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 בס"ד

 

Parshas Bolok 
 

Will the real Moshiach stand up? 
 

Part 1 of a fantastic exposition of the Rebbe on the Rambam Hilchos 
Moshiach 

 
1. Why does the Rambam call this Parsha “Parshas Bil’am”?  
2. Why does the Rambam say that there are two Moshiachs? And 

who are they?  
3. What is going to happen to the Non-Jews when Moshiach 

comes?  
4. Why were these prophecies regarding Moshiach said by Bil’am 

and Ovadiya?  
5. Why does the Rambam say that it shouldn’t even enter your 

mind that Moshiach will revive the dead? Isn’t it one of the 
thirteen principles of Judaism?   

Based on Likutei Sichos Vol. 18 pages 271-284 and others 
 

 ואילך 271ע'   לקוטי שיחות חי"ח

 (')דפוס וונציומלך המשיח הלכות מלכים ומלחמות  -רמב"ם 
 פרק יא

 )אינו כולל החלקים שהוציאו הצנזורה(

 הלכה א

. המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות דוד ליושנה 1
  מקדש, ומקבץ נדחי ישראל.הלממשלה הראשונה, ובונה 

מקריבין קרבנות,  , כשהיו מקודם:וחוזרין כל המשפטים בימיו
 .ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותן האמורה בתורה

לא בשאר , וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו. 2
שהרי   נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו:
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יך את ק"ושב ה' אלו )נצבים ל, ג( תורה העידה עליו, שנאמרה
אם יהיה נידחך בקצה וגו'. ושב, וקיבצך שבותך, וריחמך; 

ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם ". והביאך ה' וגו' .. השמיים
 .כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים

במשיח , נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים בפרשת בלעםאף . 3
הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח 

 (מיד בני עשיו)ניו, שמושיע את ישראל מב ומדהאחרון שע
 .באחרונה

 : ח(-)בלק כד יז ושם הוא אומר. 4

ולא  perceive. "אראנו ולא עתה", זה דוד; "אשורנו 4-1
 קרוב", זה המלך המשיח.

כוכב מיעקב", זה דוד; "וקם שבט  shoot forth. "דרך 4-2
   מישראל", זה המלך המשיח.

וכן הוא אומר זה דוד,  פאתי מואב" crush. "ומחץ 4-3
וקרקר " .""ויך את מואב, וימדדם בחבל )שמואל ב, ח, ב(

devastate זה  )רש"י כל האומות שיצאו משת( "כל בני שת
  "."ומשלו מים עד ים )זכרי' ט, י(שנאמר בו המלך המשיח, 

שנאמר דוד, זה  possessed" והיה אדום ירשה". 4-4
 והיה ירשה שעיר אל ב ח, ו()שמווגו'  אדום לדוד לעבדים '"ותהי
שנאמר "ועלו מושיעים בהר ציון, זה המלך המשיח,  "אויביו

 )עובדי' א, כא(. והיתה לה' המלוכה'" לשפוט את הר עשיו

 הלכה ב

ירחיב ה'  אם" )שופטים יט, ח(. אף בערי מקלט הוא אומר 5
על השלוש . ויספת לך עוד שלוש ערים,  . יך, את גבולך .קאלו

ולם לא היה דבר זה, ולא ציווה הקדוש ברוך הוא ומע ה"האל
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אבל בדברי הנביאים, אין הדבר צריך ראיה, שכל   לתוהו.
 .הספרים מלאים מדבר זה

 הלכה ג

אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח, צריך לעשות אותות ו. 6
מתים, וכיוצא בדברים  'ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחי

חכם  באהרי רבי עקיך, שאלו )שהטיפשים אומרים(; אין הדבר כ
בא יגדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוז

ודימה הוא  המלך, והוא היה אומר עליו, שהוא המלך המשיח.
וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות; כיון 

ו, ולא שאלו ממנו חכמים, לא אות ולא שאינלהם שנהרג, נודע 
 .מופת

שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה   ועיקר הדברים, ככה הן:. 7
 .לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפין עליהן, ולא גורעין מהן

 הלכה ד

. ואם יעמוד מלך מבית דויד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד 8
ראל לילך בה אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל יש

הרי זה בחזקת -- , ויילחם מלחמות ה'breaches ולחזק בדקה
אם עשה והצליח, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ   שהוא משיח:

  .הרי זה משיח בוודאי--נדחי ישראל

)צפני' ג, שנאמר   תקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד:יו. 9
ם ה', "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בש ח(

 "ולעובדו שכם אחד

 שאלות: כמהעכשיו יש לנו ]

 . למה אומר הרמב"ם פרשת בלעם?1

 . למה נבואת משיח נאמרה דוקא ע"י גוי?2
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 . למה מביא כל הארבעה פסוקים?3

 [. ומה יקרה עם הגויים?4

חזון עובדי', כה אמר ה' אלקים   סנהדרין לט, ב: 10
. 1נא עובדי' לאדום? מאי ש ,)ועלו מושיעים בהר עשיו(לאדום...

אמר ר' יצחק, אמר הקב"ה יבא עובדי' הדר בין שני רשעים 
עשו  )מפלת(ולא למד ממעשיהם, וינבא על  )אחאב ואיזבל(

ולא למד ממעשיהם.  )יצחק ורבקה(הרשע שדר בין שני צדיקים 
. אמר אפרים מקשאה תלמידו של ר' מאיר, משום ר' מאיר: 2

בא על מפלת אדום. למה?(. והיינו גר אדומי הי' )ולכן נ עובדי'
(: והגמרא ממשיכהדאמרי אינשי, מיני' ובי' אבא ניזיל בי' נרגא. )

וימדדם בחבל השכם אותם ארצה.  )דוד המלך(ויך את מואב 
אמר רבי יוחנן משום רשב"י, היינו דאמרי אינשי מיני' ובי' אבא 

ך יער, מעצמו של יער יכנס בתו -אבא  רש"י:ניזיל בי' נרגא. 
הגרזן להיות בית יד, ויקצצו בו את היער, וכן עובדי' לאדום, ודוד 

 למואב, והוא יצא מרות המואבי'.

: ואולי י"ל )ע"ד 74הערה ( 283לקוטי שיחות כאן )חי"ח ע' . 11
, להסביר בפרשת בלעםהרמז עכ"פ( שלכן כתב הרמב"ם 

ולהדגיש מה שעיקר נבואתו הי' ע"ד מפלת האומות ושליטת דוד 
ך המשיח, שהוא ע"ד מיני' ובי' אבא ניזיל בי' נרגא, שהנביא ומל

של אוה"ע שהוא בדוגמת משה )ספרי על הפסוק ולא קם עוד 
נביא( מנבא על מפלתם של אומות העולם ושליטת ישראל 

 עליהם )ומציין לגמרא שלפני זה(.

 באריכות גדולה. 236לקו"ש חלק כג ע'  וקרקר כל בני שת:. 12

 

 
 


