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ֶליךָּ ֶמֶלך   ׂשֹום" ים עָּ ׂשִׂ  "תָּ

 נתן אביעזר

 
י": ז לפי "ספר החינוך""מצווה תצ –מצוות הא מתרי"ג ומלך על עם ישראל ה מינוי בֹא ֶאל-כִׂ ָאֶרץ ֲאֶשר ה' -תָּ הָּ

י ך  וִׂ תָּ ֱאלֶֹהיךָּ נֵֹתן לָּ ש  ּהרִׂ ה בָּ תָּ ב  יָּשַׁ ֶליךָּ ֶמֶלך   ׂשֹום...ּה ו  ים עָּ ׂשִׂ עם  וביקש שמואל הנביאבתקופת  טו(.-יז:יד ')דב "תָּ
צּו" נאמר שם: .ישראל לקיים מצווה זו ב  קַׁ ת  ֵאל וַׁיָּבֹאּו ֶאל וַׁיִׂ רָּ ׂש  ֵני יִׂ ק  יו-כֹל זִׂ רּו ֵאלָּ ה: וַׁיֹאמ  תָּ מָּ רָּ מּוֵאל הָּ ה...ש  ימָּ -ׂשִׂ

שָּ  נּו ֶמֶלך  ל  ֵטנּולָּ בני במקום לשבח את  .מוזרהנשמעת  ישראלעם תגובת שמואל לבקשת  .(ה-דא, ח:אל " )שמופ 
מּוֵאל: "לקיים מצווה מן התורה כתוב םישראל על בקשת ֵעיֵני ש  ר ב  בָּ דָּ ע הַׁ ה וֵַׁירַׁ נָּ רּו ת  ֲאֶשר ָאמ  ֵטנּו-כַׁ פ  נּו ֶמֶלך   שָּ  "לָּ

 ףהוא אאלא , רע הדבר"()"ויֵ  וצה מבקשת עם ישראל לקיים מצווהמרהיה לא זו בלבד ששמואל לא  )פסוק ו(.
 :מן הרעיון להניא את עם ישראלמנסה בכל כוחו 

מּוֵאל וַׁיֹאֶמר לֹך  ֲעֵליֶכם ...ש  מ  ֶמֶלך  ֲאֶשר יִׂ ט הַׁ פַׁ ש  ֶיה מִׂ ה  ח-ֶאת .ֶזה יִׂ קָּ ֵניֶכם יִׂ ֶאת...ב  ח-ו  קָּ נֹוֵתיֶכם יִׂ ֶאת...ב  -ו 
אֶ  דֹוֵתיֶכם ו  ח-תׂש  קָּ ים יִׂ ּטֹובִׂ ֵזיֵתיֶכם הַׁ ֵמיֶכם ו  ר  ֶאת...כַׁ ֶאת-ו  ים ו  ּטֹובִׂ חּוֵריֶכם הַׁ ח-בַׁ קָּ ַאֶתם...ֲחמֹוֵריֶכם יִׂ יּו ו  ה  לֹו -תִׂ

ים דִׂ ֲעבָּ   יז(.-פסוקים ישמואל א, ח: ) לַׁ
 

ֲאנּו" :. כתובלא נשאו פרימאמציו של שמואל  מָּ ר וַׁי  מּוֵאל וַׁיֹאמ  קֹול ש  מֹעַׁ ב  ש  ם לִׂ עָּ םהָּ י אִׂ ֵלינּו-ּו לֹא כִׂ ֶיה עָּ ה   "ֶמֶלך  יִׂ
 (.פסוק יטשמואל א, ח: )

 בתורה את הפסוק  נבדוק ,להבין את תגובתו השלילית של שמואל לבקשת עם ישראל למנות מלךכדי 
י בֹא ֶאל-כִׂ ּה -תָּ ה בָּ תָּ ב  יָּשַׁ ּה ו  תָּ ש  ירִׂ ך  וִׂ ָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאלֶֹהיךָּ נֵֹתן לָּ יהָּ תָּ ָאׂשִׂ ר  ָאמַׁ לו  כָּ י ֶמֶלך  כ  לַׁ ה עָּ ּג-מָּ םהַׁ ֲאֶשר  ֹויִׂ

י יבֹתָּ בִׂ ֶליךָּ ֶמֶלך   ס  ים עָּ ׂשִׂ  .ׂשֹום תָּ
 .)"ואמרת אשימה עלי מלך"( אמורה לנבוע מרצון העם קיומהזמה לושהיבה אין מצווה אחרת בתורה שכתוב 

 מניע גם .יבותי"(ישראל להיות ככל הגויים )"ככל הגויים אשר סב עםללאפשר היא כתוב שסיבת מינוי מלך  עוד
 חששמואל . ישראלנדרש מלך בלא שלהסיק  ניתןמהכתוב בתורה  .מצווה אחרת בתורה שוםבכתוב  זה אינו

  1.בהתנגדותו למינוי מלךשמואל היה עם צדק שהספר מלכים מפורט ב  .רצויותלא יוליך לתוצאות  שמינוי מלך
  .ורת חיים ואינה מנותקת מהמציאותהתורה היא ת, .בכךרצה עם ישראל  , כיהקב"ה נתן להם מלך

 
יתכן כפי טבע האדם י"לא  :מעמים אחריםשונים שהתורה אינה דורשת מעם ישראל להיות  מדגישהרמב"ם 

בראש כל  בעולם הקדמוןשהיות  לב(.,)מורה הנבוכים גמורגל" ב חינונשיעזוב כל מה שהורגל לו...האדם תמיד 
ישראל קובעת שמגיע לעם  התורהלכן ו ככל הגויים אשר סביבתי"(מלך, גם עם ישראל דרש מלך )"אומה עמד 

 )"ואמרת אשימה עלי מלך"(. זאת ידרושאם מלך 
                                                 

  'אמונה בעידן המדע".-ומחבר הספרים: "בראשית ברא" ו ,נתן אביעזר הוא פרופסור לפיזיקהפרופ" 
, יד(, ירבעם )פרק טו(, נדב )פרק טו(, בעשא )פרק טו(, אחאב )פרק טז, כא(, אחזיהו שלמה )פרק יא(, רחבעם )פרקים יב :מל"א 1

 )פרק כב(, וכן במלכים ב'.



2 

 

  

 מזהישראל שונה לחלוטין בהמשטר של מלך  :אבל בשינוי גדול ,את אשר העם דרשאפוא תירה ההתורה 
 עללקרוא פירוט  פיםמצ, אנו מינוי המלךאת מתאר ההפסוק  יאחר דמון.לכל עם אחר בעולם הקשל מלך 

 ,זהכלל ב . סמכויותיוולאחר מכן רשומות מינוי הנשיא תהליך , בחוקת ארה"ב מתואר הלדוגמ .יו תיוסמכו
מינוי שגרירים ושופטי בית משפט עליון , לאסירים חנינהאפשרות הענקת  , מפקח עליון של הכוחות המזוינים

מינוי נשיא, רקטור, דיקאן וראש תהליך תיאור  לאחר .דומה סגנוןבכתוב  אילן -בר אוניברסיטתשל  תקנוןה .ועוד
מינוי מלך במקום  תאחרי מצוו בתורה.לא כן  כל אחד מבעלי תפקידים אלו. יו שלתיוסמכות ומחלקה, כתוב

ֶבה-לֹא " :יוחלות עלה הגבלותהאת התורה  הרטפ ,יוסמכויותאת  לפרט לֹא-יַׁר  ים ו  יב ֶאת-לֹו סּוסִׂ ם -יָּשִׂ עָּ הָּ
צ   המִׂ מָּ י  ֶבה ...רַׁ לֹא יַׁר  ים-ו  ֶכֶסף ...לֹו נָּשִׂ ֶבה ו  ב לֹא יַׁר  זָּהָּ אֹד-ו   יז(.- טז יז:דברים, ) "לֹו מ 

 מפתיע ביותר הוא הפסוק הבא:
ב לֹו ֶאת תַׁ כָּ תֹו ו  כ  לַׁ מ  ֵסא מַׁ ל כִׂ תֹו עַׁ ב  שִׂ יָּה כ  הָּ זֹאת-ו  ה הַׁ תֹורָּ ֵנה הַׁ ש  ה ...מִׂ תָּ י  הָּ ל ו  א בֹו כָּ רָּ קָּ מֹו ו  ן -עִׂ עַׁ מַׁ יָּיו ל  ֵמי חַׁ י 

ָאה ֶאת ר  יִׂ ד ל  מַׁ ל  מֹר ֶאת-יִׂ ש  יו לִׂ ל-ה' ֱאלֹהָּ זֹא-כָּ ה הַׁ תֹורָּ ֵרי הַׁ ב  ֶאת תדִׂ ם-ו  ֲעׂשֹתָּ ֵאֶלה לַׁ ים הָּ ֻחקִׂ -פסוקים יחיז: " )הַׁ
 יט(.

י"מנת  על כן?מדוע חייב המלך לעשות  תִׂ ל  בִׂ יו-רּום ל  בֹו ֵמֶאחָּ בָּ ישראל  בני למילה "אחיו". חשוב לשים לב "!ל 
נשיא ארה"ב  נשמע כמו דמוקרטיה ממש! של המלך. אחיםאינם מכונים בתורה נתינים של המלך אלא 

הרמב"ם   .י האמריקאים"(י)"עמית My Fellow Americans ,אייזנהאור היה נוהג להתחיל כל נאום במילים
  :המלך כאח של בני ישראל תיאורבמאריך 

ויחוס על כבוד קטן ...חונן ומרחם לקטניםל וחלל...ויהיה שפ קרבובלבו  היות)על המלך( ל כך צוה
יתרה...ויסבול טרחם ומשאם  ידבר רכות...לעולם יתנהג בענוה...אל כל הקהל שבקטנים, וכשמדבר

 (.יא-ט)הלכות מלכים ב: תם וקצפם כאשר ישא האומן את היונקונותל
 

התנהגותם של מלכים לישראל במלך הדרושה מ תנהגותהל העזה של הרמב"ם  ומעניין להשוות את תיאור
 :כתוב רושואחשול המלך ע אחרים בעולם הקדמון.

ל ה ֲאֶשר יָּבֹוא-כָּ שָּ אִׂ יש ו  ֶמֶלך  ֶאל-ֶאל-אִׂ ית ֲאֶשר לֹא-הַׁ ימִׂ נִׂ פ  ֵצר הַׁ ד ֵמֲאֶשר-ֶהחָּ בַׁ ית ל  מִׂ הָּ תֹו ל  ת דָּ ֵרא ַאחַׁ קָּ  יִׂ
יט ֶמֶלך  ֶאת-יֹושִׂ ב-לֹו הַׁ זָּהָּ יט הַׁ בִׂ ר   יא(.-יד: ')אס שַׁ

ֶמֶלך   וַׁיֹאֶמר" ,רוש על המן, כתובוהמלך אחשוכעס כאשר  ֻלהּו'הַׁ לּו...'ת  ת  ל-ֶאת וַׁיִׂ ן עַׁ מָּ ֵעץ-הָּ כשאמרו  י(.-ט )ז: "הָּ
ל"יוולד יהודי שיגרום לו צרות, ציווה יפרעה שהחרטומים ל יֻכהּו-כָּ לִׂ ש  ה תַׁ אֹרָּ י  לֹוד הַׁ יִׂ ֵבן הַׁ דעתו א:כב(.  '" )שמהַׁ

 האחרונה" ללא עוררין.מילה בה "השל המלך נחש
  :ראלישבהחמורות שחלו על מלך ההגבלות ל עללמוד רבות ניתן   ונבות היזרעאלימהסיפור של המלך אחאב 

ָאב ֶאל ֵבר ַאח  דַׁ רֹון: וַׁי  ָאב ֶמֶלך  שֹמ  ל ַאח  ֶעאל ֵאֶצל ֵהיכַׁ ר  ז  יִׂ נָּבֹות ֲאֶשר ב  יָּה ל  הנָּבֹות  ֵלאמֹר  ת  -ֶכֶרם הָּ י-נָּ -ֶאת לִׂ
י יהִׂ ךָּ וִׂ מ  ר  ן-כַׁ גַׁ י ל  ֵעיֶניךָּ -לִׂ ם טֹוב ב  ֶמּנּו אִׂ יו ֶכֶרם טֹוב מִׂ תָּ ח  ךָּ תַׁ נָּה ל  ֶאת  י ו  רֹוב ֵאֶצל ֵביתִׂ י הּוא קָּ ק כִׂ נָּהיָּרָּ ךָּ - ֶאת  ל 

יר ֶזה: וַׁיֹאֶמר נָּבֹות ֶאל חִׂ י ֶאת-ֶכֶסף מ  תִׂ תִׂ י ֵמה' מִׂ ה לִׂ ילָּ לִׂ ָאב חָּ ך  -ַאח  י לָּ ת ֲאבֹתַׁ  .ד(-א , כא:לכים אמ) נֲַׁחלַׁ
 

למלך אפילו תמורת  כרמושל נבות למסור את  וכרי בעולם הקדמון לסירובואת תגובת מלך נ לדמייןאפשר 
והמלך היה  !הו"ורה תשליכֻ פרעה היה אומר "היאֹ !רוש היה אומר "תלוהו על העץ"והמלך אחשו .הגון  תשלום

לעשות עלה בידו מלך, לא השאחאב היה  אף .ראלישבכאשר מדובר במלך לא כן  הכרם באין מפריע.לוקח את 
ָאב ֶאל" מאומה! ל-וַׁיָּבֹא ַאח  זֵָּעף עַׁ ר ו  ר ֲאֶשר-ֵביתֹו סַׁ בָּ דָּ יו נָּבֹות-הַׁ ֶבר ֵאלָּ ב .דִׂ כַׁ ש  ל וַׁיִׂ תֹו וַׁיֵַׁסב ֶאת-עַׁ ּטָּ לֹא-מִׂ נָּיו ו  -פָּ

ֶחם ל לָּ  חוק.לישראל אינו מעל  אפילו מלך .ה(-ד :)שם "ָאכַׁ
לפעמים  רבים שבהם כשלו המלכים.מקרים בתנ"ך מפורטים  ישראלבהמוטלות על מלך  למרות הדרישות

אפשר בהחלט להבין  יא(. כים א)מלושלמה  יב(-, יאואל ב')שמדוד כשלו אפילו המלכים המפורסמים ביותר, 
  ישראל.על את התנגדותו הנמרצת של שמואל הנביא למינוי מלך 
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