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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
בקשות הגאולה שבתפילת עמידה .לשתי הברכות הסוגרות את פרק הבקשות )הפרק האמצעי( של 'שמונה עשרה' לפני
בבניין ירושלים ובמשיח
העוסקות בימות המשיח –
חתימת 'שומע תפילה'' ,בונה ירושלים' ו'מצמיח קרן ישועה'
בן דוד:
ְרוּשׁלָ יִם".
ירוּשׁלַ יִם ִע ְיר ְבּ ַרחֲ ִמים ָתּשׁוּב ,ו ְִת ְשׁכֹּן ְבּתוֹכָהּ ] [...וְכִ סֵּ א ָדּוִד עַ ְב ְדּ ְמ ֵה ָרה ְלתוֹכָהּ ָתּכִ ין ,בָּ רוּ אַ ָתּה ה' בּוֹנֵה י ָ
"ו ְִל ָ
צֶמח ָדּוִד עַ ְב ְדּ ְמהֵ ָרה ַתצְ ִמיחַ  ,ו ְַק ְרנוּ ָתרוּם ִבּישׁוּעָ ֶת  .כִּ י ִלישׁוּעָ ְת ִקוִּ ינוּ כָּל הַ יּוֹם ,בָּ רוּ אַ ָתּה ה' מַ צְ ִמיחַ ֶק ֶרן
"אֶ ת ַ
יְשׁוּעָ ה".
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
עשרה אזכרות שבהבו לה' בני אלים כולל ] ...ו[של דוד בבונה ירושלם .אם אמר אלו לעצמן ואילו לעצמן יצא" .ואומנם,
על פי נוסח ארץ ישראל כפי שהוא מופיע בירושלמי )רה"ש ד ,ו( שתי הברכות מתלכדות לאחת" :ר' בא בשם אבא בר
ירמיה :בתפלה הוא אומר אלהי דוד ובונה ירושלים" .אולם בבבלי נקבעה ברכת 'צמח דוד' כברכה לעצמה תוך ציון
הזיקה בין הברכות )מגילה יז ,ב(" :והיכן מתרוממת קרנם ]של הצדיקים וגירי הצדק[  -בירושלים ,שנאמר שאלו שלום
ירושלים ישליו אהביך .וכיון שנבנית ירושלים  -בא דוד ,שנאמר אחר ישבו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד
מכי ן את התשתית החומרית והאנושית של אוהבי ה' המשמשת בסיס להופעת
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
–"וכסא דוד עבדך מהרה
בהבדל בין שני האזכורים .בעוד בברכת 'בונה ירושלים' הבקשה מוסבת על 'כסא דוד'
–"ו ְַק ְרנוּ
לתוכה תכין" ,הרי שבברכת 'צמח דוד' מכוונת הבקשה לישועת ה' שתבוא בעקבות צמיחת מלכות בן דוד
סרטוט ההתפתחות של גאולת ישראל.
ָתרוּם ִבּישׁוּעָ ֶת  ,כִּ י ִלישׁוּעָ ְת ִקוִּ ינוּ כָּל הַ יּוֹם" .ובאופן יותר עמוק מונח לפנינו
בשלב הראש ון מתעצבים מוסדות השלטון של ירושלים עיר הצדק ,כששיאם בכינון 'כסא דוד' בבחינת 'כסאות למשפט'
ְרוּשׁ ִ֥לַ ם הַ ְבּנוּיָ ֑ה ]ָ֨ [...שׁ ָמּה י ְָשׁ ֣בוּ כִ ְס ֣אוֹת לְ ִמ ְשׁ ָ ֑פּט כִּ֝ ְס ֗אוֹת ְל ֵ ֣בית ָדּ ִ ֽויד" .ובשלב השני מלכות בן דוד
)תה' קכב ,ג-ה(" :י ָ
צומחת לה לגובה השל יחות האלוקית ,כנציגת ה' המושיע את ישראל ומשרה את שכינתו בעולם )תהילים קלב ,ז-יז(:
נִשׁ ַ ֽבּע ה' ְל ָד ֡ ִוד אֱ ֶמ ֘ת ֽל ֹא י ָ֪שׁוּב ִ֫מ ֶ ֥מּנָּה ִמ ְפּ ִ ֥רי ִב ְטנְ ֑ ֝אָ ֗ ִשׁית לְ כִ סֵּ א ָ ֽל ֽ ִ .אם י ְִשׁ ְמר֬ וּ
נוֹתיו ֝ ִנ ְשׁ ַתּחֲ ֶ֗וה לַ הֲ ֥ ֹדם ַרגְ ָ ֽליו ]ְ [...
נ ָ֥בוֹאָ ה ְל ִמ ְשׁכְּ ָ ֑
מוֹשׁב לֽ וֹ .ז ֹאת ְמנוּחָ ִ ֥תי ע ֲֵדי ַ ֑עד ֹֽפּה
ֵיהם ע ֲֵדי ַ ֑עד ֵ֝י ְשׁ ֗בוּ לְ כִ סֵּ א ָ ֽל ֽ ִ .כּי בָ ַ ֣חר ה' ְבּצִ ֑ יּוֹן ִ֝א ָ֗וּהּ לְ ָ ֥
יתי֘ וְעֵ ד ִ ֹ֥תי ז֗ וֹ אֲ לַ֫ ְמּ ֵ ֥דם גַּם ְבּנ ֶ ֥
בָ ֶ֨ני ְבּ ִר ִ
יחי".
יה ]֤ ָ [...שׁם אַ צְ ִ ֣מיחַ ֶ ֣ק ֶרן ְל ָדוִ ֑ד עָ ַ ֥רכְ ִתּי ֝֗ ֵנר ִל ְמ ִשׁ ִ ֽ
֝אֵ ֵ֗שׁב ִ ֣כּי ִאוִּ ִ ֽת ָ
את מחויבותו של משיח בן דוד לגילוי כבוד ה' בעולם ,לאחר כינון
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
בהשתלשלות הברכות כפי שהצביע עליו הבבלי )מגילה יז ,ב(:
ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים  -דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי
קרבו לבוא .וכיון שנתקבצו גליות  -נעשה דין ברשעים ] [...וכיון שנעשה דין מן הרשעים  -כלו המינים ] [...וכיון שכלו
המינים  -מתרוממת קרן צדיקים ] [...והיכן מתרוממת קרנם – בירושלים...
–"לא יסור שבט מיהודה" .תמצית עניינו של
זאת ועוד ,דוד המלך כאן מזקק את בחינת המנהיגות של שבט יהודה
"אנֹכִ י֙ ֶ ֽאעֶ ְר ֔ ֶבנּוּ ִמיּ ִ ָ֖די ְתּבַ ְק ֶ ֑שׁנּוּ" .לפי דרכו הכין יהודה את
יהודה היא הערבות לאחיו ,כדבריו על בנימין )בר' מג ,ט( ָ ֽ
ְהוּדה ָשׁ ַל֤ח ְלפָ נָיו֙ אֶ ל יוֹסֵ֔ ף לְ הוֹ ֹ֥רת ְלפָ נָ ֖יו ֑גֹּ ְשׁנָה" ,הוביל את ישראל בראש
הקרקע ליורדים למצרים )שם מו ,כח( "וְאֶ ת י ָ֞
אֹתם" ,והנהיגם בכיבוש הארץ לאחר מות
"וַיִּ סַּ֞ ע ֶ ֣דּגֶל ַמחֲ נֵ ֧ה ְב ֵנֽי יְהוּ ָ ֛דה בָּ ִראשֹׁנָ ֖ה ְלצִ ְב ָ ֑
המחנות במדבר )במד' י ,יד(
ְהוּדה ַיע ֲֶל֑ה" .הופעת מלכות דוד מהווה שלב נוסף בגילוי אורו של יהודה עם ניצחונו על
אמר ה' י ָ ֣
יהושע )שופ' א ,ב( " ֣וַיּ ֹ ֶ
גליית בשם " ה' צבאות אלקי מערכות ישראל"  ,חרף חולשת העם ובניגוד לכניעת שאול לחולשתם במלחמת

עמלק כשהפר את צו ה' .בניגוד לרוח העם הנכאה ,הכריז דוד החשוף מכל מיגון על אמונתו למול הפלישתי שחרף את
ית ] [...ו ֵ ְֽי ְדעוּ֙ כָּל הָ אָ֔ ֶרץ ִ ֛כּי יֵ ֥שׁ אֱ ִ ֖הים ְלי ְִשׂ ָר ֵ ֽאל
אלוקי מערכות ישראל )שמ"א יז ,מו-מז(" :הַ ֣ יּוֹם ַהזֶּ֡ ה יְסַ גּ ְֶר ֩ ה' ְבּי ִ ָ֜די ו ְִהכִּ ֗ ִ
]֤ ִ [...כּי ַ ֽלה' ַה ִמּ ְלחָ ֔ ָמה ְונ ַ ָ֥תן אֶ ְתכֶ ֖ם ְבּי ֵ ָֽדנוּ" .רוח האלוקים המפעמת בדוד היא אותה רוח של הניגון בכינור שחיזקה את
שאול לאחר שרוח ה' סרה ממנו ,ו היא מגיעה לשיא עוצמתה בהיחלצותו של דוד להקמת בית הקבע לה' להשראת
השכינה בישראל:
נוֹתיו ֝ ִנ ְשׁ ַתּחֲ ֶ֗וה לַ הֲ ֥ ֹדם
נוּמה ,עַ ד אֶ ְמ ָצ֣א ָ֭מקוֹם לה' ִ֝מ ְשׁכָּנ֗ וֹת לַ אֲ ִ ֥ביר ַיעֲקֹֽ ב ] [...נ ָ֥בוֹאָ ה ְל ִמ ְשׁכְּ ָ ֑
ִאם אֶ ֵ ֣תּן ְשׁנַ ֣ת ְלעֵ ינָ ֑י ְ ֽלעַ ְפעַ ַ ֥פּי ְתּ ָ ֽ
קוּמה ה' ִל ְמנוּחָ ֶ ֑ת ֝אַ ֗ ָתּה וַאֲ ֥רוֹן ע ֶ ֻֽזּ ] [...נִ ְשׁ ַ ֽבּע ה' ְל ָד ֡ ִוד אֱ מֶ ֘ת ֽל ֹא י ָ֪שׁוּב ִ֫מ ֶ ֥מּנָּה ִמ ְפּ ִ ֥רי ִב ְטנְ ֑ ֝אָ ֗ ִשׁית לְ כִ סֵּ א ָ ֽל ֽ ִ .אם
ַרגְ ָ ֽליו֣ ָ .
מוֹשׁב לֽ וֹ .ז ֹאת ְמנוּחָ ִ ֥תי
ִ ֽכּי בָ ַ ֣חר ה' ְבּצִ ֑ יּוֹן ִ֝א ָ֗וּהּ ְל ָ ֥
ֵיהם ע ֲֵדי ַ ֑עד ֵ֝י ְשׁ ֗בוּ ְלכִ סֵּ א ָ ֽל .
יתי֘ וְעֵ ד ִ ֹ֥תי ז֗ וֹ אֲ לַ֫ ְמּ ֵ ֥דם גַּם ְבּנ ֶ ֥
י ְִשׁ ְמר֬ וּ בָ ֶ֨ני ְבּ ִר ִ
ע ֲֵדי ַ ֑עד פֹּֽ ה ֝אֵ ֵ֗שׁב ִכּ֣י ִאוִּ ִ ֽתיהָ ) .תה' קלב(
תוך התבטלותו לפני ה' לשם השראת
כפי שרואים במזמור ,הירתמותו של דוד למציאת המקום לבניין המקדש
שכינה במתחם ה נצח הבית מקדשי ,זיכתה את דוד בשושלת המלכות הישראלית .התבטלותו בפני הנצח האלוקי זיכתה
אותו בנצח המלכות האנושית ,ומכאן גם הזיהוי של משיח בן דוד עם הגאולה שתכליתה בהמלכת ה' והשראת שכינתו
לעולם ,כדברי הנביא )יח' לו ,כד-כח(:
אוֹתם ]ְ [...וכ ַָר ִ ֤תּי לָ הֶ ם֙ ְבּ ִ ֣רית ָשׁ ֔לוֹם
וּב ִמ ְשׁפָּ ַ ֣טי יֵלֵ֔ כוּ וְחֻ קֹּ ַ ֥תי י ְִשׁ ְמ ֖רוּ וְעָ ֥שׂוּ ָ ֽ
ְרוֹעה אֶ ָ ֖חד י ְִהיֶ ֣ה ְלכ ָֻלּ֑ם ְ
יהם ו ֶ ֥
וְעַ ְב ִ ֤דּי ָדוִד֙ ֶ ֣מלֶ עֲלֵ ֔ ֶ
עוֹלם.
אוֹתם ְונ ַָת ִ ֧תּי אֶ ת ִמ ְק ָדּ ִ ֛שׁי ְבּתוֹכָ ֖ ם לְ ָ ֽ
יתי ֔ ָ
וּנְת ִתּים֙ ו ְִה ְרבֵּ ִ ֣
אוֹתם ַ
עוֹל֖ם י ְִהיֶ ֣ה ָ ֑
ְבּ ִ ֥רית ָ
לאור כל זאת ,עצמאות ישראל וחזרת ריבונותנו היא קומת היסוד "כסא דוד" ,שבעקבותיה אנו מצפים ,עמלים
ומתפללים לקומת הטרקלין של הופעת מלכות ה' בעולם בהנהגת משיח בן דוד.
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