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פרשת מקץ תשפ"א
על המלכות
This week's shiur is dedicated by Bati and Eddie Jacobs in honor of the birth of their granddaughter
Arielle Charlotte, daughter of Akiva and Moriah
מסכת שבת דף כא ע"ב

מאי חנוכה? דתנו רבנן :בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון ,דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון .שכשנכנסו יוונים
להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום ,בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה
מונח בחותמו של כהן גדול ,ולא היה בו אלא להדליק יום אחד ,נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים .לשנה אחרת קבעום
ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.
בראשית פרק מט פסוק י

ּומח ֵֹׁקק ִמבֵׁ ין ַרגְ לָ יו עַ ד כִ י יָב ֹא שילה ִשילֹו וְ לֹו יִ ְקהַ ת עַ ִמים:
ל ֹא יָסּור שֵׁ בֶ ט ִמיהּודָ ה ְ
רש"י

רמב"ן

ולפי דעתי היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים
לא יסור שבט מיהודה  -מדוד ואילך ,אלו ראשי גליות
אחרי דוד עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה ,והם היו
שבבבל שרודים את העם בשבט שממונים על פי המלכות:
סומכים על דבר אחיה השילוני הנביא שמשח לירבעם ואמר
ומחקק מבין רגליו  -תלמידים ,אלו נשיאי ארץ ישראל :עד
ואענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים (מ"א יא
כי יבא שילה  -מלך המשיח שהמלוכה שלו ,וכן תרגם
לט) .וכאשר האריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים
אנקלוס .ומדרש אגדה שילו ,שי לו ,שנאמר (תהלים עו יב)
מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה עברו על
יובילו שי למורא :ולו יקהת עמים  -אסיפת עמים ,שהיו"ד
צוואת הזקן ונענשו בהם ,וכמו שאמר הושע (ח ד) הם
עיקר היא ביסוד ,כמו (יחזקאל כח יז) יפעתך ,ופעמים
המליכו ולא ממני :וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית
שנופלת ממנו ,וכמה אותיות משמשות בלשון זה והם
נקראים עיקר נופל ,כגון נו"ן של נוגף ושל נושך ואל"ף (איוב שני ,כי היו חסידי עליון ,ואלמלא הם נשתכחו התורה
והמצות מישראל ,ואף על פי כן נענשו עונש גדול ,כי ארבעת
יג יז) שבאחותי באזניכם( ,יחזקאל כא כ) ושבאבחת חרב
בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל
(מ"ב ד ב) ואסוך שמן .אף זה יקהת עמים ,אסיפת עמים,
גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב .והגיע העונש
שנאמר (ישעיהו יא י) אליו גוים ידרושו ,ודומה לו (משלי ל
יז) עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם ,לקבוץ קמטים שבפנים בסוף למה שאמרו רז"ל (ב"ב ג ב) כל מאן דאמר מבית
חשמונאי קאתינא עבדא הוא ,שנכרתו כלם בעון הזה .ואף
מפני זקנתה .ובתלמוד (יבמות קי ב) דיתבי ומקהו אקהתא
על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים ,אבל כל זרע
בשוקי דנהרדעא ,ויכול היה לומר קהיית עמים:
מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא
ה יו מזרע יהודה ומבית דוד ,והסירו השבט והמחוקק לגמרי ,והיה עונשם מדה כנגד מדה ,שהמשיל הקדוש ברוך הוא
עליהם את עבדיהם והם הכריתום :ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים ונצטוו (במדבר יח ז)
תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם ,ולא היה להם למלוך רק
לעבוד את עבודת ה' :וראיתי בירושלמי במסכת הוריות (פ"ג ה"ב) אין מושחין מלכים כהנים ,אמר רבי יהודה ענתוריא על
שם לא יסור שבט מיהודה ,אמר רבי חייא בר' אבא למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל (דברים יז כ) ,מה
כתיב בתריה לא יהיה לכהנים הלוים (שם יח א) .הנה שנו בכאן שאין מושחין מלכים מן הכהנים בני אהרן ,ופירש תחלה
שהוא לכבוד יהודה ,שאין השררה סרה מן השבט ההוא ,ולפיכך אף על פי שישראל מקימים עליהם מלך משאר השבטים
כפי צורך השעה אין מושחים אותן שלא יהיה עליהם הוד מל כות ,אלא כמו שופטים ושוטרים יהיו .והזכירו הכהנים שאף
על פי שהן בעצמן ראויים למשיחה ,אין מושחין אותן לשם מלכות ,וכל שכן שאר השבטים ,וכמו שאמרו בגמרא (הוריות יא
ב) שאין מושחין אלא מלכי בית דוד .ורבי חייא בר אבא פירש שהוא מנוע מן התורה שלא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי
חלק ונחלה במלכות .והוא דבר ראוי והגון:
דברים פרק יז פסוק טו

ׂשֹום ָת ִׂשים עָ לֶ יָך מֶ לֶ ְך אֲ שֶ ר יִ בְ חַ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך בֹו ִמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך ָת ִׂשים עָ לֶ יָך מֶ לֶ ְך ל ֹא תּוכַ ל לָ ֵׁתת עָ לֶ יָך ִאיש נָכְ ִרי אֲ שֶ ר ל ֹא ָא ִחיָך
הּוא:
רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה ה

אין מעמידין אשה במלכות שנאמר עליך מלך ולא מלכה ,וכן כל מש ימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש.
אסתר רבה – פרשה ג

[ ב] גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים ,ר' יהודה בר' סימון פתח (ישעיה ג') עמי נוגשיו מעולל ונשים משלו בו ,עמי נוגשיו
מעולל מדקדקין בהון המד"א (איכה א') ועולל למו ,ד"א מעולל מקטפין עוללותיהן המד"א (ויקרא י"ט) וכרמך לא תעולל,
באין עליהון בעלילות המד"א (דברים כ"ב) ושם לה עלילות דברים ,ורבי יהודה ברבי סימון אמר קדשים בהון המד"א
( דברים כ"ג) לא תהיה קדשה המד"א (שופטים י"ט) ויתעללו בה כל הלילה ,ונשים משלו בו ,אמר רבי חוניא קופצין עליהן
כבעל חוב ,ד"א ונשים משלו בו ,ארבע נשים נטלו ממשלה בעולם ואלו הן ,איזבל ,ועתליה מישראל ,ושמירמית ,וושתי
מאומות העולם.

