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עיונים בדברי הרמב''ם במהות גאולתן של ישראל

משיח – "נביא וחכם גדול"
או "מלך הוגה בתורה"?
מדוע לא הזכיר הרמב"ם בהל' מלכים שמשיח יהי' נביא?  /מהותו וגדרו של מלך המשיח על פי הלכה – שמביא
לשלימות התורה כבתחילה  /מדוע האומר שמשיח צריך לשנות דברים בעולם – מוסיף או גורע בתורה ח"ו?


ביאור מקיף בדברי הרמב"ם בהלכות מלכים
על מהותו וגדרו של מלך המשיח
משנה תורה להרמב"ם ,ספר שופטים ,הלכות מלכים פרק יא
פי"א ה"א – פעולותיו של מלך המשיח

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' 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
שהושיע את ישראל מיד צריהם .ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את
ישראל [באחרונה] .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.
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אוצרות הגאולה
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 .והי' אדום ירשה זה דוד.
שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו' .והי' ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו
מושיעים בהר ציון וגו':
פי"א ה"ג – משיח אינו צריך לעשות מופתים

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש
דברים בעולם או מחי' מתים וכיוצא בדברים אלו .אין הדבר כך .שהרי רבי עקיבא
חכם גדול מחכמי משנה 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 .ועיקר הדברים ככה הן .שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי
עולמים .ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן:
פי"א ה"ד – מעלות מלך המשיח

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 ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי
ישראל הרי זה משיח בודאי .ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר כי
אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד:
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מהו הטעם שלא הזכיר הרמב"ם בהל' מלכים שמשיח יהי' נביא
בסוף ספר משנה תורה להרמב"ם (הלכות מלכים ומלחמותיהם פרקים יא-יב) מבאר הרמב"ם גדרה
ומהותה של הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו על ידי מלך המשיח .ובתוך דבריו כותב:
"ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ,ומחדש דברים בעולם ,או
מחי' מתים ,וכיוצא בדברים אלו ,אין הדבר כך ,שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה הי',
והוא הי' נושא כליו של בן כוזיבא המלך ,והוא הי' אומר עליו שהוא המלך המשיח כו' ולא
שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת" (שם פי"א ה"ג).
והנה בנוגע לנביא כתב הרמב"ם (הלכות יסודי התורה רפ"י)" :כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה'
שלחו אינו צריך לעשות אות כאחד מאותות משה רבינו או כאותות אליהו ואלישע שיש בהם
שינוי מנהגו של עולם" .אבל מיד אחר כך ממשיך "אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים
להיות בעולם ויאמנו דבריו שנאמר כו'".
כלומר ,שנשתווה מלך המשיח לנביא בהא דשניהם אינם צריכים לעשות אותות ומופתים
שיש בהם שינוי וחידוש דבר בעולם ,אך חילוק יש ביניהם ,שלגבי הנביא הלכה היא שיש אות
ומבחן להיותו נביא ,על ידי שמתאמתים דבריו שהוא אומר מה שעתיד להיות ,ואילו לגבי מלך
המשיח לא הוזכר דבר זה ,ומשמע שאין זקוק אפילו לזה ,וטעמא בעי.
והנה ,מצינו בנביאים ובדברי חז"ל מעלות וסגולות רבות שנאמרו במלך המשיח ,ובהם גם
שהוא יהי' גדול מאוד במעלת הנבואה ,וכמ"ש ברמב"ם בהלכות תשובה (פ"ט ה"ב) ש"בעל
חכמה יהי' יותר משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו" ,וכ"ה באגרת תימן רפ"ד

(ע"פ

תרגום הרב קאפח) "שהמשיח נביא גדול מאוד ,גדול מכל הנביאים ,אחרי משה רבינו כו' ,מעלתו
הרי היא הרמה בדרגות הנביאים והנכבדת אחרי משה רבינו".
אמנם ,כאן בהלכות מלכים בהם מאריך הרמב"ם בנוגע לעניינו ופעולתו של מלך המשיח ומה
שיהי' בגאולה השלימה ,לא הביא הרמב"ם מעלות אלו במשיח ,שיהי' גדול בחכמה ובנבואה,
אלא כן כתב הרמב"ם בהלכה המתארת את מעלותיו של מלך המשיח (פי"א 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 ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי ויתקן את העולם וכו'".
וצריך ביאור ,מאי טעמא שלמרות שלדעת הרמב"ם ברור הדבר שלמשיח יהיו מעלות אלו,
מ"מ בהלכות מלכים ,כשמבאר גדרו ,מהותו ומעלתו של משיח אינו מביאם.
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מהותו וגדרו של מלך המשיח על פי הלכה – שלימות התורה כבתחילה
כדי להבין הטעם שלא זכר הרמב"ם בהל' מלכים היות משיח נביא גדול ועוד מעלות ,וכן
החילוק בין מלך המשיח לנביאים באופן התאמתות דבריהם ,יש לבאר תחילה גדרו ועניינו של
מלך המשיח כפי שקבעם הרמב"ם כאן:
בריש דבריו כאן על המשיח ,כשמתאר הרמב"ם את פעולותיו של משיח שיעשה לעתיד
לבוא (שם תחילת הלכה א') כותב וז"ל" :המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה
לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ,ומקבץ נדחי ישראל ,וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו
מקודם ,מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה".
והנה ,זה ברור שהרמב"ם אינו בא בזה לתאר בתורת סיפור מה יעשה מלך המשיח לכשיבוא,
כ"א שיש בדברים קביעה להלכה ,דבהלכה זו בא הרמב"ם לבאר ולקבוע מה מבין כל ייעודי
הנביאים ומאמרי חז"ל אודות תקופת הגאולה הוא עצם גדרו של משיח ,ובמילא דברים אלו
שיהיו הם מצד שכן הוא גדרו של משיח ע"פ הלכה.
וכשנדקדק בלשון הרמב"ם נראה שבהלכה זו קובע שעיקר גדרו של ומהותו של משיח ומה
ש"עתיד לעמוד" הוא כדי "להחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה".
ביאור הדברים:
בזמן שיש מלך בישראל ,הרי זה נותן לעם ישראל את האפשרות לקיים את כל מצוות התורה,
שהרי המלך הוא זה שלוחם מלחמות ה' ,כלשון הרמב"ם על המלך ש"תהי' מגמתו כו' לשבור
זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה' ,שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמות"
(שם ספ"ד) ,ומקיים מצוות הכרתת זרע עמלק ,שבאה לאחרי מינוי המלך

(ראה רמב"ם ריש הל'

מלכים) ,וכן מצות בניית בית הבחירה הרי זה רק ע"י המלך (רמב"ם שם) ,ונמצא שרק כאשר יש
מלך בישראל שייך הדבר לקיים את כל הלכות ומצוות התורה.
ואכן מצינו שכן הי' הדבר בפועל בימי דוד המלך ,שמלך על כל ישראל (ישראל ויהודה),
והוא כבש את א"י ,ובימיו הי' גמר ושלימות המלחמות ("וה' הניח לו סביב מכל אויביו" (ש"ב ז ,א)),
ועל ידו הייתה ההתחלה ,וההכנות עכ"פ ,של בניין בית המקדש בירושלים (שעליו דייקא נאמר
(שם כב ,א) "ויאמר דוד זה הוא בית ה' וגו'") ,וראה בסמ"ג (מ"ע קסג)" :זמן מצוה זו של בנין
בית הבחירה לא הגיעה עד ימי דוד" .נמצא מובן שע"י מלכות דוד ניתנה האפשריות לראשונה
לקיים את התורה ומצוותי' כולם בשלימות ,מה שלא הי' אפשר קודם כיבוש הארץ ובניין
המקדש.
אמנם ,לאחרי ימי דוד וכו' ,הנה מצד זה שהוגלו ישראל מאדמתן ,ונחרב בית המקדש ,אין
לנו אפשרות לקיים את כל מצוות התורה.
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וזהו מה שקבע הרמב"ם להלכה מהותו וגדרו של מלך המשיח ,שמבין כל הענינים שנאמרו
על זה בנביאים ובדברי רז"ל הנה עיקר פעולתו יהי' מה שיחזיר את האפשריות לקיים את
התורה והמצוות בשלמות ,על ידי שיבנה את בית המקדש ויקבץ נדחי ישראל לאדמתם.
והדברים מדוייקים מאוד בלשון הרמב"ם בהלכה זו ,שפירש להלכתא לשם מה יבוא מלך
המשיח ,דבר דבר על אופנו:
א" .המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה" ,היינו
שכשם שמלוכת דוד נתנה את האפשרות לקיום כל התורה והמצוות בשלמות ,כן הוא גם מטרת
ביאתו של מלך המשיח שאינו בא לפעול דבר חדש בעולם ,כי אם להחזיר מלוכה זו של דוד
"ליושנה לממשלה הראשונה" ,היינו להחזיר במצב כפי שהי' בימי דוד  -האפשרות לקיים
התורה והמצוות בשלמות.
ב" .ובונה המקדש ,ומקבץ נדחי ישראל" ,שזהו היוצא לפועל מהחזרת המלוכה ,דכשישנו
למקדש וישראל שרויין על אדמתן חוזרת האפשריות לקיים המצוות כולם.
וע"י זה באים באים למילוי המטרה והמכוון של ביאת המשיח:
ג" .חוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות ועושים שמיטין ויובלות
ככל מצוותה האמורה בתורה".
ונמצא ,שאין בהלכה זו תיאור וסיפור של המאורעות שיהיו בעולם כשיבוא המשיח כ"א
הגדרה למהות פעולת המשיח ,שמצד גדר עניינו על פי הלכה אינו בא לשנות שום דבר בעולם,
כי אם להחזיר הדברים כפי שהתחיל בימי דוד המלך ,שיש מלוכה בישראל המאפשרת על ידי
בניין המקדש וקיבוץ גלויות ,להחזרת כל משפטי התורה בשלימות.
[ויש להבהיר ,שגם קביעה זו – מהו עיקר ענינו של משיח ע"פ הלכה – אינו בא רק לקבוע
עניינו של משיח על פי הלכה ,כ"א שיש בזה גם נפקותא להלכה למעשה ,דהנה ,בהמשך דבריו,
כותב הרמב"ם שחובה על כל אדם מישראל להאמין ולחכות לביאת המשיח ,ובאם "אינו מאמין
או שאינו מחכה לביאתו" הרי הוא כופר בתורה.
וי"ל ,שכיון שהרמב"ם פוסק להלכה מהו עניינו וגדרו של משיח – שיחזיר האפשרות
להגיע לשלמות הקיום של התורה ומצוותי' ,הרי שהדין שיש להאמין בו ולחכות לביאתו ,אינו
רק על עצם ביאתו לגאול את ישראל מהגלות ,כי אם שנכללת במצווה זו גם האמונה בתוכן
ובעיקר עניינו של משיח ,שיחדש המלוכה דדוד ויתן לישראל האפשרות לשוב לקיום המצוות
בשלמותם].

אוצרות הגאולה

ח

ג
פעולותיו של משיח להחזיר את קיום הלכות כל התורה
כיון שנתבאר שעיקר מהותו של משיח ופעולותיו הוא להחזיר האפשרות לקיום מצוות
התורה בשלימות ,הנה על פי זה יובן גם מה שלא הביא הרמב"ם בהלכות אלו שהמלך המשיח
יהי' נביא ,ועוד מעלות נפלאות שיהיו בו:
בהלכות אלו לא בא הרמב"ם לתאר ולמנות את כל מעלותיו של משיח ,אלא לקבוע את
מהותו של משיח וגדרו על פי הלכה ,שכנ"ל ,הוא יחזיר את לימוד התורה ,וקיום מצוות התורה
והלכותי' לשלימות.
ולכן כל המעלות הנמנים כאן הם בעניין זה שהוא עיקר מהותו של משיח:
א" .מלך מבית דוד" – שיחזיר את המלוכה כפי שהי' אצל דוד .ב" .הוגה בתורה ועוסק
במצוות וכו' ,כפי שתורה שבכתב ושבע"פ" – שלימות המעלה בלימוד התורה וקיום המצות.
ג" .יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה" – שלא זו בלבד ,שאצל משיח בעצמו תהי' שלימות
המעלה בלימוד התורה וקיומה אלא שיפעל בזה בקרב ישראל ,שיקיימו התורה והמצוות
בשלמותם .ד" .ילחום מלחמות ה'" – שעניינם הסרת הנוגש והמבטל מהאומות המונעים את
לימוד התורה וקיום המצוות על ידי ישראל.
וכל זה הוא כדי שיהי' "בחזקת שהוא משיח" ,אמנם "אם עשה והצליח ונצח כל האומות
שסביביו ,ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל" – אזי "הרי זה משיח בוודאי" ,כיון שבזה
אכן ישלים מלך המשיח בפועל עיקר פעולתו ומהותו ,כי אז "חוזרין כל המשפטים כו' ככל
ממצוותה האמורה בתורה" ,לא רק הכנה לזה ,כ"א שלימות בהלכות וקיום המצוות בפועל.
ויבואר על פי זה גם טעם החילוק בין הנביא למלך המשיח ,שהנביא יאמתו דבריו על ידי
שיאמר דברים העתידים לבוא ,ומלך המשיח אינו נזקק לזה:
כל דבר שצריכים לאמת ,הנה אופן ההתאמתות הוא ע"י שרואים שהדבר אכן פועל כפי גדרו
ומהותו ,ואין צורך להביא ראיות והוכחות שאינם שייכים למהותו וגדרו.
ועל כן ,הנביא – שגדרו הוא אמירת העתיד להיות

(ראה רמב"ם הל' יסודי התורה פ"י ה"ג ,ושם

ספ"ז ,פ"ט ה"ב) יאמתו דבריו על ידי שרואים שהוא אכן "נביא" ,שאומר דברים העתידין להיות
ויתממשו דבריו – "האות שלו ,שיאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו"

(הל' יסודי

התורה רפ"י).
משא"כ מלך המשיח ,למרות שאכן יהי' נביא גדול ,מ"מ אין זה גדרו וענינו ,ואדרבה ,משיח
אינו בא לחדש דבר בעולם ואף לא לומר העתידות ,אלא גדרו הוא שהוא מלך המשיח ,ובא
להחזיר את העולם למצב שיוכלו לקיים בו את כל התורה ומצוותי' ,ובמילא הדרך לאמת
ולקבוע את היותו "מלך המשיח" אינו ע"י שיהי' נביא ויאמר דברים העתידים להיות אלא ע"י
שאכן יתאים לגדר זה ,שיהי' בעצמו מלך שלם בתורה ומצות "מלך מבית דוד הוגה בתורה כו'"

אוצרות הגאולה

ט

וגם יפעל ויביא את האפשרות לקיים את כל התורה והמצוות בפועל ,ע"י שינצח את כל האומות
ויבנה בית המקדש ויקבץ נדחי ישראל.

ד
מדוע האומר שמשיח צריך לשנות דברים בעולם – מוסיף או גורע בתורה ח"ו?
גדר זה של משיח ,שלא בא לחדש דבר בעולם כי אם להחזיר את האפשרות לקיים התורה
והמצוות בשלמות ,מבואר גם בהמשך דברי הרמב"ם כאן:
בה"ג (הובאה בתחילת הדברים לעיל) כותב הרמב"ם "ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך
לעשות אותות ומופתים ,ומחדש דברים בעולם ,או מחי' מתים ,וכיוצא בדברים אלו ,אין הדבר
כך ,שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה הי' ,והוא הי' נושא כליו של בן כוזיבא המלך,
והוא הי' אומר עליו שהוא המלך המשיח כו' ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת".
ולאחרי זה ממשיך הרמב"ם וזה לשונו:
"ועיקר הדברים ככה הן שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי עולמים ואין מוסיפין
עליהם ולא גורעין מהן (ובחלק מהדפוסים וכת"י נוסף ):וכל המוסיף או גורע או שגילה פנים בתורה
והוציא הדברים של מצוותן מפשוטן הרי זה וודאי בדאי רשע ואפיקורס".
ולכאורה מהא דכתב הרמב"ם דין זה שאין לשנות בתורה להוסיף או לגרוע בה כאן בהמשך
לזה שאין משיח צריך לעשות אותות ומופתים ,מוכרחים לומר שיש שייכות בין ב' חלקים אלו,
והיינו שהרמב"ם מלמדנו שאם מישהו עובר על זה ,ואומר שעל מלך המשיח לעשות אותות
ולשנות דבר בעולם נחשב הדבר כהוספה או גרעון בתורה ח"ו ,והדברים צריכים ביאור ,דמדוע
נאמר כן שמי שאינו מכיר בעניין זה וטועה לחשוב שהמלך המשיח כן צריך לעשות אות או
מופת ,יש בזה פגיעה בנצחיות התורה?
ועל פי הנ"ל יובן הדבר היטב דכיון שעניינו של משיח על פי הלכה הוא מה שיחזיר את
האפשרות לקיים התורה והמצוות בעולם בשלימות הרי אם יעלה על הדעת ש"המלך המשיח
צריך לעשות אותות ומופתים" או לחדש דברים בעולם ,והיינו שעל המשיח לשנות את העולם
ולפעול דבר חדש – הרי זה בסתירה לעיקר זה ש"התורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם" ,והיינו
שהתורה כפי שהיא קיימת לעולם ,ולא נצרך שינוי ודבר חדש כדי שתהי' אפשרות לקיים את
התורה והמצוות בשלימות.
וזהו יסוד הדברים שמלמדנו הרמב"ם בהלכות אלו ,שגדרו ומהותו של משיח הוא מה
שיחזיר את האפשרות לקיים את התורה והמצוות בשלימות ,ולכן אינו צריך לשנות דבר בעולם
ולאמת דבריו על ידי אמירת עתידות ,כי לא לזה בא ,ואדרבה ,עיקר הוא בתורתנו מה שהיא
נצחית ואין לה שינוי ,ובמילא אין המשיח בא לשנות ולחדש דבר בעולם ,אלא להחזיר את
האפשרות לקיום התורה והמצוות בפועל ובשלימות.

פנינ
ם
י
עיונים וביאורים
מה הטעם שהלכות
מלכים באים בסיום כל
ספר משנה תורה?
בספר משנה תורה להרמב"ם באו הלכות
המלכים בסיום כל חיבור הי"ד החזקה – בסוף
ספר האחרון די"ד ספריו – ספר שופטים.
וצריך ביאור ,שהרי כתב הרמב"ם "שלש מצוות
נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות להם
מלך כו' ולהכרית זרעו של עמלק כו' ולבנות להם
בית הבחירה" (ריש הל' מלכים) ,ולפי זה הוי לי' לסדר
הלכות מלכים בספרו קודם להלכות בית הבחירה
שזמנה לאחר מינוי מלכים?
וברדב"ז בהקדמתו לס' שופטים כתב "לפי
שדיניו הלכתא למשיחא" .אבל דבריו צ"ע ,ומשני
טעמים :א .בהלכות מלכים ישנם כו"כ הלכות
שאינם שייכות לימות המשיח (ראה לדוגמא פ"א ה"ח
ואילך ,שאינם שייכים לאחרי ביאת המשיח ,ועוד) .ב .אם
הרמב"ם שם בסיום ספרו כל ההלכות הנוגעות
רק בימות המשיח ,הו"ל לאחר ג"כ ספר העבודה
והקרבנות קרוב לסיום ספרו.
ויש לבאר בזה:
בזה שסידר הרמב"ם ספרו באופן שהלכות
התורה מסתיימים ונשלמים בהלכות מלכים – הנה
בזה מדגיש שקיום התורה וההלכה בא לשלימותו
ע"י שיש ענין המלכות.
והרי יסוד מצות מינוי מלך הוא "שציונו
להעמיד עלינו מלך מישראל שיעמיד אמונתנו"
(לשון הרמב"ם בספר המצוות מ"ע קע"ג (כתרגום ר' שלמה

אבן איוב (הובא ברמב"ם הוצאת הר"ח העליר)) וצריך
המלך ש"תהי' מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת
כו'" (הל' מלכים סוף פ"ד) .וכן גם מובן בפשטות שרק
לאחר שנלחמים המלכים במלחמות ה' ומסלקים
את האויבים המצירים לישראל (ומכריתים זרע עמלק)
ובונים המקדש – רק אז אפשר לקיים בפועל את
כל התורה והמצוות.
וזהו הטעם שהלכות מלכים באו בסיום ספר
הלכות הי"ד החזקה המקיף את הלכות התורה
כולה ,כיון השלימות של קיום כל התורה והלכותי'
הוא ע"י המלכים.

מה הטעם שמשיח הוא
מעיקרי האמונה?
ידוע שהרמב"ם מנה את האמונה בביאת
המשיח כאחד מעיקרי האמונה ,וכבר הקשה בזה
החתם סופר "א"א לי בשום אופן להאמין שתהי'
גאולתינו א' מעיקרי הדת ושאם יפול היסוד תפול
החומה חלילה" (שו"ת חת"ס חיו"ד בסופו סי' שנו),
וממשיך שם שאילו לא נגאל בחטאינו האם ח"ו
נפסיק לקיים המצוות וכו' ומדוע נחשבת הגאולה
לא' מהעיקרים.
והנה בראש אמנה (פי"ד) מבאר שהוא "לפי
שביאת המשיח באה מפורשת בתורה ובנביאים
ובכתובים כו' לכן הכופר בביאתו הרי הוא כאלו
כופר בתורה ובנביאים ובכתובים" (וראה שו"ת חת"ס
שם).
אמנם ,יש לבאר בעומק יותר:
עיקר גדרו ועניינו של משיח אינו רק מה שיגאל
את ישראל מצרותיהם ומגלותם ,כ"א להחזיר את
האפשרות לקיום התורה ומצוותי' בשלימות (כמו
שנתבאר כאן באריכות) .ועפ"ז נמצא שביאת המשיח
נוגע לשלימות גדר התורה עצמה ,שרק בזמן
שהתורה וקיומה יהיו בשלימות – אז גדר התורה
בא לשלימותו.
כלומר ,זה ש"התורה הזאת חוקי' ומשפטי'
לעולם ולעולמי עולמים" (לשון הרמב"ם כאן ה"ג) אינו
רק בענין ציווי הקב"ה ,שכל ציוויו נצחיים המה
ואין בהם שינוי ,הוספה או גרעון אלא נצחיים הם
לעד ,אלא גם נצחיות ושלימות זו הוא גם בלימודה
וקיומה בפועל ,שגם הם צריכים להתקיים כולם
בשלימותם בלי הוספה וגרעון .וענין זה יהי' בביאת
מלך המשיח.
ובזה מיושב היטב הטעם שביאת המשיח
נחשבת לעיקר מעיקרי תורה ,שאף שברור שגם
בזמן שמשיח עוד לא הגיע – לא יבטל ח"ו קיום
התורה והמצוות ,אבל מאידך – גדר התורה עצמה
מחייב שיהי' זמן שבו התורה והמצוות יבואו לידי
שלימות .ומכיון שענין זה יהי' רק לאחר ביאת
המשיח ,לפיכך הוי זה מעיקרי הדת.

