
 תשע"ז  שופטים, רביעית דנחמה פרשת 

 5מתוך    1עמ'  

 

 המלך   מצוות 

ֲאֶשר   ֶאל־ָהָאֶרץ  י־ָתבֹא  ֲאֶשר    ה'כִּ ם  ּגֹויִּ ָכל־הַׁ כְׁ ֶמֶלְך  י  ָעלַׁ יָמה  ָאשִּ ָת  רְׁ ָאמַׁ וְׁ ָבּה  ָתה  בְׁ ָישַׁ וְׁ ָתּה  שְׁ ירִּ וִּ ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך 

יֹבָתי: בִּ ר    סְׁ חַׁ בְׁ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶשר יִּ ֶחיָך ָתשִּ   ה'שֹום ָתשִּ ֶקֶרב אַׁ יש  ֱאֹלֶהיָך בֹו מִּ ל ָלֵתת ָעֶליָך אִּ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוכַׁ

יָך הּוא י ֲאֶשר לֹא־ָאחִּ רִּ  1. (טו- יז יד)דברים   :ָנכְׁ

ָרֵאל: שְׁ יִּ ים לְׁ טִּ ָיֶשם ֶאת ָבָניו ֹשפְׁ מּוֵאל וַׁ ֲאֶשר ָזֵקן שְׁ י כַׁ הִּ יְׁ מּוֵאל ָהָרמָ ...    וַׁ ָיֹבאּו ֶאל שְׁ ָרֵאל וַׁ שְׁ ֵני יִּ קְׁ צּו ֹכל זִּ בְׁ קַׁ תְׁ יִּ   ָתה: וַׁ

כָ  ֵטנּו כְׁ ָשפְׁ יָמה ָלנּו ֶמֶלְך לְׁ ָתה שִּ ָרֶכיָך עַׁ דְׁ כּו בִּ ָת ּוָבֶניָך לֹא ָהלְׁ נְׁ ָתה ָזקַׁ ֵנה אַׁ רּו ֵאָליו הִּ יֹאמְׁ ם:וַׁ ּגֹויִּ ֵעיֵני    ל  הַׁ ָדָבר בְׁ ע הַׁ ֵירַׁ וַׁ

מּוֵא  ֵלל שְׁ פַׁ תְׁ יִּ ֵטנּו וַׁ ָשפְׁ ָנה ָלנּו ֶמֶלְך לְׁ רּו תְׁ ֲאֶשר ָאמְׁ מּוֵאל כַׁ ֹכל  שְׁ קֹול ָהָעם לְׁ ע בְׁ מַׁ מּוֵאל שְׁ יֹאֶמר ה' ֶאל שְׁ ל ֶאל ה': וַׁ

ֹלְך ֲעֵליֶהם: מְׁ י ָמֲאסּו מִּ י ֹאתִּ ָך ָמָאסּו כִּ י לֹא ֹאתְׁ רּו ֵאֶליָך כִּ יד ָבֶהם  ...    ֲאֶשר יֹאמְׁ י ָהֵעד ָתעִּ ְך כִּ קֹוָלם אַׁ ע בְׁ מַׁ ָתה שְׁ עַׁ וְׁ

ֶמֶלְך ֲאשֶ  ט הַׁ פַׁ שְׁ ָת ָלֶהם מִּ דְׁ ּגַׁ הִּ ֹלְך ֲעֵליֶהם:וְׁ מְׁ  2(. ט- , א)שמואל פרק ח  ר יִּ

 ספרי דברים פרשת ראה פיסקא סז 

למנות    :שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ  :רבי יהודה אומר  -  "ועברתם את הירדן וישבתם בארץ"

  3. ולהכרית זרע עמלק  ,לבנות להם בית הבחירה ,להם מלך

 פסוק יד  מדרש תנאים לדברים פרק יז

אמר ר'    . חובה ולא רשות  - "  שום תשיםלמוד לומר: "ת   ?יכול רשות ולא חובה  -"  אשימה עלי מלך  ואמרת "

  ?אם כן למה נענשו בימי שמואל  4".שום תשים עליך מלך אמר: "שנ  .מצוה מן התורה לשאול להן מלך  :יהודה

 
בפרשה    אגריפס המלךוכן בדברינו    מלך לא דן ולא דנים אותו כבר נדרשנו מעט ובעקיפין לנושא המלך והמלוכה בישראל בדברינו    1

זו. הפעם נרצה לדון בנושא עצמו: איך רואה התורה את נושא המלך והמלוכה בישראל? האם זו מצוות עשה חיובית ורצויה שיש  
רו הנסיבות בדומה  שבתורה? האם זו מצווה של "אם ירצו", "כי יקרא", אם וכאשר יווצאחרות לקיימה בדומה למצוות קום ועשה 

שאם ייזכו ויקיימו את התורה    ,למצוות שילוח הקן, עזוב תעזוב עמו, ייבום, כיסוי הדם וכדומה? או אולי זו מצווה של 'בדיעבד' 
תואר, מחזיר גרושתו, משלם או מתיר  - אשת יפתאכילת הפועל בכרם, בשלימותה ובאופן אידיאלי אין צורך בה, כמו השבת גזילה, 

 . בפרשת כי תצא  כי יקרא קן ציפור לפניךראה במדבר רבה יט כז בדברינו  נדרו וכו'?
ח  העם ומודיע להם מהו משפט המלך: "  ואמנם, שמואל חוזר מיד אל  2 אֶמר ֶזה ִיְהֶיה ִמְשַפט ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ִיְמֹלְך ֲעֵליֶכם ֶאת ְבֵניֶכם ִיקָּ ַויֹּ

: צּו ִלְפֵני ֶמְרַכְבּתוֹּ יו ְורָּ שָּ רָּ ם לוֹּ ְבֶמְרַכְבּתוֹּ ּוְבפָּ ֵרי ֲחִמִשים ְוַלֲחרֹּש חֲ   ְושָּ ִפים ְושָּ ֵרי ֲאלָּ שּום לוֹּ שָּ ר ְקִצירוֹּ ְוַלֲעשוֹּת ְכֵלי ִמְלַחְמּתוֹּ  ְולָּ ִרישוֹּ ְוִלְקצֹּ
 : ת:  ּוְכֵלי ִרְכבוֹּ פוֹּ חוֹּת ּוְלאֹּ חוֹּת ּוְלַטבָּ ח ְלַרקָּ ֵתיֶכם ִיקָּ יו:  ְוֶאת ְבנוֹּ דָּ ַתן ַלֲעבָּ ח ְונָּ ִבים ִיקָּ ֵתיֶכם ְוֶאת ַכְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם ַהּטוֹּ וכו' ".    ְוֶאת ְשדוֹּ

אְמרּו ֹּלא ִכי ִאם ֶמֶלְך ִיְהֶיה נבהל וחוזר ומבקש את המלך, ככתוב שם: " אבל העם לא נרתע ולא   ל ְשמּוֵאל ַויֹּ ַע ְבקוֹּ ם ִלְשמֹּ עָּ ֲאנּו הָּ ַוְימָּ
ֵלינּו: ֵתנּו  עָּ ֵנינּו ְוִנְלַחם ֶאת ִמְלֲחמֹּ א ְלפָּ צָּ נּו ַמְלֵכנּו ְויָּ טָּ ִים ּוְשפָּ ל ַהּגוֹּ ִיינּו ַגם ֲאַנְחנּו ְככָּ מואל לא מוותר, ולא נחה דעתו גם  ". אך גם שְוהָּ

ַחר בוֹּ ה' ִכי  כט: "-כח  שמואל א פרק יאחרי שמשח והכתיר את שאול למלך, כמתואר ב ם ַהְרִאיֶתם ֲאֶשר בָּ עָּ ל הָּ אֶמר ְשמּוֵאל ֶאל כָּ ַויֹּ
אְמרּו ְיִחי ַהֶמֶלְך: ַוְיַדֵבר ְש  ם ַויֹּ עָּ ל  הָּ ִרעּו כָּ ם ַויָּ עָּ ל הָּ הּו ְבכָּ מֹּ ב ַבֵסֶפר ַוַיַנח ִלְפֵני ה' ַוְיַשַלח  ֵאין כָּ ה ַוִיְכּתֹּ ם ֵאת ִמְשַפט ַהְמֻלכָּ עָּ מּוֵאל ֶאל הָּ

ם ִאיש ְלֵביתוֹּ  עָּ ל הָּ ". שמואל חוזר ומוכיח את העם קשות בפרק יב, לאחר ששאול כבר הוכיח את כוחו במלחמה עם  ְשמּוֵאל ֶאת כָּ
ם ַהְמלִכי עמון, כמתואר בסוף פרק יא: " ...   ל ּוְנַחֵדש שָּ ה ַהִּגְלּגָּ ם ְלכּו ְוֵנְלכָּ עָּ אֶמר ְשמּוֵאל ֶאל הָּ ֵאל: ַויֹּ ה ְבִיְשרָּ ה ה' ְּתשּועָּ שָּ ה:ַהיוֹּם עָּ  ּוכָּ

ִמים ִחים ְשלָּ ם ְזבָּ ל ַוִיְזְבחּו שָּ אּול ִלְפֵני ה' ַבִּגְלּגָּ ם ֶאת שָּ ל ַוַיְמִלכּו שָּ ם ַהִּגְלּגָּ עָּ ל הָּ ֵאל ַעד   ַוֵיְלכּו כָּ ל ַאְנֵשי ִיְשרָּ אּול ְוכָּ ם שָּ ִלְפֵני ה' ַוִיְשַמח שָּ
ד ". ראה תוכחתו הקשה שם כולל הורדת המטר בתקופת הקציר. פרקים אלה בספר שמואל א שופכים אור ומטים צל כאחת,  ְמאֹּ

ם ירצו", "כי יקרא"? מצווה של מצוות המלך? חיובית ורצויה? מצוות "אעל מצוות המלך בפרשתנו. וחוזרת השאלה, מה טיבה של 
 'בדיעבד'? 

ֶכם  יא: " -י  , יבבפרשת ראהעל הפסוקים  מדרש זה הוא    3 ָאֶרץ ֲאֶשר־ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ְוֵהִניַח לָּ ַוֲעַבְרֶּתם ֶאת־ַהַיְרֵדן ִויַשְבֶּתם בָּ
ִביב ִויַשְבֶּתם־ֶבַטח ְיֵביֶכם ִמסָּ ל־אֹּ קוֹּם:  ִמכָּ יָּה ַהמָּ ם  ְוהָּ וכו' ". מפסוקים אלה עולה שבניית בית    ֲאֶשר־ִיְבַחר ה' ֱאֹלֵהיֶכם בוֹּ ְלַשֵכן ְשמוֹּ שָּ

בוא מיד לאחר השלמת הירושה והישיבה, לפיכך הוא מקדים את בניין בית המקדש למחיית עמלק. כך הסדר גם בתוספתא  תהבחירה  
ו ישראל בביאתן לארץ נצטוו למנות להן מלך ולבנות להן בית הבחירה  שלש מצוות נצטו   ר:וכן היה ר' יהודה אומ: "סנהדרין פרק ד

ועל זה נענש שאול שהקדים מחיית עמלק לבניית בית הבחירה(.  )וכך גם בפסיקתא דרב כהנא פרשת זכור  ".  ולהכרית זרעו של עמלק
קודמת ורק אחרי כן אפשר לקיים    מחיית עמלק  בניין בית הבחירה קודם, או שמאאבל בהמשך מדרש ספרי הנ"ל יש דיון אם באמת  

כך גם  .  "מסביב  לו  הניח'  וה  בביתו  המלך   ישב  כי  ויהי  :ואומר  . אתכם  מנחיל  אלהיכם'  ה  אשראת בניית בית הבחירה עליו נאמר: "
"ב הן בשם ר' יהודה והן בשם  כ ענקבע בגמרא סנהדרין וכך  ,משמע בסדר המעשים שבספרים שמואל ומלכים: שאול, דוד ושלמה

וכן היה רבי יהודה אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות  יוסי: "ר'  
. תניא, רבי יוסי אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק,  ..   להם בית הבחירה

,  לארץ   כניסתן  בשעת  ישראל  נצטוו  מצות   שלשב: "-הלכות א  א  פרקברמב"ם הלכות מלכים  בא  ". כך גם מוולבנות להם בית הבחירה
  , הבחירה  בית  ולבנות,  עמלק  זכר  את  תמחה  :שנאמר  ,עמלק  של   זרעו  ולהכרית,  מלך  עליך   תשים  שום  :שנאמר  ,מלך  להם  למנות

  את   והכיתה  לך  עתה  למלך  למשחך'  ה  לחש  אותי  :שנאמר,  עמלק  למלחמת  קודם  מלך  מינוי  .שמה  ובאת  תדרשו  לשכנו  :שנאמר
". בין כך ובין כך,  אויביו  מכל  מסביב  לו   הניח '  וה  בביתו   המלך  ישב   כי  ויהי   : שנאמר,  הבית   לבנין  קודמת  עמלק  זרע  והכרתת   .עמלק

 מינוי מלך קודם לכל ורק מכוחו ובכוחו לערוך מלחמות מחד גיסא ולחולל מפעלי בנייה גדולים מאידך גיסא. 
י זה חוזר ומאושש את הקביעה הלכאורה פשוטה שכבר ראינו במקור הראשון, שמינוי מלך היא מצווה ככל מצווה אחרת  אִ נָּ מקור ּתָּ   4

זו מצוות חובה לכל דבר. וחוזר על כך מדרש תנאים    –בתורה. שמא תאמר זו רק רשות, מצווה "אם ירצו"? לא, אומר המדרש  
". ומוני כל המצוות אכן  מצות עשה וזו היא שאמרנו חובה ולא רשות  -יך מלך  שום תשים עללדברים בפסוק טו הסמוך ואומר: "

הלכות מלכים מנו מצווה זו במניין המצוות והרמב"ם הקדיש לה קובץ הלכות מיוחד בשם הלכות מלכים בו הוא כותב בהקדמה: "
רעיא מהימנא כרך    -זוהר  ראה גם  ".  ומלחמותיהם. יש בכללן שלש ועשרים מצות. עשר מצות עשה, ושלש עשרה מצות לא תעשה

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%A7%D7%9F-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9A1


 תשע"ז  שופטים, רביעית דנחמה פרשת 

 5מתוך    2עמ'  

 

להן מלך לשם שמים בקשו  ולא  בתרעומת  וששאלו  ידם  על  ביר  .שהקדימו  א   ביר' אלעזר  זקנים    ר:ומצדוק 

והיינו  " )שם ח כ(    אמראבל עמי הארץ שביניהן קלקלו שנ  ".שימה לנו מלך אמר: "שנ  ,שבאותו הדור כהוגן שאלו

 5". אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו

 ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קנו 

ב...    שבשכרה תיכנס לארץ  ,עשה מצוה האמורה בענין  -  )יד( כי תבוא אל הארץ בשכר    -  הוירשתה וישבתה 

כי לא אותך  : "שנאמר  ,הרי זה דבר גניי לישראל  :רבי נהוריי אומר  -   7" ואמרת אשימה עלי מלך"  6שתירש תשב. 

שום  "  :שנאמר  , והלא מצוה מן התורה לשאול להם מלך  :אמר רבי יהודה  8".מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם 

, רבי נהוריי  "ככל הגוים אשר סביבותי"  9. לפי שהקדימו על ידם  ?למה נענשו בימי שמואל  !"תשים עליך מלך

והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא  "  :שנאמר  , לא בקשו להם מלך אלא להעבידם עבודה זרה  :אומר

 10(. ח כמואל א  ש) "תינו ו לפנינו ונלחם את מלחמ

 "ב: סנהדרין לט ע

עשיתם "  :כתיב לא  סביבותיכם  אשר  הגוים  ז(וכמשפטי  ה  )יחזקאל  אשר  "   :וכתיב  11,"  הגוים  וכמשפטי 

  13כמתוקנין שבהם לא עשיתם, כמקולקלין שבהם עשיתם. - 12" )שם יא יב(סביבותיכם עשיתם

 
ובך אתקיים  : "" ואומרויהיה בישורון מלך"שמקשר את מצוות המלך עם הפסוק בפרשת וזאת הברכה:    ג )ויקרא( פרשת קדושים

פקודא דאיהי מצוה על ישראל להעמיד עליהם מלך הדא הוא דכתיב )שם יז( שום תשים עליך מלך ואתקיים בך )שם לג( ויהי בישורון  
 ". מלך

ומה נעשה עם המתואר בספר שמואל? אומר ר' יהודה: כעסו של שמואל לא היה משום שהוא חשב שאין זו מצווה, אלא משום    5
שאלו בתרעומת ולא לשם שמים. "ואמרת אשימה עלי מלך", צריכה להיות אמירה שקטה ועניינית ולשם כוונה ראויה  בני ישראל  ש

ווה. ור' אלעזר ברבי צדוק מציע הסבר מורכב יותר מה אירע שם בספר שמואל ומחלק  ולא כך היה. אבל אין היא מבטלת את המצ
הם דברי עמי   –דברי הזקנים שדברו כהוגן, ובין דברי העם בפסוק כ שם    הם  –באופן קצת מורכב בין דברי העם בפסוק ה שם  

מה שהצגנו עד כאן לגבי מצוות מינוי המלך?  הארץ שקלקלו. אבל, האם בין השיטין, אנו שומעים שיש אולי מישהו שחולק על ההסכ
 מסתבר שיש.  מדוע מובאת מצווה זו בשמו של רבי יהודה? יש מי שחולק?

על מספר מצוות נדרש שבשכר קיומן יזכו ישראל להיכנס לארץ: מצוות הפסח )מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי שמות יג ה(, קריאת   6
יזים והר עיבל )שם דברים יא כט(, עקירת עבודה זרה )ספרי דברים קע ט, דברים יח  שמע )מדרש תנאים לדברים ו ט(, מעמד הר גר

בשכר שתיכנס, תזכה    -בשכר ההורשה תזכה לשבת בה. מעין לולאה  מה היא? ועוד,    –"מצוה האמורה בענין"  ט( ועוד. אבל כאן,  
אז מה? אולי כל זה מספיק? נכנסת, ירשת,  תשב". מעשה ותגמול מעורבים זה בזה. ו  –להיכנס ולשבת בשלווה. "בשכר שתירש  

 הכל טוב, מה עוד חסר?   –ישבת 
כאן מתחילה לכאורה דרשה חדשה ובה היינו צריכים אולי לפתוח. אבל הפסוק הוא שמחבר את הירושה והישיבה לנושא המלך, אז    7

 מדוע שנפריד את הדרשות? 
, מבעלי הפלוגתא השכיחים של ר' מאיר או ר' נחמיההוא כנראה אם זכית לירושה וישיבה בנחת, למה זה תבקש מלך? ר' נהוראיי ) 8

( מעדיף את ספר שמואל על פני פשט פסוקי התורה, או  סנהדרין פו ע"אראה  ,  , כולם אגב תלמידי ר' עקיבא בר אלעאי  רבי יהודה
עלי מלך", לאחר שזכו לכניסה לארץ, לירושה ולישיבה של שכר, היא    מהלך: "ואמרת אשילמבתורה לומד מספר שמואל שהבקשה 

למה זה תבקשו לכם מלך? ומה עם  הנה זכיתם לירושה ולישיבה,  !  ומעין נבואה על מה שעתיד לקרות בימי שמואל  גנאי לישראל
)בשמו(, שזו מעין 'הסכמה בדיעבד' של הקב"ה.  המשך הפסוק: "שום תשים מלך"? ר' נהוראיי לא מתייחס אליו ועל כורחנו נאמר  

   .של בני ישראל ירדה תורה לסוף דעתם"כוונה שנייה" כשיטת הרמב"ם במעשה הקרבנות, לא "כוונה ראשונה", לא האידיאל. 
מלך".    א, שהרי כתוב במפורש: "שום תשים עליךומצווה המינוי מלך  שיטת ר' יהודה נותנת עדיפות ברורה לפשט פסוקי התורה.    9

אשר  שהקדימו בני ישראל לשאול ולא חיכו להוראת הנביא, כלשון המדרש בהמשך: "נאמר  ומה נעשה עם המתואר בספר שמואל?  
 .  וכפי שכבר ראינו במדרש הקודם "על פי נביא - יבחר ה' אלהיך בו

יכול ר'  מעים את תשובתו של ר' יהודה.  איננו שולפי שהרי לנו מי שחולק על ר' יהודה ולפי סיום המדרש לכאורה גם ניצח בדיון    10
ייהודה לענות שהנה התורה עצמה אומרת: " תָּ ִים ֲאֶשר ְסִביבֹּ ל־ַהּגוֹּ ַלי ֶמֶלְך ְככָּ ה עָּ ִשימָּ "שימה לנו   " ואין פסול במה שבקשו העם:אָּ

אפשר להתרוצץ  : היא הנותנת.  מלך לשפטנו ככל הגויים" וכעסו של שמואל בא מעניין אחר )שלא רצו את בניו?(. אבל ר' נהוריי יענה
בין "ואמרת אשימה" ובין "שום תשים" שלכאורה משדרים מסר שונה לגבי היחס למלוכה, אבל דברי העם לשמואל: "שימה לנו 

לשון התורה: "ככל הגויים אשר  ומשליכים "לאחור" על    מתחברים  מלך לשפטנו ככל הגויים", ולאחר מכן גם: "והיינו ככל הגויים",
בקשה למלך בעצם האם אלה יסודותיו להיות ככל הגויים.    ,כנגד שלטון מלוכה  י" ויוצרים "כוונה ראשונה" של התורהסביבותי

את עם ישראל לעבודה זרה(. תשובתו של ר' יהודה לטענות חזקות    יאּוִש טמונה בקשה לעבודה זרה )ואכן מלכים רבים בתנ"ך הִ 
שום  , המפרט את דיני המלך שנלמדים מהפסוקים בפרשתנו: "פיסקא קנז עוקב ב כבר במדרש הקודם וכמו כן במדרש המצויה    אלה

שתהא אימתו עליך, מיכן אמרו מלך אין רוכבים על סוסו  ...    על פי נביא   -   מת מנה אחר תחתיו. אשר יבחר ה' אלהיך בו  -   תשים
ות רבות אחרות בתורה להישמר ולהיזהר  מצטרף לאזהר   וכו' ". פירוט דיני המלךואין יושבים על כסאו ואין משתמשים בשרביטו  

האירוע בימי שמואל אינו עוקר  מעבודה זרה, עריות, גבהות לב וכו'. אלה החיים עפ"י התורה גם אם תכנה זאת "כוונה שנייה".  
 ניסינו להיות לפה לשני חכמי ישראל אלה.  מצווה מהתורה: "שום תשים עליך מלך".

ֵכן כֹּה ָאראה הפסוק המלא שם: " 11 ַטי ֹלא ֲעִשיתֶ לָּ ַתי ֹלא ֲהַלְכֶּתם ְוֶאת  ִמְשפָּ ֵתיֶכם ְבֻחקוֹּ ִים ֲאֶשר ְסִביבוֹּ ְנֶכם ִמן ַהּגוֹּ י ה' ַיַען ֲהמָּ נָּ ם  ַמר ֲאדֹּ
ֵתיֶכם ֹלא ֲעִשיֶתם ִים ֲאֶשר ְסִביבוֹּ  ". בחוקותי לא הלכתם ואפילו בחוקות הגויים לא הלכתם.ּוְכִמְשְפֵטי ַהּגוֹּ

ִויַדְעֶּתם ִכי ֲאִני ה' ֲאֶשר , גם הוא ביחזקאל, בו הוא מוכיח את העם על נטישת חוקי ה' לטובת חוקי הגויים: "והפסוק המלא שם  12
ֵתיֶכם ֲעִשיֶתם ִים ֲאֶשר ְסִביבוֹּ ַטי ֹלא ֲעִשיֶתם ּוְכִמְשְפֵטי ַהּגוֹּ  ". סתירה מיחזקאל על יחזקאל. ְבֻחַקי ֹלא ֲהַלְכֶּתם ּוִמְשפָּ

נחתא והכנסנו עצמנו אל תוך בית המדרש על מנת לסייע עוד לר' יהודה. אילו אנו שם, הינו מחזקים את דבריו גם מגמרא  עשינו את  13
מינוי  זו. "ככל הגויים" איננו בהכרח דבר מגונה, אם נוהגים "כמתוקנים שבהם". וזה נושא נכבד הראוי לדף נפרד. ראה פרשת עצת 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D


 תשע"ז  שופטים, רביעית דנחמה פרשת 

 5מתוך    3עמ'  

 

 מסכת סנהדרין דף כ עמוד ב 

 14וכו'.   ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו משנה:

מלך מותר בו. רב אמר: לא נאמרה פרשה זו    - אל: כל האמור בפרשת מלך  אמר רב יהודה אמר שמו...    :גמרא

כתנאי, רבי יוסי אומר: כל האמור    15שתהא אימתו עליך.   -  "שום תשים עליך מלך "  :אלא לאיים עליהם, שנאמר

שום  "  : מלך מותר בו, רבי יהודה אומר: לא נאמרה פרשה זו אלא כדי לאיים עליהם, שנאמר  -בפרשת מלך  

שתהא אימתו עליך. וכן היה רבי יהודה אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ:    -   " יך מלךתשים על

להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה. רבי נהוראי אומר: לא נאמרה פרשה זו  

כהוגן    -: זקנים שבדור  . תניא, רבי אליעזר אומר"  ואמרת אשימה עלי מלך וגו'"  :אלא כנגד תרעומתן, שנאמר 

והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו  "  :שאלו, שנאמר תנה לנו מלך לשפטנו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו, שנאמר

לפנינו ויצא  מלך,  "מלכנו  להם  להעמיד  לארץ:  בכניסתן  ישראל  נצטוו  מצות  שלש  אומר:  יוסי  רבי  תניא,   .

 16וכו'.  ואיני יודע איזה מהן תחילה ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה,

 הלכה ה  תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק ד

מניין לרבות שוטרי הרבים וגבאי צדקה וסופרי    ,כתיב ]דברים יז טו[ שום תשים עליך מלך. אין לי אלא מלך

א יהא אלא  ל  ,כל שתמניהו עליך  -"  מקרב אחיך תשים עליך מלך ? תלמוד לומר: "מניין  ,דיינין ומכין ברצועה

  17מן הברורין שבאחיך. 

 תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ב

מר  ין. אא    מר לו:א  18? את הוא רבהון דיהודאי  בי,ר, אמר לו:  פגע ביה חד כותי  .ר' חזקיה הוה מהלך באורחא

 19. דאת שוי עלך -" תשים"  :אלא ,אין כתיב - "אשים"  .חמי מה כתיב ]דברים יז טו[ שום תשים עליך מלך לו:

 פרשת שופטים ה ח, דברים רבה 

. מלך ישראל שהיה לו עסק, מהו שיהא  הלכה  ... ואמרת אשימה עלי מלך" )דברים יז יד(.א אל הארץ  וכי תב"

  . " אותו  םלא מעיד ולא מעידי  ,אותו  םלא דן ולא דני  -מלך  "  :שנו חכמים  מותר לדון אותו לפני בית דין? כך

 
מצוות שנצטוו  בפרשת יתרו, ראה פירוש רמב"ן שמות טו כה ודבריו על "הנהגות ויישוב המדינות", מובא בדברינו    הדיינים ע"י יתרו 

 בפרשת בשלח. נחזור לנושא שלנו.  במרה
 וכו' ". ראה שם. ו והיחס אליו )כמו גם כהן גדול שם(: "לא דן ולא דנים אותו  י ותיפרק ב במסכת סנהדרין דן בדיני המלך, סמכ 14
סבור שכל מה    שמואלבשם  רב יהודה  פרשת המלך כאן היא ספר שמואל וכל המפורט שם מה יעשה המלך לעם, לא פרשתנו.    15

ְוֶאת  ":  שאין אלה דברים המותרים למלךשנאמר שם מותר למלך ושמואל אכן מודיע להם מהו "משפט המלך". רב לעומתו סבור  
ח ח ְלַרקָּ ֵתיֶכם ִיקָּ פוֹּת: ְבנוֹּ ת ּוְלאֹּ חוֹּ ת ּוְלַטבָּ יו  וֹּ דָּ ַתן ַלֲעבָּ ח ְונָּ ִבים ִיקָּ ֵתיֶכם ְוֶאת ַכְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם ַהּטוֹּ ", ולא נאמרו הדברים,    וכו'  ְוֶאת ְשדוֹּ

  ו שיקיים נ, מי ערב לנו שיכפיף עצמו לדיני התורה? מי ערב להמלך  מרגע שימונהאבל באמת,  .  ולהזהירם  אלא לאיים על בני ישראל
ל ְיֵמי  את האמור בפרשה על איסור ריבוי סוסים, נשים, כסף וזהב ושיכתוב לו ספר התורה )ספר דברים(: " א בוֹּ כָּ רָּ ה ִעמוֹּ ְוקָּ ְיתָּ ְוהָּ

ֵאֶלה ַלֲעשֹּ  ה ַהזֹּאת ְוֶאת ַהֻחִקים הָּ רָּ ל ִדְבֵרי ַהּתוֹּ ר ֶאת כָּ יו ִלְשמֹּ יו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלהָּ  "?םתָּ ַחיָּ
בעקבות ההערה שדברי האמוראים הם בעצם דברי התנאים שקדמו להם, מסכמת הסוגיה כאן את רוב המקורות התנאיים בנושא,    16

אפשר שאפילו שיטת ר' נהוראיי  .  כולל תוספתא סנהדרין פרק ד שלא הבאנו, ונראה שאין יותר שאלה באשר למצוות מינוי המלך 
יותר, כשהוא מ רכה  בלשון  כאן  היו מפני  מובאת  בספר שמואל  לעיל שדברי העם  יהודה במדרש תנאים  רבי  לדעתו של  צטרף 

של המלך, בכבוד וביחס אליו ואולי גם במה שמצופה ממנו על מנת שלא    ו. הדיון כעת מתמקד בסמכויותי, היינו בטרוניההתרעומת
 'בדיעבד'?רק נהוראיי שכל זה  . האם עדיין יטען ר', לא בעצם רעיון המלוכהיתקיים בנו: "והיינו ככל הגויים"

וכל מי שהחזיקו אבותיו    ,אין בודקין לא מן המזבח ולמעלה ולא מן הדוכן ולמעלהגמרא זו היא על המשנה שם הדנה בייחוסים: "  17
לא    ההרחבה לתפקידי ציבור אחרים,ו כאן היא  וכו' ". עניינ  משוטרי הרבים וגבאי הצדקה משיאין לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהן

, מה עם  רק מלך. הרי פשיטא שגם אם יש מלך, אין הוא אלא העומד בראש הפירמידה. מה עם כל שאר נושאי משרה ציבורית
לומר שכל תפקיד הוא  עליך מלך". עניינה של הגמרא  מקרב אחיך תשים  כולם באים מכח הפסוק: "תשובת הירושלמי:  ?  הפירמידה

עניינינו הוא ההרחבה של מוסד "המלך"  אבל  והגון מישראל ומן "הברורים שבאחיך".  ציבורי צריך שיהיה מאויש בידי אדם ראוי  
יימשכו ויתקיימו גם כאשר אין מלוכה פורמאלית בישראל. ומי כעת יעמוד בראש הפירמידה וימנה את  אשר    לכל תפקיד ציבורי

 ותיו ומה צריך להיות היחס שלנו אליו? גבאי הצדקה וכו'? איך בדיוק יתפקד כל מוסד ציבורי? מה סמכוי את שוטרי הרבים ו
 אתה הוא רבם של היהודים?  18
 תשובת חזקיה לכותי )ולא תשובת הכותי לחזקיה כמו שאפשר בטעות להבין( המשך  הוא  )השלישי(  השני  אמר לו"  שגם "נראה לומר    19

לקנטור של הכותי: מי שמך לרבם  יוצא מכך שתשובת חזקיה  ראה פירוש שערי תורת ארץ ישראל.  ואולי צריך בכלל למחוק אותו.  
  - . לא כתוב שום אשים עליך מלך, אלא "שום תשים עליך"  תלוי ברצון העם  , כל תפקיד ציבורי,מינוי של מלך ששל היהודים? היא  

שמרחיב את דין "שום תשים" לכל משרה  אלה: זה  אחרונים  חיבור שני מקורות ירושלמי  "דאת שוי עלך" ולא בהוראה מגבוה.  
יכול    –"דאת שוי עלך"    –, וזה שמדגיש את מקור סמכותו של כל נושא משרה ציבורית )והמלך בכלל זה?( ברצון הציבור  ציבורית

ומאידך גיסא,    ;לתת לנו פתרון כפול. מחד גיסא, הבנה טובה יותר של יחס התורה למלך וגישור של הדעות השונות שראינו לעיל
הציבור זקוק לנושאי משרה    גם כשאין מלך  אשר לתפקוד משרות ציבוריות בימינו.ומענה לשאלות ששאלנו לעיל ב  פתרון לדורות 

 בסיס לשלטון דמוקרטי? האם יש כאן והציבור הוא שבוחר אותם. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%A6%D7%98%D7%95%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%A6%D7%98%D7%95%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%94
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  )תהלים יז   "מלפניך משפטי יצא"  :שכתוב בדוד המלך  :א"ר ירמיה  המלך?  למה אין דנין את  :רבותינו  נּודּומ  ל  

  20ב"ה. אין בריה דן את המלך אלא הק :הוי .(ב

  הפר "  :שנאמר  ?מניןכויות.  חורין מן המלבני  כך חשבתי שתהיו    ,בני  :לישראל  הקב"האמר  ותינו אומרים:  רב

ואין אימ  -  21(כד  )ירמיה ב  "למוד מדבר  גדל במדבר  כך חשבתי שלא תהא אימת    ,ת אדם עליוכשם שהפרא 

עליכם כן.  מלכות  לא בקשתם  "אלא  ,אבל אתם  רוח ו בא:  נפשה שאפה  רוח אלא מלכיות  -  "ות    ? מנין  ,ואין 

אמר: "שנא בָּ א ר  י מָּ ן ל  יחָּ ג  יָּא מ  מ  ע רּוֵחי ש  ב  ר  ֲארּו א  ואם תאמרו שאיני יודע שסופכם    : הקב"האמר    . (ב  )דניאל ז  "ו 

לא    ם,ימליכו עליה  םמה,  לבקש להן מלך בשר ודם  םיל וסופ הוא  :הזהרתי ע"י משה ואמרתי לוכבר    ,לעזבני

... מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת   ואמרת אשימה עלי מלך " :ממה שקרינו בענין ?מנין .מלך נכרי

 22עליך איש נכרי". 

 23פסוק טו  אבן עזרא דברים פרק יז

 24פי נביא או משפט האורים. והטעם, לא אשר תבחר אתה.  על  -רשות. אשר יבחר  -שום תשים 

 פסוק טו  בכור שור דברים פרק יזיוסף 

  25עשה, כי ודאי צריך שיהא מלך, שלא יעשה כל אחד הישר בעיניו.  -שום תשים עליך מלך: זו מצות 

 פסוק יד רמב"ן דברים פרק יז

והיא    ואמור אשימה עלי מלך,  :נהדרין כ ב( כמועל דעת רבותינו )ספרי ראה סז(, )ס  -"ואמרת אשימה עלי מלך"  

מצות עשה שיחייב אותנו לומר כן אחר ירושה וישיבה, כלשון: "ועשית מעקה לגגך" )להלן כב ח( וזולתם. והזכיר  

 26"ואמרת", כי מצוה שיבואו לפני הכהנים הלוים ואל  השופט ויאמרו להם: רצוננו שנשים עלינו מלך. 

 
אשר שייך לסוגה    הרבה באמצעיתן,פעמים  , בכל תחילת הפרשות וגם  כך הפתיחה בדבר הלכה, כמקובל לאורך כל מדרש דברים רבה  20

בנושא זה עצמו כבר הרחבנו בדברינו  "ילמדנו". כל זה על מנת להגיע לחלק האגדה שהוא עיקר עניינו של הדרשן.  של מדרשי  )ז'אנר(  
פרקטיות(  מסיבות  ,  בפרשה זו ושם הראינו שזו מחלוקת הבבלי )שאומר שרק מלכי בית ישראל לא דנים  מלך לא דן ולא דנים אותו

כנוסח המשנה. מדרש זה בדברים רבה הוא כשיטת הירושלמי. ועכשיו    שמחזיק בדעה שכל מלך לא דן ולא דנים אותו   והירושלמי
 צריך לחבר את הירושלמי )דברים רבה( הזה עם שני הירושלמי לעיל המרחיבים את "שום תשים עליך מלך". 

ּה מִ ב כד: "ירמיהו  ראה הפסוק המלא ב  21 ַּתֲאנָּתָּ ה רּוַח  ֲאפָּ ּה שָּ ַנְפשָּ ְבַאַּות  ר  ִמְדבָּ ִלֻמד  ּה  ֶפֶרה  ְדשָּ פּו ְבחָּ ִייעָּ ְמַבְקֶשיהָּ ֹלא  ל  ה כָּ ְיִשיֶבנָּ י 
אּוְנהָּ   . של הפסוק תוכחה קשה לעם ישראל, המשווה לחיה דורשת, אבל הדרשן עושה "חלקהו ופרשהו"הוא ". פסוק זה כולו ִיְמצָּ

התורה: "ממלכת כהנים וגוי  מדרש מאוחר זה, שמן הסתם הכיר את המקורות שהבאנו לעיל, מציג את האידיאל שאליו מכוונת    22
בפרשה זו(, אלא מתנהגת ומתקיימת בזכות    חכמת הנמלהחברה אנושית אידילית שאינה צריכה "מושל וקצין" )ראה דברינו    -  קדוש"

ֵלינּו ַוה' ֱאֹלֵהיֶכם  . וכדברי שמואל לעם: "עליון  פתית של חבריה ובזכות הכרה בה' כמלךההתנהגות המו אְמרּו ִלי ֹלא ִכי ֶמֶלְך ִיְמֹלְך עָּ ַוּתֹּ
  . אולי לא בכדי נמצא תיאור אידילי זה במדרש אגדה מאוחר דווקא ופחות במדרשי ההלכה שראינו לעיל.יב(  שמואל א יב" )ַמְלְכֶכם

א"ר יהודה ברבי    -ואמרת אשימה עלי מלך  ך דברים רבה בסימן י שם מובאת שיטת רבי יהודה בלי שום הסתייגות: "ועכ"פ, בהמש
  . ית המקדשלמחות זכרו של עמלק ולמנות להם מלך ולבנות להם ב  :על ג' דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ואלו הן  :אלעאי

". אפשר שיש כאן שתי דרשות שונות  שהיו ביניהם דילטורין ?ית המקדש הן בולמה לא בנו ל ,ומינו להם מלך ומיחו זכרו של עמלק
מחיית עמלק קודמת למינוי   ,בציווי  .אגב, שים לב לנוסח כאן ית. ודרשת מציאות  צדדרשה אידילית להדרשן מציג בכוונה  ואפשר ש

  מינו מלך. מחיית עמלק שהיא מצווה המלך )פרשת בשלח בספר שמות קודמת לפרשתנו בספר דברים(, אבל בביצוע, פשיטא שקודם  
 , לא תוכל להתבצע במודל האידילי. מהתורה המוטלת על בני אדם 

 נפנה עתה לפרשני המקרא ככל שיותיר המקום והזמן.  23
מותר לך להעמיד לך מלך ... ואינו מותר    .מותר אתה   –נראה שאבן עזרא הולך כאן בדרכו של רס"ג שמפרש על הפסוק: "שום תשים    24

. אבל משעה שהעם  הפרשנים  ד עליך איש נכרי". עצם הבחירה במלך כצורה שלטונית היא רשות ולא חובה, על פי שנישתעמי
החליט שהוא רוצה מלך, הבחירה במלך הספציפי ועשיית התהליך הם על פי נביא )כפי שגם חז"ל מפרשים( או במשפט האורים  

כרי. דגש זה הוא מן הסתם בעקבות סוף מלכי בית חשמונאי בסוף ימי  ומלך נשלא יהיה    ,העיקרו.  והתומים, היינו עפ"י הכהן הגדול
מה    בפרשת תרומה.   ובנין הורדוסזו    בפרשה  אגריפס המלךבית שני ומחזיר אותנו לדמויות כמו אגריפס והורדוס, ראה דברינו  

נושאים  לבן", "עשה ולא תעשה", אלא רשות.  -א ההגדרה של נושאים ותחומים בתורה שאינם "שחורישמעניין במיוחד בפרשנות זו ה
רק בכוחו ומכוחו של    –ברמת הפרט. אבל "שום תשים עליך מלך"    -. "עשה לך רב"  שהתורה משאירה לשיקול דעתו של האדם

 עניין למצוא עוד דברים כאלה בתורה ובהלכה. מהציבור. 
: חובה ולא  מלךמינוי  עשה של  רבי יוסף בכור שור )נקרא גם ריב"ש או ר"י מאורליאנס(, מבעלי התוספות מחזיר אותנו למצוות    25

ר ספר שופטים בו מופיע הפסוק: "ומקשר את הנושא עם    רשות, כלשון המדרשים לעיל, ֵאל ִאיש ַהיָּשָּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְבִיְשרָּ ַביִָּמים הָּ
יו ַיֲעֶשה פטים כא כה(. זה  יז ו(, והשני, ובסיום האירוע הקשה של פילגש בגבעה )שושופטים  ", פעמיים. האחד, בפסל מיכה )ְבֵעינָּ

חז"ל מעמתים את פרשת המלך בפרשתנו מול פרשת המלך בספר שמואל.  האחרון, חותם את ספר שופטים, אחריו בא ספר שמואל.  
את ספר שופטים )ואולי גם ספר יהושע בעיקר בסופו, ראה יהושע פרק כב(. התורה    –בא הריב"ש ומזכיר לנו את "הצלע השלישית"  

"ויאמרו",    –ניית העם לשמואל, כפי שמדגיש בעיקר ר' נהוראיי בביקורתו לעיל )בהקבלה של "ואמרת"  לא רק צופה מראש את פ
ריב"ש  "ככל הגויים"(, אלא גם את הכאוס של ספר שופטים, של עליות ומורדות, של "איש כל הישר בעיניו יעשה".    –"ככל הגויים"  

 בפרשת ראה.  איש הישר בעיניוראה דברינו  ממדית.-כאן ראייה תלת ממדית ולא דומציג 
העם צריך לבוא  ה.  "ואמרת", אומר רמב"ן הוא כמו ציווי: "אמור". מצווה עליך לומר שאתה רוצה מלך, לאחר השלמת ירושה וישיב  26

. ממש כירושלמי לעיל בתשובתו  "שתשים")אל הנביא( ולומר בברור: "רצוננו שנשים עלינו מלך"! שים לב לדיוק הלשון "שנשים", לא  
שעושה    ההשוואהשל חזקיה לכותי "דאת שוי עלך". מקור הסמכות הוא העם. אח"כ, יושלם התהליך ע"י מגבוה ע"י נביא או כהן. גם  

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95
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שכן היה כששאלו להם את שאול אמרו לשמואל )ש"א ח ה(    . רמיזותיו על העתידותולפי דעתי עוד, שגם זה מ

  ".   והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו וגו'"וכן כתוב שם )פסוק כ(    ".שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים"

לקנא    ד מהם ולאוכי מה טעם שתאמר התורה במצוה "ככל הגוים אשר סביבותי", ואין ישראל ראויים ללמ

 27.אבל זה רמז לענין שיהיה, ולכך באה הפרשה בלשון הבינוני, כאשר פירשתי כבר )לעיל ד כה( ?להו בעושי עו

 פירוש בעל העמק דבר, דברים פרק יז פסוק יד 

... אכן לפי לשון זה היה במשמע שאין זה מצוה במוחלט למנות מלך, אלא רשות    - "ואמרת אשימה עלי מלך"  

 28שר" ... והרי ידוע בדברי חז"ל דמצוה למנות מלך ואם כן למאי כתיב "ואמרת"? כמו "ואמרת אוכלה ב

... שהרי   ונראה דמשום דהנהגת המדינה משתנה אם מתנהג עפ"י דעת מלוכה או עפ"י דעת העם ונבחריהם 

  בעניין השייך להנהגת הכלל ... לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול 

 29מלך, עפ"י שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר נכון יותר. 

 פירוש אברבנאל שמואל א ח  

לפי    31הנה יהיה באמת מחשבתם בחיוב המלך והכרחיותו כוזבת,   -  30"ויתקבצו כל זקני ישראל" )שמואל א ח ד( 

ו  אחת  בעיצה  ומסכימים  ומתאחדים  מתקבצים  רבים  מנהיגים  בעם  שיהיו  מתבטל  תהיה  שאינו  פיהם  על 

ההנהגה והמשפט. למה לא יהיו הנהגותיהם זמניות משנה לשנה ... ובהגיע תור שופטים ושוטרים אחרים יקומו  

התורות   לפי  ומסודר  מוגבל  יכולתם  יהיה  לא  ולמה   ... באומנותם  פשעו  הראשונים  אם  ויראו  תחתיהם 

ש הוא  קרוב  ושיותר  כרבים  הלכה  ורבים  שיחיד  נותן  הדין  ...  והמשפטים?  במלכות  היחידי  האדם  יפשע 

 32משיחטאו אנשים רבים בהיווסדם יחד עליו. 
 

 שבת שלום  

 מחלקי המים 
 

עם הירושלמי של חזקיה והכותי, תשובת חזקיה לכותי    ירושי רמב"ן, העמק דבר ואברבנאלהחיבור של פמים אחרונים:  

אפילו הביקורת על בני   דמוקרטי כמלך בימינו."דאת שוי עלך", יוצר, לדעתנו, בסיס רעיוני רחב ומוצק לקבלת המשטר ה

ישראל "ששאלו בתרעומת", יש בה רמז ברור שאילו באו לשמואל באופן מסודר ותקין שנראה כמייצג את רצון העם  

     בדפים המיוחדים.  יומא בחירתאראה דברינו    האמתי, היחס היה שונה.

 
. הארץ שבה אתה מצוות המלך(  שייכתלעיל איזה סוג מצווה    1)ראה שאלתנו בהערה    במיוחד  וות מעקה היא מעניינת למצ  רמב"ן

(. נכון שאם אין לך בית, אינך  פנימיים וחיצוניים עתיד להתנחל היא בית שצריך לחזק ולשמור ולשים לו מעקה )שמירה על גבולות
במדבר, ללא בית קבע. אבל כשתיכנס לארץ, תירש ותשב בה, הרי זה  נדד  שראל  מחויב במצוות מעקה. זה אכן היה המצב כשעם י

   ביתך ואתה מחויב למצוות המלך, הוא המעקה לבית )בתקווה שיהיה מעקה ולא מועקה(.
ות. יש אכן קשר ברור בין פרשת המלך בספר  קרהיא רמז )ניבוי( למה שעתיד ל  , ממשיך רמב"ן לבאר,כל פרשת המלך בפרשתנו   27

, כשיטת ר' נהוראיי לעיל, אלא  ואל ובין מצוות המלך בפרשתנו. אבל אין קשר זה משליך באופן שלילי משמואל אל פרשתנושמ
ההפך בדיוק. מדוע כתוב בפרשתנו: "ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים"? לא כהשלכה מדברי העם בספר שמואל: "והיינו גם  

כצפייה של התורה קדימה אל מה שעתיד להיות. ולכן כל הפרשה בפרשתנו נאמרת  אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו", אלא פשוט 
     מעין נבואה שכך עתיד להיות. בלשון "בינוני", היינו לא כציווי של התורה.

רמב"ן לעיל כבר נתן תשובה לשאלה זו כשהשווה את: "ואמרת אשימה עלי מלך" למצוות מעקה: "ועשית מעקה לגגך". ואמרת,    28
 הן מצווה חיובית ולא מותנית. ועשית 

ביטוי לרצון העם שאח"כ יחוזק ויאושר בדברי הנביא  לפי העמק דבר )הנצי"ב( רצון העם )דמוס( הוא תנאי למלוכה! "ואמרת" הוא   29
. ולגבי  באירופה  19  -ובבחירת ה' את האיש המתאים. נראה שהנצי"ב הושפע לא מעט מהתהפוכות השלטוניות שחזה בסוף המאה ה

שראוי להנהיג את עם ישראל, ראה פירושו של הנצי"ב על הפסוק בשמות ד ד: "שלח ידך ואחוז בזנבו", המופת שעשה הקב"ה מי  
, שהזנב הפך להיות ראש המטה: "שמתחילה היה זה  בהחזרת הנחש למטהמכך,  למשה, לא רק בהפיכת המטה לנחש, אלא יותר  

בהיותו בידו של משה, נעשה הצד העליון והחשוב". וזה היה רמז ברור לבני  הצד זנב של הנחש, קצה התחתון והגרוע של המטה. ו 
שם   שגם  נראה  שם.  דבריו  ראה  באמת.  הוא  כך  החשוב  שהוא  חושבים  שהם  מי  שלא  המילים  ישראל  בין  כוונות  מסתתרות 

 אקטואליות לדורו וזמנו. 
 קני ישראל באים לבקש ממנו שימנה להם מלך. ן ומינה את בניו שופטים, אך בניו לא הלכו בדרכיו וזקָּ בעת ששמואל זָּ  30
מחשבת העם ובקשתם למנות להם מלך דווקא הייתה כוזבת, היינו, מוטעית. אבל לא בגלל "ה' אלוהיכם מלככם" או שאין צורך    31

 כלל בהנהגת בשר ודם, אלא בכיוון אחר כפי שהוא ממשיך ומסביר. 
ראויה כלל בימינו )עד שיבוא משיח צדקנו ותחזור מלכות בית דוד למכונה(  אברבנאל הולך צעד נוסף וסובר שאולי אין המלוכה    32

ויש בו מנגנונים של    15  -דמוקרטי, כפי שראה בימיו המאה ה\ועדיף עליה ממשל רפוליקאי לחוק  באיטליה. ממשל שהוא כפוף 
בריו, הייתה זו טעותם של זקני בני לפי דלא שלטון יחיד. שלטון נבחרים שמתחלף והחדשים בודקים את הקודמים.  החלפה ושינוי.  

ישראל שביקשו מלך ולא שלטון נאור יותר ועל זה כעס עליהם שמואל. וזה חידוש עצום מול כל המקורות שהבאנו בתחילת דברינו  
 על מצוות מינוי מלך ודוגמא לפירוש מודרני ללא חת. ראה דבריו באריכות שם. 
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