When will Mashiach Come?
Rabbi David Sedley
1. Rambam Thirteen Principles of Faith: Principle 12
 עִ ם כָּל זֶה אֲחַ כֶּה לּו בְּ כָל יום שֶׁ יָּבוא, ַ וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ יִּ תְ מַ הְ מֵ הּ, ַ בְּ בִ יאַת הַ מָּ ִשׁיח,ֲאנִי מַ א ֲִמין בֶּ אֱמוּנָה ְשׁלֵמָ ה
I believe with perfect faith in the coming of the Messiah; and even though he may tarry,
nonetheless, I wait every day for his coming.
2. Rambam, Commentary on the Mishna Introduction to Chelek.
 אם יתמהמה חכה לו ולא ישים לו זמן ולא, והוא להאמין ולאמת שיבא ולא יחשב שיתאחר,היסוד השנים עשר ימות המשיח
 ושיאמין שיהיה לו,( תיפח רוחן של מחשבי קיצין. וחכמים אומרים )סנהדרין צו,יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו
 ומי שהסתפק,יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים שהיו מעולם כפי מה שנבאו עליו כל הנביאים ממשה רבינו ע"ה עד מלאכי ע"ה
 ומכלל יסוד זה שאין מלך, שיעד בו בתורה בפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם נצבים,בו או נתמעט אצלו מעלתו כפר בתורה
.לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם הש"י ובדברי נביאיו
The twelfth principle is the Messianic Era. One must believe and know to be true that he
[Mashiach] will come and one must not think that he will delay. If he delays, wait for him.
One should not make a time when he will come nor use verses to estimate the time of his
arrival. Our sages have said “Blasted be the spirit of those who calculate the ends”
(Sanhedrin 97a). One must believe that he will be better and greater and more honourable
than all the kings who have ever been, based on the prophecies of all the prophets from
Moshe until Malachi. One who is not certain about this, or doesn’t think [Mashiach] will
be so great, denies [what is written in] the Torah. The Torah testifies about [Mashiach]
explicitly in the prophecy of Bilaam and in Parshas Netzavim. Included in this principle is
[the belief] that there can be no king of Israel who is not of the house of David and a
descendant of Shlomo. Anyone who challenges [the claim to royalty of] this family denies
G-d and the words of the prophets.
3. Eruvin 43a
.הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים ואסור לשתות יין כל ימות החול
“I will be a Nazir [who is forbidden to drink wine] on the day that the son of David
[Mashiach] comes”. He is permitted to drink wine on Shabbos and Yom Tov [because
Mashiach will not come on Shabbos or Yom Tov] but is forbidden to drink wine on any
weekday [because Mashiach may come any day].
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4. Sanhedrin 98a
אמר ליה אימת אתי משיח אמר ליה זיל שייליה לדידיה והיכא יתיב אפיתחא דקרתא ומאי סימניה יתיב ביני עניי סובלי חלאים
וכולן שרו ואסירי בחד זימנא איהו שרי חד ואסיר חד אמר דילמא מבעינא דלא איעכב אזל לגביה אמר ליה שלום עליך רבי
ומורי אמר ליה שלום עליך בר ליואי א"ל לאימת אתי מר א"ל היום אתא לגבי אליהו א"ל מאי אמר לך א"ל שלום עליך בר
ליואי א"ל אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי א"ל שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא א"ל הכי אמר לך )תהילים
.צה( היום אם בקולו תשמעו
He [Rabbi Yehoshua] asked him [Eliyahu]: “When will Mashiach come?” He [Eliyahu]
answered, “Go and ask him, himself.” “Where is he?” “Sitting at the gates of Rome.”
“How will I recognize him?” “He sits among the poor lepers. All of the others unwind all
of their bandages at the same time and then cover their sores with clean bandages. He
[Mashiach] unwinds and rewinds his bandages one at a time, thinking, ‘Perhaps this will
be the moment when I will be needed and I don’t want to delay’.” [Rabbi Yehoshua] went
to him and said, “Peace be upon you, my master and teacher.” He [Mashiach] replied,
“Peace be upon you, son of Levi.” He [Rabbi Yehoshua] asked him, “When will the master
come?” He [Mashiach] replied “Today”. He [Rabbi Yehoshua] returned to Eliyahu who
said to him, “What did he say to you?” [Rabbi Yehoshua replied], “He said, ‘Peace be
upon you, son of Levi’.” He [Eliyahu] said, “He guaranteed you that both you and your
father have a place in the world to come.” He [Rabbi Yehoshua] said, “But he lied to me,
saying, ‘Today I will come.’ But he has not come.” He [Eliyahu] said, “This is what he
meant [quoting a verse in Tehillim]: “Today—if only you will listen to His voice” (Tehillim
95:7).
5. Sanhedrin 97b
א"ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן תיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים כיון שהגיע את הקץ ולא בא שוב אינו בא אלא
חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו שמא תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה ת"ל )ישעיהו ל( לכן יחכה ה' לחננכם ולכן ירום
לרחמכם וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה מי מעכב מדת הדין מעכבת וכי מאחר שמדת הדין מעכבת אנו למה מחכין לקבל
שכר
Rabbi Samuel ben Nachmani said in the name of Rabbi Yonasan: Blasted be the bones of
those who calculate the end. For they would say, since the predetermined time has
arrived, and yet he has not come, he will never come. Rather wait for him, as it is written,
Even though he delays, wait for him. Should you say, We await [Mashiach] but He [G-d]
does not: therefore the verse says, “And therefore will the L-rd wait, that He may be
gracious unto you, and therefore will He be exalted, that He may have mercy upon you”
(Yeshaya 30:18). But since we look forward to it, and He does likewise, what delays [his
coming]? — The Attribute of Justice delays it. But since the Attribute of Justice delays it,
why do we await it? — To be rewarded [for waiting], as it is written, blessed are all they
that wait for him.
6. Mishneh Torah Laws of Kings and their Wars 12:5
שאינן-- ולא יאריך בדברי מדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן; ולא ישימם עיקר,ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות
 אלא יחכה ויאמין. תפוח דעתן של מחשבי קיצין, וכן לא יחשב הקיצין; אמרו חכמים. ולא לידי יראה,מביאין לא לידי אהבה
. כמו שביארנו,בכלל הדבר
A person should never involve themselves with the aggados [regarding Mashiach] nor
with the words of midrash that speak about this topic. Do not make them the prime focus,
because they do not bring a person to love or fear [G-d]. Also do not calculate the end
[time of Mashiach’s arrival]. The sages have said “Blasted be the minds of those who
calculate the ends”. Rather wait for him and believe in the general principle as we have
explained.
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7. Avodah Zara 9b
אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח במתניתא תנא
אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד אל
.תקח מאי בינייהו איכא בינייהו תלת שנין
Rabbi Chanina said: After four hundred years from the destruction of the Beis HaMikdash
– if someone offers to sell you a field worth 1000 dinar for a single dinar do not take it
[because Mashiach is coming imminently and all the land will revert to its original
owners]. In a Baraisa it was taught that after 4231 years from creation if someone offers
you a field worth 1000 dinar for a single dinar do not take it. What is the difference
between these two opinions? Three years.
8. Avodah Zara 9a
תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח בעונותינו שרבו
.יצאו מהן מה שיצאו מהן
It was taught in the school of Eliyahu: The world will exist for 6000 years. 2000 of
emptiness, 2000 of Torah and 2000 of Mashiach. Because of our sins we have already gone
through so many of them [and Mashiach has not yet come].
9. Maharal Netzach Yisrael Chapter 27
 שכל אשר הוא באחרונה, כי הזמן האחרון הוא השלמה, פירוש הזמן האחרון הוא מיוחד לימות המשיח,ושני אלפים ימות המשיח
 כאשר יהיה כל העולם, ולכך הזמן האחרון מתייחס אל מלך המשיח כי המלך המשיח יהיה משלים את כל העולם,הוא השלמה
. שאז מסוגל אל השלמה ביותר, ולכך שיהיה המלך המשיח שהוא המשלים בסוף הזמן, עד שיהיה העולם בשלימות,חד
The two thousand years of the days of the Mashiach. This means that the end time is the
most appropriate for the time of Mashiach, because the end is completion. Everything
which is the end is complete, and therefore the end of time is designated for the king
Mashiach because the king Mashiach will complete the entire world. All the world will be
united until the whole world is complete and perfect. Therefore, the king Mashiach who
will complete and perfect everything will come at the end of time, which is the most
appropriate time for completion and perfection.
10. Megilla 17b
.כיון שנבנית ירושלים בא דוד שנאמר )הושע ג( אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם
Once Yerushalayim is rebuilt David [Mashiach] will come, as the verse states “Afterward
shall the children of Israel return, and seek the L-rd their G-d, and David their king; and
shall come trembling unto the L-rd and to His goodness in the end of days” (Hoshea 3:5).
11. Yoma 10a
.דאמר רבי יהודה אמר רב אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו תשעה חדשים
Rabbi Yehuda said in the name of Rav: The son of David won’t come until the wicked
kingdom of Rome controls the whole world for nine months.
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12. Baal HaTurim Bereishis 25:18
על פני כל אחיו נפל – וסמיך ליה ואלה תולדות יצחק לומר כשיפול ישמעאל באחרית הימים אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות
.יצחק
“They overran all their brothers” (literally “they fell before all their brothers”) is
immediately followed by “These are the generations of Yitzchak” to teach that when
Yishmael will fall at the end of days then the son of David (Mashiach) who is the
descendent of Yitzchak, will arise.
13. Yevamos 62a
'. שנאמר כי רוח מלפני יעטוף וגו,דאמר רב אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף
Rav Assi said: The son of David will not come until all the souls in the [section of Heaven
called] “guf” are finished [born], as the verse states “For I will not fight forever, and I will
not be always angry; for the spirit that enwraps itself is from Me, and the souls which I
have made” (Yeshaya 57:16).
14. Rambam Igeres Teiman
 קבלתי אותה מאבי שקבל מאביו ומאבי אביו והוא קבל הדבר עד תחלת הגלות של,אבל יש אצלינו קבלה גדולה ונפלאה
 לפי שיש בתורה פסוקים שאף על, ובאור הדבר שבנבואת בלעם יש רמז שתחזור הנבואה לישראל אחר שתפסיק מהם...ירושלים
ועל הענין הזה קבלנו שזה שאמר בלעם )במדבר כ"ג( “כעת... אף על פי כן יש בהם רמז לענין אחר,פי שהכונה בהם לשום ענין
 ותחזר, שמן העת ההיא יש לחשב כמנין שיש מששת ימי בראשית ועד אותה העת,ל" יש בו סוד-יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א
 ולפי ההקש הזה והפרוש הזה תחזר הנבואה לישראל בשנת ארבעת...ל- ואז יאמרו להם הנביאים מה פעל א,הנבואה לישראל
. ואין ספק שחזרת ההנבואה היא הקדמת משיח,אלפים תשע מאות שבעים ושש ליצירה
We have a great and amazing tradition. I received it from my father, who received it from
his father and grandfather back to the exile from Yerushalayim.... The explanation of the
prophecy of Bilaam hints to the fact that prophecy will return to Israel after it has ceased.
There are verses that even though they have a clear meaning, they also contain hints to
other things... Regarding this I have received the tradition that when Bilaam said “Fill in
the quote” (Bamidbar 23) he alluded to a secret. One must calculate the time from creation
until that moment, and then count that many years into the future and then prophecy will
return to Israel. Then the prophets will say “What has G-d done...”... According to this
calculation and explanation prophecy will return to Israel in the year 4976 after creation.
There is no doubt that the return of prophecy will be a precursor to the coming of
Mashiach.
15. Shir HaShirim 2:7
. עַ ד שֶׁ תֶּ ְחפָּ ץ,הָ אַהֲבָ ה-תְּ עו ְֹררוּ אֶ ת-תָּ עִ ירוּ וְ אִ ם- אִ ם: בְּ אַיְלוֹת הַ שָּׂ ֶדה, א ֹו, בִּ צְ בָ אוֹת,הִ ְשׁבַּ עְ תִּ י אֶ תְ כֶם בְּ נוֹת יְרוּשָׁ לַים
I make you swear you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles, and by the hinds of the
field, that you not awaken, nor stir up love, until it please.'
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16. Ketuvot 111a
רבי יוסי ברבי חנינא אמר ג' שבועות הללו למה אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא
 כדרבי לוי...ימרדו באומות העולם ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי
.דאמר שש שבועות הללו למה תלתא הני דאמרן אינך שלא יגלו את הקץ ושלא ירחקו את הקץ ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים
Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina said: 'What was the purpose of those three oaths? — One,
that Yisrael shall not ascend the wall [of Yerushalayim by force]; the second, that that the
Holy One, blessed be He, made Yisrael swear that they will not rebel against the nations of
the world; and the third is that that the Holy One, blessed be He, made the idolaters swear
that they will not oppress Yisrael too much'…. R. Levi who stated: 'What was the purpose
of those six oaths? — Three as mentioned above and the others, that [the prophets] shall
not make known the end [of days], that [the people] shall not delay the end, and that they
shall not reveal the secret to the idolaters'.
17. Rashi ibid.
. ל"א שלא ידחקו גרסינן לשון דוחק שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדאי:ושלא ירחקו את הקץ
“That [the people] shall not delay the end”: An alternative text reads “that they not push
too much”. Meaning they should not increase their supplications for it too much.
18. Sotah 49b
בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות
והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא
נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור
:כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים
In the footsteps of Mashiach insolence will increase and honour dwindle; the vine will
yield its fruit [abundantly] but wine will be expensive; the government will turn to heresy
and there will be nobody [to offer them] reproof; the meeting-place [of scholars] will be
used for immorality; Galilee will be destroyed, Gavlan desolated, and the dwellers on the
frontier will go about [begging] from place to place without anyone to take pity on them;
the wisdom of the learned will degenerate, fearers of sin will be despised, and the truth
will be lacking; youths will put old men to shame, the old will stand up in the presence of
the young, a son will revile his father, a daughter will rise against her mother, a daughterin-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be the members of his
household; the face of the generation will be like the face of a dog; a son will not feel
ashamed before his father. So upon Whom can we rely? Upon our Father in Heaven!
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