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CLASSIC
Learn the four Sichos. 

Follow this track to learn all four sichos over a six 
week period.

Go to tutalts.com to watch Shiurim given by a variety 
of popular magidei shiurim in a text based basic but 
thorough journey through these 4 transformational 

sichos. 
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IN-DEPTH
Delve into the depths of the sicha and uncover the 
hidden gems contained within. Discover the richness 
of these sichos by exploring the ideas discussed 
and following the many footnotes to gain a deeper 

understanding.
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Fascinating in-depth shiurim available at

TUTALTZ.COM
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ב"ה

פתח דבר

בקשר למבצע הגדול ללמוד השיחות מתוך קונטרס "דבר מלכות" שחילק כ"ק אדמו"ר 
בידו הקדושה לכאו"א, הננו מוציאים לאור קובצים אלו כדי לעזור ללמוד השיחות בעיון 

המתאים.

קובץ זה מכיל השיחה הראשונה של הדבר מלכות שנדפסה בלקו"ש חלק י"ח בלק ב' 
)ע' 271( וכן רמב"ם הל' מלכים פי"א - י"ב עם מקורות היד.

בקובץ זה מופיעה השיחה כמו שהיא בהקונטרס דבר מלכות שחילק כ"ק אדמו"ר, עם 
הוספות פיענוחים להמ"מ. הפיענוחים וכן הרמב"ם עם מקורות היד נערכו ע"י הרה"ת מ"מ 
"דבר מלכות – חידושים וביאורים בהלכות מלכים להרמב"ם  ונדפסו בספר  שי' עזאגווי 
פרקים י"א-י"ב", המכיל בתוכו אוצר בלום של חידושים וביאורים בהלכות מלכים פרקים 
י"א-י"ב מלוקט מתוך כל תורתו של כ"ק אדמו"ר. ותודתנו נתונה לו על שהואיל לנהוג בנו 

טוב עין להדפיסם לכבוד המבצע הנוכחי.

בעז"ה אנו מתכוננים להו"ל קובץ הערות על שיחה זו. ומבקשים שכל אחד שיש לו איזה 
.temimim@tutaltz.com הערה או ביאור שיואיל בטובו לשלחו לכתובת

 מערכת מבצע לימוד דבר מלכות העולמי
שע"י מרכז 302



חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(2

פרק אחד עשר

ּוְלַהְחִזיר  יַח ָעִתיד ַלֲעֹמד  ׁשִ ֶלְך ַהּמָ  א ַהּמֶ
ָלה ָהִראׁשֹוָנה.  ְמׁשָ ָנּה ַלּמֶ ִוד ְלָיׁשְ ַמלכּות ּדָ  

ָרֵאל. ְוחֹוְזִרין  ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ׁש ּוְמַקּבֵ ְקּדָ ּובֹוֶנה ַהּמִ

ָהיּו ִמּקֶֹדם. ַמְקִריִבין  ׁשֶ ָיָמיו ּכְ ִטים ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ

ָכל ִמְצָוָתן  ין ְויֹוְבלֹות ּכְ ִמּטִ ין ׁשְ נֹות. ְועֹוׂשִ ָקְרּבָ

ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו. אֹו  ּתֹוָרה. ְוָכל ִמי ׁשֶ ָהֲאמּוָרה ּבַ

ָאר ְנִביִאים  ׁשְ ה ְלִביָאתֹו. לֹא ּבִ ֵאינֹו ְמַחּכֶ ִמי ׁשֶ

נּו.  ה ַרּבֵ ּתֹוָרה ּוְבמׁשֶ א ּבַ ְלַבד הּוא ּכֹוֵפר. ֶאּלָ ּבִ

ב ה'  ֱאַמר "ְוׁשָ ּנֶ ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ָעָליו ׁשֶ ׁשֶ

ְצָך" ְוגֹו'  ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ

ָמִים" ְוגֹו' "ֶוֱהִביֲאָך  ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ "ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ

ּתֹוָרה ֵהם  ים ּבַ ָבִרים ַהְמֹפָרׁשִ ה'". ְוֵאּלּו ַהּדְ

ל  ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי ּכָ ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכֹוְלִלים ּכָ

א  ם ִנּבֵ ְלָעם ֶנֱאַמר ְוׁשָ ת ּבִ ָפָרׁשַ ִביִאים. ַאף ּבְ ַהּנְ

ִוד  הּוא ּדָ יַח ָהִראׁשֹון ׁשֶ ׁשִ ּמָ יִחים. ּבַ ׁשִ ֵני ַהּמְ ׁשְ ּבִ

יַח  ׁשִ ד ָצֵריֶהם. ּוַבּמָ ָרֵאל ִמּיַ יַע ֶאת ִיׂשְ הֹוׁשִ ׁשֶ

ָרֵאל  יַע ֶאת ִיׂשְ ּמֹוׁשִ ָניו ׁשֶ עֹוֵמד ִמּבָ ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ם הּוא אֹוֵמר "ֶאְרֶאּנּו ְולֹא  ַאֲחרֹוָנה[. ְוׁשָ ]ּבָ

ִוד. "ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב" ֶזה ֶמֶלְך  ה" ֶזה ּדָ ַעּתָ

ִוד. "ְוָקם  ֲעקֹב" ֶזה ּדָ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ יַח. "ּדָ ׁשִ ַהּמָ

יַח. "ּוָמַחץ  ׁשִ ָרֵאל" ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ ׂשְ ֶבט ִמּיִ ׁשֵ

ְך  ִוד. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ַוּיַ ֲאֵתי מֹוָאב" ֶזה ּדָ ּפַ

ֵני  ל ּבְ ֶחֶבל" "ְוַקְרַקר ּכָ ֵדם ּבַ ֶאת מֹוָאב ַוְיַמּדְ

לֹו  ֱאַמר ּבֹו "ּוָמׁשְ ּנֶ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ת" ֶזה ַהּמֶ ׁשֵ

ִוד.  ה" ֶזה ּדָ ם ַעד ָים". "ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ ִמּיָ

ִהי ֱאדֹום ְלָדִוד ַלֲעָבִדים" ְוגֹו'.  ֱאַמר "ַוּתְ ּנֶ ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ה" ְוגֹו' ֶזה ַהּמֶ "ְוָהָיה ְיֵרׁשָ

ַהר ִצּיֹון" ְוגֹו': ִעים ּבְ "ְוָעלּו מֹוׁשִ

ָעֵרי ִמְקָלט הּוא אֹוֵמר "ִאם ַיְרִחיב  ב ַאף ּבְ

לֹשׁ  ֻבְלָך" "ְוָיַסְפּתָ ְלָך עֹוד ׁשָ ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ּגְ

ָבר ֶזה. ְולֹא  ָעִרים" ְוגֹו'. ּוֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה ּדָ

ִדְבֵרי  רּוְך הּוא ְלֹתהּו. ֲאָבל ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ִצּוָ

ָפִרים  ל ַהּסְ ּכָ ָבר ָצִריְך ְרָאָיה ׁשֶ ִביִאים ֵאין ַהּדָ ַהּנְ

ָדָבר ֶזה: ְמֵלִאים ּבְ

יַח ָצִריְך  ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ַהּמֶ ָך ׁשֶ ְעּתְ  ג ְוַאל ַיֲעֶלה ַעל ּדַ
ָבִרים  ׁש ּדְ ַלֲעׂשֹות אֹותֹות ּומֹוְפִתים ּוְמַחּדֵ  

ְדָבִרים  ּבִ ְוַכּיֹוֵצא  ה ֵמִתים  עֹוָלם אֹו ְמַחּיֶ ּבָ

י ֲעִקיָבא ָחָכם  ֲהֵרי ַרּבִ ְך. ׁשֶ ָבר ּכָ ֵאּלּו ֵאין ַהּדָ

א  ָנה ָהָיה. ְוהּוא ָהָיה נֹוׂשֵ דֹול ֵמַחְכֵמי ִמׁשְ ּגָ

ֶלְך. ְוהּוא ָהָיה אֹוֵמר  ן ּכֹוִזיָבא ַהּמֶ ל ּבֶ ָליו ׁשֶ ּכֵ

ה הּוא ְוָכל  יַח. ְוִדּמָ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ הּוא ַהּמֶ ָעָליו ׁשֶ

ֱהַרג  ּנֶ יַח. ַעד ׁשֶ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ הּוא ַהּמֶ ַחְכֵמי ּדֹורֹו ׁשֶ

ֵאינֹו. ְולֹא  ֱהַרג נֹוַדע ָלֶהם ׁשֶ ּנֶ יָון ׁשֶ ֲעֹונֹות. ּכֵ ּבַ

ר  ּנּו ֲחָכִמים לֹא אֹות ְולֹא מֹוֵפת. ְוִעּקַ ֲאלּו ִמּמֶ ׁשָ

יָה  ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֻחּקֶ ָכה ֵהן. ׁשֶ ָבִרים ּכָ ַהּדְ

ֶטיָה ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ְוֵאין  ּפָ ּוִמׁשְ

מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן ְולֹא ּגֹוְרִעין ֵמֶהן:

אל יעלה על דעתך וכו'. א''א והלא בן כוזיבא היה אומר אנא 
הוא מלכא משיחא ושלחו חכמים לבדקו אי מורח ודאין או לא 

וכיון דלא עביד הכי קטלוהו:

ּתֹוָרה  ִוד הֹוֶגה ּבַ ית ּדָ  ד ְוִאם ַיֲעֹמד ֶמֶלְך ִמּבֵ
ִפי ּתֹוָרה  ּכְ ָדִוד ָאִביו.  ּכְ ִמְצֹות  ּבְ ְועֹוֵסק   

ָרֵאל ֵליֵלְך  ל ִיׂשְ ה. ְוָיכֹף ּכָ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ֵחם ִמְלֲחמֹות ה'. ֲהֵרי  ְדָקּה. ְוִיּלָ ק ּבִ ּה ּוְלַחּזֵ ּבָ

ה ְוִהְצִליַח  יַח. ִאם ָעׂשָ הּוא ָמׁשִ ֶחְזַקת ׁשֶ ֶזה ּבְ

ׁש  ְסִביָביו ּוָבָנה ִמְקּדָ ל ָהאּומוׁת ׁשֶ ְוִנֵצח ּכָ

יַח  ָרֵאל ֲהֵרי ֶזה ָמׁשִ ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ְמקֹומֹו ְוִקּבֵ ּבִ

אי. ְוִאם לֹא ִהְצִליַח ַעד ּכֹה, אֹו ֶנֱהָרג,  ַוּדַ ּבְ

ִהְבִטיָחה ָעָליו ּתֹוָרה, ַוֲהֵרי  ֵאינֹו ֶזה ׁשֶ ָידּוַע ׁשֶ ּבְ
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ִרים  ׁשֵ ֵלִמים ַהּכְ ְ ִוד ַהּשׁ ית ּדָ ָכל ַמְלֵכי ּבֵ הּוא ּכְ

א  רּוְך הּוא ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ תּו. ְולֹא ֶהֱעִמידֹו ַהּקָ ּמֵ ׁשֶ

יִלים  ּכִ ׂשְ ֱאַמר "ּוִמן ַהּמַ ּנֶ ים, ׁשֶ ְלַנּסֹות ּבֹו ַרּבִ

ן ַעד ֵעת ֵקץ  ֶהן ּוְלָבֵרר ְוַלְלּבֵ לּו ִלְצרֹוף ּבָ ׁשְ ִיּכָ

יָמה  ּדִ י עֹוד ַלּמֹוֵעד". ַאף ֵיׁשּוַע ַהּנֹוְצִרי ׁשֶ ּכִ

א  ָבר ִנְתַנּבֵ ין, ּכְ ֵבית ּדִ יַח, ְוֶנֱהָרג ּבְ ְהֶיה ָמׁשִ ּיִ ׁשֶ

אּו  ּשְׂ ָך ִיּנַ ִריֵצי ַעּמְ ֱאַמר "ּוְבֵני ּפָ ּנֶ אל, ׁשֶ ִנּיֵ ּבֹו ּדָ

דֹול  לּו". ְוִכי ֵיׁש ִמְכׁשֹול ּגָ ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכׁשָ

יַח ּגֹוֵאל  ׁשִ ַהּמָ רּו ׁשֶ ּבְ ִביִאים ּדִ ל ַהּנְ ּכָ ה, ׁשֶ ִמּזֶ

ק  ץ ִנְדֵחיֶהם ּוְמַחּזֵ יָעם, ּוְמַקּבֵ ָרֵאל ּומֹוׁשִ ִיׂשְ

ֶחֶרב,  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ד  ְלַאּבֵ ַרם  ּגָ ְוֶזה  ִמְצָוָתן, 

ּוְלַהֲחִליף  יָלם,  ּפִ ּוְלַהׁשְ ֵאִריָתם  ׁשְ ר  ּוְלַפּזֵ

ַהּתֹוָרה, ּוְלַהְטעֹות רֹוב ָהעֹוָלם ַלֲעבֹד ֱאלֹוּהַ 

בֹות ּבֹוֵרא עֹוָלם ֵאין  ְלֲעֵדי ה'. ֲאָבל ַמְחׁשְ ִמּבַ

ָרָכיו  ָרֵכינּו ּדְ י לֹא ּדְ יָגם, ּכִ ָאָדם ְלַהּשִׂ ּכֹוַח ּבָ

ָבִרים  בֹוָתיו. ְוָכל ַהּדְ בֹוֵתינּו ַמְחׁשְ ְולֹא ַמְחׁשְ

ְמֵעאִלי  ׁשְ ל ֶזה ַהּיִ ל ֵיׁשּוַע ַהּנֹוְצִרי, ְוׁשֶ ָהֵאּלּו ׁשֶ

ֶלְך  ֶרְך ַלּמֶ ר ּדֶ ֵ א ְלַיּשׁ ָעַמד ַאֲחָריו, ֵאיָנן ֶאּלָ ׁשֶ

ּלּו ַלֲעבֹד ֶאת ה'  ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ יַח, ּוְלַתּקֵ ׁשִ ַהּמָ

ָפה  ים ׂשָ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ַיַחד: ׁשֶ ּבְ

ֶכם  ם ה' ּוְלעֹוְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ּלָ ְברּוָרה ִלְקרֹא ּכֻ

ְבֵרי  ּלֹו ִמּדִ א ָהעֹוָלם ּכֻ ָבר ִנְתַמּלֵ יַצד: ּכְ ֶאָחד". ּכֵ

ְצוֹות,  ְבֵרי ַהּמִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ּוִמּדִ יַח, ּוִמּדִ ׁשִ ַהּמָ

ים  ים ְרחֹוִקים, ּוְבַעּמִ ִאּיִ ָבִרים ֵאּלּו ּבְ טּו ּדְ ּוָפׁשְ

ְדָבִרים  ִאים ְונֹוְתִנים ּבִ ים ַעְרֵלי ֵלב; ְוֵהם נֹוׂשְ ַרּבִ

ֵאּלּו ּוְבִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ֵאּלּו אֹוְמִרים ִמְצוֹות 

ה, ְולֹא  ַמן ַהּזֶ ּזְ ְטלּו ּבַ ֵאּלּו ֱאֶמת ָהיּו, ּוְכָבר ּבָ

ָבִרים  ָהיּו נֹוֲהגֹות ְלדֹורֹות. ְוֵאּלּו אֹוְמִרים ּדְ

א  ְפׁשּוָטן, ּוְכָבר ּבָ ֶהם, ְוֵאיָנן ּכִ רֹות ֵיׁש ּבָ ִנְסּתָ

ֶלְך  ֲעמֹוד ַהּמֶ ּיַ ֵריֶהם. ּוְכׁשֶ ה ִנְסּתְ יַח, ְוִגּלָ ָמׁשִ

ד ֵהם  א, ִמּיַ ֱאֶמת, ְוַיְצִליַח ְוָירּום ְוִייָנׂשֵ יַח ּבֶ ׁשִ ַהּמָ

ֶקר ָנֲחלּו ֲאבֹוֵתיֶהם,  ֶ ּשׁ ּכּוָלן חֹוְזִרין ְויֹוְדִעים ׁשֶ

ִביֵאיֶהם ַוֲאבֹוֵתיֶהם ִהְטעּום: ּנְ ְוׁשֶ

כסף משנה
 פי"א ג הפרק הזה ושאחריו אמונות טובות בביאת משיחנו 
ואין לי לפרש בהם דבר רק במה שכתב רבינו )ה"ג(   
אל יעלה בדעתך וכו' עד שנהרג בעונות וכו' וכתב הראב״ד 
א״א והלא בן כוזיבא היה אומר וכו'. ודברי הראב״ד אמת 
והכי איתא בפרק חלק )סנהדרין דף צ״ג:( אבל באיכה רבתי 
בפסוק בלע ה' ולא חמל אומר שנהרג על ידי א״ה וסובר 

רבינו דהא דאמרו פרק חלק אתיא דלא כשמואל דאמר 
אין בין העוה״ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות ורבינו 
סובר כשמואל וכמבואר בפרק שאחר זה ולכן כתב סברת 
המדרש. ומ״מ מה שכתב שר״ע היה נושא כליו צ״ע היכא 

מייתי לה:

רדב"ז
 פי"א א המלך המשיח וכו'. כל זה מבואר מן הכתובים 

ובדברי רז"ל במדרשים ואגדות:  
 ג ואל יעלה על דעתך וכו'. ולענין בן כוזיבא אין ספק 
שהיה מחלוקת בין החכמים מקצתם לא האמינו שהוא   
משיח וקצתם האמינו ור"ע מכללם ואפילו אחר ששלחו 
חכמים אי מורח ודאין או לא לא חזר בו ר"ע שמא לא 
בא לפניו דין שיהיה צריך לדון ע"י הריחו עד שנהרג אז 
נתברר לכל שלא היה משיח. ומה שנראה מדברי הראב"ד 

שישראל הרגוהו לא משמע הכי אלא הגוים הרגוהו ויש 
לפרש הא דאמרינן בפרק חלק כיון דחזיוהו דלא מורח 
ודאין קטלוה כלומר רפו ידיהם ממנו ובאו הגוים והרגוהו 

א"נ אגדות חלוקות הן:
 ועיקר הדברים ככה וכו' עד סוף. הכל מקובץ מהמדרשות 
ומהכתובים ודברים מקובלים מפי סופרים ומפי   

ספרים:
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ֵטל  יַח ִיּבָ ׁשִ ימֹות ַהּמָ ּבִ ב ׁשֶ  א ַאל ַיֲעֶלה ַעל ַהּלֵ
ם ִחּדּוׁש  ל עֹוָלם. אֹו ִיְהֶיה ׁשָ ְנָהגֹו ׁשֶ ּדָבר ִמּמִ  

ִמְנָהגֹו נֹוֵהג.  א עֹוָלם ּכְ ית. ֶאּלָ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ֶבׂש  ְעָיה "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ יׁשַ ֱאַמר ּבִ ּנֶ ְוֶזה ׁשֶ

ָבר  ל ְוִחיָדה. ִעְנַין ַהּדָ ץ" ָמׁשָ ִדי ִיְרּבָ ְוָנֵמר ִעם ּגְ

ֵעי ַעּכּו''ם  ִבין ָלֶבַטח ִעם ִרׁשְ ָרֵאל יֹוׁשְ ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ

ֱאַמר "ְזֵאב ֲעָרבֹות  ּנֶ ְזֵאב ְוָנֵמר. ׁשֶ ַהְמׁשּוִלים ּכִ

ם  ּלָ ְדֵדם ְוָנֵמר ׁשֵֹקד ַעל ָעֵריֶהם". ְוַיְחְזרּו ּכֻ ְיׁשָ

א  ִחיתּו. ֶאּלָ ְלַדת ָהֱאֶמת. ְולֹא ִיְגְזלּו ְולֹא ַיׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ָרֵאל. ׁשֶ ַנַחת ִעם ִיׂשְ ר ּבְ ּתָ ָבר ַהּמֻ יֹאְכלּו ּדָ

ּיֹוֵצא  ל ּכַ ֶבן". ְוֵכן ּכָ ָקר יֹאַכל ּתֶ ּבָ "ְוַאְרֵיה ּכַ

ִלים.  יַח ֵהם ְמׁשָ ׁשִ ִעְנַין ַהּמָ ָבִרים ּבְ ֵאּלּו ַהּדְ ּבְ

ַדע ַלּכל ְלֵאי ֶזה  יַח ִיּוָ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ּוִבימֹות ַהּמֶ

ֶהן: ל. ּוָמה ִעְנָין ָרְמזּו ּבָ ָבר ָהָיה ָמׁשָ ּדָ

אל יעלה על הלב שבימות המשיח כו' עד משלים. א''א והלא 
כתוב בתורה והשבתי חיה רעה מן הארץ:

ה ִלימֹות  ין ָהעֹוָלם ַהּזֶ  ב ָאְמרּו ֲחָכִמים ֵאין ּבֵ
ְלַבד. ֵיָרֶאה  ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ּבִ א ׁשִ יַח ֶאּלָ ׁשִ ַהּמָ  

ת ְימֹות  ְתִחּלַ ּבִ ִביִאים. ׁשֶ ְבֵרי ַהּנְ ל ּדִ ׁשּוָטן ׁשֶ ִמּפְ

ּקֶֹדם  ְהֶיה ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג. ְוׁשֶ יַח ּתִ ׁשִ ַהּמָ

ָרֵאל  ר ִיׂשְ ֵ ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ַיֲעֹמד ָנִביא ְלַיּשׁ

ה ָאנִֹכי ׁשֵלַח ָלֶכם  ֱאַמר "ִהּנֵ ּנֶ ם. ׁשֶ ּוְלָהִכין ִלּבָ

הֹור.  א ַהּטָ א לֹא ְלַטּמֵ ה" ְוגֹו'. ְוֵאינֹו ּבָ ֵאת ֵאִלּיָ

ֵהם  ים ׁשֶ ֵמא. ְולֹא ִלְפסל ֲאָנׁשִ ְולֹא ְלַטֵהר ַהּטָ

ֻהְחְזקּו  יר ִמי ׁשֶ רּות. ְולֹא ְלַהְכׁשִ ׁשְ ֶחְזַקת ּכַ ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ עֹוָלם. ׁשֶ לֹום ּבָ א ָלׂשּום ׁשָ סּוִלין. ֶאּלָ ּפְ

ִנים". ְוֵיׁש ִמן ַהֲחָכִמים  יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ "ְוֵהׁשִ

הּו.  יַח ָיבֹוא ֵאִלּיָ ׁשִ יַאת ַהּמָ ּקֶֹדם ּבִ אֹוְמִרים ׁשֶ ׁשֶ

ֶהן לֹא ֵיַדע ָאָדם  ָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְוָכל ֵאּלּו ַהּדְ

ָבִרים ְסתּוִמין ֵהן  ּדְ ְהיּו. ׁשֶ ּיִ ֵאיְך ִיְהיּו ַעד ׁשֶ

ָלה  ם ַהֲחָכִמים ֵאין ָלֶהם ַקּבָ ִביִאים. ּגַ ֵאֶצל ַהּנְ

סּוִקים.  א ְלִפי ֶהְכֵרַע ַהּפְ ְדָבִרים ֵאּלּו. ֶאּלָ ּבִ

ְדָבִרים ֵאּלּו. ְוַעל  ּוְלִפיָכְך ֵיׁש ָלֶהם ַמְחלֶֹקת ּבִ

ָבִרים ֵאּלּו ְולֹא  ִנים ֵאין ִסּדּור ֲהָוַית ּדְ ל ּפָ ּכָ

ק  ת. ּוְלעֹוָלם לֹא ִיְתַעּסֵ ּדָ ר ּבַ ְקּדּוֵקיֶהן ִעּקָ ּדִ

ְדָרׁשֹות  ּמִ דֹות. ְולֹא ַיֲאִריְך ּבַ ִדְבֵרי ַהַהּגָ ָאָדם ּבְ

ֶהן. ְולֹא  ִעְנָיִנים ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ָהֲאמּוִרים ּבְ

ֵאין ְמִביִאין לֹא ִליֵדי ִיְרָאה  ר. ׁשֶ יֵמם ִעּקָ ְיׂשִ

ין. ָאְמרּו  ּצִ ב ַהּקִ ֵ ְולֹא ִליֵדי ַאֲהָבה. ְוֵכן לֹא ְיַחּשׁ

א  ים. ֶאּלָ ּצִ ֵבי ַהּקִ ְ ל ְמַחּשׁ ח רּוָחם ׁשֶ ּפַ ֲחָכִמים ּתִ

ַאְרנּו: ּבֵ מֹו ׁשֶ ָבר ּכְ ְכַלל ַהּדָ ה ְוַיֲאִמין ּבִ ְיַחּכֶ

ב ַמְמַלְכּתֹו  ֵ ְתַיּשׁ ּתִ ׁשֶ יַח. ּכְ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ יֵמי ַהּמֶ  ג ּבִ
ם  ּלָ ָרֵאל. ִיְתַיֲחסּו ּכֻ ל ִיׂשְ צּו ֵאָליו ּכָ ְוִיְתַקּבְ  

ֱאַמר  ּנֶ נּוַח ָעָליו. ׁשֶ ּתָ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ יו ּבְ ַעל ּפִ

ב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר" ְוגֹו'. ּוְבֵני ֵלִוי ְמַטֵהר  "ְוָיׁשַ

ה ְואֹוֵמר ֶזה ְמֻיָחס ּכֵֹהן ְוֶזה ְמֻיָחס ֵלִוי.  ִחּלָ ּתְ

ָרֵאל. ֲהֵרי הּוא  ֵאיָנן ְמֻיָחִסין ְלִיׂשְ ְודֹוֶחה ֶאת ׁשֶ

ָתא ָלֶהם" ְוגֹו' "ַעד ֲעמֹד  ְרׁשָ אֹוֵמר "ַוּיֹאֶמר ַהּתִ

רּוַח  ּבְ ה ָלַמְדּתָ ׁשֶ ים". ִהּנֵ ּכֵֹהן ְלאּוִרים ּוְלֻתּמִ

ְחָזִקין ּומֹוִדיִעין ַהְמֻיָחס.  ַהּקֶֹדׁש ְמַיֲחִסין ַהּמֻ

ּמֹוִדיַע  ְבֵטיֶהם. ׁשֶ א ְלׁשִ ָרֵאל ֶאּלָ ְוֵאינֹו ְמַיֵחס ִיׂשְ

לֹוִני. ֲאָבל  ֶבט ּפְ ֵ לֹוִני ְוֶזה ִמּשׁ ֶבט ּפְ ֵ ה ִמּשׁ ּזֶ ׁשֶ

רּות ֶזה ַמְמֵזר  ׁשְ ֶחְזַקת ּכַ ֵהן ּבְ ֵאינֹו אֹוֵמר ַעל ׁשֶ

ְטְמָעה  ּנִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ין הּוא ׁשֶ ַהּדִ ְוֶזה ֶעֶבד. ׁשֶ

ִנְטְמָעה:

ְימֹות  ִביִאים  ְוַהּנְ ַהֲחָכִמים  ִנְתַאּוּו  לֹא   ד 
ל ָהעֹוָלם.  ְלטּו ַעל ּכָ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ יַח. לֹא ּכְ ׁשִ ַהּמָ  

אּו  ַנּשְׂ ּיְ ֵדי ׁשֶ ַעּכּו''ם. ְולֹא ּכְ ְרּדּו ּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְולֹא ּכְ

ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכל  ֵדי  ּכְ ְולֹא  ים.  ָהַעּמִ אֹוָתם 
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ּתֹוָרה  ּבַ נּוִיין  ּפְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ֹמַח.  ְוִלׂשְ

ל.  ּוְמַבּטֵ נֹוֵגׂש  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְולֹא  ְוָחְכָמָתּה. 

ַאְרנּו  ּבֵ מֹו ׁשֶ א. ּכְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְזּכּו ְלַחּיֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ׁשּוָבה: ִהְלכֹות ּתְ ּבְ

ם לֹא ָרָעב ְולֹא  ַמן לֹא ִיְהֶיה ׁשָ  ה ּוְבאֹותֹו ַהּזְ
ַהּטֹוָבה  ִמְלָחָמה. ְולֹא ִקְנָאה ְוַתֲחרּות. ׁשֶ  

ים ְמצּוִיין  ֲעַדּנִ ה. ְוָכל ַהּמַ ַעת ַהְרּבֵ ּפַ ְהֶיה ֻמׁשְ ּתִ

א ָלַדַעת  ל ָהעֹוָלם ֶאּלָ ָעָפר. ְולֹא ִיְהֶיה ֵעֶסק ּכָ ּכֶ

ָרֵאל ֲחָכִמים  ְלַבד. ּוְלִפיָכְך ִיְהיּו ִיׂשְ ֶאת ה' ּבִ

ַעת  יגּו ּדַ תּוִמים ְוַיּשִׂ ָבִרים ַהּסְ דֹוִלים ְויֹוְדִעים ּדְ ּגְ

י ָמְלָאה  ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ִפי ּכַֹח ָהָאָדם. ׁשֶ ּבֹוְרָאם ּכְ

ים": ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ֶאת ה' ּכַ ָהָאֶרץ ּדֵ

כסף משנה
 פי"ב ב אין בין העולם הזה לימות המשיח וכו'. מימרא 

דשמואל בפרק חלק )סנהדרין דף צ''א:(:   
 ואינו בא לא לטמא וכו'. בסוף עדיות איפליגו תנאי אם 
אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב או לא ופוסק   
רבינו כחכמים שאומרים שם שאינו בא לרחק ולא לקרב 

אלא לעשות שלום ביניהם: 
אמרו חכמים תיפח רוחם של מחשבי קצים. כך אמרו 

בפרק חלק )סנהדרין דף צ''ז:(: 
 ג ובני לוי מטהר תחלה וכו'. פרק עשרה יוחסין )קידושין 

דף ע''א( מימרא דרבי חמא בר חנינא:  
 הרי הוא אומר ויאמר התרשתא וכו'. בתוספתא דפ''ק 
דכתובות אמרו עד עמוד כהן לאורים ולתומים כאדם   

שאומר לחבירו עד שיבוא משיח: 
סליקו הלכות מלכים בס''ד

רדב"ז
 פי"ב א אל יעלה על לב וכו'. השיג הראב"ד ז"ל והלא 
כתוב בתורה והשבתי חיה רעה מן הארץ ע"כ. ואין   
זו השגה, כמו ששאר הכתובים משל גם זה משל על אומה 
רעה כמו שדרשו על חיה רעה אכלתהו. אבל מה שראוי 
להאמין בזה שהדברים הם גם כפשוטם בארץ ישראל 
כדכתיב לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה 
הארץ, הארץ הידועה, וכן והשבתי חיה רעה מן הארץ, 
אבל בשאר ארצות עולם כמנהגו נוהג והכתובים הם משל 
שכן כתוב ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה 
ובא"י יתקיים הפשט והמשל, וברוך יודע האמת. וגם רבינו 
לא גמר אומר שהכתובים הם משל למה שכתב הוא אלא 

בימי המשיח יודע למה הם רומזים:
ב אמרו חכמים וכו'. שמואל אמרה בס"פ אין עומדין:

 יעמוד נביא לישראל וכו'. דכתיב לפני בוא יום ה' הגדול 
והנורא והשיב לב אבות וגו'. ואני סובר שהוא   
יסמוך סמוכים בא"י כאשר כתבתי בהלכות סנהדרין ע"ש:
 יש מן החכמים וכו'. כיון שאין דברים אלו לענין הלכה 
ולא לקיים עיקר מן העיקרים אין ראוי לדקדק בהם   
וכו' כאשר האריך רבינו אלא אם יתמהמה חכה לו כי בוא 

יבא לא יאחר והוא יגלה הדברים הנסתרים:
 ג בימי מלך המשיח וכו'. פרק עשרה יוחסין אמרינן משפחה 
שנטמעה נטמעה וא"כ קרא דכתיב ויצא מצרף בלויים   
וכהנים מיירי לפי שאין לויים עולים לדוכן ולא כהנים 

לעבודה אלא מיוחסים:
 ד לא נתאוו החכמים והנביאים וכו'. כבר האריך רבינו 

בכיוצא בזה בהלכות תשובה פרק תשיעי:  
 וזה סדר הפרקים: פ"א ביאור שלש מצות שנצטוו ישראל 
בכניסתם לארץ ואחת מהן למנות להם מלך. וכלל בו   
את מי ממנין והיאך ממנין וכן לכל שאר שררות שבישראל. 
ושהמלכות ירושה לבית דוד משא"כ במלכי ישראל. וסדר 
משיחת המלכים. וכל זה ראוי להקדימו: פ"ב ביאר בו כיצד 
מתנהגין עם המלך וקרא דשום תשים עליך מלך שתהא 
אימתו עליך ואם מחל על כבודו אין כבודו מחול. וכלל 
בו הדברים שנוהגין במלך ויש ישיבה בעזרה למלכי בית 
דוד וכבודו גדול מכבוד הנביא. וכיצד מתנהג הוא עם 
העם: פ"ג ביאר בו מה שנצטוה בו המלך ומה שנזהר ממנו 
ומלכי בית דוד דנין ודנין אותם משא"כ במלכי ישראל. 
וכלל בו דין המורד במלכות. ויש לו רשות להמית בסייף 
ולהכות בשוטים ולא להפקיר ממון. והעוסק במצוה פטור 

מגזירת המלך: פ"ד ביאר בו הדברים שהמלך מותר בהם 
והם כל הפרשה האמורה במלך ע"י שמואל הנביא. וכלל 
בו הדברים שהוא זוכה בהם ודינא דמלכותא דינא: פ"ה 
ביאר בו מלחמת הרשות ומלחמת מצוה והחילוקים אשר 
ביניהם. ולמחות את זכר עמלק. וכלל בו המקום שאסור 
לדור בו והוא מצרים וכל גבולה וכלל בה שאסור לצאת 
מא"י אלא מתוך דוחק גדול ושכר הדר בה וכתב זה אחר 
מה שכתב ומותר לשכון בכל העולם: פ"ו ביאר בו ענין 
וקראת אליה לשלום והחילוק שיש בין שבעה עממים 
לשאר גוים. וצריך שיקבלו עליהם מס ועבדות ושבע מצות 
בני נח. וכלל בו שלש אגרות ששלח יהושע. ודין עמון 
ומואב. וענין לא תשחית את עצה. ואיזה אילן מותר לקצצו 
ואיזה אסור. וצרין על עיירות של עכו"ם ואפילו בשבת. 
ומת מצוה קנה מקומו. ומצות יד תהיה לך ויתד תהיה לך 
שכל זה תלוי במלחמה וכל ישראל מצווין בהם: פ"ז ביאר 
המצות שהן על כהן משוח מלחמה ומה משמיע את העם 
ומי משמיעם והדברים אשר משמיע השוטר. והאנשים 
החוזרים מעורכי המלחמה מה הם עושים. ומצות נקי 
יהיה לביתו שנה אחת. וכלל בו עונש הירא במלחמה ולא 
ימס את לבב אחיו: פ"ח ביאר בו חלוצי צבא במה הם 
מותרין. ודין אשת יפת תאר שאינה מותרת אלא לחלוצי 
צבא ואפילו כהן מותר בה. וכלל בה שאין כורתין להם 
ברית עד שיקבלו עליהם שבע מצות ב"נ. והמקיימן הרי 
הוא מחסידי אומות העולם: פ"ט נמשך אחר הקודם לו 
לבאר שבע מצות ב"נ ומהו חייב ועל איזה דרך חייב. וכלל 
כולן בזה הפרק על הסדר והדברים שיש חילוק בינם לבין 
ישראל. וחתם הפרק שחייבים להושיב דיינים: פ"י נמשך 
אחר הקודם לו לבאר דיני שגגות ואונסין שלהם ואם נתגייר 
ורצה לחזור אין שומעין לו ואם עבר עבירה ונתגייר מה 
דינו. וכלל בו הדברים האסורים לב"נ אבל אין נהרגין 
עליהן. ואם דנין אותם בדינינו או בדיניהם: פי"א ביאר 
בו ענין מלך המשיח וכן הפרק הבא אחריו. ואיחר אותם 
לפי שהם באחרית הימים. ומ"מ ראוי היה לקבוע אותם 
בהלכות מלכים והם דברים מחזיקים האמונה וידי עייפי 
הגלות והוא אחד משלשה עשר עיקרים כמאמר הנביא אם 
יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר. וכתיב פתאם יבא 
אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, במהרה בימינו אמן 

וכי"ר:



סימ� א

 �זרת מ�כות בית �ו� 
וש�ימות משפטי התורה

שאינו  מי  "וכ�  מ�כי�1:  ה�'  בסו�  הרמב"�  כתב  א.    
מאמי� בו (במשי�) או מי שאינו מ�כה �ביאתו �א בשאר 
נביאי� ב�ב� הוא כופר א�א בתורה ובמשה רבינו שהרי 
כו'''.  שבות�  את  ה"א  ושב  שנאמר2  ע�יו  העי�ה  התורה 
ו�א�"ז ממשי�: "א� בפרשת ב�ע� נאמר וש� נבא בשני 
המשי�י� במשי� הראשו� שהוא �ו� שהושיע את ישרא� 
את  שמושיע  מבניו  שעומ�  הא�רו�  ובמשי�  צריה�,  מי� 
זה  עתה  ו�א  אראנו  אומר4  הוא  וש�  [בא�רונה3]  ישרא� 
�ו�. אשורנו ו�א קרוב זה מ�� המשי�. �ר� כוכב מיעקב 
זה �ו�. וק� שבט מישרא� זה המ��5 המשי�. ומ�� פאתי 
מואב זה �ו�. וכ� הוא אומר6 וי� את מואב וימ��� ב�ב�. 
ומש�ו  בו7  שנאמר  המשי�  המ��  זה  שת  בני  כ�  וקרקר 
מי� ע� י�. והי' א�ו� ירשה זה �ו�8 שנאמר9 ותהי א�ו�10 

1) פרק י"א ה"א.
2) נצבי� �, � ואי��.

בקורת  בה�  ש�טה  ש�א  ו�פוסי�  הרמב"�  בכת"י  אב�   (3
שי  רפ�.  ווינציאה  רסט.  קושטא  רנ.  שונציא  רמ.  (רומי   הצנזור 

בר��י�). שיא (יושטיניא�)) "מי� בני עשו".  –)

"נוס� מ�א ב�תי מצונזר ש� פרק זה (פי"א מה�' מ�כי�) ע"פ 
כת"י ו�פוסי� ישני� בצירו� מבוא ושינויי נוס�אות" נ�פס* בסו� 
(ירוש�י�). וש� �� צי�ומי� מכמה כת"י  הרמב"� �הוצאת פר�ס 

�פרק זה.

4) ב�ק כ�, יז-י�.
5) כ"ה ב�פוסי� וכמה כת"י הנ"� (הערה 3)*.

המשי�"  "זה   כתב  הא'  �בעני�  השינוי  בפשטות  וי"� 
מ�� המשי�" (ה"א  (מ�פני  ו�א�"ז (שכבר י�וע) כתב "זה 

זה)).

6) ש"ב �, ב.
7) זכרי' ט, י.

8) ב�פוסי� ורוב כת"י הנ"� (הערה 3). "��ו�".
9) ש"ב ש�, ו.

 הערת המו"�.

 (
ה

מ��  (
 (

�עב�י�*10 ו�ו'. והי' ירשה שעיר אויביו11 זה המ��  ��ו�
המשי� שנאמר12 וע�ו מושיעי� בהר ציו� ו�ו'"*12.

כ�ברי הרמב"� והנה ס' הי� הרי הוא ספר ה�כות – 
התורה פסוקי  ע�  �רשות  ש�  (ו�א   – בסופה  בהק�מתו 
וכיו"ב), וצרי� �הבי�: כ�י �הוכי� את הה�כה ש"כ� מי 
שאינו מאמי� בו כו'" הוא כופר "בתורה ובמשה רבינו", 
הי' מספיק אי�ו הי' כותב רק "א� בפרשת ב�ע�13 נאמר 
את  שמושיע  מבניו)  שעומ�  (הא�רו�  במשי�  נבא  וש� 
בפסוקי  �מיירי  יו�עי�  היינו  וכבר  [בא�רונה]",  ישרא� 

�עמ�  הזה  הע�  יעשה  "...אשר   הנבואה 
– 14

א�ו  הראיות*14 שבכתובי�  בפרטי  �הארי�  �ו  ו�מה 

10) בכתוב "אר�". וש� פסוק י� "ויהי כ� א�ו� עב�י� ��ו�". 
ו�פ"ז  ��ו�".  "עב�י�  שטוקהא��  ובכת"י  י�.  י�,  ב�ה"א  וע�"ז 

כנראה הכוונה �פסוק י�.

ו�� מזה משמע קצת שהכוונה  "ו�ו'".  *10) ברוב כת"י �יתא 
משא"כ  �כא�.  שיי�  אי�  הכתוב  שהמש�  ש�,  שבש"ב  י�  �פסוק 

בפסוק � ש� שממשי� "נושאי המנ�ה".

ב�פוסי�  כ"ה  אב�  ו�ו'".  ירשה  "והי'  ש�פנינו  ב�פוסי�   (11
וכת"י הנ"� (הערה 3).

12) עוב�י' א, כא.
*12) ברוב הכת"י הנ"� נעתק �� המש� הכתוב "�שפוט את 

הר עשו", ובכת"י (אוקספור� 610) נוס� �� "והיתה �ו'".

13) וכ�שונו בפיה"מ פרק ��ק יסו� הי"ב ומי שהסתפק בו כו' 
כפר בתורה שיע� בו בתורה בפירוש בפרשת ב�ע� ופרשת את� 

נצבי� (וע�"ז הוא בתר�ו� הר"י קאפא�).

14) כ�, י�.
*14) ובמק"א (סה"ש תשמ"ט �"ב ע' 750) איתא: �כאורה, כיו� 
"ב�שו�  ה�כות",  "ה�כות  ה�כות,  פסקי  הוא  הרמב"�  ש�  שענינו 
מארי� �מה   – �ספרו)  בהק�מתו  (כ�שונו  קצרה"  ו�ר�  ברורה 
בראיות (�א רק מפסוק א��, א�א)  פסוקי�, �מאי נפק"מ (ומה 
" כשישנו עו� פסוק ועו� פסוק שמ�בר בעני� זה?! ניתוס�) ב"

כ�י  �ומר שהרמב"� מביא ראיות מכמה פסוקי�  [ואי אפשר 
מאמי�  שאינו  מי  שהרי,  המשי�,  בביאת  האמונה  ב�יזוק  �הוסי� 

בביאת המשי� הוא כופר.

אות מספיקה   – המשי�  בביאת  האמונה  בשבי�  �כאורה  כי, 
א�ת בתורה, ועאכו"כ פסוק ש�� בתורה, ואי� צור� והכר� בכו"כ 

פסוקי�].



��ק  כ�  מרמז  מי  וע�  המשי�י�"  "שני  או�ות  מ�ובר 
מהכתוב וכו'?

אפי�ו א� הכוונה היא �פרש בה�יא מאיזה פסוקי� 
(את ההת��ה  רק  היה מביא  הי' מספיק א�  הרי  מיירי, 
שזה נאמר בפסוקי� "אראנו ו�א עתה ו�ו' והי'  והסיו�) – 

ירשה שעיר אויביו �ו'"15.

בפרשת  "א�  הראי'  את  מוסי�  שהרמב"�  מזה  ב. 
עצ�  ע�  ראי'  �פנ"ז  הביא  שכבר  אע"פ  נאמר",  ב�ע� 
את  ה"א  ושב  ע�יו שנאמר  העי�ה  התורה  "שהרי  העני� 
שהכתובי�  �שונו)  מפשטות  (וכמוב�  משמע  שבות�", 
מפרשת ב�ע� מביא הרמב"� בעיקר �א (רק) כראי' ע� 
 (��) א�א  מה��ות,  ישרא�  �או�ת  המשי�,  ביאת  עצ� 
כו'  �ו�  שהוא  הראשו�  במשי�  המשי�י�  בשני  ש"נבא 
מפרט  הוא  זה  שמפני  מבניו".  שעומ�  הא�רו�  ובמשי� 
בשני  ש"נבא  מה�  מוכ�  אי�  הכתובי�,  את  ומפרש 

המשי�י�".

אב� הא �ופא צרי� ביאור: 

בש�מא מה שמוסי� את הראי' מהכתובי� שבפרשת 
שבכתוב  מפני  שזהו  י"�  �משי�,  העני�  עצ�  ע� ב�ע�

(מה�ורת קאפ�): כמו  15) ראה א�רת תימ� פ"� קרוב �סופו 
שהבטי�נו ה' בתורה באמרו אראנו ו�א עתה אשורנו ו�א קרוב וכו' 

והי' א�ו� ירשה.

." 16) אב� �העיר ש�שו� הרמב"� הוא "העי�ה 
משי�  �ה�  "אי�  �"ה  א)  (צט,  סנה�רי�  מפרש"י  �העיר   (17

"ושב ה"א את שבות�" �א נאמר16 שזה יהי' ע"י המשי�17, 
ע�  שנבא  בתורה  מהמפורש  ראי'   �� מביא  �כ� 

ביאת  ע�  התורה)  (מ�  �הראיות  נו�ע  מה  אב�   .
 �� א�א  הא�רו�"  ב"משי�  רק  �א  נבא"  ש"ש�  המשי� 

�פרש  באריכות   – ובפרט  הראשו�";  "משי�  ב�ו�, 
פרטי ה�שונות בהכתובי�, איזה מה� מ�ברי� במ�� �ו� 

ואיזה במ�� המשי�18?

שו"ת  וראה  �ב�ו".  וי�א��  בעצמו  ימ�ו�  הקב"ה  א�א  �ישרא�, 
(שאי�  והאומר כ�עת רבי ה��  (סי' שנו). וש�:  יו"� בסופו  �ת"ס 

משי� �ישרא� א�א הקב"ה י�א��) הרי הוא כופר בכ�� התורה.

שמצא  הי�י�י  המ�רש*  שזהו  �ומר  שאי�  ופשיטא   (18
הביאו  ו�כ�  המשי�,  מ��  ע�  הא�ו  הכתובי�  שמפרש  הרמב"� 
כי א) פשוט שאעפ"כ  כצורתו (�צי הכתוב הראשו� ע� �ו� וכו') – 
זה  כ"א  שבמ�רש,  ה�ברי�  פרטי  �העתיק   הרמב"�  �ר�  אי� 
"�ר�  הראשו�  ��ק  ש��  �ז"�  במ�רשי  מצינו  ב)  �נ�ו"�,  שנו�ע 
כוכב מיעקב" מפרשו במשי� (ראה ירוש�מי תענית פ"� ה"ה. �ב"ר 
פ"א, כ. וראה ת"א ותיב"ע עה"פ. וע�"ז מפרש הרמב"� עה"פ כ� 
בהוצאת  הכתובי� ע� משי�. וראה �בריו בספר ה�או�ה (ע' רסו – 
�ו�)  ע�  שפירשו  ב�ק  בפרשת  הראב"ע  ע�  שהשי�  מה  שעווע�) 
�) ועו�  – וראה ��"מ �רמב"� ש�: ואו�י ה� מ�רשי� ��וקי� – 
ועיקר: הרמב"� כא� אינו בא �הביא ראיות ממ�רשי �ז"� "שכ� 
�שו�   – הנביאי�"  מ"ב�ברי  (יותר  זה"  ב�בר  מ�אי�  הספרי� 

הרמב"� ש� ה"ב), כ"א  בתורה ופשטות הכתובי�.

 (
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�. �כאורה י"�, שהטע� שהרמב"� הביא את הראי' 
הראשו�  ב"משי�   �� המשי�י�",  בשני  ש"נבא  ע"ז   ��
��כאורה, מה נו�ע  שהוא �ו� שהושיע את ישרא� כו'" – 
�אמונה בביאת המשי� ש�� �ו� נקרא משי� כמו המ�� 
" (בה"א  המשי�, ע� שע� שניה� אומרי� "בשני

הי�יעה) – 

נו�ע �אמונה בביאת המשי� ומ�זק  הוא מפני שזה 
כבר  כי  ��ש,  �בר  אינו  המשי�  שעני�  כשנ�ע  אותה: 
מי�  ישרא�  את  שהושיע  �ו�  הוא  הראשו�  "משי�  הי' 
צריה�", זה מוסי� תוק� באמונה ש�� �עתי� יבוא משי� 

שמושיע את ישרא� 

(ע"� הוכ�ת �ז"�19 ע� ת�יית המתי�: "��א הוו �יי 
�הוי �יי �א כ"ש"); 

או באופ� א�ר, כמ"ש במפרשי�20: מכיו� שע"� "שני 
המשי�י�" נאמר באותה נבואה, הרי כש� שנתקיי� ��ק 
�ו� שהושיע את  בנו�ע �"משי� הראשו� שהוא  הנבואה 
ישרא� מי� צריה�"; כ� בו�אי תקוי� הנבואה ע"� "משי� 

הא�רו� שעומ� מבניו שמושיע את ישרא� [בא�רונה]".

אב� מוב� שקשה �פרש שזהו כ� הטע�: כי בכתובי� 
ראי'  �הביא  �שונו)  (כפשטות  הרמב"�  כוונת  אי�  א�ו 
כתובה  א�א שביאתו  יבוא,  ו�אי  והוכ�ה שמ�� המשי� 
בתורה; ומזה ש"מי שאינו מאמי� בו או מי שאינו מ�כה 
�ביאתו �א בשאר נביאי� ב�ב� הוא כופר א�א בתורה 

ובמשה רבינו" – 

 �� המשי�י�",  ש"נבא   �כא�  נו�ע  מה  א"כ 
את  �פרש   – ובפרט  �ו�",  שהוא  הראשו�  "במשי� 
(ארבעת) ה�שונות הכפו�י� שבכתובי� א�ו, שבראשונה 

�משי� הא�רו�? הכוונה �משי� הראשו� ובשניי� – 

19) סנה�רי� צא, א.
20) קרית ספר �רמב"� ה�' מ�כי� ש�. – ע"� סיו� מס' מכות.

בפני  בה�כה  אב�  הרמב"�,  כותב  �זה  בהמש�   .�
עצמה: " בערי מק�ט הוא אומר21 א� יר�יב ה' א�קי� 
את �בו�� ויספת �� עו� ש�ש ערי� ו�ו' ומעו�� �א הי' 

�בר זה ו�א צוה הקב"ה �תוהו".

היא  שברמב"�  הה�כות  ��וקת  ש��  י�וע  והנה 
ב�יוק – וצרי� �הבי�: �מה מביא הרמב"� ראי' זו בה�כה 
הראיות  ע�   בי��  ש�פני'  בה�כה  ו�א  עצמה  בפני 
הא�רות שמ� התורה? וא� מתאי� שכ� ראי' תהי' כתובה 
בה�כה בפני עצמה, הו"� �כתוב �� הראי' מפרשת ב�ע� 

בה�כה בפ"ע*21.

ב�שו�  ובפרט  הכתוב  מקור  �ציי�  מ�ייק  �מה   :��
"א� הוא אומר" �א "(א�) בפרשת שופטי�"22, 

ע�מ"ש �פנ"ז "בפרשת ב�ע�"?

המשי�י�"  "בשני  ה�שו�23  �יוק  �הבי�  צרי�   �� ה. 
מה זה נו�ע �כא� ובמה �וקא (רק) �ו� נקרא משי�?

21) שופטי� יט, �-ט.
*21) וראה �קמ� בסי' יא. 

(מסעי  �פנ"ז  פרשה  עו�  ישנה  מק�ט  �ערי  בנו�ע  שהרי   (22
�ה, ט ואי��. וראה �� פ' ואת�נ� �, מא ואי��), שמה�שו� "בערי 
מק�ט נאמר" אינו ברור מקומו בתורה (�� א� הי' נאמר "בפרשת 

ערי מק�ט").

23) עו� יש ��ייק ב�שו� הרמב"�: א) "בפרשת ב�ע�", והרי 
אי� �רכו �ציי� המקור, וכמו ש�א כתב בהפסוק שהק�י� ושב ה"א, 
�מאי  נבא"  "וש�  ה�שו�  ב)   ," נאמר   "שהרי 
" צרי� �באר  נפק"מ (ו�ו�ק ��ו� �ומר, כיו� שמק�י� "פרשת 

.(" �"ש� 

�כאורה י"� שהוסי� "וש� נבא"*, בהתא� �מש"כ �פנ"ז "כופר 
. . בתורה ובמשה רבינו", ע"ז ש"כופר . . בתורה" כ' "שהרי  
העי�ה ע�יו כו'", וע"ז שכופר "במשה רבינו" כ' "א� בפרשת ב�ע� 
�רמב"�  ספר  (כבקרית  נבא"  ב�ע�  "וא�  (ו�א   " וש�  נאמר 
(פ"� מ"�)  (וכ� משמע בפיה"מ אבות  וכוונתו �נבואת משה  ש�)) 
"וכ� �ו� כו' ושיע�ו הש"י �נו ע"י   והוא   
  כמו שביארו רז"�". ו�העיר מש�"ה (פרשת ב�ק שסב, 
ב) בפי' ה�מ' (ב"ב י�, ב) "משה כתב ספרו  ב�ע�". ו�העיר 
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(בקר�24)  המש�ה  בשמ�  נמש�  ש�ו�  כש�  [שהרי 

משו"ת �ת"ס יו"� ש�), היינו שכופר בתורה ובנבואת משה (ונק' 
(ראה  משה**  נבואת  בכ��  היא  תורה  ש��  א�  וכופר)  אפיקורוס 
שהביא  �"ז  �כאו'  יתור�  ועפ"ז  ה"�***).  פ"�  תשובה  ה�'  רמב"� 
נוספת   ראי'  זוהי  כי  בפ"ע,  בה�כה  מק�ט  מערי  הראי' 
שיי�  ואינו  �תוהו",  הקב"ה  צוה  ו�א  זה  �בר  הי'  �א  "ומעו�� 
�"כופר . . בתורה ובמשה רבינו". ו�� מוב� מה שכתב "בערי מק�ט 
שאי"ז  �ה��יש  וכיו"ב,  נאמר"  שופטי�  "בפרשת  ו�א  אומר"  הוא 

שיי� �כופר בתורה כו'.

. וראה �קמ� בפני� סי"א. אב� מוב� ש�"ז �ו�ק 

24) מ�י�ה י�, א.

 (
שהרי התורה העי�ה

 (

שבזה

(בפ�24)  נמש� שאו�26  �פנ"ז,  כמו"כ,  ה'25,  ונקרא משי� 
ו�� הוא נקרא "משי� ה'"27]

וא� נ��ק שני מושיעי ישרא� (בראשונה ובא�רונה), 
ומשי�  ראשו�  כ�וא�  רבינו  משה  יותר  מתאי�  �כאורה 

כ�וא� א�רו�28. 

�ו�. שניה� מושיעי� מ��ות, משא"כ – 

ו�העיר ש�� בנו�ע �מ�רי�ת� בנבואה כתב הרמב"� 
הי�30  בספר  כ�בריו  או  הנביאי�29,  מכ�  ��ו�  שמשי� 

�ו�31. "ונביא ��ו� הוא קרוב �משה רבינו" משא"כ – 

25) ש"ב יט, כב. וראה ש� כ�, א.
26) ש"א יו�, א. וכ' זה הביא הרמב"� (ה�' מ�כי� פ"א ה"ז) 

�עני� משי�ת מ��. וראה מ�י�ה ש�.

27) ש"א כ�, ז. יא. כו, ט. יא. טז. ש"ב א, י�. טז.
פ'  הפסוקי�  שער  א.  רנ�,  ז�"א   .� פ"ב,  משמו"ר  �העיר   (28

וי�י.

נביא  שהמשי�  קאפ�):  הר"י  (תר�ו�  רפ"�  תימ�  בא�רת   (29
��ו� מא� ��ו� מכ� הנביאי� א�רי משה רבינו . . מע�ותו הרי היא 

הרמה ב�ר�ות הנביאי� והנכב�ת א�רי משה רבינו.

30) ה�' תשובה פ"ט ה"ב.
31) ראה מ�י�ה ש� ברש"י שהוא נביא וכ� סוטה מ�, רע"ב. 
רוה"ק  ש'  וראה  ש�).  זוהר  ניצוצי  (וראה  א  קנ�,  מז�"ב  וקשה 
��א   – כתובי�   – ומש�י  (תה�י�  וש�מה  ��ו�  ובכ"מ  בת��תו. 

. מ�' רוה"ק ו�א נבואה נ"ה.  כסוטה ש�) – 

במו"נ �"ב פמ"ה (המע�ה השני') כתב:  וש�מה ה� 
מ� הסו� הזה ואינ� מסו� ישעי' וירמי' . . ו�ומיה� �פי שא�ו . . �א 

�ברו . . כ"א ברוה"ק.

(�העיר  נביא"  והוא  כו'  ב�ו�  "וכ�  מ"�)  (פ"�  אבות  בפיה"מ 
�ש� בא בהמש� "ויש �� ��מו� ממשה רבינו כו'"), אב� בפשטות 
ע"�  כ"א  הנבואה,  ומע�ות  במ�רי'  מ�בר  אינו  כי  ראי'  אי�  מש� 

ענווה כו' ואינו נו�ע ה�י�וקי מ�רי�ות �נבואה ורוה"ק.

בשמונה פרקי� (פ"ז): וכ� �ו� המ�� ע"ה נביא אמר כו'. וש� 
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בשתי  �יוקי�  שני  בהסברת  בהק��  זה  ויוב�  ו. 
הה�כות ש�א�"ז בה�' מ�כי� ש�. בה�' �' כתב הרמב"�: 
וא� יע�ה ע� �עת� שהמ�� המשי� צרי� �עשות אותות 
וכיוצא  מתי�  מ�י'  או  בעו��  �ברי�  ומ��ש  ומופתי� 
כו'  עקיבא  רבי  שהרי  כ�  ה�בר  אי�  א�ו32  ב�ברי� 
ו�א שא�ו  ומסיק)  כוזיבא,  מב�  הראי'  (כמו שמביא ש� 
ממנו �כמי� �א אות ו�א מופת ועיקר ה�ברי� ככה ה� 
שהתורה הזאת �וקי' ומשפטי'*32 �עו�� ו�עו�מי עו�מי� 
או  המוסי�  [וכ�33  מה�  �ורעי�  ו�א  ע�יה�  מוסיפי�  ואי� 
�ורע או ש�י�ה פני� בתורה והוציא ה�ברי� ש� מצות� 

מפשוט�, הרי זה ו�אי ב�אי ורשע ואפיקורס].

מסיי�  המשי�  המ��  ע"�  הה�כה  שבהמש�  מזה 
ומשפטי'  �וקי'  הזאת  שהתורה   .  . "ועיקר  הרמב"� 
צרי�  שמשי�  שהאומר  �כאורה,  משמע  כו'"  �עו�� 
בעו��"  �ברי�  "���ש  או  מופתי�"  או  "אותות  �עשות 
�אי�  העני�  היפ�  בתורה,  �ורע  או  מוסי�  הוא  בזה  הרי 

* שורה א�א ע� �כ� �בור ועשיר  בא �באר מארז"� "אי� 
�ו�מא  ומביא  המע�ות"  כ�  אצ�ו  שיהיו  הנביא  מתנאי  ואי�   .  .

. מש�מה ו�ו�, 

32) ב�פוסי וכת"י רמב"� הנ"� (הערה 3) "שהטפשי� אומרי�".
�וקי'  אי�   :(3 הערה  הנ"�  ברמב"�  (הובאו  כת"י  בכמה   (32*

ומשפטי' משתני� (משתנות). 

ב�פוסי�  ונשמט   (3 (הערה  הנ"�  וכת"י  ב�פוסי�  כ"ה   (33
ש�פנינו.

מוסיפי� ע�יה� כו'. אב� צרי� �הבי�: מה הקשר בי� שני 
העניני�34?

יתירה מזו: בנו�ע �נביא כתב הרמב"�35 ש"כ� נביא 
אות  �עשות  צרי�  אינו  ש��ו  שה'  ויאמר  �נו  שיעמו� 
וא�ישע  א�יהו  כאותות  או  רבינו  משה  מאותות  כא�� 
שיש בה� שינוי מנה�ו ש� עו�� א�א האות ש�ו שיאמר 
שנאמר  �בריו  ויאמנו  בעו��  �היות  העתי�י�  �ברי� 
כו'". הרי שאע"פ ש�� ש� הוא שו�� "אות . . שיש בה� 
(כבנ�ו"�)  ש�  מסיק  אינו  מ"מ  עו��",  ש�  מנה�ו  שינוי 
כותב  ו�אי��  �עו��";  ומשפטי'  �וקי'  הזאת  "שהתורה 

ש� שע�יו �עשות אות: "שיאמר �ברי� העתי�י�".

הרמב"�:  ממשי�  מ�כי�  בה�'  ש�א�"ז  בה�כה  ז. 
וא�36 יעמו� מ�� מבית �ו� הו�ה בתורה ועוסק במצות 
כ�  ויכו�  פה  ושבע�  שבכתב  תורה  כפי  אביו  כ�ו� 
ישרא� �י�� בה ו��זק ב�קה וי��� מ��מות ה' הרי זה 
ב�זקת שהוא משי� א� עשה והצ�י� (ונצ� כ� האומות 
ישרא� הרי  נ��י  וקב�  ובנה מק�ש במקומו  שסביביו33) 

זה משי� בו�אי ויתק�37 את העו�� כו'.

המוסי�  וכ�  הצנזור  ע"י  שנשמט  שבהה�כה  ה�שו�  סיו�   (34
מוב�  ועפ"ז  האיש.  �אותו  הכוונה  כנראה   – ואפיקורס  רשע  כו' 
המש� ה�שו� בה�כה ש�א�רי' ראה בהנסמ� בהערה 37. אב� �פי"ז 

– �מה הוצר� �ומר �� "ועיקר ה�ברי� . . שהתורה כו' מה�".
35) ה�' יסו�י התורה רפ"י.

ראה �קו"ש �"� ע' 358, 361-2  36) ביאור ה�כה זו ברמב"� – 
בהערות (ו�קמ� סימ� ט).

37) כ"ה ב�פוסי� ש�פנינו. אב� בכת"י ו�פוסי� הנ"� (בהערה 
3) בא כא� קטע שנשמט "וא� �א הצ�י� כו'", והתיבות "ויתק� את 
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וצרי� �הבי�: �מה אי� הרמב"� מזכיר כא� (ו�� �א 
בכ� הפרק) את המע�ות ה��ו�ות בה� מתארי� את המ�� 
 :30 במ"א  בעצמו  הרמב"�  וכמ"ש  המשי�29, 
קרוב  הוא  ��ו�  ונביא  מש�מה  יותר  יהי'  �כמה  "בע� 

�משה רבינו" (וכנ"� סוס"ה).

�. ויש �ומר הביאור בכ� זה, בהק�י� מה שהרמב"� 
ומ��מות*38)  או  (ומ��מותיה�38,  מ�כי�  ה�'  את  סי�ר 
הזמני�,  ס�ר  �פי  ��כאורה,   – הי�  ספרו  וסו�  בסיו� 
נצטוו  מצות  "ש�ש  מ�כי�  ה�'  בת�י�ת  הרמב"�  כמ"ש 
כו'  מ��  �ה�  �מנות  �אר�  כניסת�  בשעת  ישרא� 

"וכ� ה�ברי� הא�ו (ש� ישוע  העו�� כו'" ה� באמצע �בריו ש�, 
הנוצרי) וש� זה הישמעא�י . . אינ� א�א �יישר �ר� �מ�� המשי� 
וראה �קמ�  וראה ש� בסיו� �שונו.  כו'".  כו�ו  ו�תק� את העו�� 

בפני� סעי� טז.

כבהק�מת הרמב"� (ב"מני� המצות ע�  38) זהו הש� המ�א – 
ס�ר ה�כות הרמב"�") ובהכותרת בספר שופטי� וה�' מ�כי�.

בהכותרת  שי.  רפ�.  ווינציאה  הנ"�.  רומי  ב�פוס  כ"ה   (38*
ש�  הוא  וכ�  ש�.  התימני�  ובכת"י  מ�כי�*.  וה�'  שופטי�  �ספר 
(ובכמה כת"י) בהק�מת הרמב"� בסופה בהה�כות �ספר שופטי� 
ראה רמב"� ספר המ�ע (ירוש�י� תשכ"�). וש"נ. וה�כות מ�כי� – 

 – הב�ירה"  בית  ו�בנות  כו'  עמ�ק  ש�  זרעו  ו�הכרית 
הו"� �ס�ר ה�כות מ�כי� הרבה �פנ"ז בספרו39?

 – הי�  ספרו  בסיו�  זה  סי�ר  שהרמב"�  במה  וי"�, 
הרי הוא מ��יש  (וקיו�) התורה  ספר "ה�כות" – 
שזה  וכפי  ה)מ�כי�40.  (עני�  שיש בשעה  נעשה   

ה�כתא  ש�יניו  "�פי  שופטי�  �ספר  הר�ב"ז  בהק�מת   (39
ה�כתא  אינ�  �כאורה  ה�כות  כמה  א)  כי:  צ"ע,  אב�  �משי�א". 
שייכות  אינ�  ש�כאו'  ואי��  ה"�  פ"א   : (ראה  �משי�א 
�א�רי ביאת המשי�) ב) מטע� זה �� ספר ה�' והט' (ספר עבו�ה 

וקרבנות) היו צ"� ב(קירוב עכ"פ �)סיו� ספרו.

(ה�'  הרמב"�  ��עת  כי  ב�ו�ק,  אפ"�  הי'  �קרבנות  [ובנו�ע 
כו��  הקרבנות  "מקריבי�  ה"�)  פ"ב  ש�  וראה  הט"ו.  פ"ו  ביהב"� 
אע"פ שאי� ש� בית בנוי". אב� בנו�ע �ביהמ"ק וכ� השיי� �זה אי� 
�תר� כ� (ע"פ ב"ר ספס"�. ראה מנ"� מצוה צה), כי הרמב"� כתב 
בה�' מ�כי� כא� (בריש הפרק ובסופו)  בונה מק�ש (וראה 
הק�מתו �פיה"מ בנו�ע �מס' מ�ות. ה�' ביהב"� פ"א ה"�). וי�ועה 

.[ השקו"ט בזה. 

ואו�י י"�: הרמב"� בת��ת ספר הי� (ב"מני� המצות ע� ס�ר 
ה�כות הרמב"�") כתב "ספר ארבעה עשר: אכ�ו� בו מצות שה� 
מסורי� �סנה�רי� כו' ו�י� המ�� ומ��מותיו", ומכיו� שה�' מ�כי� 
כו'" – מצות הי�י�, �כ� כתבו בסו� ספרו (א� שכמה  ה� "�י� 

ה�כות שייכות �כ"א מישרא� (ראה ה�' מ�כי� פ"ה ה"ז ואי��)).

ש�מה  ר'  (בתר�ו�  קע�  מ"ע  �הרמב"�  מסהמ"צ  �העיר   (40
אב� איוב (הובא בהוצאת הר"� הע�יר)): שצונו �מנות ע�ינו מ�� 
ובסהמ"צ  (הע�יר)  תר�ומו  ראה  (אב�  שיעמי�   מישרא� 
מ�מתו  "ותהי'  ספ"�  מ�כי�  ובה�'  קאפ�).  הר"י  והוצאת  �פנינו 
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מצות וה�כות  מוב� �� בפשטות, שש�מות הקיו� ש� 
התורה היא כשיש מ�� ע� כ� ישרא�, שע� י�ו מתקיימת 
ומצות  עמ�ק)  ש�  זרעו  (�הכרית  הש�41  מ��מת  מצות 
ה�כות  כ�  קיו�  שיי�  אז  שרק  הב�ירה",  בית  "�בנות 

ומצות התורה.

כ�  ע�  שמ��42  המ��,  �ו�  ע"י  נעשה  זה  בפוע� 
ישרא� (ישרא� ויהו�ה). הוא כבש את א"י, �מר וש�ימות 
י�ו  וע�  אויביו43);  מכ�  מסביב  �ו  הני�  (וה'  �מ��מות 
ביהמ"ק  בני�  ש�  עכ"פ)  (ההכנה44  ההת��ה  היתה 
בירוש�י� (ויאמר �ו� זהו בית ה' �ו'45). ובמי�א הי' יכו� 

�היות קיו� התורה והמצוה בש�ימות.

ומ�שבתו �הרי� �ת האמת כו'".

41) ראה רמב"� ה�' מ�כי� פ"א ה"�. ספ"� ש�.
בכתר  זכה  �ו�  שנמש�  כיו�  ה"ז:  פ"א  ש�  רמב"�  ראה   (42

מ�כות והרי המ�כות כו'. ש� ה"ט.

43) ש"ב ז, א. הובא ברמב"� ריש ה�' מ�כי� ה"ב.
44) �ה"א כ�-כט.

וראה  ה"�.  ביהב"�  ה�'  ריש  הרמב"�  הביאו  א.  כב,  ש�   (45
סוטה ט, סע"א. וראה סמ"� מ"ע קס�: זמ� מצוה זו ש� בני� ביהב"� 

�א ה�יעה ע� ימי �ו�. וראה בארוכה �קו"ש �ט"ז ע' 103 ואי��.

ב�פוס  מ�כי�  �ה�'  ויב  יא  �פרקי�  �בהכותרת  �העיר   (45*

ט. ה�כות המשי� הכניס הרמב"� (בסיו� ספרו הי� 
��רו  שזהו  מכיו�  ומ��מותיה�*45,  מ�כי�  ה�'  ו)בסו� 

וענינו ש� משי� ע"פ ה�כה:

את  רק  �א  מ�כי�  �ה�'  יא  בפרק  מפרש  הרמב"� 
מהו   �� א�א  בו,  �האמי�  וה�יוב  המשי�  �ביאת  העני� 
מה  ענינו ��רו ופעו�תו ואופ� הת��ותו, וכתוצאה מזה – 

תוכ� ה�יוב �האמי� בו.

וזוהי כוונת הרמב"� בת��ת הפרק: "המ�� המשי� 
�ממש�ה47  �יושנה  �ו�46  מ�כות  ו�ה�זיר  �עמו�  עתי� 
הראשונה ובונה המק�ש ומקב� נ��י ישרא� ו�וזרי� כ� 
המשפטי� בימיו כשהיו מקו�� מקריבי� קרבנות ועושי� 

שמיטי� ויוב�ות ככ� מצותה48 האמורה בתורה":

אי� זה (רק) סיפור מה יעשה המשי�, ומה יהי' בימיו, 
�משי� הוא שהוא : א�א זוהי 

"ה�כות מ�כי� ומ��מות ומ�� המשי�". וינציאה רפ�. שי – 

46) כ"ה ב�פוסי� ש�פנינו. ובכת"י ו�פוסי� הנ"� (בהערה 3) 
"בית �ו�".

וש�  "הממש�ה".  הנ"�  וקושטא  רומי  ו�פוס  הנ"�  בכת"י   (47
ברמב"� הנ"� (הערה 3) מכת"י: בממש�ה, ממש�ה.

�' י�י�. וברוב כת"י ברמב"� הנ"� (הערה  48) צ"ע "מצותה" – 
3) "מצות� (מצות�) האמורות (האמורה)".
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1

 (�א שהוא עומ� �פעו� 
עני� ��ש),  נעשה כ� עי"ז שהוא "ובונה מק�ש 
ומקב� נ��י ישרא�" (וממי�א באי� �מטרתה ש� ביאת 

המשי� ו�מכוו� בה) "ו�וזרי� כ� המשפטי� בימיו 
ויוב�ות  שמיטי�  ועושי�  קרבנות  מקריבי�   

נ��י  קבו�  ע�  קשור  שזה   ."
ישרא� כשכ� ישרא� יושבי� ע� א�מת�49. 

היינו שכ� העניני� ש�סרו בקיו� תומ"צ מפני שהי' 

הנאמר  הכתוב  הביא  [וש�  ש�  �רמב"�  ספר  קרית  ראה   (49
ביוב�, אב� מוכ� מכא� �הרמב"� ס"� ��� שמיטי� "ככ� מצותה 
ה�'  רמב"�  וראה  ישרא�".  נ��י  ב"מקב�  ת�וי  בתורה"  האמורה 

שמיטה ויוב� ספי"ב. וכי�ועה השקו"ט בזה. ואכ"מ].

ה�  ויוב�ות"  שמיטי�  ועושי�  קרבנות  "מקריבי�  �פ"ז  והנה 
תוצאה מב' העניני� שכ' �פנ"ז: "ובונה המק�ש (ובמי�א "מקריבי� 
ויוב�ות  שמיטי�  "עושי�  (ובמי�א  ישרא�"  נ��י  ומקב�  קרבנות") 

כו'").

ואו�י מש"כ "�וזרי� כ� המשפטי� בימיו כשהיו מקו��" הוא 
מעני� הא' שכתב "�ה�זיר מ�כות �ו� �יושנה �ממש�ה הראשונה".

המשפטי�"  ב"כ�  הכוונה  �כאורה  שהרי  השייכות,  צ"ע  אב� 
�' מיתות ועו� (ראה סנה�רי� נא, ב.  – * היינו הת�ויי� 

 (
שהיו

 (
 

שזהו כ��ות עני�  �סר בש�ימות כ� ישרא� וביהמ"ק – 
שמשי�   מה  וזהו  המשי�.  ע"י  נש�מי�   – ה��ות 
הוא   – המשפטי�"  כ�  כו'   �יושנה  �ו�  "מ�כות 

מ�זיר ש�ימות ה�כות ומצות התורה. 

��בי  בפוע�,  �ה�כה  מינה  נפקא   �� שזהו  [וי"� 
�ביאתו)  שמ�כה  זה  �התבטא  צרי�  (ובמה  בו  האמונה 
רק  �א  �היות  האמונה  צריכה  המשי�,  ��ר  כיו�  
"מאמי�  א�א  מה��ות,  ישרא�  את  ��או�  כ�י  שיבוא 
כ�  ו�וזרי�   .  . �יושנה  �ו�  "מ�כות  מ�זיר  שהוא  בו" 

המשפטי�"]50.

יבוא  שהמשי�  מני�  ראי',  הרמב"�  מביא  ע"ז  יו"�. 

ובפרש"י ש� �"ה ה�כתא) ש�וזרי� בביאת המשי� (ישעי' א, כו). 
אב� ראה ר�ב"ז ה�' סנה�רי� פי"� הי"ב "שהוא (משי�) יסמו� ב"� 
ה��ו�**. ו�העיר מרמב"� ש� פ"ב ה"ה "מ�כי בית �ו� כו' יושבי� 
ו�ני� ה� את הע�". ו�העיר מקרית ספר ה�' מ�כי� ש� " 
ש�:  ספ"�  הרמב"�  �שו�  וראה  קו��".  שהיו  כמו  המשפטי�  כ� 
שאי� ממ�יכי� מ�� ת�י�ה א�א  כו' שנאמר ושפטנו 

מ�כנו כו'. ואכ"מ.

50) ועפ"ז יומתק מש"כ הרמב"� בפיה"מ פ' ��ק בסו� עיקר 
א�א  �ישרא�  מ��  שאי�  המשי�)  (�ביאת  זה   " הי"ב 
ב�ב�   ש�מה  ומזרע  �ו�  מבית 
אברבנא�)  (�ר"י  אמנה  ובראש  נביאיו".  וב�ברי  הש"י  בש�  כפר 
פ"א (שהעתיק הי"� עיקרי� מ"העתקת הר' שמוא� תיבו� . . ראוי 
שנסמו� ע�י' כו'" כ�שונו ש� רפ"א) ה�שו� "וכ� ה�ו�ק ע�  

זאת המשפ�ה".
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�יושנה  �ו�  וי�זיר את ש�ימות התורה "�ה�זיר מ�כות 
"שהרי  העי�ה ע�יו".  כו' ו�וזרי� כ� המשפטי�" – 
שבראיות א�ו יש שני פרטי�: שנאמר ושב ה"א . . וקבצ� 
שזהו  ישרא�,  נ��י  קבו�  שיהי'  יו�עי�  אנו  מזה   – �ו' 
המשפטי�"51,  כ�   .  . �ו�  "מ�כות  שיהיו  המאפשר  מצב 
הקיו� �ה�כות ומצוות התורה  ע"י  ישרא�.

"א� בפרשת ב�ע� נאמר וש� נבא בשני המשי�י� 
מי�  ישרא�  את  שהושיע  �ו�  שהוא  הראשו�  במשי� 
את  שמושיע  מבניו  שעומ�  הא�רו�  ובמשי�  צריה� 

שיהי'  שזה  יו�עי�  אנו  מזה  (בא�רונה)":  ישרא� 
הוא  המשי�,  ש�  וענינו   ,

הוא "משי� הא�רו�" ש�   – 
"משי� הראשו� שהוא �ו�"52. הראשונה – 

"במשי�  שהיו  הפרטי�  שכ�  אומר"  הוא  "וש� 
מ��  זה  הא�רו�"  ב"משי�   �� יהיו  �ו�"   – הראשו� 
המשי�. ה�� מהת��ת הת��ותו וממש�תו ע� �ש�ימות 
ש� "ומ�� פאתי מואב" ש�ו�מתו במשי� "וקרקר כ� בני 
שעיר  ירשה  "והי'  �ו�",  זה  ירשה  א�ו�  "והי'  וכ�  שת" 

אויביו זה המ�� המשי�",

מכ�  כתוצאה  שכ�  התורה,  �ש�ימות  יביא  משי� 
ע�יה�,  יש�וט  משי�  וא�רבה,  מ�כיות  משעבו�  שנפטר 

51) ראה שו"ת �יי� שא� �"א סי' צז: פירוש שיהי' מ�� ע� 
כ� ישרא� ויהו�ה כמו שאמר הכתוב ומ�� א�� יהי' �כו�� . . וכ� 

זה כ�� הרמב"� באומרו מ�כות בית �ו� �יושנה.

52) ו�העיר מסנה�רי� (צ�, סע"ב): עתי� הקב"ה �העמי� �ה� 
�ו� א�ר כו' כ�ו� קיסר ופ��י* קיסר. וראה ז�"א פב, ב. ז"� נ�, א. 

וראה צפע"נ עה"ת וי�י מט, ט.

פנויי�  "יהיו  כהו��"53  ובמצות  בתורה  "�עסוק  יתאפשר 
(וכמו  ומבט�"54  נו�ש  �ה�  יהי'  ו�א  ו�כמתה  בתורה 

שהרמב"�55 מארי� בזה)56.

שאינו  מי  "וכ�  הרמב"�  הק�מת  מוב�  עפ"ז  יא. 
נביאי�  בשאר  �א  �ביאתו  מ�כה  שאינו  או  בו  מאמי� 
ב�ב� הוא כופר א�א בתורה ובמשה רבינו. שהרי התורה 
העי�ה ע�יו כו'" (ומביא ע� זה את הכתוב "ושב ה"א �ו'" 

וא�"כ "א� בפרשת ב�ע�"):

��כאורה מה �שוב כ"כ בקשר �ה�' משי�, �ה��יש 
בתורה  א�א  כופר  הוא  ב�ב�  נביאי�  בשאר  "�א  כי 

53) רמב"� ה�' תשובה פ"ט ה"ב.
54) ה�' מ�כי� פי"ב ה"�.

55) ה�' תשובה וה�' מ�כי� ש�.
הוא  המ��  ומצות  שמ��רי  מה  בפשטות  מוב�  שעפ"ז   (56
ו�העיר  ספ"�.  ה"�.  פ"א  ש�  (כברמב"�  שנ���  
ש"אי�  זה  ו��  ומ��מותיה�"*),  מ�כי�  "ה�'  נקראו  שהה�כות 
המ�� נ��� ת��ה א�א מ��מת מצוה . . זו מ��מת שבעה עממי� 
רפ"ה),  (ש�  ע�יה�"  שבא  צר  מי�  ישרא�  ועזרת  עמ�ק  ומ��מת 
משא"כ  התומ"צ.  מקיו�  ישרא�  את  מונעי�  �וקא  א�ו  שעניני� 

מ��מת הרשות.
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�ה�'  �כאורה  שייכות  �ו  יש  זה  (עני�  רבינו"57  ובמשה 
תשובה58 שש� מ�בר או�ות ה��רי� ש� כופר וכו'59)? 

א�א שמ��יש בזה הרמב"� שענינו ש� מ�� המשי� 
("ו�ה�זיר  התורה  ומצות  בה�כות  �ש�ימות  יביא  שהוא 
מ�כות �ו� �יושנה כו' ו�וזרי� כ� המשפטי�"), אינו עו� 
עני� שנת��ה ע"י הנביאי� כי א� עני� ש� תורה ומשה 
רבינו �ופא, תורה �ופא אומרת ומבטי�ה שמשי� יבא ואז 

תהי' ש�ימות התורה60.

57) בפשטות י"� שהרמב"� בא �ה��יש תוק� האמונה ו��רה, 
ו�"ז הוא ה�כה, שהאמונה בביאת המשי� צ"� בו�אות והתאמתות 
כזה (�א כהתאמתות שמצ� "שאר הנביאי� ב�ב� א�א" התאמתות 
ועפמ"ש  ע�יו),  התורה   (שהרי  רבינו  ומשה  תורה  שמצ�) 

בה�' יסו�י התורה פ"�.

נבואת משה  כי  רבינו",  "ובמשה  מה שהוסי�   �� מוב�  ועפ"ז 
ואזנינו שמעו",  כו'  (ע"י) שעינינו ראו  סיני  נתאמתה "במעמ� הר 
עומ�ת  שהיא  "נאמנות  מביאה  רבינו  משה  בנבואת  והתאמתות 

ראה בארוכה �קו"ש �י"ט ע' 184 ואי��. �עו��" בתורה – 

הוא  ועפ"ז יומתק �� מש"כ בש�י�ה " בשאר נביאי� 
כופר", ו�א כה�שו� בקרית ספר �רמב"� ש� "כופר בתורה ובמשה 
רבינו ובשאר הנביאי�", כי �� זה הוא ה�כה – ב��ר אמונה בביאת 

המשי�.

ו�העיר מ�שונו בסו� ה"ב ש�וזר ומוסי� "אב� ב�ברי הנביאי� 
אי� ה�בר צרי� �ראי' שכ� הספרי� מ�אי� ב�בר זה".

58) ובפיה"מ פ' ��ק.
59) פ"� ה"�.

60) ראה �קמ� הערה 64.

בתורה  המפורשי�  ה�ברי�  "וא�ו  מסיי�  הוא  ו�כ� 
ה� כו��י� כ� ה�ברי� שנאמרו ע"י כ� הנביאי�", שכ� 
העניני� שנאמרו ע"י כ� הנביאי� הוא עני� בתורה עצמה, 

בש�ימות קיו� התורה והמצות.

הראי'  את  הרמב"�  שכתב  �כ�  הטע�   �� וזהו  יב. 
ראי'  רק  �א  מביא  מזה  כי  בפ"ע,  בה�כה  מק�ט  מערי 

שמפורש בתורה שע"י מ�� המשי� יהי' הזמ� ש� 
שיתוס�  מק�ט"  "בערי  שמצינו  א�א  התומ"צ,  ב 
באותה  "ויספת �� עו� ש�ש ערי� �ו'" "ו�א 

 הקב"ה �תוהו". 

כ�ומר שהתורה עצמה אומרת שצרי� עו� �בא זמ� 
. שבו יהיו  התורה 

 ('� (בה�כה  הרמב"�  מוב� מש"כ  הנ"�  כ�  ע"פ  י�. 
�עשות  צרי�  המשי�  שהמ��  �עת�  ע�  יע�ה  "וא�   –
מתי�  מ�י'  או  בעו��  �ברי�  ומ��ש  ומופתי�  אותות 
וכיוצא ב�ברי� א�ו, אי� ה�בר כ�" (שבזה הוא שו�� שני 
עניני�: �א זהו ענינו ש� משי� "�עשות אותות ומופתי� 
�אמיתתו62)  המב��  זהו  ו�א  בעו��"61,  �ברי�  ומ��ש 

61) כ�משמע �כאורה מפשטות �שונו. אב� ראה הערה הבאה.
62) כ�משמע �כאורה מהראי' מב� כוזיבא. וראה מאמר ת�יית 

המתי� רפ"ו. 

ראה  בארוכה ביאור ה�כה זו ברמב"� והש�ת הראב"� בזה – 
�קמ� סימ� טו (�קו"ש �כ"ז ע' 191 ואי��).

=  <



�וקי'  הזאת  שהתורה  ה�  ככה  ה�ברי�  "ועיקר  ומסיי� 
ומשפטי' �עו�� ו�עו�מי עו�מי�":

ש�ימות   - משי�  ש�  וענינו  ��רו  שהנ"�  שכיו� 
בקיו� ה�כות ומצוות התורה - ע� כ� א� עו�ה ע� ה�עת 
ומ��ש  ומופתי�  אותות  �עשות  צרי�  המשי�  "שהמ�� 
�ברי� בעו��" כ�י �פעו�  בעו��, הרי זה בסתירה 

63" �כ� אשר "התורה הזאת �וקי' ומשפטי' 

63) ע"פ כהנ"� יש �באר מה שהרמב"� מנה ביאת המשי� �א' 
מהעיקרי� (ראה ראש אמנה פ"� הספק ה�מישי. שו"ת �ת"ס ש�), 
שהוא �א רק "�פי שביאת המשי� באה מפורשת בתורה בנביאי� 
בתורה  כופר  כא�ו  הוא  הרי  בביאתו  הכופר  �כ�  כו'  ובכתובי� 
הש�ישית".  "והטענה  פי"�  אמנה  (ראש  כו'"  ובכתובי�  ובנביאי� 
וראה שו"ת �ת"ס ש�), כ"א �פי שזה נו�ע �ש�ימות ��ר התורה, 

שא' מ��רי' הוא שיהי' זמ� שהתורה וקיומה יהיו בש�ימות.

הזאת  ש"התורה  זה  התורה,  וש�ימות  נצ�יות  א�ר:  בס�נו� 
�וקי' ומשפטי' �עו�� ו�עו�מי עו�מי�" (�היותה רצונו העצמי ש� 
ראה בארוכה �קמ� סימ� ז (�קו"ש �י"ט 182-3) ובהערות  הקב"ה – 
וקיומה  ב�ימו�ה   �� כ"א  הבורא,  בעני�   רק  �א  הוא  ש�) 

בפוע�, וזה יהי' בביאת מ�� המשי�.

ובהיות ש��רו וענינו ש� משי� אינ� אותות ומופתי� 
ו�י�וש �ברי� בעו��, הרי מוב� �� ש�א זה הוא המב�� 

ע� אמיתתו.

ש�ו,  "האות  �אמיתתו  שהב�ינה  נביא,  כמו  ב�יוק 
�בריו  ויאמנו  בעו��  �היות  העתי�י�  �ברי�  שיאמר 
(כנ"�  ו�ו'"  ה�בר  נ�ע  איכה  ב�בב�  תאמר  וכי  שנאמר 
 – ענינו  שהוא  במה  נב�נת  שאמיתתו  היינו  סוס"ו), 

"נביא", שאומר �ברי עתי�ות64; 

ע�"ז מוב� �� בנו�ע �משי�, שאע"פ שיהי' �� נביא 
מ"מ  רבינו),  �משה  (קרוב  הנביאי�  מכ�  ויותר  ��ו�, 

בביאת  אמונה  נמנה  ש�א  הטע�,   �� שזהו  י"�  או�י  ועפ"ז 
המשי� במני�  (ראה ראש אמנה ש� פ"ה הספק ה�').  
(ויתירה מזו) זה שציווי� כו��י� אינ� נמני� במני� המצות (סהמ"צ 
שורש �). ו�העיר מ�שו� הרמב"� ה�' מ�כי� ש� "וכ� מי  
ש�  בפיה"מ  כמ"ש  בו,  �האמי�  שצרי�  כתב  ו�א  כו'",  בו  מאמי� 

(וראה ראש אמנה ספי"ט).

64) ראה רמב"� ה�' יסוה"ת פ"י ה"�: הא �מ�ת שאי� הנביא 
עומ� �נו כו'. וראה ש� ספ"ז. פ"ט ה"ב.

=  <



"

(ה�כה  מוב�  וממי�א  כנ"�,  המשי�"   " וענינו  ��רו 
בעצמו  ענינו  בא�  היא  �אמיתתו  והסימ�  שהב�ינה   ('�

"וא�65 יעמו�  היא   – 
. כפי תורה שבכתב ושבע� פה"   .
כ�  "ויכו�   – ישרא�  ש�  המצוות  בקיו�  ש�ימות  ופוע� 
כו'  ה'"  ישרא�
ש�ימות  בהבאת  פרט   �� הוא  ה'"  מ��מות  (ש"י��ו� 
קיו� התורה כנ"�, הסרת ה"נו�ש ומבט�" מצ� האומות).

זה   ש"הרי  ��עת  א�א  אינו  זה  שכ�  א�א 
שהוא משי�", או�� כאשר הוא מביא �י�י ש�ימות קיו� 
האומות  כ�  ונצ�  והצ�י�  עשה  "א�  התומ"צ  
שסביביו ובנה מק�ש במקומו וקב� נ��י ישרא�" אז �וקא 
"הרי זה משי� בו�אי". שכ� אז "�וזרי� כ� המשפטי� . . 
ש�ימות בה�כות וקיו�   – ככ� מצותה האמורה בתורה" 

.66 המצות 

65) ועפ"ז מוב� ומו��ש ביותר ההמש� �הה�כה ש�פנ"ז, ש�כ� 
מ��  "אי�  ש�  ספר  קרית  וראה  בוא"ו.   – "וא�"  הרמב"�  מת�י� 

המשי� צרי� �עשות אותות ומופתי�  כשיעמו� מ�� כו'".

66) עפ"ז מוב� בפשטות מה ש�א הביא הרמב"� (��) בת�י�ת 
הפרק שמשי� י��ו� מ��מות ה' – כי ש� מבאר ה��ר והמכוו� ש�ו 
–  שכבר הביא �ש�ימות  כו')  �יושנה  �ו�  (�ה�זיר מ�כות 

י�. ויש �הוסי� בזה, שהראיות שמביא הרמב"� �פני 

התורה, כשהוא "משי� בו�אי", משא"כ קו�� הנצ�ו� במ��מות ה'.

עפ"ז או�י יש �הוסי� (בפנימיות העניני� עכ"פ), שזה שהביא 
ובמשי�  כו'  �ו�  שהוא  הראשו�  במשי�  המשי�י�  שני  הרמב"� 
כי �ו�מת� נמצא במשי� עצמו, ב' תקופות ו�ר�ות  הא�רו� כו' – 
�א�רי ביאת המשי�: �פני שיבנה ביהמ"ק – שאז הוא ע�יי� "ב�זקת 
משי�", ב�ו�מת �ו� ש�א בנה המק�ש, וענינו י��� מ��מות (ראה 
(ש�  השכי�  ע�י  ה'  מי�  ביהמ"ק  �בני�  הכ�  והכי�   (� כב,  �ה"א 
כ�, יט); כשהוא משי�  ש"בנה מק�ש במקומו". וראה בארוכה 
מכתב כ"ק א�מו"ר מהורש"ב נ"ע (א�רות קו�ש ש�ו �"א ע' שיב, 
ונ�פס �קמ� (בספר זה) ע' תי�) בביאור �שו� רז"� "ב� �ו� בא" או 
"�ו� בא" (ע"פ הב"� או"� סקי"�) �יש ב' מ�רי�ות במשי�: ביאתו 
�פני בני� ביהמ"ק וירוש�י� (שאז הוא ב�זקת משי�) וא�ר שיבנה 
בא �ו�"  משי� את ביהמ"ק וירוש�י� �אז "כיו� שנבנית ירוש�י� – 

(משי� בו�אי). (מ�י�ה יז, ב) – 

 (47 והערה  ט  סעי�  (כנ"�  ברמב"�  ה�ירסא  משינוי  ו�העיר 
" או "בית �ו�". ואכ"מ. "�ה�זיר מ�כות 

*66) ובמק"א (סה"ש תשמ"ט �"ב ע' 750) איתא:

פרטי  �ריבוי  בהתא�  ה�  הרמב"�  שמביא  הפסוקי�  ריבוי 
העניני� שכותב או�ות ימות המשי�, ע� �סיו� העני� (והספר כו�ו) 
"ובאותו הזמ� �א יהי' ש� �א רעב ו�א מ��מה ו�א קנאה ות�רות 
�י�  כמי�  ה'  את  �עה  האר�  מ�אה  כי  "שנאמר  ומסיי�,  וכו", 
שבנו�ע �כ� פרט ופרט, יש (כנראה) ראי' מא' הפסוקי�  מכסי�" – 

שמביא �פנ"ז.

[�עת עתה �א מצאתי במפרשי הרמב"� שעמ�ו ע� �יוק זה, 
=  <



זה אינ� רק ע� כ��ות ה�ברי� בת��ת הפרק, ש"המ�� 
�יושנה  �ו�  מ�כות  ו�ה�זיר  �עמו�  עתי�  המשי� 
�ממש�ה הראשונה . . ככ� מצותה האמורה בתורה", א�א 

�� ע� הפרטי� שבה�כה*66 �67;

ב�ע�,  מפרשת  בהוכ�ה   �� הרמב"�  מביא  ו�כ� 
שנבא בשני המשי�י� . . �ו� ומשי�, את ארבעת הפרטי� 
"וש� נבא" והעניני� (בהת��ותו) ש� משי� וכמפורש – 

– שזהו ההמש� "�ה�זיר מ�כות �ו� �יושנה".
עצמ�,  ומשי�  �ו�  א)  בכ��ות:  ה�  ��וקות  וש�ש 
�) פעו�ת� ומ�כות� ע�  ב) פעו�ת� ומ�כות� בישרא�, 
אומות העו�� (ע� העו�� בכ��). ובעני� זה הש�ישי עצמו 

יש שני זמני� ועניני�, כ��קמ�.

הו�ה �ו�  מבית  מ��  "יעמו�   – בעצמ�  ענינ�  טו. 
שבכתב  תורה  כפי  אביו  כ�ו�  במצות  ועוסק  בתורה 

ושבע� פה". 

וזה מפורש בתורה "  ו�א עתה זה �ו�, 
הנבואה ע�  ו�א קרוב זה מ�� המשי�" – 

�ו� ומשי� עצמ�.

 – ב�קה"  ו��זק  בה  �י��  ישרא�  כ�  "ויכו�  ב) 
הכתוב:  בהמש�  וכמפורש  בישרא�,  ומ�כות�  פעו�ת� 
"  זה �ו�   זה המ�� 

המשי�" – שזה מורה ע� השייכות �ישרא� "כוכב 
 ." . . שבט

מ��  ש�  (ויתרונו)  ש�ימותו   �� מתבטאת  [ובזה 
המשי�, משי� א�רו� ��בי משי� הראשו�: 

כזה  שמשמעותו  "כוכב"  (א)  ה�שו�  נאמר  �ו�  ע� 
[כמוב�  א�רי�68  א��  בני  מע�  שהוא  

אב�, כיו� שספר הרמב"� הוא ��ק מהתורה שנאמר בה "הפ� בה 
והפ� בא �כו�א בה" הרי, בכ� פע� ופע� יש �הוסי� בה�ימו�, עו� 
פרט, עו� �יוק וכו', ובפרט כשנמצאי� בעקבתא �משי�א, וא� �א 

עכשיו אימתי!].

הוא  �' שמוכ�  (והפרט) שבה�כה  �הש�י�ה  בנו�ע  וע�"ז   (67
ראה �קמ� מהראי' שהביא בה�כה ב' שהיא הק�מה �ה�כה �' – 

סימ� ה' סעי' ב' (�קו"ש �כ"� ע' 109 ואי��).

68) ראה ר�"ק עה"פ. וראה ר�ב"� ורמב"� �פירוש� שקאי ע� 
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ב�ו�  המ�בר  הא',  בעני�   �� מו��שת  �משי�  והמע�ה   (71
קרוב,  בזמ�  אראנו  אב�  עתה",  "ו�א  אומר  ב�ו�  עצמ�:  ומשי� 
"ו�א קרוב", �פי שזהו עני� ומ�רי�ה נע�ית שבאה רק ובמשי� – 
�א�רי אריכות זמ� שנתרבו מעשינו ועבו�תנו בכ�י �ה�יע �ב�י' זו.

הביא  שהרי  הרמב"�  �פי'  �כאורה  הוא  וכ�  ש�.  כבת"א   (72
וע�"ז  וראה ש� �"ה בני שת.  ובראב"ע: הורס.  �ו'".  מי�  "

בר�ב"� ור�"ק. וראה תיב"ע ות"י. �קו"ש ש�. ואכ"מ.

73) ראה במקומות שבהערה הקו�מת.

=  <



וע�ו  שנאמר  המשי�  המ��  זה  אויביו  שעיר  ירשה  והי' 
מושיעי� בהר ציו� ו�ו'"74. 

��ו�  בנו�ע  משי�:  ש�  מע�תו  מובנת  בזה  [ש�� 
ש"ותהי  בכ�  מתבטא  שזה  ירשה",  א�ו�  "והי'  אומרי� 
שעיר ירשה  "והי'   – משי�  ואצ�   ," ��ו�  א�ו� 
"וע�ו  מכתוב  וכמאמר  העיר,  אנשי  רק  �א  אויביו", 
הוא  וסיו�  עשיו"  הר  את  �שפוט  ציו�  בהר  מושיעי� 

.[" 75 "

"י���  הש�ישי  ��בי  הרביעי  בעני�  היתרו�  טז. 
י�", ע�  מי�  "ומש�ו   – האומות  ונצ�ו�  ה'"  מ��מות 

 .  . "וי���  ירשה",   .  . "ומש�ו  עצמ�  ה�שונות  מ�  מוב� 
כיבוש  ��בי  ירושה  �י�וש  וב�ו�מת  העו��",  את  ויתק� 
 (וע"� ב' עניני� א�ו שמצינו ��בי א"י שנ�ק�ה בכיבוש 

ובירושה)76:

זו   " שהרי  במקומו"  מק�ש  �"ובנה   �� �שיי�  וי"�   (74
" (מ�י�ה י, א. וראה זב�י� קיב, ב. קיט, א) שענינה ירושה 
וקביעות שאי� א�רי' היתר (הפסק). וראה רמב"� ה�' ביהב"� פ"א 
כי ה"�. �קו"ש �ט"ז ע' 465 ואי��. ומה ש�א נרמז בפסוק בפ"ע – 
- זה נכלל (ביחד עם "וקבץ נדחי ישראל") בממשלתו על ישראל

ספרי ברכה לד, יוד. ועוד) מנבא על מפלתם של אוה"ע ושליטת 
(ד"ועלו  ב  לט,  (סנה'  לעובדי'  בנוגע  מרז"ל  וע"ד  עליהם.  ישראל 
מושיעים בהר ציון וגו'" (שהביא הרמב"ם בסוף ההלכה כאן) הוא 
מואב",  את  "ויך   - דוד  בענין  גם  ושם  עובדי').  נבואת  סיום 

שהביא הרמב"ם כאן).

כיבוש מ��מה, הוא באופ� ש� עני� מ��מה ונצ�ו� – 
"קרקר" "ומש�ו" –  היפ� מציאות ורצו� הנכבש:

משא"כ עני� הירושה "והי'  שעיר", הוא א�רבה, 
ע�  ושו�ט  שכובש  ו�א  �ו,  ושיי�  שקרוב  עני�  שנו��י� 

א�ר.

וע�"ז מוב� ה�י�וש ב" את העו�� כו�ו �עבו� 
", ע� "וי��� מ��מות ה' . . ונצ� כ� האומות  את ה' 
שסביביו", שה� עצמ� מכירי� באמת במ�כותו ש� מ�� 
ע"י  (שנשמטה  הה�כה  בסיו�  ומפורש  [וכמרומז  המשי� 
וירו�  ויצ�י�  באמת  המשי�  מ��  "וכשיעמו�   הצנזור) 
נ��ו  ששקר  ויו�עי�  �וזרי�  כו��  ה�  מי�  ו(י)נשא 
בה�  ונפע�  הטעו�"].  ואבותיה�  ושנביאיה�  אבותיה� 

"�קרא כו�� בש� ה' ו�עב�ו שכ� א��"77.

שהיא  כמו  המשי�,  בביאת  הש�ימה  האמונה  וע"י 
שיבא  יו�  בכ�  �ו  א�כה  �ביאתו",  ו"מ�כה  תורה  עפ"י 
זה  הרי  משי�),  בה�כות  ה�ימו�   �� בזה  שנכ��  (וי"� 

77) ושייכות עני� זה �מ�� המשי� מוב� ממ"ש ש� (פ"� ה"י) 
"צוה משה רבינו מפי ה�בורה  את כ� באי העו�� �קב� מצות 
שנצטוו בני נ�". וראה ש� ספ"� "ו�מ�אות העו�� צ�ק". ואו�י י"� 
ה�'  עני�  בי�  כה�י�וק  עניני�,  ב'  כו'")  ו"�מ�אות  ("�כו�",  שה� 

ועני� ה�' שבפני�.

וראה �קמ� סימ� י' (�קו"ש �כ"� ע' 174 ואי��).

=  <

בפרשת  הרמב"ם  כתב  שלכן  עכ"פ)  הרמז  (ע"ד  י"ל  ואולי      
מפלת  ע"ד  הי'  נבואתו  שעיקר  מה  ולהדגיש  להסביר  בלעם, 
והי'  מיני'  ע"ד  עליהם, שהוא  המשיח  ומלך  דוד  ושליטת  האומות 
אבא ניזיל בי' נרגא,  שהנביא של אוה"ע (שהוא בדוגמת משה* - 

במדריגת  שהי'  פמ"ה,  ח"ב  מו"נ  ראה   - בלעם  נבואת  בדרגת   (*    
רוה"ק (ולא נבואה) כדוד ושלמה. וראה פי' קרשקש ואברבנאל שם. 
ובצפע"נ עה"ת פרשתנו (כב, לה) דאח"כ עלה בגדר נביא כו' ואח"כ 
זו  לנבואה  שייך  שזה  שם,  קצת  ומשמע  רבנו.  כמשה  שיהי'  רצה 

האחרונה. עיי"ש.

- "וקם שבט מישראל".

.  75) ראה לעיל הערה *21
 76) להעיר מלקו"ש חט"ו ע' 601.
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I .  F O U R  P R O P H E C I E S

I N T R O D U C T I O N

Last week we learned that Mashiach’s primary role will be to  restore 
the practice of Torah and mitzvos to what it was when we lived in 
Erets Yisrael. In this context, we explored the two proofs from the 
Torah that the Rambam cited.

The first proof is from the book of Devarim, where the Torah 
foretells that Hashem will return the Jewish people to Erets Yisrael, 
which will enable us to fulfill all the mitzvos that are related to living 
in Erets Yisrael. The second proof is from the prophecy of Bilam in 
the book of Bamidbar, where the Torah speaks of Mashiach’s role as 
a successor to David Hamelech.

We explained that as a king, Mashiach will restore all that David 
Hamelech accomplished: he will rebuild the Beis Hamikdash and 
provide stability and security, which will enable us to fulfill all 
the mitzvos.

This leaves us with a disturbing question: Are we waiting for thou-
sands of years just to return to David Hamelech’s days? As wonderful 
as those days were for us in Erets Yisrael, the rest of the world was 
pagan. Moreover, many of them secretly detested us and attacked 
us whenever they could. Eventually, they succeeded in uprooting us 
from our land.

Will Mashiach not do better? Can’t Mashiach improve on David 
Hamelech’s achievements and actually transform the status quo so 
that Hashem could be revealed, and the nations of the world could 
embrace Him openly? Doesn’t it stand to reason that the endgame 
of creation is for the entire world to acknowledge its Creator and 
embrace Him willingly?

To answer this question and to gain a better understanding of 
how profoundly Mashiach will impact the world, leaving no stone 
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unturned and no soul unmoved, we must delve into Bilam’s proph-
ecy in more detail.

Last week, we didn’t read Bilam’s actual prophecy. We just men-
tioned that he correlated David Hamelech with Mashiach. Today, we 
will explore Bilam’s words more carefully and learn the Rebbe’s keen 
analysis of the links that he drew between them:

T e X T  1

Numbers 24: 17–19

ֵׁשֶבט  ְוָקם  ִמַיֲֽעֹקב  ּכֹוָכב  ָדַרְך  ָקרֹוב  ְוֹלא  ֲאׁשּוֶרנּו  ַעָּתה  ְוֹלא  ֶאְרֶאנּו 
ִמִיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲֽאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל־ְּבֵני־ֵׁשת. ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה 

ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל ֹעֶׂשה ָחִיל.

I see it, but not now; I behold it, but not soon. A star has gone forth 
from Yaakov, and a staff will arise from Israel, crushing Moav’s princes 
and uprooting all of Sheis’s descendants. Edom will be possessed, and 
Se’ir will be inherited by his enemies and Israel will triumph.

Bilam was discussing a future event. “I see it, but not now”—it will 
happen, but not just yet. Which event was he discussing here?

Rambam delves into these words and explains that Bilam was 
discussing two separate epochs. The epoch of David Hamelech 
and the epoch of Mashiach. He broke down these epochs into four 
statements:

T e X T  2

Rambam, Mishneh Torah, Hilchos 
Melachim Umilchamoseihem, 11:1

“ֶאְרֶאנּו ְוֹלא ַעָּתה,” ֶזה ָדִוד.  .1

“ֲאׁשּוֶרנּו ְוֹלא ָקרֹוב,” ֶזה ֶמֶלְך ַהָמִׁשיַח.
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“ָדַרְך ּכֹוָכב ִמַיֲעֹקב,” ֶזה ָדִוד.  .2 
“ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִיְׂשָרֵאל,” ֶזה ֶמֶלְך ַהָמִׁשיח.”

“ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב,” ֶזה ָדִוד. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר “ַוַיְך ֶאת מֹוָאב ַוְיַמְדֵדם   .3
ַּבֶחֶבל” )שמואל ב: ח, ב (.

ַעד  ִמָים  “ּוָמְׁשלֹו  ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו,  ַהָמִׁשיַח,  ַהֶמֶלְך  ֶזה  ְּבֵני ֵׁשת,”  ָּכל  “ְוַקְרַקר 
ָים” )זכריה ט, י(.

ַלֲעָבִדים”  ְלָדִוד  “ַוְּתִהי ֱאדֹום  ֶׁשֶנֱאַמר  ָדִוד,  ֶזה  ְיֵרָׁשה,”  “ְוָהָיה ֱאדֹום   .4
ְוגוֹ’ )שמואל ב: ח, יד(

“ְוָהָיה ְיֵרָׁשה” ְוגֹו’, ֶזה ַהֶמֶלְך ַהָמִׁשיַח, ֶׁשֶנֱאַמר, “ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִציֹון” 
ְוגֹו’ )עובדיה א, כא(.

1. “I see it, but not now” refers to David.

“I behold it, but not in the near future” refers to Mashiach.

2. “A star will go forth from Yaakov” refers to David.

“And a staff will arise from Israel” refers to Mashiach.

3. “Crushing all of Moav’s princes” refers to David, as the Torah states, 
“He smote Moav and measured them with a line” (II Shmuel 8:2).

“Uprooting all of Sheis’s descendants” refers to Mashiach, about whom 
the Torah states, “He will rule from sea to sea” (Zechariah 9:10).

4. “Edom (Esav’s descendants) will be possessed” refers to David, as 
the Torah states, “Edom became servants of David” (II Shmuel 8:6).
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“Se’ir (Esav’s extended family) will become the inheritance” refers to 
Mashiach, as the Torah states, “Saviors will ascend Mount Zion to 
judge the mountain of Esav” (Ovadiah 1:21).

Last week we learned that Rambam cited Bilam’s prophecy to demon-
strate that Mashiach will succeed David Hamelech, and thereby 
restore the Davidic kingdom. But this point is made by stating that 
the two are joined in Bilam’s prophecy. Why does Rambam break it 
down so carefully into four categories? Wouldn’t it be sufficient to 
demonstrate the general link?

The casual reader might reasonably conclude that since Rambam 
needed to demonstrate a general link, he figured that he may as 
well decode the entire prophecy. But as we learned last week, the 
Rebbe’s approach is that nothing in Mishneh Torah is superfluous. If 
Rambam added extra words, he was hinting at a message about the 
era of Mashiach that is not readily available.

What might that message be?

S U M M A R Y

By analyzing the prophecies of Bilam, Rambam highlights four links 
between David Hamelech and Mashiach. This demonstrates that 
Mashiach will succeed David Hamelech and become a Jewish king.

In the next section we will break down these four categories and dis-
cover that each represents a new stage in the journey to redemption.

The Entire Torah

Rambam demonstrates that 
each pasuk in this prophecy 
speaks of mashiach. Rambam 
goes further in the next 
halachah and writes that all 
the books of the prophets 
are filled with the subject 
of mashiach. This sounds 
hyperbolic because most 
chapters of the prophets 
speak of other subjects. 
The Rebbe explains 
that the Rambam meant 
precisely what he wrote. if 
you drill down enough and 
explore the writings of the 
commentaries, you will find 
relevance to mashiach in 
every single pasuk, including 
pesukim that speak of Galus.

Sefer Hasichos 5751:2, p. 518
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I I .  F O U R  M E S S I A N I C  AC H I E V E M E N T S

A  G R A D UA L  T R A N S F O R M AT I O N

The Rebbe explains that each of these four categories is a critical 
stage on the road to universal redemption. Mashiach will change the 
world. Under his influence, every human will embrace G-d readily 
and enthusiastically. But it will be a long process. He will begin by 
working on himself, then work with the Jewish people, and finally 
focus on all of humanity. In each of these stages, Mashiach will pick 
up where David Hamelech left off.

The Rebbe begins his analysis by reflecting on Rambam’s criteria for 
an authentic Mashiach:

T e X T  3

Rambam, Ibid., 11:4

ְוִאם ַיֲעֹמד ֶמֶלְך ִמֵּבית ָדִוד הֹוֶגה ַּבּתֹוָרה ְועֹוֵסק ְּבִמְצֹות ְּכָדִוד ָאִביו, ְּכִפי 
ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה.

ְוָיֹכף ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵליֵלְך ָּבּה ּוְלַחֵזק ִּבְדָקּה.

ְוִהְצִליַח,  ָעָׂשה  ִאם  ָמִׁשיַח.  ֶׁשהּוא  ְּבֶחְזַקת  ֶזה  ֲהֵרי  ה’,  ִמְלֲחמֹות  ְוִיָלֵחם 
ונצח כל האומות שסביביו1, ּוָבָנה ִמְקָדׁש ִּבְמקֹומֹו, ְוִקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל, 

ֲהֵרי ֶזה ָמִׁשיַח ְּבַוַדאי. 2

1 The phrase: שסביביו האומות  כל   doesn’t appear in the conventional version of the ונצח 
Rambam. However, it appears in the Yemenite manuscripts of Mishneh Torah that were 
carefully preserved by the Yemenite Jewish community.
2 This section is broken down in an unusual fashion. Ordinarily, the first few words of 
this section, “If he will fight the wars of Hashem, he may be assumed to be Mashiach,” is 
the end of section two. Until this point, he is presumed to be Mashiach, if he goes on to 
accomplish two pivotal feats, building the Beis Hamikdash and ingathering the exiles, he 
makes the critical transition to the definite Mashiach.

The Rebbe breaks it down in this unusual fashion because, in this sichah, the Rebbe is 
not focused on when Mashiach transitions from presumptive to actual. In this sichah, the 
Rebbe is concerned with the transition from fighting the nations to changing the very 
fabric of their nature, so that they willingly accept the one G-d. The transition here occurs 

From Moshe To Mashiach

mashiach will transform 
the world into a habitat 
for G-dliness and spark 
a universal shift toward 
hashem. he will achieve 
this transcendental feat by 
the power of his absolute 
commitment to the Torah. 
Torah transcends all of 
creation. Through the Torah, 
even the material world can 
channel divinity and holiness. 
This is why our sages 
taught, “moshe was the first 
redeemer and will be the final 
redeemer” (Shemos Rabbah 
2:4). They couldn’t have 
meant that moshe will be the 
actual mashiach since he was 
not from shevet Yehudah. 
They meant that mashiach 
will redeem the world from its 
limitations through the power 
of the Torah that moshe 
revealed.

Likutei Sichos 11, pp. 8–13
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ֶאל  ֶאְהֹּפְך  ָאז  “ִּכי  ֶׁשֶנֱאַמר,  ְּבַיַחד  ה’  ֶאת  ַלֲעֹבד  ֻּכלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ִויַתֵקן 
ַעִמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָלם ְּבֵׁשם ה’ ּוְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד” )צפני’ ג ט(.

If a king will arise from the House of David who, like David his ances-
tor, will diligently contemplate the Torah and observes its mitzvos as 
prescribed by the written and oral Torah;

And who will compel all of Israel to walk in (the ways of the Torah) 
and rectify any breaches in its observance;

If he will fight the wars of Hashem, he may be assumed to be Mashiach. 
If he succeeds in the above, conquers all the nations around him, builds 
the Beis Hamikdash in its proper place, and gathers the dispersed of 
Israel, he is definitely Mashiach.

He will then rectify the entire world by motivating all the nations 
to serve Hashem together, as the Torah states: “I will transform the 
peoples to a purer language that they all will call upon the name of 
Hashem and serve Him with one purpose” (Tsephaniah 3:9).

In this reading, we see that Mashiach appears to have four criteria.3

1. To be a diligent student of Torah and a meticulous observer 
of mitzvos.

2. To persuade Jews to return to the path of Torah and mitzvos.
3. To defeat the nations that would seek to prevent this.4

4. To rectify the entire world and motivate all nations to serve G-d.

after he is definitively Mashiach. Therefore, it is at this point that Rambam’s language 
shifts from “fighting” and “conquering” to “rectifying” and “motivating.”
3 These are different from the specific accomplishments that we discussed last week. 
Those were the four things he is meant to accomplish for Jews when he redeems them. 
He must restore (a) the Davidic kingdom, (b) the Beis Hamikdash, (c) the Jews to their 
Land, and (d) the laws of the Torah. These criteria begin before the Redemption and 
affect the entire world, not just the Jews.
4 This section also includes building the Beis Hamikdash and bringing about the ingath-
ering of Jews. However, despite their critical importance, they are not relevant to today’s 
discussion. They were relevant to last week’s discussion.
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With these criteria, Rambam traces a path from Mashiach’s private 
life to the world at large. Let’s break it down step by step:

1. If Mashiach is meant to restore the Torah, as we discussed last 
week, he must be diligent in Torah study and meticulous in 
mitzvah observance.

2. Any Torah scholar can be diligent and scrupulous, but to be 
Mashiach one also needs to be a positive influence on others. 
This means to teach, cajole, inspire, and persuade the Jewish 
people to embrace Hashem with such dazzling love that the pro-
saic allures of mundane life will seem pedestrian by comparison.

3. Over the years, there were many Jewish leaders who worked dili-
gently to teach and inspire their fellow Jews. But to be Mashiach, 
his influence must be felt throughout the world. Today, the world 
is ruled by a host of governments, social systems, and value sets 
that are not in line with the Torah. Mashiach will be such a force 
for the truth that the nations will feel compelled to support the 
Jews as we build the Beis Hamikdash and return to Erets Yisrael.5

4. If he does this, he is certainly Mashiach, but his job is not over. 
Compelling the nations to embrace G-d means that it is against 
their will. Once his teachings take root and the Mashiach atmo-
sphere prevails, it will perforce make an indelible impression on 
all of humanity. He will create an environment so in sync with 
G-dliness that the nations will be moved, of their own free will, 
to serve Hashem and to facilitate maximum mitzvah observance. 
When the nations proclaim their enthusiastic allegiance and love 
for the one true G-d, Mashiach will truly be a global king.

5 This need not be through actual war, necessarily. It can also be achieved through the 
power of his charisma and the profundity of his wisdom. In other words, it can be a battle 
of wills and a war of words that is conducted with love and respect. See Yeshayahu 11:4, 
 He will strike the earth with the staff of his mouth -“ְוִהָּכה־ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע”
and with the beat of his lips he will slay the wicked. See Toras Menachem 5752:1, p. 297.

What We Can and Must Do

The alter Rebbe explained 
in Tanya (chapter 37) that 
mashiach will come because 
of our work and actions 
during Galus. Therefore, our 
work must be consistent 
with the results that they will 
produce. mashiach will (a) 
inspire himself, (b) inspire the 
Jewish people, and (c) inspire 
the nations. accordingly, our 
efforts must focus on all three 
areas. We must (a) commit 
ourselves to diligence in 
Torah study and mitzvos, 
(b) inspire other Jews to 
do likewise, and (c) inspire 
universal observance of the 
Sheva Mitzvos Benei Noach.

Toras Menachem 5745:3, p. 
1718
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T R AC I N G  T H E  P R O P H E C Y

These four criteria are logical, but how did Rambam know to set 
them up precisely this way?

When considering these criteria, most people might not catch the 
significance of the fact that they break down into four parts. But to 
the Rebbe, this fact looms large. It is like a road sign that points back 
to Bilam’s prophecy, which also included four stages. 

When you look at these four prophecies, you see that they teach us 
Mashiach’s four criteria. Together they tell us what we can expect of 
Mashiach, and how we might learn to identify him when he comes.

Let’s break it down:

1. When Bilam said, “I see it, but not now,” referring to David, and 
“I behold it, but not soon,” referring to Mashiach, he was describ-
ing the person. He saw their virtue and scholarship. He beheld 
their diligence and scruples. He could see them in the future.

2. When Bilam proclaimed, “A star has gone forth from Yaakov,” 
referring to David, and “A staff will arise from Israel,” referring 
to Mashiach, he was describing their influence on the Jews. The 
people of Yaakov looked up to David Hamelech, as people look 
up to a star, and were inspired to emulate him by seeking higher 
and better spiritual achievements. As a staff that rules over Israel, 
Mashiach will similarly lead and inspire the Jewish people.

3. When Bilam prophesied that they would, “crush Moav’s princes,” 
referring to David, and “uproot all of Sheis’s descendants,” 
referring to Mashiach, he was describing their influence over 
the nations. David Hamelech fought many wars against Israel’s 
neighboring tribes until peace settled over the Land. Mashiach 
will use his compelling force to silence all opposition and ensure 
universal compliance with his ideals.

4. When Bilam concluded, “Edom will be possessed,” referring to 
David, and “Se’ir will be inherited by his enemies,” referring to 
Mashiach, he was talking about the nations embracing G-d out of 
goodwill. Saying that Edom will become the possession of David 
Hamelech means that they will subscribe to the Jewish mindset 
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and serve it willingly. Similarly, saying that Se’ir will be inherited 
by Israel means that Se’ir will embrace the Jewish heritage.

We now understand precisely why Rambam analyzed each of the 
four prophecies rather than demonstrating in broad terms that 
Mashiach would succeed David Hamelech. He wanted to demon-
strate that Mashiach will restore everything that David Hamelech 
achieved for the Jews. He will be David Hamelech’s equal in Torah. 
He will exert a positive influence on the Jewish people like David 
Hamelech. He will dominate his enemies like David Hamelech, and 
he will eventually bring them around as David Hamelech did.

S U M M A R Y

Rambam identified four criteria for Mashiach. Bilam offered four 
prophecies about David Hamelech and Mashiach. The criteria and 
prophecies line up perfectly to demonstrate that Mashiach will 
restore everything that David Hamelech achieved for the Jews.

In the next section we will demonstrate that Mashiach will not only 
restore what David Hamelech accomplished; he will improve on it.
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I I I .  C O S M I C  L E A P S

I M PAC T  O N  J E W S

We began this lesson with a question: Have we waited thousands of 
years only to have a repeat of David Hamelech’s accomplishments? 
Surely, the era of Mashiach, the pinnacle of creation and endgame of 
history, is meant to supersede that. Surely, G-d’s creation is meant to 
embrace G-d completely and fully, unlike the pagan nations in the 
days of David Hamelech. Yet, everything we learned till now only 
tells us that Mashiach will be a David Hamelech 2.0.

Moreover, as much as David Hamelech accomplished, it wasn’t 
enough because his achievements eventually eroded. Mashiach can’t 
afford to merely repeat what David Hamelech did. He will need 
to improve upon it in a resounding way so that his achievements 
remain for posterity.

As the Rebbe analyzes the prophecies cited by Rambam, he demon-
strates that this, too, is implicit in Rambam’s message.6 In each of 
the criteria that we discussed above, Mashiach will not only pick up 
where David Hamelech left off, he will supersede him.

In the section describing their influence over the Jewish people, the 
Rebbe found subtle differences in the text that highlights Mashiach’s 
superiority over David Hamelech:7

T e X T  4

The Rebbe, Likutei Sichos 18, pp. 282–283

אויף דוד’ן ווערט געזאגט דער לשון א כוכב וואס ווייזט אויף אזא וואס 
איז מרומם ומנושא פון אנדערע בני אדם . . אבער בנוגע צו משיח’ן 
זאגט ער וקם שבט, וואס פירושו כפשוטו איז מלך רודה ומושל, וואס 

דאס איז בגלוי בא משיח’ן, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה.
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David is described as a star, which implies exaltedness over ordinary 
people.8 . . . Mashiach is described as a ruler—a king who rules domi-
nantly.9 This is expressed through Mashiach’s ability to compel Israel to 
walk in the Torah’s ways and rectify its breaches.

As an exalted ruler, David Hamelech set an example for the people to 
follow, but he didn’t engage with them to teach and guide them. Like 
a star, he was at the top and the people would look up and emulate 
him. Mashiach will not only set an example, but also rule. Despite 
his exaltedness, he will integrate with the people and find pathways 
to their minds and hearts. His teachings will be so compelling that 
they will respond to him.10

D O M I N A N C E  O V E R  N AT I O N S

With respect to their ability to bend the nations to their will, the Rebbe 
found similar nuances that reveal the differences between them.

T e X T  5

The Rebbe, Likutei Sichos, Ibid.

בא דוד איז נאר )א( מחץ )ב( פאתי מואב, און בא משיח’ן )א( וקרקר 
)ב( כל בני שת די שליטה אויף אלע אומות.

David is described as (a) crushing (b) the princes of Moav whereas 
Mashiach will (a) uproot (b) all descendants of Sheis—all the nations.

8 See Radak, Numbers 24:17, “Because of his power and exalted greatness, a king is 
like a star.”
9 Rashi, ad loc.
10 Another nuanced difference is that in the section about David Hamelech, we are 
described as Yaakov; in the section about Mashiach, we are described as Yisrael. Of the 
two, Yaakov, which means a heel, describes Jews at their lowest level. Yisrael, which 
means a G-dly minister, describes the Jews at their highest level.
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When the enemy is crushed, they can rebuild and mount a counter-
attack. Also, if only one enemy is crushed, they can seek assistance 
from their allies. When all the enemies are not only crushed, but also 
uprooted, there is no hope for further resistance.

Indeed, despite David Hamelech’s dominance over his enemies, 
the Jewish people were eventually exiled from Erets Yisrael. When 
Mashiach will compel the nations to stand aside as Jews rebuild the 
Beis Hamikdash and return to Erets Yisrael, it will be for posterity.

R E C T I F Y I N G  T H E  W O R L D

The final benchmark that Mashiach will reach is rectifying the world 
so that the nations will freely acknowledge G-d and serve Him, 
shoulder to shoulder. David Hamelech achieved this to a degree,11 
but Mashiach will outpace him:

T e X T  6

The Rebbe, Likutei Sichos, Ibid.

בנודע לדוד זאגט מען, "והי' אדום ירשה," וואס דאס דריקט זיך אויס 
משיח'ן—"והי'  בנוגע  און  עבדים."  לדוד  אדום  "ותהי  וואס,  דעם  אין 
אין  זאגט  ער  ווי  און  העיר.  אנשי  די  נאר  ניט  אויביו,"  שעיר  ירשה 
פסוק, "   ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו," וואס סיומו איז, 

"והיתה לה' המלוכה."

Of David it is written, “Edom will be possessed,” which is expressed 
through, “Edom became servants of David.” Of Mashiach it is written, 
“[Mount] Se’ir will be inherited,” as the passage states, “Saviors will 
ascend Mount Zion to judge the mountain of Esav,” and it concludes 
with the words, “and G-d will have the kingdom.”

11 As reflected by the many nations who streamed to the Beis Hamikdash during the 
reign of King Solomon (his son and successor) to bring offerings and to acknowledge 
the one G-d.
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Mashiach will do two things better than David Hamelech. (A) David 
Hamelech swayed the nations to serve him. Surely, they had a rela-
tionship with G-d through David, but it was not direct. Mashiach 
will establish G-d as the king of the world, and the nations will 
submit directly to G-d.12 (B) As we delineated in the previous sec-
tion, David Hamelech only held sway over a small group of people 
compared to Mashiach, who will hold sway over the entire world.13

C O N C LU S I O N

Had Rambam merely pointed out that Bilam linked Mashiach to 
David Hamelech, we would only know that Mashiach would restore 
the Torah to what it was in David Hamelech times as we learned 
last week. By breaking down the four prophecies, which inform 
Mashaich’s four criteria, Rambam clued us in to Mashiach’s global 
mandate. He will create an atmosphere so holy and compelling 
that the entire world, not only the Jews, will be inspired to embrace 
Hashem utterly and completely. Every sentient being will declare 
their total allegiance to Hashem and become completely responsive 
to His will.14

We have thus expanded our understanding of Mashiach’s role as 
the restorer of the Torah. We don’t only mean that he will restore 
our ability to perform all the mitzvos. We also mean that through 

12 There is a deeper element here. David Hamelech’s emphasis was on bringing the 
nations to serve G-d. Mashiach’s emphasis will be on revealing that G-d is the true king 
of the world. The focus won’t be on the people, it will be on G-d. The people’s servitude 
will result from that.
13 The Rebbe also points out that by looking carefully at these pesukim we can see 
the distinction between the third and fourth stages. The third stage speaks of fighting 
a war and crushing the enemy, which implies that the enemy would have continued to 
fight had they not been defeated. The fourth stage speaks of inheritance and rectifying 
the world. When we inherit something, it belongs to us truly and fully. Similarly, when 
Mashaich comes, the nations will embrace Hashem without reservation and will, there-
fore, make a lasting and irreversible commitment. 
14 See Igros Melech 2, p. 84. See also Sefer Hasichos 5748:2, p. 389, where it is noted 
that, ironically, Mashiach will only fulfill his mandate when the non-Jews embrace G-d. 
Everything he will do for Jews won’t fulfill his messianic mandate because it won’t be 
unique to him. Shlomo Hamelech and Chizkiyahu Hamelech both already achieved that.
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his efforts, the Torah will assume its natural and inherent role as a 
universal spiritual guide.

May our learning about Mashiach, and our excitement over his 
coming, hasten his arrival. Amen.

S U M M A R Y

Everything that David Hamelech did, Mashiach will do better. This 
is why Mashiach’s achievements will be felt throughout the world 
and will remain for posterity.

K E Y  P O I N T S

1. Mashiach’s ultimate goal will be for every sentient being to 
recognize and embrace the one G-d. Accordingly, Mashiach will 
outpace even the achievements of David Hamelech, whom he 
will succeed.

2. David Hamelech inspired the Jews and enabled them to fulfill all 
the mitzvos. Mashiach will inspire them to even greater heights.

3. David Hamelech was victorious over the neighboring nations. 
Mashiach will bend the entire globe to his will.

4. David Hamelech helped Israel’s neighboring nations see the light 
of the Torah. Mashiach will inspire a global movement, as all 
people will embrace and worship G-d.
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ג

"ושם נבא בשני המשיחים" – 
מלכותם של 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

�

א

מדוע מביא הרמב"ם שתי הוכחות לביאת המשיח?

בסוף הלכות מלכים )פרקים יא, יב(, כשמתחיל את הרמב"ם ההלכות הנוגעות לגאולה העתידה 

לבוא ולמלך המשיח, הנה לאחר שמגדיר  את פעולותיו של מלך המשיח כותב וזה לשונו: "וכל 

מי שאינו מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה 

שבותך""  את  אלוקיך  ה'  "ושב  ג(  ל,  )נצבים  שנאמר  עליו,  העידה  התורה  שהרי  רבינו,  ובמשה 

)פי"א ה"א(.

"אף  המשיח:  ביאת  בו  שנתבאר  בתורה  מקום  עוד  ומביא  הלכה(  )באותה  הרמב"ם  וממשיך 

בפרשת בלעם נאמר. ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל 

בהמשך  מכן,  ]ולאחר  ]באחרונה["  ישראל  את  שמושיע  מבניו  שעומד  אחרון  ובמשיח  צריהם.  מיד 

ההלכה, מונה הרמב"ם את פרטי נבואת בלעם, ומפרש אלו דברים בה עוסקים בדוד המלך ואלו במלך המשיח, וראה 

בזה לקמן ס"ד[. 

עיונים בדברי הרמב''ם במהות גאולתן של ישראל

אולה
אוצרות הג



אוצרות הגאולה ד

והיינו שבהלכה זו הביא הרמב"ם ב' ראיות מהתורה שבכתב אודות ביאת משיח צדקנו, הא' 

מפרשת נצבים בה נאמר הייעוד שהקב"ה ישיבנו לארץ ישראל, והב' מ"פרשת בלעם", שנבא 

בלעם על שני המשיחים – דוד המלך ומשיח צדקנו.

וצריך ביאור, מה טעם נזקק הרמב"ם לב' ראיות שונות שהגאולה העתידה מפורשת בתורה, 

והרי לכאורה די בראי' הראשונה בלבד, ומה מוסיפה הראי' מנבואת בלעם על "ושב ה' אלקיך 

את שבותך"?

ב

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

והנה, הוספת הראי' השני' מפרשת בלעם על הראי' הראשונה מובנת בפשטות, שכן בראי' 

ידי  – לא מפורש שהגאולה תהי' על  – "ושב ה' אלקיך את שבותך"  נצבים  הראשונה מפרשת 

משיח,  ידי  על  תהי'  שהגאולה  בו  שמפורש  בלעם,  מנבואת  הראי'  מוסיף  ולכן  צדקנו,  משיח 

שהרי הוא נבא על שני המשיחים.

אמנם עדיין צריך ביאור, שכן אם רק זו בלבד הייתה כוונת הרמב"ם, להוכיח שתבוא הגאולה 

על ידי משיח צדקנו, מה טעם הדגיש בדבריו שנבא בלעם בשני המשיחים, בדוד ובמלך המשיח, 

והרי בכדי לבאר שתבוא הגאולה ע"י מלך המשיח, די בזה שיבאר הא דנבא בלעם אודות מלך 

המשיח, ומאי קמ"ל הכא שבנבואת בלעם יש גם נבואה אודות "משיח הראשון שהוא דוד"?

שמדגיש  מזו,  ויתירה  דוד,  אודות  הנבואה  גם  הרמב"ם  שמביא  שהטעם  לומר,  אפשר  והי' 

את היותו נקרא "משיח" כמו מלך המשיח, הוא כדי לחזק את תוקף אמונתנו בביאת המשיח:

להם  שקם  לעולמים  הי'  כבר  אלא  לעתיד,  רק  שיהי'  חדש  דבר  אינו  שמשיח  כשיודעים 

לישראל מלך משיח שהושיעם מצרותיהם, הרי זה מחזק את האמונה שגם לעתיד יקום משיח 

שיושיע את ישראל )ועל דרך הא דהגמ' )סנהדרין צא, א( מביאה קל וחומר בנוגע לתחיית המתים 

כאן(  הרמב"ם  על  ספר  בקרית  )כמ"ש  קצת  אחר  בסגנון  או  שכן"(.  כל  לא  חיי  חיי,   – הוו  "דלא   –

שחיזוק האמונה הוא מכך ששני המשיחים הם בנבואה אחת, ובמילא כשם שנתקיים חלק אחד 

של הנבואה, החלק שמדובר בו על דוד, כן חזקה אמונתנו שיתקיים החלק השני בנוגע למלך 

המשיח.

אבל ביאור זה קשה לאומרו, שהרי מלשון הרמב"ם כאן משמע ברור דהראיות שמביא אינן 

כדי להוכיח את עצם הענין שתבוא גאולה לישראל ע"י משיח צדקנו אלא כוונתו להביא ראי' 

וכו'  בו או מי שאינו מחכה לביאתו  ולכן מי ש"אינו מאמין  בתורה,  שביאת המשיח מפורשת 

הוא כופר וכו' בתורה ובמשה רבינו", ולענין זה אין נוגע כלל מה שבנבואת בלעם התנבא על 

שני המשיחים.



האוצרות הגאולה

רק  ישראל במשך הדורות הנה  ורועי  גם צריך ביאור בגוף דברי הרמב"ם, שמבין כל מלכי 

דוד הובא כאן בשם משיח, ובהשוואה למלך המשיח.

ופשוט, דאין זה רק מפני שנמשח דוד בשמן המשחה, ונקרא משיח ה' בשל זה )שמואל ב יט, 

כב(, שהרי לפניו כבר נמשח שאול וגם הוא נק' משיח ה' )שמואל א כד, ז. ועוד(.

מושיעי  שני  על  להראות  שרצונו  מפני  הוא  דווקא  דוד  את  שמזכיר  שהטעם  לומר  אין  גם 

ישראל – בראשונה ובאחרונה, כי אי משום זה טפי הו"ל לרמב"ם להזכיר את משה רבינו, שהי' 

של  מההשוואה  יותר  היא  צדקנו  למשיח  משה  של  וההשוואה  בראשונה,  ישראל  של  מושיעם 

מגלות, משא"כ אצל דוד שאמנם הציל  דוד המלך, דאצל שניהם דייקא הישועה דישראל היא 

את ישראל מיד צריהם, אבל לא הייתה זו ישועה מגלות. 

"משיח  ובשם  כאן  ושהזכרתו  דייקא,  המלך  בדוד  מיוחד  עניין  כאן  שיש  משמע,  זה  ומכל 

הראשון" היא כדי ללמדנו על גדרו ועניינו המיוחד של מלך המשיח, ולכן הביא הרמב"ם הראי' 

הגאולה  של  במהותה  יסוד  להוכיח  כדי  שהוא  המשיחים"  בשני  נבא  וש"שם  בלעם  מפרשת 

ומלך המשיח, כדלקמן.

ג

גדרו ומהותו של משיח – החזרת מלכות דוד ליושנה
ויש לומר הביאור בזה:

בפרק זה )פי"א מהלכות מלכים( לא בא הרמב"ם להפליג במעלות מלך המשיח ובשלל פעולותיו 

לחדש  בא  שאינו  פי הלכה,  על  ומהותו של משיח  עניינו  את  להגדיר  אם  כי  שונים,  בתחומים 

את  לקיים  ישראל  לבני  לאפשר  הוא  תפקידו  עיקר  אם  כי  מקודם,  הי'  שלא  בעולם  דבר  איזה 

התורה והמצוות בשלמותם.

דוד  ולהחזיר מלכות  יא: "המלך המשיח עתיד לעמוד  וזהו מה שמתחיל הרמב"ם את פרק 

בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל  נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה  לממשלה  ליושנה 

כשהיו מקודם, מקריבים קרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה". והיינו, 

הנה משיח  התורה,  מצוות  רוב  לקיים  מישראל האפשרויות  נחסרו  הגלות  דתמורת מה שבזמן 

יחזיר אפשריות זו לשלימותה, ויבואו הלכות התורה והמצוות לקיום שלם בימיו.

ושזהו  ומופת,  אות  להראות  צריך  אינו  אלו שמלך המשיח  וזהו שהרמב"ם מאריך בהלכות 

עיקר בנצחיות התורה )ה"ג(, וכן כשמונה )בה"ד( את מעלותיו של מלך המשיח אינו מזכיר כמה 

מהמעלות שלו )כמעלת הנבואה והחכמה(, כי בזה מדגיש שאין עיקר מהות המשיח היותו נביא 

או חכם, או יכולתו לעשות אותות ומופתים, אלא מה שיחזיר את האפשרות לקיים את התורה 

והמצוות בשלמותם.
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דוד  מלכות  "להחזיר  שיעמוד  הוא  הלכה  פי  על  המשיח  מלך  פעולת  הגדרת  עיקר  ולכן 

ליושנה לממשלה הראשונה", כי דוד המלך במלכותו נצח את כל אויבי ישראל, ונסתיים בזמנו 

המקדש,  בניין  עמלק,  מחיית   – זה  שכל  המקדש,  לבנות  ההכנות(  )עכ"פ  והחלו  האומות  כיבוש 

את  לקיים  כדי  להם  ישראל  בני  שזקוקים  התנאים  אלו   – בישראל  מלנגוש  האויבים  ונצחון 

המלכות  את  לישראל  להחזיר  בא  שהוא  משיח,  של  עניינו  וזהו  בשלימות.  והמצוות  התורה 

וכשמשיח  והמצוות,  התורה  כל  את  לקיים  האפשרות  את  לישראל  שנתנה  דוד,  בזמן  שהייתה 

זה באריכות לעיל  כל  )וכמו שנתבאר  יחזרו כל משפטי התורה לשלמותם  "ליושנה"  זו  יחזיר מלכות 

)גליון א((.

וביאת  הגאולה  על  שבכתב  מתורה  הרמב"ם  כאן  שמביא  שבהוכחות  לומר  יש  זה  פי  ועל 

בתורה,  נאמר  צדקנו  ושיבוא משיח  הגאולה  הדבר שתהי'  שגוף  להוכיח  רק  בא  אינו  המשיח, 

כ"א שיש בזה )גם( ראי' מהתורה לעניין הנ"ל גדרו של משיח:

ישראל לארץ  נדחי  ה' אלוקיך את שבותך" היא ללמדנו שיתקבצו  הראי' הראשונה מ"ושב 

גם  המצוות,  כל  את  לקיים  ושישובו  מלכות  בישראל  שתהי'  כדי  הנדרש  מצב  שזהו   – ישראל 

היובלות וכו'.

ואח"כ מביא הרמב"ם הראי' מבלעם ש"שם נבא בשני המשיחים במשיח הראשון שהוא דוד 

שהושיע את ישראל מיד צריהם ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל )באחרונה(", 

לחדש  בא  לא  שמשיח  זה  את  גם  אלא  משיח,  ע"י  תהי'  דהגאולה  הא  רק  לא  מוכיח,  ובזה 

שני  של  זו  מלוכה  שמטרת  אביו,  דוד  לעשות  שהחל  מה  ולהשלים  להחזיר  אלא  בעולם,  דבר 

המשיחים – היא לאפשר קיום הלכות תורה והמצוות בשלימות ובפועל.

מההוכחה  עיקרי  חלק  הוא  זה  שענין   – משיח  נקרא  דוד  שגם  הרמב"ם  שהאריך  מה  וזהו 

שמביא כאן הרמב"ם שהיא על עיקר ענינו של משיח להחזיר מלכות דוד "לממשלה הראשונה".

פנינים ביאור ההלכה הבאה, שבה הביא הרמב"ם עוד הוכחה לביאת המשיח מערי מקלט,  ]וראה להלן במדור 

ע"ש[. 

ד

ד' פרטים בדוד כנגד ד' פעולותיו של משיח
ובזה יש לבאר דבר פלא בהלכה א' כאן, שהרמב"ם לא הסתפק בעצם הבאת הראי' מנבואת 

בלעם, אלא טרח לפרט הדברים שנאמרו בה, ולבאר מה מהם קאי על דוד המלך ומה קאי על 

משיח. דזה לשונו שם: "ושם הוא אומר: אראנו ולא עתה – זה דוד. אשורנו ולא קרוב – זה מלך 

המשיח. דרך כוכב מיעקב – זה דוד, וקם שבט מישראל – זה המלך המשיח. ומחץ פאתי מואב 

המשיח,  המלך  זה  שת  בני  כל  וקרקר  בחבל.  וימדדם  מואב  את  ויך  אומר  הוא  וכן  דוד,  זה   –

שנאמר בו ומשלו מים עד ים. והי' אדום ירשה זה דוד, שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו'. 

והי' ירשה שעיר אויביו זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו'".



זאוצרות הגאולה

והדבר פלאי, שהרי ספר הי"ד החזקה הוא ספר של הלכות )כמוזכר בסיום הקדמת הרמב"ם לספר 

זה(, ואין בו מקום לדרוש פסוקי התורה וכיו"ב. ואין לומר שכוונתו לציין עד היכן הם הפסוקים 

העוסקים בדוד ובמשיח, שהרי לזה הי' מספיק להביא ההתחלה והסיום )"אראנו ולא עתה וגו' 

והי' ירשה שעיר אויביו"(.

אלא שלפי מה שנתבאר כאן, שהרמב"ם בא כאן להגדיר ולהוכיח את עיקר גדרו של משיח 

ופעולותיו, שאינם לעשות דבר חדש בעולם, כ"א להחזיר את מלכות דוד, הנה לזה שפיר מובן 

מה טעם הביא הרמב"ם דרשות אלו על פסוקי הנבואה, כיון שבכל דרשות אלו מלמדנו הרמב"ם 

שהדמיון של מלכות משיח ומלכות דוד אינו רק בעיקר עניינם, אלא בכל פרטיהם. דכשם שאצל 

פאתי  שב"ומחץ  לשלמות  ועד  וממשלתו,  התגלותו  מתחילת  בשלימות  המלכות  הייתה  דוד 

מואב", כן יהי' אצל משיח עד "וקרקר כל בני שת", ובמיוחד בנוגע לאדום שתחילתו אצל דוד 

"והי' אדום ירשה" ושלמותו אצל משיח "והי' ירשה שעיר אויביו".

דוד  מלכות  יחזיר  שבו  והאופן  משיח  של  פעולותיו  הרמב"ם  מתאר  בה"ד,  לקמן  והנה, 

הוגה  דוד  מבית  מלך  "יעמוד  א.  פרטים:  ד'  וכותב  והמצוות,  התורה  את  לקיים  והאפשרות 

בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה". ב. "ויכוף כל ישראל לילך בה 

ולחזק בדקה". ג. "וילחם מלחמת ה' כו' אם עשה והצליח ונצח האומות שסביביו". ד. "ויתקן 

את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד".

א.  ומשיח:  דוד  נשתוו  שבהם  פרטים  ד'  מביא  בלעם"  מ"פרשת  הרמב"ם  בהוכחת  ועד"ז 

"אראנו" ו"אשורנו". ב. "דרך כוכב" ו"קם שבט". ג. "ומחץ פאתי מואב" ו"וקרקר כל בני שת". 

ד. "והי' אדום ירשה" ו"והי' ירשה שעיר אויביו".

הן  משיח,  ועל  המלך  דוד  על  בלעם"  מ"פרשת  הרמב"ם  כאן  שהביא  מה  שכל  לבאר  ויש 

דוד,  של  פעולותיו  ושלימות  וחזרת  המשך  הם  אלו  פעולות  שכל  שבה"ד,  הפרטים  על  ראיות 

וגדר שניהם הוא – האפשרות לקיים התורה והמצוות בשלימות.

דהנה, ארבעת הפרטים בפעולות דוד ומשיח, יש לחלקם לג' חלוקות )ובחלוקה האחרונה ב' 

זמנים(, הא', אודות דוד ומשיח עצמם, הב', אודות פעולתם עם ישראל, והג', אודות פעולתם 

בנוגע לאומות העולם. וי"ל שהפרטים שמביא מנבואת בלעם הם כנגד עניינים אלו:

א. עניינם בעצמם – "יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו וכו'"; 

וזה מפורש בתורה בנבואת בלעם, שיעמדו שני משיחים – דוד ומלך המשיח. וכלשון הרמב"ם: 

"אראנו )אותו( ולא עתה – זה דוד, אשורנו )אותו( ולא קרוב – זה מלך המשיח". והיינו שהיא 

הנבואה אודות דוד ומלך המשיח עצמם.

וזה מפורש  ולחזק בדקה";  לילך בה  ישראל  "ויכוף כל   – ב. פעולתם ומלכותם על ישראל 

מישראל זה המלך המשיח", היינו  מיעקב זה דוד וקם שבט  בתורה בנבואת בלעם "דרך כוכב 

מעלתם של דוד ומשיח ביחס לבני ישראל.

האומות  כל  ונצח  והצליח  עשה  ואם  כו'  ה'  מלחמות  "וילחם    – האומות  על  פעולתם  ג. 

בני  כל  וקרקר  וכו'  דוד  זה  "ומחץ פאתי מואב  בנבואת בלעם   וזה מפורש בתורה  שסביביו"; 
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שת זה המלך המשיח וכו'", היינו פעולתם לנצח אוייבי ישראל על מנת להסיר מהם כל הפרעה 

בקיום התורה והמצוות בשלימות.

מובן  "ומשלו",  "וקרקר",  "ומחץ",  וינצח",  ה',  מלחמות  "ילחום  כאן  מהלשונות  והנה, 

שפעולות דוד ומשיח שנתבארו בהם הם שהפעולה על האומות היא באופן שהפעולה היא נגד 

רצונם, שהרי כל לשונות אלו עניינם הוא מלחמות ונצחון ושליטה וממשלה - היפך רצונו של 

הנכבש והנשלט והמנוצח.

וזהו מה שמוסיף הרמב"ם עוד שלב בפעולות דוד ומשיח על האומות:

אז  ביחד שנאמר  ה'  כולו לעבוד את  "ויתקן את העולם   – ד. שלימות פעולתם על האומות 

בתורה  מפורש  וזה  אחד";  שכם  ולעבדו  ה'  בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך 

בנבואת בלעם "והי' אדום ירשה זה דוד שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים, וגו' והי' ירשה שעיר 

אויביו זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון". 

ובשלב זה נאמר "ויתקן את העולם", וכן לשון "ירשה", שמורה על שנוחלים עניין שקרוב 

מלך  פעולת  של  השני  שבשלב  הוא,  הדברים  ופירוש  אחר.  על  ושולט  שכובש  ולא  לו,  ושייך 

המשיח על האומות, יהי' זה באופן שהם עצמם יכירו באמת במלכותו של מלך המשיח, שלכן 

הצנזור(:  ידי  על  )שהושמטה  ההלכה  לשון  וכסיום  ביחד,  ה'  את  לעבוד  תיקון  בהם  יפעל  זה 

"וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולם חוזרין ויודעין ששקר נחלו 

אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום", ואזי נפעל בכל העולם "לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו 

שכם אחד".

]וראה במקור הדברים שנתבאר בכל אחד מד' ענינים אלו, איך פעולת משיח תהי' באופן נעלה ובשלימות יותר 

מאיך שהי' בזמן "משיח הראשון שהוא דוד", ע"ש בארוכה[.

משיח  של  ומהותו  גדרו  עיקר  להוכיח  הרמב"ם  בא  בלעם"  מ"פרשת  זו  שבראי'  ונמצא, 

שבא להחזיר ולהשלים פעולת ה"משיח הראשון שהוא דוד" ובכמה פרטים, שכל אלו מביאים 

לתכלית ומטרת הגאולה, שתהי' אפשרות לישראל לקיים את התורה ומצוות בשלימות.

וע"י האמונה שלימה בביאת המשיח, והאמונה בגדרה האמיתי כפי שהיא ע"פ תורה, וע"י 

שמחכים לביאתו ]שי"ל שנכלל ב"מחכה לביאתו" גם הלימוד בהלכות משיח[, הנה הה גופא 

מזרז את ביאתו של משיח במהרה בימינו אמן. 



דרוש ואגדה
פנינים

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

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

"וכל מי שאינו מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו לא 

בשאר הנביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה 

ראיות  ב'  ומביא  עליו",  העידה  התורה  שהרי  רבינו, 

בהלכה זו ע"ז ש"התורה העידה עליו", מפרשת נצבים 

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

בשני המשיחים"(.

ולכאורה צריך ביאור:

גדרי כופר "בתורה ובמשה רבינו" כתבם הרמב"ם 

שאינו  ש"מי  זו  הלכה  וא"כ  ה"ח(,  )פ"ג  תשובה  בהל' 

וההוכחות  רבינו"  ובמשה  כופר בתורה  כו'  בו  מאמין 

בהלכות  להביא  לי'  הוי  עליו"  העידה  ש"התורה  לזה 

הנוגעות  בהלכות  הרמב"ם  הביאם  ומדוע  תשובה, 

לאופן ביאת המשיח ותיאור פעולותיו, דמה נוגע כ"כ 

להלכות משיח הא דלא רק הנביאים העידו עליו אלא 

גם "התורה העידה עליו"?

ויש לומר על פי מה שנתבאר )לעיל בארוכה( שגדרו 

לעשות  או  בעולם  דבר  לשנות  לא  הוא  משיח  של 

התורה  קיום  את  לאפשר  אם  כי  ומופתים,  אותות 

והמצוות בשלמות, שזהו גדר החזרת מלכות בית דוד 

נצבים  מפרשת  הראיות  הובאו  וע"ז  משיח.  ידי  על 

דוד  המשיחים,  שני  על  בה  שנבא   – בלעם  ומפרשת 

בית  מלכות  להחזיר  יבוא  שמשיח  ללמדנו  ומשיח, 

המצוות  לקיים  האפשרות  את  להחזיר  והיינו   – דוד 

בשלמות.

ברמב"ם  כאן  שהובא  דהא  לומר,  יש  ועפ"ז 

כופר   – בזה  הכופר  )ובמילא  עליו"  העידה  ש"התורה 

הכופר  דין  להגדיר  רק  אינו  רבינו(  ובמשה  בתורה 

במשיח, כ"א ללמדנו דזה שמשיח יחזיר את האפשרות 

ידי  על  שנתגלה  עניין  אינו  בשלימות  התורה  לקיום 

לתורה  ששייך  עניין  הוא  אם  כי  בלבד,  הנביאים 

גופא אומרת  היינו, שהתורה  ולמשה רבינו עצמם, 
התורה  שלימות  תהי'  ואזי  המשיח  שיבוא  ומבטיחה 

והמצוות.

המפורשים  הדברים  "ואלו  שממשיך  גם  וזהו 

כל  ידי  על  שנאמרו  הדברים  כל  כוללים  הם  בתורה 

ידי כל  הנביאים", ללמדנו שכל הענינים שנאמרו על 

נוספים, אלא  כולם אינם פרטים  הנביאים על משיח, 

וקיום  קיומה  ובשלימות  כולם פרטים בתורה עצמה, 

מצוותי'.

הפרט בשלימות התורה 
שיודעים רק מערי מקלט

שתי  שהביא  לאחרי  מלכים,  מהלכות  יא  בפרק 

)מפרשת  המשיח  ביאת  על  העידה"  ש"התורה  ראיות 

נצבים ומנבואת בלעם(, כותב הרמב"ם ומביא עוד ראי' 

)הלכה  מהתורה לביאת המשיח, ובהלכה בפני עצמה 

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

שלש  עוד  לך  ויספת  גבולך  את  אלקיך  ה'  ירחיב  אם 

הקב"ה  צוה  ולא  זה  דבר  הי'  לא  ומעולם  וגו'  ערים 

לתוהו".

בספר  ההלכות  בסדר  הדקדוק  גודל  ידוע  והנה, 

בו,  תלויים  הלכות  שהרבה  להרמב"ם,  תורה  משנה 

בראי'  המיוחדת  ההוספה  מהי  ביאור,  צריך  זה  ולפי 

הביאה  ולא  הרמב"ם  חילקה  שלכך  מקלט,  מערי  זו 

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

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

מחלקם לג' הלכות, וצ"ב.

ובפנינה  במאמר,  )לעיל  הנתבאר  פי  על  זה  ויובן 

שתהי'  לפעול  יהי'  משיח  של  שתפקידו  הקודמת(, 

שלימות בתורה – על ידי חזרת מלכות דוד, שעניינה 

ומצוותי'  התורה  הלכות  לקיים  ישראל  לבני  לאפשר 

בשלימות. 

גדול  חידוש  יש  מקלט  מערי  שבראי'  לומר  ויש 

שמפורש  הוכח  הראשונות  הראיות  בב'  דאם  בזה, 

ידי  על  התורה  קיום  לשלימות  יביא  שמשיח  בתורה 

בלבד  זו  שלא  מכך,  יתירה  ניתוסף  כאן  הנה  ישראל, 

והמצוות,  התורה  בקיום  שלימות  תהי'  משיח  שע"י 

שלימות  שתהי'  מקלט  בערי  מצינו  מזו  יתירה  אלא 

לך  "ויספת  נצטווינו  שהרי  עצמן,  התורה  במצוות 

עוד שלש ערים" – "ולא ציוה הקב"ה לתוהו".

שמשיח  רק  יודעים  הקודמות  מהראיות  כלומר, 

יחזיר לישראל את האפשרות לקיום המצוות, אמנם 

שצריך  אומרת  עצמה  שהתורה  רואים  מקלט  מערי 

כדבעי  תורה  של  מצוותי'  יהיו  שבו  זמן  לבוא  עוד 

ובשלימות.

וגדר  ענין  ניתוסף  מקלט  מערי  שבהראי'  ונמצא 

ולכן  לבוא,  לעתיד  התורה  של  בשלימותה  חדש 

הביאה הרמב"ם בהלכה בפני עצמה.

פנינים
דרוש ואגדה
פנינים

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

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

"וכל מי שאינו מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו לא 

בשאר הנביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה 

ראיות  ב'  ומביא  עליו",  העידה  התורה  שהרי  רבינו, 

בהלכה זו ע"ז ש"התורה העידה עליו", מפרשת נצבים 

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

בשני המשיחים"(.

ולכאורה צריך ביאור:

גדרי כופר "בתורה ובמשה רבינו" כתבם הרמב"ם 

שאינו  ש"מי  זו  הלכה  וא"כ  ה"ח(,  )פ"ג  תשובה  בהל' 

וההוכחות  רבינו"  ובמשה  כופר בתורה  כו'  בו  מאמין 

בהלכות  להביא  לי'  הוי  עליו"  העידה  ש"התורה  לזה 

הנוגעות  בהלכות  הרמב"ם  הביאם  ומדוע  תשובה, 

לאופן ביאת המשיח ותיאור פעולותיו, דמה נוגע כ"כ 

להלכות משיח הא דלא רק הנביאים העידו עליו אלא 

גם "התורה העידה עליו"?

ויש לומר על פי מה שנתבאר )לעיל בארוכה( שגדרו 

לעשות  או  בעולם  דבר  לשנות  לא  הוא  משיח  של 

התורה  קיום  את  לאפשר  אם  כי  ומופתים,  אותות 

והמצוות בשלמות, שזהו גדר החזרת מלכות בית דוד 

נצבים  מפרשת  הראיות  הובאו  וע"ז  משיח.  ידי  על 

דוד  המשיחים,  שני  על  בה  שנבא   – בלעם  ומפרשת 

בית  מלכות  להחזיר  יבוא  שמשיח  ללמדנו  ומשיח, 

המצוות  לקיים  האפשרות  את  להחזיר  והיינו   – דוד 

בשלמות.

ברמב"ם  כאן  שהובא  דהא  לומר,  יש  ועפ"ז 

כופר   – בזה  הכופר  )ובמילא  עליו"  העידה  ש"התורה 

הכופר  דין  להגדיר  רק  אינו  רבינו(  ובמשה  בתורה 

במשיח, כ"א ללמדנו דזה שמשיח יחזיר את האפשרות 

ידי  על  שנתגלה  עניין  אינו  בשלימות  התורה  לקיום 

לתורה  ששייך  עניין  הוא  אם  כי  בלבד,  הנביאים 

גופא אומרת  היינו, שהתורה  ולמשה רבינו עצמם, 
התורה  שלימות  תהי'  ואזי  המשיח  שיבוא  ומבטיחה 

והמצוות.

המפורשים  הדברים  "ואלו  שממשיך  גם  וזהו 

כל  ידי  על  שנאמרו  הדברים  כל  כוללים  הם  בתורה 

ידי כל  הנביאים", ללמדנו שכל הענינים שנאמרו על 

נוספים, אלא  כולם אינם פרטים  הנביאים על משיח, 

וקיום  קיומה  ובשלימות  כולם פרטים בתורה עצמה, 

מצוותי'.

הפרט בשלימות התורה 
שיודעים רק מערי מקלט

שתי  שהביא  לאחרי  מלכים,  מהלכות  יא  בפרק 

)מפרשת  המשיח  ביאת  על  העידה"  ש"התורה  ראיות 

נצבים ומנבואת בלעם(, כותב הרמב"ם ומביא עוד ראי' 

)הלכה  מהתורה לביאת המשיח, ובהלכה בפני עצמה 

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

שלש  עוד  לך  ויספת  גבולך  את  אלקיך  ה'  ירחיב  אם 

הקב"ה  צוה  ולא  זה  דבר  הי'  לא  ומעולם  וגו'  ערים 

לתוהו".

בספר  ההלכות  בסדר  הדקדוק  גודל  ידוע  והנה, 

בו,  תלויים  הלכות  שהרבה  להרמב"ם,  תורה  משנה 

בראי'  המיוחדת  ההוספה  מהי  ביאור,  צריך  זה  ולפי 

הביאה  ולא  הרמב"ם  חילקה  שלכך  מקלט,  מערי  זו 

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

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

מחלקם לג' הלכות, וצ"ב.

ובפנינה  במאמר,  )לעיל  הנתבאר  פי  על  זה  ויובן 

שתהי'  לפעול  יהי'  משיח  של  שתפקידו  הקודמת(, 

שלימות בתורה – על ידי חזרת מלכות דוד, שעניינה 

ומצוותי'  התורה  הלכות  לקיים  ישראל  לבני  לאפשר 

בשלימות. 

גדול  חידוש  יש  מקלט  מערי  שבראי'  לומר  ויש 

שמפורש  הוכח  הראשונות  הראיות  בב'  דאם  בזה, 

ידי  על  התורה  קיום  לשלימות  יביא  שמשיח  בתורה 

בלבד  זו  שלא  מכך,  יתירה  ניתוסף  כאן  הנה  ישראל, 

והמצוות,  התורה  בקיום  שלימות  תהי'  משיח  שע"י 

שלימות  שתהי'  מקלט  בערי  מצינו  מזו  יתירה  אלא 

לך  "ויספת  נצטווינו  שהרי  עצמן,  התורה  במצוות 

עוד שלש ערים" – "ולא ציוה הקב"ה לתוהו".

שמשיח  רק  יודעים  הקודמות  מהראיות  כלומר, 

יחזיר לישראל את האפשרות לקיום המצוות, אמנם 

שצריך  אומרת  עצמה  שהתורה  רואים  מקלט  מערי 

כדבעי  תורה  של  מצוותי'  יהיו  שבו  זמן  לבוא  עוד 

ובשלימות.

וגדר  ענין  ניתוסף  מקלט  מערי  שבהראי'  ונמצא 

ולכן  לבוא,  לעתיד  התורה  של  בשלימותה  חדש 

הביאה הרמב"ם בהלכה בפני עצמה.

פנינים
דרוש ואגדה
פנינים
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ח(  יט,  )שופטים  אומר  הוא  מקלט  בערי  "אף  וז"ל:  ב(, 
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בשלימות. 
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פנינים



רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק יא

הלכה א

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה 
מקודם  כשהיו  בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל  נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה 
מי  וכל  בתורה  האמורה  מצותה  ככל  ויובלות  שמטין  ועושין  קרבנות  מקריבין 
שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר 
אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את 
שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'. ואלו 
הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. 
דוד  שהוא  הראשון  במשיח  המשיחים  בשני  נבא  ושם  נאמר  בלעם  בפרשת  אף 
את  שמושיע  מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח  צריהם  מיד  ישראל  את  שהושיע 
ישראל ]באחרונה[ ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד אשורנו ולא קרוב זה 
מלך המשיח דרך כוכב מיעקב זה דוד וקם שבט מישראל זה מלך המשיח ומחץ 
פאתי מואב זה דוד וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל וקרקר כל בני שת זה 
המלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים והיה אדום ירשה זה דוד שנאמר ותהי 
אדום לדוד לעבדים וגו' והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים 

בהר ציון וגו'.

הלכה ב

אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב ה' אלהיך את גבולך ויספת לך עוד שלש 
וגו' ומעולם לא היה דבר זה ולא צוה הקדוש ברוך הוא לתוהו אבל בדברי  ערים 

הנביאים אין הדבר צריך ראייה שכל הספרים מלאים בדבר זה.

הלכה ג

ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות  צריך  המשיח  שהמלך  דעתך  על  יעלה  ואל 
דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו אין הדבר כך שהרי רבי עקיבא 
חכם גדול מחכמי משנה היה והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך והוא היה 
אומר עליו שהוא המלך המשיח ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח 
עד שנהרג בעונות כיון שנהרג נודע להם שאינו ולא שאלו ממנו חכמים לא אות 
ולא מופת ועיקר הדברים ככה הן שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי 

עולמים ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן.

הלכה ד

תורה  כפי  אביו,  כדויד  במצות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית  מלך  יעמוד  ואם 
שבכתב ושבעל פה ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' הרי 
זה בחזקת שהוא משיח אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל 
הרי זה משיח בודאי ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך 

אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד.
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Adapted from sichos delivered on 12 Tammuz, Motzaei Shabbos Parshas Balak, and Motzaei Shabbos Parshas Pinchas, 5738 [1978]

Introduction

Reb Mendel Futerfas spent fourteen years in Russian hard-labor camps for his efforts 
on behalf of the Jewish people in the Soviet Union. While in the camps, for a variety of 
reasons, he chose not to remain totally aloof from the non-Jews who shared his lot and 

spent a few hours a day in conversation with them.

Included in this group were many ordinary people jailed  for “crimes” which neither they nor, 
for that matter, many others understood the criminal nature of. Among them was a circus 
performer whose claim to fame were his feats as a tight-rope walker. He and Reb Mendel had 
a standing debate over the perils of such acts. This was before safety nets had become standard 
circus practice, and Reb Mendel could not understand why a person would risk his life walking 
on a rope extended several stories above the ground.

“There must be some hidden strings holding you in case you slip,” Reb Mendel maintained. But 
the tight-rope walker insisted that there was no need for such support. The act was not all that 
dangerous. One began practicing on low ropes, and once he gained experience, the chance of 
falling was minimal.

This debate continued for years until, after Stalin died, the prison authorities – in a move to 
relax their rules somewhat – allowed the prisoners to prepare a makeshift circus in celebration 
of May Day. The tight-rope walker suddenly came alive, becoming the center of attention; he 
organized various acts for the event, making his own performance the highlight of the show, 
needless to say. And he made sure that Reb Mendel was in the audience.

After the other performances were completed, he climbed the pole and positioned himself at 
the rope’s end, as a drumroll began. His first steps were somewhat hesitant, after all it had been 
several years since he had last performed, but within a few seconds, he felt at home.

It all came back to him. He began to twirl a hoop with his hands and wave to his friends. As he 
reached the end of the rope, he hesitated for a moment, made a fast turn, and then proceeded 
to the other side. On his way back, he exuded confidence; he caught hats thrown to him by his 
fellow inmates and performed several other stunts. After he reached the end of the rope for a 
second time, he climbed down the pole and ran to Reb Mendel.

“You see, no strings holding me up,” he gleamed in satisfaction.

“Yes. You’re right, no strings,” agreed Reb Mendel.

“You’re a smart man,” the performer continued. “Tell me. Can you figure out what is the trick? 
Is it in the hands or the feet?”

Reb Mendel paused to think. The tight-rope walker had moved his hands freely and it appeared 
that his footwork was not the determining factor. After reviewing the scene in his mind several 
times, Reb Mendel said, “It’s the eyes. From the beginning to the end, your eyes were riveted 
on the opposite pole.”
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1. Bereishis 1:2.

2. Yalkut Shimoni, Bereishis, sec. 1:4.

3. Likkutei Torah, Bamidbar, p. 48d, 

et al., interpreting Shabbos 105a.

4. Midrash Tanchuma, Parshas Naso, 
sec. 16; see Tanya, ch. 36.

5. Shabbos 119b, the Alter Rebbe’s 
Shulchan Aruch 268:1.

6. Rambam’s Introduction to the 
Mishneh Torah

The performer nodded in agreement, “When you see your destination in front of you, you 
know where to put your feet.”

Begin with the Destination in Mind

To build on the circus performer’s words: It is always important to have your goal in mind – 
to establish a mission statement, to state your purpose in the initial stages of an undertaking – so 
that you know where you are going.

G-d Himself followed this motif, revealing His goal in creating the world in the opening 
verses of Bereishis. Thus, on the verse,1 “The spirit of G-d was hovering over the waters,” our 
Sages comment,2 “This refers to the spirit of Mashiach.” Mashiach will bring the world to the 
ultimate purpose for which G-d initially created it.

In his commentary on the first verse of the Torah, Rashi further clarifies the goal of creation, 
interpreting the word בראשית by dividing it into ב' ראשית, meaning “There are two ‘firsts,’ ”  Rashi 
proceeds to explain that the phrase teaches that all existence was created “for the sake of the 
Torah, which is called ‘first,’ and for the sake of the Jewish people, who are called ‘first.’ ”  Simply 
put, Rashi is telling us that G-d created the world for the Jews to study and apply the Torah.

What G-d Told the Jews at Sinai

When G-d assembled the Jewish people together to give them the Torah, He began the Ten 
Commandments with the word, Anochi, אנכי, “I.” Our Sages3 interpret that word as an acronym 
for the Aramaic phrase אנא נפשי כתבית יהבית, meaning “I have inscribed and conveyed My soul.” G-d 
was letting the Jewish people know that He invested the very essence of His being in the Torah.

This concept is integrally related to G-d’s creation of the world. Our Sages4 teach that G-d cre-
ated the world because “He desired a dwelling in the lowest realm.” Our dwellings, our homes, are 
where we are most ourselves. We do express ourselves outside our homes as well, but it is not the 
same. No matter how hard a host tries to make his guests feel comfortable, there are always accepted 
social conventions, personal reservations, and the like. But when we’re at home, it’s different. That’s 
where who we really are comes out. This is what our Sages meant when they said that G-d created 
the world because He wanted a home; He desired a place where His essence would be revealed.

That is why He gave us the Torah. He wanted man to be His partner in creation,5 transform-
ing the nature of this material world and revealing His essence within it. This can be achieved 
only through living according to the Torah’s laws and guidelines.

Rambam’s Goal

Just as a writer tries to state his purpose at the outset, so too, he also seeks to encapsulate and 
summarize it at the end. Rambam conceived of his Mishneh Torah as “a compilation of the entire 
Oral Law,”6 i.e., a reiteration of the entire Torah. Therefore, he placed the laws of Mashiach at the 
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very end of the Mishneh Torah. By doing so, he was making a statement: It is Mashiach who will 
bring the Torah and the creation to its consummate fulfillment.

What is the Torah? The text in which G-d “inscribed and conveyed [His] soul.”

Why was the world created? For the sake of the Torah.

Mashiach’s mission is to bring that purpose to fruition by creating a setting in which the 
Jewish people will study and observe the Torah in a consummate manner, enabling its teachings 
to permeate the entire world.

What We Can Do

Rambam did not intend for his words to be merely abstract teachings. Psychology defines 
learning as a change in behavior. This includes even mere intellectual study, because when we 
change the way we understand things, our conduct also changes. This is particularly true at 
present, since ideas and information are the forces molding our society today. A revolution in 
thinking can send ripples of change throughout the world.

To use a metaphor: Ships have long been guided by the movement of a rudder. As ships grew 
larger, the rudders necessary to turn them also increased in size. Moving these larger rudders 
became difficult. Therefore, a small rudder referred to as a trim-tab was attached to the large 
rudder. This smaller rudder is easier to move, and it then moves the large rudder, which in turn 
changes the course of the entire ship. In today’s world, each of us can be such a trim-tab. The 
direction in which we point our lives can affect the direction of the vessel that is humanity.

Living with Mashiach, learning about the ideals which G-d envisions for our world, and 
integrating these principles in our lives, can enable each of us to serve as a trim-tab, channeling 
the direction of global change. By anticipating the Ultimate Redemption in our minds and lives, 
we can precipitate its coming.
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"ם  ָהַרְמּבַ ֵמִביא  ֶזה  ַעל  יו"ד. 
ְוַיֲחִזיר  ָיבֹא  יַח  ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ ִין  ִמּנַ ְרָאָיה, 
"ְלַהֲחִזיר  ַהּתֹוָרה  ֵלמּות  ׁשְ ֶאת 
ל  ָנּה כו' ְוחֹוְזִרין ּכָ ִוד ְלָיׁשְ ַמְלכּות ּדָ
ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  "ׁשֶ  – ִטים"  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֵאּלּו  ְרָאיֹות  ּבִ ׁשֶ ָעָליו".  ֵהִעיָדה 
ה'  ב  ְוׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְפָרִטים:  ֵני  ׁשְ ֵיׁש 
ָאנּו  ה  ִמּזֶ ְצָך וגו' –  ְוִקּבֶ  .  . ֱאלֶֹקיָך 
ָרֵאל,  ְהֶיה ִקּבּוץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ּיִ יֹוְדִעים ׁשֶ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  ַהְמַאְפׁשֵ ב  ַמּצָ הּו  ּזֶ ׁשֶ
ִטים"נו,  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ִוד . . ּכָ "ַמְלכּות ּדָ
ַהּתֹוָרה  ּוִמְצוֹות  ִהְלכֹות  ּדְ ּיּום  ַהּקִ

ָרֵאל. ֶׁשִּנְתַּבֵּטל ַעל ְיֵדי ָּגלּות ִיׂשְ

ם  ְלָעם ֶנֱאַמר ְוׁשָ ת ּבִ ָפָרׁשַ "ַאף ּבְ
יַח  ׁשִ ּמָ ּבַ יִחים  ׁשִ ַהּמְ ֵני  ׁשְ ּבִ א  ִנּבָ
יַע  הֹוׁשִ ׁשֶ ָדִוד  הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹון 
יַח  ׁשִ ּוַבּמָ ָצֵריֶהם  ד  ִמּיַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 
יַע  ּמֹוׁשִ ׁשֶ ָניו  ִמּבָ עֹוֵמד  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון 
ה  ִמּזֶ ַאֲחרֹוָנה(":  )ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 
ְהֶיה ַעל ְיֵדי  ּיִ ֶ ה ּשׁ ּמַ ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ
יַח, הּוא  ׁשִ ל ַהּמָ ַהָּמִׁשיַח, ְוִעְנָינֹו ׁשֶ

ְלָיְׁשָנּה  ָּדִוד  ַמְלכּות  "ְלַהֲחִזיר 

הּוא   – ָהִראׁשֹוָנה"  ַלֶּמְמָׁשָלה 

The Implications of the Prooftexts Rambam Cites

10. In this context, we can understand Rambam’s 
intent in citing the prooftexts mentioned above. On the 
basis of these sources, he demonstrates that Mashiach 
will come and reinstate the perfect observance of the 
Torah by “restor[ing] the kingship of [the House of] 
David to its initial sovereignty” so that “all the stat-
utes will be reinstituted….” 

Rambam states: “The Torah attests to his [coming]” 
and then proceeds to cite proofs that convey two as-
pects of that assertion: 

a) “G-d your L-rd will return [you from] your cap-
tivity… and gather you.” This verse teaches that there 
will be an ingathering of the exiles of Israel, bringing 
about the circumstances that will allow for the resto-
ration of the kingship of [the House of] David and the 
observance of all the statutes,1 i.e., the fulfilment of all 
laws and mitzvos of the Torah that were nullified be-
cause of the exile of the Jewish people.

b) “There is also a reference [to Mashiach] in the 
passage [concerning] Bilaam. There, he prophesied 
about the two anointed [kings]: the first anointed 
[king], David, who saved Israel from her oppressors, 
and the final anointed [king] who will arise from 
among his descendants and save Israel [at the End of 
Days].” This highlights the nature of the redemption 
that will be brought about by Mashiach: The role and 
purpose of Mashiach is to “restore the kingship of 
[the House of] David to its initial sovereignty.” “The 

1. See the collection of responsa 
entitled Chayim Sha’al, Vol. 1, 
responsum 97, which states, “To 
explain: [The intent is that, in con-
trast to the era following the death of 

King Shlomoh when the Jews were 
split into two kingdoms, Mashiach] 
will reign over all of Israel and 
Yehudah, as it is written (Yechezkel 
37:22), ‘There will be one king over 

all of them….’ Rambam included all 
of this by saying [that Mashiach will 
‘restore] the kingship of [the House 
of] David to its initial sovereignty.’ ”

What Mashiach Will Accomplish
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2. Note Sanhedrin 98b, which 
states, “In the future, the Holy 
One, blessed be He, will establish 
another David for them…. [They 
will rule together,] like a king and a 
viceroy.”* See Zohar, Vol. I, p. 82b, 
Zohar Chadash, p. 53a. See Tzafnas 
Panei’ach al HaTorah, Bereishis 49:9. 

* The actual wording of the 
Talmud and the Ein Yaakov is 
plag-keisar, or half-caesar. The 
Aruch, erech keisar, states plago, 
“his half.” 

3. Rambam, Hilchos Teshuvah 9:2.

4. Ibid., Hilchos Melachim 12:4.

5. See the above-cited chapters 
in Hilchos Teshuvah and Hilchos 
Melachim.

On this basis, it is understood why 
one of the functions of a king – and 
a mitzvah incumbent upon him – is 
that he will “wage the wars of G-d” 
(Hilchos Melachim 1:8, 4:10). Note 
that the full name for this section is 
Hilchos Melachim U’Milchamosei-
hem, “The Laws of Kings and Their 
Wars,”* i.e., they are their wars. This 
implies that the concept of waging 
war is integral to the identity of the 
king.

Note also Hilchos Melachim 5:1, 
that states, “Initially, a king 
should not wage wars other than 
a milchemes mitzvah…, [i.e.,] the 
war against the seven nations [that 
occupied Eretz Yisrael], the war 
against Amalek, and [a war fought] 

to assist Israel from an enemy 
which attacks them.” These matters 
– in contrast to a voluntary war – 
prevent the Jewish people carrying 
out the Torah and its mitzvos.

* Note that even though there 
are printings and manuscripts 
in which, in certain places, that 
title merely states “and wars,” not 
“their wars,” however in all the 
printings and manuscripts, at the 
end of Rambam’s introduction, 
before he lists the individual 
Halachos in detail, he mentions 
“The Laws of the King and His 
Wars” or “Their Wars.”

final anointed [king]” will be from the house of “the 
first anointed [king], David”2 and he will restore the 
sovereignty David initiated.

Rambam continues, “That passage states…,” inform-
ing us that all the particular elements that characterized 
the kingship of the first anointed [king], David” will 
also be present in – and come as a result of – the kingship 
of “the final anointed [king],” Mashiach. The prophecy 
of Bilaam that Rambam cites includes all the details of 
his kingship, the beginning of his emergence, his sov-
ereignty, and the perfect state of his rule when “he shall 
crush Moab’s princes.” In a like manner, Mashiach “shall 
break down all of Seth’s descendants.” Similarly, just as 
it was, prophesied about David, “Edom will become an 
inheritance,” so too, about Mashiach it is stated, “His en-
emy, Seir, will become Israel’s inheritance.”

With these citations, Rambam is emphasizing how 
Mashiach will bring about perfection in the observance 
of the Torah. He will enable the Jewish people to be re-
leased from the subjugation of the non-Jewish nations; 
moreover, he will establish dominion over these nations. 
This will make it possible for the Jews to “occupy them-
selves in the Torah and mitzvos in a desirable manner.”3 
“They will be free to occupy themselves in the Torah 
and its wisdom, without anyone to oppress or disturb 
them,”4 as Rambam explains at length.5

 – ֵמָהִראׁשֹוָנה  ָהַאֲחרֹון"  יַח  "ָמׁשִ
הּוא ָדִוד"נז. יַח ָהִראׁשֹון ׁשֶ "ָמׁשִ

ל  ּכָ ׁשֶ אֹוֵמר"  הּוא  ם  "ְוׁשָ
יַח ָהִראׁשֹון  ׁשִ ּמָ ָהיּו "ּבַ ָרִטים ׁשֶ ַהּפְ
יַח ָהַאֲחרֹון"  ׁשִ "ּמָ ִוד" ִיְהיּו ַגם ּבַ – ּדָ
ת  ִחּלַ יַח, ַמְתִחיל ִמּתְ ׁשִ ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ
ֵלמּות  ְלּתֹו ַעד ִלׁשְ ּלּותֹו ּוֶמְמׁשַ ִהְתּגַ
מֹוָאב"  ֲאֵתי  ּפַ "ּוָמַחץ  ל  ׁשֶ
ֵני  ל ּבְ יַח "ְוַקְרַקר ּכָ ׁשִ ּמָ ְגָמתֹו ּבַ ּדֻ ׁשֶ
ֶזה  ה  ְיֵרׁשָ ֱאדֹום  "ְוָהָיה  ְוֵכן  ת",  ׁשֵ
אֹוְיָביו  ִעיר  ׂשֵ ה  ְיֵרׁשָ "ְוָהָיה  ָדִוד", 

יַח". ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ֶזה ַהּמֶ

ַהּתֹוָרה,  ֵלמּות  ִלׁשְ ָיִביא  יַח  ָמׁשִ
טּוִרים  ְהיּו ּפְ ּיִ ה ׁשֶ תֹוָצָאה ִמּזֶ ן ּכְ ּכֵ ׁשֶ
ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ ַמְלִכּיֹות  ְעּבּוד  ִ ִמּשׁ
ר  לֹוט ֲעֵליֶהם – ִיְתַאְפׁשֵ יַח ִיׁשְ ָמׁשִ
הֶֹגן"נח, ְצוֹות ּכְ ּתֹוָרה ּוַבּמִ  "ַלֲעסֹוק ּבַ
ּתֹוָרה ְוָחְכָמָתּה ְולֹא  נּוִיין ּבַ "ִיְהיּו ּפְ
)ּוְכמֹו  ל"נט  ּוְמַבּטֵ נֹוֵגׂש  ָלֶהם  ִיְהֶיה 

ֶזה(סא. "םס ַמֲאִריְך ּבְ ָהַרְמּבַ ׁשֶ
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6. It could be stated that Rambam 
is simply emphasizing how strong 
one’s faith in Mashiach’s coming 
must be and defining it. This is also 
a point of Torah Law – that one 
must believe in Mashiach’s coming 
must be with the indubitable cer-
tainty that stems from the fact that 
it was stated in the Torah by Moshe, 
our teacher, as Rambam states, “the 
Torah attest to his [coming].” Such 
certainty surpasses the conviction 
inspired by promises from other 
prophets. See Rambam’s statements 
in Hilchos Yesodei HaTorah, ch. 8. 

On the basis of Rambam’s state-
ments in that source, we can also 
understand why here he speaks 
of denying not only “the Torah,” 
but also “Moshe our teacher.” The 
prophecy of Moshe our teacher was 

validated during [the revelation] at 
Mount Sinai.” There, “Our eyes saw, 
and not a stranger’s. Our ears heard, 
and not another’s.” The certainty in 
the prophecy of Moshe, our teacher, 
brings about “assurance that 
prevails for all time” regarding the 
Torah’s eternality and immutability. 
See Likkutei Sichos, Vol. 19, p. 184ff. 

These concepts underscore the 
precision in Rambam’s words and 
why he stated this concept in the 
negative – “[Whoever does not be-
lieve in him…] denies not only [the 
statements of] the other prophets, 
but also [those of] the Torah and of 
Moshe, our teacher.” When restating 
this concept, Kiryas Sefer writes, 
“denies the Torah, Moshe our 
teacher, and the other prophets.” 
The terminology Rambam uses 

emphasizes the connection with 
Torah and by doing so highlights 
the nature of the faith we must 
have in Mashiach’s coming – that it 
must be accompanied by the definite 
assurance that stems from the Torah. 
Having faith in Mashiach’s coming 
with such certainty is also a halachic 
requirement. 

Note that at the end of halachah 
2 in this chapter, Rambam adds, 
“There is no need to cite prooftexts 
regarding the concept of the Mashi-
ach from the words of the prophets, 
for all their books are filled with it.”

7. Similarly, such statements would 
have been in place in Rambam’s 
Commentary on the Mishnah, San-
hedrin, ch. 10.

8. Rambam, Hilchos Teshuvah 3:8.

Honing Our Focus

11. The above concept enables us to understand 
why, beforehand, Rambam states, “Whoever does not 
believe in him, or does not await his coming, denies 
not only [the statements of] the other prophets, but 
also [those of] the Torah and of Moshe, our teach-
er, for the Torah attests to his [coming]…,” and why 
he supports that statement with the verse, “G-d your 
L-rd, will return [you from] your captivity” and the 
citation of Bilaam’s prophecy.

One might ask: Why is it so important when delin-
eating the laws of Mashiach to emphasize that one who 
does not believe in him “denies not only [the statements 
of] the other prophets, but also [those of] the Torah and 
of Moshe, our teacher.”6 Seemingly, it would have been 
more appropriate for Rambam to state this concept in 
Hilchos Teshuvah7 when defining who is a denier of the 
faith.8 However, by placing the concept here, Rambam em-
phasizes that the conception of Mashiach is fundamental 
to Hilchos Melachim (the Laws of Kings”): Mashiach will 
bring about the consummate observance of the Torah’s 
laws and its mitzvos – “restor[ing] the kingship of [the 
House of] David to its initial sovereignty” so that “all 
the statutes will be reinstituted.” This concept is sourced 

ַמת  ַהְקּדָ מּוֶבֶנת  ֶזה  י  ּפִ ַעל  יא. 
ֵאינֹו ַמֲאִמין  "ם: "ְוָכל ִמי ׁשֶ ָהַרְמּבַ
ְלִביָאתֹו  ה  ְמַחּכֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  אֹו  ּבֹו 
הּוא  ְלַבד  ּבִ ְנִביִאים  ָאר  ׁשְ ּבִ לֹא 
נּו.  ַרּבֵ ה  ּוְבמׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ א  ֶאּלָ ּכֹוֵפר 
כו'"  ָעָליו  ֵהִעיָדה  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ
ב  "ְוׁשָ תּוב  ַהּכָ ֶאת  ֶזה  ַעל  )ּוֵמִביא 
"ַאף  ְך  ּכָ ְוַאַחר  גו'"  ֱאלֶֹקיָך  ה' 

ְלָעם"(; ת ּבִ ָפָרׁשַ ּבְ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָחׁשּוב  ֶמה  ִלְכאֹוָרה  ּדְ
ְלִהְלכֹות  כּות  ּיָ ׁשַ ּבְ "ם  ְלָהַרְמּבַ
ָאר  ׁשְ ּבִ "לֹא  י  ּכִ יׁש  ְלַהְדּגִ יַח,  ָמׁשִ
א  ֶאּלָ ּכֹוֵפר  הּוא  ְלַבד  ּבִ ְנִביִאים 
ְויֹוֵתר  נּו"סב,  ַרּבֵ ה  ּוְבמׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ
ִהְלכֹות  ָהָיה לֹו ַלֲהִביאֹו ִלְכאֹוָרה ּבְ

ְדֵרי ּכֹוֵפר וכו'סד? י ּגִ ּבֵ ׁשּוָבהסג ּגַ ּתְ

"ם  ָהַרְמּבַ ֶזה  ּבְ יׁש  ְדּגִ ּמַ ׁשֶ א  ֶאּלָ
יַח,  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ׁשֶ
ִהְלכֹות  ּבְ ֵלמּות  ִלׁשְ ָיִביא  הּוא  ׁשֶ
)"ּוְלַהֲחִזיר  ַהּתֹוָרה  ּוִמְצוֹות 
ְוחֹוְזִרין  כו'  ָנּה  ְלָיׁשְ ִוד  ּדָ ַמְלכּות 
ִעְנָין  עֹוד  ֵאינֹו  ִטים"(,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ
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9. See footnote 13, below.

10. This conforms with Rambam’s 

conception of the purpose of proph-
ecy as a whole, “to encourage the 
people regarding the words of the 

Torah,” as stated in Hilchos Yesodei 
HaTorah 9:2.

in the Torah itself. By stating this, Rambam emphasizes 
that Mashiach’s coming is not merely a further concept 
that was revealed by the prophets, but rather is an inte-
gral element of the Torah and the creed of Moshe, our 
teacher. The Torah itself is foretelling and promising 
that Mashiach will come and that he will bring about 
the consummate observance of the Torah.9

For that reason, Rambam states in summary: 
“These explicit words of the Torah include all that was 
said [on the subject] by all the prophets.”10 In other 
words, all the matters communicated by the proph-
ets about Mashiach are an expression of the Torah, 
highlighting that Mashiach and the era he will initiate 
are identified with the consummate observance of the 
Torah and its mitzvos.

The Ultimate in Observance

12. We can now understand why Rambam de-
votes a separate halachah to the description of the 
establishment of the three Cities of Refuge in the era 
of Mashiach. By doing so, not only is he citing a further 
proof that Mashiach will bring about an era charac-
terized by perfection in the observance of Torah and 
mitzvos, but that, in that era, the mitzvos themselves 
will be brought to a complete state. Not only will man 
perform mitzvos in a more perfect manner than ever be-
fore, the mitzvos themselves will be able to be fulfilled in 
the ultimate manner G-d desired. Thus, it is only in the 
Ultimate Future that the mitzvah of establishing Cities 
of Refuge will be able to be observed in a more per-
fect way than ever before. As Rambam notes, the Torah 
commanded that in addition to the six Cities of Refuge 
established in Eretz Yisrael, “When G-d will expand your 
borders... you shall add three more cities.” Rambam 
proceeds to state, “This situation never occurred. [Sure-
ly,] G-d did not give this command in vain.” Thus, the

ִאם  י  ּכִ ִביִאים,  ַהּנְ ְיֵדי  ַעל  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
ּגּוָפא:  נּו  ַרּבֵ ה  ּומֹׁשֶ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִעְנָין 
ּוַמְבִטיָחה  אֹוֶמֶרת  ּגּוָפא  ּתֹוָרה 
ֵלמּות  ׁשְ ְהֶיה  ּתִ ְוָאז  ָיבֹא  יַח  ׁשִ ּמָ ׁשֶ

ַהּתֹוָרהסה.

ָבִרים  ם: "ְוֵאּלּו ַהּדְ ְוָלֵכן הּוא ְמַסּיֵ
ּכֹוְלִלים  ֵהם  ּתֹוָרה  ּבַ ים  ַהְמפָֹרׁשִ
ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ֶאְמרּו  ּנֶ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ
ֶאְמרּו  ּנֶ ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ל  ּכָ ׁשֶ ִביִאים",  ַהּנְ
יַח הּוא  ִביִאים ַעל ָמׁשִ ל ַהּנְ ַעל ְיֵדי ּכָ
ֵלמּות ִקּיּום  ׁשְ ּתֹוָרה ַעְצָמּה, ּבִ ִעְנָין ּבַ

ְצוֹות. ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ַתב  ּכָ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ַגם  ְוֶזהּו  יב. 
ִמְקָלט  ֵמָעֵרי  ָהְרָאָיה  ֶאת  "ם  ָהַרְמּבַ
ה ֵמִביא  י ִמּזֶ ְפֵני ַעְצָמּה, ּכִ ֲהָלָכה ּבִ ּבַ
ַעל  ּתֹוָרה ׁשֶ פָֹרׁש ּבַ ּמְ לֹא ַרק ְרָאָיה ׁשֶ
ל  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ִיְהֶיה  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ְיֵדי 
ּוִמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ְׁשֵלמּות 

ִמְקָלט"  ָעֵרי  "ּבְ ָצאנּו  ּמָ ׁשֶ א  ֶאּלָ
ַעְצָמּה,  ִמְצָוה  אֹוָתּה  ּבְ ּתֹוֵסף  ּיִ ׁשֶ
גו'"  ָעִרים  לֹׁש  ׁשָ עֹוד  ְלָך  "ְוָיַסְפּתָ 
לֹוַמר  ּכְ ְלתֹהּו".  "ה  ּבָ ַהּקָ ִצָּוה  "ְולֹא 
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11. This – i.e., the point expressed 
in (a) in the main text – appears to 
be indicated by a straightforward 
reading of his words. Note, howev-
er, the following footnote.

12. This – i.e., the point expressed 
in (b) in the main text – appears to 
be indicated by Rambam’s proof of 
this point by citing Rabbi Akiva’s 
recognition of ben Koziva as 
Mashiach despite the fact that he did 

not perform miracles. See Rambam’s 
treatise on the Resurrection of the 
Dead, the beginning of ch. 6.

See the lengthy explanation of this 
halachah and Ra’avad’s disputation 
of it in Likkutei Sichos, Vol. 27, p. 
191ff.

13. With this statement in the 
main text, the Rebbe appears to be 
emphasizing that Mashiach is not 

introducing a new faith or even a new 
dimension in Torah. His coming is 
intended to bring the Torah given at 
Sinai – and for which G-d created the 
world (see Rashi, Bereishis 1:1) – to 
consummate fulfillment. Since the 
Torah requires the observance of the 
mitzvos in the world as it exists at 
present, were Mashiach to be required 
to change the nature of the world, that 
would run contrary to this purpose.

commandment to establish these additional cities indi-
cates how the Torah itself points to a future era when 
the fulfillment of the mitzvos will reach consummate 
perfection, as G-d desires.

Observance and Miracles

13. Considering the above, we can understand the 
continuation of Rambam’s statements in halachah 3: 
“One should not entertain the notion that the King 
Mashiach must work miracles and wonders, bring 
about new phenomena within the world, resurrect 
the dead, or perform other similar deeds. This is 
[definitely] not true.”

Two concepts are implied by Rambam’s words: (a) 
The mission of Mashiach is not to “work miracles and 
wonders [or] bring about new phenomena within the 
world”;11 and (b) his performance of wonders or his 
failure to do so should not be used as criteria to estab-
lish his identity.12

Rambam then concludes, “[Rather,] this is the 
primary focus of the matter: This Torah, with its 
statutes and laws, is everlasting.” This is a corollary to 
his previous statements and helps explain them. Since 
Mashiach’s purpose and mission is to bring about a 
perfect state of the observance of the Torah’s laws and 
mitzvos, if one would think that “the King Mashiach 
must work miracles and wonders [or] bring about 
new phenomena within the world” – i.e., bring about 
a change in the nature of the world – that would run 
contrary to the concept that “this Torah, with its stat-
utes and laws, is everlasting.”13

ִריְך  ּצָ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ַעְצָמּה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ
ִמְצוֹות  ִיְהיּו  ּבֹו  ׁשֶ ְזַמן  ָלבֹא  עֹוד 

ַהּתֹוָרה ִּכְדָבֵעי.

ַמה  יּוַבן  "ל  ַהּנַ ל  ּכָ י  ּפִ ַעל  יג. 
"ְוַאל  ג:  ֲהָלָכה  ּבַ "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ
יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ָך  ְעּתְ ּדַ ַעל  ַיֲעֶלה 
ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך 
ה  ְמַחּיֶ אֹו  עֹוָלם  ּבָ ָבִרים  ּדְ ׁש  ּוְמַחּדֵ
ֵאין  ֵאּלּו,  ְדָבִרים  ּבִ ְוַכּיֹוֵצא  ֵמִתים 
ֵני  ׁשְ ׁשֹוֵלל  הּוא  ֶזה  ּבְ )ׁשֶ ְך"  ּכָ ָבר  ַהּדָ
יַח  ָמׁשִ ֵמִעְנְיֵני  ֶזהּו  לֹא  ְדָבִרים: 
ׁש  "ַלֲעׂשֹות אֹותֹות ּומֹוְפִתים ּוְמַחּדֵ
ְבָחן  ַהּמִ ֶזהּו  ְולֹא  עֹוָלם"סו,  ּבָ ָבִרים  ּדְ
ר  "ְוִעּקַ ם  ּוְמַסּיֵ תֹוסז(  ֲאִמּתָ ַעל 
ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵהן  ָכה  ּכָ ָבִרים  ַהּדְ
ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ֶטיָה  ּפָ ּוִמׁשְ יָה  ֻחּקֶ

עֹוָלִמים":

יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ְוִעְנָינֹו  ְדרֹו  ּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ
ִהְלכֹות  ִקּיּום  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ "ל,  ּנַ ּכַ הּוא 
עֹוֶלה  ִאם  ן  ּכֵ ַעל  ַהּתֹוָרה,  ּוִמְצוֹות 
יַח ָצִריְך  ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ַהּמֶ ַעת "ׁשֶ ַעל ַהּדַ
ׁש  ּוְמַחּדֵ ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ַלֲעׂשֹות 
ִׁשּנּוי  ִלְפעֹול  ֵדי  ּכְ עֹוָלם"  ּבָ ָבִרים  ּדְ
ר  ְסִתיָרה ְלָכְך ֲאׁשֶ עֹוָלם, ֲהֵרי ֶזה ּבִ ּבָ
ֶטיָה  ּפָ ּוִמׁשְ יָה  ֻחּקֶ ַהּזֹאת  "ַהּתֹוָרה 

ְלעֹוָלם"סח.
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Based on the statement in the main 
text, it is possible to explain why 
Rambam considers the coming of 
Mashiach as one of the fundamental 
principles of faith (see Rosh Amanah, 
ch. 3, hasafeik hachamishi; Chasam 
Sofer, loc. cit.). The centrality of Mashi-
ach’s coming to our faith is not only be-
cause – as stated in Rosh Amanah (ch. 
14, hataanah hashelishis; see Chasam 
Sofer, loc. cit.) – “Mashiach’s coming 
is explicitly stated in the Torah, the 
Prophets, and the Scriptures… [and 
when] someone denies his coming, 
it is as if he denied the Torah, the 
Prophets, and the Scriptures.” There 
is a further point involved: Mashiach’s 
coming is fundamentally relevant 
to the consummate definition and 
expression of the Torah. One of the 
definitive elements of the Torah is that 
there will be an era when the Torah 
and its observance will be perfect.

To express this concept in other 

words: The Torah’s eternality and 
perfection – to use Rambam’s words, 
“that this Torah, with its statutes 
and laws, is everlasting” – stems 
from the fact that it is G-d’s essential 
will (see the extensive explanation 
in Likkutei Sichos, Vol. 19, pp. 182-
183, and the footnotes there*). This 
applies not only to its dimension as 
the command of the Creator, but 
also to its study and its actual obser-
vance; there will come a time when 
it will be fulfilled in a consummate 
manner. This will be realized with 
the coming of Mashiach.

Perhaps this is also the reason 
that the belief in Mashiach is not 
counted among the reckoning of 
the 613 mitzvos (see Rosh Amanah, 
ch. 5, hasafeik hashelishi). This 
resembles the concept – and indeed, 
is a more comprehensive expres-
sion of the point – that the general 
commandments which encompass 

the entire Torah are not included in 
the reckoning of the mitzvos (Sefer 
HaMitzvos, general principle 4) 
because their scope is not specific in 
nature. Similarly, since the belief in 
the coming of Mashiach is of a gen-
eral nature, including the Torah and 
the mitzvos as a whole, it cannot be 
counted as a specific commandment.

Note that in Hilchos Melachim, loc. 
cit., Rambam states, “Whoever does 
not believe in him….” He does not 
– as he does in Sefer HaMitzvos – 
state that one must believe in him. 
See Rosh Amanah, the end of ch. 19.

*To explain what is meant by the 
expression that the Torah is “G-d’s 
essential will”: There are times 
when a person does something 
willingly. However, the reason is 
not because he wants to perform 
that action, but because that 
action will lead to a desired result. 

Accordingly, since the mission and purpose of Mashi-
ach is not to bring about such miracles and wonders [nor 
to] bring about new phenomena within the world, it is 
also understood that the performance of such wonders 
does not constitute a means of establishing his identity.

As explained above (the end of sec. 6), Rambam gives 
criteria for evaluating the validity of a prophet:

The sign of [the truth of his prophecy] will be his 
prediction of future events and the validation of 
his words, as it is written,14 “If you will ask in your 
hearts, ‘How shall we recognize a prophecy that was 
not spoken by G-d?’ ”

Thus, the criteria of validating whether a person 
is a prophet is whether he will predict the future, for 
this is integral to his purpose and mission, as Rambam 
states,15 “We see from this that a prophet will arise for 
the sole purpose of telling us the future.”

Similarly, Rambam gives criteria for recognizing 
Mashiach. True, Mashiach will be a great prophet, 
greater than all the other prophets, close to the level of 
Moshe our teacher. Nevertheless, that does not define 

ל  ׁשֶ ְוִעְנָינֹו  ְדרֹו  ּגִ ׁשֶ ּוִבְהיֹות 
ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ֵאינֹו  יַח  ָמׁשִ
עֹוָלם, ֲהֵרי מּוָבן  ָבִרים ּבָ ְוִחּדּוׁש ּדְ
ַעל  ְבָחן  ַהּמִ הּוא  ֶזה  ּלֹא  ׁשֶ ם  ּגַ

תֹו. ֲאִמּתָ

ִחיָנה  ַהּבְ ָנִביא,  י  ַגּבֵ ּלְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ּלֹו,  ׁשֶ "ָהאֹות  ִהיא  תֹו  ֲאִמּתָ ַעל 
ִלְהיֹות  ָהֲעִתיִדים  ָבִרים  ּדְ ּיֹאַמר  ׁשֶ
ֱאַמר ְוִכי  ּנֶ ָבָריו ׁשֶ עֹוָלם ְוֵיָאְמנּו ּדְ ּבָ
ָבר  ַהּדָ ֵנַדע  ֵאיָכה  ְלָבֶבָך  ּבִ תֹאַמר 
ַהְינּו  ו(,  ְסִעיף  סֹוף  "ל  ּנַ )ּכַ וגו'" 
הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִנְבֶחֶנת  תֹו  ֲאִמּתָ ׁשֶ
ְבֵרי  ִעְנָינֹו – "ָנִביא", הּוא אֹוֵמר ּדִ

ֲעִתידֹותסט;

ּנֹוֵגַע  ּבַ ם  ּגַ מּוָבן  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ַעל 
ם  ְהֶיה ּגַ ּיִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ יַח, ׁשֶ ׁשִ ַלּמָ
ִביִאים  ַהּנְ ל  ִמּכָ ְויֹוֵתר  ָגדֹול,  ָנִביא 
ל ָמקֹום  ִמּכָ נּו(,  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ )ָקרֹוב 
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For example, a person goes out 
to work in a factory willingly. He 
does not want to work in the fac-
tory; he wants the paycheck that 
he will receive for his work.

There are other times when a 

person has a desire that he cannot 
explain. He wants something, not 
because of what will bring him. 
He just wants it. It is explained in 
Chassidus (Likkutei Sichos, Vol. 
19, p. 296) that such desires stem 
from the core of his being; he 

wants these things because that is 
who he is.

Such desires are an analogy en-
abling us to understand that the 
mitzvos are expressions of G-d’s 
essential will. They are not inter-

his purpose and mission. Instead, the definition and 
purpose of Mashiach is that he will serve as “the King 
Mashiach,” restoring and establishing the perfect ob-
servance of the Torah and its mitzvos. Accordingly, 
this – the Torah and its observance – constitute the 
criteria for evaluating his identity as Rambam states 
in halachah 4:

And if a king16 will arise from the House of David 
who delves deeply in the study of the Torah and 
observes its mitzvos… as prescribed by the Writ-
ten Law and the Oral Law; and if he will compel 
all of Israel to walk in [the way of the Torah] and 
repair the breaches [in its observance, i.e., he will 
bring about perfection in the observance of the 
mitzvos among the Jewish people]; and if he will 
fight the wars of G-d….

Rambam mentions three criteria for establishing the 
identity of Mashiach (see sec. 14, below): a) his own 
personal attainments in the study of Torah and the ob-
servance of the mitzvos; b) his motivation of the Jewish 
people as a whole to achieve fulfillment in these ar-
eas; and c) his establishment of a setting for the perfect 
observance of the Torah in the world at large. This in-
cludes “fighting the wars of G-d” and thus removing 
the possibility of non-Jewish nations “oppress[ing] or 
disturb[ing]” the Jews in their study and observance.

All the above, however, merely enables us to say 
that “he can be assumed to be Mashiach.” It is only 
when he will actually bring about perfection in the 
observance of the Torah and its mitzvos, as Rambam 
continues, “If he will act and succeed [in the above], 
vanquishing all the nations surrounding him, build-
ing the [Beis Ha]Mikdash on its site, and gathering 
in the dispersed remnant of Israel,” that it is possible 

"ל,  ּנַ יַח" ּכַ ׁשִ ְדרֹו ְוִעְנָינֹו – "ֶמֶלְך ַהּמָ ּגִ
ִחיָנה  ַהּבְ יָלא מּוָבן )ֲהָלָכה ד'( ׁשֶ ּוִמּמֵ
ִעְנָינֹו  ִאם  ּבְ הּוא  תֹו  ַלֲאִמּתָ יָמן  ְוַהּסִ
 – ְוִקּיּוָמּה  ּתֹוָרה  הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ
ָּדִוד  ִמֵּבית  ֶמֶלְך  ַיֲעמֹוד  "ְוִאםע 
הֹוֶגה ַּבּתֹוָרה ְועֹוֵסק ְּבִמְצוֹות . . 

ה"  ּפֶ ַעל  ּבְ ְוׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִפי  ּכְ
ְצוֹות  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּופֹוֵעל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ "ְוָיכֹף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
ְוִיְלחֹום  ִּבְדָקּה  ּוְלַחֵּזק  ָּבּה  ֵליֵלְך 

ְלחֹום  "ּיִ )ׁשֶ כו'  ה'"  ִמְלֲחמֹות 

ֲהָבַאת  ָרט ּבַ ִמְלֲחמֹות ה'" הּוא ַגם ּפְ
ֲהָסַרת  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ֵלמּות  ׁשְ

ד ָהֻאּמֹות(. ל" ִמּצַ ַה"ּנֹוֵגׂש ּוְמַבּטֵ

ָלַדַעת  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ
יַח",  הּוא ָמׁשִ י "ֲהֵרי ֶזה ְּבֶחְזַקת ׁשֶ ּכִ
ִליֵדי  ֵמִביא  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אּוָלם 
ּוִמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ֵלמּות  ׁשְ
ח  ְוִנּצַ ְוִהְצִליַח  ה  ָעׂשָ "ִאם  ְּבֹפַעל, 

ׁש  ִמְקּדָ ּוָבָנה  ִביָביו  ּסְ ׁשֶ ָהֻאּמֹות  ל  ּכָ
ָאז  ָרֵאל",  ִיׂשְ ִנְדֵחי  ץ  ְוִקּבֵ ְמקֹומֹו  ּבִ
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mediaries for another purpose – 
i.e., G-d did not command the 
mitzvos because He desired that 
man be more refined or for other 
reasons of this nature – the mitz-
vos are the goal in of themselves.

Since the mitzvos are G-d’s essen-
tial will, just as G-d is eternal and 
unchanging, so too, the mitzvos 
are eternal and unchanging.

14. Devarim 18:21.

15. Rambam, Hilchos Yesodei 
HaTorah 10:3. See also Rambam’s 
statements at the end of ibid., ch. 7, 
and ibid., 9:2.

16. Halachah 3 explains which 
criteria are not relevant in defining 
Mashiach. In halachah 4, he defines 
the correct criteria. Rambam begins 
this halachah with “and if,” using the 
prefix of a vav so that the connec-
tion to the previous halachah is 
highlighted. See the restatement of 
these concepts in Kiryas Sefer, which 
also connects the two points, stating, 
“Mashiach need not perform mir-
acles and wonders. Instead, when a 
king will arise….” The connection 
between the two halachos empha-
sizes the previous point, as brought 
out at the beginning of footnote 
13: that Mashiach’s purpose and 
function is not to bring about a new 
development in the world, but rather 
to bring the Torah and its mitzvos to 
their consummate fulfillment.

17. On this basis, it is also under-
stood why, at the beginning of 
ch. 11, Rambam did not mention 

Mashiach “fight[ing] the wars 
of G-d.” In that first halachah, he 
explains and defines Mashiach’s 
purpose – to “renew the kingship 
of [the House of] David, restoring 
it to its initial sovereignty.” This 
will be accomplished after he brings 
about a complete state of Torah 
knowledge and observance, i.e., 
when it has already been definitely 
established that he is Mashiach. 
This will not yet be realized until he 
is victorious in waging “the wars 
of G-d.”

Based on the the latter point, per-
haps it is possible to add a further 
explanation regarding a related con-
cept, one that is appropriate at least 
from an inner, deeper perspective: 
Rambam mentions two Mashiachs 
– the first Mashiach, David, and the 
ultimate Mashiach because both 
dimensions will exist within Mashi-
ach himself, i.e., there will be two 
corresponding periods and levels 
after the coming of Mashiach. 

The first will be before he builds the 
Beis HaMikdash. Then, it is merely 
that he is bechezkas Mashiach, 
i.e., “he can be assumed to be 
Mashiach.” This level is comparable 
to that of David who did not build 
the Beis HaMikdash. His mission 
was to “wage the wars of G-d” (see 
I Divrei HaYamim 22:8). Further-
more, David prepared everything 
for building the Beis HaMikdash, 
drawing up detailed architectural 
plans for its construction, which 
were, as he told Shlomoh, “All 
written down, [inspired] by the 

hand of G-d that was upon me, 
[enabling me to] conceive it” (ibid. 
28:19; translation as understood by 
Metzudos David).

The second level will be realized 
when Mashiach has definitely estab-
lished his identity, by building the 
Beis HaMikdash on its site. At this 
time, his function as Mashiach will 
be brought into complete expression.

See the letter of the Rebbe Rashab 
(Igros Kodesh, Vol. 1, Letter no. 130, 
p. 312) which elaborates regard-
ing two phases and levels in the 
revelation of Mashiach. The Rebbe 
Rashab focuses on the wording 
of our Sages who at times refer to 
Mashiach’s coming as “the coming 
of the descendent of David” and at 
other times refer to “the com[ing] 
of David.” He explains (based on 
Bach, Orach Chayim, sec. 118) that 
there are two levels of Mashiach: 
his coming and activities before the 
rebuilding of the Beis HaMikdash 
and Jerusalem (when “he can be 
assumed to be Mashiach”) and 
his reign after he rebuilds the Beis 
HaMikdash and Jerusalem. Regard-
ing that later time, our Sages said 
(Megillah 17b), “When Jerusalem is 
rebuilt, David will come,” i.e., then 
he will have definitely established 
his identity as Mashiach.

Note the different versions of the 
wording in halachah 1: “renew the 
kingship of David” or “renew the 
kingship of the House of David.” 
This is not the place for further 
discussion of the matter.

to state “he is definitely the Mashiach.” It is only then, 
when “all the statutes will be reinstituted… accord-
ing to all the mitzvos set forth in the Torah” – i.e., 
perfection in the laws and observance of the mitzvos 
will have become an actual reality.17

Four Prophecies: Four Phases of Mashiach

14. By focusing on Rambam’s statements at the be-
ginning of the chapter more closely, a further point 
can be added: In that halachah, he emphasizes that 

אי",  ַוּדַ ּבְ יַח  ָמׁשִ ֶזה  "ֲהֵרי  ְוָקא  ּדַ
ִטים . .  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ָאז "חֹוְזִרין  ן  ּכֵ ׁשֶ
 – ּתֹוָרה"  ּבַ ָהֲאמּוָרה  ִמְצָוָתּה  ָכל  ּכְ
ְצוֹות  ַהּמִ ְוִקּיּום  ִהְלכֹות  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ

ְּבֹפַעלעא.

ָהְרָאיֹות  ֶזה, ׁשֶ ּבְ ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף  יד. 
"ם ִלְפֵני ֶזה ֵאיָנן ַרק ִביא ָהַרְמּבַ ּמֵ  ׁשֶ
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18. Similarly, the particular point 
mentioned in halachah 3, i.e., the 
negation of the notion that Mashi-
ach must work miracles is evident 
from the proof Rambam cites in 
halachah 2. There, he speaks of the 

establishment of the Cities of Refuge. 
Such cities were to be established for 
the sake of a person who acciden-
tally killed one of his fellowmen. 
This concept makes it evident that 
the natural order of the world will 

continue in Mashiach’s era and thus 
lays the ground for the statement in 
halachah 3 that Mashiach need not 
work miracles. See Likkutei Sichos, 
Vol. 24, p. 109ff., where this concept 
is developed further.

Mashiach will bring about the consummate observance of 
the Torah and its mitzvos, following the pattern of David 
his ancestor. However, Rambam is citing proofs, not only 
for the general concept – that “in the future time, the 
King Mashiach will arise and renew the kingship of [the 
House of] David, restoring it to its initial sovereignty…. 
and all the statutes will be reinstituted… according to all 
the mitzvos set forth in the Torah” – but also for the par-
ticular points he mentions in halachah 4.18 

For this reason, when citing proof from Bilaam’s 
prophecy regarding the two anointed kings, David and 
Mashiach, Rambam also focuses on the four elements and 
criteria that will be involved in the revelation of Mashi-
ach. Rambam continues, “There, he prophesied…,” 
mentioning how these four elements were reflected in the 
achievements of both David and Mashiach. By doing so, 
he clarifies what it means to “renew the kingship of [the 
House of] David, restoring it to its initial sovereignty.”

In general, these four elements can be divided into 
three categories of achievements: a) the personal char-
acteristics of David and Mashiach themselves; b) their 
activity among the Jewish people and their sovereignty 
over them; and c) their endeavors and rule over the na-
tions of the world and the world as a whole. The third 
category itself subdivides into two different periods and 
undertakings, as will be explained.

The Unfolding of Mashiach’s Sovereignty

15. The personal characteristics of David and Mashi-
ach are reflected in the phrase, “a king will rise up from 
the House of David who, like David his ancestor, delves 
deeply into the study of the Torah and observes its mitzvos 

ת  ְתִחּלַ ּבִ ָבִרים  ַהּדְ ָללּות  ּכְ ַעל 
יַח ָעִתיד  ׁשִ ֶלְך ַהּמָ "ַהּמֶ ֶרק ׁשֶ ַהּפֶ
ִוד  ּדָ ַמְלכּות  ּוְלַהֲחִזיר  ַלֲעמֹוד 
ָלה ָהִראׁשֹוָנה . . ְמׁשָ ָנּה ַלּמֶ  ְלָיׁשְ
ּתֹוָרה",  ָכל ִמְצָוָתּה ָהֲאמּוָרה ּבַ ּכְ
ֲהָלָכה  ּבַ ָרִטים ׁשֶ ם ַעל ַהּפְ א ּגַ ֶאּלָ

ד'עב; 

ם  ּגַ "ם  ָהַרְמּבַ ֵמִביא  ְוָלֵכן 
ְלָעם,  ּבִ ת  ָרׁשַ ִמּפָ הֹוָכָחה  ּבַ
ִוד  יִחים . . ּדָ ׁשִ ֵני ַהּמְ ׁשְ א ּבִ ּבָ ּנִ ׁשֶ
ָרִטים  ַהּפְ ַעת  יַח, ֶאת ַאְרּבַ ּוָמׁשִ
ל  ׁשֶ ּלּותֹו(  ִהְתּגַ )ּבְ ְוָהִעְנָיִנים 
ם  "ְוׁשָ  – ְוִכְמפָֹרׁש  יַח,  ָמׁשִ
ל  ׁשֶ ְך  ַהֶהְמׁשֵ הּו  ּזֶ ׁשֶ  – א"  ִנּבָ
ָנּה". ִוד ְלָיׁשְ "ְלַהֲחִזיר ַמְלכּות ּדָ

לֹׁש  ק ְלׁשָ ְכָללּות ֶזה ִמְתַחּלֵ ּבִ
יַח  ּוָמׁשִ ִוד  א( ּדָ ֲחֻלּקֹות: 
ּוַמְלכּוָתם  ָתם  ֻעּלָ ב( ּפְ ַעְצָמם. 
ָתם  ֻעּלָ ג( ּפְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ
ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַעל  ּוַמְלכּוָתם 
ְכָלל(. ּוָבִעְנָין ֶזה  )ַעל ָהעֹוָלם ּבִ
ים  ֵני ְזַמּנִ י ַעְצמֹו ֵיׁש ׁשְ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ן. ִדְלַקּמָ ְוִעְנָיִנים, ּכְ

 – ַעְצָמם  ּבְ ִעְנָיָנם  טו. 
ִוד הֹוֶגה  ּדָ ית  ִמּבֵ ֶמֶלְך  "ַיֲעמֹוד 
ָדִוד  ּכְ ִמְצוֹות  ּבְ ְועֹוֵסק  ּתֹוָרה  ּבַ
ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִפי  ּכְ ָאִביו 
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19. See Radak’s commentary on 
Bamidbar 24:17. See also the com-
mentaries of Ralbag and Ramban 
who explain the meaning of this 

phrase according to their interpreta-
tion that this phrase is referring to 
Mashiach. See also Likkutei Sichos, 
Vol. 13, p. 88ff.

20. Hilchos Yesodei HaTorah 3:9.

21. Rashi’s commentary on Bamid-
bar 24:17.

as prescribed by the Written Law and the Oral Law.” 
This is explicitly indicated by the Torah’s words in Bi-
laam’s prophecy, “I see him, but not now,” which refers 
to David, and “I perceive him, but not in the near 
future,” which refers to Mashiach. The words areno 
(“I see him”) and ashureno (“I perceive him”) indicate 
that this phrase is a prophecy concerning David and 
Mashiach themselves.

The second point mentioned by Rambam, “He will 
compel all of Israel to walk in [the way of the Torah] 
and repair the breaches [in its observance],” refers to 
the activity of David and Mashiach among the Jewish 
people and their sovereignty over them which is ex-
plicitly indicated by the continuation of the verse, “A 
star shall go forth from Yaakov,” referring to David, 
and “A staff shall rise up from Yisrael,” referring to 
Mashiach. Saying that the star and the staff will emerge 
“from Yaacov” and “from Yisrael” respectively points 
to the nature of the connection between these rulers 
and the Jewish people.

These phrases also reflect the perfection Mashiach, 
the ultimate anointed king, will attain and his ad-
vantage over David, the first anointed king. David is 
described with the analogy of a star, i.e., something 
that is exalted and elevated above people at large,19 
as can be understood by Rambam’s20 description of 
the heavenly stars, “All the stars and spheres possess 
a soul, knowledge, and intellect…. The knowledge 
of the stars is… greater than that of men.” Also, the 
phrase referring to King David refers to the Jews as 
“Yaakov,” the name used to describe the Jewish people 
as they are not on the highest rung of Divine service.

By contrast, Mashiach is described with the analogy 
of “a staff,” a means of asserting one’s authority. Thus, 
Rashi interprets the term “staff ” as referring to “a king 
who subdues and rules,”21 i.e., with absolute sovereignty. 

ּתֹוָרה  ּבַ ְמפָֹרׁש  ְוֶזה  ה".  ּפֶ ַעל  ּבְ ְוׁשֶ
ה  "ַאְרֶאנּו )ֶאְרֶאה אֹותֹו( ְולֹא ַעּתָ
אֹותֹו(  )ֶאְרֶאה  ֲאׁשּוֶרּנּו  ָדִוד,  ֶזה 
 – יַח"  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ֶזה  ָקרֹוב  ְולֹא 

יַח ַעְצָמם. ִוד ּוָמׁשִ בּוָאה ַעל ּדָ ַהּנְ

ֵליֵלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ "ְוָיכֹף  ב( 
ָתם  ֻעּלָ ּפְ  – ְדָקּה"  ּבִ ק  ּוְלַחּזֵ ּה  ּבָ
ְוִכְמפָֹרׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ּוַמְלכּוָתם 
ּכֹוָכב  "ָּדַרְך  תּוב:  ַהּכָ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ
ֵׁשֶבט  ְוָקם  ָדִוד  ֶזה  ִמַּיֲעֹקב 

יַח"  ׁשִ ַהּמָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶזה  ִמִּיְׂשָרֵאל 

כּות  ּיָ ַ ַהּשׁ ַעל  מֹוֶרה  ה  ּזֶ ׁשֶ  –
ֶבט  ָרֵאל, "ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב . . ׁשֵ ְלִיׂשְ

ִמִּיְׂשָרֵאל". 

ֵלמּותֹו  ׁשְ ם  ּגַ את  ּטֵ ִמְתּבַ ]ּוְבֶזה 
יַח  ָמׁשִ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ְוִיְתרֹונֹו 

יַח ָהִראׁשֹון:  י ָמׁשִ ַאֲחרֹון, ְלַגּבֵ

ׁשֹון  ַהּלָ ֶנֱאַמר  ִוד  ּדָ ַעל 
הּוא  ּמֹוֶרה ַעל ִמי ׁשֶ )א( "ּכֹוָכב" ׁשֶ
ֵני ָאָדםעג  ָאר ּבְ ְ ְמרֹוָמם ּוְמנָֻּׂשא ִמּשׁ

ִעְנַין  ּבְ "םעד  ָהַרְמּבַ ְבֵרי  ִמּדִ מּוָבן  ]ּכְ
ַהּכֹוָכִבים  ל  "ּכָ ְפׁשּוָטם,  ּכִ ּכֹוָכִבים 
ְוֵדָעה  ֶנֶפׁש  ֲעֵלי  ּבַ ן  ּלָ ּכֻ ים  ּלִ ְלּגַ ְוַהּגַ
ַהּכֹוָכִבים  ְוַדַעת  כו'  ֵהם  ל  ּכֵ ְוַהׂשְ
ָאָדם"[,  ֵני  ּבְ ַעת  ִמּדַ ּוְגדֹוָלה  כו' 
ַעל  ּמֹוֶרה  ׁשֶ  – ֲעקֹב"  )ב( "ִמּיַ
ַתְכִלית  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִפי  ּכְ לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֲעָלה. ַהּמַ

אֹוֵמר  הּוא  יַח  ָמׁשִ י  ְלַגּבֵ ֲאָבל 
ְפׁשּוטֹו  רּוׁשֹו ּכִ ּפֵ )א( "ְוָקם ֵׁשֶבט", ׁשֶ
ל"עה, ּומֹוׁשֵ רֹוֶדה  "ֶמֶלְך   הּוא 
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22. The advantage of Mashiach over 
David is also reflected in the first 
pair of clauses that refer to David 
and Mashiach themselves. Bilaam’s 
prophecy regarding David states, “I 
see him, but not now,” implying that 
he will be seen in the near future. 
“I perceive him, but not in the near 
[future],” which refers to Mashiach, 
implies that this is a lofty state and 
level that will only be realized after 

a lengthy time. Only when our good 
deeds and Divine service vastly 
increase will we reach this level.

23. The statements in the main 
text reflect the understanding of 
Targum Onkelos of the verse. This 
interpretation appears to be borne 
out by the prooftext cited by Ram-
bam, “He will rule from sea to sea.” 
Ibn Ezra interprets the term trans-
lated as “establishing his dominion” 

as meaning, “destroy”; see also his 
commentary, s.v., bnei Shes.

Ralbag and Radak offer similar in-
terpretations. See Targum Yonason 
ben Uziel and Targum Yerushalmi, 
and see Likkutei Sichos, loc. cit. This 
is not the place for further discus-
sion of the matter.

24. See the sources mentioned in 
the previous footnote.

This will be revealed when Mashiach “compel[s] all of 
Israel to walk in [the way of the Torah] and repair the 
breaches [in its observance].” And Mashiach is men-
tioned in connection with Yisrael, the superlative term 
referring to Jewish people.22

The third point mentioned by Rambam, “He will 
fight the wars of G-d… act[ing] and succeed[ing in the 
above], vanquishing all the nations surrounding him” 
is alluded to in the verse, as Rambam states initially:

“He shall crush Moab’s princes” — this refers to 
David, as it is written, “He struck down Moab and 
measured them with a cord”; “he shall break down 
all of Seth’s descendants” — this refers to the King 
Mashiach, about whom it is written, “His rule [will 
extend] from sea to sea”.

Here, too, we see the superiority of the prophe-
cy referring to Mashiach in relation to that referring 
to David. David is described as merely “crush[ing]” 
Moab, while Mashiach is described as “break[ing] 
down” Seth’s descendants. Furthermore, David is re-
ferred to as defeating only “the princes of Moab,” i.e., 
one nation, while Mashiach will conquer “all of Seth’s 
descendants,” establishing his dominion23 over all the 
nations.24

These concepts are also reflected in the prooftexts 
from the Prophets cited by Rambam. In reference to 
David, Rambam cites the verse, “He defeated Moab,” a 
single victory, over only one nation. By contrast, regard-
ing Mashiach, it is written, “His rule [will extend] from 
sea to sea,” ongoing dominion, over humanity at large.

"ְוָיֹכף  יַח,  ָמׁשִ ֵאֶצל  ָגלּוי  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ
ק  ּוְלַחּזֵ ּה  ּבָ ֵליֵלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
ם  ׁשֵ  – ָרֵאל"  ׂשְ )ב( "ִמּיִ ְדָקּה",  ּבִ

ָרֵאל[עו. ל ִיׂשְ ֲעָלה ׁשֶ ַהּמַ

ֵחם ִמְלֲחמֹות ה' כו' ִאם  ג( "ְוִיּלָ
ָהֻאּמֹות  ל  ּכָ ח  ְוִנּצַ ְוִהְצִליַח  ה  ָעׂשָ
סּוק  ּפָ ּבַ ֶנֱאַמר  ֶזה   – ִביָביו"  ּסְ ׁשֶ
ְוֵכן  ָדִוד  ֶזה  מֹוָאב  ֲאֵתי  ּפַ "ּוָמַחץ 
ֵדם  ְך ֶאת מֹוָאב ַוְיַמּדְ הּוא אֹוֵמר ַוּיַ
ֶזה  ת  ׁשֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוַקְרַקר  ֶחֶבל  ּבַ
לֹו  ֱאַמר ּבֹו ּוָמׁשְ ּנֶ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ַהּמֶ

ם ַעד ָים".  ִמּיָ

ַמֲעָלתֹו  ת  ׁשֶ ֻמְדּגֶ ֶזה  ּבְ ם  ּגַ ]ׁשֶ
ִוד הּוא  יַח: ֵאֶצל ּדָ ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ׁשֶ
)ב( "ַּפֲאֵתי  )א( "ָמַחץ",  ַרק 
יַח  ָמׁשִ ֵאֶצל  ְוִאּלּו  מֹוָאב", 

)ב( "ָּכל  )א( "ְוַקְרַקר",  ֶנֱאַמר: 
ָּכל  ַעל  ַהְּׁשִליָטהעז  ֵׁשת",  ְּבֵני 

ָהֻאּמֹותעח.

ֵאֶצל  ִביִאים:  ּנְ ּבַ ׁשֹון  ַהּלָ ּכְ אֹו 
ִוד )א( "ַוַּיְך" )ב( "ֶאת מֹוָאב";  ּדָ
)א( "ּוָמְׁשלֹו"  יַח:  ָמׁשִ ְוֵאֶצל 

)ב( "ִמָּים ַעד ָים"[.
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25. Tzephaniah 3:9.

26. It is possible to say that this verse 
also relates to Mashiach “build[ing] 
the [Beis Ha]Mikdash on its site,” for 
our Sages (Megillah 10a; see Zeva-
chim 112b, 119a) refer to Jerusalem 
as “the inheritance.” The implication 
is that, like an inheritance, G-d’s 
Presence in the Beis HaMikdash was 
established for all time in a manner 
which will never be interrupted. See 
Rambam, Hilchos Beis HaBechirah 
1:3, which states that once the Beis 
HaMikdash was built in Jerusalem, 
that became the resting place for the 
Divine Presence and a Beis HaMik-
dash may never be built elsewhere. 
Moreover, as Rambam states (ibid. 
6:16), once it became manifest in 
Jerusalem, the Divine Presence will 
never be uprooted from that place. 
See Likkutei Sichos, Vol. 16, p. 465ff.

This fact is not independently 
alluded to in a verse because it is 
included – together with “the in-
gathering of dispersed remnant of 
Israel” – in the allusion to Mashiach’s 
ruling over the Jewish people, as 
indicated by the phrase, “a staff shall 
rise up from Israel.”

Perhaps it is possible to say – at 
least by way of allusion – that 
Rambam mentioned the pro-
phecy being stated in “the passage 
concerning Bilaam” to emphasize 
and explain why the fundamental 
dimensions of his prophecy was 
concerning the downfall of the 
nations and the dominion of David 
and Mashiach over them. This 
follows the motif mentioned by our 
Sages (Sanhedrin 39b), “From – and 
within – the forest comes the ax to 
[fell] it.” Bilaam, the prophet of the 
nations (who resembled Moshe,* 
as stated in Sifri, Devarim 34:10, 
et al.) was the one who prophesied 
regarding the downfall of the 
nations of the world and Israel’s 
dominion over them. This reflects 
our Sages statements (Sanhedrin, 
loc. cit.) regarding Ovadiah who 
was an Edomite convert. Therefore, 
it is the conclusion of his prophecy 
that states, “Liberators will ascend 
Mount Zion to judge the mountain 
of Esau..., as cited by Rambam at the 
end of this halachah.

Our Sages (ibid.) explain a similar 
motif regarding David. Ruth, the 
Moabitess, was his ancestor and 

therefore it was specifically he who 
“smote Moab,” as Rambam states 
here.

* With regard to the level of 
Bilaam’s prophecy, see Moreh 
Nevuchim, Vol. 2, ch. 45, where 
Rambam states that Bilaam was 
granted the level of ruach hako-
desh, like David and Shlomoh, 
but not prophecy. See the inter-
pretations of Rav Asher Crescas 
and Rav Yitzchak Abarbanel 
to that source. See also Tzafnas 
Panei’ach al HaTorah, Bamidbar 
22:38, which states that, origi-
nally, Bilaam merely spoke with 
ruach hakodesh. Afterwards, he 
ascended to the level of a proph-
et. And then, he wished to attain 
the level of Moshe, our teacher. 
His wish was not granted to him 
entirely; on the contrary, this 
attempt led to his downfall. From 
the wording of that text, there is 
some indication that his final 
prophecy regarding the nations’ 
downfall relates to the time when 
he desired to attain Moshe’s level. 
Consult that text.

Rambam concludes his description of Mashiach’s ac-
tivities by mentioning a fourth point, stating, “He will 
perfect the entire world, motivating all the nations to 
serve G-d together, as it is written,25 ‘For then I will 
transform the peoples, granting them pure speech so 
that they will all call upon the name of G-d and serve 
Him with one accord.’ ” Rambam cites the allusion to 
this all-encompassing development in Bilaam’s proph-
ecy, stating:

“Edom will become an inheritance” — this refers to 
David, as it is written, “Edom became the servants 
of David”; “his enemy, Seir, will become Israel’s in-
heritance”26 — this refers to the King Mashiach, as 
it is written, “Liberators will ascend Mount Zion....”

Here, also, the superiority of Mashiach can be 
understood. The inheritance of Edom by David is 
expressed merely in the fact that “Edom became the 

ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  ן  "ִויַתּקֵ ד( 
י  ּכִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַיַחד  ּבְ ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד 
ָפה ְברּוָרה  ׂשָ ים  ַעּמִ ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל 
ֶכם  ם ה' ּוְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ִלְקרֹא ֻכּלָ
"ְוָהָיה  סּוק  ּפָ ּבַ ֶנֱאַמר  ֶזה   – ֶאָחד" 
ִהי  ֱאַמר ַוּתְ ּנֶ ה ֶזה ָדִוד ׁשֶ ֱאדֹום ְיֵרׁשָ
ְוָהָיה  וגו',  ַלֲעָבִדים  ְלָדִוד  ֱאדֹום 
ֶלְך  ַהּמֶ ֶזה  אֹוְיָביו  ִעיר  ׂשֵ ה  ְיֵרׁשָ
יִעים  מֹוׁשִ ְוָעלּו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יַח  ׁשִ ַהּמָ

ַהר ִצּיֹון וגו'"עט. ּבְ

ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  מּוֶבֶנת  ֶזה  ּבְ ם  ּגַ ]ׁשֶ
"ְוָהָיה  ֶנֱאַמר  ְלָדִוד  ּנֹוֵגַע  ּבַ יַח:  ָמׁשִ
ָכְך  ּבְ א  ּטֵ ִמְתּבַ ה  ּזֶ ׁשֶ ה"  ְיֵרׁשָ ֱאדֹום 
ַלֲעָבִדים",  ְלָדִוד  ֱאדֹום  ִהי  "ַוּתְ ׁשֶ
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27. Note Likkutei Sichos, Vol. 15, 
p. 106.

servants of David.” However, the inheritance of Seir 
by Mashiach will not only affect the people of that 
city, as reflected in the prooftext cited by Rambam, 
“Liberators will ascend Mount Zion to judge the 
mountain of Esau,” which concludes with, “Sover-
eignty will be G-d’s,” i.e., Mashiach will enable G-d’s 
kingship to encompass all humanity.

What the Ultimate Horizon Holds

16. The advantage of the fourth point over the 
third – Mashiach’s “fight[ing] the wars of G-d” and 
vanquishing the nations to the extent that “his rule 
[will extend] from sea to sea” – is reflected by the 
wording Rambam uses. With regard to the third level, 
Rambam cites the phrase, “his rule,” while regarding 
the fourth level, he cites the phrase, “will become an 
inheritance.” Similarly, with regard to the third level, 
he writes, “He will fight,” while regarding the fourth 
level, he writes, “He will perfect the entire world.” 
The difference between these two levels resembles 
the novel dimension that inheritance possesses over 
conquest. A parallel to these two stages is found re-
garding Eretz Yisrael which was taken by conquest 
and also granted as the Jews’ inheritance.27

War, victory, and conquest through war – in a 
manner of “break[ing] down” and “rul[ing] – implies 
dominion that runs contrary to the existence and 
the will of the one being conquered. By contrast, in-
heritance – “Seir will become [Israel’s] inheritance” 
– reflects how one becomes heir to something that is 
close and connected to him; he is not conquering and 
ruling over someone or something else.

A similar progression to a new and loftier level is 
reflected in the comparison between “perfect[ing] the 
entire world to serve G-d together” and “fight[ing] 
wars of G-d… and vanquishing all the nations sur-
rounding him.” When the entire world is perfected, the 

ִעיר  ה ׂשֵ יַח – "ְוָהָיה ְיֵרׁשָ ְוֵאֶצל ָמׁשִ
ָהִעיר,  י  ַאְנׁשֵ ַרק  לֹא  אֹוְיָביו", 
יִעים  מֹוׁשִ "ְוָעלּו  סּוק  ּפָ ּבַ ּוְכֶנֱאַמר 
ו"  ֵעׂשָ ַהר  ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ִצּיֹון  ַהר  ּבְ
ַלה'  "ְוָהְיָתה  הּוא  ּיּומֹו  ּסִ ׁשֶ

ַהְּמלּוָכה"פ[.

י  ְלַגּבֵ ָהְרִביִעי  ִעְנָין  ּבָ ְתרֹון  ַהּיִ טז. 
ה’”  ִמְלֲחמֹות  ֵחם  “ִיּלָ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ם  ִמּיָ לֹו  “ּוָמׁשְ  – ָהֻאּמֹות  חֹון  ְוִנּצְ
ַעְצָמן  ׁשֹונֹות  ַהּלְ ִמן  מּוָבן  ָים”,  ַעד 
ֵחם  “ְוִיּלָ ה”,  ְיֵרׁשָ כו’  לֹו  “ּוָמׁשְ
ּוְבֻדְגַמת  ָהעֹוָלם”,  ֶאת  ן  ִויַתּקֵ כו’ 
ּבּוׁש )ְוַעל  י ּכִ ה ְלַגּבֵ ָ יֻרּשׁ ּבִ ַהִחּדּוׁש ׁשֶ
י  ְלַגּבֵ ָצאנּו  ּמָ ׁשֶ ֵאּלּו  ִעְנָיִנים  ב’  ֶרְך  ּדֶ
ִכּבּוׁש  ּבְ ְלְקָחה  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ 

הפא(: ָ ּוִביֻרּשׁ

ּבּוׁש  ּכִ חֹון,  ְוִנּצָ ִמְלָחָמה  ִעְנַין 
“ַקְרַקר”,  ל  ׁשֶ אֶֹפן  ּבְ הּוא  ִמְלָחָמה, 
ֵהֶפְך  ְׁשִליָטה,   – לֹו”  “ּוָמׁשְ
ין  ּכֹוְבׁשִ ל ֶזה ׁשֶ ִציאּות ְוָהָרצֹון ׁשֶ ַהּמְ
ה  ָ ַהְיֻרּשׁ ִעְנַין  ן  ּכֵ ֵאין  ׁשֶ ַמה  אֹותֹו; 
ה,  ַרּבָ ַאּדְ ִעיר” הּוא  ׂשֵ ְיֵרָׁשה  “ְוָהָיה 
לֹו,  ְך  ּיָ ְוׁשַ רֹוב  ּקָ ׁשֶ ִעְנָין  ּנֹוֲחִלים  ׁשֶ

ים ְוׁשֹוְלִטים ַעל ַאֵחר. ּכֹוְבׁשִ ְולֹא ׁשֶ

ַהִחּדּוׁש  מּוָבן  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל 
ּלֹו ַלֲעבֹד ֶאת  ”ִויַתֵּקן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּבְ
ֵחם ִמְלֲחמֹות ה’ . .  ה’ ְּבַיַחד” ַעל “ְוִיּלָ

ֵהם  ׁשֶ ִביָביו”,  ּסְ ׁשֶ ָהֻאּמֹות  ל  ּכָ ח  ְוִנּצַ
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28. The connection between this 
concept and Mashiach can be 
understood based on Rambam’s 
statements in Hilchos Melachim 
8:10, “Moshe was commanded by 
the Almighty to compel all the 
inhabitants of the world to accept 
the commandments given to Noah’s 

descendants,” and those in ibid., 
4:10, that a king’s mission is to “fill 
the world with justice.”

Perhaps it could be said that the dif-
ference between “compel[ing]” and 
“fill[ing]” parallels the difference 
between the third and fourth points 
mentioned in the main text. 

See Likkutei Sichos, Vol. 23, p. 174ff.

29. See Sichas Acharon shel Pesach, 
5699.

30. The implication is that Mashi-
ach’s coming will not involve a step-
by-step progression, but that all the 
stages will occur simultaneously, as a 
single development.

nations themselves will willingly recognize the sover-
eignty of Mashiach. This is alluded to in the conclusion of 
the halachah that was stricken by the censor, “When the 
true King Mashiach will arise, succeed, and be exalted 
and glorified, [the nations of the world] will immedi-
ately all return and realize that their ancestors endowed 
them with a false heritage; their prophets and ancestors 
caused them to err.” As a result, “they will all call upon 
the name of G-d and serve Him with one accord.”28

Our perfect faith in the coming of Mashiach as the 
Torah defines him and our anticipation of his coming – 
“I will wait for him every day anticipating that he come” 
– itself generates energy above. Moreover, it could be 
said that this includes also studying the laws of Mashi-
ach. Our anticipation, study, and the change it brings 
about within us will itself29 bring closer and hasten his 
coming, causing it to be in a manner that does not allow 
delay.31 May it happen in the immediate future.

ַמְלכּותֹו  ת  ֲאִמּתַ ּבַ יִרים  ַמּכִ ַעְצָמם 
ז ּוְמפָֹרׁש  יַח ]ְוִכְמֻרּמָ ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ְמָטה  ׁשְ ּנִ )ׁשֶ ַהֲהָלָכה  ִסּיּום  ּבְ
יַח  ׁשִ ֲעמֹוד ֶמֶלְך ַהּמָ ּיַ ְנזֹור( “ּוְכׁשֶ ַהּצֶ
ד  א ִמּיָ ֱאֶמת ְוַיְצִליַח ְוָירּום ְו)י(ִנּשָׂ ּבֶ
ֶקר  ֶ ּשׁ ׁשֶ ְויֹוְדִעים  חֹוְזִרין  ן  ּלָ ּכֻ ֵהם 
ִביֵאיֶהם  ּנְ ְוׁשֶ ֲאבֹוֵתיֶהם  ָנֲחלּו 
ֶהם  ּבָ ְוִנְפָעל  ַוֲאבֹוֵתיֶהם ִהְטעּום”[, 
ֶכם  ם ה’ ּוְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ “ִלְקרֹא ֻכּלָ

ֶאָחד”פב.

ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ָהֱאמּוָנה  ְיֵדי  ְוַעל 
י  ִהיא ַעל ּפִ מֹו ׁשֶ יַח, ּכְ ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ּבְ
ה לֹו  ה ְלִביָאתֹו", ֲאַחּכֶ ּתֹוָרה ּו"ְמַחּכֶ
ְכָלל  ּנִ בֹא )ְוֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ָכל יֹום ׁשֶ ּבְ
יַח(,  ָמׁשִ ִהְלכֹות  ּבְ ּמּוד  ַהּלִ ם  ּגַ ֶזה  ּבְ
ּוְמַמֵהר  ְמָקֵרב  גּוָפאפג  ֶזה  ֲהֵרי 
ה ּוְבָקרֹוב  ּנָ ל ֲאִחיׁשֶ אֶֹפן ׁשֶ יָאתֹו ּבְ ּבִ

ׁש. ַמּמָ

צז:  סי׳  ח״א  שאל  חיים  שו״ת  ראה  נו( 
ישראל  כל  על  מלך  שיהיה  פירוש 
ומלך אחד  ויהודה כמו שאמר הכתוב 
הרמב״ם  כלל  זה  וכל   .  . לכולם  יהיה 

באומרו מלכות בית דוד ליושנה.
ע״ב(:  סוף  )צח,  מסנהדרין  ולהעיר  נז( 
אחר  דוד  להם  להעמיד  הקב״ה  עתיד 
כו' כגון קיסר ופלגי* קיסר. וראה זהר 
וראה  א.  נג,  חדש  זהר  ב.  פב,  ח״א 

צפנת פענח על התורה ויחי מט, ט.
*( כ״ה בגמ׳ ועין יעקב. ובערוך )ערך   

קסר(: ופלגו.
רמב״ם הלכות תשובה פ״ט ה״ב. נח( 

הלכות מלכים פי"ב ה"ד. נט( 
הלכות תשובה והלכות מלכים שם. ס( 

שעל פי זה מובן בפשטות מה שמגדרי  סא( 
מלחמות  שנלחם  הוא  המלך  ומצות 

סוף  ה״ח.  פ״א  שם  )כברמב״ם  ה׳ 
נקראו  שההלכות  ולהעיר  פ״ד. 
ומלחמותיהם"*(,  מלכים  "הלכות 
תחלה  נלחם  המלך  ש"אין  זה  וגם 
מלחמת  זו   .  . מצוה  מלחמת  אלא 
שבעה עממים ומלחמת עמלק ועזרת 
)שם  עליהם"  שבא  צר  מיד  ישראל 
ריש פ״ה(, שענינים אלו דוקא מונעים 
את ישראל מקיום התורה ומצוות. מה 

שאין כן מלחמת הרשות.
*( ראה לעיל הערה מא. ולהעיר שגם   
מקום  שבכל  וכתבי־יד  להדפוסים 
הערה  )לעיל  ״ומלחמות״  בהכותרת 
לפני  בסופה  בהקדמתו  הרי  מב(, 
שמפרט פרטי ההלכות בכל הדפוסים 
ומלחמותיו״  המלך  ״ודין  וכתבי־יד 
ומלחמותיה׳,  או  מג(,  הערה  )כנ״ל 

הערה  הנ״ל  רמב״ם  ראה   – ומלחמתו 
מב.

בא  שהרמב״ם  לומר  יש  בפשטות  סב( 
להדגיש תוקף האמונה וגדרה, וגם זה 
הוא הלכה, שהאמונה בביאת המשיח 
והתאמתות  בודאות  להיות  צריכה 
"שאר  שמצד  כהתאמתות  )לא  כזה 
התאמתות  אלא"  בלבד  הנביאים 
)שהרי  רבינו  ומשה  תורה  שמצד( 
מה  פי  ועל  עליו(,  העידה  התורה 

שכתוב בהלכות יסודי התודה פ״ח. 
שהוסיף  מה  גם  מובן  זה  פי  ועל   
משה  נבואת  כי  רבינו",  "ובמשה 
ידי(  )על  סיני  הר  ״במעמד  נתאמתה 
שמעו״,  ואזנינו  כו׳  ראו  שעינינו 
רבינו  משה  בנבואת  והתאמתות 
עומדת  שהיא  ״נאמנות  מביאה 



סימן א20  | דבר מלכות 

לעולם״ בתורה – ראה בארוכה לקו״ש 
חי״ט ע׳ 184 ואילך. 

שכתב  מה  גם  יומתק  זה  פי  ועל   
בלבד  נביאים  בשאר  "לא  בשלילה 
הוא כופר", ולא כהלשון בקרית ספר 
ובמשה  בתורה  "כופר  שם  לרמב״ם 
רבינו ובשאר הנביאים", כי גם זה הוא 
הלכה – בגדר אמונה בביאת המשיח. 

שחוזר  ה״ב  בסוף  מלשונו  ולהעיר   
אין  הנביאים  בדברי  "אבל  ומוסיף 
הספרים  שכל  לראיה  צריך  הדבר 

מלאים בדבר זה״.
ובפירוש המשנה פרק חלק. סג( 

פ״ג ה״ח. סד( 
ראה לקמן הערה סח. סה( 

לשונו.  מפשטות  לכאורה  כדמשמע  סו( 
אבל ראה הערה הבאה.

מבן  מהראיה  לכאורה  כדמשמע  סז( 
המתים  תחיית  מאמר  וראה  כוזיבא. 

רפ״ו. 
ברמב״ם  זו  הלכה  ביאור  בארוכה   
לקו״ש  ראה   – בזה  הראב״ד  והשגת 

חכ״ז ע׳ 191 ואילך.
על פי כל הנ״ל יש לבאר מה שהרמב״ם  סח( 
מהעיקרים  לא׳  המשיח  ביאת  מנה 
)ראה ראש אמנה פ״ג הספק החמישי. 
שו״ת חתם סופר שם(, שהוא לא רק 
מפורשת  באה  המשיח  שביאת  "לפי 
לכן  כו׳  ובכתובים  בנביאים  בתורה 
כופר  כאלו  הוא  הרי  בביאתו  הכופר 
בתורה ובנביאים ובכתובים כו׳" )ראש 
השלישית".  "והטענה  פי״ד  אמנה 
אם  כי  שם(,  סופר  חתם  שו״ת  וראה 
גדר התורה,  נוגע לשלימות  לפי שזה 
שא׳ מגדריה הוא שיהיה זמן שהתורה 

וקיומה יהיו בשלימות. 
ושלימות  נצחיות  אחר:  בסגנון   
חוקיה  הזאת  ש"התורה  זה  התורה, 
עולמים"  ולעולמי  לעולם  ומשפטיה 
 – הקב״ה  של  העצמי  רצונו  )להיותה 
 182-3 ע׳  חי״ט  לקו״ש  בארוכה  ראה 
ובהערות שם( הוא לא רק בענין ציווי 
וקיומה  בלימודה  גם  אם  כי  הבורא, 
בפועל, וזה יהיה בביאת מלך המשיח. 
גם  שזהו  לומר  יש  אולי  זה  פי  ועל   
בביאת  אמונה  נמנה  שלא  הטעם, 
ראש  )ראה  המצות  במנין  המשיח 
אמנה שם פ״ה הספק הג׳(. ועל דרך 
)ויתירה מזו( זה שציווים כוללים אינם 
המצוות  )ספר  המצות  במנין  נמנים 
הרמב״ם  מלשון  ולהעיר  ד(.  שורש 
שאינו  מי  "וכל  שם  מלכים  הלכות 
שצריך  כתב  ולא  כו'",  בו  מאמין 

בפירוש  שכתב  כמו  בו,  להאמין 
אמנה  ראש  )וראה  שם  המשנה 

ספי״ט(. 
ראה רמב״ם הלכות יסודי התורה פ״י  סט( 
ה״ג: הא למדת שאין הנביא עומד לנו 

כו׳. וראה שם סוף פ״ז. פ״ט ה״ב.
ביותר  ומודגש  מובן  זה  פי  ועל  ע( 
שלכן  זה,  שלפני  לההלכה  ההמשך 
מתחיל הרמב״ם ״ואם״ – בוא״ו. וראה 
המשיח  מלך  "אין  שם  ספר  קרית 
אלא  ומופתים  אותות  לעשות  צריך 

כשיעמוד מלך כו'".
שלא  מה  בפשטות  מובן  זה  פי  על  עא( 
הפרק  בתחילת  )גם(  הרמב״ם  הביא 
כי שם   – ה׳  ילחום מלחמות  שמשיח 
)להחזיר  שלו  והמכוון  הגדר  מבאר 
לאחר   – כו׳(  ליושנה  דוד  מלכות 
שכבר הביא לשלימות התורה, כשהוא 
קודם  כן  שאין  מה  בודאי",  "משיח 

הנצחון במלחמות ה'. 
על פי זה אולי יש להוסיף )בפנימיות   
שהביא  שזה  פנים(,  כל  על  הענינים 
במשיח  המשיחים  שני  הרמב״ם 
ובמשיח  כו'  דוד  שהוא  הראשון 
האחרון כו' – כי דוגמתן נמצא במשיח 
לאחרי  ודרגות  תקופות  ב׳  עצמו, 
בית  שיבנה  לפני  המשיח:  ביאת 
"בחזקת  עדיין  הוא  שאז   – המקדש 
בנה  שלא  דוד  בדוגמת  משיח", 
)ראה  מלחמות  ילחם  וענינו  המקדש, 
דברי הימים א׳ כב, ח( והכין הכל לבנין 
בית המקדש מיד ה׳ עלי השכיל )שם 
ש"בנה  ודאי  משיח  כשהוא  יט(;  כח, 
מקדש במקומו". וראה בארוכה מכתב 
)אגרות  נ״ע  מהורש״ב  אדמו״ר  כ״ק 
קודש שלו, חלק א' עמוד שי"ב, אגרת 
קל( בביאור לשון רז״ל "בן דוד בא" או 
"דוד בא" )על פי הב״ח או״ח סקי״ח( 
דיש ב׳ מדריגות במשיח: ביאתו לפני 
בנין בית המקדש וירושלים )שאז הוא 
משיח  שיבנה  ואחר  משיח(  בחזקת 
את בית המקדש וירושלים דאז "כיון 
)מגילה  דוד"  בא   – ירושלים  שנבנית 

יז, ב( – )משיח בודאי(. 
ברמב״ם  הגירסא  משינוי  ולהעיר   
"להחזיר  נא(  והערה  ט  סעיף  )כנ״ל 
דוד" או "בית דוד". ואין כאן  מלכות 

מקומו.
ועל דרך זה בנוגע להשלילה )והפרט(  עב( 
מהראיה  הוא  שמוכח  ג׳  שבהלכה 
הקדמה  שהיא  ב׳  בהלכה  שהביא 
להלכה ג׳ – ראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 109 

ואילך.

רלב״ג  וראה  הפסוק.  על  רד״ק  ראה  עג( 
משיח.  על  שקאי  לפירושם  ורמב״ן 

וראה לקו״ש חי״ג ע׳ 88 ואילך.
הלכות יסודי התורה פ״ג ה״ט. עד( 

פירוש רש״י על התורה. עה( 
בענין  גם  מודגשת  דמשיח  והמעלה  עו( 
הא׳, המדבר בדוד ומשיח עצמם: בדוד 
בזמן  אראנו  אבל  עתה״,  ״ולא  אומר 
לפי  קרוב",  "ולא   – ובמשיח  קרוב; 
נעלית שבאה רק  ומדריגה  שזהו ענין 
מעשינו  שנתרבו  זמן  אריכות  לאחרי 

ועבודתנו בכדי להגיע לבחינה זו.
הוא  וכן  שם.  אונקלוס  כבתרגום  עז( 
לכאורה לפירוש הרמב״ם שהרי הביא 
הורס.  ובראב״ע:  גו׳".  מים  "ומשלו 
זה  דרך  ועל  שת.  בני  ד״ה  שם  וראה 
יונתן בן  ברלב״ג ורד״ק. וראה תרגום 
עוזיאל ותרגום ירושלמי. לקו״ש שם. 

ואין כאן מקומו.
ראה במקומות שבהערה הקודמת. עח( 

מקדש  ל"ובנה  גם  דשייך  לומר  ויש  עט( 
ירושלים"  זו  "נחלה  שהרי  במקומו" 
)מגילה י, א. וראה זבחים קיב, ב. קיט, 
שאין  וקביעות  ירושה  שענינה  א( 
רמב״ם  וראה  )הפסק(.  היתר  אחריה 
הלכות בית הבחירה פ״א ה״ג. לקו״ש 

חט״ז ע׳ 465 ואילך. 
עצמו  בפני  בפסוק  נרמז  שלא  ומה   
נדחי  "וקבץ  עם  )ביחד  נכלל  זה  כי   –
 – ישראל  על  בממשלתו  ישראל"( 

"וקם שבט מישראל". 
ואולי יש לומר )על דרך הרמז על כל   
בפרשת  הרמב״ם  כתב  שלכן  פנים( 
ולהדגיש מה שעיקר  להסביר  בלעם, 

האומות  מפלת  על־דבר  היה  נבואתו 
עליהם,  המשיח  ומלך  דוד  ושליטת 
ניזיל  וביה אבא  מיניה  דרך  שהוא על 
ביה נרגא, שהנביא של אומות העולם 
ברכה  ספרי   – בדוגמת משה*  )שהוא 
מפלתם  על  מנבא  ועוד(  יוד.  לד, 
ישראל  ושליטת  העולם  אומות  של 
בנוגע  רז״ל  מאמר  דרך  ועל  עליהם. 
)ד״ועלו  ב.  לט,  )סנהדרין  לעובדיה 
)שהביא  וגו׳״  ציון  בהר  מושיעים 
הרמב״ם בסוף ההלכה כאן( הוא סיום 
דוד  בענין  גם  ושם  עובדיה(.  נבואת 
הרמב״ם  שהביא  מואב",  את  "ויך   –

כאן(.
– ראה מורה  נבואת בלעם  בדרגת   )*  
במדריגת  שהיה  פמ״ה,  ח״ב  נבוכים 
רוח הקדש )ולא נבואה( כדוד ושלמה. 
ואברבנאל  קרשקש  פירושי  וראה 
בלק  התורה  על  פענח  ובצפנת  שם. 
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נביא  בגדר  עלה  כך  דאחר  לח(  )כב, 
כו׳ ואחר כך רצה שיהיה כמשה רבינו. 
ומשמע קצת שם, שזה שייך לנבואה 

זו האחרונה. עיין שם.
ראה לעיל הערה יד. פ( 

להעיר מלקו״ש חט״ו ע׳ 106. פא( 
מובן  המשיח  למלך  זה  ענין  ושייכות  פב( 
ממה שכתוב שם )פ״ח ה״י( "צוה משה 
באי  כל  את  לכוף  הגבורה  מפי  רבינו 
נח".  בני  שנצטוו  מצות  לקבל  העולם 

וראה שם סוף פ״ד "ולמלאות העולם 
צדק". ואולי יש לומר שהם )"לכוף", 
כהחילוק  ענינים,  ב׳  כו׳"(  ו"למלאות 

בין ענין הג׳ וענין הד׳ שבפנים.
ראה שיחת אחש״פ תרצ״ט. פג( 
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ַאף ְּבָעֵרי ִמְקָלט הּוא אֹוֵמר:

 "ִאם ַיְרִחיב ה' ֱאֹלֶהיָך 
ֶאת ְּגֻבְלָך"

 "ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד 
ָׁשֹלׁש ָעִרים ְוגֹו'"

Also, an even stronger proof that Moshiach has to 

come, with regard to the Orei Miklat, it (the Torah) says 

in Parshas Shoftim:

When Hashem your G-d will expand your borders of 

Eretz Yisroel.

The possuk continues: Then you must add three more 

cities of Orei Miklat in the newly conquered area.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א  הלכה ב

When a person does an aveirah, chas v’shalom, the severity of his punishment depends whether it 

was b’meizid (on purpose) or b’shogeg (by accident). But the Torah teaches us that a person is always 

responsible for their actions and even a shogeg needs teshuvah. 

If someone kills another accidentally, the family of the murdered person may try to hurt the murderer as 

revenge. So the Torah chooses certain cities belonging to the Levi’im as safe places to run away. The cities 

are called Orei Miklat, which means “cities of refuge.” As long as he remains in the Ir Miklat, nobody can 

cause the murderer harm.

The Torah commands us to make nine Orei Miklat. Moshe Rabbeinu established the first three outside 

of Eretz Yisroel on the east side of the Yarden River. The next three were established inside Eretz Yisroel 

after the Yidden conquered it with Yehoshua. However, only seven out of the ten Cana’ani tribes 

were conquered at that time. The land of the remaining three tribes will become part of Eretz 

Yisroel in the future with Moshiach. The final three Orei Miklat will be set up at that time.

THREE PLUS THREE PLUS THREE

WHAT’S THE TORAH’S STRONGEST 
PROOF THAT MOSHIACH WILL COME?
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This mitzvah was never yet fulfilled. And Hakadosh Baruch 

Hu would not give a mitzvah for no purpose. Now, the 

Rambam explained before how a person who does not believe 

in Moshiach or await his coming is a kofer (denier of Torah). But 

he also said in the last halachah that he denies the nevi’im too. 

So: with regard to the words of the nevi’im after Moshe there 

is no need to bring more proof, for all their seforim are filled 

with mention of this matter that Moshiach will come. Indeed, 

the later nevi’im speak about Moshiach and the times of 

Moshiach in a more open and direct way than the Torah. 

ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה 
ָּדָבר ֶזה, ְוֹלא ִצָּוה 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְלֹתהּו. 

ֲאָבל ְּבִדְבֵרי 
ַהְּנִביִאים ֵאין ַהָּדָבר 

ָצִריְך ְרָאָיה ֶׁשָּכל 
ַהְּסָפִרים ְמֵלִאים 

ְּבָדָבר ֶזה:

Why does the Rambam need to bring another 
proof from the Torah that 
Moshiach exists and is 
coming in the future?

Hint: The proofs in Halachah 
Alef are a part of Bilam’s 
nevuah.

NEW AGE SAGE@ LAST

The Rambam brings even more proof from 

the Torah that Moshiach is indeed coming, 

connected with the mitzvah of the nine Orei 

Miklat, of which three cities have never yet been 

built. Besides Torah, there are plenty of proofs 

throughout the Nevi’im of Moshiach coming.
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One of the basic concepts of Moshiach is that he will bring about shleimus hatorah. In golus, we can only 
do some of the mitzvos (369 out of 613), and all the rest can only be performed when the Beis Hamikdash 
is standing and all Yidden settle in Eretz Yisroel. One of the Rambam’s proofs that Moshiach must come 
is that there is actually a mitzvah that was never entirely fulfilled. In the past, we had six Orei Miklat, but, 
really, the Torah tells us to have three more! When Moshiach comes, we will resettle Eretz Yisroel, including 
the lands that were never in Jewish possession before, and there we will build Orei Miklat Numbers Seven, 
Eight and Nine. 

The Rebbe asks, why of all the mitzvos of the Torah, is it specifically Ir Miklat that is waiting for Moshiach to 
come to make it complete?

There is a place, the Torah tells us, where nothing bad can ever happen to you. Even someone who did the 
most terrible of aveiros to a fellow human being—murder!—is safe in the Ir Miklat! This is a lesson in every 
person’s life: Every aveirah can be considered a mini-death, for it causes the person to be further 
from Hashem, the source of all life. This distance is corrected with the words of Torah, which 
serve as an atonement and a protection. In this way, Torah is the Ir Miklat 
for any person, even today.

And just like there is a physical space in this world that is “safe”, there 
is also a time when no evil exists. No one is hungry anymore, there is no 
fighting or jealousy or competition. Does this sound familiar? Yes, this 
is the time when all the not-good parts of golus will be gone, and, 
free of our yetzer hara, we will live peacefully in our own land with 
Moshiach Tzidkeinu, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ַמָּמׁש.

DVAR MALCHUS

 ְּדַבר ַמְלכּות סימן ב

...That when a person is in the City of Refuge, 

no evil can touch him

 ...ֶׁשְּבִהּיֹות ָהָאָדם ְּבִעיר ִמְקָלט, 
ֹלא יּוַכל ִלְנֹּגַע ּבֹו ְלָרָעה.

And just as there is an idea of a “safe place”, 

so too with time.

 ּוְכֵׁשם ֶׁשֶּיְׁשנֹו ִעְנָין ַה”ִמְקָלט” ַּבָּמקֹום,
,ֵּכן הּוא ִּבְזַמן

This is “that time” (meaning, the future with 

Moshiach) when “there will be no hunger or war, no 

jealousy or competition” (like it says in Navi)

 ְוהּוא "אֹותֹו ַהְּזַמן", ֶׁש"ֹלא ִיְהֶי'ה 
ָׁשם ֹלא ָרָעב ְוֹלא ִמְלָחָמה ְוֹלא 

ִקְנָאה ְוַתֲחרּות",

We will be sheltered from all the negativity 

of the time of galus,

 ֶׁשִּתְהֶי'ה "ְקִליָטה" ִמֹּכל ָהִעְנָיִנים 
ַהִּבְלִּתי ְרצּוִיים ֶׁשל ְזַמן ַהָּגלּות,

And Yidden will settle comfortably on their land. ְוִיְׂשָרֵאל יֹוְׁשִבים ֶּבַטח ַעל ַאְדָמָתם.

:The idea of Orei Miklat, is simply this ִעְנָיָנם ֶׁשל ָעֵרי ִמְקָלט ְּבַפְׁשטּות הּוא -
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Does Moshiach have to 
perform miracles?

SON OF A STAR

It had been more than fifty years since the Churban 
of the second Beis Hamikdash. The Romans were in 
control of Eretz Yisroel and closed down yeshivos 
and shuls. They had destroyed the Beis Hamikdash, 
plowed over Har Habayis and let wild foxes roam the 
ruins. They even changed the name of the holy city 
of Yerushalayim and rebuilt it as a Roman city. Most 
Yidden who survived the fight had been taken in 
chains into golus.

Then one man stood up, gathered 
a small army and revolted against 
the Roman conquerors. He was a 
descendant of Dovid Hamelech, 
and his name was Shimon. 
He made the Yidden 
feel hopeful at a time 
when they were completely 
downtrodden. He encouraged 
them to keep 
mitzvos, such 
as daled minim 
and bris milah, 
defying the 
Roman decrees. 

At first, he was very 
successful. Rabbi Akiva, 
one of the greatest Tana’im, along 
with many other sages of that time, 
thought that he was Moshiach. He 
became known as Bar Kochba, 
which means “son of a star,” 
based on a possuk in the Torah 
that likens Moshiach ben Dovid 
to a star. There were other leaders 
who disagreed, and would not support the rebel 
leader. But so strongly did Rabbi Akiva feel that Bar 
Kochba was Moshiach, that he paid him the utmost 
respect by becoming Bar Kochba’s arms’ bearer (the 
assistant who carries his weapons into battle). 

However, things soon began to go very wrong. Before 
one of his battles, Bar Kochba called out loudly: 

“Hashem, if You choose not to help us, 
at least do not help our enemies!” 
This showed that he thought he was 
able to conquer the Romans without 
Hashem’s help, chas v’sholom, by 
relying on his own strategies and 
strength. Soon, another terrible 
thing came to pass: Bar Kochba 
suspected that his uncle, Rabbi 

Elazar HaModa’i, a great tzaddik, was 
not supporting him, and he got angry 

at him. He kicked Rabbi Elazar so hard, 
he killed him. 

Bar Kochba did take over Yerushalayim 
for two and a half years, and even minted 

coins to celebrate his rule. But then he was 
chased from Yerushalayim and surrounded 

by Roman forces at the fortress of Beitar. 
On Tisha B’av, Beitar fell, and he and many 

Yidden were killed. But even 
before this took place, the 

Yidden realized that 
Bar Kochba cannot be 
Moshiach and instead 
began to call him Bar 

Koziva, which means “the 
son of a lie.”
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ְוַאל ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתָך ֶׁשַהֶּמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח ָצִריְך ַלֲעׂשֹות אֹותֹות 

ּומֹוְפִתים, ּוְמַחֵּדׁש ְּדָבִרים ָּבעֹוָלם, 
אֹו ְמַחֶּיה ֵמִתים, ְוַכּיֹוֵצא ִּבְדָבִרים 

 ֵאּלּו ֶׁשַהִטְּפִׁשים אֹוְמִרים. 
ֵאין ַהָּדָבר ָּכְך.

And it should not come to your mind that the 

king, Moshiach will need to perform miracles and 

do wonders in order for him to prove himself to be 

Moshiach and introduce new things into the world 

or bring the dead back to life (techiyas hameisim) 

or similar things like these that are supernatural or 

new in the world, like the fools who take the words 

of Torah and twist them for their own purposes say. 

This is surely not so.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א  הלכה ג

In this perek, the Rambam provides clear guidelines to help us determine who Moshiach is (we will see 

all the details in the next halachah). Today, all poskim agree with his ruling. But in the time of the Mishna 

and Gemara, there were many different opinions: Is Moshiach a person or a world event? Is he from the 

living or those who have passed away? Would he perform miracles to show that he is a true messenger 

of Hashem? 

Rabbi Akiva believed that Moshiach would not have to perform miracles, at least not right away. 

He and the other sages pronounced Bar Kochba as Moshiach when he was successful in war 

against the Romans who had destroyed the Bais Hamikdash. This, along with his yichus as a 

descendent of Dovid Hamelech, was enough for Rabbi Akiva.

RABBI AKIVA’S CHOICE

ֶׁשֲהֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ָחָכם ָּגדֹול 
ֵמַחְכֵמי ִמְׁשָנה ָהָיה, ְוהּוא ָהָיה 

נֹוֵׂשא ֵּכָליו ֶׁשל ֶּבן ּכֹוִזיָבא ַהֶּמֶלְך. 
ְוהּוא ָהָיה אֹוֵמר ָעָליו ֶׁשהּוא 

ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ְוִדָּמה הּוא 
ְוָכל ַחְכֵמי ּדֹורֹו ֶׁשהּוא ַהֶּמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח, ַעד ֶׁשֶּנֱהַרג ַּבֲעֹונֹות. ֵּכיָון 
ֶׁשֶּנֱהַרג, נֹוַדע ָלֶהם ֶׁשֵאינֹו. ְוֹלא 

ָׁשֲאלּו ִמֶּמּנּו ֲחָכִמים ֹלא אֹות 
ְוֹלא מֹוֵפת.

We can easily prove this, for Rabbi Akiva was 

one of the greatest sages of the Mishna, and he 

(Rabbi Akiva) was an arms-bearer of Ben Kuziva 

the king. And he would say that he (Ben Kuziva) 

is the King Moshiach. And he and all the Sages 

of his generation considered him, Ben Kuziva to 

be the King Moshiach until he was killed because 

of sins—at that point, he was chayav misah 

(deserving of death) for causing so many Yidden 

to die in the war. Once he was killed, they realized 

that he was not Moshiach. And the Sages did not 

ask of him at any point for a sign or miracle as 

proof that he was indeed the Moshiach.
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How could Rabbi Akiva, 
who was a Talmid 
Chochom forgo his honor 
and serve Bar Kochba?

Hint: There are times that 
a Torah leader is allowed—
and must—do things that 
seem not fit for his kavod.

NEW AGE SAGE CROWN JEWELS

 Moshiach will have “a spirit .ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה’... ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ה’
of Hashem resting upon him” and he will “smell yiras 
Hashem”, according to the navi Yeshayahu. This means 
that he will be able to be morach vada’in—“sniffing and 
verifying” whether a person is lying or telling the truth.

At the beginning of the wars of Bar Kochba, all the Sages 
supported him (as the Rambam says here) but later some of them 
stopped. One of the reasons was because they tested Bar Kochba to 
see if he was morach vada’in and he couldn’t do it. 

Why did Rabbi Akiva still believe him to be Moshiach after he failed 
the test? 

The Rebbe explains that Rabbi Akiva and the other sages who 
continued to believe in Bar Kochba thought that the ability to smell 
out the truth would come later. They believed that there would be 
steps and stages to the times of Moshiach. In the first stage, when 
Moshiach fights the wars and builds the Beis Hamikdash, the world 
will continue running according to teva (nature) and only later will 
there be miracles (like techiyas hameisim), and at that point, they 
assumed, Bar Kochba would gain the ability of morach vada’in. 

The Rambam follows the approach of Rabbi Akiva regarding 
nissim, that Moshiach will not need to prove he is 
Moshiach by changing nature and making miracles, 
as we can see from these halachos.
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(1) Since, things written in the Torah could also just happen b’ruchniyus, the 
Rambam strengthens the proof for Moshiach by showing that it is connected 
to the fulfillment of a mitzvah. Hashem would never command us to do a 
mitzvah that we would never be able to perform. By connecting the belief in 
Moshiach with a mitzvah that must be done but has not yet happened in all 
of history, we can be doubly assured that Moshiach will come.

(2) Rabbi Akiva carried Bar Kochba’s weapons not to show the idea 
that even a Talmid Chochom will Moshiach because he will be so great 
but because the war was a time of pikuach nefesh. Rabbi Akiva was 
allowed—even obligated—to help win the war and save Jewish lives. 
(Dovid was a noseh keilim for Shaul, and continued to do so even after 
Dovid knew that he would become a king.)

ANSWERS TO NEW AGE SAGE 

Will Moshiach make changes 
to Torah and Mitzvos?

 ְוִעַּקר ַהְּדָבִרים ָּכָכה ֵהן: 
ֶׁשַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֻחֶּקיָה ּוִמְׁשָּפֶטיָה 

ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ְוֵאין 
מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן ְוֹלא ּגֹוְרִעין ֵמֶהן. 
ְוָכל ַהּמֹוִסיף אֹו ּגֹוֵרַע, אֹו ֶׁשִּגיָּלה 

ָּפִנים ַּבּתֹוָרה ְוהֹוִציא ַהְּדָבִרים ֶׁשל 
ִּמְצוֹות ִמְפּׁשּוָטן, ַהֵרי ֶזה ַוַּדאי 

ַּבָדִּאי ָרָשע ַוַאִּפיקֹורֹוס:

But rather the main idea of this matter of Moshiach 

is this: that this Torah, its decrees and its laws, are 

forever and ever. This means that we may not add 

to them or take away from them. Anyone who 

adds or takes away from the Torah or its mitzvos 

or reveals a new misinterpretation of the Torah, 

removing the practical acts of the mitzvos, such 

as Yoshke, who were surely wicked and a heretic 

(someone who revolts against Hashem). The 

opposite is actually true—Moshiach will help us do 

Torah and mitzvos better than ever before! 

@ LAST

Moshiach need not perform 

miracles to prove that he is our 

redeemer, as we see from Rabbi 

Akiva, who believed Bar Kochba 

was Moshiach without performing 

miracles (though in the end, Bar 

Kochba sinned and was killed.) 

The proof for Moshiach is clearly 

in the Torah and believing that 

he will come is a basic part of 

our belief. His coming will not 

change our practice of Torah and 

mitzvos, but rather strengthen 

it. So anyone who does try to 

implement changes or weaken 

our observance, is definitely not 

the true Redeemer.

The Rambam’s halachos about 

how to figure out who can be 

Moshiach, including many of the 

details that we will learn in the 

next halachah, have helped Yidden 

tremendously. Many times in 

Jewish history, there were people 

who proclaimed themselves to 

be Moshiach, but they were not 

accepted by the leaders of their 

generation for various reasons: 

either they were not descended 

from Dovid, or they did not keep 

the Torah, or they brought about 

trouble (lo aleinu) for the Yidden. 

Some may even have made 

miracles happen! But, as we see, 

that is not the most important 

thing. 

When Moshiach will come, 

miracles and techiyas hameisim 

will occur at some point, but 

Moshiach himself does not need 

to make miracles happen in order 

for us to believe that he is the 

Moshiach.
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