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בלבבי ה_עמוד רנו_מי יזכה לביאת משיח
מאמר נח
צפית לישועה
העיקר הי"ב מי"ג עיקרים שסידר הרמב"ם הוא" ,אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואע"פ שיתמהמה עם כל זה
אחכה לו בכל יום שיבוא" .וידועה קושית החת"ס שהקשה מדוע כלל הרמב"ם את ביאת המשיח בכלל העיקרים ,אע"פ
שודאי שביאת המשיח הוא חלק מדברי חז"ל ,מ"מ מדוע ביאת המשיח יותר עיקרי מכל שאר מצוות התורה?
ציפיה מתוך הכרה למה מצפים
בכדי לצפות לדבר ,מוכרח הדבר שאדם ידע מה מהותו של הדבר שהוא מצפה לו .ככל שחסר לאדם בירור מהות המצופה,
כן נחלשת הציפיה .וככל שברור לאדם מה מהותו של הדבר שהוא מצפה לו כן תגדל ציפיתו )אם הוא חושב שדבר זה טוב
עבורו( .ביאת משיח אינו רק חיוב אמונה להאמין שודאי שיבוא ,אלא נצרך לצפות לכך בכל יום" ,אחכה לו בכל יום שיבוא".
אם אדם אינו יודע בבירור מה ענינו של משיח? מה זה נוגע אלי? לשם מה אני צריך אותו? אזי לא שייך שהוא יצפה שבכל יום
אולי יבוא משיח .רק אדם שברור לו בירור גמור מהו משיח ,מה תפקידו ,מה תכליתו ,ומה נחסר לו כל זמן שעדיין לא בא ,רק
אדם כזה יכול לצפות באמת למשיח .אדם שמצפה למשיח ואינו מודע מהו משיח ,זהו ציפיה של הבל ,ציפיה של דמיונות שאז
יהיה יותר טוב בבלתי ידוע.
מהותו של משיח
אמרו חז"ל שגואל ראשון הוא גואל אחרון )במדבר רבה יא,ב( .וגואל ראשון הוא משה רע"ה ,וכן הוא גואל אחרון .מדוע
דוקא משה רע"ה הוא הגואל? למשה אותיות לשמה כידוע בספה"ק) .הג"ה ,וזאת מפני שמשה רע"ה ביטל כח הגופני שבו,
שהוא שורש השלא לשמה ,ודבק כל הזמן בקונו דבקות גדולה .ולכך כל רצונו כרצון קונו ,כי אין לו מציאות עצמית ,אלא
דבקות בקונו( .וכיוון שכל ענין הגאולה הוא ענין לשמה ,לכך הגאולה היא ע"י משה רע"ה שענינו לשמה.

מי יזכה לביאת משיח
הנביא אומר "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו' אף עשיתיו" )ישעיה מג,ז( .כלומר כל הבריאה נבראה למענו ית"ש .גלות
ענינה חוסר ההכרה בשכל או בלב שהכל נברא למענו ית' ולא למען האדם כלל .גאולה ענינה ,ההכרה בפנימיות הלב ובכל
חלקיו החיצוניים שהכל למענו ית' ואין האדם חי למען עצמו כלל .זה ענינו של
משיח ,גילוי ההכרה שהכל רק למען הית"ש .אדם שחי למען עצמו ,אם זה כבוד וכו' וכו' ,הוא מופקע בעצם מענין משיח ,כל
מהותו סותרת לימות משיח .רק אדם שחי לשמה ישאר בזמן גילוי משיח .זאת ועוד ,אדם שמורכב לבו מלשמה ולא לשמה,
רק
החלק הלשמה שבו ישאר והחלק שלא לשמה שבו יעלם וימחק מחושיו .מעתה ברור מדוע ענין משיח הוא מי"ג עיקרים ,כיון
שזה תכלית כל הבריאה.
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