
 חיוב צפית לישועה 

ואף על     אחד מי"ג עיקרי האמונה היא "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח; (א

 שיבוא".   בכל יום פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו 

הרחיב דיבור זה בהקדמתו לפרק חלק בסנהדרין וז"ל "היסוד השנים   והרמב"ם  (ב

ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא ולא יחשב שיתאחר, אם יתמהמה,   - עשר

חכה לו. ולא ישים לו זמן, ולא יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו,  

נתמעט אצלו  שבי קיצין. ומי שהסתפק בו או חוחכמים אומרים, תיפח רוחן של מ

 מעלתו, כפר בתורה שיעד בו בתורה בפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם נצבים".  

המלך המשיח עתיד לעמוד   הרמב"ם בזה בפי"א הלכות מלכים,ועוד חזר  ( ג

ולהחזיר מלכות בית דוד לישנה, הממשלה הראשונה ובונה מקדש ומקבץ נדחי  

ין קרבנות ועושין שמטין  ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריב

ויובלות ככל מצותן האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה  

בד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו. שהרי תורה  לביאתו לא בשאר נביאים בל

ד' אלקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים ..   בהעידה עליו שנאמר וש 

רה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל  ואלו הדברים המפורשים בתו

 הנביאים".  
בהלכות תשובה פ"ג ה"ו ואלו שאין להן חלק לעולם הבא אלא   כתב הרמב"ם ושוב  (ד 

נכרתין ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. המינים  

  בביאתוהאפיקרסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים, והכופרים 

 . וכו' הגואל

מה הכוונה ומשמעות ענין של 'עיקרי אמונה' או 'יסוד האמונה' כלשון הרמב"ם   (ה

 בהקדמתו לפ' חלק?  
דבאמת נתקשה החת"ס בזה, וז"ל   חתם סופר יורה דעה סימן שנ"ו, ובאמת ע'  (ו

"לא ידעתי שום נפקותא כי אם קריאת השם בלבד, ולדעת המקובלים אין כאן  

ורה הם עיקרים מה בין זה לזה? אך העירני תלמידי הרב  'עיקר' כי כל קוצים של ת

הגדול מוה' מאיר אב"ד דק"ק אונגוואר נ"י בתפלת רב טביומי המוזכרת בשל"ה  

ר עיקרם שלש עשרה ע"ש, ומשמע  ש שער האותיות אות א' דף ס'. שם נאמר עם יו

ין  בשום אופן להאמשקבלה קדמונית מימי רב טביומי שיש י"ג עיקרים, אך א"א לי 

ושאם יפול היסוד תפול החומה חלילה, ושנאמר   -שיהיה גאולתנו אחד מעיקרי הדת

אלו היו ח"ו חטאינו גורמים שיגרש אותנו גירוש עולם המפני זה רשאים הם לפורק  

עול מלכות השמים או לשנות קוצו של יו"ד אפילו מדברי רבנן? חלילה! אנחנו לא  

ך אלקי חפצתי, ועכ"פ ועל כל  נלעשות רוצנעבוד ד' לאכול פרי הארץ ולבוע מטובה, 

אופן עבדי ד' אנחנו יעשה עמנו כרצונו וחפצו, ואין זה עיקר ולא יסוד לבנות עליו  

שום בנין. אך כיון שעיקר יסוד הכל להאמין בתורה ובנביאים, ושם נאמר גאולתנו  

האחרונה, בפ' נצבים ובפ' האזינו, א"כ מי שמפקפק על הגאולה הלז הרי כופר  

 עיקר האמנת התורה והנביאים" ב



כמעט מילה במילה "ודע   ברמב"ן בספר הגאולה,ובאמת כדברי החת"ס מבואר כן  ( ז

יעזרך האלקים, כי אם נסכים בלבנו שפשעינו וחטאת אבותנו אבדו ממנו כל  

הנחמות, ושיאריך ויתמיד עלינו הגלות מאין קץ וסוף, וכן אם נאמר שרצה האלקים  

יות, לרצון או לתועלת, כל זה לא יזיק בעיקר  כלענותנו בעולם הזה בשעבוד המל

ת גמולנו ימות המשיח, ואכול פירות הארץ ההיא,  התורה, כי אנחנו אין תכלי

והתרחץ בחמי טבריה וכיוצא בהן מן התענוגים, גם לא הקרבנות ועבודת בית  

.. אבל אנחנו עם זה  המקדש תכלית רצוננו רק גמולנו ומבטנו העלם הבא, 

מחזיקים דבר הגאלה, מפני שהיא אמת מפורסם אצל בעלי התורה והנבואה,  

, בראיותיה ומשתעשעים בדבריה, מפני שאנחנו מצפים לה  ואנחנו מעידים בה

מתקותנו שנשיג מן הקרבה אל האלקים בהיותנו במקדשו עם כהניו ונביאיו, ועם  

מה שיהיה בנו מן הטהרה והקדושה, והיותנו בארץ הנבחרת ושכינתו שורה אצלנו,  

כו',.  יותר ממה שאנחנו יכולים להשיג היום בגלות עם העמים המחטאים אותנו, ו

ואמנם חשבו חכמינו ז"ל הכופר בראשית הגמול הזה רצוני לומר ימות המשיח,  

כופר ואין לו חלק לעולם הבא, מפני שלא הביאו לזה רק כפירתו בשכר תורתנו,  

  1ז"ל".  ובים המבוארים, ואפיקרוס בדברי רבותינותוהוא משוגע, חולק על הכ

 א"כ צ"ע שיטת הרמב"ם משמעותה 'עיקר'  

"כי בן ישראל  2לבאר שיטת הרמב"ם בזה, וז"ל   הגר"ח מבריסק,שם  ומובא ב (ח

היודע את י"ג עיקרי האמונה ומאמין בהם, אלא שנעלם ממנו ידיעת הרבה  

מהמצוות, וחסר לו חלקים בידיעת התורה, לזה עם הארץ ייקרא, או שלא הגיע  

ם הוא מכלל ישראל המאמינים  מנידיעת כל תרי"ג מצוות שבתורה, אלשלמות 

בהשי"ת אבל אם ח"ו נעלמה ממנו ידיעת אחד מי"ג עיקרי האמונה, כי אז לא רק  

שחסר לו בידיעת התורה, אלא שהאמונה אין לו ח"ו והרי הוא אפיקורוס ח"ו. ואפילו  

ידע כל התורה כולה וכל מצוותיה לכל פרטיהן ודקדוקיהן, אלא שיחסר לו רק ידיעת  

ויצא מן הכלל, וקצץ בנטיעות, ככל אשר   אחד מי"ג העיקרים, הרי הוא כופר בעיקר, 

 ע"ש"  3כתב הרמב"ם בהקדמת פרק חלק אחרי שמנה את י"ג יסודי הדת 

'אע"פ שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו, ועוד  ומבואר עוד בלשון הרמב"ם,  (ט

בחבקוק פרק  בהקדמתו, 'אם יתמהמה חכה לו', ובאמת מבוסס זה על לשון הקרא  

ויענני ד' ויאמר כתוב חזון ובאר על הלחות למען ירוץ קורא בו, כי עוד חזון   ב'

 כי בא יבא לא יאחר  אם יתמהמה חכה לו למועד, ויפח לקץ ולא יכזב, 

וביאר הגרי"ז ז"ל, דהחיוב אמונה הוא להאמין שיבוא בלי איחור, בלי לחשוב אם   (י

לחמת גוג ומגוג, ואם  הזמן מוכשר שיבוא ואם כבר בא אליהו הנביא, ואם היתה מ
 

לדברי  -ע' סוגיא דבמה מדליקין לא. דאחד מהשאלות בבית דין של מעלה היא 'צפית לישועה' ופ' רש"י צפית לישועה 1

וצ"ב כוונתו, אבל לפי הרמב"ן והחת"ס מובן קצת, דכל חשיבותא היא מצד דהיא דברי נביאים, ובכלל אמונת נביאים  -הנביאים
 ולא הוי עיקר בפני עצמו כדברי הרמב"ם.  

 ברכות סימן כב  -בספר 'משמר הלוים' מרב שלזינגר אחד מגדולי תורה בבני ברקמובא  2
בכתבי רבי אלחנן ווסרמאן זצ"ל הי"ד, בקובץ מאמרים אמונה ובטחון בענין שיבוש הדעות שבאמת הקשה על דברי  וע'  3

הגר"ח בשיטת הרמב"ם מהא דתינוק שנשבה מביא קרבן על שגגתו, ואינו נחשב למין אע"פ שחסר ידיעות ביסודי הדת. וע"ש  
מחמת עצמו, אבל אם טועה מחמת טעות מחמת לימודו, או  שתירץ דכל דברי הגר"ח בשיטת הרמב"ם נאמרים רק אם טועה  
 ועדיין צ"ע.    דמיישב בזה ג"כ הא דר' הלל ע"ש. ע"שומחמת הא שנשבית בין הגויים וגידולי אצלם, שפיר נחשב אנוס  



כולו חייב ואם נתקיימו כל הסימנים של   או כבר עשו תשובה, ואם הדור כולו זכאי 

  אינם נוגעים כלל וכלל לחיוב באמונה עקבתא דמשיחא כל אלו הענינים וכיו"ב 

 להאמין שיבוא שיכול לבוא בכל רגע ורגע ממש.  
א ג' ימים לפני ביאת  ממאמר חז"ל שאליהו הנביא יבו מרן הגרי"זוכבר שאלו את   ( יא

וכן אמר בפעם אחרת "ההלכה  המשיח, והשיב "כשיבוא המשיח יתרץ קושיא זו" 

 היא כמו שכתבו בסידור: אחכה לו בכל יום שיבוא".  
הריני   עירובין מג. אבל לענין הלכה, ודאי נקטינן דיש זמנים דאינו מסוגל לבא, ע'  (יב

נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים ואסור לשתות יין כל  

וע"ש דמסיק משום דכיון דלא בא אליהו בערב שבת לא מקרי יום שבת   - ימות החול

 'יום דבן דוד ראוי לבא' ע"ש רש"י ותוס' ועכ"פ בעניני הלכה נקטינן דלא יבוא.  

ומר אני אסור לשתות יין לעולם אבל מה אעשה  וע' עוד תענית י"ז. רבי אומר א ( יג

וע"כ צ"ל  וע' רש"י בסוף העמוד, 'ולשמא יבנה לא חיישינן' ע"ש. -שתקנתו קלקלתו

 . דלענין הלכה לחוד, אבל לענין חובת אמונה לחוד

וע' בשו"ת מנחת יצחק   - יש מנהג קדמונית שלא לילך נשים מעוברות לבית הקברות (יד 

יות נמנין עם הנשים שיולדות ע"ג הסלע ]ריש פ"ב  חלק י' סי' מ"ב דהוא כדי לה

 דסוכה[ לטהרת פרה אדומה, בגדר צפית לישועה ובמהרה יבנה בית המקדש.

ואולי יש להמתיק, דעיקרי האמונה שסידר הרמב"ם הם היסודות והידיעית שצריך   ( טו

האיש ישראלי לחי עמהם תמיד, והידיעות ההשקפת החיים להיות עובד ד' 

 בשלמותה.  

צט. רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי  סנהדרין וע'  ( טז

חזקיה אימת הוה בבית ראשון,  אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרבי הילל,  חזקיה. 

ואילו זכריב קא מתנבי בבית שני אמר גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה  

 עיר בן אתונות זכר' ס'מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל  

וכבר כתב החת"ס בתשובה הנ"ל, דרבי הלל אינו נחשב לכופר כיון דזהו קודם   ( יז

 דנמנו וגמרו דהוי מעיקרי הדת ע"ש.  

  



I Believe in the Coming of Moshiach 

1) The Rambam codifies belief in the coming of Moshiach as a ‘fundamental of 

our faith. There are 13 in all. 

2) The Chasam Sofer actually struggles to define a ‘fundamental’ in faith- 

aren’t we required to believe in everything that it says in the Torah? 

3) The Chasam Sofer does find a source for 13 fundamentals, but seems to 

define them as pillars of the faith that without which, we would not be able 

to serve Hashem. He does not view Moshiach as a fundamental in that 

regard. 

4) The Ramban in sefer Geula also states that even if there would be no 

coming of Moshiach, it would not affect our ability or obligation to serve 

Hashem. 

5) The concept of ‘fundamentals’ as organized by Rambam requires 

clarification 

6) Rav Chaim Soloveitchik of Brisk offers a clear definition: we are required to 

know and believe in every word of Torah, but even if we are unaware of 

certain mitzvos, although we may be called ignorant, we are nevertheless 

cognizant of everything we know to be categorized as ‘believers’.  

7) However if we are even unaware of these 13 articles of faith, we cannot be 

considered perfect believers.  

8) Rav Elchonon Wasserman clarifies, that it is not held against us  if we are 

misled by our upbringing or our own learning, only if we neglect learning 

them. 

9) In addition to believing with perfect faith in his coming, we are also 

required to yearn for his coming every day, even if halachically it is 

considered an inopportune time.  


