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דוד המלך כמייסד של המדינה היהודית העצמאית הראשונה
מה זה אומר היום?

הרב יוסף כרמל

שיעור 1: מלכות בישראל – מונרכיה או דמוקרטיה?
דברים פרק יז פסוק יד - טו1.

(יד) ּכִי תָבֹא אֶל הָאֶָרץ אֲׁשֶר יְֹקוָק אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ וִיִרׁשְּתָּה וְיָׁשַבְּתָה ּבָּה וְאָמְַרּתָ אָׂשִימָה עָלַי מֶלְֶ ּכְכָל הַּגֹויִם אֲׁשֶר 
סְבִיבֹתָי:

(טו) ׂשֹום ּתָׂשִים עָלֶיָ מֶלְֶ אֲׁשֶר יִבְחַר יְֹקוָק אֱֹלהֶיָ ּבֹו מִּקֶֶרב אַחֶיָ ּתָׂשִים עָלֶיָ מֶלְֶ ֹלא תּוכַל לָתֵת עָלֶיָ אִיׁש 
נָכְִרי אֲׁשֶר ֹלא אָחִיָ הּוא:

רמב"ן (שם): 2.
לדעת רבותינו יש בכתוב הזה תנאי נסתר, יאמר שום תשים עליך המלך שיבחר השם בו אם תוכל לעשות כן 

שיענך השם בנביאים, אבל איש נכרי לא תוכל לתת עליך לעולם. 
ועל דרך הפשט אמרו, 'ׂשֹום ּתָׂשִים עָלֶיָ מֶלְֶ אֲׁשֶר יִבְחַר ה' אֱֹלהֶיָ ּבֹו' ולא אשר שנא ה' אלהיך, כי הוא בחר 

בישראל ולהיות המולך מבחוריו ולא מקרב העמים אשר שנא". לפי הסבר זה, הבחירה נתונה בידי עם ישראל 
תוך כדי הגבלה לבחור רק מועמד שהקב"ה רוצה בו, מקרב ישראל.

ודעתי בדרך הפשט, כי טעם 'אֲׁשֶר יִבְחַר' שכל מולך על עמים מאת האלהים היא לו, כענין שכתוב (דניאל ד, 
כט) 'ּדִי ׁשַּלִיט עִּלָאָה ּבְמַלְכּות אֲנָׁשָא ּולְמַן ּדִי יִצְּבֵא יִּתְנִּנַּה', וכך אמרו (בבא בתרא צא, ע"ב) 'אפילו ריש גרגותא 

מן שמיא מוקמי ליה', יאמר 'ׂשֹום ּתָׂשִים עָלֶיָ מֶלְֶ' כל אשר יהיה נגזר מן השמים שימלוך ואם הוא מקטני 
שבטי ישראל ומשפחתו הצעירה, אבל איש נכרי לא תמליך עליך לעולם".וכן על דרך הפשט 'הַּמָקֹום אֲׁשֶר יִבְחַר 

ה' אֱֹלהֵיכֶם ּבֹו', כל שיבנו שם בית המקדש לה' הכל מרצון ה'.

העמק דבר דברים (פרשת שופטים) פרק יז פסוק יד  3.
ונראה דמשום דהנהגת המדינה משתנה אם מתנהג עפ"י דעת מלוכה או עפ"י דעת העם ונבחריהם, ויש 

מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלי קברניט, ודבר זה אי 
אפשר לעשות עפ"י הכרח מצות עשה, שהרי בענין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצות 

עשה, מש"ה לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך, עפ"י 
שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכון, או אז מצות עשה לסנהדרין למנות מלך, ומש"ה 

כתיב ואמרת וגו' שיהא העם מבקשים כך, אז שום תשים וגו'

יהושע פרק א4.
(א) וַיְהִי אַחֲֵרי מֹות מֹׁשֶה עֶבֶד יְֹקוָק וַּיֹאמֶר יְֹקוָק אֶל יְהֹוׁשֻעַ ּבִן נּון מְׁשֵָרת מֹׁשֶה לֵאמֹר:



(ב) מֹׁשֶה עַבְּדִי מֵת וְעַּתָה קּום עֲבֹר אֶת הַּיְַרּדֵן הַּזֶה אַּתָה וְכָל הָעָם הַּזֶה אֶל הָאֶָרץ אֲׁשֶר אָנֹכִי נֹתֵן לָהֶם לִבְנֵי 
יִׂשְָראֵל:

(ה) ֹלא יִתְיַּצֵב אִיׁש לְפָנֶיָ ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ ּכַאֲׁשֶר הָיִיתִי עִם מֹׁשֶה אֶהְיֶה עִּמְָ ֹלא אְַרּפְָ וְֹלא אֶעֶזְבֶּךָ:
(ו) חֲזַק וֶאֱמָץ ּכִי אַּתָה ּתַנְחִיל אֶת הָעָם הַּזֶה אֶת הָאֶָרץ אֲׁשֶר נִׁשְּבַעְּתִי לַאֲבֹותָם לָתֵת לָהֶם:

(ז) ַרק חֲזַק וֶאֱמַץ מְאֹד לִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות ּכְכָל הַּתֹוָרה אֲׁשֶר צִּוְָ מֹׁשֶה עַבְּדִי אַל ּתָסּור מִּמֶּנּו יָמִין ּוׂשְמֹאול לְמַעַן 
ּתַׂשְּכִיל ּבְכֹל אֲׁשֶר ּתֵלְֵ:

(טז) וַּיַעֲנּו אֶת יְהֹוׁשֻעַ לֵאמֹר ּכֹל אֲׁשֶר צִּוִיתָנּו נַעֲׂשֶה וְאֶל ּכָל אֲׁשֶר ּתִׁשְלָחֵנּו נֵלְֵ:
(יז) ּכְכֹל אֲׁשֶר ׁשָמַעְנּו אֶל מֹׁשֶה ּכֵן נִׁשְמַע אֵלֶיָ ַרק יִהְיֶה יְֹקוָק אֱֹלהֶיָ עִּמְָ ּכַאֲׁשֶר הָיָה עִם מֹׁשֶה:
(יח) ּכָל אִיׁש אֲׁשֶר יַמְֶרה אֶת ּפִיָ וְֹלא יִׁשְמַע אֶת ּדְבֶָריָ לְכֹל אֲׁשֶר ּתְצַּוֶּנּו יּומָת ַרק חֲזַק וֶאֱמָץ: פ

משיחתו של שאול והכתרתו כמלך5.
שמואל א ט' כה-כז, י' א א.

וַּיְֵרדּו מֵהַּבָמָה הָעִיר וַיְַדּבֵר [רק] עִם ׁשָאּול עַל הַּגָג: וַּיַׁשְּכִמּו וַיְהִי ּכַעֲלֹות הַׁשַּחַר וַּיְִקָרא ׁשְמּואֵל [רק] אֶל ׁשָאּול 
הַּגָגָה לֵאמֹר קּומָה וַאֲׁשַּלְחֶּךָ וַּיָָקם ׁשָאּול וַּיֵצְאּו ׁשְנֵיהֶם הּוא ּוׁשְמּואֵל הַחּוצָה: הֵּמָה יֹוְרִדים ּבְִקצֵה הָעִיר ּוׁשְמּואֵל 
אָמַר אֶל ׁשָאּול אֱמֹר לַּנַעַר וְיַעֲבֹר לְפָנֵינּו וַּיַעֲבֹר וְאַּתָה [לבדך] עֲמֹד ּכַּיֹום וְאַׁשְמִיעֲָ אֶת ּדְבַר אֱֹלהִים: וַּיִּקַח ׁשְמּואֵל 

אֶת ּפְַ הַׁשֶּמֶן וַּיִצֹק עַל ֹראׁשֹו וַּיִׁשֵָּקהּו וַּיֹאמֶר הֲלֹוא ּכִי מְׁשָחֲָ יְקוָק עַל נַחֲלָתֹו לְנָגִיד
שמואל א פרק י פסוק טזב.

(טז) וַּיֹאמֶר ׁשָאּול אֶל ּדֹודֹו הַּגֵד הִּגִיד לָנּו ּכִי נִמְצְאּו הָאֲתֹנֹות וְאֶת ּדְבַר הַּמְלּוכָה ֹלא הִּגִיד לֹו אֲׁשֶר אָמַר ׁשְמּואֵל: פ
שמואל א פרק י פסוק יז - כזג.

(יז) וַּיַצְעֵק ׁשְמּואֵל אֶת הָעָם אֶל יְֹקוָק הַּמִצְּפָה:
 (כ) וַּיְַקֵרב ׁשְמּואֵל אֵת ּכָל ׁשִבְטֵי יִׂשְָראֵל וַּיִּלָכֵד ׁשֵבֶט ּבִנְיָמִן: ... וַּיִּלָכֵד ׁשָאּול ּבֶן ִקיׁש וַיְבְַקׁשֻהּו וְֹלא נִמְצָא:

...
(כד) וַּיֹאמֶר ׁשְמּואֵל אֶל ּכָל הָעָם הַּרְאִיתֶם אֲׁשֶר ּבָחַר ּבֹו יְֹקוָק ּכִי אֵין ּכָמֹהּו ּבְכָל הָעָם וַּיִָרעּו כָל הָעָם וַּיֹאמְרּו יְחִי 

הַּמֶלְֶ: פ
(כה) וַיְַדּבֵר ׁשְמּואֵל אֶל הָעָם אֵת מִׁשְּפַט הַּמְלֻכָה וַּיִכְּתֹב ּבַּסֵפֶר וַּיַּנַח לִפְנֵי יְֹקוָק וַיְׁשַּלַח ׁשְמּואֵל אֶת ּכָל הָעָם אִיׁש 

לְבֵיתֹו:
(כו) וְגַם ׁשָאּול הָלְַ לְבֵיתֹו ּגִבְעָתָה וַּיֵלְכּו עִּמֹו הַחַיִל אֲׁשֶר נָגַע אֱֹלהִים ּבְלִּבָם:

(כז) ּובְנֵי בְלִּיַעַל אָמְרּו מַה ּיֹׁשִעֵנּו זֶה וַּיִבְזֻהּו וְֹלא הֵבִיאּו לֹו מִנְחָה וַיְהִי ּכְמַחֲִריׁש: פ
ד. שמואל א פרק יא פסוק ה - טו

(ה) וְהִּנֵה ׁשָאּול ּבָא אַחֲֵרי הַּבָָקר מִן הַׂשֶָּדה וַּיֹאמֶר ׁשָאּול מַה ּלָעָם ּכִי יִבְּכּו וַיְסַּפְרּו לֹו אֶת ּדִבְֵרי אַנְׁשֵי יָבֵיׁש:
(ו) וַּתִצְלַח רּוחַ אֱֹלהִים עַל ׁשָאּול ּכְׁשָמְעֹו אֶת הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה וַּיִחַר אַּפֹו מְאֹד:

...
(יא) וַיְהִי מִּמָחֳָרת וַּיָׂשֶם ׁשָאּול אֶת הָעָם ׁשְֹלׁשָה ָראׁשִים וַּיָבֹאּו בְתֹוְ הַּמַחֲנֶה ּבְאַׁשְמֶֹרת הַּבֶֹקר וַּיַּכּו אֶת עַּמֹון עַד 

חֹם הַּיֹום וַיְהִי הַּנִׁשְאִָרים וַּיָפֻצּו וְֹלא נִׁשְאֲרּו בָם ׁשְנַיִם יָחַד:
(יב) וַּיֹאמֶר הָעָם אֶל ׁשְמּואֵל מִי הָאֹמֵר ׁשָאּול יִמְֹלְ עָלֵינּו ּתְנּו הָאֲנָׁשִים ּונְמִיתֵם:

(יג) וַּיֹאמֶר ׁשָאּול ֹלא יּומַת אִיׁש ּבַּיֹום הַּזֶה ּכִי הַּיֹום עָׂשָה יְֹקוָק ּתְׁשּועָה ּבְיִׂשְָראֵל: ס
(יד) וַּיֹאמֶר ׁשְמּואֵל אֶל הָעָם לְכּו וְנֵלְכָה הַּגִלְּגָל ּונְחַּדֵׁש ׁשָם הַּמְלּוכָה:



(טו) וַּיֵלְכּו כָל הָעָם הַּגִלְּגָל וַּיַמְלִכּו ׁשָם אֶת ׁשָאּול לִפְנֵי יְֹקוָק ּבַּגִלְּגָל וַּיִזְּבְחּו ׁשָם זְבָחִים ׁשְלָמִים לִפְנֵי יְֹקוָק וַּיִׂשְמַח 
ׁשָם ׁשָאּול וְכָל אַנְׁשֵי יִׂשְָראֵל עַד מְאֹד: פ

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נד עמוד ב6.
והאמר שמואל: דינא דמלכותא דינא

רשב"ם (שם)
כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא הוא שכל בני המלכות 

מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע"פ חוק המלך 
הנהוג בעיר משום גזל.

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה ה, יא ו-יח
לפי שדין המלך דין הוא, ולא עוד אלא שהוא עובר המבריח ממכס זה מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה 
המלך גוי בין שהיה מלך ישראל. ...במה דברים אמורים? במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות, שהרי הסכימו 

עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים, אבל אם אין מטבעו יוצא, הרי הוא כגזלן 
בעל זרוע וכמו חבורת ליסטים המזויינין שאין דיניהן דין וכן מלך זה וכל עבדיו כגזלן לכל דבר" (הלכות גזלה 

ואבדה ה, יא ו-יח). 

בראשית פרק א פסוק כו7.
(כו) וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים נַעֲׂשֶה אָָדם ּבְצַלְמֵנּו ּכְִדמּותֵנּו וְיְִרּדּו בְִדגַת הַּיָם ּובְעֹוף הַׁשָּמַיִם ּובַּבְהֵמָה ּובְכָל הָאֶָרץ ּובְכָל 

הֶָרמֶׂש הָֹרמֵׂש עַל הָאֶָרץ:
רש"י (שם)

נעשה אדם - אף על פי שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינים לרדות, לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ 
ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן.א ואם כתב אעשה אדם לא למדנו שיהא מדבר עם בית 

דינו אלא עם עצמו, ותשובת המיניםב כתב בצדו ויברא אלהים את האדם, ולא כתב ויבראו:

מיכה פרק ד פסוק ז - ט8.
(ז) ... ּומָלְַ יְֹקוָק עֲלֵיהֶם ּבְהַר צִּיֹון מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם: פ

(ח) וְאַּתָה מִגְּדַל עֵֶדר עֹפֶל ּבַת צִּיֹון עֶָדיָ ּתֵאתֶה ּובָאָה הַּמֶמְׁשָלָה הִָראׁשֹנָה מַמְלֶכֶת לְבַת יְרּוׁשָלִָם:
(ט) עַּתָה לָּמָה תִָריעִי ֵרעַ הֲמֶלְֶ אֵין ּבְָ אִם יֹועֲצְֵ אָבָד ּכִי הֶחֱזִיֵקְ חִיל ּכַּיֹולֵָדה:


