
 א

  

  ספר המדע 

  

  ל עולם-בשם ה' א

(ובכמה  כ"ה   תימן  בכת"י  זה  ספר  פתיחת 
ספר).  כת"י בכל  התמיהה    כ"ה  סרה  ועפ"ז 

שדוקא בספרו העיקרי יפתח הרמב"ם בפסוק 
ולא   אבוש"),  לא  ("אז  האדם  ע"ד  שתוכנו 
בכו"כ   כן  שעשה  אף  וכיו"ב,  אלו  בתיבות 

אלו    (ושם   מספריו פסוקים  אף  כתב  בלה"ק 
  .)נכתבו דוקא בערבית שהספרים

  )289(לקו"ש חכ"ט ע' 

להדגיש   היא,  מובנת  זה  בפסוק  הפתיחה 
שחיבורו אינו באופן ד"כחי ועוצם ידי עשה לי  
את הספר הזה", כ"א בכחו של הקב"ה. והפלא 
הוא על שאר הכת"י שבהם לא מופיעה פתיחה 

  זו. 

  )1605(תו"מ תשד"מ ח"ג ע' 

  אל כל מצותיך אז לא אבוש בהביטי

הביאור הפשוט בפתיחתו בפסוק זה: "אז"  
ה שמדובר במצב העתיד הבא לאחרי מצב  מור

שקדמו. ובעניננו: לאחרי לימוד תורה שבכתב  
שאז   תחילה"),  שבכתב  בתורה  קורא  ("אדם 
רגש   מיד  נעשה  היד,  ספר  ללימוד  נגשים 

למרות שלמד כל התורה כולה אינו  דדבושה,  
ה את  לקיים  כיצד  צ"ל  יודע  וע"ז  מצוות. 

כפ המצוות  בפרטי  התבוננות  י  "בהביטי", 
ספר "משנה תורה"  הוא  נתבארו בתושבע"פ,  ש

  להרמב"ם. 
   )1646-1647(תו"מ תשד"מ ח"ג ע' 

השייכות (בפשטות) דפסוק זה לספר משנה  
הוא,   המצוות)  דכל  ההלכות  (שכולל  תורה 

(דוקא)   שע"י ההבטה "אל כל מצותיך", "אז 
  לא אבוש". 

ע שבוי"ל  מרומז  וד,  אבוש"  "לא  הלשון 
ובהקדים   המצוות.  כל  שבידיעת  העילוי 
הקב"ה,   על  עדות  היא  יהודי  של  דמציאותו 
הוא   והישרה  הטובה  ובהנהגתו  עדי",  "אתם 

(ראה לקמן הל'  מעיד על הטוב והיושר של הקב"ה  

ה"ב) פי"ז  הקב"ה עדות  על  העדות  וענין   .
דכל   ההלכות  ידיעת  ע"י  הוא  בשלימות, 

ורצונו  , שאז  המצוות (שהוא  ית'  רצונו  נמצא 
האדם,   של  בידיעתו  ובשלימות  בגילוי  אחד) 
לשמה.   התורה  דלימוד  הענין  מתבטא  ובזה 
וזהו שהעילוי ד"בהביטי אל כל מצותיך" הוא  
"לא אבוש" דוקא, כי גם כשיודע רק ההלכות  
בקיום   מאומה  יחסר  לא  הזה  בזמן  הנוהגות 

ל יש  אעפ"כ  אבל  להתבהתומ"צ שלו,  ושש  ו 
ד זה שחסר אצלו בעיקר ענינו, "אתם עדי"  מצ

לא   "אז  מצותיך",  כל  אל  "בהביטי  ודוקא   .
נעוץ אבוש"   בקטע  ה"ה  פי"ב  מלכים  הל'  לקמן  (וראה 

  .תחילתן בסופן דספר היד)

  ) 257-259(לקו"ש חכ"ז ע' 

בפתיחתו בפסוק זה מתרץ הרמב"ם פליאה  
לחיבורו   לקרוא  ה"רחבות"  לו  דמנין  גדולה, 

"מ תובשם  אדם  שנה  יהא  "שלא  ולומר  רה" 
וכו'", ובפרט ע"פ   לחיבור אחד בעולם  צריך 

בשלילת הענין דגובה לב    (הל' דעות פ"ב ה"ג)מ"ש  
  בתכלית עד הקצה האחרון. 

הרמב"ם   שידע  דמכיון  והביאור, 
שהמציאות היא שהיה אצלו הענין ד"בהביטי  
(מבלי להחסיר אפילו מצוה   כל מצותיך"  אל 

ספרים וראיתי לחבר  אלו ה  תי בכלאחת), "בנו
מה   לו  אין  הרי  וכו'",  המתבררים  דברים 
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מלך ה          םהקדמת הרמב"           אוצר   ב 

להתבייש ("אז לא אבוש") מלכתוב חיבור זה,  
ואדרבה עליו להודיע ולפרסם זאת לכל ישראל  
כדי שילמדו בחיבורו, חיבור שעל ידו "יהיו כל  
מצוה   כל  בדין  ולגדול  לקטן  גלויין  הדינין 

(ו פסקומצוה"  תלמוד    הרי  פ(הל'  ה"דתורה    ) "ה 
זה   הרי  מורה  ואינו  להוראה  שהגיע  ש"חכם 
כל   ועצומים  נאמר  ועליו   .  . תורה  מונע 

  הרוגיה"). 

ולא   "מצותיך",  הדיוק  ע"פ  יותר  ויומתק 
הוא    :"תורתך" ביניהן  הכללי  דהחילוק 

והאדם העולם  ממציאות  למעלה  ,  שהתורה 
המצוות   משא"כ  בפ"ע,  גם  כל  שוקיימת 

כאשר   אלא  אינה  ממציאותן  ציאות  ישנה 
חיבורו   בהיות  והרמב"ם,  המקיימן.  היהודי 
ישראל   כל  שידעו  ותכליתו  הלכות",  "הלכות 

התורה,   הלכות  כל  אשר "את  המעשה  את 
עניני    "יעשון המבאר  חיבור  שאינו  (דהיינו 

המצוות   לקיום  הלכות  ספר  כ"א  התורה, 
בפועל), וענין המצות קשור עם מציאותו של  

לח אבוש"  "לא  לכן  החייהודי,  כבר  י  בור, 
שזכה   יהודי  של  פעולתו  ע"י  צ"ל  כזו  חיבור 

  ללמוד ולברר כל פרטי המצוות לאשורן. 

והבהרה זו כתב הרמב"ם בפתיחת ההקדמה 
  ) לאחרי שתתעורר קושיא הנ"ל(   ולא בסיומה

כדי לשלול מלכתחילה קס"ד לשאלה ותמיהה  
ולהפליא מעלת  ו  על הנהגתו. הצורך להדגיש 

שלו כ"א    החיבורהפלאת  כי אי"ז  הוא  החיבור,  
  הפלאת "משנה תורה", תורת ה'. 

את   פתח  רבינו  שמשה  כשם  הרמז,  וע"ד 
את  שכתב  הרמב"ם,  כמו"כ  ב"אז",  קילוסו 
ועד   משה,  תורת  לתושב"כ,  בהמשך  חיבורו 
שקראו בשם "משנה תורה", פתח את קילוסו  
ב"אז" (וע"פ הנ"ל יש להוסיף, דלולי כתיבת  

"מאז  רצוי,  בלתי    חיבורו היה זה באופן ד"אז"
באתי אל פרעה גו'", והיה ענין של בושה וכו'.  
"אז"   הוי  החיבור  כתיבת  ע"י  ואילו 

  למעליותא).

. 1605-1609(תו"מ תשד"מ ח"ג ע' 
  ) 684-687תשמ"ו ח"ב ע' 

"אז" רומז על השלימות שלמעלה מז' ימי  
מרמז   זו  ובפתיחה  ז'.  על  רוכב  א'  ההיקף, 

ת התורה,  האמיתית דהלכוהרמב"ם השלימות  
ק שלימות העולם, ז', אלא גם השלימות  לא ר

בכתוב,   וממשיך  "אז".  מהעולם,  שלמעלה 
ששלימות זו נעשית "בהביטי אל כל מצותיך",  

כל  ששכא ד"כל מצותיך",  נשלמת הפעולה  ר 
רואים   אזי  המצוות),  (משפטי  התורה  הלכות 

מצותיך"   ד"כל  ה"כלל"  את    – ("בהביטי") 
גם  ובמילא נעשית  נו של הקב"ה,  חכמתו ורצו 

הפעולה בעולם באופן נעלה יותר, ש"לא יהיה  
  עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד". 

  )113תנש"א ח"א ע' ש (סה"

  

  ההקדמ
ישנם ספרים שההקדמה אינה נוגעת לעצם 
שבה  שאני  הרמב"ם  הקדמת  אבל  החיבור, 
מבאר הכללים שלפיהם כתב את חיבורו, וא"כ  

  חיבור עצמו.נוגע ללימוד הלימוד ההקדמה  

  )1604(תו"מ תשד"מ ח"ג ע' 

מובן שהדברים המבוארים בהקדמה, קודם  
להבנת  נוגעים  הספר,  ללמוד  שמתחילים 

אמרינן  והספר.   כו'"  במאכלו  "במעשיו  אם 
  , ראה שם)  –(לקמן הל' דעות פ"ה ה"א  ד"החכם ניכר"  
הרי  אפשר ללמוד עניני חכמה,  שמכל מעשיו  

ספעאכו"כ   בהקדמת  וק"ו  זהובמכ"ש  ,  ר 
איך ללמוד הספר,   סתם לדעת אינו הקדמה  ש

ענינים    אפשרמההקדמה  שאלא   ללמוד 
הספר  בפ"עהעומדים   לעניני  נוגעים  ואינם   ,

  . הבאים לאח"ז

[וע"פ סרט  1297(תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 
  ההקלטה]) 

ור עצמו  הספר  התחלת  שאי"ז  היות  ק  עם 
אדם   הרמב"ם,  של  בחיבורו  מ"מ  הקדמתו, 

עניניו  כל  הם בתכלית השלימות    השלם אשר 
להקד יש  ענינו),  לפי  ענין  בכל  מה  (שלימות 

היסוד   אלא שזהו  עוד  ולא  מיוחדת,  חשיבות 
  ללימוד הספר כולו. 

  )684(תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 
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מלך ה            לכות ספר תורהה           אוצר  ו קל   

הוא   המזוזה  דפעולת  בכמות  גם  ולהוסיף, 
ב שהאדם נמצא בביתו מסובהסיוע, דלא רק כ
בהיותו בעולם שחוץ הימנו,  במצוות, אלא גם  

צ"ל כל ענינו בהתאם ליחוד שמו, ויעור וידע  
וירגיש   מישרים,  בדרכי  והולך  לדעתו  וחוזר 

בשל הקב"ה  של  רחמנא  סיועו  בריך  ימות, 
  .28דסייען

, 26והערה  ואילך 61לקו"ש חכ"ט ע' (
. וראה הערה  53, 52, 51, 49, 46, *37

56 (  

  וכל זמן שיכנס ויצא יפגע כו'

ה'   כבכתוב  (דלא  ליציאה  כניסה  הקדים 
ד"יפגע"  ובואך),  צאתך  יותר    29ישמור  שייך 

  .בעת הכניסה

  ) 2הערה  61לקו"ש חכ"ט ע' (

  ובזרועו תפילין בראשו 

בזרועו",   ותפילין  בראשו  "תפילין  בש"ס 
הב',   "ותפילין"  השמיט  נחית  והרמב"ם  דלא 

ראה  ו(המצוות    לסוגילא  למנין המצוות כאן, א 

  .)לעיל בביאור כללות ההלכה

  ) 25והערה  63לקו"ש חכ"ט ע' (

האדם  על  דפעולתן  לתש"י  תש"ר    הקדים 
גדולה,    היא תש"ר  וקדושת  קדושתן,  מצד 

ומטעם זה גופא פעולתן שלא יחטא היא ביותר  
  .(וראה לעיל פ"ד הכ"ה) ע"י תש"ר

  ) 14והערה  23לקו"ש חל"ט ע' (

מז לו  יש  והשהרי  רבים  הם  כירין  ן 
  המלאכים שמצילין אותו מלחטוא

 
מבואר הסיום "בריך  ,  1809תו"מ תשד"מ ח"ג ע'  ב)  28

קשורה   זו  מצוה  שקיום  דאף  באו"א,  דסייען"  רחמנא 
דסייען,   הוא  שרחמנא  להדגיש  צריך  השמירה,  בענין 
הקב"ה.   של  שמירתו  מהמצוה,  תוצאה  היא  השמירה 
וכותב "רחמנא" בלשון ארמי, לשון המובן גם לאוה"ע,  

  כבסיפור הגמ'.   כי שמירת המזוזה היא גם לאוה"ע

להוסיף ביאור כדי  מוסיף זה על ל' הש"ס  
י"ל בשאר    ןכבדברי הגמ', כדרכם של בתראי. ו 

  . השינויים הקלים שבין ל' הרמב"ם ול' הש"ס
  ואולי י"ל שכן היתה גירסתו בגמ'.

  ) 18והערה  62לקו"ש חכ"ט ע' (

  

  פרק ז

  הלכה א

ואיש מישראל    מצות עשה על כל איש
שנאמר    לכתוב לעצמו  תורה  ספר 

כלומר  השירה  את  לכם  כתבו  ועתה 
 . . כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו

ואע"פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה 
משלו לכתוב  בידו   מצוה  כתבו  ואם 

ואם   הרי הוא כאילו קבלה מהר סיני
לו כותבין  אחרים  לכתוב  יודע   אינו 

ואפילו תורה  ספר  המגיה  אות    וכל 
  אחת הרי הוא כאילו כתבו כולו

כתיבת   היא  דהמצוה  הרמב"ם  פר סשיטת 
דם  עשה ופעולת האממחייב    זה, ותורה דוקא

הס"ת,   שאםלכתוב  לכתוב,   רק  יודע  אינו 
אחרים כותבים לו או "יכתבנו" כולו ע"י הגהת  

אינו יוצא.    ,אות אחת. אבל בקניית ספר כתוב
קשורה   שהמצוה  דמכיון  בזה,  וההסברה 

כו"כ    תבקדושת כתיבת ס"ת, וקדושה זו מחייב
הרי   דס"ת),  לחפצא  (השייכים  תנאים 

מצות   מקיום  חלק  נעשה  תבו  כ" שהמעשה 
ש"לכם מוכרח  ולכן  עכ"פ  ת,  או  כתיבה  היה 

משלימו, אבל לקחו   "זהגהת ספר מוטעה שעי
  .  30ולא הגיה בו דבר אינו יוצא

  ראה מנחות לג, ב  – ד מי) שפירושו 29

מסתימת לשונו "וכל  באו"א, דשם    32הערה  ) ועיין  30
המגיה ס"ת (איזה ס"ת שהוא, גם שלא כתבו לו אחרים)  
ה"ה כאילו כתבו כולו", משמע לכאורה דגם בלא הגיהו  

המצוה קיים  כולועכ"פ  בכתבו  דהרי  עליו    ,  "מעלה 
  . " (ולא רק שקיים המצוה) ב כאילו קבלה מהר סיניתוהכ
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  קלז  מלך ה           לכות ספר תורהה          אוצר  

הראשונים כ"ז    אמנם משא"כ  בדורות   ,
ל שהתירו  תושבע"פבזמננו  והמטרה    ,כתוב 

אפשר להשיגה ע"י ספרים אחרים,    "ללמדה "ד
אלו   דבספרים  באתרא,  ואוקי  מינה  דון  הרי 

ענינם אין צורך במעשה אדם, ומיד שהיא    מצד
.    כתובה (אפילו ע"י הדפסה) יש כאן "ולמדה

  שימה בפיהם" ובשלימותה.  . 

הא   הרמב"ם  שמביא  מה  מובן  ועפ"ז 
בלו  כתוב כאילו קמעלה עליו ה  בידו  ד"כתבו

מהר סיני", דזהו גדר מצות "ועתה כתבו לכם",  
מעשה  ע"י  הבא  התורה  קבלת  ומעין  ענין 

(כ ולימודו  האדם  בימינו)  קנייה  או  תיבה 
שקיימו   הראשונים  דבדורות  ורק,  שלאח"ז. 
המעלה   לו  היה  ס"ת  כתיבת  ע"י  המצוה 
התורה   קבלת  סיני",  מהר  קבלה  ד"כאילו 

הר לפעם  בדומה  זה  בשלימות  ומעין  אשונה, 
  .31ישנו בכל זמן ובכל מקום

להוסיף ד ועוד  הא  הכתוב  :  עליו  "מעלה 
שיש  בפשטות פי'  הנה  הו"ע של שכר,  , שכו'"

בידו ראי' שהוא כשלעצמו יש לו מעלת מקבל  
מסיני אבל תורה  שה  .  המזה  רמב"ם  ביאו 

הענין   באמצע  ועוד  הלכות,  הלכות  בספרו 
המצוו ושכר  מעלות  עניני  כבשאר  ת  (דלא 

ומשנה   ההלכות),  בסיומי  בד"כ  שמביאו 
כר  גם שבלשונו "הרי הוא כו'", משמע דזהו  

המלמד את בן    ממצות הכתיבה, ע"ד  בהמסוב
  חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.

  )74ואילך והערה  17לקו"ש חכ"ג ע' (

ס לכתוב  מישראל  ואיש  איש  פר  כל 
כתבו   תורה ועתה  שנאמר  לעצמו, 

פר  עליו לכתוב סלכם . . והמלך מצוה  
  וכתב אחד לעצמו . . שנאמר . .  תורה

  'גו לו

כתב אדמו"ר הריי"צ במכתב שע"י כתיבת  
"מ"ע דוכתב לו" ברמב"ם שאף  ,  ס"ת מקיים 

"וכתב לו" ילפינן מצות המלך  ממשמע דוש"ס  
הדרשה והפסוק   א. ולהעיר מהכלל להבידוקא

 
  . 190-191לקו"ש חל"ד ע' אה גם  ר) 31

הוזכרה   שלא  (אף  יותר  ומבואר  הפשוט 
עצמואבל  .  בש"ס) ל  ברמב"ם    הביאמוכרח 

כתבו"  כאו"א  "ועתה  "וכתב  שכיון  ,  למצות 
  לס"ת דמלך. מביא מיד לו"  

  )20והערה  420לקו"ש ח"כ ע' (

  כל איש ואיש

דהיא   נימא  שלא  למעט  בא  הלשון  כפל 
מקיים   אינו  בשותפות  ושגם  ציבור,  מצות 
זו   המצוה דכתיבת ס"ת. והטעם בזה, דמצוה 

התורה   לימוד  כל(מטרתה  בביאור  לעיל  לות  ראה 

, והרי לימוד התורה אינו שוה אצל כל  )ההלכה
  ישראל, הן בזמן הלימוד והן בהשגת התורה.

  )33והערה  191לקו"ש חל"ד ע' (

שקו"ט   פטורות באחרונים  נשים    אם 
דפטורות) משמע  הרמב"ם  ובכל    .(ומלשון 

בכתיבה,   שאינן  משום  רק  הוא  הפטור  אופן 
בדיוק   לתורה  שייכות  להם  שיש  בודאי  אבל 

  האנשים.כמו 
  ) 43הערה  301לקו"ש חי"ט ע' (

  ועתה כתבו לכם את השירה

"כתבו לכם תורה שיש בה   לשונו  מהמשך
משמ זו"  השמטת    רהלכאו  עשירה  כאן  שיש 

הדפוס וצ"ל גם תיבת "הזאת", ובפרט שכ"ה  
  . ות עשה יז)(מצבמנין המצוות 

  )5הערה  17לקו"ש חכ"ג ע' (

ס המגיה  תורהוכל  אות    פר  ואפילו 
  כתבו כולו כאילו רי הואאחת ה

א"כ הוי כשלימות המצוה יותר מש"אחרים  
  כותבין לו". 

  . וש"נ) 16הערה  18לקו"ש חכ"ג ע' (

SAMPLE DRAFT: LAYOUT DOES NOT REFLECT THE ACTUAL FONTS TO BE USED IN PRINT 



  אפת  מלך ה          מקוואותלכות ה          אוצר  

ה'" את  על    ,"דעה  סתם  הדקאי  וא"כ  תורה. 
  ", לשון צחה וברורה, "עת" בספר הרמב"םד"

טהורה  דעה  דהוא  להוסיף  מובן  ד  ,א"צ  הוא 
ואדרבה מוסיף  ,מעצמו.  היה  "טהורה"    אם 

איכא(ד   וכיו"ב גריעותא  מאי    ה"ז ו,  לכאורה 
הדעות  "בירור הדבר), הוי אומר שגם  יוסיף ב
הרמב"ם   "הרעות רצה  וזה  דעת,  בגדר  ה"ה 
   .90אינם בגדר דעת מלכתחילה כי  ,לשלול

[וע"פ  229-231"א ע' תו"מ תשמ"ח ח(
  ]) סרט ההקלטה

  והביא נפשו במי הדעת טהור

כשם שבטבילה כפשוטה צריכים מי המקוה  
לכסות את כל חלקי גופו, ו"אם טבל כולו חוץ  
בטומאתו",   הוא  עדיין  הקטנה  אצבע  מראש 
ולא רק אותו אבר אלא כל הגוף, כ"ה בטבילה  
צ"ל   האדם  של  נפשו  חלקי  שכל  הרוחנית, 

  .91לים ב"מי הדעת" מכוסים ובט 

טבילה   צריך  הראש  שגם    – והטעם 
צריכים   האיברים  שאר  בשלמא  דלכאורה 
ל"מי   בהתאם  ולהתנהג  ממציאותם  להתבטל 

 
) ועיי"ש ההוראה מזה בנוגע לחשיבות הענין ד"עשה  90

בכמה ראיות,  אצלו בפשטות  שגם בדבר המונח  לך רב",  
יבדוק  ויותר בטוח  (  עצמוריך לבדוק בצ   ) ע"י אחראם 

  דורש תיקון. הוא בעצמו תיקן את הרבים או שא  הואם 

) מתחיל מהשכל שבראש ומסיים בהכח היותר פשוט  91
שבנפש הוא כח ההליכה שברגל, כולם צריכים טבילה  
התחכמות,   בלי  פשוטה  עניוות  היינו  פשוטים,  במים 

-355לקו"ש חכ"ז ע'    –שהוא המטהר מטומאת הדיעות  
  [אג"ק ח"ח ע' נה].  356

גם  )  92 ע'  ראה  ח"ז  הראש  58תו"מ  שטבילת  ושם,   .
הו"ע הקבלת עול. ואז, אף שאינו יודע ואינו מבין כיצד  
נעשה   הר"ז  טהור,  יהיה  והלאה  שמהיום  עי"ז  יוכשר 

שהקב"ה מסיר ממנו כל ההעלמות    ,בדרך חוקה וגזירה 
  והסתרים שהיו עד עתה. 

שההשגה תהיה באופן כזה  ,  41-42תו"מ חי"ג ע'  וראה  
יוכל   ידה  ע"י השגה    –לפעול ביטול גם בהראש  שעל 

  ואז חוקה חקקתי וגזירה גזרתי שנעשה טהור.   –עכ"פ  
למקוה  ליכנס  שכדי  שם,  להתפשט    ועוד  עליו 

ולהכנס   שלו,  המקוה  מה"לבושים"  כמו  לתוך  ערום 
ביטול,  העל עצמו ענין    "מי הדעתואז יפעלו "שנולד,  

  לידע שההשגה שלו אינה כלום. 

טבילה היא כשרה  ה כמו שד צ,    אג"ק ח"ה ע'וראה עוד ב
(לעיל פ"א ה"ב. ה"ז.    רק אם המים צפים מעל לראשו 

אם    הנה כ"ה בדעות הישרות, דמטהרות רק ,  פ"ד ה"א)

הדעת" והשכל שבראש, אבל ענינו של הראש  
  – ואמאי צריך טבילה , הוא הוא הדעת והשכל

בבחי'   הוא  דנה"א)  (גם  האדם  ושכל  דעת  כי 
י' בלי גבול,  בבח  " הםמי הדעת"גבול, ואילו  

דעת ושכל האדם ל"מי  בל  ווצריך לפעול הביט 
  .92הדעת" שלמעלה מהשכל 

  ) 283-284תו"מ ח"ד ע' (

האדם   מתכסה  במים  הטבילה  שע"י  כמו 
מי   אלא  נראים  שאינם  עד  המקוה  במי  כולו 
הנפש   הבאת  שבמקוה,  בהרמז  כ"ה  המקוה, 
במי הדעת, שצ"ל השיקוע במי הדעת באופן  

ל האדם, כ"א רק של  שלא תיראה מציאותו ש
  .93מי הדעת שבהם הוא שקוע 

  )20לקו"ש ח"ל ע' (

.  מכאן שענינו הפנימי דמקוה הוא הביטול
ומדת  "הביטל"אותיות    "טבילה "והרי    ,

צ"ל   בהן"המקוה  עולה  גופו  (ראה לעיל  "  שכל 

  ).פ"א ה"א

לקו"ש  . וראה גם 5לקו"ש ח"א ע' (
לקו"ש חי"ד ע'  . 13והערה  65חי"ב ע' 

  ) 168-169תו״מ חס״ח ע׳ . 26

שכלו   מכח  למעלה  היינו  מראשו,  למעלה  הם  צפים 
הדיעות   במי  וידיעתו  שכלו  את  שמבטל  וידיעתו, 

  הישרות. 

שלא  , ש"הביא נפשו כו'" היינו  180תו"מ חי"ט ע'  וראה  
"דעות   להיות  יכול  (שמצ"ע  שלו  בדעת  מונח  יהיה 

טבילה ב"מי הדעת  יהרעות"), אלא אדרבה יבטל דעתו ו
(וזהו   רצויות  בלתי  מהדעות  נטהר  ועי"ז  טהור" 

הדעה    את   לבטלשענינה  ,  "הביטל " אותיות    "טבילהש"
  . אריכות בזה) 181-184ע' שלו. ועיי"ש 

וראה  93 ע  )  ח"ב  תשמ"ה  גם  994-995תו"מ  שכ"ה   ,
האנגלי   תרגום  "אימערשאן",  דתיבת  הפירוש 

שכל חלק מהגוף והאדם כולו מכוסה במי  ד"טבילה",  
אור,   דתורה  ומאירים  טהורים  מים  הטהור,  ואז  הדעת 

רעות  ההאפשרות לדעות  (ועוד שם, ד  נעשה טהור לגמרי
בגלות.  רק  הוא   סאה  ושענין  בהיותו    ך שיידמקוה  מ' 

  ). לתורה שניתנה למ' יום

ראה עוד ע"ד המבואר בפנים (בנוגע ללימוד החסידות  ו
. ושם שהביטול  39והערה    176לקו"ש ח"כ ע'    – בפרט)  

  . הוא במקור חיותו, אלקות, ועד שאינו מציאות לעצמו
שיטביע גופו ונפשו הבהמית  , 163תו"מ חי"ח ע' וראה 

בעולם החסידות   וחלקו  לימוד  הדעת",  שלא  ב"מי   ,
כיון  מציאותו  נראית  בחסידות  תהיה  לגמרי  .  שמכוסה 

ע'  ו חכ"ז  תו"מ  גם  ע'  .480ראה  ע'232  חל"ו   .  353  .
  . 16-17שיחו"ק תשכ"ה ח"ב ע' 

SAMPLE DRAFT: LAYOUT DOES NOT REFLECT THE ACTUAL FONTS TO BE USED IN PRINT 



מלך ה          ותמקוואלכות ה           אוצר  בפת   

  והו"ע ,  "הביטל "אותיות  היא    "טבילה"
מהשגה בגשמיות (ו  שלמעלה  כנראה 
הראש גם  הטבילה    ).שטובלים  זה  עם  וביחד 

הדעת",   "במי  יורגש  דהיינו  היא  שהביטול 
  .  94בהשגה 

  )177תו"מ חי"ג ע' (

  ת , דע"דע את אלקי אביךהכוונה להענין ד" 
(ראה לקמן בקטע   באלקות, שהו"ע תורת החסידות

הדעת) וכששופכים  במי  על  הדעת"    מי".  אלו 
טבע  העולם,  עם  במגע  שבאים  האדם  חלקי 

ממנוהדברים   ו  שירחצו  העולם  ו  חזקיהנחות 
חלק אלקה ממעל  שהיא  נפש השנית בישראל  ה

  ממש.

  )473תו"מ חכ"ז ע' (

ב"מי   בטלה  מציאותו  כל  זו  שבשעה  אף 
מ"מ אי"ז  ,  )"אותיות הביטל   "טבילה"הדעת" (

כללות  ועד"ז הוא ב.  שולל יציאתו ממי הדעת
הגילוי בימוה"מ יהיה    משא"כ   ענין התשובה.

(ראה   באופן דגדרי העולם נעשים כגדרי התורה 

  .לקמן הל' מלכים פי"ב ה"ה)

שוה"ג הב'  156סה"ש תשמ"ט ח"א ע' (
  )50להערה 

 מבואר שענין הטהרה בפנימיות הוא הדעת,
מכסים  הדע" לים  כמים  ה'  ואת  אף  ". 

משיח   וגילוי  בביאת  זה  יהיה  שבמילואו 
בימי  הרי  צדקנו,   צ"ל  בזה  והתחלה  מעין 
  לימוד פנימיות התורה.שהו"ע  הגלות, 

[אג"ק חט"ז ע'  303לקו"ש חכ"ב ע' (
  ) עט]

ד בזה,  עצמו  כשטובל  ההסברה  בדעת  את 
דעת עצמו    תא דעת טהור, מתבטל יתורה שהה

 
  ועיי"ש שזהו"ע תורת החסידות. ) 94

ביאור95 ועיי"ש  במתק    )  רגיל  לשוהרמז  הבלתי  נם 
בהן"  דחז"ל עולה  גופו  שכל  "  "מים  או  בטל(ולא   ,"

"נכסה"  דמקוה  עכ"פ  הטהור  ),  בדעת  עלת  פווטבילה 
מה וחשבון בלתי  חכממי הדעת הבלתי טהור,    " עליה"

  טהורה ואמיתית, ונתבטל ממציאותו. 

 95" עבדי אתם" עמד על אמיתית מציאותו שנו
  . (וראה לעיל פ"א ה"ב מתו"מ חל"ט)

[וע"פ סרט  152-153תו"מ חל"ט ע' (
  ההקלטה]) 

  במי הדעת

בזה,   כוונתו  לפרש  צריך  הרמב"ם  אין 
התורה,   וחכמת  בדעת  דקאי  בפשטות  דמובן 

  . "היא חכמתכם ובינתכם"

שיחו"ק ש"פ בראשית תשמ"ז ע' כד. (
. תו"מ  446וראה תו"מ תשמ"ז ח"א ע' 

  )152חל"ט ע' 

על   התורהקאי  אלקי  פנימיות  את  "דע   ,
בזה   להשלימות  ועד  באלקות,  דעת  אביך", 

  . שיהיה לע"ל

. ע'  473. חכ"ז ע' 42תו"מ חי"ג ע' (
480 (  

  .96התבוננות הראויהההו"ע  ותבכלל 

[אג"ק ח"ב ע'  351לקו"ש חכ"ז ע' (
  )מד]

ח מכל  הרבים  ברחמיו  עון השם  טא 
  ואשמה יטהרנו אמן 

) רומי  הכי  שהוא  בדפוס  הדפוסים  בין 
עון  הגירסא  מדוייקים)   חטא  מכל  "יטהרנו 

בדבר   סיום  אי"ז  ולכאורה  אמן".  ואשמה 
ברכות  97טוב מסכת  בסיום  המבואר  וע"פ   .

הנה   טוב,  בדבר  לסיים  הכתוב  סדר  שהפכו 
,  הכתובשא"צ כלל לשנות סדר    ,עאכו"כ כאן

להקדים   בקרא  בקשה  הכ"א  לסיים  ואח"כ 
  ד"וזרקתי", דבר טוב. 

ו96 ד)  ש"עיי"ש  היינו    "הביטל"אותיות    "טבילהזה 
  . הביטול הבאה כתוצאה מההתבוננות, הבכן שלה

מכיון   ,בשיחו"ק ש"פ מקץ תשד"מ ע' כד, דאדרבה)  97
בדבר   סיום  הר"ז  ב"יטהרנו",  מסיים  הדפוסים  שבכל 
טוב, ואפשר שבדפוס רומי נפלה טעות המעתיק. אבל  

גם    הנחת השיחההמשך   ומתאים  בפנים  כדלקמן  הוא 
  . לגירסת דפוס רומי

SAMPLE DRAFT: LAYOUT DOES NOT REFLECT THE ACTUAL FONTS TO BE USED IN PRINT 



מלך ה          םמלכילכות ה           אוצר  וקצת   

ח עם החיים ועם שניחום אבלים גמ"
  המתים

  [ראה לעיל ה"א. פי"ג ה"ד]  

  

  ות מלכים ומלחמותיהם הלכ
הלכות אלו בסיום וסוף ספרו, אף דלפי  קבע  

סדר הזמנים, "שלש מצוות . . למנות להם מלך  
הבחירה"   בית  ולבנות   . הו"ל    (לקמן פ"א ה"א). 

פי שדיניו הלכתא  מ"ש הרדב"ז "ל. ו להקדימו
אינן   א) כמה הלכות לכאורה  למשיחא", הרי 

  א"כ . ב)  (לקמן פ"א ה"ח ואילך)(שייכות) למשיחא  
) וקרבנות  עבודה  ספר  גם  לאחר  בנוגע  הו"ל 

לקרבנות היה אפ"ל, ד"מקריבין קרבנות אע"פ  
,  (לעיל הל' בית הבחירה פ"ו הט"ו)  "שאין שם בית בנוי

משיח בונה  לתרץ כן, דהא  אבל בביהמ"ק אין  
  ). (לקמן פי"א ה"א. ה"ד)מקדש 

"דין   דהם  משום  לבסוף  דכתבו  י"ל  ואולי 
(פ"ה  שכמה הלכות  המלך", מצות היחיד (אף  

שייכות לכל אחד מישראל). ועוד י"ל    ה"ז ואילך)
ועיקר, דמדגיש בזה ששלימות (קיום ה)תורה  
וכמובן   ה)מלכים,  (ענין  כשיש  הוא  וההלכה 

(לקמן  מלחמות ה'  מים  חל ידו לו בפשטות, שע

ה"י) פ"ד  ה"ח.  ובונים    פ"א  עמלק  זרע  ומכריתים 
הקיום   שלימות  ישנה  אז  שרק  הבחירה,  בית 

כל מצוות והלכות התורה. ובפועל נעשה זה  ד
לראשונה ע"י דוד, מלך על כל ישראל וכבש  
לבנין   בהכנות  והתחיל  ישראל,  ארץ  כל 

 .(וראה לקמן פי"א ה"א)ביהמ"ק 

  )39והערה  276-277חי"ח ע' (לקו"ש 

ובסוף  .  כנגד י"ב שבטי ישראל  ,פרקיו י"ב
שילמד את כל העם    ,פי"ב מדובר אודות משיח

  .כולו

  )387(תו"מ ח"ס ע' 

 
. חכ"ז ע'  29הערה    174וראה גם לקו"ש חכ"ג ע'  )  54

  . 36והערה   97. חל"ה ע'  57והערה  236

  שם ההלכות

"הלכות   הוא  אלו  דהלכות  המלא  השם 
על   המצוות  (כבמנין  ומלחמותיהם"  מלכים 

כות, ובכותרת דספר שופטים והלכות  סדר ההל
ד) "ומלחמות".  דפוס רומי ועו , או (כב54אלו) 

ההקדמה   בסיום  הרי  זו,  לגירסא  גם  אבל 
"ומלחמותיו"   כתב  הספרים,  תוכן  כשמפרט 

זה "ומלחמתו".  או  "ומלחמותיהם",     ושם 
שנלחם  מרמז   הוא  המלך  ומצות  שמגדרי 

  .(ראה לקמן פ"א ה"ח. פ"ד ה"י. פ"ה ה"א)מלחמות ה' 

. 38, *38והערה  276(לקו"ש חי"ח ע' 
  שם)  ושוה"ג 56הערה  279ע' 

וגם  סתם,    "מלכים" דוד  בית  מלכי  כולל 
  " כל מצות המלכות נוהגות בו" מלכי ישראל, ש

  .(וראה לעיל הל' כלי המקדש פ"א הי"א)

  ) 109-110ו"ש חכ"ה ע' (לק

  המצוות

  למנות מלך מישראל 

פי' הלשון "מישראל", שמינוי   באברבנאל 
מלך אינו מצוה, והמצוה היא רק שאם יאמרו  

שום  לך ככל הגוים", אזי ""י "אשימה עלי מבנ
תשים עליך מלך מקרב אחיך". ולכאורה איך  
ויהושע  שמשה  הרמב"ם  דעת  עם  זה  מתאים 
המלכות   דענין  והביאור,  מלך.  דין  להם  היו 
בענין   לנשיאותם  טפל  היה  ויהושע  במשה 

במלכות   אחר  סוג  ה"ג)התורה,  פ"א  לקמן  , (ראה 
  שאינו מצד חסרון בהעם ואדרבה.

ענין של  הרי"ולגופו  עליו  הקשה  כבר  פ  , 
פערלא, וציין שלפנינו איתא "בישראל". אבל  
סדר   על  המצוות  (במנין  שלעיל  להעיר 
ההלכות) גם לפנינו הנוסח "מישראל" (אם כי  

  . בכמה כת"י גם שם הוא "בישראל")

ושוה"ג  54הערה  196(לקו"ש חכ"ג ע' 
  שם) 
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  קצזת  מלך ה          םמלכילכות ה          אוצר  

  פרק א

  הלכה א

בש ישראל  נצטוו  מצות  עת  שלש 
לארץ   מלך כניסתן  להם  למנות 

שו מלך  שנאמר  עליך  תשים  ם 
שנאמר  עמלק  של  זרעו  ולהכרית 
בית   ולבנות  עמלק  זכר  את  תמחה 
הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת 

  שמה

לעיל   הנה  לביהמ"ק,  הבחירה בנוגע  בית  (הל' 

ה"א לי    ) שםראה    –  פ"א  ד"ועשו  קרא  הביא 
במשכן   קאי  דשם  בלח"מ  ומ"ש  מקדש". 

מנה בנין "בית לה'"    , הרי א) הרמב"םהמדבר
היינו  לדורות,  שהיא    במ"ע,  הנוהגת  מצוה 

דקאי   קרא  יביא  המשכן רק  ולמה  ב) 55על   .
הבחירה",   "בית  שבהלכות  להבין  קשה 
קרא  יביא  דביהמ"ק,  לדורות  מ"ע  שתוכנם 
דמשכן, ובהל' "מלכים", דקאי בעיקר במינוי  

ד"לשכ קרא  יביא  דקאי  מלך,  תדרשו"  נו 
עולמבמשכן   (ובית  לומר  שילה  אין  גם  ים). 

אמדרשים   סמך  כללית  שדלעיל  מצוה  למדו 
יוקשה   דשוב  לי",  מ"ועשו  ביהמ"ק  דבנין 
אמאי הביא כאן "לשכנו גו'". וביותר יוקשה,  
דמשמע דמקור ההלכה כאן הוא במדרש, ושם  
יליף מ"ועשו לי": "על ג' דברים נצטוו ישראל  

לארץ הב  בכניסתן  בית  להם  לבנות   . חירה . 
  לי מקדש".  דכתיב ועשו 

עוד צ"ב (כמ"ש בכס"מ), דהנה הטעם שלא 
הביא הרמב"ם לעיל קרא ד"והיה המקום אשר  
בעלמא".   "סיפור  ורק  ציווי  אינו  כי  יבחר", 
לראי'   רק  הוא  וספרי,  בגמ'  שהובא  ומה 
וא"כ   הבית.  לבנין  קודמת  עמלק  דהכרתת 

להבי צריך  היה  דסו"ס  דרשה  (נוסף  א 
  ב"ם כאן.מה לא הביאו הרמהפשוטה, הרי) ל

הג'  ובהקדים   כל  ע"ד  כאן  שכתב  הטעם 
כו'"    וגםמצוות,   מצוות  "שלש  הקדים 

 
גם לקו"ש  )  55 ע'  ראה  וראה הל'  3הערה    116חי"א   .

  . (הא')  בית הבחירה שם בקטע שנאמר

לי):   למה  מנינא  כי  (דלכאורה  הם  והוא, 
נפרדות,   מצוות  שהם  דאף  בזו",  זו  "תלויות 
שלימות   ומוסיף  פרט  (גם)  אחד  כל  א)  הרי 

א, ישנם דרגות  בזולתם (ומעי"ז בכל אחד גופ
ראל, מבית  מלך יש –וי מלך במינ : בשלימותם

בקרן. בעמלק   נמשח  דיהושע,   –דוד,  באופן 
בביהב"ח   יחיד.  דכל  המן,  בימי   –שאול, 

משכן, בית ראשון, חסרו ה' דברים, בית שני). 
ב) שלימותם תלויה גם בסדרם: מלך, עמלק, 

  ביהב"ח.

רק   (לא  כאן  שמבואר  זמני  דהיינו,  סדר 
א  החיוב הגברא,  מצד  ישראל",  לא)  ד"נצטוו 

י מלך, שמצד גדרו צ"ל מלחמת  פרטים במינו
וכו'   ביהב"ח  ובנין  בית  עמלק  הל'  לעיל  (וראה 

. וזהו דנקט "ג' מצות",  הבחירה פ"ו הי"א. לקמן ה"ב)
ונמצא שייכות ג'  .  כי הם תלויים וקשורים זב"ז

בג' אופנים: א) מצד הזמן, דצ"ל    זל"ז   המצוות
ב)   זה.  אחר  קיום  זה  דשלימות  הקיום,  מצד 

כשב הוא  זו  זו  מצוה  מצוה  לאחר  א 
שלימות   ג)  זו.  מצוה  מקיימים  וכשלאחריה 
לאחר   כשנעשה  הוא  המצוה  דגדר  בהחפצא 
(ובסגנון   זו  מצוה  נעשה  ולאחריה  זו  מצוה 
אבל   הנפעל).  הפעולה,  הפועל,  מצד  פשוט: 
קיומם,   בסדר  תלויה  אינה  זו  דשלימות  י"ל 

  . אלא במציאות כל הג'

ק זו  בהלכה  הרמב"ם  "בשעת והנה  אי 
לארץ" לאחרי כיבוש וחילוק, וכבר אז    כניסתן

היה הקיום דג' המצוות (אף שלא היו בתכלית  
השלימות עד שנבנה המקדש בירושלים): בנין  
מצב   בשילה,  כלפנ"ז)  אהל  (ולא  "בית" 
ומלך   וחילוק),  כיבוש  (לאחרי  בא"י  דמנוחה 

ה"ב    (יהושע) פ"א  הבחירה  בית  הל'  לעיל  בקטע (וראה 

רק "לשכנו  אר מה שהביא  . ובזה יבוהב'))(שנאמר  
ולא   שילה,  משכן  בו  שמרומז  גו'"  תדרשו 

וגם לא פסוק מפורש בבית עולמים    ,"ועשו לי"
  .56(אף שמדבר ב"בית הבחירה") 

הם   המצוות  ג'  הענינים,  סדר  ובפנימיות 
בבעבודה:   (מלך,  מתחיל  ואתכפיא  יראה 

לאלקות),   ביטול  לשענינו  אתהפכא  ומשם 

  . 18והערה   80ראה גם לקו"ש חכ"ד ע' ו) 56
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