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 :מנהיג שסרח דף מקורות

 :משפט המלך -דברים  יז 

י יד י ֶמֶלְך, -ָתבֹא ֶאל-כִּ יָמה ָעלַׁ ָת, ָאשִּ רְׁ ָאמַׁ ָתה ָבּה; וְׁ בְׁ ָישַׁ ָתּה, וְׁ שְׁ ירִּ ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך, וִּ
ָכל יֹבָתי.  -כְׁ בִּ ם, ֲאֶשר סְׁ ּגֹויִּ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך, ֲאשֶ  טוהַׁ ים שֹום ָתשִּ ֶחיָך, ָתשִּ ֶקֶרב אַׁ ר ה' ֱאֹלֶהיָך בֹו:  מִּ חַׁ בְׁ ר יִּ

י, ֲאֶשר לֹא--ָעֶליָך ֶמֶלְך רִּ יש ָנכְׁ ל ָלֵתת ָעֶליָך אִּ יָך הּוא.  -לֹא תּוכַׁ ק, לֹא טזָאחִּ ֶבה-רַׁ רְׁ לֹא-יַׁ ים, וְׁ -ּלֹו סּוסִּ
יב ֶאת ֹ -ָישִּ ר ָלֶכם, ל ה', ָאמַׁ בֹות סּוס; וַׁ רְׁ ן הַׁ עַׁ מַׁ ָמה, לְׁ יְׁ רַׁ צְׁ ֶזה, עֹוד.  ָהָעם מִּ ֶדֶרְך הַׁ פּון ָלשּוב בַׁ  יזא ֹתסִּ

ֶבה רְׁ לֹא יַׁ ֶבה-וְׁ רְׁ ָזָהב, לֹא יַׁ ֶכֶסף וְׁ ָבבֹו; וְׁ לֹא ָיסּור לְׁ ים, וְׁ ֹאד.  -ּלֹו ָנשִּ ֵסא  יחּלֹו מְׁ ל כִּ תֹו, עַׁ בְׁ שִּ ָהָיה כְׁ וְׁ
תֹו כְׁ לַׁ מְׁ ב לֹו ֶאת--מַׁ ָכתַׁ ל-וְׁ זֹאת, עַׁ תֹוָרה הַׁ ֵנה הַׁ שְׁ נֵ -מִּ פְׁ ּלִּ ם.  ֵסֶפר, מִּ יִּ וִּ לְׁ ים הַׁ ֹכֲהנִּ ּמֹו,  יטי, הַׁ ָתה עִּ ָהיְׁ וְׁ

ָקָרא בֹו ָכל ָייו-וְׁ ֵמי חַׁ ָאה ֶאת--יְׁ רְׁ יִּ ד, לְׁ מַׁ לְׁ ן יִּ עַׁ מַׁ ֹמר ֶאת-לְׁ שְׁ ֶאת-ָכל-ה' ֱאֹלָהיו, לִּ זֹאת וְׁ תֹוָרה הַׁ ֵרי הַׁ בְׁ -דִּ
ֲעֹשָתם.   ים ָהֵאֶּלה, לַׁ ֻחקִּ י רּום כהַׁ תִּ לְׁ בִּ תִּ -לְׁ לְׁ בִּ ָבבֹו ֵמֶאָחיו, ּולְׁ ןלְׁ מֹאול-י סּור מִּ ין ּושְׁ ָוה ָימִּ צְׁ ּמִּ ן --הַׁ עַׁ מַׁ לְׁ

ל ים עַׁ יְך ָימִּ ֲארִּ ָרֵאל.  }ס{-יַׁ שְׁ ֶקֶרב יִּ תֹו הּוא ּוָבָניו, בְׁ כְׁ לַׁ מְׁ  מַׁ

 

 מה החוקים של מלך בישראל? מה אסור לו לעשות ומה הוא צריך לעשות? ●
 מה התפקיד של הכוהנים מול המלך? ●
 מה הדבר מלמד על מעמדו של המלך מול החוק? ●
חפשו מלכים אחרים בתקופה זו העולם. האם הם היו מוגבלים לחוקים?  ●

 ממה נובע ההבדל?

 נאדל. מ. המלכות בעולם העתיק ובישראל: מתוך

המלכות בתורת מוסד אלוהי והמלך בבחינת "בחיר האלים" או "משיח ה'" היה רעיון אחוז ודבוק 
במהותה של המדינה אצל כל עמי הקדם. ואותם העמים, שיכלו להרחיק את ראשית שלטונם 

קדומים ביותר, אף שילבו את המלכות הארצית לתוך המערכה הקוסמית. רעיון המדיני לזמנים 
זה הגיע לכלל שלמות בתיאולוגיה המצרית . האפוס האכדי יודע לספר על תקופה שלפני היות 

המלוכה, כאשר השרביט, הכתר והנזר היו גנוזים במרומים "לפני אנו", ואז "ירדה המלכות מן 
בבריאה עצמה, אבל לאחר שניצחו האלים את יצירי הכאווס  . המלכות לא נשתלבה9השמים"

הקדמוני, נקבעו בעת ובעונה אחת סדרי השלטון של מלכותא דשמיא ומלכותא דארעא: "כאשר 
אנו הגדול, מלך האננקים, ואנליל, אדון השמים והארץ, שופט גורל הארצות, מסרו לידי מרודך, 

ם, האדירו אותו בן האגיגים, קראו לבבל בשמה בנו הבכור של אא, את השלטון על כל בני האד
המפואר, האדירו אותה בין ארבע כנפות העולם, יסדו בה לעולמים שלטון מלכות, אשר יסודו 

 איתן כמו השמים והארץ" )ח'מורבי בפתיחה הנ"ל(, 
 

אצל העברים הוקם מוסד המלוכה בתקופה הסטורית, לפי כך אין הוא מוסד אלוהי, המלך הוא 
' בלבד. אולם מובטחים לו אותן ההבטחות ששם ח'מורבי בפי אלהיו הוא: ה' נשבע לדויד: בחיר ה

(. וכן 38-37"זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי. כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה" )תה' פט 
 *9.(: "יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים"5במזמור "לשלמה" )עב 

חילוני אופיינית לא רק להיסטוריוגרפיה המקראית. לפי המסורת ראיית המלכות כמוסד כמעט 
"הסכם  –מה שאנו רגילים לקרוא  –הבודיסטית נוסדה, המלכות בתקופה קדומה, אבל לפי 

סוציאלי": כשנוצר מצב הדומה ל"איש הישר בעיניו יעשה", התכנסו בני האדם ונמנו וגמרו 
יהנות מתנובת השדה ומברכת העדר. לפי זה למשוח אחד מהם, אשר ישכין סדר ויתן אפשרות ל

 המלך הוא בחיר העם ותעודתו לשרת את נתיניו. 



 

 מקורות דף

 

 

 

 מה ההבדל בין תפיסת המלך בעולם העתיק לבין תפיסת המלך בישראל? ●
 ך?ממה נובע ההבדל בתפיסת המל ●
 מה תפקיד המלך לפי שתי התפיסות? ●
 מה פועל יוצא של שתי התפיסות השונות לגבי כפיפות המלך לחוק? ●

 

 סיפור כרם נבות: -מלכים א פרק כא 

ָאב מֶ  א חְׁ ל אַׁ ֶעאל ֵאֶצל ֵהיכַׁ רְׁ זְׁ יִּ י ֲאֶשר בְׁ ֵעאלִּ רְׁ זְׁ יִּ ָנבֹות הַׁ ים ָהֵאֶּלה ֶכֶרם ָהָיה לְׁ ָברִּ דְׁ ר הַׁ חַׁ י אַׁ הִּ יְׁ ֶלְך וַׁ
רֹון.   ָאב ֶאל בֹשמְׁ חְׁ ֵבר אַׁ דַׁ יְׁ ָנה-וַׁ י ֶאת-ָנבֹות ֵלאֹמר תְׁ י-ּלִּ יהִּ ָך וִּ מְׁ רְׁ ן-כַׁ גַׁ י לְׁ י -לִּ י הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל ֵביתִּ ָיָרק כִּ

ָנה ֵעיֶניָך ֶאתְׁ ם טֹוב בְׁ ֶּמּנּו אִּ ָתיו ֶכֶרם טֹוב מִּ חְׁ ָך תַׁ ָנה לְׁ ֶאתְׁ יר ֶזה.  -וְׁ חִּ ָך ֶכֶסף מְׁ יֹאֶמר ָנבֹו גלְׁ ָאב  -ת ֶאלוַׁ חְׁ אַׁ
י ֶאת תִּ תִּ הָוה מִּ י ֵמיְׁ יָלה ּלִּ י ָלְך.  -ָחלִּ ת ֲאֹבתַׁ ֲחלַׁ ָאב ֶאל דנַׁ חְׁ ָיבֹא אַׁ ל-וַׁ ָזֵעף עַׁ ר וְׁ ָדָבר ֲאֶשר-ֵביתֹו סַׁ ֶבר -הַׁ דִּ

יֹאֶמר לֹא י וַׁ ֵעאלִּ רְׁ זְׁ יִּ ָך ֶאת-ֵאָליו ָנבֹות הַׁ ל-ֶאֵתן לְׁ ב עַׁ כַׁ שְׁ יִּ ת ֲאבֹוָתי וַׁ ֲחלַׁ יַׁסֵ -נַׁ ָטתֹו וַׁ לֹא-ב ֶאתמִּ ל -ָפָניו וְׁ ָאכַׁ
ה הָלֶחם.   ֵבר ֵאָליו מַׁ דַׁ תְׁ תֹו וַׁ שְׁ יֶזֶבל אִּ ָתבֹא ֵאָליו אִּ ָך ֹאֵכל ָלֶחם.  -וַׁ ֵאינְׁ ֵבר ֵאֶליָה  וֶזה רּוֲחָך ָסָרה וְׁ דַׁ יְׁ וַׁ

י ֵבר ֶאל-כִּ ָנה-ֲאדַׁ ר לֹו תְׁ י ָוֹאמַׁ ֵעאלִּ רְׁ זְׁ יִּ י ֶאת-ָנבֹות הַׁ ם-ּלִּ ֶכֶסף אֹו אִּ ָך בְׁ מְׁ רְׁ ָנה-כַׁ ָתה ֶאתְׁ ָך ֶכֶרם -ָחֵפץ אַׁ לְׁ
יֹאֶמר לֹא ָתיו וַׁ חְׁ ָך ֶאת-תַׁ י.  -ֶאֵתן לְׁ מִּ רְׁ ל זכַׁ לּוָכה עַׁ ֲעֶשה מְׁ ָתה תַׁ ָתה עַׁ תֹו אַׁ שְׁ יֶזֶבל אִּ תֹאֶמר ֵאָליו אִּ -וַׁ
ָרֵאל קּום ֱאָכל שְׁ ָך ֶאת-יִּ י ֶאֵתן לְׁ ֶבָך ֲאנִּ ב לִּ טַׁ יִּ י-ֶלֶחם וְׁ ֵעאלִּ רְׁ זְׁ יִּ ֵשם  ח.  ֶכֶרם ָנבֹות הַׁ ים בְׁ ָפרִּ ֹתב סְׁ כְׁ תִּ וַׁ

ים( ֶאל ָפרִּ ח הספרים )סְׁ לַׁ שְׁ תִּ ֹחָתמֹו וַׁ ֹתם בְׁ חְׁ תַׁ ָאב וַׁ חְׁ ֶאל-אַׁ ים וְׁ ֵקנִּ זְׁ ים ֶאת-הַׁ בִּ ֹישְׁ ירֹו הַׁ עִּ ים ֲאֶשר בְׁ ֹחרִּ -הַׁ
אּו טָנבֹות.   רְׁ ים ֵלאֹמר  קִּ ָפרִּ סְׁ ֹתב בַׁ כְׁ תִּ יבּו ֶאת-וַׁ ֹהשִּ רֹאש ָהָעם. -צֹום וְׁ ים  י ָנבֹות בְׁ ם ֲאָנשִּ יִּ נַׁ יבּו שְׁ הֹושִּ וְׁ

ֵני ָיֹמת.  -בְׁ ֻלהּו וְׁ קְׁ סִּ יֻאהּו וְׁ הֹוצִּ ים ָוֶמֶלְך וְׁ ָת ֱאֹלהִּ כְׁ ֻדהּו ֵלאֹמר ֵברַׁ יעִּ דֹו וִּ ל ֶנגְׁ עַׁ יַׁ לִּ ירֹו  יאבְׁ ֵשי עִּ נְׁ ֲעשּו אַׁ יַׁ וַׁ
ָחה ֲאֵליֶהם ֲאֶשר ָשלְׁ ירֹו כַׁ עִּ ים בְׁ בִּ ֹישְׁ ים ֲאֶשר הַׁ ֹחרִּ הַׁ ים וְׁ ֵקנִּ זְׁ ָחה  הַׁ ים ֲאֶשר ָשלְׁ ָפרִּ סְׁ ֲאֶשר ָכתּוב בַׁ יָזֶבל כַׁ אִּ

יבּו ֶאת יבֲאֵליֶהם.   ֹהשִּ אּו צֹום וְׁ רֹאש ָהָעם.  -ָקרְׁ ֵני יגָנבֹות בְׁ ים בְׁ ֵני ָהֲאָנשִּ ָיֹבאּו שְׁ דֹו -וַׁ בּו ֶנגְׁ ֵישְׁ ל וַׁ עַׁ יַׁ לִּ בְׁ
ל ֶאת עַׁ יַׁ לִּ בְׁ ֵשי הַׁ נְׁ ֻדהּו אַׁ עִּ יְׁ ֻלהּו ָנבֹות ֶנֶגד ָהָעם לֵ -וַׁ קְׁ סְׁ יִּ יר וַׁ חּוץ ָלעִּ ֻאהּו מִּ ֹיצִּ ים ָוֶמֶלְך וַׁ ְך ָנבֹות ֱאֹלהִּ אֹמר ֵברַׁ

ָיֹמת.   ים וַׁ חּו ֶאל ידָבֲאָבנִּ לְׁ שְׁ יִּ ָיֹמת.  -וַׁ ל ָנבֹות וַׁ יֶזֶבל ֵלאֹמר  ֻסקַׁ י טואִּ יֶזֶבל כִּ ֹמעַׁ אִּ שְׁ י כִּ הִּ יְׁ ל ָנבֹות -וַׁ ֻסקַׁ
יֶזֶבל ֶאל תֹאֶמר אִּ ָיֹמת וַׁ ָאב ק-וַׁ חְׁ י ֲאֶשר ֵמֵאן ָלֶתת-ּום ֵרש ֶאתאַׁ ֵעאלִּ רְׁ זְׁ יִּ י ֵאין -ֶכֶרם ָנבֹות הַׁ ֶכֶסף כִּ ָך בְׁ לְׁ

י י כִּ ָאב ָלֶרֶדת ֶאל טזֵמת.  -ָנבֹות חַׁ חְׁ ָיָקם אַׁ י ֵמת ָנבֹות וַׁ ָאב כִּ חְׁ ֹמעַׁ אַׁ שְׁ י כִּ הִּ יְׁ י -וַׁ ֵעאלִּ רְׁ זְׁ יִּ ֶכֶרם ָנבֹות הַׁ
תֹו.  }פ{ שְׁ רִּ  לְׁ

ר יז בַׁ י דְׁ הִּ יְׁ י ֵלאֹמר.  ֵא -ה' ֶאל-וַׁ בִּ שְׁ תִּ ָיהּו הַׁ ָאב ֶמֶלְך יחלִּ חְׁ את אַׁ רַׁ קְׁ ֵּנה -קּום ֵרד לִּ רֹון הִּ ֹשמְׁ ָרֵאל ֲאֶשר בְׁ שְׁ יִּ
ֶכֶרם ָנבֹות ֲאֶשר תֹו.  -בְׁ שְׁ רִּ ד ָשם לְׁ ם יטָירַׁ גַׁ ָת וְׁ חְׁ הָוה ֲהָרצַׁ ר יְׁ ָת ֵאָליו ֵלאֹמר ֹכה ָאמַׁ רְׁ בַׁ דִּ ָת -וְׁ רְׁ בַׁ דִּ ָת וְׁ ָיָרשְׁ

ים ֶאתֵאָליו ֵלאמֹ  ָלבִּ כְׁ קּו הַׁ קֹום ֲאֶשר ָלקְׁ מְׁ הָוה בִּ ר יְׁ ים ֶאת-ר ֹכה ָאמַׁ ָלבִּ כְׁ ם ָנבֹות ָיֹלקּו הַׁ ָך ּגַׁם-דַׁ -ָדמְׁ
ָאב ֶאל כָאָתה.   חְׁ יֹאֶמר אַׁ ֵעיֵני ה'.  -וַׁ ע בְׁ ֲעשֹות ָהרַׁ ָך לַׁ ֶכרְׁ מַׁ תְׁ ן הִּ עַׁ י יַׁ יֹאֶמר ָמָצאתִּ י וַׁ בִּ י ֹאיְׁ נִּ ָצאתַׁ מְׁ ָיהּו הַׁ ֵאלִּ

י כא נִּ נְׁ ָרֵאל.   הִּ שְׁ יִּ ָעזּוב בְׁ ָעצּור וְׁ יר וְׁ קִּ ין בְׁ תִּ שְׁ ָאב מַׁ חְׁ אַׁ י לְׁ תִּ רַׁ כְׁ הִּ ֲחֶריָך וְׁ י אַׁ תִּ רְׁ עַׁ י ֵאֶליָך ָרָעה ּובִּ  כבֵמבִּ
י ֶאת תִּ ָנתַׁ ָעם ֶבן-וְׁ ֵבית ָיָרבְׁ ָך כְׁ ָשא ֶבן-ֵביתְׁ עְׁ ֵבית בַׁ ָבט ּוכְׁ ָיה  ֶאל-נְׁ א ֶאת-ֲאחִּ ֲחטִּ תַׁ ָת וַׁ סְׁ עַׁ כְׁ ס ֲאֶשר הִּ עַׁ כַׁ -הַׁ
ָרֵאל.   שְׁ ם כגיִּ גַׁ לּו ֶאת-וְׁ ים יֹאכְׁ ָלבִּ כְׁ ֶבר ה' ֵלאֹמר  הַׁ יֶזֶבל דִּ אִּ ֶעאל.  -לְׁ רְׁ זְׁ ֵחל יִּ יֶזֶבל בְׁ ָאב  כדאִּ חְׁ אַׁ ֵּמת לְׁ הַׁ

ם.   ָשָמיִּ לּו עֹוף הַׁ ָשֶדה יֹאכְׁ ֵּמת בַׁ הַׁ ים וְׁ ָלבִּ כְׁ לּו הַׁ יר יֹאכְׁ ק לֹא כהָבעִּ ֲעשֹו-רַׁ ֵכר לַׁ מַׁ תְׁ ָאב ֲאֶשר הִּ חְׁ אַׁ ת ָהָיה כְׁ
ֵעיֵני ה' ֲאֶשר ע בְׁ תֹו.  -ָהרַׁ שְׁ יֶזֶבל אִּ ָתה ֹאתֹו אִּ ֹכל ֲאֶשר ָעשּו  כוֵהסַׁ ים כְׁ ֻּללִּ ּגִּ ֲחֵרי הַׁ ֹאד ָלֶלֶכת אַׁ ֵעב מְׁ יַׁתְׁ וַׁ

ָרֵאל.  }פ{ שְׁ ֵני יִּ ֵני בְׁ פְׁ יש ה' מִּ י ֲאֶשר הֹורִּ  ָהֱאֹמרִּ

ָאב ֶאת כז חְׁ ֹמעַׁ אַׁ שְׁ י כִּ הִּ יְׁ קְׁ -וַׁ יִּ ים ָהֵאֶּלה וַׁ ָברִּ דְׁ ָיֶשםהַׁ ָגָדיו וַׁ ע בְׁ ל-רַׁ ק עַׁ ֵּלְך -שַׁ הַׁ יְׁ ָשק וַׁ ב בַׁ כַׁ שְׁ יִּ ָיצֹום וַׁ ָשרֹו וַׁ בְׁ
ט.  }פ{  אַׁ

ר כח בַׁ י דְׁ הִּ יְׁ י ֵלאֹמר.  -ה' ֶאל-וַׁ בִּ שְׁ תִּ ָיהּו הַׁ י כטֵאלִּ יָת כִּ י-ֲהָראִּ ן כִּ עַׁ ָפָני יַׁ ּלְׁ ָאב מִּ חְׁ ע אַׁ נַׁ כְׁ י לֹא-נִּ ָפנַׁ ע מִּ נַׁ כְׁ -נִּ
ָיָמיו י ָהָרָעה בְׁ ל ָאבִּ יא ָהָרָעה עַׁ נֹו ָאבִּ יֵמי בְׁ  ֵביתֹו.-בִּ

 

 



 

 מקורות דף

 

 

 

 מהו סיפור כרם נבות? -הסבירו בקצרה ●
 מדוע לדעתכם מוצאים אחאב ואיזבל פתרון זה?  ●
מדוע אין הם משתמשים בריש גליא בכוחם כשליטים ו"מעלימים" את  ●

 נבות? 
 מה ניתן ללמוד מהדרך שבה נהגו? ●

 


