ויירא יעקב מאד וכו' אמרו חכמים בזה שפחד מחטא חמור שיתחייב עליו 
השמדה, והוא אמרם: קסבר שמא יגרום החטא. משמע מזה שאפשר שיבטיח 
ה' טובה ויכריעו העוונות ולא יתקיים אותו הטוב. דע שאין זאת אלא במה 
שבין ה' לנביא, אבל חלילה שיאמר ה' לנביא להבטיח לבני אדם טובה בסתם 
ולא תתקיים אותה הבטחה, לא יתכן דבר זה, לפי שלא היה נשאר לנו במה 
לאמת את הנבואה, וכבר נתן לנו יסוד בספרו שהנביא נבחן באמתת הבטחותיו.

וראה ירושלמי סנהדרין פי"א ה"ה: ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה 
מלך יהודה בשנה הרביעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן עזור הנביא אשר 
מגבעון בבית ה' לעיני הכהנים וכל העם לאמר כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל 
לאמר שברתי את עול מלך בבל בעוד שנתים ימים אני משיב אל המקום הזה את 
כל כלי בית ה' אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל מן המקום הזה ויביאם בבל. אמר 
לו ירמיה: אתה אומר בעוד שנתים ימים אני משיב וגו' ואני אומר שנבוכדנצר 
בא ונוטל את השאר – בבלה יובאו ושמה יהיו וגו'. אמר לו: תן סימן לדבריך. 
אמר לו: אני מתנבא לרעה, ואיני יכול ליתן סימן לדברי – שהקב"ה אומר להביא 
רעה ומתנחם; ואתה מתנבא לטובה, את הוא שאת הוא צריך ליתן סימן לדבריך.

תענית פ"ב סה"א: כתיב לא איש א-ל ויכזב .. רבי שמואל בר נחמן אמר 

הקדוש ברוך הוא אומר לעשות טובה לא איש א-ל ויכזב. אומר לעשות רעה 
ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה.

ב"ר פנ"ג, ד: ר' שמואל בר נחמן פתח לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם, 
א"ר שמואל הפסוק הזה לא ראשו סופו ולא סופו ראשו לא איש אל ויכזב וגו', 
ההוא אמר ולא יעשה ודיבר לא יקימנה, אלא בשעה שהקב"ה גוזר להביא 
טובה לעולם, לא איש אל ויכזב, ובשעה שהוא גוזר להביא רעה, ההוא אמר 
ולא יעשה; בשעה שאמר לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע, לא איש אל ויכזב, 
ובשעה שאמר לו קח נא את בנך את יחידך ההוא אמר ולא יעשה. בשעה 
שאמר הקב"ה למשה פקוד פקדתי אתכם לא איש אל ויכזב, בשעה שאמר 
לו הקב"ה הרף ממני ואשמידם ההוא אמר ולא יעשה. בשעה שאמר הקב"ה 
לאברהם וגם את הגוי לא איש אל ויכזב, ובשעה שאמר לו ועבדום וענו אותם 
ההוא אמר ולא יעשה. בשעה שאמר לו הקב"ה שוב אשוב אליך לא איש אל 

ויכזב, אלא וה' פקד את שרה.

הערה 23: ע"פ ברכות ד, א: אמר דוד לפני הקב"ה: רבונו של עולם! 
מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא אבל איני יודע 
אם יש לי חלק ביניהם אם לאו שמא יגרום החטא. כי הא דר' יעקב בר אידי 
רמי: כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב ויירא יעקב מאד! 
קסבר: שמא יגרום החטא, כדתניא: עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית, 
עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שניה; אמור 
מעתה ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בביאה שניה בימי עזרא כביאה 

ראשונה בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטא.

הערה 24: מברכות ז, סע"א: ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: כל דיבור 
ודיבור שיצא מפי הקב"ה לטובה אפילו על תנאי לא חזר בו. מנא לן? ממשה 
רבינו, שנאמר: הרף ממני ואשמידם וגו' ואעשה אותך לגוי עצום; אע"ג דבעא 
משה רחמי עלה דמלתא ובטלה, אפילו הכי אוקמה בזרעיה, שנאמר: בני משה 
גרשום ואליעזר ויהיו בני אליעזר רחביה הראש וגו' ובני רחביה רבו למעלה 
וגו', מאי למעלה? תני רב יוסף: שרבו למעלה מששים רבוא, אתיא רביה רביה 

כתיב הכא רבו למעלה וכתיב התם ובני ישראל פרו וישרצו וירבו.

הערה 25: וראה גם מאירי לברכות ד, א: אמר דוד רבונו של עולם מובטח 
אני בך שאתה עתיד ליתן שכר טוב לצדיקים לעתיד לבא אבל איני יודע אם יש 
לי חלק ביניהם אם לאו שמא יגרום החטא .. והוא שאמרו: כתוב הנה אנכי עמך 
ושמרתיך וכו', וכתוב וירא יעקב, אמר שמא יגרום החטא. ואע"פ שכל הבטחה 
לטובה מתקיימת על כל פנים .. תדע שלא נאמר כן אלא בנבואה פרטית כלומר 

שהוא מתנבא תדעו שטובה פלונית באה לפלוני וכיוצא בזה.

שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' א'סג: ולדעתי צריך עוד תנאי אחר שתהיה הנבואה 

c פיעהוחים למראי מקומות d

ועפ״ז מובן גם דיוק לשון הרמב״ם בראי׳ זו ״ולא צוה 
הקב״ה לתוהו״21 - שכוונתו להדגיש, דכיון שזהו ענין 
של מצוה )״צוה הקב״ה״(, הרי זה מחייב שאי אפשר 

להיות שינוי ח״ו בזה, כי ״לא צוה הקב״ה לתוהו״.

ג. ליתר ביאור:

בנוגע להבטחות הקב״ה )ע״י נביא( ישנם אופנים 
״דברי  כמו  שינוי,  בהם  שיחול  ששייך  מסויימים 
הפורענות שהנביא אומר״ שאפשר שיבטלו, מפני 

21( ובפרט שלכאורה הי׳ אפשר להביא ראי׳ מעצם ההבטחה ד״ירחיב 
ה״א את גבולך״, שקאי על ארץ ״הקיני והקנזי והקדמוני שנכרת לאברהם אבינו 

ברית עליהן ועדיין לא נכבשו״ )רמב״ם הל׳ רוצח שם(.

״שהקב״ה ארך אפים ורב חסד כו׳ ]או כי[ אפשר שעשו 
תשובה ונסלח להם״22, וכן גם בהבטחה לטוב אם היתה 
רק ״בין הקב״ה ובין הנביא״ אפשר שלא תתקיים אם 

״יגרום החטא״23;

ומזה מובן, שגם כאשר ברור שהבטחת הנביא תתקיים 
]כמ״ש הרמב״ם24 ״שכל דבר טובה שיגזור הא-ל אפילו 
על תנאי אינו חוזר״, וכמו שביאר בפיהמ״ש שלו25 

22( רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״י ה״ד. וראה גם הקדמת הרמב״ם לפיה״מ. 
וראה ירושלמי סנהדרין פי״א ה״ה. תענית פ״ב סה״א. ב״ר פנ״ג, ד.

23( פיה״מ להרמב״ם שם, ע״פ ברכות ד, א. וראה הנסמן בהערה 25.
24( הל׳ יסוה״ת שם )מברכות ז, סע״א(. וראה הנסמן בהערה 22.

25( בהקדמה שם. וראה גם מאירי לברכות ד, א. שו״ת הרדב״ז ח״ג סי׳ 



ט הצחיות הבטחת הגאולה

לרבים כמו שאמר הנביא בעצמו: ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנות ולנטוע 
ועשה הרע בעיני ונחמתי על הטובה וכו', ובנבואת רבים לטובה יודע נביא 
האמת מנביא השקר; אבל נבואת יחיד אפשר שיגרום לו החטא ולא תבוא 
הטובה כלל, שכן כתיב ויירא יעקב מאוד ויצר לו כו' אמר שמא יגרום החטא. 
וכן ביאשיהו מלך יהודה כתיב על ידי חולדה הנביאה: ונאספת אל קברותיך 
בשלום, ולבסוף נהרג במלחמת פרעה נכה .. ומה מיתת שלום היא זאת. יש 
מקצת מרז"ל אומרים כי נענש לפי שלא שמע יאשיהו אליו כי מפי האלקים 
היה אומר כי אלקי האמור ביאשיהו קדש כי ירמיה הנביא ע"ה נתנבא על זה. 
הרי לך כי זה היעוד לא תתקיים כלל כי לפי שגרם החטא. ולדעת האומרים כי 
אלהים האמור כאן ע"ז יקשה יותר שאעפ"י שלא חטא לא נתקיים היעוד .. לכן 
אני אומר כי צריך תנאי שני כי לא היה יעוד הנביא אלא א"כ יעמוד בעל היעוד 
במקומו ובביתו ולא יתגרה בדעת אחרים אבל שיכניס עצמו בסכנות זה אינו 
בכלל היעוד. הא למה זה דומה לאדם שנגזר עליו חיים והוא הולך למלחמה או 
במקום סכנה או מטיל עצמו לים ועל זה וכיוצא בו נאמר יש נספה בלא משפט... 

מכלל העולה כי יעוד הרבים לטובה אפי' על תנאי מתקיים עכ"פ ויעוד 
היחיד לטובה ג"כ מתקיים אם לא יהיה שם א' משני דברים אלו או שיגרום 

החטא או שיכניס הוא עצמו בסכנה.

רא"ם לפרש"י וישלח .. הובא בלחם משנה להלכות יסודי התורה שם: והרב 
מהר"ר אליה מזרחי .. גבי ויירא שמא יהרג האריך שם בסתירת המאמרים דיעקב 
נתיירא שמא יחזור בו הקל יתברך שמא יגרום החטא ובהא דפרק במה בהמה 
)שבת נה, א( נראה איפכא, וכן מדברי רבינו שכתב שבחינת הנביא הוא בדבר 
זה משמע דלא חיישינן לשמא יגרום החטא. ותירץ שם דשאני היכא דההבטחה 
היתה לעצמו ואין בחלופה הכזבת נביא כההיא דיעקב להיכא שיש בה הכזבת 
נביא כההיא דרבי אחא בפרק במה בהמה. והדר מקשה מההיא דפ"ק דברכות 
דאמר שם עד יעבור עמך ה' .. וגרם החטא שלא נתקיים והאריך שם לתרץ. 
ונ"ל לתרץ דודאי היכא דאיכא גרם החטא יחזור בו הא-ל יתברך, ומאי דאמר 
בפ"ק דברכות על תנאי אינו חוזר היינו כל זמן שלא גרם החטא ודוקא היכא 
דליכא הכזבת נביא אבל היכא דאיכא הכזבת נביא לא, ובתירוץ שתירץ הרב 
ז"ל מעד יעבור עמך ה' .. אע"ג דזה היה דבר שאמר ה' למשה דכל דבר שאמר 
משה מפי הגבורה אמרו מ"מ אינו כתוב בתורה בשם ה' אלא בשם משה .. כיון 
שאינו בלשון הא-ל יתברך יפול בהם נחמה שינחם הא-ל יתברך. זה נ"ל נכון 

והוא התירוץ ראשון שתירץ הרב ז"ל...

גור אריה שם: וקשה על זה מהא דתניא עד יעבור עמך ה' עד יעבור וכו' 
ראוים היו ישראל .. אלא שגרם החטא ואם כן איך יתכן הבטחה שיצאה מפי 
הקב"ה וישתנה .. והעיקר הוא כי יש חילוק בין הבטחה ובין נבואה, כי הדבר 
שלא נאמר אלא לשם הבטחה להבטיח את האדם אין זה נבואה, שלא בא רק 

להבטיח את צדיק לעשות עמו טוב, ובדין הוא שתבא לה שינוי מפאת המקבל, 
כי אחר שלא היתה רק מפני זכות אשר הובטח ואותו המקבל אפשר שישתנה 
וישתנה ההבטחה אשר הבטיח אותו הקב"ה. אמנם יבחן הנביא כאשר לא היה 
מתנבא להבטיח רק שהוא אומר שכך שלחו להתנבאות שיהיה בעתיד, לא 
להבטיח. ולפיכך רוב דברי הנבואה הם בלשון עבר כאילו כבר נעשה, כלומר 
שכך נגזרה הגזירה לטובה מאת ה', לא כמו ההבטחה שהוא מבטיח את האדם 
לעתיד. וכל הבטחה היא אינה רק למקבל הבטחה, וכאשר ישתנה משתנה, 
לאפוקי נבואה שהוא תולה הדבר בעצמו לא בשום מקבל רק בענין עצמו שכך 
יהיה. ומפני כי חנניה בן עזור אמר נבואתו כדכתיב בקרא: הנה שברתי את עול 
מלך נבוכדנצר כאילו כבר נעשה ואין זו הבטחה, ובדבר הזה אמר לו ירמיה 
שמע נא חנניה וגו'. וזה לשונם בב"ר בפרשה זאת: מכאן שאין הבטחה לצדיקים 
בעולם הזה, פירוש מפני כי בעולם הזה הם ואפשר שישתנה מפאת המקבל, 

והרי מוכח בדברים אלו דבמקום הבטחה שאני. 

בצל"ח ברכות שם: והנה מה מאוד יפלא על דברי רבינו הגדול הרמב"ם 
בפרק י' מהלכות יסודי התורה .. שכתב שמה שהבטיח הקב"ה ע"י נביא לעולם 
אינו חוזר ואי אפשר לחטא לבטל הבטחת טובה זו .. והרי כאן הבטיח הקב"ה 
לישראל ע"י נביאו משה רבינו ע"ה לעשות נס בביאה שניה כמו בביאה ראשונה, 

ואעפ"כ גרם החטא לבטל הבטחה זו. 

...ולכן נלע"ד דקושיא מעיקרא ליתא, שהרי עיקר טעמו של הרמב"ם בזה 
שהבטחה לטובה ע"י נביא אין החטא גורם ביטולה, היא משום שזה הוא האות 
להבחין אם הנביא אמת, וכיון שבמשה רבינו כתיב וגם בך יאמינו לעולם, 
הבטיחו הקב"ה שלעולמי עולמים לא יהרהרו אחר נבואתו כלל, לכן בהבטחה 
שהבטיח הקב"ה על ידו שפיר גורם החטא לבטלה, כמו שיכול החטא לגרום 

ביטול ההבטחה שהבטיח הקב"ה לנביא על עצמו. 

הערה *26: דרשות הר"ן דרוש ב': ...כי למה שהש"י ארך אפים אם ישוב 
הגוי המיועד ברע ההוא אליו ונחם, ישיב מעליהם אפו כאשר ראינו בנינוה. 
ולזה לא יבחן הנביא ביעודים הרעים, שהרי אין הם מענינם שיתקיימו על כל 
פנים .. ומעתה שמע מה שאומרהו בזה, והוא, שידוע שאין מטבע היעוד הטוב 
להתקיים יותר מן היעוד הרע, כי כמו שמדת הדין נותנת שהמיועד הרע כשהטיב 
מעשיו יקרע גזר דינו, כן ראוי שהמיועד בטוב כשירע מעלליו, שחטאיו ימנעו 
הטוב ממנו. ואין בין זה לזה כלום. ומקרא מלא דבר הכתוב: רגע אדבר על גוי 
ועל ממלכה לבנות ולנטוע ועשה הרע בעיני לבלתי שמוע בקולי ונחמתי על 
הטובה. אבל אם ימשל הענין על ]זה[ הדרך אשר אמרנו, רצה לומר, שהיעודים 
הטובים והרעים ישתנו, לא ישאר דבר יבחן בו הנביא, כי האותות והמופתים 
כבר יבואו על פנים רבים אין אמות בהם. ולזה היה מן ההכרח שישים השם 
יתברף איזה מין מן היעודים חזקי הקיום לא ישתנה בשום פנים. ולמה שלא 
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שכ״שיאמר הקב״ה לנביא להבטיח לבני אדם בבשורה 
טובה״ מוכ רח הדבר להתקיים, ואין שייך שיתבטל 
מחמת חטא[ - אין זה מפני שהבטחה שע״י נביא בעצם 
אינה ניתנת לשינוי26, אלא מפני שהבטחות אלו אין 
בהם שינוי בפועל )וכמבואר ברמב״ם שם, שזהו כדי 

שיוכלו לבחון אם נביא אמת הוא*26(.

א׳סג. רא״ם לפרש״י וישלח )לב, ח(, הובא בלח״מ להל׳ יסוה״ת שם. - וב)רא״ם 
ו(גו״א שם )וכן בצל״ח ברכות שם( הקשו על חילוק זה ממחז״ל עה״פ ״עם זו 
קנית״ )ברכות שם. הובא לקמן בפנים ס״ד(. וכבר האריכו במפרשים בחילוקים 

שונים. ואכ״מ.
26( ולהעיר מפסק הרמב״ם )סוף הל׳ מגילה( ש״כל ספרי הנביאים .. 

עתידין ליבטל לימות המשיח״. וראה הנסמן בהערה 34.
*26( וראה דרשות הר״ן דרוש ב.

משא״כ נצחיות התורה, ש״עומדת לעולם ולעולמי 
עולמים״, הוא מפני שהיא למעלה מגדר שינוי, היינו 
שאי אפשר שישתנה, דכמו ש״אני ה׳ לא שניתי״27, שאין 

שייך בו ית׳ שינוי ח״ו, כן גם בתורתו של הקב״ה )שהיא 
חכמתו ורצונו של הקב״ה(, שאין שייך בה גדר שינוי28.

ומזה מובן לענין הבטחת הגאולה, דאף שלהיותה 
הבטחה לטוב ומה שאמר הקב״ה לנביא ״להבטיח לבני 
אדם בבשורה טובה״ אי אפשר שיתבטל מפני גרימת 

27( מלאכי ג, ו.
28( ראה בארוכה בזה – לקו"ש חי"ט ע' 182 ואילך. חכ"ג ע' 33 ואילך.



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

היה אפשר זה ביעודים הרעים, כי אין מחוק הש"י להרע לשבים אליו, אם כן 
בהכרח שיקיים היעודים הטובים על כל פנים, כי אם לא יותיר דבר לא יוכל 
לבחון בו הנביא .. וידוע, שאין מקום להכרח אלא כאשר ייעדו היעודים על 
יד נביא נתחייב לשמוע אליו, כמו שבאה על זה המצוה ואמר: אליו תשמעון, 

כי אם לא היה לנו דרך לבחון אותו ]אי[ אפשר שנהיה מצוים לשמוע אליו.

הערה 29: ראה גו"א וישלח שם: נעתק לעיל בפענוח להערה 33.
ובספרו גבורות ה' פ"ז: אבל העיקר הוא כי חלוק יש בין ההבטחה ובין הנבואה, 
כי ההבטחה הוא מה שמבטיח הצדיק בשביל צדקתו או בשביל שאהוב לפני 
ה' דבר זה נקרא הבטחה לצדיקים, ואין הנביא נבחן בדבר זה כי בטל דבר בטל 
האהבה. וזה פירוש שאמרו שאין הבטחה לצדיקים, ואין הנביא נבחן בדבר שהוא 
הבטחה רק בדבר שהוא נבואה, וזה כי הנבואה הוא מצד עצמה, דבר זה יהיה 
כך או לא יהיה כך, ואין תולה בשום הבטחה, ולפיכך היעוד של רע גם כן אין 
בחינה בזה כלל שיובחן הנביא, כי אין רע יורד לעולם מצד עצמו שמאתו ית' 
יבוא טוב, ולפיכך אפשר להשתנות כאשר הוא חוזר בתשובה שהרי הרע לא יבא 
רק על ידי מקבל. וזהו שאמר ירמיה הנביא אשר ידבר לשלום, כלומר אותו יש 
לו בחינה אם הוא נביא אמת מפני שהטוב יש לו ענין בפני עצמו שהוא תולה 
בעצמו ושייך בזה הכזבת הנביא, אבל אשר הוא מתנבא לרע אותה הנבואה הוא 

בודאי מצד המקבלים ולפיכך אפשר להשתנות על ידי תשובה.

הערה 32: ראה בארוכה לקו"ש חכ"ג ע' 34: וויבאלד אז דער ענין הנצחיות 
שבתורה איז פארבונדן דערמיט וואס זי איז "נפשי" ווי "יהבית" ונתלבשה 

אין "חכמתו ורצונו של הקב"ה" איז מובן בפשטות, אז דער ענין הנצחיות אין 
תורה איז ניט נאר בתושב"כ, נאר אויך בתושבע"פ )וואס "כל המצות שניתנו לו 
למשה בסיני )שהתחלת הנתינה – "אנכי"( בפירושן ניתנו"( ובכל חלקי', ווייל 
"מקרא משנה תלמוד ואגדה אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו 

כבר נאמר למשה בסיני", "דברי תורה כולם אחת".

קומט אויס, אז אויך די אלע ענינים אין ש"ס וועלכע זיינען פארבונדן מיט 
טבעי בני אדם, רפואות און כיו"ב, וויבאלד זיי זיינען א חלק פון תורה שבע"פ, 

זיינען אויך זיי אין כלל פון נצחיות התורה, וועלכע ווערט ניט נשתנה.

הערה 34: וראה גם לקו"ש חכ"ו ע' 225: און דאס איז דער עילוי אין דער 
נצחיות פון חמשה חומשי תורה אז לא יבטלו, כאטש "כל התורה כולה נצחיות 
בכללה ובפרטה" )וואס אין דעם זיינען נכלל בפשטות אויך דברי הנביאים(: עניני 
תורה בכלל איז זייער נצחיות אין דעם וואס די ציווים און הוראות בייטן זיך 
ניט און אין זיי וועט קיינמאל ניט זיין קיין שינוי גרעון או תוספת, מ'דארף זיי 
שטענדיק מקיים זיין )און ווי חז"ל זאגן אויך בנוגע לנביאים – "נבואה שהוצרכה 

לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה"(.

אבער די נצחיות פון חמשה חומשי תורה איז באופן אז דער ציווי עצמו 
איז שטענדיק פאראן. ווייל חמשה חומשי תורה איז ענינו – כתב )משא"כ דער 
"כתב" פון נביאים איז ניט אלס דין כתיבה בפ"ע, נאר אלס הכשר ל"זכרון" כנ"ל(.

הערה 36: לקו"ש חכ"א ע' 114 ואילך: ומהאי טעמא איז תורה "חכמתכם 

c פיעהוחים למראי מקומות d

החטא, כנ״ל29 ]ועוד זאת, שמעיקרא לא שייך בנדו״ד 
שיגרום החטא, שהרי )בלשון הרמב״ם30( ״כבר הבטיחה 
תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד 
הן נגאלין שנאמר31 והי׳ כי יבואו עליך כל הדברים 
וגו׳ ושבת עד ה״א ושב ה״א וגו׳״, היינו שהובטחנו 
על זה גופא, שישראל יעשו תשובה )ולא יהי׳ מצב של 
״יגרום החטא״([ - מ״מ, הוודאות שבזה היא רק מצד 
גדרי הנבואה ואופנה; משא״כ עי״ז שהבטחת הגאולה 
היא חלק ופרט ממצוה בתורה, חל עלי׳ גדר נצחיות 

התורה - שהיא נצחיות שאין שייך בה שום ביטול.

ד. אלא שלכאורה עדיין יש מקום לשאלה:

הרי הכלל של נצחיות התורה הוא בכל חלקי התורה32, 

29( ובפרט שהגאולה אינה רק הבטחה )בתורה( אלא גם )בלשון( נבואה, 
כדיוק לשון הרמב״ם ״ושם נבא בשני המשיחים״ - ראה גו״א וישלח שם )ובספרו 
גבורות ה׳ פ״ז(, שיש חילוק בין הבטחה )סתם( ונבואה, שהבטחה אפשר שלא 

תתקיים מפני החטא, משא״כ נבואה.
]ועפ״ז הי׳ אפשר לתרץ אריכות ל׳ הרמב״ם ״אף בפרשת בלעם נאמר ושם 
נבא״*. אלא שהרמב״ם לא ס״ל כחילוק הגו״א )שלכן הוצרך לחלק בין הבטחת 

הקב״ה לנביא עצמו או מה שמבטיח לאחרים(. וראה לקו"ש חי"ח ע' 274 הערה 
23 ובשוה"ג שם. וראה לקמן סעיף ו[.

30( הל׳ תשובה פ״ז ה״ה.
31( נצבים ל, א-ג )הבטחת הגאולה שברמב״ם הל׳ מלכים שם(.

32( דכל אות ואות שבתורה, הן בתושב״כ )גם נביאים וכתובים( והן 
בתושבע״פ )גם אגדות שבה( היא חלק מתורת אמת ותורה הנצחית - ראה 

הרמב״ם33  וכמ״ש  תורה,  חומשי  ובפרט בחמשה 
ש״חמשה חומשי תורה .. אינן בטלין לעולם״, שכל 
הנכתב בתורת משה הוא נצחי וקיים לעולם; וא״כ, כיון 
שהבטחת הקב״ה על הגאולה מפורשת בתורת משה, 
כבר חל ע״ז גדר הנצחיות של ״חמשה חומשי תורה״, 

ומה נתוסף בזה עי״ז שהיא גם פרט ממצות התורה?

וי״ל כי יש חילוק עיקרי בין הנצחיות שבמצות התורה 
להנצחיות שבשאר חלקי תורה )שבכתב(34: בשאר 
חלקי התורה אפשר שענין הנצחיות שבהם יתקיים )לא 
כפשוטו, אלא( רק בתוכנם הרוחני )וע״ד ״דברי הימים 
והסיפורים״35 שבתורה שבכתב, שהנצחיות שבהם היא 
ב״חכמות ופלאים״36 הנרמזים בהם, ולא בהענינים 
כפשוטם, שהרי הם מאורעות שבעבר(; משא״כ זה 
שהתורה ״היא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים״, 
היינו, שציוויי התורה כפשוטם קיימים ״לעולם ולעולמי 

עולמים״ בלי שינוי גרעון או תוספת36.

בארוכה לקו״ש חכ״ג ע' 34. וש״נ.
33( סוף הל׳ מגילה.

34( שהרי כמה אופנים ודרגות ישנם בענין הנצחיות. וראה גם לקו״ש חכ״ו 
ע׳ 225, החידוש בנצחיות שבתורה שבכתב. ע״ש. וראה הערה 36.

35( ל׳ הרמב״ם בפיה״מ בהקדמה לפ׳ חלק היסוד השמיני.
36( ומובן, שזה מורה על סוג נעלה יותר בענין הנצחיות: ענינים שהנצחיות 
שבהם היא רק בתוכנם הרוחני )ואילו בגשמיות בטל הדבר(, ה״ז הוראה שיש 
איזו הגבלה בנצחיות עצמה, שה״אמת״ שבהם היא ברוחניות ולא בגשמיות; 
משא״כ במצוות והלכות התורה, שהנצחיות היא )גם( בגשמיות כפשוטו, ה״ז 

*( ולהעיר מקרית ספר )להמבי״ט( להל׳ מלכים שם ״וכשם שנתקיימה נבואתו במשיח 

ראשון תתקיים באחרון״ )היינו שכוונת הרמב״ם להדגיש הוודאות שתתקיים נבואה זו(.



יא הצחיות הבטחת הגאולה

ובינתכם לעיני העמים", ווייל לערנענדיק אן ענין און וויסנדיק בשעת מעשה 
אז פון דער שקלא וטריא מוז ארויסקומען א הוראה ופסק דין למעשה, איז 
מען זיך מעמיק אין דעם מיט א יגיעה יתירה, און דוקא דעמאלט איז מען 
עומד על אמיתית הדבר. און דעריבער, איז די "חכמה" פון תורה )וואס איז א 
"חכמה" וואס די "הוראה" איז א טייל פון איר מציאות( פארבונדן מיט גאר אן 

אנדער עומק ווי חכמה סתם.

די סיבה פונעם חילוק הנ"ל צווישן תורה און חכמה איז דאס וואס תורה איז 
חכמתו ורצונו של הקב"ה וואס זי אמת לאמיתו. און מדת האמת איז ענינה וואס 
זי איז "מבריח מן הקצה אל הקצה" – זי מוז זיין "אויסגעהאלטן" אומעטום, 
אין אלע מדריגות. און דעריבער, ווען תורה איז מגלה דעם אמת פון א זאך, 
קען עס ניט בלייבן באגרענעצט צום שכל האדם – אז ער פארשטייט אז דער 
ענין איז אזוי, אבער אין מעשה בפועל פירט ער זיך אין אן אנדער אופן – נאר 
עס נעמט אים דורך אינגאנצן, ביז אין מעשה )ואדרבה, המעשה הוא העיקר( .. 

כדי צו דערגרייכן דעם אמת לאמתו פון תורה – וואס דאס איז דער ענין 
פון הלכה – איז ניט מספיק דער ענין פון שכל אליין. ווייל שכל האט אין זיך 

נטיות פון חסד און גבורה כו' .. 

בשעת מ'האט דעם ענין הביטול, וואס דורך דעם גייט מען ארויס פון דער 
אייגענער מציאות ונטיות, קען די שקלא וטריא פון שכל האדם דערגרייכן 

דעם אמת לאמיתו.

און דערפאר איז די הלכה – שענינה "אמת לאמיתו" – נקבע געווארן ווי 
בית הלל "מפני שנוחין ועלובין היו", דער ענין הביטול.

ראה סה"מ תרכ"ז )ע' רפ"ב(: ובזה יובן הטעם של הגמרא במה שאמרו והלכה 
כב"ה לפי שנוחין ועלובין הן ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהם, 
ע"כ הלכה כמותם בכ"מ אע"פ שב"ש הם מחודדים טפי ואעפ"כ אין הלכה 
כמותם וב"ש במקום ב"ה אינה משנה כלל. ואע"פ שאלו ואלו דא"ח, והיינו 
לפי שאעפ"י שאלו ואלו דא"ח והיינו שגם זאת אמת, אך יש שני בחי' אמת, 
והיינו אמת לאמתו וכמו שארז"ל )בשבת דף יו"ד ע"א ובפ"ק דסנהדרין ד"ז א' 
ובמגילה דט"ו ב'( כל דיין שדן דין אמת לאמתו, ודקדקו לאמתו דוקא, והיינו 
שאע"פ שדינו של ב"ש למשל אמת הוא ע"פ שרשו, אך זהו רק כמו שהוא 
בבחי' אלקים חיים שהוא בחי' בינה שהוא ממכ"ע, אבל ענין הלכה הוא בחי' 
אמת לאמתו שהוא בחי' סוכ"ע שמלובש בחכמה דוקא זה א"א להשיג כ"א 
ע"י ביטול דוקא וכמ"ש לעיל ססי' ד', וזהו מ"ש ונפשי כעפר לכל תהי' פתח 
לבי בתורתיך שע"י ונפשי כעפר לכל תהי' דוקא עי"ז פתח לבי בתורתיך, וע"כ 
הוא טעם גדול לזה שהלכה כב"ה לפי שהם נוחין ועלובין והם בבחי' ביטול 
ע"כ הם יכולים להשיג את ההלכה כמו שהיא באמת לאמתתו אע"פ שלא היו 
מחודדים כ"כ כב"ש. וזהו שבדוד נאמר וה' עמו שהלכה כמותו בכ"מ, שהלכה 
נמשך דוקא מבחי' ש' הוי' שלמעלה מבחי' שם אלקים חיים לפי שהוא בחי' 
אמת לאמתתו, ודוד זכה לזה ע"י שהי' ג"כ בבחי' ביטול ממש וכמ"ש כי עני 

ואביון אני, תפלה לעני כי יעטוף, אם לא שויתי ודוממתי שהי' בחי' דומם בחי' 
עפר, וע"כ זכה שיהי' הלכה כמותו בכ"מ.

ע' רצ"א: ועפ"ז יובן מה שהלכה כב"ה לפי שנוחין ועלובין כו', והיינו כי 
להיותם בבחי' הביטול זכו להשיג התורה כמו שהיא בבחי' החכ' בחי' והוי' עמו 
שמשם נמשך ההלכה, ולכן הגם כי דברי ב"ש הם ג"כ אמת שיש להם שורש 
למעלה וכמשארז"ל אלו ואלו דא"ח, אך יש שני בחי' אמת והיינו כמארז"ל 
)בשבת ד"י ע"א ובפ"ק דסנהדרין ד"ז ע"א ובמגילה דט"ו ב'( כל דיין שדן דין 
אמת לאמיתו כאלו נעשה שותף כו', דקדקו לומר אמת לאמתו שזהו בחי' 
ההלכה שהיא מבחי' שם הוי' בחי' סוכ"ע שהוא בחי' אוא"ס שמלובש בבחי' 
חכ' דוקא, וב"ה זכו לזה ע"י שנוחין ועלובין היו בחי' ביטול ושפלות, כמ"ש 
)ישעי' נ"ז( מרום וקדוש אשכון את דכא ושפל רוח שדוקא בבחי' דכא ושפל 
רוח מאיר ומתגלה בחי' מרום וקדוש כו', וכמו שאנו אומרים ונפשי כעפר לכל 
תהי' פתח לבי בתורתיך, שדוקא ע"י הביטול ושפלות כעפר שהכל דורסים 
עליה עי"ז זוכה להיות פתח לבי בתורתיך להיות פיה פתחה בחכ' לכוין ההלכה 

בחי' אמת לאמיתו כו'.

והמשך תרס"ו )ע' תל"א(: והנה הלכות הן משם הוי' וכמ"ש והוי' עמו 
שהלכה כמותו כו' והענין דהנה הלכה הוא מה שהוא אמת לאמיתו, דהרי 
כללות התורה היא אמת וכנ"ל דאלו ואלו דא"ח ומה שהוא הלכה היינו שזהו 
אמת לאמיתו וכמו שארז"ל שבת דף י' ע"א כל דיין שדן דין אמת לאמיתו 
כו' דייקינן אמת לאמיתו דוקא דדין והלכה למעשה שפוסקין שיהי' כך וכך 

הרי זה אמת לאמיתו כו'.

שוה"ג )הערה 36(: ראה שם ה"א: דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה 
עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת. שנאמר: 
את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא 
תגרע ממנו. ונאמר: והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה 
הזאת. הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר: 
חקת עולם לדורותיכם. ונאמר: לא בשמים היא. הא למדת שאין נביא רשאי 
לחדש דבר מעתה: לפיכך אם יעמוד איש בין מישראל בין מן האומות ויעשה 
אות ומופת ויאמר שה' שלחו להוסיף מצוה או לגרוע מצוה או לפרש במצוה 
מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה, או שאמר שאותן המצוות שנצטוו בהן 
ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצוות לפי זמן היו, הרי זה נביא שקר.

וראה הלכות תשובה פ"ג ה"ח: נעתק לעיל בפענוח להערה 25.

פירוש המשניות בהקדמה לפרק חלק יסוד הט': נעתק לעיל בפענוח להערה 25.

סוף הלכות מגילה: כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות 
המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות 

של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם.

הערה *37: וראה פירוש מדרש תנאים )להמהרז"וו שם(: אך צ"ע במ"ש 
במה דברים אמורים בדברי קבלה אבל בדברי תורה ומצוה אי אתה יכול לדורשן 
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]וכדיוק לשון הרמב״ם הנ״ל ״וכל המוסיף כו׳ והוציא 

מפני שהנצחיות קשורה עם ״אמת ה׳״ כפי שהיא למעלה מכל גדר שינוי כלל, 
שאין שום הגבלה וחילוקים בנצחיות זו )לחלק ולומר שהדבר נשאר קיים רק 

ברוחניות(, אלא הוא מוכרח להתקיים גם בעולם הזה, כפשוטו.
וכמשנ״ת במ״א )לקו״ש חכ״א ע׳ 114 ואילך( במעלת הלכות התורה*, שדוקא 
הן נק׳ ״אמת לאמיתו״ דתורה )ראה סה״מ תרכ״ז )ע׳ רפב. רצא( והמשך תרס״ו 
)ע׳ תלא(, ע״פ שבת י, א. וש״נ(, כי ה״אמת״ שבהם היא )עד( למעשה בפועל.

הדברים של מצות מפשוטן הרי זה ודאי בדאי ורשע 
ואפיקורוס״, דרק כאשר אומר על מצות התורה שאינן 
כפשוטן יש עליו גדר זה ד״בדאי ורשע ואפיקורוס״37 

37( אף שי״ל שהרמב״ם מדייק כן, כי עיקר כוונתו בזה היא למ״ש אח״כ 
ע״ד אותו האיש )בדפוסים ששלטה בהם בקורת הצנזור נשמט(, שגרם ״להחליף 
התורה״, וכן ע״ד ה״ערלי לב .. )ש(נושאים ונותנים .. במצות התורה .. אמת היו 

וכבר בטלו בזמן הזה .. דברים נסתרים יש בהן ואינן כפשוטן״.
*37( וראה ברייתא דל״ב מדות )מדה כו( ״אתה מוצא בנביאים ובכתובים 
שדברו במשל, בד״א בדברי קבלה אבל בדברי תורה ומצוה אי אתה יכול לדורשן 
בלשון משל כו׳״. וראה פי׳ מדרש תנאים )להמהרז״וו( שם, שהכוונה שלא 

נדרוש לשנות פשוטה של הלכה )״מצוה״(. ע״ש.

*( והרי היסוד דנצחיות התורה שבהל׳ יסוה״ת שם הוא גם בנוגע לפירוש המצות 

דתושבע״פ )ראה שם ה״א. וראה הל׳ תשובה פ״ג ה״ח. פיה״מ בהקדמה לפ׳ חלק יסוד 

הט׳(. אלא שבסוף הל׳ מגילה, משווה הנצחיות ד״הלכות של תורה שבע״פ״ לחמשה 

חומשי תורה )בכלל(. ואכ״מ.



חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(יב

בלשון משל .. שהרי נמצאים בתורה הרבה שלא יתפרשו כ"א ע"פ משל שבת 
וינפש וירד ה' וירח ה' את ריח הניחוח .. אך מה שנראה לי לתרץ וליישב כל 
הנ"ל .. שמ"ש שבד"ת ומצוה אין משל נוהג היינו בדרך פשוטה של ההלכה 
כדמיון הג' דברים שדרשן רבי ישמעאל שהוציא הענין מפשוטו לשנות ההלכה 
ע"פ מדת ממשל על זה בודאי אין הרשות נתונה לדרוש כן בהלכות רק בג' 

מקומות שקבל כן מרבותיו שיתפרשו ע"פ מדת ממשל.

הערה 41: וראה שבת סג, א: אמר ליה אביי לרב דימי: .. מאי טעמא דרבי 
אליעזר דאמר תכשיטין הן לו דכתיב חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך. 
אמר ליה רב כהנא למר בריה דרב הונא: האי בדברי תורה כתיב, אמר ליה: אין 

מקרא יוצא מידי פשוטו.

וראה בפרטיות אנציקלופדי' תלמודית בערכו: אף בנביאים וכתובים נאמר 
כלל זה שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך 
)תהלים מה, ד(. אף על פי שדרשו הפסוק בדברי תורה שיהא אדם זהיר לחזור 
על משנתו שתהא מזומנת לו בשעת הדין להביא ראיה כחרב על ירך גבור לנצח 
במלחמה והיא הודו והדרו, מכל מקום אמרו שאין מקרא יוצא מידי פשוטו 
והכתוב מדבר בחרב ממש, ומכאן למד רבי אליעזר שכלי זיין תכשיטין הם 

לענין היציאה בשבת )שבת סג, א(.

שוה"ג )הערה 41(: וראה רמב"ם הלכות מלכים ריש פרק י"ב: אל יעלה 
על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חידוש 
במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה: וגר זאב עם 
כבש ונמר עם גדי ירבץ – משל וחידה; ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח 
עם רשעי העולם המשולים כזאב ונמר, שנאמר: זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד 
על עריהם, ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר 
המותר בנחת עם ישראל, שנאמר: ואריה כבקר יאכל תבן: וכן כל כיוצא באלו 

הדברים בענין המשיח משלים הם. ובימות המלך המשיח יודע לכל לאיזה דבר 
היה משל ומה ענין רמוז בהן.

ובמגדל עוז שם: כתב הראב"ד ז"ל: והלא כתוב בתורה והשבתי חיה רעה מן 
הארץ עכ"ל: ואני אומר אילו באנו להקשות היה לנו להקשות תיפוק לי דהא 
כתיב: ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ומעתה קרא ומשל 
טפי למה לי אלא סברות הן ואין משיבין עליהן. וכבר כתב ר"מ ז"ל בזה הפרק 
שאין הדברים מקובלים ולא יודע בירורן עד שיבואו במהרה בימינו. ומכל מקום 
במה שהקשה הראב"ד ז"ל יש לומר דחיה רעה משל על אותה אומה רעה וכמו 
שדרשו ז"ל חיה רעה אכלתהו על אשת אדוניו. וכבר הקדים ר"מ ז"ל שכל מה 
שמפורש בנביאים הכל רמוז בתורה והוא מה שאמרו ז"ל במגילה )בתענית דף 

ט(: מי איכא מידי בנביאי וכתובי דלא רמיזי בדאורייתא.

ולהעיר ממו"נ )ח"ב פכ"ט, ל(: דע כי מי שלא יבין לשון אדם כשישמעהו 
מדבר ידע בלא ספק שהוא מדבר אלא שלא ידע כוונתו .. וכן יקרה להמון 
בדברי הנביאים שוה בשוה, קצת דבריהם לא יבין כלל .. וקצתו יבין ממנו הפכו 
או סתרו .. ואחר זאת ההקדמה תדע כי ישעיהו ע"ה נמשך בדבריו הרבה מאוד, 
כי כשהגיד על נתיצת עם או אבדן אומה גדולה יספרהו בלשון שהכוכבים נפלו 
והשמים אבדו ורגזו והשמש קדרה והארץ חרבה ורעשה והרבה מכיוצא באלו 

ההשאלות... – )וראה עוד שם בארוכה(.

תשובות הרשב"א ח"א סתי"ד: על מה שמקצת הארץ הלזו מתמידים ושוקדים 
על ספרי היוונים .. כי על זה גדלה הזעקה את פני ה' שהמתמיד בהם עושה 
אותם עיקר ועוקר תורת ה' .. גם שמעתי גם ראיתי את הלחץ אשר הם לוחצים 
ונחלצים כנגד התורה וחכמיה וכמעט עוקרין כל תחומיה .. וזה באמת הגורם 
הגדול להסיר אנשים המסוה מעל פניהם ולחוק שוא ודבר כזב בספריהם למרות 
עיני התורה השלימה כי לא תשיגם על זה מלחמה ע"כ מקצתם לא הניחו מקרא 
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)כי אז הוא כופר ביסוד של נצחיות התורה(, משא״כ 
כשמוציא שאר המקראות מידי פשוטן*37 אין עליו 

גדר זה[.

וכשם שהוא בסיפורי התורה, כ״ה גם בענין הבטחות 
הקב״ה שנכתבו בתורה, שקיומן בפועל תלוי באופן 
ההבטחה לפי התנאים וגדרים שפירשו בחז״ל, ואם 
נכתבה ההבטחה בלי תנאים אלה אינו ודאי שתתקיים 

לפי פשוטה דוקא.

]וכדמצינו בפירוש, שהכלל שהבטחת הקב״ה אפשר 
שלא תתקיים בפועל מפני ״שמא יגרום החטא״ חל גם 
על הבטחות המפורשות בתורה, כדאיתא בברייתא38: 
״עד יעבור עמך ה׳ עד יעבור עם זו קנית39, עד יעבור 
עמך ה׳ זו ביאה ראשונה )שבאו )לארץ( בימי יהושע. 
רש״י(, עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שני׳ )כשעלו 
מגלות בבל בימי עזרא. רש״י(, מכאן אמרו חכמים 
ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא, כדרך 
שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטא״.

38( ברכות ד, א. סנהדרין צח, ב.
39( בשלח טו, טז.

ולכאורה, כיון שהבטחה זו )״עם זו קנית״( נכתבה 
בתורה שבכתב )לפני הזמן ד״ביאה שני׳״(40, והתורה 
הזאת לא תהי׳ מוחלפת ו״אין לה לא שינוי ולא גרעון 
ולא תוספת״, איך אפשר לומר שיחול שינוי בהבטחה 
זו ולא תתקיים בפועל )מאיזו סיבה שתהי׳(? וע״כ צ״ל, 
כי הגדר של נצחיות התורה אינו שייך בכלל ללימוד 
פי׳ הכתובים )האם זהו בגשמיות או ברוחניות, בכל 

אופן או בתנאי וכו׳([.

וזהו החידוש בעניננו, שכיון שהבטחת הגאולה היא 
פרט ממצות ערי מקלט, חל עלי׳ גדר נצחיות מצות 
התורה, אשר )א( מוכרח להתקיים בפשטות ובגשמיות41, 

40( משא״כ בהא דיעקב הי׳ ירא שמא לא תתקיים הבטחת הקב״ה כי 
יגרום החטא - שעדיין לא נכתבה אז בתורה.

41( אלא לכאורה, כיון שפשטות המקראות דההבטחה דפ׳ נצבים קאי על 
הגאולה העתידה ]משא״כ בנבואות בלעם שאינו מפורש בפשט, כנ״ל בתחילת 
השיחה. וכן הא ד״עם זו קנית״[, א״כ צריכה להתקיים בפשטות, כהכלל ד״אין 
מקרא יוצא מידי פשוטו״ )יבמות כד, א. וראה שבת סג, א. וראה בפרטיות 

אנציקלופדי׳ תלמודית בערכו(.
אבל: )א( צ״ע )ובפרט לדעת הרמב״ם*( אם כלל זה אמור גם בהבטחות 

*( שמדגיש )כנ״ל( שרק אם ״הוציא הדברים של מצות מפשוטן ה״ז כו׳״. וראה 

רמב״ם הל׳ מלכים רפי״ב ובמגדל עוז שם. ולהעיר ממו״נ )ח״ב פכ״ט ל.ובכ״מ(. וידועות 

תשובות הרשב״א בזה )ח״א סתי״ד תיח. וראה שם ס״ט ״באמת הרבה כתובים דברו דרך 

משל כו׳״. ע״ש(. ואכ״מ.
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שלא הפכוהו ויאמרו הלא ממשל משלים הוא, ועשה לנו אברהם ושרה חומר 
וצורה; ועקרו כל הגבולות לפרש שנים עשר בני יעקב י"ב המזלות ועמלק יצר 

הרע ולוט השכל ואשתו החומר... – )עיין שם בארוכה(.

וראה שם ס"ט: ויותר מזה שנאמין אף שיבראו לעתיד כפיים לעצי היער או 
שיושם פה לעצים ויהיו בעלי שכל ודבור עד שירננו מפני שאמר הכתוב: וכל 
עצי השדה ימחאו כף אז ירננו עצי היער – זה אינו מן הדעת שנאמר ככה שאין 

דבר מכריחנו על זה עד שנאמר כן כי באמת הרבה כתובים דברו דרך משל.

הערה 42: וראה שו"ת הרדב"ז )ח"ד סי' א'רנח(: והרי הלל היה אדם גדול 
וטעה באחד מעיקרי הדת שאמר אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי 
חזקיהו. ומפני זה הטעות לא חשבוהו כופר ח"ו דאם לא כן איך היו אומרים 
שמועה משמו. והטעם מבואר כיון שאין כפירתו אלא מפני שחושב שמה שעלה 

בעיונו אמת ואם כן אנוס הוא ופטור.

עיקרים בתחילתו: וכן ביאת המשיח שהרמב"ם ז"ל מנאו אחד מעקרי תורת 
משה לפי דבריו יהיה הכופר בו ג"כ מכלל הכופרים בעקרי תורת משה היוצאים 
מכלל הדת שאין להם חלק לעולם הבא וכן מנאו הוא ז"ל בספר המדע בפרק 
ג' מהלכות תשובה בכלל הכופרים וזה דבר מתמיה מאוד שהרי מצינו בגמרת 

סנהדרין בפרק חלק רבי הלל שהוא אחד מחכמי ישראל הנזכרים בגמרא אומר 
שאין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה מלך יהודה ולפי דברי 
הרמב"ם יהיה אותו חכם מכלל הכופרים וממי שאין להם חלק לעולם הבא 
.. ויש משיבים בזה ואומרים כי רבי הלל לא היה כופר בעקר המשיח חלילה 
אבל דעתו לומר שאין להם משיח לישראל מהכרח הפסוקים כי כל הפרשיות 
שנאמרו בישעיה על המשיח .. לא נאמרו אלא על חזקיה מלך יהודה ונתקיימו 
כל הנבואות ההן בימיו .. והיה נראה לפי זה לומר כי דעת רבי הלל הוא שאין 
מן הכתובים שבאו בישעיה ובנביאים הכרח על ביאתו אלא שמצד הקבלה 
היה מאמין בביאת הגואל ולזה לא היה יוצא מכלל ישראל ולא נמנה בכלל 
הפושעים אבל אין זה שהרי כשהשיבו עליו בגמרא אמרו שרי ליה מריה לרבי 
הלל כלומר ימחול לו הקב"ה מכלל שהחזיקו אותו בחוטא על סברתו ולא 
היו מחזיקין אותו בחוטא על היותו מכחיש ראיות הפסוקים אם היה מאמין כן 
על פי הקבלה .. אלא שבלי ספק רבי הלל לא היה מאמין בביאת המשיח כלל 
ואעפ"כ לא היה נמנה בכלל הכופרים לפי שאין ביאת המשיח עיקר לתורת 
משה כמו שכתב הרמב"ם ז"ל כי כבר יצוייר מציאותה זולתו .. וכן רבי הלל היה 
חוטא לפי שלא היה מאמין בביאת הגואל אבל לא היה כופר בעיקר. וזה דעת 

האחרונים שלא מנו ביאת המשיח ולא אמונת החידוש בעיקרים.

c פיעהוחים למראי מקומות d

)ב( ובאופן שאין שייך בזה שינוי, כנ״ל.

ה. ע״פ כל הנ״ל יש לבאר הטעם שהרמב״ם מוסיף 
הראי׳ על מלך המשיח מהא ש״אף בערי מקלט הוא 
אומר אם ירחיב .. ויספת .. ומעולם לא הי׳ דבר זה ולא 

צוה הקב״ה לתוהו״:

אין כוונת הרמב״ם )רק( להביא עוד הוכחה מתורה 
שבכתב )חמשה חומשי תורה( על מלך המשיח, אלא בא 
להוסיף ענין חדש בחומר הדבר של ״מי שאינו מאמין 
בו״, דנוסף לזה ש״כופר .. בתורה ובמשה רבינו״ מפני 
ש״התורה העידה עליו״ - הרי הוא גם "גורע" א׳ ממצות 
התורה, שהרי לדעתו פרט זה של מצות ערי מקלט לא 
יתקיים, וחל עליו מ״ש הרמב״ם )בהלכה שלאח״ז( 

״הרי זה ודאי בדאי ורשע ואפיקורוס״.

]ולכן כתב הרמב״ם ראי׳ זו בהלכה בפ״ע - כי בשתי 
הראיות הראשונות כוונתו להוכיח ד״מי שאינו מאמין 
בו .. כופר .. בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה 
עליו״, ובראי׳ זו בא לרמז על חומר נוסף בענין זה, 

שהוא גורע ממצות התורה[.

אלא שלכאורה אם הוא ״כופר .. בתורה ובמשה 
רבינו״ מה מוסיף זה שהוא גורע ממצות התורה?

אבל ע״פ הנת״ל יש לומר שיש נפק״מ לדינא - 
ובהקדים ביאור דינו של האומר שאינו מאמין בגאולה 

התורה. )ב( ראה לקמן בפנים )סוף סעיף ו( נפק״מ להלכה בזה שהיא תנאי 
ופרט במצוה. ועצ״ע.

העתידה לבוא מפני שסובר שאף שהובטחנו על הגאולה, 
)מפני החטא  זו  ונתבטלה הבטחה  שינוי  בזה  חל 
וכיו״ב(42, שלכאורה אי אפשר לומר עליו ש״כופר 
.. בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו״ 
)שהכוונה בזה שכופר בדבר המפורש בתורה שבכתב, 
כנ״ל בתחילת השיחה( - שהרי אינו כופר בהבטחה 
הכתובה בתורה, אלא ס״ל שגם על הבטחה כזו שייך 
ענין החרטה )וצ״ע אם יש לו דין כופר בתורה שבע״פ(;

אבל כיון שהגאולה היא פרט וגדר במצות התורה, 
אשר ״היא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים״, שזה 
מכריח שאי אפשר להיות שינוי ח״ו בהבטחת הגאולה, 
הרי באמרו היפך מזה, יש עליו דין כופר בתורה )כי אף 
שמאמין שהציווי ״ואם ירחיב גו׳ ויספת גו׳״ הוא מן 
השמים, הרי באמרו שיתבטל פרט זה דהמצוה - ״כבר 

בטלה תורה זו״ - הרי הוא ״כופר בתורה״*42(.

ויש לומר עוד נפק״מ - באומר שאינו מאמין בגאולה 
העתידה לבוא מפני שמפרש המקראות של הבטחת 
התורה שלא כפשוטם )שאומר שהגאולה תהי׳ רק 
ברוחניות וכיו״ב(, שלכאורה אי אפשר לומר עליו 
ש״כופר .. בתורה ובמשה רבינו״, שהרי מודה דמה 
שכתוב בתורה הוא אמת, אלא שסובר שכוונת התורה 

42( וע"ד דעת ר' הלל שאין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקי' 
)כנ"ל הערה 5(, שסבר שגרם החטא, אף ש"התורה העידה עליו" ו"בדברי 
הנביאים .. כל הספרים מלאים בדבר זה". – וראה שו"ת הרדב"ז )ח"ד סי' 

א'רנח( ועיקרים בתחלתו.
*42( הל׳ תשובה פ״ג ה״ח.
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הערה 46: ראה גם ספר הגאולה להרמב"ן שם: עוד יש בתורה נבואה 
עתידה, והיא פרשת בלעם, וידוע בכתוב שהיה נביא גדול והאלקים יתברך 
שם הדברים ההם בפיו, והנאמר עליו בקבלה והפלגה גדולה לעילוי נבואתו, 
ואף כי כיון שנכתבה בתורה הפרשה שלו הנה ידע בה משה רבינו מפי הגבורה 

שהיא אמת ולא כתב לנו דברי משתגע.

הערה 47: ראה חגיגה י, ב: דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן.
וראה אנציקלופדי' תלמודית ערך דברי קבלה: יש שכתבו שרק דבר שאינו 
כתוב במקרא, אף על פי שהוא מתקנת נביאים נקרא מדרבנן )ספר המפתח לרב 
נסים גאון עירובין נה, ב. ונראה שסובר שמה שכתוב בנביאים הוא מן התורה(. 
ויש סוברים שבין מה שתיקנו הנביאים ואפילו משה רבינו עצמו ולא נכתב 
במקרא בנבואה, ובין מה שכתוב בנביאים, אבל רק בדרך סיפור המעשה מן 
המעשים.. הכל הוא רק מדרבנן.. אבל מה שכתוב בנביאים בדרך הצוואה, כגין 
שמזהירים על עשה ומתרים על לא תעשה, דבר תורה הוא )רמב"ן בהשגות 

לספר המצוות להרמב"ם שרש ב(.

הערה 49: לשון הרמב"ם שם ריש פרק ז: מיסודי הדת לידע שהאל מנבא 
את בני האדם. ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו .. 
בעל דעה רחבה נכונה עד מאד: אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו, שלם 
בגופו כשיכנס לפרדס וימשך באותם העניינות הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעת 
נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים 
במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל 
באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה 
למעלה קשורה תחת הכסא להבין באותן הצורות הקדושות והטהורות, ומסתכל 
בחכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע 

מהם גדלו; מיד רוח הקודש שורה עליו: ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו 
במעלת המלאכים הנקראים אישים ויהפך לאיש אחר ויבין בדעתו שאינו כמות 
שהיה אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים. כמו שנאמר בשאול: 

והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר.

ובפירוש המשניות הקדמה לפרק חלק היסוד הו': הנבואה. והוא לדעת שזה 
המין האנושי יש שימצאו בו אישים בעלי כשרונות מפותחים מאד ושלימות 
גדולה, ותתכונן נפשם עד שמקבלת צורת השכל, ויתחבר אותו השכל האנושי 
בשכל הפועל, ויאצל עליהם ממנו אצילות שפע, ואלה הם הנביאים, וזו היא 

הנבואה וזהו ענינה. 

הערה 51: ראה בארוכה בזה לקו"ש חכ"ג ס"ע 85 ואילך: ביים מגדיר זיין 
דעם ענין הנבואה זאגט דער רמב"ם אין די י"ג עיקרים שלו: "והוא שידע אדם 
שזה מין האדם ימצא בהם בעלי טבעים ממדות מעולות מאד ושלימות גדולה 
ונפשותיהן נכונות עד שהן מקבלות צורת השכל אחר כן ידבק אותו השכל 
האנושי בשכל הפועל ונאצל ממנו עליו אצילות נכבד ואלה הם הנביאים וזו 

היא הנבואה".

און אזוי איז אויך משמע פון דברי הרמב"ם להלכה אין ספר היד, וואו דער 
רמב"ם זאגט: "מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם" און איז גלייך 
ממשיך וועגן די פרטי ותנאי הנבואה – "ואין הנבואה חלה כו'", און אויך וועגן 
די פרטים ווי דער נביא קומט צו לנבואה און "דרכי הנבואה" )ווי ער איז ממשיך 
אין דער הלכה "אדם כו' כשיכנס לפרדס כו'"( און וועגן דעם אופן הנבואה 
בפועל – וואס דערמיט מיינט ער ניט סתם צו מתאר זיין און מודיע זיין די 
פרטים ואופנים אין סדר הנבואה, נאר ער ברענגט זיי אלס ענינים וואס זייער 

ידיעה – "לידע" – איז "מיסודי הדת": 

c פיעהוחים למראי מקומות d

אינה לפשטות הענין אלא שלא כפשוטו. וגם את״ל 
שזהו היפך הכלל43 ד״אין מקרא יוצא מידי פשוטו״, 
צ״ע אם אפשר לומר שחל עליו שם ״כופר בתורה 
ובמשה רבינו״ משום שמפרש מקראות שלא כפשוטם.

אבל מצד זה שהגאולה היא פרט וגדר במצות התורה, 
אז באמרו שהגאולה לא תהי׳ כפשוטה הרי הוא מוציא 
״דברים של מצות מפשוטן״ וחל עליו הדין ד״הרי זה 

ודאי בדאי ורשע ואפיקורוס״.

ו. והנה בדרך זו יש לבאר עוד דיוק בלשון הרמב"ם 
– שבהראי' מ"פרשת בלעם" אומר "אף בפרשת בלעם 
נאמר ושם נבא בשני המשיחים", שלכאורה אינו מובן 
טעם הדגשה זו ד"ושם נבא"44 )שנאמרה בדרך נבואה(.

]ודוחק גדול לומר, שכיון שמקדים שזהו ״בפרשת 
בלעם״, צריך להוסיף ״ושם נבא״ דאל״כ מנא לן שיש 
אמת בדברי בלעם - שהרי כיון ש״פרשת בלעם״ נכתבה 
בתורת משה45, מובן, ופשוט, שדברים אמיתיים הם46[.

43( נסמן לעיל הערה 41. וראה שם בשוה״ג.
44( ראה לעיל הערה 29.

45( ובפרט ע״פ הדגשת חז״ל )ב״ב יד, ב( ״משה כתב ספרו ופרשת בלעם״.
46( ראה גם ספר הגאולה להרמב״ן שער א.

ויש לומר, שגם בזה כוונת הרמב״ם היא להשמיענו 
חומרא נוספת במי שאינו מאמין במלך המשיח, שנוסף 
ע״ז שהוא ״כופר .. בתורה ובמשה רבינו״, הרי הוא 

כופר גם בדברי נבואה.

דאף שדברי תורה חמורים מדברי נביאים47 - מ״מ 
מצינו גם חומר בדברי נביאים לגבי דברי תורה, שהעונש 
על דברי תורה תלוי בסוג העבירה, אם היא עבירה 
קלה או חמורה כו׳, משא״כ העובר על דברי הנביא, 
אין נפק״מ באיזה ענין עבר, ואפילו אם הוא בדברי 

הרשות, חייב מיתה בידי שמים48.

ויש לומר הטעם, משום שאע״פ שהתוקף של דברי 
תורה גדול הרבה יותר מהתוקף שבדברי נבואה - מ״מ 
לגבי בני אדם, יש חומרא בדברי נבואה. כי הנבואה 
הוא מה ש״הא-ל מנבא את בני האדם״49, ״מדע שמגיע 
מהבורא ללב בני האדם״50, וכיון שזהו גילוי דברו 
לבנ"א51, לכן, בנוגע לפעולה לבני אדם יש בדברי 

47( ראה חגיגה י, ב. וש״נ. וראה אנציקלופדי׳ תלמודית ערך דברי קבלה.
48( רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״ט ה״ב.

49( ל׳ הרמב״ם שם רפ״ז. ע״ש ובפיה״מ הקדמה לפ׳ חלק היסוד הו׳.
50( שם הל׳ תשובה פ״ג ה״ח.

51( ראה בארוכה בזה לקו״ש חכ״ג ס״ע 85 ואילך.



טו הצחיות הבטחת הגאולה

מיסודי הדת איז ניט )נאר( צו וויסן אז ס'איז דא דער ענין הנבואה וואס איז 
חל )שורה( אויף בני אדם, "גילה סודו אל עבדיו הנביאים" בכלל – נאר אויך די 
ידיעה אינעם אופן און גדר הנבואה – אז דאס איז פארבונדן מיט שכל ודעת 
הנביא, און ווערט אויפגענומען בדעתו. ווי דער רמב"ם איז ממשיך )בנוגע צו 
נביאים בכלל( "וכולן כשמתנבאים אבריהן מזדעזעין וכח הגוף כשל ועשתנותיהם 

מתטרפות ותשאר הדעת פנוי' להבין מה שתראה".

און וויבאלד אז נבואה איז א גילוי וואס ווערט מתאחד מיט דער מציאות 
)דעת( הנביא )ביז אז "יהפך לאיש אחר ויבין בדעתו שאינו כמו שהי' אלא 
שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים"(, דעריבער זיינען אין דער ידיעה 
– "לידע" – אויך נוגע די דרכי הנבואה באופן )ווי דער רמב"ם איז ממשיך 
ומאריך( "כשיכנס לפרדס וימשך באותן הענינים הגדולים הרחוקים ותהי' לו 
דעה נכונה להבין ולהשיג והוא הולך ומתקדש ופורש מדרכי כלל העם ההולכים 
במחשכי הזמן והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהי' לו מחשבה כלל 
באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו אלא דעתו פנוי' תמיד 
למעלה קשורה תחת הכסא להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות ומסתכל 
בחכמתו של הקב"ה כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהן גדלו", 
און דעמולט "מיד רוח הקודש שורה עליו" – דאס אלעס איז נוגע און א טייל 

פון דעם )"מיסודי הדת( לידע".

הערה 52: ראה גם לקו"ש חי"ט ע' 184 ואילך: אע"פ אז דער תוקף פון 
תורה איז גרעסער ווי דער תוקף פון נבואה, און דוקא תורה "עומדת לעולם 
וולמי עומים" – איז אבער מצד דעם גופא דא א מעלה בנוגע נבראים – אין 

נבואה איבער תורה: 

וויבאלד תורה איז דער רצון עצמי של הקב"ה, איז זי העכער באין ערוך פון 
גדר נבראים, אז זיי זאלן קענען תופס ומשיג זיין עצם התורה; משא"כ נבואה, 
וואס ענינה איז  א התגלות אלקות צו נבראים, גילה סודו, אין זייער גדר )אויב 
עס זיינען פאראן די תנאים פון חכם גבור וכו'( – איז דאס אין אן אופן אז די 

התגלות פועל'ט ביי אידן למטה א תוקף האמונה אין אלקות.

עפ"ז איז מובן די אריכות הביאור אין רמב"ם )פרק ח'( אין דעם אופן האמונה 
פון אידן אין נבואת משה )און תורת משה( – ווייל דאס איז )ניט סתם א סיפור 

בתורה, נאר( א הלכה, און אין דער הלכה זיינען דא צוויי ענינים:

די אמונה וואס א איד דארף גלויבן אין נבואת משה דארף זיין בתוקף 
הודאות – אן אמונה שלימה "שאין בו דופי".

בכדי אז די אמונה זאל זיין באופן כזה, דארף זי זיין )ניט "מפני האותות", 
נאר( מצד דעם וואס "עינינו ראו כו' ואזנינו שמעו", וואס דוקא דאן קען זיין 

אן אמונה שלימה שאין בה דופי.

און עד"ז איז עס בנוגע וואס דער רמב"ם איז מסביר פארוואס מ'דארף ניט 
גלויבן און ניט פאלגן א נביא וואס איז "בא להכחיש נבואתו של משה" אפילו 
ווען ער ווייזט "אותות ומופתים גדולים" – ווייל "נבואת משה רבינו אינה על 
פי האותות כדי שנערוך אותות זה לאותות זה אלא בעינינו ראינוה ובאזנינו 
שמענוה.. זה בא .. להכחיש מה שראית בעיניך כו'" – אז דאס איז ניט סתם א 
הסברה והוכחה פארוואס "אין שומעין לו", נאר א הלכה, און אויך אין דער 

הלכה זיינען דא צוויי ענינים:

דער תוקף הוודאות אין דער אמונה דארף זיין עד כדי כך, ביז אפילו "אותות 
ומופתים גדולים" וועלן ניט מטיל ספק זיין אין דער אמונה.

בכדי אז די אמונה זאל ניט אפגעשוואכט ווערן דורך די "אותות ומופתים", 
איז דאס דורכדעם וואס א איד איז זיך מסביר, אז דאס איז מכחיש "נבואתו 
של משה שראינו וששמענו" – און אויך "אותות ומופתים" זיינען ניט ביכולת 
צו מטיל ספק זיין אין א זאך וואס "ראית בעיניך". ד.ה. אז די שלימות, דער 
תוקף המוחלט, פון "אין שומעין לו" איז מצד דעם וואס דאס איז "בא להכחיש 

נבואתו של משה שראינו וששמענו".

הערה 53: ראה רמב"ם הלכות מלכים פ"ג ה"ח: כל המורד במלך ישראל יש 

c פיעהוחים למראי מקומות d

נביאים תוקף וחומר לגבי דברי תורה52. ומשום הכי, 
כששומע אדם ציווי מפי הנביא, הרי זה כאילו שומע 
הציווי מפי הקב״ה, ובמילא לא משנה תוכן הציווי, 
ואם עובר עליו הרי הוא מורד במלך, שחייב מיתה53 

)ללא נפק״מ באיזה ענין מרד(.

ומזה מובן, שיש חומרא בענין הנבואה בכלל )לגבי 
דברי תורה(, גם במקום שלא חל בפועל האיסור של 
עובר על דברי הנביא )כי לא שמע מפי הנביא וכו׳(. 
וזוהי כוונת הרמב״ם כאן במ״ש ״ושם נבא״, לרמז 
שמי שאינו מאמין במלך המשיח, יש בו גם משום 

חומרא זו54.

52( ראה גם לקו״ש חי״ט ע׳ 184 ואילך, בטעם שהרמב״ם מקשר ענין 
התורה עם נבואת משה. ע״ש. וראה מו״נ )ח״ג פמ״ה( ״אמונת הנבואה קודמת 

לאמונת התורה כי אם אין נביא אין תורה״.
53( ראה רמב״ם הל׳ מלכים פ״ג ה״ח.

54( דאע״פ דזה ש״כופר .. במשה רבינו״ היינו בפשטות שכופר ״בנבואתו 
של משה״* - ה״ז מפני שהכופר בתורה כופר בדרך ממילא בנבואת משה )ראה 
רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״ט ה״א. שם ה״ה. וראה בארוכה לקו״ש חי״ט שם(, ומובן, 

ועפ״ז נמצא, שבשלש הראיות שהביא הרמב״ם, 
מלמדנו, שענין מלך המשיח נאמר ונכתב בכל חלקי 
תורה שבכתב - הן בסיפורי )והבטחות( התורה, כמפורש 
בפ׳ נצבים; הן בנבואות שבתורה, כמפורש ב״פרשת 
בלעם״ ש״שם נבא״; והן במצות שבתורה, כמפורש 

במצות ערי מקלט,

ולכן מי שאינו מאמין במלך המשיח, נוסף ע״ז שהוא 
״כופר .. בתורה ובמשה רבינו״, הרי הוא כופר גם כן 
בנבואות שבתורה, וכן כופר במצוות התורה, ״העומדת 

לעולם ולעולמי עולמים״

ז. ועדיין צריך ביאור - מאי טעמא נבחרה מצות 
ערי מקלט, שהענין דביאת המשיח הוא פרט במצוה 

זו דוקא?

ויש לומר בזה*54:

ענינם של ערי מקלט בפשטות הוא - מקום שמירה 
והגנה מגואל הדם, שבהיות האדם )שהרג בשגגה או 

שאינו דומה לענינים אלה שבתורה, שהם דברי נבואה באופן גלוי.
*54( ראה בארוכה גם סה״ש תנש״א ח״ב ע׳ 573 ואילך.

*( עפמ״ש בשו״ת חת״ס )יו"ד סשנ"ו( שפרשת בלעם היא הדבר היחידי שאין שום 

עד ראי׳ בדבר ואנו מאמינים בה אך ורק מפני נבואת משה - מובנת עוד יותר הדגשת 

הרמב״ם ״כופר בתורה ובמשה רביהו״, כיון שהבטחת הגאולה היא ״בפרשת בלעם״.



חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(טז

למלך ישראל רשות להרגו, אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני 
ולא הלך או שלא יצא מביתו ויצא חייב מיתה; ואם רצה להרגו יהרוג, שנאמר: 
כל איש אשר ימרה את פיך: וכן כל המבזה את המלך או המחרפו יש למלך 
רשות להרגו, כשמעי בן גרא. ואין למלך רשות להרוג אלא בסייף בלבד. ויש לו 
לאסור ולהכות בשוטין לכבודו. אבל לא יפקיר ממון, ואם הפקיר הרי זה גזל.

הערה 54: ראה רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ט ה"א: נעתק לעיל בפענוח 
לשוה"ג להערה 46.

שם ה"ה: במה דברים אמורים בשאר מצוות, אבל בעבודה זרה אין שומעין 
לו ואפילו לפי שעה. ואפילו עשה אותות ומופתים גדולים ואמר שה' צווהו 
שתעבד עבודה זרה היום בלבד או בשעה זו בלבד, הרי זה דיבר סרה על ה'. 
ועל זה צוה הכתוב ואמר: ובא האות והמופת לא תשמע אל דברי הנביא ההוא 
כי דיבר סרה על ה' אלהיכם וגו', שהרי זה בא להכחיש נבואתו של משה. 

ולפיכך נדע בודאי שהוא נביא שקר וכל שעשה בלאט וכשוף עשה ויחנק.

הערה *54: ראה בארוכה גם בספר השיחות תנש"א ח"ב ע' 573 ואילך: 
מצות עיר מקלט קשורה עם תיקון חטא עץ הדעת )השורש לכל החטאים(, 
כדאיתא במדרש "למה נתגרש )אדה"ר מג"ע לאחרי חטא עץ הדעת( על שהביא 
מיתה על הדורות והי' חייב למות מיד אלא שרחמת עליו וגרשתו כדרך הרוצח 

בשגגה שגולה ממקומו לערי מקלט".

ובפרטיות יותר הרי זה קשור עם התיקון דכל חטא ועון:

ידוע שכל חטא ועון הוא מעין ודוגמת "מכה נפש )בשגגה(", כמ"ש "שופך דם 
האדם באדם", שהוא ענין "שפיכת דם וחיות אדם דקדושה באדם דקליפה", אלא 
שזהו באופן ד")מכה נפש ב(שגגה", שלא ברצונו, כי, רצונו האמיתי של כל אחד 
ואחד מישראל הוא "לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות" )אלא ש"יצרו 
הוא שתקפו", כמו אונס(, ומעשה החטא הוא "בבלי דעת", כמארז"ל "אין אדם 
עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות", ועוד וגם זה עיקר – ש"האלקים אנה 

לידו", כמו שכתוב "נורא עלילה על בני אדם", "עלילה נתלה בו". 

והתיקון לזה הוא ע"י הגלות לעיר מקלט – שרומז על התורה, כמארז"ל 
"דברי תורה קולטין", היינו, שהתורה קולטת את האדם העוסק בה להגן עליו 
ולהצילו מפני גואל הדם, "הוא שטן הוא יצר הרע", ולא עוד אלא שעל ידה 
נעשה התיקון לשפיכת דם וחיות האדם דקדושה שנמשך מהתורה, חיות 

חדש מ"תורת חיים".

ובימות המשיח, לאחרי שלימות בירור העולם – יהי' הענין דערי מקלט 
באופן נעלה יותר:

ידוע שגם בימות המשיח, כשתושלם עבודת בני ישראל בבירור הטוב מן 
הרע ויגיעו לשלימות שהיתה לפני חטא עץ הדעת – תהי' עדיין מציאות הרע 
בעולם, ולכן ישאר הצורך בערי מקלט כדי לשלול אפשרות לענין בלתי-רצוי 
שיכול להיות כתוצאה ממציאות הרע בעולם )כמו שלפני חטא עץ הדעת היתה 

אפשרות לענין החטא ע"י מציאות הרע בעולם(.

וענין זה )שלילת האפשרות לענין בלתי-רצוי( נעשה עי"ז ש"ויספת לך 
עוד שלש ערים", הוספת סוג חדש של ערי מקלט, התגלות חדשה ב"דברי 
תורה קולטין" – שזהו ענין ד"תורה חדשה מאתי תצא", התגלות טעמי תורה 
דפנימיות התורה, דכיון שפנימיות התורה היא למעלה משייכות לבירור טוב 

ורע, לכן קולטת את האדם באופן ששוללת גם האפשרות לענין בלתי-רצוי.

ויש לומר: שערי מקלט שבזמן הזה, שש ערים, הם כנגד ששה סדרי משנה 
)כולל פירושן בגמרא(, שבהם נתבארו כל פרטי הדינים דאיסור והיתר טומאה 
וטהרה חיוב ופטור שעל ידם נעשה בירור העולם; וערי מקלט שיתוספו בימות 
המשיח, שלש ערים, הם כנגד ההוספה והחידוש בכללות התורה "אוריאן 

תליתאי", שלש ערים – ע"י ההתגלות דפנימיות התורה.

הערה 56: ראה לקוטי תורה .. להאריז"ל פרשת משפטים: ואשר לא צדה 
והאלהים אנה לידו ושמתי לך: ר"ת אלול, לרמוז: שחודש זה ניתן לכפרה לכל 
מי ששגג ועשה שום עון בכל השנה, הוא קרוב לקוראיו בחדש הזה, והוא 

ר"ת אני לדודי ודודי לי.

ושער הפסוקים להאריז"ל: הנה ר"ת אנה לידו ושמתי לך, הוא אלול, לרמוז 
כי הקב"ה בחסדו אנה וזמן חדש אלול, לכל מי שחטא בתוך השנה, שישוב אז 
בתשובה, ויקבלוהו. ובחדש הזה נאמר קרוב ה' לכל קוראיו .. עוד ירצה, עמ"ש 
בפירוש הא', כי ר"ת אנה לידו ושמתי לך הוא אלול, לרמוז: כי חדש אלול 
מוכן לתשובה, והכל צריכים לשוב בתשובה בחדש הזה, אף מי שחטא שלא 
במתכוין. ואם נרצה לקשר הפירוש הזה גם על משה כאמור, יהיה ביאור הענין 
כך: כי הנה נודע שמשה נולד לז' חדשים, ונודע כי בשבעה באדר נולד משה; 
נמצא, כי הורתו ועיבורו היה באלול, וזהו שאמר הכתוב: אנה לידו ושמתי לך, 

שהוא ר"ת אלול, כלומר הקב"ה אנה לך כל זה.

וראה בארוכה לקו"ש ח"ב ע' 380 ואילך: מען האט גערעדט באריכות אז 
אלול איז אן ענין פון ערי מקלט. 

.. און אזוי איז איך דער חשבון הנפש פון חודש אלול, וואס דאס איז דער 
ענין פון ערי מקלט כנ"ל, - אז ביי איטלעכען איז דאס לויט זיין אופן. מען דארף 
מאכן א חשבון הנפש פון זיינע אלע מחשבות, דבורים און מעשים במשך פון 
א גאנץ יאר, צי זיינען זיי געווען על פי שולחן ערוך, צי זיינען זיי געווען לפנים 
משורת הדין, און צי עס איז געווען לפום גמלא )כתובות סז, א(; און אויב עס 

איז ניט געווען אזוי, דארף מען האבן תשובה..

 ע' 623 ואילך: אויף אלול שטייט אז עס איז א ראשי תיבות פון די ווערטער: 
אנה לידו ושמתי לך. 

אין דער פרשה רעדט די תורה וועגן א מענטשן וואס האט דער'הרג'ט 
א צווייטן ניט ווילענדיקערהייט, און די תורה, תורת חיים, זאגט אז מ' וועט 
באשטימען אן ארט, ערי מקלט, וואוהין ער זאל אנטלויפן, און אזוי ארום וועט 
ער ניט מורא האבן, אז דער גואל הדם, דער וואס וועט וועלן נקמה נעמען 
פאר די פארגאסענע בלוט, זאל אים דער'הרג'נען – ווי עס ווערט דערקלערט 

בארוכה אין סדרה מסעי.

די ראשי תיבות זיינען ניט פון די פריערדיקע ווערטער אין פסוק וואו ער 
רעדט וועגן דעם וואס ער האט אפגעטאן, נאר די ראשי תיבות אלול איז פון 
די ווערטער אין פסוק וועלכע ריידן וועגן זיין זכות )אנה לידו( און זיין תיקון 

דורך ערי מקלט )ושמתי לך(...

אלאול איז ראשי תיבות פון אנה לידו ושמתי לך, אלול איז אן עיר מקלט 
אויף די מעשים פון א גאנץ יאר.

c פיעהוחים למראי מקומות d

גם בזדון( בעיר מקלט, לא יוכל לנגוע בו לרעה;

וכשם שישנו ענין ה״מקלט״ במקום, כן הוא בזמן, 
והוא ״אותו הזמן״55, ש״לא יהי׳ שם לא רעב ולא מלחמה 
ולא קנאה ותחרות״55, שתהי׳ ״קליטה״ מכל הענינים 

55( רמב"ם סוף הל' מלכים.

הבלתי רצויים של זמן הגלות, וישראל יושבים בטח 
על אדמתם.

ועד״ז ברוחניות הענינים - ובפרט ע״פ הידוע56 

56( ראה ל״ת וש׳ הפסוקים להאריז״ל פ׳ משפטים )בטעם שאלול ר״ת 
״אנה לידו ושמתי לך״ - משפטים כא, יג(. וראה בארוכה לקו״ש ח״ב )ע׳ 380 

ואילך. ע׳ 623 ואילך(. ח״ט ע׳ 297 ואילך. ועוד.



יז הצחיות הבטחת הגאולה

דאס מיינט, אז בחודש אלול דארף מען מאכן א חשבון וואס ער האט געטאן 
דעם גאנצן יאר, במעשים לא טובים, חס ושלום, ווארום אויב, חס ושלום, חטא 
ופגם ועבר את הדרך, דרך הוי' – איז מיט יעדער עבירה איז ער א רוצח נפש, 

שופך דם האדם באדם..

און חודש אלול איז ערי מקלט. אויב ער וועט גולה זיין לחודש אלול – 
זיך אפרייסן פון זיין יש ומציאות, מארצך ממולדתך ומבית אביך – פון זיינע 
רצונות, רגילות'ן אום פון די מסקנות פון זיין שכל טעם ודעת – און עס וועט 
זיין ונס שמה, שם תהא דירתו – ער איז מחליט ביי זיך צו "באזעצען זיך 
דארט", איינארדענען זיין לעבן לויט דעם נייעם סדר פון חשבון הנפש און 

תשובה – איז גלות מכפרת.

ח"ט ע' 297 ואילך: והנה איתא בכתבי האריז"ל שאלול הוא ראשי תיבות 
אנה לידו ושמתי לך, "לרמוז כי הקב"ה בחסדו אנה וזמן חדש אלול, לכל מי 

שחטא בתוך השנה, שישוב אז בתשובה, ויקבלוהו כו'". 

ופירושו, דכמו בערי מקלט כפשוטן ענינן הוא מקום מיוחד להנצל מגואל 
הדם, לפי ש"לא צדה והאלקים אנה לידו", לכן "ושמתי לך מקום", עד"ז 
הוא בענין "מקלט" בזמן, שהוא חדש אלול: דמכיון שהאלקים אנה לידו, 
שאפשריות ענין החטא באה מצד הקב"ה ו"נורא עלילה על בני אדם", על 
כן ושמתי לך מקום, שמכין זמן מיוחד למקלט להנצל מן החטא, שהוא ענין 

התשובה שבחודש אלול.

והיינו שבחודש אלול על האדם לעשות חשבון צדק בנפשו מכל מה שעבר 
עליו במשך כל השנה במחשבה דיבור ומעשה לתקן כל הצריך תיקון ולמלא 
כל מה שהחסיר בעבודתו בשנה שעברה, הן בדקות, ועד לענין "כדבעי לי' 
למעבד לא עבד" )כתובות סז, א(, שלפי ערך מדריגתו היתה צריכה עבודתו 
להיות באופן נעלה יותר, ועל אחת כמה וכמה כפשוטו, לתקן את אשר עיוות 

בענינים הבלתי רצויים שעשה.

וענין התשובה שבחודש אלול, שהוא ענין ערי מקלט, שייך לכל אחד ואחד:

דגם מי שלא חטא ועבר את הדרך בכל משך ימי השנה ועבודתו הי' בשלימות, 
שייך הוא ומחוייב במצות התשובה, שהרי עיקר ענין התשובה הוא כמוש 
שכתוב "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה", כמו שמבאר אדמו"ר הזקן, 
ותמיד צריך לעלות ולהגיע למדריגה עליונה מכמו שהיה קודם לזה, ובמיוחד 
שייך זה לחודש אלול שהוא זמן התשובה. כמובא לקמן בשם הטור, ומרומז 

בשם אלו"ל )אני לדודי כו'(.

.. ולאידך גיסא, גם מי שהוא במדריגא הכי תחתונה, שעבר עבירה במזיד, 
שייך הוא לערי מקלט בחודש אלול...

מכיון שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות )סוטה ג, א(, כי 
יהודי מצד עצמו אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלקות, כתורת אדמו"ר 
הזקן: ומה שעובר עבירה הוא לפי שנדמה לו שעודנו ביהדותו )תניא פי"ד, כד, 

כה( – הרי בעברו עבירה בכל אופן שיהי' אינו מזיד לכל פרטיו.

הערה 58: ראה מכות ב, ב: מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב גלות כו': 
מנא הני מילי? אמר ריש לקיש: דאמר קרא הוא ינוס אל אחת הערים – הוא 
ולא זוממין, רבי יוחנן אומר: קל וחומר ומה הוא שעשה מעשה במזיד אינו 
גולה הן שלא עשו מעשה אינו דין שלא יגלו. והיא נותנת! הוא שעשה מעשה 
במזיד – לא ליגלי כי היכי דלא תיהוי ליה כפרה, הן שלא עשו מעשה – ליגלו 

כי היכי דליהוי להו כפרה! אלא מחוורתא כדריש לקיש.

תוד"ה מידי שם יא, ב ]אהא דאמר אביי בגמרא שם: קל וחומר ומה מי שגלה 
כבר יצא עכשיו מי שלא גלה אינו דין שלא יגלה, ופרכינן עלה: ודילמא האי 
דגלה איכפר ליה, האי דלא גלה לא! ומשנינן: מידי גלות קא מכפרא? מיתת כהן 
הוא דמכפרא![: תימה: אין הכי נמי! מדאמר בריש מכילתין )דף ב:( הם שלא עשו 
מעשה לגלו כי היכי דתהוי להו כפרה, אלמא גלות מכפרת! וי"ל דהכא כפרה 
לפטרו מגלות קאמר דהא בעי למילף דמי שלא גלה עדיין דמיתת כהן גדול 
תועיל לפטרו מגלות מקל וחומר, הלכך שפיר משני: גלות מכפרת? מיתת כהן 
גדול מכפרת! פירוש מיפטרא מגלות, שהרי אפילו לא גלה אלא יום אחד ומת 
הכהן גדול הוא חוזר ואילו לא מת הכהן אפילו שהה שם זמן מרובה אינו יוצא; 

על כרחך כפרה זו במיתת כהן תלויה כדפירשתי. 

וראה רש"י עה"ת נח ט, ה: מיד איש אחיו – מיד שהוא אוהב לו כאח והרגו 
שוגג אני אדרוש אם לא יגלה ויבקש על עונו לימחל שאף השוגג צריך כפרה; 
ואם אין עדים לחייבו גלות והוא אינו נכנע הקב"ה דורש ממנו, כמו שדרשו 

רבותינו והאלהים אנה לידו במסכת מכות: הקב"ה מזמנן לפונדק אחד וכו'.

הערה 60: שער המצוות שופטים: מצות ערי מקלט. כתיב ואם ירחיב ה' 
את גבולך כו'. ג' ערים כו'. לכאורה קשה, כי הרי כתיב לא ישא גוי אל גוי חרב 
וגו', וכתיב לא ירעו ולא ישחיתו וגו', וכתיב בלע המות לנצח וגו'. ואם כן איך 
ולמה נצטווינו לעתיד לבא להוסיף ג' ערי מקלט אחרות כנראה שאז ירבו 
הרוצחים. אבל צריך שתדע, כי כשחטא הבל, נתחייב מיתה הוא וכל זרעיותיו 
.. והטעם הוא, כי הבל חטא במחשבה דאימא, שהיא א"י מן אדנ"י, כנזכר 
בספר התיקונים. והוא סוד שם אהי"ה. ולכן נתחייב מיתה הוא וכל זרעיותיו, 

וע"י הריגה זו יתעלה הבל בנ' שערי בינה, כי נתקנו בהריגתו, כי בהם חטא...

ונודע כי שני קצים לביאת המשיח, אם זכו, אחישנה. לא זכו, בעתה. והנה אם 
הקץ הוא בעתו, ודאי שיתוקנו כל זרעו של הבל. אבל אם הקץ הוא אחישנה, 
עדיין לא נתקן זרעו של הבל, והתיקון להם הוא זה, שיהרגו אחר ביאת המשיח, 
אך לא במזיד, שהרי אז לא ישא גוי אל גוי חרב וגו', אלא יהיה בשוגג, ועי"כ 
יתרבו הרוצחים בשוגג. ובפרט שצריך למהר תיקון זרעיותיו במהירות גדול, 
ולכן צריך שלעתיד לבא תוסיף ג' ערי מקלט. וזש"ה ואם ירחיב וגו', כי תשמור 
וגו', כלומר אם הרחבת את גבולך בביאת המשיח, יהיה ע"י זכות, כי תשמור 
את כל המצוה וגו', ועי"כ יוקדם הקץ, אז מוכרח אתה להוסיף עוד שלש ערים 
כו', למהר תיקון זרעותיו של הבל. אבל דע לך, כי לא ישפך דם נקי כו', ר"ל 
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שהענין ד״ערי מקלט״ מורה על הקליטה מהיצר הרע 
 .. )שנקרא ״גואל הדם״(, וכמחז״ל57 ״דברי תורה 
קולטין״. וכמו שעיר מקלט בפשטות היא גם כפרה58 
להורג נפש, כן הוא גם ברוחניות, שהורג נפש מרמז 
על כל מעשה עבירה, שעל ידה פוגם בנפשו, שדברי 

תורה שלומד פועלים קליטה וכפרה לנפשו.

57( מכות י, א.
58( ראה מכות ב, ב. תוד״ה מידי - שם יא, ב. ובכ״מ. וראה רש״י עה״ת 

נח ט, ה.

וזוהי השייכות של מצוה זו לביאת המלך המשיח59, 
כי אז תוגמר קליטתן וכפרתן של ישראל60 - במהרה 

בימינו ממש.

 )משיחות ש"פ דברים ור"ח אלול תשמ"ו;

מוצאי ש"פ פינחס תשל"ח(

59( ובאוה״ת מסעי )ס״ע א׳תטו( שהוספת ערי מקלט לעת״ל ענינה 
)ברוחניות( התגלות טעמי תורה ע״י משיח צדקנו.

60( ויומתק יותר ע״פ המבואר בכתהאריז״ל )ל״ת, ש׳ המצות וספר 
הליקוטים פרשת שופטים( ששייך לתיקון חטא הבל כו׳ )ע״ש בארוכה. ונת׳ 
במאמרי אדה״ז - תקס״ה ח״ב ע׳ תתא ואילך. ע׳ תתמט ואילך( - שמובן שזהו 

ענין כללי ביותר, הנוגע לתיקון כל העולם כולו.
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שלא יהיה במזיד, רק בשוגג כנזכר, כי הכי כתיב ואת רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ. ועיין בספר הגלגולים.

לקוטי תורה: ותוכן הדברים שם כך הוא: דלכאורה יקשה למה הצריך עוד 
ערי מקלט כלל להורגי נפשות? מאחר שאלה הערים תלויים בתנאי דאם תשמור 
כו', ואם ישמרו את כל המצות לא ימצאו רוצחים כלל! ותירץ דעיקר ענין 
מציאת הורגי נפש בשגגה הוא בשביל לכלות זרעו של הבל, ואם לא יכלו לא 
יבא משיח כו'.. והנה אמרו רז"ל: זכו – אחישנה, לא זכו בעתה; והיינו שאם 
ישמרו כל המצות ויזכו – אחישנה, ואם לאו – בעתה כו'. וזהו שאמר כאן, היינו 
אם יזכור לשמור כל המצות שאז אחישנה ולא יכלו עדיין זרעו של הבל, ולכך 
יהיה בהכרח לערי מקלט עוד – להיות נמצא הורג נפש בשגגה, כמו שכתוב: 
והאלקין אנה לידו כו' כדי לכלות זרעו של הבל; אבל לא זכו – אינו אלא 
בעתה, ולא יצטרכו לערי מקלט כי המשך הזמן יכלו כו'. עכ"ד בקצרה )ד"ה 
שלש ערים תבדיל לך מליל ש"פ שופטים תקס"ה )הנחת אדמו"ר האמצעי(, 

בסה"מ תקס"ה ח"ב ע' תתא(.

וספר הליקוטים שופטים: ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך וכו'. ויספת לך עוד 

שלש ערים על השלש האלה. הנה קשה, כי כי אחר שיבא המשיח ראוי שלא 
יהיו רוצחים כמו שכתוב: לא ישא גוי אל גוי חרב. ואיך אמר: ויספת עוד שלש 
ערים וכו'. אמנם דע, כי כל זרעו הבל נתחייבו מיתה; ולכן הרגו קין להבל.. 
והנה לפי שהבל חטא במחשבה דאימא, באותיות א"י של אדנ"י, שהוא סוד 
אהי"ה, בסוד א"י הבל אביך, ולכן נתחייב הוא וכל זרעו מיתה. וזהו סוד מה 
שכתוב: קול דמי אחיך – דמו ודם זרעו. והנה תיקון הבל הוא: ע"י שיהרג  הוא 

מתעלה בבינה בחמשים שערים..

והנה יש שני קצים, וזהו שאמרו: זכו, אחישנה; לא זכו, בעתה. והנה אם יבא 
הקץ בעתו, אז ודאי שנתקנו כל זרעיותיו של הבל. אך אם זכו ותקדים הקץ, 
עדיין לא נשלם תיקון הבל. וזהו שכותוב: ואם ירחיב ה' את גבולך וכו' כי תשמור 
את כל המצוה וכו' כלומר אם יהיה מחמת זכות שיקדים, אז ויספת עוד שלש 
ערים כדי להשלים זרעיותיו של הבל, אך לא ימותו במזיד, רק בשוגג, כי אז 
רוח הטומאה אעביר מן הארץ, אך יהרגו ע"י אונס בשוגג, ואז יתחייבו ההורגים 
גלות, ולכן צריך להוסיף עוד שלש ערים כדי להשלים זרעיותיו במהירות גדול.

ונתבאר במאמרי אדה"ז – תקס"ה ח"ב ע' תתא ואילך: ראה במילואים. 
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הערה 2: הדרן על הרמב"ם יט כסלו תשמ"ה ס"ט: ...ועפ"ז יובן גם דיוק 
לשונו של הרמב"ם: "ואם יעלה על הדעת כו'" - כי ידיעה זו "שהוא אינו 
מצוי" היא קא סלקא דעתך דידיעה )במדריגה( נעלית יותר מהידיעה )שכתב 
לפני זה בהלכה א( "שיש שם מצוי ראשון". ולכן מדייק "ואם יעלה על הדעת 

כו'". - )וראה שם בארוכה(.

הערה 3: וכ"ה בהל' תשובה פ"ט בסופו: אבל ימות המשיח הוא העולם 
הזה ועולם כמנהגו הולך אלא שהמלכות תחזור לישראל. וכבר אמרו חכמים 

הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד.

הערה 4: וראה אגרת תחיית המתים להרמב"ם: וכבר בארנו במורה הנבוכים 

לשון המקרא המבואר .. שאלו משלים כמו שפירשנו. ואפשר שיאמר גם כן כי 
כשירבה הישוב ותשמן הארץ ימעט נזק בעלי חיים בהתקרב קצתם.

הערה 14: בבא קמא ]דף[ צ"א, סע"ב: תניא נמי הכי: רק עץ אשר תדע – זה 
אילן מאכל, כי לא עץ מאכל הוא – זה אילן סרק; וכי מאחר שסופו לרבות כל 

דבר – מה תלמוד לומר: כי לא עץ מאכל? להקדים סרק למאכל.

רמב"ם הלכות מלכים פ"ו ה"ח-ט: אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה 
.. שנאמר: לא תשחית את עצה; וכל הקוצץ לוקה .. כל אילן סרק מותר לקוץ 

אותו ואפילו אינו צריך לו.
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א. בפרק הסיום דהלכות מלכים כתב הרמב״ם1: 
אל יעלה2 על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו 
של עולם, או יהי׳ שם חידוש במעשה בראשית, אלא 
עולם כמנהגו נוהג3, וזה שנאמר בישעי'4 וגר זאב כו׳ 
משל וחידה כו׳ שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי 
עכו״ם5 המשולים כזאב ונמר, שנאמר6 זאב כו׳ ויחזרו 
כולם לדעת האמת, ולא יגזלו ולא ישחית, אלא יאכלו 
דבר המותר כו׳ שנאמר וארי'7 כו׳ וכן כל כיוצא באלו 
הדברים בענין המשיח הם משלים, ובימות המלך המשיח 

יודע לכל לאי זה דבר הי׳ משל ומה ענין רמזו בהן.

ואח״כ ממשיך הרמב״ם8: ״אמרו חכמים9 אין בין 
כו׳״, וכדלקמן ס״ח.

ולכאורה יש סתירה לדעת הרמב״ם הנ״ל10 שבימות 

1( פי"ב ה"א.
2( ראה בפי' ואם יעלה על הדעת - ברמב"ם רפ"א )הדרן לרמב"ם )קה"ת, 

ברוקלין, י"א ניסן תשמ"ה( ס"ט(.
3( וכ"ה בהל' תשובה פ"ט בסופו )"כמנהגו הולך"(. פיה"מ סנהדרין - 

הובא לקמן הערה 77.
4( יא, ו.

- מה שהקשה הרמב"ם ממה שנאמר בישעי' - ולא הקשה ממש"נ בתורה 
)בחוקותי כו, ו( "והשבתי חי' רעה" )וכהשגת הראב"ד, הובא לקמן בפנים 
ס"ג( - כי פסוק זה אפשר לפרשו כהרמב"ן עה"פ )וראה אגרת תחיית המתים 
להרמב"ם( "שלא יבואו חיות רעות בארצכם כי בהיות השובע וברבות הטובה 
והיות הערים מלאות אדם לא תבואנה חיות בישוב". ולפ"ז אינו ביטול מנהגו 
של עולם ואין צריך לדחוק בכתוב שנאמר דרך משל. וראה לקמן בפנים סעיף ג.

5( שינוי הצענזאר וצ"ל "גויים" או "אומות העולם".
6( ירמי' ה, ו.

7( ישעי' שם, ז.
8( שם ה"ב. וכ"ה במקומות שבהערה 3.

9( ברכות לד, ב. וש"נ.
10( וראה דברי הרמב"ם עצמו בזה )אגרת תחה"מ שלו אות ו' )הובא 

המשיח לא יבטל ״דבר ממנהגו של עולם כו׳ אלא עולם 
כמנהגו נוהג״ ממה שאמרו בתורת כהנים11 עה״פ12 ״ועץ 
השדה יתן פריו״ — ״ומנין שאף אילני סרק עתידים 
להיות עושים פירות, ת״ל ועץ השדה יתן פריו״; ועד״ז 
איתא בסוף מסכת כתובות; ״אמר רב חייא בר אשי 
אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו 
פירות, שנאמר13: כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו 
חילם״, שזהו איפוא ענין של ביטול מנהגו של עולם14.

ב. לכאורה הי׳ אפשר לומר*14, שלדעת הרמב״ם, 

לקמן סט"ז((.
11( הובא בפרש"י עה"פ.

12( כו, ד.
13( יואל ב, כב.

14( ולהעיר דהחילוק בין שני סוגי אילנות אלו, עץ מאכל ואילני סרק, הוא 
גם בהלכה )וראה גם לקמן הערה 25(: בעץ מאכל נאמר )שופטים כ, יט( "לא 
תשחית את עצה", "רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת" 
)שם, כ(, משא"כ אילני מאכל )ב"ק צא, סע"ב. רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ח-ט(*.
*14( ודוחק גדול לומר שהרמב"ם ס"ל שהמאמר בתו"כ והמ"ד בגמ' סוף 
כתובות הוא דלא כשמואל דאין בין עוה"ז לימוה"מ אלא כו' )שהרמב"ם פסק 
כוותי' - ראה לקמן ס"ח(*. וכדמוכח גם מזה שבפיה"מ )שהובא לקמן הערה 
77( מסביר מרז"ל ודעת החכם דארץ ישראל תוציא גלוסקאות, ולא כתב שהוא 

דלא כשמואל )וכדעת חכמים בשבת סג, א(.

*( ואין להקשות )ע"פ הנ"ל בפנים(: מכיון שאילני מאכל אסור לקצוץ אפילו בחורף, 

שאז אין עושין פירות, כיון שבקיץ עושין - למה מותר לקצוץ אילני סרק בזה"ז, הרי 

)אע"פ שעכשיו אילני סרק הם( יטענו פירות לעת"ל?

כי התורה בעצמה חילקה בזה, ואמרה "עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו 

תשחית גו'", דהיינו שהאיסור הוא לקצוץ אילן שהוא )עתה( בסוג "עץ מאכל" )ואילן 

שהוא בסוג זה - גם בחורף אסור לקצצו(. אבל אילן שאינו בסוג זה, שהוא אילן סרק, 

אע"פ שלעת"ל יטעון פירות - אינו בכלל האיסור )ובפרט ע"פ דלקמן בפנים סעיף ו', 

דזה שלעת"ל יטענו פירות הוא חידוש בהאילנות(.

*( ובפרט דבעל המאמר בכתובות הוא רב.
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הערה 15: ראה על דרך זה בענף יוסף לעין יעקב כתובות שם: עתידין כל 
אילני סרק שיטענו פירות. הכוונה דהנה כתיב אז ירננו כל עצי היער כלומר 
כי האדם עץ השדה, והצדיק במעשיו הטובים עושה פרי ונקרא עץ השדה 
שעושה פרי והרשעים המה אילני סרק שאינן עושין פרי דהיינו עצי היער 
ולעתיד יהיה כל העם שפה אחת ויתגלה מלכותו לעין כל ואז ירננו כל עצי 
היער גם הרשעים וזה שאמר עתידין אילני סרק שיטענו פירות וראו כל בשר 

יחדיו כי פי ה' דבר )סמא דחיי דרוש ו'(.

ולהעיר מעיון יעקב שם: לפי שאילני הסרק הם ג"כ מכח הקללה וקוץ ודרדר 
תצמיח לך ולפי שיתוקן החטא לגמרי יסתלק הקללה ויהי' כל עץ עושה פרי, 
ומהאי טעמא לעתיד ומלאה הארץ דעה כי האדם עץ השדה וכל אילני סרק 

יטענו פירות לכך ומלאה הארץ דעה.

הערה 16: ראה תענית ז', א': אמר רבי יוחנן מאי דכתיב כי האדם עץ 
השדה וכי אדם עץ השדה הוא אלא משום דכתיב כי ממנו תאכל ואותו לא 
תכרת וכתיב אותו תשחית וכרת הא כיצד אם תלמיד הגון הוא ממנו תאכל 

ואותו לא תכרת ואם לאו אותו תשחית וכרת.

הערה 17: ראה רמב"ם סוף הלכות מלכים: ולא יהי' עסק כל העולם 
אלא לדעת את ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 
הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנא' כי מלאה הארץ דעה את 

ה' כמים לים מכסים.

הערה 18: עפ"י מאמר רז"ל סוטה מ"ו, סע"א: אמר רבי יוחנן בן שאול 
מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל אמר הקב"ה יבא דבר שלא עשה פירות 
ויערף במקום שאין עושה פירות ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות מאי 

פירות .. מצות.

וראה בראשית רבה פ"ל, ו: אלה תולדות נח הה"ד פרי צדיק עץ חיים מה 

הן פירותיו של צדיק מצות ומעשים טובים.

וראה לקו"ש ח"ד ע' 1114 ואילך: ראה במילואים.

הערה 19: ראה רמב"ם הלכות תשובה פ"ח ה"ב: העולם הבא אין בו גוף 
וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד .. כך אמרו חכמים הראשונים: העולם הבא 
אין בו לא אכילה ולא שתיה .. אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנין 
מזיו השכינה: הרי נתברר לך שאין שם גוף לפי שאין שם אכילה ושתייה. וזה 
שאמרו צדיקין יושבין – חידה אמרו, כלומר הצדיקים מצויין שם בלא עמל 
ובלא יגיעה; וכן זה שאמרו עטרותיהם בראשיהם כלומר דעה שידעו שבגללה 
זכו לחיי העולם הבא מצויה עמהן והיא העטרה שלהן כענין שאמר שלמה: 

בעטרה שעטרה לו אמו.

וראב"ד שם: א"א דברי האיש הזה בעיני קרובים למי שאומר אין תחיית 
המתים לגופות אלא לנשמות בלבד. וחיי ראשי לא היה דעת חז"ל על זה שהרי 
אמרו בכתובות )קיא, ב(: עתידין צדיקין שיעמדו בלבושיהן ק"ו מחטה כו'. וכן 
אמרו )סנהדרין צב, א( שלא ישובו הצדיקים לעפר אלא עומדין בגוייתן .. וכל 
אלה מוכיחין כי בגוייתן הן עומדין חיים .. ויהיו העטרות כמשמען וכפשוטן 

ולא יהיה משל.

הערה 24: וראה המשך הגמרא שם: ולשורקה בני אתונו אין לך כל אילן 
סרק שבא"י שאינו מוציא משוי שתי אתונות. ושמא תאמר: אין בו יין! תלמוד 
לומר: כבס ביין לבושו. ושמא תאמר: אינו אדום! תלמוד לומר: ודם ענב תשתה 
חמר. ושמא תאמר: אינו מרוה! תלמוד לומר: סותה. ושמא תאמר: אין בו טעם! 
תלמוד לומר: חכלילי עינים מיין – כל חיך שטעמו אומר לי לי. ושמא תאמר 
לנערים יפה וזקנים לא יפה! תלמוד לומר: ולבן שינים מחלב – אל תקרי לבן 
שינים אלא לבן שנים פשטיה דקרא במאי כתיב? כי אתא רב דימי אמר: אמרה 
כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבונו של עולם! רמיז בעיניך דבסים מחמרא ואחוי 

לי שיניך דבסים מחלבא.

c פיענוחים למראי מקומות d

גם מאמרי חז״ל הנ״ל הם ״משל וחידה״, ולדוגמא15:

עץ מאכל מורה )כמחז״ל16( על תלמידי חכמים, 
ואילני סרק אלו עמי הארץ; ולעת״ל גם אילני סרק 
— עמי הארץ — יתנו פירות, כלומר שיהיו לתלמידי 

חכמים17 )או פירוש אחר כיו״ב18(.

אבל אי אפשר לומר כן, כי ]נוסף לכך שבכלל קשה 
ואמוראים )משא״כ דברי  לומר19 על דברי תנאים 
הנביאים( שאינם אלא משל, הרי בנדו״ד קשה ביותר, 

שכן[

מאמר הנ״ל בתו״כ בא בהמשך לכמה ברכות שתוכנם 
דוקא ברכות גשמיות, כולל גם הברכה שבפסוק20 ״ונתנה 

15( ראה עד"ז בענף יוסף לע"י כתובות שם. ולהעיר גם מעיון יעקב שם.
16( ראה תענית ז, א.

17( ראה רמב"ם סוף הל' מלכים.
18( ע"פ מרז"ל סוטה )מו, סע"א. וראה ב"ר פ"ל, ו. ועוד. וראה לקו"ש 
ח"ד ע' 1114 ואילך( "מאי פירות .. מצות" - שגם אלו שבזה"ז הם רק בסוג 
ד"מלאים מצות כרמון" )ברכות נז, א. וש"נ(, לעת"ל יעשו הרבה מצות ומע"ט.

19( אבל ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב )וראב"ד שם(. פיה"מ שבהערה 
.77

20( בחוקותי כו, ד.
*20( משא"כ במחז"ל שבת )ל, ב( "עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל 

הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו„ ״לא כדרך שהי׳ 
עושה עכשיו אלא כדרך שעושה בימי אדה״ר כו' נזרעת 
ועושה פירות בן יומה כו' נטוע ועושה פירות בן יומה 
כו' העץ נאכל״, והיינו שהברכה היא כפשוטה בגשמיות 

ממש*20.

לכמה  בהמשך21  המאמר  בא  בכתובות  ועד״ז 
מאמרים22 שבהכרח מתפרשים כפשוטם, ולדוגמא23: 
״ר' חנינא מתקן מתקלי' כו' קטיגוריא בת״ח כו׳״, 
וכיון שכן, מסתבר שגם מאמר זה )עתידין כל אילני 

סרק כו׳( הוא כפשוטו24.

יום" )בלי הדגשה "כדרך שעושה בימי אדה"ר"(, אין מוכרח שהוא כפשוטו. 
וראה לקמן הערה 77.

21( ראה תוס' כתובות קיב, ב ד"ה עתידין: לפי שרוצה לסיים בדבר טוב 
נקט לה הכא. אבל ע"פ הידוע שגם כשמרז"ל בא כדי לסיים בטוב וכיו"ב ישנה 
שייכות ביניהם - מסתבר לומר, שעכ"פ שווים הם בזה שכולם פירושם כפשוטם. 
וראה לעיל בגמ' שם קיא, ב "דאיירי בהני מילי" )ל' התוס' שם(. וראה הערה 24.

22( שם קיב, א.
23( שם, סע"א ואילך.

24( וגם )במאמר זה עצמו( - הרי מביא ראי' מהכתוב "עץ נשא פריו תאנה 
וגפן נתנו חילם" שמדובר בפשטות ע"ד גידול הפירות. משא"כ לפנ"ז בכתובות 
שם )קיא, ב( "אין לך כל אילן סרק שבא"י שאינו מוציא משוי שתי אתונות", 
שלמדין מהכתוב )ויחי מט, יא( "ולשורקה בני אתונו", שאי"ז "פשטי' דקרא". 

וראה המשך הגמ' שם.



ז שתי תקופות בימות המשיח

הערה 30: וראה דרשת התו"כ בפירוש "ונתתי גשמיכם בעתם": ונתתי 
גשמים בעתם. לא גשמי כל הארצות. הא מה אני מקיים ונברכו בך כל משפחות 
האדמה ובזרעך שיהיה שבע בא"י ורעב בכל הארצות והם באים ולוקחים מכם 

ומעשירים אותכם בכספים.

הערה 31: ירמי' ג, יט: ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי.

וראה דניאל יא, מא: ובא בארץ הצבי...

)ובמצודת דוד(: היא ארץ ישראל החמודה.

ובהנסמן על הגליון ר"ה יג, א: ]על הא דגרסינן בגמרא שם: כתיב והעם עלו 
מן הירדן בעשור לחדש ואי ס"ל דלא עייל כלל בחמשה יומי מי קא מליא .. 
אלא מאי אית לך למימר: ארץ צבי כתיב בה! הכא נמי ארץ צבי כתיב בה נסמן 
על הגליון שם[: ובכתובות קי"ב מביא ראי' מירמי' ג' נחלת צבי וצע"ק כאן 

וברש"י וע"ע גטין נ"ז.

כתובות קיב, סע"א : כי הוה סליק לארץ ישראל .. רבי חנינא מתקן מתקליה.

ותוספות ד"ה רב חנינא שם: רבי חנינא הוה מתקל מתקליה - פירוש שוקל 
אבנים ומוצאן קלות אמר עדיין לא נכנסתי לארץ ישראל כיון ששקלן ומצאן 
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ג. והנה הראב״ד שם25 השיג על הרמב״ם וז״ל: 
״והלא בתורה26 והשבתי חי׳ רעה מן הארץ״, שזה 

)אינו משל וחידה כי אם( ענין כפשוטו.

וברדב׳׳ז על אתר כתב: ואין זו השגה, כשם ששאר 
הכתובים משל, גם זה משל, )וממשיך( אבל מה שראוי 
להאמין בזה שהדברים הם גם כפשוטם בארץ ישראל, 
כדכתיב27 לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה 
הארץ, הארץ הידועה; וכן והשבתי חי׳ רעה מן הארץ, 
אבל בשאר ארצות עולם כמנהגו נוהג, והכתובים הם 
משל, שכן כתוב28 ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו 

עוד מלחמה, ובא״י29 יתקיים הפשט והמשל.

הרמב״ם  לכאורה, שמחלוקת  לומר,  יש  ועפ״ז 
והראב״ד תלוי׳ בהבדל בין שני מאמרי חז״ל הנ״ל 

)בתו״כ ובכתובות( בענין אילני סרק:

בגמרא נאמר ״אילני סרק שבארץ ישראל״, משא״כ 
בתורת כהנים הלשון הוא ״אילני סרק״ סתם, שפשטות 
לשון זה מורה שאינו מדובר באילני סרק שבארץ ישראל 

אלא באילני סרק שבכל העולם כולו30.

וההבדל ביניהם: לפי התו״כ יהי׳ לעת״ל שינוי 
ממנהגו של עולם, אבל לפי הגמרא לא יהי׳ שינוי 
ממנהגו של עולם בכל העולם מלבד בא״י שתהא בה 

הנהגה מיוחדת.

והראב״ד סובר כשיטת התו״כ ש״אילני סרק )סתם( 

25( וכן בהל' תשובה פ"ח שם.
26( בחוקותי כו, ו.

27( ישעי' יא, ט.
28( שם ב, ד )ושם: לא ישא(.

29( ראה ג"כ רמב"ן הנ"ל הערה 4. אגרת תחיית המתים שם.
30( ובפרט שבהפסוק עליו קאי )כו, ד( לא נאמר "בארצכם", "הארץ" 
וכיו"ב )ע"ד שנאמר בפסוק שם, ה-ו(. ודוחק לומר שבא בהמשך לתחילת 
הכתוב "ונתנה הארץ יבולה". אלא שי"ל שכל הברכות לישראל - בפשטות 
הכוונה לבנ,"י בזמנים כתיקונם - כשישראל בארצם. וראה דרשת התו"כ בפירוש 

"ונתתי גשמיכם בעתם".

עתידים להיות עושים פירות״, דמזה מוכח כנ״ל שיהי׳ 
ביטול מנהגו של עולם,

]שכן הוא גם בהשגתו מן הפסוק ״והשבתי חי׳ רעה 
מן הארץ״ שפירושו כפשוטו )ולא שגם הפסוק הזה 
מדבר בדרך משל כנ״ל(, כמשמעות דרשת התו״כ עה״פ 
״ר׳ יהודה אומר מעבירן מן העולם ר׳ שמעון אומר 
משביתן שלא יזיקו״ )בפרט שמשנים מלשון הפסוק 

״מן הארץ״ ואומרים ״מן העולם״([;

משא״כ הרמב״ם נוקט )לפי דעת הרדב״ז( כלשון 
הגמרא, שהכוונה רק לאילני סרק שבארץ ישראל, שעל 
כן ״ראוי להאמין כו׳ שהדברים הם גם כפשוטם בארץ 

ישראל כו׳ אבל בשאר ארצות עולם כמנהגו נוהג״.

ד. אבל פירוש הרדב״ז אינו מובן לכאורה, בפרט 
בהסברת דברי הרמב״ם:

א( ממה שסתם הרמב״ם וכתב שבימות המשיח לא 
יבטל ״דבר ממנהגו של עולם״ מובן, שנכלל בזה גם 
א״י, שגם אם בא״י יתחוללו אותם נסים בגשמיות, הרי 

זה )גם( ביטול מנהגו של עולם31.

ב( בימי בן כוזיבא ש״דימה הוא )ר׳ עקיבא( וכל 

31( ואולי יל"פ כוונת הרדב"ז שזה יהי' בא"י לא בתור ביטול מנהגו של 
עולם כ"א רק נס דבנ"י בא"י, שענין שנעשה בדרך נס, מוגבל בזמן או במקום 

אינו ביטול מנהגו של עולם*
- ע"ד המן וכו' בהיותם במדבר, שירד להם ארבעים שנה רצופות דבר 
יום ביומו, ומ"מ אינו ביטול מנהגו של עולם, מכיון שזה הי' רק בזמן ומקום 
מסוים, ובשאר המקומות והזמנים נשאר הטבע בתקפו. וכן זה שא"י היא "ארץ 
.. צבי" )ירמי' ג, יט. וראה דניאל יא, מא )ובמצו"ד( ובהנסמן עה"ג ר"ה יג, 
א( בזמן שיושבי' עלי' - רווחא, ובזמן שאין יושבי' עלי' - גמדא )גיטין נז, א. 
ועוד(. ועשרה נסים שנעשו לאבותינו בביהמ"ק )אבות פ"ה מ"ה - הפרק דשבת 
זו )תשמ"ה(( - שכ"ז אינו ביטול מנהגו של עולם, אלא נס המחודש מפני דבר 
שנתחדש. ועד"ז - והשבתי חי' רעה מן הארץ. וצ"ע בהא שאבני א"י כבידות 
מאבני חו"ל )כתובות קיב, סע"א ותוד"ה רב חנינא שם. ערוך ערך תקל. ריטב"א 
כתובות שם( - אבל דוחק לפרש כן, שתהי' הנהגה קבועה ותמידית בא"י בימוה"מ 

- באופן של נס )ולא - יבטל מנהגו של עולם(. 

*( ועפ"ז בטלה התמי' על הרמב"ם ממש"נ )מיכה ז, טו(: כימי צאתך מארמ"צ 

אראנו נפלאות.



חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(ח

כבדות אמר כבר נכנסתי לארץ ישראל. וכן מפרש בתנחומא בפרשת שלח לך 
כשעלה רבי חנינא הגדול מבבל ביקש לידע אם נכנס לארץ ישראל והיה שוקל 
אבנים כל זמן שהיו קלות אמר עדיין לא נכנסתי לארץ ישראל כיון שמצאן 
כבידות אמר אין אלו אלא אבני ארץ ישראל והיה מנשקן וקרא עליהן את 

הפסוק הזה כי רצו עבדיך את אבניה.

הערה 34: עבודת הקודש ח"ב פל"ח: ואפשר לתקן זה בשנאמר כי כוונת 
שמואל שלא יחדש הקב"ה דבר חוץ מן הטבע אבל יהיו הדברים על טבעם 
ושרשם כמו שהיו בתחלת הויתם ובריאתם, והנה ידוע כי בתחלת הבריאה כבר 
הוטבע העולם לטובת האדם והנאותיו על השלמות והטוב שבפנים שאיפשר 
לו, גם כוון בו שיחיה חיים נצחיים כמו שכתבנו כבר, וחטאו גרם לו שישתנה 
טבעו של עולם עליו ועל כל הבאים אחריו וסוף אדם למות .. וכן האדמה 
נענשה גם כן וכמו שכתוב ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה וגו' וקוץ 
ודרדר תצמיח לך וגו'. הרי גם היא נענשה בשלא תוסף תת כחה ומה שהוטבע 

בה בתחלת הבריאה.

ובזה יתוקנו הכתובים שמעידים כי לעתיד לבא ישובו המעלות והטובות 
אל טבעם ושלמותם שהיו בו בתחלת הבריאה ונתמעטו בסבת החטא והוא 
שדייקו באמרם הגפן תתן פריה כלומר הפרי הראוי לתת לה כמו שהיה בתחלת 
הבריאה וכן הארץ תתן יבולה והשמים יתנו טלם שנעצר בסבת חטאו של אדם 

וכל הדברים יחזרו ליושנם.

ולסוד חזרת כל הדברים ליושנן ולתקונן וצאתם ממעוטם וקללתם בסבת 
החטא ושובם למלואם ולשלמותם כמו שכוון בהם בוראם אמר הנביא ע"ה 
רנו שמים כי עשה יי' וזה כנגד מעוט המאורות שלקו ונתמעטו בסבת החטא 
ולזה בא מארת חסר על חסרונן הריעו תחתיות ארץ, כנגד פירות הארץ ופירות 

האילן, וקללת האדמה שנקללה בסבת החטא.

הערה 37: רמב"ן בחוקותי כו, ו: כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצות 
כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון אין חיה ורמש 
ממית אדם, וכמו שאמרו אין ערוד ממית אלא חטא ממית וזה שאמר הכתוב 
ושעשע יונק על חור פתן, וכן ופרה ודוב תרענה ואריה כבקר יאכל תבן, כי 
לא היה הטרף בחיות הרעות, רק מפני חטאו של אדם כי נגזר עליו להיות טרף 

לשיניהם והושם הטרף טבע להם גם לטרוף זו את זו.

הערה 39: וראה דרשת תורת ה' תמימה: ולימות המשיח שכותב בו כי אז 
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד משביתן 
מן העולם, וע"ז אמר בברייתא זו, וכ"ה אומר מזמור שיר ליום השבת, וכן 
הכתוב אומר וגר זאב עם כבש, מלמד שתינוק מישראל עתיד להיות מושיט 
ידו לתוך וכו', והביא ראי' לימות המשיח מפסוקי הברכות, לפי ששני הזמנים 
שוים, זה בארץ וזה בכל העולם, וזה נראה כי מחטא אדם הראשון הי' הטורף, 
דכתיב ואיבה אשית בינך ובין האשה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב, הנה 
שאינו נושך בעקב אלא מפני האיבה הזאת, והוא הדין לכל שאר חיות, ואולי 
לא היו טורפות זו את זו עד שחטא אדם שנתאררה האדמה בעבורו, והוא עתיד 

להיות בטל לימות המשיח.

קרבן אהרן לתורת כהנים שם: מנין שהעץ עתיד להיות נאכל תלמוד לומר 
עץ פרי, במעשה בראשית נאמר אלא שסמך התנא על מ"ש שבאומרו פריו 
ר"ל המיוחד לו כפי טבעו שנתן לו והי' לו קודם שחטא אדה"ר משמע שהי' 
אז זכר למה שיעשה מהנפלאות לעתיד וחזה כל מה שנמצא שהי' במע"ב 
נאמר שכן יהי' לעתיד כו' והם אילני סרק שבטבעם הם ריקים מהפרי וגם זה 
הי' במע"ב שלא נזכרו שם אילני סרק שלא היו אילני סרק עד שנתקלל הארץ.

c פיענוחים למראי מקומות d

חכמי דורו שהוא המלך המשיח"32 — ״דימה״ עד 
כדי כך שיצאו למלחמה )פקו״נ( ע״פ ציוויו. )שמזה 
מוכיח הרמב״ם33 שמלך המשיח אינו צריך לעשות 
אותות ומופתים, ושגם בימיו יהא עולם כמנהגו נוהג, 
וכדלקמן סעיף יו״ד( — הרי הניסים לא אירעו אף לא 

בארץ ישראל.

ולכן מסתבר לומר, שלדעת הרמב״ם יהי׳ עולם 
כמנהגו נוהג לעת״ל גם בארץ ישראל.

ה. בספר עבודת הקודש34 מבאר ש״עולם כמנהגו 
נוהג״ היינו שהקב״ה לא יחדש דברים חוץ מן הטבע; 
כל הענינים שבבריאה יהיו ״על טבעם ושרשם כמו 
שהיו בתחלת הויתם ובריאתם״35. וממילא אין סתירה 
מדרשת התו״כ הנ״ל ש״העץ עתיד להיות נטוע ועושה 
פירות בן יומה״ ומכמה מרז״ל כיו״ב — כי בכך לא 
יתחדש דבר שאינו בגדר הטבע, כיון שבתחלת הבריאה 

כך היתה הנהגת הטבע ש״עושה פירות בן יומה״36.

32( ל' הרמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ג.
33( שם.

34( ח"ב פל"ח.
35( ל' עבודת הקודש שם.

36( עיי"ש בארוכה.

עפ״ז יש לומר גם בב׳ הענינים — והשבתי חי׳ רעה 
מן הארץ ואילני סרק יעשו פירות — שלדעת הרמב״ם 
אינם ביטול דבר ממנהגו של עולם, שכן כך הי׳ המצב 
בתחלת הבריאה קודם חטא עה״ד — כל האילנות היו 

אז נושאי פירות ושום חי׳ לא הזיקה37;

אלא שע״י חטא עה״ד, כאשר הקב״ה ציוה ״וקוץ 
ודרדר תצמיח גו'"38, נעשו חלק מהאילנות לאילני 
סרק39 ובחלק מהחיות הוטבעה נטי׳ טבעית להזיק37.

וכיון שבימות המשיח עתיד העולם להגיע לאותו 
מצב שעמד בו קודם חטא עה״ד40, ה״ז טבעו ו"מנהגו 

של עולם" באותו הזמן41.

37( רמב"ן בחוקותי כו, ו. וראה גם רמב"ן דרשת תורת ה' תמימה )ירושלים 
תשכ"ג( ע' קנד-ה.

]משא"כ "וגר זאב עם כבש" )שמפרש הרמב"ם שהוא משל( - י"ל דס"ל 
להרמב"ם )משא"כ להרמב"ן( שהוא ביטול מנהגו של עולם, לפי שגם קודם 
החטא, כשלא הי' חיות רעות בעולם, היו בע"ח טורפים זא"ז בשביל מזונם )אבל 

לא להזיק( ולא הי' מצב של "וגר זאב עם כבש". ואכ"מ. ועצ"ע[.
38( בראשית ג, יט.

39( ראה רמב"ן עה"ת בראשית א, יא: וא"כ נאמר כי מקללת ארורה 
האדמה )שם ג, יז( היו סרק )וכ"ה באוה"ח עה"פ(. וראה דרשת תורת ה' תמימה 

הנ"ל. קרבן אהרן לתו"כ שם.
40( ראה רמב"ן שם ובדרשת תורת ה' תמימה הנ"ל.

41( ולהעיר )יתירה מזו( מירוש' שביעית פ"ד ה"ח: כי עץ נשא פריו מגיד 
שלא נשא פריו בעוה"ז וגפן ותאינה נתנו חילם מגיד שלא נתנו חילם בעוה"ז.



ט שתי תקופות בימות המשיח

הערה 42: ראה חדושי אגדות כתובות שם: ונראה לפרש עוד דבין הכא 
ובין התם משמע לי' דבאילן סרק איירי, מדכתיב בהו נשיאות פרי דר"ל גם 
שהוא אילן סרק דלפי טבעו אין ראוי לקבל בו פרי מ"מ ישא פרי שלא בגידול 

וזה הוא סימן לדור שבן דוד בא.

הערה 43: פ"ה, ט: תני בשם ר' נתן ג' נכנסו לדין .. ונתקללה הארץ עמהן .. 
ולמה נתקללה? רבי יודן בר שלום ורבי פינחס: רבי יודן בר שלום אמר שעברה 
על הציווי שכך אמר לה הקב"ה תדשא הארץ דשא גו' מה הפרי נאכל אף העץ 
נאכל והיא לא עשתה כן אלא ותוצא הארץ דשא וגו' הפרי נאכל והעץ אינו 
נאכל. רבי פינחס אמר אף הוסיפה על הצווי סמכה לעשות רצון בוראה עץ 

עושה פרי אפילו אילני סרק עשו פירות.

הערה *43: ירושלמי כלאים פ"א ה"ז: תני בשם ר' לעזר מותר הוא גוי 
לזרוע וללבוש כלאים אבל לא .. להרכיב אילני כלאים. למה? מפני שכתוב בהן 
למיניהן. והרי דשאין כתיב בהן למיניהן! אין כתיב בציווי אלא בהוצאה ואם כן 
למה נתקללה הארץ? ר' יודן בר שלום אמר על ידי שעברה על גזירותיו של 
הקב"ה תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע והיא לא עשת אלא ותוצא הארץ 

דשא עשב מזריע זרע למינהו, רבי פנחס אמר שמחה בציוויה והוסיפה אילני סרק.

וראה מראה הפנים לירושלמי שם: ולפי הך סברא דממה שנאמר בהוצאה 
לחוד לא ילפינן מידי הי' אפשר ליתן טעם לדעת הרמב"ם גם בענין שהשמיט 
אילן סרק במאכל כמוזכר לעיל .. שהרי אילן סרק ג"כ לא נאמר בצוואה אלא 
הארץ היא שהוסיפה כדקאמר הכא וכן הוא בבראשית רבה אלא שנשתנית קצת 
הנוסחא שם ומבואר הוא דלישראל לכ"ע ילפינן מלמינהו לענין הרבעה ולענין 
הרכבה כדכתבו התוס' .. וא"כ אילן סרק אינו בכלל שלא נאמר בו אלא בהוצאה.

מפרשים לב"ר שם: עץ יוסף: שסמכה דעתה לומר שזה רצונו ית' אע"פ שלא 
ציוה באילני סרק וכ"ש שלא חסרה מן הציווי שהוציאה עץ פרי כמו אתרוג 
ופלפלים שהכל עץ פרי. פירוש מהרז"ו: גירסת הירושלמי שמחה בציווי והוסיפה 
ומ"ש כאן אפילו אילני סרק עושים פירות, מ"ש עץ עושה פרי אפילו שאינו 
עץ פרי אלא אילן סרק ג"כ עושה פרי ומאחר שהוסיפה כש"כ שלא חסרה מן 
הציווי וקיימה העיקר שהוציאה עץ פרי כמו אתרוג ופלפלין שהם עץ עושה 

פרי, שאם לא עשתה עיקר הציווי לא הי' יתכן שתוסיף.

c פיענוחים למראי מקומות d

ו. ויש לקשר זה בשינוי נוסף )עיקרי( בין לשון התו״כ 
ולשון הגמרא בנוגע לאילני סרק: בתו״כ הלשון הוא 
״אילני סרק עתידים להיות עושים פירות״, משא״כ 

בגמרא הלשון הוא ״שיטענו פירות״.

״עושים פירות״ )כבתו״כ( משמעו, שהאילני סרק 
יוציאו פירות באותו אופן שכל אילני המאכל ״עושים 
פירות״; משא״כ ע״פ הגמרא ה״ז באופן של ״יטענו״, 
היינו לא גידול רגיל של אילן, כי אם ״טעינה״ של דבר 

שבעצם אינו שייך להם

]וחילוק זה הוא בהתאם לחילוק בפסוקים שמהם 
הענין נלמד: התו״כ לומד מן הפסוק ״ועץ השדה יתן 
פריו״, דהיינו נתינה רגילה דעצי השדה; אבל הגמרא 
לומדת מכפל הלשון בפסוק ״כי עץ נשא פריו תאנה 
וגפן נתנו חילם״, וכפרש״י: ״מדכתיב תאנה וגפן נתנו 
חילם הרי עץ פרי אמור מה ת״ל כי עץ נשא פריו אף 
אילני סרק ישאו פרי״. כלומר, שהפסוק מדגיש ו א( 
מחלק בין ״עץ״ )אילני סרק( לתאנה וגפן )״עץ פרי״(, 
ב( שב״עץ פרי״ ה״ז באופן של ״נתנו חילם״, נתינה 
ו ג( לפי התכונה שלהם )״נתנו חילם״( וכן ד( באילני 
סרק ה״ז באופן של ״נשא״, כאילו שהוא נושא דבר 

שחוץ הימנו, לא ע״י גידול רגיל42[.

וע״פ הנ״ל יש לומר, שהחילוק בין התו״כ והגמרא 
קשור במחלוקת שמצינו בבראשית רבה43 — האם 

42( ראה חדא"ג כתובות שם.
43( פ"ה, ט.

*43( בירושלמי כלאים פ"א ה"ז )לפי הפ"מ(, לב' המ"ד היו אילני סרק 
בתחלת הבריאה שלא נשאו פירות, אלא שלחד מ"ד בזה שהוציא אילני סרק 

בתחלת הבריאה היו האילני סרק )דעתה( נושאי פירות 
או לא*43:

התו״כ קאי בשיטת ר״פ44 )בב״ר(, שלומד שאפילו 
אילני סרק עשו פירות, ויליף מ״עץ עושה פרי״; ולפי 
זה הרי מה ש״אילני סרק עתידים להיות עושים פירות״ 
אינו שינוי של חידוש במעשה בראשית, כי אם שטבע 

אילן זה חוזר וניעור כפי שהי׳ בתחילת הבריאה,

)ובא בהמשך לדרשות שלפנ״ז בתו״כ עה״פ ״ועץ 
השדה יתן פריו״, ״לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא 
כדרך שעשתה בימי אדה״ר .. עץ פרי עושה פרי למינו45 
מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום עושה פירות״. 
ועד״ז ענין ״העץ עתיד להיות נאכל״ שיהי׳ כדרך שהי׳ 
בימי אדה״ר, כפי שלמדים זאת מהפסוק ״עץ פרי״45(.

משא״כ הגמרא ס״ל כהמ״ד46 שבתחילת הבריאה לא 
היו אילני סרק נושאי פירות. ואם כן נמצא, שהנשיאת 
פירות בהם לעתיד, הוא שינוי של חידוש. ולכן ה״ז 
באופן של ״יטענו״, ״נשא פריו״, לא באופן רגיל וטבעי.

ז. אבל כד דייקת שפיר אי אפשר ללמוד כן, כי:

א( הפירוש הנ״ל בתו״כ )שבאילני סרק יתכן שיהי׳ 
שינוי )וכן יהי׳( לעתיד כיון שכך הי׳ בתחילת הבריאה( 

"עברה על גזרותיו של הקב"ה" ולחד מ"ד "שמחה בציווי והוסיפה אילני 
סרק" - "שהן צריכין לתשמישו של אדם לעצים ולבנין". וראה מראה הפנים 

לירושלמי שם. מפרשים לב"ר שם. וראה בהנסמן לעיל הערה 39.
44( ב"ר שם.

45( בראשית א, יא.
46( כ"ה בפשטות לדעת ר"י בר"ש - בב"ר שם. ולהירושלמי כ"ה לכו"ע 

)כבהערה *43(.



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

הערה 47: ראה רמב"ן בראשית א, כט: ויאכלו כל פרי העץ אבל העץ 
עצמו אינו להם לאכלה וגם לא העשב עד שנתקלל אדם ונאמר לו ואכלת את 

עשב השדה.

וכ"ה לפרש"י בראשית )שם, יא(: עץ פרי - שיהא טעם העץ כטעם הפרי והיא 
לא עשתה כן אלא ותוצא הארץ עץ עושה פרי ולא העץ פרי לפיכך כשנתקלל 

אדם נפקדה גם היא ונתקללה.

הערה 48: להרמב"ן )בראשית א, יא(: ואני תמה, איך לא הזכיר הכתוב 
אילני הסרק ואיך צוה בעץ פרי לבדו. ואולי בזה נתעוררו רבותינו שאמרו: 

אף אילני סרק עשו פירות ואם כן נאמר כי מקללת ארורה האדמה היו סרק.

הערה 50: נח ח, כב: עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף 
ויום ולילה לא ישבתו.

הערה 52: רמ"א יורה דעה סימן רצ"ה.. סעיף ג: שאין לך כלאים באילנות 
אלא הרכבה בלבד בין אילן בירק .. ואפילו עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל 

על סרק.

וש"ך שם סק"ג: על עץ מאכל כו' - משמע הא ע"ג סרק אפילו שאינו מינו 
שרי וכדלקמן סעיף ו' בהג"ה.

c פיענוחים למראי מקומות d

— חסר ביאור:

בענינים שלפני זה בפסוק, איתא בתו״כ בפירוש 
שהוא ״כדרך שעשתה בימי אדה״ר״ וזה נלמד מלשונות 
הפסוקים בימי אדה״ר )במעשה בראשית(; משא״כ 
בנוגע לאילני סרק לא הובא בתו״כ ״כדרך שעשתה 
בימי אדה״ר״ )וכיו״ב(, וזה שאילני סרק עתידים להיות 
עושים פירות ה״ז נלמד מהפסוק בפ׳ בחוקותי )דקאי 

בדלעת״ל( ״ועץ השדה יתן פריו״.

ב( אפילו את״ל שהנאמר ״כדרך שעשתה בימי 
אדה״ר" קאי גם על אילני סרק47 ודעת התו״כ היא 
כדעת ר״פ שכך הי׳ גם בתחילת הבריאה — עדיין חסר 
ביאור: דעת ר״פ היא, שמצד הבריאה עצמה )מצד ציווי 
הקב״ה( היו צריכים להיות אילני סרק, אלא שהארץ 
שינתה מהציווי ואילני הסרק נשאו פירות )ולאחר החטא 

התבטל השינוי(. נמצא, שמנהגו של עולם )מצ״ע( הוא 
להיפך48, שיהיו אילני סרק.

ג( ובכל אופן: קשה לפרש כן בדעת הרמב״ם, כי 
מתוכן והמשך דבריו מוכח ששולל לא רק חידוש במעשה 
בראשית, והיינו דבר שלא הי׳ כלל במעשה בראשית, 

כי אם גם שלילת ביטול ״דבר ממנהגו של עולם״49 
)אלא — ״עולם כמנהגו נוהג״(,

ופשיטא שהענינים )שינויים( הנ״ל אינם ״מנהגו 
של עולם״:

47( והיינו שמ"ש לפנ"ז "לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא כדרך שעשתה 
בימי אדה"ר" היא הקדמה כללית, ואח"כ מפרט הפרטים "ומנין שהעץ עתיד 
להיות נטוע .. בן יומה .. מנין שהעץ עתיד להיות נאכל כו' ומנין שאף אילני 
סרק כו'". אבל ראה רמב"ן בראשית א, כט )בסופו( דלא הי' כן )שהעץ נאכל( 

לפני החטא. וכ"ה לפרש"י בראשית )שם, יא( שבזה קלקלה "ולא עץ פרי".
48( אף שלהרמב"ן )בראשית א, יא( ועוד הוא כדלעיל ס"ה-ו, שבטבע 

מתחילה עשו גם אילני סרק פירות.
49( ועפ"ז מובן ב' הלשונות ברמב"ם שם. ומה שכתבם בסדר זה דוקא - י"ל 
שהם בסדר דזו ואצ"ל זו. וראה לשונו בפי"א ריש ה"ג הובא לקמן בפנים ס"י.

פירוש ״מנהגו של עולם״ היינו שהעולם מתנהג 
בפועל בקביעות — הרי אין נפק״מ כלל מתי נקבעה 
הנהגה זו — האם בתחילת הבריאה ממש או מאוחר 
יותר50; לאחרי שכך נקבע בטבעם של אילני סרק שלא 
יוציאו פירות ושל חיות רעות שיזיקו, וכך היא הנהגתם 
של אילנות וחיות אלו אלפי שנים בלי שינוי — ה״ז 
״מנהגו של עולם״. ואם נעשה שינוי, שמתנהגים היפך 

הנהגתם זו, ה״ז ביטול דבר ממנהגו של עולם

)ואין מקום לומר שטבעם דאילני סרק לא נשתנה, 
ואף בזה״ז הם בכלל אילנות עושים פירות, אלא שבגלל 
סיבה חיצונית )גזירת הקב״ה( אינם מוציאים פירות 

בפועל51 )ועד״ז בנוגע לבע״ח(; אלא שפירוש הדבר 

הוא שלאחר חטא עה״ד התבטל טבעם הקודם52, ובזה״ז 
ה״ה בטבעם אילני סרק )וכן — חיות טורפות((.

ח. ויובן זה בהקדם תוספת ביאור בדעת הרמב״ם:

מה שכותב הרמב״ם שבימות המשיח עולם כמנהגו 
נוהג, הוא לכאורה, משום דס״ל כהדיעה שמביא53 ש״אין 
בין העוה״ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד״, 

דעת שמואל בגמרא54.

וידוע הקושיות שמקשה ע״ז הלחם משנה55: מצינו 
שהרמב״ם פוסק להלכה בסתירה לזה:

איתא בגמרא54: ואמר ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן 
כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל 

50( והרי אפי' כללות ההנהגה הטבעית שנקבעה באופן ש"לא ישבותו" 
נעשתה רק אחר המבול )נח, ח, כב(.

51( וע"ד כשאין מטר יורד.
52( וי"ל שלכן מותר להרכיב אילני סרק זה על זה אע"פ שאינו מינו )רמ"א 
יו"ד סרצ"ה ס"ו. וראה שם ס"ג וש"ך שם סק"ג. וכ"ה לדעת הרמב"ם - ראה 
מראה הפנים לירושלמי שבהערה *43( - כי בזה"ז אין בהם כלל הכח והטבע 

לעשות פירות, ולעת"ל יהי' זה חידוש וביטול טבעם של עכשיו.
53( הל' מלכים פי"ב ה"ב. הל' תשובה ספ"ט.

54( ברכות לד, ב.
55( הל' תשובה פ"ח ה"ז.
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הערה 62: ראה ראב"ד הלכות תשובה פ"ח ה"ב: נעתק לעיל בפענוח 
להערה 20.

ובכסף משנה שם: העולם הבא אין בו גוף וכו': כתב הראב"ד דברי האיש הזה 
בעיני וכו'. ויהיו העטרות כמשמען ולא יהיה משל, עכ"ל. ולי נראה שאין חילוק 
בין רבינו והראב"ד אלא בשמות בלבד. דלרבינו העולם שלאחר המות נקרא 
העולם הבא וכמ"ש בסוף פרק זה .. וכל אותם המאמרים שהביא הראב"ד הם 
לעולם התחיה והראב"ד ז"ל קורא לעולם התחייה עולם הבא ובכך עלו דברי 

שניהם כהוגן ואלו ואלו דברי אלקים חיים.

רמב"ן בשער הגמול: וראינו שאמרו בגמרא על המשנה הזו: וכל כך למה? 
תנא: הוא כפר בתחיית המתים לפיכך לא יהא לו חלק בתחיית המתים לפי שכל 
מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה. וזה מורה כי העולם הבא הוא עולם השכר 
לאותן שהקב"ה מחיה בתחיית המתים ואינו עולם הנשמות שקראנו אותו גן עדן 
אלא עולם התחיה הוא .. הרי נתבאר שהעולם הבא אינו עולם הנשמות אלא 
עולם נברא קיים שימצאו בו אנשי התחיה בגוף ובנפש, ועל זה העולם אמרו 
בברכות מרגלא בפומיה דרב עולם העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה .. 

אלא צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנין מזיו השכינה.

ראה לקו"ת צו טו, ג )ד"ה ששת ימים רפ"ב(: והנה ארז"ל העולם הבא אין 
בו לא אכילה כו' ולדברי הרמב"ם ז"ל קאי על עולם הנשמות והרמב"ן השיג 
עליו א"כ מהו החידוש השמיענו הגמ' וכי שייך לנפש בלי גוף כו' אלא מסיק 

דקאי על זמן תחה"מ שיהי' האדם בגוף ואעפ"כ אין בו לא אכילה וכו'.

שבת שובה סה, סע"ד )ביאור לד"ה שובה ישראל(: והיינו כמארז"ל על עולם 
הבא שהוא עולם התחי' שאין בו לא אכילה כו' אלא צדיקים יושבין כו' דודאי 
אין ר"ל שיהי' ביטול אברים הגשמיים דא"כ מאי קמ"ל שאין בו אכילה והרי 

הנשמה קודם בואה ג"כ לא הי' בה אכילה כו' אלא ודאי שיהי' גוף ואברים גשמיים 
)דעולם הבא אינו רוצה לומר גן עדן עולם הנשמות אלא הוא עולם התחי'(.

דרמ"צ יד, ב: והנה הרמב"ם ז"ל בפירוש המשניות במשנת כל ישראל 
כו' בביאור ענין עולם הבא שלדעתו זהו הג"ע וז"ל בקוצר כי כמו שלא ישיג 
הסומא עין הצבעים ולא החרש שמע הקולות כן לא ישיגו הגופות התענוגים 
הנפשיות שהם תמידים ועומדים לעד ואינן נפסקים ואין ביניהם ובין התענוגים 
הגשמיים יחס וקורבה בשום פנים וכו' עכ"ל כי תחיית המתים הוא לפי שעה 
ואח"כ ישוב לג"ע שהוא התכלית האחרון והטובה האמיתית הנקרא עולם 
הבא כו' אבל הרמב"ן ז"ל נחלק עליו דאמרו רז"ל צדיקים אינן חוזרין לעפרן 
)סנהדרין צב, א( ופירש דתחיית המתים הוא הוא התכלית האחרון והוא הטובה 

הגדולה הנקרא עולם הבא כו'.

וראה תשובות וביאורים סימן י"א ע' 57 הערה 23: כן מפרשים: רבינו סעדיה 
גאון )בספר האמונות ודעות סוף מאמר ז ובמאמר ט(, הראב"ד, הרמב"ן, רבנו 
מאיר בן טודרוס הלוי, בספר עבודת הקדש )ח"ב פמ"א(, השל"ה )בהקדמה 
חלק בית דוד(, רבנו הזקן )לקו"ת פרשת צו ד"ה ששת ימים רפ"ב. שם ביאור 
לד"ה שובה ישראל(, וחולקים על הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ח ה"ב( המפרש 

מרז"ל זה על עולם הנשמות.

והנה, לכאורה, כיון דבתחיית המתים אין שם אכילה ושתי', הרי מה שארז"ל 
)פסחים קיט, ב. בבא בתרא עד, ב ושם( שלעתיד לבוא הקב"ה עושה סעודה 

לצדיקים

- ורוב המכריע של המפרשים ביארו מרז"ל אלו כפשוטן, בסעודה גופניית: 
ראה רבינו סעדיה גאון הובא בספר שבילי אמונה נתיב יו"ד פ"ב, הרשב"א 
בבבא בתרא, הרמב"ן לבראשית א כא, רבינו בחיי שם ובכד הקמח סוף אות 
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לעולם הבא עין לא ראתה אלקים זולתך56. ופליגא 
דשמואל דאמר שמואל אין בין העוה״ז לימות המשיח 

אלא שעבוד מלכיות בלבד כו'.

והרמב״ם פוסק57 כר׳ חייא בר אבא )דפליג אשמואל(: 
״אמרו חכמים כל הנביאים כולן לא ניבאו אלא לימות 
המשיח אבל העולם הבא עין לא ראתה אלקים זולתך״.

איתא במשנה58 לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת 
כו' ואם יצא חייב חטאת. ר׳ אליעזר אומר תכשיטין הן 
לו, וחכמים אומרים אינן אלא לגנאי שנאמר28 וכתתו 
חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל 
גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה )ואי תכשיטין נינהו 
לא יהו בטלין לעתיד — רש״י(. ובגמרא שם מובא ב׳ 
דיעות: לפי דעה אחת סובר גם ר׳ אליעזר שכלי זיין 
בטלין לימות המשיח ״ופליגא דשמואל .. מסייע לי׳ 
לר׳ חייא בר אבא״, ולפי דעה אחרת סובר ר׳ אליעזר 
שאינן בטלין לימות המשיח, ״היינו דשמואל ופליגא 
דר׳ חייא בר אבא״. אבל דעת חכמים היא לכו״ע שכלי 

56( ישעי' סד, ג.
57( הל' תשובה שם, וכן בפיה"מ סנהדרין פ"י )בהקדמתו ד"ה ועתה אחל( 

הביא מאמר דר"ח ב"א אר"י וגם הא דאין בין העוה"ז כו'.
58( שבת סג, א.

זיין בטלין לימות המשיח, ולכן אם יצא בסייף כו׳ — 
חייב חטאת.

והרמב״ם פוסק59 כדעת חכמים, שסוברים לכל הדעות 
לא כשמואל, כנ״ל.

ט. והביאור בזה: לכאורה, איך כותב הרמב״ם 
שבימות המשיח לא יבטל דבר ממנהגו של עולם ולא 
יהי׳ שום חידוש במעשה בראשית — הרי זהו עיקר 
מי״ג העיקרים60 שתהי׳ תחיית המתים61 )שזהו ביטול 

מנהגו של עולם וחידוש במעשה בראשית(?

בשלמא לפי השיטות62 שעולם התחי׳ הוא עולם 
הבא )ותכלית שלימות השכר היא לנשמות בגופים( 

59( הל' שבת פי"ט ה"א. )משיעורי הרמב"ם דשבוע זה )תשמ"ה( - 
בהחלוקה דג"פ ליום(.

60( פיה"מ להרמב"ם סנהדרין שם בסוף הקדמתו.
61( ועד שהכופר בזה אין לו חלק לעוה"ב )משנה סנהדרין שם. רמב"ם 
הל' תשובה פ"ג ה"ו. ובפיה"מ שם ד"ה ועתה אחל: ואין דת ולא דבקות בדת 

יהודית למי שלא יאמין זה(.
62( ראה ראב"ד הל' תשובה פ"ח ה"ב ובכ"מ שם. רמב"ן בשער הגמול. 
וכ"ה ההכרעה בתורת החסידות - ראה לקו"ת צו טו, ג. ש"ש סה, סע"ד. דרמ"צ 
יד, ב )"וכ"ה האמת ע"פ הקבלה"(. וראה תשובות וביאורים* )קה"ת, ברוקלין, 

תשל"ד( סי"א ע' 57 הערה 23. וש"נ.

*( אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א כרך ב' ע' עו. המו"ל.
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ח, הראב"ן בספרו מאמר השכל, הראב"ע לדניאל יב ב, ראב"ד להל' תשובה 
פ"ח ה"ד, עבודת הקודש ח"ב פמ"א, חדא"ג מהרש"א בבבא בתרא, לקוטי 

תורה ר"פ צו ועוד.

דעת הרמב"ם בהלכות תשובה שם משמע דמרז"ל אלו הם משל, אבל 
כנראה אינו שולל הפשט ג"כ, כי הרי כתב הרמב"ן באגרת ההתנצלות על ספר 
המורה, וז"ל: ואמת שמענו שהרב הגדול מחזיק במדרשי רבותינו ובהגדותיהן, 
שכל הדברים יהיו כהוויתן בסעודה העתידה ביין המשומר ולויתן, עכ"ל. ובזה 

מתורצת גם השגת הראב"ד על הרמב"ם שם.

ויעויין בזהר ח"א קלה ע"א ואילך, ובהגהה בעבודת הקדש שם -

סעודה זו תהי' בימות המשיח )הרב אברהם בן הרמב"ם בספר מלחמות ה'( 
או בתחלת זמן התחי' )רשב"א, רבינו בחיי שם. וראה ג"כ הראב"ע שם(, וסרה 

הערת הכסף משנה על הראב"ד בהלכות תשובה שם.

וצ"ע דבלקו"ת שם משמע דסעודה הגשמיית תהי' בזמן דעטרותיהן בראשיהן, 
שהוא בזמן מרז"ל העולם הבא אין בו לא אכילה כו'.

ולכן נ"ל, דמרז"ל דעולם הבא אין בו אכילה ושתיה, בא ללמדנו דלא כעולם 
הזה עולם הבא, דבעולם הזה קיום וחבור הגוף והנפש הוא רק ע"י אכילה 
ושתיה, ובעולם הבא יהי' זה ע"י שנהנין מזיו השכינה, שמזה יהי' נזון גם גוף 
הגשמי )ראה בזה תשובות וביאורים בקובץ ליובאוויטש חוברת ג(, אבל תהי' 
שם אכילה ושתיה וסעודה גופנית לצדיקים לתכלית אחר )ראה בלקו"ת( ולא 

בשביל קיום הגוף. וק"ל.

הערה 63: הלכות תשובה שם: ראה לעיל בפענוח להערה 20.
פירוש המשניות סנהדרין שם: בעולם הרוחני והוא העולם הבא שנפשותינו 

משכילות שם מידיעת הבורא יתברך .. וכן אמרו עליהם השלום: העולם הבא 
אין בו לא אכילה ולא שתיה .. אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהן 

ונהנין מזיו שכינה...

אגרת תחיית המתים )אות ו'(: וכן יראה לנו מן המאמרים ההם שאלו האנשים 
אשר ישובו נפשותם לגופות ההם יאכלו וישתו וישגלו ויולידו וימותו אחר 
חיים ארוכים מאוד .. ואמנם החיים שאין מות אחריהם הוא חיי העולם הבא, 
אחר שאין גוף בהם; שאנחנו נאמין והוא האמת אצל כל בן דעת שהעולם הבא 

נפשות מבלי גופות כמלאכים.

שולי הגליון להערה 65: ראה ג"כ זח"א קלט, א )במדרש הנעלם(: ואין 
בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, ואין בין העולם הזה 
לתחיית המתים אלא נקיות והשגת ידיעה. רב נחמן אמר: ואריכות ימים, אמר 
רב יוסף: וכי ימות המשיח ותחיית המתים לאו חדא הוא? אמר ליה: לא, דתנן: 
בית המקדש קודם לקבוץ גליות, קבוץ גליות קודם לתחיית המתים, ותחיית 
המתים הוא אחרון שבכולם, מנא לן דכתיב בונה ירושלים הוי', נדחי ישראל 
יכנס, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, זו היא תחיית המתים, שהיא 
הרפואה לשבורי לב על מתיהם – בונה ירושלים תחלה, ואחריו נדחי ישראל 
יכנס, והרופא לשבורי לב אחרון על הכל. תנן ארבעים שנה קודם הקבוץ גליות 

לתחיית המתים...

וראה שם קלד, א: ...דקודשא בריך הוא יבני בי מקדשא בקדמיתא ויתקין 
היכלא ויבני קרתא דירושלם, ולבתר יוקים לה מעפרא, ויימא לה: התנערי 
מעפר קומי שבי ירושלים וגו', ויתכניש גלותהון דישראל, הדא הוא דכתיב 
בונה ירושלים ה' בקדמיתא, ולבתר נדחי ישראל יכנס, וכדין הרופא לשבורי 
לב ומחבש לעצבותם, דא תחיית המתים, וכתיב ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי 

את אשר בחקי תלכו וכו'.
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— תחיית המתים היא איפוא ענין אחר, לא ״חלק״ 
מימות המשיח.

אבל לפי שיטת הרמב״ם63 שעולם הבא היינו עולם 
הנשמות )בלי גופים(, ועולם התחי׳ אינו תכלית שלימות 
השכר, אלא תחיית המתים תהי׳ בהזמן ותקופה דימות 
המשיח לפני שהנשמה באה לעולם הבא — נמצא, שלפי 
שיטת הרמב״ם יהי׳ חידוש במעשה בראשית )תחיית 
המתים( בימות המשיח. ואיך אפשר לומר שבימות 

המשיח לא יבטל דבר ממנהגו של עולם?

ובהכרח לומר, שלפי הרמב״ם ה״ז שני ענינים שונים 
וכן — בזמנים שונים: ישנו הענין וזמן בימות המשיח 
שקשור עם ביאת המשיח, וישנו ענין וזמן נוסף, אשר 
יתווסף לאחרי תקופת התחלת ימות המשיח. יתווספו 

הנהגות, דברים שיעשה הקב״ה בזמן ההוא, כולל גם 
ענינים של שינוי מנהגו של עולם64. וזה יהי׳ כאמור 

63( הל' תשובה שם. פיה"מ סנהדרין שם. אגרת תחיית המתים )אות ו'(. 
וראה עבודת הקודש ח"ב פמ"א בארוכה.

64( עפ"ז יומתק זה שהרמב"ם מפרט בפי"א שם )הובא לקמן בפנים 
סיו"ד(: "אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים 
ומחדש דברים בעולם או מחי' מתים" - כי נקט הכא כל הדברים שאכן יהיו 
סו"ס בימוה"מ )כמו שתהי' תחיית המתים(, אלא שכ"ז הוא ענין נוסף שיהי' 

בתקופה מאוחרת יותר65 בימות המשיח גופא66.

יו״ד. ועפ״ז מובן מה שבתחילת פרק יב, כשכותב 
הרמב״ם ״אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר 
ממנהגו של עולם״, אינו מביא ע״ז שום ראי׳ והוכחה, 
כפי שמביא בפרק שלפנ״ז*66 על כך שמשיח לא צריך 

להראות שום אות ומופת

בזמן לאח"ז בימוה"מ גופא, ואי"ז ענינו של המלך המשיח וימוה"מ בתקופה 
הא' כבפנים. ולהעיר מפרקי הצלחה להרמב"ם: וזאת היא ראי' גמורה על 

שתחה"מ נתלית במשיח.
65( ומ"ש הרמב"ם באגרת תחיית המתים שם: אלא יחי' את המתים בחפצו 
ורצונו כאשר ירצה ולמי שירצה או בימות המשיח או לפניו או כו' - אינו חולק 
על מרז"ל בכ"מ שתחה"מ תהי' בזמן מסוים*, כ"א כוונתו שביכולת ה' להחיות 

המתים )כאשר ירצה( בכל זמן שירצה, וכמובא בנ"ך וש"ס וכו'. 
66( גם בשל"ה )כג, ב( ביאר שלדעת שמואל תהיינה ב' תקופות. אבל 
כתב "כי אפשר שכוונת שמואל הוא עד כלות אלף הששי הזה אבל אח"כ מודה 
שמואל לכל מה שאמרנו"*, היינו באלף הז'. וממשיך "ואפשר אף באלף הששי 
מודה שמואל לכל מה שאמרנו כו' אמנם הנולדים בקדושה לא ישלוט בהם 
המות עוד .. וכן המתים אשר יחיו בביאת משיח כו' אז ישארו חיים וקיימים" 

)והוא דלא כדעת הרמב"ם(.
אבל ע"פ המבואר בפנים מוכרח לומר שגם לדעת הרמב"ם תהי' תקופה 

הב' באלף הששי, ימוה"מ שבזמן הזה.
*66( פי"א ה"ג.

*( ראה ג"כ זח"א קלט, א. וראה שם קלד, א.

*( ו"אף שאמר ופליגא דשמואל, י"ל דפליגא ר"ל יש חילוק כי כל אחד מדבר ענין 

אחר" )של"ה שם(.
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הערה 68: וראה רמב"ם הלכות תשובה פ"ט ה"ב: מפני שאותו המלך 
שיעמוד מזרע דוד, בעל חכמה יהיה יתר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב ממשה 
רבינו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה' ויבואו כל הגוים לשמעו.ולקמן 
כאן: ה"ד: ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו 
כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם 
מלחמות ה' – הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ונצח כל האומות 

שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל – הרי זה משיח בודאי.

שער האמונה לאדמו"ר האמצעי פנ"ו ואילך: דזהו ה' ישכיל עבדי, ישכיל 
מקור החכמה שהוא הנקרא טוב טעם ותענוג וחכמה הנעלם בעצמות ממש 
שלא נגלה עדיין לשום אדם גם למשה במתן תורה ולא להאבות כו' וירום 
מאברהם בחי' החסד כו' ונשא מיצחק קו שמאל כו' וגבה מיעקב קו האמצעי כו'.

ביאוה"ז כב, ג: הנה רבי שמעון מפרש לפסוק זה דישכיל עבדי על בחי' 

מלכות דאצילות שמסתתרת בבי"ע. והטעם שנקרא בשם עבדי כי הנה עד"מ 
העבד הגשמי לאדון הרי כל המלאכות והתיקונים הצריכים לאדון בכל מלאכת 
עבודה .. הכל העבד עושה לאדון .. וא"כ יש להבין למה נקרא הנכסים על שם 
האדון אך הענין הוא ידוע משום דהעבד גופו קנוי לרבו ועל כן אמרו: מה 
שקנה עבד קנה רבו .. ולפ"ז יובן ג"כ בעליות המלכות בבחי' האצילות ומקבלת 
משמשא שהוא בחי' ז"א שלפי ערך תקרא גם היא שם בבחי' עבד ושמשא 
שהוא בחי' ז"א נק' אדון והיינו ג"כ ע"ד הנ"ל כי המל' מעלה מ"ן לז"א בכלל 
מכל העולמות יחד והוא אחר כל הבירורים דשם ב"ן דמלכות מבררת בלילה 
.. וה"ז כמו העבד שיעשה תקונים ומלאכות הרבה ואח"כ יתן הכל לאדון כו' 
ונק' על שמו כנ"ל כך המלכות לאחר עלייתה מבי"ע בתשלום כל הבירורים 
דבי"ע עולה היא בהעלאת מ"נ את הכל לז"א שנק' שמשא .. ונק' שם בשם 

עבדי משום דמה שקנה עבד קנה רבו וכנ"ל. וד"ל.

הערה 72: יומא עה סע"א: והנשיאים הביאו את אבני השהם תנא נשיאים 
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— וז״ל: ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך 
לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחי׳ 
מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך67 שהרי ר' 
עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה הי' והוא הי' נושא 
כליו של בן כוזיבא המלך והוא הי׳ אומר עליו שהוא 
המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך 
המשיח, עד שנהרג בעונות, כיון שנהרג נודע להם 

שאינו. ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת:

אע״פ שבשני הפרקים קאי הרמב״ם אודות שני ענינים 
שונים: בפרק יא אודות מלך המשיח עצמו — מה 
שהוא יחדש וכן — אופן ביאתו; ובפרק יב — אודות 
מצב העולם בימות המשיח — הרי בפרק יב מדובר 
אודות מצב העולם כפי שזה קשור עם ביאת המשיח,

ובמילא הראי׳ שבפרק יא לגבי מלך המשיח כחה 
יפה גם לגבי מה שמדובר בפרק יב בנוגע למצב העולם 
בימות המשיח שקשור עם ביאתו, ומהם — שעולם 

כמנהגו נוהג

— שכן אם הגדר ד״ימות המשיח״ הי׳ ביטול מנהגו 
של עולם וחידוש במעשה בראשית, הי׳ יוצא שזהו ענינו 
של משיח — ביאתו של משיח כוללת בה שיהי׳ ביטול 
מנהגו של עולם וחידוש מעשה בראשית, ועפ״ז הי׳ 
צ״ל ש״משיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש 
דברים בעולם״, ובמילא זוהי הבחינה ובדיקה לאמיתתו 

שהוא משיח )כי בכך מתבטא חידושו, כנ״ל(;

ומכיון שהרמב״ם מכריח )מר׳ עקיבא וכל חכמי 
דורו בשייכות לבן כוזיבא( שמשיח אינו צריך לעשות 

67( ולכן שולל הרמב"ם )ע"פ הלכה זו( - מרז"ל דבדקוהו ולא הי' מורח 
ודאין וקטלוהו )סנהדרין צג, ב(, כ"א "שנהרג בעונות" כדלקמן.

אות ומופת, הרי מזה מובן ומוכח שביאת משיח לא 
מביאה איתה ביטול מנהגו של עולם68.

יא. ועפ״ז מובן, שהאריכות של הרמב״ם בפרק 
יב אודות מצב העולם בימות המשיח — הרי כל זה 
בנוגע להענין והזמן בימות המשיח כפי שקשור עם 

מלך המשיח וביאתו.

זאת אומרת: תחילה — בפרק יא מבאר הרמב״ם69 
מהו ענינו של מלך המשיח — ״המלך המשיח עתיד 
לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה 
ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים 

כו'״, הוא יביא שלימות במצות והלכות התורה70.

אח״כ — בפרק יב קאי הרמב״ם כפי שמצב העולם 
יהי׳ בהתאם לכך, כפי שהוא מסיים71 שבנ״י יהיו ״פנויין 
בתורה וחכמתה .. ובאותו הזמן לא יהי׳ שם לא רעב 
ולא מלחמה כו׳ ולא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת 
את ה׳ בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים וכו׳״ 
— )ועיקר72( שקיום המצות והלכות התורה הוא בעולם 

68( ומה שאעפ"כ מתחיל ברפי"ב "אל יעלה על הלב שבימות המשיח 
כו'" הרי מדייק וכתב )לא "אל יעלה על הדעת", ע"ד הל' בפי"א שם, כ"א( "על 
הלב"* - שאינו בא לשלול קס"ד בדעת שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של 

עולם, כ"א אף שבדעת, עד כמה ששכלו ודעתו משיגים מעלת וענין המשיח 
)ובמילא - דימות המשיח( - אינו שולט ומושל עד לביטול מנהגו של עולם, בכ"ז 
אפשר אשר מצד אה"ר ותשוקת הלב להמעלות ד"ישכיל ירום ונשא וגבה מאד" 
)ישעי' נב, יג. וראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב ולקמן כאן. שער האמונה 
לאדמהאמ"צ פנ"ו ואילך. ביאוה"ז כב, ג( יעלה על לבו שיבטל דבר ממנהגו 

של עולם. וג"ז בא לשלול. ואכ"מ.
69( ה"א.

70( ראה בארוכה לקו"ש חי"ח ע' 277 ואילך. וש"נ.
71( פי"ב ה"ד-ה.

72( להעיר משני הפירושים בענין: והנשיאים הביאו )יומא עה, סע"א. 

*( ולהעיר שבכת"י תימן גם כאן הלשון "על הדעת".
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ממש ]רש"י: עננים היו[ וכן הוא אומר נשיאים ורוח וגשם אין.תרגום יונתן בן עוזיאל 
ויקהל לה, כז: וענני שמיא אזלין לפישון ודליין מתמן ית אבני בורלות חילא כו'.

רבנו בחיי שם: לפי שדרך הנשיא שמתגאה על העם .. לכך הביאו הנשיאים 
אבנים שיהיו על לב אהרן .. ויש שפירש כי אבני השהם ושאר הדברים בדרך נס 
באו לישראל וכדי שתהי' מלאכת המשכן נשלמת הביאום ענני כבוד .. מלשון 

מעלה נשיאים מקצה הארץ.

פרש"י שם: אמר רבי נתן מה ראו הנשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחלה 
ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחלה, אלא כך אמרו נשיאים: יתנדבו צבור 
מה שמתנדבים, ומה שמחסרין אנו משלימין אותו; כיון שהשלימו צבור את 
הכל, שנאמר והמלאכה היתה דים, אמרו נשיאים: מה עלינו לעשות, הביאו את 

אבני השהם וגו', לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחלה. ולפי שנתעצלו מתחלה, 
נחסרה אות משם, והנשאים כתיב.

מנחות סט, ב: בעי רבי זירא: חיטין שירדו בעבים מהו .. לשתי הלחם? 
ממושבותיכם אמר רחמנא לאפוקי דחוצה לארץ דלא אבל דעבים שפיר דמי, 

או דלמא ממושבותיכם דוקא ואפילו דעבים נמי לא.

רש"י.. שם: שירדו בעבים - עם המטר כששתו העבים באוקיינוס בלעו 
ספינה מלאה חיטין.

ותוספות שם: פירש בקונטרס .. וקשה לר"ת דאי מחוצה לארץ וכי הותרו 
לשתי הלחם בשביל שהיו בעבים? .. אלא נראה לי דעל ידי נס ירדו בעבים כי 

הנהו אטמהתא דפרק ארבע מיתות.
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אשר כמנהגו נוהג.

יב. ע״פ כהנ״ל יובן גם שיטת הרמב״ם בשייכותם 
של הפסוקים ומאמרי חז״ל השונים בנוגע להיעודים 

וכו׳ דלעתיד:

היעודים והנבואות שמדברים אודות משיח עצמו, 
שהוא יעשה והתוצאות שיהי׳ ע״י ביאתו — לומד 
הרמב״ם שאינם ענין של ביטול מנהגו של עולם. ולכן 
הוא מפרש הפסוק ״וגר זאב עם כבש גו׳״ שכתוב 
בהמשך ל״ויצא חוטר מגזע ישי גו׳״73, שזה ״משל 

וחידה״.

]ומבאר בפירוש את המשל וחידה של הפסוק ״שיהיו 
ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו״ם״ — ואע״פ 
שממשיך ״וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח 
הם משלים״ ואינו מפרש מה הם הנמשלים, ואדרבה 
מסיים ״ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר 
הי׳ משל״ — כי כוונתו )בעיקר( להסביר שבפסוק זה 
שבא בהמשך ל״ויצא חוטר גו׳״ מבואר ענינו של משיח, 
שלבנ״י לא יהיו שום בלבולים מאוה״ע ובמילא ״יהיו 

פנויין בתורה וחכמתה״ כו׳74[;

משא״כ הפסוקים ומאמרי רז״ל שאינם באים בהמשך 
למשיח וביאתו, אלא מדברים אודות נבואות וייעודים 
שיהיו לעתיד לבוא, כולל הנ״ל: ״והשבתי חי׳ רעה 
מן הארץ״ ומרז״ל הנ״ל שאילני סרק עתידים להיות 
עושים פירות — אכן מפרש הרמב״ם שאינם משל 
אלא כפשוטם, וזה יהי׳ בתקופה מאוחרת יותר )תקופה 

תיב"ע ויקהל לה, כז )רבינו בחיי שם(. פרש"י שם מספרי נשא ז, ג. ועוד(: 
חטים שירדו בעבים )מנחות סט, ב. רש"י ותוס' שם(. ועוד.

73( ישעי' יא, א ואילך.
74( ולהעיר מדיוק לשון הרמב"ם "וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין 

המשיח )ולא בימות המשיח( הם משלים".

בימות המשיח גופא( 75.

יג. ע״פ הנ״ל יובן גם החילוק בין המאמר בתו״כ 
והמימרא בכתובות:

הגמרא בכתובות ״עתידין כל אילני סרק שבא״י 
שיטענו פירות״ , שמורה על כך שאין זה ענין טבעי, 

אלא ענין מיוחד, ובא״י דוקא, קאי בתקופה הראשונה, 
שאז — לדעת מ״ד זה בכתובות — יהי׳ חידוש )נס( 

בארץ ישראל.

בתו״כ שכותב סתם ״אף אילני סרק עתידים להיות 
עושים פירות״, שכך יהי׳ הטבע של אילנות אלו ו — 
בכל העולם, קאי בתקופה השני' בימות המשיח, שאז 
יהי׳ שינוי של חידוש במעשה בראשית, במילא יהי׳ 

הטבע )גם( של אילן סרק להוציא פירות.

יד. ועפ״ז מובן שאין סתירה מדברי הרמב״ם ש״אין 
בין העוה״ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד״, 
שקאי על התקופה הראשונה דימות המשיח, להפסק 
ש״כל הנביאים כולן )לא( ניבאו )אלא( לימות המשיח 
וכו'״ — שקאי על התקופה היותר מאוחרת בימות 

המשיח.

וכמו״כ מובן פסקו השני שהיוצא בכלי זיין בשבת 

75( ומה שהרמב"ם כתב בפירוש המשניות )סנהדרין בהקדמה לפ' חלק( 
דמחז"ל שבת )ל, סע"ב( עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, הפי' "לפי 
שבנ"א אומרים כשימצא אדם דבר מוכן ומזומן פלוני מצא פת אפוי ותבשיל 
מבושל .. ולכן קצף החכם הזה שאמר המאמר הזה על תלמידו כשלא הבין דברו 
וחשב שהוא על פשוטו והשיבו כפי השגתו ולא היתה אותה התשובה תשובה 
האמיתית והראי' על שלא השיב לו על אמתתו - מה שהביא ראי' אל תען כסיל 
כאולתו". - שמפרש דלא כפשוטו, אף שבפשטות מזה שאחוי לי' ר"ג משמע 
שכוונתו כפשוטו - כי הכתוב "יהי פיסת בר בארץ" )תהלים עב, טז( שממנו 
למדו ש"עתידה כו'" - בא בהמשך להכתוב )שם, א( לשלמה אלקים משפטיך 
למלך תן וצדקתך לבן מלך דקאי על מלך המשיח. ועד"ז הוא בנוגע לשאר 
המימרות בשבת שם לפנ"ז - אף שבכולם אחוי לי' )שמשמע שהכל כפשוטו(, 
כי בכל הפסוקים מדובר בהמשך לביאת מלך המשיח והגאולה שעל ידו, ולא 

סתם תיאור מצב שיהי' בעולם בפ"ע.
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הערה 76: וראה כלים רפכ"ד: שלשה תריסין הם .. ושמשחקין בו בקונפון. 
]וברע"ב שם: שמשחקין בו בקומפון - בשדה של עמק המלך באים שנים, כל 

אחד חרבו בידו .. ולמדין להגן כל אחד במגינו שלא יכהו חברו[.

הערה 80: ראה לקו"ש חי"ד ע' 361 ואילך )מהערה לד"ה פדה בשלום 
מי"ב תמוז תש"ט ]סה"מ תש"ט ע' 183-184[(: והנה ידועה קושית המפרשים 
שהרי במחלוקת היא שנויה בברכות שם, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי 
יוחנן דצדיקים גמורים גדולים מבעלי תשובה ופליגא דרבי אבהו כו', ואדרבה, 

אין הלכה כתלמיד במקום הרב.

וכמה תירוצים נאמרו בדבר:

כללי פסקי הש"ס לא נאמרו אלא בעניני הלכה ולא באגדה. – וקשה בשלשה: 
בכמה מקומות משמע דכללים אלו נוהגים גם בעניני אגדה )ראה שדי חמד 
כללים ה' לב(. – גם אם תמצי לומר דאינם אלא בהלכה, הדעת נותנת דיש לחלק 
בזה רק בכללים שאינם תלויים בסברא, וכמו רבי פלוני ורבי פלוני הלכה כרבי 
פלוני שהטעם על זה מפני שהיה גדול יותר במקצוע זה )ראה רא"ש בבא קמא 
פרק ד סימן ד(. אבל בכללים שהשכל מחייבם, וכמו הא דאין הלכה כתלמיד 
במקום הרב, הרי שכל זה עצמו מחייב הכלל גם בעניני אגדה. – גם אם תמצי 
לומר שאפילו כללים כאלו אינם בעניני אגדה, היינו שאפשר שתהיה הלכה 
כתלמיד במקום הרב, ולא שהכרח הוא, ואם כן עדיין צריך עיון מנא ליה לפסוק 

בפשיטות כרבי אבהו ולא כרבי יוחנן.

יש שכלל כללו, דבכל מקום בש"ס כשמביא מאן דאמר ומסיים ופליגא 
דפלוני, לשון זה מורה שבעל הסוגיא מבטל דברי הראשון כיון דפליגא אפלוני. 
– ומלבד דצריך בושש ליישב זה בכל הש"ס, הרי בסוגיא זו גופא צריך עיון 
גדול, דאיתא שם: ופליגא דשמואל דאמר אין בין עולם הזה לימות המשיח 

אלא שעבוד מלכיות בלבד, והרמב"ם )הלכות תשובה פ"ח ה"ז( מביא דברי 
החולק על שמואל )ועיין שם בלחם משנה(.

יש לפסוק כרבי אבהו משום דרבי שמעון חסידא דאמר )סוטה י, ב( יוסף 
שקידש שם שמים בסתר כו' יהודא שקידש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא 
כולו על שם הקב"ה, סבר דבעל תשובה עדיף. – והראיה אינה מובנת דהא רבי 
שמעון חסידא אומר בפירוש דזכה מפני שהיה בפרהסיא ולא בסתר. ואדרבה, 
אם תמצי לומר דסבר דבעל תשובה עדיף, ובזה מעלת יהודא על יוסף, מנא 
ליה דנוגע מה שהיה בפרהסיא ולא בסתר. ומלשונו בכלל משמע דאין זה ענין 

לתשובה אלא לקידוש שם שמים. וראה גם כן בסוטה )לו, ב(.

ונהפוך הוא אשר תנא דמסייע ישנו לבר פלוגתיה דרבי אבהו דוקא, והוא 
רבי שמעון בן חלפתא )קהלת רבה פ"א, ט( דאמר דטובות הנביאים הם לבעלי 

תשובה אבל מי שלא טעם טעם חטא מימיו עין לא ראתה וגו'.

ומה שנראה לפע"ד בזה הוא על פי הידוע בכללי הש"ס דהלכה כש"ס בבלי 
נגד הירושלמי המדרשים וכו'. ובמה דברים אמורים כשברור הדבר בבבלי, אבל 
מחלוקת או ספק בבבלי וספק בירושלמי וכו' כמה דעות יש דהולכים אחרי 
הבירור. – והנה גם בנדון דידן כן הוא, דבש"ס נשאר במחלוקת אבל בזהר נקט 
בפשיטות כדעת ר' אבהו דבמקום שבעלי תשובה כו' )זח"א לט, א. קכט, ב. 

זח"ב קו, א(. ולכן כן פסקינן.

וראה בשדי חמד כללי הפוסקים סוף מערכת כללי הרמב"ם אם יש להביא 
מקור לדברי הרמב"ם מן הזהר.

בשל"ה מצאתי בזה חידוש גדול )הקדמה חלק בית גדול לו, א. על מאמר 
רז"ל ההי"ן חתי"ן(, שמביא דעת רבי יוחנן ודעת רבי אבהו דברכות שם ומסיים: 
דע כי מר אחר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ואף שתלמודא אמר ופליגא, 
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חייב חטאת, כי הפסוק ״וכתתו חרבותם לאתים״, שקאי 
אודות המצב בעולם שיהי׳ לעתיד לבוא, לומד הרמב״ם 
כפשוטו, ולא דרך משל בלבד — וזה יקויים בתקופה 
היותר מאוחרת בימות המשיח. והיות שכלי זיין בטלים 
באותה תקופה )עכ״פ( של הגאולה76 ה״ז הוכחה שכלי 

זיין, אינם תכשיטין.

טו. ע״פ הנ״ל יתורץ ענין נוסף:

בגמרא הנ״ל )כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות 
המשיח כו'( מובא בהמשך לזה: ואמר ר׳ חייא כו' כל 
הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל 
צדיקים גמורים עין לא ראתה אלקים זולתך. ופליגא 
דר׳ אבהו דא״ר אבהו מקום שבעלי תשובה עומדים77 

צדיקים גמורים אינם עומדים78.

76( משא"כ בתקופה הא' דימוה"מ, אף שגם אז "לא יהי' שם לא רעב 
ולא מלחמה" )רמב"ם הל' מלכים ספי"ב( - אין ראי' שכלי זיין יבטלו, כי אם, 
שמכיון "שהטובה תהי' מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר" )כהמשך 
לשון הרמב"ם שם( "לא יהי' רעב ומלחמה" בפועל, אבל לא שישתנה טבע 
בנ"א, ויבטלו הכלי זיין. ולהעיר מ"יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו" )ש"ב 
ב, יד( - בכלי זיין )חרב( אבל באופן של שחוק )לראות מי מלומד בשימוש 
בחרב יותר, ועד שפך דם( ולא מלחמה )מצו"ד שם ועוד(. וראה כלים רפכ"ד.

77( וי"ל דלר' אבהו עין לא ראתה אלקים זולתך - על בע"ת נאמר.
78( גירסת הרמב"ם )הל' תשובה דלקמן בפנים(: אין צד"ג יכולין לעמוד. 
וכ"ה בדק"ס ברכות שם מ"גליון". ובכ"מ בדא"ח "צ"ג אין יכולין לעמוד )שם(".

וכיון שבגמרא מובאות ב׳ המימרות דרחב״א אר״י 
בהמשך זו לזו — משמע שישנה שייכות ביניהן. ז.א. 
לשיטתו ש״כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות 
המשיח כו'״ מוכרחים לומר ש״כל הנביאים כולן 
לא נתנבאו אלא לבע״ת כו'״ — לא כר׳ אבהו )ולא 

כשמואל(.

אבל מצינו שהרמב״ם, אף שכותב ״אמרו חכמים 
כל הנביאים כולן לא ניבאו אלא לימות המשיח כו'" 
)כנ״ל ס״ח( הוא פוסק79: ״אמרו חכמים מקום שבע״ת 

עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו״,

וע״פ הנ״ל מובן. כי סברת רחב״א אר״י שצדיקים 
גמורים הם גדולים מבע״ת — ה״ז לשיטתי׳ שגם 
בתחילת ימות המשיח יהי׳ ביטול מנהגו של עולם על 

זה ״נתנבאו כל הנביאים״;

אבל לשיטת הרמב״ם שבתחילת ימות המשיח עולם 
כמנהגו נוהג — אין זה מכריח שצדיקים גדולים מבעלי 

תשובה80.

79( הל' תשובה פ"ז ה"ד.
80( טעמו של הרמב"ם לפסוק כרב אבהו )וכן מובא בפשיטות בכמה 

מקומות בדא"ח( - ראה לקו"ש חי"ד ע' 361 ואילך.



חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(טז

רוצה לומר הם מחולקים כל אחד מדבר בענין בפני עצמו כו' צדיק גמור עדיף 
מבעל תשובה כשהוא מיראה ובעל תשובה עדיף מצדיק גמור כשהוא שב 
מאהבה. – ועל פי זה מבואר פסק הרמב"ם, וגם מה שבדא"ח מובא בפשיטות 
דבעלי תשובה גדולים, כי הרמב"ם אינו מדבר במעלה הפחותה דבעלי תשובה, 
וכמו שכתב )שם(: אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם כו' 
)עיין יומא פו, א(. – ובדא"ח מפורש הדבר באגרת התשובה ספ"ח דמעלת 
בעל תשובה על צדיק גמור הוא בתשובה עילאה, וכן מוכח בתניא סוף פרק 
ז, ובכמה מקומות. – בשו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תתל"ב מפרש דרבי יוחנן מדבר 
ברשעים שנעשו בעלי תשובה מאהבה, ורבי אבהו מדבר בצדיקים גמורים 
שחטאו באקראי ושבו תיכף ומיד )אבל בעל הסוגיא לא נראה לו לפרש כן 
דברי רבי יוחנן, ולכן אומר ופליגא דרבי אבהו(. וכמובן אין פירוש זה מתאים 

לא לפירוש הרמב"ם ולא למה שכתוב בדא"ח –

דרך אגב בשני אופנים הנ"ל: דתיבת ופליגא בסוגיא זו דברכות )לד, ב( 
פירושה שמחולקים בעניניהם ולא שחולקים זה על זה. ב( דהזוהר מכריע 

ההלכה במחלוקת אשר בש"ס.

יש לתרץ גם מה שהקשו נושאי כלי הרמב"ם על מה שהביא בי"דו, המאמר 
דכל הנביאים נתנבאו לימות המשיח כו' וגם המאמר דאין בין עולם הזה לימות 
המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד. – והוא בזהר ח"ג קכה, א: דמסטרייהו – 
דעמי הארץ דוקא – לית בין גלותא לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, 
מה שאין כן בתלמידי חכמים. ועיין גם עבודת הקדש לרבי מאיר בן גבאי ח"ב 

פל"ח. ואגרת הקדש סימן כ"ה. וק"ל.

הערה 83: עיי"ש ]באגרת תחיית המתים[ בפרטיות: ודע שאלו היעודים 
וכיוצא בהם אשר נאמר שהם משל אין דברינו זה החלטי שהרי לא באתנו מהשם 
נבואה שהודיעתנו שהוא משל ולא מצאנו קבלה לחכמים מהנביאים שיבארו בה 
בחלקי אלו הדברים שהם משל. ואמנם הביאנו אל זה הענין אבארהו לך והוא 
השתדלותנו והשתדלות כל איש מהיחידים חילוף השתדלות ההמון, שהמון 

אנשי התורה הנאהב שבדברים להם והערב לסכלותם שישימו התורה והשכל 
שני קצוות סותרים, ויוציאו כל דבר נבדל מפורש מן המושכל ויאמרו שהוא 
מופת ויברחו מהיות דבר על מנהג הטבע .. ואנחנו נשתדל לקבץ בין התורה 
והמושכל וננהיג הדברים על סדר טבעי אפשר בכל זה, אלא מה שהתבאר בו 
שהוא מופת .. ומפני זה נאמר אנחנו ומי שקדמנו מחשובי המפרשים שאלו 
משלים כמו שפירשנו .. סוף דבר כל אלה הם דברים שאינם פינות התורה ואין 
להקפיד איך יאמינו בהם, וצריך שימתין האדם לגוף האמונה באלו הדברים עד 

אשר יראו במהרה בימינו ואז יתבאר אם הם משל או מופת.

הערה 88: ראה כרתי ופלתי )יורה דעה סימן ק"י סוף בית הספק(: וס"ל 
להרמב"ם ודאי סדר ותנאי ביאת משיח הוא שאליהו יבא לבשר ביאתו רק הני 
מילי אם נעשה בעתה אבל אם זכו שימהר ויחיש גאולה מדלג על ההרים מקפץ 
על הגבעות לשנות הסדר ואהבה של קב"ה כי זכות ישראל משנה השורה, והן 
הן דברי הרמב"ם כי ודאי ראוי שאליהו יבא קודם לבשר אבל אין מוחלט כי 
אולי ירחם ה' להערות על ישראל רוח קדשו לעבדו בכל לבב ואז יחיש הפדות 

והגאולים למהר ביאת בן דוד מבלי בשורת אליהו זכור לטוב.

אוצר בלום לעין יעקב סנהדרין שם: והנה מלת אחישנה משמע מיד ולאלתר 
כשכל ישראל מכוונין לבם ועושין תשובה מיד יבא משיח, והא דק"ל דאליהו 
המבשר בא יום שלפניו היינו דוקא כשיהי' בעתה אבל כשזכו ויתקיים אחישנה 

אז יבא משיח.

וראה רמב"ם הלכות מלכים פי"ב ה"ב: יראה מפשוטן של דברי הנביאים 
שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג 
יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם, שנאמר: הנה אנכי שולח לכם את אליה 
הנביא .. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו. וכל אלו 

הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו.

הערה 89: תנחומא פקודי י"א: במעשי ידיך ארנן זה בנין בית המקדש 
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טז. לאחרי כל הנ״ל עדיין חסר ביאור: כיון שהגדר 
דימות המשיח )שבא בהמשך לביאת המשיח( קשור 
)לדעת הרמב״ם( בכך שעולם כמנהגו נוהג — מהו 
ההכרח שבימות המשיח גופא תהי׳ עוד תקופה שבה 
יהי׳ ביטול מנהגו של עולם? וכמו״כ ) — ועיקר( מהי 
הסיבה הנפלאה, שתביא ותגרום לחידוש נפלא — 

ההנהגה בתקופה השני׳?

ויובן זה בהקדם דברי הרמב״ם באגרת תחיית המתים 
שלו81, שמה שפירש את היעודים דלעתיד )וגר זאב עם 
כבש וכיו״ב( שהם ״משל וחידה״ — ״אין דברנו זה 
החלטי82 כו׳ שהם משל״, ויתכן שיתקיימו כפשוטם83.

ולכאורה: לפי המבואר לעיל )סעיף יא־יב( הרי בהכרח 
ללמוד שהיעודים המדברים בקשר למשיח וביאתו 
הם לא ביטול דבר ממנהגו של עולם — כי הגדר של 
משיח הוא לחדש בעולם כפי שהוא ״כמנהגו נוהג״ 

דוקא )כנ״ל(?

81( אות ו'.
82( כ"ה בתרגום קאפח. ובתרגום ר' שמואל אבן תיבון "אין דברנו זה גזירה".

83( עיי"ש בפרטיות.

יז. ויש לומר הביאור בזה:

ידוע דברי הגמרא84 לגבי סתירת הפסוקים: "כתיב85 
וארו עם ענני שמיא כבר אינש אתה וכתיב86 עני ורוכב 
על חמור, זכו עם ענני שמיא לא זכו עני רוכב על חמור״ 

)ועד״ז מיישבת הגמרא87 בפסוקים אחרים כיו״ב(.

ומזה מובן לגבי שאר הענינים שבימות המשיח, 
שכאשר בנ״י נמצאים במצב של ״זכו״, אזי נעשים כל 

הענינים באופן אחר לגמרי, אופן נסי88.

]שזהו א׳ מאופני התיווך בהפלוגתא לגבי בנין 
המקדש דלעתיד: בכמה מקומות89 מובא שהמקדש 

84( סנהדרין צח, א.
85( דניאל ז, יג.
86( זכרי' ט, ט.

87( סנהדרין שם.
88( ראה כו"פ )יו"ד סק"י סוף בית הספק(. אוצר בלום לע"י סנהדרין 
שם - שבזה תלוי ג"כ אם אליהו בא מאתמול לפני ביאת המשיח. וראה רמב"ם 

הל' מלכים פי"ב ה"ב.
89( פרש"י סוכה מא, סע"א. ר"ה ל, סע"א. וכ"ה בתוס' סוכה שם. שבועות 
טו, ריש ע"ב ד"ה אין, ומסיים "וכן מפרש במדרש תנחומא" )וי"ל שהכוונה 
לתנחומא פקודי יא(. זח"א כח, א. ח"ב נט, סע"א. קח, סע"א. ח"ג רכא, א. 
יל"ש תהלים רמז תתמא בסופו, תתמח בסופו. וראה תנחומא )באבער( בראשית 

יז )בסופו(.



יז שתי תקופות בימות המשיח

שיבנה במהרה בימינו ]בענף יוסף: זה בית שלישי שיהי' דוקא מעשי ידיך שלא 
יתעסק בו שום אדם כלל[.

זח"א כח, א: ובגין דא בטורא דא יתבני בי מקדשא, על ידא דקב"ה, ויהא 
קיימא לדרי דרין, ועליה אתמר גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון 

דקדמאה אתבני על ידא דבר נש, והאי על ידא דקב"ה.

ח"ב נט, סע"א: אמר רבי שמעון, תא חזי בקדמיתא כד אתבני בי מקדשא 
לתתא, לא אתבני אלא בדינא ורוגזא, כמא דכתיב כי על אפי ועל חמתי וגו', בגין 
דבאתר דדינא שריא; לזמנא דאתי זמין קודשא בריך הוא למבני ליה ולאתקנא 

ליה בדרגא אחרא עלאה דאקרי צדק, דכתיב בצדקה תכונני.

קח, סע"א: קודשא בריךה הוא כל עובדוי לאו כעובדי דבני נשא, בני נשא כד 
בנו בי מקדשא לתתא בקדמיתא עבדו שורי קרתא, ולבסוף עבדו בי מקדשא .. 
קודשא בריך הוא לאו הכי, אלא בני בי מקדשא בקדמיתא, ולבסוף כד יחית ליה 
משמיא ויותיב ליה על אתריה, כדין יבנה חומות ירושלם, דאינון שורין דקרתא.

ח"ג רכא, א: ומדארגיזו קמיה במדברא מיתו ואכנס לון קב"ה לבנייהו בארעא 
)אליפו עובדיהון( וביתא אתבני על ידא דבר נש. ובגין כך לא אתקיים .. ולזמנא 
דאתי כתיב בונה ירושלם יי' איהו ולא אחרא.יל"ש תהלים רמז תתמא בסופו: 
אמר להם הקב"ה: לשעבר ע"י שנבנה בית המקדש ע"י בשר ודם לפיכך חרב 
וסלקתי שכינתי, אבל לעתיד לבא אני הוא שבונה אותו ומשרה שכינתי בתוכו 
ואינו חרב.רמז תתמח בסופו: אמר משה לפני הקב"ה: רבונו של עולם! השפלת 
קולה של תורה וקולו של ביתך והגבהת קולם של רשעים, הגבה קולה של תורה 
וקולו של ביתך; לכך נאמר לביתך נאוה קדש ה' לאורך ימים. ואם עשית כן לא 
כבראשונה, שלמה בנה אותו וחרב, עזרא בנה אותו וחרב, אבל אתה לאורך ימים.

וראה תנחומא )באבער( בראשית יז בסופו: ויש אומרים אשר ברא אלקים 

לעשות, זו בית המקדש העתיד להיות.

הערה 91: ירושלמי מגילה פ"א הי"א: עורי צפון ובואי תימן .. לכשיתעוררו 
הגליות שהן נתונות בצפון ויבואו ויבנו בית המקדש שהוא נתון בדרום.

ויקרא רבה פ"ט, ו: לכשיתעורר המלך המשיח שנתון בצפון יבוא ויבנה את 
בית המקדש שנתון בדרום.

וראה גם ירושלמי פסחים פ"ט ה"א: מה תלמוד לומר טמא נפש אלא איש 
טמא נפש נדחה לפסח שני ואין ציבור טמא נפש נדחה לפסח שני .. ניתן לישראל 
לבנות בית הבחירה יחיד עושה פסח שני ואין ציבור עושין פסח שני, רבי יודה 

אומר: ציבור עושה פסח שני שכן מצינו בחזקיה שעשה פסח שני.

לגירסת ופירוש המנחת חינוך מצוה ש"פ )ס"ק י"ג(: אם יבנה הבית במהרה 
בימינו בין ב' הפסחים .. כיון דבראשון לא היו ישראל שם ולא היה מקדש אין 
חילוק בין רוב למיעוט א"כ כל ישראל חייבים לעשות פסח שני .. שוב אחר 
זמן רב ראיתי בירושלמי פרק מי שהיה שהוא פלוגתא דתנאי אם יבנה בהמ"ק 
בין פסח ראשון לפסח שני דחד אמר דיקריבו ישראל פסח שני וחד אמר דלא 

יקריבו עיין שם.

הערה 92: הלכות מלכים רפי"א ובסופו: ה"א: המלך המשיח עתיד לעמוד 
ולהחזיר מלכות דוד ליושנה .. ובונה המקדש. ה"ד: אם עשה והצליח ובנה 

מקדש במקומו .. הרי זה משיח בודאי.

הערה 93: וראה גם מנחת חינוך מצוה צ"ה: וגם היום אפשר שאם יתנו 
המלכיות רשות לבנות בית המקדש מצוה לבנות כמבואר במדרש בימי רבי 
יהושע בן חנניה דנתנו רשות והתחילו לבנות, ועיין בספר כפות תמרים שרבינו 
יחיאל בעל התוספות רצה לילך להקריב קרבנות בירושלים א"כ הוא הדין לבנות 

בית המקדש )אף שלדעת הר"מ אינו כן ויבואר במק"א(.
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השלישי ״בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים״90, 
ובמ״א91 מובא )וכן פסק הרמב״ם92( — שמשיח בונה 

מקדש;

וזה תלוי בב׳ אופני הגאולה הנ״ל, דאם ״זכו״ אז 
״יגלה ויבוא משמים״, משא״כ אם לא זכו יהי׳ הבנין 

בידי אדם93 )ע״י משיח94([.

ומה שפוסק הרמב״ם בס׳ היד, ספר הלכות הלכות, 
שלא יהי׳ שום ביטול דבר ממנהגו של עולם — זהו 
משום שהענין דמשיח וביאתו והגאולה בכלל — הוא 

90( ל' רש"י סוכה שם.
91( ירושלמי מגילה פ"א הי"א. ויק"ר פ"ט, ו. במדב"ר פי"ג, ב. וראה גם 
ירושלמי פסחים פ"ט ה"א )תוספתא פסחים פ"ח, ב( - לגי' ופי' המנ"ח מצוה שפ.

92( הל' מלכים רפי"א ובסופו.
93( עפ"ז מתורצת ג"כ הדיעה הנ"ל שהמקדש יגלה ויבוא משמים, ולכאורה: 
הרי מסופר במדרש )ב"ר ספס"ד( ש"בימי ריב"ח גזרה מלכות הרשעה שיבנה 
ביהמ"ק הושיבו כו' והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל צרכם כו'" כדי 
לבנות ביהמ"ק )ולא ציפו שיגלה ויבוא משמים( - ותמוה דעה הנ"ל, שה"ז 
מעשה רב שיבנה בידי אדם )וראה גם מנ"ח מצוה צה( - אלא דבימי ריב"ח הי' 
מצב דלא זכו )וכדמוכח מזה גופא שהיו זקוקים לזה שתגזר מלכות הרשעה(, 

ולכן הי' ביהמ"ק נבנה ע"י בנ"א דוקא.
94( כלשון הרמב"ם שם. והוא דעת ר' אליעזר בויק"ר ובמדב"ר שם - 
משא"כ בשאר מקומות הנ"ל )הערה 39( לא נאמר שיהי' ע"י משיח דוקא. 
ובזה מתורץ זה שבימי ריב"ח רצו לבנות ביהמ"ק בלא משיח - כי זה שמשיח 
)דוקא( יבנה ביהמ"ק הוא חידוש התלמיד ותיק - ר"א שיהי' לאחר זמן ריב"ח.

הלכה, הלכה ברורה ופסוקה. וכמו״כ הוא גם אופן הדבר, 
שאינו תלוי באופן דמעשה בנ״א )משא״כ הגאולה באופן 

דארו עם ענני שמיא וכיו״ב — שתלוי בכך שבנ״י במצב 
של ״זכו״ שאי״ז ברור ופסוק, כי הכל בידי שמים חוץ 

מיר״ש95 והרשות לכל אדם נתונה כו׳96(,

ולכן הרמב״ם מתאר את הגאולה באופן כזה שע״פ 
הלכה, מוכרח להיות )ללא תלות במצב בנ״י(.

יח. בעומק יותר: זה שהרמב״ם מתאר את הגאולה 
באופן שלא יהי׳ שום ביטול דבר ממנהגו של עולם הוא 
)לא בגלל שהרמב״ם מתאר את הגאולה כפי שתבוא 
במצב של לא זכו ח״ו, אלא( כי הרמב״ם סובר, שמה 
שאמרו חז״ל שבמצב ד״זכו״ יהיו כו״כ עילויים עם 
הנהגה נסית כו׳, ה״ז ענין נוסף על עצם גדרו של משיח.

זאת אומרת: מצד גדרו של משיח וביאתו — הסדר 
הוא ש״עולם כמנהגו נוהג״, כי החידוש דביאת המשיח 
בהלכה הוא — שעל ידו תהי׳ השלימות דקיום מצות 

והלכות של תורה )שזה קשור עם עולם ש״כמנהגו 
נוהג״(.

95( ברכות לג, ב.
96( רמב"ם הל' תשובה רפ"ה.



חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(יח

הערה 99: וראה לקו"ש חט"ז ע' 304 והערה 49 שם: ראה לעיל בסימן 
ביאור סימני המשיח – וילחום מלחמות ה' קטע המתחיל: זמן המלחמות.

]דער מקדש שעשה משה .. איז געווען אין אן אופן פון "משכן" .. נאר "לפי 
שעה" .. "ומשם באו לשילה": וואס דארט זיינען די אידן געווען אין א מצב פון 
מנוחה יותר אין ארץ ישראל .. "ומגבעון באו לבית עולמים" )וואס דעמאלט 
איז געווען דער ענין פון "מלך" בשלימות, ביי דוד ושלמה, און אויך שלימות 

המנוחה פון מלחמת עמלק([.

הערה 100: ראה גם לקו"ש חי"ח ע' 418 ואילך: ראה לעיל סימן משיח 
בונה המקדש.

הערה 105: וראה זוהר חלק א השמטות סכ"ה: כימי צאתך כו' כיום צאתך 
הו"ל למימר מאי כימי דכולהו יומין עלאין אזדמנו התם ואזדמנו הכא, בגין כך 

נפלאות נ' פלאות חמשין פלאות.

אור התורה להצמח צדק )נ"ך כרך א'( ע' תפ"ז סק"ז-ח: זח"א בהשמטות 
.. כיום צאתך הל"ל .. נ' פלאות חמשים פלאות דהא חמשים שערי בינה פתח 

הקב"ה לאפקא לון מתמן כו' ומאי אראנו דכתיב וירא ישראל כו' ע"ש, וי"ל 
אראנו הנו"ן דאראנו מורה על גלוי שער החמשים לע"ל.

בפע"ח שער חג המצות פ"]ז[ בד"ה מהר"י ז"ל ג"כ אראנו נפלאות מבחי' 
בינה אימא עילאה אלא שביצי"מ הי' זה ע"י המשכה מהבינה במ' ולע"ל שיהי' 
כנור של שמונה נימין היינו שיהי' הגילוי מהבינה עצמה, וא"כ היינו גילוי י"ה 
כו' .. ועמ"ש סד"ה והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול וההפרש בין שופר גדול 
דלע"ל ובין שופר סתם והוא קרוב למ"ש הפע"ח הנ"ל כי שופר הוא בבינה 
שבה התגלות עתיק .. אך שופר סתם זהו כשמאיר מבינה ע"י תפארת דז"א כו', 
אכן שופר גדול זהו הבינה עצמה כו' וזהו אראנו נפלאות, ועמ"ש עוד מענין 
אראנו נפלאות בתלים סי' מ' ע"פ רבות עשית, בענין שעז"נ לעושה נפלאות 
גדולות לבדו ע"ד שביצ"מ וה' הולך לפניהם הוא וב"ד ולע"ל כי הולך לפניהם 
ה' הוא לבדו במד"ר ס"פ בא, וא"כ זהו לעושה נפלאות גדולות לבדו שיומשך 
מבחי' ונשגב ה' לבדו ולמעלה ג"כ מבחי' בית דינו ולכן יהי' נפלאות גדולות 
יותר מביצ"מ שהי' ע"י הוא וב"ד, וזהו כימי צאתך מאמ"צ אראנו נפלאות 

מבחי' נפלאות גדולות כו'.

c פיענוחים למראי מקומות d

אבל כאשר בנ״י הם במצב נעלה של ״זכו״, יהי׳ ענין 
נוסף, שהקב״ה יראה נסים וכו׳ כדי להראות תוספת 

החביבות והמעלה של ישראל.

]ועד״ז בנוגע להתיווך הנ״ל בבנין המקדש דלעתיד: 
הפירוש בזה הוא )לא ש״יגלה ויבוא משמים״ סותר 
ל״משיח בונה מקדש״, אלא( — שמצד גדר ההלכה הרי 
הענין דבנין ביהמ״ק הוא חיוב מצוה על בנ״י, וכמש״נ 
ועשו לי מקדש97 ולכן פוסק הרמב״ם שמשיח — שעל 

ידו ״חוזרים98 כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם״ 
ומונין מלך )ואח״כ( בונה ביהמ״ק99 — מלך המשיח 

יבצע את מצות בנין ביהמ״ק;

ומצב זה של ״זכו״ פועל הוספה, שבתוך ״המקדש 
דלמטה״ יבא ויתלבש ה״מקדש דלמעלה״, ״יבא ויגלה 

משמים״100[.

יט. ועפ״ז מובן ההכרח לתקופה השני׳ בימות המשיח 
— כי לאחרי ביאת המשיח )באיזה אופן שהוא(, כיון 
שלא יהי׳ לבנ״י ״נוגש ומבטל"101 ש״אינן מניחות להן 

97( ראה רמב"ם הל' ביהב"ח בתחלתן: ועשו לי מקדש כו' בנין העתיד 
להבנות כו'.

98( רמב"ם הל' מלכים רפי"א.
99( רמב"ם הל' מלכים בתחלתו. וראה לקו"ש חט"ז ע' 304 והערה 49 שם.

100( ראה גם לקו"ש חי"ח ע' 418 ואילך ובהנסמן שם.
101( רמב"ם הל' מלכים פי"ב ה"ד.

לעסוק בתורה ובמצות כהוגן״102, ואדרבה — יהיו 
״פנויין בתורה וחכמתה״103 עד שאפילו ״עסק כל העולם״ 
)כל האומות( יהי׳ ״לדעת את ה׳ בלבד ולפיכך יהיו 
ישראל חכמים גדולים כו' כמים לים מכסים״103 — שזהו 
שלימות המצב ד״זכו״ — ה״ז יביא בהכרח את התקופה 
)השני׳ )בימות המשיח גופא((, שבה יהי׳ ביטול מנהגו 
של עולם, ההנהגה נסית )כולל הענין היסודי — כלשון 

הרמב״ם104 — תחיית המתים(.

ולכן: בספר היד, שבו מסביר הרמב״ם את גדרו 
של משיח וביאתו ע״פ הלכה — ה״ה מסביר איך יהי׳ 
מצב העולם ב)זמן ו(אופן של ״עולם כמנהגו נוהג״ 

)בהתאם לענינו וגדרו של משיח(;

אבל באגרת תחיית המתים הוא מוסיף )ביאור בספר 
היד( ש״אין דברנו זה החלטי״ — שכן במצב של ״זכו״ 
הרי עוד בהיותינו בגלות, תהי׳ בפועל — תיכף בתחילת 
הגאולה — ההנהגה המיוחדת מלמעלה, ההנהגה 
דביטול מנהגו של עולם וכימי צאתך מארץ מצרים 

אראנו נפלאות105.

102( רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב.
103( רמב"ם סוף הל' מלכים. וראה לקו"ש חכ"ז ע' 247 ואילך.

104( פיה"מ בהקדמתו לפ' חלק: הוא יסוד מיסודי משה רבינו ע"ה. 
ובתרגום קאפח: מיסודות תורת משה רבינו. וראה לעיל הערה 61 המשך לשונו.
105( מיכה, ז טו. וראה זח"א השמטות סכ"ה. אוה"ת להצ"צ )נ"ך כרך 

א'( ע' תפז סק"ז-ח.



סימ� יז

ביאת א�יהו

זו  בשנה  �הרמב"�  הי"�  ספר  סיו�  ע�  בקשר  א. 
ביו� העשירי1 בשבט2,

– שבו מסיימי� רבי� מישרא� מ�זור ש�ישי3 ��ימו�
הרמב"�4 ע"פ המנה� שנתפשט ונתקב� בתפוצות ישרא�5 
סיו� מ�זור ש�ישי ��מו� �' פרקי� בכ� יו� (ובמקבי� – 

1) "העשירי יהי' קו�ש" – �שו� הכתוב ב�וקותי כז, �ב. וראה ס'
הבהיר סק"�. ובהנסמ� ש� ב�קו"ש �"ו ס"ע 290.

מו"� �כ"ק  ההי�ו�א  יו�   – זכאי  �יו�  זכות  ומ����י�   (2
א�מו"ר, שביו� זה, "כ� מעשיו ועבו�תו אשר עב� כ� ימי �ייו . . 
מת��ה ומאיר בב�י' �י�וי מ�מע�ה �מטה . . ופוע� ישועות בקרב 
האר�" (א�ה"ק סי' ז"� וכ"�. וראה �� סי�ור (ע� �א"�) שער ה�"� 

בעומר (�ש, סע"ב ואי��). ובכ"מ).

3) �"בת�ת זימני הוי �זקה" (ב"ק קו, ריש ע"ב. ש"נ).
מתבר�  שממנו  �השבת  השבוע  בפרשת  מהרמז  �העיר   (4
אר� ופתי  בות   – א)  פ�,  ב.  ס�,  ז�"ב  (ראה  בשבט  העשירי 

צרי�" (בא יא, ט), ר"ת  (כ�איתא בספרי�).

5) ראה רמב"� ה�' ממרי� פ"ב ה"ב.

ב�ימו� ספר המצוות, �� ע"י נשי� וט�), ובו מסיימי� �� 
מ�זור ראשו�6 ��ימו� הרמב"� בס�ר ה�ימו� �פרק א�� 

�יו� – 

מ� הראוי �התעכב ע� סיו� הרמב"� בעני� הקשור 
ע� א��ות� ש� ישרא�, שכ�, עי"ז שרבי� מישרא� בכ� 
"משנה תורה"7, קצוי תב� מתא��י� ב�ימו� הרמב"� – 

 ,7 ה�כות"  "ה�כות  כו�ה"7,  פה  שבע�  �תורה  "מקב� 
בזמ�  נוה�ות  שאינ�  הה�כות   ��) כו�ה  התורה  �כ� 
 – �שו"ע)  ע�  הפוסקי�.  ספרי  בשאר  משא"כ   – הזה 
עי"ז  נעשית א��ות� ש� כ� ישרא� בתכ�ית הש�ימות, 
שמתא��י� ב�ימו� הכו�� כ� התורה, ש�ימות התורה8, 

6) שעי"ז נעשה פתי�ת העני� כו', הת�ברות ע� "כ� הת��ות 
 74 ס"ע  �"כ  �קו"ש  וראה  ה.  יט,  יתרו  ופרש"י  (מכי�תא  קשות" 

ואי��).

7) �שו� הרמב"� בהק�מתו �ספר הי"�.
8) ראה קונטרס משי�ות א�ש"פ והתווע�ויות ש�א�"ז תש�"מ 

(�קו"ש �כ"ז ע' 229 ואי��).
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ומ��  ומ��מות  מ�כי�  �"ה�כות  הא�רו�  בפרק  ב. 
כותב   – הי"�  ספר  ו�ות�  סיו�   �� שהוא  המשי�"10, 
הרמב"� כמה פרטי� בנו�ע �ס�ר �ימות המשי�, וביניה� 

�� עני� הקשור ע� א��ות� ש� ישרא�, וז"�11:

ימות  שבת��ת  הנביאי�  �ברי  ש�  מפשוט�  "יראה 
�ו�  מ��מת  ושקו��  ומ�ו�,  �ו�  מ��מת  תהי'  המשי� 
שנאמר12  �ב�,  ו�הכי�  ישרא�  �ישר  נביא  יעמו�  ומ�ו� 
הנה אנכי שו�� �כ� את א�י' ו�ו'. ואינו בא �א �טמא 
הטהור ו�א �טהר הטמא, ו�א �פסו� אנשי� שה� ב�זקת 
�שו�  א�א  פסו�י�,  שהו�זקו  מי  �הכשיר  ו�א  כשרות, 

ש�ו� בעו��, שנאמר13 והשיב �ב אבות ע� בני�".

ביאת  שקו��  שאומרי�  ה�כמי�  מ�  "ויש  וממשי�, 
המשי� יבוא א�יהו".

וצרי� �הבי�:

המ��  "בימי  הרמב"�  כותב  ש�א�"ז14  בה�כה  א) 
המשי� . . יתיי�סו כו�� ע� פיו . . ואינו מיי�ס ישרא� 
משבט  וזה  פ�וני  משבט  שזה  שמו�יע  �שבטיה�,  א�א 
פ�וני, אב� אינו אומר ע� שה� ב�זקת כשרות זה ממזר 

וזה עב�, שה�י� הוא שמשפ�ה שנטמעה נטמעה".

ומפרש כוונת �יבורו  היינו  9) �' הרמב"� בהק�מתו – 
 –

ומי יבוא א�רי המ��, שממשה ע� משה �א ק� כמשה: ויהי 
בישורו� מ�� משה ב� עמר� ומשה ב� מיימו� הספר�י.

10) כ"ה �שו� הכותרת �פרקי� י"א וי"ב �ה�' מ�כי� ב�פוס 
ויניציאה (רפ�. שי).

11) ה�כה ב.
12) מ�אכי �, כ�.

13) ש�, כ�.

14) ה�כה �.

"ב�שו�  הרמב"�,  ב�שו�  ה�יוק  �ו��  הי�וע  וע"פ 
�א�יהו  בנו�ע  מ�וע  מוב�:  אינו   – קצרה"  ו�ר�  ברורה 
. �פסו� אנשי� שה� ב�זקת   .  " כותב הרמב"� 
�כאורה,   – פסו�י�"15  שהו�זקו  מי  �הכשיר  ו�א  כשרות 
פסו�,  שהוא  כשר  שהו�זק  מי  ע�   " הו�"� 
פסו� שהוא כשר", כה�שו� בה�כה  מי שהו�זק  ע�  ו�א 

ש�א�"ז " כו'", ומ�וע משנה וכותב "
כו'"?

ב) המש� הה�כה, "ויש מ� ה�כמי� שאומרי� שקו�� 
(�כאורה)  הפ�ו�תא  הרי,   – א�יהו"  יבוא  המשי�  ביאת 
אינה א�א בנו�ע  ביאתו ("קו�� מ��מת �ו� ומ�ו�", 
או "קו�� ביאת המשי�", כ�ומר, בסמיכות �ביאת המשי� 
ממש), אב�, �� ��עת� "אינו בא �א �טמא הטהור וכו' 
א�א �שו� ש�ו� בעו��", וא"כ, הו"� �כתוב בס�ר שונה: 
�כ� �ראש – בנו�ע �זמ� ביאתו, "קו�� מ��מת �ו� ומ�ו� 
שקו��  שאומרי�  ה�כמי�  מ�  "ויש  כו'",  נביא  יעמו� 
ש�  �פעו�תו  בנו�ע  ו�א�"ז  א�יהו",  יבוא  המשי�  ביאת 
"אינו בא כו' א�א �שו� ש�ו� בעו��", ומ�וע  א�יהו – 
בנו�ע  הנוספת  ה�עה  את  �הביא   – הס�ר  בשינוי  כותב 
�זמ� ביאתו (�א בעני� שבו פ�י�י, א�א)  אריכות 

ה�ברי� בנו�ע �פעו�תו, א� שבעני� זה �א פ�י�י?!

כיצ� יתכ� פ�ו�תא  �. ויוב� בהק�י� שא�ה נוספת – 
"קו��  או  ומ�ו�"  �ו�  מ��מת  "קו��  יבוא  א�יהו  א� 

ביאת המשי�", הרי זה היפ� הכ��16 ש�א תתכ� 
!?

וע�"ז נשא�ת אותה שא�ה בנו�ע �עני� �"אינו בא 
כו' א�א �שו� ש�ו� בעו��": 

בכ"מ.  כ�רכו  המשנה,  �שו�  שהעתיק  בפשטות  שי"�  א�   (15
הרי �� במשנה י�"ע ב�יוק ה�'].  – ]

16) ראה ש�"� מערכת כ��י� מע' המ"� כ�� קס�.

=  <
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(כנ"�  א�מו"ר  מו"�  �כ"ק  ההי�ו�א  יו�  ע�  �קשר  ויש   (17
כי�וע המנה� �עשות סיו� מסכת ביו� ההי�ו�א, שאז הערה 2) – 
יו"� או"� סתקנ"א ס"י.   – (רמ"א  עושי� שמ�ה ��מרה ש� תורה 

סו"ס רמו).

א  כז,  (ברכות  "ב�ירתא"  נקראת  ע�יות  שמסכת  ו�העיר 
מרומז  זה  שעני�  וי"�  מוב�רות.  ה�כות  כ�ומר,  וש"נ)  (ובפרש"י). 

. (��) מ�שו� " בש� "ע�יות" – 

18) פי' הרע"ב.
19) כס"מ כא�.

20) רמב"� בהק�מתו �פיהמ"ש. ראה ה�' ממרי� פ"א ה"�.

ו�שו�  המשי�  בביאת  סיפר  �פי שמשה  העני�,  זה  ממנו 
התורה, א� יהי' נ��� בקצה השמי� ו�ו'21 ושב ה' א�קי� 
וה�י�  זה,  וזו�ת  ו�ו'23,  ומ� ה' א�קי�  ו�ו'22  את שבות� 
ושיק�י�  וסיבותיו,  כ� מפי ה�בורה בהק�מותיו   �� �ה� 
�ה�  והו�יע  א�יהו,  והוא  האר�,  �ו  �ישר  האיש  אותו 

אב�  בתורה,  י�רע  ו�א  יוסי�  �א  ההוא  שהאיש 
ב�ב�, ואי� בזה מ��וקת ו�א הכ�שה, אב� 

נפ�ה מ��וקת ברעות שיסיר, מה ה� כו'".

וע�"ז בנו�ע �פ�ו�תת� בפירוש הפסוק24 "והשיב �ב 
אבות ע� בני�" ו�ו'"25:

��עת ת"ק ור' יהו�ה – "עתי� �ומר ברו� הקו�ש זה
 , בעניני  כ�ומר, שהפסוק קאי  זה",  בניו ש�  מבני 
ו�א  �קרב  אומר  וזה  ו�קרב,  �ר�ק  אומר  שזה  "א�א, 
�ר�ק, �פי שסברתו שאי� ה�מס א�א �ר�ק הכשר ב�ב�, 

וזהו שבא �הסיר",

א�ו ובני�  ה�כמי�  א�ו  "אבות   – ר"ש  ו��עת 
ביניה�  יפו�  ו�א  שוה  כו��  �ב  שיהי'  הת�מי�י�, 

מ��וקת".

21) נצבי� �, �.
22) ש�, �.
23) ש�, ו.

24) ראה �יקוטי� �משניות, שבהבאת הפסוק רמז התנא תירו� 
�שא�ה הנ"�, "�א� הוא ה�כתא קרא �"�, א�א, �הה�כה �א היתה 
�פ�י�י  היינו  �מסי�  ובאיזה  ה�מסי�,  �הסיר  יבוא  שא�יהו  רק 

בפירושי' �ה� קרא, ובזה �א תקשי היכי פ�י�י ע� הה�כה".

25) ראה פי' הרע"ב והתויו"ט.

=  <



"אתיא קרא כפשטי' �ב אבות ע� ו��עת �כמי� – 
בפירוש  �כמי�  כ�ברי  או  �פרש"26,  הוצר�  ו�א  בני�, 
כ�  ביו�סי�,  עושק  אי�  אומרי�  �כמי�  "אב�  המשנה, 
הנקרא בשמו, הכ� יתיי�סו א� האמת, והתורה היא אב 
הכ�, אב� המעקשות והרעות ה� השנאות שבי� בני א��, 
�פי שה� �נ�, והוא �ומס בשנאתו, והוא אמר� �עשות 

ש�ו� בעו��"27.

שהרי,  – זו   הרי  סוכ"ס  אמנ�, 
את  ויקרב  בזרוע  המקורבי�  את  יר�ק  ת"ק  ��עת 
המרו�קי� בזרוע, ��עת ר' יהו�ה יקרב ו�א יר�ק, ו��עת 
ש�ו�  �עשות  א�א  יקרב  ו�א  יר�ק  �א  ו�כמי�  ר"ש 

בעו��?!

בהק�מה, שבביאת  – זה  ויש �ומר הביאור בכ�   .�
א�יהו הנביא �עתי� �בוא ישנ� ב' אופני�:

, שעז"נ "הנה אנכי  א) כ��ק וש�ב (הת��ה) 
שו�� �כ� את א�י' הנביא �פני בוא יו� ה��ו� והנורא",

26) פי' התויו"ט.
בי� שיש  המ��וקת  את  "�השוות   – הראב"�  ובפירוש   (27
ה�כמי� ב�ברי תורה . . �ריש מהני קראי ��עי� �כתיב זכרו תורת 
משה עב�י אשר צויתי אותו ב�ורב ע� כ� ישרא� �וקי� ומשפטי�, 
וכתיב בתרי' הנה אנכי שו�� �כ� את א�יהו הנביא ו�ו', והשיב �ב 
אבות ע� בני� ו�ו', כ�ומר, ע� ה�וקי� והמשפטי� ישוה �ב האבות 

ע� �ב הבני� ש�א תהי' עו� מ��וקת ביניה�.

ש�ו�  �עשות  כ�ומר,  בעו��,  ש�ו�  �עשות  אומרי�  ו�כמי� 
יו� א��  וזה  �ישרא� מ� האומות ו�בשר אות� ע� ביאת ה�וא�, 
א�י'  אנכי שו�� �כ� את  הנה  והיינו �כתיב  ביאת המשי�,  �פני 
והנורא והשיב �ב אבות ע� בני�  יו� ה' ה��ו�  הנביא �פני בוא 
ו�ב בני� ע� אבות�, כ�ומר, �ב האבות והבני� אשר נפ� ב� מור� 
היו�  אותו  ישוב  צרות�,  מפני  פה  וא�ה  פה  א�ה  ובר�ו  מפ�� 

��בורתו, וישובו א�ה את א�ה ויתנ�מו זה בזה".

��או�ה,  וש�ב  ��ק  אינו  שע�יי�  בפ"ע  כעני�  ב) 
כ�ומר, �� �א�רי שיבוא בפוע�, ויעשה כמה פעו�ות כו', 
ע"� אי� זה ע�יי� ��ק וש�ב ��או�ה, א�א עני� בפ"ע – 

נבואתו  �ברי  התנ"�28,  בזמ�  ופעו�ותיו  עניניו  וב�ו�מת 
וכיו"ב  הכרמ�,  בהר  הבע�  נביאי  ע�  המאורע  �א�אב, 
או�ות  ובתושבע"פ  בתנ"�  שנאמרו  העניני�  פרטי  בכ� 
א�יהו  ש"ויע�  �פני  הנביא,  א�יהו  ש�  �ייו  ימי  �ברי 
בנ�ו"�  (ועיקר  וע�"ז  ממש30),  (ב�ופו  השמי�"29  בסערה 
ומאורעות  עניני�  כו"כ  השמי�)  ע�ותו  �א�ר  שהוא 
בתנא �בי בזמני� ש�א�"ז, כמבואר במ�רז"�, ובמיו�� – 

א�יהו זוטא ותנא �בי א�יהו רבה.

שו��  אנכי  �"הנה  הפסוק  בפירוש  היא  והפ�ו�תא 
מה �כ� את א�י' ו�ו' והשיב �ב אבות ע� בני� ו�ו'" – 

ה� העניני� שנכ��י� בביאת א�יהו כ��ק וש�ב ��או�ה, 
כ��קמ�.

א� בא �ר�ק ו�קרב, �קרב ה. הפ�ו�תא במשנה – 
אב� �א �ר�ק, או �עשות ש�ו� בעו��:

הרי,  – במציאות  פ�ו�תא  תתכ�  ש�א  האמור  ע"פ 
המרו�קי�  את  ויקרב  בזרוע  המקורבי�  את  יר�ק  �כו"ע 
פסו�ה,  נו�ע  ש�א  מ�מת  שנטמעה  משפ�ה  [ורק  בזרוע 
שנטמעה  שמשפ�ה  הוא  "שה�י�  בכשרותה,  יני�נה 
נטמעה", משא"כ כשנו�ע פסו�ה, א�א שנתקרבו בזרוע], 

28) ראה מ�כי� א' יז, א ואי��.
29) מ�כי� ב' ב, יא.

. ביאור מע�ה זו  30) ראה אנציק' ת�מו�ית בערכו (ע' ו'). 
ראה ספר ה�יקוטי� (�א"� �הצ"צ) ער� משה בפנימיות העניני� – 
(ע"�  ובכ"מ  ואי��.  קנ�  ס"ע  תרס"ו  המש�  ואי��).  א'תריט  (ע' 

ה�י�וק �משה וא�יהו).

=  <

סימן ד: ביאת אליהו



�"יס�ק  בכ��  הוא  זה  עני�  הא�  א�א  אינה  והפ�ו�תא 
ויסיר ה�מסי�", שקב�ה בי�ינו ממשה רבינו או�ות ביאת 
א�יהו בקשר �משי�, או שהפעו�ה �רי�וק וקירוב הו"ע 
בפ"ע, ואינה שייכת �סי�וק ה�מסי� בביאת א�יהו כ��ק 

וש�ב ��או�ה.

��עת ת"ק – רי�וק המקורבי� בזרוע וקירוב המרו�קי�
בזרוע, שניה� בכ�� ה�מסי� הנ"� שיס�ק א�יהו;

קירוב רק  הוא  ה�מס  סי�וק   – יהו�ה  ר'  ��עת 
א�  – בזרוע  המקורבי�  רי�וק  אב�  בזרוע,  המרו�קי� 
שא�יהו יעשה זה31 [(שהרי רק משפ�ה שנטמעה נטמעה, 
מ"מ,]  בזרוע),  שנתקרבו  א�א  פסו�ה,  כשנו�ע  משא"כ 
[(וי"� שס"�   אי� זה בכ�� פעו�תו �ס�ק ה�מס 

(בזרוע) אינו "�מס")];

ובמי�א, א� ביו�סי�",  "אי� עושק   – ו��עת �כמי� 
שא�יהו יעשה זה, אי� זה בכ�� פעו�תו �ס�ק ה�מסי�, 
ש�ו� "�עשות   – היא  ה�מסי�  ��ס�ק  הפעו�ה  א�א, 

בעו��".

�טמא �א  בא  "אינו   – כ�כמי�  הרמב"�  ופסק  ו. 
הטהור, ו�א �טהר הטמא, ו�א �פסו� אנשי� שה� ב�זקת 
�שו�  א�א  פסו�י�,  שהו�זקו  מי  �הכשיר  ו�א  כשרות 

ש�ו� בעו��, שנאמר והשיב �ב אבות ע� בני�": 

מטמא  "אינו  שא�יהו  �כתוב  יכו�  אינו  הרמב"� 
הפסו�  שנו�ע  במקרה  שכ�,  כו'",  ומכשיר  פוס�  ומטהר 
יפסו�  נטמעה")  שנטמעה  �"משפ�ה  ה�י�  שיי�  (ש�א 

ויכשיר כו',

שביאת  היינו,  כו'",   " וכותב  מ�ייק  ו�כ�, 
ע�י' נאמר "הנה אנכי שו�� �כ� את א�י' �ו'", א�יהו – 
�טמא אינה   – ה�מסי�  ויסיר  שיס�ק  הקב�ה  ע�  בי�� 

או �טהר, �פסו� או �הכשיר (א� שיתכ� שיצטר� �עשות 
בהתא� �נסיבות כו'), א�א,   – בפוע�  זאת 

"�שו� ש�ו� בעו��, שנאמר והשיב �ב אבות ע� היא – 
בני�".

שאומרי�  ה�כמי�  מ�  "ויש  הרמב"�,  וממשי�  ז. 
שקו�� ביאת המשי� יבוא א�יהו": 

מהי  א�א  אינה  הפ�ו�תא  הרי,  �עי�,  האמור  ע"פ 

אותה שנתקרבה בזרוע", ומפשטות  31) ברע"ב כא� "
�ממה- וצ"ע,  יר�ק.  ש�א  היא  שהמציאות  �כאורה  משמע  ה�שו� 
נפש�: א� בזמ� ביאת א�יהו נטמעה כבר (�א�רי שנתקרבה בזרוע) 
מהי סברת הת"ק שיר�ק, וא� בזמ� ביאת ורק א�יהו וכיו"ב יו�ע – 
מהי סברת ר"י ש�א יר�ק, ע�יי� שנתקרבה בזרוע –  א�יהו 

�ר�ק,  הוא   שהפירוש  את"�  משא"כ  נטמעה?!  �א  הרי 
א� שיר�ק בפוע�, כבפני�, או ששתי תקופות ה� (ראה �קמ� ס"ט).

ש�  שייכותה  אב�,  ה�מסי�,  בסי�וק  א�יהו  ש�  פעו�תו 
�ו'  א�י'  את  �כ�  שו��  אנכי  ("הנה  �א�יהו  זו  פעו�ה 

. היא  והשיב �ב אבות ע� בני� �ו'") – 

"ויש מ� ה�כמי� שאומרי�  זה מוסי� הרמב"�  וע� 
הפעו�ה שכ�   – א�יהו"  יבוא  המשי�  ביאת  שקו�� 
שא�יהו יסיר ויס�ק ה�מסי� ("והשיב �ב אבות ע� בני� 
הנביא,  א�יהו  כ�ומר,  שיעשה  בפ"ע,  הו"ע  �ו'"), 
�ו'  שו��  אנכי  "הנה  �א�יהו,  זו  �ש�י�ות  העני�  ואי�ו 
"קו�� ביאת המשי� �פני בוא יו� הוי' ה��ו� והנורא" – 
ש"�פני  ה�מרא32  כסו�יית  ביאתו,  �בשר  א�יהו"  יבוא 
כבר  (אע"פ שיעמו�   33" א�יהו  יבוא  �ו�  ב�  ביאת 
�פנ"ז, קו�� מ��מת �ו� ומ�ו�", ויעשה כמה עניני� כו').

 – כו'  והס�ר  ה�יוקי�  פרטי  כ�  שפיר  אתי  ועפ"ז 
ב�ברי הרמב"�:

"יראה מפשוט� ש� �ברי הנביאי� . . שקו�� מ��מת 
�ו� ומ�ו� יעמו�34 נביא �ישר ישרא� ו�הכי� �ב�, שנאמר 
שמאורע (מציאות) הנה אנכי שו�� �כ� את א�י' ו�ו'" – 

זה הוא א�יבא �כו"ע;

בעו��,  ש�ו�  �שו�  א�א  כו'  בא  "ואינו  וממשי�, 
ה�כמי�  כ�עת  בני�",  ע�  אבות  �ב  והשיב  שנאמר 
ע�  אבות  �ב  "והשיב  ה�מסי�,  סי�וק  או�ות  שהקב�ה 
(ובזה המשי�  ביאת  הוי',  �יו�  בשייכות   – היא  בני�", 
"�א �טמא כו' ו�א �פסו� כו' א�א �שו� ש�ו� �ופא – 

בעו��", כ�עת �כמי�);

ביאת  שקו��  שאומרי�  ה�כמי�  מ�  "ויש  ומוסי�, 
סי�וק שכ�   – ביאתו)  (�בשר  א�יהו"  יבוא   
ה�מסי� הו"ע בפ"ע, ואי�ו העני� �ביאת א�יהו �פני יו� 

"שקו�� ביאת  יבוא א�יהו"35. הוי' �ו', הוא – 

32) עירובי� מ�, ב.
33) פרש"י ש�.

34) ועפ"ז יומתק שינוי ה�שו� " נביא כו' ואינו  כו' 
שבת��ת העני� כותב " נביא כו'", א�א כו' א�יהו" – 

כי עצ� המציאות �עמי�ת הנביא ("קו�� מ��מת �ו� ומ�ו� יעמו� 
�� ��עת ה�כמי�   , היא  ו�הכי� �ב�")  ישרא�  �ישר  נביא 
יבוא  המשי�  ביאת  "שקו��  הוא  א�יהו"   "� שה��ר  שס"� 

א�יהו".

ש�� ��עה זו, נכ�� "והשיב �ב 35) וי"� באופ� א�ר קצת – 
אבות ע� בני�" ב��ר �ביאת א�יהו (ו�א עני� בפ"ע), א�א, שס"� 
שפירוש הכתוב (�א ע� עניני יו�סי�, ו�א ע� �שו� ש�ו� בעו��, 

א�א) ע� "�ישר ישרא� ו�הכי� �ב�".

נביא  ("יעמו�  העני�  שבת��ת  הרמב"�,  �שו�  מפשטות  אב� 
"הנה  הפסוק,  הת��ת  את  רק  מביא  �ב�")  ו�הכי�  ישרא�  �ישר 
אנכי שו�� �כ� את א�י' ו�ו'", ואינו מסיי� "והשיב �ב אבות ע� 
משמע,  – בעו��"  ש�ו�  �"�שו�  �עני�  כראי'  רק  והביאו  בני�", 



בהסבר וטע� פ�ו�תת�: �. ו�תוספת ביאור – 

כמה אופני� יציאה ממצב ש� ��ות –  ב"�או�ה" – 
ו�י�וקי� כו', בי�ס �מצב שבו נמצאי� �פנ"ז.

ו��ו�מא:

המציאות  בט�ה  מ"ת)  בעת  (ובפרט  יצי"מ  בעת 
וע"�  בני-�ורי�,  ונעשו  בנו�ע �בנ"י,  והאפשרות �עב�ות 
הה�כה – כמ"ש36 "כי �י בני ישרא� עב�י�", "ו�א עב�י�
�עב�י�"37 (כפי שהארי� בזה המהר"� מפרא�38). כ�ומר, 
הרי,  ש�א�"ז,  ב��יות  וע�"ז  בב�,  ב��ות  בהיות�  ש�� 
בני �ורי�. ובי�� ע� זה, מוב� מציאות� האמיתית היא – 
ו�� פשוט שאי-אפשר �השוות את מצב� ש� ישרא� בזמ� 
ה��ות ��בי מצב� בזמ� קיומה ש� מ�כות בית �ו� באר� 

ישרא� וכיו"ב. 

�י�וקי�  ישנ�  �ופא  מצב  שבאותו  א�א  עו�,  ו�א 
הק�וש,  רבינו  ו��ו�מא:  ב�או�ה,  �צור�  בי�ס   
ש�  וי�י�ו  �ברו  הי'  כו'  רומי  �מ�כות  בזמ�  שהי'  א� 
"שני �וי�"39, אנטונינוס מ�� רומי, וע� שנכ��ו בי�� – 

ביאת  הרי,  א�יהו",  יבוא  המשי�  ביאת  "שקו��  ה�כמי�  ש��עת 
ה��ו�  הוי'  (ביו�  �קו��   בשייכות  אינה  א�יהו 
בפ"ע,  הו"ע  בני�",  ע�  אבות  �ב  �"והשיב  העני�  ואי�ו  והנורא), 

כבפני�.

36) בהר כה, נה.
37) קי�ושי� כב, ב. וש"נ. רמב"� ה�' שכירות פ"ט ה"�.

38) בספרו �בורות ה' פס"א.
39) תו��ות כה, כ� ובפרש"י (מע"ז יא, א).

�זירת  הי' שיי� אצ�ו  ופשיטא, ש�א  כמסופר במ�ז"�40, 
הוצר� ש�פניו,  רשב"י  זאת,  ו�עומת–  כו'.  המ�כות 
רומי41,  מ�כות  �זירת  מפני  שנה  י"�  במערה  �הת�בא 
ובי�� ע� זה, י�וע42 מ"ש ר' ה�� מפאריטש בש� רבינו 
הזק�, ש"�פני נשמות ה�בוהות כמו רשב"י �א נ�רב הבית 
ש�  עני�  אצ�ו  הי'  �א  מע�תו  �ו��  שמצ�  כ�ומר,  כו', 

��ות כו'.

עני�  מישרא�:  �כאו"א  הפרטיי�  ב�יי�  וע�"ז 
ה�או�ה נעשה ע"י �ימו� התורה, "אי� �� ב� �ורי� א�א 
התפ�ה,  עבו�ת  ע"י  וע�"ז  תורה"43,  בת�מו�  שעוסק  מי 
ש"ניצו� פרטי מהשכינה שבנפש כ� א�� מישרא� יוצאת 
ועבו�ה  תפ�ה  זו  שעה  ב�יי  שעה  �פי  והשבי'  מה��ות 
שב�ב"44 . ואעפ"כ, ברכת ה�ומ� ע� עני� ש� �או�ה, היא 

– ב"�בוש שיצא מבית האסורי�"45 �וקא.
ישנ� כמה  ומזה מוב�, ש�� בי�ס ��או�ה העתי�ה 
�פנ"ז שממנו בהתא� �מצב שנמצאי�   – �ר�ות  �י�וקי 

נ�א�י�.

ביטו� א�   – הנ"�  בכ�  הפ�ו�תא  ת�וי  זה  ובעני� 
ה�מסי� הוא ��ק וש�ב בעני� ה�או�ה, או שזהו עני� בפ"ע 
(ע"� וב�ו�מת עני� פרטי ב�ייו הפרטיי� או הכ��יי� ש� 

40) ע"ז יו"�, א ואי��.
41) שבת ��, ב.

42) פ�� הרמו� שמות ז, א.
43) אבות פ"ו מ"ב.

44) א�ה"ק ס"�.
45) ברכות נ�, ב. רמב"� ה�' ברכות פ"י ה"�.
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איש מסויי�, או אפי�ו עני� כ��י במה�� העו��), אב�, 
בי�ס �מצב� כו' ש� �א ��ק מה�או�ה �כ�� ישרא� – 

בע�י הפ�ו�תא.

*

הש�י�ה  ע"�  �עי�  �האמור  בהמש�  והנה,  ט. 
יש �הוסי� שכ� הוא בנו�ע �מ"ש �פ�ו�תא במציאות – 

הרמב"� ת��ת הפרק:

�בר  יבט�  המשי�  שבימות  ה�ב  ע�  יע�ה  "א� 
יהי' ש� �י�וש במעשה בראשית,  ממנה�ו ש� עו��, או 
זאב  ו�ר  בישעי'46  שנאמר  וזה  נוה�.  כמנה�ו  עו��  א�א 
ה�בר,  עני�  ו�י�ה,  מש�  ירב�,  ��י  ע�  ונמר  כבש  ע� 
המשו�י�  �וי�  רשעי  ע�  �בט�  יושבי�  ישרא�  שיהיו 
ומסיי�,  וכו'",  ��ת האמת  כו��  וי�זרו   .  . וכנמר  כזאב 
"וכ� כ� כיוצא בא�ו ה�ברי� בעני� המשי�, ה� מש�י�, 
ובימות המשי� יו�ע �כ� �אי זה �בר הי' מש�, ומה עני� 

רמזו בה�".

�י'  "והשבתי  בתורה47  ממ"ש  הראב"�  ע�יו  והשי� 
�"ו�ר  הפירוש  הראב"�,  ש��עת  היינו,  האר�",  מ�  רעה 
זאב ע� כבש �ו'" הוא כפשוטו, כ�ומר, שינוי מנה�ו ש� 

עו��.

תתכ� כיצ�   – האמורה  השא�ה  נשא�ת  כא�  ו�� 
פ�ו�תא במציאות?

בארוכה נתבאר  שכבר  כפי   – בזה  הביאור  ונקו�ת 
�י�וש יהי'  הרמב"�  ��עת   �� שבו�אי   – במק"א48 
במעשה בראשית, שהרי אי� �� �י�וש במעשה בראשית 
יסו� העיקרי�,  מי"�  א'   – יותר   ��ו� 

מיסו�י התורה49, ע� שהכופר בזה אי� �ו ��ק �עוה"ב50 
א�א,  – המתי�)  ת�יית  בא�רת  הרמב"�  שמארי�  (כפי 

שזהו עני� בפ"ע, ואינו קשור בהכר� ע� ימות המשי�:

"א�  הרמב"�51  כותב  המשי�  �ביאת  שבנו�ע  כש� 

46) יא, ו.
47) ב�וקותי כו, ו.

48) ה�ר� ע� הרמב"� (�עי� סימ� טו – �קו"ש �כ"ז ע' 191).
49) פיה"מ �הרמב"� סנה�רי� פ' ��ק יסו� הי"�.

50) סנה�רי� ר"פ ��ק. רמב"� ה�' תשובה פ"� ה"ו.
51) פי"א ה"�.

אותות  המשי�  שהמ��  �עת�  ע�  יע�ה 
וכיוצא  מתי�  מ�י'  או  בעו��,  �ברי�  ומ��ש  ומופתי� 
ב�ברי� א�ו", היינו, יתכ� אמנ� שיעשה אותות ומופתי�, 
א�א  המשי�,  ביאת  ב��ר  כו'  והכר�  תנאי  זה  אי�  אב� 
כ� הוא �� בנו�ע �תקופה �ימות המשי�,  – עני� בפ"ע 
ממנה�ו  �בר  יבט�  המשי�  שבימות  ה�ב  ע�  יע�ה  "א� 
היינו,  בראשית",  במעשה  �י�וש  ש�  יהי'  או  עו��,  ש� 
יתכ� אמנ� שיהי' �י�וש במעשה בראשית, אב�, אי� זה 

תנאי והכר� כו' ב��ר �ימות המשי�, א�א עני� בפ"ע.

ב' אופני�: ובזה �ופא – 

כו�� העני� �ת�יית א) ה�י�וש במעשה בראשית – 
עו��  ש�  מנה�ו  �שינוי  העניני�  שאר  וע�"ז  המתי�, 
�ימות שני'  בתקופה  יהי'   – בראשית  במעשה  ו�י�וש 

המשי�.

ת�יית בא�רת  הרמב"�  כמ"ש   – מזה  יתירה  ב) 
המתי�52, "ו�ע שא�ו היעו�י� וכיוצא בה� שנאמר שה� 
שפסק  שא�  כ�ומר,  וכו'",  ה��טי  זה  �ברינו  אי�  מש�, 
כותב  – ו�י�ה"  "מש�  ה�  א�ו  שיעו�י�  הי"�  בספר 
כפשוטו,  שיהי'  ויתכ�  ה��טי,  �בר  זה  שאי�  בעצמו53 
�י�וש  נסי,  באופ�  בפוע�  תהי'  המשי�  שביאת  היינו, 
במעשה בראשית (א�א שאי� זה מוכר� מצ� ה��ר �ביאת 
ומצב במעמ�  ישרא�  יהיו  בא�  שת�וי  וי"�   – המשי�) 
�"זכו"54, א�א שבספר ה�כות ה�כות פוסק כפי  
במצב�  הת�וי  �בר  משא"כ  יבוא,  שמשי�  הה�כה  מצ� 

ש� ישרא�, שבו הרשות �כ� א�� נתונה כו'.

י. ויה"ר ש[יקויי� הנ"� בפוע�] בקרוב ממש [ו]יבוא 
א�יהו �בשר ביאת המשי�,

52) פרק ו.
כי�וע שכתב ספרו 53) ו��ו�ה מזו מצינו בספר הי"� �ופא – 

בכמה מה�ורות ובכמה מקומות תיק�, שינה והוסי� וכו'.

הפס"�  בתוק�  �"ו,  ו�ורע,  משנה  זה  אי�  שאעפ"כ  ו�העיר, 
כמ�ובר ���ו�י ישרא� שפסקו ע� יסו� �ברי הרמב"� במה�ו"ק – 
בארוכה בהתווע�ות (ו�� בשי�ת ט"ו תמוז תשמ"ו) ע"� המה�ורות 
�ספר הי"� �הרמב"� (נ�פס בספר התווע�ויות תשמ"ו �"� ע' 14 

ואי��).

54) ראה סנה�רי� צ�, א.
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ב�ימו�  ועבו�תינו  במעשינו  ההוספה  ע"י  ובפרט 
"מצוה  קיו�  ע"י  אשר,  המצוות,  וקיו�  התורה 
א�ת","הכריע את עצמו ואת כ� העו�� כו�ו �כ� זכות, 

ו�ר� �ו ו�ה� תשועה והצ�ה"55 ,

ע"י התא��ות� ש� ישרא�, אהבת כו�� ובמיו�� – 
ע"י  וש�ימה,  אמיתית  א��ות  ישרא�,  וא��ות  ישרא� 
כ�  ה�כות  הרמב"�,  כב�ימו�  בש�ימותה,  תורת-אמת 
(כנ"� ס"א), אשר, עי"ז מבט�י� את סיבת  התורה כו�ה 
בט�  הסיבה,  ובהבט�  ישרא�56),  �אהבת  (היפ�  ה��ות 

ב�ר� ממי�א המסובב (ה��ות),

את "ויתק�   – כו�ו  בעו��  הא��ות  �פעו�ת  וע� 
העו�� כו�ו �עבו� את ה' בי��, שנאמר57 כי אז אהפו� 
א� עמי� שפה ברורה �קרוא כו�� בש� ה' ו�עב�ו שכ� 
"�א יהי' עסק כ� א��"58, וע� �סיו� �ות� ספר הי"� – 

55) קי�ושי� מ, ריש ע"ב. ה�' תשובה פ"� ה"�.
56) יומא ט, ב. וראה �יטי� נה, סע"ב ואי��.

57) צפני' �, ט.
58) פי"א ה"�.

מ�אה  כי  שנאמר59   .  . ב�ב�  ה'  את  ��עת  א�א  העו�� 
האר� �עה את ה' כמי� �י� מכסי�",

הת��ת ספר הי"� ו"מתכיפי� הת��ה �הש�מה"60 – 
מצוי ש�  שיש  �י�ע  ה�כמות  ועמו�  היסו�ות  "יסו�   –

משמי�  הנמצאי�  וכ�  נמצא,  כ�  ממציא  והוא  ראשו�, 
המצאו",  מאמיתת  א�א  נמצאו  �א  שביניה�  ומה  ואר� 
היינו, שב"כ� הנמצאי� משמי� ואר� ומה שביניה�" יהי' 
ה'  כבו�  "ונ��ה  כמ"ש61   " " ניכר  
וראו כ� בשר י��יו �ו'", [שזהו אמיתית עני� ה�עת (כו�� 

– �עה את הוי') ובפרט �עה כמי� �י� מכסי�],
צ�קנו,  משי�  ע"י  והש�ימה  האמיתית  ב�או�ה 
ה�  "  – הרמב"�62  וכפס"�  ממש,  בימינו  במהרה 

נ�א�י�", "מי�" כפשוטו63, תיכ� ומי� ממש64.

59) ישעי' יא, ט.
60) נוס� "מרשות" ��ת� בראשית.

61) ישעי' מ, ה.
62) ה�' תשובה פ"ז ה"ה.

מי�, ונענה  "צועק   – ז')  (ה�כה  העני�  מהמש�  כמוב�   (63
שנאמר והי' טר� יקראו �ו'".

64
302
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