
בעזר זה נעסוק בנושא המלוכה בתנך. נושא זה נדון בהרחבה בפרקים רבים בתנך, ובמיוחד 
בספר שמואל בו מוקמת המלוכה. מכיוון שמדובר בנושא רוחבי, התלמידים יקבלו ”טעימה“ 

ממקורות שונים בתנ“ך העוסקים במלוכה.

כל תלמיד או קבוצה יעברו שלוש ”תחנות“ וירטואליות. בכל תחנה 
התלמידים ילמדו קטע אחד מהתנ“ך שעוסק במלוכה באופן עקרוני. לאחר 
קריאת הפסוקים, התלמיד יענה בכל תחנה על שאלות הבנה על הפסוקים.

הקטע הראשון הוא המצווה בספר דברים (דברים י“ז, יד-כ); הקטע השני 
הוא סוף סיפור גדעון בו הוא מתנגד למלוכה (שופטים ח‘, כב-כג); הקטע 

השלישי הוא בקשת העם למלך בספר שמואל (שמואל א‘ ח‘, ד-ט).  

לאחר שלוש ה“תחנות“ ישנה פעילות מסכמת. בפעילות זו התלמידים יקבלו קטעי פסוקים מן 
הפרקים שאותם הם למדו בחלק הקודם, ויצטרכו להחליט מה לומדים מאותו פסוק - האם הפסוק 

הזה מביע התנגדות למלוכה או שהוא מביע עמדה חיובית כלפי המלוכה.

עזרי הוראה טכנולוגיים

מלוכה בעם ישראל

פעילות

סיכום הלימוד

דברים י“ז, יד-כ:
 יש שתי אפשרויות להבנת הפסוקים בדברים יז: אפשרות אחת - להבין שה' מצווה על מלוכה: "שום 
תשים עליך מלך", ואפשרות שניה - שה' מסכים למלוכה במקרה שהעם ירצה בה. "כי תבא… ואמרת 
אשימה עלי מלך…" בכל מקרה, לא כתובה כאן התנגדות למלוכה, או איסור להמליך מלך! מכאן 

אנחנו מבינים שמלך זה לא דבר כל כך שלילי (ואולי אפילו רצוי?).

ההגבלות  ונשים.  כסף  סוסים,  להרבות  לו  אסור   - המלך  את  מגבילים  הפסוקים  זאת,  עם  יחד 
המוטלות על המלך מלמדות אותנו על החששות:

א. איסור להרבות כסף ונשים - החשש הוא שהמלך ישים את עצמו במרכז, ויהיה שקוע בעצמו 
את  להגדיל  (ידאג  ההנהגתי.  בתפקידו  מרוכז  להיות  במקום  והנאותיו,  ועשרו  כחו  ובהגדלת 

רכושו ואת כמות נשיו במקום לדאוג לעם)
ב. איסור להרבות סוסים -  כמות גדולה של סוסים משמעותה צבא גדול וחזק. מדוע התורה 
אוסרת זאת? הרי זה נראה כדבר חיובי!  מפני שמלך שמגדיל את הצבא שלו מאד, אולי כבר לא 

מרגיש שהוא צריך את עזרת ה'. 
כאשר אדם מקבל לידיו את השלטון, יש חשש גדול מאד שהוא ישכח שיש מעליו מלך, ה'.

המלך  על  מצווה  התורה  לכן  הדברים.  כל  את  המנהל  היכולת,  בעל  הכח,  בעל  שהוא  יחשוב  הוא 
לכתוב את ספר התורה. מצווה זו מחזקת את הקשר של המלך לה', ומבטאת את הכפיפות של המלך 

למצוות ולרצון ה'. 

למעבר לפעילות, 
לחצו כאן או סרקו 

את הקוד
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לידיו  מקבל  אדם  כאשר  מאד,  בעייתית  להיות  יכולה  אדם  של  שמלוכה  ראינו  השיעור  במהלך 
שלטון על בני אדם אחרים הוא עלול להתגאות, ולחוש שהוא בעל כח, שהוא יכול לעשות הכל. 

מתוך כך הוא עלול לחשוב שהוא שולט במציאות כמו ה' או אולי אפילו יותר ממנו.

המלך ירצה לעשות מהלכים מדיניים או צבאיים שיראו חכמים או נכונים בעיניו, למרות שבעיני ה' 
וקשה לשפוט את המלכים  בדוגמאות כאלה,  ומלכים מלאים  הנכון. ספרי שמואל  לא הדבר  הם 
הללו, מפני שהם באמת ניסו לעשות את הדבר הנכון ביותר בעיניהם עבור הנהגת העם. אלא שה' 
גם  ה'  בקול  לשמוע  מצופה  ישראל  עם  של  ומהמלך  נביאיו,  ידי  על  זאת  אמר  ואף  אחרת,  חשב 

במקרים שבהם הוא חושב אחרת! וזה לא דבר פשוט עבור אדם שההנהגה נמצאת בידיו!

בטחון,  שיהיה  כדי  העם.  את  להנהיג  כדי  מאד  חשובים  הם  אחר  שלטון  כל  או  מלוכה  שני,  מצד 
כלכלה מסודרת, חינוך, בריאות, וכו'... בתקופת השפטים כשלא היה שלטון מרכזי, היתה אנרכיה, 
וזה הוביל לבעיות ביטחוניות קשות, וגם בעיות מוסריות קשות מאד. בנוסף לארגון המדיני, מלך 
ומוסריים חיוביים, ואם הוא מצליח בכך, הרי שהוא  יכול להנהיג את העם לכיוונים רוחניים  טוב 

ממש רצוי.

הכח  שכל  יראה  והמצוות,  התורה  לשמירת  ידאג  בעולם:  ה'  מלכות  של  נציג  יהווה  כזה,  מלך 
את  שיחליף  מלך  לא  היא  ודם  בשר  מלך  של  המשמעות  מעצמו.  ולא  ה'  מאת  באים  והבטחון 

מלכות ה' בעולם, אלא מלך שיהווה שופר ושותף למלכותו של ה' בעולם.

סיכום

שופטים ח‘, כב-כג:
העם מבקש מגדעון למלוך עליהם מפני שהוא הוכיח את יכולותיו כמנהיג חיובי, הן במלחמה מול 

האויבים החיצוניים (מדין), והן ביכולת ההנהגה הפנימית שלו את העם.
חד  באופן  מביע  גדעון  מלככם"  אלקיכם  "וה'  טוען:  גדעון  נחרץ.  באופן  לכך  מתנגד  גדעון  אולם, 

משמעי את העמדה שמלכות של אדם מנוגדת למלכות ה' או פוגעת בה  וזה דבר שלילי.

שמואל א‘ ח‘, ד-ט:
העם פונה אל שמואל ומבקש להמליך מלך. שמואל אינו רואה זאת בעין יפה, אולי מפני שהוא רואה 
בכך התנגדות אישית אליו או אל בניו (הכתוב רומז לאפשרות זו באמרו: "כי לא אותך מאסו…"); 

ואולי מפני שהוא חושב שמלוכה היא דבר שלילי.  זה לא כתוב במפורש.
תגובתו של ה' מעניינת: מצד אחד, ה' אומר במפורש שבקשת המלך משמעותה מאיסה בה'.

מצד שני, ה' מסכים לבקשת העם, ומבקש משמואל לשמוע בקולם ולהמליך מלך, ובהמשך ה' יהיה 
"מעורב" בתהליך המלכת המלך.

במלחמות,  אותם  שיושיע  מלך  מבקש  שהעם  מפני  כנראה  בה',  מאיסה  נחשבת  המלך  בקשת 
ומשמעות הדבר היא שהעם רוצה לבטוח במלך שיציל אותם במקום לבטוח בה'!

בנוסף לכך, בהמשך הפרק מופיע "משפט המלך" (יא-יח), בו שמואל מזהיר את העם, שהמלך עלול 
לנצל אותם, עד כדי כך שהם יזעקו לה'!

על  ומצווה  העם  בקול  שומע  ה'  למלוכה,  שמואל  של  הנחרצת  וההתנגדות  האזהרות  כל  למרות 
שמואל לשמוע בקולם ולהמליך מלך.




