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בראשית פרק מט פסוק י
מ ֹח ֵקק ִמ!ֵ י ַרגְ לָיו עַ ד  ִ$י ָיבֹא שילה ִיל ֹו וְ ל ֹו י ְִ%הַ ת עַ ִ&י :
יהדה ְ
א יָסר ֵבֶ ט ִמ ָ
רמב" בראשית פרק מט פסוק י
והכתוב הזה רמז כי יעקב המלי) שבט יהודה על אחיו והוריש ליהודה הממשלה על ישראל .והוא מה שאמר דוד ויבחר ה' אלהי
ישראל בי מכל בית אבי להיות למל) על ישראל לעול כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמלי)
על כל ישראל )דהי"א כח ד( .ואמר לא יסור ,לרמוז כי ימלו) שבט אחר על ישראל ,אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכות
לא יסור ממנו אל שבט אחר .וזהו שנאמר )ש ב יג ה( כי ה' אלהי ישראל נת ממלכה לדוד על ישראל לעול לו ולבניו:
ועני שאול היה ,כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא נתעב אצל הקדוש ברו) הוא ,לא רצה להמלי) עליה מ השבט
אשר לו המלכות שלא יסור ממנו לעולמי  ,ונת לה מלכות שעה .ולזה רמז הכתוב שאמר את ל) מל) באפי ואקח בעברתי
)הושע יג יא( ,שנתנו לו שלא ברצונו ,ולכ לקחו בעברתו ,שנהרג הוא ובניו ונפסקה ממנו המלכות:
והיה כל זה מפני שהיה שמואל שופט ונביא ולוח מלחמותיה על פי ה' ומושיע אות  ,ולא היה לה לשאול מל) בימיו ,כמו
שאמר לה וה' אלהיכ מלככ )ש"א יב יב( ,והקב"ה אמר לו לא אות) מאסו כי אותי מאסו ממלו) עליה )ש ח ז( ,ולפיכ)
לא נת לה מלכות של קיימא .ומה שאמר הכתוב )ש יג יג( נסכלת לא שמרת את מצות ה' אלהי) אשר צו) כי עתה הכי ה'
את ממלכת) אל ישראל עד עול  ,שא לא חטא היה לזרעו מלכות בישראל ,לא על כל  .וזה טע אל ישראל .אולי היה מול)
על שבטי אמו ,על בנימ ואפרי ומנשה ,כי יהודה ואפרי כשני עממי נחשבי בישראל ,או היה מל) תחת יד מל) יהודה:
ולפי דעתי היו המלכי המולכי על ישראל משאר השבטי אחרי דוד עוברי על דעת אביה ומעבירי נחלה ,וה היו
סומכי על דבר אחיה השילוני הנביא שמשח לירבע ואמר ואענה את זרע דוד למע זאת א) לא כל הימי )מ"א יא לט(.
וכאשר האריכו ישראל להמלי) עליה משאר השבטי מל) אחר מל) ולא היו חוזרי אל מלכות יהודה עברו על צוואת הזק
ונענשו בה  ,וכמו שאמר הושע )ח ד( ה המליכו ולא ממני:
וזה היה עונש החשמונאי שמלכו בבית שני ,כי היו חסידי עליו  ,ואלמלא ה נשתכחו התורה והמצות מישראל ,וא 0על פי כ
נענשו עונש גדול ,כי ארבעת בני חשמונאי הזק החסידי המולכי זה אחר זה ע כל גבורת והצלחת נפלו ביד אויביה
בחרב .והגיע העונש בסו 0למה שאמרו רז"ל )ב"ב ג ב( כל מא דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא ,שנכרתו כל בעו
הזה .וא 0על פי שהיה בזרע שמעו עונש מ הצדוקי  ,אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו
ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד ,והסירו השבט והמחוקק לגמרי ,והיה עונש מדה כנגד מדה ,שהמשיל הקדוש ברו) הוא עליה
את עבדיה וה הכריתו :
ואפשר ג כ שהיה עליה חטא במלכות מפני שהיו כהני ונצטוו )במדבר יח ז( תשמרו את כהונתכ לכל דבר המזבח
ולמבית לפרכת ועבדת עבודת מתנה את את כהונתכ  ,ולא היה לה למלו) רק לעבוד את עבודת ה':
וראיתי בירושלמי במסכת הוריות )פ"ג ה"ב( אי מושחי מלכי כהני  ,אמר רבי יהודה ענתוריא על ש לא יסור שבט מיהודה,
אמר רבי חייא בר' אבא למע יארי) ימי על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל )דברי יז כ( ,מה כתיב בתריה לא יהיה לכהני
הלוי )ש יח א( .הנה שנו בכא שאי מושחי מלכי מ הכהני בני אהר  ,ופירש תחלה שהוא לכבוד יהודה ,שאי השררה
סרה מ השבט ההוא ,ולפיכ) א 0על פי שישראל מקימי עליה מל) משאר השבטי כפי צור) השעה אי מושחי אות שלא
יהיה עליה הוד מלכות ,אלא כמו שופטי ושוטרי יהיו .והזכירו הכהני שא 0על פי שה בעצמ ראויי למשיחה ,אי
מושחי אות לש מלכות ,וכל שכ שאר השבטי  ,וכמו שאמרו בגמרא )הוריות יא ב( שאי מושחי אלא מלכי בית דוד .ורבי
חייא בר אבא פירש שהוא מנוע מ התורה שלא יהיה לכהני הלוי כל שבט לוי חלק ונחלה במלכות .והוא דבר ראוי והגו :
דרשות הר" הדרוש השביעי
ודברי תימה ה  ,שא כ לא נשלמה הבטחת יעקב בזה ,וא 0על פי שהיו עונשי המסירי הממשלה ,כי מי שיבטיחנו הנביא
שלא יזוק ולא יפול ביד שונאיו ואחר כ) יפול ,א 0על פי שדמו מיד יבוקש ,לא נשלמה הבטחת הנביא .וזה הפסוק אינו מצוה
ולא אזהרה לבאי  ,אבל הקדמת הידיעה ממה שיקרה ,וא המולכי בישראל עוברי על זה ,כבר נתבטלה ההבטחה הזאת
ביטול רב ,ולא נתקיימה רק בימי דוד ושלמה.
אבל לדעתי הפרשה הזאת רומזת לכל שבט ושבט מה שיקרנו ,כמו שרמז לשבט ד עני שמשו  ,ובישר בו ישראל באמור לו
)בראשית מט טז( ד ידי עמו כאחד שבטי ישראל כמו שאמר בסוטה )ט ב י א(] ,וכ [ הנוש) עקבי סוס וגו' )בראשית ש ( ,שהוא
רמז לשני העמודי אשר הבית נכו עליה )שופטי טז כט( ,וכשראה שנפל ביד אויביו אמר לישועת) קויתי ה' ,וכ ביהודה
ידבר על דר) ההודעה וההבטחה ,ואמר לא יסור שבט מיהודה ,כלומר ע שיחטאו מלכיה ,עדיי לא יגיע עונש שתסתלק
ותסור מה המלוכה לגמרי .והנה רמז לו מאמר הש יתבר) לשלמה )מ"א יא יא  3יב( יע אשר היתה זאת עמ) ולא שמרת
בריתי וחקותי אשר צויתי עלי) קרע אקרע את הממלכה מעלי) ונתתיה לעבד) ,א) בימי) לא אעשנה למע דוד אבי) ,מיד בנ)
אקרענה וגו' .ולפיכ) הבטיח יעקב ליהודה שא 0על פי שיחטאו מלכיו ,לא יגיע חטאת להסיר מה המלוכה לגמרי ,וכמו שאמר
הש יתבר) לשלמה )ש יג( רק את כל הממלכה לא אקרע שבט אחד את לבנ) למע דוד עבדי ולמע ירושלי אשר בחרתי,
והנה כל ימי בית ראשו היו מלכי ביהודה ולא סרה מה הממשלה.
וכ מלכות שאול אינה קושיא אצלנו ,א 0על פי שלא היה בימיו מושל בשבט יהודה ,שהוא לא הבטיחו שלא יקו לעול מל)
אלא משבטו כמו שפירשנו ,אבל הודיע שמעת שהתחיל מלכות לא תסור ולא תיפסק לגמרי .ולכ מל) שאול א 0על פי שלא
היה משבט יהודה מושל ומל) ,לפי שלא היה בשבט יהודה ראוי למלכות כמוהו ,כאשר העיד הכתוב )שמ"א י כד( כי אי כמוהו
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בכל הע  .ולא הבטיחו יעקב ליהודה ,אלא שמעת שתתחיל לו המלכות לא תסור ממנו ,ואי ההסרה נופלת אלא בדבר שכבר
התחיל.
ואי ממלכי חשמונאי על זה קושיא כלל ,כי לא יבטיחו הכתוב ליהודה ,רק כל ימי היות הממשלה לישראל מצד עצמ לא
תיכרת משבט יהודה ,והממשלה לעול תהיה בשבטו כל זמ שתהיה בישראל .אבל לא הבטיח שלא יתמנה אד בשררה מ
השררות א אינו משבט יהודה .והמלכי אשר מלכו בבית שני ,לא היתה מלכות מצד עצמ כלל ,אבל ה כפקידי למל)
פרס ורומי ,ג לזולת מ המלכי  .אבל מכל מקו אי כוונתו שלא תהיה מלוכה וממשלה לאחד מאחיו ,אבל הבטיחו שלא
תיפסק מ שבטו הממשלה לגמרי ,כל זמ שתהיה המלוכה לישראל ,אבל בהיות ישראל בגלות ,אי מל) ואי שר ,לא הובטח
שבט יהודה שתישאר לו ממשלה.
ועל דעת רבותינו ז"ל יש כא דר) אחרת ,שהבטיחו שלא תסור לעול משבטו קצת ממשלה ,בי בהיות על אדמת  ,בי
בהיות בגולה .וכ הבטיחו שלא תיפסק תורה מזרעו .וזהו שאמר בפרק קמא דסנהדרי )ה א( לא יסור שבט מיהודה ,אלו ראשי
גליות שבבבל שרודי את הע  ,ומחוקק מבי רגליו ,אלו בני בניו של הלל שמלמדי תורה ברבי  .והנה הבטיחו בכא שתי
הבטחות ,האחת שלא יפסק נגיד ומצוה מזרעו ואפילו בהיותנו בגולה ,והשנית שיהיו זרעו עוסקי בתורה .והוא שאמרו ביומא
)כו א( אמר רבא לא משכחת צורבא מרבנ דמורי ,אלא דאתי משבט לוי או דאתי משבט יששכר ,מלוי דכתיב )דברי לג י( יורו
משפטי) ליעקב ,מיששכר דכתיב )דה"א יב לב( ומבני יששכר יודעי בינה לעתי  ,ואימא נמי מיהודה דכתיב )תהלי ס ט( יהודה
מחוקקי ,אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא קאמרינ  .הרי שא 0על פי שלא הובטח זרעו שיסכי אל האמת ,מכל מקו הובטח
שלא תיפסק תורה ממנו .וזו ההבטחה קיימת לעול  ,בי בזמ שישראל על אדמת  ,בי בעת לכת בגולה.
שו"ת הרשב"א חלק ד סימ קפז
אמיתות פי' הכתוב ,כ) הוא .לא יסור שבט מיהודה לעד ,כי לבסו 0יבא שילה ,שהוא מזרעו ,ותשוב אליו הממלכה .והטענה בזה,
לפי שכל השבטי היה לה מל) או שופט )סוכה כח( ,ואי אחד מכול שלא היתה לו שררת מלכות או שופט .אבל מפני שאינה
נחלה לה  ,כשסרה ,סרה לעול  .אבל שררת יהודה ,ירושה היא לו ,ולו עיקר הממלכה תהיה .ולא הבטיח ה' את ישראל ,שלא
יגלו כדי שימלו) עליה מל) יהודה ,אבל הבטיחו שהממלכה והשררה היא נחלתו .וא תסור ממנו ,לא תסור לעול  ,כמו
שסרה משאר השבטי  .כי בסו 0הזמני  ,יבא שילה שהוא המשיח מזרעו ,ולו יקהת עמי  ,כי תשוב ירושתו לו ,כי הממלכה
שלו היא .ומלת :עד; במקו הזה כמו
רמב" הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה א
בבית שני כשמלכו יו גזרו גזרות על ישראל ובטלו דת ולא הניחו אות לעסוק בתורה ובמצות ,ופשטו יד בממונ
ובבנותיה ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות ,וצר לה לישראל מאד מפניה ולחצו לח 5גדול עד שריח
עליה אלהי אבותינו והושיע מיד והציל וגברו בני חשמונאי הכהני הגדולי והרגו והושיעו ישראל מיד והעמידו מל)
מ הכהני וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתי שנה עד החורב השני.
רמב" הלכות מלכי פרק א הלכה ט
מלכי בית דוד ה העומדי לעול שנאמר כסא) יהיה נכו עד עול  ,אבל א יעמוד מל) משאר ישראל תפסק המלכות מביתו,
שהרי נאמר לירבע א) לא כל הימי .
אמת ליעקב לג"ר יעקב קמינצקי זצ"ל

