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 צריך משיח לעשות נסים?
 

  ג הלכה יא פרק מלכים הלכות ם". רמב1

 או בעולם דברים ומחדש ומופתים אותות לעשות צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה ואל
, היה משנה מחכמי גדול חכם עקיבא רבי שהרי, כך הדבר אין, אלו בדברים וכיוצא מתים מחיה
 הוא ודימה, המשיח המלך שהוא עליו אומר היה והוא, המלך כוזיבא בן של כליו נושא היה והוא
 שאלו ולא, שאינו להם נודע שנהרג כיון, בעונות שנהרג עד, המשיח המלך שהוא דורו חכמי וכל

 , מופת ולא אות לא חכמים ממנו

 

 שם ד"הראב השגת. 2

 חכמים ושלחו משיחא מלכא הוא אנא אומר היה כוזיבא בן והלא א"א', וכו דעתך על יעלה אל
 .קטלוהו הכי עביד דלא וכיון לא או ודאין מורח אי לבדקו

 

  ב עמוד צג דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד. 3

', וגו' ה ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח' ה רוח עליו ונחה דכתיב - משיח
: אמר רבא. כריחיים ויסורין מצות שהטעינו מלמד: אלכסנדרי רבי אמר'. ה ביראת והריחו וכתיב
 . ארץ לענוי במישור והוכיח דלים בצדק ושפט ,ישפוט עיניו למראה ולא  דכתיב ודאין דמורח

 דמורח כתיב במשיח: ליה אמרו. משיח אנא: לרבנן להו אמר, ופלגא שנין תרתין מלך כוזיבא בר
 .קטלוהו - ודאין מורח דלא דחזיוהו כיון, ודאין מורח אי אנן נחזי, ודאין

 

  ה הלכה ד פרק תענית מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד. 4

 עקיבה תורתא בן יוחנן' ר ל"א משיחא מלכא הוא דין אמר הוה כוזבה בר חמי הוה כד עקיבה' ר
 .כזובה בן ונהרג ביתר נלכדה מיד .. .יבא לא דוד בן ועדיין בלחייך עשבים יעלו

 

  יא פרק מלכים הלכות משנה כסף. 5

 חמל ולא' ה בלע בפסוק רבתי באיכה אבל:( ג"צ דף) חלק בפרק איתא והכי אמת ד"הראב ודברי
 בין אין דאמר כשמואל דלא אתיא חלק פרק דאמרו דהא רבינו וסובר ה"א ידי על שנהרג אומר
 ולכן זה שאחר בפרק וכמבואר כשמואל סובר ורבינו מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות ז"העוה
 :לה מייתי היכא ע"צ כליו נושא היה ע"שר שכתב מה מ"ומ. המדרש סברת כתב

 

  ג הלכה יא פרק מלכים הלכות משנה לחם. 6

 מלשון אלא ריח מלשון אינו דוהריחו אלכסנדרי ר"א חלק בפרק דשם אחר תירוץ אומר ואני
 ה"ומש ריח מלשון דהוא דקאמר הוא ורבא כרחיים ומצות יסורין שטוענין שם ואמרו רחיים



 דלית למדנו ה"א י"ע כוזיבא בן דנהרג במדרש דחזינן וכיון בהכי כוזיבא לבן דבדקוה קאמר
 :רחיים מלשון הוי והריחו ופירוש אלכסנדרי כרבי אלא כרבא הילכתא

 

  ג הלכה יא פרק מלכים הלכות ז"רדב. 7

 וקצתם משיח שהוא האמינו לא מקצתם החכמים בין מחלוקת שהיה ספק אין כוזיבא בן ולענין
 שמא ע"ר בו חזר לא לא או ודאין מורח אי חכמים ששלחו אחר ואפילו מכללם ע"ור האמינו

 ומה. משיח היה שלא לכל נתברר אז שנהרג עד הריחו י"ע לדון צריך שיהיה דין לפניו בא לא
 הא לפרש ויש הרגוהו הגוים אלא הכי משמע לא הרגוהו שישראל ד"הראב מדברי שנראה

 הגוים ובאו ממנו ידיהם רפו כלומר קטלוה ודאין מורח דלא דחזיוהו כיון חלק בפרק דאמרינן
 :הן חלוקות אגדות נ"א והרגוהו
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