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 הפרשה בקצרה
בעקבות מעשה פנחס, שהרג את זמרי וקינא את קנאת ה', הוא זוכה בתפקיד הכהונה לו ולזרעו; לאחר המגפה מצווה ה' 
לשוב ולמנות את בני ישראל הבוגרים והפרשה עוסקת בחלוקת הארץ בין השבטים, על פי גורל המכוון מה'. שבט לוי, 
שאין לו נחלה בארץ, מקבל שטחים מיוחדים למגורים; בנותיו של צלפחד, שמת במדבר ללא בנים, טוענות לפני מושה 
כי למשפחתן אין נחלה בארץ. ה' מצדיק את הטענה ומצווה כי במקרה שאין בנים, תעבור הנחלה לבנות, או לשאר 
קרובים. באחרית ימיו, משה סומך את יהושע לממלא מקומו, והוא עולה להר העברים, כדי לצפות על ארץ ישראל, 

שאליה לא יזכה לבוא.

בשיעור שלפנינו נעסוק בשאלה: מהי צורת ההכתרה של מלך המשיח? נסקור את הצורות השונות שבהן מונו המלכים בישראל 
השלימה  בגאולה  ויתאחד  ישוב  הוא  אך  שונים,  לתפקידים  הדורות  במשך  פוצל  ההנהגה  שתפקיד  ונגלה  ההיסטוריה  במהלך 

באישיותו של המשיח.

א. מלך מושל בכיפה
ה". ֵרת מׁשֶ בפרשתנו מסופר על העברת המנהיגות ממשה רבינו "ִאיׁש ָהֱאֹלִקים" ליהושע בן נון "ְמׁשָ

הימים היו ימיו האחרונים של משה רבינו שהתבשר כי לא יזכה להיכנס לארץ ושעליו להישאר במדבר עם בני דורו. משה סירב 
להיפרד מצאן מרעיתו מבלי לדאוג לכך שיהיה להם - כבר בחייו - מנהיג ראוי שיכניס אותם אל הארץ המובטחת. ואכן, העלאת 

שמו של יהושע על ידי ה' בפרשתנו באה בתגובה לבקשת משה.

המינוי של יהושע למנהיג העם לווה בחיזוקים רבים ופומביים לעיני כל העם, כמתואר בפרשתנו:

ר רּוַח ּבֹו; ְוָסַמְכּתָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו. ְוַהֲעַמְדּתָ ֹאתֹו 1  ן נּון ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ ה ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻ במדבר כז טו-כא: ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְמעּו ּכָ ה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיׁשְ יָתה ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם. ְוָנַתּתָ ל ָהֵעָדה; ְוִצּוִ ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ּכָ

ָמעּון. בכך מנע  ְשׁ ֹמִני ָיִקים ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאָליו ִתּ ָך ֵמַאֶחיָך ָכּ ְרְבּ משה האציל מרוחו על יהושע לעיני העם ואף הכריז בפומבי: ָנִביא ִמִקּ
משה מיהושע את הצורך להוכיח לעם ישראל את כוח נבואתו )אבן עזרא דברים יח, טו(, ואכן, בני ישראל קיבלו את מנהיגותו 
ה אֹות )הל'  ֲעׂשֶ ּיַ ָרֵאל ֹקֶדם ׁשֶ ל ִיׂשְ נּו ֵהִעיד ִליהֹוׁשּוַע ְוֶהֱאִמינּו ּבֹו ּכָ ה ַרּבֵ של יהושע והאמינו לדבריו מבלי לנסותו, כדברי הרמב"ם: ֹמׁשֶ

יסוה"ת י, ה(.

משה נצטווה למנות את יהושע גם לתפקיד ראש הסנהדרין ולהעביר לו את האחריות על הוראת התורה ומצוותיה ומסירת התורה 
שבעל פה לדורות הבאים. כל זה, כמובן, יחד עם הירושה הטבעית והמתבקשת של הנהגת העם במובן הפשוט: ניהול חיי העם 
)כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים על תפקידו של "נשיא  והנהגת העם בפועל אל מול האתגרים השונים  והרוחניים  הגשמיים 

הדור"(.

יהושע נדרש להנהיג "עם קשה עורף" - שמשה רבינו בעצמו התקשה לשאת את תלונותיו, ובנוסף למילוי כל התפקידים שתיארנו 
היה עליו להכניס את בני ישראל אל הארץ ולעמוד בראש צבא שיילחם בשבעה עמים.

מובן שסוג כזה של מנהיגות, בעלת כל כך הרבה מרכיבים, אפשר לתאר אך ורק בתואר אחד: מלך.

רּון ֶמֶלְך )שמו"ר מח, ד(, וכן כתב  ֱאַמר: ַוְיִהי ִביׁשֻ ּנֶ ה ֶמֶלְך ׁשֶ ואמנם - חז"ל אומרים שסמכויותיו של משה רבינו היו כשל מלך: מׁשֶ
נּו ֶמֶלְך ָהָיה )הל' ביה"ב ו, יא(. ואם כן, במינויו של יהושע, על פי נבואת משה רבינו ובסמכות בית דינו, הוכתר  ה ַרּבֵ הרמב"ם: ּוֹמׁשֶ
ָנִביא  י  ּפִ ְוַעל  ְזֵקִנים  ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ י  ּפִ ַעל  ֵאָלא  ה  ִחּלָ ּתְ ֶמֶלְך  ַמְעִמיִדין  ֵאין  וכפי שלומד הרמב"ם:  ישראל,  יהושע למלך על 

ינֹו )הל' מלכים א, ג(. נּו ּוֵבית ּדִ ה ַרּבֵ הּו ֹמׁשֶ ּנָ ּמִ יהֹוׁשּוַע ׁשֶ ּכִ

האזכור של מינוי יהושע בפרשתנו - בהמשך לשיעורים הקודמים בהם למדנו על המינוי הישיר של משה רבינו "גואל ראשון" 

העם ומנהיגיו | איך מכתיריג מלך?
שיעור לפרשת פנחס
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על ידי ה' ועל המשכיות מנהיגותו עד לביאת המשיח "גואל אחרון" - מהווה הזדמנות עבורנו לעסוק בשאלה: כיצד מוכתר מלך 
המשיח לתפקידו?

נגלה שההנהגה התפצלה עם  והמלכים בישראל במהלך הדורות,  נסקור בקצרה את צורת מינוי המנהיגים  לשם הבנת התהליך 
השנים לתפקידים שונים, והיא תשוב ותתאחד בגאולה השלימה באישיותו של המשיח. 

כדי להבין את הדברים נחזור כהרגלנו לתחילת הסיפור.

ב. דרוש מנהיג קבוע
המושג "סמיכה" מוכר לנו כיום כמתן אישור וסמכות לתלמיד חכם, להורות ולשמש כדיין ולעסוק בשיפוט על פי חוקי התורה. 

הראשון ב"שרשרת ההסמכה" מאז ומעולם היה משה רבינו שהסמיך את תלמידו ויורשו יהושע להנהיג את עם ישראל במקומו.

אם נשים לב היטב למהלך הדברים כפי שהם מתוארים בפרשתנו )בקצרה, ובהרחבה גדולה יותר בחומש דברים( נגלה דבר מעניין: 
יהושע אמנם צוין כמי שראוי להנהיג את העם מפי ה' בכבודו ובעצמו, אך ה' לא הסתפק בכך וציווה להחיל את מנהיגותו במעמד 

כל העם ולהכריז עליה בגלוי.

ואכן המינוי בפועל התבצע באמצעות "סמיכת הידיים" של משה רבינו על ראש יהושע וקבלת מנהיגותו על ידי העם.

זאת אומרת שאמנם המינוי של יהושע נעשה בעיקר על ידי ה"סמיכה" שהוא קיבל ממשה רבינו, אך חלק לא פחות חשוב של 
המינוי היה בקבלת מנהיגותו על ידי העם.

התהליך הפשוט הזה הבטיח את רציפות ההנהגה הרוחנית והגשמית של עם ישראל, ובכך עוגן רשמית מעמדו של יהושע כיורש 
הרוחני והמנהיגותי של משה. זו הייתה הפעם הראשונה שבה נפגשו בני ישראל בהעברת סמכויות ההנהגה ממנהיג אחד למנהיג 
אחר על ידי "סמיכה", אך בדורות הבאים הונהגה שיטה זו של מינוי בדרך של "סמיכה", איש מפי איש, בעיקר בקרב המנהיגים 

הרוחניים והתורניים - שלשלת ההוראה וההנהגה של עם ישראל:

י 2  ַע ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵשׁ ַע, ִויהֹוֻשׁ יַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻשׁ ל ּתֹוָרה ִמִסּ ה ִקֵבּ משנה אבות א, א: מֶשׁ

דֹוָלה... ְכֶנֶסת ַהְגּ

אבל, המנהיגים בפועל וראשי הצבא בדורות הבאים שלאחר יהושע כבר לא מונו בצורת ה"הסמכה".

בתקופת השופטים שלאחר כניסת בני ישראל לארץ ה' בחר ומינה את המנהיגים שנשלחו להושיע את ישראל בעתות מצוקה 
ובעקבות לחץ של אויבים. כל אחד מהשופטים הללו סיים את תפקידו לאחר שהצליח לגבור על האויב ולא מצאנו הוראה לכך 

שהוריש את התפקיד הלאה, לא בצורה של "סמיכה" וגם לא בצורה אחרת.

נענה  וה'  וכן הלאה,  בני ישראל להרגיש צורך בכך שיהיה להם מנהיג קבוע שיוריש את השלטון לבנו,  ואמנם, עם הזמן החלו 
לבקשתם - כפי שנלמד בהמשך.

כאן המקום לציין שגם בעצם העברת המנהיגות ליהושע היה דבר מיוחד שלא חזר על עצמו בדורות הבאים: יהושע ירש ממשה 
את שלל התפקידים בהנהגת עם ישראל והנהיג אותם בדרכו של משה רבינו בהנהגה נבואית, רוחנית ותורנית, צבאית ומעשית - 

גם יחד!

אולם בדורות שלאחר מכן כבר לא היה מנהיג אחד שכלל באישיותו את כל התפקידים הללו, אלא החלה להיווצר חלוקת סמכויות 
בין הכהנים, הנביאים, השופטים, המלכים, מנהיגי הצבא ומנהיגי הסנהדרין.

כמובן שצורות המינוי לתפקידים השונים התחלפו אף הם.

ג. המלכים ומשיחתם בשמן המשחה
תקופת  הסתיימה  ושלאחריו  רבינו!(  למשה  במנהיגותו  הושווה  )ואף  ישראל  עם  של  האחרון  ה"שופט"  שהיה  הנביא  שמואל 
השופטים היה המנהיג הראשון בהיסטוריה שהעביר את תפקידו לבניו. אלא שבני שמואל לא מילאו את תפקידם כהלכה ועוררו 

את כעסם ואת התנגדותם של עם ישראל למנהיגותם...

או אז פנו בני ישראל לשמואל בדרישה להכתיר ולהמליך עליהם מלך, שישמש בעיקר כמנהיג צבאי - ובכך הם ביקשו לחקות את 
צורת המשטר שהייתה נהוגה בארצות שמסביבם.
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בקשתם לא מצאה חן בעיני שמואל והוא הסתייג מרעיון המלוכה כיון שרצונם היה במלך "ככל הגויים". גם ה' ראה בבקשת בני 
קֹול ָהָעם )שמו"א ח, ו(. ַמע ּבְ ישראל סימן להתנערותם מקבלת עול מלכותו - ובכל זאת ציווה ה' את שמואל: ׁשְ

ה' הורה לשמואל להבהיר לעם ישראל את משמעות המלוכה והאחריות המוטלת על המלך על פי התורה, כפי שמבוארת עוד 
למשה במדבר:

ם.  3  ַהְלִוּיִ ַהּכֲֹהִנים  ְפֵני  ִמּלִ ֵסֶפר  ַעל  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ֵנה  ִמׁשְ ֶאת  לֹו  ְוָכַתב  ַמְמַלְכּתֹו  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ְבּתֹו  ְכׁשִ ְוָהָיה  יז, טו-כ:  דברים 

ים  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְוֶאת ַהֻחּקִ ל ּדִ ֹמר ֶאת ּכָ יו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלָקיו, ִלׁשְ ל ְיֵמי ַחּיָ ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ּכָ
ֹמאול ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא  ְצָוה ָיִמין ּוׂשְ י סּור ִמן ַהּמִ י רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלּתִ ה, ַלֲעׂשָֹתם. ְלִבְלּתִ ָהֵאּלֶ

ָרֵאל. ֶקֶרב ִיׂשְ ּוָבָניו ּבְ

ועל פי הסבר החסידות “ומאחר שהמלך הוא בטל למלכות שמים וישראל בטלים למלך – הרי נמצא בו ועל ידו הישראל בטלים 
לאלוקותו יתברך, וזאת היא עבודת המלך תמיד, להיות בו ועל ידו הנבראים בטלים לה’” )דרך מצותיך מצוות מינוי מלך(

כפוף  יהיה  בעצמו  המלך  שהרי  הכירו,  שהם  האחרים  למלכים  ביחס  מוגבל  הינו  בישראל  המלך  ששלטון  לעם  הסביר  שמואל 
לכללים המבטאים את ביטולו לה' ולתורתו )לדוגמה: על המלך היה לעמוד לפני הכהן הגדול ולכבד לומדי תורה וכשנכנסו לפניו 
סנהדרין וחכמי ישראל היה עליו לעמוד לפניהם ולהושיבם לצדו( ויחד עם תפקידו לעמוד בראש הצבא ולהילחם באויבים תוטל 

עליו אחריות כבידה להנהיג את העם וללכת בעצמו בדרך התורה והמצוות.

המשכן:  וכלי  ובניו  אהרון  למשיחת  בנוגע  בתורה  הכרנו  שאותה  המינוי  וצורת  ההכתרה  שיטת  לשימוש  חזרה  תקופה  באותה 
משיחה בשמן המשחה. "משיחה" זו נועדה לסמל את קדושתו המיוחדת של מי שזכה לקרבת ה' באופן מיוחד. ואכן המשיחה 

בשמן הפכה להיות צורת מינוי המלכים בישראל והיא זו שהעניקה למלך את הזכות להנהיג את העם.

טקס ההכתרה כלל "משיחה" - יציקת שמן על ראשו של המלך, כאשר בעקבות טקס המשיחה קיבל העם עליו את מלכותו של 
המלך הנמשח )ומכאן הכינוי "משיח ה'" - מלך שנמשח בשמן בידי הנביא לפי בחירת ה'(.

)לא תמיד הכתרת המלך הייתה בשמן. רק בהעמדת מלך חדש שהוא לא בנו של המלך הקודם, או במקרה של ערעור על מלכותו 
של יורש המלך, כפי שנראה בהמשך.(

ופעם  ובסתר,  מצומצם  במעמד  הראשונה  בפעם  הנביא  ידי שמואל  על  נמשח  לתפקידו,  בשמן  הראשון שנמשח  המלך  שאול, 
נוספת לעיני העם באמצעות הפלת גורל. לאחר מכן קרא שמואל לכל העם להתאסף פעם נוספת ולחדש בפעם השלישית את 

המלוכה של שאול עליהם – כאשר הפעם הדבר נעשה מתוך בחירה של העם ועל פי רצונו.

גם מינוי המלך הבא שירש את מלכותו של שאול, נעשה על ידי שמואל הנביא שיצא - עוד בחייו של שאול, על פי ציווי ה' - 
למשוח למלך על ישראל את אחד מבני ישי. אף אחד לא האמין שדווקא הבן הקטן, רועה הצאן, יהיה הנבחר - אך דווקא אותו בן 
אדמוני, יפה עיניים, עלם החמודות המנגן בכינור - נבחר להיות מלך ישראל. וכך הוכתר דוד בטקס המשיחה כאשר שמואל יוצק 

על ראשו משמן המשחה.

ומכאן החלה מלכות בית דוד, שהובטח לו על ידי הקב"ה שלא תפסק מלכותו לעולם, ורק מבניו נמשחו בשמן המשחה המיוחד 
והמיוחס למשה. 

אולם לא מיד הפך דוד למלך כל ישראל. דוד לא היה מוכן לקבל על עצמו שום סממן של מלכות בחייו של שאול המלך. הוא הבין 
שאין מלכות נוגעת בחברתה וכי כל עוד המלך הקודם משמש בתפקידו עליו לקבל את מלכותו בכל מחיר. ורק לאחר תקופה 
ממושכת של ניסיונות וקשיים ותהליך מורכב מאוד – וכמובן, לאחר פטירת שאול -  קיבלו אותו בני יהודה עליהם כמלך, והוא 

החל את ממלכתו בעיר חברון.

כעבור שבע וחצי שנים, אחרי מאבקים רבים בין בני ישראל, פנו נציגי שאר השבטים לדוד והמליכו אותו למלך על כל ישראל. 
כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר הבירה ולמרכז הממלכה, היו מפעולותיו הראשונות של דוד כמלך ישראל. הוא נלחם בכל אויבי 
ישראל וניצח ואף רצה לבנות את בית המקדש, אך למרות שה' הסכים שהגיע הזמן להשרות את שכינתו בעם ישראל - נדחתה 

הבנייה בפועל כאשר ה' הודיע לדוד  שרק בנו ויורשו יזכה לבנות את בית המקדש.

במהלך הדברים כפי שראינו עד כה, מצאנו שאת המלך הקב"ה בחר ומינה אותו על ידי נביאו, אבל הייתה דרושה קבלת המלכות 
על ידי העם.

בין בניו של דוד המלך התרחשו מאבקים עקובים מדם על ירושת המלוכה, אך בסופו של דבר הוא זכה לראות במשיחת בנו שלמה 
למלך. היה זה כאשר אדוניהו )בנו של דוד מחגית אשתו( הרגיש שמלכותו של דוד כבר אינה מה שהייתה פעם, והחליט להמליך 

את עצמו למלך ישראל בחיי אביו )וברמיה השיג את תמיכת אביתר הכהן ויואב בן צרויה(.
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ֹלֹמה ְבֵנְך ִיְמֹלְך ַאֲחַרי )מלכים א,  י ׁשְ כששמעה על כך בת שבע, אמו של שלמה, פנתה מיד לדוד הזקן והזכירה לו את הבטחתו: ּכִ
יג(. דוד הורה לצדוק הכהן ולנתן הנביא למשוח מיד את שלמה למלך בנחל גיחון, במעמד כל העם, והוא אף הורה להכריז בתום 

ֹלֹמה": ֶלְך ׁשְ הטקס את ההכרזה "ְיִחי ַהּמֶ

ֶלְך. ַוּיֹאֶמר 4  ֹבאּו ִלְפֵני ַהּמֶ ן ְיהֹוָיָדע; ַוּיָ ִביא ְוִלְבָנָיהּו ּבֶ ִוד ִקְראּו ִלי ְלָצדֹוק ַהּכֵֹהן ּוְלָנָתן ַהּנָ ֶלְך ּדָ מלכים א, לב-לד: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

חֹון.  ם ֹאתֹו ֶאל ּגִ ר ִלי; ְוהֹוַרְדּתֶ ה ֲאׁשֶ ְרּדָ ֹלֹמה ְבִני ַעל ַהּפִ ם ֶאת ׁשְ ְבּתֶ ֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאֹדֵניֶכם ְוִהְרּכַ ֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעּמָ ַהּמֶ
ֹלֹמה. ֶלְך ׁשְ ם ְיִחי ַהּמֶ ֹוָפר ַוֲאַמְרּתֶ ּשׁ ם ּבַ ָרֵאל; ּוְתַקְעּתֶ ִביא ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ ם ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהּנָ ח ֹאתֹו ׁשָ ּוָמׁשַ

וכך על ידי שהכריזו העם 'יחי המלך שלמה' וקיבלו עליהם את מלכותו, הפך שלמה למלך, שהרי 'אין מלך בלא עם',

שער היחוד והאמונה פ"ז: כי אפילו היו לו בנים רבים מאוד, לא שייך שם מלוכה עליהם, וכן אפילו על שרים לבד, רק 5 

ברוב עם הדרת מלך. 

ד. מלכות בית דוד הנצחית
שלמה המלך1, היורש האמיתי של מלכות דוד, בנה את בית המקדש הראשון ובימיו הגיעה הממלכה לשיא שאליו לא הגיע שום 
ַבע" )מלכים א  ֵאר ׁשָ ן ְוַעד ּבְ ֵאָנתֹו ִמּדָ ְפנֹו ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגַ מלך ממלכי ישראל או יהודה. היו בה שגשוג כלכלי, שלום ושלווה: ִאיׁש ּתַ

ה, ה(.

דוד ושלמה יצרו יחד את המצב והמעמד הרצוי של עם ישראל בעולם, כך שהתורה לבדה מושלת עליהם והוראותיה מתקיימות 
על ידם בפועל ובשלימות. ועל כן הבטיח להם ה' מלכות נצחית על כל ישראל עד לביאת המשיח והגאולה השלימה!

אמנם בפועל לאחר ימי דוד ושלמה נחלקה המלוכה ורוב שבטי ישראל פרשו מבית דוד, אולם מלכותם הייתה רק תפקיד המלוכה 
ההנהגה בפועל של הסרים למשמעתם. אך עיקר המלכות, הרוממות הנפשית של מלך אמיתי והיכולת להביא את עם ישראל 

למעמדם ומצבם הרצוי כך שתשרה עליהם שכינת ה' - נשארו תמיד אך ורק בחזקת מלכי בית דוד.

כתר המלוכה והרוממות הוטבע בנפשם של צאצאי דוד המלך והפך לחלק ממהותם כפי שהבטיח הקב"ה לדוד "כסאך יהי' נכון עד 
עולם" )שמואל ב' ז' ט"ז(2, עד כדי כך, שגם אם מבני בניו של דוד לא יהיו ראויים במעשיהם, ישמשו כמלכים.

ועל כן, גם בימים של גלות ובטלה המלכות מבני ישראל לאחר חורבן בית ראשון , המשיכו מבני מלכות דוד לשמש בהנהגת העם. 
כך מוצאים אנו את שושלת הנהגת הלל הזקן ובניו עד לרבי יהודה נשיאה ה-6, ובמקביל בבבל - ריש גלותא שהיו באופן כללי 

מבני דוד המלך, וכן הלאה לדורי דורות רבים ממנהיגי העם בגלות היו מיוחסים לבית דוד3. 

אמנם הנהגתם לא החלה במשיחה כפשוטה, אלא כפי שמסביר זאת הרבי, עצם קבלת הנהגתם על ידי העם הוכיחה על מהותם 
כהמשך מלכות בית דוד אף כי לא זוהי השלימות המליאה:

משיחת כ' חשוון תשמ"ג: ענין המשיחה בנוגע לנשיאות )דוגמת מלוכה( בזמן הזה – אינה משיחה כפשוטה בשמן, 6 

אפילו לא בשמן אפרסמון, והראי' – שלא מצינו זאת לא אצל ריש גלותא בבבל, ולא אצל רבינו הקדוש . . וענין 
המשיחה בנוגע לנשיאות בזמן הזה היא – הנהגת הנשיאות בפועל, וקבלתה על ידי העם.

ה. מלך ורב
המצב של חלוקת המלוכה בישראל היה מצב זמני בלבד שנועד להסתיים בהחזרת המלכות לבית דוד בביאת המשיח, כפי שלמדנו 

בשיעורים הקודמים:

מלך המשיח, שהוא מזרע דוד המלך, עתיד להיות מוכתר למלך הנצחי על כל עם ישראל והעולם כולו, כשתחת מלכותו יתאחדו 

1(  להרחבה בענין מלכות שלמה בעת מלכות דוד ומהות מלכות דוד בכלל - עיין בלקו"ש חכ"ה וח"ל בשיחות להפטרת פ' חיי שרה.
2(  כיון שנמשך דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם . . אע"פ שלא זכה אלא לכשרים לא תכרת המלוכה 

מזרע דוד לעולם - רמב"ם הלכ' מלכים פ"א הלכה י"ז.
3(  לדוגמא: רש"י, האריז"ל, דון יצחק אברבנאל, המהר"ל מפראג ועד לגדולי החסידות המגיד ממעזריטש, ואדמו"ר הזקן ולאחריו שושלת בית חב"ד.
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כל שבטי ישראל ואף אומות העולם. ואמנם, זהו ענינו של מלך המשיח: להחזיר את מלכות דוד לישנה ועל ידי כך להחזיר את 
שלימות מלכות ה' וקיום התורה והמצוות בעולם.

למרות שתפקידם של המנהיגים לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל התפצלו לשני רבדים עיקריים: מנהיגות שופטת צבאית 
ישובו  התפקידים  כל   – ויראת שמים  ויושר  צדק  של  לחיים  המדריכה  ותורנית  רוחנית  מנהיגות  לעומת  וסדר,  חוק  ומשליטת 

ויתאחדו תחת אישיותו ומנהיגותו של מלך המשיח:

ובעולם כולו,  והפיזיים להשגת השלימות בתורה ומצוותיה בעם ישראל  מצד אחד המשיח נדרש ליצור את התנאים הגשמיים 
ֵחם ִמְלָחמֹות ה'  ִעים, ּוְלִהּלָ ּבֹר ְזרֹוַע ָהְרׁשָ ת ָהֱאֶמת, ּוְלַמּלֹאות ָהעֹוָלם ֶצֶדק, ְוִלׁשְ תֹו ְלָהִרים ּדַ ְבּתֹו ּוְמַגּמָ וכדברי הרמב"ם: ְוִתְהֶיה ַמְחׁשַ
)הל' מל' ד, י(, אך יחד עם זאת הוא גם המנהיג והרועה הרוחני שמלמד את התורה לעם ישראל ומאפשר לכל יהודי להתעלות 
ה  דֹול הּוא ָקרֹוב ִמּמֹׁשֶ ֹלֹמה, ְוָנִביא ּגָ ְ ַעל ָחְכָמה ִיְהֶיה ָיֵתר ִמּשׁ ִויד ּבַ ַרע ּדָ ֲעֹמד ִמּזֶ ּיַ ֶלְך ׁשֶ אֹותֹו ַהּמֶ ֵני ׁשֶ לדרגות רוחניות נעלות ביותר: ִמּפְ

ֶרְך ה' )רמב"ם הל' תשובה ט, ב(. ל ָהָעם ְויֹוֶרה אֹוָתם ּדֶ ד ּכָ ְך ְיַלּמַ נּו; ּוְלִפיּכָ ַרּבֵ

 לקוטי שיחות חל"ה ויגש ג ס"ד: בהגדרת תפקידו ופעולתו של מלך המשיח מבאר הרמב"ם שני ענינים:  7 

ויקבץ נדחי ישראל  יבנה בית המקדש  א( "יכוף כל ישראל" לילך בדרך התורה והמצוה, "ילחם מלחמות ה'", 
ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' . . וזהו ענינו של מלך ישראל בכלל.     

 ב( ... "באותו הזמן כו' יהי' עסק כל העולם. . לדעת את ה' בלבד. . יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 
הסתומים וישיגו דעת בוראם כו' מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", כל זה יהי' על ידי מלך המשיח, 

שהוא "ילמד כל העם"..

ועל פי זה יש לבאר השינוי בלשון הכתוב, "מלך עליהם" ו"נשיא להם": הנהגת המלוכה היא בדרך רוממות מהעם, שהמלך צ"ל 
מרומם ונבדל מן העם, וזהו "מלך עליהם", שהוא ממעל להם; מה-שאין-כן השפעת הנשיא, ללמד את העם ולהורות להם דרך ה', 

היא בדרך קירוב אליהם, שמשתדל שהעם יבין ויקלוט את דבריו.

חלוקת התפקידים הייתה קיימת בכללות בין המלך ובין הנשיא, אולם כפי שראינו הם השתלבו יחד אצל משה רבנו, שמצד אחד 
הנהיג את עם ישראל בהנהגה של מלך, ומצד שני היה נשיא שלימד את כל העם תורה וכן בהנהגת יהושע שהיה גם המלך וגם 

הנשיא של עם ישראל. ומלכותו באה מכח התורה ועל ידי לימוד התורה.

וכך גם במלך המשיח: מצד אחד הוא יהיה מלך: מלך המשיח, ובה בשעה יהיה נשיא. הוא ינהיג את העם בתכלית השלמות של 
מלך, ועם זה יהיה נשיא ורב, שילמד תורה את כל העם כולו, ואדרבה מתוך כוחו בתורה, יבוא כוחו בהנהגה, כמשה רבינו.

כפי שלמדנו בשיעורים האחרונים, מדברי חז"ל שדיברו על משיח כמציאות ממשית, אנו יודעים שמלך המשיח שבכל דור אינו 
דמות עלומה ובלתי מוכרת, אלא הוא "נשיא הדור" שמוכן בכל רגע לגאול את עם ישראל.

כמו כן, למדנו שהמלך שמדובר אודותיו אינו נדרש להתגלות כמלך במובן המלא של חירות אמיתית מעול האומות ושלטון מלא 
על כל ישראל, שהרי זה יהיה רק לאחר שתושלם הגאולה. אלא, ברור שאנו מצווים לצפות לגילוי מנהיגות ומלוכה כפי שצומחת 

תוך זמן הגלות.

ואכן, סימני המשיח הם בעצם סדר ההתגלות שלו! בהלכה המלמדת את תיאור סדר התגלות משיח מפורטות כל הפעולות שהוא 
המשיח  של  הפעולות  כלומר:  פועלים.  סימנים  אלא  מבררים  סימנים  רק  אינם  אלו  וסימנים  התגלותו,  במסגרת  לפעול  אמור 
שמטרתן להביא לשלימות התורה והמצוות, כפי שמפרט הרמב"ם, אלו הסימנים של משיח כיון שזה מה משיח אמור לעשות - 

וסימנים אלו אינם רק אומרים לנו שהוא המשיח, אלא הם אלה שעושים אותו למשיח!

ולכן, אם יש מישהו שהוגה בתורה ועוסק במצוות כדויד אביו, אוכף כל ישראל ללכת בדרך התורה ונלחם מלחמות ה' במגמה 
להביא בעולם את שלימות התורה ומצוות, יש לנו חזקה שהוא זה שיהיה המשיח, כיון שעינינו רואות שהוא פועל פעולות של 

משיח. 

ו. אין מלך בלא עם

הרב הקדוש ר' ישראל מרוז'ין ז"ל סיפר, שפעם אחת נתעצם המגיד הגדול ממעזריטש ז"ל שתהי' כבר הגאולה. ושאלו 
אותו מהשמיים: מי הוא זה אשר ידחק השעה כל כך, וכי אין גדול ממנו? השיב המגיד: בהיות שהוא צדיק הדור, לכן 
מוטל עליו להתעצם בעניין הגאולה. שאלוהו: מאין מוכח שאתה הוא צדיק הדור? השיב המגיד: החבריא קדישא שלי 

יבואו ויעידו עלי שאני הוא צדיק הדור.
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אמרו מן השמיים: אם כן, יעמדו נא בני החבריא קדישא שלך ויתנו עדיהם עליך, ואז תצדק בדבריך.

בא המגיד אל החבריא קדישא שלו, ושאל אותם כשישבו כולם לפניו: האמת היא שאני הנני צדיק הדור? ולא הי' מי 
שיענה על זה "הן". שאל אותם כך שלוש פעמים, ולא נמצא מי שישיב שום דיבור על זה.

ואמר הצדיק מרוז'ין: הפלא הגדול הוא, שכולם ידעו היטב והאמינו בלב שלם שהמגיד ז"ל הוא באמת צדיק הדור, ועם 
כל זה נדמו כולם ולא ענו דבר לומר: אמת שרבינו הוא צדיק הדור.

אז מה עלינו לעשות עם זה ומה תפקידנו בדיוק?

כפי שראינו בתהליך המלכות במשך הדורות קבלת המלכות על ידי העם היא המביאה לידי פועל את כח המלכות של דוד. כך היה 
אצל דוד עצמו, שחיכה לפעולת העם )ואכן זו התקיימה בשלבים, לפי קבלת מלכותו על ידי העם(, כך הורה לקיים אצל שלמה, 

וכך זה בפועל לאחר מכן אצל צאצאיהם, שהתקבלו על ידי העם. 

הרמב"ם  וכדברי  מלכותו  להקמת  יום  בכל  ואכן מתפללים  לביאתו  ולצפות  להאמין  מצווים  אנו  במיוחד,  למלך המשיח  ובנוגע 
בבארו את י"ג עיקרי האמונה:

רמב"ם הקדמה לפרק חלק: והיסוד השנים עשר: ימות המשיח - והוא להאמין ולאמת שיבוא . . ושיאמין בו, שיהיה לו 8 

יתרון, ומעלה, וכבוד על כל המלכים . . ולגדלו ולאהבו ולהתפלל בשבילו.

קבלת המלכות היא בעצם יישום של ציווי התורה "שום תשים עליך מלך". המשמעות המעשית של קבלת המלכות היא, כלשון 
הרמב"ם ש"תהא אימתו )של המלך( מוטלת עליך ושהוא יהיה בליבנו בתכלית הכבוד והגדולה והרוממות, שאין למעלה ממנה 
יהיה סותר  ציווי שלא  איזה  וכשמצווה המלך הזה  הנביאים...  נביא מבין  גדולה ממעלת  )לאף אדם(, עד שיהיה מעלתו אצלנו 

מצווה מן התורה – חובה לקיים את פקודתו" 

הרבי מדבר ריבוי פעמים על כך שרבותינו נשיאנו הם מלכות בית דוד בדורותינו אלה, וממשיכים הנשיאות מאחד לשני, על ידי 
הנהגת העם בתורה ובעניינים כלליים ופרטיים של כל אחד ואחד.

ובמיוחד בדורנו ציווה הרבי לפרסם "...שהקדוש-ברוך-הוא בחר ומינה )אדם( בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה 
מאנשי הדור, שיהיה... )שופט, יועץ( ונביא הדור – שיורה הוראות וייתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים שבדור 
זה, בכל ענייני תורה ומצוות, ובנוגע לחיי היום יום הכלליים... עד הנבואה העיקרית שלאלתר לגאולה והנה זה משיח בא . .  יש 

לכל אחד מאנשי דורנו, האחריות לקבל על עצמו... ולציית להוראות ולעצות טובות שלו".

בשיחה זו הרבי מצביע על אדמו"ר הקודם כנביא ותלמידיו ממשכי דרכו - ואומר על כך שזהו נביא שהעיד לו נביא אחר )כל רבי 
ולמעלה ממנו(, ואין ספק על נבואתו וחובה להאמין בו.

ועל פי הכרזת הרבי שדורנו דור הגאולה, ונשיא הדור הוא המשיח שבדור וכבר החל בפועל בפעולתיו כמשיח4, נדרשת מאיתנו 
הפעולה של קבלת המלכות שהיא המוסיפה חיים - פועלת את התגלות מלכותו של מלך מבית דוד: 

. על פי פעולת העם שמכריזים "יחי המלך", 9    . שיחת ב' ניסן התשמ"ח: צריך להיות הוספה עיקרית בענין החיים 

שתוכנה של הכרזה זו - שכבר הגיע הזמן .  דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא!

ואכן, מכאן שואבים החסידים את ההנהגה להכריז ולשיר לפני הרבי 'יחי אדוננו...' והרבי קיבל זאת ועודד בידיו הק' במשך כשנה 
וחצי בשנת תשנ"ג וחורף נ"ד, ועוד לפני כן בכמה הזדמנויות בשנת תשנ"א.

ההתגלות  את  ומחישה  מזרזת  הוראותיו  ובקיום  הרבי  במבצעי  טובים  ומעשים  במצוות  והוספה  זו  שבהכרזה  המלכות  קבלת 
המיוחלת לעין-כול, תכף ומיד ממש.

שיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח: "והמעשה הוא העיקר – יש לסיים ולהשלים את 'מעשינו ועבודתנו' – כולל גם הבקשה 10 

והדרישה 'עד מתי' וההכרזה 'יחי המלך' דוד מלכא משיחא בזריזות הכי גדולה הקשורה עם שמחה וחיות". 

4(  היינו למרות שעדיין לא התקיים הענין של 'משיח וודאי' בגדרו ההלכתי, הרי המינוי בפועל מלמעלה כבר נעשה וכבר החל בתהליך הגאולה, ובוודאי הוא המשיח. 
)עיין בשיחות וארא, חיי שרה ותולדות התשנ"ב, ובספר עניינו של מלך המשיח(


