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הפרשה בקצרה
בלק בן ציפור מבקש מבלעם לקלל את ישראל ובלעם הולך, בידיעה שיוכל לומר רק את שה' ישים בפיו. 
הוא מקריב קורבנות על שבעה מזבחות, אולם בכל פעם שהוא מנסה לקלל, יוצאת מפיו ברכה. כאשר 
בלק רואה שבלעם נכשל, הוא מנסה לפגוע בבני ישראל על ידי פיתויים לדבוק בעריות ובאלילים וכך 
מתרחש חטא 'בעל פעור' שבו בנות מדין מסיתות את ישראל לעבוד עבודה זרה. משה מצווה להרוג את 
החוטאים ואז קם זמרי בן סלוא, נשיא שבט שמעון, ומביא לאוהלו אישה מדיינית. פנחס קם והורג את 

זמרי והמדיינית ובכך הוא מקנא את קנאת ה' ועוצר את המגפה שפשטה בעם.

בשיעורים האחרונים למדנו על המשכיות מנהיגותו של משה רבינו ע"י "נשיא הדור" שהוא גם המשיח הפוטנציאלי בכל דור, 
ונחשפנו לנבואת הרבי מה"מ שנשיא דורנו הוא מלך המשיח שיגאל אותנו בדור הזה. בשיעור שלפנינו נעסוק בהגדרת אישיותו 

של המשיח ומציאת הגדרים ההלכתיים שלו לאור הפרשה.

מקור מרכזי: לקוטי שיחות חי"ח בלק שיחה א'

א. בלעם נביא הגאולה
פרטים  ומגלים  המובטחת,  לארץ  בדרך  ישראל  בני  תנועת  אחרי  בדריכות  עוקבים  אנו  לפרשתנו  ועד  במדבר  חומש  מתחילת 

מרתקים על מבנה העם ומהותו של מנהיגם - משה רבינו.

אולם בפרשתנו מקדישה התורה תיאור נרחב לאירועים שהתרחשו מחוץ למחנה ישראל, וחלק גדול מהפרשה כלל לא מתרחש 
בעם ישראל, אלא בין בלק לבלעם!

יהיה הרבה על מה לדבר - ביחס לגאולה האמיתית והשלימה. אך דווקא משום כך  ניתן היה אולי לחשוב שבפרשתנו לא  לכן 
מרתק ביותר לגלות שנבואת בלעם - היא המקור הבלעדי בתורה לגאולה השלימה על ידי מלך המשיח )כפי שנלמד בהמשך(.

אמנם יש בתורה כמה רמזים על הגאולה, אבל זוהי הפעם הראשונה שבה מדובר על הגאולה לא )רק( כתהליך אלוקי, אלא ככזו 
שתתגשם ותמומש על ידי מלך המשיח - אדם בשר ודם שיגאל את עם ישראל בגאולה נצחית ואמיתית!

אבל, לפני שנעמיק בנבואת הגאולה של בלעם הבה נספר בקצרה על הרקע של פרשתנו:

בתחילת הפרשה עם ישראל נמצא בערבות מואב, קרוב לנהר הירדן ולקראת הכניסה לארץ. הם כבשו כבר את ארצות סיחון ועוג 
והמואבים פחדו שמא יותקפו גם הם. בלק מלך מואב שלח אל בלעם, שהיה ידוע כקוסם ובעל כוחות נסתרים, בקשה שיבוא 

לקלל את בני ישראל כך שלא יוכלו להזיק למואב.

בלעם הצטרף למשלחת רק לאחר שקיבל את הסכמת האלוקים, אבל הוא לא היה מסוגל לקלל. הוא ציווה על בלק לבנות שבעה 
מזבחות, בהם הוא העלה שבעה פרים ושבעה אילים ולאחר מכן ניגש להתבודד כדי לשמוע את דבר ה'. כששב לבלק החל לנבא 

בלשון מליצית את העתיד המזהיר הצפוי לעם ישראל, לצד העונש המר המצפה לאויביהם...

בלק ניסה להעביר את בלעם למקום אחר. גם שם הוא בנה שבעה מזבחות והקריב בהם קורבנות, ושוב בלעם התבודד, וכשחזר 
הוסיף לברך את ישראל.

לאחר הפעם השלישית שבה בלעם המשיך בברכותיו )ביניהם "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל!"( ביקש בלק המאוכזב 
מבלעם להסתלק מארצו. אך אז, ממש לפני צאתו לדרך, פתח לפתע בלעם בנבואה על ביאת המשיח והגאולה העתידה:

ָך 1  ְלַעּמְ ה  ַהּזֶ ָהָעם  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ִאיָעְצָך  ְלָכה  י;  ְלַעּמִ ִהְנִני הֹוֵלְך  ה  ְוַעּתָ  .  . ָלק  ּבָ ֶאל  ְלָעם  ּבִ ַוּיֹאֶמר  במדבר כד, יב-יט:   
ה ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא  ַעת ֶעְליֹון . . ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעּתָ לֹו ַוּיֹאַמר . . ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ְוֹיֵדַע ּדַ א ְמׁשָ ּשָׂ ִמים. ַוּיִ ַאֲחִרית ַהּיָ ּבְ
ה ְוָהָיה  ת. ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ ֵני ׁשֵ ל ּבְ ֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ּכָ ָרֵאל ּוָמַחץ ּפַ ׂשְ ֶבט ִמּיִ ֲעֹקב ְוָקם ׁשֵ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ָקרֹוב; ּדָ

ִריד ֵמִעיר. ֲעֹקב; ְוֶהֱאִביד ׂשָ ה ָחִיל. ְוֵיְרּדְ ִמּיַ ָרֵאל ֹעׂשֶ ִעיר ֹאְיָביו; ְוִיׂשְ ה ׂשֵ ְיֵרׁשָ
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ה )דברים לד,י(  ֹמֶשׁ ָרֵאל ְכּ ִיְשׂ לפני שנבאר את נבואת בלעם על הגאולה עלינו לציין שחז"ל אומרים על הפסוק: ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְבּ
ָנִביא  ָלנּו  ָהָיה  ִאּלּו  ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם לֹוַמר  ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ְיֵהא  ֹלא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָקם,  ּבְ ֲאָבל  ָרֵאל ֹלא ָקם  ִיׂשְ ּבְ את הדברים הבאים: 

עֹור )במד"ר יד, כ(. ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ה? ֶזה ּבִ מׁשֶ רּוְך הּוא. ְוֵאיֶזה ָנִביא ָהָיה ָלֶהם ּכְ דֹוׁש ּבָ ה ָהִיינּו עֹוְבִדים ְלַהּקָ מׁשֶ ּכְ

אומרים  המפרשים  ואכן  רבינו1.  למשה  בנבואתו  הושווה  כך שהוא  כדי  עד  בלעם,  נבואת  של  הייתה המשמעות  מה  מובן  מכך 
שהמעלה העיקרית שהייתה בבלעם, שלכן הוא קרא לעצמו "יודע דעת עליון", היא העובדה שהוא היה מסוגל לראות מה יקרה 

ב"אחרית הימים":

רבנו בחיי במדבר כד ,טו: והאומר כן 'יודע דעת עליון' ירצה לומר שהוא יודע מה בדעתו של אל עליון לעשות 2  
בעולמו באחרית הימים. וזה כענין "כי יום נקם בליבי" ואמרו רבותינו ז"ל: ליבא לפומא לא גלי  . . כי לא 

גילה הקדוש ברוך הוא הקץ אפילו למלאכים כל שכן לנביאים.

ֵלי? ]=הלב לפה לא גילה, הפה למי יגלה?[ מדבר על כך שזמן הגאולה אינו ידוע  ֵלי, ּפּוָמא ְלַמאן ּגָ א ְלפּוָמא ָלא ּגָ מאמר חז"ל: ִלּבָ
לאף אחד: אם יאמר לך אדם מתי קץ הגאולה בא - אל תאמין, שנאמר: כי יום נקם בלבי - לבא לפומא לא גלי, פומא למאן גלי 
)ילקו"ש ישעיהו סג, תקז(. כלומר: זמן הגאולה נמצא כביכול בליבו של ה' ואינו ידוע לאף אחד, ובכל זאת אנו מגלים שבלעם כן 

ידע את זה!

במהלך השיעור שלפנינו נגלה מה טומנים בחובם הפסוקים הללו בנבואת בלעם ביחס לגאולה ולתפקידו של מלך המשיח.

ב. הגדרת תפקידו של מלך המשיח
והיא אינה מרמזת רק על מלכותו של המשיח, אלא חלק  נבואתו של בלעם מחולקת לשניים  האמת היא שלפי דעת הרמב"ם 
ממנה מרמז על מלכות דוד והחלק האחר מרמז על מלכותו של מלך המשיח. בלעם בעצם קושר בין שני המלכים ומשווה ביניהם 

והרמב"ם לומד מכך על תפקידו של המשיח.

וכיצד מתפרש תפקידו של מלך המשיח לפי דבריו, אך קודם לכן  נבואתו של בלעם  בהמשך נסביר כיצד מפענח הרמב"ם את 
עלינו להבין את המשמעות של התייחסות הרמב"ם לנבואת בלעם כמקור הלכתי שממנו נלמד תפקידו של המשיח:

נמנע  וכיצד עלינו לקיים את מצוות התורה. הרמב"ם  איך  להורות  הינו ספר הלכות שמטרתו  ה'יד החזקה'  ספרו של הרמב"ם 
בעקביות מלהכניס בספרו דרשות יפות ועניינים שאינם נוגעים להלכה. בנוסף, יש לציין שהרמב"ם הינו הפוסק היחיד והבלעדי 
שמתייחס לסוגיות ההלכתיות של הגאולה ולגדרו ההלכתי של מלך המשיח, ועל כן אין פוסק הלכתי שחולק עליו בנושאים אלו!

לאור זאת מובן שכאשר הרמב"ם מתאר את מה שיקרה בביאת המשיח, אין בכוונתו לספר סיפורים ומעשיות על העתיד לבוא - 
אלא להורות 'הלכה למעשה' וללמדנו מהו תפקידו של מלך המשיח.

ואכן, הרמב"ם מבסס את הלכות מלך המשיח על נבואת בלעם בפרשתנו, וכך הוא כותב:

ָלה ָהִראׁשֹוָנה, ּובֹוֵנה 3  ְמׁשָ ָנּה ַהּמֶ ִויד ְלָיׁשְ ית ּדָ יַח ֲעִתיד ַלֲעֹמד ּוְלַהְחִזיר ַמְלכּות ּבֵ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ רמב"ם הלכות מלכים יא, א: ַהּמֶ  
ין  ִמּטִ ין ׁשְ נֹות ְועֹוׂשִ ָהיּו ִמּקֶֹדם: ַמְקִריִבין ָקְרּבָ ׁשֶ ּכְ ָיָמיו  ּבְ ִטים  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ ָרֵאל. ְוחֹוְזִרין  ִיׂשְ ִנְדֵחי  ץ  ׁש, ּוְמַקּבֵ ִמְקּדָ
ְאְמרּו ַעל  ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּתֹוָרה, ֶהם ּכֹוְלִלים ּכָ ים ּבַ ֹפָרׁשִ ָבִרים ַהּמְ ּתֹוָרה . . ְוֵאּלּו ַהּדְ ָכל ִמְצָוָתן ָהֲאמּוָרה ּבַ ְויֹוְבלֹות ּכְ
יַע  הֹוׁשִ ִויד, ׁשֶ הּוא ּדָ יַח ָהִראׁשֹון ׁשְ ׁשִ ּמָ יִחים ּבַ ׁשִ ֵני ַהּמְ ׁשְ א ּבִ ם ִנּבָ ְלָעם ֶנֱאָמר, ְוׁשָ ת ּבִ ָפָרׁשַ ִביִאים. ַאף ּבְ ל ַהּנְ ְיֵדי ּכָ

ו. ֵני ֵעׂשָ ד ּבְ ָרֵאל ִמּיַ יַע ֶאת ִיׂשְ ּמֹוׁשִ ָניו, ׁשֶ ֲעֹמד ִמּבָ ּיַ יַח ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ׁשִ ד ָצֵריֶהם, ּוַבּמָ ָרֵאל ִמּיַ ֶאת ִיׂשְ

הראשונה,  לממשלתה  דוד  מלכות  את  להחזיר  היא  ההלכה,  פי  על  המשיח,  מלך  של  תפקידו  שהגדרת  קובע  הרמב"ם  כלומר: 
ובמילים אחרות: לשחזר את החיים היהודיים שהיו בתקופת דוד המלך.

ההסבר לכך: מאז מתן תורה - שבו ניתנו לבני ישראל תרי"ג מצוות, שבאמצעותן הם יכולים לגלות את השכינה ולהכשיר את 
העולם להתגלותו המלאה של הקדוש ברוך הוא - ועד לתקופת דוד המלך, לא הייתה היתכנות מלאהלקיומן של כל המצוות. 

הסיבה לכך היא שקיום המצוות בשלימות יכול להתממש אך ורק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

1(  ממדרש זה ניתן להבין שמעלתו של בלעם כנביא, גדולה אף מזו של משה רבנו. אך הרמב"ן טוען להפך: בלעם לא שימש בקביעות כנביא, אלא היה קוסם, נבואתו 
הייתה ממוקדת, זמנית, וניתנה לו על מנת שיברך את ישראל, ולמטרה זו בלבד. אך אין מעלת הנבואה שלו כשל שאר הנביאים, ובוודאי לא כמעלת נבואתו של משה, 
וגם המעלה שהשיג בנבואה אבדה ממנו לאחר שנתנבא על ישראל. אם כן, נקודת ההשוואה בין משה לבלעם היא בהיות משה רבנו גדול הנביאים בישראל, ובלעם 

גדול הנביאים באומות, אך הפער ביניהם הוא גדול.
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ü כאשר יש מלך על כל ישראל שמלכותו כוללת את כל הדברים הפשוטים והיסודיים שבכל מדינה ויחד עם זה היא בנויה על 
פי התורה.

ü כאשר כל )או לכה"פ רוב( בני ישראל נמצאים בארץ ישראל השלימה ושולטים בה בשלימות לאחר שניצחו את כל אויביהם 
ובראשם עמלק, על מנת שתהיה השלווה הראויה לקיום התורה והמצוות.

ü כאשר בית המקדש בנוי על תילו בירושלים, השכינה שרויה בו ועבודת הכהנים והלווים מתנהלת כסדרה וכהלכתה.

נאים המובאים בספִרי ובגמרא: נאים אלו הוא בדברי הּתַ המקור לּתְ

תלמוד בבלי סנהדרין כ, ב: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, 4  
ולבנות להם בית הבחירה . . וכן בדוד הוא אומר )שמו"ב ז, א(: ויהי כי ישב המלך דוד בביתו וה' הניח לו 

מסביב. וכתיב )שמו"ב ז, ב(: ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וגו'.

זאת אומרת שעל פי חז"ל הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה עם ישראל היה נתון במצב נורמלי הייתה בתקופת דוד המלך. וזאת 
משום שרק לאחר כניסת בני ישראל לארץ, מינוי שאול למלך ומלחמתו בעמלק, ולאחר מכן מינוי דוד למלך וניצחונותיו בכל 

המלחמות נגד אויבי ישראל - הוכשרה השעה לבניית בית המקדש ובכך נוצרה היתכנות לקיום כל המצוות שניתנו בהר סיני!

כדי להבין זאת עלינו לשים לב לכך שחלק נכבד מהמצוות )כגון: הפרשת חלה, תרומות ומעשרות וכן מצוות היובל( ניתן לקיים 
בשלימותן רק כאשר "כל יושביה עליה" – כאשר כל עם ישראל )או לכל הפחות רוב העם( נמצאים בארץ ישראל.

כמו כן מצוות רבות קשורות בעבודת בית המקדש וניתן לקיימן רק כאשר בית המקדש עומד על תילו.

ולכל אלו קודם תנאי נוסף )שבעצם הוא זה שמאפשר את התממשות התנאים האחרים( והוא שיהיה לעם ישראל מלך - שאינו 
רק אדם מוכשר, בעל חוש מנהיגות ויכולות צבאיות וביצועיות וכד', אלא גם בעל נשמה רוחנית גבוהה וכוחות רוחניים נשגבים 

ועליונים שניתנים לו כדי להשפיע בעם קדושה אלוקית.

ואכן דוד המלך הביא לראשונה את עם ישראל למצב שבו היה עליהם מלך שהיו כלולות בו כל היכולות הנ"ל. בימיו כל עם ישראל 
ישב בארצו בשלום ובמנוחה ואפילו ניתן אישור לבניית בית המקדש )שאמנם בנייתו בפועל נדחתה לימי שלמה כיוון שידיו של 

דוד היו מגואלות בדם המלחמות שניהל נגד אויבי ישראל(.

יַח ֱאֹלֵקי ַיֲעֹקב )שמו"ב כג, א( - כיוון שבתקופת מלכותו הגיע עם ישראל לשיא גדלותו האפשרית לפני  משום כך נקרא דוד: ְמׁשִ
ביאת הגאולה השלימה. ולכן פוסק הרמב"ם שתפקידו של המשיח הוא להחזיר את המצב של עם ישראל לכמו שהיה בתקופת 

מלכות דוד, וזאת על פי ההשוואה בנבואת בלעם בפרשתנו בין דוד למשיח.

גם דמותו של דוד, כפי שהיא עולה מן הכתובים, היא דמות ייחודית בתולדות עם ישראל ואולי בתולדות בני האדם בכלל: מצד 
הוא  לפעמים  מהולל;  ומצביא  חיל  גיבור  היה  הוא  שני  ומצד  עילאי,  וכמשורר  לנגן  שיודע  תואר  יפה  כאיש  מתואר  הוא  אחד 
מתגלה כאדם קשה וקשוח שלא נשבר ויודע להתמודד עם כל מציאות, ויחד עם זאת הוא התנהג כאדם רך ורגשני שגדולתו לא 

העבירה אותו על דעתו.

כמו כן, למרות התנאים והנסיבות הקשות של חייו, דוד ייסד ממלכה ומעצמה אזורית ובכל זאת נשאר עניו, חסיד וצדיק. כלוחם 
הוא לא חת מפני כל ונקם באויבי ישראל והענישם, אך חיי מלך ישראל היו קדושים בעיניו - וכשם שהיה גיבור חיל כך היה בטל 

לפני ה' ונביאיו...

דוד מסמל דמות של איש ירא ה', הבוטח בה' והולך בדרכיו בהשכל, בתבונה ובדעת. ולכן הוא היה זה שהניח את היסודות )תרתי 
משמע( לבית העולמים ומקום השכינה – בית המקדש הראשון!

ואמנם ידוע לכל שמלכות בית דוד נשארה לסמל הנהגת העם עד לגאולה השלימה שתתגלה על ידי מלך מזרעו. ובהתאם לכך 
אנו לומדים כעת שמבחינה הלכתית תפקידו של המשיח הוא להביא את מלכות בית דוד לשלימותה ולהעניק לעם ישראל בחזרה 

את החיים היהודיים כפי שהיו בתקופת דוד המלך, ולכן אף נערכת ההשוואה בין דמותו ואישיותו של המשיח לזו של דוד המלך.

ג. סימני מלך המשיח
גדרי  פי  לנו מלך על  אין  נורמלי: מצבנו העכשווי שבו  כיום במצב  נמצאים  ניתן להבין עד כמה אנחנו לא  כאן  מכל האמור עד 

התורה, כאשר רוב העם נמצא בחוץ לארץ וכמובן - כשאין לנו את בית המקדש, אינו מצב נורמלי.

נהיה עצמאיים  והשלימה שבה  לבוא הגאולה האמיתית  צריכה  והבריא,  יהיה במצבו הטבעי, השלם  ישראל בהגדרה  כדי שעם 
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באמת ולא נתונים תחת אף שלטון אחר; כל עם ישראל יגיעו לחיות בארץ ישראל השלימה ולא יישאר אף אחד בשום מקום אחר; 
רק אז נוכל לבנות את בית המקדש ולהשלים את תכלית וכוונת הבריאה בקיום כל המצוות – ולהגיע בעצם למצב הנורמלי שבו 

צריך להיות נתון העם שלנו...

ואכן, אם נשים לב היטב לדברים נגלה שאם עד היום דיברנו על "נשיא הדור" ועל "מלך המשיח" כעל מנהיג רוחני, רועה שזן 
ומפרנס את בני עמו ואפילו מצביא שמנצח במלחמות - הרי שהפעם אנו לומדים על תפקידו האמיתי של המשיח כמלך - על פי 
ההגדרה ההלכתית שלו: אדם שחי בתוכנו ומרכז באישיותו את כל המאפיינים המנהיגותיים שהזכרנו ובכך הוא הופך להיות מלך 

ישראל, כמו דוד המלך בתקופתו.

ואמנם על פי ההגדרה ההלכתית של תפקידו של המשיח מתאר הרמב"ם בהמשך הפרק את סדר הגאולה:

ְכָתב 5 ּבִ ִפי ּתֹוָרה ׁשֶ ָדִויד ָאִביו, ּכְ ְצוֹות ּכְ ּמִ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק ּבַ ִויד הֹוֶגה ּבַ ית ּדָ רמב"ם הלכות מלכים יא, ד: ְוִאם ַיֲעֹמד ֶמֶלְך ִמּבֵ  
ה  יַח: ִאם ָעׂשָ הּוא ָמׁשִ ֶחְזַקת ׁשְ ֵחם ִמְלָחמֹות ה' ֲהֵרי ֶזה ּבְ ְדָקּה, ְוִיּלָ ק ּבִ ּה ּוְלַחּזַ ָרֵאל ֵליֵלְך ּבָ ל ִיׂשְ ה, ְוָיֹכף ּכָ ַעל ּפֶ ּבְ ְוׁשֶ

אי. ּדַ ּוַ יַח ּבַ ָרֵאל ֲהֵרי ֶזה ָמׁשִ ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ְמקֹומֹו, ְוִקּבַ ׁש ּבִ ִביָביו, ּוָבָנה ִמְקּדָ ּסְ ל ָהֻאּמֹות ׁשֶ ח ּכָ ְוִהְצִליַח, ְוִנּצַ

אחרי שלמדנו על התנאים הנדרשים ליצירת המצב "הנורמלי" של עם ישראל, כל תהליך הגאולה כפי שהוא מתואר ברמב"ם מובן 
היטב: בראש ובראשונה המשיח מתגלה כמלך בעם ישראל )"יעמוד מלך"( ופועל להחזרת כל העם לדרך התורה. אחר כך נלחם 
המשיח באויבי ישראל המונעים ומעכבים את קיום המצות בשלימות )ובכלל זה נשלמת מלחמת עמלק(, ורק לאחר שעם ישראל 
יגיע למצב של מנוחה בארצו כבימי דוד - ייבנה בית המקדש השלישי ובעקבותיו יתקבצו כל נדחי ישראל ויתוקן העולם כולו 

"לעבוד את ה' ביחד".

בדיוק כשם  והמשפטים שבתורה,  כל המצוות  נחזור למצב שבו תתכן האפשרות לקיים את  כולנו  הזה  יושלם התהליך  וכאשר 
שהיה בתקופת דוד המלך בפעם הראשונה. ולשם כך אנו זקוקים למלך המשיח! 

ד. פעולותיו של המלך המשיח
בשלב זה של השיעור נוכל לחזור לפענוח נבואתו של בלעם המדוברת כל כך בתחילת השיעור.

נגלה כיצד היא מבטאת את גדרו ההלכתי של מלך המשיח, כפי שלמדנו מהרמב"ם, ולאור זאת נבין טוב יותר את הדמיון והקשר 
שבין דוד המלך למלך המשיח.

וכך מפענח הרמב"ם את הפסוקים שבפרשתנו:

יַח. 6 ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ִויד. "ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב", ֶזה ַהּמֶ ה", ֶזה ּדָ רמב"ם הלכות מלכים יא, א: "ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעּתָ   
יַח.  ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ָרֵאל", ֶזה ַהּמֶ ׂשְ ֶבט ִמּיִ ִויד; "ְוָקם ׁשֵ ֲעֹקב", ֶזה ּדָ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ  "ּדָ

יַח.  ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ת" - ֶזה ַהּמֶ ֵני-ׁשֵ ל-ּבְ ִויד . . "ְוַקְרַקר ּכָ ֲאֵתי מֹוָאב" - ֶזה ּדָ  "ּוָמַחץ ּפַ
יַח. ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ִעיר ֹאְיָביו" - ֶזה ַהּמֶ ה ׂשֵ ה" - ְלָדִויד . . "ְוָהָיה ְיֵרׁשָ "ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ

באמצעות ההקבלה הרצופה בין דוד המלך למלך המשיח, ממחיש לנו הרמב"ם מהו תפקידו של המשיח:

א. בלעם מתחיל את נבואתו בנוגע לגאולה דווקא בהתייחסות לאישיותם של דוד המלך והמשיח:

ה". כלומר הוא רואה בו, בדוד עצמו, כמי שאחראי במהותו להבאת עם ישראל למצב  על דוד המלך הוא אומר "ֶאְרֶאּנּו - ְוֹלא ַעּתָ
של שלימות בקיום התורה והמצוות. ומכך לומד הרמב"ם גם לגבי מלך המשיח – שעליו אומר בלעם את המילים "ֲאׁשּוֶרּנּו - ְוֹלא 
ָקרֹוב". פירוש המילה ֲאׁשּוֶרּנּו הוא: אראה אותו. כלומר, שלכל לראש תהליך החזרת עם ישראל למצב שבו תהיה שלימות בקיום 

הלכות התורה ומצוותיה מתחיל באישיותו ומציאותו של מלך המשיח בעצמו!

ְכָתב  ּבִ ִפי ּתֹוָרה ׁשֶ ָדִויד ָאִביו, ּכְ ְצוֹות ּכְ ּמִ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק ּבַ ִויד הֹוֶגה ּבַ ית ּדָ ולכן תהליך הגאולה ע"פ הרמב"ם מתחיל בכך ש"ַיֲעֹמד ֶמֶלְך ִמּבֵ
ה". ַעל ּפֶ ּבְ ְוׁשֶ

ָנּה"  ִויד ְלָיׁשְ ית ּדָ ב. לאחר מכן רומז בלעם שלמרות ההשוואה ביניהם ולמרות שתפקידו העיקרי של המשיח הוא "ְלַהְחִזיר ַמְלכּות ּבֵ
תחת  ישראל  עם  את  יביא  אף  והוא  יותר  חזקה  תהיה  שלו  שהמשילות  בכך  המשיח  למלך  מיוחדת  מעלה  תהיה  זאת  בכל   –

ממשלתו לשיא גדלותם.

ֲעֹקב", שבהם רומז בלעם שמלכותו של דוד תהיה )רק( 'מלמעלה'  ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ כל זה מסתתר ברמיזת מלכותו של דוד במילים "ּדָ
)כמו כוכב( וכן עם ישראל לא יגיעו אז לשיא גדלותם )ולכן הם מכונים בשם יעקב(. לעומת זאת, מלכותו של המשיח מרומזת 
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יותר )וקם שבט - מלך רודה ומושל,  ָרֵאל", שמשמעותן היא שלמלכותו של המשיח יהיה תוקף גדול  ׂשְ ִמּיִ ֶבט  ׁשֵ "ְוָקם  במילים 
רש"י(, וכמו כן - עם ישראל יגיעו תחת מלכותו לשיא גדלותם )שלכן הם מכונים הפעם בתואר ישראל(.

ק  ּוְלַחּזַ ּה  ּבָ ֵליֵלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ וזהו מתאים בדיוק להמשך תהליך הגאולה ע"פ הרמב"ם לאחר הגדרת אישיותו של המשיח: "ְוָיֹכף 
ְדָקּה". ּבִ

ג. אחרי כל זה, למעלתו המיוחדת של המשיח על פני דוד המלך תהיה השפעה נוספת שתתבטא בכך שלעומת הניצחונות של דוד 
ֲאֵתי מֹוָאב(, הרי שמלך המשיח ינהיג את העולם כולו תוך שליטה מלאה ונצחית על  המלך שהיו חלקיים וזמניים )ּוָמַחץ )רק את( ּפַ

ת(. ֵני-ׁשֵ ל-ּבְ כל האמות )ְוַקְרַקר )את( ּכָ

ֵחם ִמְלָחמֹות ה'. ואכן מעלה זו היא הבאה בתור בסדר תהליך הגאולה ע"פ הרמב"ם: ְוִיּלָ

ומלך  דוד המלך  כאשר תתגלה מלכותם של  העולם,  אומות  על  בלעם מתייחס להשלכות שתהיינה  בדברי  ד. התיאור האחרון 
ה( בכח ובכפייה אך  המשיח. גם כאן בלעם מחלק בין תקופת דוד המלך, שבה בני אדום הפכו לעבדים של דוד )ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ
ביחד, באמצעות  ה'  כולו לעבוד את  יתוקן העולם  - לבין הגאולה ע"י מלך המשיח שבה  בעצם הם נשארו במהותם הראשונה 
כיבוש ושליטה בדרך של קירוב עד שכל האומות בעולם יכירו בעצמם בכך שגם הם נתונים תחת מלכותו של הקדוש ברוך הוא 

ִביָביו(. ּסְ ל ָהֻאּמֹות ׁשֶ ח ּכָ ִעיר ֹאְיָביו. ובלשון הרמב"ם: ְוִנּצַ ה ׂשֵ ע"י מלך המשיח )ְוָהָיה ְיֵרׁשָ

לסיכום: למדנו שהגדרת תפקידו של מלך המשיח בהלכה היא החזרת מלכות דוד באופן מלא ומושלם יותר, שמשמעותה היא 
מימוש כל התנאים הדרושים לקיום התורה ומצוותיה בשלימות. תנאים אלו כוללים את הופעת המשיח בעולם כמלך על ישראל, 
כיבוש ארץ ישראל השלימה וניצחון על כל אויבי ישראל, ולבסוף בניית בית המקדש וקיבוץ נדחי ישראל - אשר משלימים את 

תהליך הגאולה וקיום התורה והמצוות בשלימות.

וכעת מובן מהו ענינו של המשיח:

  לקוטי שיחות חי"ח בלק ס"ט: אין זה )רק( סיפור דברים מה יעשה משיח, ומה יהיה בימיו, אלא זוהי הלכה: הגדר 7
של משיח הוא זה שהוא מחזיר "מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה" )ולא שהוא בא לפעול עניין חדש( 
. . כלומר, כל הענינים החסרים בקיום תומ"צ מצד זה שחסר בשלימות כל ישראל וביהמ"ק - שזהו כללות 

ענין הגלות - באים לשלימותם על ידי משיח.

למשיח יהיו כמובן מעלות נוספות והוא יביא לעולם חידושים גדולים, אבל זהו לא עניינו העיקרי ותפקידו על פי ההלכה. ולכן 
ועוד... כיוון שלא זהו המקום לתאר את מעלותיו הרבות של  ונביא ועוד  הרמב"ם לא טורח לפרט שהמשיח שיהיה חכם גדול 

המשיח, כאשר המבוקש הוא להגדיר את הסימנים ההלכתיים שמצביעים על אדם מסוים שהוא המלך המשיח.

ה. משיח כבר פועל בעולם
המסקנה העולה מכל האמור היא שהתגלותו המלאה של מלך המשיח תאפשר בעיקר לכל עם ישראל לחיות חיים יהודיים מלאים 

ולקיים את כל המצוות האפשריות בשלימות - ולכך אנו מצפים ומתפללים בכל רגע.

ואכן, כיהודים השואפים לקיים את המצוות בשלימות, ורוצים להשלים את רצונו של הקב"ה, דבר זה מעורר את ציפייתנו ומגדיר 
עבור מה עלינו לחכות לביאת המשיח.

לפני התגלותו כמשיח, צריך האדם שנבחר  ובנוסף לכך ולא פחות חשובעלינו לדעת בהקשר לנושא הנלמד בשיעור הוא שכבר 
ל"גואל האחרון" - להיות מלך על עם ישראל.

כמובן שאין הכוונה למלכות במובן המלא של חירות מעול האומות ושלטון מלא על ישראל, שהרי זהו כבר שלב מתקדם בתוך 
הגאולה עצמה - אלא על מלכות במשמעות של זמן הגלות.

זיהוי המשיח והאפשרות לבחינת פעולותיו על מנת לקבוע אם הוא אכן מלך המשיח,  כלומר2: כאשר הרמב"ם אומר שתהליך 
ִויד", בוודאי שאין כוונתו היא שיש צורך להמתין עד שנוכל למנות את המלך ע"פ כללי הלכה  ית ּדָ מתחיל בכך ש"ַיֲעֹמד ֶמֶלְך ִמּבֵ
עלינו  הגלות  בזמן  שעוד  אלא  המתאים...  האדם  מיהו  לחפש  נתחיל  אז  ורק  וכו'(,  נביא  ונבואת  זקנים  שבעים  של  בי"ד  )ע"י 
לחפש אחר המנהיג בפועל של עם ישראל, ולבדוק: האם מתקיימים בו התהליכים שמתאימים ע"פ ההלכה לתהליך התגלותו של 

המשיח?

2(  באמור לקמן עיין בלקו"ש ח"ח עמ' 361-362 וכן בספר עניינו של משיח )הרב שד"ב וולף(.
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ומאחר שהרמב"ם מדבר קודם כל על תחילת התגלותו של המשיח, כשנמצאים עדיין בגלות, לכן הוא נוקט במילים "ואם יעמוד 
מלך" - שמשמעותן היא שבשעת העמידה הוא כבר מלך, בכך שהוא התגלה כמי שמנהיג את עם ישראל כולו ודואג לכל צרכי 

העם בגשמיות ובעיקר ברוחניות ויש בו את כל מעלות המלכות שתיארנו בהרחבה.

ואכן הרבי מה"מ חזר והודיע פעמים רבות שבנשיא הדור בדורנו התקיימו כל התנאים ע"פ הרמב"ם לכך שהוא ראוי להיות המלך 
המשיח:

התוועדויות תשמ"ו ג עמ' 194: ומכיוון שכן, הרי בודאי שמלך המשיח נמצא כבר בעולם לא רק בבחינת עיבור, 8   
אשר לאחרי כן צריך עדיין לצאת לאויר העולם  . . כי אם שמציאותו קיימת באויר העולם, ולא עוד, אלא 

שמציאותו קיימת כ"גדול" - "מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו"!

לאחר מכן הבהיר הרבי שלא זו בלבד שמלך המשיח נמצא בעולם, אלא שהוא כבר התמנה למלך המשיח: "המינוי של דוד מלכא 
משיחא הלוא כבר היה )ש"פ משפטים תנש"א(. ויתרה מזו, אומר הרבי, לא רק שמציאות מלך המשיח קיימת והוא כבר קיבל 

בעצמו את המינוי, אלא שהמשיח כבר התגלה בעולם3!

ידי  על  הגאולה, שתבוא  לקראת  כל המעכבים  וביטול  הקרקע  בהכשרת  ישראל  בני  עסקו  הדורות  כל  אחרי שבמשך  כן,   ואם 
מלך המשיח,  הודיע לנו הרבי שיש תוצאות לעבודה הזו: הקרקע כבר כשירה ואין עוד שום דבר שאמור להפריע להתגלותה של 

הגאולה. ובמיוחד – שמלך המשיח התגלה כבר בעולם ולא נותר לו אלא לגאול אותנו בפועל.

הדברים הללו נאמרו בצורה מפורשת ביותר על ידי הרבי מה"מ ובתור פועל יוצא של זה שינה הרבי את תוכן העבודה הנדרשת 
מאתנו בשביל הגאולה, ומפעולות כלליות של דאגה לכל צרכי העם הגשמיים והרוחניים העביר אותנו הרבי לשליחות חדשה: 

קבלת פני משיח צדקנו.

ו. אחריות אישית
מכל מה שלמדנו בשיעור ומדברי הרמב"ם על תפקידו של מלך המשיח, רואים בבירור שהתגלותו של מלך המשיח אינה רק פרט 

הכרחי בגאולה... אלא היא היסוד לכל הגאולה כולה!

לכן הגאולה מתחילה בכך שקודם כל מתגלה בעולם מלך המשיח כמנהיג שעונה על התנאים שהציב הרמב"ם, ורק לאחר מכן 
מתחיל להתממש התהליך שבסופו נגיע "למצב הנורמלי" בשלימות הקיום של התורה ומצוותיה בגאולה, וכפי שלמדנו.

ואמנם, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, יש משיח בכל דור - אך אין בכך הבטחה שהוא אכן יתגלה כמשיח ויגאל את ישראל 
כיון שזה תלוי במעשי הדור ויתכן שהוא יסתלק מן העולם מבלי לממש את כח משיח שנמצא בו בפוטנציאל. אולם דורנו זכה 
לכך שמלך המשיח קיבל סוף סוף את השליחות לגאול את ישראל והתגלתה בו בחינת המשיח שבו, ומאז הוא כבר לא רק משיח 

בעתיד, אלא משיח בפועל ובהווה.

המשיח שבדורנו קבל את המינוי לתפקיד, ונשלח לגאול את ישראל. יתירה מזו, הוא כבר החל את פעולותיו בעולם ואכן הרמב"ם 
בספרו מגדיר סימנים גשמיים כיצד ניתן לזהות את התגלות משיח במציאות העולם, ואד"ש מה"מ בשיחותיו מבאר שגם סימנים 

אלו התגשמו.

שיחת ש"פ שמיני תנש"א: ובפשטות: כל יהודי . . יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח צדקנו בפועל 9   
ממש . . ובמה מתבטאת עבודה זו  - זהו גם כן בפשטות: בהוספה בתורה ובמצוות, בלימוד התורה - נגלה 
כו' חזקה לגאולה -   זה מתוך הצפי' והתשוקה  וכל   .  . ,ובקיום המצוות בהידור  ופנימיות התורה  דתורה 

..."אחכה לו בכל יום שיבוא".

כשהרבי משתמש במילה "אחריות", יש בכך משמעות מאד עמוקה. כי על פניו בהסתכלות פשוטה, לא מובן מדוע שכל אחד 
יחוש אחריות להביא את המשיח? הרי הרבי הוא נשמה כללית, ויש לו אחריות כללית. בתור שכזה, מובן מדוע הוא חש אחריות 
כללית על העולם כולו – האחריות של "להביא לימות המשיח". אבל אנחנו הרי נשמות פרטיות וכל אחד מאתנו בקושי אחראי 

על עצמו וסביבתו המצומצמת. מדוע שאנשים קטנים כערכנו יחושו אחריות כה גדולה וגורלית?

והאמת היא כנ”ל, שאכן בכל יהודי יש ניצוץ מנשמת משיח, חלק בלתי נפרד מהנשיא. ולכן מאותו ניצוץ שבתוכו, מאותה נקודה 
עמוקה שבנשמתו, אמורה להיות בו אותה תחושה של אחריות כלל עולמית.

3(   כפי שלמדנו בשיעור הקודם וראה ש"פ וירא ה’תשנ”ב סי"ד.


