


פתח דבר

קרב ובא יום חגם של רבבות אלפי ישראל, בו מסיימים את לימוד כל ספר "משנה תורה" לרבינו 

זצוקלה"ה  מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק  של  הקדושה  תקנתו  כפי  הארבעים,  בפעם  מיימון  בן  משה 

נבג"מ זי"ע, שתיקן לימוד יומי בספר משנה תורה על הסדר, שלשה פרקים בכל יום.

בהשגחה פרטית גלוי' סיום הרמב"ם במחזור זה הוא ביום ג' תמוז הבע"ל, יומא דהילולא רבא של 

בעל התקנה, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

וביאורים  עיונים  ובו  הגאולה",  "אוצרות  קובץ  בזה  לאור  אנו  מוציאים  זה  חשוב  תאריך  לרגל 

להרמב"ם,  תורה  משנה  ספר  את  המסיימים  בפרקים  זי"ע  מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק  של  מתורתו 

אשר שם קבע הרמב"ם את גדרי ימות המשיח והגאולה העתידה לפי ההלכה.

בו  העת  את  להחיש  וההתעסקות  לגאולה,  הציפי'  אשר  ישראל,  בית  בתפוצות  ומפורסם  ידוע 

בפעולותיו  הן  בהם,  לעסוק  זי"ע  רבינו  שהרבה  מהדברים  אחד  היו  גואל,  לציון  ובא  עמו  ה'  יפקוד 

הקדושות והן מה שהרבה לדבר ולעורר על גודל הנחיצות בציפי' והכנה לקראת גאולתנו הקרובה.

וכמו שמצינו בדברים רבים שעסק בהם רבינו, שתחילה וראשית דבר, עסק בסוגיא זו כפי שהיא 

בתורה, ודרש בפרטי' בכל אופני הלימוד בפשט, רמז, דרוש וסוד, הלכה, אגדה וחסידות ובהוראות 

שאפשר להפיק מהם בעבודת האדם לקונו.

הנסים  המשיח,  ימות  של  במהותם  רבים  ביאורים  רבינו  של  בתורתו  שמצינו  בענייננו,  הוא  וכן 

שיקרו בימים ההם, חידושו של מלך המשיח וגודל מעלתו, ובעוד פרטים רבים בסוגיא מיוחדת זו.

תורה  משנה  דספר  האחרונים  הפרקים  לשני  ביאוריו  הם  אלו,  לביאורים  וראשונים  וראש 

ועיקריים  יסודיים  ביאורים  מהם  והוציא  אלו  שבפרקים  אות  בכל  לדייק  רבינו  שהרבה  להרמב"ם, 

במהותם של ימות המשיח.

לערוך  נוהג  הי'  אז  ברמב"ם,  הלימוד  למסלול  הסיומים  בעת  נאמרו  אלו  מביאורים  עיקרי  חלק 

הדרן מיוחד שבו פלפל ודייק בדברי הרמב"ם בהתחלת ספרו ובסיומו.

בעזרת השי"ת, מתכוונים אנו להוציא לאור ספר בשם "אוצרות הגאולה" ובו יבואו ביאורי רבינו 

על הגאולה העתידה. וקובץ זה שבא לפניכם כאן הוא חלק ראשון מתוך הספר שיצא לאור בעתיד.

וזאת למודעי, שבדרך כלל לא הובאו הביאורים כפי שנאמרו, ואף עובדו מחדש ונערכו ע"י חברי 

המקורות  עם  והרחבתם  העניינים  בפרטי  השקו"ט  ריבוי  הושמט  העיבוד  בעת  ולפעמים  המערכת, 

יותר  ונתבארו  הורחבו  וכאן  בקיצור  נאמרו  הביאורים  אשר  להיפך,  ויש  במקורם,  מופיעים  שהם  כפי 

ייתכן  העורכים  דעת  וקוצר  המושג  שמעומק  ופשוט  רבינו.  בתורת  אחרים  במקומות  המבואר  ע"פ 

שימצאו טעויות וכיו"ב, והן על אחריות המערכת בלבד, ושגיאות מי יבין. ועל כן פשוט שמי שבידו 

לעמוד  ויוכל  טוב,  וימצא  הדברים,  במקורי  שיעיין  מוטב  הביאורים,  בהבנת  שמתקשה  או  הערה 

בעצמו על אמתת הדברים.

•

קוינו  ד"לישועתך  וזעקתנו  תפילתנו  את  וישמע  עמו,  על  ה'  שירחם  נזכה  שבמהרה  תפילה,  אנו 

כל היום", וכבר בימים אלו נראה בקיום דברי הרמב"ם בסיום וחותם ספרו על ימות המשיח "ובאותו 

וכל  הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה  ותחרות,  קנאה  ולא  מלחמה,  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן 

ישראל  יהיו  ולפיכך  בלבד.  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי'  ולא  כעפר,  מצויין  המעדנים 

חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ 

דעה את ה' כמים לים מכסים", במהרה, ובעגלא דידן.
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לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ המכון:
הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב מ‡יר יע˜ב זילבר˘טרום,  

הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, 
הרב י˘ר‡ל ‡רי' לייב רבינוביı, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

אוצרות הגאולהל

חי'  "ו‰˘ב˙י  בו  ˘נ‡מר  מפור˘  מכ˙וב  ‰ר‡ב"„  ע"ז  ו‰˘י‚ 
כב˘"  עם  ז‡ב  "ו‚ר  ‰כ˙וב  ˘ל„ע˙ו  ו‰יינו,   ."ıר‡‰ מן  רע‰ 

י˙˜יים כפ˘וטו, כלומר ˘י‰י' ‡ז ˘ינוי מנ‰‚ו ˘ל עולם.

מחלו˜˙  ז‰  ‰וי  ˘לכ‡ור‰  ל˘‡ול  ני˙ן  זו  פלו‚˙‡  על  ו‚ם 
ו˘ינויים  ומופ˙ים  ניסים  לבו‡  לע˙י„  י‰יו  ‡ם  ˘במˆי‡ו˙, 

במנ‰‚ו ˘ל עולם ‡ו ל‡.

 (‰  ,„ ב,   ,‡ (סימנים  לעיל  ‰נ˙ב‡ר  פי  על  ז‰  ‚ם  ליי˘ב  י˘  ‡ך 
ל„ע˙  ˘‚ם  לומר  „מוכרחים  ב‡ריכו˙,  ‰רמב"ם  ˘יט˙  בבי‡ור 
‚ם  ˘כן  עולם,  ˘ל  במנ‰‚ו  ˘ינויים  ˘י‰יו  ‰„בר  ברור  ‰רמב"ם 
˘ל  מנ‰‚ו  ˘ינוי  לך  ו‡ין  ב„˙,  עי˜ר  ‰י‡  ‰מ˙ים  ˙חיי˙  ל„ע˙ו 
˘ינוי  ‡ין  ‰רמב"ם  ˘ל„ע˙  ‡ל‡  ‰מ˙ים,  מ˙חיי˙  ‚„ול  עולם 
ל˘ם  ול‡  ‚ופ‡,  ימו˙ ‰מ˘יח  ˘ל  מ‚„רם  חל˜  עולם  ˘ל  מנ‰‚ו 

ז‰ ב‡ מ˘יח.

י‰י'  ל‰ר‡ב"„ ‡ם  בין ‰רמב"ם  ˘‰מחלו˜˙  לומר,  י˘  ועפ"ז 
ל‰רמב"ם  „‚ם  במˆי‡ו˙,  מחלו˜˙  עולם, ‡ינ‰  ˘ל  מנ‰‚ו  ˘ינוי 
י‰י' ז‰ במˆי‡ו˙, כ"‡ מחלו˜˙ על עי˜רם ˘ל „ברים על פי ‰לכ‰ 
– ˘ל˘יט˙ ‰ר‡ב"„ ˘ינויים ‡לו ˘בעולם וכו' ‰ם חל˜ מ˙פ˜י„ו 
‰עי˜רי ˘ל מלך ‰מ˘יח ב‰ב‡˙ ‰‚‡ול‰, מ˘‡"כ ל‰רמב"ם ‡ין 
ל‰עלו˙ ז‰ על ‰לב ˘ז‰ חל˜ מעי˜ר ˙פ˜י„ו ו‰‚„ר˙ מ‰ו˙ו ˘ל 
כ„בר  יבו‡ו  ‡ז  ˘י‰יו  ‰˘ינויים  וכל  ‰לכ‰,  פי  על  ‰מ˘יח  מלך 

נוסף ˘יע˘‰ ‰˜ב"‰ בע˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰.

[וב‚וף ˘יט˙ ‰רמב"ם ב˘ינוי מנ‰‚ו ˘ל עולם בימו˙ ‰מ˘יח 

נ˙ב‡רו ב' ‡ופנים (בסימן „):

˙פ˜י„ו   ˙‡ ‰מ˘יח  מלך  יע˘‰  ‰מ˘יח  בי‡˙  ב˙חיל˙   .‡

ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰   ˙‡ ל˜יים  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ ל‰חזיר  ˘‰ו‡  ‰עי˜רי 

ב˘למו˙, וב˙˜ופ‰ זו ל‡ יוז˜˜ לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים, ול‡ יעל‰ 

על ‰לב ˘ˆריך ל‰יו˙ ˘ינוי במנ‰‚ו ˘ל עולם בז‰, ‡מנם ב˙˜ופ‰ 

מ‡וחר˙ יו˙ר, ‡כן י‰יו ˘ינויים בעולם, כ˙חיי˙ ‰מ˙ים וכיו"ב.

ב‡‚ר˙  עˆמו  ‰רמב"ם  מ"˘  ע"פ  (˘ם)  נ˙ב‡ר  מזו  י˙יר‰  ב. 

‡לו  ˘נבו‡ו˙  ˙ור‰  במ˘נ‰  ל‰לכ‰  ˘כ˙ב  ˘מ‰  ‰מ˙ים  ˙חיי˙ 

˘יי˙כן  כיון  ‰חלטי",  ז‰  „ברינו  "‡ין  ‰נ‰  וחי„‰"  "מ˘ל  ‰ם 

‰„בר ˘י‰יו ‰„ברים כפ˘וטן, ו‰יינו כבר ב˙חיל˙ ימו˙ ‰מ˘יח, 

‰מ˘יח,  ימו˙  ב˙חיל˙  כבר  "זכו"  ˘ל  במˆב  י˘ר‡ל  י‰יו  ב‡ם 

˘י‰יו  ‰לב  על  יעל‰  ˘ל‡  ל‰לכ‰  כ˙ב  ˘‡עפ"כ  ˘‰טעם  ‡ל‡ 

˘ינויים במנ‰‚ו ˘ל עולם, ‰יינו מ˘ום ˘בספר ‰‰לכ‰ ˘לו פס˜ 

כפי ˘מוכרח ל‰יו˙ מˆ„ ‰‰לכ‰ כיˆ„ מ˘יח יבו‡, ‡בל ל‡ ‰זכיר 

˘יי˙כן ˘י‰יו ניסים ו˘ינויים במנ‰‚ו ˘ל עולם ˘‰ו‡ „בר ‰˙לוי 

במˆבם ˘ל י˘ר‡ל, ו‰ר˘ו˙ לכל ‡ח„ נ˙ונ‰ וכו'. יעו"˘ ב‡ריכו˙ 

‰בי‡ור בז‰].

גאולה לפי ערך האדם
ביאת  בענין  התנאים  של  שמחלוקתם  ואילך)  ב  (סעיף  לעיל  נתבאר 

הנביא  אליהו  יסיר  עלמא  לכולי  אלא  שבמציאות,  פלוגתא  אינה  אליהו 

את כל החמסים, אלא שנחלקו בהגדרת שליחות אליהו לקראת הגאולה, 

בעניין  אליהו  של  לשליחותו  נחשב  במשנה  הנפרטים  מהדברים  מה 

הגאולה, ומה נחשב מעשה בפני עצמו שלא קשור לגאולה.

זה,  בדבר  התנאים  מחלוקת  שורש  לבאר  פנימי  טעם  להוסיף  ויש 

כשליחותו  ייחשב  ומה  עצמו  בפני  כדבר  אליהו  יעשה  מה  נחלקו  מדוע 

הקשורה לגאולה.

דהנה, הגם שבאופן כללי ברור מתי הוא מצב של גלות ומתי הוא מצב 

אישים  אצל  וחומרתו  הגלות  עניין  בין  שינויים  מצינו  עדיין  גאולה,  של 

שניהם  היו  יוחאי  בר  שמעון  ורבי  הקדוש  שרבינו  הגם  ולדוגמא:  שונים. 

(ראה  כידוע  אנטונינוס  עם  בידידות  הי'  הק'  רבינו  הנה  רומי,  מלכות  תחת 

רשב"י  ואילו  מלכות,  גזירת  לגבי'  שייך  הי'  שלא  וברור  ואילך),  א  י,  ע"ז  בזה 

נשמת  מעלת  לגבי  ומאידך,  ב).  לג,  (שבת  מלכות  מאותה  לברוח  הוזקק 

בשם  מפאריטש  הלל  ר'  להרה"צ  א)  לז,  (שמות  הרימון  (פלח  מבואר  רשב"י 

אדמו"ר הזקן נ"ע) ש"לפני נשמות הגבוהות כמו רשב"י, לא נחרב הבית כו'". 

[וראה במקורי הדברים עוד דוגמאות לזה – הן בכללות ישראל – שגם 

בגלות כולנו בני חורין (ע"פ מהר"ל בגבורות ה' פס"א), ומאידך אין להשוות 

מצב של גלות למצב של בניין הבית. והן לגבי כל יהודי – שיכול גם בזמן 

הקדש  (אגרת  התפילה  עבודת  ידי  על  גאולה  של  למצב  להגיע  הגלות 

על  שהיא  הגומל,  ברכת  ב)  נד,  (ברכות  הלכה  ע"פ   – ומאידך  ס"ד),  (תניא) 

גאולת הפרט, נאמרת רק ביציאה מבית האסורים וכיו"ב]. 

הסרת  לגבי  סבר  מהם  אחד  שכל  התנאים,  מחלוקת  לבאר  יש  ועפ"ז 

חמס מסויימת אם היא חלק ושלב של הגאולה או עניין בפני עצמו, לפי 

הגדרת הגלות והגאולה שלפי מצבו ומדרגתו של אותו תנא.

לשם מה אליהו בא?!
כתב הרמב"ם אודות ביאת אליהו הנביא (הלכות מלכים פי"ב ה"ב, הובא 

אלא  וכו'  הטמא  לטהר  ולא  הטהור  לטמא  לא  בא  "ואינו  לעיל):  והתבאר 

מלך  לגבי  כתב  (ה"ג)  זה  שלאחרי  בהלכה  ולקמן  בעולם".  שלום  לשום 

המשיח: "יתייחסו כולם על פיו וכו' ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם, 

שמודיע שזה משבט פלוני וכו', אבל אינו אומר על שהם בחזקת כשרות 

זה ממזר וזה עבד וכו'".

בא",  "אינו  הנביא  אליהו  לגבי  כתב  מדוע  הרמב"ם  בלשון  לדייק  ויש 

לגבי  זה  שלאחרי  בהלכה  שאומר  כלשון  לומר  מתאים  יותר  דלכאורה 

משיח "ואינו אומר".

שהובאה  התנאים  שבמחלוקת  בפנים  הנתבאר  פי  על  ליישב  ויש 

כל  יעשה  עלמא  לכולי  הנה  הנביא,  אליהו  יעשה  מה  בעדויות  במשנה 

המחלוקת  יישב  וגם  ירחק  וגם  יטהר  גם   – במשנה  שם  המנויים  הדברים 

יעשה  אלו  מדברים  מה  התנאים  שנחלקו  אלא  בעולם,  שלום  ישים  וגם 

מהם  ומה  המשיח,  ביאת  עם  בקשר  ושליחותו  תפקידו  כעיקר  אליהו 

יעשה כעניינים בפני עצמם שאינם שייכים ביחוד לשליחות זו.

שלום  ישים  שאליהו  כחכמים  הרמב"ם  שפסק  שהגם  מובן  ועפ"ז   

("אינו  יטהר  ולא  יטמא  לא  שאליהו  לכתוב  יכול  אינו  אעפ"כ  בעולם, 

אלא  ויטהר.  יטמא  אליהו  שלפועל  כיון  וכיו"ב),  טהור"  או  טמא  אומר 

לטמא  לא  בא  הנביא "אינו  שאליהו  לומר  בלשונו  ודייק  הרמב"ם  הדגיש 

וכו' ולא לטהר", כשכוונת דבריו שאף שאליהו יעשה דברים אלו, הנה לא 

לשם כך הוא בא בשליחותו זו, וכל עיקר מטרת ביאתו אינה אלא לשום 

שלום בעולם.



כט אוצרות הגאולה

˘לום  ל˘ום  יבו‡  ˘‡לי‰ו  כחכמים  ˘‰לכ‰  ‰ב',  בעניין  „ינו 
מ˙‡ים  ו‰י'  בי‡˙ו,  זמן  על  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מחלו˜˙  ב˙וך  בעולם, 
ב˘לימו˙,  בי‡˙ו  זמן  בענין  יכ˙וב ‡˙ ‰מחלו˜˙  ˘˙חיל‰  יו˙ר 

ול‡חר מכן לב‡ר ˙וכן ˘ליחו˙ו ˘ל ‡לי‰ו?

• ד •

האם יסלק אליהו החמסים או 
שרק יבשר על הגאולה?

˘יע˘‰  מ‰  במחלו˜˙ ‡ו„ו˙ ‰˙וכן  יסו„ ‰נ"ל  פי  על  ‡מנם, 
כל   ˙‡ ‡לי‰ו  יע˘‰  עלמ‡  לכולי  ‡˘ר  לבו‡,  לע˙י„  ‡לי‰ו 
סילו˜  ‚„ר  ‰ו‡  מ„בריו  ‡יז‰  ר˜  ‰י‡  ו‰מחלו˜˙  ‰„ברים, 
„בר  ו‡יז‰  ‰מ˘יח,  בי‡˙  ל˜ר‡˙  ב˘ליחו˙ו  ˘יע˘‰  ‰חמסים 
ברמב"ם,  ליי˘ב ‚ם ‰˘‡לו˙ ‰נ"ל  י˘  עˆמו,  בפני  כעניין  יע˘‰ 
˘ל‡  במˆי‡ו˙,  מחלו˜˙  ‡ינ‰  זו  מחלו˜˙  ‚ם  ˘‡כן  לומר  „י˘ 
ומ‚ו‚ ‡ו  ‚ו‚  מלחמ˙  בפועל ‡ם ˜ו„ם  יעמו„ ‡לי‰ו  מ˙י  נחל˜ו 
ממ˘ ˜ו„ם בי‡˙ ‰מ˘יח, כיון ˘לכו"ע זמן עמי„˙ ‡לי‰ו ‰נבי‡ 

בפועל י‰י' ˜ו„ם מלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚. 

מחלו˜˙ם  לפר˘  י˘  ‡לי‰ו,  יעמו„  מ˙י  נחל˜ו  ˘ל‡  וכיון 
ב‡ופן ‡חר, ˘‡ינ‰ מחלו˜˙ בפני עˆמ‰, ‡ל‡ ‚ם כ‡ן נחל˜ו מ‰ 
"בו‡  לפני  ˘ליחו˙ו  כעי˜ר  ‰נבי‡  ‡לי‰ו  ˘יע˘‰  ‰מע˘‰  י‰י' 
‰י‡  ‰רמב"ם  ˘‰וסיף  ‰חכמים  ˘„ע˙  לח„˘  „נר‡‰   ,"'‰ יום 
„במ˘נ‰  ‰נ"ל.  במ˘נ‰  מוזכר˙  ˘ל‡  זו,  במחלו˜˙  נוספ˙  „ע‰ 
‡לי‰ו  ˘יע˘‰  ‰מיוח„˙  ‰פעול‰   – כולם  ל„ע˙  ‰נ‰  בע„ויו˙, 
‰י‡ ‰סר˙ וסילו˜ ‰חמסים (ר˜ ˘בז‰ עˆמו נחל˜ו ‡יז‰ פעולו˙ 

מפעולו˙יו ˘ל ‡לי‰ו נח˘בו˙ כסילו˜ ‰חמסים).

מ˘‡"כ ל„ע‰ זו ‰נוספ˙ ˘מבי‡ ‰רמב"ם, ‰נ‰ ‰‚ם ˘‡לי‰ו 
יעמו„ ˜ו„ם לכן ויע˘‰ ‡˙ כל ‰פעולו˙, ובכללם סילו˜ ‰חמסים, 
˘פס˜  בע„יו˙  חכמים  (כ„ע˙  בעולם  ˘לום  י˘ים  ˘‡לי‰ו  מ‰  ˘‰ו‡ 
מ˘ליחו˙ו  חל˜  כל ‰מע˘ים ‰‡לו  ז‰ ‡ין  בכל  כוו˙יי‰ו),  ‰רמב"ם 

‰מיוח„˙ ˘ל ‡לי‰ו, ‡ל‡ עניינים בפני עˆמם.

ו‰מטר‰ ˘ל˘מ‰ יבו‡ ‡לי‰ו ל„ע˙ חכמים ‡לו ‰י‡ ל‡ ל˘ום 
˘‰ו‡  ז‰  עˆם  ר˜  סילו˜ ‰חמסים,  ל‡  נוסף, ‚ם  ˙פ˜י„  עניין ‡ו 
על  ב)  (מ‚,  בעירובין  ‰סו‚י‡  וכפ˘טו˙  ‰מ˘יח.  בי‡˙   ˙‡ יב˘ר 
בן  בי‡˙  ˘"לפני  מ‰  ˘‰ו‡  ‰מ˘יח,  בי‡˙  ˜ו„ם  ‡לי‰ו  בי‡˙ 
חכמים ‡לו ‰י‡  ו„ע˙  ˘ם).  עירובין  (ר˘"י  לב˘ר"  יבו‡ ‡לי‰ו  „ו„ 
ב‡  ˘ל‡  ‡לי‰ו,  בי‡˙  מטר˙  זו‰י  לב˘ר"  ‡לי‰ו  ˘"יבו‡  „מ‰ 
(ב˙פ˜י„ו ז‰ ‰˘ייך לבי‡˙ ‰מ˘יח) ‡ל‡ לב˘ר ‡ו„ו˙ ‰‚‡ול‰.

מלחמ˙  ˜ו„ם  ‡לי‰ו  יעמו„  זו  ל„ע‰  ˘‚ם  ‰„בר  נכון  ו‡כן 
במ˘נ‰  חכמים  ˘‡מרו  ‰„ברים  ˘‡ר  כל   ˙‡ ויע˘‰  ומ‚ו‚  ‚ו‚ 
ר˜  ˘‰י‡  בי‡˙ו  מעי˜ר  כחל˜  יע˘‰  ל‡  ז‰  כל  ‡בל  „ע„ויו˙, 

לב˘ר ‡ו„ו˙ ‰‚‡ול‰.

ועפ"ז יובן ס„ר ‰„ברים ברמב"ם:

˙חיל‰ כו˙ב, ˘"יר‡‰ מפ˘וטם ˘ל „ברי ‰נבי‡ים ˘ב˙חיל˙ 
ומ‚ו‚  מלחמ˙ ‚ו‚  ו˘˜ו„ם  ומ‚ו‚,  מלחמ˙ ‚ו‚  ימו˙ ‰מ˘יח ˙‰י' 
לבם, ˘נ‡מר ‰נ‰ ‡נכי ˘ולח  ול‰כין  י˘ר‡ל  לי˘ר  נבי‡  יעמו„ 

‰˙חל˙  ‡ינם  ‰רמב"ם  ˘כו˙ב  ‡לו  ˘„ברים  ‚ו'",  ‡לי'   ˙‡ לכם 
עמי„˙  עלמ‡  לכולי  כנ"ל,  ˘‰רי,  עמי„˙ ‡לי‰ו,  בזמן  ‰פלו‚˙‡ 
„"יעמו„  ו‰‡  ומ‚ו‚",  ‚ו‚  מלחמ˙  "˜ו„ם  ˙‰י'  בפועל  ‡לי‰ו 

נבי‡ לי˘ר י˘ר‡ל ול‰כין לבם" – ‚ם ז‰ לכולי עלמ‡ ‰ו‡.

 ˙‡ לכם  ˘ולח  ‡נכי  "‰נ‰  ‰כ˙וב  פירו˘  על  נחל˜ו?  מ‰  על 
‡לי' ‚ו'", ‰‡ם מ‰ ˘יסל˜ מ˘יח ‡˙ ‰חמסים (ו‰ו‡ מ‰ ˘נ‡מר 
חל˜  ‰ו‡  ‚ם  בנים")  על  ‡בו˙  לב  "ו‰˘יב  ‰כ˙וב  ב‰מ˘ך 
לכם  ˘ולח  ‡נכי  "‰נ‰  ובמיל‡  ‡לי‰ו,  ˘ל  ‰מיוח„˙  מ˘ליחו˙ו 
‡˙ ‡לי‰ו" ˜‡י ‚ם על מ‰ ˘נ‡מר "ו‰˘יב לב ‡בו˙", ‡ו ˘‰כ˙וב 
"‰נ‰ ‡נכי ˘ולח לכם" ‰ו‡ ענין בפני עˆמו, ˘‰˜ב"‰ י˘לח ‡˙ 
וכל  על ‰‚‡ול‰,  לב˘ר  ור˜  ˘‰י‡ ‡ך  מיוח„˙  ב˘ליחו˙  ‡לי‰ו 
ענינים  סילו˜ ‰חמסים, ‰ם  כולל  ˘יע˘‰ ‡לי‰ו,  ˘‡ר ‰פעולו˙ 

בפני עˆמם.

וז‰ מ‰ ˘ממ˘יך ‰רמב"ם ומבי‡ ‡˙ ˘˙י ‰„עו˙ ב˙וכן בי‡˙ 
‡לי‰ו, ל˘ם מ‰ ‰ו‡ "ב‡":

‡. "ו‡ינו ב‡ ל‡ לטמ‡ ‰ט‰ור ול‡ לט‰ר ‰טמ‡, ול‡ לפסול 
פסולין,  ˘‰וחז˜ו  מי  ל‰כ˘יר  ול‡  כ˘רו˙  בחז˜˙  ˘‰ם  ‡נ˘ים 
בנים",  על  ‡בו˙  לב  ו‰˘יב  ˘נ‡מר  בעולם,  ˘לום  ל˘ום  ‡ל‡ 
˘סילו˜  בע„יו˙  חכמים  ˘יט˙   ˙‡ ‰רמב"ם  מבי‡  ‡לו  ב„ברים 
‰חמסים ‰ו‡ חל˜ מ˙וכן ˘ליחו˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל ‡לי‰ו, ˘"‡ינו 

ב‡ כו' ‡ל‡ ל˘ום ˘לום בעולם", ו‰י‡ סיב˙ בי‡˙ו.

יבו‡  ‰מ˘יח  בי‡˙  ˘˜ו„ם  ‡ומרים  ‰חכמים  מן  "וי˘  ב. 
ר˜  יעמו„  ˘‡לי‰ו  לומר  לפי ‰נ"ל ‡ינ‰  ˘כוונ˙ „בריו  ‡לי‰ו", 
לימו˙  כ‰˜„מ‰  ‰מיוח„˙  ˘˘ליחו˙ו  לומר  ‡ל‡  ˜ו„ם,  ול‡  ‡ז 
‰מ˘יח ‡ינ‰ מ‰ ˘יסל˜ ‰חמסים, ‡ל‡ מ‰ ˘"יבו‡ ‡לי‰ו" ‰ו‡ 

"˜ו„ם בי‡˙ ‰מ˘יח", ‰יינו מ‰ ˘יבו‡ לב˘ר על ‰‚‡ול‰.

מלחמ˙  על ˜ו„ם  כ˘מ„בר  זו,  ˘ב˙חיל˙ ‰לכ‰  מ‰  [ומ„ויי˜ 
כ˘מבי‡  וב‰מ˘ך  נבי‡",  "יעמו„  ‰רמב"ם  כו˙ב  ומ‚ו‚  ‚ו‚ 
ב‡"  "‡ינו  כו˙ב  מן ‰חכמים"  "י˘  ו˘יט˙  בע„יו˙  חכמים  „ע˙ 
ו"יבו‡ ‡לי‰ו", „י"ל ˘‰ו‡ מפני ˘‰‡ ˘˜ו„ם מלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚ 
יעמו„ ‡לי‰ו ‰נבי‡ ‰ו‡ לכולי עלמ‡, ומ‰ ˘נחל˜ו ‰ו‡ על ‚„ר 
"בי‡˙ ‡לי‰ו", ו‰יינו ˙וכן ˘ליחו˙ו ‰מיוח„˙ ב˘ייכו˙ ל‚‡ול‰ 

‰ע˙י„‰, ‡ם סילו˜ ‰חמסים בכלל ז‰ ‡ו ל‡].

• ה •

איך תתכן פלוגתא במציאות אם 
יהיו נסים לעתיד לבוא?

וי˘ לומר ˘על פי יסו„ ז‰ ˘כיון ˘ל‡ ˙˙כן פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙, 
ב˙וכן  ˘נחל˜ו  במˆי‡ו˙  כמחלו˜˙  ‰נר‡ו˙  פלו‚˙ו˙  לפר˘  י˘ 
ו‰‚„ר‰, י˘ לב‡ר מחלו˜˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ ב˙חיל˙ פר˜ ז‰:

‰פר˜:  ב˙חיל˙  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  מ‰  ‰וב‡   (‰-„ (בסימנים  לעיל 
עולם  ˘ל  ממנ‰‚ו  יבטל „בר  ˘בימו˙ ‰מ˘יח  על ‰לב  יעל‰  "‡ל 
וכו' ‡ל‡ עולם כמנ‰‚ו נו‰‚. וז‰ ˘נ‡מר בי˘עי' (י‡, ו) ו‚ר ז‡ב עם 
עם  בטח  יו˘בין  י˘ר‡ל  ˘י‰יו  ענין ‰„בר  וחי„‰,  מ˘ל  ו‚ו',  כב˘ 
ר˘עי ‰‚וים ‰מ˘ולים כז‡ב וכנמר וכו', ויחזרו כולם ל„˙ ‰‡מ˙". 

הוגה  "מלך  או  גדול"  ונביא  "חכם   – משיח  א. 
................................................................ ד בתורה"?

 / נבי‡?  י‰י'  ˘מ˘יח  מלכים  ב‰ל'  ל‡ ‰זכיר ‰רמב"ם  מ„וע 
מ‰ו˙ו ו‚„רו ˘ל מלך ‰מ˘יח על פי ‰לכ‰ – ˘לימו˙ ‰˙ור‰ 
כב˙חיל‰ / מ„וע ‰‡ומר ˘מ˘יח ˆריך ל˘נו˙ „ברים בעולם 
– מוסיף ‡ו ‚ורע ב˙ור‰ ח"ו? - בי‡ור מ˜יף ב„ברי ‰רמב"ם 

ב‰לכו˙ מלכים על מ‰ו˙ו ו‚„רו ˘ל מלך ‰מ˘יח

ספר  כל  בסיום  ב‡ו˙  מלכים  ˘‰לכו˙  מ‰ ‰טעם  פנינים:   •
‰י‡  ‰מ˘יח  בבי‡˙  ˘‰‡מונ‰  ‰טעם  מ‰   / ˙ור‰?  מ˘נ‰ 

מעי˜רי ‰‡מונ‰?

דוד  של  מלכותם   – המשיחים"  בשני  נבא  "ושם  ב. 
ומשיח....................................................................ח

‰מ˘יח?  בי‡˙  על  ‰וכחו˙  ל˘˙י  ‰רמב"ם  נˆרך  מ„וע 
‰מלך  „ו„  ‰יו˙  על  מ˘יח  ב‰ל'  ‰רמב"ם  מ‡ריך  מ„וע   /
"מ˘יח ‰ר‡˘ון"? / ‚„רו ומ‰ו˙ו ˘ל מ˘יח – ‰חזר˙ מלכו˙ 
„ו„ ליו˘נ‰ - בי‡ור מ˜יף ב‰וכח‰ ˘מבי‡ ‰רמב"ם על בי‡˙ 

‰מ˘יח מ"פר˘˙ בלעם"

˘"‰˙ור‰  מ‰  ‰מ˘יח  ל˙י‡ור  מינ‰  נפ˜‡  מ‡י  פנינים:   •
‰עי„‰ עליו"? / ‰פרט ב˘לימו˙ ‰˙ור‰ ˘יו„עים ר˜ מערי 

מ˜לט

ובמצוות  בנבואה  הגאולה  שבהבטחת  התוקף  ג. 
התורה.................................................................. יב

מ‰יכן יו„עים ˘‰בטח˙ ‰‚‡ול‰ ‰י‡ פרט ממˆוו˙ ‰˙ור‰? / 
מ‰ ‰חילו˜ בין ‰וו„‡ו˙ ˘בנבו‡‰ לטוב‰ ל˙ו˜ף ˘בנˆחיו˙ 
 - ‰˙ור‰  ממˆוו˙  ל‚ורע  ב˙ור‰  כופר  בין   / ‰˙ור‰?  מˆוו˙ 
בי‡ור מ˜יף בר‡יו˙ ˘מבי‡ ‰רמב"ם על ‰‚‡ול‰ ˘בכל ‡ח˙ 

מ‰ן מוסיף חי„ו˘ ב˙ו˜ף ˘ב‰בטח˙ ‰‚‡ול‰

• פנינים: ‰ˆריכו˙‡ בר‡י' מפר˘˙ נˆבים ומנבו‡˙ בלעם / 
חומר ‰כפיר‰ ב„ברי ‰נבי‡

לדעת  וניסים  פלאות  המשיח  בימות  יהיו  האם  ד. 
............................................................. טז הרמב"ם?

 / ‰מ˙ים?  ˙חיי˙  ˙‰י'  ו‰רי  ‰עולם  מנ‰‚  י˙בטל  ל‡  ‰י‡ך 
בפר˜ים  ‰רמב"ם  ב„ברי  ‰מ˘יח  ימו˙  ˘ל  מ‰ו˙ם  ‰‚„ר˙ 
לז‰  ר‡י'  ל‡ ‰בי‡ ‰רמב"ם  מ„וע   / מלכים  ‰‡חרונים „‰ל' 
כיˆ„   – ‰„ברים  ˙יווך   / בימו˙ ‰מ˘יח?  מופ˙ים  י‰יו  ˘ל‡ 
ויחיו  מופ˙ים  י‰יו  ו‚ם  ‰עולם  מנ‰‚  יבטל  ל‡  ˘‚ם  י˙כן 
˘י˙רח˘ו  ‰נסים  לבין  מ˘יח  ˘ל  ענינו  עי˜ר  בין   / ‰מ˙ים? 
‡ו˙ו˙  ˘י‰יו  לכך  ו‰‰כרח  ‰טעם   / לז‰  י˘ר‡ל  כ˘יזכו 
ומופ˙ים בימו˙ ‰מ˘יח - בי‡ור מ˜יף ‡ו„ו˙ מ‰ו˙ם ˘ל ימו˙ 

‰מ˘יח ו‰טעם לנסים ˘י˙רח˘ו ‡ז 

 / מ˙ים?  ל‰חיו˙  ˆריך  ‡ינו  ‰מ˘יח  ‰מלך  פנינים:   •
‰חילו˜ בין "‡ל יעל‰ על ‰לב" ל"ו‡ל יעל‰ על „ע˙ך"

............................ כא ה. שתי תקופות בימות המשיח
˘ינוי מנ‰‚ו ˘ל עולם ב‡רı י˘ר‡ל בלב„? / "וכ˙˙ו חרבו˙ם 
ל‡˙ים" – י˙˜יים כפ˘וטו? / ‡ילני סר˜ יע˘ו פירו˙ – מ˘ל 
‰ו‡? / בין נבו‡ו˙ ויעו„ים על מ˘יח עˆמו ליעו„ים על ימו˙ 
‰מ˘יח בכלל / ˙˜ופ˙ "עולם כמנ‰‚ו נו‰‚" ו˙˜ופ˙ "˘ינוי 
בפירו˘  ‰רמב"ם  ב˘יט˙  מ˜יף  בי‡ור   - עולם"  ˘ל  מנ‰‚ו 
‰יעו„ים ˘נ‡מרו על ‰‚‡ול‰ ‡ם ‰ם ב„רך מ˘ל ‡ו כפ˘וטו

וכלי  ‚לוס˜‡ו˙  ˘˙וˆי‡  י˘ר‡ל   ıר‡ ע˙י„‰  פנינים:   •
בין   / מ˘ל?  ב„רך  ‰רמב"ם  מפר˘ם  מ‰  מפני   – מיל˙ 

"עו˘ים פירו˙" ל"יטענו פירו˙"

........................ כו ו. מהי מטרת ביאת אליהו הנביא?
 / י˜רב?  ‡ו  ירח˜  מ˘יח  ‡ם  במˆי‡ו˙  פלו‚˙‡  ˙˙כן  ‡יך 
‰‡ם   / ‰‚‡ול‰?  ˜ו„ם  ‡לי‰ו  יע˘‰  מיוח„˙  פעול‰  ‡יזו 
במˆי‡ו˙?  מחלו˜˙  ‰י‡  ‡לי‰ו  בי‡˙  זמן  ‡ו„ו˙  ‰מחלו˜˙ 
 - ‰‚‡ול‰?  על  יב˘ר  ˘ר˜  ‡ו  ‰חמסים  ‡לי‰ו  יסל˜  ‰‡ם   /

בי‡ור נרחב ב‚„ר בי‡˙ו ˘ל ‡לי‰ו לפני בי‡˙ ‰מ˘יח

• פנינים: ‚‡ול‰ לפי ערך ‰‡„ם / ל˘ם מ‰ ‡לי‰ו ב‡?!

תוכן העניינים

מקורות 
סימן א-ב ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 271 ואילך
סימן ג ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 114 ואילך

סימן ד-ה ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 191 ואילך
סימן ו ע"פ ספר השיחות ה'תשמ"ז ח"א עמ' 302 ואילך



‰ אוצרות הגאולה

א

"משיח – "חכם ונביא גדו
או "מך הוגה בתורה"?

מדוע לא הזכיר הרמב"ם בהל' מלכים שמשיח יהי' נביא? / מהותו וגדרו של מלך המשיח על פי הלכה – 
שלימות 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 - 

• א •

מהו הטעם שלא הזכיר הרמב"ם 
בהל' מלכים שמשיח יהי' נביא?

ומלחמו˙י‰ם  מלכים  (‰לכו˙  ל‰רמב"ם  ˙ור‰  מ˘נ‰  ספר  בסוף 
‰‚‡ול‰  ˘ל  ומ‰ו˙‰  ‚„ר‰   ˙‡ ‰רמב"ם  מב‡ר  י‡-יב)  פר˜ים 

וב˙וך „בריו  מלך ‰מ˘יח.  י„י  על  בימינו  במ‰ר‰  לבו‡  ‰ע˙י„‰ 

כו˙ב: "ו‡ל יעל‰ על „ע˙ך ˘‰מלך ‰מ˘יח ˆריך לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙ 

ומופ˙ים, ומח„˘ „ברים בעולם, ‡ו מחי' מ˙ים, וכיוˆ‡ ב„ברים 

מ˘נ‰  מחכמי  ‚„ול  חכם  ע˜יב‡  רבי  ˘‰רי  כך,  ‰„בר  ‡ין  ‡לו, 

‡ומר  ‰י'  ו‰ו‡  ‰מלך,  כוזיב‡  בן  ˘ל  כליו  נו˘‡  ‰י'  ו‰ו‡  ‰י', 

‡ו˙  ל‡  חכמים  ממנו  ˘‡לו  ול‡  כו'  ‰מ˘יח  ‰מלך  ˘‰ו‡  עליו 

ול‡ מופ˙" (˘ם פי"‡ ‰"‚).

הלכה א
מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  המלך 

המקדש  ובונה  הראשונה  לממשלה  ליושנה  דוד 

בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל  נדחי  ומקבץ 

שמטין  ועושין  קרבנות  מקריבין  מקודם  כשהיו 

מי  וכל  בתורה  האמורה  מצותה  ככל  ויובלות 

לביאתו  מחכה  שאינו  מי  או  בו  מאמין  שאינו 

בתורה  אלא  כופר  הוא  בלבד  נביאים  בשאר  לא 

שנאמר  עליו  העידה  התורה  שהרי  רבינו  ובמשה 

וקבצך  ושב  ורחמך  שבותך  את  אלהיך  ה'  ושב 

וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'. 

כל  כוללים  הם  בתורה  המפורשים  הדברים  ואלו 

הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. אף בפרשת 

במשיח  המשיחים  בשני  נבא  ושם  נאמר  בלעם 

מיד  ישראל  את  שהושיע  דוד  שהוא  הראשון 

שמושיע  מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח  צריהם 

את ישראל [באחרונה] ושם הוא אומר אראנו ולא 

המשיח  מלך  זה  קרוב  ולא  אשורנו  דוד  זה  עתה 

זה  מישראל  שבט  וקם  דוד  זה  מיעקב  כוכב  דרך 

הוא  וכן  דוד  זה  מואב  פאתי  ומחץ  המשיח  מלך 

אומר ויך את מואב וימדדם בחבל וקרקר כל בני 

עד  מים  ומשלו  בו  שנאמר  המשיח  המלך  זה  שת 

אדום  ותהי  שנאמר  דוד  זה  ירשה  אדום  והיה  ים 

לדוד לעבדים וגו' והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח 

שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו'.

•

הלכה ב
אלהיך  ה'  ירחיב  אם  אומר  הוא  מקלט  בערי  אף 

את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם 

לא היה דבר זה ולא צוה הקדוש ברוך הוא לתוהו 

שכל  ראייה  צריך  הדבר  אין  הנביאים  בדברי  אבל 

הספרים מלאים בדבר זה.

•

הלכה ג
ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות 

מחיה  או  בעולם  דברים  ומחדש  ומופתים  אותות 

מתים וכיוצא בדברים אלו אין הדבר כך שהרי רבי 

היה  והוא  היה  משנה  מחכמי  גדול  חכם  עקיבא 

אומר  היה  והוא  המלך  כוזיבא  בן  של  כליו  נושא 

חכמי  וכל  הוא  ודימה  המשיח  המלך  שהוא  עליו 

בעונות  שנהרג  עד  המשיח  המלך  שהוא  דורו 

ממנו  שאלו  ולא  שאינו  להם  נודע  שנהרג  כיון 

חכמים לא אות ולא מופת ועיקר הדברים ככה הן 

שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי 

עולמים ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן.

•

הלכה ד
ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית  מלך  יעמוד  ואם 

במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה 

וילחם  בדקה  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף 

מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח אם עשה 

ישראל  נדחי  וקבץ  במקומו  מקדש  ובנה  והצליח 

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.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק יא

אוצרות הגאולהכח

‡לי‰ו  ˘ל  פעולו˙יו  ‡ו„ו˙  רז"ל  לנו  ˘‚ילו  ובמ‰  ו‡ילך)   ‡ יז,   '‡

"ויעל  בו  ˘‰˙˜יים  ל‡חר  ז‰  „רך  ועל  חייו,  ימי  במ˘ך  ‰נבי‡ 
‡לי‰ו בסער‰ ‰˘מים" (מלכים ב', ב, י‡) ‰נ‰ מבו‡ר במ„ר˘י רז"ל 
ובמיוח„ ב˙נ‡ „בי ‡לי‰ו זוט‡ ורב‰, כמ‰ וכמ‰ עניינים ומ‡ורעו˙ 

˘‡ירעו בזמנים ˘ל‡חרי ז‰ ˘נפעלו על י„י ‡לי‰ו ‰נבי‡.

ונמˆ‡, ˘‡ין כל עניינו ˘ל ‡לי‰ו ‰נבי‡ ר˜ מ‰ ˘יבו‡ ב˜˘ר 
מיני  כל  פועל  ‰נבי‡  ˘‡לי‰ו  ‰„בר  „מובן  ‰˘לימ‰,  ל‚‡ול‰ 

ענינים ו˘ליחויו˙ מ‡˙ ‰˜ב"‰, ˘ל‡ ˜˘ורים ל‰‚‡ול‰ „וו˜‡.

ועפ"ז י˘ לומר ˘‚ם לע˙י„, כ‡˘ר י˘לחו ‡˙ ‡לי‰ו מן ˘מי‡ 
˘ליחו˙ו  מעי˜ר  חל˜  י‰יו  פעולו˙יו  כל  ל‡  ‰‚‡ול‰,  עם  ב˜˘ר 
˘‡ינם  עניינים  כמ‰  יפעל ‚ם  לבי‡˙ ‰מ˘יח, ‡ל‡ ‰ו‡  ‰˘ייכ˙ 

נח˘בים כ˘לבים וחל˜ים ˘ל ‰‚‡ול‰. 

‡לי'   ˙‡ לכם  ˘ולח  ‡נכי  "‰נ‰  ˘נ‡מר  ˘מ‰  מז‰,  ו‰יוˆ‡ 
‡לי‰ו  ˘ל  ˘˘ליחו˙ו  ו‰נור‡",  ‰‚„ול   '‰ יום  בו‡  לפני  ‰נבי‡ 
‰פעולו˙  ‡ו˙ן  ר˜  ‰נ‰  ו‰נור‡"  ‰‚„ול   '‰ יום  ל"בו‡  ˜˘ור‰ 
‰‚‡ול‰, ‰ן ‰נכללו˙  ˘ל  (‰˙חל‰)  ו˘לב  כחל˜  ˘יע˘‰ ‡לי‰ו 
˘ייכים  ˘‡ינם  עניינים  כמ‰  יע˘‰  ‡ז  ‚ם  ‡בל,  ז‰.  בכ˙וב 

ל˘ליחו˙ ˘בכ˙וב ז‰ ‰˜˘ור‰ ביחו„ עם ‰‚‡ול‰. 

˘‡כן  ‰נ"ל,  ‰˙נ‡ים  מחלו˜˙  בבי‡ור   ıל˙ר י˘  ז‰  פי  ועל 
‡ין כ‡ן פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙, ולכולי עלמ‡ ‡לי‰ו ‰נבי‡ יע˘‰ כל 
‰„ברים ‰נזכרים ב„ברי ‰˙נ‡ים במ˘נ‰ – ‚ם ירח˜ ‡˙ ‰מ˜ורבין 
˘לום.  בעולם  יע˘‰  ו‚ם  בזרוע,  ‰מרוח˜ין   ˙‡ י˜רב  ו‚ם  בזרוע 
מ‰  יע˘‰ ‡לי‰ו, ‡ל‡  מ‰  במ˘נ‰ ‡ינ‰  ˘ל ‰˙נ‡ים  ומחלו˜˙ם 
ז‰  בפסו˜  ‰נזכר˙  מ˘ליחו˙ו  כחל˜  ‡לי‰ו  יע˘‰  ‡לו  מ„ברים 
ב˜˘ר עם "בו‡ יום ‰' ‰‚„ול ו‰נור‡", ומ‰ מ‰„ברים יע˘‰ לל‡ 

˜˘ר לעי˜ר ˘ליחו˙ו בנו‚ע לבי‡˙ ‰מ˘יח. 

„לכולי עלמ‡ ˘ליחו˙ ‡לי‰ו ‰˜˘ור‰ עם "בו‡ יום ‰' ‰‚„ול 
ול‡  כולם  בי„  מסור˙  ˘ז‰  ול‰סיר ‰חמסין,  לסל˜  ו‰נור‡" ‰י‡ 
˘ייך בז‰ מחלו˜˙, ול‡י„ך, ‚ם ל‡ נחל˜ו במˆי‡ו˙ ‡יז‰ פעולו˙ 
˘נחל˜ו  ‡ל‡  כולן,  יע˘‰  ‡לי‰ו  עלמ‡,  „לכולי  ‡לי‰ו,  יע˘‰ 
כעי˜ר  ˘יע˘‰  ‰חמסים  כ‰סר˙  נח˘ב˙  ‡לו  פעולו˙  מבין  מ‰ 

˘ליחו˙ו ‰˜˘ור‰ עם ‰‚‡ול‰:

‰מרוח˜ין  ו˜ירוב  בזרוע  ‰מ˜ורבין  ריחו˜  ˜מ‡  ˙נ‡  ל„ע˙ 
ב˜˘ר  ‡לי‰ו  ˘יסל˜  ‰נ"ל  ‰חמסים  בכלל  ‰ם  ˘ני‰ם  בזרוע 
לבי‡˙ ‰מ˘יח, ו‡ילו ל„ע˙ רבי י‰ו„‰ סילו˜ ‰חמס ‰˜˘ור עם 
ירח˜  ל„ע˙ו  ‚ם  ‡בל  בזרוע,  ‰מרוח˜ין  ˜ירוב  ר˜  ‰ו‡  ‰‚‡ול‰ 
מ˘ליחו˙ו  כחל˜  ז‰  י‰י'  ˘ל‡  ‡ל‡  בזרוע  ‰מ˜ורבין  ‡לי‰ו 
‰„בר  בטעם  לומר  (וי˘  עˆמו  בפני  עניין  כ"‡  ‰חמסים,  ל‰סיר 
חמס).  ב‚„ר  ‡ינ‰  (בזרוע)  מ˘פח‰  „˜ירבו   ‡‰ י‰ו„‰  ˘לרבי 
ולכן  ‰רע"ב),  בל˘ון  (כנ"ל  ביוחסין"  עו˘˜  "‡ין  חכמים  ול„ע˙ 
סילו˜  ‚„ר  ז‰  יוחסין, ‡בל ‡ין  בענייני  וירח˜  י˜רב  ˘‡לי‰ו  ‡ף 
ומ‰  עˆמו,  בפני  עניין  ‡ל‡  מ˘ליחו˙ו,  כחל˜  ˘יע˘‰  ‰חמסים 

˘יסיר ‰חמסין ‰ו‡ ר˜ ‰פעול‰ ˘ל – "לע˘ו˙ ˘לום בעולם". 

[ו‰נ‰, ב‰נ"ל י˘ לב‡ר עו„ „בר ˙ימ‰, „‰נ‰ בפירו˘ ‰רע"ב 
כ˙ב:  בזרוע,  ‰מרוח˜ין   ˙‡ י˜רב  ˘‡לי‰ו  י‰ו„‰  רבי  „ברי  על 
נר‡‰  ל˘ונו  ˘מפ˘טו˙  בזרוע",  ˘נ˙˜רב‰  ‡ו˙‰  מרח˜  "‡ינו 

˘בפועל ל‡ ירח˜ ‡לי‰ו ‡˙ ‰מ˘פח‰ ˘נ˙˜רב‰ בזרוע.

נטמע‰",  ˘נטמע‰  ˘"מ˘פח‰  „ין ‰ו‡  זו, „‰רי  ב„ע‰  וˆ"ע 
כבר  בזרוע  ˘נ˙˜רב‰  מ˘פח‰  ‡ו˙‰  ‡ם   – נפ˘ך  ממ‰  ו‡"כ, 
נטמע‰ ור˜ ‡לי‰ו יו„ע ˘‰י‡ פסול‰ ונ˙˜רב‰ בזרוע, מ‡י טעמי' 
˘ל ˙נ‡ ˜מ‡ ˘ירח˜ו‰, ו‡ם ע„יין י„וע לכל ˘מ˘פח‰ זו פסול‰ 

‰י‡ ונ˙˜רב‰ בזרוע, מ‡י טעמי' „רבי י‰ו„‰ ˘ל‡ לרח˜‰?

‰י‡  ו‰מחלו˜˙  לכו"ע,  ירח˜ו‰  ˘במˆי‡ו˙  נב‡ר  ‡ם  ‡מנם, 
בי‡˙  עם  ב˜˘ר  ‡לי‰ו  ˘ל  מ˙פ˜י„ו  כחל˜  ייע˘‰  ז‰  ‡ם  ר˜ 
‰מ˘יח, ל‡ ˜˘‰, כי מ„ובר ˘‰מ˘פח‰ ‰זו עו„נו יו„עים ˘‰י‡ 
˘ל„ע˙ו  י‰ו„‰, ‡ל‡  רבי  ל„ע˙  ‚ם  ירח˜נ‰  ולכן ‡לי‰ו  פסול‰, 

ל‡ י‰י' ז‰ כחל˜ מעˆם בי‡˙ו ˘ל ‡לי‰ו ל˜ר‡˙ ‰‚‡ול‰].

• ג •

האם המחלוקת אודות זמן ביאת 
אליהו היא מחלוקת במציאות? 

לב‡ר  ˘י˘  בסו‚יין,  ‰רמב"ם  „ברי  לבי‡ור  לבו‡  י˘  ומע˙‰ 
ו‰וב‡‰  בנ„ו"„  לכ‡ור‰  ˘י˘  נוספ˙  מחלו˜˙  עו„  ‰נ"ל  פי  על 
(בפנים  כ„ל˜מן  בל˘ונו,  „יו˜ים  כמ‰  ליי˘ב  י˘  וכן  ב„בריו, 

ובפנינים). 

„‰נ‰, ז"ל ‰רמב"ם (‰לכו˙ מלכים פר˜ יב ‰"ב): 

‰מ˘יח  ימו˙  ˘ב˙חיל˙  ‰נבי‡ים  „ברי  ˘ל  מפ˘וטם  "יר‡‰ 
נבי‡  יעמו„  ומ‚ו‚  ‚ו‚  מלחמ˙  ו˘˜ו„ם  ומ‚ו‚,  ‚ו‚  מלחמ˙  ˙‰י' 
לי˘ר י˘ר‡ל ול‰כין לבם, ˘נ‡מר ‰נ‰ ‡נכי ˘ולח לכם ‡˙ ‡לי' 
לפסול  ול‡  ‰טמ‡,  לט‰ר  ול‡  ‰ט‰ור  לטמ‡  ל‡  ב‡  ו‡ינו  ‚ו', 
פסולין,  ˘‰וחז˜ו  מי  ל‰כ˘יר  ול‡  כ˘רו˙  בחז˜˙  ˘‰ם  ‡נ˘ים 
‡ל‡ ל˘ום ˘לום בעולם, ˘נ‡מר ו‰˘יב לב ‡בו˙ על בנים. וי˘ 

מן ‰חכמים ‡ומרים ˘˜ו„ם בי‡˙ ‰מ˘יח יבו‡ ‡לי‰ו".

בפלו‚˙‡  „ין  פס˜   .‡ פרטים:  ˘ני  י˘נם  זו  „ב‰לכ‰  ונמˆ‡, 
יבו‡  ˘מ˘יח  כחכמים,  ‰רמב"ם  ˘פס˜  בע„יו˙,  במ˘נ‰  ‰נ"ל 
ז‰  ‡ם  ‡לי‰ו,  בי‡˙  בזמן  ˘יטו˙  ב'  ב.  בעולם.  ˘לום  לע˘ו˙ 
כלומר  ‰מ˘יח",  בי‡˙  "˜ו„ם  ‡ו  ומ‚ו‚"  ‚ו‚  מלחמ˙  "˜ו„ם 

בסמיכו˙ ממ˘ לבי‡˙ ‰מ˘יח.

‰רמב"ם,  ב„ברי  ˘מוב‡˙  זו  נוספ˙  מחלו˜˙  על  ‚ם  ו‰נ‰, 
נחל˜ו  –  ‡יך  ל‰˜˘ו˙ ‰˜ו˘י‡ ‰נ"ל  בי‡˙ ‡לי‰ו, ‡פ˘ר  בזמן 

‰חכמים בפלו‚˙‡ ˘במˆי‡ו˙?

זו  ˘ב‰לכ‰  ‰„ברים  בס„ר  נוספ˙  ˘‡ל‰  ב‰˜„ם  ז‰  ויובן 
ברמב"ם, „ב˙חיל˙ ‰‰לכ‰ כ˙ב ˘˜ו„ם מלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚ יבו‡ 
˘ל ‡לי‰ו,  ˘ליחו˙ו  ˙וכן  כך ‰‡ריך ‡ו„ו˙  ו‡חר  ‡לי‰ו ‰נבי‡, 
מכן  ל‡חר  ור˜  בעולם,  ˘לום  ל˘ום  ˘‰ו‡  כחכמים  בז‰  ˘פס˜ 
חזר לעניין ‰‡' וכ˙ב ˘"י˘ מן ‰חכמים ˘‡ומרים ˘˜ו„ם בי‡˙ 

‰מ˘יח יבו‡ ‡לי‰ו".

ז‰  י‰י'  ‡ם  ‡לי‰ו,  „בי‡˙  ‰זמן  ‡ו„ו˙  זו  מחלו˜˙  ולכ‡ור‰ 
˜ו„ם מלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚ ‡ו ל‡חרי' בסמיכו˙ ממ˘ לבי‡˙ ‰מ˘יח, 
‡לי‰ו  ˘ל  ˘ליחו˙ו  ל˙וכן  ˘ייך  ˘‡ינו  עˆמו,  בפני  עניין  ‰י‡ 
‰נבי‡, מ‰ יע˘‰ לכ˘יבו‡, ו‚ם ל„ע˙ ‰סובר ˘יבו‡ ‡לי‰ו ˜ו„ם 

בי‡˙ ‰מ˘יח, ‰נ‰ ˙וכן ˘ליחו˙ו י‰י' ל˘ום ˘לום בעולם.

פס˜   ˙‡ סי„ר  ˘‰רמב"ם  ‰„ברים  טעם  מ‰  עיון  ˆריך  ועפ"ז 



כז אוצרות הגאולה

ו

מהי מטרת ביאת איהו הנביא?
איך תתכן פלוגתא במציאות אם משיח ירחק או יקרב? / איזו פעולה מיוחדת יעשה אליהו קודם הגאולה? / האם המחלוקת אודות 

זמן ביאת אליהו היא מחלוקת במציאות? / האם יסלק אליהו החמסים או שרק יבשר על הגאולה?

- ביאור נרחב בגדר ביאתו של אליהו לפני ביאת המשיח -

• א •

איך תתכן פלוגתא במציאות אם 
משיח ירחק או יקרב?

בי‡˙ ‡לי‰ו ‰נבי‡  בעניין  ˙נ‡ים  נחל˜ו  ע„יו˙  מסכ˙  בסיום 
לע˙י„ לבו‡: 

˘˘מע  זכ‡י  בן  יוחנן  מרבן  ‡ני  מ˜ובל  י‰ו˘ע,  רבי  "‡מר 
לטמ‡  ב‡  ‡לי‰ו  ˘‡ין  מסיני,  למ˘‰  ‰לכ‰  מרבו,  ורבו  מרבו, 
רע"ב:  (פי'  בזרוע  ‰מ˜ורבין  לרח˜  ‡ל‡  ול˜רב,  לרח˜  ולט‰ר, 
ול˜רב  בזרוע),  ˘נ˙˜רבו  ‡ל‡  בפסולים  ‡ו˙ם  מחזי˜ים  ˘‰כל 
(פי'  לרח˜  ל‡  ל˜רב ‡בל  י‰ו„‰ ‡ומר  רבי   .  . בזרוע  ‰מרוח˜ין 
‡בל  מ˜רב,  ‰ו‡  בזרוע  ˘נ˙רח˜‰  ‰כ˘ר‰  ‰מ˘פח‰  רע"ב: 
ל‰˘וו˙  ‡ומר  ˘מעון  רבי  בזרוע).  ˘נ˙˜רב‰  ‡ו˙‰  מרח˜  ‡ינ‰ 
לע˘ו˙  ‡ל‡  ל˜רב,  ול‡  לרח˜  ל‡  ‡ומרים,  וחכמים  ‰מחלו˜˙. 
˘לום בעולם, ˘נ‡מר (מל‡כי ‚, כ‚) ‰נ‰ ‡נכי ˘ולח לכם ‡˙ ‡לי' 

‰נבי‡ ו‚ו' ו‰˘יב לב ‡בו˙ על בנים ולב בנים על ‡בו˙ם".

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, ‰י‡ך ˙˙כן פלו‚˙‡ בעניין ז‰ ˘כ„ברי רבי 
י‰ו˘ע ב˙חיל˙ ‰מ˘נ‰, ‰ו‡ "‰לכ‰ למ˘‰ מסיני", ו‰רי ב"‰לכ‰ 
מחלו˜˙  ‡ין   .  . מ˘‰  מפי  ‰מ˜ובלים  ‰פירו˘ים   .  . מסיני  למ˘‰ 

ב‰ם ב˘ום פנים" (ל˘ון ‰רמב"ם ב‰˜„מ˙ו לפירו˘ ‰מ˘ניו˙ ˘לו)?

"ל‡  ל˘ונו:  וז‰  (כ‡ן),  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘  ‰רמב"ם  ומב‡ר 
ז‰ ‰ענין,  ממנו  נ˘מע  ז‰ ‰ל˘ון, ‡בל  ע"‰  רבינו  ממ˘‰  נ˘מע 
נ„חך  י‰י'  "‡ם  ‰˙ור‰  ול˘ון  ‰מ˘יח  בבי‡˙  סיפר  ˘מ˘‰  לפי 
 '‰ ומל  ו‚ו',  ˘בו˙ך   ˙‡ ‡ל˜יך   '‰ ו˘ב  ו‚ו',  ‰˘מים  ב˜ˆ‰ 
‡ל˜יך ו‚ו'" (נˆבים ל, ‚-ו), וזול˙ ז‰ ‰‚י„ ל‰ם ‚ם כן מפי ‰‚בור‰ 
ב‰˜„מו˙יו וסיבו˙יו, ו˘י˜„ים ‡ו˙ו ‰‡י˘ לי˘ר לו ‰‡רı, ו‰ו‡ 
ב˙ור‰,  י‚רע  ול‡  יוסיף  ל‡  ‰‰ו‡  ˘‰‡י˘  ל‰ם  ו‰ו„יע  ‡לי‰ו, 
‡בל יסל˜ ויסיר ‰חמסים בלב„, ו‡ין בז‰ מחלו˜˙ ול‡ ‰כח˘‰, 

‡בל נפל‰ מחלו˜˙ ברעו˙ ˘יסיר מ‰ ‰ם כו'".

כלומר, ˘‡ין מחלו˜˙ בין ‰˙נ‡ים בעי˜ר‰ ˘ל ‰‰לכ‰ למ˘‰ 
מסיני, ולכו"ע ‡לי‰ו ‰נבי‡ י˜„ים לבו‡ ולסל˜ ול‰סיר ‰חמסים, 
‡ל‡ ˘כיון ˘ל‡ נ˙פר˘ ב‰למ"ס מ‰ ‰ם ‰חמסים ו‰רעו˙ ‰ללו 
˘יסיר ‡לי‰ו ויסל˜, ‰נ‰ בז‰ נפל‰ מחלו˜˙ בין ‰˙נ‡ים במ˘נ‰, 
ל˜רב  ר˜  ‡ו  ול˜רב  לרח˜  יוחסין  ב„יני  ‰ם  ‰ללו  ‰חמסים  ‡ם 

˘לום  ל˘ום  ‡ו  ‰מחלו˜ו˙,  ליי˘ב  יבו‡  ˘‡לי‰ו  ‡ו  מ˘פחו˙, 
בעולם.

‡ל‡  כולם  „ע˙  מסכימ‰  ‰‰למ"ס  ˘ל  ˘בעי˜ר‰  ז‰,  ומעין 
ורע"ב)  ˙ויו"ט  (ר‡‰  ‰מ˘נ‰  במפר˘י  כ˙בו  בפירו˘‰,  ˘נחל˜ו 
לב‡ר ‰כ˙וב "‰נ‰ ‡נכי ו‚ו'" ˘‰וב‡ במ˘נ‰ ל‡חר „ע˙ חכמים, 
˘נחל˜ו בפירו˘ו ˘ל ‰כ˙וב, „ל˙"˜ ור"י עניין ‡בו˙ ובנים ‰ו‡ 
˘ז‰ ‡ומר  "‡ל‡   – (וכל˘ון ‰רע"ב  יוחסין  בעניין  ˘‰כ˙וב ˜‡י 
˘‡ין  ˘סבר˙ו  לפי   – לרח˜  ול‡  ל˜רב  ‡ומר  וז‰  ול˜רב  לרח˜ 
ר"˘  ול„ע˙  ל‰סיר"),  ˘ב‡  וז‰  בלב„,  לרח˜ ‰כ˘ר  ‰חמס ‡ל‡ 
˘בכ˙וב  ו"בנים"  "‡בו˙"  י˙פר˘ו  ‰מחלו˜˙  י˘וו‰  ˘‡לי‰ו 
˘לום  ל˘ום  ב‡  ˘‡לי‰ו  חכמים  ול„ע˙  ו˙למי„י‰ם,  חכמים  על 
חכמים  ˘ל„ע˙  (ל˘ון ‰רע"ב). ‡ו  כפ˘טי'"  ˜ר‡  "‡˙י‡   – בעולם 
˘ם)  ‰מ˘ניו˙  (בפירו˘  ‰רמב"ם  ˘ל  כפירו˘ו  ‰כ˙וב  ל˘ון  י˙פר˘ 
ב˘מו,  ‰נ˜ר‡  כל  ביוחסין,  עו˘˜  ‡ין  ‡ומרים  חכמים  "‡בל   –
ו‰˙ור‰ ‰י‡ ‡ב ‰כל, ‡בל ‰מע˜˘ו˙  י˙ייחסו ‡ל ‰‡מ˙,  ‰כל 
חומס  ו‰ו‡  חמם,  ˘‰ם  לפי  בני ‡„ם,  ˘בין  ו‰רעו˙ ‰ם ‰˘נ‡ו˙ 
בפירו˘  ‚ם  (ויעויין  בעולם"  ˘לום  לע˘ו˙   – ‡מרם  ו‰ו‡  ב˘נ‡˙ו, 

‰ר‡ב"„ על ‰מ˘נ‰ ˘ם). 

ועכ"פ חזינן בז‰ בי‡ור „ברי ‰מ˘נ‰ ב‰˘וו‡˙ ‰מחלו˜˙ כל 
ל‡  ˘‰רי  מסיני,  למ˘‰  בעˆם ‰‰לכ‰  נחל˜ו  ˘ל‡  „‡פ˘ר,  מ‰ 
˘ייך בז‰ מחלו˜˙, ‡ל‡ בפירו˘‰, וכן כולם על כ˙וב ‡ח„ ייס„ו 

„עו˙י‰ם, כמבו‡ר לעיל מ„ברי ‰מפר˘ים.

‡בל ‡כ˙י ˆריך עיון בעˆם מחלו˜˙ם, ˘‰רי כלל ‰ו‡ בי„ינו 
(ר‡‰ ˘„י חמ„ מערכ˙ כללים, כלל ˜ס„) ˘ל‡ ˙˙כן פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙, 

מ‰  במˆי‡ו˙,  חכמים ‡לו  נחל˜ו  בי‡ור, ‰י‡ך  ו‡"כ ˆריך ‰„בר 
יע˘‰ ‡לי‰ו ‰נבי‡ לע˙י„ לבו‡?

• ב •

איזו פעולה מיוחדת יעשה אליהו לפני הגאולה? 
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

במ˘ך ‰„ורו˙, נ˘לח ‡לי‰ו ‰נבי‡ מ‡˙ ‰˜ב"‰ לפעול עניינים 
‰בעל  נבי‡י  עם  ‰מ‡ורע  ל‡ח‡ב,  נבו‡˙ו  „ברי  ול„ו‚מ‡,  רבים, 
ב‰ר ‰כרמל, וכיו"ב ככל פרטי ‰„ברים ˘נ‡מרו ב˙נ"ך (ר‡‰ מלכים 

אוצרות הגאולהו

ו‰נ‰ בנו‚ע לנבי‡ כ˙ב ‰רמב"ם (‰לכו˙ יסו„י ‰˙ור‰ רפ"י): "כל 
נבי‡ ˘יעמו„ לנו וי‡מר ˘‰' ˘לחו ‡ינו ˆריך לע˘ו˙ ‡ו˙ כ‡ח„ 
˘ינוי  ב‰ם  ˘י˘  ו‡לי˘ע  כ‡ו˙ו˙ ‡לי‰ו  רבינו ‡ו  מ˘‰  מ‡ו˙ו˙ 
˘לו  ‰‡ו˙  "‡ל‡  ממ˘יך  כך  ‡חר  מי„  ‡בל  עולם".  ˘ל  מנ‰‚ו 
˘י‡מר „ברים ‰ע˙י„ים ל‰יו˙ בעולם וי‡מנו „בריו ˘נ‡מר כו'".

‡ינם  „˘ני‰ם  ב‰‡  לנבי‡  ‰מ˘יח  מלך  ˘נ˘˙וו‰  כלומר, 
„בר  וחי„ו˘  ˘ינוי  ב‰ם  ˘י˘  ומופ˙ים  ‡ו˙ו˙  לע˘ו˙  ˆריכים 
˘י˘  ‰י‡  ‰לכ‰  ‰נבי‡  ˘ל‚בי  ביני‰ם,  י˘  חילו˜  ‡ך  בעולם, 
˘‰ו‡ ‡ומר  ˘מ˙‡מ˙ים „בריו  י„י  על  נבי‡,  ל‰יו˙ו  ומבחן  ‡ו˙ 
ז‰,  „בר  ‰וזכר  ל‡  ‰מ˘יח  מלך  ל‚בי  ו‡ילו  ל‰יו˙,  ˘ע˙י„  מ‰ 

ומ˘מע ˘‡ין ז˜ו˜ ‡פילו לז‰, וטעמ‡ בעי. 

רבו˙  וס‚ולו˙  מעלו˙  חז"ל  וב„ברי  בנבי‡ים  מˆינו  ו‰נ‰, 
במעל˙  מ‡ו„  י‰י' ‚„ול  ˘‰ו‡  וב‰ם ‚ם  במלך ‰מ˘יח,  ˘נ‡מרו 
˘"בעל  ‰"ב)  (פ"ט  ˙˘וב‰  ב‰לכו˙  ברמב"ם  וכמ"˘  ‰נבו‡‰, 
רבינו",  למ˘‰  ˜רוב  ‰ו‡  ‚„ול  ונבי‡  מ˘למ‰  יו˙ר  י‰י'  חכמ‰ 
נבי‡  "˘‰מ˘יח  ˜‡פח)  ‰רב  ˙ר‚ום  (ע"פ  רפ"„  ˙ימן  ב‡‚ר˙  וכ"‰ 
‚„ול מ‡ו„, ‚„ול מכל ‰נבי‡ים, ‡חרי מ˘‰ רבינו כו', מעל˙ו ‰רי 

‰י‡ ‰רמ‰ ב„ר‚ו˙ ‰נבי‡ים ו‰נכב„˙ ‡חרי מ˘‰ רבינו".

‡מנם, כ‡ן ב‰לכו˙ מלכים ב‰ן מ‡ריך ‰רמב"ם בנו‚ע לעניינו 
כ˙ב  ‰˘לימ‰,  ב‚‡ול‰  ˘י‰י'  ומ‰  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  ופעול˙ו 
(פי"‡  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  מעלו˙יו   ˙‡ ‰מ˙‡ר˙  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם 
במˆו˙  ועוס˜  ב˙ור‰  ‰ו‚‰  „ו„,  מבי˙  מלך  יעמו„  "ו‡ם   :(„"‰

כ„ו„ ‡ביו, כפי ˙ור‰ ˘בכ˙ב ו˘בעל פ‰, ויכוף כל י˘ר‡ל לילך 
ב‰ ולחז˜ ב„˜‰, וילחם מלחמו˙ ‰', ‰רי ז‰ בחז˜˙ ˘‰ו‡ מ˘יח. 
‰רי  י˘ר‡ל  נ„חי   ıו˜ב במ˜ומו  מ˜„˘  ובנ‰  ו‰ˆליח  ע˘‰  ‡ם 
ל‡ ‰בי‡  וב„בריו ‡לו  וכו'".  וי˙˜ן ‡˙ ‰עולם  בו„‡י  מ˘יח  ז‰ 

‰רמב"ם ‡˙ ‰מעלו˙ ˘מ˘יח י‰י' ‚„ול בחכמ‰ ובנבו‡‰.

ברור  ‰רמב"ם  ˘ל„ע˙  ˘למרו˙  טעמ‡  מ‡י  בי‡ור,  וˆריך 
‰„בר ˘למ˘יח י‰יו מעלו˙ ‡לו, מ"מ ב‰לכו˙ מלכים, כ˘מב‡ר 

‚„רו, מ‰ו˙ו ומעל˙ו ˘ל מ˘יח ‡ינו מבי‡ן.

• ב •

מהותו וגדרו של מלך המשיח על פי 
הלכה – שלימות התורה כבתחילה

‰יו˙   ˙‡ מלכים  ב‰ל'  ‰רמב"ם  זכר  ˘ל‡  ‰טעם  ל‰בין  כ„י 
מלך  בין  ‰חילו˜  וכן  מעלו˙,  ועו„  ‚„ול  נבי‡  ‰מ˘יח  ‰מלך 
˙חיל‰  לב‡ר  י˘  „ברי‰ם,  ‰˙‡מ˙ו˙  ב‡ופן  לנבי‡ים  ‰מ˘יח 

‚„רו ועניינו ˘ל מלך ‰מ˘יח כפי ˘˜בעם ‰רמב"ם כ‡ן:

ברי˘ „בריו כ‡ן על ‰מ˘יח, כ˘מ˙‡ר ‰רמב"ם ‡˙ פעולו˙יו 
וז"ל:  כו˙ב   ('‡ ‰לכ‰  ˙חיל˙  (˘ם  לבו‡  לע˙י„  ˘יע˘‰  מ˘יח  ˘ל 
ליו˘נ‰  „ו„  מלכו˙  ול‰חזיר  לעמו„  ע˙י„  ‰מ˘יח  "‰מלך 
לממ˘ל‰ ‰ר‡˘ונ‰, ובונ‰ ‰מ˜„˘, ומ˜בı נ„חי י˘ר‡ל, וחוזרין 
ועו˘ין  ˜רבנו˙  מ˜ריבין  מ˜ו„ם,  כ˘‰יו  בימיו  ‰מ˘פטים  כל 

˘מיטין ויובלו˙ ככל מˆוו˙‰ ‰‡מור‰ ב˙ור‰".

ו‰נ‰, ז‰ ברור ˘‰רמב"ם ‡ינו ב‡ בז‰ ל˙‡ר ב˙ור˙ סיפור מ‰ 

ל‰לכ‰,  ב„ברים ˜ביע‰  ˘י˘  כ"‡  לכ˘יבו‡,  מלך ‰מ˘יח  יע˘‰ 
‰נבי‡ים  ייעו„י  כל  מבין  מ‰  לפסו˜  ‰רמב"ם  ב‡  זו  „ב‰לכ‰ 
מ˘יח,  ˘ל  ‚„רו  עˆם  ˙˜ופ˙ ‰‚‡ול‰ ‰ו‡  חז"ל ‡ו„ו˙  ומ‡מרי 
˘ל  ‚„רו  ‰ו‡  ˘כן  מˆ„  ‰ו‡  ‡לו  „ברים  ˘י‰יו  מ‰  ˘כן,  וכיון 

מ˘יח ע"פ ‰לכ‰.

˘עי˜ר  ˜ובע  זו  ˘ב‰לכ‰  נר‡‰  ‰רמב"ם  בל˘ון  וכ˘נ„˜„˜ 
כ„י  ‰ו‡  לעמו„",  "ע˙י„  ˘‰ו‡  מ‰  מ˘יח,  ˘ל  ומ‰ו˙ו  ‚„רו 

"ל‰חזיר מלכו˙ „ו„ ליו˘נ‰ לממ˘ל‰ ‰ר‡˘ונ‰".

בי‡ור ‰„ברים:

 ˙‡ י˘ר‡ל  לעם  נו˙ן  ז‰  ‰רי  בי˘ר‡ל,  מלך  ˘י˘  בזמן 
ז‰  ‰ו‡  ‰מלך  ˘‰רי  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  כל   ˙‡ ל˜יים  ‰‡פ˘רו˙ 
מ‚מ˙ו  ˘"˙‰י'  ‰מלך  על  ‰רמב"ם  כל˘ון   ,'‰ מלחמו˙  ˘לוחם 
ממליכין  ˘‡ין   ,'‰ מלחמו˙  ול‰לחם  ‰ר˘עים  זרוע  ל˘בור  כו' 
ומ˜יים  ספ"„),  (˘ם  ומלחמו˙"  מ˘פט  לע˘ו˙  ‡ל‡  ˙חל‰  מלך 
רמב"ם  (ר‡‰  מינוי ‰מלך  ל‡חרי  ˘ב‡‰  עמל˜,  זרע  מˆוו˙ ‰כר˙˙ 
ע"י  ר˜  ז‰  ‰רי  ‰בחיר‰  בי˙  בניי˙  מˆוו˙  וכן  מלכים),  ‰ל'  רי˘ 

˘ייך  בי˘ר‡ל  מלך  י˘  כ‡˘ר  ˘ר˜  ונמˆ‡  ˘ם),  (רמב"ם  ‰מלך 
‰„בר ל˜יים ‡˙ כל ‰לכו˙ ומˆוו˙ ‰˙ור‰.

על  ˘מלך  בימי „ו„ ‰מלך,  בפועל  ˘כן ‰י' ‰„בר  מˆינו  ו‡כן 
‚מר  ‰י'  ובימיו  ‡"י,   ˙‡ כב˘  ו‰ו‡  וי‰ו„‰),  (י˘ר‡ל  י˘ר‡ל  כל 
(˘"ב  ‡ויביו"  מכל  מסביב  לו  ‰ניח  ("ו‰'  ‰מלחמו˙  ו˘לימו˙ 
בי˙  בניין  ˘ל  עכ"פ,  ו‰‰כנו˙  ‰‰˙חל‰,  ‰יי˙‰  י„ו  ועל   ,((‡ ז, 

‰מ˜„˘ בירו˘לים (˘עליו „יי˜‡ נ‡מר (˘ם כב, ‡) "וי‡מר „ו„ ז‰ 
‰ו‡ בי˙ ‰' ו‚ו'"), ור‡‰ בסמ"‚ (מ"ע ˜ס‚): "זמן מˆו‰ זו ˘ל בנין 
מלכו˙  ˘ע"י  מובן  נמˆ‡  „ו„".  ימי  ע„  ‰‚יע‰  ל‡  ‰בחיר‰  בי˙ 
כולן  ומˆוו˙י'  ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰  לר‡˘ונ‰  ני˙נ‰ ‰‡פ˘ריו˙  „ו„ 
ב˘לימו˙, מ‰ ˘ל‡ ‰י' ‡פ˘ר ˜ו„ם כיבו˘ ‰‡רı ובניין ‰מ˜„˘. 

י˘ר‡ל  ˘‰ו‚לו  ז‰  מˆ„  ‰נ‰  וכו',  „ו„  ימי  ל‡חרי  ‡מנם, 
כל   ˙‡ ל˜יים  ‡פ˘רו˙  לנו  ‡ין  ‰מ˜„˘,  בי˙  ונחרב  מ‡„מ˙ם, 

מˆוו˙ ‰˙ור‰.

וז‰ו מ‰ ˘˜בע ‰רמב"ם ל‰לכ‰ מ‰ו˙ו ו‚„רו ˘ל מלך ‰מ˘יח, 
‰נ‰  רז"ל  וב„ברי  בנבי‡ים  ז‰  על  ˘נ‡מרו  ‰ענינים  כל  ˘מבין 
ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰  ˘יחזיר ‡˙ ‰‡פ˘ריו˙  מ‰  י‰י'  פעול˙ו  עי˜ר 
נ„חי   ıוי˜ב בי˙ ‰מ˜„˘  ˘יבנ‰ ‡˙  י„י  על  ב˘לימו˙,  ו‰מˆוו˙ 

י˘ר‡ל ל‡„מ˙ם.

˘פיר˘  זו,  ב‰לכ‰  בל˘ון ‰רמב"ם  מ‡ו„  מ„ויי˜ים  ו‰„ברים 
ל‰לכ˙‡ ל˘ם מ‰ יבו‡ מלך ‰מ˘יח, „בר „בר על ‡ופנו:

ליו˘נ‰  מלכו˙ „ו„  ול‰חזיר  לעמו„  ע˙י„  ‡. "‰מלך ‰מ˘יח 
 ˙‡ נ˙נ‰  „ו„  ˘מלוכ˙  ˘כ˘ם  ‰יינו  ‰ר‡˘ונ‰",  לממ˘ל‰ 
‰‡פ˘רו˙ ל˜יום כל ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ב˘למו˙, כן ‰י‡ ‚ם מטר˙ 
בי‡˙ו ˘ל מלך ‰מ˘יח ˘‡ינו ב‡ לפעול „בר ח„˘ בעולם, כי ‡ם 
‰יינו  ‰ר‡˘ונ‰",  לממ˘ל‰  "ליו˘נ‰  „ו„  ˘ל  זו  מלוכ‰  ל‰חזיר 
ל‰חזיר ‰מˆב ˘‰י' בימי „ו„ - ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ 

ב˘למו˙.

ב. "ובונ‰ ‰מ˜„˘, ומ˜בı נ„חי י˘ר‡ל", ˘ז‰ו ‰יוˆ‡ לפועל 



ז אוצרות הגאולה

על ‡„מ˙ם  ˘רויין  וי˘ר‡ל  למ˜„˘  מ‰חזר˙ ‰מלוכ‰, „כ˘י˘נו 
חוזר˙ ‰‡פ˘ריו˙ ל˜יים ‰מˆוו˙ כולן.

וע"י ז‰ ב‡ים למילוי ‰מטר‰ ו‰מכוון ˘ל בי‡˙ ‰מ˘יח:

מ˜ריבין  מ˜ו„ם,  כ˘‰יו  בימיו  ‰מ˘פטים  כל  "חוזרין   .‚
˜רבנו˙ ועו˘ים ˘מיטין ויובלו˙ ככל מˆוו˙‰ ‰‡מור‰ ב˙ור‰".

˘י‰יו  ‰מ‡ורעו˙  ˘ל  וסיפור  ˙י‡ור  זו  ב‰לכ‰  ˘‡ין  ונמˆ‡, 
‰מ˘יח,  פעול˙  למ‰ו˙  ‰‚„ר‰  כ"‡  ‰מ˘יח  כ˘יבו‡  בעולם 
˘מˆ„ ‚„ר עניינו על פי ‰לכ‰ ‡ינו ב‡ ל˘נו˙ ˘ום „בר בעולם, 
˘י˘  ‰מלך,  „ו„  בימי  ˘‰˙חילו  כפי  ‰„ברים  ל‰חזיר  ‡ם  כי 
ו˜יבוı ‚לויו˙,  בניין ‰מ˜„˘  י„י  על  בי˘ר‡ל ‰מ‡פ˘ר˙  מלוכ‰ 

ל‰חזיר כל מ˘פטי ‰˙ור‰ ב˘לימו˙.

[וי˘ ל‰ב‰יר, ˘ל‡ ב‡ ‰רמב"ם כ‡ן ל˜בוע עניינו ˘ל מ˘יח 
למע˘‰,  ל‰לכ‰  נפ˜ו˙‡  ‚ם  בז‰  ˘י˘  כ"‡  בלב„,  פי ‰לכ‰  על 
„‰נ‰, ב‰מ˘ך „בריו, כו˙ב ‰רמב"ם ˘חוב‰ על כל ‡„ם מי˘ר‡ל 
˘‡ינו  ‡ו  מ‡מין  "‡ינו  וב‡ם  ‰מ˘יח,  לבי‡˙  ולחכו˙  ל‰‡מין 

מחכ‰ לבי‡˙ו" ‰רי ‰ו‡ כופר ב˙ור‰. 

˘ל  ו‚„רו  עניינו  מ‰ו  ל‰לכ‰  פוס˜  ˘‰רמב"ם  ˘כיון  וי"ל, 
‰˙ור‰  ˘ל  ‰˜יום  ל˘למו˙  ל‰‚יע  ‰‡פ˘רו˙  ˘יחזיר   – מ˘יח 
‡ינו  לבי‡˙ו,  ולחכו˙  בו  ל‰‡מין  ˘י˘  ˘‰„ין  ‰רי  ומˆוו˙י', 
˘נכלל˙  ‡ם  כי  מ‰‚לו˙,  י˘ר‡ל   ˙‡ ל‚‡ול  בי‡˙ו  עˆם  על  ר˜ 
˘יח„˘  מ˘יח,  ˘ל  עניינו  ובעי˜ר  ב˙וכן  ‚ם ‰‡מונ‰  זו  במˆוו‰ 
‰מˆוו˙  ל˜יום  ל˘וב  ‰‡פ˘רו˙  לי˘ר‡ל  וי˙ן  „„ו„  ‰מלוכ‰ 

ב˘למו˙ן].

• ג •

פעולותיו של משיח להחזיר את 
קיום הלכות כל התורה

כיון ˘נ˙ב‡ר ˘עי˜ר מ‰ו˙ו ˘ל מ˘יח ופעולו˙יו ‰ו‡ ל‰חזיר 
‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל˜יום מˆוו˙ ‰˙ור‰ ב˘לימו˙, ‰נ‰ על פי ז‰ יובן 
י‰י'  ‰מ˘יח  ˘‰מלך  ‡לו  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ˘ל‡  מ‰  ‚ם 

נבי‡, ועו„ מעלו˙ ‚„ולו˙ ˘י‰יו בו:

מעלו˙יו  כל  ולמנו˙ ‡˙  ל˙‡ר  ב‡ ‰רמב"ם  ל‡  ב‰לכו˙ ‡לו 
˘ל מ˘יח, ‡ל‡ ל˜בוע ‡˙ מ‰ו˙ו ˘ל מ˘יח ו‚„רו על פי ‰לכ‰, 
‰˙ור‰  מˆוו˙  ו˜יום  ‰˙ור‰,  לימו„   ˙‡ יחזיר  ‰ו‡  ˘כנ"ל, 

ו‰לכו˙י' ל˘לימו˙.

ולכן כל ‰מעלו˙ ‰נמנו˙ כ‡ן ‰ם בעניין ז‰ ˘‰ו‡ עי˜ר מ‰ו˙ו 
˘ל מ˘יח:

‡. "מלך מבי˙ „ו„" – ˘יחזיר ‡˙ ‰מלוכ‰ כפי ˘‰יי˙‰ ‡ˆל 
˘בכ˙ב  ˙ור‰  כפי  וכו',  במˆוו˙  ועוס˜  ב˙ור‰  "‰ו‚‰  ב.  „ו„. 
 .‚ ‰מˆוו˙.  ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„  ‰מעל‰  ˘לימו˙   – ו˘בע"פ" 
"יכוף כל י˘ר‡ל לילך ב‰ ולחז˜ ב„˜‰" – ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ˆל 
מ˘יח בעˆמו ˙‰י' ˘לימו˙ ‰מעל‰ בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יומ‰, ‡ל‡ 
ב˘למו˙ן.  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ˘י˜יימו  י˘ר‡ל,  ב˜רב  בז‰  ˘יפעל 
עניינן ‰סר˙ ‰נו‚˘ ו‰מבטל מ‰‡ומו˙  „. "ילחום מלחמו˙ ‰'" –̆ 

‰מונעים ‡˙ לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙ על י„י י˘ר‡ל.

"‡ם  ‡מנם  מ˘יח",  ˘‰ו‡  "בחז˜˙  ˘י‰י'  כ„י  ‰ו‡  ז‰  וכל 
במ˜ומו  מ˜„˘  ובנ‰  ˘סביביו,  ‰‡ומו˙  כל  ונˆח  ו‰ˆליח  ע˘‰ 
˘בז‰  כיון  בוו„‡י",  מ˘יח  ז‰  "‰רי  ‡זי   – י˘ר‡ל"  נ„חי   ıו˜ב
‡ז  כי  ומ‰ו˙ו,  פעול˙ו  עי˜ר  בפועל  ‰מ˘יח  מלך  י˘לים  ‡כן 
ל‡  ב˙ור‰",  ‰‡מור‰  ממˆוו˙‰  ככל  כו'  ‰מ˘פטים  כל  "חוזרין 

ר˜ ‰כנ‰ לז‰, כ"‡ ˘לימו˙ ב‰לכו˙ ו˜יום ‰מˆוו˙ בפועל.

‰מ˘יח,  למלך  ‰נבי‡  בין  ‰חילו˜  טעם  ‚ם  ז‰  פי  על  ויבו‡ר 
לבו‡,  ‰ע˙י„ים  „ברים  ˘י‡מר  י„י  על  „בריו  י‡מ˙ו  ˘‰נבי‡ 

ומלך ‰מ˘יח ‡ינו נז˜˜ לז‰:

ע"י  ‰ו‡  ‰‰˙‡מ˙ו˙  ‡ופן  ‰נ‰  ל‡מ˙,  ˘ˆריכים  „בר  כל 
ל‰בי‡  ˆורך  ו‡ין  ומ‰ו˙ו,  ‚„רו  כפי  פועל  ‡כן  ˘‰„בר  ˘רו‡ים 

עו„ ר‡יו˙ ו‰וכחו˙ ˘‡ינם ˘ייכים למ‰ו˙ו ו‚„רו.

ועל כן, ‰נבי‡ – ˘‚„רו ‰ו‡ ‡מיר˙ ‰ע˙י„ ל‰יו˙ (ר‡‰ רמב"ם 
י„י  על  „בריו  י‡מ˙ו  ‰"ב)  פ"ט  ספ"ז,  ו˘ם   ,‚"‰ פ"י  ‰˙ור‰  יסו„י  ‰ל' 

ל‰יו˙  ‰ע˙י„ין  „ברים  ˘‡ומר  "נבי‡",  ‡כן  ˘‰ו‡  ˘רו‡ים 
ל‰יו˙  „ברים ‰ע˙י„ים  ˘י‡מר  ˘לו,  "‰‡ו˙   – „בריו   וי˙ממ˘ו 

בעולם וי‡מנו „בריו" (‰ל' יסו„י ‰˙ור‰ רפ"י).

מ˘‡"כ מלך ‰מ˘יח, למרו˙ ˘‡כן י‰י' נבי‡ ‚„ול, מ"מ ‡ין ז‰ 
ל‡  ו‡ף  בעולם  לח„˘ „בר  ב‡  ‡ינו  מ˘יח  ו‡„רב‰,  וענינו,  ‚„רו 
לומר ‰ע˙י„ו˙, ‡ל‡ ‚„רו ‰ו‡ ˘‰ו‡ מלך ‰מ˘יח, וב‡ ל‰חזיר 
ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰  כל   ˙‡ בו  ל˜יים  ˘יוכלו  למˆב  ‰עולם   ˙‡
ע"י  ול˜בוע ‡˙ ‰יו˙ו "מלך ‰מ˘יח" ‡ינו  ל‡מ˙  ובמיל‡ ‰„רך 
˘י‰י' נבי‡ וי‡מר „ברים ‰ע˙י„ים ל‰יו˙ ‡ל‡ ע"י ˘‡כן י˙‡ים 
ל‚„ר ז‰, ˘י‰י' בעˆמו מלך ˘לם ב˙ור‰ ומˆוו˙ "מלך מבי˙ „ו„ 
כל   ˙‡ ל˜יים  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ ויבי‡  יפעל  ו‚ם  כו'"  ב˙ור‰  ‰ו‚‰ 
בי˙  ויבנ‰  ‰‡ומו˙  כל   ˙‡ ˘ינˆח  ע"י  בפועל,  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰ 

‰מ˜„˘ וי˜בı נ„חי י˘ר‡ל.

• ד •

מדוע האומר שמשיח צריך לשנות דברים 
בעולם – מוסיף או גורע בתורה ח"ו?

ר˜  ‡ם  כי  בעולם  „בר  לח„˘  ב‡  ˘ל‡  מ˘יח,  ˘ל  ז‰  ‚„ר 
מבו‡ר  ב˘למו˙,  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ל˜יים  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ ל‰חזיר 

‚ם ב‰מ˘ך „ברי ‰רמב"ם כ‡ן:

יעל‰  "ו‡ל  ‰רמב"ם  כו˙ב  לעיל)  ‰„ברים  ב˙חיל˙  (‰וב‡‰  ב‰"‚ 
על „ע˙ך ˘‰מלך ‰מ˘יח ˆריך לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים, ומח„˘ 
„ברים בעולם, ‡ו מחי' מ˙ים, וכיוˆ‡ ב„ברים ‡לו, ‡ין ‰„בר כך, 
נו˘‡  ‰י'  ו‰ו‡  ‰י',  מ˘נ‰  מחכמי  ‚„ול  חכם  ע˜יב‡  רבי  ˘‰רי 
‰מלך  ˘‰ו‡  עליו  ‡ומר  ‰י'  ו‰ו‡  ‰מלך,  כוזיב‡  בן  ˘ל  כליו 

‰מ˘יח כו' ול‡ ˘‡לו ממנו חכמים ל‡ ‡ו˙ ול‡ מופ˙".

ול‡חרי ז‰ ממ˘יך ‰רמב"ם וז‰ ל˘ונו:

"ועי˜ר ‰„ברים ככ‰ ‰ן ˘‰˙ור‰ ‰ז‡˙ חו˜י' ומ˘פטי' לעולם 
(ובחל˜  מ‰ן  ‚ורעין  ול‡  עלי‰ם  מוסיפין  ו‡ין  עולמים  ולעולמי 
מ‰„פוסים וכ˙"י נוסף:) וכל ‰מוסיף ‡ו ‚ורע ‡ו ˘‚יל‰ פנים ב˙ור‰ 

ר˘ע  ב„‡י  וו„‡י  ז‰  ‰רי  מפ˘וטן  מˆוו˙  ˘ל  ‰„ברים  ו‰וˆי‡ 

מדוע  כפשוטו,  יתקיים  זה  שיעוד  מורים  הגמ'  דברי  שפשטות  מאחר 

הוכרח הרמב"ם להוציאו מפשוטו ולפרשו בדרך משל בלבד?

ויש לומר הביאור בזה:

וכלי  גלוסקאות  להוציא  א"י  שעתידה  ר"ג  למד  שממנו  הפסוק 

לנאמר  בהמשך  בא  זה  פסוק  והרי  בארץ",  בר  פסת  "יהי  הוא  מילת 

וצדקתך  תן  למלך  משפטיך  אלקים  "לשלמה  א)  שם,  (תהלים  קודם 

באופן  המשיח  ימות  על  ולא  עצמו,  המשיח  מלך  על  דקאי  מלך",  לבן 

כפשוטו,  שלא  לפרשו  הרמב"ם  שהוכרח  מה  מובן  שפיר  וא"כ  כללי. 

עצמו  למשיח  בקשר  שנאמרו  היעודים  שכל  (שם)  לעיל  נתבאר  שהרי 

לא  הרמב"ם  מפרשם  עולם –  של  מנהגו  שינוי  הוא  ועניינם  ופעולותיו, 

לקיים  שיאפשר  מצב  בעולם  אז  שישרור  לבאר  שבאים  אלא  כפשוטם 

את התורה והמצוות. ולכן גם כאן, שהיעוד נאמר בקשר למלך המשיח 

ענינו  לעיקר  ביחס  אלא  כפשוטו  שלא  לפרשו  הרמב"ם  הוכרח  עצמו, 

אלא  מחייתם  למצוא  מאוד  לעמול  ישראל  יוצרכו  שלא   - משיח  של 

יגיע להם במעט עמל, כך שיהיו פנויים ללמוד תורה ולקיים המצוות.

(שם):  בשבת  ר"ג  שאמר  הדברים  בשאר  הוא  שעד"ז  להעיר  [ויש 

"עתידה אשה שתלד בכל יום", ו"עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל 

ומשמע  הזה,  מעולם  דוגמאות  לתלמידו  ר"ג  הראה  עליהם  שגם  יום", 

בפסוקים  כי  הם,  משל  אלו  כל  הרמב"ם  שלדעת  די"ל  כפשוטם,  שהם 

שמביא ר"ג כראי' על קיום יעודים אלו ("הרה ויולדת יחדיו" (ירמי' לא, 

המשיח  ביאת  על  מדובר   – כג))  יז,  (יחזקאל  פרי"  ועשה  ענף  "ונשא  ז), 

והפעולות שיהיו על ידו, וק"ל].

בין "עושים פירות" ל"יטענו פירות"
ישראל  שבארץ  סרק  אילני  כל  "עתידין  כתובות):  (סוף  בגמ'  איתא 

נתנו  וגפן  תאנה  פריו,  נשא  עץ  כי  כב)  ב,  (יואל  שנאמר  פירות,  שיטענו 

אילני  שאף  "ומנין  ד)  כו,  (בחוקותי  כהנים  בתורת  איתא  ועד"ז  חילם". 

סרק עתידים להיות עושים פירות, תלמוד לומר ועץ השדה יתן פריו".

אמנם, יש לדייק בלשונות חז"ל אלו, שכמה חילוקים יש ביניהם: א. 

בגמ' מדובר על "אילני סרק שבארץ ישראל" בלבד, ובתו"כ לא נתפרט 

ובתו"כ  פירות"  "שיטענו  היא  הלשון  בגמ'  ב.  דוקא.  א"י  על  שמדובר 

"עושים פירות", דהלשון "יטענו" פירושה שלא יהי' זה טבע העץ עצמו 

אלא שהפירות יהיו על העץ כמו משא הטעון עליו, שאינו שייך לאילן 

עצמו, משא"כ הלשון "עושים פירות" משמע שכן יהי' טבעם של אילני 

סרק.

נאמר  דבגמ'  שונים,  ייעודים  שני  על  מדובר  ובתו"כ  שבגמ'  וי"ל 

טבע  יהי'  שכן  ולא  פירות,  יטענו  סרק  אילני  שבו  זמן  לבוא  שעתיד 

אילנות  ש"יטענו"  מיוחד  נס  יהי'  זה  אלא  ההוא  שבזמן  הסרק  אילני 

שעתיד  נאמר  בתו"כ  משא"כ  בלבד.  ישראל  בארץ  זה  וגם  פירות,  אלו 

להיות זמן שבו ישתנה הטבע של כל אילני סרק שבכל העולם ויתחילו 

לעשות פירות.

ויש לבאר ששני יעודים אלו הם בהתאם לשתי התקופות שנתבארו 

לעיל בארוכה:

כולו  בעולם  המצב  כללות  הנה  המשיח,  לביאת  הראשונה  בתקופה 

יעשו  סרק  שאילני  זה  ולכן  עולם",  של  ממנהגו  דבר  "יבטל  שלא  יהי' 

פירות, יהי' זה – לדעת מ"ד זה בכתובות - בארץ ישראל בלבד, וגם זה 

באופן של "יטענו" – שלא ישתנה טבע האילני סרק לגמרי.

שאזי   פעולותיו,  המשיח  מלך  שישלים  לאחרי  השני',  בתקופה  אך 
כללות המצב בעולם יהי' באופן של חידוש במעשה בראשית, אזי ישתנה 

טבעם של כל אילני סרק שבכל העולם להיות עושים פירות.



כ‰ אוצרות הגאולה

ז‡ב  „"ו‚ר  ˘‰יעו„  ב„בריו  ומפרט  ‰רמב"ם  ˘ממ˘יך  וז‰ו 
נ‡מר  ז‰  ˘יעו„  כיון  מ˘ל,  ב„רך  מ˙פר˘  ו)  י‡,  (י˘עי'  כב˘"  עם 
ב‰מ˘ך ל"ויˆ‡ חוטר מ‚זע י˘י ‚ו'" (˘ם י‡, ‡ ו‡ילך), ‰מ„בר על 
"מ˘ל  ב„רך  לפר˘ו  ‰רמב"ם  ‰וכרח  ולכן  עˆמו.  ‰מ˘יח  מלך 
וחי„‰" – "˘י‰יו י˘ר‡ל יו˘בין לבטח עם ר˘עי עכו"ם" ו"יחזרו 
˘"ו‚ר  „כיון  ו‰יינו  י˘חי˙ו",  ול‡  י‚זלו  ול‡  ‰‡מ˙  ל„˙  כולם 
מלך  ˙פ˜י„  בעי˜ר  כב˘" ‰ו‡ ‰מ˘ך ‰נבו‡‰ ‰עוס˜˙  עם  ז‡ב 
זו  ˘נבו‡‰  לפר˘  ‰רמב"ם  מוכרח  לכן  בי‡˙ו,  ומטר˙  ‰מ˘יח 
טר„ו˙  לי˘ר‡ל  ל‰ם  י‰יו  ˘ל‡  ללמ„נו  וחי„‰  מ˘ל  ב„רך  ‰י‡ 
ב˘למו˙  ‰מˆוו˙  ל˜יים  ויוכלו  ‰עולם,  מ‡ומו˙  ובלבולים 

ובמנוח‰. 

• ה •

תקופת "עולם כמנהגו נוהג" ותקופת 
"שינוי מנהגו של עולם"

לנבו‡ו˙  ויחסו  ‰רמב"ם  ב˘יט˙  ז‰  יסו„  ˘למ„נו  ול‡חר 
˘ל‡  כ‡ן  ˘כ˙ב  ˘מ‰  ‰ע˙י„‰,  ‰‚‡ול‰  ‡ו„ו˙  חז"ל  וייעו„י 
על  ˘נ‡מרו  ‰יעו„ים  על  ר˜  ˜‡י  עולם  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  יבטל 
˘י˙פר˘ו  כ˙ב  עלי‰ם  ור˜  ˙פ˜י„ו,  ועי˜ר  עˆמו  ‰מ˘יח  מלך 
בימו˙  ˘י‰יו  ‰עניינים  ל˘‡ר  בנו‚ע  ‡בל  וחי„‰,  מ˘ל  ב„רך 
עˆמם,  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  ˙פ˜י„ו  לעי˜ר  ˘ייכים  ˘‡ינם  ‰מ˘יח 
ז‰  פי  על  כפ˘וטם, ‰נ‰  ל‰˙פר˘  יכולים ‰ם  ל‰רמב"ם  ‰נ‰ ‚ם 

כל ‰˜ו˘יו˙ ˘‰˜˘ינו לעיל על „ברי ‰רמב"ם סרו˙ מ‡לי‰ן:

(˘ממנו ‰˜˘‰ ‰ר‡ב"„)   "ıמן ‰‡ר רע‰  חי'  ‡. ‰כ˙וב "ו‰˘ב˙י 
ל‰רמב"ם  ‚ם  ולכן  ופעולו˙יו,  ‰מ˘יח  לבי‡˙  ביחס  נ‡מר  ל‡ 
˘פיר י˘ לפר˘ו כפ˘וטו, ˘„בר ז‰ י˙˜יים ב˙˜ופ‰ ‰˘ני' בימו˙ 

‰מ˘יח, ול‡ ב˙חיל˙ בי‡˙ ‰מ˘יח.

ביחס  נ‡מר‰  ל‡  ‚ם  ל‡˙ים"  חרבו˙ם  "וכ˙˙ו  נבו‡˙  ב. 
ל˙˜ופ˙ בי‡˙ ‰מ˘יח „וו˜‡, ולכן ‰‡ „פוס˜ ‰רמב"ם כחכמים 
ומ˘מע ˘ס"ל ˘י˙˜יים ‰„בר כפ˘וטו בימו˙ ‰מ˘יח, ‡ינו סו˙ר 

ב˘˙י  כי  עולם",  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  יבטל  ˘"ל‡  כ‡ן  ˘כ˙ב  למ‰ 

˙˜ופו˙ ˘ונו˙ מ„ובר. „מ‰ ˘ל‡ "יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם" 

"וכ˙˙ו  נבו‡˙  ו‡ילו  ‰מ˘יח,  „בי‡˙  ‰ר‡˘ונ‰  ב˙˜ופ‰  ‰ו‡ 

מלך  ˘י˘לים  ‡חרי  ‰˘ני',  ב˙˜ופ‰  ˙˙˜יים  ל‡˙ים"  חרבו˙ם 

‰מ˘יח פעול˙ו וי‰יו י˘ר‡ל עוס˜ים ב˙ור‰ ומˆוו˙ ב˘לימו˙.

‡ל‡  נ˙נב‡ו  ל‡  כולם  ‰נבי‡ים  "כל  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  מ‰   .‚

לימו˙  עולם ‰ז‰  בין  ל„בריו "‡ין  בס˙יר‰  לימו˙ ‰מ˘יח" ‡ינו 

מ„ובר.  ˙˜ופו˙  ב˘˙י  כי  בלב„"  מלכיו˙  ˘עבו„  ‡ל‡  ‰מ˘יח 

‰ז‰  עולם  בין  "‡ין  ‰מ˘יח  בי‡˙  ב˙חיל˙  ‰ר‡˘ונ‰,  ב˙˜ופ‰ 

‰˘ני'  וב˙˜ופ‰  בלב„",  מלכיו˙  ˘עבו„  ‡ל‡  ‰מ˘יח  לימו˙ 

י˙˜יימו כל ‰„ברים ˘נ˙נב‡ו ‰נבי‡ים על ימו˙ ‰מ˘יח כפ˘וטם.

˘על   – פירו˙  יע˘ו  סר˜  ‡ילני  ‰מ˘יח  ˘לימו˙  ‰יעו„   .„

כ‡ן ‰רמב"ם  למ"˘  סו˙ר  – ‡ינו  כפ˘וטו  לפר˘ו  חייבים  כרחך 

י˙˜יים  ‰רמב"ם  ל„ע˙  כי  עולם"  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  "יבטל  ˘ל‡ 

ב˜˘ר  ‰פעולו˙  ‰˘למ˙  ל‡חרי  ‰מ˘יח,  „ימו˙  ˘ני'  ב˙˜ופ‰ 

ל˘לימו˙ ˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

ועי˜ר ‰„ברים ‰ם ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם מטר˙ בי‡˙ ‰מ˘יח ‰י‡ 

ל‰בי‡ ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ב˘לימו˙, ולז‰ 

ב˜˘ר  ˘נ‡מרו  וכל ‰יעו„ים  ומופ˙ים,  לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙  נˆרך  ‡ינו 

לז‰, על כרחנו י˙פר˘ו ב‡ופן ˘‚ם ‰ם על ענין ז‰ י„ברו, ומ˘ל 

‰ם לז‰ ˘י˘רור בעולם מˆב ‰מ‡פ˘ר ˘לימו˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

‡מנם, ברור ˘‚ם ל„ע˙ ‰רמב"ם, ל‡חרי ˘י‰יו י˘ר‡ל ˘למים 

ל‰ם ‰˜ב"‰  ˘יר‡‰  ונפל‡ו˙,  נסים  לר‡ו˙  יזכו  ומˆוו˙,  ב˙ור‰ 

‡ר‡נו  מˆרים   ıמ‡ר ˆ‡˙ך  ו"כימי  לפניו,  חביבו˙ם  ל‰ר‡ו˙ 

נפל‡ו˙" (מיכ‰ ז, טו).

עתידה ארץ ישראל שתוציא 
גלוסקאות וכלי מילת – מפני מה 

מפרשם הרמב"ם בדרך משל?
עתידה  דריש,  וקא  גמליאל  רבן  "יתיב  סע"ב)  ל,  (שבת  בגמ'  איתא 

ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת שנאמר יהי פסת בר בארץ 

(תהלים עב, טז), ליגלג עליו אותו תלמיד כו', אמר לי' בא ואראך דוגמתן 

בר  נברא  מילת  ואכלי  ופטריות,  כמיהין  לי'  אחוי  נפק,  הזה,  בעולם 

שתוציא  להא  מוחשיות  דוגמאות  לתלמיד  ר"ג  דהראה  ומהא  קורא". 

א"י גלוסקאות – כמיהין ופטריות, וכלי מילת – נברא בר קורא, משמע 

שיעודים אלו יתקיימו כפשוטם ממש.

אמנם, בפירוש המשניות להרמב"ם (סנהדרין בהקדמה לפ' חלק) פירש 

מאמר זה על מה ש"יהי' נקל מאוד על בני האדם למצוא מחייתם, עד 

עתידה  שאמרו  וזהו  גדול.  לתועלת  יגיע  אדם  שיעמול  מעט  שבעמל 

כשימצא  אומרים  אדם  שבני  לפי  מילת,  וכלי  גלוסקאות  להוציא  א"י 

והיינו  מבושל",  ותבשיל  אפוי  פת  מצא  פלוני  ומזומן,  מוכן  דבר 

המאמר  שאמר  הזה  החכם  ש"קצף  וממשיך  כפשוטו,  שלא  שמפרשו 

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".

ולכאורה, הרי נתבאר לעיל (סעיף ד) שעל כרחך גם לדעת הרמב"ם 

וא"כ,  המשיח,  בימות  מאוחרת  בתקופה  לבוא  לעתיד  נסים  יתקיימו 

אוצרות הגאולהח

מה הטעם שהלכות מלכים באות 
בסיום כל ספר משנה תורה?

הספר  בסוף  המלכים  הלכות  באו  להרמב"ם  תורה  משנה  בספר 

האחרון מי"ד ספרי הי"ד החזרה – ספר שופטים.

בשעת  ישראל  נצטוו  מצוות  הרמב"ם "שלש  כתב  שהרי  ביאור,  וצריך 

ולבנות  כו'  עמלק  של  זרעו  ולהכרית  כו'  מלך  להם  למנות  לארץ  כניסתן 

להם בית הבחירה" (ריש הל' מלכים), ולפי זה הוה לי' לסדר הלכות מלכים 

בספרו קודם להלכות בית הבחירה שזמנן לאחר מינוי מלכים?

וברדב"ז בהקדמתו לס' שופטים כתב "לפי שדיניו הלכתא למשיחא". 

הלכות  כו"כ  ישנן  מלכים  בהלכות  א.  טעמים:  ומשני  צ"ע,  דבריו  אבל 

שייכים  שאינם  ואילך,  ה"ח  פ"א  לדוגמא  (ראה  המשיח  לימות  שייכות  שאינן 

ההלכות  כל  ספרו  בסיום  שם  הרמב"ם  אם  ב.  ועוד).  המשיח,  ביאת  לאחרי 

והקרבנות  העבודה  ספר  ג"כ  לאחר  הו"ל  המשיח,  לימות  רק  הנוגעות 

קרוב לסיום ספרו.

ויש לבאר בזה:

מסתיימות  התורה  שהלכות  באופן  ספרו  הרמב"ם  שסידר  במה 

בא  וההלכה  התורה  שקיום  מדגיש  בזה  הנה   – מלכים  בהלכות  ונשלמות 

לשלימותו ע"י 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 

מובן  גם  וכן  פ"ד).  סוף  מלכים  (הל'  כו'"  האמת  דת  להרים  ומחשבתו 

את  ומסלקים  ה'  במלחמות  המלכים  שנלחמים  לאחר  שרק  בפשטות 

האויבים המצירים לישראל  (ומכריתים זרע עמלק) ובונים המקדש – רק 

אז אפשר לקיים בפועל את כל התורה והמצוות.

החזקה  הי"ד  הלכות  ספר  בסיום  באו  מלכים  שהלכות  הטעם  וזהו 

התורה  כל  קיום  של  שהשלימות  כיון  כולה,  התורה  הלכות  את  המקיף 

והלכותי' הוא ע"י המלכים. 

מה הטעם שמשיח הוא מעיקרי האמונה?
מעיקרי  כאחד  המשיח  בביאת  האמונה  את  מנה  שהרמב"ם  ידוע 

להאמין  אופן  בשום  לי  "א"א  סופר  החתם  בזה  הקשה  וכבר  האמונה, 

החומה  תפול  היסוד  יפול  ושאם  הדת  מעיקרי  א'  גאולתינו  שתהי' 

ניגאל  לא  שאילו  שם  וממשיך  שנו),  סי'  בסופו  חיו"ד  חת"ס  (שו"ת  חלילה" 

בחטאינו האם ח"ו נפסיק לקיים המצוות וכו' ומדוע נחשבת הגאולה לא' 

מהעיקרים.

באה  המשיח  שביאת  "לפי  שהוא  מבאר  (פי"ד)  אמנה  בראש  והנה 

הוא  הרי  בביאתו  הכופר  לכן  כו'  ובכתובים  ובנביאים  בתורה  מפורשת 

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 

בשלימות  ומצוותי'  התורה  לקיום  האפשרות  את  להחזיר  כ"א  ומגלותם, 

(כמו שנתבאר כאן באריכות). ועפ"ז נמצא שביאת המשיח נוגעת לשלימות 

גדר  אז  בשלימות –  יהיו  וקיומה  שהתורה  בזמן  שרק  עצמה,  התורה  גדר 

התורה בא לשלימותו.

עולמים"  ולעולמי  לעולם  ומשפטי'  חוקי'  הזאת  ש"התורה  זה  כלומר, 

נצחיים  ציוויו  שכל  הקב"ה,  ציווי  בענין  רק  אינו  ה"ג)  כאן  הרמב"ם  (לשון 

המה ואין בהם שינוי, הוספה או גרעון אלא נצחיים הם לעד, אלא נצחיות 

הם צריכים להתקיים  שגם  בפועל,  גם בלימודה וקיומה  הוא  זו  ושלימות 

כולם בשלימותם בלי הוספה וגרעון. וענין זה יהי' בביאת מלך המשיח.

ובזה מיושב היטב הטעם שביאת המשיח נחשבת לעיקר מעיקרי הדת, 

שאף שברור שגם בזמן שלפני ביאת המשיח – לא יבטל ח"ו קיום התורה 

והמצוות, אבל מאידך – גדר התורה עצמה מחייב שיהי' זמן שבו התורה 

שיבוא  להאמין  הוא  הדת  מעיקרי  ולפיכך  שלימות.  לידי  יבואו  והמצוות 

זמן בו התורה והמצוות יתקיימו בשלימותן, והוא בזמן ביאת המשיח.

ו‡פי˜ורוס".

ב˙ור‰  ל˘נו˙  ˘‡ין  ז‰  „ין  ‰רמב"ם  „כ˙ב  מ‰‡  ולכ‡ור‰ 
ל‰וסיף ‡ו ל‚רוע ב‰ כ‡ן ב‰מ˘ך לז‰ ˘‡ין מ˘יח ˆריך לע˘ו˙ 
‡ו˙ו˙ ומופ˙ים, מוכרחים לומר ˘י˘ ˘ייכו˙ בין ב' חל˜ים ‡לו, 
ו‰יינו ˘‰רמב"ם מלמ„נו ˘‡ם מי˘‰ו עובר על ז‰, ו‡ומר ˘על 
‰„בר  נח˘ב  בעולם  „בר  ול˘נו˙  ‡ו˙ו˙  לע˘ו˙  ‰מ˘יח  מלך 
„מ„וע  בי‡ור,  ˆריכים  ו‰„ברים  ח"ו,  ב˙ור‰  ‚רעון  ‡ו  כ‰וספ‰ 
˘‰מלך  לח˘וב  וטוע‰  ז‰  בעניין  מכיר  ˘‡ינו  ˘מי  כן  נ‡מר 
בנˆחיו˙  פ‚יע‰  בז‰  י˘  מופ˙,  ‡ו  ‡ו˙  לע˘ו˙  ˆריך  ‰מ˘יח 

‰˙ור‰?

על  מ˘יח  ˘ל  ˘עניינו  „כיון  ‰יטב.  ‰„בר  יובן  ‰נ"ל  פי  ועל 
ו‰מˆוו˙  ל˜יים ‰˙ור‰  ˘יחזיר ‡˙ ‰‡פ˘רו˙  מ‰  פי ‰לכ‰ ‰ו‡ 
בעולם ב˘לימו˙, ‰רי ‡ם יעל‰ על ‰„ע˙ ˘"‰מלך ‰מ˘יח ˆריך 
˘על  ו‰יינו  בעולם,  „ברים  לח„˘  ‡ו  ומופ˙ים"  ‡ו˙ו˙  לע˘ו˙ 
בס˙יר‰  ז‰  ‰רי   – ח„˘  „בר  ולפעול  ‰עולם   ˙‡ ל˘נו˙  ‰מ˘יח 

ו‰יינו  לעולם",  ומ˘פטי'  חו˜י'  ‰ז‡˙  ˘"‰˙ור‰  ז‰  לעי˜ר 

˘ל ‰˙ור‰  נˆחיו˙‰  ובמיל‡  לעולם,  ˘‰י‡ ˜יימ˙  כפי  ˘‰˙ור‰ 

ל˘לימו˙  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ ל‰בי‡  ‰ו‡  מ˘יח  ˘ל  ˘ענינו  מכרח˙ 

בעולם  ˘ינויים  לפעול  ול‡  ‰˙ור‰,  ˘ל  ומ˘פטי'"  ב"חו˜י' 

ו„ברים ח„˘ים ˘‡ינם נו‚עים ל˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ב˘לימו˙.

˘‚„רו  ‡לו,  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  ˘מלמ„נו  ‰„ברים  יסו„  וז‰ו 

יחזיר ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰  ל מ˘יח ‰ו‡ מ‰̆  ומ‰ו˙ו̆ 

ול‡מ˙  בעולם  „בר  ל˘נו˙  ˆריך  ‡ינו  ולכן  ב˘לימו˙,  ו‰מˆוו˙ 

„בריו על י„י ‡מיר˙ ע˙י„ו˙, כי ל‡ לז‰ ב‡, ו‡„רב‰, עי˜ר ‰ו‡ 

ב‡  ‰מ˘יח  ‡ין  ובמיל‡  ˘ינוי,  ל‰  ו‡ין  נˆחי˙  ˘‰י‡  ב˙ור˙נו 

ל˜יום  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ ל‰חזיר  ‡ל‡  בעולם,  „בר  ולח„˘  ל˘נו˙ 

‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ בפועל וב˘לימו˙.



ט אוצרות הגאולה

ב

"ושם נבא בשני המשיחים" –
 מכותם ש דוד ומשיח

מדוע נצרך הרמב"ם לשתי הוכחות על ביאת המשיח? / מדוע מאריך הרמב"ם בהל' משיח על היות 
דוד המלך "משיח הראשון"? / גדרו ומהותו של משיח – החזרת מלכות דוד ליושנה

 - ביאור מקיף בהוכחה שמביא הרמב"ם על ביאת המשיח מ"פרשת בלעם" - 

• א •

מדוע מביא הרמב"ם שתי הוכחות לביאת המשיח?
 ˙‡ ‰רמב"ם  כ˘מ˙חיל  יב),  י‡,  (פר˜ים  מלכים  ‰לכו˙  בסוף 
‰נ‰  ‰מ˘יח,  ולמלך  לבו‡  ‰ע˙י„‰  ל‚‡ול‰  ‰נו‚עו˙  ‰‰לכו˙ 
ל˘ונו:  וז‰  כו˙ב  מלך ‰מ˘יח  ˘ל  פעולו˙יו  ˘מ‚„יר ‡˙  ל‡חר 
ב˘‡ר  ל‡  לבי‡˙ו  מחכ‰  ˘‡ינו  ‡ו  בו  מ‡מין  ˘‡ינו  מי  "וכל 
˘‰רי  רבינו,  ובמ˘‰  ב˙ור‰  ‡ל‡  כופר,  ‰ו‡  בלב„  ‰נבי‡ים 
 ˙‡ ‡לו˜יך   '‰ "ו˘ב   (‚ ל,  (נˆבים  ˘נ‡מר  עליו,  ‰עי„‰  ‰˙ור‰ 

˘בו˙ך"" (פי"‡ ‰"‡).

ב˙ור‰  מ˜ום  עו„  ומבי‡  ‰לכ‰)  (ב‡ו˙‰  ‰רמב"ם  וממ˘יך 
˘נ˙ב‡ר‰ בו בי‡˙ ‰מ˘יח: "‡ף בפר˘˙ בלעם נ‡מר. ו˘ם נב‡ 
ב˘ני ‰מ˘יחים, במ˘יח ‰ר‡˘ון ˘‰ו‡ „ו„, ˘‰ו˘יע ‡˙ י˘ר‡ל 
י˘ר‡ל   ˙‡ ˘מו˘יע  מבניו  ˘עומ„  ‡חרון  ובמ˘יח  ˆרי‰ם.  מי„ 
נבו‡˙  פרטי  מונ‰ ‰רמב"ם ‡˙  ב‰מ˘ך ‰‰לכ‰,  מכן,  [ול‡חר  [ב‡חרונ‰]" 
ור‡‰  ‰מ˘יח,  במלך  ו‡לו  ‰מלך  ב„ו„  עוס˜ים  ב‰  „ברים  ‡לו  ומפר˘  בלעם, 

בז‰ ל˜מן ס"„]. 

˘בכ˙ב  מ‰˙ור‰  ר‡יו˙  ב'  זו ‰בי‡ ‰רמב"ם  ˘ב‰לכ‰  ו‰יינו 
נ‡מר ‰ייעו„  ב‰  נˆבים  מפר˘˙  מ˘יח ˆ„˜נו, ‰‡'  בי‡˙  ‡ו„ו˙ 
˘נב‡  בלעם",  מ"פר˘˙  ו‰ב'  י˘ר‡ל,   ıל‡ר י˘יבנו  ˘‰˜ב"‰ 

בלעם על ˘ני ‰מ˘יחים – „ו„ ‰מלך ומ˘יח ˆ„˜נו.

˘ונו˙  ר‡יו˙  לב'  ‰רמב"ם  נז˜˜  טעם  מ‰  בי‡ור,  וˆריך 

בר‡י'  „י  לכ‡ור‰  ו‰רי  ב˙ור‰,  מפור˘˙  ‰ע˙י„‰  ˘‰‚‡ול‰ 
‰ר‡˘ונ‰ בלב„, ומ‰ מוסיפ‰ ‰ר‡י' מנבו‡˙ בלעם על "ו˘ב ‰' 

‡ל˜יך ‡˙ ˘בו˙ך"?

• ב •

מדוע מאריך כאן הרמב"ם על 
"משיח הראשון שהוא דוד"?

ו‰נ‰, ‰וספ˙ ‰ר‡י' ‰˘ני' מפר˘˙ בלעם על ‰ר‡י' ‰ר‡˘ונ‰ 
מובנ˙ בפ˘טו˙, ˘כן בר‡י' ‰ר‡˘ונ‰ מפר˘˙ נˆבים – "ו˘ב ‰' 
מ˘יח  י„י  על  ˙‰י'  ˘‰‚‡ול‰  מפור˘  ל‡   – ˘בו˙ך"   ˙‡ ‡ל˜יך 
ˆ„˜נו, ולכן מוסיף ‰ר‡י' מנבו‡˙ בלעם, ˘מפור˘ ב‰ ˘‰‚‡ול‰ 

˙‰י' על י„י מ˘יח, ˘‰רי ‰נבו‡‰ ‰י‡ על ˘ני ‰מ˘יחים.

כוונ˙  ‰יי˙‰  בלב„  זו  ר˜  ‡ם  ˘כן  בי‡ור,  ˆריך  ע„יין  ‡מנם 
מ‰  ˆ„˜נו,  מ˘יח  י„י  על  ‰‚‡ול‰  ˘˙בו‡  ל‰וכיח  ‰רמב"ם, 
ובמלך  ב„ו„  ב˘ני ‰מ˘יחים,  בלעם  ˘נב‡  ב„בריו  ‰„‚י˘  טעם 
„י  מלך ‰מ˘יח,  ע"י  ‰‚‡ול‰  ˘˙בו‡  לב‡ר  בכ„י  ו‰רי  ‰מ˘יח, 
˜מ"ל  ומ‡י  ‰מ˘יח,  מלך  ‡ו„ו˙  בלעם  „נב‡   ‡‰ ˘יב‡ר  בז‰ 
‰כ‡ ˘בנבו‡˙ בלעם י˘ ‚ם נבו‡‰ ‡ו„ו˙ "מ˘יח ‰ר‡˘ון ˘‰ו‡ 

„ו„"?

ו‰י' ‡פ˘ר לומר, ˘‰טעם ˘מבי‡ ‰רמב"ם ‚ם ‰נבו‡‰ ‡ו„ו˙ 
מלך  כמו  "מ˘יח"  נ˜ר‡  ‰יו˙ו   ˙‡ ˘מ„‚י˘  מזו,  וי˙יר‰  „ו„, 

‰מ˘יח, ‰ו‡ כ„י לחז˜ ‡˙ ˙ו˜ף ‡מונ˙נו בבי‡˙ ‰מ˘יח:

אוצרות הגאולהכ„

מנ‰‚ו ˘ל עולם?

• ד •

בין נבואות ויעודים על משיח עצמו 
ליעודים על ימות המשיח בכלל

וי˘ לומר ‰בי‡ור בכל ז‰:

˘˙‰י'  ‰ו‡  עˆמו  ‰רמב"ם  ˘˜בע  ‰‡מונ‰  עי˜רי  מי"‚  ‡ח„ 
˙חיי˙ ‰מ˙ים (פירו˘ ‰מ˘ניו˙ סנ‰„רין בסוף ‰˜„מ˙ו), ו‰כופר ב˙חיי˙ 
‰מ˙ים ‡ין לו חל˜ לעולם ‰ב‡ (מ˘נ‰ סוף סנ‰„רין, רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ 
חריפים:  „ברים  ‡חל)  וע˙‰   ‰"„ (˘ם,  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘  ‚ם  ור‡‰  ‰"ו.  פ"‚ 

ו‡ין „˙ ול‡ „ב˜ו˙ ב„˙ י‰ו„י˙ למי ˘ל‡ י‡מין בז‰). ו‰ל‡ ‡ין לך ביטול 

מנ‰‚ו ˘ל עולם וחי„ו˘ במע˘‰ בר‡˘י˙ ‚„ול מ˙חיי˙ ‰מ˙ים.

‰רמב"ם  כ‡ן  ˘כ˙ב  ˘מ‰  לומר  ‡נו  מוכרחים  ˘כן,  וכיון 
י‰יו  ˘ל‡  ל˜בוע  בז‰  ב‡  ל‡  עולם  ˘ל  ממנ‰‚ו  יבטל „בר  ˘ל‡ 
כלל ˘ינויים במנ‰‚ו ˘ל עולם בימו˙ ‰מ˘יח, ˘‰רי ‰„בר ברור 
ל‰רמב"ם  לי'  ˘סביר‡  לומר  ˆריך  ‡ל‡  ‰מ˙ים,  ˙חיי˙  ˘˙‰י' 
˘י‰יו ˘ני ˘לבים בימו˙ ‰מ˘יח. „ב˘לב ‰ר‡˘ון ‡כן ל‡ יבטל 
„בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם, ומ‰ ˘יחיו ‰מ˙ים וי‰יו ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים 
בימו˙  יו˙ר  מ‡וחר  ב˘לב  י‰י'  ז‰   – עולם  ˘ל  במנ‰‚ו  ו˘ינויים 

‰מ˘יח.

בי‡ור ‰„ברים:

עי˜ר  ‰רמב"ם  „ל„ע˙  ב‡רוכ‰   („ ב,   ,‡ (סימנים  לעיל  נ˙ב‡ר 
לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙  כ„י  מלך ‰מ˘יח ‡ינ‰  ˘ל  בי‡˙ו  ומטר˙  ˙כלי˙ 
י˘ר‡ל ‡˙  לבני  ל‰חזיר  כי ‡ם  בעולם,  „ברים  ולח„˘  ומופ˙ים 
בימי  ˘‰י'  כמו  ב˘לימו˙,  ו‰מˆוו˙  ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰  ‰‡פ˘רו˙ 

„ו„ ‰מלך.

„‰לכו˙  ‰‡חרונים  פר˜ים  ב˘ני  ‰רמב"ם  „ברי  עי˜ר  וז‰ו 
ימו˙ ‰מ˘יח  ˘‚„ר  זו,  נ˜ו„‰  סביב  סובבים  מלכים, „רוב „בריו 
ע"פ ‰לכ‰ ‰ו‡ מ‰ ˘יחזרו כל ‰מˆוו˙ ל‰˙˜יים ב˘לימו˙, וענין 
„ו„,  מבי˙  מלך  לי˘ר‡ל  ל‰ם  ˘יעמו„  י„י  על  לפועל  יבו‡  ז‰ 
ויבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘, וי˙˜בˆו כל י˘ר‡ל ל‡רı י˘ר‡ל, וכן מ‡ריך 
בפר˜ „ילן (פי"ב) ˘‰מˆב ˘י˘רור ‡ז בעולם י‰י' מˆב נוח ˘י˙ן 
במנוח‰  מˆוו˙  ול˜יים  ˙ור‰  ללמו„  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ לי˘ר‡ל 

‚מור‰.

‰יעו„ים  בין  לחל˜  י˘  ‰רמב"ם  ˘ל„ע˙  לומר  י˘  ז‰  פי  ועל 
בעולם  ˘י˘רור  ‰מˆב  על  ‡ו  עˆמו  ‰מ˘יח  מלך  על  ˘נ‡מרו 
ימו˙  על  ˘נ‡מרו  לבין ‰יעו„ים  מבי‡˙ ‰מ˘יח,  י˘יר‰  כ˙וˆ‡‰ 

‰מ˘יח ב‡ופן כללי.

˘ל„ע˙  מכיון  עˆמו ‰נ‰  מלך ‰מ˘יח  על  ˘נ‡מרו  „‰יעו„ים 
‰‡פ˘רו˙   ˙‡ ל‰בי‡  ‰ו‡  ‰מ˘יח  בי‡˙  מטר˙  עי˜ר  ‰רמב"ם 
לע˘ו˙  ˆריך  מ˘יח  ‡ין  ז‰  ולענין  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ל˘לימו˙ 
מלך  על  ˘נ‡מרו  ‰נסיים  ‰יעו„ים  כל  לכן  ומופ˙ים,  ‡ו˙ו˙ 
לבי‡˙ו,  י˘יר  ב‰מ˘ך  ˘יע˘‰  ˘נ‡מרו  ו‰פעולו˙  ‰מ˘יח 
מפר˘ם ‰רמב"ם ב„רך מ˘ל, ב‡ופן ˘מ˙פר˘ים ˘‚ם ‰ם נ‡מרו 
ללמו„  י˘ר‡ל  יוכלו  ˘בו  מˆב  י˘רור  ˘לע˙י„  מ‰  ז‰,  „בר  על 

˙ור‰ ול˜יים ‰מˆוו˙ במנוח‰. ועל יעו„ים ‡ל‰ בלב„ כ˙ב "‡ל 
יעל‰ על ‰לב ˘בימו˙ ‰מ˘יח יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם וכו'".

כפ˘וטם,  ˘ל‡  לפר˘  ‰רמב"ם  מוכרח  ‡לו  יעו„ים  ר˜  ‡מנם 
‡ל‡  עˆמו,  ‰מ˘יח  לבי‡˙  ביחס  נ‡מרו  ˘ל‡  ‰יעו„ים  מ˘‡"כ 
כענין כללי ˘י˙רח˘ לע˙י„ לבו‡, ‚ם ‰רמב"ם יפר˘ם כפ˘וטו.

ו„בר ז‰ ‡ינו בס˙יר‰ למ‰ ˘כ˙ב ‰רמב"ם ˘לע˙י„ לבו‡ ל‡ 
י˘˙נ‰ „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם, ˘‰רי ל‡ ב‡ ‰רמב"ם ל˙‡ר כ‡ן 
כל מ‰ ˘י˜ר‰ לע˙י„ לבו‡ ובימו˙ ‰מ˘יח, כי ‡ם ל‰‚„יר עי˜ר 
ופס˜  ‰רמב"ם  ˜בע  ובז‰  ‰י‡.  מ‰  ל˘ם  ‰מ˘יח  בי‡˙  מטר˙ 
˘נ‡מרו  ‰יעו„ים  וכל  ומופ˙ים,  ‡ו˙ו˙  לע˘ו˙  מ˘יח  ב‡  ˘ל‡ 

ב˜˘ר לז‰, ‡ינם מ˙פר˘ים כפ˘וטו.

‚„ולים  נסים  ‰˜ב"‰  יע˘‰  ‰מ˘יח  ˘בימו˙  ˘מˆינו  ומ‰ 
וי‰יו ˘ינויים במע˘‰ בר‡˘י˙, ‰נ‰ ל„ע˙ ‰רמב"ם ‡ין כל ‡לו 
‰˜ב"‰  ˘יע˘‰  נוספים  „ברים  ‡ל‡  ‰מ˘יח  בי‡˙  ‚„ר  עי˜ר 
בי‡˙ ‰מ˘יח ‚ופ‡.  מ‚„רי  ו‡ינם  י˘ר‡ל,  ˘ל  חביבו˙ם  ל‰ר‡ו˙ 
ב‰לכו˙  כ‡ן  ב„בריו  בפירו˘  ‰רמב"ם  ‰בי‡ם  ˘ל‡  ‰טעם  וז‰ו 
בעי˜ר  ר˜  ‡ל‡  ‡לו,  נוספים  ב„ברים  כלל  ˜‡י  ל‡  ˘כן  מלכים, 
מˆ„  ‰נובע  בעולם  ˘י˘רור  ו‰מˆב  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  ˙פ˜י„ו 

עי˜ר ז‰.

ועפ"ז י˘ לומר ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם י‰יו ב' ˙˜ופו˙ ו˘לבים:

‰עולם   ˙‡ ‰מ˘יח  יבי‡  בו  ‰מ˘יח,  בי‡˙  „˙חיל˙  ‰זמן   .‡
וכל  ב˘לימו˙.  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰   ˙‡ ל˜יים  יוכלו  ˘בו  למˆב 
˘ל  מנ‰‚ו  ˘ינוי  ב‰ם  ˘י˘  זו  ל˙˜ופ‰  ב˜˘ר  ˘נ‡מרו  ‰יעו„ים 
עולם, מ˙פר˘ים ב„רך מ˘ל, כיון ˘כל עי˜ר מטר˙ בי‡˙ ‰מ˘יח 
‡ינ‰ לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים כי ‡ם ל˙˙ ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‰˙ור‰ 

ו‰מˆוו˙ ב˘לימו˙.

ב. ל‡חרי ˘י˘לים מ˘יח ‡˙ עי˜ר עניינו ויבי‡ ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ 
ל‰ם  ˘יר‡‰  י˘ר‡ל  יזכו  ‡זי  ב˘לימו˙,  ומˆוו˙  ˙ור‰  ל˜יים 
‚לויים,  נסים  ל‰ם  ˘יר‡‰  ע"י  לפניו  חביבו˙ם  ‚ו„ל   ˙‡ ‰˜ב"‰ 
לימו˙  ב˜˘ר  ˘נ‡מרו  ‰יעו„ים  וכל  וכיו"ב.  ‰מ˙ים  כ˙חיי˙ 
לפר˘ם  לבי‡˙ ‰מ˘יח – ‡פ˘ר  י˘ירו˙  ˘‡ינם ˜˘ורים  ‰מ˘יח 

כפ˘וטו, כי י˙˜יימו ב˙˜ופ‰ זו ‰מ‡וחר˙ יו˙ר.

˘נ‡מר  "וז‰  ˘כ˙ב  כ‡ן  ‰רמב"ם  בל˘ון  ‰„בר  ומ„ויי˜ 
בי˘עי' ו‚ר ז‡ב כו' מ˘ל וחי„‰ כו' ˘י‰יו י˘ר‡ל יו˘בין לבטח 
ויחזרו  כו',  ז‡ב  ˘נ‡מר  וכנמר,  כז‡ב  עכו"ם ‰מ˘ולים  ר˘עי  עם 
כולם ל„˙ ‰‡מ˙, ול‡ י‚זלו ול‡ י˘חי˙ו, ‡ל‡ י‡כלו „בר ‰מו˙ר 
כו', ˘נ‡מר ו‡רי' כו', וכן כל כיוˆ‡ ב‡לו ‰„ברים בענין ‰מ˘יח 
‰י'  „בר  ז‰  ל‡י  לכל  יו„ע  ‰מ˘יח  ‰מלך  ובימו˙  מ˘לים,  ‰ם 

מ˘ל ומ‰ ענין רמזו ב‰ן":

ב‡לו ‰„ברים  כיוˆ‡  כל  כ‡ן "וכן  וכ˙ב  בל˘ונו  ˘„יי˜  „מז‰ 
˘ל‡  מ˘מע  ‰מ˘יח"  ימו˙  "בענין  כ˙ב  ול‡  ‰מ˘יח"  בענין 
במ‰  ר˜  כי ‡ם  לימו˙ ‰מ˘יח  ב˜˘ר  ˘נ‡מרו  בכל ‰יעו„ים  ˜‡י 
˘"‰ם  „בריו  מכוונים  ˘עלי‰ם  עˆמו,  ‰מ˘יח"  "בענין  ˘נ‡מר 
‡פ˘ר  ‰מ˘יח"  "לימו˙  ב˜˘ר  ‰יעו„ים  ˘‡ר  מ˘‡"כ  מ˘לים". 

לפר˘ם כפ˘וטו.



כ‚ אוצרות הגאולה

• ב •

"וכתתו חרבותם לאתים" – יתקיים כפשוטו? 
ילמ„ ‰רמב"ם ‡˙ ‰כ˙וב  כיˆ„  על ‰˘˜ו"ט ‰נ"ל  נוסף  ו‰נ‰ 
˙˙˜יים  ‰י‡ך  לעיין  י˘  עו„   ,"ıר‡‰ מן  רע‰  חי'  "ו‰˘ב˙י 
ל‡˙ים  חרבו˙ם  "וכ˙˙ו   („-‚ (ב,  י˘עי'  נבו‡˙  ‰רמב"ם  ל˘יט˙ 
עו„  ילמ„ו  ול‡  חרב  ‚וי  ‡ל  ‚וי  י˘‡  ל‡  למזמרו˙,  וחני˙ו˙י‰ם 
מלחמו˙  י‰יו  ל‡  ˘לפועל  ר˜  נ‡מר  ל‡  ז‰  ˘בכ˙וב  מלחמ‰", 
˘‡ין  זמנים  ˘י˘נם  טבעי,  ‚ם „בר  ל‰יו˙  יכול  בעולם, „ז‰  עו„ 
˘י˘˙נ‰  מזו,  י˙יר‰  נ‡מר  כ‡ן  ‡ך  בעולם,  נˆרכו˙  מלחמו˙ 
טבעם ˘ל בני ‡„ם, ול‡ י‰יו מלחמו˙ כלל, ע„ ˘יבטלו כליל ‡˙ 

כלי ‰זיין, וז‰ וו„‡י ‰יפך "מנ‰‚ו ˘ל עולם".

בימו˙  י˙˜יים  ז‰  יעו„  ‰רמב"ם  ˘ל„ע˙  מˆינו  ומפור˘ 
‰מ˘יח כפ˘וטו:

ב‚מ' ˘ב˙ (ס‚, ‡) נחל˜ו רבי ‡ליעזר וחכמים ‡ם מו˙ר לˆ‡˙ 
כיון  ב˘ב˙  מלחמ‰  בכלי  לˆ‡˙  מו˙ר  „לר"‡  ב˘ב˙,  זיין  בכלי 
˘נ‡מר  ל‚נ‡י  ‡ל‡  "‡ינן  לחכמים  ו‡ילו  לו",  ‰ן  ˘"˙כ˘יטין 
נינ‰ו  ˙כ˘יטין  ר˘"י "ו‡י  ומפר˘  וכו'",  ל‡˙ים  חרבו˙ם  וכ˙˙ו 

ל‡ י‰ו בטלין לע˙י„". 

פי"ט  ˘ב˙  (‰לכו˙  בפירו˘  כ˙ב  ˘כן  כחכמים,  ‰רמב"ם  ופס˜ 
‰"‡): "כל כלי מלחמ‰ ‡ין יוˆ‡ין ב‰ן ב˘ב˙".

בנו‚ע  ו˘מו‡ל  בר ‡ב‡  חיי‡  ר'  נחל˜ו  ב)  (ל„,  בברכו˙  ו‰נ‰, 
כולם  ‰נבי‡ים  "כל  רחב"‡  „ל„ע˙  ‰נבי‡ים,  ˘ב„ברי  לייעו„ים 
˘נ‡מרו  ‰„ברים  ˘כל  ו‰יינו,  ‰מ˘יח",  לימו˙  ‡ל‡  נ˙נב‡ו  ל‡ 
בנבי‡ים י˙˜יימו בימו˙ ‰מ˘יח, ‡מנם „ע˙ ˘מו‡ל ‰י‡ "‡ין בין 

עולם ‰ז‰ לימו˙ ‰מ˘יח ‡ל‡ ˘עבו„ מלכיו˙ בלב„".

˘‡סור  „ס"ל  ˘חכמים  מפור˘  (˘ם)  ב˘ב˙  ‰נ"ל  ובסו‚י‡ 
כ˘מו‡ל, ‡ל‡  ל‰ו  סביר‡  ל‡  ו‚נ‡י ‰ן,  ב˘ב˙  זיין  בכלי  לˆ‡˙ 
"וכ˙˙ו  ‰יעו„  ובכללם  בנבי‡ים,  ˘נ‡מרו  ‰יעו„ים  ל„ע˙ם 
חרבו˙ם ל‡˙ים", י˙˜יימו בימו˙ ‰מ˘יח, ו‡ז י˙בטלו ‰כלי זיין.

לי'  ˘סביר‡  מ˘מע  כחכמים,  בפירו˘  פוס˜  ˘‰רמב"ם  וכיון 
˘‰נבו‡‰ ˘בפסו˜ "וכ˙˙ו חרבו˙ם ל‡˙ים" מ˙פר˘˙ כפ˘וט‰, 

ו‡כן ˙˙˜יים בימו˙ ‰מ˘יח. 

˘לכ‡ור‰  ‰"ז),  פ"ח  ˙˘וב‰  (‰לכו˙  מ˘נ‰  בלחם   ‰˘˜‰ וכבר 
˘בימו˙  מלכים  ב‰לכו˙  כ‡ן  ל„בריו  בס˙יר‰  ‰ם  ‡לו  „בריו 
עולם ‰ז‰  בין  ו"‡ין  עולם"  ˘ל  ממנ‰‚ו  ל‡ "יבטל „בר  ‰מ˘יח 

לימו˙ ‰מ˘יח ‡ל‡ ˘עבו„ מלכיו˙ בלב„"?

על  ‰רמב"ם  פס˜  לולי  „‚ם  (˘ם),  מ˘נ‰  בלחם   ‰˘˜‰ עו„ 
כי,  לכ‡ור‰,  ‡‰„„י  ס˙רי  „בריו  ‰נ‰  ב˘ב˙,  זיין  בכלי  יˆי‡‰ 
כ‡ן ב‰ל' מלכים (ב˙חיל˙ ‰"ב) וכן ב‰ל' ˙˘וב‰ (ספ"ט) ‰בי‡ ‡˙ 
˘עבו„  ‡ל‡  ‰מ˘יח  לימו˙  ‰ז‰  עולם  בין  „"‡ין  ˘מו‡ל  „ברי 
מלכיו˙ בלב„", ו‡ילו בפ"ח ב‰לכו˙ ˙˘וב‰ (‰"ז) ‰בי‡ ‡˙ „ברי 
לימו˙  ‡ל‡  נ˙נב‡ו  ל‡  כולן  ‰נבי‡ים  ˘"כל  ‡ב‡  בר  חיי‡  רבי 

‰מ˘יח".

לי'  סביר‡  ז‰, ‰‡ם  בעניין  ˘יט˙ ‰רמב"ם  מ‰י  כן ˜˘‰,  ו‡ם 

בין  ˘"‡ין  ˘ס"ל  ‡ו  ‰מ˘יח,  בימו˙  י˙˜יימו  ‰נבי‡ים  ˘יעו„י 
עולם ‰ז‰ לימו˙ ‰מ˘יח ‡ל‡ ˘עבו„ מלכיו˙", ויעו„י ‰נבי‡ים 

מ˘ל וחי„‰ ‰ם?

• ג •

אילני סרק יעשו פירות – משל הוא? 
חי'  "ו‰˘ב˙י  ב˙ור‰  מ‰כ˙וב  ‰נ"ל  ל˜ו˘יו˙  בנוסף  ו‰נ‰, 
ל‰˜˘ו˙  י˘  עו„  ל‡˙ים",  חרבו˙ם  ומ"וכ˙˙ו   ,"ıר‡‰ מן  רע‰ 
 ıב‡ר˘ סר˜  ‡ילני  כל  "ע˙י„ין  כ˙ובו˙:  בסוף  ‰‚מ'  מ„ברי 
י˘ר‡ל ˘יטענו פירו˙, ˘נ‡מר (יו‡ל ב, כב) כי עı נ˘‡ פריו, ˙‡נ‰ 
כו, „) "ומנין  (בחו˜ו˙י  כ‰נים  ב˙ור˙  וע„"ז ‰ו‡  חילם".  נ˙נו  ו‚פן 
 ıוע לומר  ˙למו„  פירו˙,  עו˘ים  ל‰יו˙  ע˙י„ים  סר˜  ˘‡ף ‡ילני 

‰˘„‰ י˙ן פריו".

"יבטל  ל‡  ˘בימו˙ ‰מ˘יח  לומר  ˙מו‰, ‡יך ‡פ˘ר  כ‡ן  ו‚ם 
‰ו‡  פירו˙  יע˘ו  סר˜  ˘‡ילני  ז‰  ‰רי  עולם",  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר 

ביטול מנ‰‚ו ˘ל עולם?

מ˘ל  ז‰  ‚ם „בר  ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם   ıל˙ר ולכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר 
˙עני˙  (ר‡‰  חכמים  ל˙למי„  מ˘ל ‰ו‡  מ‡כל   ıע˘ ול„ו‚מ‡  ‰ו‡, 
ז, ‡) ו"‡ילני סר˜" לעמי ‰‡רı, ולע˙י„ לבו‡ ‚ם עמי ‰‡רı י˙נו 

פירו˙, ˘יי‰פכו ל˙למי„י חכמים (ור‡‰ פירו˘ כעין ז‰ בענף יוסף לעין 
יע˜ב כ˙ובו˙ ˘ם), וכיו"ב.

בין  לחל˜  לז‰ „י˘  ל‡מרו, „נוסף  ז‰ ‡י ‡פ˘ר   ıירו˙ ‡מנם, 
„ברי נבי‡ים „˘פיר י˘ לפר˘ם כמ˘ל בלב„ ול‰וˆי‡ם מפ˘וטם 
ל‚מרי, ל„ברי חז"ל ˘לכ‡ור‰ ˆריכים לפר˘ם כפ˘וטם, ו‚ם ‡ם 
כמ˘ל  לפר˘ם  ‡פ˘ר  ‡י  ˘ונים,  ורמזים  פירו˘ים  ב‰ם  טמונים 
˘‰„ברים  ו‰˙ו"כ ‚ופם  מ„ברי ‰‚מר‡  מוכח  בנ„ו"„  בלב„, ‰רי 

מ˙פר˘ים כפ˘וטם, ול‡ ב„רך מ˘ל וחי„‰.

„בכ˙ובו˙ ˘ם ב‡ מ‡מר ז‰ ב‰מ˘ך לכמ‰ מ‡מרים ˘פירו˘ם 
כפ˘וטו ממ˘, וכמו מ‰ ˘נ‡מר ˘ם ˜ו„ם לז‰ „"ר' חנינ‡ מ˙˜ן 
 ,ıמ˙˜לי'" – ˘‰י' "מ˘ו‰ ומ˙˜ן מכ˘ולי ‰עיר מחמ˙ חיב˙ ‰‡ר
(ר˘"י  על ‰„רכים"  רע  ˘ם  יˆ‡  ˘ל‡  ומחזר  עליו  חביב‰  ˘‰י˙‰ 
מכ˘ולי  ˘˙י˜ן  ממ˘  כפ˘וטו  פירו˘ו  ז‰  „מ‡מר  ˘ם),  כ˙ובו˙ 

מ˙פר˘ים  ˘ם  ב‰מ˘ך ‰סו‚י‡  ˘‡ר ‰מ‡מרים  וכן  י˘ר‡ל,   ıר‡
פירו˙  ˘יע˘ו  סר˜  ‡ילני  על  „י„ן  ‰מ‡מר  ‚ם  ו‡"כ  כפ˘וטם, 
˘ב‡ ב‰מ˘ך ל‡ו˙ם מ‡מרים – ‚ם ‰ו‡ ˆריך ל‰˙פר˘ כפ˘וטו.

וייעו„ים  לברכו˙  ב‰מ˘ך  ז‰  ענין  מוב‡  כ‰נים  ב˙ור˙  וכן 
˘‰י˙‰  כ„רך  "ל‡   ıר‡‰˘ ‰מ˘יח  בימו˙  ˘י˙˜יימו  נוספים 
נזרע˙  כו',  ‰ר‡˘ון  ‡„ם  בימי  ˘עו˘‰  כ„רך  ‡ל‡  עכ˘יו  עו˘‰ 
 ıועו˘‰ פירו˙ בן יומ‰ כו', נטוע ועו˘‰ פירו˙ בן יומ‰ כו', ‰ע
ממ˘,  כפ˘וטו  ‰ו‡  ˘פירו˘ם  ברור  ‡לו  „ברים  ˘כל  נ‡כל", 
˘כמו ˘‰י' בימי ‡„ם ‰ר‡˘ון, כך י‰י' ‚ם כן, ו‡"כ, ברור ‰„בר 
˘‚ם מ‰ ˘נ‡מר ב‰מ˘ך ˘‡ילני סר˜ יע˘ו פירו˙, ‚ם ז‰ מ˙פר˘ 

כפ˘וטו.

˘בימו˙  ‰רמב"ם  כו˙ב  ‡יך  ל„וכ˙‡,  ˜ו˘יין  ‰„ר‡  ועפ"ז 
‰מ˘יח ל‡ "יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם" כ‡˘ר מפור˘ ב„ברי 
ביטול  ז‰  ו‰רי  פירו˙,  יע˘ו  סר˜  ‚ם ‡ילני  לבו‡  ˘לע˙י„  חז"ל 

אוצרות הגאולהי

לע˙י„,  ר˜  ˘י‰י'  ח„˘  ענין  ‡ינ‰  ‰מ˘יח  ˘בי‡˙  כ˘יו„עים 
‡ל‡ כבר ‰י' לעולמים ˘˜ם ל‰ם לי˘ר‡ל מלך מ˘יח ˘‰ו˘יעם 
מ˘יח  י˜ום  לע˙י„  ˘‚ם  ‰‡מונ‰   ˙‡ מחז˜  ז‰  ‰רי  מˆרו˙י‰ם, 
מבי‡‰   (‡  ,‡ˆ (סנ‰„רין  „‰‚מ'   ‡‰ „רך  (ועל  י˘ר‡ל   ˙‡ ˘יו˘יע 
ל‡  חיי  חיי,   – ‰וו  "„ל‡   – ‰מ˙ים  ל˙חיי˙  בנו‚ע  וחומר  ˜ל 
כ‡ן)  ‰רמב"ם  על  ספר  ב˜רי˙  (כמ"˘   ˙ˆ˜ ‡חר  בס‚נון  ‡ו  ˘כן").  כל 
‡ח˙,  בנבו‡‰  ‰ם  ‰מ˘יחים  ˘˘ני  מכך  ‰ו‡  ‰‡מונ‰  ˘חיזו˜ 
˘מ„ובר  ‰חל˜  ‰נבו‡‰,  ˘ל  ‡ח„  חל˜  ˘נ˙˜יים  כ˘ם  ובמיל‡ 
בו על „ו„, כן חז˜‰ ‡מונ˙נו ˘י˙˜יים ‰חל˜ ‰˘ני בנו‚ע למלך 

‰מ˘יח.

‡בל בי‡ור ז‰ ˜˘‰ ל‡ומרו, ˘‰רי מל˘ון ‰רמב"ם כ‡ן מ˘מע 
˘˙בו‡  עˆם ‰ענין  ל‰וכיח ‡˙  כ„י  ˘מבי‡ ‡ינן  „‰ר‡יו˙  ברור 
‚‡ול‰ לי˘ר‡ל ע"י מ˘יח ˆ„˜נו ‡ל‡ כוונ˙ו ל‰בי‡ ר‡י' ˘בי‡˙ 
‰מ˘יח מפור˘˙ ב˙ור‰, ולכן מי ˘"‡ינו מ‡מין בו ‡ו מי ˘‡ינו 
מחכ‰ לבי‡˙ו וכו' ‰ו‡ כופר וכו' ב˙ור‰ ובמ˘‰ רבינו", ולענין 

ז‰ ‡ין נו‚ע כלל מ‰ ˘בנבו‡˙ בלעם ‰˙נב‡ על ˘ני ‰מ˘יחים.

ורועי  מלכי  כל  ˘מבין  ‰רמב"ם,  „ברי  ב‚וף  בי‡ור  ˆריך  ‚ם 
מ˘יח,  ב˘ם  כ‡ן  ‰וב‡  „ו„  ר˜  ‰נ‰  ‰„ורו˙  במ˘ך  י˘ר‡ל 

וב‰˘וו‡‰ למלך ‰מ˘יח.

ונ˜ר‡  ב˘מן ‰מ˘ח‰,  ˘נמ˘ח „ו„  מפני  ר˜  ז‰  ופ˘וט, „‡ין 
מ˘יח ‰' ב˘ל ז‰ (˘מו‡ל ב יט, כב), ˘‰רי לפניו כבר נמ˘ח ˘‡ול 

ו‚ם ‰ו‡ נ˜' מ˘יח ‰' (˘מו‡ל ‡ כ„, ז. ועו„).

מפני  ‰ו‡  „וו˜‡  „ו„   ˙‡ ˘מזכיר  ˘‰טעם  לומר  ‡ין  ‚ם 
וב‡חרונ‰,  בר‡˘ונ‰   – י˘ר‡ל  מו˘יעי  ˘ני  על  ל‰ר‡ו˙  ˘רˆונו 
כי ‡י מ˘ום ז‰ טפי ‰ו"ל לרמב"ם ל‰זכיר ‡˙ מ˘‰ רבינו, ˘‰י' 
למ˘יח  מ˘‰  ˘ל  ו‰‰˘וו‡‰  בר‡˘ונ‰,  י˘ר‡ל  ˘ל  מו˘יעם 
˘ני‰ם „יי˜‡  ˘ל „ו„ ‰מלך, „‡ˆל  מ‰‰˘וו‡‰  יו˙ר  ˆ„˜נו ‰י‡ 
‰י˘וע‰ „י˘ר‡ל ‰י‡ מ‚לו˙, מ˘‡"כ ‡ˆל „ו„ ˘‡מנם ‰ˆיל ‡˙ 

י˘ר‡ל מי„ ˆרי‰ם, ‡בל ל‡ ‰יי˙‰ זו י˘וע‰ מ‚לו˙. 

„יי˜‡,  ‰מלך  ב„ו„  מיוח„  עניין  כ‡ן  ˘י˘  מ˘מע,  ז‰  ומכל 
ו˘‰זכר˙ו כ‡ן וב˘ם "מ˘יח ‰ר‡˘ון" ‰י‡ כ„י ללמ„נו על ‚„רו 
‰ר‡י'  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ולכן  ‰מ˘יח,  מלך  ˘ל  ‰מיוח„  ועניינו 
ל‰וכיח  כ„י  ˘‰ו‡  ב˘ני ‰מ˘יחים"  נב‡  ו˘"˘ם  בלעם  מפר˘˙ 

יסו„ במ‰ו˙‰ ˘ל ‰‚‡ול‰ ומלך ‰מ˘יח, כ„ל˜מן.

• ג •

גדרו ומהותו של משיח – החזרת 
מלכות דוד ליושנה

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

בפר˜ ז‰ (פי"‡ מ‰לכו˙ מלכים) ל‡ ב‡ ‰רמב"ם ל‰פלי‚ במעלו˙ 
מלך ‰מ˘יח ובכל פעולו˙יו ב˙חומים ˘ונים, כי ‡ם ל‰‚„יר ‡˙ 
עניינו ומ‰ו˙ו ˘ל מ˘יח על פי ‰לכ‰, ˘‡ינו ב‡ לח„˘ ‡יז‰ „בר 
לבני  ל‡פ˘ר  ˙פ˜י„ו ‰ו‡  עי˜ר  כי ‡ם  מ˜ו„ם,  ˘ל‡ ‰י'  בעולם 

י˘ר‡ל ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ב˘למו˙ן.

וז‰ו מ‰ ˘מ˙חיל ‰רמב"ם ‡˙ פר˜ י‡: "‰מלך ‰מ˘יח ע˙י„ 

ובונ‰  ‰ר‡˘ונ‰  לממ˘ל‰  ליו˘נ‰  „ו„  מלכו˙  ול‰חזיר  לעמו„ 
‰מ˜„˘ ומ˜בı נ„חי י˘ר‡ל וחוזרין כל ‰מ˘פטים בימיו כ˘‰יו 
מˆו˙‰  ככל  ויובלו˙  ˘מיטין  ועו˘ין  ˜רבנו˙  מ˜ריבים  מ˜ו„ם, 
חסר‰  ‰‚לו˙  ˘בזמן  מ‰  „˙מור˙  ו‰יינו,  ב˙ור‰".  ‰‡מור‰ 
יחזיר  מ˘יח  ‰נ‰  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  רוב  ל˜יים  ‰‡פ˘רו˙  מי˘ר‡ל 
˘לם  ל˜יום  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ‰לכו˙  ויבו‡ו  ל˜„מו˙ם,  ‰„ברים 

בימיו.

וז‰ו ˘‰רמב"ם מ‡ריך ב‰לכו˙ ‡לו ˘מלך ‰מ˘יח ‡ינו ˆריך 
וכן   ,(‚"‰) ‰˙ור‰  בנˆחיו˙  עי˜ר  ו˘ז‰ו  ומופ˙,  ‡ו˙  ל‰ר‡ו˙ 
כמ‰  מזכיר  ‡ינו  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  מעלו˙יו   ˙‡ (ב‰"„)  כ˘מונ‰ 
מ‰מעלו˙ ˘לו (כמעל˙ ‰נבו‡‰ ו‰חכמ‰), כי בז‰ מ„‚י˘ ˘‡ין עי˜ר 
‡ו˙ו˙  לע˘ו˙  יכול˙ו  ‡ו  חכם,  ‡ו  נבי‡  ‰יו˙ו  ‰מ˘יח  מ‰ו˙ 
‰˙ור‰   ˙‡ ל˜יים  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ ˘יחזיר  מ‰  ‡ל‡  ומופ˙ים, 

ו‰מˆוו˙ ב˘למו˙ם.

‰ו‡  ‰לכ‰  פי  על  ‰מ˘יח  מלך  פעול˙  ‰‚„ר˙  עי˜ר  ולכן 
כי  ‰ר‡˘ונ‰",  לממ˘ל‰  ליו˘נ‰  „ו„  מלכו˙  "ל‰חזיר  ˘יעמו„ 
בזמנו  ונס˙יים  י˘ר‡ל,  ‡ויבי  כל   ˙‡ נˆח  במלכו˙ו  ‰מלך  „ו„ 
ז‰  ˘כל  ‰מ˜„˘,  לבנו˙  ‰‰כנו˙)  (עכ"פ  ו‰חלו  ‰‡ומו˙  כיבו˘ 
– מחיי˙ עמל˜, בניין ‰מ˜„˘, ונˆחון ‰‡ויבים מלנ‚ו˘ בי˘ר‡ל 
‰˙ור‰   ˙‡ ל˜יים  כ„י  ל‰ם  י˘ר‡ל  בני  ˘ז˜ו˜ים  ‰˙נ‡ים  ‡לו   –
ל‰חזיר  ב‡  ˘‰ו‡  מ˘יח,  ˘ל  עניינו  וז‰ו  ב˘לימו˙.  ו‰מˆוו˙ 
 ˙‡ לי˘ר‡ל  ˘נ˙נ‰  „ו„,  בזמן  ˘‰יי˙‰  ‰מלכו˙   ˙‡ לי˘ר‡ל 
‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‡˙ כל ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, וכ˘מ˘יח יחזיר מלכו˙ 
זו "ליו˘נ‰" יחזרו כל מ˘פטי ‰˙ור‰ ל˘למו˙ם (וכמו ˘נ˙ב‡ר כל 

ז‰ ב‡ריכו˙ לעיל (סימן ‡)).

מ˙ור‰  כ‡ן ‰רמב"ם  ˘מבי‡  ˘ב‰וכחו˙  לומר  י˘  ז‰  פי  ועל 
˘‚וף  ל‰וכיח  ר˜  ב‡  ‡ינו  ‰מ˘יח,  ובי‡˙  ‰‚‡ול‰  על  ˘בכ˙ב 
כ"‡  ב˙ור‰,  נ‡מר  ˆ„˜נו  מ˘יח  ו˘יבו‡  ‰‚‡ול‰  ˘˙‰י'  ‰„בר 

˘י˘ בז‰ (‚ם) ר‡י' מ‰˙ור‰ לעניין ‰נ"ל ‚„רו ˘ל מ˘יח:

ללמ„נו  ˘בו˙ך" ‰י‡  מ"ו˘ב ‰' ‡לו˜יך ‡˙  ‰ר‡י' ‰ר‡˘ונ‰ 
כ„י  ‰נ„ר˘  מˆב  ˘ז‰ו   – י˘ר‡ל   ıל‡ר י˘ר‡ל  נ„חי  ˘י˙˜בˆו 
‚ם  ‰מˆוו˙,  כל   ˙‡ ל˜יים  ו˘י˘ובו  מלכו˙  בי˘ר‡ל  ˘˙‰י' 

‰יובלו˙ וכו'.

ב˘ני  נב‡  ˘"˘ם  מבלעם  ‰ר‡י'  ‰רמב"ם  מבי‡  ו‡ח"כ 
מי„  י˘ר‡ל   ˙‡ ˘‰ו˘יע  „ו„  ˘‰ו‡  ‰ר‡˘ון  במ˘יח  ‰מ˘יחים 
י˘ר‡ל   ˙‡ ˘מו˘יע  מבניו  ˘עומ„  ‰‡חרון  ובמ˘יח  ˆרי‰ם 
מ˘יח,  ע"י  ˙‰י'  ר˜ ‰‡ „‰‚‡ול‰  ל‡  מוכיח,  ובז‰  (ב‡חרונ‰)", 
ל‰חזיר  בעולם, ‡ל‡  לח„˘ „בר  ב‡  ל‡  ˘מ˘יח  ז‰  ‡ל‡ ‚ם ‡˙ 
ול‰˘לים מ‰ ˘‰חל לע˘ו˙ „ו„ ‡ביו, ˘מטר˙ מלוכ‰ זו ˘ל ˘ני 
ב˘לימו˙  ו‰מˆוו˙  ˙ור‰  ‰לכו˙  ˜יום  ל‡פ˘ר  ‰י‡   – ‰מ˘יחים 

ובפועל.

ז‰  ˘ענין   – מ˘יח  נ˜ר‡  ˘‚ם „ו„  ˘‰‡ריך ‰רמב"ם  מ‰  וז‰ו 
˘עי˜ר  ˘‰י‡  ‰רמב"ם  כ‡ן  ˘מבי‡  מ‰‰וכח‰  עי˜רי  חל˜  ‰ו‡ 

ענינו ˘ל מ˘יח ‰ו‡ ל‰חזיר מלכו˙ „ו„ "לממ˘ל‰ ‰ר‡˘ונ‰".

[ור‡‰ ל‰לן במ„ור פנינים (וכן בסימן ‚' ל˜מן) בי‡ור ‰‰לכ‰ ‰ב‡‰, ˘ב‰ 



י‡ אוצרות הגאולה

‰בי‡ ‰רמב"ם עו„ ‰וכח‰ לבי‡˙ ‰מ˘יח מערי מ˜לט, ע"˘]. 

• ד •

ד' פרטים בדוד כנגד ד' פעולותיו של משיח
ובז‰ י˘ לב‡ר „בר פל‡ ב‰לכ‰ ‡' כ‡ן, ˘‰רמב"ם ל‡ ‰ס˙פ˜ 
‰„ברים  לפרט  טרח  ‡ל‡  בלעם,  מנבו‡˙  ‰ר‡י'  ‰ב‡˙  בעˆם 
על  ˜‡י  ומ‰  ‰מלך  „ו„  על  ˜‡י  מ‰ם  מ‰  ולב‡ר  ב‰,  ˘נ‡מרו 
ז‰   – ע˙‰  ול‡  "ו˘ם ‰ו‡ ‡ומר: ‡ר‡נו  ˘ם:  ל˘ונו  מ˘יח. „ז‰ 
„ו„. ‡˘ורנו ול‡ ˜רוב – ז‰ מלך ‰מ˘יח. „רך כוכב מיע˜ב – ז‰ 
מו‡ב  פ‡˙י   ıומח ז‰ ‰מלך ‰מ˘יח.   – מי˘ר‡ל  ו˜ם ˘בט  „ו„, 
– ז‰ „ו„, וכן ‰ו‡ ‡ומר ויך ‡˙ מו‡ב וימ„„ם בחבל. ו˜ר˜ר כל 
ו‰י'  ים.  ע„  מים  ומ˘לו  בו  ˘נ‡מר  ‰מ˘יח,  ‰מלך  ז‰   ˙˘ בני 
ו‰י'  ו‚ו'.  לעב„ים  ל„ו„  ו˙‰י ‡„ום  ז‰ „ו„, ˘נ‡מר  יר˘‰  ‡„ום 
יר˘‰ ˘עיר ‡ויביו ז‰ ‰מלך ‰מ˘יח ˘נ‡מר ועלו מו˘יעים ב‰ר 

ˆיון ו‚ו'".

‰לכו˙  ˘ל  ספר  ‰ו‡  ‰חז˜‰  ‰י"„  ספר  ˘‰רי  פל‡י,  ו‰„בר 
מ˜ום ל„רו˘ פסו˜י  ז‰), ו‡ין בו  (כמוזכר בסיום ‰˜„מ˙ ‰רמב"ם לספר 

ע„ ‰יכן ‰ם ‰פסו˜ים  לˆיין  ˘כוונ˙ו  לומר  ו‡ין  וכיו"ב.  ‰˙ור‰ 
ל‰בי‡ ‰‰˙חל‰  מספי˜  לז‰ ‰י'  ˘‰רי  ובמ˘יח,  ב„ו„  ‰עוס˜ים 

ו‰סיום ("‡ר‡נו ול‡ ע˙‰ ו‚ו' ו‰י' יר˘‰ ˘עיר ‡ויביו").

ל‰‚„יר  ב‡  כ‡ן  ˘‰רמב"ם  לעיל,  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  ˘לפי  ‡ל‡ 
לע˘ו˙  ˘‡ינם  ופעולו˙יו,  מ˘יח  ˘ל  ‚„רו  עי˜ר   ˙‡ ול‰וכיח 
˘פיר  לז‰  ‰נ‰  „ו„,  מלכו˙   ˙‡ ל‰חזיר  כ"‡  בעולם,  ח„˘  „בר 
‰נבו‡‰,  פסו˜י  על  ‡לו  „ר˘ו˙  ‰רמב"ם  ‰בי‡  טעם  מ‰  מובן 
מלכו˙  ˘ל  ˘‰„מיון  ‰רמב"ם  מלמ„נו  ‡לו  „ר˘ו˙  ˘בכל  כיון 
פרטי‰ם.  בכל  ‡ל‡  עניינם,  בעי˜ר  ר˜  ‡ינו  „ו„  ומלכו˙  מ˘יח 
‰˙‚לו˙ו  מ˙חיל˙  ב˘לימו˙  ‰מלכו˙  ‰יי˙‰  „ו„  ˘‡ˆל  „כ˘ם 
‡ˆל  י‰י'  כן  מו‡ב",  פ‡˙י   ıב"ומח˘ ל˘למו˙  וע„  וממ˘ל˙ו, 
מ˘יח ע„ "ו˜ר˜ר כל בני ˘˙", ובמיוח„ בנו‚ע ל‡„ום ˘˙חיל˙ו 
יר˘‰  "ו‰י'  מ˘יח  ‡ˆל  ו˘למו˙ו  יר˘‰"  ‡„ום  "ו‰י'  „ו„  ‡ˆל 

˘עיר ‡ויביו".

ו‰נ‰, ל˜מן ב‰"„, מ˙‡ר ‰רמב"ם פעולו˙יו ˘ל מ˘יח ו‰‡ופן 
ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰   ˙‡ ל˜יים  ו‰‡פ˘רו˙  „ו„  מלכו˙  יחזיר  ˘בו 
ועוס˜  ב˙ור‰  מבי˙ „ו„ ‰ו‚‰  מלך  פרטים: ‡. "יעמו„  וכו˙ב „' 
במˆוו˙ כ„ו„ ‡ביו כפי ˙ור‰ ˘בכ˙ב ו˘בעל פ‰". ב. "ויכוף כל 
‡ם  כו'   '‰ מלחמ˙  "וילחם   .‚ ב„˜‰".  ולחז˜  ב‰  לילך  י˘ר‡ל 
ע˘‰ ו‰ˆליח ונˆח ‰‡ומו˙ ˘סביביו". „. "וי˙˜ן ‡˙ ‰עולם כולו 

לעבו„ ‡˙ ‰' ביח„".

פרטים   '„ מבי‡  בלעם"  מ"פר˘˙  ‰רמב"ם  ב‰וכח˙  וע„"ז 
"„רך  ב.  ו"‡˘ורנו".  "‡ר‡נו"   .‡ ומ˘יח:  „ו„  נ˘˙וו  ˘ב‰ם 
כוכב" ו"˜ם ˘בט". ‚. "ומחı פ‡˙י מו‡ב" ו"ו˜ר˜ר כל בני ˘˙". 

„. "ו‰י' ‡„ום יר˘‰" ו"ו‰י' יר˘‰ ˘עיר ‡ויביו".

וי˘ לב‡ר ˘כל מ‰ ˘‰בי‡ כ‡ן ‰רמב"ם מ"פר˘˙ בלעם" על 
˘כל  ב‰"„,  ˘כ˙ב  על ‰פרטים  ר‡יו˙  מ˘יח, ‰ן  ועל  „ו„ ‰מלך 
ו‚„ר  ˘ל „ו„,  פעולו˙יו  ו˘לימו˙  וחזר˙  פעולו˙ ‡לו ‰ן ‰מ˘ך 

˘ני‰ם ‰ו‡ – מ˙ן ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ב˘לימו˙.

ל‚'  לחל˜ם  י˘  ומ˘יח,  בפעולו˙ „ו„  „‰נ‰, ‡רבע˙ ‰פרטים 
ומ˘יח  זמנים), ‰‡', ‡ו„ו˙ „ו„  ב'  (ובחלו˜‰ ‰‡חרונ‰  חלו˜ו˙ 
פעול˙ם  ‡ו„ו˙  ו‰‚',  י˘ר‡ל,  עם  פעול˙ם  ‡ו„ו˙  ‰ב',  עˆמם, 
בנו‚ע ל‡ומו˙ ‰עולם. וי"ל ˘‰פרטים ˘מבי‡ מנבו‡˙ בלעם ‰ם 

כנ‚„ עניינים ‡לו:

ב˙ור‰  ‰ו‚‰  „ו„,  מבי˙  מלך  "יעמו„   – בעˆמם  עניינם   .‡
בנבו‡˙  ב˙ור‰  מפור˘  וז‰  וכו'";  ‡ביו  כ„ו„  במˆוו˙  ועוס˜ 
וכל˘ון  ‰מ˘יח.  ומלך  „ו„   – מ˘יחים  ˘ני  ˘יעמ„ו  בלעם, 
‰רמב"ם: "‡ר‡נו (‡ו˙ו) ול‡ ע˙‰ – ז‰ „ו„, ‡˘ורנו (‡ו˙ו) ול‡ 
˜רוב – ז‰ מלך ‰מ˘יח". ו‰יינו ˘‰י‡ ‰נבו‡‰ ‡ו„ו˙ „ו„ ומלך 

‰מ˘יח עˆמם.

לילך  י˘ר‡ל  כל  "ויכוף   – י˘ר‡ל  על  ומלכו˙ם  פעול˙ם  ב. 
ב‰ ולחז˜ ב„˜‰"; וז‰ מפור˘ ב˙ור‰ בנבו‡˙ בלעם "„רך כוכב 
‰יינו  ‰מ˘יח",  ‰מלך  ז‰  מי˘ר‡ל  ˘בט  ו˜ם  „ו„  ז‰  מיע˜ב 

מעל˙ם ˘ל „ו„ ומ˘יח ביחס לבני י˘ר‡ל.

ע˘‰  ו‡ם  כו'  מלחמו˙ ‰'  –  "וילחם  על ‰‡ומו˙  פעול˙ם   .‚
ו‰ˆליח ונˆח כל ‰‡ומו˙ ˘סביביו"; וז‰ מפור˘ ב˙ור‰ בנבו‡˙ 
בלעם "ומחı פ‡˙י מו‡ב ז‰ „ו„ וכו' ו˜ר˜ר כל בני ˘˙ ז‰ ‰מלך 
‰מ˘יח וכו'", ‰יינו פעול˙ם לנˆח ‡וייבי י˘ר‡ל על מנ˙ ל‰סיר 

מ‰ם כל ‰פרע‰ ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ב˘לימו˙.

 ,"ıומח" וינˆח",   ,'‰ מלחמו˙  "ילחום  כ‡ן  מ‰ל˘ונו˙  ו‰נ‰, 
ב‰ם  ˘נ˙ב‡רו  ומ˘יח  „ו„  ˘פעולו˙  מובן  "ומ˘לו",  "ו˜ר˜ר", 
˘‰רי  רˆונם,  נ‚„  ‰י‡  ˘‰פעול‰  ב‡ופן  ˘‰ן  ‰פעולו˙  ‡ו˙ן  ‰ן 
וממ˘ל‰ –  ו˘ליט‰  ונˆחון  מלחמ‰  עניינם ‰ו‡  ל˘ונו˙ ‡לו  כל 

‰יפך רˆונו ˘ל ‰נכב˘ ו‰נ˘לט ו‰מנוˆח.

וז‰ו מ‰ ˘מוסיף ‰רמב"ם עו„ ˘לב בפעולו˙ „ו„ ומ˘יח על 
‰‡ומו˙:

כולו  ‰עולם   ˙‡ "וי˙˜ן   – ‰‡ומו˙   על  פעול˙ם  ˘לימו˙   .„
ברור‰  ˘פ‰  עמים  ‡ל  ‡‰פוך  ‡ז  ˘נ‡מר  ביח„   '‰  ˙‡ לעבו„ 
ב˙ור‰  מפור˘  וז‰  ‡ח„";  ˘כם  ולעב„ו   '‰ ב˘ם  כולם  ל˜רו‡ 
בנבו‡˙ בלעם "ו‰י' ‡„ום יר˘‰ ז‰ „ו„ ˘נ‡מר ו˙‰י ‡„ום ל„ו„ 
˘נ‡מר  ‰מ˘יח  ‰מלך  ז‰  ‡ויביו  ˘עיר  יר˘‰  ו‰י'  ו‚ו',  לעב„ים 

ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון".

מור‰  וב˘לב ז‰ נ‡מר "וי˙˜ן ‡˙ ‰עולם", וכן ל˘ון "יר˘‰",̆ 
על ˘נוחלים עניין ˘˜רוב ו˘ייך לו, ול‡ ˘כוב˘ ו˘ולט על ‡חר. 
על  מלך ‰מ˘יח  פעול˙  ˘ל  ˘ב˘לב ‰˘ני  ופירו˘ ‰„ברים ‰ו‡, 
˘ל  במלכו˙ו  ב‡מ˙  יכירו  עˆמם  ˘‰ם  ב‡ופן  ז‰  י‰י'  ‰‡ומו˙, 
ביח„,   '‰  ˙‡ לעבו„  ˙י˜ון  ב‰ם  יפעל  ז‰  ˘לכן  ‰מ˘יח,  מלך 
י„י ‰ˆנזור): "וכ˘יעמו„ ‰מלך  על  (˘‰ו˘מט‰  ל˘ון ‰‰לכ‰  וכסיום 
ויו„עין  חוזרין  כולם  מי„ ‰ם  וינ˘‡  וירום  ויˆליח  ב‡מ˙  ‰מ˘יח 
˘˘˜ר נחלו ‡בו˙י‰ם ו˘נבי‡י‰ם ו‡בו˙י‰ם ‰טעום", ו‡זי נפעל 

בכל ‰עולם "ל˜רו‡ כולם ב˘ם ‰' ולעב„ו ˘כם ‡ח„".

[ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘נ˙ב‡ר בכל ‡ח„ מ„' ענינים ‡לו, ‡יך פעול˙ מ˘יח 

אוצרות הגאולהכב

ה

שתי תקופות בימות המשיח
שינוי מנהגו של עולם בארץ ישראל בלבד? / "וכתתו חרבותם לאתים" – יתקיים כפשוטו? / אילני סרק יעשו פירות – משל הוא? / 

בין נבואות ויעודים על משיח עצמו ליעודים על ימות המשיח בכלל / תקופת "עולם כמנהגו נוהג" ותקופת "שינוי מנהגו של עולם"

- ביאור מקיף בשיטת הרמב"ם בפירוש היעודים שנאמרו על הגאולה אם הם בדרך משל או כפשוטו -

• א •

שינוי מנהגו של עולם - בארץ ישראל בלבד? 
על  יעל‰  "‡ל  ‰רמב"ם:  כ˙ב   (‡"‰) מלכים  מ‰לכו˙  בפי"ב 
˘ם  י‰י'  עולם, ‡ו  ˘ל  ממנ‰‚ו  יבטל „בר  ˘בימו˙ ‰מ˘יח  ‰לב 
˘נ‡מר  וז‰  נו‰‚,  כמנ‰‚ו  עולם  ‡ל‡  בר‡˘י˙,  במע˘‰  חי„ו˘ 
בי˘עי' (י‡, ו) "ו‚ר ז‡ב עם כב˘ ונמר עם ‚„י ירבı" מ˘ל וחי„‰. 
ענין ‰„בר ˘י‰יו י˘ר‡ל יו˘בין לבטח עם ר˘עי עכו"ם ‰מ˘ולים 
כז‡ב וכנמר, ˘נ‡מר "ז‡ב ערבו˙ י˘„„ם ונמר ˘ו˜„ על ערי‰ם" 
(ירמי' ‰, ו), ויחזרו כולם ל„˙ ‰‡מ˙, ול‡ י‚זלו ול‡ י˘חי˙ו, ‡ל‡ 

י‡כל  כב˜ר  ˘נ‡מר "ו‡רי'  י˘ר‡ל,  עם  בנח˙  י‡כלו „בר ‰מו˙ר 
˙בן" (י˘עי' ˘ם, ז), וכן כל כיוˆ‡ ב‡לו ‰„ברים בענין ‰מ˘יח ‰ם 
מ˘ל  ‰י'  „בר  ז‰  ל‡י  לכל  יו„ע  ‰מ˘יח  ‰מלך  ובימו˙  מ˘לים, 
ומ‰ ענין רמזו ב‰ן". וממ˘יך ב‰"ב: "‡מרו חכמים (ברכו˙ ל„, ב), 
‡ין בין ‰עולם ‰ז‰ לימו˙ ‰מ˘יח ‡ל‡ ˘עבו„ מלכויו˙ בלב„".

ובר‡ב"„ על ‡˙ר ‰˘י‚ עליו וז"ל: "ו‰ל‡ ב˙ור‰ (בחו˜ו˙י כו, 
ו) ו‰˘ב˙י חי' רע‰ מן ‰‡רı" (ור‡‰ ‚ם ר‡ב"„ ב‰ל' ˙˘וב‰ פ"ח ‰"ב). 
˘יו˘ב˙ו ‰חיו˙ ‰רעו˙  מל‡ „יבר ‰כ˙וב  ˘מ˜ר‡  ˘כיון  ‰יינו, 
במע˘‰  חי„ו˘  ˘ם  "י‰י'  ˘ל‡  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‰י‡ך    ,ıר‡‰ מן 

בר‡˘י˙" ו"עולם כמנ‰‚ו נו‰‚"?

˘ר‡וי  ˘"מ‰  ˘יט˙ ‰רמב"ם:  ליי˘ב  כ˙ב  (על ‡˙ר)  ובר„ב"ז 
כ„כ˙יב  י˘ר‡ל,   ıב‡ר כפ˘וטם  ‚ם  ‰ם  ˘‰„ברים  בז‰  ל‰‡מין 
מל‡‰  כי  ˜„˘י,  ‰ר  בכל  י˘חי˙ו  ול‡  ירעו  "ל‡  ט)  י‡,  (י˘עי' 

‰‡רı" – ‰‡רı ‰י„וע‰. וכן "ו‰˘ב˙י חי' רע‰ מן ‰‡רı", ‡בל 
ב˘‡ר ‡רˆו˙, עולם כמנ‰‚ו נו‰‚, ו‰כ˙ובים ‰ם מ˘ל, ˘כן כ˙וב 
 ,(„ ב,  (י˘עי'  מלחמ‰"  עו„  ילמ„ו  ול‡  חרב  ‚וי  ‡ל  ‚וי  י˘‡  "ל‡ 
מב‡ר  ˘‰ר„ב"ז  ו‰יינו,  ו‰מ˘ל".  ‰פ˘ט  י˙˜יים  י˘ר‡ל   ıוב‡ר
˘יט˙ ‰רמב"ם, „ב‡רı י˘ר‡ל י˜ויים ‰יעו„ "ו‰˘ב˙י חי' רע‰" 

כפ˘וטו, מ˘‡"כ ב˘‡ר ‰‡רˆו˙ – יעו„ ז‰ ‰ו‡ מ˘ל בלב„.

˘ל„ע˙  לומר   ‰˘˜ כי  מובן,  ‡ינו  ז‰   ıירו˙ לכ‡ור‰  ‡מנם, 
‰רמב"ם ‡כן י‰יו נסים ב‡רı י˘ר‡ל, ומכמ‰ טעמים:

‡. ל˘ון ‰רמב"ם ‰י‡ ˘בימו˙ ‰מ˘יח ל‡ "יבטל „בר ממנ‰‚ו 
˘ל עולם", ומל˘ון ז‰ מ˘מע „˜‡י על ‰עולם כולו, ו‡רı י˘ר‡ל 
יבטל  ˘ל‡  לומר  נסים – ‡"‡  י˙רח˘ו  י˘ר‡ל   ıב‡ר ו‡ם  בכלל, 

„בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם.

ב. לעיל (בפי"‡ מ‰ל' מלכים ‰"‚) ‰וכיח ‰רמב"ם ˘מלך ‰מ˘יח 
‡ינו ˆריך לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים מ‰‡ ˘בימי בן כוזיב‡ "„ימ‰ 
‰ו‡ [רבי ע˜יב‡] וכל חכמי „ורו ˘‰ו‡ ‰מלך ‰מ˘יח" ‡ף ˘ל‡ 
ע˘‰ ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים כלל. [ולעיל (סימן „) נ˙ב‡ר ˘‰וכח‰ זו ˘ל 
‰רמב"ם כוח‰ יפ‰ ל‡ ר˜ בנו‚ע ל‰‡ „‡ין ל„רו˘ ממלך ‰מ˘יח 
ב‰לכ‰  ˘נ˙ב‡ר  למ‰  ‚ם  ‡ל‡  ומופ˙ים,  ‡ו˙ו˙  לע˘ו˙  עˆמו 
 – עולם  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  יבטל  ל‡  בכלל  ‰מ˘יח  ˘בימו˙  „י„ן 
˘ל„ע˙ ‰רמב"ם  לנ„ו"„,  ‚ם  ברור‰  ר‡י'  ומכ‡ן  ב‡רוכ‰].  ע"˘ 
רבי  ˘‰רי  כפ˘וטם,  ייעו„י ‰נסים  י˙˜יימו  ל‡  י˘ר‡ל   ıב‡ר ‚ם 
˘ל‡  מלך ‰מ˘יח ‡ף  כוזיב‡ ‰ו‡  ˘בן  וחכמי „ורו „ימו  ע˜יב‡ 

‰יו ‡ז ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים כלל, ‚ם ל‡ ב‡רı י˘ר‡ל.

כו˙ב ‰רמב"ם  למ˜ומ‰, ‡יך  ז‰ ‰„ר‡ ˜ו˘יי˙ ‰ר‡ב"„  ולפי 
כ˙וב  ‰רי  עולם,  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  יבטל  ל‡  ‰מ˘יח  ˘בימו˙ 

."ıו‰˘ב˙י חי' רע‰ מן ‰‡ר"

ז‰  ‚ם  מ˘ל,  ‰כ˙ובים  ˘˘‡ר  "כ˘ם  „בריו  ב˙חיל˙  ‰ר„ב"ז   ıיר˙˘ [ומ‰ 

מ˘ל", ‰נ‰ י"ל „ז‰ ˘‰ר‡ב"„ ‰˘י‚ מכ˙וב ז‰ ‰ו‡ כי ב˙ור˙ כ‰נים (על כ˙וב 

על "ו‰˘ב˙י  פירו˘ים  ב'  ˘ם  כפ˘וטו, „‡י˙‡  ˘פיר˘ו ‡˙ ‰פסו˜  מ˘מע  ז‰) 

חי' רע‰": "רבי י‰ו„‰ ‡ומר מעבירן מן ‰עולם, רבי ˘מעון ‡ומר מ˘בי˙ן ˘ל‡ 

מ˘ל,  ב„רך  ול‡  כפ˘וטו,  ‰כ˙וב   ˙‡ ˘„ר˘ו  מ˘מע  ‡לו  ומפירו˘ים  יזי˜ו", 

˘יט˙ ‰רמב"ם  ˙˙‡ים  ע„יין ˜˘‰ ‡יך  ו‡"כ  מ˘ל",  ז‰  „"‚ם   ıל˙ר ו‡"כ ‡ין 

.["ıל‡ יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם, עם ‰כ˙וב "ו‰˘ב˙י חי' רע‰ מן ‰‡ר˘



כ‡ אוצרות הגאולה

החילוק בין "אל יעלה על הלב" 
ל"ואל יעלה על דעתך"

יבטל  המשיח  שבימות  הלב  על  יעלה  "אל  ה"א):  (פי"ב  הרמב"ם  כתב 

דבר ממנהגו של עולם וכו'".

ראי'  שום  הרמב"ם  הביא  שלא  הטעם  ג)  סעיף  (לעיל  נתבאר  וכבר 

דעתך  על  יעלה  "ואל  כשכתב  (ה"ג)  בפי"א  שכבר  לפי  והוא  אלו,  לדבריו 

מהא  לזה  ראי'  הביא  ומופתים"  אותות  לעשות  צריך  המשיח  שהמלך 

דרבי עקיבא וחכמי דורו לא ביקשו מבן כוזיבא לעשות אות ומופת. ומזה 

מוכח, שעיקר עניינו של משיח הוא לאפשר את קיום המצוות בשלמות, 

בפי"א,  הוכח  כבר  שהדבר  וכיון  בעולם.  ושינויים  מופתים  לעשות  ולא 

שמלך  בלבד  זו  שלא  ממש,  עניין  אותו  השלמת  אלא  נאמרה  לא  ובפי"ב 

מפעולותיו  כתוצאה  יהיו  לא  גם  אלא  מופתים  לעשות  צריך  לא  המשיח 

כח  ויפה  זה,  לדבר  נוספת  ראי'  להביא  צורך  אין  לכן  בעולם,  מופתים 

הראי' דבפי"א גם לנדו"ד.

דבר  ולומר  לכפול  בכלל  הטעם  מהו  להקשות  אפשר  זה  שלפי  אלא 

מצד  שמוכרח  דבר  כבר  הוא  אם  בפי"ב,  בעולם)  מופתים  יהיו  (שלא  זה 

המתבאר בפי"א (שעל מלך המשיח אין מוטל לעשות מופתים)?

ויש לומר שלכן דייק הרמב"ם בלשונו, ודלא כבפי"א ששם כתב "ואל 

שכוונתו  הלב",  על  יעלה  "ואל  וכתב  בפי"ב  כאן  שינה  דעתך",  על  יעלה 

המשיח  שמלך  זה  עניין  מבינים  וההבנה  הדעת  מצד  אם  שאף  לרמז  כאן 

מעלותיו  שיודעים  מכיון  מ"מ  מתפקידו,  כחלק  ומופת  אות  עושה  אינו 

העצומות של משיח, אשר הוא "ישכיל . . ירום ונשא וגבה מאד" (ישעי' נב, 

ג) – יכולה לעלות על הלב תשוקה ואהבה רבה לעוצם מעלתו של משיח, 

ומצד רגש הלב עולה על ליבו שבכל זאת יבטל משיח מנהגו של עולם.

אדם,  של  דעתו  על  שיעלה  קס"ד  לא  לשלול,  הרמב"ם  שבא  מה  וזהו 

כי אם רגש הבא מלבו, וגם זה הוא שולל וכותב שלא יהי' בימות המשיח 

עיקר  זהו  לא  הוא  משיח  של  עניינו  עיקר  כי  עולם,  של  ממנהגו  שינוי 

ענינו ומטרת ביאתו של משיח.

המלך המשיח אינו צריך להחיות מתים?
אינו  המשיח  שהמלך  יסוד  הרמב"ם  כתב  ה"ג)  (פי"א  מלכים  בהלכות 

שהמלך  דעתך  על  יעלה  הלשון: "אל  בזה  ומפרט  מופתים,  לעשות  צריך 

מחי'  או  בעולם  דברים  ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות  צריך  המשיח 

מתים". 

(פירוש  הדת  מעיקרי  יסוד  והוא  מילתא,  ברירא  שהרי  עיון  וצריך 

המשניות סנהדרין ועוד), שבימות המשיח תהי' תחיית המתים? 

ויש לומר בזה על פי מה שנתבאר בארוכה (בסימן זה וכן בסימנים א-ב) 

שהרמב"ם בפרקים אלו של הלכות מלכים אינו בא לפרט ולתאר כל מה 

ותפקידו  גדרו  עיקר  מהו  להגדיר  אם  כי  לבוא,  לעתיד  יהי'  לא  או  שיהי' 

והמצוות  התורה  לקיים  האפשריות  להחזיר  שהוא  המשיח,  מלך  של 

זה  תפקידו  מעצם  כתוצאה  העולם  מצב  יהי'  מה  וכן  י"א)  (פרק  בשלמות 

של משיח (פרק י"ב).

שאכן  העניינים  כל  בדוקא  מונה  כאן  שהרמב"ם  לומר  יש  זה  פי  ועל 

ומופתים"  "אותות  יהיו  לדעתו  שגם  המשיח,  בימות  בהמשך  יהיו 

כאן  וכוונתו  המתים.  תחיית  שתהי'  ובוודאי  בעולם",  "דברים  ויתחדשו 

הנה  לפועל,  יתרחשו  שהם  שאע"פ  ולבאר  הללו  הדברים  כל  למנות  היא 

זו  שלא  כיון  אותם,  לעשות"  צריך  המשיח  שהמלך  דעתך  על  יעלה  "אל 

מטרת ביאתו לפעול עניינים אלו, כי אם לאפשר לישראל לקיים המצוות 

המשיח,  ביאת  בתחילת  מיד  יתרחשו  לא  אלו  ענינים  כל  ולכן  בשלמות. 

אלא בשלב נוסף, בזמן שלאחר כן.

לנו ˙מי‰‰ ‚„ול‰:

במנ‰‚ו  ˘ינוי  י‰י'  ˘ל‡  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  ˘‰‚ם  לעיל  נ˙ב‡ר 
יו˙ר  מ‡וחר˙  ˙˜ופ‰  ˙‰י'  ל„ע˙ו  ˘‚ם  ברור  מ"מ  עולם,  ˘ל 
נסים  י˙רח˘ו  ˘ב‰  ‰ב‡),  עולם  ˜ו„ם  (עו„  ‰מ˘יח  בימו˙ 
בפי"ב  כ˙בם  ˘ל‡  ומ‰  ל˙חיי˙ ‰מ˙ים,   – וע„  ו˘ינויים ‚„ולים 
˘‰ם  כפי  ‰מ˘יח  ימו˙   ˙‡ ל˙‡ר  ר˜  ב‡  ז‰  ˘בפר˜  מפני  ‰ו‡ 
ב‰˙‡ם לעי˜ר עניינו ˘ל מ˘יח ומטר˙ בי‡˙ו, ומכיון ˘נסים ‡לו 

‡ינם מעי˜ר ענינו ˘ל מ˘יח ע"פ ‰לכ‰, לכן ל‡ ‰בי‡ם בפי"ב.

ויסו„  ˘עי˜ר  בטעם ‰„ברים, „כיון  ל‰בין  ע„יין ˆריך  ‡מנם, 
ו˙פ˜י„ו ˘ל מלך ‰מ˘יח ‰ו‡ ˘י˙˜יימו ‰מˆוו˙ ב˘לימו˙, מ‰ו 

‰‰כרח ומ‰ו ‰טעם ˘‡חר כך י‰יו ‚ם ניסים ו˘ינויים בעולם? 

‰רמב"ם  מ˙‡ר  בפי"ב  ‰נו˙נ˙:  „‰י‡  בפ˘טו˙,  לומר  וי˘ 

ל˜יים ‰מˆוו˙  לי˘ר‡ל  י˙‡פ˘ר  ˘בימו˙ ‰מ˘יח  ב‡ריכו˙ ‡יך 
ב˘לימו˙, ול‡ י‰י' ל‰ם כל נו‚˘ ומבטל, ו‡„רב‰ – כל ‰‡ומו˙ 
ומובן,   .'‰  ˙‡ „ע‰  כולו  ‰עולם  וימל‡  ‰‡מ˙  ל„˙  יחזרו  כולם 
‰˘למו˙,  ב˙כלי˙  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  עס˜  ˘ל  ז‰  ˘לם  ˘מˆב 
ל‡ ‰‚יעו  ו‡"כ, ‚ם ‡ם  ˘ל ‰מˆב „"זכו".  ˙כלי˙ ‰˘לימו˙  ז‰ו 
בימו˙  זו  לבחינ‰  י˘ר‡ל  יבו‡ו  ‰‚‡ול‰,  ˜ו„ם  ל"זכו"  י˘ר‡ל 

‰מ˘יח.

 – "זכו"  לבחינ˙  י˘ר‡ל  ˘יבו‡ו  ˘בע˙  לעיל  נ˙ב‡ר  וכבר 
‚„ולים.  לנסים  ˘יזכו  ע"י  ומעל˙ם  חביבו˙ם  ‰˜ב"‰  מר‡‰ 
˘ינויים  בע˜בו˙יו  י‚רור  י˘ר‡ל  בני  מˆ„  ז‰  נעל‰  מˆב  ולכן 
‚„ולים במע˘‰ בר‡˘י˙ ו‰נ‰‚‰ נסי˙, ע„ לעניין ‰יסו„י „˙חיי˙ 
‰מ˙ים, וי˙˜יים ‡ז מ‰ ˘נ‡מר "כימי ˆ‡˙ך מ‡רı מˆרים ‡ר‡נו 

נפל‡ו˙" (מיכ‰ ז, טו) – נפל‡ו˙ כפ˘וטו.

אוצרות הגאולהיב

מאי נפקא מינה לתיאור המשיח 
מה ש"התורה העידה עליו"?

שאינו  מי  "וכל  הרמב"ם:  כתב  (ה"א)  מלכים  מהלכות  יא  בפרק 

מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו לא בשאר הנביאים בלבד הוא 

עליו",  העידה  התורה  שהרי  רבינו,  ובמשה  בתורה  אלא  כופר 

מפרשת  עליו",  העידה  ש"התורה  ע"ז  זו  בהלכה  ראיות  ב'  ומביא 

נצבים ("ושב ה' אלוקיך את שבותך") ומנבואת בלעם ("ושם נבא 

בשני המשיחים").

ולכאורה צריך ביאור:

גדרי כופר "בתורה ובמשה רבינו" כתבם הרמב"ם בהל' תשובה 

בתורה  כופר  כו'  בו  מאמין  שאינו  ש"מי  זו  הלכה  וא"כ  ה"ח),  (פ"ג 

לי'  הוי  עליו"  העידה  ש"התורה  לזה  וההוכחות  רבינו"  ובמשה 

להביא בהלכות תשובה, ומדוע הביאם הרמב"ם בהלכות הנוגעות 

להלכות  כ"כ  נוגע  דמה  פעולותיו,  ותיאור  המשיח  ביאת  לאופן 

העידה  גם "התורה  אלא  עליו  העידו  רק הנביאים  דלא  הא  משיח 

עליו"?

משיח  של  שגדרו  בארוכה)  (לעיל  שנתבאר  מה  פי  על  לומר  ויש 

אם  כי  ומופתים,  אותות  לעשות  או  בעולם  דבר  לשנות  לא  הוא 

החזרת  גדר  שזהו  בשלמות,  והמצוות  התורה  קיום  את  לאפשר 

מפרשת  הראיות  הובאו  וע"ז  משיח.  ידי  על  דוד  בית  מלכות 

נצבים ומפרשת בלעם – שנבא בה על שני המשיחים, דוד ומשיח, 

ללמדנו שמשיח יבוא להחזיר מלכות בית דוד – והיינו להחזיר את 

האפשרות לקיים המצוות בשלמות.

העידה  ש"התורה  ברמב"ם  כאן  שהובא  דהא  לומר,  יש  ועפ"ז 

אינו  רבינו)  ובמשה  בתורה  כופר   – בזה  הכופר  (ובמילא  עליו" 

יחזיר  שמשיח  דזה  ללמדנו  כ"א  במשיח,  הכופר  דין  להגדיר  רק 

על  שנתגלה  עניין  אינו  בשלימות  התורה  לקיום  האפשרות  את 

ידי הנביאים בלבד, כי אם הוא עניין ששייך לתורה ולמשה רבינו 

המשיח  שיבוא  ומבטיחה  אומרת  גופא  שהתורה  היינו,  עצמם, 

ואזי תהי' שלימות התורה והמצוות.

וזהו גם שממשיך "ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים 

הענינים  שכל  ללמדנו  הנביאים",  כל  ידי  על  שנאמרו  הדברים  כל 

פרטים  אינם  כולם  משיח,  על  הנביאים  כל  ידי  על  שנאמרו 

נוספים, אלא כולם פרטים בתורה עצמה, ובשלימות קיומה וקיום 

מצוותי'.

הפרט בשלימות התורה 
שיודעים רק מערי מקלט

בפרק יא מהלכות מלכים, לאחרי שהביא שתי ראיות ש"התורה 

העידה" על ביאת המשיח (מפרשת נצבים ומנבואת בלעם), כותב 

המשיח, ובהלכה בפני  ראי' מהתורה לביאת  עוד  הרמב"ם ומביא 

עצמה (הלכה ב), וז"ל: "אף בערי מקלט הוא אומר (שופטים יט, ח) אם 

ירחיב ה' אלקיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם 

לא הי' דבר זה ולא צוה הקב"ה לתוהו".

תורה  משנה  בספר  ההלכות  בסדר  הדקדוק  גודל  ידוע  והנה, 

מהי  ביאור,  צריך  זה  ולפי  בו,  תלויות  הלכות  שהרבה  להרמב"ם, 

הרמב"ם  חילקה  שלכך  מקלט,  מערי  זו  בראי'  המיוחדת  ההוספה 

או  וממ"נ  א'.  בהלכה  הקודמות  הראיות  ב'  עם  יחד  הביאה  ולא 

שהי' מביא הרמב"ם ג' הראיות בהלכה אחת, או שהי' מחלקן לג' 

הלכות, וצ"ב.

משיח  של  שתפקידו  בפנים),  (לעיל  הנתבאר  פי  על  זה  ויובן 

דוד,  מלכות  חזרת  ידי  על   – בתורה  שלימות  שתהי'  לפעול  יהי' 

ומצוותי'  התורה  הלכות  לקיים  ישראל  לבני  לאפשר  שעניינה 

בשלימות. 

דאם  בזה,  גדול  חידוש  יש  מקלט  מערי  שבראי'  לומר  ויש 

יביא  שמשיח  בתורה  שמפורש  הוכח  הראשונות  הראיות  בב' 

לשלימות קיום התורה והמצוות על ידי ישראל, הנה כאן ניתוסף 

התורה  במצוות  שלימות  שתהי'  מקלט  בערי  מצינו  מזו  שיתירה 

ציוה  "ולא   – ערים"  שלש  עוד  לך  "ויספת  נצטווינו  שהרי  עצמן, 

הקב"ה לתוהו".

חדש  וגדר  ענין  ניתוסף  מקלט  מערי  שבהראי'  ונמצא 

בשלימותה של התורה לעתיד לבוא, ולכן הביאה הרמב"ם בהלכה 

בפני עצמה [ולקמן (בסימן הבא) יתבאר ענין זה באופן אחר ובהרחבה].

˙‰י' ב‡ופן נעל‰ וב˘לימו˙ יו˙ר מ‡יך ˘‰י' בזמן "מ˘יח ‰ר‡˘ון ˘‰ו‡ „ו„", 

ע"˘ ב‡רוכ‰].

ונמˆ‡, ˘בר‡י' זו מ"פר˘˙ בלעם" ב‡ ‰רמב"ם ל‰וכיח עי˜ר 
פעול˙ ‰"מ˘יח  ול‰˘לים  ל‰חזיר  ˘ב‡  מ˘יח  ˘ל  ומ‰ו˙ו  ‚„רו 
ל˙כלי˙  מבי‡ים  ‡לו  ˘כל  פרטים,  ובכמ‰  „ו„"  ˘‰ו‡  ‰ר‡˘ון 
‰˙ור‰   ˙‡ ל˜יים  לי˘ר‡ל  ‡פ˘רו˙  ˘˙‰י'  ‰‚‡ול‰,  ומטר˙ 

ומˆוו˙ ב˘לימו˙.

ב‚„ר‰  ו‰‡מונ‰  ‰מ˘יח,  בבי‡˙  ˘לימ‰  ‰‡מונ‰  וע"י 
[˘י"ל  לבי‡˙ו  ˘מחכים  וע"י  ˙ור‰,  ע"פ  ˘‰י‡  כפי  ‰‡מי˙י 
ז‰  ‰נ‰  מ˘יח],  ב‰לכו˙  ‰לימו„  ‚ם  לבי‡˙ו"  ב"מחכ‰  ˘נכלל 

‚ופ‡ מזרז ‡˙ בי‡˙ו ˘ל מ˘יח במ‰ר‰ בימינו ‡מן.



י‚ אוצרות הגאולה

ג

התוקף שבהבטחת הגאוה 
בנבואה ובמצוות התורה

מהיכן יודעים שהבטחת הגאולה היא פרט ממצוות התורה? / מה החילוק בין הוודאות שבנבואה לטובה לתוקף 
שבנצחיות מצוות התורה? / בין כופר בתורה לגורע ממצוות התורה

 - ביאור מקיף בראיות שמביא הרמב"ם על הגאולה שבכל אחת מהן מוסיף חידוש בתוקף שבהבטחת הגאולה - 

• א •
מהיכן יודעים שהבטחת הגאולה 

היא פרט ממצוות התורה?
ברמב"ם ‰לכו˙ מלכים בב' ‰פר˜ים ‰‡חרונים (פי"‡ ופי"ב) פוס˜ 
‰רמב"ם ‡˙ ‰‰לכו˙ ‰נו‚עו˙ ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ לבו‡ על י„י מ˘יח 
לעמו„  ˘ע˙י„  ˘‡ומר  ל‡חר  מי„  ˘ם,  „בריו  כ˘ב˙חיל˙  ˆ„˜נו, 
לי˘ר‡ל מלך ‰מ˘יח, ו‰חיוב ל‰‡מין בו ולחכו˙ לו, מבי‡ ל„בר ‚' 

ר‡יו˙ מ‰˙ור‰ ˘בכ˙ב: 

ב‰לכ‰ ‡' ‰וב‡ו ב' ‰ר‡יו˙ ‰ר‡˘ונו˙, ‰‡' מכ˙ובים ‰מפור˘ים 
ו˘ב  וריחמך  ˘בו˙ך  – "ו˘ב ‰' ‡לו˜יך ‡˙   (‰-‚ (ל,  נˆבים  בפר˘˙ 
ו‰ב'   ,"'‰ ו‰בי‡ך  ו‚ו'  ‰˘מים  ב˜ˆ‰  נ„חך  י‰י'  ‡ם  ו‚ו',  ו˜בˆך 
נ‡מר  בלעם  בפר˘˙  "‡ף   – ‰רמב"ם  כל˘ון  ‡˘ר  בלעם  מנבו‡˙ 
ו˘ם נב‡ ב˘ני ‰מ˘יחים", וכמו ˘מ‡ריך ‰רמב"ם לפר˘ ‡˙ פסו˜י 
ˆ„˜נו  מ˘יח  ו‡ו„ו˙  ‰מלך  „ו„  ‡ו„ו˙  ו‡ילך)  יז  כ„,  (בל˜  ‰נבו‡‰ 

(כמבו‡ר ב‡רוכ‰ בסימנים ‰˜ו„מים). 

ר‡י'  ‰רמב"ם  מבי‡  ב'),  (‰לכ‰  עˆמ‰  בפני  ב‰לכ‰  מכן,  ל‡חר 
˘לי˘י˙ לבי‡˙ ‰מ˘יח, וז"ל: "‡ף בערי מ˜לט ‰ו‡ ‡ומר (˘ופטים 
יט, ח-ט) ‡ם ירחיב ‰' ‡לו˜יך ‡˙ ‚בולך ויספ˙ לך עו„ ˘ל˘ ערים 

ו‚ו' ומעולם ל‡ ‰י' „בר ז‰, ול‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰ ל˙ו‰ו וכו'".

(מ‰כ˙וב  ‰ר‡˘ונו˙  בר‡יו˙  חסר  מ‰  בי‡ור:  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
"ו˘ב ‚ו'" (˘בפ' נˆבים) ומפר˘˙ בלעם), ˘‰וז˜˜ ‰רמב"ם ל‰וסיף 
 – ‰ר‡˘ונו˙  ‰ר‡יו˙  בב'  [‰ˆריכו˙‡  מ˜לט"?  ב"ערי  מ‰כ˙וב  ‚ם  ‰ר‡י' 

ר‡‰ לעיל סימן ב' ול˜מן במ„ור "פנינים"] 

עˆמ‰,  בפני  ב‰לכ‰  זו  ר‡י'  כ˙ב  ˘‰רמב"ם  ל„יי˜,  י˘  ‚ם 
ב' ‰ר‡יו˙  עם  יח„  ב‰לכ‰ ‰˜ו„מ˙  לכלול ‡ו˙‰  לי'  ולכ‡ור‰ ‰וי 

‰ר‡˘ונו˙.

‰י‡  זו  בר‡י'  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙  נ˙ב‡ר  ב'  בסימן  לעיל  [ו‰נ‰, 
‰˙ומ"ˆ  ˜יום  י‰י'  ˘‡ז  ‰ו‡  מ˘יח  ˘ל  ˘‚„רו  יו˙ר  עו„  ל‰וכיח 
ב˘לימו˙ן ˘‰רי מˆו‰ זו ˙‰י' ב˘לימו˙ ר˜ ‡ז, ‡בל פ˘טו˙ ל˘ון 
בי‡˙  עˆם  על  ˘בכ˙ב  מ˙ור‰  ר‡י'  ל‰בי‡  ˘כוונ˙ו  ‰רמב"ם ‰י‡, 
‰˜ב"‰  ˆו‰  ול‡  ז‰  „בר  ‰י'  ל‡  "ומעולם  ל˘ונו  כ‰מ˘ך  ‰מ˘יח, 
‰ספרים  ˘כל  ר‡י'  ˆריך  ‰„בר  ‡ין  ‰נבי‡ים  ב„ברי  ‡בל  ל˙ו‰ו, 

מל‡ים ב„בר ז‰"].

וי˘ לב‡ר ˘חי„ו˘ עי˜רי י˘ בר‡י' מערי מ˜לט על ˘˙י ‰ר‡יו˙ 
‰ר‡˘ונו˙:

ונבו‡‰  ‰בטח‰  י˘  ˘ב‰ם  ממ˜ומו˙  ‰ן  ‰ר‡˘ונו˙  ‰ר‡יו˙  ב' 
˘ב˙ור‰,  ממˆו‰  ו‡ילו ‰ר‡י' ‰˘לי˘י˙ ‰י‡  בי‡˙ ‰מ˘יח,  ‡ו„ו˙ 
ול‡  ז‰,  „בר  ‰י'  ל‡  "ומעולם  פ‰  ‰רמב"ם  בל˘ון  ˘מ„ויי˜  וכמו 

ˆו‰ ‰˜ב"‰ ל˙ו‰ו". 

כי- נבו‡‰  ‡ו  ‰בטח‰  ב‚„ר  ר˜  ‡ינ‰  ˘‰‚‡ול‰  מ‰  ז‰,  ועניין 
‡ם חל˜ מ˙נ‡י מˆו‰ ˘ב˙ור‰, מוסיף ב˙ו˜ף ˘בעניין ‰‚‡ול‰. כי, 
בב' ‰ר‡יו˙ ‰ר‡˘ונו˙),  (כנ"ל  ב˙ור‰  מפור˘  ‰‚‡ול‰  ˘עניין  ‡ף 
זו  ‡מונ‰  מנ‰  ‡ף  חל˜)  לפר˜  (‰˜„מ‰  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘  ו‰רמב"ם 
מˆו‰  ב˙ור‰  מˆינו  ל‡  ‰רי  מ˜ום  מכל  ‰˙ור‰,  ויסו„י  עי˜רי  בין 
על  ˆיו‰  ˘‰˜ב"‰  בז‰  ‰מ˙ח„˘  וז‰ו  ב‚‡ול‰,  ל‰‡מין  מפור˘˙ 
נע˘י˙ ‰‚‡ול‰  ˘בז‰  ‚בולנו,  ˘ירחיב ‡˙  ל‡חר  מ˜לט  ערי  ‰˜מ˙ 

חל˜ מפרטי מˆוו˙ ‰˙ור‰.

אוצרות הגאולהכ

בסימן ‰'].

• ה •

בין עיקר ענינו של משיח לבין הנסים 
שיתרחשו כשיזכו ישראל לזה

‡ם  ז‰,  בעניין  ‰רמב"ם  ˘יט˙  ‰בנ˙   ˙‡ ולח„„  ל‰וסיף  וי˘ 
ונסים  בר‡˘י˙  במע˘‰  ˘ינויים  ‰מ˘יח  ימו˙  ב˙חיל˙  י‰יו 
נסים  י‰יו  ל‰רמב"ם  ˘‚ם  לעיל  ‰נ˙ב‡ר  על  „נוסף  ונפל‡ו˙. 
לומר  נר‡‰  בימו˙ ‰מ˘יח, ‰נ‰  יו˙ר  מ‡וחר˙  ב˙˜ופ‰  ופל‡ו˙ 
‰מ˘יח.  ימו˙  ב˙חיל˙  לז‰  ‡פ˘ריו˙  ‡ף  ˘˙˙כן  מזו,  י˙יר‰ 
˘מ‰  ו),  (‡ו˙  ‰מ˙ים  ˙חיי˙  ב‡‚ר˙  עˆמו  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  וכמו 
מ˘ינוי  ב‰ן  ˘י˘  ‰‚‡ול‰  ‡ו„ו˙  ˘‰נבו‡ו˙  ‰י"„  בספר  ˘כ˙ב 
מנ‰‚ ‰עולם ‰ן "מ˘ל וחי„‰" – "‡ין „ברנו ז‰ ‰חלטי כו' ˘‰ם 

מ˘ל", ויי˙כן ‰„בר ˘י˙˜יימו ‰נבו‡ו˙ כפ˘טן (עיי"˘ בפרטיו˙).

ולכ‡ור‰ ‡ינו מובן, ‰רי נ˙ב‡ר לעיל ˘ל˘יט˙ ‰רמב"ם עי˜ר 
עניינו ˘ל מ˘יח ‡ינו לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים ‡ל‡ ל˙˙ ‰‡פ˘רו˙ 
ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ב˘לימו˙, ו‡ם כן ‡יך ˙˙כן ‡פ˘רו˙ 

˘‡כן י‰י' ˘ינוי מנ‰‚ו ˘ל עולם, ו‰נבו‡ו˙ י˙˜יימו כפ˘וטן? 

ס˙יר˙  מוב‡˙  ב)  ˆח,  (סנ‰„רין  „ב‚מ'   ‡‰ ב‰˜„ים  ז‰  ויובן 
‰כ˙ובים בנו‚ע ל‡ופן בי‡˙ ‰מ˘יח, „ב„ני‡ל (ז, י‚) כ˙יב "ו‡רו 
עם ענני ˘מי‡ כבר ‡ינ˘ ‡˙‰", ו‡ילו בזכרי' (ט, ט) כ˙יב ˘מלך 
‰‚מ',  ומיי˘ב˙  חמור".  על  ורוכב  "עני  ˘ל  במˆב  יבו‡  ‰מ˘יח 
י˘ר‡ל ˜ו„ם  בני  ˘ל  ו‰מˆוו˙  ב‡ופן ˜יום ‰˙ור‰  ˙לוי  ˘‰„בר 
עני   – זכו  ב‡ם "ל‡  ˘מי‡", ‡ך  ענני  עם   – ‰‚‡ול‰, „ב‡ם "זכו 
ורוכב על חמור" (ועיין ˘ם ˘ע"פ חילו˜ ז‰ מב‡ר˙ ‰‚מ' עו„ כמ‰ ס˙ירו˙ 

ב„ברי ‰נבי‡ים ‡ו„ו˙ ‡ופן בי‡˙ ‰מ˘יח).

בנו‚ע  ר˜  ז‰  ˘‡ין  ‰יינו  כללי,  עניין  פ‰  ˘י˘  ‰„בר  ומובן 
לפרט ז‰ ‡ם מ˘יח יבו‡ כ"עני ורוכב על חמור", ‡ו ˘י‰י' ‰עניין 
„"‡רו עם ענני ˘מי‡", ‡ל‡ ˘כן ‰ו‡ בנו‚ע לכמ‰ עניינים ניסיים 
י˘ר‡ל  „בני  ‰רוחני  במˆב  ˙לוי  ˘‰„בר  לבו‡,  לע˙י„  ˘י‰יו 
בכר˙י  (ור‡‰  ‚לויים  לנסים  יזכו  זכ‡ין  י‰יו  ˘ב‡ם  ‰‚‡ול‰,  ˜ו„ם 
מ‡˙מול  יבו‡  בז‰ ‰„יון ‡ם ‡לי‰ו  ˘˙ול‰  בי˙ ‰ספר)  סוף  ס˜"י  (יו"„  ופל˙י 

לפני בי‡˙ ‰מ˘יח, ור‡‰ רמב"ם ‰ל' מלכים פי"ב ‰"ב). 

˘ל  עניינו  עי˜ר  בין  לחל˜  י˘  ‰רמב"ם  ˘ל„ע˙  לומר  וי˘ 
כ˙וˆ‡‰  י˘ר‡ל  יזכו  ל‰ם  ‰נסים  לבין  בי‡˙ו,  ומטר˙  מ˘יח 
ממˆבם ‰רוחני. „עי˜ר עניינו ˘ל מ˘יח ‰ו‡ מ‰ ˘יבי‡ לי˘ר‡ל 
‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙ ב˘לימו˙, ול˘ם ז‰ ‡ינו 
על  ˘ונים  ייעו„ים  ˘מˆינו  ומ‰  ומופ˙ים.  ‡ו˙ו˙  ל˘ום  נˆרך 
נסים ˘י˙רח˘ו ‡ז – ‰רי ז‰ ענין נוסף, ˘‡ם יזכו י˘ר‡ל, ויבו‡ו 
למˆב ˘ל "זכו" – יר‡ו נסים מיוח„ים ל‰ר‡ו˙ ‰וספ˙ ‰חביבו˙ 
בי‡˙  מטר˙  זו‰י  ל‡  י˘ר‡ל ‡ˆל ‰˜ב"‰, ‡בל  עם  ˘ל  ו‰מעל‰ 

‰מ˘יח.

˘יי˙כן  ˙חיי˙ ‰מ˙ים  ב‡‚ר˙  מ"˘ ‰רמב"ם  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
‡חרי  ˘‰רי,  כפ˘טן,  ‰נבי‡ים  ˘ב„ברי  ‰נפל‡ו˙  ˘י˙˜יימו 
ממˆבם  ˙וˆ‡‰  ‰ם  ‰מ˘יח  בימו˙  ˘י˙רח˘ו  ˘‰נסים  ˘י„ענו 
‰רוחני ˘ל בני י˘ר‡ל, מובן ˘‡ם י‰יו י˘ר‡ל במˆב ˘ל "זכו", 

‡ז ב‡מ˙ י‰יו נפל‡ו˙ כבר ב˙חיל˙ ימו˙ ‰מ˘יח.

ימו˙  ˘ב˙חיל˙  ‰רמב"ם  ס˙ם  ˙ור‰  מ˘נ‰  ˘בספר  ומ‰ 
˘ספר  מפני  ז‰  ‰רי  עולם  ˘ל  במנ‰‚ו  ˘ינוי  י‰י'  ל‡  ‰מ˘יח 
מ˘נ‰ ˙ור‰ ‰ו‡ ספר ‰לכ‰, ˘‰י‡ ˆריכ‰ ל‰יו˙ פסו˜‰ וברור‰, 
וכיון ˘‰‚‡ול‰ ‰י‡ עניין ‰מוכרח ל‰יו˙ על פי ‰לכ‰, ‡ין מ˜ום 
˙לוי  ב‰יו˙ו  ˘י˙˜יים  לן  ברור  ˘‡ין  „"זכו"  ‰‡ופן   ˙‡ לכ˙וב 
˘‰רי ‰כל  ל‡),   למˆב „"זכו" ‡ו  י‚יעו  (ב‡ם  בני ‡„ם  במע˘‰ 
‡„ם  לכל  ו‰ר˘ו˙  ב),  ל‚,  (ברכו˙  ˘מים  מיר‡˙   ıחו ˘מים  בי„י 
בספרו  ‰רמב"ם  ולכן  פ"‰).  רי˘  ˙˘וב‰  ‰לכו˙  (רמב"ם  וכו'  נ˙ונ‰ 
כו˙ב ר˜ ‡˙ ‡ופן ‰‚‡ול‰ ‰מוכרח על פי ‰לכ‰ ל‰יו˙ בכל ‚ווני 
ל‡  ˘‡ז ‡כן  זכו",  ˘ל "ל‡  במˆב  י˘ר‡ל,  בני  במˆב  ˙לוי  ו‡ינו 

י‰יו בימו˙ ‰מ˘יח נסים ו˘ינויים במˆב ‰עולם.

ר˜ ‡˙  כ˙ב  ˘‰רמב"ם  ˘‡ין ‰כוונ‰  לומר,  י˘  יו˙ר  ובעומ˜ 
‰‡ופן ˘˙‰י' ‰‚‡ול‰ במˆב ˘ל "ל‡ זכו" ח"ו, ו‡ילו י‰יו י˘ר‡ל 
י˙˜יימו „ברי ‰רמב"ם  ול‡  ב‡ופן ‡חר,  ˙˙רח˘ ‰‚‡ול‰  זכ‡ין 

‰ללו, כי ‡ם ˘„בריו מכוונים ‚ם ‡ם י‰י' ‰מˆב ˘ל "זכו": 

פי  על  מ˘יח  ˘ל  ו‚„רו  עניינו  ˘עי˜ר  ב‡ריכו˙,  לעיל  מבו‡ר 
‰לכ‰ ‰ו‡ מ‰ ˘‡ז ˙‰י' ‰‡פ˘רו˙ ˘י˜יימו ‡˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ 
ב˘לימו˙, ול˘ם ז‰ ‡ינו נˆרך ל‡ו˙ו˙ ומופ˙ים. ולכן, ‰‚ם ˘‡ם 
י‰י' מˆב ˘ל "זכו" יזכו י˘ר‡ל כבר ב˙חיל˙ ימו˙ ‰מ˘יח לנסים 
ופל‡ו˙, ‡ך ‡ין ‰כוונ‰ ˘‰ניסים ו‰˘ינויים ˘י‰יו ‡ז בעולם ‰ם 
‰מטר‰ ˘ל˘מ‰ ב‡ מ˘יח, ‡ל‡ ‚ם ‡ז עי˜ר עניינו ‰‰לכ˙י ˘ל 
בפועל  ב˘לימו˙  ‰מˆוו˙  כל  ל˜יים  ‡פ˘רו˙  ל‚רום  י‰י'  מ˘יח 
ונפל‡ו˙ (כיון  ניסים  ˘י‰יו ‡ז  וז‰  ˘ל ‰עולם.  במˆב ‰טבעי  ‚ם 
˘ל  חביבו˙ם  מˆ„  ‰˜ב"‰  ˘ל  מיוח„  מע˘‰  ז‰  י‰י'  „"זכו") 
מ˘יח - ˜יום ‰˙ור‰  ˘ל  ענינו  עי˜ר  על  נוסף  ו‰ו‡ „בר  י˘ר‡ל, 

ו‰מˆוו˙ ב˘למו˙. 

‡לו  בפר˜ים  ב‰לכ‰  ב„בריו  ‰˙ייחס  ל‡  ‰רמב"ם  ולכן 
כ˙ב  ו‡„רב‰  ‡ז,  ˘י‰יו  ונסים  ולמופ˙ים  "זכו"  ˘ל  ל‡פ˘רו˙ 
˘ל‡ יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם וכו', כיון ˘כנ"ל ‰ו‡ כו˙ב ר˜ 
‡˙ עי˜ר ‚„רו ˘ל מ˘יח, ו‡כן ‚ם במˆב ˘ל "זכו" – עי˜ר ‚„רו 
‚ם ‡ם  בעולם,  ו‰מˆוו˙  ˘י˙‡פ˘ר ˜יום ‰˙ור‰  מ˘יח ‰ו‡  ˘ל 
˘ל  במנ‰‚ו  ˘ינויים  ‡ז  י‰יו  ˘בפועל  ומ‰  ˘ינויים.  בו  י‰יו  ל‡ 

עולם, ‰רי ז‰ „בר נוסף על עי˜ר ענינו ˘ל מ˘יח.

• ו •

הטעם וההכרח לכך שיהיו אותות 
ומופתים בימות המשיח

ול‡חר ˘נ˙ב‡רו יסו„ו˙ ‡לו ב„ברי ‰רמב"ם, ‡˘ר (‡)  „בריו 
‰ם  י"ב,  בפר˜  „בריו  וכל  עולם,  ˘ל  במנ‰‚ו  ˘ינויים  י‰יו  ˘ל‡ 
ל‡פ˘ר  מ˘יח  ˘ל  ‚„רו  עˆם  – ‡ו„ו˙  בפי"‡  ל‰מבו‡ר  ב‰˙‡ם 
‡˙ ˜יום ‰מˆוו˙ בעולם; (ב) ˘במˆב ˘ל "זכו" י˙˜יימו ˘ינויים 
ומופ˙ים ‡לו כבר ב˙חיל˙ ימו˙ ‰מ˘יח, ‡בל ‡עפ"כ ל‡ ‰זכירם 
ב‡  ל‡  ˘מ˘יח  ו‰יסו„  יס˙רו ‡˙ ‰כלל  ל‡  ˘‰ם  כיון  ‰רמב"ם, 
כ„י לע˘ו˙ ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים, כי ‡ם ˘‰ם י‰יו בנוסף לעי˜ר ענינו 
˙˙יי˘ב  ז‰  כל  פי  על  ˙חיי˙ ‰מ˙ים); ‰נ‰  ב‡‚ר˙  יכוונו „בריו  (ו˘לז‰ 
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ומופ˙ים  ‡ו˙ו˙  לע˘ו˙  ב‡  מ˘יח  ˘‡ין  ‰רמב"ם  לנו  ‰„‚י˘ 
ולח„˘ „ברים בעולם, כי ‰רי כנ"ל, ‡ין עניינו ˘ל מ˘יח לע˘ו˙ 
לכן  ‰˙ור‰,  ˜יום  ˘לימו˙   ˙‡ ל‡פ˘ר  ‡ם  כי  ומופ˙ים,  ‡ו˙ו˙ 
‰עולם  מˆב  ‚ם  י‰י'  ˘כן  ו˜ובע  ז‰  יסו„  עם  פי"ב   ˙‡ מ˙חיל 
בימו˙ ‰מ˘יח – ל‡ מˆב ˘ל ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים ‡ל‡ מˆב ‰מ‡פ˘ר 

‡˙ ˘לימו˙ ˜יום ‰מˆוו˙. 

• ג •

מדוע לא הביא הרמב"ם ראי' לזה 
שלא יהיו מופתים בימות המשיח?

לב‡ר  ר˜  ‰ם  כ‡ן  בפי"ב  ‰רמב"ם  ˘„ברי  ז‰,  פי  על  ו‰נ‰, 
עˆמו  מ˘יח  ˘ל  עניינו  לפרטי  ב‰˙‡ם  ‰עולם  מˆב  י‰י'  ‡יך 

‰מבו‡רים בפי"‡, ˙˙ורı ˙מי‰‰ ב„ברי ‰רמב"ם ב‰לכ‰ „ילן.

„‰נ‰, בפר˜ י"‡ (‰"‚), כ˘כ˙ב ‰רמב"ם (כנ"ל) ˘מלך ‰מ˘יח 
ל„בריו  ר‡י'  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ומופ˙,  ‡ו˙  כל  לע˘ו˙  נ„ר˘  ל‡ 
מבן כוזיב‡ ‰מלך. „מכך ˘רבי ע˜יב‡ וחכמי „ורו „ימו "˘‰ו‡ 
מופ˙"  ול‡  ‡ו˙  ל‡  כו'  ממנו  ˘‡לו  ˘"ל‡  ‡ף  ‰מ˘יח"  ‰מלך 
מוכח‡ מיל˙‡ ˘ע˘יי˙ מופ˙ים ‡ינ‰ ˙נ‡י ל‰יו˙ מ˘יח ולכן ‡ין 

זו ‰בחינ‰ ל‡מ˙ ‡˙ ‰יו˙ו מ˘יח. 

פי"ב),  (רי˘  „ילן  ˘ב‰לכ‰  מ‰  ז‰  לפי  בי‡ור  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
כ˘‰רמב"ם כו˙ב ˘‡ין ל‰עלו˙ על ‰לב ˘"בימו˙ ‰מ˘יח יבטל 
ב˘ונ‰  בר‡˘י˙", ‰נ‰  מע˘‰  י˘˙נ‰  עולם ‡ו  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר 
מנלן  ו‰וכח‰  ר‡י'  כל  מבי‡  בפי"‡, ‡ין ‰רמב"ם  מ‰לכ‰ ‰נ"ל 
˘‡כן ל‡ י˙רח˘ו בימו˙ ‰מ˘יח ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים ‰מבטלים „בר 

ממנ‰‚ ‰עולם ומ˘נים מע˘‰ בר‡˘י˙.

‡מנם, על פי ‰נ˙ב‡ר כ‡ן (בסעיף ‰˜ו„ם) ˘עניין ‰‰לכו˙ „פר˜ 
י"ב ‡ינן ל˙‡ר ‡˙ כל מ‰ ˘י˙רח˘ בימו˙ ‰מ˘יח, ‡ל‡ ר˜ ‡˙ 
‰מבו‡רו˙  ‰מ˘יח  מלך  לפעולו˙  ב‰מ˘ך  בעולם  ˘י˙רח˘  מ‰ 
לז‰  ר‡י'  ‰בי‡  ל‡  ˘‰רמב"ם  ˘‰טעם  לומר  י˘  י"‡,  בפר˜ 
˘‰ר‡י'  מ˘ום  בימו˙ ‰מ˘יח ‰ו‡  בר‡˘י˙  מע˘‰  י˘˙נ‰  ˘ל‡ 
ו˘ינויים  מופ˙ים  יע˘‰  ל‡  עˆמו  ˘מ˘יח  ז‰  על  י"‡  ˘בפר˜ 
˘ינויים  ‡ז  בכלל  בעולם  י‰יו  ˘ל‡  לז‰  ‚ם  יפ‰  כוח‰  בעולם, 

במע˘‰ בר‡˘י˙.

˘כן ‡ילו ‰י' חל˜ מ‚„ר ימו˙ ‰מ˘יח ˘ˆריך ל‰יו˙ ב˙˜ופ‰ 
זו ביטול מנ‰‚ו ˘ל עולם ו˘ינוי במע˘‰ בר‡˘י˙, ‰י' יוˆ‡ מז‰ 
˘ל  ˘בי‡˙ו  עˆמו,  מלך ‰מ˘יח  ˘ל  ועניינו  מ‰ו˙ו  כן  ‚ם  ˘ז‰ו 
ו‡"כ,  בר‡˘י˙,  במע˘‰  חי„ו˘  ˘י‰י'  לז‰  מבי‡‰  מלך ‰מ˘יח 
 ˙‡ ממל‡  ‡כן  ‰ו‡  ‡ם  ‰י‡  מ˘יח  ‰יו˙ו  על  ˘‰בחינ‰  מכיון 
‡ו˙ו˙  "לע˘ו˙  ‰מ˘יח  מלך  ˆריך  ‰י'  ומ‰ו˙ו,  עניינו  עי˜ר 
ומופ˙ים ומח„˘ „ברים בעולם" כ„י ל‡מ˙ ‡˙ ‰יו˙ו מ˘יח, כיון 

˘ז‰ עניינו ול˘ם מטר‰ זו ‰ו‡ ב‡.

‡מנם, כיון ˘כבר ‰וכיח ‰רמב"ם בפר˜ י"‡ מ‰‡ „רבי ע˜יב‡ 
ולע˘ו˙  ‡ו˙ו˙  לפעול  כוזיב‡  מבן  בי˜˘ו  ל‡  „ורו  חכמי  וכל 
מופ˙ים ˘ל‡ ז‰ו עי˜ר עניינו, ‰רי כבר מעˆמו מובן ˘בי‡˙ מלך 
ז‰ו  ול‡  עולם,  ˘ל  מנ‰‚ו  ביטול  בע˜בו˙י'  מבי‡‰  ‰מ˘יח ‡ינ‰ 
נוספ˙  ר‡י'  ל‰בי‡  ‰רמב"ם  ‰וז˜˜  ל‡  ולכן  ‰מ˘יח.  ימו˙  ‚„ר 

לז‰ ב‰לכ‰ „י„ן.

• ד •

איך יתכן שגם לא יתבטל מנהג העולם 
וגם יהיו מופתים ויחיו המתים?

ל‡  ˘עניינו  בפי"ב,  בבי‡ור „ברי ‰רמב"ם  יסו„ ‰נ"ל  פי  ועל 
˘י˘רור  מ‰  ר˜  בכלל, ‡ל‡  בימו˙ ‰מ˘יח  ˘י‰י'  מ‰  כל  ל‰בי‡ 
‰מ˘יח  מלך  פעולו˙  בעניין  י"‡  בפר˜  למבו‡ר  ב‰˙‡ם  בעולם 
‰רמב"ם  כ˙ב  ‰י‡ך  (ס"‡),  „לעיל  ‰˜ו˘י‡   ıל˙ר י˘  עˆמו, 
˘י˘  בעו„  עולם,  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  יבטל  ל‡  ‰מ˘יח  ˘בימו˙ 
עי˜ר ב„˙ ˘י‰י' ‡ז (בפרט ל˘יט˙ ‰רמב"ם ˘‰ו‡ בימו˙ ‰מ˘יח 
עˆמם, ˜ו„ם "עולם ‰ב‡") ‰˘ינוי ‰‚„ול ו‰נס „˙חיי˙ ‰מ˙ים:

„כיון  לב‡ר  ‰י‡  בפי"ב  ‰רמב"ם  ˘ל  ˘כוונ˙ו  לעיל  נ˙ב‡ר 
˘עניינו ˘ל מ˘יח ‰ו‡ מ‰ ˘יבי‡ ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ 
ומופ˙ים,  ‡ו˙ו˙  לע˘ו˙  ז˜ו˜  ‡ינו  ז‰  ול˘ם  ב˘לימו˙  ומˆוו˙ 
לכן, ‚ם ‰מˆב ˘י˘רור בעולם כ˙וˆ‡‰ מבי‡˙ו ‡ינו ˆריך ˘י‰י' 
נו‰‚",  כמנ‰‚ו  "עולם  ‡ם  כי  עולם,  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  ביטול  בו 

ב‡ופן ˘י‰י' בו ‰‡פ˘רו˙ ל˘לימו˙ ‰˜יום ‰˙ור‰.

‰מ˘יח  ימו˙  על  ‰רמב"ם  ˜‡י  ל‡  ˘בפי"ב  לומר  י˘  ועפ"ז 
ימו˙  ב˙חיל˙  ˘י‰י'  כפי  ‰עולם  מˆב   ˙‡ ל˙‡ר  ‡ם  כי  בכלל, 
מב‡ר  ז‰  זמן  על  ור˜  ‰מ˘יח.  בי‡˙  עם  ב˜˘ר  בלב„,  ‰מ˘יח 
˘כיון ˘עניינו ˘ל מ˘יח ופעולו˙יו ‰ם לפעול ˘יוכלו בני י˘ר‡ל 
ב‡רוכ‰  ˘נ˙ב‡ר  (כמו  בעולם  ב˘לימו˙  ומˆוו˙י'  ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ 
˘ל  ב˘לב  בעולם  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ‰לב  על  יעל‰  ל‡  לכן  בפי"‡), 

˙חיל˙ ימו˙ ‰מ˘יח ופעולו˙יו, ˘ום ˘ינוי במע˘‰ בר‡˘י˙ ול‡ 
יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם, כי ל‡ ל˘ם כך ב‡ מ˘יח.

˘ינויים ‚„ולים  בימו˙ ‰מ˘יח  י‰יו  ל„ע˙ ‰רמב"ם  ˘‚ם  ומ‰ 
ל˙חיי˙  וע„  עולם,  ˘ל  במנ‰‚ו  וחי„ו˘ים  בר‡˘י˙  במע˘‰ 
זו  ו‡ין  מ˘יח,  ˘ל  עניינו  עי˜ר  ז‰ו  ל‡  ל˘יט˙ו,  ‰נ‰  ‰מ˙ים, 
ימו˙  ב‰˙חל˙  מי„  ‡לו  ˘ינויים  י‰יו  ל‡  ולכן  בי‡˙ו.  מטר˙ 
˘˙עבור  ל‡חר  ז‰,  ל‡חרי  ר˜  ‡ל‡  מבי‡˙ו,  כ˙וˆ‡‰  ‰מ˘יח, 
בני  י˜יימו  וכבר  מ˘יח,  ˘ל  מלכו˙ו  ˙חיל˙  ˘ל  ‰זמן  ˙˜ופ˙ 
בזמן  ‰˜ב"‰  יע˘‰  ‡זי  ב˘לימו˙ם,  ‰מˆוו˙  כל   ˙‡ י˘ר‡ל 
מ‡וחר יו˙ר בימו˙ ‰מ˘יח עˆמם עו„ ‰נ‰‚ו˙ ועניינים ˘י˘ ב‰ם 
‚ם ˘ינוי מנ‰‚ו ˘ל עולם, וב‰ם ˙חיי˙ ‰מ˙ים (‡מנם ‚ם ז‰ י‰י' 
‰˘כר  ˙כלי˙  ‰ו‡  ‰רמב"ם  ˘ל˘יט˙  ‰ב‡  עולם  ˙˜ופ˙  ˜ו„ם 

לנ˘מו˙ בל‡ ‚ופים).

עניינים ‡לו  מ„בר ‡ו„ו˙  י"ב ‡ין ‰רמב"ם  בפר˜  ˘כ‡ן  ‡ל‡ 
מבי‡˙  כ˙וˆ‡‰  מˆב ‰עולם  ב˙י‡ור  ר˜  עוס˜  ˘‰ו‡  כיון  כלל, 
‰מ˘יח  ימו˙  ˘ל  ‰˙כלי˙   ˙‡ ומ‚„יר  ˙פ˜י„ו,  ועי˜ר  ‰מ˘יח 
ב‰לכ‰ – ˘˙‰י' ‡ז ‰‡פ˘ריו˙ ל˜יום כל ‰לכו˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' 
ב˘לימו˙. ומ‰ ˘ב˙˜ופ‰ מ‡וחר˙ יו˙ר ‡כן י‰יו ˘ינויים במנ‰‚ו 
˘ל עולם, ‰ו‡ עניין בפני עˆמו, ול‡ בז‰ ˜‡י ‰רמב"ם בפר˜ ז‰.

‰רמב"ם  ˘יט˙  כל  חומר  כמין  ˙˙ברר  ‰רמב"ם,  „ברי  בבי‡ור  ז‰  [וביסו„ 

בבי‡ור „ברי ‰נבי‡ים ‡ו„ו˙ ‰זמן „לע˙י„, ‡ם י˙˜יימו כפ˘טם ˘ל „ברים ‡ם 

ל‡ו, וכן ˘יט˙ו בי˘וב ‰סו‚יו˙ ב‚מר‡ ובמ„ר˘ים בז‰, כפי ˘י˙ב‡ר ב‡ריכו˙ 

אוצרות הגאולהי„

(רפ"ט,  ‰˙ור‰  יסו„י  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‰מˆוו˙  ל‚בי  ו‰נ‰, 
ב˙ור‰  ומפור˘  ברור  "„בר  ועו„):  ‰"ח,  סוף  פ"‚  ˙˘וב‰  ‰לכו˙  ‚ם  ר‡‰ 

ול‡  ˘ינוי  ל‡  ל‰  עולמים, ‡ין  ולעולמי  לעולם  עומ„˙  מˆו‰  ˘‰י‡ 
‚רעון ול‡ ˙וספ˙". ומובן ˘טעם ‡ומרו על ‰˙ור‰ ‰ל˘ון – "˘‰י‡ 
˘ממ˘יך  וכמו  ˘ב˙ור‰,  למˆוו˙  ˘כוונ˙ו  מ˘ום  ‰יינו  מˆו‰", 
וכעין  עולם".  ע„  לע˘ו˙ן  מˆווין  ‡נו  ‰˙ור‰  „ברי  "˘כל  מי„  ˘ם 
 '‡ בסימן  ור‡‰   ,‚"‰ (סוף  מלכים  ב‰לכו˙  כ‡ן  ‚ם  כ˙ב  ‰‡לו  ‰„ברים 
‰מˆוו˙  ˜יום  ל‰חזיר  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  ˙פ˜י„ו  ˘ז‰ו  ב‡ריכו˙  בז‰  ˘נ˙ב‡ר  מ‰ 

ומ˘פטי'  חו˜י'  ‰ז‡˙  ˘‰˙ור‰  ‰ן,  ככ‰  ‰„ברים  "עי˜ר  ל˘לימו˙) 
(וכל  מ‰ן  ול‡ ‚ורעים  עלי‰ן  מוסיפין  ו‡ין  עולמים  ולעולמי  לעולם 
מˆו˙  ˘ל  ו‰וˆי‡ ‰„ברים  ב˙ור‰  פנים  ˘‚יל‰  ‰מוסיף ‡ו ‚ורע ‡ו 

מפ˘וטן ‰רי ז‰ ו„‡י ב„‡י ור˘ע ו‡פי˜ורוס)".

נוסף  ˘ב˙ור‰  ממˆו‰  חל˜  ‰י‡  ˘‰‚‡ול‰  ˘בז‰  מובן,  ונמˆ‡ 
˘עˆם  „כ˘ם  ‰‚‡ול‰,  ˘˙בו‡  ˘ב‰בטח‰  ל‰וו„‡ו˙  ‚„ול  ˙ו˜ף 
ל‡  ל‰  ‡ין  כו'  לעולם  עומ„˙  מˆו‰  "‰י‡  מ˜לט  „ערי  ‰עניין 
˘˙בו‡ ‰‚‡ול‰,  זו  ב‰בטח‰  ˘ינוי  ˘י‰י'  ˘ייך  ל‡  כך  כו'",  ˘ינוי 
ל‰ן  ומˆוו˙ ‡י ‡פ˘ר  מ˜לט,  ערי  מˆוו˙  מפרטי  ˘‰י‡ ‡ח„  מ‡חר 

ל‰˘˙נו˙.

וי"ל ˘‰„ברים מ„וי˜ים בל˘ון ‰רמב"ם ˘כ˙ב "ול‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰ 
ל‡ ‰בי‡ ‡˙  ‚ופ‡  מ˜לט  זו „ערי  ˘בפר˘‰  ובפרט  כנ"ל.  ל˙ו‰ו", 
עˆם ‰‰בטח‰ „"ירחיב ‰' ‡לו˜יך ‡˙ ‚בולך", ˘˜‡י על "‡רı ‰˜יני 
נכב˘ו"  ל‡  וע„יין  עלי‰ם  ברי˙  ל‡בר‰ם  ˘נכר˙  ו‰˜„מוני  ו‰˜נזי 
חל˜  ר˜  ל‰בי‡  בחר  ‡ל‡   ,(„"‰ פ"ח  רוˆח  ב‰לכו˙  עˆמו  ‰רמב"ם  (ל˘ון 

‰מˆו‰ ˘בז‰, כיון ˘‡ין כוונ˙ו ר˜ ל‰בי‡ עו„ ר‡י' ˘‰ובטחנו על 
‰‚‡ול‰, ‡ל‡ ללמ„נו ˘‰‚‡ול‰ ‰י‡ פרט וחל˜ ממˆוו˙ ˘ב˙ור‰. 

• ב •
מהו החילוק בין התוקף שבנבואה 

טובה לתוקף שבמצוות התורה?
על  נוספ‰  וו„‡ו˙  בי‡ור, „‡יז‰  עו„ם ˆריכים  ולכ‡ור‰ ‰„ברים 
י„י ז‰ ˘‰‚‡ול‰ ‰י‡ חל˜ ממˆוו˙ ‰˙ור‰, ו‰רי ‡נו בטוחים ב˜יום 
(‰לכו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב  ˘כן  נבו‡‰,  ‰יו˙‰  מעˆם  ‰‚‡ול‰  ‰בטח˙ 
˙נ‡י  על  ˘י‚זור ‰‡-ל ‡פילו  טוב‰  פ"י ‰"„): "˘כל „בר  יסו„י ‰˙ור‰ 

‡ינו חוזר", וכמ"˘ ‚ם בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ ˘לו (ב‰˜„מ‰): "˘כ˘י‡מר 
מוחלט  במ‡מר  טוב‰  בב˘ור‰  ‡„ם  לבני  ל‰בטיח  לנבי‡  ‰˜ב"‰ 
‡פ˘ר  ו‡י  בטל  ז‰   – ‰‰ו‡  ‰טוב  י˙˜יים  ל‡  כן  ו‡חר  ˙נ‡י  בל‡ 
ממˆו‰  ופרט  חל˜  ‰‚‡ול‰  ‰יי˙‰  ל‡  ‡ם  ‚ם  ו‡"כ,  ל‰יו˙"; 
˘ב˙ור‰, ‰יינו בטוחים ב˜יומ‰, ˘‰רי ‰י‡ ‰בטח‰ ונבו‡‰ לטוב‰.

יכול‰  ‡ינ‰  לטוב‰  ˘נבו‡‰  ‰„בר  נכון  ˘‡מנם  בז‰,  לומר  וי˘ 
נˆחי˙,  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  מ‰  בין  י˘  ‚„ול  חילו˜  ע„יין  ‡ך  ל‰˙בטל, 

לבין ז‰ ˘נבו‡‰ טוב‰ ‡ינ‰ מ˙בטל˙:

בנבו‡‰, ל‡ מˆינו ˘ל‡ ˘ייך ב‰ בעˆם ‚„ר‰ ˘ינוי וביטול, ˘‰רי 
"ב„ברי ‰פורענו˙ ˘‰נבי‡ ‡ומר" ‡פ˘ר ˘י˙בטלו מפני "˘‰˜ב"‰ 
ל‰ם"  ונסלח  ˙˘וב‰  ˘ע˘ו  כי] ‡פ˘ר  כו' [‡ו  חס„  ורב  ‡רך ‡פים 
ר˜  ‰י˙‰  ‡ם  לטוב  ב‰בטח‰  ו‡ף  ˘ם),  יסו‰"˙  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  (ל˘ון 

בין ‰˜ב"‰ ובין ‰נבי‡ ‡פ˘ר ˘˙˙בטל ‡ם י‚רום ‰חט‡ (עיין פירו˘ 
‰מ˘ניו˙ ˘ם).

˘מ„ובר  ‰יינו  ‡לו,  ל˙נ‡ים  ˘לי˙‡  במ˜ר‰  ˘‚ם  מובן,  ומז‰ 
לנו  ברור  ולפיכך  ‰נבי‡  י„י  על  לי˘ר‡ל  ˘נ‡מר‰  טוב‰  בב˘ור‰ 
נבי‡  י„י  ˘על  ˘‰‰בטח‰  מפני  ז‰  ‡ין  ‰נ‰  ˙˙˜יים,  ˘‰‰בטח‰ 
˘ינוי   ב‰ן  ‡ין  ‡לו  ˘‰בטחו˙  ‡ם  כי  ל˘ינוי,  ני˙נ˙  ‡ינ‰  בעˆם 
˘‰בטחו˙  ‰„בר  ˘טעם  כ'  ˘‰רי  ˘ם,  מפי‰"מ  מובן  (וכן  בפועל 
‰נבי‡ לטוב‰ ‡ינן ני˙נים ל˘ינוי ז‰ו כ„י ˘יוכלו לבחון ‡ם ‰נבי‡ 

‰ו‡ נבי‡ ‡מ˙).

ולעולמי  לעולם  ו"עומ„˙  נˆחי˙,  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  מ‰  מ˘‡"כ 
ב‚„ר  ו‡ינ‰  ˘˙˘˙נ‰,  ˘‡י ‡פ˘ר  פירו˘ ‰„בר ‰ו‡  עולמים" ‰רי 
˘ינוי (ור‡‰ ‰בי‡ור לחילו˜ ז‰ בין „ברי נבו‡‰ למˆוו˙ ‰˙ור‰ ב‡רוכ‰ בל˜ו"˘ 

חי"ט עמ' 182 ו‡ילך).

˘ב˙ור‰,  ממˆו‰  פרט  ˘‰‚‡ול‰ ‰י‡  בז‰  מובן ‰מ˙ח„˘  ומז‰ 
˘ב‡ם ‰יי˙‰ ‰‚‡ול‰ ר˜ ב‚„ר ‰בטח‰ טוב‰ ונבו‡‰, ‰נ‰ ‡ף ˘ז‰ 
מ„ובר  ˘כן  ˙בו‡,  ˘‰‚‡ול‰  וו„‡י  ב‡ופן  ל„ע˙  כ„י  לנו  מספי˜ 
‰נבו‡‰  ‚„רי  מˆ„  ‰י‡  ˘בז‰  ‰וו„‡ו˙  מ"מ  לטוב‰,  ‰בטח‰  על 
מ˘‡"כ  כנ"ל.  ל˘ינויים  ˘ייכ˙  ‰י‡  עˆמ‰  מˆ„  ˘נבו‡‰  ו‡ופנ‰, 
˘ב˙ור‰,  מˆוו‰  מ˙נ‡י  ופרט  חל˜  ‰י‡  ‰‚‡ול‰  ‰בטח˙  כ‡˘ר 
˘ל  סו‚ ‡חר  ˘‰י‡  נˆחיו˙ ‰˙ור‰,  על ‰‚‡ול‰ ‚„ר  חל‰  בז‰  ‰רי 

נˆחיו˙ ˘‡ין ˘ייך ב‰ ˘ום ביטול.

• ג •
 החילוק בין הנצחיות של מצות התורה 

לשאר החלקים שבתורה
‡מנם, ע„יין ˆריך בי‡ור:

‡ף ˘נ˙ב‡ר כ‡ן ‰חילו˜ ˘בין ז‰ ˘נבו‡‰ טוב‰ מ˙˜יימ˙ ˘‰ו‡ 
בעˆם  ˘ינוי  ברו˙  ‡ינן  ‰˙ור‰  מˆוו˙  מ˘‡"כ  לפועל,  בנו‚ע  ר˜ 
מ‰ו˙ן, ע„יין ˆריך בי‡ור ‡יז‰ ˙ו˜ף נוסף ע"י ז‰ ˘‰בטח˙ ‰‚‡ול‰ 
‰ר‡˘ונו˙  ‰ר‡יו˙  ב'  ‚ם  ˘‰רי  מ˜לט,  ערי  במˆוו˙  פרט  ‰י‡ 
בלעם,  ומנבו‡˙  נˆבים  מפר˘˙  ‰‚‡ול‰,  ‡ו„ו˙  ‰רמב"ם  ˘מבי‡ 
נבו‡‰  „ברי  ב‚„ר  ל‡  ‚ם  ‰ן  ‡ך  ˘ב˙ור‰,  מˆו‰  ב‚„ר  ˘‡ינן  ‰‚ם 

˘בספרי ‰נבי‡ים, ˘‰רי ‰ן חל˜ מחל˜י ‰˙ור‰. 

חל  מ˘˙ני˙  ובל˙י  נˆחי˙  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  ˘מ‰  ברור ‰„בר  ו‰רי, 
˘כ˙ב  כמו  ˙ור‰,  חומ˘י  חמ˘‰  על  ובפרט  כול‰,  ‰˙ור‰  כל  על 
‡ינן   .  . ˙ור‰  חומ˘י  "חמי˘‰  מ‚יל‰)  ‰לכו˙  (סוף  עˆמו  ‰רמב"ם 
לעולם,  ו˜יים  נˆחי  ‰ו‡  מ˘‰  ב˙ור˙  ‰נכ˙ב  „כל  לעולם",  בטלים 
ו‡ם-כן כבר חל על ‰בטח˙ ‰‚‡ול‰ ˘בפר˘˙ נˆבים ובנבו‡˙ בלעם 
‰בטח˙  ב˙ו˜ף  ני˙וסף  ומ‰  ˙ור‰,  חומ˘י  „חמ˘‰  ‰נˆחיו˙  ‚„ר 
ממˆוו˙  חל˜  ‚ם  מ‰˙ור‰, ‡ל‡)  חל˜  ר˜  (ל‡  ˘‰י‡  ב‰‡  ‰‚‡ול‰ 

‰˙ור‰?

וי˘ לומר בבי‡ור ‰„ברים, ˘חי„ו˘ עי˜רי י˘ בנˆחיו˙ ˘במˆוו˙ 
‰˙ור‰, יו˙ר מ˘‡ר חל˜י ‰˙ור‰:

ב‰ם  ˘ייך  ול‡  בעˆם  נˆחיים  ˘‚ם ‰ם  חל˜י ‰˙ור‰, ‡ף  ב˘‡ר 
˘ינוי, כנ"ל, ‡בל ע„יין ‡פ˘ר ˘עניין ‰נˆחיו˙ ˘ב‰ם י˙˜יים במובן 
נˆחיים, ‡בל  ˘‚ם ‰ם  ˘וו„‡י  ˘ב˙ור‰,  ועל „רך ‰סיפורים  רוחני. 
˘ב‰ם  ˘‰נˆחיו˙  ברור  בעבר,  כבר ‡ירעו  עˆמם  ˘‰מ‡ורעו˙  כיון 
‰יסו„  חל˜  לפר˜  ב‰˜„מ˙ו  ‰רמב"ם  (ל˘ון  ופל‡ים"  ב"חכמו˙  מ˙בט‡˙ 



טו אוצרות הגאולה

‰˘מיני) ‰נרמזים ב‰ם, ול‡ ב‰עניינים כפ˘וטם.

‡ו„ו˙  ˘‰ן  ˘‡ף  ˘ב˙ור‰,  ב‰בטחו˙  ‰ו‡  ˘ע„"ז  לומר  וי˘ 
ו˙נ‡ים  ‚„רים  ב‰ן  ˘מˆינו  ‰בטחו˙  בין  לחל˜  י˘  ‰נ‰  ‰ע˙י„, 
ו˙˙˜יים  ב„ברים ‡לו,  ˙לוי'  ˘‡ז ‰‰בטח‰  עלי‰ן,  בחז"ל  ˘פיר˘ו 
„וו˜‡ ב‡ופן ˘פיר˘ו, ובין ‰בטחו˙ ˘ל‡ מˆינו עלי‰ן ˘ום „ברים 
ובלי  „וו˜‡,  כפ˘וט‰  ˙˜ויים  ˘‰‰בטח‰  וו„‡ו˙  ‡ין  ˘‡ז  בחז"ל, 

˘ום ˙נ‡ים.

[וכמו ˘מˆינו בפועל, ˘‰עניין „"˘מ‡ י‚רום ‰חט‡" נו‚ע ל‡ ר˜ 
וכ„‡י˙‡  ˘בכ˙ב,  ˘ב˙ור‰  ל‰בטחו˙  ל‰בטחו˙ ‰נבי‡ים, ‡ל‡ ‚ם 
יעבור  ע„   '‰ עמך  יעבור  "ע„  ב):  ˆח,  סנ‰„רין   .‡  ,„ (ברכו˙  בבריי˙‡ 
 (ıל‡ר) (˘ב‡ו  ר‡˘ונ‰  בי‡‰  זו   '‰ עמך  יעבור  ע„  ˜ני˙,  זו  עם 
(כ˘עלו  ˘ני'  בי‡‰  זו  ˜ני˙  זו  עם  יעבור  ע„  (ר˘"י))  י‰ו˘ע  בימי 
מ‚לו˙ בבל בימי עזר‡ (ר˘"י)), מכ‡ן ‡מרו חכמים ר‡וים ‰יו י˘ר‡ל 
ליע˘ו˙ ל‰ם נס בימי עזר‡, כ„רך ˘נע˘‰ ל‰ם בימי י‰ו˘ע בן נון 

‡ל‡ ˘‚רם ‰חט‡".

˘‡ף  ˘ינוי,  ב‰  נע˘‰  ו‡עפ"כ  ˘בכ˙ב,  ב˙ור‰  ‰בטח‰  חזינן 
בימי  נס  ל‰ם  נע˘‰  ל‡  ‰נ‰  ˜ני˙"  זו  עם  יעבור  "ע„  ˘‰ובטחו 
עזר‡, למרו˙ ˘‰˙ור‰ ‰ז‡˙ ל‡ ˙‰י' מוחלפ˙, ו"‡ין ב‰ ל‡ ˘ינוי 
ול‡ ‚רעון ול‡ ˙וספ˙". ועל כרחנו ˆריך לומר, ˘‰‚„ר ˘ל נˆחיו˙ 
‰˙ור‰ ‡ינו ˘ייך לפירו˘ ‰כ˙ובים ‡ם ‰ו‡ ב‚˘מיו˙ ‡ו ברוחניו˙, 

בכל ‡ופן ‡ו ב˙נ‡י וכו'].

‡בל ז‰ ברור ˘‰‡ „‰מˆוו˙ ˘ב˙ור‰ ‰ן נˆחיו˙ ובל˙י מ˘˙נו˙, 
כפ˘וטם  ˘‰ם  כפי  ˘‰ˆיוויים  כפ˘וטן,  למˆוו˙  ‰י‡  בז‰  ‰כוונ‰ 

˜יימים "לעולם ולעולמי עולמים", לל‡ ˘ינוי ‚רעון ‡ו ˙וספ˙.

ובז‰ יובן ‰חי„ו˘ בר‡י' מערי מ˜לט על ‰ר‡יו˙ מפר˘˙ נˆבים 
ומנבו‡˙ בלעם, ˘‡מנם חל עלי‰ן ‚„ר ‰נˆחיו˙ ˘ב˙ור‰, ‡ך בכל 
ז‡˙ חי„ו˘ מיוח„ י˘ בר‡י' מערי מ˜לט, ˘בי‡˙ ‰מ˘יח ו‰‚‡ול‰ 
‰‚‡ול‰  ˘˙בו‡  ‰„בר  מוכרח  ˘‡זי  ˘ב˙ור‰,  ממˆו‰  חל˜  ‰ן 

כפ˘וט‰ ב‚˘מיו˙, וב‡ופן ˘‡ין ˘ייך בז‰ ˘ינוי, כנ"ל.

• ד •
בין "כופר בתורה" סתם ל"גורע ממצות התורה"

מערי  ל‰וסיף ‡˙ ‰ר‡י'  ˘נˆרך ‰רמב"ם  מ‰  יובן  ז‰  כל  פי  ועל 
מ˜לט, ומ‰ ˘כ˙ב‰ ב‰לכ‰ בפני עˆמ‰:

"מי  וכ˙ב:  ‰רמב"ם  ‰‚„יר  ˘‰בי‡,  ‰ר‡יו˙   '‚ לכל  ב‰˜„מ‰ 
‰נבי‡ים  ב˘‡ר  ל‡  לבי‡˙ו  מחכ‰  ˘‡ינו  מי  ‡ו  בו  מ‡מין  ˘‡ינו 
‰עי„‰  ‰˙ור‰  ˘‰רי  רבינו  ובמ˘‰  ב˙ור‰  ‡ל‡  כופר  ‰ו‡  בלב„ 
כ„י  ‰יע‡  ‡לו,  ר‡יו˙   '‚ כל  ‰ב‡˙  מטר˙  ˘כל  כלומר,  עליו", 

ל‰וכיח ˘‰כופר ב‚‡ול‰ ‰ו‡ כופר ב˙ור‰ ˘בכ˙ב.

ו‰נ‰, לז‰ ˘‰כופר בבי‡˙ ‰מ˘יח נח˘ב ככופר ב˙ור‰ ˘בכ˙ב 
בלעם,  ומנבו‡˙  נˆבים  מפר˘˙  ב' ‰ר‡יו˙ ‰ר‡˘ונו˙  מספי˜ו˙ ‚ם 
‡ל‡  ‰נבי‡ים,  ב„ברי  ר˜  ל‡  כופר  ‰ו‡  ‰רי  ב‰ן  ‰כופר  ‚ם  ˘‰רי, 

במ‰ ˘‰עי„‰ ˙ור˙ מ˘‰ על ‰‚‡ול‰. 

ר˜  ‰רמב"ם  כוונ˙  ‡ין  מ˜לט,  מערי  ‰˘לי˘י˙  בר‡י'  ‡מנם, 
ב‡  ‡ל‡  ‰מ˘יח,  בי‡˙  על  ˘בכ˙ב  מ˙ור‰  ‰וכח‰  עו„  ל‰בי‡ 
˘‡ינו  ˘"מי  ‰מ˘יח,  בבי‡˙  ‰כופר  בחומר˙  ח„˘  ענין  ל‰וסיף 

מפני  רבינו"  ובמ˘‰  ב˙ור‰  ˘"כופר  לז‰  נוסף  וכו'",  בו  מ‡מין 
ממˆוו˙ ‰˙ור‰,   '‡ "‚ורע"  ‚ם  - ‰רי ‰ו‡  עליו"  ‰עי„‰  "˘‰˙ור‰ 
˘‰רי ל„ע˙ו פרט ז‰ ˘ל ‰וספ˙ ˘לו˘ ערים ח„˘ו˙ על ˘˘˙ ערי 
מ˜לט ל‡ י˙˜יים, וממיל‡ חל עליו מ"˘ ‰רמב"ם (ב‰מ˘ך ˘ם, כנ"ל) 

"‰רי ז‰ ו„‡י ב„‡י ור˘ע ו‡פי˜ורוס".

‰ר‡יו˙  וב'  ‰‰לכו˙,  ב'  בין  ‰רמב"ם  „חיל˜   ‡‰ יומ˙˜  ובז‰ 
עˆמ‰  בפני  ‰וב‡‰   '‚‰ ‰ר‡י'  ו‡ילו   ,'‡ ב‰לכ‰  ‰וב‡ו  ‰ר‡˘ונו˙ 
מיוח„, „ב‰לכ‰  חי„ו˘  ב‰  ˘י˘  לרמז  כוונ˙ו  בז‰  ˘כן  ב',  ב‰לכ‰ 
לפי  וכו'"  ב˙ור‰  "כופר  ‰ו‡  ‰רי  במ˘יח  ˘‰כופר  ‰ל˘ון  כ˙ב   '‡
‰עי„‰  ˘‰˙ור‰  ‰ר‡יו˙  ב'  ‰וב‡ו  וע"ז  עליו",  ‰עי„‰  "˘‰˙ור‰ 
עליו, ור˜ ‡חר כך מוסיף ב‰לכ‰ בפני עˆמ‰, ‰לכ‰ נוספ˙ וח„˘‰ 
˘כן  ‰˙ור‰,  ממˆוו˙  ‚ורע  ‰ו‡  ב‚‡ול‰  ˘‰כופר  ו‰ו‡  ז‰,  בעניין 

"ל‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰ ל˙ו‰ו".

• ה •
מה דינו של האומר שתתכן חרטה 

על הבטחת הגאולה ח"ו?
˘˙י  ‚ם  מ˜לט  מערי   '‚‰ ‰ר‡י'  ב‰וספ˙  ˘י˘  ל‰וסיף  וי˘ 

נפ˜ו˙ו˙ ל„ינ‡:

לבו‡  ‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰  מ‡מין  ˘‡ינו  ‰‡ומר  ˘ל  ב„ינו    .‡
ונ˙בטל‰  ˘ינוי  בז‰  חל  על ‰‚‡ול‰  ˘‰ובטחנו  ˘‡ף  ˘סובר  מפני 

‰‰בטח‰ ‰זו (‡ם מפני ‰חט‡ ‡ו מ˘ום „בר ‡חר).

‡פ˘ר  ‡י  לכ‡ור‰  לב„,  ‰ר‡˘ונו˙  ‰ר‡יו˙  ב'  מ˘ום  „‡י 
‰י‡  זו  כפיר‰  ˘כן  רבינו,  ובמ˘‰  ב˙ור‰  כופר  ˘‰ו‡  עליו  לומר 
ב„ברים  כופר  ‰ו‡  כ‡˘ר  ר˜  בז‰)  ‡ריכו˙  בס"‡  ‰„ברים  במ˜ורי  (ור‡‰ 

ב˙ור‰,   ˘כ˙וב  במ‰  כופר  ‡ינו  ‰רי  כ‡ן  ‡בל  ב˙ור‰,  ‰מפור˘ים 
ב‚„ר  ‰ו‡  ‡ם  (וˆ"ע  ‰חרט‰  עניין  בז‰  ˘˘ייך  לי'  ˘סביר‡  ‡ל‡ 

כופר ב˙ור‰ ˘בעל פ‰).

ממˆוו˙  ו‚„ר  פרט  ˘‰‚‡ול‰ ‰י‡  מ‰ר‡י' ‰‚'  ˘‰וכח  כיון  ‡בל 
‰נ‰  עולמים",  ולעולמי  לעולם  עומ„˙  "מˆו‰  ‰י‡  ‡˘ר  ˘ב˙ור‰, 
ז‰ ‚ופ‡ מכריח ˘‡י ‡פ˘ר ˘י‰י' ˘ינוי ח"ו ב‰בטח˙ ‰‚‡ול‰, ‰רי 
מ‡מין  ˘‰ו‡  „‡ף  ב˙ור‰.  כופר  „ין  עליו  י˘  מז‰,  ‰יפך  ˘‰‡ומר 
˘‰ˆיווי "ויספ˙ ‚ו'" ‰ו‡ מן ‰˘מים, ‰רי ב‡ומרו ˘י˙בטל פרט ז‰ 
ב˙ור‰" (‰לכו˙  זו" – ‰רי ‰ו‡ "כופר  ˙ור‰  בטל‰  „‰מˆו‰ – "כבר 

˙˘וב‰ פ"‚ ‰"ח).

ב.  ב„ינו ˘ל ‰‡ומר ˘‡ינו מ‡מין ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ לבו‡, מפני 
כפ˘וטם  ˘ל‡  ‰‚‡ול‰  ‡ו„ו˙  ˘ב˙ור‰  ‰ללו  ‰מ˜ר‡ו˙  ˘מפר˘ 

(כ‚ון ˘‡ומר ˘‰‚‡ול‰ ˙‰י' במובן רוחני וכיו"ב).

לומר  ‡פ˘ר  ‡י  לכ‡ור‰  לב„,  ‰ר‡˘ונו˙  ‰ר‡יו˙  ב'  מ˘ום  „‡י 
˘‰כ˙וב  מו„‰  ˘‰רי  רבינו",  ובמ˘‰  ב˙ור‰  "כופר  ˘‰ו‡  עליו 
ב˙ור‰ ‰ו‡ ‡מ˙, ‡ל‡ ˘סובר ˘‰פירו˘ ב„ברי ‰˙ור‰ ‡ינו כפ˘טו˙ 
‰עניין, ‡ל‡ ˘ל‡ כפ˘וטו. ו‡ף ˘כלל ‰ו‡ (יבמו˙ כ„, ‡. ור‡‰ ˘ב˙ ס‚, 
‡. ובפרטיו˙ ב‡נˆ˜לופ„י' ˙למו„י˙ בערכו) "‡ין מ˜ר‡ יוˆ‡ מי„י פ˘וטו", 

ו‚ו'",  י‰י' "ו˘ב ‰' ‡לו˜יך  בכ˙ובים ‡˘ר  מפור˘  נˆבים  ובפר˘˙ 
‰נ‰ ˆריך עיון ‡ם ‡פ˘ר לומר עליו „ין כופר ב˙ור‰ ובמ˘‰ רבינו 

ר˜ מחמ˙ ˘מפר˘ מ˜ר‡ו˙ ˘ל‡ כפ˘וטן.

אוצרות הגאולהיח

כו', ˘נ‡מר ו‡רי' כו', וכן כל כיוˆ‡ ב‡לו ‰„ברים בענין ‰מ˘יח 
‰י'  „בר  ז‰  ל‡י  לכל  יו„ע  ‰מ˘יח  ‰מלך  ובימו˙  מ˘לים,  ‰ם 
‡ין  חכמים,  "‡מרו  ב‰"ב:  וממ˘יך  ב‰ן".  רמזו  ענין  ומ‰  מ˘ל 

בין ‰עולם ‰ז‰ לימו˙ ‰מ˘יח ‡ל‡ ˘עבו„ מלכויו˙ בלב„".

˘בימו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‡יך  ביו˙ר,  ˙מו‰  ‰„בר  ולכ‡ור‰ 
חי„ו˘  כל  י‰י'  ול‡  עולם,  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  יבטל  ל‡  ‰מ˘יח 
במע˘‰ בר‡˘י˙, ו‰ל‡ ‡ח„ מי"‚ עי˜רי ‰‡מונ‰ ˘˜בע ‰רמב"ם 
בסוף  סנ‰„רין  ‰מ˘ניו˙  (פירו˘  ‰מ˙ים  ˙חיי˙  ˘˙‰י'  ‰ו‡  עˆמו 
(מ˘נ‰  לעולם ‰ב‡  חל˜  לו  ב˙חיי˙ ‰מ˙ים ‡ין  ו‰כופר  ‰˜„מ˙ו), 

(˘ם,  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘  ‚ם  ור‡‰  ‰"ו.  פ"‚  ˙˘וב‰  ‰ל'  רמב"ם  סנ‰„רין,  סוף 

˘ל‡  למי  י‰ו„י˙  ב„˙  „ב˜ו˙  ול‡   ˙„ ו‡ין  חריפים:  „ברים  ‡חל)  וע˙‰   ‰"„

במע˘‰  וחי„ו˘  עולם  ˘ל  מנ‰‚ו  ביטול  לך  ו‰ל‡ ‡ין  בז‰).  י‡מין 

בר‡˘י˙ ‚„ול מ˙חיי˙ ‰מ˙ים, ו‡יך י˙כן לומר ˘בימו˙ ‰מ˘יח 
ל‡ "יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם"?

˙כלי˙  ˘‰ו‡  ‰ב‡",  ל"עולם  בנו‚ע  ‰ר‡˘ונים  נחל˜ו  ו‰נ‰, 
‰˙˜ופ‰  ל‡חרי  וב‡  עבו„˙ם,  על  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰˘כר  ˘לימו˙ 
כ"מ  ור‡‰  פ"ח ‰"ב  ˙˘וב‰  (‰ל'  ‰נ˜ר‡˙ "ימו˙ ‰מ˘יח", „‰ר‡ב"„ 
‰י‡  ‰מ˙ים  ˘˙חיי˙  ל‰ו  סביר‡  ‰‚מול)  (ב˘ער  ו‰רמב"ן  ˘ם), 
"עולם ‰ב‡", ומ‰ ˘יחיו ‰מ˙ים וי˙לב˘ו ‰נ˘מו˙ ב˙וך ‰‚ופים 
ז‰ו ˙כלי˙ ‰˘כר ˘י˜בלו י˘ר‡ל על עבו„˙ם, ונמˆ‡, ˘ל˘יט˙ם 
‰ו‡  ‡ל‡  ‰מ˘יח",  "ימו˙  מ˙˜ופ˙  חל˜  ‡ינ‰  ‰מ˙ים  ˙חיי˙   –
ענין בפני עˆמו ˘זמנו ל‡חר ימו˙ ‰מ˘יח. ו‡ילו ‰רמב"ם פלי‚ 
ו˙חיי˙  ‚ופים,  לל‡  ‰נ˘מו˙  עולם  ‰ו‡  ‰ב‡  ˘עולם  וס"ל  ע"ז 
˙‰י'  ו‰מˆוו˙, ‡ל‡ ‰י‡  על ‰˙ור‰  ˙כלי˙ ‰˘כר  ‰מ˙ים ‡יננ‰ 
לעולם  ˘י‚יעו ‰נ˘מו˙  ב˙˜ופ˙ ‰זמן „ימו˙ ‰מ˘יח, ˜ו„ם  עו„ 

‰ב‡ (רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ ˘ם. פי‰"מ סנ‰„רין ˘ם. ועו„).

ולפי ז‰, ˘ל‰רמב"ם ˙חיי˙ ‰מ˙ים ‰י‡ חל˜ מימו˙ ‰מ˘יח, 
מ˙חז˜˙ מ‡ו„ ‰˙מי‰‰ (‰נ"ל): ‰י‡ך כ˙ב ˘‡ין ל‰עלו˙ על ‰לב 
"˘בימו˙ ‰מ˘יח יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם ‡ו י‰י' ˘ם חי„ו˘ 
במע˘‰ בר‡˘י˙", כ˘„ו˜‡ ל˘יט˙ו ˙חיי˙ ‰מ˙ים ˘‰י‡ ביטול 
מ˙˜ופ˙  חל˜  ‰י‡  בר‡˘י˙,  ממע˘‰  ‚„ול  ו˘ינוי  ‰עולם  מנ‰‚ 

ימו˙ ‰מ˘יח ‚ופ‡?

• ב •

הגדרת מהותם של ימות המשיח בדברי 
הרמב"ם בפרקים האחרונים דהל' מלכים

‰מ˘יח  בימו˙  י‰י'  ˘ל‡  במ"˘  ‰רמב"ם  כוונ˙  ל‰בין  וכ„י 
ביטול מנ‰‚ ‰עולם ו˘ינוי במע˘‰ בר‡˘י˙, י˘ ל‰˜„ים ˙חיל‰ 
˘ל  ‰‡חרונים  פר˜ים  בב'  ‰רמב"ם  ˘ל  ‰כללי˙  ˘יט˙ו  בי‡ור 
ימו˙  ˘ל  מ‰ו˙ם  על  מלכים)  מ‰לכו˙  ופי"ב  (פי"‡  ‰חז˜‰  י„  ספרו 

‰מ˘יח ועי˜ר מטר˙ בי‡˙ מלך ‰מ˘יח:

לעיל (סימנים ‡-ב) נ˙ב‡ר ב‡ריכו˙ ˘בפר˜ י"‡ ב‰לכו˙ מלכים 
מטר˙  עי˜ר  ו‡˙  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  עניינו   ˙‡ ‰רמב"ם  מ‚„יר 
˘ל  ˘עניינ‰  ליו˘נ‰,  מלכו˙ „ו„ ‰מלך  יחזיר  ˘‰ו‡  בכך  בי‡˙ו 
כל   ˙‡ ל˜יים  י˘ר‡ל  לבני  ‰‡פ˘רו˙  נ˙ינ˙   – ‰ו‡  „ו„  מלכו˙ 
מˆוו˙ ‰˙ור‰. וכ˘ם ˘בימי „ו„ ‰מלך, ל‡חר ˘סיים ‡˙ כיבו˘ 

לבניין  ‰‰כנו˙  ו‰חלו  עמל˜)  מחיי˙  מכבר  (ונס˙יימ‰   ıר‡‰
˘בני  ‰‡פ˘רו˙  ˙ור‰  מ˙ן  מזמן  לר‡˘ונ‰  ‰יי˙‰  ‡זי  ‰מ˜„˘, 
בימו˙  י‰י'  כן  ב˘למו˙,  ‰˙ור‰  מˆוו˙  כל   ˙‡ י˜יימו  י˘ר‡ל 
כל  ינˆח ‡˙  במ˜ומו,  יבנ‰ ‡˙ ‰מ˜„˘  ˘מלך ‰מ˘יח  ‰מ˘יח, 
ל˘וב  יוכלו  י˘ר‡ל  ˘בני  כך  ‰‚לויו˙,   ˙‡  ıוי˜ב י˘ר‡ל  ‡ויבי 

ול˜יים ‡˙ כל מˆוו˙ ‰˙ור‰ ב˘לימו˙.

לבחון  ˘‰„רך  פי"‡ ‰"‚)  (˘ם  ל‰‡ „כ˙ב ‰רמב"ם  וז‰ו ‰טעם 
ומופ˙ים,  ˘יע˘‰ ‡ו˙ו˙  בז‰  ˙‰י'  ל‡  מלך ‰מ˘יח  ‡˙ ‡מי˙˙ו 
וי˙יר‰ מזו, מי„ ל‡חרי ˘‡ומר ˘‰מלך ‰מ˘יח ל‡ יוז˜˜ ל‡ו˙ו˙ 
ככ‰ ‰ן  ˘"עי˜ר ‰„ברים   – ב‡ו˙‰ ‰לכ‰  ˘ם  ממ˘יך  ומופ˙ים, 
˘‰בחינ‰  מ˘ום  ו‰ו‡  לעולם",  ומ˘פטי'  חו˜י'  ‰ז‡˙  ˘‰˙ור‰ 
לכל „בר ‰י‡ על י„י ˘רו‡ים ‡ם ‰ו‡ ממל‡ ‡˙ ˙כלי˙ו ו‰מכוון 
˘לו, וכיון ˘‚„רו ועניינו ˘ל מלך ‰מ˘יח ‰ו‡, כנ"ל, ל‡פ˘ר ‡˙ 
˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ב˘למו˙, לכן ‰בחינ‰ על ‰יו˙ו מ˘יח ‰י‡ 
בעולם.  ו‰מˆוו˙  ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰  יבי‡ ‡˙ ‰‡פ˘רו˙  ‡ם ‡כן 
ו‰חו˘ב ˘על מלך ‰מ˘יח לע˘ו˙ „וו˜‡ ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים ול‚רום 
˘חו˜י'  ‰עניין  ‰יפך  ‰י‡  זו  מח˘ב˙ו  ‰רי  בעולם,  ל˘ינויים 
‡-ב  בסימנים  ז‰  בכל  (עיין  לעולם  נˆחיים  ‰ם  ‰˙ור‰  ˘ל  ומ˘פטי' 

ב‡רוכ‰). 

בימו˙  ‰עולם  מˆב   ˙‡ ל˙‡ר  ‰רמב"ם  ממ˘יך  בפי"ב  ו‰נ‰, 
‰מ˘יח, ו‰מ‡ורעו˙ ˘י˙רח˘ו ‡ז. ובפ˘טו˙ ‰י' נר‡‰ ˘פר˜ ז‰ 
מלך  ˘ל  מ‰ו˙ו  מב‡ר  י"‡  „בפר˜  ‰˜ו„ם,  מ‰פר˜  ‡חר  עניינו 
בימו˙  ‰עולם  מˆב   ˙‡ מב‡ר  בפי"ב  ו‡ילו  ופעולו˙יו,  ‰מ˘יח 

‰מ˘יח.

י"‡,  פר˜  עניין  י"ב ‰ו‡ ‰מ˘ך  פר˜  ˘ב‡מ˙  לומר,  י˘  ‡מנם 
˙וˆ‡‰  ‰ם  ‰עולם  מˆב  ‡ו„ו˙  בפי"ב  ˘מ˙ב‡רים  ו‰פרטים 
ל מלך ‰מ˘יח.  ‰‚„יר ‰רמב"ם בפי"‡ ‡˙ מ‰ו˙ו̆  ומסובב ממ‰̆ 
ו‰יינו, ˘כיון ˘בפר˜ י"‡ מב‡ר, כנ"ל, ˘עי˜ר ענינו ו˙פ˜י„ו ˘ל 
מלך ‰מ˘יח ‰ו‡ ל‡פ˘ר לבני י˘ר‡ל ‡˙ ˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ 
בעולם ‰ז‰ ו‡ינו נˆרך לע˘ו˙ ˘ינויים ומופ˙ים, ‰נ‰ בפר˜ י"ב 
ב‰˙‡ם  ˘י‰י'  כפי  ‰עולם  מˆב   ˙‡ ומ˙‡ר  ‰רמב"ם  ממ˘יך 

ל˙פ˜י„ו ˘ל מ˘יח.

ל˙‡ר  ‰כוונ‰  ‡ין  י"ב  ˘בפר˜  ‰פרטים  ‡ריכו˙  בכל  כלומר, 
ר˜  כי ‡ם  כללי,  ב‡ופן  בימו˙ ‰מ˘יח  בעולם  ˘י‰י'  מ‰  כל   ˙‡
˘ל‡חר ˘בפר˜ י"‡ מבו‡ר (כנ"ל) ˘י˜ום מלך ‰מ˘יח וי‚‡ל ‡˙ 
י˘ר‡ל מכל ˆרו˙י‰ם, ועל י„י פעולו˙יו י˘ובו בני י˘ר‡ל ל˜יים 
‰מˆב  מ‰ו  מב‡ר  בפי"ב  ‰נ‰  ב˘לימו˙,  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰   ˙‡
˘י˘רור בעולם ˘י‡פ˘ר ‡˙ ˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ לל‡ ‰פרעו˙. 
˘י‰יו   (‰-„ (ב‰לכו˙  לסיומן  וע„  ‰‰לכו˙,  בפרטי  ˘ם  ויעויין 
י˘ר‡ל "פנויים ב˙ור‰ וחכמ˙‰ כו' וב‡ו˙ו ‰זמן ל‡ י‰י' ˘ם ל‡ 
רעב ול‡ מלחמ‰ כו' ול‡ י‰י' עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙ ‰' 
בלב„. ולפיכך י‰יו י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים וכו'", ו‰יינו ˘‡כן ‡ז 
י˘רור בעולם מˆב ‰מ‡פ˘ר ‡˙ ˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙ ב˘לימו˙, 

ומפני ז‰ יעס˜ו י˘ר‡ל ב˙ור‰ ומˆוו˙ ב‡ופן ‰כי נעל‰ ו˘לם. 

‰לב  על  יעל‰  ˘ל‡  פי"ב   ˙‡ ‰רמב"ם  ˘מ˙חיל  מ‰  וז‰ו 
˘בימו˙ ‰מ˘יח יבטל „בר ממנ‰‚ו ˘ל עולם וכו', „כיון ˘בפי"‡ 



יז אוצרות הגאולה

ד

האם יהיו בימות המשיח פאות
 וניסים דעת הרמב"ם?

היאך לא יתבטל מנהג העולם והרי תהי' תחיית המתים? / הגדרת מהותם של ימות המשיח בדברי הרמב"ם בפרקים האחרונים דהל' מלכים / 
מדוע לא הביא הרמב"ם ראי' לזה שלא יהיו מופתים בימות המשיח? / תיווך הדברים – כיצד יתכן שגם לא יבטל מנהג העולם וגם יהיו מופתים 
ויחיו המתים? / בין עיקר ענינו של משיח לבין הנסים שיתרחשו כשיזכו ישראל לזה / הטעם וההכרח לכך שיהיו אותות ומופתים בימות המשיח

- ביאור מקיף אודות מהותם של ימות המשיח והטעם לנסים שיתרחשו אז -

• א •
היאך לא יתבטל מנהג העולם 

והרי תהי' תחיית המתים? 
על  יעל‰  "‡ל  ‰רמב"ם:  כ˙ב   (‡"‰) מלכים  מ‰לכו˙  בפי"ב 

˘ם  י‰י'  עולם, ‡ו  ˘ל  ממנ‰‚ו  יבטל „בר  ˘בימו˙ ‰מ˘יח  ‰לב 
˘נ‡מר  וז‰  נו‰‚,  כמנ‰‚ו  עולם  ‡ל‡  בר‡˘י˙,  במע˘‰  חי„ו˘ 
בי˘עי' ו‚ר ז‡ב כו' מ˘ל וחי„‰ כו' ˘י‰יו י˘ר‡ל יו˘בין לבטח 
ויחזרו  כו',  ז‡ב  ˘נ‡מר  וכנמר,  כז‡ב  עכו"ם ‰מ˘ולים  ר˘עי  עם 
כולם ל„˙ ‰‡מ˙, ול‡ י‚זלו ול‡ י˘חי˙ו, ‡ל‡ י‡כלו „בר ‰מו˙ר 

הלכה א
דבר  יבטל  המשיח  שבימות  הלב  על  יעלה  אל 

במעשה  חידוש  שם  יהיה  או  עולם  של  ממנהגו 

שנאמר  וזה  נוהג  כמנהגו  עולם  אלא  בראשית 

בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל 

וחידה ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם 

זאב  שנאמר  ונמר  כזאב  המשולים  עכו"ם  רשעי 

ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם ויחזרו כולם 

יאכלו  אלא  ישחיתו  ולא  יגזלו  ולא  האמת  לדת 

ואריה  שנאמר  ישראל  עם  בנחת  המותר  דבר 

כבקר יאכל תבן וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין 

יודע  המשיח  המלך  ובימות  משלים  הם  המשיח 

לכל לאי זה דבר היה משל ומה ענין רמזו בהן.

הלכה ב
המשיח  לימות  הזה  העולם  בין  אין  חכמים  אמרו 

של  מפשוטן  יראה  בלבד  מלכיות  שיעבוד  אלא 

תהיה  המשיח  ימות  שבתחילת  הנביאים  דברי 

ומגוג  גוג  מלחמת  ושקודם  ומגוג  גוג  מלחמת 

יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם שנאמר הנה 

אנכי שולח לכם את אליה וגו' ואינו בא לא לטמא 

הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם 

בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין 

אלא לשום שלום בעולם שנאמר והשיב לב אבות 

על בנים ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת 

בהן  וכיוצא  הדברים  אלו  וכל  אליהו  יבא  המשיח 

לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין 

קבלה  להם  אין  החכמים  גם  הנביאים  אצל  הן 

ולפיכך  הפסוקים  הכרע  לפי  אלא  אלו  בדברים 

אין  פנים  כל  ועל  אלו  בדברים  מחלוקת  להם  יש 

סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת 

ולא  ההגדות  בדברי  אדם  יתעסק  לא  ולעולם 

וכיוצא  אלו  בענינים  האמורים  במדרשות  יאריך 

בהן ולא ישימם עיקר שאין מביאין לא לידי יראה 

ולא לידי אהבה וכן לא יחשב הקצין אמרו חכמים 

תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין 

בכלל הדבר כמו שבארנו.

הלכה ג
בימי המלך המשיח כשתתיישב ממלכתו ויתקבצו 

ברוח  פיו  על  כולם  יתייחסו  ישראל  כל  אליו 

ומטהר  מצרף  וישב  שנאמר  עליו  שתנוח  הקודש 

כהן  מיוחס  זה  ואומר  תחילה  מטהר  לוי  ובני  וגו' 

וזה מיוחס לוי ודוחה את שאינן מיוחסין לישראל 

הרי הוא אומר ויאמר התרשתא להם וגו' עד עמוד 

הקודש  שברוח  למדת  הנה  ולתומים  לאורים  כהן 

מייחסין המוחזקין ומודיעין המיוחס ואינו מייחס 

ישראל אלא לשבטיהם שמודיע שזה משבט פלוני 

וזה משבט פלוני אבל אינו אומר על שהן בחזקת 

שמשפחה  הוא  שהדין  עבד  וזה  ממזר  זה  כשרות 

שנטמעה נטמעה.

הלכה ד
לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי 

בעכו"ם  שירדו  כדי  ולא  העולם  כל  על  שישלטו 

לאכול  כדי  ולא  העמים  אותם  שינשאו  כדי  ולא 

בתורה  פנויין  שיהיו  כדי  אלא  ולשמוח  ולשתות 

שיזכו  כדי  ומבטל  נוגש  להם  יהיה  ולא  וחכמתה 

לחיי העולם הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה.

הלכה ה
מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהיה  לא  הזמן  ובאותו 

מושפעת  תהיה  שהטובה  ותחרות  קנאה  ולא 

הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק 

יהיו  ולפיכך  בלבד  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל 

הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל 

כי  שנאמר  האדם  כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו 

מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק יב

אוצרות הגאולהטז

הצריכותא בראי' מפרשת 
נצבים ומנבואת בלעם

לביאת  ראיות  שתי  הרמב"ם  מביא  א)  (הלכה  פי"א  מלכים  בהל' 

ה'  "ושב  ואילך)  ג  (ל,  נצבים  בפרשת  שנאמר  ממה  האחת  המשיח, 

בשני  נבא  ד"שם   – בלעם  מפרשת  והב',  וגו'".  שבותך  את  אלוקיך 

המשיחים" (בלק כד, יז ואילך).

ויש לבאר [בנוסף למבואר לעיל בסימן ב] הצריכותא בב' ראיות אלו 

בהרחבה  ונתבארה  הובאה  הבאה  בהלכה  הרמב"ם  שהביא  השלישית  [הראי' 

שמי  להוכיח  היא  אלו  ראיות  בהביאו  כאן  הרמב"ם  כוונת  כי  לעיל], 

עליו"  העידה  "התורה  כי  בתורה"  "כופר  הוא  במשיח  מאמין  שאינו 

(לשון הרמב"ם כאן), וע"ז מביא ראיות היכן מצינו שהתורה העידה על 

מלך המשיח.

בלעם  מפרשת  הראי'  את  להוסיף  שהוצרך  שהטעם  מובן  ועפ"ז 

משא"כ  המשיח,  במלך  בגברא,  עוסקת  בלעם  של  נבואתו  שכן  הוא, 

ה'  "ושב   – הקב"ה  ידי  על  הגאולה  אודות  מדובר  נצבים  בפרשת 

מלך  ידי  על  הגאולה  שתבוא  שם  מפורש  ואין  שבותך",  את  אלוקיך 

המשיח. 

שתהי'  שהאומר  הוכחה  הי'  לא  בלבד  נצבים  בפ'  מהכתוב  וא"כ, 

הוא  הרי   – ודם  בשר  משיח  ידי  על  שתהי'  מאמין  אינו  אבל  הגאולה 

כופר בתורה ובמשה רבינו. אבל אחר שרואים גם הראי' מפרשת בלעם 

ברור  מבואר  בלעם  בנבואת  שהרי  עליו",  העידה  ש"התורה  יודעים 

באריכות  לבאר  הרמב"ם  שהאריך  וכמו  עצמו,  המשיח  מלך  אודות 

שבנבואתו נתנבא בלעם על כו"כ עניינים במלך המשיח ופעולותיו.

הביא  אלא  בלעם  מנבואת  בראי'  הרמב"ם  הסתפק  לא  ולאידך, 

הובאה  נצבים  מפ'  שהראי'  אלא  עוד  ולא  נצבים,  מפ'  הראי'  את  גם 

ראשונה.

ביאת  על  העידה  שהתורה  הראי'  עיקר  כי  לזה,  הטעם  לומר  ויש 

הדברים  שם  דוקא  שהרי  נצבים,  בפ'  שנאמר  ממה  הוא  המשיח 

שהרי  בזה,  חז"ל  של  בביאורם  צורך  ללא  שבכתב  בתורה  מפורשים 

וגו'".  וקבצך  ושב  ורחמך  שבותך  את  אלוקיך  ה'  "ושב  בפירוש  נאמר 

משא"כ נבואות בלעם נאמרו בדרך משל וחידה, וא"כ אי אפשר לומר 

שפירוש נבואת בלעם על "שני המשיחים" מפורש בתורה.

הוא  הגאולה  על  העידה  שהתורה  ההוכחה  שעיקר  ונמצא, 

על  מדובר  לא  דשם  מכיון  אך  נצבים,  בפ'  שבכתב  בתורה  מהמפורש 

מלך המשיח, הוסיף הרמב"ם הראי' מנבואת בלעם, דשם ניבא אודות 

מלך המשיח.

חומר הכפירה בדברי הנביא
בו  מאמין  שאינו  ש"מי  הרמב"ם  כותב  ה"א  פי"א  מלכים  בהל' 

התורה  שהרי  רבינו,  ובמשה  בתורה  כו'  כופר  כו'  המשיח]  [בביאת 

העידה עליו", ואחת מהראיות שמביא לזה היא ש"אף בפרשת בלעם 

נאמר, ושם נבא בשני המשיחים".

כדי  הרי  המשיחים",  בשני  נבא  "ושם  לשונו  ביאור  צריך  ולכאורה 

רבינו  ובמשה  בתורה  כופר  הוא  המשיח  בביאת  שהכופר  להוכיח 

משה  שבתורת  ההדגשה  ומהי  בתורה,  הדברים  דנאמרו  הא  מספיק 

"ושם  לכתוב  להרמב"ם  לי'  והוי  בלעם,  של  בנבואתו  הדברים  הובאו 

נאמר אודות שני המשיחים" וכיו"ב.

שהרמב"ם  שמה  בארוכה,  לעיל  שנתבאר  מה  פי  על  לבאר,  ויש 

מקלט  מערי  המשיח  ביאת  על  ראי'  עוד  זה  שלאחרי  בהלכה  הוסיף 

בגאולה,  הכפירה  בחומרת  עקרי  חידוש  מוסיף  שבזה  מפני  הוא 

שהכופר בגאולה הוא כגורע ממצוות התורה, וי"ל שע"ז רמז הרמב"ם 

שיש  להדגיש  בא  בזה  כי  נבא"),  בנבואה ("ושם  שמדובר  כאן  בלשונו 

ואף  תורה  בדברי  ואינה  נבואה  בדברי  רק  שהיא  נוספת,  חומרה  כאן 

לא במצוותי' של תורה.

דמצינו להלכה שעל אף שדברי תורה חמורים מדברי נביאים (ראה 

חגיגה י, ב וש"נ), מכל מקום מצינו חומר גם בדברי נביאים, דהעובר על 

שמים  בידי  מיתה  חייב  הרשות,  בדברי  אף  שתהי',  איזו  נבואה  דברי 

(רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ט ה"ב), ועונש זה חמור הוא מהעונשים על 

דברי תורה שהם מחולקים בין עבירה קלה וחמורה. 

נבואה,  בדברי  חומר  יש  אדם  בני  לגבי  שכן  נראה,  הדבר  ובטעם 

שכן גדר דברי נבואה הוא כלשון הרמב"ם (שם ריש פ"ז) "שהא-ל מנבא 

שמגיע  "מדע  שהם  ה"ח)  פ"ג  תשובה  (הלכות  כ'  וכן  האדם",  בני  את 

זה  הרי  נביא  מפי  ציווי  אדם  כששומע  ולכן  אדם",  בני  ללב  מהבורא 

כאילו שומע הציווי מפי הקב"ה. ולכן בכל נבואה שהיא, העובר עליה 

חייב מיתה, כי הרי זה כמורד במלך שחייב מיתה ללא נפק"מ באיזה 

ענין מרד.

עובר  של  האיסור  בפועל  חל  שלא  במקום  שגם  למדים,  ונמצינו 

על דברי נביא, כי לא שמע מפי הנביא וכיו"ב, מ"מ יש חומרא בענין 

הנבואה, ה"מדע שמגיע מהבורא ללב בני אדם", גם לגבי דברי תורה. 

הדבר  עיקר  על  נוסף   – בגאולה  שהכופר  כאן,  החידוש  שזהו  וי"ל 

שהוא כופר במה שהעידה התורה על משיח, ויתירה מזו, שהוא גורע 

שבדברי  זו  יתירה  חומרה  משום  גם  בו  יש  הנה  שבתורה,  ממצוה 

נבואה.

‡זי  ‰˙ור‰,  במˆוו˙  ו‚„ר  פרט  ‰י‡  ˘‰‚‡ול‰  ז‰  מˆ„  ‡בל 
מˆו˙  ˘ל  "„ברים  מוˆי‡  ‰ו‡  כפ˘וט‰,  ‡ינ‰  ˘‰‚‡ול‰  ב‡ומרו 
מפ˘וטן", וחל עליו ‰„ין „"‰רי ז‰ ו„‡י ב„‡י ור˘ע ו‡פי˜ורוס". 

‰ר‡י'  ב‰וסיפו  ‰רמב"ם  ב„ברי  ‰חי„ו˘  ‚ו„ל  כן,  ‡ם  ומובן 
‰˘לי˘י˙ מערי מ˜לט – ˘כן בז‰ מבו‡ר ˘‰כופר בבי‡˙ ‰מ˘יח, ‰רי 
ובמ˘‰  ב˙ור‰  כופר  עליו „ין  חל  ו˘פיר  ממˆוו˙ ‰˙ור‰,  ‚ורע  ‰ו‡ 

ב‰בטח‰  ˘ינוי  ˘י‰י'  ˘˘ייך  חו˘ב  ‰ו‡  ‡ם  ‚ם  ‚ווני,  בכל  רבינו 
‡ו„ו˙ ‰‚‡ול‰, ‡ו ˘‰ו‡ טוען לפירו˘ ‰כ˙ובים ˘ל‡ כפ˘וטן.

˘ב‰יו˙‰  לבו‡,  ‰ע˙י„‰  ‰‚‡ול‰  לעניין  ‚„ול  ˙ו˜ף  ומכ‡ן 
‡ינו  ˘ב‰  ‰נˆחיו˙  עניין  ‰רי   – ˘ב˙ור‰  ממˆו‰  מו‚„ר  חל˜ 
‰פ˘וט‰  במ˘מעו˙ו  בוו„‡י  וי˙˜יים  ˘ינוי  ל˘ום  בעˆם  ˘ייך 

ב‚˘מיו˙.


