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דעם ציווי מקיים געווען במשך כל
הדורות )אויך לפני שבאו לירושלים([.

הציווי אז עם דארף תמיד זיין אפר פרה
״למשמרת״ ”.

און וויבאלד אז ד ער רמב״ם האט
אריינגעשטעלט בספרו אויך הלכתא
למשיחא ,כג״ל  -מוז ער דאד אויד
ברענגעז)ניט נאר ווי ס׳איז געוועז«עד
שחרב הבית בשניי׳״ ,נאר אויר( ווי
מ׳וועט מקיים זיין דעם ציווי ב״בנין
העתיד להבנות״׳’ — ״והעשירית יעשה
המלך המשיח״ ”.

דאס איז אבער נאך ניט קייז
ד.
ביאור מספיק — ווייל פשטות לשון
הרמב״ם איז דאך — אז דאס איז א
בל! ש ה ותפלה אויף גילוי המשיח ,און ווי
דער רמב״ם זאגט בפירוש ״אכי״ר״ ”.
בלייבט די תמי׳; ווי פאסט אריין אין
ספר היד א תפלה אויף ביאת )וגילוי(
המשיח?

דערמיט וואלט מען אויך געקענט
מבאר זיין פארוואס דער רמב״ם איז
מוסיף ״מהרה יגלה״ :וויבאלד עם איז
דא א חיוב תמידי עם זאל זיין אפר פרה
״למשמרת״ ,קומט אוים ,אז מצות פרה
אדומה ״מאנט״ אז עם זאל וואס שנע־
לער זיין גילוי המשיח ,כדי מ׳זאל קענען
מאכן אפר הפרה״ .ווארום בכל רגע
ורגע ווען ס׳איז ניטא אפר פרה אין קייז
ארט ניט וואו אידן געפינען זיך און היטן
עם ,פעלט אין דעם )שלימות( קיום

מוז מען זאגן ,אז דערמיט איז דער
רמב״ם מרמז אן ענין של הלכה .וכידוע
אז דרכו של הרמב״ם איז צו מרמז זיין
הלכות בדיוק לשונו ודיוק סדר ההלכות
)ובפרט ווען די הלכה איז א חידוש פון
רמב״ם וואם שטייט ניט בפירוש אין ש״ם
וכו׳(.

 (31ל׳ הרמנ״ם הל׳ ביהביח שם ה*ד.
 (32וראה לעיל הערה  25בסופה.
 (33עפ׳׳ז יומתק שנקט הרמב׳ם ל׳ ״מהרה יג ל ה'
)ולא ___ »יבוא*•( — כי•• גילוי המשיח מורה על
המצב ד״משיח וד אי' ,שזהו דוקא לאחרי בניז
ביהמ״ק כו׳)ר מב״ם הל׳ מלכים פי-א ה״ד( ,ומביון
שלעשיית האפר צ׳ל ביהמ-ק )ראה רמביס הל׳ פרה
אדומה פ״ד ה־ה( ,הרי שבשביל עשיית האפר צ׳ל

ועד״ז בנדו״ד :דאם וואס דער רמב״ם
איז )א( מוסיף א תפלה וועגן ביאת
)וגילוי( המשיח ,און )ב( שטעלט עס
אריין ניט במקומו)לכאורה( אין ״הלכות
משיח״ נאר דוקא אין הלכות פרה
אדומה )וואו דער ענין פון משיח קומט
בדרך אגב(  -קומט לערנען אן עניו
של הלכה.
ה .ויש לומר הביאור בזה:
בנוגע דעם חיוב צו גלויבן אין ביאת
המשיח פסק׳נט דער רמב״ם אין הלכות
מלכים ” ״וכל מי שאינו מאמין בו או מי

״מהרה יגלה• דוקא.

•( כלש!! הרגיל בכ״מ ביאת המשיח .וכ-ה לשח
הרמב״ס הל־ תשובה פ״ג רדו .הל׳ גזירות פ״ד הי״א.
הל תלכיס רפי״א .פי״ב ה״ב — .משא״ב בהנסמז
לעיל הנורה  .6וי־ל שהוא ע־פ ל־ חז־ל) סוכה נב .א(
,משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו'.
••( ואולי מרנזז בזה הדנזב״ס לזה שאפרו של
פרת משה קייס לעולס ולעת״ל יגלה האפר )ויקדשו
)גס( ממנו נו׳( — ראה הנ ס מן בהערה .26

 (34וע״פ הנ״ל הערה  25שכל הפרות הו כמו
חפצא אחת  -נמצא ,שכל זמן שחסר אפר פרה
 חסר בה״למשמרת• של הפרותמסוימת
הקודמות .ואכ״מ.
 (35אבל להעיר שבדפוס ח מי רמ ליתא .ו p
ליתא במדרש הגדול פרשתנו יט ,ט .קרית ספר על
הרמב״ם כאז.
 (36פי׳א ה׳א.
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שאינו מחכה לביאתו  . .הוא כופר . .
בתורה ובמשה רבינו״ .ד .ה .ס׳איז ניט
גענוג צו גלויבן אין ביאת המשיח ,נאר
מ׳איז מחוייב צו האפן און ווארטן אויף
ביאת המשיח.
וא״ב הוא מובן ,אז כשם ווי דער ענין
האמונה בביאת המשיח איז אן ענץ
תמידי ,עד״ז איז דער חיוב פון ״מחכה
לביאתו״ א חיוב תמידי ,א איד דארף
שטענדיק האפן און ווארטן אויף משיח׳ן,
און נאכמער ,ווי מען זאגט אין דאוונען
— ״כי לישועתך קוינו כל היוס״.
דער ענין פון ״מחכה לביאתו״ וואס
כפשטות לשון ההלכה איז עם א הרגש
)ניט א ידיעה בעלמא( קומט דערפון
וואט א איד פילט אז ער קען ניט האבן
קיין שלימות בלי ביאת המשיח ,ובמילא
שטייט ער אין א תקוה תמידית לביאת
המשיח ,פילנדיק אז אן דעם איז ער א
״חסר״ .און דערפון פארשטייט מען ,אז
בשעת איינער — וועלכער איז מחכה
אויף ביאת המשיח — דערמאנט אן ענין
בשייכות צו משיח׳ן ,אפילו עם זאל זיין
בדרך אגב — קען ער דאס ניט
״פארבייגיין״ ,נאר דאם איו ביי אים
גלייר מעורר רגשי הצפי׳ צו משיח׳ן,
ווערט עם צרכו ” ,דארף ער מתפלל זיין
ע״ז ,זאגן א תפלה אויף מילוי חסרונו ”
— ער זאל זוכה זיין מהרה ,בהקדם,
תיכף צו ביאת המשיח.

(37
זו בך
צייד
נעתק
מצות
( 38
צרכיו

ראה רמב־ס הל׳ תפלה פ״א ה״ב.חיוב מצוה
הוא שיהא ארס כו׳ ואחיב שואל צרכיו שהוא
להם בבקשה ובתחנה״ )וראה שם ה״ד —
לעיל סעיף א( .וראה םה»'צ להצ״צ שורש
התפלה בתחלתו)ו ש״נ(.
שזוהי מצות )ותוכן עניו( התפלה — בקשת
— כבהערה הקודמת.
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און דאם איז כוונת הרמב״ס מיט )א(
אריינשטעלן די תפלה ״מהרה יגלה
אבי״ר״ בכלל ,און )ב( אריינשטעלן
״מהרה״ ,וואס פריער ,און)ג( דוקא שלא
במקומה ,אין הלכות פרה אדומה —
דערמיט איז דער רמב״ט מדגיש א
הלכה ,אויף וויפל עם דארף זיין דער
״מחכה לביאתו״ ,אז אפילו ווען דער
ענין פון משיח קומט ארויף בדרך אגב■,
אין אן אנדער ענין ” ,דארף עם גלייר
ארויסרופן ביי א אידן א תפלה ״מהרה
יגלה אכי״ר״!
]וכמובן האט ניט קיין ארט צו פר עגן:
פארוואם איז דער רמב״ם מוסיף די
תפלה )״מהרה יגלה אכי״ר״( דוקא אין
הלכות פרה אדומה און ניט יעדער מאל
ווען ער דערמאנט אין ם׳ היד וועגן
משיח׳ן? — ווייל ,כנ״ל ,דער רמב״ם איז
א ספר הלכה ,ד .ה .אויף צו מודיע זיין
הלכות התורה .ועד״ז בעניננו :דאם
וואס דער רמב״ם איז מוסיף די תפלה
איז)ניט א פרט אין הנהגת הרמב״ם —
וואם דעמאלט האט אן ארט די שאלה אז
דער רמב״ם האט זיר אזוי געדארפט
פירן בכל פעם ופעם — נאד( כדי צו
מודיע זיין די הלכה שבזה; ובמילא טוט
מען דאם איין מאל )אזוי ווי אלע אנ־
דערע הלכות אין ספר היד וועלכע מען
זאגט בלוין איין מאל(>״[.

 (39ומה שהודיע הלכה זו דוקא כאן כהל׳ פרה
אדומה )ולא כשנזכר ביד ע־ד משיח בפעם האי( —
ר בוחר במקום שיעז שייכות ב תו ת כוי ,כדלקמן
סעיף ו.
 (40דוגמא לדבר — גם בפרש״י עה״ת )פשוטו
של מקרא( :אלה תולדת נח נח איש צדיק)ר״פ נח(,
ובפר ש״י,הואיל ו הז תרו ספר בשבחו שנאמר)משלי
י ,ז( זכר צדיק לברכה׳ — ומ״מ לא מצינו שבכל

