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Publisher’s Foreward 
 

Perhaps some of the most misunderstood concepts in Judaism revolve 
around the subject of Moshiach, our righteous redeemer. Search through 
a Tanach and you will find a hint here and there, and verses that need 
copious explanation to give you any sense of what the Torah view of 
Moshiach is about. 

Virtually every drasha (speech) given by a rabbi ends with a fervent 
hope for the speedy arrival of Moshiach, yet hardly any give any details 
as to what that means in practical terms. 

* 

This current publication, the first in a series, G-d willing, brings 
statements from our Sages throughout Jewish history, highlighting 
different concepts about Moshiach. 

In this issue we focus on the concept of Moshiach being revealed, 
concealed and revealed. 

* 
A great thank you to Rabbi Yosef Y. Keller for his many hours of 

work in compiling this booklet. Also a great thank you to Rabbi 
Alexander Zushe Kohn for his excellent translation. 

A special thank you to Rabbi Naftoly Estulin, from Chabad Russian 
Center of Los Angeles, and Mr. Shmuel Stroll for sponsoring this 
translation. 

* 
It is our fervent hope that our learning about Moshiach and the 

Redemption will hasten the coming of Moshiach, NOW! 
 

Rabbi Yosef Yitzchok Shagalov 
Executive Director 

Moshiach Awareness Center 
4 Adar, 5772 
Los Angeles, California 



4                                                     Pirkei Moshiach U’Geulah 
 

 

Compiler’s Foreward 
 

As we approach the months of Adar and Nissan, months in which we 
celebrate redemption and spiritual renewal, we look to the bright future 
that awaits us with the arrival of the final and ultimate Redemption at the 
hand of our righteous Moshiach. It is in this spirit that we present here a 
sampling from the book, Pirkei Moshiach U’Geulah, an anthology of 
Torah highlights on the subject of Moshiach culled from the Talmud, 
Rambam, Midrash and various other Torah sources. 

* 

Pirkei Moshiach U’Geulah has been compiled in memory of my 
brother, the tamim Chanoch Hendel ben Horav Yehuda Keller, may his 
soul rest in peace, and in memory of my nephew R’ Yosef ben Horav 
Nachman Ber Krieman, may his soul rest in peace. May they both arise 
in Techiyas Hameisim immediately now! 

Special thanks to my akeres habayis and aishes chayil, Mindel Riva 
bas Reb Simcha Bunim Piekarski, granddaughter of Rosh Yeshiva Reb 
Yisroel Yitzchak Piekarski o.b.m (author of Chikrei Halachos) for 
enabling me to compile this work. May we merit many long years 
together, raising our children—Menachem Mendel, Yehudis, Sholom 
Dov Ber, Shmuel and Chana—in happiness and with chassidishe nachas.  

* 

May it be the will of Hashem that we merit the revelation of Melech 
Hamoshiach and the acceptance of his kingship by the people, who will 
proclaim in a resounding voice: “Long Live the Rebbe, King Moshiach, 
Forever!  

Rabbi Yosef Yitzchok Keller 
4 Adar, 5752 
Brooklyn, New York  
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REVEALED AND CONCEALED 

  ונכסה נגלה
  

אמר רב: אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש (אם משיח מאותן שחיין 
כדאמרינן בבבא  'עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש דסובל תחלואים וחסיד הי

דניאל  'מאותן שמתו כבר הי 'מציעא) אי מן מתיא הוא כגון דניאל (ואם הי
 )'איש חמודות שנדון ביסורין בגוב אריות וחסיד גמור הי

  )סנהדרין צח, ב (ובפירוש רש"י)(
 

Rav said: “If he is among the living, he is like our holy teacher.” 
(Rashi: “If Moshiach is from among those who are living today, he is 
certainly ‘our holy teacher,’ who suffers affliction and who is thoroughly 
pious, as the Talmud says in Bava Metziah.) “If he is among the dead, he 
is like Daniel.” (Rashi: “If he is among those who have already passed 
away, he is Daniel, ‘a greatly beloved man,’ who was sentenced to suffer 
in the lion’s den and was thoroughly pious”). 

(Sanhedrin, 98b and Rashi ad loc.)  

  
, אי מן 'דוד שמי -רבנן אמרי: אהן מלכא משיחא, אי מן חייא הוא 

  '.דוד שמי -הוא  )מן המתים(דמכייא 
 ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד(

  ))ובפירוש רבינו שלמה סירליאו(
 

The Sages said: “Regarding Moshiach: if he is from the living his 
name is David, and if he is from the dead his name is David.” 

(Jerusalem Talmud, Berachos 2:4) 

 
כך גואל  -, מה צבי זה הוא נראה ונכסה וחוזר ונראה 1דומה דודי לצבי

הראשון נראה להם וחזר ונכסה מהם וחזר ונראה להם. וכמה נכסה מהם? 
רבי תנחומא אומר: שלשה חדשים, הדא הוא דכתיב: ויפגעו את משה ואת 

. כך גואל האחרון נגלה להם וחוזר 3יהודה ברבי אומר: לקירסין, רבי 2אהרן

                                                 
  . שיר השירים ב, ט.1
  . שמות ה, כ.2
. כלומר לשון פגיעה לפרקין היא. הרי שמהלשון 'ויפגעו את משה ואת אהרן' דמשמע לפרקים, 3

  שה ואהרן נכסין מהן.מוכח שהיו מ
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: 4ונכסה מהן, וכמה נכסה מהן? ארבעים וחמשה ימים. הדא הוא דכתיב
: 5וכתיב ,ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים

  אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה.
  )פסוק ט (דומה דודי לצבי), גמדרש שיר השירים רבה פרשה ב (

 

“My beloved is like a deer:”6 Just as a dear is seen, then vanishes 
(from eyesight), then reappears, so it was with the first redeemer: he 
appeared to them, then was hidden from them, then reappeared to them. 
How long was he hidden from them? R’ Tanchuma says, [“He was 
hidden] for three months, as it is says, ‘They encountered Moshe and 
Aaron’.”7 R’ Yehuda BeRebbi says, “periodically.”8 It will be the same 
with the final redeemer: he will appear to them, be hidden from them, 
and then reappear to them. How long will he be hidden from them? R’ 
Tanchuma says in the name of the Sages, [“He will be hidden for] forty-
five days,9 as it says,10 ‘From the time the daily offering was removed 
and the mute abomination put in place, one thousand two hundred and 
ninety days.’11 And another verse says,12 ‘Praiseworthy is the one who 
waits and reaches a thousand three hundred and thirty-five days.’”13   

(Shir Hashirim Rabba 2:9) 

  
בשם רבי לוי: כגואל הראשון כך גואל האחרון, מה גואל  'רבי ברכי
לה וחזר ונכסה מהן, וכמה נכסה מהן? שלשה חדשים שנאמר: הראשון נג

אף גואל אחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהם,  -ויפגעו את משה ואת אהרן 

                                                 
  . דניאל יב, יא. 4
  . שם שם, יב. 5

6. Shir Hashirim 2:9. 
7. Shmos 5:20. 
8. i.e., ‘encountered’ has the connotation of something that occurs periodically, 

implying that there were periods in which they could not encounter Moshe and Aaron, 
which in turn implies that during certain periods Moshe and Aaron were concealed from 
them.  

9. According to Rashi, here the term ‘yamim,’ (normally meaning ‘days’) refers to 
years. 

10. Daniel 12:11. 
11. Rashi understands this as referring to the number of years between the cessation 

of the tamid and its reinstitution in the era of Moshiach. 
12. Daniel ibid, 12. 
13. The forty-five year discrepancy between the two verses represents an interim 

period in which Moshiach will be concealed. 
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וכמה נכסה מהן? רבי תנחומא בשם רבנן: ארבעים וחמשה יום. הדא הוא 
דכתיב: ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים, 

 .ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה וכתיב: אשרי המחכה
  )ו ,מדרש רות רבה פרשה ה(

 

R’ Berechia said in the name of R’ Levi: “Like the first redeemer, so 
will it be with the final redeemer; just as the first redeemer was revealed 
to them, then was hidden from them, then was revealed to them again—
how long was he hidden from them? [He was hidden for] three months,  
as it says, ‘They encountered Moshe and Aaron’—so will the final 
redeemer be revealed to them, concealed from them, then revealed to 
them again.” How long will he be hidden from them? R’ Tanchuma says 
in the name of the Sages, [“He will be hidden for] forty-five days, as it 
says, ‘From the time the daily offering was removed and the mute 
abomination put in place, one thousand two hundred and ninety days.’ 
And another verse says, ‘Praiseworthy is the one who waits and reaches 
a thousand three hundred and thirty-five days.’” 

(Rus Rabba 5:6) 

  
 14ארבעים וחמש שנים נוספים על חשבון העליון ,אשרי המחכה וגו'

שעתיד מלך משיחנו להתכסות אחר שנגלה, וישוב ויתגלה. וכן מצינו במדרש 
 : ויתכסה מהם שבועים ששה.15וכן יסד רבי אלעזר הקליר רות.

  )רש"י דניאל יב, יב(
 

“Fortunate is the one who waits….”  

“[The latter verse] adds forty-five years to the calculation in the 
previous verse. For our messianic king is destined to be hidden after his 
revelation, and then be revealed once again. This matter may be found 
also in Midrash Rus. It likewise appears in a prayer formulated by R’ 
Elazar HaKalir:16 “He will be hidden from them for six weeks.”17  

(Rashi, Daniel 12:12) 

                                                 
) כתוב: 'אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים . שבפסוק זה (דניאל יב, יב14

וחמשה' והוא ארבעים וחמש נוסף על חשבון 'אלף מאתים ותשעים' שבפסוק שלפני זה (שם יב, יא): 
'ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם, ימים אלף מאתים ותשעים' ופירש רש"י שם: 'אלף ומאתים 

  ב בימי מלך משיחנו'. ותשעים שנה הן מיום הוסר התמיד עד שישו
  . בסילוק יוצר פרשת החודש.15

16. End of Yotzer for Parshas Hachodesh.    
17. Rounding off the days. 
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נתא דעדן מההוא אתר בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו ג
דאתקרי קן צפור ויתער בארעא דגליל.. ועל ההוא זמנא כתיב: ובאו במערות 

 מפניצורים ובמחלות עפר מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. 
בקומו לערוץ דא משיח,  -  ומהדר גאונודא ההוא רגיזן דכל עלמא,  -  פחד ה'
ן דאיהו הוא אתר קדמאה כד יקום ויתגלי בארעא דגליל בגי - הארץ

דאתחרבא בארעא קדישא ובגין כן יתגלי תמן קדמאה לכל אתר ומתמן 
יתער קרבין לכל עלמא, לבתר ארבעין יום דעמודא יקום מארעא לשמיא 
לעיניהון דכל עלמא ומשיח יתגלי.. לבתר שבעין יומין יתגניז ההוא כוכבא 

 'מין ובידאשא כמלקויתגניז משיח עד תריסר ירחין ויתהדר ההוא עמודא ד
למשיח  'הוא עמודא לא יתחזי לבתר תריסר ירחין יסלקון ליהיתגניז משיח ו

בההוא עמודא לגו רקיעא ותמן יקבל תוקפא ועטרא דמלכותא. וכד נחית 
  יתחזי ההוא עמודא דאשא כמלקדמין לעיניהון דכל עלמא ויתגלי.. משיח.

  (זהר שמות ז, ב)
 
At that time, the messianic king will be aroused to emerge from the 

Garden of Eden, from that place called “the birds nest” and he will be 
aroused in the land of the Galilee…. Of this time it is written, “They will 
enter caves in the rocks and tunnels in the earth from before the dread of 
G-d and the splendor of His greatness when He arises to break the 
land.” “From before the dread of G-d”—this refers to the trembling of 
the entire world; “and the splendor of His might”—this refers to 
Moshiach; “when He rises to break the land”—this means when he 
(Moshiach) rises and is revealed in the land of the Galilee: it was the first 
place in the Holy Land to be destroyed; hence, Moshiach will be 
revealed there before any other place. From that place, he will provoke 
war18 against the entire world. After forty days of the column standing 
from earth to heaven before the eyes of the whole world …and Moshiach 
will be revealed…. After seventy days that star will be hidden, and 
Moshiach will be hidden, and the pillar will not be seen. After thirteen 
months, Moshiach will be taken up to the Heavens by way of that pillar. 
There he will receive strength and the crown of kingship. When 
Moshiach will descend [from the Heavens], that pillar of fire will be seen 
as before, before the eyes of the entire world, and Moshiach…will be 
revealed. 

(Zohar II 7b)   

  

                                                 
18. Alternatively, “war will be provoked.” 
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נולד  'שינוי כזה שהמשיח לא יהי 'תמיהה גדולה אם נאמר שאז יהי
 'מאיש ואשה אלא שביום ההוא יצא מגן עדן וכו', ונלע"ד כי המשיח יהי

 ודאי אדם צדיק נולד מאיש ואשה ויגדל בצדקתו עד קץ הימין.
  הרב חיים ויטאל (הובא בזוהר הרקיע(

  )נעתק בניצוצי זהר שם אות ב) -
 

To say that their will be such a departure [from the norm], with 
Moshiach not being born of a man and woman, but emerging instead 
from the Garden of Eden and so on—this is shocking. In my humble 
opinion, Moshiach will certainly be a righteous person born of a man and 
woman, and he will grow in righteousness until the End of Days.  

(R’ Chaim Vital (quoted in Zohar Harakia,  
cited in Nitzutzei Zohar ad loc., sec. 2)) 

  
תתעורר השנאה בין  -בגאולתנו זאת העתידה בהגלות הגואל האחרון 

הגואל נגלה וחוזר ונכסה  'הנכרים לישראל ויוסיפו שעבוד על שעבודם, ויהי
כדי להתעות את הנכרים ולהקשות את לבם, שכן מצינו בגאולת מצרים 

ויפגעו את : 19שנגלה להם משה וחזר ונכסה מהם, וזהו שדרשו רבותינו ז"ל
ואמר לו: לך  22במדין 21, אחר ששה חדשים נגלה הקב"ה20ואת אהרןמשה 

שוב מצרימה, בא משה ממדין ואהרן ממצרים ופגעו בהם שוטרי ישראל 
, 24דומה דודי לצבי: 23. וכן דרשו במדרש חזיתכשהם יוצאים מלפני פרעה

מה צבי זה הוא נראה ונכסה וחוזר ונראה, כך גואל הראשון נראה להם וחזר 
וחזר ונראה להם. וכמה נכסה מהם? רבי תנחומא אומר: ונכסה מהם 

שלשה חדשים, הדא הוא דכתיב: ויפגעו את משה ואת אהרן, רבי יהודה בר 
. וכן הגואל העתיד 25, כלומר לשון פגיעה לפרקין היארבי אומר: לקריסין

עתידה להיות כדמיון גאולת מצרים  נגלה וחוזר ונכסה, שהרי גאולה זו 'יהי
 ם.בהרבה עניני

  )רבינו בחיי שמות ה, כא(
 

 
                                                 

  . שמות רבה ה, כ.19
  . שמות ה, כ.20
  . על משה.21
מדין ועשה שם ששה חדשים, . שכיון שגזר פרעה 'תכבד העבודה על האנשים..' הלך משה ל22

ואהרן היה יושב במצרים, ואותה שעה החזיר משה אשתו ובניו למדין (שמות רבה ה, יח).. אחר ששה 
  חדשים נגלה הקב"ה אל משה במדין וכו'.

  . שיר השירים רבה ב, כב.23
  . שיר השירים ב, ט.24
משה ואהרן נכסין . הרי שמהלשון 'ויפגעו את משה ואת אהרן' דמשמע לפרקים, מוכח שהיו 25

  מהן.
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In this future redemption of ours, which will occur when the final 
redeemer will be revealed, the hatred of the non-Jews toward the Jewish 
people will be aroused, and they will increase their subjugation of the 
Jewish people. [At that time], the redeemer will be revealed and then 
concealed, in order to mislead the non-Jews and to harden their hearts. 
We find a parallel to this at the Exodus of Egypt: Moses was revealed to 
them and then concealed from them, as the Sages expounded26 on the 
verse, “They encountered Moshe and Aaron.”27 Said the Sages: “After 6 
months, G-d revealed Himself28 in Midian,29 and instructed him, ‘Go; 
return to Egypt.’ Moshe set forth from Midian, and Aaron set forth from 
Egypt [to meet him]. [When they later emerged from Pharaoh’s palace], 
they encountered officers of the Jewish people.” In Midrash Chazis30 the 
Sages similarly expounded: “[It is written], ‘My beloved is like a deer:’31 
Just as a dear is seen, then vanishes (from eyesight), then reappears, so it 
was with the first redeemer: he appeared to them, then was hidden from 
them, then reappeared to them. How long was he hidden from them? R’ 
Tanchuma says, ‘[He was hidden] for three months, as it says, “They 
encountered Moshe and Aaron’”; R’ Yehuda BeRebbi says, 
“periodically.”32 So too, the final redeemer will be revealed to them and 
then concealed from them, for this redemption will mimic the Exodus of 
Egypt in many respects.  

(Rabbeinu Bechaya on Shmos 5:21) 

  
ימי משיח צדקינו, ב 'וזה נסיון גדול שנעלם הגואל ששה חדשים, וכן יהי

נעלם אחר התגלות כדאיתא במדרש, וה' יעמוד לימין הצדיקים במהרה  'יהי
 בימינו אמן.

 תורת משה להחתם סופר על התורה שמות ה, כב(
  )ד"ה למה זה שלחתני

 

                                                 
26. Shmos Rabba 5:20. 
27. Shmos 5:20. 
28. To Moshe. 
29. After Pharaoh ordered, “Increase the labor upon the men,” Moshe took his wife 

and children back to Midian (Shmos Rabba 5:18). After residing in Midian for six 
months, G-d revealed Himself to Moshe and instructed him to return to Egypt.  

30. Shir Hashirim Rabbah 2:22. 
31. Shir Hashirim 2:9. 
32. See above, page 6 footnote #8.  
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This was a great test—that the redeemer was concealed from them for 
six months. Likewise in the days of our righteous Moshiach: he will be 
hidden after his revelation, as stated in the Midrash. May G-d stand [in 
support] at the right hand of the righteous, speedily in our day, amen! 

(Chasam Sofer on the Torah, Shmos 5:22,  
 s.v. Lama Zeh Shelachtani)  

 

ארץ זוטא: 'תשעה נכנסו בגן עדן בחיים... חנוך בן ירד - רו במסכת דרךאמ
, כי כבר 'מלך המשיח מן הקמים בתחיי 'ואליהו ומשיח'... ואל יקשה עליך שיהי

נסתפקו על זה בפרק 'חלק' (פרק יא במסכת סנהדרין)... אם מן מתייא כגון דניאל 
   .'איש חמודות
  החלק השני פרק השני עיון א') יחו'יצחק אברבנאל בספרו 'ישועות מש (הרב

 

In Tractate Derech Eretz Zuta, the Sages say: “Nine entered the 
Garden of Eden while still alive…Chanoch son of Yered, Eliyahu and 
Moshiach….” One ought not consider it an untenable notion that 
Moshiach should be from among those who rise from the dead, for the 
Sages have already entertained the notion in chapter Cheilek (Sanhedrin, 
chapter 11)…”If he is among the dead he is like Daniel, a greatly 
beloved man.”  

(Rabbeinu Yitzchak Abarbanel—Yeshuos Meshicho, vol. 2, 2:1) 

  
 נשמת עילויל

 ה"ע יוסף התמים
 )דבורה מרת וזוגתו( בער נחמן' רהרה"ת  - א"יבלחט -  בן

 קריימאן
  ימיו בדמי נקטף

 א"תשע'ה, מרחשון ח"כ, תולדות פרשת ק"עש' ו ביום
 ת. נ. צ. ב. ה.

 טפחים מעשרה למטה ממש ומיד תיכף 'לתחיי יקום
 

* * * 
  
  נשמת לעילוי

 ה"ע הענדל חנוך התמים
  ע"ה יהודאר' הרה"ת  בן

  קעלער
 ימיו בדמי נקטף

 א"תשע'ה ליל שושן פורים
 ת. נ. צ. ב. ה.

  טפחים מעשרה למטה ממש ומיד תיכף 'לתחיי יקום



 
 

  עילוי נשמתל
  סטראלע"ה  צבי הירשב"ר  יהודהר' 

  נפטר בש"ק פ' נצבים, ז"ך אלול ה'תשס"ה
  

  סטראלע"ה  יעקבבת ר'  טשארנא גיטלוזוגתו מרת 
  נפטרה בליל ה' טבת ה'תשס"ו

  ת. נ. צ. ב. ה.
*  

  נדפס ע"י בנם
  מלכה שיינדלוזוגתו מרת  שמואלהוו"ח ר' 

  סטראל שיחיוומשפחתם 
 

* * * 
  
  לזכות

  שי' פייגע סאשעבן  חיים בנימיןהרה"ת ר' 
  לאריכות ימים ושנים טובות בגו"ר

 
* * * 

  
  לזכות

  ליבליךשיחי'  בנימיןהחתן הת' 
  שגלובתחי'  זהבהמרת והכלה 

  כ"א מ"ח"צ ביום מנישואיהם בשעטו לרגל
  אולהגהת ענת שהא תי' ה

  
  בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה"ויבנו בית בישראל 

  כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות"
*  

 נדפס ע"י הוריהם שיחיו
 

* * * 
  

  לעילוי נשמת
   משה נחוםהרה"ח הרה"ת ר' 

  ע"ה מנחם מענדלבן הרה"ח הרה"ת ר' 
  קדנר

 ה'תשע"א רון של פסחאח -נפטר כ"ב ניסן 
  ת. נ. צ. ב. ה.

*  
  נדפס ע"י בנו

  דבורהוזוגתו מרת   זאב מאירהרה"ת ר' 
  קדנר שיחיוומשפחתם 

 


