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חזרת הריבונות לישראל לאחר אלפיים שנות גולה היא הזדמנות לבירור משמעותם של ימות המשיח. אבקש לבחון את  
כפי שהיא מצטיירת במקורותינו. נפנה תחילה ליחידת        הנושא דרך התבוננות בדמותו הייחודית של דוד המלך

שות (הפרק האמצעי) של 'שמונה עשרה' לפני  בקשות הגאולה שבתפילת עמידה. לשתי הברכות הסוגרות את פרק הבק
בבניין ירושלים ובמשיח         –העוסקות בימות המשיח      חתימת 'שומע תפילה', 'בונה ירושלים' ו'מצמיח קרן ישועה' 

  בן דוד: 
   ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין, ָּברּו ַאָּתה ה' ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים"."ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְר ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב, ְוִתְׁשֹּכן ְּבתֹוָכּה [...] ְוִכֵּסא ָּדִוד ַעְבְּד

. ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום, ּבָ  ַח ֶקֶרן  רּו ַאָּתה ה' ַמְצִמי "ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּד ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנּו ָתרּום ִּביׁשּוָעֶת
  ְיׁשּוָעה". 

לפי הנוסח שלפנינו קיימת חזרה, מיותרת לכאורה, באזכור המשיח מבית דוד, הדורשת בירור. התוספתא למסכת 
ברכות (ג, כה) מלמדת ששתי הברכות נכללו במקורן בברכה אחת: "שמונה עשרה ברכות שאמרו חכמים כנגד שמנה  

של דוד בבונה ירושלם. אם אמר אלו לעצמן ואילו לעצמן יצא". ואומנם,  עשרה אזכרות שבהבו לה' בני אלים כולל [... ו]
על פי נוסח ארץ ישראל כפי שהוא מופיע בירושלמי (רה"ש ד, ו) שתי הברכות מתלכדות לאחת: "ר' בא בשם אבא בר  

וך ציון  ירמיה: בתפלה הוא אומר אלהי דוד ובונה ירושלים". אולם בבבלי נקבעה ברכת 'צמח דוד' כברכה לעצמה ת 
בירושלים, שנאמר שאלו שלום   -הזיקה בין הברכות (מגילה יז, ב): "והיכן מתרוממת קרנם [של הצדיקים וגירי הצדק] 

בא דוד, שנאמר אחר ישבו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד   -ירושלים ישליו אהביך. וכיון שנבנית ירושלים 
ן את התשתית החומרית והאנושית של אוהבי ה' המשמשת בסיס להופעת מכי     מלכם". לפי הבבלי, בניין ירושלים 

משיח בן דוד. על רקע דברים אלו נשוב לשאלת ההופעה החוזרת של מלכות דוד בנוסח שלפנינו. נראה כי המענה נעוץ  
דך מהרה  "וכסא דוד עב  –     בהבדל בין שני האזכורים. בעוד בברכת 'בונה ירושלים' הבקשה מוסבת על 'כסא דוד' 

"ְוַקְרנּו   –     לתוכה תכין", הרי שבברכת 'צמח דוד' מכוונת הבקשה לישועת ה' שתבוא בעקבות צמיחת מלכות בן דוד 
, ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום". ובאופן יותר עמוק מונח לפנינו  סרטוט ההתפתחות של גאולת ישראל.       ָתרּום ִּביׁשּוָעֶת

ון מתעצבים מוסדות השלטון של ירושלים עיר הצדק, כששיאם בכינון 'כסא דוד' בבחינת 'כסאות למשפט'  בשלב הראש 
יד". ובשלב השני מלכ-(תה' קכב, ג ית ָּדִוֽ ְס֗אֹות ְלֵב֣ ט ִּכ֝ ָּמה ָיְׁש֣בּו ִכְס֣אֹות ְלִמְׁשָּפ֑  ם ַהְּבנּוָי֑ה [...] ָׁש֨ ות בן דוד ה): "ְירּוָׁשַלִ֥

  יז):-יחות האלוקית, כנציגת ה' המושיע את ישראל ומשרה את שכינתו בעולם (תהילים קלב, זצומחת לה לגובה השל 
ָּנה ֶּמ֥ א ָיׁ֪שּוב ִמ֫ ֹֽ ד ֱאֶמ֘ת ל ע ה' ְלָדִו֡ יו [...] ִנְׁשַּבֽ ם ַרְגָלֽ ה ַלֲהֹד֥ ְׁשַּתֲחֶו֗ יו ִנ֝ . ִאֽ  ָנ֥בֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָת֑ ית ְלִכֵּסא ָלֽ ִׁש֗ ֑ ָא֝ י ִבְטְנ ם ִיְׁשְמ֬רּו ִמְּפִר֥

ר ה' ְּבִצּי֑  י ָבַח֣ . ִּכֽ ְׁש֗בּו ְלִכֵּסא ָלֽ ד ֵי֝ ם ֲעֵדי ַע֑ ם ַּגם ְּבֵניֶה֥ ְּמֵד֥ י ֗זֹו ֲאַל֫ י ְּבִריִת֘י ְוֵעֹדִת֥ ה ָבֶנ֨ ד ֹּפֽ י ֲעֵדי ַע֑ ב ֽלֹו. זֹאת ְמנּוָחִת֥ ּה ְלמֹוָׁש֥ ָּו֗ ֹון ִא֝
יחַ  ם ַאְצִמ֣ יָה [...] ָׁש֤ י ִאִּוִתֽ ב ִּכ֣ ֵׁש֗ י".   ֵא֝ ר ִלְמִׁשיִחֽ ְכִּתי ֵנ֝֗ ד ָעַר֥ ֶרן ְלָדִו֑   ֶק֣

לאחר כינון  ,את מחויבותו של משיח בן דוד לגילוי כבוד ה' בעולם     אם כן, הקומה השנייה של מלכות דוד מציינת 
קומת התשתית המוסדית של המלכות בבניין ירושלים. אם נשוב לנוסח התפילה נראה שזהו שיאו של תהליך המצויר  

  תלשלות הברכות כפי שהצביע עליו הבבלי (מגילה יז, ב):בהש 
דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי   -ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים 

ן שכלו  כלו המינים [...] וכיו -נעשה דין ברשעים [...] וכיון שנעשה דין מן הרשעים  -קרבו לבוא. וכיון שנתקבצו גליות 
  בירושלים... – מתרוממת קרן צדיקים [...] והיכן מתרוממת קרנם  -המינים 

"לא יסור שבט מיהודה". תמצית עניינו של  –     זאת ועוד, דוד המלך כאן מזקק את בחינת המנהיגות של שבט יהודה 
ּנּו ֶעְרֶב֔ ֹנִכ֙י ֶאֽ ּנּו". לפי דרכו הכין יהודה את   יהודה היא הערבות לאחיו, כדבריו על בנימין (בר' מג, ט) "ָאֽ י ְּתַבְקֶׁש֑ ִמָּיִד֖

ְׁשָנה", הוביל את ישר  ת ְלָפָנ֖יו ֹּג֑ ף ְלהֹוֹר֥ ח ְלָפָני֙ו ֶאל יֹוֵס֔ ה ָׁשַל֤ אל בראש  הקרקע ליורדים למצרים (שם מו, כח) "ְוֶאת ְיהּוָד֞
י ְיהּו      המחנות במדבר (במד' י, יד) ֶגל ַמֲחֵנ֧ה ְבֵנֽ ע ֶּד֣ ם", והנהיגם בכיבוש הארץ לאחר מות "ַוִּיַּס֞ ה ָּבִראֹׁשָנ֖ה ְלִצְבֹאָת֑ ָד֛

ה ַיֲעֶל֑ה". הופעת מלכות דוד מהווה שלב נוסף בגילוי אורו של יהודה עם ניצחונו על   אֶמר ה' ְיהּוָד֣ ֹ֣ יהושע (שופ' א, ב) "ַוּי
לכניעת שאול לחולשתם במלחמת , חרף חולשת העם ובניגוד      "ה' צבאות אלקי מערכות ישראל     "גליית בשם 



הכריז דוד החשוף מכל מיגון על אמונתו למול הפלישתי שחרף את   ,עמלק כשהפר את צו ה'. בניגוד לרוח העם הנכאה
ֶרץ ּכִ֛ -אלוקי מערכות ישראל (שמ"א יז, מו  ְדעּ֙ו ָּכל ָהָא֔ י ְוִהִּכיִת֗ [...] ְוֵיֽ ֩ ה' ְּבָיִד֜ ה ְיַסֶּגְר ֹום ַהֶּז֡ ל  מז): "ַהּי֣ ים ְלִיְׂשָרֵאֽ ִה֖ י ֵיׁ֥ש ֱא

נּו". רוח האלוקים המפעמת בדוד היא אותה רוח של הניגון בכינור שחיזקה   ן ֶאְתֶכ֖ם ְּבָיֵדֽ ה ְוָנַת֥ ה' ַהִּמְלָחָמ֔ י ַלֽ את [...] ִּכ֤
השראת  היא מגיעה לשיא עוצמתה בהיחלצותו של דוד להקמת בית הקבע לה' ל     ו ,שאול לאחר שרוח ה' סרה ממנו

  השכינה בישראל:
ב [...] ָנ֥ב  יר ַיֲעֹקֽ ְׁשָּכ֗נֹות ַלֲאִב֥ קֹום לה' ִמ֝ א ָמ֭ ה, ַעד ֶאְמָצ֣ י ְּתנּוָמֽ ַעְפַעַּפ֥ ן ְׁשַנ֣ת ְלֵעיָנ֑י ְלֽ ם  ִאם ֶאֵּת֣ ה ַלֲהֹד֥ ְׁשַּתֲחֶו֗ יו ִנ֝ ֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָת֑

ה ה' לִ  יו. קּוָמ֣ ֑ ָא֝ ַרְגָלֽ י ִבְטְנ ָּנה ִמְּפִר֥ ֶּמ֥ א ָיׁ֪שּוב ִמ֫ ֹֽ ד ֱאֶמ֘ת ל ע ה' ְלָדִו֡   [...] ִנְׁשַּבֽ ה ַוֲא֥רֹון ֻעֶּזֽ ָּת֗ ם ְמנּוָחֶת֑ ַא֝ . ִאֽ ית ְלִכֵּסא ָלֽ ִׁש֗
ְׁש֗בּו לְ  ד ֵי֝ ם ֲעֵדי ַע֑ ם ַּגם ְּבֵניֶה֥ ְּמֵד֥ י ֗זֹו ֲאַל֫ י ְּבִריִת֘י ְוֵעֹדִת֥ .ִיְׁשְמ֬רּו ָבֶנ֨ י        ִכֵּסא ָלֽ ב ֽלֹו. זֹאת ְמנּוָחִת֥ ּה ְלמֹוָׁש֥ ָּו֗ ֹון ִא֝ ר ה' ְּבִצּי֑ י ָבַח֣ ִּכֽ

יָה. (תה' קלב)  י ִאִּוִתֽ ב ִּכ֣ ֵׁש֗ ה ֵא֝ ד ֹּפֽ   ֲעֵדי ַע֑
תוך התבטלותו לפני ה' לשם השראת       כפי שרואים במזמור, הירתמותו של דוד למציאת המקום לבניין המקדש 

נצח הבית מקדשי, זיכתה את דוד בשושלת המלכות הישראלית. התבטלותו בפני הנצח האלוקי זיכתה שכינה במתחם ה 
אותו בנצח המלכות האנושית, ומכאן גם הזיהוי של משיח בן דוד עם הגאולה שתכליתה בהמלכת ה' והשראת שכינתו  

  כח):-לעולם, כדברי הנביא (יח' לו, כד
ם ֶל ֲעֵליֶה֔ י ָדִו֙ד ֶמ֣ י ָלהֶ  ְוַעְבִּד֤ ם [...] ְוָכַרִּת֤ י ִיְׁשְמ֖רּו ְוָעׂ֥שּו אֹוָתֽ כּו ְוֻחֹּקַת֥ י ֵיֵל֔ ם ּוְבִמְׁשָּפַט֣ ד ִיְהֶי֣ה ְלֻכָּל֑ ה ֶאָח֖ ית ָׁש֔לֹום  ְורֹוֶע֥ ֙ם ְּבִר֣

י ְּבתֹוכָ֖  י ֶאת ִמְקָּדִׁש֛ ם ְוָנַתִּת֧ י אֹוָת֔ ם ּוְנַתִּתי֙ם ְוִהְרֵּביִת֣ ית עֹוָל֖ם ִיְהֶי֣ה אֹוָת֑ ם.ְּבִר֥   ם ְלעֹוָלֽ
עמלים   ,לאור כל זאת, עצמאות ישראל וחזרת ריבונותנו היא קומת היסוד "כסא דוד", שבעקבותיה אנו מצפים      

  דוד.  בהנהגת משיח בן  ומתפללים לקומת הטרקלין של הופעת מלכות ה' בעולם
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