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Question: 

What are the stages in Moshiach’s arrival and the order of events of the redemption? 

What will be the state of affairs in the world at the time? 

Introduction 

One of the thirteen fundamentals of the Jewish faith is the coming of Moshiach, who 

will inaugurate the future redemption.1 We are obligated to actively await his arrival 

at every moment.2 

Some components of the process are more clear and some less. Even seemingly trivial 

questions—What will the resurrected wear?—are valid and discussed in the Talmud 

and Midrash, although they are secondary to gaining an understanding of the general 

idea of Moshiach and the World to Come and their objective.3 

Days of Moshiach 

The Talmud states that the final two thousand years of the universe, beginning from 

the year 4,000, are called the Days of Moshiach in which Moshiach is destined to 

                                                 

 אם שנתאחר לומר ואין שיבא ולאמת להאמין והוא, המשיח ימות עשר השנים והיסודבהקדמה(: " – י"פ סנהדרין) ם"לרמב המשנה פירוש( 1
 בו שנסתפק ומי. מלאכי ועד ממשה, נביא כל ידי על בו שנאמר למה בהתאם לבואו ולהתפלל והאהבה הגדולה מן בו ולהאמין . . לו חכה יתמהמה

 ".נצבים ואתם בלעם בפרשת בפירוש בו שהבטיחה רההתו את מכחיש זה הרי בענינו זלזל או

 ".רבינו ובמשה בתורה אלא, כופר הוא בלבד נביאים בשאר לא, לביאתו מחכה שאינו מי או, בו מאמין שאינו מי וכל(: "א, יא מלכים) ם"רמב( 2

 שיבא". בכל יום(: "אחכה לו *נוסח אני מאמין )כמו שנדפס בסידורים

 מצאתיו לא ע"לע, הנה. שיבוא יום בכל' וכו המשיח בביאת מאמין אני אומר ם"שהרמב שכותב מהדמו"ר )ב, ע' רלג(: "ראה אגרות קודש כ"ק א *
 ".הסדורים בנוסח הוא שכן אלא – (מלכים הלכות וסוף ב"ה ט"פ. ו"ה ג"פ תשובה הלכות) ביד ולא( חלק' פ) מ"בפיה לא ם"ברמב

 לו לחכות צריך שגם אלא, המשיח בביאת להאמין רק די שלא, משיח של זה ועיקר ביסוד להאמין ךשצרי(: "קכ' ע) לוי מבית פסח של הגדה וראה
( א"ה מלכים' מה א"פי) החזקה ביד ם"הרמב כ"וכמש, שיבוא יום בכל לו אחכה זה כל עם שיתמהמה פ"שאע אומרים שאנו וזה, שיבוא יום בכל
, שיבוא' יום בכל' לו שיחכה בזה די שלא מוסיף והיה. לו חכה יתמהמה אם( חלק פרק) מ"בפיה כ"וכמש, כופר הוא הרי לביאתו מחכה שאינו שמי
 (".זאב תורת, ז"הגרי. )ממש ורגע רגע כל', היום כל'ו' יום בכל' ומקוים מחכים דהיינו', היום כל' קוינו לישועתך כי בתפילה אומרים שאנו כמו אלא

 שכתב ממה בטענה ובאים . . כאלו בענינים כלל מדברים למה המתאוננים קושית לתרץ יש השמתחילאגרות קודש כ"ק אדמו"ר )ב, ע' סה(: "( 3
 העשיר שם יהיו אם... לבושים או ערומים המתים יקומו היאך והמבינים ההמון כולו העם ששואלים מה . ( .ישראל כל למשנת בפירושו) ם"הרמב
. חכמינו גדולי האלו בענינים דנים ל"רז ומדרשי ס"בש מקומות שבכמה כיון, העם שאלת על מתרעם ם"הרמב אין בודאי אבל. ל"עכ', וכו והדל

 ם"הרמב ש"מ פ"וע. בלבד בהם וכיוצא ל"הנ לפרטים בשאלה ומסתפקים, ומהותו מ"ותחה ב"עוה ענין בגוף חוקרים שאין מה על היא ותלונתו
 העולם אמנם' כו ערומים היקומו לבד מ"בתחה רק ונותנים נושאים אדם בני"ש ל"הנ משנה' בפי כוונתו אשר, משמע שלו המתים תחיית אגרת בראש

 ".לגמרי שכחוהו( מ"תחה אחרי ובא בלבד לנשמות ם"הרמב לדעת שהוא) הבא
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