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SOURCE SHEET

EPISODE 1:

Man or Moment?
Establishing the foundation, sources 
and definitions of what precisely we 

are meant to believe in.

1. רמב"ם עיקר הי"ב מהי"ג עיקרים

היסוד שנים עשר

ימות המשיח והוא להאמין ולאמת שיבא ולא יחשב שיתאחר 
אם יתמהמה חכה לו ולא ישים לו זמן ולא יעשה. לו סברות 
)סנהדרין  אומרים  וחכמים  ביאתו  זמן  להוציא  במקראות 
לו  שיהיה  ושיאמין  קצין  מחשבי  של  רוחן  תפח  צז:ע"ש( 
מה  כפי  מעולם  שהיו  המלכים  כל  על  וכבוד  ומעלה  יתרון 
שנבאו עליו כל הנביאים ממשה רבינו ע"ה עד מלאכי ע"ה 
ומי שהסתפק בו או נתמעט אצלו מעלתו כפר בתורה שיעד 
בו בתורה בפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם נצבים ומכלל 
שלמה  ומזרע  דוד  מבית  אלא  לישראל  מלך  שאין  זה  יסוד 
בלבד וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם הש"י ובדברי 

נביאיו:

The twelfth principle The Messianic era and that is to 
believe and to confirm that he will come and not to think 
that he is late. 'If the tarries, wait for him' and do not give 
him a [set] time and do not create analyses from the verses 
to extrapolate the time of his coming. And the sages said 
(Sanhedrin 97b), "The spirit of those that calculate the end 
should blow up." And [from this principle is] that he believes 
that [the Messiah] will have great advantage and stature and 
honor above all of the kings that ever were; according to that 
which all of the prophets prophesied about him; from Moshe, 
our teacher, - peace be upon him - to Malachi, peace be upon 
him. And one who doubts him or for whom his stature is 
diminished denies the Torah, as the Torah testifies about 
him in Parshat Bilaam and in Parshat Atem Netsavim. And 
included in this principle is that there should not be a king 
in Israel except from the House of David alone. And anyone 
who disputes [the status] of this family, denies the name of 
God, may He be blessed, and the words of His prophets

2. הלכות מלכים ומלחמות )ומלך המשיח( פרק י"א, הלכות א - ב

ְלָיְׁשָנּה  ָּדִוד  ַמלכּות  ּוְלַהְחִזיר  ַלֲעֹמד  ָעִתיד  ַהָּמִׁשיַח  ַהֶּמֶלְך 
ִיְׂשָרֵאל.  ִנְדֵחי  ּוְמַקֵּבץ  ַהִּמְקָּדׁש  ּובֹוֶנה  ָהִראׁשֹוָנה.  ַלֶּמְמָׁשָלה 
ְוחֹוְזִרין ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים ְּבָיָמיו ְּכֶׁשָהיּו ִמֹּקֶדם. ַמְקִריִבין ָקְרָּבנֹות. 
ְוָכל ִמי  ְויֹוְבלֹות ְּכָכל ִמְצָוָתן ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה.  ְועֹוִׂשין ְׁשִמִּטין 
ִּבְׁשָאר  ֹלא  ְלִביָאתֹו.  ְמַחֶּכה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  אֹו  ּבֹו.  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו 
ֶׁשֲהֵרי  ַרֵּבנּו.  ּוְבמֶׁשה  ַּבּתֹוָרה  ֶאָּלא  ּכֹוֵפר.  הּוא  ִּבְלַבד  ְנִביִאים 
ֱאֹלֶהיָך  ה'  "ְוָׁשב  ג(  ל,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעָליו  ֵהִעיָדה  ַהּתֹוָרה 
ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך" ְוגֹו' )דברים ל, ד( "ִאם ִיְהֶיה 

ְוֵאּלּו  ה'".  "ֶוֱהִביֲאָך  ה(  ל,  )דברים  ְוגֹו'  ָמִים"  ַהּׁשָ ִּבְקֵצה  ִנַּדֲחָך 
ַהְּדָבִרים ַהְמֹפָרִׁשים ַּבּתֹוָרה ֵהם ּכֹוְלִלים ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו 
ַעל ְיֵדי ָּכל ַהְּנִביִאים. ַאף ְּבָפָרַׁשת ִּבְלָעם ֶנֱאַמר ְוָׁשם ִנֵּבא ִּבְׁשֵני 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֶׁשהֹוִׁשיַע  ָּדִוד  ֶׁשהּוא  ָהִראׁשֹון  ַּבָּמִׁשיַח  ַהְּמִׁשיִחים. 
ֶאת  ֶׁשּמֹוִׁשיַע  ִמָּבָניו  ֶׁשעֹוֵמד  ָהַאֲחרֹון  ּוַבָּמִׁשיַח  ָצֵריֶהם.  ִמַּיד 
ִיְׂשָרֵאל ]ָּבַאֲחרֹוָנה[. ְוָׁשם הּוא אֹוֵמר )במדבר כד, יז( "ֶאְרֶאּנּו 
ֶזה  ָקרֹוב"  ְוֹלא  יז( "ֲאׁשּוֶרּנּו  ָּדִוד. )במדבר כד,  ֶזה  ַעָּתה"  ְוֹלא 
ָּדִוד.  ֶזה  ִמַּיֲעֹקב"  ּכֹוָכב  "ָּדַרְך  יז(  כד,  )במדבר  ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך 
)במדבר כד, יז( "ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל" ֶזה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. )במדבר 
כד, יז( "ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב" ֶזה ָּדִוד. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )שמואל ב 
ח, ב( "ַוַּיְך ֶאת מֹוָאב ַוְיַמְּדֵדם ַּבֶחֶבל" )במדבר כד, יז( "ְוַקְרַקר 
ָּכל ְּבֵני ֵׁשת" ֶזה ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו )זכריה ט, י( "ּוָמְׁשלֹו 
ָּדִוד.  ֶזה  ְיֵרָׁשה"  ֱאדֹום  "ְוָהָיה  יח(  כד,  )במדבר  ָים".  ַעד  ִמָּים 
ְוגֹו'.  ַלֲעָבִדים"  ְלָדִוד  ֱאדֹום  "ַוְּתִהי  יד(  ח,  ב  )שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
)במדבר כד, יח( "ְוָהָיה ְיֵרָׁשה" ְוגֹו' ֶזה ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר 

)עובדיה א, כא( "ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון" ְוגֹו':

In the future, the Messianic king will arise and renew the 
Davidic dynasty, restoring it to its initial sovereignty. He will 
build the Temple and gather the dispersed of Israel.

Then, in his days, the observance of all the statutes will return 
to their previous state. We will offer sacrifices, observe the 
Sabbatical and Jubilee years according to all their particulars 
as described by the Torah.

Anyone who does not believe in him or does not await 
his coming, denies not only the statements of the other 
prophets, but those of the Torah and Moses, our teacher. The 
Torah testified to his coming, as Deuteronomy 30:3-5 states:

God will bring back your captivity and have mercy upon you. 
He will again gather you from among the nations... Even if 
your Diaspora is at the ends of the heavens, God will gather 
you up from there... and bring you to the land....

These explicit words of the Torah include all the statements 
made by all the prophets.

Reference to Mashiach is also made in the portion of Bilaam 
who prophesies about two anointed kings: the first anointed 
king, David, who saved Israel from her oppressors; and the 
final anointed king who will arise from his descendants and 
save Israel in the end of days. That passage Numbers 24:17-18 
relates:

'I see it, but not now' - This refers to David;

'I perceive it, but not in the near future;" - This refers to the 
Messianic king;

'A star shall go forth from Jacob' - This refers to David;

AWAIT!
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'and a staff shall arise in Israel' - This refers to the Messianic 
king;

'crushing all of Moab's princes' - This refers to David as II 
Samuel 8:2 relates: 'He smote Moab and measured them with 
a line;'

'decimating all of Seth's descendants' - This refers to the 
Messianic king about whom Zechariah 9:10 prophesies: 'He 
will rule from sea to sea.'

'Edom will be demolished' - This refers to David as II Samuel 
8:6 states 'Edom became the servants of David;'

'Seir will be destroyed' - this refers to the Messianic king as 
Ovadiah 1:21 prophesies: 'Saviors will ascend Mount Zion to 
judge the mountain of Esau....'

ַאף ְּבָעֵרי ִמְקָלט הּוא אֹוֵמר )דברים יט, ח( "ִאם ַיְרִחיב ה' ֱאֹלֶהיָך 
ֶאת ְּגֻבְלָך" )דברים יט, ט( "ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשֹלׁש ָעִרים" ְוגֹו'. 
ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה ָּדָבר ֶזה. ְוֹלא ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֹתהּו. 
ַהְּסָפִרים  ֶׁשָּכל  ְרָאָיה  ָצִריְך  ַהָּדָבר  ֵאין  ַהְּנִביִאים  ְּבִדְבֵרי  ֲאָבל 

ְמֵלִאים ְּבָדָבר ֶזה:

Similarly, with regard to the cities of refuge, Deuteronomy 
19:8-9 states: 'When God will expand your borders... you 
must add three more cities.' This command was never 
fulfilled. Surely, God did not give this command in vain.

There is no need to cite proofs from the works of the prophets 
for all their books are filled with mention of this matter.

3. רדב"ז

המלך המשיח וכו׳. כל זה מבואר מן הכתובים ובדברי רז״ל 
במדרשים ואגדות:

4. כסף משנה

בביאת  טובות  אמונות  ושאחריו  הזה  הפרק   – וכו׳  המלך 
משיחנו ואין לי לפרש בהם דבר

5. לחם משנה

ז״ל בפירוש החומש  – רש״י  וכו׳  נבא בשני המשיחים  ושם 
בפרשת בלק פירש דפסוק דרך כוכב מיעקב כלו וכן פסוק 
והיה אדום ירשה מדבר על דוד ופסוק וירד מיעקב וכו׳ איירי 
במלך משיחנו ורבינו לא כתב כן ואולי הם מדרשים חלוקים:

6. סנהדרין צ"ז, א'

שנאמר  שנה  ארבעים  המשיח  ימות  אומר  אליעזר  ר'  תניא 
)תהלים צה, י( ארבעים שנה אקוט בדור רבי אלעזר בן עזריה 
צור  ונשכחת  ההוא  ביום  והיה  שנאמר  שנה  שבעים  אומר 
שבעים שנה כימי מלך אחד איזהו מלך מיוחד הוי אומר זה 

משיח

§ It is taught in a baraita: Rabbi Eliezer says: The messianic 
era will be forty years long, as it is stated: “Forty years will 
I strive with the generation” (Psalms 95:10). The forty years 
of strife with the gentiles will be followed by the glory days 

of the Messiah. Rabbi Elazar ben Azarya says: The messianic 
era will last seventy years, as it is stated: “And it shall come 
to pass on that day, that Tyre shall be forgotten seventy 
years, according to the days of one king” (Isaiah 23:15). In 
this context, one [eḥad], means unique [meyuḥad]. Which is 
the unique king? You must say that this is a reference to the 
Messiah.

רבי אומר שלשה דורות שנאמר )תהלים עב, ה( ייראוך עם 
משיח  להם  אין  אומר  הילל  ר'  דורים  דור  ירח  ולפני  שמש 

לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה

Rabbi Yehuda HaNasi says: The messianic era will last three 
generations, as it is stated: “May they fear You as long as 
the sun and moon endure, throughout the generations [dor 
dorim]” (Psalms 72:5). Dor is singular and dorim is plural, 
for a total of three generations. Rabbi Hillel says: There is no 
Messiah coming for the Jewish people, as they already ate 
from him, as all the prophecies relating to the Messiah were 
already fulfilled, during the days of Hezekiah.

אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרבי הילל חזקיה אימת הוה 
בבית ראשון ואילו זכריה קא מתנבי בבית שני ואמר )זכריה 
ט, ט( גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא 
לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות

Rav Yosef says: May the Master forgive Rabbi Hillel for 
stating matters with no basis. With regard to Hezekiah, when 
was his reign? It was during the First Temple period. Whereas 
Zechariah ben Berechiah, the prophet, prophesied during the 
Second Temple period and said: “Rejoice greatly, daughter of 
Zion; shout, daughter of Jerusalem; behold, your king will 
come to you; he is just and victorious; lowly and riding upon 
a donkey and upon a colt, the foal of a donkey” (Zechariah 
9:9). In the generations after Hezekiah, there are prophecies 
about both redemption and the coming of the Messiah.

7. שאלות ותשובות חתם סופר סימן שנ"ו

כרבי  לי'  וקים  משיח  אין  והאומר  כוותי'  הלכתא  לית  בזה 
הלל הרי הוא כופר בכלל התורה דכיילי אחרי רבים להטות 
אין  שוב  כוותי'  דלא  ואמרו  ישראל  חכמי  עליו  שרבו  כיון 
ר"א  של  במקומו  משל  ע"ד  כמו  אחריו  להמשך  ראוי  אדם 
היו כורתים עצים לעשות פחמין לעשות ברזל לצורך מילה 
ואחר דאיפסקא הלכתא ע"פ רבי' מחכמי ישראל דלא כוותי' 
העושה כן בשבת בעדים והתרא' סקול יסקל ולא מצי למימר 
קים לי כר"א. והא דתני' במס' עדיות למה נישנו דברי היחיד 
הגאולה  ועכ"פ  להאריך  ואין  כמובן  אחריתי  מילתא  ע"ש 
כופר  בו  מודה  שאינו  מי  אבל  עיקר  איננה  המשיח  וביאת 

בעיקר של האמנת התורה ודברי נביאים:

בין המקומות בתורת הנשיא השייכים להנ"ל:

לקוטי שיחות חלק ל"ד, ע' 114 ובהערות 

לקוטי שיחות חלק ח"י, ע' 278 ואילך )תוכן החילוק בין הראיות 
וגדרי האמנונה במשיח(.

והרמב"ם  רש"י  )פירושי  ואילך   85 ע'  י"ג,  חלק  שיחות  לקוטי 
בפרשת בלעם(.


