
 הרב שלמה מן ההר זצ"ל
 

 
1 

 

  דמוקרטיה ומלכות המשיח -ודוד שאול 
 . ידו ושוכתבה על, ג"מ פסח תשנ"חוה', עטרת כהנים'שיחה שנשא הרב ב

 .562-582' עמ, ו"תשנ' ו, מרחבים: בתוך
 97 - 82עמודים , ט"תשנ, מרחבים, ך ומקדש"עיוני תנ -" בהר יראה"
 
 

רואה אני צורך , יחס בהמשך לצדדים המלכותיים של שאול ושל דודיהואיל ובקשר לנושא זה את

 .יים שביניהםלהקדים דברים על שאול ועל דוד עצמם ועל היחסים האיש

 

 דוד ושאול .א

אדוני 'הוא פונה אליו בתואר , ביראת כבוד מופלגת, דוד מתנהג עם קודמו במלוכה שאול המלך

, וכשהוא מדבר עליו עם הבריו, פעם אחר פעם" משיח ה'ומכנה אותו ' אבי'הוא קורא לו ', המלך

קרה את אויבך ה ה  "הקב: שובחבריו אומרים לו שוב ו', משיח ה'ו' אדוני המלך': שאול מכונה על ידו

והוא מסרב לקבל זאת , "הבא להרגך השכם להרגו"והתורה אמרה , הוא רודף אחריך להרגך, לפניך

 .מהם

 

הם שישבו . ושאול נכנס לשם לעשות צרכיו, בפעם הראשונה היה זה כשדוד ואנשיו ישבו במערה

נכנס ההיסוס בלבו , בדוד, בוואמנם אחרי שאנשיו הפצירו . באפלה ראו אותו והוא לא ראה אותם

או אולי אין , ה ששאול יהרג על ידו"ושמא אמנם מסכים הקב, שמא הם צודקים במה שהם אומרים לו

ם. "דוד החליט להעמיד את עצמו במבחן. ה מנסה אותו בזה"סיון שהקביזה אלא נ קָּ ְכרת ֶאת ַויָּ ד ַוי  ו   דָּ

יל ְכַנף ט ֲאֶשר ַהְמע  אּול ַבלָּ יוַ : ְלשָּ ד א ֵלב ַוַיךְ ֵכן  ַאֲחֵרי ְיה  ו  ַרת ֶאתודָּ אּול תֹו ַעל ֲאֶשר כָּ ף ֲאֶשר ְלשָּ נָּ : כָּ

. ה שהוא לא פגע בו"ושטוב לפני הקב, שעוד לא הגיע יומו של שאול, בזה הבין דוד (ו-כד ה ,א שמואל)

י ֵמה" ה ל  ילָּ ל  יו חָּ שָּ ם 'ַויאֶמר ַלֲאנָּ ר ֶאת ֶאֱעֶשה א  בָּ יַח  ַהֶזה ַהדָּ ְמש  י ל  י 'הַלאדנ  י בֹו כ  ד  ְשלַֹח יָּ יַח ה ל   'ְמש 

  (.כד ז ,א שמואל): הּוא

 
הוא ראה אותו בצניעותו . במערה ראה דוד איך שאול יושב כשהוא עושה צרכיו, יש להוסיף כאן עוד

תו בדרגה שחשב שאין באפשרו, דוד ראה כאן גוף קדוש. המופלגת ונבהל מקדושת התנהגותו של שאול

משיח '. אי אפשר לנגוע בו לרעה, שאדם שמתנהג בקדושה כזאת, אז אמר בלבו! של בן אדם להיות כך

ד ֶאת ַוְיַשַסע" .'קדוש וטהור'אבל לעצמו יאמר , זאת יאמר לחבריו'  ה ו  ם  דָּ נָּ ים ְולֹא ְנתָּ ר  יו ַבְדבָּ שָּ ֲאנָּ

קּום ֶאל אּו לָּ ם  לשָּ אּול קָּ הְושָּ רָּ ֶרךְ  ַוֵיֶלךְ  ֵמַהְמעָּ , דוד קבע בזה כלפי קודמו שאול(. ח ,א כד שמואל):  ַבדָּ

שאול היה חושד בדוד שהלה . נורמות אחרות של התנהגות מכפי שהיה נהוג באותו זמן בכל העמים

אחרי , ואילו דוד עשה מאמצים לנסות לשכנע את שאול בחפותו, חוזומם לתפוס את המלוכה בכ

כדי שיראה איך הוא היה בידו ודוד , את כנף המעיל שכרת ממנו קרא אחריו והראה לו, ששאול התרחק

 . אבל חיש מהר השתלטה עליו שוב הרוח הרעה, ואמנם שאול השתכנע לפי שעה. לא פגע בו
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 :כך קרה גם בפגישה השנייה של דוד עם שאול

ב ים ֶאלוַויָּ פ  ְסַתֵתר בְ  אּו ַהז  ד מ  ו  ה ֵלאמר ֲהלֹוא דָּ תָּ ְבעָּ אּול ַהג  ְבַעת שָּ הג  ילָּ ימן ַהֲחכ  אּול : ַעל ְפֵני ַהְיש  ם שָּ קָּ ַויָּ

ְדַבר ַוֵיֶרד ֶאל תֹו ְשלֶֹשת מ  יף ְוא  ֵאל  ז  ְשרָּ יש ְבחּוֵרי י  ים א  פ  ְדַבר ֶאת ְלַבֵקשֲאלָּ ד ְבמ  ו  יף דָּ אּול : ז  ַחן שָּ ַוי 

ה ֲאֶשר ַעל ילָּ ְבַעת ַהֲחכ  ימן ַעל ְבג  ד יֵשב ַהדָּ  ְפֵני ַהְיש  ו  רֶרְך ְודָּ ְדבָּ ה ַבמ  רָּ ְדבָּ יו ַהמ  אּול ַאֲחרָּ א שָּ י בָּ :  ַוַיְרא כ 

י ים ַוֵיַדע כ  ד ְמַרְגל  ו  ְשַלח דָּ אּול ֶאל  ַוי  א שָּ כֹוןבָּ בא ֶאל: נָּ ד ַויָּ ו  ם דָּ קָּ ה ַויָּ נָּ קֹום ֲאֶשר חָּ אּול ַוַיְרא דָּ  ַהמָּ ם שָּ ד שָּ ו 

קֹוםֶאת  אּול ְוַאְבֵנר ֶבן ַכבֲאֶשר שָּ  ַהמָּ ם שָּ ל  ֵנר ַשר שָּ אּול שֵכב ַבַמְעגָּ אֹו ְושָּ םְצבָּ עָּ יו ְוהָּ יבתָּ ים ְסב  ַוַיַען :  חֹנ 

ד ַויאֶמר ֶאל ו  י ְוֶאל דָּ ת  יֶמֶלְך ַהח  יַשי ֶבן  ֲאח  הֲאב  י ְצרּויָּ י יֹוָאב ֵלאמר מ  י ֶאל ֲאח  ת  אּול ֶאל ֵיֵרד א  ַהַמֲחֶנה  שָּ

יַשי ַויאמֶ  יר ֲאב  ךְ  ֲאנ  מָּ יַשי ֶאל:  ֵאֵרד ע  ד ַוֲאב  ו  בא דָּ ֵשן  ַויָּ אּול שֵכב יָּ ֵנה שָּ ה ְוה  ם ַלְילָּ עָּ להָּ יתֹו  ַבַמְעגָּ ַוֲחנ 

ה יב ְמעּוכָּ ים ְסב  ם שְכב  עָּ יו ְוַאְבֵנר ְוהָּ ָאֶרץ ְמַרֲאשתָּ יוובָּ יַשי ֶאל:  תָּ ים ַהיֹו ַויאֶמר ֲאב  ַגר ֱאלֹה  ד ס  ו  ם ֶאת דָּ

א וא ה ַאֶכנּו נָּ ֶדךָּ ְוַעתָּ ְבךָּ ְביָּ יתי  ָאֶרץ ַפַעם ַאַחת ְולֹא ֶאְשֶנה לֹו ַבֲחנ  ד ֶאל:  ּובָּ ו  יַשי ַאל  ַויאֶמר דָּ יֵתהּוֲאב   ַתְשח 

ה קָּ ה ְונ  יַח ְיהוָּ ְמש  דֹו ב  ַלח יָּ י שָּ י מ  ד ַחי:  כ  ו  י  'ה ַויאֶמר דָּ םכ  ֶפנּו אֹו 'ה א  גֳּ ביֹו י  ה ֵיֵרדומֹו יָּ מָּ ְלחָּ ֵמת אֹו ַבמ   א וָּ

ה ְספָּ י : ְונ  ה ל  ילָּ ל  יַח  'המֵ חָּ ְמש  י ב  ד  ְשלַֹח יָּ ה ַקח 'המ  א ֶאת ְוַעתָּ יו  נָּ ית ֲאֶשר ְמַרֲאשתָּ ם  ְוֶאתַהֲחנ  ַצַפַחת ַהַמי 

נּו ה לָּ ד ֶאת: ְוֵנְלכָּ ו  ַקח דָּ ית ְוֶאת ַוי  ם  ַהֲחנ  ֶהם ְוֵאין רֶאה ְוֵאין יֹוֵדַע וְ  ֵתיֵמַרֲאשַצַפַחת ַהַמי  אּול ַוֵיְלכּו לָּ ֵאין שָּ

ים  ם ְיֵשנ  י ֻכלָּ יץ כ  יֵמק  ה ֲעֵליֶהם כ  ְפלָּ ה נָּ    (.יב-א, שם כו) "ַתְרֵדַמת ְיהוָּ

 

אך חיש מהר התחרט והוא בעצמו הקדים , דוד ביקש מאבישי שיקח הוא את החנית ואת צפחת המים

גם עכשיו . אבישי לא יוכל להתאפק ואת החנית שבידו יסיח בשאול כנראה חשש שמא ,ולקחם

אך מעתה דוד . לו ששוב לא ינסה לפגוע בו לרעה והבטיחהשתכנע שאול והודה בפני דוד על טעותו 

ד ֶאל ַויאֶמר. "אינו משלה את עצמו שההתפייסות תחזיק מעמד ו  ֶפה יֹום דָּ ה ֶאסָּ בֹו ַעתָּ ד ְבַיד ל  אּול  ֶאחָּ שָּ

י  ֵאין י טֹוב כ  ֵלטל  מָּ ֵלט ֶאל ה  מָּ ל א  י עֹוד ְבכָּ אּול ְלַבְקֵשנ  י שָּ ֶמנ  ים ְונֹוַאש מ  ְשת  ֵאלְגבּול  ֶאֶרץ ְפל  ְשרָּ  י 

דֹו יָּ י מ  ְמַלְטת   (.א, שם כז) "ְונ 

 

 שאול ודוד .ב

ַדעְ "אחרי הפגישה במערה אמר שאול לדוד . יש לדבר על דבר נוסף ֵנה יָּ ה ה  ה ְוַעתָּ מָּ ְמלֹוְך ְוקָּ לְֹך ת  י מָּ י כ  ת 

ֵאל ְשרָּ ְדךָּ ַמְמֶלֶכת י  ה ֶאת": בשעתו אמר שמואל לשאול( אכ ,כד,שם) "ְביָּ ַרע ְיהוָּ לֶ  קָּ ֵאל ֵמעָּ ְשרָּ יךָּ ַמְמְלכּות י 

ּהַהיֹום  נָּ ֶמךָּ  ּוְנתָּ הרע "א הו, כפי שהכיר אותו, שאול לא העלה בדעתו שדוד(. כח, שם טו) "ְלֵרֲעךָּ ַהּטֹוב מ 

ולכן היטה אוזן , לכן הוא נתן כל הזמן לרוח הרעה להשתלט עליו, שעליו דיבר שמואל" הטוב ממנו

והנה . הוא האמין שדוד רוצה להרוג אותו ולמלוך במקומו. ללחישותיהם של מספרי לשון הרע על דוד

בין שאמנם ה, כשהוא היה בידו במסיבות מביכות, משראה שדוד זה פעמיים לא נגע בו לרעה, עתה

מן הסתם העלה בדעתו שאילו היה דוד המלך . ביחסים שבין אדם לחברו דוד טוב ממנו בהרבה

, והוא שאול היה זה שנרדף על ידו, שמלכותו נקרעה ממנו, ה אומר לו"ודוד היה זה שהקב, הראשון

 .הוא לא היה מסוגל לחוס עליו, היה פוגש כך את דוד הרודף אותו והוא שאול
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 : הוא מוסיף ומדבר אל דוד ואומר לו. ה עדיין לא הכיר שאול את נפש דוד על בוריהאבל גם עת

י ַבה" ה ל  ְבעָּ שָּ ה ה  ם 'ְוַעתָּ ית ֶאת א  ם ַתְכר  י ְוא  י ַאֲחרָּ יד ֶאת  ַזְרע  יַתְשמ  י ְשמ  ֵבית ָאב  גם (. בכ, שם כד) "מ 

ם ְולֹא: "אומר לויהונתן . יהונתן ידידו ואוהבו של דוד משביע את דוד על כך י ְולֹא א  י חָּ ַתֲעֶשה  עֹוֶדנ 

ה ְולֹא ָאמּות י ֶחֶסד ְיהוָּ ד  מָּ ית ֶאת ְולֹא: ע  י ַעד ַתְכר  ם ֵבית  ם ְולֹא ְבַהְכר   ַחְסְדךָּ ֵמע  דְיֵבי וא ֶאת 'ת היעֹולָּ ו   דָּ

ה מָּ ֲאדָּ יש ֵמַעל ְפֵני הָּ יַע ֶאת ַויֹוֶסף  ...א  ן ְלַהְשב  תָּ ד ְיהֹונָּ ו  י דָּ תֹו אתֹו כ    "ַאֲהַבת ַנְפשֹו ֲאֵהבֹו ְבַאֲהבָּ

ְשַבְענּו ְשֵנינּו ֲאַנְחנּו ְבשֵ  ַויאֶמר: "ובהמשך עוד(. יז-יד, שם כ) לֹום ֲאֶשר נ  ד ֵלְך ְלשָּ ו  ן ְלדָּ תָּ  ֵלאמר 'ם הְיהֹונָּ

י ּוֵבין ַזְרֲעךָּ ַעד 'ה י ּוֵביֶנךָּ ּוֵבין ַזְרע  ְהֶיה ֵבינ  ם י  , גם שאול וגם יהונתן מניחים, שניהם(. מב, כשם ) "עֹולָּ

תמנע מדוד לעשות את מה שהם חושדים בו שהוא אולי יעשה להכרית את ', שרק שבועה בשם ה

 .כרון לדורותישלא ישאר מהם ז, זרעם ואת שמם

 

א: "הנה אנו מוצאים את סיפורו של שמעי בן גרא: כמה היה רחוק דוד מחשדות אלה ו   ַהֶמֶלךְ  ּובָּ  ַעד דדָּ

ים ְשַפַחת ֵבית , (רחו מפני אבשלום בנוובב) ַבחּור  מ  יש יֹוֵצא מ  ם א  שָּ ֵנה מ  אּול  ְוה  י ֶבן ּוְשמֹושָּ ְמע  א  ש  ֵגרָּ

צֹוא ּוְמַקֵללוי ים ֶאת: ֵצא יָּ נ  ֲאבָּ ד  ַוְיַסֵקל בָּ ו  ל ְוֶאתדָּ ל כָּ ד ְוכָּ ו  ל ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך דָּ ם ְוכָּ עָּ ב הָּ יוַהג  ינֹו ר  ימ  ם מ 

ְשמאלֹו ַעל ָאַמרְוכה : ּומ  יָּ יש ַהְבל  ים ְוא  מ  יש ַהדָּ י ְבַקְללֹו ֵצא ֵצא א  ְמע  ֶליךָּ : ש  יב עָּ אּול  כל ְדֵמי ֵבית 'הֵהש  שָּ

ֵתן ה יו ַוי  ַלְכתָּ ַתְחתָּ ה ְבַיד  ֶאת 'ֲאֶשר מָּ לֹוםַהְמלּוכָּ ֶתךָּ כ   ַאְבשָּ עָּ ְנךָּ ְברָּ הְבֶנךָּ ְוה  ים ָאתָּ מ  יש דָּ ַויאֶמר : י א 

יַשי ֶבן ה -ֲאב  ה ְיַקֵלל ַהֶכֶלב ַהֵמת ַהֶזה ֶאת ֶאלְצרּויָּ מָּ ה ַהֶמֶלְך לָּ י ַהֶמֶלְך ֶאְעְברָּ ה  ֲאדנ  ירָּ א ְוָאס  :  ראשֹו ֶאתנָּ

י ה ַויאֶמר ַהֶמֶלְך ַמה ה כה ְיַקֵלל כ  ֶכם ְבֵני ְצרּויָּ י ְולָּ ה ֵכן ֵלל ֶאתקַ  לֹוָאַמר  'ל  יתָּ ש  י יאַמר ַמדּוַע עָּ ד ּומ  ו  :  דָּ

ד ֶאל ו  יַשי  ַויאֶמר דָּ ל ְוֶאלֲאב  י ֲאֶשר כָּ ֵנה ְבנ  יו ה  דָּ ֵמַעי ְמַבֵקש ֶאת ֲעבָּ א מ  צָּ י יָּ י ְוַאף כ  ה ֶבן  ַנְפש  יַעתָּ ינ   ַהְימ 

י ָאַמר יַקֵלל כ  חּו לֹו ו  ו    ...'לֹו ה ַהנ  י ַוֵיֶלְך דָּ ְמע  ֶרְך ְוש  יו ַבדָּ שָּ לֹוְך ַוְיַקֵלל ַויְ  הֵלךְ ד ַוֲאנָּ תֹו הָּ ר ְלֻעמָּ הָּ ַסֵקל ְבֵצַלע הָּ

י נ  ֲאבָּ רבָּ פָּ ַפר ֶבעָּ תֹו ְוע   (. יג-ח, טז 'ב שמואל) "ם ְלֻעמָּ

 

שדוד מינה אותו אחרי כן להיות רבו של בנו , כך נוהג איש ממשפחת בית שאול תלמיד חכם גדול

ם ְליֹוָאש בֶ : "אבל בעניינו של דוד אנו מוצאים(. ק ומצודת דוד"ח רד, כים במל)שלמה  ְשַנת ְשַתי   ןב 

הּו ֶבן ַלְך ֲאַמְציָּ ֵאל מָּ ְשרָּ ז ֶמֶלְך י  ה, יֹוָאש יֹוָאחָּ ר ְבֵעיֵני ה.. .ֶמֶלְך ְיהּודָּ שָּ יו' ַוַיַעש ַהיָּ ד ָאב  ו  ְככֹל   :ַרק לֹא ְכדָּ

ה יֹוָא ֲאֶשר שָּ העָּ שָּ יו עָּ ים ֶאת ַהמֶ . ..ש ָאב  יו ַהַמכ  דָּ דֹו ַוַיְך ֶאת ֲעבָּ ה ְביָּ כָּ ה ַהַמְמלָּ ְזקָּ י ַכֲאֶשר חָּ יוַוְיה   ֶלְך ָאב 

ית, (אלה שהרגו את יואש) ים לֹא ֵהמ  ה לֵ   :ְוֶאת ְבֵני ַהַמכ  ה ְיהוָּ ּוָּ תּוב ְבֵסֶפר תֹוַרת מֶֹשה ֲאֶשר צ  אמֹר ַככָּ

יש ְבֶחְטאֹו ימות לֹא יּוְמתּו  ם א  י א  ים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות כ  נ  ים ּובָּ נ  ת)ָאבֹות ַעל בָּ  (. ו-א, מלכים יד" )(יּומָּ

 

אלא , לא תלה אותה בדוד, שהרי כך נהג גם דוד, מידה טובה זו שאפשר היה לתלותה במסורת אבות

שיחלקו את הכבוד , יא מדודואולי גם זאת מסורת ה. ה בתורהואמר שהוא עושה כן לפי שכך נצטו

יו : "וה במפורש אברהם אבינויווכך צ, ולא לחלוק את הכבוד לבן אדם, לתורה ולנותן התורה י ְיַדְעת  כ 

יו ְוֶאת ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת נָּ ְמרּו ֶדֶרְך  בָּ יו ְושָּ ט 'הֵביתֹו ַאֲחרָּ ְשפָּ ה ּומ  קָּ (. יט, חבראשית י) ַלֲעשֹות ְצדָּ
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והדבר השני הוא שכך יעשו לא מפני , הדבר האחד שיעשו צדקה ומשפט: וה שני דבריםוצאברהם י

 .'אלא מפני שזוהי דרך ה, וה להםיושאברהם צ

 

ֵקן. "עוד משהו על דוד ד זָּ ו  ים, ְוַהֶמֶלְך דָּ מ  א ַביָּ ים, ַוְיַכֻסהּו; בָּ ד  ַחם, ַבְבגָּ למה (. א, מלכים א" )לֹו, ְולֹא י 

כל המבזה בגדים אינו נהנה , אמרו רבותינו"? שבגדים לא יוכלו לחמם אותו, דודיקרה דבר זה ל

כשראה : ומדרש אגדה אמר רבי שמואל בר נחמני. לפי שקרע את כנף המעיל לשאול, מהם לסוף

, ה"כך דרכו של הקב. (י שם"רש." )דוד את המלאך עומד בירושלים וחרבו בידו נצטנן דמו מיראתו

וביה על אותו  ומיניה', סיון ולא נגע במשיח הידוד שכר גדול על שעמד בנמצד אחד הוא משלם ל

ולא מצא דרך מכובדת , מעניש אותו על שביזה את בגדי המלך וכרת את כנף מעילו מעשה הוא

 .סיון זה שנתנסה בוימלט מן המלכודת שהיתה טמונה בנייותר לה

 

 בחירת דוד. ג

תי אל עיר ילוקים מבית עובד אדום הג-את ארון האכשהעלה דוד . ועוד משהו על דוד ועל שאול

ֵרְך ֶאת ", רקד דוד לפני הארון עד כלות כוחותיו, דוד ד ְלבָּ ו  ב דָּ שָּ יַכל ַבת; ֵביתֹוַויָּ אּול  ַוֵתֵצא מ  שָּ

ד ַותֹאֶמר ַמה ו  ְקַראת דָּ ה ַהיֹום ְלֵעיֵני ַאְמ  ל  ְגלָּ ֵאל ֲאֶשר נ  ְשרָּ ְכַבד ַהיֹום ֶמֶלְך י  ְגלֹות נ  לֹות נ  גָּ יו ְכה  דָּ הֹות ֲעבָּ

ים ֵרק  ד ֶאל .ַאַחד הָּ ו  יַכל ַויֹאֶמר דָּ ְפֵני , מ  ַחר 'הל  ל ֲאֶשר בָּ כָּ יְך ּומ  י ֵמָאב  יד ַעל ֵביתֹו ְלצַ  ב  ג  י נָּ ַעם וֹות אֹת 

ְפֵני  ַעל 'ה י ל  ַחְקת  ֵאל ְוש  ְשרָּ שאהיה נגיד על , הכך הוא אומר ל, בחר בי' ה(. כא-כ, ו ,ב שמואל) "הי 

הם . 'שיראו ממני עד כמה חייב אדם לכבד את ה, האני חייב להיות להם לדוגמ, על ישראל' עם ה

ה "אם וכאשר הקב, גם כשהוא מלך, צריכים ללמוד ממני שחייב אדם לוותר על כבודו האישי

לכן , ונהגתי כך ובגלל שאני נוהג כך, אביך שאול וכל בית אביך לא הבינו, את זה, מתכבד על ידי כך

בית אבא היתה מלכות נאה : אמרה לו, ובדרש: "ק"ל רד"וז. רי שפסל את שאולחלמלך א' בחר בי ה

. כולם היו מכובדים ממך, חלילה להם אם נראה לאחד מהם פיסת יד או פיסת רגל מגולה, משלך

כבוד שמים של בית אביך היו מניחים : אמר לה' אשר בחר בי מאביך' לפני ה? 'מה אמר לה דוד

דוד לא היה מדבר סרה , "אבל אני מניח כבוד עצמי ומתעסק בכבוד קוני, ומתעסקים בכבוד עצמם

אם הוא היה זה , לוקים-ששאול לא היה רוקד כמוהו לפני ארון הא, בשאול לולא למד מדברי מיכל

יַכל ַבת: המקרא רומז לכך כשהוא אומר כאן. שהעלה את הארון אּול ַוֵתֵצא מ   .שָּ

 

כמה (: יומא כב ב)במקום אחד אמרו . ל אמרו בכמה מקומות דברים חמים מאוד על שאול המלך"חז

כמה סמוך ומובטח ואין צריך לחלות ולדאוג מכל : י"ורש, לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה

שהרי מצינו שאול נכשל באחת ועלתה לו לרעה לקנוס עליו מיתה לבטל , ה בעזרו"מי שהקב, רעה

בן שנה : "ובהמשך הוסיפה ואמרה שם הגמרא. ודוד נכשל בשתיים ולא עלתה לו לרעה, כותומל

( ב, סוכה נב)במקום אחר אמרו ". כבן שנה שלא טעם טעם חטא: שאול במלכו אמר רב הונא

אדם שת ומתושלח , דוד באמצע: 'שבעה רועים'. ושבעה רועים ושמונה נסיכי אדם מאן נינהו"...
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ישי ושאול ושמואל ועמוס : 'שמונה נסיכי אדם'ומאן נינהו , עקב ומשה בשמאלואברהם י, מימינו

סטוריה של עם יהנה מנו אותו בין האישים הגדולים ביותר בכל הה" ,דקיה ומשיח ואליהויצפניה צ

? ומדוע לא זכה שאול, ה"מדוע זכה דוד לפני הקב, על רקע זה תגדל התמיהה, ישראל בכל הדורות

מפני מה לא : אמר רב יהודה אמר שמואל. "ביעו את התלבטותם בשאלה זאתל ה"ואמנם גם חז

דאמר רבי יוחנן אמר רבי שמעון בן , מפני שלא היה בו שום דופי? נמשכה מלכות בית שאול

מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחור שאם תזוח  אין: יהוצדק

ויתגאו המלכים היוצאים , שלא היה בו שום דופי משפתה" )וריךאומרים לו חזור לאח, דעתו עליו

מפני מה נענש : אמר רב יהודה אמר רב(. י"המואביה רש, אבל דוד מרות אתי, מזרעו על ישראל

 שמתחילת מלכותו, על כבודו מפני שמחל? (י"רש, לבא לידי דבר שעליו ניטל ממנו מלכות)שאול 

, מה יושיענו זה, ובני בליעל אמרו'שנאמר , (י"רש, כדאי למלוךמחל על כבודו וגילה על עצמו שאינו 

ומסקנא דמילתא שאמרו )' ויעל נחש העמוני'וכתיב , "ויהיה כמחריש, ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה

לא יומת איש , תנו את האנשים ונמיתם והוא אמר, מי האומר שאול ימלוך עלינו בתמיהה, ישראל

 (. ב, יומא כב - "היום הזה

 

 שכר דוד .ד

י ֶאת ַזְרֲעךָּ ַא", ההבטחה לדוד היא גדולה ביותר ימֹת  ַכְבתָּ ֶאת ֲאבֶֹתיךָּ ַוֲהק  ֶמיךָּ ְושָּ ְמְלאּו יָּ י י   ֲחֶריךָּ ֲאֶשרכ 

י ֶאת ַמְמַלְכתֹו ינֹת  ֵמֶעיךָּ ַוֲהכ  ֵסא ַמְמַלְכתֹו ַעד עֹו :ֵיֵצא מ  י ֶאת כ  י ְוכַֹנְנת  ְשמ  ת ל  ְבֶנה ַבי  םהּוא י  י  :לָּ ֲאנ 

ְהֶיה ֶאְהֶיה י ְלֵבן לֹו ְלָאב ְוהּוא י  םֲאֶשר ְבַהֲעו ל  ְגֵעי ְבֵני ָאדָּ ים ּוְבנ  ש  יו ְבֵשֶבט ֲאנָּ י לֹא  :ֹתֹו ְוהַֹכְחת   ְוַחְסד 

ֶמנּו סּור מ  ֶניךָּ  יָּ ְלפָּ י מ  רֹת  אּול ֲאֶשר ֲהס  ם שָּ י ֵמע  רֹת  ם ַמְמַלְכְתךָּ ַעדְוֶנְאַמן ֵביְתךָּ ּו :ַכֲאֶשר ֲהס  ֶניךָּ , עֹולָּ   :ְלפָּ

כֹון ַעד ְהֶיה נָּ ְסֲאךָּ י  ם כ  כֹון ַעד(. "טז-יב, ז ,ב שמואל" )עֹולָּ ְהֶיה נָּ ְסֲאךָּ י  ם כ  זאת היא הבטחה לימי , "עֹולָּ

ועוד יותר מדויק לזרעו של , שכסא המלוכה שמור לזרעו של דוד, לימות המשיח, סוף גאולתנו

ְבֶנה : "שלמה םהּוא י  ֵסא ַמְמַלְכתֹו ַעד עֹולָּ י ֶאת כ  י ְוכַֹנְנת  ְשמ  ת ל  , לא תעשה, ראה ספר המצוות" )ַבי 

 (.וה שסבומצ

 

, ורק ציינו כאן את העובדה, ל בגמרא לא גילו לנו במפורש במה זכה דוד בהבטחה הגדולה הזאת"חז

טה חסד ילשאול לא הו, ועובר לו על פשעיו פעם אחר פעם, ה חסד ומסייע לו"שלדוד נוטה הקב

מוצא רמז בלשון , בחידושי אגדות, א שם"אלא שהמהרש. כזה ואינו מוותר לו אפילו לא פעם אחת

, יני המלוכהימפני שחטאו של שאול במלחמת עמלק הוא חטא בענ, סיבה אחת היא לדעתו. הגמרא

גג בחיים ובשליחות ישראל ובשמם הוא משאיר את א, ה בשליחות ישראל"הוא נשלח על ידי הקב

על זה הפסיד את , ון שחטא בתפקידו כמלךווכי, הוא חוטא בזה בשם כל העם. ומביא בקר וצאן

וכן גם , שבע לא כמלך אלא כאדם פרטי אבל דוד חטא באוריה בעלה הראשון של בת. המלוכה

שמנאם ". לא היה זה לצורך הממלכה לדעת את מספר בני ישראל, כאשר שלח למנות את ישראל

שמלך על עם  לשמח לבורק , שלא היה יוצא למלחמה ולא עושה בהם דבר בעת ההיא, רךשלא לצו
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ויכול היה , ואמנם שני דברים אלה יכול היה לבצע רק מפני שהיה מלך(. ג, ן במדבר א"רמב)רב 

  .אבל הם לא נעשו לצורך הממלכה ובשמה, לצוות על יואב שיעשה עבורו

 

אינו נכנע מתוכחתו של הנביא ומתנצל , ל איתן בדעתוששאו, א בכך"סיבה שנייה רואה המהרש

רק אחרי " חטאתי"ואומר את המלה . על שהשאיר צאן ובקר מעמלק, ר פעם לפני שמואלחפעם א

אותו על המעשה  חמת זאת דוד כשבא נתן הנביא להוכילעו. ששמואל דוהה את כל התנצלויותיו

, לים של התנצלותידאי כמה מוו היו בואף על פי שגם ל, שבע שעשה באוריה החתי בעלה של בת

 .ודוד מקבל תוכחה מיד, החשאול אינו מוכן לקבל תוכ". חטאתי"לה יענה לנביא רק במ

 

. למדה דוד מאבי שבטו יהודה, שמידה זו של יכולת ומוכנות לקבל תוכחה, בעניותנו אפשר להוסיף

יהָּ ֵלאמֹ .גלה שהיא הרהתכשנ, שרףיהיא מוצאת לה: יהודה הודה במעשה תמר מ  ה ֶאל חָּ ְלחָּ יא שָּ ר ְוה 

ה רָּ י הָּ יש ֲאֶשר ֵאֶלה לֹו ָאנֹכ   יו שלחאף על פי שהיתה מיועדת לא, כיון שנחשדה לאדם אחר); ְלא 

ֵאֶלה, (בעלה שמת ים ְוַהַמֶּטה הָּ יל  י ַהחֶֹתֶמת ְוַהְפת  א ְלמ  ה  :ַותֹאֶמר ַהֶכר נָּ ה , ַוַיֵכר ְיהּודָּ ְדקָּ ַויֹאֶמר צָּ

ימ   יהָּ , ֶמנ  י ַעל ֵכן לֹא ְנַתת  י, כ  ה ְבנ  ואף דוד תולה , בזכות מידה זו זכה דוד (וכ-הכ ,חת לבראשי)" ְלֵשלָּ

יד ּוְבֵבית : "את המלכות שניתנה לו מן השמים באביו הראשון יהודה ואומר ג  ַחר ְלנָּ ה בָּ יהּודָּ י ב  כ 

ה לְ  צָּ י רָּ י ב  ְבֵני ָאב  י ּוב  ה ֵבית ָאב  לְיהּודָּ יְך ַעל כָּ ֵאל ַהְמל  ְשרָּ   .(ד, כח, אדברי הימים ) "י 

 

הם רק אמרו , ל"לא מצאנו רמז במקרא ולא גילו לנו חז, למה הוא זכה במלכות, על ישי אבי דוד

א " :יזכה בזכותו של ישי חשהמשי, וכן אומר ישעיהו הנביא( ב, שבת נח)שהוא היה חסיד מופלג  צָּ ְויָּ

י, חֶֹטר שָּ ֵגַזע י  ְפֶרה, ְוֵנֶצר ;מ  יו י  שָּ רָּ שָּ ה... מ  יָּ ים, ַביֹום ַההּוא, ְוהָּ ַשי ֲאֶשר עֵֹמד ְלֵנס ַעמ  ם , שֶֹרש י  יו גֹוי  ֵאלָּ

ְדרֹשּו כי גדול מי שמאזין לתוכחה , אולי גם ישי התבלט במידה זו, מי יודע .(י-ישעיהו יא א" )י 

  .ומתקן מעשיו על פיה

  

 מלכות שאול .ה

בממלכה שלו אין למלך , הוא יצק דפוס למלכות. המלך הראשון אחרי משה רבנו ויהושעשאול היה 

ושמואל  "'הקימותי את דבר ה', ברוך אתה לה: "כששאול בא אל שמואל ואמר לו .לוטיושלטון אבס

כי יראתי את : "עונה שאול" ?וקול הבקר אשר אנכי שומע, ומה קול הצאן הזה באזני: "אומר לו

ששאול '? כי יראתי את העם ואשמע בקולם'מה אנו לומדים מן המלים , "ולםהעם ואשמע בק

אמנם אין זו אותה דימוקרטיה כפי שאנו מבינים . שהמלך צריך לשמוע בקול העם, הנהיג במלכותו

, ישנם דברים שאין המלך יכול להכריע בהם לבדו. אבל זהו שלטון של שרים במובן מסוים, אותה

 .לטה מחייבת גם אותוחוהה, והם מחליטים, ומציע לפניהם את הדבר אלא הוא אוסף את השרים

אּול ֶאל: "כך עשה שאול כשרצה להרוג את דוד ן ְבנֹו ְוֶאל ַוְיַדֵבר שָּ תָּ ל יֹונָּ ד כָּ ו  ית ֶאת דָּ מ  יו ְלהָּ דָּ  ...ֲעבָּ

יו אּול ָאב  ד טֹוב ֶאל שָּ ו  ן ְבדָּ תָּ יו ַאל ֶיחֱ , ַוְיַדֵבר ְיהֹונָּ דַויֹאֶמר ֵאלָּ ו  א ַהֶמֶלְך ְבַעְבדֹו ְבדָּ ךְ , טָּ א לָּ טָּ י לֹוא חָּ , כ 
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יו י ַמֲעשָּ ה גְ . ְלךָּ ְמאֹד טֹוב, ְוכ  ה ְתשּועָּ י ַוַיַעש ְיהוָּ ְשת  ֶשם ֶאת ַנְפשֹו ְבַכפֹו ַוַיְך ֶאת ַהְפל  ל ַויָּ ה ְלכָּ דֹולָּ

י לְ  ק  ם נָּ א ְבדָּ ה ֶתֱחטָּ מָּ ח ְולָּ ְשמָּ יתָּ ַות  א  ֵאל רָּ ְשרָּ םי  נָּ ד ח  ו  ית ֶאת דָּ מ   (.ח-א, יט' שמואל א) הָּ

 

מה עם החיילים חמל יבעניינהפלשתים הוא מתייעץ גם באחת מן המלחמות הראשונות שלו עם 

ים ַליְ : "ובפרט אחד הוא גם מבטל את דעתו בפני דעתם, שלו ְשת  ה ַאֲחֵרי ְפל  אּול ֵנְרדָּ ה ַויֹאֶמר שָּ לָּ

ֶהם ַעד ה בָּ בֹזָּ לאֹור ַהבֹ ְונָּ יש ַויֹאְמרּו כָּ ֶהם א  אֵ ... ַהּטֹוב ְבֵעיֶניךָּ ֲעֵשה ֶקר ְולֹאַנְשֵאר בָּ ְשרָּ ל י  ל ַויֹאֶמר ֶאל כָּ

אּול ם ֶאל שָּ עָּ ד ַויֹאְמרּו הָּ ְהֶיה ְלֵעֶבר ֶאחָּ י נ  ן ְבנ  תָּ י ְויֹונָּ ד ַוֲאנ  ְהיּו ְלֵעֶבר ֶאחָּ .. .ַהּטֹוב ְבֵעיֶניךָּ ֲעֵשה, ַאֶתם ת 

לָּ  אּולַוי  ן ְושָּ תָּ אּו, ֵכד יֹונָּ צָּ ם יָּ עָּ ֵכד :ְוהָּ לָּ י ַוי  ן ְבנ  תָּ י ּוֵבין יֹונָּ ילּו ֵבינ  אּול ַהפ  ן ַויֹאֶמר שָּ תָּ אּול  :יֹונָּ ַויֹאֶמר שָּ

ן ֶאל תָּ ה ַוַיֶגד, יֹונָּ יתָּ ש  י ֶמה עָּ ה ל  ידָּ ְקֵצה ַהַמֶּטה ֲאשֶ  ַהג  י ב  ַעְמת  עֹם טָּ ן ַויֹאֶמר טָּ תָּ י ְמַעט ְדַבש רלֹו יֹונָּ ד   ְביָּ

י ָאמּות ְננ  אּול: ה  ף, ַויֹאֶמר שָּ ים ְוכֹה יֹוס  ן  כֹה ַיֲעֶשה ֱאלֹה  תָּ מּות  יֹונָּ י מֹות תָּ אּול  כ  ם ֶאל שָּ עָּ ַויֹאֶמר הָּ

ה ַחי ה ילָּ ל  ֵאל חָּ ְשרָּ ה ַהזֹאת ְבי  ה ַהְגדֹולָּ ה ַהְישּועָּ שָּ מּות ֲאֶשר עָּ ן יָּ תָּ פֹ' ֲהיֹונָּ ם י  ַשֲעַרת רֹאשֹו ַאְרצָּ א  ה ל מ 

ה ַהיֹום ַהֶזה שָּ ים עָּ ם ֱאלֹה  י ע  ן ְולֹא ֵמת; כ  תָּ ם ֶאת יֹונָּ עָּ ְפדּו הָּ  (.מה-לו, שם יד) .ַוי 

 

ים "ראה מלב)שכך היה הנוהג במלכויות של הגויים , אם נחפש במקרא נמצא? ממי למד שאול דבר זה

ְראּו : "ים אנו קוראיםבמלכותו של פרעה מלך מצר(. על מגילת אסתר ה ַוי  ְימָּ ְצרָּ ם מ  י ְכבֹוא ַאְברָּ ַוְיה 

ים ֶאת ְצר  י ַהמ  ה כ  שָּ א  וא ְמאֹד הָּ ה ה  פָּ ּה ֶאל :יָּ ֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהְללּו אֹתָּ ּה שָּ ְראּו אֹתָּ ה ַוי  שָּ א  ֵבית , ַפְרעֹה ַוֻתַקח הָּ

ים ֶאת" א אל, לא פרעה שלח לקחתה(. טו-יד, בראשית יב)  "ַפְרעֹה ְצר  ְראּו ַהמ  י ַוי  ה כ  שָּ א  וא  הָּ ה ה  פָּ יָּ

ּה ֶאל"שהשרים צריכים לראותה ' המצרים'החליטו . "ְמאֹד ֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהְללּו אֹתָּ ּה שָּ ְראּו אֹתָּ  ."ַפְרעֹה ַוי 

שרי "ואחריהם  "המצרים"קודם , השרים החליטו להחרים אותה מבעלה ולקחת אותה אל בית פרעה

בתחילה אמנם סיפור המעשה שונה , ובאבימלך מלך פלשתים. הם המחליטים והם גם העושים "פרעה

ם ֶאל: "במקצת הָּ יֶמֶלְך  ַויאֶמר ַאְברָּ ְשַלח ֲאב  וא ַוי  י ה  ְשתֹו ֲאחֹת  ה א  רָּ ר ֶמֶלךְ שָּ ַקח  ְגרָּ ה ֶאתַוי  רָּ בראשית " )שָּ

י: "אבל אחרי כן(. ב, כ ים ֶאל ֲאב  בֹא ֱאלֹה  ה, ֶמֶלךְ ַויָּ ְילָּ ה ֲאֶשר , ַויֹאֶמר לֹו; ַבֲחלֹום ַהלָּ שָּ א  ְנךָּ ֵמת ַעל הָּ ה 

וא ַקְחתָּ ְוה  ַעל, לָּ ים הָּ ... ְבֻעַלת בָּ ר  ל ַהְדבָּ יו ַוְיַדֵבר ֶאת כָּ דָּ ל ֲעבָּ א ְלכָּ ְקרָּ יֶמֶלְך ַבבֶֹקר ַוי  ֵאֶלה ַוַיְשֵכם ֲאב 

ים ְמ  ש  ֲאנָּ יְראּו הָּ הוא צריך לקרוא לחכמים , הלוא זהו חלום. הוא לא קרא לאברהם מיד". אֹדְבָאְזֵניֶהם ַוי 

. הוא צריך גם להתייעץ עם כל מי שיש לו מה להגיד בממלכה. ולחרטומים שיגידו לו את פשר החלום

והחלום הוא רק , שה יפה מאודיהא. הוא מציע את הדברים בפני השרים. ין הנוגע לממלכהיכי זהו ענ

ְוא ְיַדֵברּו"ר וכבר נאמ, חלום כי . שב בחלוםחשמא יגידו לו השרים שאין להת( ב, זכריה י" )ַוֲחלֹמֹות ַהשָּ

יווצר , שהישה יפה ואם ישלח את האיכי המלך צריך שתהיה לו א, הלוא זה דבר מלכות הנוגע לכולם

, לוהכ אלא הוא אינו קובע את, זאת אמנם ממלכה שבה המלך הוא הקובע. על ידי כך תקדים ממלכתי

אבל הוא , הם לא אמרו כלום' וייראו האנשים מאוד'. וישנם דברים שבהם הוא זקוק להסכמת השרים

יֶמֶלְך "אז . אז צריך להחזיר אותה לבעלה, אם זה כך שהם יראים, הבין אותם ואמר לעצמו א ֲאב  ְקרָּ ַוי 

ךְ  י לָּ את  טָּ נּו ּוֶמה חָּ יתָּ לָּ ש  ם ַויֹאֶמר לֹו ֶמה עָּ הָּ כמאה ושמונים , ושוב במצרים(. ט-ב, בראשית כ)  "ְלַאְברָּ

ופרעה נוכח לדעת שיש בנער זה חכמה , עומד לפני פרעה, "העבד, הנער העברי"יוסף . שנה אחרי כן
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הוא מקבל להטיל על יוסף את התפקיד שעליו המליץ יוסף . הוא רצה מיד לקבוע דבר, עילאית

יםלְ : "כפי שאומר דוד בהלל, כמתבקש מפתרון החלום יב  ם ְנד  י ע  יב  ם  הֹוש  יֵבי ַעמֹו, ע  , תהלים קיג) "ְנד 

אך אינו מעז לעשות כן מיד . לפועל במצרים מוציא ולרב, מתכנן אלוף לרב למנות אותו לרב( ח

מן הסתם הוא מסתכל מסביב כשהוא מתבונן בפניו . על כגון זה הוא צריך להתייעץ עם שריו. ובעצמו

יו: "רגשוגם הם הת. של כל אחד ואחד דָּ ל ֲעבָּ ר ְבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני כָּ בָּ יַטב ַהדָּ כדי לבחון את תגובת , "ַוי 

ים בֹו: "עבדיו הוא אומר להם יש ֲאֶשר רּוַח ֱאלֹה  ֶזה א  א כָּ ְמצָּ הבין ששתיקה זו , וכאשר כולם שתקו" ֲהנ 

ים אֹוְתךָּ : "אז אמר ליוסף, משמעותה הסכמה יַע ֱאלֹה  מֹוךָּ  ַאֲחֵרי הֹוד  ם כָּ כָּ בֹון ְוחָּ ל זֹאת ֵאין נָּ  "ֶאת כָּ

כשמתגלה , כשהשעה צריכה לכך, שבמקרה חריג, בזה קבע מלך מצרים תקדים(. מא-כח, בראשית מא)

שעל כמותו כתוב , וכשהוא נוסף לכך גם עבד, אפשר להעלותו לגדולה גם כשהוא נער, חכם מופלג

ומתקדים זה מן הסתם למד . )י ללבוש בגדי שריםואינו רשא, שאינו יכול למלוך, בנימוסי המדינה

 ,[יג, שמואל יח, שאול כשבתהילה קירב את דוד ומינה אותו לשר אלף

 

ַדע ֶאת יֹוֵסף", על הנעשה במצרים אנו לומדים עוד ם ֲאֶשר לֹא יָּ י  ְצרָּ ש ַעל מ  דָּ ם ֶמֶלְך חָּ קָּ ַויֹאֶמר ֶאל   :ַויָּ

ֵאל רַ  ְשרָּ ֵנה ַעם ְבֵני י  ֶמנּוַעמֹו ה  צּום מ  ה: ב ְועָּ ְתַחְכמָּ ה נ  בָּ כאן יש כבר הרבה יותר (. ט-שמות א ח.." ).הָּ

ויקם מלך חדש : "ל המדרש"וז, אלא אומר אל עמו, פרעה אינו מתייעץ עתה עם השרים, דמוקרטיה

הדא , חידשו גזירות עליהם( ויעצמו במאוד מאוד... שבני ישראל פרו וישרצו)ן שראו המצרים כך וכיו

אלא שאמרו המצרים ? והלא פרעה עצמו היה, למה קראו מלך חדש". ויקם מלך חדש"וא דכתיב ה

והאיך נזדווג , עד עכשיו משלהם אנו אוכלים, שוטים אתם: אמר להם, בא ונזדווג לאומה זו: לפרעה

עד שאמר , הורידוהו מכסאו שלושה חדשים, כיון שלא שמע להם, ייםחאילולא יוסף לא היינו ? להם

-ח, שמות רבה א" )'ויקם מלך הדש'לפיכך כתיב . והשיבו אותו, כל מה שאתם רוצים הריני עמכם: םלה

ימּו: "והנה בהמשך כתוב(. ט ש  יו ַויָּ לָּ ים עָּ ס  ֵרי מ  פרעה לא רצה ', וישם'ולא ' וישימו'( יא, שמות א)" שָּ

שאינו , ג עם עם זרעד שראשי העם יכתבו את זה בספר החוקים שכך יש לנהו, לעשות זאת בעצמו

כשמשה מנבא על בואו , ובסופו אנו שומעים. זה סיפורו של תחילת השיעבוד, מתושבי הארץ מתחילה

ים ְויַ : "של הארבה ש  ֲאנָּ נּו ְלמֹוֵקש ַשַלח ֶאת הָּ ְהֶיה ֶזה לָּ ַתי י  יו ַעד מָּ ' ַעְבדּו ֶאת הַויֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאלָּ

ם ֱאלֵֹהיֶהם ֲהֶטֶרם ֵתַדע י  ְצרָּ ה מ  י ָאְבדָּ : לפני כן נאמר. הם מדברים בלי ששאל עצה מהם(. ז,י מותש) "כ 

יו" דָּ בֹו הּוא ַוֲעבָּ , בעוד שהוא עדיין עומד בהכבדת הלב, ועתה נתרכך לבם, (לד,ט מותש" )ַוַיְכֵבד ל 

ְרדּו: "והוא מזהיר את פרעה ואומר, ובהמשך הם שומעים ממשה רבנו על מכת בכורות ֶדיךָּ  ְויָּ ל ֲעבָּ כָּ

ם ֲאֶשר ְבַרְגֶליךָּ  עָּ ל הָּ ה ְוכָּ י ֵלאמֹר ֵצא ַאתָּ ְשַתֲחוּו ל  הנה משה רבנו מעז עתה (. ח, יא מותש" )ֵאֶלה ֵאַלי ְוה 

ואם אתה תסרב , וציפו להסכמתך, עבדיך אמרו לך את זה כבר לפני כן שתשלח אותם: להגיד לפרעה

רְ : "הם יטלו את השלטון בידיהם, עתה ֶדיךָּ ֵאֶלה ֵאַליְויָּ ל ֲעבָּ : והוא בעצמו הלך, ופרעה התכופף, "דּו כָּ

ה" ם ַפְרעֹה ַלְילָּ קָּ ל, ַויָּ ל הּוא ְוכָּ יו ְוכָּ דָּ ם ֲעבָּ י  ְצרָּ ה ְבמ  ה ְגדֹלָּ קָּ י ְצעָּ ם ַוְתה  ְצַרי  העם העז (. ל, יב מותש" )מ 

ם ": כל העםמקודם באו לשם השרים ואחר כך . להפגין מתחת לחלונות חדר משכבו של פרעה קָּ ַויָּ

ה ל, ַפְרעֹה ַלְילָּ ל הּוא ְוכָּ יו ְוכָּ דָּ ם ֲעבָּ ְצַרי  ה ", וכשההפגנה השקטה לא עשתה רושם, "מ  ה ְגדֹלָּ קָּ י ְצעָּ ַוְתה 
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ם י  ְצרָּ ת ְבמ  י ֵאין ַבי  ם ֵמת, כ  ה ַויֹאֶמר קּומּו ", אז פרעה נכנע, "ֲאֶשר ֵאין שָּ א ְלמֶֹשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְילָּ ְקרָּ ְצאּו ַוי 

י תֹוְך ַעמ  ְבדּו ֶאת ַאֶתם ַגם ַגם מ  ֵאל ּוְלכּו ע  ְשרָּ  (.לא-ל, יב מותש" )ְכַדֶבְרֶכם 'ה ְבֵני י 

 

זה  והם תהו איך דבר, ורג מכל נורמה סבירה במלכות מצריםחבעיני בני ישראל נראה דבר זה 

, על על ידי הדרגים הנמוכיםהם לא האמינו שנתינת רשות זו לעזוב את המדינה תכובד בפו .יתממש

ולא עשו שום צעד של , הם עוד לא ניצלו את הרשות הזאת. השוטרים והנוגשים ושומרי הגבולות

ָאֶרץ. "הכנה ליציאה ן הָּ ם מ  ם ְלַמֵהר ְלַשְלחָּ עָּ ם ַעל הָּ ְצַרי  לכל בית ששם היו (. לג, יב מותש" )ַוֶתֱחַזק מ 

 : ה למשה"כמו שהבטיח הקב, והוציאו אותם וגרשום פרצו מצרים והקימו אותם, ישנים" עבדים"ה

יא ַעל" ד ָאב  ם ַפְרעֹה ְוַעל עֹוד ֶנַגע ֶאחָּ ְצַרי  ֶזה, ֵכן ַאֲחֵרי מ  ה ְכַשְלחֹו ,ְיַשַלח ֶאְתֶכם מ  לָּ ֵרש , כָּ ֵרש ְיגָּ גָּ

ֶזה כבר . יםכך מתואר בתורה המשטר החברתי ששרר בארץ התרבות במצר(. א, יא מותש" )ֶאְתֶכם מ 

על כל פנים . עבוד הסתיים עקב הפגנה סוערתיוהש, עם-ילת השיעבוד משאלחהיה שם בת

 .ומזה למד שאול, גידהששם יש לעם מה ל ,פורים של מצרים היאיהמשמעות מן הס

 

 מנהיגות יהושע. ו

בסיפור על הגבעונים אנו קוראים בספר . גם מאחרים יכול היה שאול ללמוד משהו בדומה לזה

וף הים הגדול אל מול חבהר ובשפלה ובכל , ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן: "עיהוש

, ויתקבצו יחדו להלחם עם יהושע ועם ישראל, וי והיבוסיחהכנעני הפריזי ה, החתי והאמורי, הלבנון

, ויהי כשמוע כל המלכים", המלך הוא הקובע. בכל השבטים האלה שולט משטר מלכותי". פה אחד

ליטים חוהם מ, כי אם כל המלכים, הנשיאיםלא , לא הבר העמים". פה אחד.. יחדו להלחם ויתקבצו

אנשי "אפילו לא " יושבי גבעון". "ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע. "אנו נלחם: פה אחד

עוברי אורח המתארחים אירוח ארעי , לאורחים פורחים, "ארחי פרחי"ל: איזה משטר ליברלי". גבעון

 !לטת המלכיםחכל יושבי העיר המושרשים בה נגד ההאפשרות להמריד את ניתנת 

 

, וילכו ויצטירו, ויעשו גם המה בערמה, ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי"

ונעלות בלות ומטולאות , ונאדות יין בלים ומבוקעים ומצוררים, ו שקים כלים לחמוריהםחויק

וילכו אל יהושע אל המחנה . וכל להם צידם יבש היה ניקודים ,ושלמות בלות עליהם, ברגליהם

ויאמר איש ישראל , ועתה כרתו לנו ברית, מארץ רחוקה באנו: ויאמרו אליו ואל איש ישראל, הגלגל

הלא זה משא ? זה" איש ישראל"מיהו " ?ואיך אכרות לך ברית, אולי בקרבי אתה יושב: אל החוי

ואמנם . והוא גם זה שצריך לתת להם תשובה, ל המלך ורק אליוואותו צריך להפנות א, ומתן מדיני

ויאמרו אליו "אבל , "וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל"הם לא באו בתהילה אל איש ישראל אלא 

שבישראל , כי הם הבינו לפי תומם, הם הלכו אל יהושע הנמצא במחנה בגלגל, "ואל איש ישראל

אולי . הן ולאו ורפיא בידיה, הוא שקע בהרהורים. הם מידאבל יהושע לא השיב ל, המלך הוא הקובע

אחשוב על זה , אי אפשר להחליט בבהילות, אני אהרהר בדבר. חכו פה עד מהר בבקר: אמר להם
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כאן . "והצליהו להמריד אותם נגד יהושע" אז הם הלכו אל שאיש ישראל. ואשקול את הצעתכם

ויאמרו אליו ". "ם לכם פה את העיר על כף הידאנו מוסרי, אינכם צריכים להלחם על עיר מבוצרת

ואיך , אולי בקרבי אתה יושב", גם הם היססו...". ויאמר איש ישראל אל החוי. ,.ואל איש ישראל

 ".?אכרות לך ברית

 

ומיד , העם מתעורר. לשון רבים" ויאמרו איש ישראל"הכתיב הוא , זהו הקרי" ויאמר איש ישראל"

מדבר , איש ישראל אחד, לשליה ציבור ומי שמביע את דעת הקהלאחד עושה את עצמו " ויאמר"

אז עלינו , אם גם העם מסתפק: אז הם אמרו. אלא שגם הוא מביע היסוס. בשם איש ישראל הציבור

ויאמר אליהם . נוחעבדיך אנ: יהושע ויאמרו אל: "ושעוחזרו אל יה, לנהל את המשא ומתן עם המלך

שקר  ".לוקיך-א' וקה מאוד באו עבדיך לשם החמארץ ר: ו אליוויאמר ?מי אתם ומאין תבאו: יהושע

ואת כל אשר . וכל אשר עשה במצרים, כי שמענו שמעו. "נפש חאבל הם מדברים בפיקו, בפיהם

, עשה לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון מלך חשבון ולעוג מלך הבשן אשר בעשתרות

 שקר שאין אומרים בו מקצת אמת כל דבר: "ל אמרו"חז, "ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו

, אבל לא הזקנים אמרו, "ויאמרו זקנינו: "על כן(". כז, י במדבר יג"רש)בתחילתו אינו מתקיים בסופו 

וזה כדי , "ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו"על כן הוסיפו . הם שאמרו" ארחי פרחי"כי אם ה

אך עדיין זה לא הועיל באשר , ואז יהושע יאמין להם, וסיפושהשקר יהיה מרופד במקצת האמת שה

הם שרוצים למנוע מיהושע " האנשים"שוב ". לא שאלו' ואת פי ה, ויקהו האנשים מצידם. "ליהושע

אך ". ויכרת להם ברית לחיותם, ויעש להם יהושע שלום. "והם שממהרים לעשות מעשה, לקבוע

: וכדי להפגין. לך לא יעשו מאחורינו עובדא מוגמרתהמ! זה לא יהיה תקף" ?יהושע: "העם אמרו

 ".וישבעו להם נשיאי העדה"

 

ויהי מקצה . "הם מורדים במפורש במלכותו של יהושע, מיהו בעל הסמכות, יש פה מאבק עיקש

ויסעו , וישמעו כי קרובים הם אליו ובקרבו הם יושבים, שלושת ימים אחרי אשר כרתו להם ברית

לוקי -א' ולא הכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה בה.. ,עריהםבני ישראל ויבאו אל 

מקודם דחפו איש ישראל את . בוקה ומבוקה ומבולקה, "וילונו כל העדה על הנשיאים, ישראל

והנשיאים , וכעת הם מתלוננים, שהם יהיו המחליטים והמבטיחים להם ברית שלום, הנשיאים

, לוקי ישראל-א' אנחנו נשבענו להם בה: אים אל כל העדהויאמרו כל הנשי: "מתנצלים ומתגוננים

ולא יהיה עלינו קצף על השבועה אשר , זאת נעשה להם והחיה אותם, ועתה לא נוכל לנגוע בהם

ויאמרו להם . "ר כך מצאו מוצא כלשהוחא. הנשיאים נמצאים במבוכה מה לעשות, "נשבענו להם

 ".לכל העדה כאשר דברו להם הנשיאים ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים! יחיו: הנשיאים

 

מקודם ממרידים את ? משטר של צעקנים? יש אצלנו משטר של נשיאים? יש אצלנו דמוקרטיה

ולהסב את , אבל יהושע מתחשב ומבין שקשה יהיה לשנות? והאנשים יערכו הפגנות, האנשים
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. גושפנקא מלכותית ולעובדה המוגמרת נותן יהושע כעת, יש כבר עובדה מוגמרת, רניתוהגלגל אח

, רחוקים אנחנו מכם מאוד: למה רמיתם אותנו לאמר: רוויקרא להם יהושע וידבר אליהם לאמ"

ולא יכרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים לבית , ועתה ארורים אתם? ואתם בקרבנו יושבים

, את משה עבדולוקיך -א' וה היוכי הוגד הוגד לעבדיך את אשר צ: ויענו את יהושע ויאמרו, לוקי-א

, ונירא מאוד לנפשותינו מפניכם, לתת לכם את כל הארץ ולהשמיד את כל יושבי הארץ מלפניכם

 ".ועתה הננו בידך. ונעשה את הדבר הזה

 

הנני : ולא מישהו אחר, ורק הוא יקבע בסופו של דבר, ח הוא יציב בידי יהושעוהם מבינים שהכ

העם התעורר לעשות בהם , לא נתפייס" איש ישראל": עשה, כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו, בידך

הנשיאים ". ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגום, ויעש להם כן. "שפטים על הרמאות שנהגו בה

להם אין הכה לעמוד כנגד האספסוף הרוצה לבטל את השבועה . הם עברו את הגבול. התקפלו מיד

הוא ". ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגום", יהושע הוא שעמד להם לגבעונים. שנשבעו הנשיאים

ְתֵנם ְיהֹוֻשַע ַביֹום ַההּוא ", הפשרה הזאת ח להגן עלווהוא יש לו הכ, מצא את הפשרה הנכונה ַוי 

ְזַבח ה ה ּוְלמ  ֵעדָּ ם לָּ ים ְושֲֹאֵבי ַמי  ר' חְֹטֵבי ֵעצ  ְבחָּ קֹום ֲאֶשר י   (.כז, יהושע ט" )ַעד ַהיֹום ַהֶזה ֶאל ַהמָּ

 

ֶליךָּ ֶמֶלךְ : "ה בוזהו המשטר שהתורה רוצ ים עָּ ש  ְבַחר ה, שֹום תָּ (. טו, דברים יז)" ֱאלֶֹהיךָּ בֹו' ֲאֶשר י 

יש ֲאֶשר: "ועליה נאמר בספר יהושע, וה עליה היא מלכות אבסולוטיתוזו שהתורה מצ תמלכו ל א   כָּ

ֶריךָּ ְלכֹל אֲ  ְשַמע ֶאת ְדבָּ יךָּ ְולֹא י  תַיְמֶרה ֶאת פ  ץ  ֶשר ְתַצֶּונּו ּומָּ ואמנם (. יח, יהושע א" )ַרק ֲחַזק ֶוֱאמָּ

אלא העם . להתגבר על כל המתנכלים לשלטונו חהוא מצלי' ובעזרת ה, תחזק ומתאמץיהושע מ

ולכל אורך ספר , מן השלטון חוהם רוצים לתפוס נת, ושים שריריםוהנשיאים ע, עורך הפגנות

 .מיו של יהושע הוא נמשךיהושע קיים המאבק הזה ועד סוף י

 

 מנהיגות משה. ז

גם עם משה רבנו נאבקו בני ישראל מתחילת בואו אליהם במצרים עד סוף ימיה אחרי הליכתו 

ְפְגעּו ֶאת"הראשונה עם אהרן לפרעה  ם ֵמֵאת ַפְרעֹה  מֶֹשה ְוֶאת ַוי  ם ְבֵצאתָּ אתָּ ְקרָּ ים ל  ב  צָּ ַאֲהרֹן נ 

ְשפֹט 'הַויֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא  ְבַאְשֶתם ֶאת  ֲעֵליֶכם ְוי  ֶתת, ֵריֵחנּו ֲאֶשר ה  יו לָּ דָּ ֶחֶרב  ְבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעבָּ

ְרֵגנּו ם ְלהָּ דָּ  (.כא-כ, השמות ) "ְביָּ

ר, ַויֹאְמרּו: "אחרי כן על הים ְדבָּ מּות ַבמ  נּו לָּ ם ְלַקְחתָּ ְצַרי  ים ְבמ  ר  י ֵאין ְקבָּ ְבל  ַמה זֹאת   ֶאל מֶֹשה ֲהמ 

נו יתָּ לָּ ש  ם, עָּ י  ְצרָּ מ  יָאנּו מ  ה : "ואחרי שעברו את הים ובאו למרה(. יא, יד מותש" )ְלהֹוצ  תָּ רָּ בֹאּו מָּ ַויָּ

ה רָּ מָּ ם מ  ְשתֹת ַמי  ְכלּו ל  ים ֵהם, ְולֹא יָּ ר  י מָּ ְשֶתה ...כ  ם ַעל מֶֹשה ֵלאמֹר ַמה נ  עָּ לֹנּו הָּ -כג, טו מותש) "ַוי 

ל " :ושוב(. כד בֹאּו כָּ ם ַויָּ ְסעּו ֵמֵאיל  ֵאל ֶאל ֲעַדת ְבֵני ַוי  ְשרָּ ְדַבר י  ין ֲאֶשר ֵבין מ  י ס  ינָּ ם ּוֵבין ס  ה ֵאיל  שָּ  ַבֲחמ 

ם י  ְצרָּ ם ֵמֶאֶרץ מ  י ְלֵצאתָּ ר יֹום ַלחֶֹדש ַהֵשנ  שָּ לֹונּו)וילינו  :עָּ ל( ַוי  ֵאל ַעל ֲעַדת ְבֵני כָּ ְשרָּ  ֲהרֹןַא מֶֹשה ְוַעל י 

ר ְדבָּ י :ַבמ  ֵאל מ  ְשרָּ ֵתן מּוֵתנּו ְבַיד ַויֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְבֵני י  ְבֵתנּו ַעל 'ה י  ם ְבש  ְצַרי  ר ְבָאְכלֵ  ְבֶאֶרץ מ  שָּ יר ַהבָּ נּו ס 
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שַֹבע ר ַהֶזה :ֶלֶחם לָּ ְדבָּ נּו ֶאל ַהמ  י הֹוֵצאֶתם אֹתָּ רָּ , כ  ל ַהֶזה בָּ הָּ ל ַהקָּ ית ֶאת כָּ מ  בְלהָּ (. ג-א, טז מותש" )עָּ

ם: "וברפידים עָּ ֶרב הָּ ם מֶֹשה ַויֹאְמרּו ְתנּו, ַויָּ ְשֶתה ע  ם ְונ  נּו ַמי  ם ...לָּ עָּ ֶלן הָּ ם ַויָּ ם ַלַמי  עָּ ם הָּ א שָּ ְצמָּ  ַעל ַוי 

ית א מ  ם ְלהָּ ְצַרי  מ  נּו מ  יתָּ ה ֶזה ֶהֱעל  מָּ י ְוֶאתֹומֶֹשה ַויֹאֶמר לָּ ַני ְוֶאת ת  ְקַני בַ  בָּ אמ  מָּ   .(ג-ב, יז מותש) "צָּ

ים ַרע ְבָאְזֵני : "אחר כך היתה המריבה בתבערה ְתאְֹננ  ם ְכמ  עָּ י הָּ  : והוובתא, (א, במדבר יא" )'הַוְיה 

ְרבֹו אַסְפֻסף ֲאֶשר ְבק  ֵלנּו בָּ , ְוהָּ י ַיֲאכ  ֵאל ַויֹאְמרּו מ  ְשרָּ ְבכּו ַגם ְבֵני י  ֻשבּו ַוי  ה ַויָּ ְתַאּוּו ַתֲאוָּ רה  ַכְרנּו ֶאת  :שָּ  זָּ

ה ֲאֶשר גָּ ים ְוֶאת ַהדָּ ח  ֲאַבּט  ים ְוֵאת הָּ ֻשא  ם ֵאת ַהק  נָּ ם ח  ְצַרי  יר ְוֶאת נֹאַכל ְבמ  צ  ים ְוֶאת ֶהחָּ ל   ַהְבצָּ

ים ה ֵאין כֹל :ַהשּומ  ה ַנְפֵשנּו ְיֵבשָּ י ֶאל ְוַעתָּ ְלת  ן ֵעיֵנינּו ב  ין אנו אמנם עדיין א(. ו-ד, יא במדבר" )ַהמָּ

, ודאי גילוי דעתואבל במרומז יש כאן ב, שומעים במפורש דרישה שיוחלף שלטון היחיד של משה

שמא . א שם מים ומזון טוב יותר ובשפעושאין משה יודע לנווט את דרכם למקומות שיוכלו למצ

 הנחוצים למסע, אילו עמד לצידו של משה צוות של אנשים בקיאים יותר בדברים טכניים, טוב היה

ה בבקשה "ופונה אל הקב, האלה" הדקים"ומשה קולט את הרמזים , מסובך כזה של עם רב

 .כפי שגם ביקש בתחילה שכלל לא יטיל עליו תפקיד זה, שישחררו מן התפקיד שהטיל עליו

 

י": אז אמר י ֲאדֹנָּ ח; ב  ְשלָּ א ְבַיד ת  י : "ועתה הוא אומר .(יג, שמות ד" )ְשַלח נָּ ית  ר  י הָּ לֶהָאנֹכ  ם  ֵאת כָּ עָּ הָּ

ם ַהֶזה י א  יהּו, ָאנֹכ  ְדת  י  :ְיל  אֵֹמן ֶאת כ  א הָּ שָּ ֵאהּו ְבֵחיֶקךָּ ַכֲאֶשר י  ה ֲאֶשרוַהיֹ תֹאַמר ֵאַלי שָּ מָּ ֲאדָּ  ֵנק ַעל הָּ

יו ְשַבְעתָּ ַלֲאבֹתָּ ם ...נ  ה ַאְת  ְוא  כָּ רֹ כָּ א הָּ י נָּ ְרֵגנ  י הָּ ם גועֶֹשה ל  י ֵחן ְבֵעיֶניךָּ  א  את  צָּ י ְוַאל מָּ ת  עָּ   "ֶאְרֶאה ְברָּ

שיוכלו  ,ומעמיד לצידו סנהדרין של שבעים זקנים, ה עושה לו את רצונו"הקב(. טו-יב, במדבר יא)

אבל הסנהדרין לא , רעם שיקלוט את התלונות ואת הצעקות של העם בשעת הצורך לשמש כלי

כשחזרו המרגלים . הרןונראה שגם הזקנים פנו אז כנגד משה וא, הועילו כבר בהזדמנות הקרובה

ְתנּו", וסיפרו מה שסיפרו ה ַוי  ֵעדָּ ל הָּ א כָּ שָּ ה ַההּוא, ַות  ם ַבַלְילָּ עָּ ְבכּו הָּ ם ַוי  לֹנּו ַעל מֶֹשה ְוַעל: ֶאת קֹולָּ  ַוי 

ה ֵעדָּ ל הָּ ֵאל ַויֹאְמרּו ֲאֵלֶהם כָּ ְשרָּ ם אֹו בַ , ַאֲהרֹן כֹל ְבֵני י  ְצַרי  ְתנּולּו ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מ  ר ַהֶזה לּו מָּ ְדבָּ ה : מ  מָּ ְולָּ

יא אֹ 'ה נּו ֶאלוֵמב  ְנפֹל ַבֶחֶרב תָּ ָאֶרץ ַהזֹאת ל  ֵשינּו ְוַטֵפנּו הָּ ה, נָּ ְימָּ ְצרָּ נּו שּוב מ  ַבז ֲהלֹוא טֹוב לָּ ְהיּו לָּ  :י 

יש ֶאל ה ַויֹאְמרּו א  ְימָּ ְצרָּ ה מ  שּובָּ ה רֹאש ְונָּ ְתנָּ יו נ   (. ד-א, יד במדבר) "ָאח 

 

-שם יד לט)וגם הראו זאת במעשה שהעפילו לעלות , "חטאנו"אף על פי שחזרו בהם אחר כך ואמרו 

. וביתר שאת, חזרה התרעומת והתפרצה כהר געש במחלוקתו של קורח ועדתו פעם אחר פעם, (מ

ובעוד שבמעשה המרגלים לא הועמד אדם מסוים בראש המתמרדים כמי שיוכל אולי להחליף את 

חכם גיבור , אדם בעל ייחוס, יד את עצמו גם איש ציבור חשוב ומיוחד בראש המרדעתה העמ, משה

 .כריזמטי שכוחו רב למשוך את העם בהתלהבות אחריו, ועשיר

 

ויקח קורח ודתן ואבירם בני : "קורח התחיל ביחיד ומצא לו מיד שלושה חברים שעזרו על ידו

ואנשים מבני , ויקומו לפני משה( "סוף פסוקו)ואחרי הפסקה קטנה , "ואון בן פלת בני ראובן, אליאב

והנה משה לא . וחיש מהר נוספו להם עוד מאתיים, בתחילה חמשים". ישראל חמשים ומאתיים
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והנה יש לו כבר לקורח עדה של מאתיים , כשהיה יחידי עם שלושת עוזריו, הספיק לדבר אל קורח

ל קַֹרח ְוֶאל ַוְיַדֵבר ֶאל. "שים אישיוחמ ת כָּ ואומר אליהם רק שלושה (. ה, זט במדבר) "ֹו ֵלאמֹרֲעדָּ

י: "ומשה רואה לפניו את כל שבט לוי, פסוקים א ְבֵני ֵלו  ְמעו נָּ , זט במדבר) "ַויֹאֶמר מֶֹשה ֶאל קַֹרח ש 

, משה הזמין אותם שיתאספו למחרת על יד אוהל מועד, אך במשך הלילה הספיק קורח הרבה. (ח

ל  ַוַיְקֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח ֶאת"אבל , ט לויוהוא ציפה לראות שם את שב ה ֶאלכָּ ֵעדָּ ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד  הָּ

א ְכבֹוד ל ֶאל' ה ַוֵירָּ ה כָּ ֵעדָּ דברי קורח ודברי דתן ואבירם אל העם היו כפי הנראה  (. יט, זט במדבר) "הָּ

ְבַלע אֹתָּ "שפתחה רי חשגם א, כל כך מתוחכמים ומשכנעים יהָּ ַות  ָאֶרץ ֶאת פ  ואת דתן  חאת קור)ם הָּ

ֵתיֶהם ְוֶאת (ואבירם ל  בָּ לְוֵאת כָּ ם ֲאֶשר ְלקַֹרח ְוֵאת כָּ ָאדָּ ְרכּוש הָּ , עדיין חלחל בתוכם ארס הדברים, "הָּ

ל" .והם הרעילו את כל ישראל לֹנּו כָּ ת ַעל ֲעַדת ְבֵני ַוי  רָּ חֳּ מָּ ֵאל מ  ְשרָּ ַאֶתם   ַאֲהרֹן ֵלאמֹר מֶֹשה ְוַעל י 

ֶתם  ר ֶאֶלף ּוְש "והמגפה שפרצה , (ו, יז במדבר) "ַעם ה ֶאתֲהמ  שָּ ה עָּ עָּ ה ַאְרבָּ ים ַבַמֵגפָּ ְהיּו ַהֵמת  ַבע ַוי 

ים ַעל ֵמאֹות ְלַבד ַהֵמת   (. יד, יז במדבר) "קַֹרח ְדַבר מ 

 

אחר כך אין אנו שומעים אם היו עוד מאורעות כגון , כל זה בתחילת ארבעים השנה שעשו במדבר

וקם דור חדש שחונך וטופל , אך בסוף הארבעים כאשר כבר מתו כל בני הדור שיצא ממצרים .אלה

אנו שוב רואים גם בבני דור זה אותו חוסר אמון ביכולת מנהיגותם של  משה , בידי משה ואהרן

בֹאּו ְבֵני. "ואהרן ל ַויָּ ֵאל כָּ ְשרָּ ְדַבר י  ה מ  ֵעדָּ אשֹון ַוֵיֶשביצ   הָּ ר  ְריָּם ן ַבחֶֹדש הָּ ם מ  ת שָּ מָּ ֵדש ַותָּ ם ְבקָּ עָּ  הָּ

ם ֵבר שָּ קָּ ה ְולֹא :ַות  ֵעדָּ ם לָּ ה ַמי  יָּ ם ...הָּ ם ע  עָּ ֶרב הָּ ְפנֵ  ַויָּ ְגַוע ַאֵחינּו ל  ַוְענּו ב     :'הי מֶֹשה ַויֹאְמרּו ֵלאמֹר ְולּו גָּ

ה ֲהֵבאֶתם ֶאת מָּ ם ֲאַנְחנּו ּו ֶאל 'הְקַהל  ְולָּ מּות שָּ ר ַהֶזה לָּ ְדבָּ יֵרנּוַהמ  ב   :ְבע  ם ְלהָּ ְצַרי  מ  יֻתנּו מ  ה ֶהֱעל  מָּ יא ְולָּ

נּו ֶאלֹוא ן תָּ ם ַאי  מֹון ּוַמי  ה ְוֶגֶפן ְור  ע ַהֶזה לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאנָּ רָּ קֹום הָּ ְשתֹות, ַהמָּ (. ה-א, כ במדבר)" ל 

לא זוהי א, וכדי שנבין שיצר זה של תרעומת והתקוממות נגד המנהיגים שלו אינו מום עובר בלבד

ר ֶדֶרְך ַים: "מספרת התורה עוד סיפור, לה ממארת המקוננת בתוך תוכםחמ הָּ ְסעּו ֵמהֹר הָּ סּוף  ַוי 

ְסבֹב ֶאת ְקַצר ֶנֶפש ל  ם ֶאֶרץ ֱאדֹום ַות  עָּ ֶרךְ , הָּ מ   :ַבדָּ יֻתנּו מ  ה ֶהֱעל  מָּ ים ּוְבמֶֹשה לָּ ם ֵבאלֹה  עָּ ם ַוְיַדֵבר הָּ ְצַרי 

ר ְדבָּ מּות ַבמ  ה ַבֶלֶחם ַהְקלֵֹקל  לָּ צָּ ם ְוַנְפֵשנּו קָּ י ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמי   (. ח-ד, כא במדבר) "כ 

 

 משל יותם. ח

איש הישר "ופעמיים הוסיף לזה המקרא , "אין מלך בישראל"בסוף ספר שופטים נאמר ארבע פעמים 

יו שני הסיפורים י ה"לדעת רש(. כה, שם כא; ו, שם יז; א, שם יט; יח א,שופטים " )בעיניו יעשה

, מיד בתחילת תקופת השופטים, הסיפור של פסל מיכה והסיפור של פילגש בגבעה, שבסוף הספר

והנה משה רבנו , לפני עלי הכהן, ק שני הסיפורים האלה קרו בסוף תקופת השופטים"אבל לדעת רד

יהושע לא אבל (. ם הלכות מלכים פרק הלכה ג"רמב)מינה לפני מותו את יהושע למלך על ישראל 

ְשרָּ : "ל המקרא"וז, מינה מישהו אחר שיהיה מלך אחריו ְשֲאלּו ְבֵני י  י ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻשַע ַוי   'הֵאל בַ ַוְיה 

י ַיֲעֶלה  :ֵלאמֹר נּו ֶאל מ  ֶחם בֹו לָּ לָּ ה ְלה  לָּ י ַבְתח  ה ַיֲעֶלה 'ה ַויֹאֶמר :ַהְכַנֲענ  (. ב-א, שופטים א)  ."ְיהּודָּ

מי ימלוך ' ולמה לא שאלו בה, ה מן התורה לשים עליהם מלךוהלא זו מצו: היא גדולה והתמיהה
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מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להלחם ': ואילו המליכו מלך לא היו צריכים לשאול? אתרי יהושע

 .כי אז היה ברור שתפקיד זה לעלות למלחמה אל הכנעני מוטל על המלך', בו

 

ה מה שמשה ביקש "ולא היה סיפק בידו לשאול מהקב, פהחטויתה שיהושע מת מ, מדמיוננו נאמר

ון שלא היה ליהושע בן וכי, א אחריו במלוכהובשמו של ממלא מקומו הראוי לב' שיקרא ה, בזמנו

הלוא הם נלחמו . אבל ישראל אחרי מותו של יהושע התייאשו כליל ממלוכה. שיירש ממנו את מלכותו

ו יואיך ימליכו עכש, תרו כל ימי מלכותם לצמצם את סמכותםנגד המלך משה ונגד המלך יהושע וח

אבל מן המשל שהמשיל להם יותם בנו של גדעון נמצאנו . הם מפחדים ממלך? מעצמם מלך חדש

לֹוךְ . "למדים שגם המלך מפחד מהם ְלכּו  הָּ יםהָּ ֵעצ  ֵלינּו הָּ ה עָּ ְלכָּ ת מָּ ְמשַח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַויאְמרּו ַלַזי  " ל 

אמנם מצווים ישראל מן התורה . שתי מגמות מנוגדות זו לזו מתרוצצות בקרבם .(ח ,שופטים ט)

ואף על פי . וה אלא רשותואבל יש גם תנא שסובר שאין זאת מצ, ת עשהווזוהי מצו, להתארגן במלוכה

אולי יש מי שטוען שאין , אולי יש מי שממריד נגד הריכוזיות שבמלכות, שנפסקה הלכה שלא כדבריו

 .לא נרצה בו, ואם נמליך אדם חזק, שהרי אם נמליך עלינו אדם חלש מה הועלנו, לוכההגיון במ

 

לֹוךְ " ְלכּו  הָּ יםהָּ ֵעצ  ֵלינּו הָּ ה עָּ ְלכָּ ת מָּ ְמשַח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַויאְמרּו ַלַזי  י ֶאת ל  ַדְלת  ת ֶהחֳּ ֶהם ַהַזי  י  ַויֹאֶמר לָּ ְשנ  ד 

ש   ֲאֶשר ים ַוֲאנָּ י ְיַכְבדּו ֱאלֹה  נּוַע ַעלב  י לָּ ַלְכת  ים ים ְוהָּ ֵעצ  זה , הזית רומז לעתניאל בן קנז: ל"אמרו חז  ."הָּ

אבל וכי , ואמנם הציעו לו בני ישראל את כתר המלוכה אחרי יהושע, שבא להנהגה אחרי מות יהושע

דשנו והוא לא ירצה לחדול מלהתעסק ב, לוקים ואנשים-לא ידעו שיש לו לזית דשן אשר בו יכבדו א

הם רצו במלך אבל שלא יקח את תפקידו . הם ודאי ידעו את זה היטב? םלוקים ואנשי-ר בו יכבדו אאש

, בתלמיד חכם שישקיע את כל מרצו וכל כוחו בלימוד תורה. הם רצו באדם עדין, זה כל כך ברצינות

פעולה מלך כזה יתן לעבדיו ולשריו חופש .(. ראש השנה לה)אחד שחוזר כל שלושים יום על כל התורה 

אבל למלוכה יש להביא אדם . אתם מציעים לי מלוכה" ויאמר להם הזית", הזית הבין את זה. מספיק

תודה רבה " ?החדלתי את דשני"ואני , אתם רוצים זית למלך, ולזאת אין אתם רוצים, עם אגרוף קשה

ניאל הוא עת, ואני אלמד את תלמידי תורה, אבל אני אלך אל הישיבה שלי בנגב, עבור המתנה הזאת

 .שהלך לנגב ולימד שם תורה" יעבץ"

י" ה ְלכ  ים ַלְתֵאנָּ ֵעצ  ֵלינּו ַויֹאְמרּו הָּ י עָּ ְלכ  י ַאֲחֵרי מֹות  : "אם על עתניאל הראה אורים ותומים". ַאְת מָּ ַוְיה 

ה ַיֲעֶלה 'ה ַויֹאֶמר... ְיהֹוֻשעַ  עם להיות דבורה הנביאה היא התאנה נבחרה על ידי ה .(שופטים א ב) "ְיהּודָּ

יָאה", המנהיגה ה ְנב  שָּ ה א  ידֹות, ּוְדבֹורָּ ה ֶאת ֵאֶשת ַלפ  יא שְֹפטָּ ֵאל ה  ְשרָּ יא  י  ֵעת ַהה  ַוַיֲעלּו ֵאֶליהָּ ְבֵני ... בָּ

ט ְשפָּ ֵאל ַלמ  ְשרָּ : אבל היא נבחרה בפועל, ליאאולי היא לא נבחרה במשאל עם פורמ(. ה-ד, ד שופטים) "י 

ט ַוַיֲעלּו ֵאֶליהָּ  ְשפָּ ֵאל ַלמ  ְשרָּ אז . הם הציעו לה את שרביט המלוכה, וכפי שנאמר במשלו של יותם. "ְבֵני י 

ה: "היא אמרה י ַהּטֹובָּ ת  י ְוֶאת ְתנּובָּ ְתק  י ֶאת מָּ ַדְלת  היא הבינה מה הם , "את מתקי(. "יא, ט שופטים) "ֶהחֳּ

יא לא תהיה מסוגלת להניף שוט על שה, וכי הם לא הבינו שזה כך, רוצים ממנה ושוב יש לנו לשאול

 .אלא שזה מה שהם רצו? אף אחד
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ים" ֵעצ  ֶפן, ַויֹאְמרּו הָּ י ,לגדעון ,ַלגָּ י)מלוכי , ַאְת  ְלכ  ְלכ  ֵלינּו( מָּ י ֶאת .עָּ ַדְלת  ֶהם ַהֶגֶפן ֶהחֳּ י  ַותֹאֶמר לָּ ירֹוש  ת 

נּוַע ַעל י לָּ ַלְכת  ים ְוהָּ ש  ים ַוֲאנָּ עֵ  ַהְמַשֵמַח ֱאלֹה  יםהָּ מה אנו קוראים במקרא על (. יג-יב, ט שופטים)" צ 

יש: "שאליו באו בהצעה הברורה והמפורשת, על כך? גדעון ֵאל  ַויאְמרּו א  ְשרָּ ְדעֹון ֶאלי  ל ג  נּו ַגם ְמשָּ  בָּ

ה ַגם ְנךָּ ַגם ֶבן ַאתָּ י  ב  נּוְבֶנךָּ כ  ן הֹוַשְעתָּ ְדיָּ ַיד מ  ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם "? גדעון מהםומה הבין (. כב, שופטים ח) "מ 

ְדעֹון לֹא ֶכם ְולֹא ג  י בָּ ֶכם ֶאְמשֹל ֲאנ  י בָּ ְמשֹל ְבנ  ֶכם 'ה י  ְמשֹל בָּ הם , כאן יש סוף פסוק (.כג, שופטים ח)" י 

ְדעֹון. "ירווהאמירה שלו נשארה תלויה באו, לא השיבו לו על זה כלום ֶכם , ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ג  ה מ  ֶאְשֲאלָּ

ה ּוְתנּוְש  י ֵאלָּ לֹו כ  יש ֶנֶזם ְשלָּ י א  ים ֵהם ל  ְשְמֵעאל  י י  ֶהם כ  ב לָּ הָּ ְזֵמי זָּ בזאת יבחנו בני  (.כג, שופטים ח) "נ 

אם , אך אם הם גם ירצו בו, הם רוצים מלך. אם הם מסכימים שהמלוכה תעלה להם במחיר, ישראל

" איש נזם שללו"אלא ש, ו לו משלהם כלוםוגדעון גם לא ביקש שיתנ? יתבקשו לשלם לו עבור שירותיו

 .ושהם ניצחו בה בהנהגתו, הוא הוביל אותם אליה, מן השלל שהם זכו בו במלחמה

 

אם יוותרו לו על רכוש שנדמה , הוא רוצה לבחון אותם. הם מבינים את הערמה שבשאלה שהוא שאל

שמן הסתם , זהב הזה אפודאז הוא עשה מן ה, והם נתנו לו, להם שכבר זכו בו השלל שלקחו במלחמה

ותורתו ישכנו ' מן הסתם כדי לרמוז להם שהוא ברצינות רוצה שה. בשילה' הוא יעד אותו למקדש ה

אנחנו נקבע את חוקי הממלכה ואת אורחותיה ולא . "אך הם עשו את האפוד לעבודה זרה. בממלכתו

ש אותו גדעון לאפוד ויצג ויע"וכך לא רק אמרו אלא גם עשו ". גם לא כאשר תהיה מלך עלינו, אתה

ויזנו כל ישראל ", שנאלץ להתחשב בה, אולי עקב התנגדותם שלהם, לא בשילה" אותו בעירו בעפרה

. הוא התפטר מן המלוכה". וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו... ויהי לגדעון ולביתו למוקש, אחריו שם

הוא "! ירובעל בן יואש"ם הופך להיות ותאוכעת פ, "גדעון"לפני כן בכל הסיפור הוא ". ירבעם בן יואש"

כי אני ירובעל בן , זרה כפי שעקרתי אותה מבית אבי יואשהאני אעקור את כל העבודה : אומר להם

אלא מפני שהיית אז אדם צעיר , לא מפני שהיית ירובעל בן יואש עשית מה שעשית: אמר לו. יואש

" גדעון"גדעת את האשרה כי היית , ת זאתעשי, מלא מתח להרפתקאות ואהבת להרגיז את המבוגרים

אז הוא שוב אמר שהוא . ותלך בתלם שלנו, והנה התגברת ושקטה רוחך, סוער ומחפש הרפתקאות

משאת . אך עתה הרגיש שהם אינם רוצים בדבר שהוא רוצה בו. והם התעלמו מן האמירה שלו, בעלויר

הם רצו . עליהם" ימלוך"שהמלך לא  הם רצו במלך בתנאי. אז הלך הביתה. נפשו אינה משאת נפשם

 .להוביל אותו

 

 מלכות דוד .ט

, שאם יש בה דברים שהעם רוצה אותם אחרת ממה שהמלך רוצה אותם, שאול יסד ממלכה כזאת

אני בכנות ובלב שלם רציתי לעשות הכל כפי : "שאול עונה לשמואל. המלך יעשה אותם כרצונם

ועלי , ליט מה לעשותחשבהם העם מ, בידי להחליט בהם אך בממלכתי ישנם דברים שאינם, שהורית לי

י ֶאת". "מוטל לעשותם כרצונם ֵראת  י יָּ ם כ  ֶאְשַמע ְבקֹולָּ ם וָּ עָּ , אחרי שאול בא דוד(. כד, טו' שמואל א" )הָּ

חי : ".. הוא מאיים עליו ואומר לו, והיושישלח יד בשאול בניגוד למה שהוא צ, כשהוא חושד באבישי
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וכשיואב הורג את אבשלום  (.י"רש ,י, כו, שמואל א" )הצדיק אני אערב דמך בדמו אם תהרוג את' ה

, אינו שוכח לו את זה, ודוד אינו יכול להעניש את יואב על כך, בניגוד לפקודתו המפורשת של דוד

הזהיר את בנו שלמה לפני מותו , שאין לעבור על דברי המלך, ולמען ידעו כל ישראל לדורותיהם

כמו גם על שאר הדברים שעשה למורת רוחו , א חומר הדין על מעשהו זהואת יואב במלשיעניש הוא 

ם: "ל העירו על דוד על מה שהוא אמר בהזדמנות אחרת"חז. של דוד קָּ יד ַהֶמֶלְך ַעל ַויָּ ו  יו ַויאֶמר  דָּ ַרְגלָּ

י  עּונ  י ַאַחיְשמָּ : אמר רבי אלעזר? ה אחיואם עמי למ, אם אחי למה עמי( ב ,חכ ,א דברי הימים) "ְוַעמ 

" ואני רודה אתכם במקל, ואם לא עמי אתם, אם אתם שומעים לי אחי אתם, אמר להם דוד לישראל

 .(.סוטה מ)

 

, מלך שאינו ירא את העם ,ה"הקב ,זהו דוד וממלכתו כפי שרוצה אותו מלך מלכי המלכים, זהו המלך

אבל יש רק בעל הבית , בר אל העם רכותיש לד: כך יעצו הזקנים לרחבעם. ה"ואינו ירא אלא את הקב

ם: "אחד המלך ְהֶיה א  ם ֶעֶבד ַהיֹום ת  עָּ ַבְרתָּ  לָּ ם ְוד  יתָּ ם ַוֲענ  יּו ְלךָּ  ֲאֵליֶהםַהֶזה ַוֲעַבְדתָּ ים ְוהָּ ים טֹוב  ר  ְדבָּ

ל ים כָּ ד  ים ֲעבָּ מ   אבל מלכי ישראל נהגו את ממלכתם על פי הדגם שקבע שאול(. ז, יב, אמלכים ) "ַהיָּ

ל: "אנו קוראים בעת שהתחלקה הממלכה. לעצמו ם ְוכָּ ְבעָּ רָּ בֹא יָּ ֵאל ַוְיַדְברּו ֶאל ַויָּ ְשרָּ ם ְקַהל י  , ..."ְרַחְבעָּ

בֹו"ועוד  ל אַויָּ ם ְוכָּ ְבעָּ רָּ ם ֶאל יָּ עָּ י הָּ יש  ם ַביֹום ַהְשל  ַעץ : "וכשכבר מלך(. יב-ג, יב ,א מלכים" )ְרַחְבעָּ ּוָּ ַוי 

ב ,ַהֶמֶלְך ַוַיַעש הָּ ישנה התייעצות עם העם ועם זקנים ושרים כמה פעמים (. כח, שם יב..." )ְשֵני ֶעְגֵלי זָּ

המלך האחרון לבית דוד צדקיהו היה , (יב, שם ז)ואצל בנו יהורם ( ג, שם כב; ז, שם כ)אצל אחאב 

שו ממנו וכשדר.(. ערכין יז)אבל הדור שלו היה רע , (ה צדקיהו"תוספות ד: מועד קטן כח)צדיק גמור 

הּו"השרים שימסור בידיהם את ירמיהו  יָּ ְדק  ֵנה  ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך צ  י  הּוא ְבֶיְדֶכםה  ֵאין ַהֶמֶלְך יּוַכל ֶאְתֶכם  כ 

ר בָּ הוא צריך לפטר אותם , הוא צריך לבעוט בהם? "אין המלך יוכל"מה פירוש (. ה, ירמיהו לח)" דָּ

למה נאמר על : ל"אמרו חז. משתחרר מהתנשאותם עליוזאת יוכל לעשות ובזה הוא . ולשלח אותם

ַרע ְבֵעיֵני"צדקיהו  מפני שהוא .(. סנהדרין קג)שהיה בידו למחות ולא מיחה ? (יט, מלכים כד" )'ה ַוַיַעש הָּ

 .בטלה כליל מלכות בית דוד ביהודה, רך לבב ואינו מוחה

 

 מלכות משיח. י

לא תהיה שם . מפני שהוא יהיה עוד גדול מדוד:(. חשם צ)ודוד יהיה לו משנה , המשיח יהיה כדוד

, אנחנו מתפללים לביאת המשיח. לא יהיה שם שלטון שרים ועבדים ולא יהיו שם יועצים, דמוקרטיה

שבמלכות המשיח לא תהיה , צריך שיהיה לנו ברור. אולי אין אנו מבינים למה אנו מתפללים

את צמח דוד עבדך . "מתפללים לביטול הדמוקרטיהואנו חייבים להיות מודעים לכך שאנו , דמוקרטיה

י"הקרן מנגחת ? "קרן"מה זאת , "וקרנו תרום בישועתך, מהרה תצמיח ַגח שֹור ֶאת ְוכ  יש אֹו ֶאת י   א 

ה שָּ ֵמת א  יו: "וכן נאמר על יוסף(. כח, שמות כא" )וָּ זאת היא המלכות (. יז, דברים לג" )ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרנָּ

שיוכל להתגבר על , ח הנפשי לחיות תחת מלך כזהווכל זמן שלא יהיה לנו הכ, בה ה רוצה"שהקב

 .ה מעמיד לנו מלך"אין הקב, הדמוקרטיה ועל יצרם של הבריות לנגוס ולנגוס מכוחה של המלכות
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ושנתפלל אותן בלב שלם ובהסכמת , יהי רצון שנזכה שאנו נאמין בכל מה שאנו אומרים בתפילותינו

תנא " -ל אמרו על דורו של ירבעם "חז: ה עומד וידו מושטת ובה שלוש מתנות עבורנו"כי הקב, הנפש

במלכות שמים ובמלכות בית , בשלושה דברים מאסו בני ישראל בימי רחבעם: ש בר יוחאי"משום ר

לאוהליך ישראל אל תקרי לאוהליך אלא , לק בדוד כמשמעוחאין לנו : ד"הה. דוד ובבית המקדש

אין מראים סימן טוב לישראל עד : ש בן מנסיא"אמר ר, ך דוד זה בית המקדשראה בית, לאלוהיך

ואת דוד , זו מלכות שמים' אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה: שנאמר, זרו ויבקשו שלשתםחשי

 (.י"רש, הושע ג)ההר הטוב הזה : א"ואל טובו זה בית המקדש כמד' ופחדו אל ה, מלכם כמשמעו

 


