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"עד כי יבא שילה"- ציפיה למשיח

גדרי המצוות וטעמיהם מהראשונים

נידונים הלכתיים מהאחרונים ועוד

ספר החינוך 

הערת המחבר 

ואם ישאל עוד, אחר שאמרת כי עיקר הכל והחלק הנבחר הם עם 
ישראל, איך הדבר שהם סובלי הגלות והצרות מעולם. התשובה, ידוע 
הדבר ומפורסם בין בני העולם כי אדון הכל ברא שני עולמות, עולם 
הגופות ועולם הנשמות, ועולם הגופות כאפס ותוהו נחשב כנגד עולם 
הנשמות, שזה כצל עובר וזה קיים לעדי עד. ועל כן בהיות הנפש 
עיקר האדם והדבר הקיים שבו ונשאר לעדי עד, והגוף כלי לנפש, 
משמש אליה זמן מועט ואחר כן נפסד ונאלח, הנחיל ה' לעמו עולם 

הנשמות, שהוא עולם נצחי ולתענוג שבו אין שיעור. 

ואם ישאל השואל עוד, ולמה לא נתן האל לעמו אשר בחר שני מנות, 
תענוג עולם הגופות ועולם הנשמות. התשובה, כי ידוע לכל בעל שכל 
שאי אפשר לבעל חומר לעולם מבלי שיחטא, וממדות האל ברוך 
הוא הקבועות עדי עד היא מידת הדין, והיא תחייב כל בעל שכל 
ללכת בדרך השכל ובנטותו להתחייב למלך, ואחר שחייבה מידת 
הדין, לפטור בלא כלום אי אפשר שכבר יצא חייב מבית מידת הדין, 
ועל כן מחסדי השם עלינו שם חלקנו לצרף החטא ממנו בעולם הזה 
הנפסד, להיות נפשותינו נקיות וקיימות בעולם הנשמות, שיפה שם 
שעה אחת מכל חיי העולם הזה. ואולם יש להאמין שיגיע זמן שנזכה 
לשני המנות, והם ימות המשיח. והטעם, כי אז בימים ההם, לפי שלא 
נהיה צריכים לצירוף הגופים כלל כי יבטל ממנו יצר הרע, כדכתיב 
]יחזקאל ל"ו, כ"ו[ והסירותי את לב האבן מבשרכם. ואם גם בעת ההיא 
מעט סיג חטא ישאר, יפול החיוב על ראש השעיר כאשר בתחילה. 
וזהו שכתוב בתורה ]ויקרא כ"ו, ג'[ אם בחוקותי תלכו, אנחיל אתכם 
טוב העולם הזה, כלומר, אם תהיו שלמים ולא תהיו צריכים לצירוף 
הגוף תזכו אף לטובת העולם הזה. וזהו שכתוב באברהם אבינו עליו 
השלום, שברכו השם בכל, אף בטובת העולם הזה, שלא נצטרך בעת 

ההיא לצירוף הגוף כלל. ואחרי זאת אין לתמוה בצערן של ישראל 
בגליות יותר מכל האומות, כי הכל לטובתם ולכבודם. ואתה השואל, 
תן עיניך ולבך על זה, כי דבר גדול הוא, לא יבינו אותו כל רשעים, 
והמשכילים יבינו. כי הרבה מן היהודים עניים ברוב הצרות הגדולות 
אשר תכפום בגליות, והם לא ידעו ולא הבינו את טוב עולם הנשמות, 
כמעט נטיו רגליהם ברוב הדאגות, ולבם לא נכון עמם ברוב רעיונות. 
השם בחסדיו יעביר מלבנו מחשבות און, וישפיע עלינו שכל טוב 

ודעות נכונות להשלים חפצו, אמן כן יעשה. 

רמב"ם מלכים י"א א' 

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה 
הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים 
בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל 
מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה 
לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה 
רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך 
ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה 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 שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח 
האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני עשו, ושם הוא 
אומר אראנו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך 
כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פאתי 
מואב זה דוד, וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל, וקרקר כל 
בני שת זה המלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים, והיה אדום 
ירשה זה דוד, שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו', והיה ירשה וגו' 

זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו'.

שתי אפשרויות לזמן ביאת המשיח- "בעתה" ו"אחישנה"

בישעיהו ס' כתוב בענין הגאולה העתידה- "ַהָּקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר 
ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני ה' ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה". 

ודרשו על זה בסנהדרין צ"ח- אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן 
לוי רמי, כתיב בעתה, וכתיב, אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעתה.

ומבואר בזה שישנם שני אופנים לביאתו: א( בעתה- שישנו זמן קצוב 
שהוא הזמן שנקבע לו מראש שיבוא. ב( אחישנה- שעל ידי זכויות 

אפשר להקדים ביאתו לפני הזמן הקבוע מראש.

והנה מה שאנו מתפללים על ביאתו ב"את צמח דוד" ועוד, אין זה 
אלא על האופן של "אחישנה" ]דאילו "בעתה" כבר קבוע ואי אפשר 

לשנותו[.

האם צריך לחכות שיבוא בכל יום

נתבאר לעיל שיש שתי אפשרויות לזמן ביאת המשיח: האחת- בזמנה, 
והשניה- אם יזכו ישראל אז תהיה גאולה ב"אחישנה". 

והנה זה ברור שאפשרות הגאולה "בעתה", אינה יכולה להיות אלא 
בזמן המיועד, וכל זמן שלא הגיעה עת זו אי אפשר שתהיה הגאולה 
]באפשרות זו של "בעתה"[ אלא שזמן זה הוא סתום מאתנו, ולכן אנו 

תמיד מסופקים על כל יום שמא זהו היום שנקבע לגאולה.

אלא שגם על הגאולה בדרך של "אחישנה" אי אפשר לומר שראוי 
לבוא בכל יום, שהרי גם זה תלוי בזכותם של ישראל ואם לא זכו 

]שלא חזרו בתשובה[ אין אפשרות שיבא.

נמצא כלל הדבר, שאין המשיח ראוי לבא בכל יום, מכיון שביאתו 
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]מלבד כמה תנאים שמצאנו בחז"ל שביאתו תלויה בהם: כגון בשורת 
אליהו ביום לפני כן, וכן מאמר חז"ל שבניסן עתידין להגאל, אלא 
שבתנאים אלו מצאנו דעות אם איירי גם בגאולת "אחישנה", ואם 

כל אלו מעכבים[. 

ולפי זה מה שאנו מוצאים בנוסח הי"ג עקרים שבסידור "אחכה לו 
בכל יום שיבא", אין הכוונה שבכל יום יכול לבוא, אלא כל יום אחכה 

ואצפה מתי יבוא, ואשתוקק שכבר יבוא. 

ובאמת ברמב"ם עצמו ]שעל י"ג עיקריו מבוסס הנוסח שבסידור[ הן 
בפירוש המשניות והן בהלכות, לא מוזכר כלל ענין זה של "בכל יום". 

בביאור כוונת הרמב"ם- "מי שאינו מחכה לביאתו הרי הוא כופר"

כתב הרמב"ם מלכים י"א- "וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה 
לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו".

ומפשטות לשונו משמע שמדבר במי שבדעתו מאמין בביאתו, אלא 
שאינו מחכה ומצפה ברגש הרי הוא כופר. 

ואם הביאור כך יצא חידוש גדול שלא מצאנו בשאר י"ג העיקרים, 
שמי שמאמין בדעתו ואינו חש זאת ברגש שייחשב ככופר, וכגון מה 
שאמרו חז"ל בסוטה מ"ח "תניא רבי אליעזר הגדול אומר כל מי שיש 
לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנה". הרי שאינו 
נקרא אלא מקטני אמנה ואינו ככופר אף שאינו חש את השגחת ה'. 

וביותר יש לתמוה, שאף בעצם מה שמנה הרמב"ם את "ביאת המשיח" 
בכלל העיקרים תמהו עליו הראשונים, שאין למנות בכלל ה"עיקרים" 
אלא דברים שהם יסוד תורה, ושבלעדיהם אי אפשר לה להתקיים 
]כגון האמונה בה' ובשכר ועונש, שבלעדיהם אין מקום לתורה כלל[. 

וביישוב שיטתו מצאנו: הרמב"ן בספר הגאולה ב' ט"ו כתב- "ואמנם 
חשבו חכמנו ז"ל הכופר בראשית הגמול הזה רצוני לומר ימות המשיח 
כופר ואין לו חלק לעולם הבא, מפני שלא הביאו לזה רק כפירתו 
בשכר תורתנו והוא משוגע חולק על הכתובים המבוארים ואפיקורס 

בדברי רבותינו".

ובספר העיקרים אף שחולק על הרמב"ם שאין למנות זאת כעיקר, 
מיישב דעת הרמב"ם במאמר א' דמכיון "ששכר ועונש" הוא עיקר 
מחוייב לתורה, וימות המשיח הוא פרט באמונת שכר ועונש, הרי 

זה מעיקרי האמונה.

ובאברבנאל בחיבורו "ראש אמנה" י"ד האריך להצדיק דעת הרמב"ם, 
והביא שם ג' נימוקים בטעם הדבר: א( ביאת המשיח היא מין ממיני 
השכר והעונש, ב( הרמב"ם קבע האמונה בביאת המשיח ובתחיית 
המתים כעיקרים "כדי לסלק בהם כל ספק והרהור שיעלה בלב האדם 
על ההשגחה והמשפט האלוקי", ג( ביאת המשיח מפורשת בתורה 
ונביאים ובכתובים, "כולם יעדו דברו ונבאו מביאת מלךהמשיח", ומצד 
זה נחשב כאילו הוא כופר בתנ"ך וראוי להימנות במנין העיקרים, עכת"ד.

והנה מכל ביאורים אלו יוצא, שהאמונה בביאת המשיח אינו עיקר 
העומד בפני עצמו אלא מבוסס ותלוי על עיקרים אחרים של "שכר 
ועונש" או האמונה בדברי התורה שהם אמת1, ואם כן כמו שבאלו 
לא מצאנו חומרא כזאת שמי שאינו מרגיש כן בלבו הרי הוא כופר, 

כמו כן ודאי שלא שייך זאת לגבי עיקר זה התלוי בהם. 

עוד יש להביא מסנהדרין צ"ז שמקשה- "וכי מאחר שאנו מחכים והוא 
מחכה, מי מעכב מדת הדין מעכבת, וכי מאחר שמדת הדין מעכבת, 

1.  ]וכעין זה )שיש עיקר שמבוסס על עיקרים אחרים( מצינו להדיא בדברי 
הרמב"ם באגרת תחיית המתים לענין העיקר האחרון של אמונה בתחיית מתים- 
"שלא תשוב הנפש אל הגוף לעולם ושלא יתכן היותו, שזאת ההכחשה מביאה 
להכחשת הנפלאות, והכחשת המופת כפירה בעיקר ויציאה מן הדת, ולזה נחשוב 
תחית המתים מפינות התורה", וכן בהמשך כתב: "ואשר ישתדל ויפרש תחית 
המתים עד שלא יהיה שוב הנפש לגוף, אמנם יעשה זה בהאמינו שהוא נמנע 
מצד השכל, לא ממנהג הטבע, וכן יתחייב בשאר הנפלאות בהכרח, וכל זה אמנם 
יהיה נמנע לגמרי לפי אמונת קדמות העולם וכו', ולאלו השורשים האמננו תחית 

המתים על פשוטה, ושמנוה מפינות התורה"[.

אנו למה מחכין לקבל שכר, שנאמר אשרי כל חוכי לו".

והרי אם "לחכות" היה חלק מעיקר האמונה לא היה שייך לשאול 
שאלה זו.

גם מעיקר הפסוק שהביאו שם "אשרי כל חוכי לו" משמע כן, שהרי 
הכתוב משבח את מי שמחכה, והרי ודאי שלא שייך לשבח את מי 

שאינו כופר.

ועל כרחך שאין כוונת הרמב"ם למי שאינו מחכה ברגש ]שזה אינו 
אלא מעלה גדולה שמשבחה הכתוב או מצווה מדברי קבלה[ אלא למי 
שאינו מחכה מחמת פגם בדעתו בעצם אמונתו, וכפי שיתבאר להלן. 

בביאור דברי הרמב"ם

לבאר דברי הרמב"ם שהוא חסרון בדעות יש לומר בב' אופנים:

א( שמכיון שמשיח הוא מעלה וטובה גדולה, כדכתב בפירוש המשניות 
בפרק חלק "ושיאמין שיהיה לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים 
שהיו מעולם כפי מה שניבאו עליו כל הנביאים ממשה רבינו ע"ה ועד 
מלאכי ע"ה, אם כן מי שאינו מחכה ]כלומר שאינו רואה סיבה לחכות[ 
על כרחך שלא הכיר במעלתו של המשיח, ולכן הוי בכלל מי שאינו 
מאמין כלל בביאתו, מפני שכשמאמין בגאולה בלי צורתה, דהיינו 

מעלתה, אין זו הגאולה האמיתית, אלא גאולה אחרת שבדה מלבו.

וסמך לביאור זה בדבריו יש להביא מלשונו בפירוש המשניות שם 
]בי"ג עיקרים[- וז"ל והיסוד השנים עשר ימות המשיח, והוא להאמין 
ולאמת שיבא ולא יחשב שיתאחר אם יתמהמה חכה לו וכו', ושיאמין 
שיהיה לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים שהיו מעולם כפי מה 
שניבאו עליו כל הנביאים ממשה רבינו ע"ה ועד מלאכי ע"ה, ומי 
שהסתפק בו או נתמעט אצלו מעלתו, כפר בתורה שיעד בו בתורה 

בפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם ניצבים.

והנה הרמב"ם בפירוש המשניות לא הזכיר ככופר את מי שאינו מחכה, 
ומצד שני הזכיר את מי שזלזל בעניינו ככופר, ולהנ"ל מיושב שהיינו 
הך, שמי שאינו מחכה בדעתו על כרחך הוא מפני שאינו מבין את 
המעלה והטובה וזלזל בענינו, וממילא אינו מאמין בגאולה העתידה 
כצורתה, ועל כן אין זה נחשב מאמין בה רק במשהו אחר, או שחסר 

לו חלק מרכזי בצורתה.

ב( "מי שאינו מחכה" היינו מפני שנתיאש מאיזה סיבה, ואינו מאמין 
שיבוא עוד לעולם. ואף שכבר כתב "מי שאינו מאמין בו", אינו דומה, 
דבתחילה מיירי במי שמכחיש הפסוקים וסובר שאין אמונה זו נכונה 
כלל, ואח"כ מדבר במי שמאמין באמונה זו שנכתבה בתורה, אך מאיזו 

סיבה חיצונית חושב ששוב לא יגיע.

]ודוגמא לזה מרבי הלל בסנהדרין צ"ט שאמר "אין להם משיח לישראל 
שכבר אכלוהו בימי חזקיה", והקשה מזה בספר העקרים א' א', על 
דעת הרמב"ם שמונה ביאת המשיח בעיקרים, שלדעתו הרי הוא כופר 
בעיקרי הדת ואיך מביאים שמועה מפיו וקוראין לו רבי. ומבואר 
מקושיתו, שלדעת הרמב"ם היה צריך להחשב ככופר אף שהאמין 
בזה שכתוב בפסוקים אך חושב עתה שלא יבא לעולם משום סיבה 

חיצונית )שאכלוהו([

וכביאור זה נראה שהבין החפץ חיים בקונטרס צפית לישועה )ריש 
פ"ב(, וז"ל: "והנה כל מי שאינו מאמין כלל בביאת משיח, ידוע לכל 
שעונו גדול מנשוא, שחסר לו עיקר אחד מן השלשה עשר עיקרים, וכן 
מי שאינו מחכה לביאתו, דהיינו שמתיאש ממנו מאיזה סיבה שהיא, 
הוא חבירו של האיש הזה וככופר בתורה יחשב", עכ"ל. ומבואר בדבריו 
שמפרש "מי שאינו מחכה לביאתו" שנחשב כופר שזהו כשנתיאש 
ממנו וחושב ששוב לא יבא מאיזה סיבה, אף שמאמין בעצם הפסוקים. 

עיקרי הדברים הם מהקונטרס החשוב "עדיך תאתה", המברר 
 באריכות ענין זה מהש"ס הראשונים והאחרונים. להשגת הקונטרס                  

a0548489976@gmail.com ניתן לפנות למערכת או לדוא"ל:


