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 הקדמה

כינונה של מדינת ישראל מהווה שלב מהותי ומרכזי בתהליך הגאולה והתחיה הלאומית הישראלית.  

להתחבר שוב  ת ישראל מאפשרת לעם ישראל, כעם,אלפיים שנות ניתוק מארץ חיינו, מדינלאחר 

בנין למקור חייה הארציים, ארץ ישראל. בתוך תהליך זה מצוי תהליך קיבוץ גלויות, ישוב הארץ, 

 התורה ועוד צדדים גדולים ורבים של בניית האומה.

יש לממשלה גדר של האם ות משקל: קיומה של מדינת ישראל מעלה הרבה שאלות הלכתיות כבד

יש למדינה  ? האםשל אומות העולם דינא דמלכותאאין לה דין של אפילו שמא  או, מלכות ישראל

רק הקב"ה ממנה למלחמה? האם לעם יש סמכות להקים לעצמו שליט או ש סמכות להוציא את העם

שאלות ? מלך דווקא לשנות את שיטת הממשל או שמא מותר למנותכזי לעם? האם מותר מנהיג מר

 בהרחבה על ידי רבים וטובים. אלו ורבות נוספות נידונו

מלכים ישנם בדברי ימינו . בחון היבט מסויים מאד של סוגיית מעמדה של המדינהל בכוונת מאמר זה

. ברצוני לבחון את התייחסות שלא על ידי התהליך ההלכתי הראוי זכו במלכותם אשררבים 

אנסה להתמקד בהתייחסויות ההלכתיות  אלו לאחר שכבר נהיו מלכים. יםמלכ ל אלהמקראות וחז"

ם כמורד במלכות? האם חייבים לכבדם כמלך? האם יש סמכות לדון אנשי אליהם: האם יש להם

 1 ? ועד כהנה וכהנה שאלות.םאת מלכות יםמוריש ם? האם הםלקללאיסור 

                                                 
ללא חלק מההנחות המוקדמות הרווחים לפעמים בדיונים אלו, לדוגמה, שרצון העם  השאלהתב מתוך ניסיון לבחון את המאמר נכ 1

"בחירת מנהיג ציבור הינו אחד המרכיבים, או אף תנאים, הראשיים למינוי מלך. ראה בעניין זה באורך אצל הרב יהודה זולדן 

  ני לבחון את השאלה ללא הצורך בחידוש זה שרבים חלוקים עליו בעולם התורה. . שכן, ברצו8, 7, ושם בהע' 59-31עמדו", עמ' ומ



טויות לה לשפוך אור על התלביכו ,מעמדם ההלכתי של מלכים אלושהתייחסות חז"ל ל לינראה 

  תה של ממשלות ישראל בדורנו.בענין הגדרת מעמדה וסמכו הקיימות

 

 מלכי בית ראשון

  ג:”א ה”בהלכות מלכים פ הרמב"ם כתב

 שמינהו נביא כיהושע פי ועל זקנים שבעים של דין בית פי על אלא בתחילה מלך מעמידין אין

  .דינו ובית רבינו משה

עוד  .()ספרי שופטים קנזפי נביא"  על– היך בומב"ם הוא בספרי: "אשר יבחר ה' אלנראה שמקורו של הר

 :שם בהלכה זכתב הרמב"ם 

למען שנאמר ' ,שהמלכות ירושה להם ,ו לעולםמאחר שמושחין המלך הרי זה זוכה לו ולבני

ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל  ---יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל

 .ראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולםנויין שבישהמ

 הדרך האחת מלך.ל שתי דרכים להתמנות ורה בישראל ישנןשנבואה שבזמן שה מדברים אלו ברור

דין משמש הבית הנביא משמש כנציג הקב"ה והנראה  כפיאשר על ידי נביא ובית דין הגדול, ינוי מהיא 

 כות מאב.ידי ירושת המל כנציג העם. הדרך השניה היא על

מונו כהלכה  עם בן נבט ויהוא בן נמשי אשרעסוק בשושלת בית דוד או שושלות ירבלא א ,בהתאם לכך

עסוק רק באלו אשר מצאתי בהם לבניהם. גם מתוך המלכים הנותרים אוהורישו המלכות 

 מעמדם האישי.להתייחסויות הלכתיות למלכותם או 

 

 בעשא

 . ת ישראללך השלישי של ממלכיה המבעשא בן אחיה ה

ידי קשירת קשר נגד נדב בן ירבעם: "ויקשור עליו בעשא בן אחיה לבית  תפס את המלוכה על בעשא

ונדב וכל ישראל צרים על גבתון. וימיתהו בעשא בשנת שלש לאסא מלך יהודה וימלוך  ---יששכר ויכהו

  . ()מלכ"א טו, כז ה את כל בית ירבעם"הי כמלכו הכתחתיו. וי

: "יען בשם ה' יהוא בן חנני הנביא אומר לו ,זאתלמרות את המלוכה בכח הזרוע. טל על פניו נראה שנ

א למפני ש ,ין נראה תמוהי. הענ()מלכ"א טז, ב " וכו'אשר הרימותיך מן העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל 

 .או מונה על ידי נביא נבחר על ידי הקב"ה מצאנו בשום מקום שבעשא

ין בכתובים. קשה ילא צו אך זה הנביאונתמנה על ידי חר על ידי הקב"ה נב שבעשא ,תן להשיב ולומרני

 יםאחר הובא באריכות במקומותר שא ין גדוליעננביא הינו מפני שמינוי מלך על ידי  ובה זו,לקבל תש

 .חזאל מלך ארם אצל ואפילו יהוא בן נמשי, ירבעם בן נבט שלמה, דוד,שאול, כך הוא אצל . בתנ"ך

                                                                                                                                                 
 



. 2הקב"הרצון העם מבטא את רצון ו ,עליהם למלך לומר שהעם קיבלו את בעשא פשרות שניה היאא

 שורפאשר מ מלכים רביםאינה מיושבת עם פשטי המקראות. ישנם  תשובה זאת אפשרית, אך גם היא

ין קבלת יגם אם נאמר שלא בכל מקום מצו .אחרים עליהם זה לא נאמר שהעם המליכם אך לגביהם

 .3מכהן הרגיל מכיוון שבעשא זכה במלוכה על ידי מרד במלךזה נצרך יותר מ העם, כאן

, היא להבין את דברי הנביא אל בעשא על פי אפשרות נוספת לתירוץ, והיא הנראית יותר מסתברת

 :דברי הרמב"ן

כל מולך על עמים מאת האלהים היא לו, כענין שכתוב די שליט עלאה במלכות ולמאן די 

גרגותא מן שמיא מוקמי ליה. יאמר שום תשים עליך מלך,  יצבא יתננה, וכך אמרו אפילו ריש

  ואם הוא מקטני שבטי ישראל ומשפחתו הצעירה. כל אשר נגזר מן השמים שימלוך 

  ()רמב"ן על התורה דברים יז, טו                   

ילא, קשה להגיע וממ ,אין אנו מוצאים בכתובים או בחז"ל התייחסויות הלכתיות כלשהם לבעשא

 ,זאת, אנו רואים שבפועל מלכותו או מעמדו האישי כמלך. למרות ההלכתי של סקנה בדבר מעמדהלמ

צאים כל תוכחה כלפיו מהנביא . בנוסף לכך אין אנו מוהנביאעל ידי  מולך וככזה הוא מזוההבעשא 

  .                   4אינו מלך או שאין לו רשות להוציא את העם למלחמהכמי ש

 

 עמרי

 ה המלך השישי במלכות ישראל. עמרי הי

 זמרי כאשר בוחנים את עליית עמרי למלכות, ניתן לזהותה כמתרחשת בשני שלבים. בשלב הראשון

זמרי וש ,תון. כאשר העם שומע על המרידהבזמן שהעם עסוק במלחמה בגב ,באלה בן בעשא מורד

וגם הכה את המלך  וישמע העם החונים לאמר קשר זמרי: "ינה את עצמו למלך, תגובתם נחרצתמ

וימליכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ישראל ביום ההוא במחנה. ויעלה עמרי וכל ישראל עמו 

 .)מלכ"א טז, טז( "מגבתון ויצורו על תרצה

לאחר שעמרי והצבא הורגים את זמרי, מתברר שישנו שלב נוסף הנצרך להמלכתו של עמרי: "אז יחלק 

י תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי. ויחזק העם אשר חצי העם היה אחר .העם ישראל לחצי

 .כב(-)שם טז, כא בן גינת, וימת תבני וימלוך עמרי" אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני

                                                 
עקרון זה שרצון העם משקף את רצון ה' מצוי בדברי הרמב"ן בפרשת ויחי ביחס למלכות הכהנים, ובצורה מפורשת עוד  2

 יותר בפירוש הרמב"ם למשנה כריתות פ"א ה"א: 

 אחד על הכל הסכמת כך אחר והיתה פלוני, או פלוני אם למנות איש זה אי דוד בזרע וקטטה סכסוך ארע אם אלא

 באיזה מהם לאחד המלכות שהושגה או גדול, כהן או נביא או סנהדרין שמינוהו או אחריו, הרוב שהלכו או מהם,

 .שיראהו' ה משיח הוא שזה ההמון וידעו ---והמלחמה הקטטה להפסיק כדי ---נמשח זה הרי שיהיה אופן

על רקע מה שיובא להלן לגבי עמרי. כאשר עם המלחמה שומע שזמרי מרד במלך, הם ממליכים    ודגש עוד יותר הדבר מ  3

   עליהם את עמרי והורגים את זמרי.

שתי נקודות אלו של הכרתו של המלך על ידי הנביא, והעדר תוכחה על הוצאת העם למלחמה נכונים ביחס לכל המלכים,   4

 כל פעם מחדש.  אך לא נחזור על הדברים 



וזאת למרות  ,תו של עמרי למלךלהחשבהמכריע היא הגורם  הפסוקים שהסכמת העםנראה ברור מ

תר על סמך מה שנפסק להלכה: "וכל מי שאין בו דבר זה תמוה עוד יותהליך. מהשל נביא  תווהעדר

)רמב"ם שופטים, ין שבישראל" יראת שמים אף על פי שחכמתו מרובה אין ממנין אותו למינוי מן המנוי

  .פ"א ה"ז(

 ,יוחנן רבי אמר" סנהדרין קב, ב:הכרה של הקב"ה במלכותו של עמרי על פי המובא ב ניתן למצוא

. לא נראה שכוונת ר' יוחנן לשאול "ישראל בארץ אחד כרך שהוסיף נימפ? למלכות  עמרי  זכה מה מפני

חצית שנות מיותר משהרי שומרון נבנתה לאחר שכבר עברו  ,למה זכה עמרי למלכות לכתחילה

למרות היותו  ,וכהיתכן שעמרי זכה למלכות אר יוחנן מנסה להסביר כיצד שר' מלכותו. יותר נראה

 זיכהו במלכות ארוכה מפני זכותו ביישוב הארץ.     . תשובתו היא שהקב"החוטא ומחטיא

 

 אחאב בן עמרי

 יו עמרי. ירש את המלוכה מאבו ,ב היה המלך השביעי במלכות ישראלאחא

 .יותר מאשר אצל כל מלך אחר בכתובים ובחז"לאצל אחאב התייחסויות הלכתיות  אנו מוצאים

כפי שראינו, לא ברור מהיכן  כל כך. כתובים שאחאב ירש המלוכה מאביו אינו פשוטמובא בפשט הה

וסף לכך, הלכה את מעמדו זה לבנו? בנ יכול להוריש וממילא, כיצד עצמו, סמכות שלטונו של עמרי

ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל המנויין שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד מפורשת היא ש: "

למרות שאלות . 5)רמב"ם שופטים פ"א ה"ז(אה" והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחכמה וביר ,עולם

 אלו אין אנו מוצאים בכל הסוגיות שיובאו לקמן ערעור על מעמדו של אחאב כמלך. 

  :ב, מח סנהדריןמובא בבבלי 

הרוגי בית דין נכסיהם ליורשים. ר' יהודה אומר אף הרוגי מלכות  למלך נכסיהן מלכות הרוגי בנןרנו ת

? אמר ה לר' יהודה והלא כבר נאמר 'הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו'נכסיהם ליורשים. אמרו לי

 להם בן אחי אביו היה וראוי ליורשו היה. 

וממילא  ,לכאורה, ר' יהודה היה יכול לדחות את הוכחת חכמים בתשובה שלאחאב לא היה דין מלך

קודת הנחה שאחאב אי אפשר ללמוד ממנו ביחס למשפטי המלוכה. אנו רואים שגם ר' יהודה יוצא מנ

ההלכה נפסקה ומנסה להעמיד בפסוקים את דעתו שנכסי המלך ליורשים. בכל מקרה,  ,הוא מלך

 ההוכחה המרכזית המובאת בפוסקים הוא הציטוט הנזכר ביחס לאחאב. כחכמים ו

 : בסנהדרין כ, מצויה ב נוספת העוסקת במשפטי המלוכה סוגיה

ותר בו. ר' יהודה אומר לא נאמרה פרשה זו אלא ר' יוסי אומר כל האמור בפרשת מלך מלך מ

 שנאמר 'שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך'.  ,כדי לאיים עליהם

                                                 
ביחס למלכי בית דוד, אשר חלקם היו רשעים, ובכל זאת ירשו המלוכה. ונראה  גם לכאורה, קושיא זו ניתנת להשאל   5

אלא לכשרים לא תכרת המלכות לומר שמסיבה זאת כתב הרמב"ם בהמשך הלכה ז שם: "אף על פי שלא זכה )דוד( 

 . וצריך עיון דוד לעולם", מזרע 



 ",כרמו לו למכור רצה שלא כיוון נבות על אחאב נענש : "תימה למהשואלים ,מלך מותר ד"הב תוס'ה

 ב להביא לאחאבימחוישמלך מותר בכל הנאמר במשפטי המלוכה נבות היה  על פי דברי הגמראהרי ש

 : התוספות מתרצים בששה אופניםומשלא הסכים נתחייב מיתה מדין מורד במלכות? כרמו את 

  .לעצמו ולא, 'לעבדיו ונתן ולקח' כתיב המלך דבפרשתא. 

 שרשות נבות חשב ,לו שימכרו אחאב שואל כשהיה אבל, רוצה היה אם ליקח יכול היה בחינםב. 

 .אמכור לא לומר בידו

 .רהזבודה ע לעשות הכרם ששאל פיענש לנג. 

כרם נבות היה אצל  דלא מעלי כל כך אבל  העיר מן הרחוקים בשדות רק מותר – תירץ הנקדןד. 

 .אחאב בשומרון היכל 

 .לא ,שירש מאבותיו אחוזה שדה אבל מקנה בשדה קאודוה. 

         ומאת ויהודה שראלי כל על שנמלך המלך על רק נאמרהלא  המלך פרשתד(, ל"עי -א"ס) נמי איו. 

 .המקום מאת מלך לא וגם יהודה על מלך לא ואחאב. המקום

אחאב כן מלך על כל מחלוקת במציאות, שלפי חמשת התשובות הראשונות  שיש כאן לא נראה לומר

 , שייכים בו משפטי המלוכה. היו פני  הדברים נה על ידי המקום, אלא שלמרות שלא כךישראל ושנתמ

מלבד התרוץ  את כל תירוצי התוספותאו ובצת הבימקה טיוש שאנץתוס' רא"ש,  'תוסשה ראוי לציין

 :במקום ערוך לנרהואפילו לגבי התרוץ האחרון אומר  השולל את משפטי המלוכה מאחאב. האחרון

 ישראל כל על שנמלך במי רק שייכא לא המלך דפרשת דינא דדוקא היאבתרוץ האחרון ' התוס כוונת"

   .6"כן בלא מלך דין לו יהיה שלא לא אבל, המקום ומאת

אמר ר' ינאי לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב 'וירדו כל עבדיך " :אמובא במסכת זבחים קב, 

אלו אלי' ואילו לדידיה לא קאמר ליה. ר' יוחנן אמר מהכא 'ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מותניו וירץ 

 חובה לחלוק לאחאב כבוד מלכות. ש אנו רואים שאליהו סבר שי ." לפני אחאב'

לפני או אחרי שעשה  ארוע זה התקייםהאם ים נבין הפרשנרחב דיון  נואציין שישמאמר מוסגר ב

רק לאחר המעשה בהר הכרמל לפני אחאב אליהו רץ סוברים ש אלשיךהרלב"ג והאחאב תשובה. 

רוכה של ראשונים כאשר העם ואחאב הרגו את נביאי הבעל ועשו תשובה. לעומתם ישנה רשימה א

אליהו היה חייב  ,עשה תשובה או לאאחאב שללא כל קשר לשאלה האם  ,אשר סוברים 7ואחרונים

 : בברכות י, בהקשר זה שייך להביא גם את הגמרא ב .משום מלכותו בכבודו

מי כהקדוש ברוך הוא שיודע  ?מאי דכתיב 'מי כהחכם ומי יודע פשר דבר' :אמר רב המנונא

דהכי  ,שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר ליתי ישעיהו גבאי לעשות פשרה בין

. ישעיהו אמר 'וילך אליהו להראות אל אחאב' :שנאמר ,אשכחן באליהו דאזל לגבי אחאב

                                                 
 דבר". לכל לו יש מלך דין השבטים עשרת שהמליכוהו מלך "וכל על התוספות הנזכר: ן"כאן את הערת הר חשוב לציין 6

 תוס' רא"ש סנהדרין יט, ב שו"ת     כי גיטין פ"ה רמז תא,, א ובקידושין ל, ב מרדבחידושי אגדות למהרש"א בזבחים ק 7

 ' פו ואו"ח ס' קנט וחו"מ ס' קצמהר"מ רוטנברג ח"א סי' ס וח"ד סי' קז, שו"ת חת"ס חו"מ סי   

 



 ?דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב דאזל לגבי אלישע. מה עשה הקב"ה ,ליתי חזקיהו גבאי

 .את החולהלך ובקר  ואמר לו ישעיהו ,הביא ייסורים על חזקיהו

כמו  ו מאחאב,יב בכבוד מלכותימגמרא זו ניתן לראות שני דברים: חזקיהו מלך יהודה למד שהנביא ח

 התרחש לפני שאחאב עשה תשובה. ממנו חזקיהו למד דין זהכן, הפסוק 

ותוך כדי כך במעמדם של כל מלכי ישראל, מצויה  ,במעמדו של אחאבנוספת העוסקת  סוגיה

חייבים על זדונו כרת ועל סקת בנשיא אשר עבר בשגגה על דבר שוריות פ"ג ה"ב. המשנה עובירושלמי ה

שגגתו חטאת ומתחייב בשעיר. המשנה שואלת: "ואיזהו הנשיא? זה המלך שנאמר 'ועשה אחת מכל 

דנה ביחס שבין הגמרא בהמשך ההלכה שם נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו".  ,מצוות ה' אלהיו'

 ומלך ישראל בענין זה: מלך יהודה 

ומה טעמא 'ומלך  .שניהן שוין לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה  – מלך ישראל ומלך יהודה

ומה  דיהוא בן נמשי ישראל ומלך יהודה וגו' בגורן' כבגורן. אמר ר' יוסי בי רבי בון ובלחוד עד

 .וטלין אותה'בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל' מיכן ואילך בליסטייא היו נ ?טעם

 : "פני משה"ומבאר ה

ינן בתרוייהו בירו והלכך שניהן מתכפרין בשעיר דקרשאין לאחד גדולה על ח –שניהן שוין 

דכתיב 'ומלך ישראל ויהושפט  ?שאין על גביו אלא ה' אלהיו: ומה טעמא. מהיכן למדנו זה

אלא כבגורן  ?שביםוכי בגורן היו יומלך יהודה יושבים איש על כסאו מלבשים בגדים בגורן'. 

וכולם היו  ,כחצי גורן עגוליןכאותם היושבים כגורן והם סנהדרין שהם יושבים  .שהם שוין

   .שוין זה לזה

מעניין שהגמרא לומדת שמלכי ישראל מתכפרין בשעיר כמלך דווקא מאחאב שסמכות מלכותו נופלת 

 וגיהמביא את הס ,במקום 'פניםהמראה 'מזו של ירבעם או נמשי אשר נמשחו למלך על ידי נביא. 

אשר אומרת בפשטות: "מלכי בית דוד ומלכי ישראל מביאין אלו לעצמם ואלו המקבילה בבבלי 

חילוק בין מלכי ישראל לעצמם משום דלא כייפי אהדדי". הוא מציין שעל סמך הבבלי לא נראה שיש 

 נו יכול לכוף את השניד המלכים איאחר שושלת יהוא, כיון שכל עוד אחו שללאלפני שושלת יהוא וש

בהלכות שגגות פט"ו ה"ו שגם כן לא חילק בין מלכי  רמב"םהוא מציין להם שוים בדין שגגת נשיא. 

ישראל השונים. ואלו דברי הרמב"ם שם: "אי זהו נשיא האמור בתורה זה מלך שאין עליו רשות 

וד או משאר שבטי בין שהיה מבית ד ,ואין למעלה ממנו במלכותו אלא ה' אלהיו ,מאדם מישראל

 .ישראל"

ראינו אם כן שלמרות שאחאב לא מונה על פי נביא היה לו מעמד של מלך, עד כדי כך, שבגמרא 

     לומדים ממנו חיוב כבוד מלכות, שגגת נשיא ביחס למלכי ישראל ושהרוגי מלכות נכסיהן למלך. 

 

 

 

 



 מלכי בית שני

ין מלך אלא על פי בית דין של שבעים ואחד", כתב הרמב"ם בהלכות סנהדרין פ"ה ה"א: "אין מעמיד

מקובל להסביר את ההבדל בכך שבהלכות ולא ציין את הצורך בנביא כמו שהביא בהלכות מלכים. 

ואילו  על פי נביא ועל פי בית דיןלכתחילה, כאשר יש אפשרות למנות מלך מלכים הרמב"ם מדבר 

. זהו בית דין הגדול חייבים מינוי של ביא,כשאין נ, דיעבדעל כך שאפילו  ב בהלכות סנהדרין מדבר

 ". נביא פי ועל זקנים שבעים של דין בית פי על אלא בתחילה מלך מעמידין איןשאמר שם "

 דברים דומים כותב הרמב"ן בפירושו על התורה בפרשת מינוי מלך בספר שופטים: 

להזהיר 'לא תוכל  , על פי נביא. אם כן מה טעםאשר יבחר ה' אלהיך'' ובספרי )שופטים קנז(

 ,לתת עליך איש נכרי' וה' לא יבחר בנכרי. אבל לדעת רבותינו יש בכתוב הזה תנאי נסתר

אם תוכל לעשות כן שיענך ה' בנביאים אבל איש  ,יאמר שום תשים עליך המלך שיבחר ה' בו

  נכרי לא תוכל לתת עליך לעולם.

מסתבר שגם הוא מתכוון לבית דין הגדול, אין נביא, אך  המלך כאשר נו מפרט מי ממנה אתהרמב"ן אי

   ם, שימש כסמכות החקיקתית העליונה של העם.  ישכאשר היה קי

נראה שהדרך היחידה למינוי  בזמן בית שני פסקה הנבואה ולא היה אפשר למנות מלך על פי נביא.

  .  8בית הדין הגדול ידמלך הוא על 

 

 ינאי

היה נצר למשפחת החשמונאים וירש את  לקראת סוף בית שני. ינאי מלךינאי  (אלכסנדריהונתן )

 החשמונאי.המלוכה מאביו יוחנן הורקנוס שבעצמו ירש את המלוכה מאביו שמעון 

חותיו במלחמה עשה מסיבה לכבוד הצלש , אגמרא בקידושין סוביחס למעמדו האישי של ינאי מובא ב

ר רצה לסכסך בין ש, אעל בשם אלעזר בן פועירההזמין אליה את חכמי ישראל. בעצתו של איש בליו

 :חון את תגובת חכמים. הגמרא מספרתהחכמים למלך, לבש ינאי את ציץ הקודש על מנת לב

ויאמר יהודה בן  .הקים להם בציץ שבין עיניו. היה שם זקן אחד ויהודה בין גדידיה שמו

לזרעו של אהרון. שהיו  גדידיה לינאי המלך: ינאי המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר כהונה

 .אומרים אמו נשבית במודיעים

                                                 
 "והאי: פ"ג ה"ח מלכיםבהלכות  ז"רדבה ינוי מלך על ידי כל ישראל. כך כותבהאפשרות של מ הות מופיעבכמה מקור  7

, יתברך' ה מאת אליו נתן דבר הוא ---"המלכות :יא דרוש ן"רוכן הוא ב , ישראל" כל או נביא ידי על שהומלך היינו מלך

. אך נראה ברור שכאשר יש סנהדרין, הם בעלי הסמכות לקבוע בשם העם מי יהיה העם" תיקון רךלצו העם מאת או

עז שמסביר שם הרב ישראלי שבאמת תמיד יש לעם סמכות למנות -המלך. ועיין בקובץ התורה והמדינה חלק א עמוד עה

 שאינם רוצים בו. עיין שם דבריו.      לעצמם מלך, אלא שלנביא ולבית דין יש כח לכוף את העם ולמנות עליהם מלך אפילו 

   



, וממילא, ינאי אינו חלל שלא הצליחו למצוא כל הוכחה לטענה שאמו נשבתהלספר  ממשיכההגמרא 

שכדברי  ,כשר לכהונה. כתוצאה מפרשה זו ינאי הרג את כל חכמי ישראל מלבד שמעון בן שטח והוא

  :לשאול על דברי הגמרא בהוה אמינא ויש הגמרא שם: "החזיר את התורה ליושנה".

 סנהדרין) בתוספתא תניא דהא ,למלוכה יצלח היאך לכהונה שפסול כיון ליה דקשיא איכא

 דרבנן איסורא דהא ,לי קשיא ולא .לכהונה המשיאין מן אלא מלך מעמידין  שאין( ו"ה ד"פ

 שאין מסתייך לומרכ, לך רב ליה דאמרו לישנא והיינו ,בדיעבד זה על דיןמקפי היו ולא הוא

 דבדאורייתא  כהונה כתר הנח אבל, מלכות כתר על לערער בך דברינו להעמיד מקפידין אנו

 .)ריטב"א קידושין שם( קפדינן

אך לא ערערו על מעמדו כמלך מפני שזהו 'רק'  ,חכמים סברו שינאי פסול גם למלוכה וגם לכהונה

  :מלכותו מסיבה אחרתמדרבנן. ולכאורה יש לשאול, היה לחכמים להקפיד על 

 רבי חייה אמר .מיהודה שבט יסור לא שם על ענתודרייה יודה רבי ,כהנים מלכים מושחין אין

 לא' בתריה כתיב מה .'ישראל כל בקרב ובניו הוא ממלכתו על ימים יאריך למען' :בר בא

 .)ירושלמי הוריות פ"ג ה"ב, דף טו, ב( 'הלוים לכהנים יהיה

מביא ציטוט זה מן הירושלמי  )בראשית מט, י(יהודה: "לא יסור שבט מיהודה" רושו לברכת יבפ הרמב"ן

כות ונענשו על כך בשני אופנים: בני ואומר שבאמת, חטאו החשמונאים כאשר לקחו לעצמם כתר מל

 םעבד, הורדוס, חר למלכותושושלת חשמונאי הושמדה והוחלפה על ידי פסול א ,חשמונאי מתו בחרב

 האדומי.

 ת העוסקת בינאי מובאת בסנהדרין יט, א: נוספ סוגיה

משום מעשה שהיה  ---אמר רב יוסף לא שנו אלא מלכי ישראל  כו' מלך לא דן ואין דנין אותו

  ---אמר להו שמעון בן שטח לחכמים תנו עיניכם בו ונדוננו .דעבדא דינאי מלכא קטל נפשא

אמר לו לא  ---יעידו בךאתא ויתיב אמר לו שמעון בן שטח ינאי המלך עמוד על רגליך ו

נפנה לשמאלו  ,כשתאמר אתה אלא כמה שיאמרו חבריך נפנה לימינו כבשו פניהם בקרקע

באותה שעה אמרו מלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין  ---וכבשו פניהם בקרקע

  .אותו

פסול  שינאיסברו עדיין  ושבשלב זה חכמיםזה התרחש לפני המקרה בקידושין,  נראה שמאורע

יותר ין? הרי ינאי הרג את כל החכמים? , שאם לא כן, מי הם כל החכמים שישבו בבית הד9למלוכה

 בפני בית דין פרושי? ייצב, למה היה מת10מכך, מאחר שלאחר אותו מקרה בקידושין ינאי נהיה צדוקי

ם לפי שאינן : "מלכי ישראל אין דנין ואין דנין אותן לומדים ממעשה ינאי הלכה לדורותאף על פי כ

 .)רמב"ם סנהדרין פ"ב ה"ה( לדברי תורה שמא תבוא מהן תקלה"  נכנעין

                                                 
 מדרבנן, כפי שהובא לעיל  9

". וכן אנו יודעים ממקומות רבים אחרים שינאי נהיה צדוקי ומסר את נזרקה בו אפיקורסותדברי הגמרא שם: "  10

  הכהונה ואת הסנהדרין לידי הצדוקים. 



אם כן, אנו רואים שמלכות בית חשמונאי בכלל ומלכות ינאי המלך בפרט אינם מבוררים דיו מבחינה 

אנו מוצאים במקומות רבים בבבלי ובירושלמי התייחסויות למלכות בית ובכל זאת  ,הלכתית

  .11שלא היה תוקף למלכותם או למלחמותיהם בחז"לולא מצאנו  ,גמורהמלכות כחשמונאי 

 אגריפס

הוא ירש את המלוכה מאביו  .והיה מצאצאי הורדוס שני סוף ביתלקראת אגריפס המלך מלך 

 לגבי מעמדו האישי של אגריפס נחלקו הדעות.  שהיה בנו של הורדוס.אריסטובולוס 

 היתה היחידה רשאחשמונאי  מבית קתאוינור על הב מביאה את הסיפדף ג, הגמרא בבבא בתרא 

הגג הכריזה: "כל מאן דאתי ואמר מבית חשמונאי הטילה עצמה מן לפני שו ,ששרדה את מרד הורדוס

  ."קאתינא עבדא הוא

שנרצחו כל בית משכיון  מבאר שהורדוס רצה להינשא לנערה ,המהרש"א בחידושי אגדות שם

א היה כיון שהטילה עצמה מן הגג ל. ישאנה ישתחרר מעבדותושלה ואם  חשמונאי נמצא שנשאר העבד

 . להורדוס איך להשתחרר

 ,מקור נוסף העוסק במעמדו של אגריפס נמצא במשנה בסוטה פ"ז מ"ח. המשנה עוסקת במעמד הקהל

 : תורהקריאת משנה ומתארת את אופן קיום 

ך עמד וקבל וקרא והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגריפס המלוכהן גדול נותנה למלך 

אמרו לו  .עומד ושבחוהו חכמים וכשהגיע ל'לא תוכל לתת עליך איש נכרי' זלגו עיניו דמעות

     !אחינו אתה אחינו אתה ,אל תתירא אגריפס

הגמרא בסוטה מא, ב מעירה על המשנה: "תנא משמיה דרבי נתן באותה שעה נתחייבו שונאי של 

של  ים בדבר מעמדו האישינחלקו המפרשים והפוסק וגיה זובס. "ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפס

 אגריפס. 

הלכתא עובד וממילא כך גם הוא, שהרי " תוס' בסוטה אימו של אגריפס היתה ישראליתלדעת רש"י ו

למה היה פסול רש"י ותוס' אמנם נחלקו ביניהם  ".12כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר

ותא מילתא" משום שהיה עבד, ולדעת תוס' מכיון ש"קפיד קרא גבי למלכות, לדעת רש"י מכיון ש"זיל

כדין שמלך בזרוע שלא  ,וזו היתה החנופה ,מלך עד שיהא ממש מקרב ממוצע מאביו ואימו מישראל

  והודו לו והחזיקו בכך".  ,תורה

תוס' ביבמות מה, ב והרמב"ם רבינו שמואל בא בתרא, בלעומתם סוברים התוס' על הסוגיא בב

שאמו של אגריפס היתה גויה ונמצא שהוא היה גוי גמור. אמנם נחלקו  ,רוש המשניות בסוטהיבפ

                                                 
כה אשר כתב: "וגברו בית חשמונאי הכהנים הגדולים בכלל מקורות אלו ראוי לציין את הרמב"ם בתחילת הלכות חנו10

והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה עד החורבן השני". 

אמנם נראה שלדעת הרמב"ם לא היה איסור במינוי החשמונאים, מכיון שלא הביא להלכה את הירושלמי בהוריות 

כהנים למלכות. מצד שני, בודאי שהרמב"ם לא חשב שלהורדוס, הנכלל במנין שנים אלו, היה דין של מלך האוסרת מינוי 

כשר )ראה המקור לכך להלן(. נראה שהרמב"ם מתכוון שיש לשמוח ולהודות על כך שהשתחררנו מעול זרים ואנו 

 ריבוניים בארצינו, זאת למרות איכות השלטון.

 יבמות מה, ב  12



נו . לדעת שני בעלי התוספות התכוונו אחיביניהם למה התכוונו חכמים באמרם לאגריפס אחינו אתה

 לדעת הרמב"ם אמרו לו כך רק משום כבוד מלכות. ו ,יב במצוות כאשהיבמצוות, שעבד ח

 ובכל זאת הגמרא בהמשך שם אומרת:  ,13תאגריפס היה פסול למלכו לכולי עלמאשנמצאנו למדים 

האמר רב אשי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל  .שבחוהו מכלל דשפיר עבד ושבחוהו חכמים.

שנאמר 'שום תשים עליך מלך  ,על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול

  שתהא אימתו עליך? מצוה שאני. 

שחכמים הגמרא היתה יכולה לתרץ שאגריפס לא היה באמת מלך ואין ללמוד ממנו, או ורה, לכא

עונה תשובה עניינית  ,לעומת זאת. הגמרא, ם ולכן אין ללמוד מהמקרההחניפו לאגריפס מתוך ייראת

 שבמקום מצוה מלך יכול למחול על כבודו.

 א: מצויה בכתובות יז,  דומה סוגיה

אמרו עליו על אגריפס  .וזה וזה מלפני מלך ישראל ,מת מלפני כלהתנו רבנן מעבירין את ה

והא אמר רב אשי  !המלך שעבר מלפני כלה ושבחוהו חכמים. שבחוהו מכלל דשפיר עבד

לך שמחל על כבודו אין כבודו מחול מ ,אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול

  פרשת דרכים הואי. ?דאמר מר 'שום תשים עליך מלך' שתהא אימתו עליך

 )סוטה מא, א(בד"ה "מלך שמחל" כתב: "אף על גב דלא היה מלך גמור כדמשמע באלו נאמרין התוס' 

 כיוון: "הדברים מפורשים עוד יותר ,במקום ק"שטמוב". מכל מקום היו נוהגין בו כבוד כמלך גמור

ום שלום מלכות. דאם כן, ואין הכונה שנוהגים בו כבוד רק מש". גמור כמלך כבוד בו נוהגים שמלך

למה הגמרא צריכה לענות שאגריפס עבר מלפני הכלה דוקא בפרשת דרכים? היא יכולה לענות 

תוס' . ב לעבור מלפני הכלהיככל אדם המחוי ,ושבחוהו כיון שנהג כראוי שאגריפס אינו מלך גמור

סוטה: "התם מצוה עצמו ממשיך בד"ה הבא ללמוד חילוק שבין המקרה פה, בכתובות, לבין המקרה ב

ה". הוא שיש למלך לחלוק כבוד לתורה החשובה ממנו אבל הכא ליכא מצוה דכבודו עדיף מכבוד הכל

"ולא היה מותר למנותו בשום פנים", מביא את אותו החילוק  שכתב: בסוטהוגם הרמב"ם על המשנה 

  המבוסס על מעשיו של אגריפס.

כשר מסופק מאד, בלשון המעטה, לא נמנעו מלך שוב אנו עדים לכך שלמרות שמעמדו של אגריפס כ

    .   ת ישראל לעתיד לבואלהתייחס אליו כמלך ואפילו ללמוד ממנו הלכות הנוגעות למלכו

 

 

 

 

                                                 
האם כשכתב שיש זילותא מילתא במינויו של אגריפס התכוון לזילותא בלבד או שמא זהו זילותא   ת רש"י דעיש לדון ב 13

הגורם לפסול למלכות, כעין מה שנפסק ברמב"ם הלכות מלכים פ"א ה"ה שאין ממנים אדם שהעם מזלזלים בו משום 

 אומנותו.   



 סיכום

שייכים  מלכוכבר , לאחר שרבים לא קבלו מלכותם בדרך ההלכתית הראויה ראינו שלמרות שמלכים

 בהם רבות מדיני המלכות, ביניהם: 

 חמה )כל המלכים(  ל המלך להוציא את העם למליכלתו ש -

 להפקיע נכסים לטובת הצבור )אחאב(של המלך יכלתו  -

 יחס מיוחד לשגגת המלך )אחאב( -

  )אחאב, אגריפס( חובת כבוד המלך -

 ואין דנים אותו )ינאי( המלך דן אין -

 )אגריפס( מורא מלכותחיוב  -

 )אגריפס( המלך במעמדים ממלכתיים כנציג העםשיתוף  -

 )אגריפס( ך יכול למחול על כבודו במקום מצות כבוד תורהמל -

 חובת כיבודו. הם כולם שייכים לצדו הממלכתי, הציבורי של המלך ישנו קו חורז לכל דברים אלו:

כללות העם. כבודו הוא כבוד העם, אימתו מהוו ביטוי ל ,בשלטונו ,העובדה שהמלךמוראו הינם מצד ו

 . 15הוא רצון העם 14יו הם מעשי העם ורצונוהוא אימת העם, מעש

 

 ון זה נכון גםשעקרברור  ,בין מלך לשלטון פלמנטרי נבחרמבלי להכנס לדיון על הדומה והשונה ש

סלילת  ;אחראית על סדרי חייו של העם מדינת ישראל כישות שלטוניתלממשלת ישראל.  ביחס

מאויבים מבפנים  בטחונו של העם שמירה על הסדר הציבורי ועל אספקת מים וחשמל,, כבישים

 .מאגדת את העם לכדי קול אחד ומעשה אחד וכו'.  הממשלה בפני נגידי עולם ומבחוץ, ייצוג העם

שייך בה, לכל הפחות, אותם דינים השייכים במלכים הרשעים אשר תפסו השלטון בצורות מכיוון שכך 

  .כאלו ואחרות

 

. וכדברי לכינון כסא דוד ולבנין עולם ומתוך כך גם נהמי יתן ובימינו נזכה להשיב שופטינו כבראשו

  :כח(-)לז, כדיחזקל בסוף פרק חזון העצמות היבשות 

                                                 
 ברור שאין בכלל זה ציווי הנוגד את התורה.   14

 שלא להביא את דבריו של החתם סופר בתשובותיו בעניין זה. באורח חיים סי' קנט כתב: "דכיון דמברכים    פשרואי א  15

וכולם  ---וכן גבי אליהו ---על מלך עכו"ם, אם כן מן התורה מחוייב בכבודו לנהוג כבוד במלכות, כדילפינן ממשה רבנו

ודברים חריפים עוד יותר כתב בתשובותיו             לא עשו בשביל מורא מלכות שימיתם, אלא משום חוק החיוב". 

 בחו"מ סי' קצ:

 ---מחוייבים אנחנו לאחוז במצווה רבה הגדולה הזאת מצוות כבוד המלך, היא מצוות כללות שכליות ונימוסיות

וא נוסף עלינו מצוה שמעיות בתורתנו הקדושה כי הקב"ה ציווה את משה על פרעה לנהוג בו כבוד, ואם )למרות( ה

הרשיע לעשות עמנו רעה, ואליהו הנביא רץ לפני אחאב אשר היה עובר על כל התורה. ואפילו הכי חייב לנהוג בו 

  כבוד גדול כי היא מצוה שמעית, לא רק שכלית, והעובר על זה הוא כמו שלא הניח תפילין. 

מלך הוא בחיר ה', ומחוייבים לירא וטעם הדברים הביא בתשובותיו על חו"מ סי' פו: "מקובל אצלינו באמת ותמים כי ה

 ממנו ולכבדו מפני מורא שמיים". 



 .אותם ועשו ישמרו וחקותי ילכו ובמשפטי לכלם יהיה אחד עליהם ורועה מלך דוד ועבדי

 ובניהם המה עליה אבותיכם וישבו ישבו בה אשר ליעקב לעבדי נתתי אשר הארץ-על וישבו

 יהיה עולם ברית שלום ברית להם וכרתי. לעולם להם נשיא עבדי ודוד עולם-עד בניהם ובני

 והייתי עליהם משכני והיה .לעולם בתוכם את מקדשי אותם ונתתי והרביתי ונתתים אותם

 מקדשי את ישראל בהיות מקדש ה' אני כי הגוים וידעו .לעם יהיו לי לאלהים והמה להם

    .לעולם בתוכם


