
מקור מס' 1 / ספר ויקרא, כו, ד

ַהָשֶּׂדה  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ְבִּעָתּם  ִגְשֵׁמיֶכם  ְוָנַתִתּי 
ִיֵתּן ִפְּריֹו:

פירוש רש"י:

ועץ והשדה - הן אילני סרק ועתידין לעשות פירות.

מקור מס' 2 / ספר קהלת, יב, יג

מצותיו  ואת  ירא  האלוקים  את  נשמע  הכל  דבר  סוף 
שמור, כי זה כל האדם.

מקור מס' 3 / ספר התניא, פרק ל"ז

והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית 
המתים שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה 
הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, כי 
הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה, כי בעשייתה 
גילוי אור אין סוף ברוך הוא מלמעלה  ממשיך האדם 

למטה להתלבש בגשמיות עולם הזה.

המשיח,  מלך  הלכות  לרמב"ם,  תורה  משנה   /  4 מס'  מקור 
פרק יא, ג

לעשות  צריך  המשיח  שהמלך  דעתך  על  יעלה  ואל 
אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים 

וכיוצא בדברים אלו – אין הדבר כך.

מקור מס' 5 / משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלך המשיח, פרק 
יב, א-ב

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו 
יהיה שם חדוש במעשה בראשית, אלא  או  עולם  של 
עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה: "וגר זאב עם 
הדבר  ענין  וחידה.  משל   – ירבץ"  גדי  עם  ונמר  כבש 

שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי העולם המשולים 
שוקד  נמר  ישדדם  ערבות  "זאב  שנאמר:  ונמר,  בזאב 
יגזלו  ולא  האמת,  לדת  כולם  ויחזרו  עריהם"1,  על 
ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת כישראל, 
שנאמר: "ואריה כבקר יאכל תבן". וכן כל כיוצא באלו 
הדברים הכתובין בענין המשיח – משלים הם, ובימות 
יודע לכל לאי זה דבר היה משל, ומה  המלך המשיח 

ענין רמוז בהן.
אמרו חכמים: אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא 

שיעבוד מלכויות בלבד.

המשיח,  מלך  הלכות  לרמב"ם,  תורה  משנה   /  6 מס'  מקור 
פרק יא, א

דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  המלך 
לישנה לממשלה ראשונה, ובונה המקדש, ומקבץ נדחי 
מקודם.  כשהיו  בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל. 
מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה 

האמורה בתורה.

המשיח,  מלך  הלכות  לרמב"ם,  תורה  משנה   /  7 מס'  מקור 
פרק יב, ה

ולא  ולא מלחמה  רעב  לא  יהיה שם  לא  הזמן  ובאותו 
וכל  הרבה  מושפעת  תהיה  שהטובה   – ותחרות  קנאה 
המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא 
לדעת את ה' בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים 
ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח 
האדם, שנאמר: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים".

1( ירמיהו ה', ו'.
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