
 
 

מקומו של מלך בעם ישראל  
 

עיין במקורות הבאים:  
 

דברים י"ז  
שופטים פרק ח   

שמואל א פרק ח   
דברי הימים א פרק כט  

מלכים א פרק ב פסוק י"ב  
 

מרטין בובר, מלכות שמים   
 

גדעון ירובעל , שר הצבא השב עטור ניצחון מן המלחמה לשחרור העם מכף מדין , מציע איש ישראל ( 
) את השלטון למורשה . תשובתו של גדעון מפליאה , ולאו דווקא משום שהוא ממאן לקבל את  שופטים ח , כב

המוגש לו . דברי ימי העמים , ולא האגדיים בלבד , יודעים מעשים של רתיעה מפני השררה המוצעת ; עתים , 
ר פשר , וביתר בהירות במסורת הסינית , יכול אתה לעמוד על כך שמה שהיה מתחילה בגדר ויתור חס

מתגלגל בטקס של סירוב למראית עין , שאינו אלא אקדמה לקבלתה של המשרה ובא לפייס את יסוד הזעם 
האלוהי . המייחד את מעשה הדחייה של גדעון הוא בכך שהוא מדבר לא רק בעדו ובעד צאצאיו בלבד , אלא 

יגיו פנו אליו עתה , לא מביתו מפליג להקיף את כל האנושי : מבקש הוא להרחיק את השלטון על עם זה , שנצ
בלבד , אלא מכל אדם בשר ודם . לאו שלו , שנולד מתוך הסיטואציה הזאת , יהא בעל תוקף מוחלט לכל 
הימים ולכל גלגולי התולדות . שהרי זו לאו הניתק להן מוחלט , להן של הכרזת מלך עדי עד . אני גדעון לא 

: לא ימשול בכם שום ילוד אשה ; שמה כתוב אחריו ? יהוה משמע  —אמשול בכם , ואף בני לא ימשול בכם 
.., הוא בכבודו ובעצמו , יאה לו למשול בכם , הוא ולא אחר . בנאום הזה מעז הנואם לה  

 
אברבנאל, דברים י"ז, כד  

אין בזה מצווה כלל, כי לא ציווה הש"י שיאמרו זה וישאלו מלך, אבל הנה הוא הגדת העתיד, יאמר  אחרי  -
בארץ הנבחרת, ואחרי הכיבוש והמלחמות כולם, ואחרי החילוק, וזהו אמרו 'וירשתה וישבת בה', אני  היותכם

ידעתי שתהיו כפויים טובה, כשתאמרו מעצמכם 'אשימה עלי מלך'; לא מפני ההכרח להילחם עם העממים 
מלכים... וזכר  ולכבוש את הארץ, כי כבר היא נכבשת לפניכם, כי אם להשתוות עם האומות הממליכים עליהם

שכאשר יקרה זה, לא ימליכו המלך ההוא כרצונם, כי אם אשר יבחר ה' בו מקרב אחיהם, וזהו עצם המצווה 
ואמיתתה, רוצה לומר: 'שום תשים עליך מלך מקרב אחיך', לא שיצווה אותם שישאלוהו, כי אם שכאשר 

חיהם; ולפי זה יהיה עניין המלך ישאלו אותם מרצונם, לא יבחרוהו מעצמם, כי אם אשר יבחר ה' מקרב א
מצוות עשה תלויה בדבר הרשות, כאומר  כאשר תרצה לעשות כן, עם היותו בלתי ראוי, אל תעשה אותו כי  -

אם בזה האופן...  
...שאינו מהבטל שיהיו בעם מנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בעצה אחת, ועל פיהם תהיה 

ה הנהגותיהם משנה לשנה או לג' שנים כשני שכיר או פחות מזה, ובהגיע ההנהגה והמשפט... ולמה לא תהיינ
תור שופטים ושוטרים אחרים יקומו תחתיהם ויחקרו את פשעי הראשונים באמונתם, ואשר ירשיעון ישלם כל 
אשר הרשיע לעשות... ולמה לא יהיה גם כן יכולתם מוגבל ומסודר כפי הדתות והנימוסים... ומה לנו להביא 

טענות שכליות, והנה הניסיון גובר על ההיקש: הביטו וראו הארצות שהנהגתם על ידי מלכים, והיום  על זה
הזה ראינו כמה ארצות שהנהגותיהם על ידי השופטים ומושלים זמניים נבחרים ביניהם ומלך אלוקים עמהם... 

ו על כל דבר פשע, והמה והנה המלכויות הנבחרות אשר אין בהם נפתל ועיקש, לא ירים איש את ידו ואת רגל
כובשות ארצות בחוכמה בתבונה ובדעת  

 



דרשות הר"ן הדרוש האחד עשר   
...ידוע הוא כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו, שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו, ויהיה 

הם היושר. העולם נשחת. וכל אומה צריכה לזה ישוב מדיני, עד שאמר החכם שכת הלסטים הסכימו ביני
וישראל צריכין זה כיתר האומות. ומלבד זה צריכין אליהם עוד לסיבה אחרת, והוא להעמיד חוקי התורה על 
תלם, (ולהעמיד) [ולהעניש] חייבי מלקיות וחייבי מיתות בית דין העוברים על חוקי התורה, עם היות שאין 

דים יזדמנו שני ענינים, האחד יחייב באותה עבירה הפסד ישוב מדיני כלל. ואין ספק כי בכל אחד מהצד
להעניש איזה איש כפי משפט אמיתי, והשני שאין ראוי להענישו כפי משפט צודק אמיתי, אבל יחוייב להענישו 
כפי תיקון סדר מדיני וכפי צורך השעה. והשם יתברך ייחד כל אחד מהענינים האלו לכת מיוחדת, וצוה 

יתי, והוא אמרו ושפטו את העם משפט צדק, כלומר בא לבאר שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק האמ
השופטים האלה לאיזה דבר יתמנו, ובמה כוחם גדול. ואמר שתכלית מינויים הוא כדי לשפוט את העם במשפט 

השלים האל צדק אמיתי בעצמו, ואין יכלתם עובר ביותר מזה. ומפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, 
  תיקונו במצות המלך.

 
ולכן צוה השם יתברך לצורך ישובו של עולם במינוי המלך, כמו שכתוב בפרשה זו (דברים יז יד  טו)  -

כי תבא אל הארץ וגו' שום תשים עליך מלך וגו', שהיא מצוה שנצטוינו בה למנות עלינו מלך, כמו שבא 
שהוא צריך לקיבוץ  בקבלת רבותינו ז"ל (סנהדרין כ ב), והמלך יכול לדון שלא בהתראה כפי מה שיראה

. המדיני  
נמצא שמינוי המלך שוה בישראל וביתר אומות שצריכים לסידור מדיני, ומינוי השופטים מיוחד וצריך יותר 

...בישראל  
 

ולפיכך אני סובר וראוי שיאמן, שכמו שהחוקים שאין להם מבוא כלל בתיקון הסידור המדיני, והם סיבה 
עצמית קרובה לחול השפע האלהי, כן משפטי התורה יש להם מבוא גדול, וכאילו הם משותפים בין סיבת חול 

ין אשר הוא יותר נשגב הענין האלהי באומתנו ותיקון ענין קיבוצנו. ואפשר שהם היו פונים יותר אל הענ
במעלה, ממה שהם היו פונים לתיקון קיבוצנו, כי התיקון ההוא, המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו, אבל 
השופטים והסנהדרין היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמיתי צודק בעצמו, שימשך ממנו הידבק ענין האלהי 

שלם. ומפני זה אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני בנו, יושלם ממנו לגמרי סידור ענינן ההמוני או לא יו
האומות הנ"ל, מה שהוא יותר קרוב לתיקון הסידור המדיני, ממה שימצא בקצת משפטי התורה. ואין אנו 
חסרים בזה דבר, כי כל מה שיחסר מהתיקון הנזכר, היה משלימו המלך. אבל היתה לנו מעלה גדולה עליהם, 

ומר משפט התורה, כמו שאמר הכתוב ושפטו את העם משפט צדק, כי מצד שהם צודקים בעצמם, רוצה ל
ימשך שידבק השפע האלהי בנו....   

ונמצא שמינוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד, שהם צודקים בעצמם, כמו שאמר ושפטו את העם 
משפט צדק, ומינוי המלך היה להשלים תיקון סדר המדיני, וכל מה שהיה מצטרך לצורך השעה...  

ואפשר עוד לומר שכל מה שנמשך למצות התורה, בין שהוא כפי (הפשט) [המשפט] הצודק, בין שהוא כפי 
צורך השעה, נמסר לבית דין, כאמרו ושפטו את העם משפט צדק, אבל תיקונם ביותר מזה, נמסר למלך, לא 

...לשופט  
 

...בה מן הראשוניםוזה היה חטאם של ישראל בדבר המלוכה אשר שאלו, והוא ענין נתקשו בו הר  
אלא ...אבל על דעתי הוא כך, שהם רצו שעיקר המשפט במה שבין אדם לחבירו יהיה נמשך מצד המלכות

שישראל נטו בעת ההיא יותר לתיקון קיבוצם המדיני. ואילו שאלו להם מלך בסתם שיאמרו שימה לנו מלך, או 
(אשר) [או] חטא, אבל מצוה, אך היה  שיבקשוהו לסיבת תיקון מלחמותיהם, לא ימצא להם בדבר הזה עון

חטאתם באמרם שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים, שרצו שיהיו משפטיהם נמשכים מצד המלכות, לא מצד 
...שופטי התורה.   

 
שזה ההבדל בין השופט והמלך, שהשופט משועבד יותר למשפטי התורה מהמלך. ומפני זה הזהיר המלך וצוהו 

יא עמו, וזהו אמרו (דברים יז יח שיהא לו ספר תורה שני ויב כ) והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את  -
משנה התורה הזאת וגו' והיתה עמו וגו' לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה, כלומר שמתוך שהמלך 



ל, רואה שאינו משועבד למשפטי התורה כמו השופט, צריך אזהרה מרובה לבלתי יסור מן המצוה ימין ושמא
ולבלתי רום לבבו מאחיו, כפי היכולת הגדול שנתן לו השם יתברך. אבל בשופט לא הוצרך לכל אלו האזהרות, 
מפני שיכלתו מוגבל כפי משפט התורה, באמרו ושפטו את העם משפט צדק. והזהירו, שהמשפט ההוא לא יטהו 

בשום פנים, באמרו (שם טז יט) לא תטה משפט.   
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רמב"ם הלכות מלכים פרק ד הלכה י  
 

מה כפי מה שירצה, ומניח לעצמו כפי מה שירצה, כל הארץ שכובש הרי היא שלו ונותן לעבדיו ולאנשי המלח
ובכל אלו הדברים דינו דין, ובכל יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות 
העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה', שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט 

לפנינו ונלחם את מלחמותינו. ומלחמות, שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא   

עמ' קסאורות   

מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהויתה התוכן האידיאלי היותר עליון שהוא באמת האושר היותר 
גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר, ומדינה זו היא מדינתנו מדינת ישראל יסוד 

שיהיה ה' אחד ושמו אחד.כסא ה' בעולם, שכל חפצה הוא   

  כרוז רבנים, המליץ, תר"סהרב ריינס, 

רואים שיש בזה  ל החושבים שיש ברעיון [הציוני] איזה ענין של גאולה העתידה וביאת המשיח, ועל כןכ
קורטוב של הענין מהגאולה. כל  הריסה לעיקר אחד מעיקרי אמונתנו הקדושה, אינם אלא טועים. אין בזה

האומללים הזה ויסודו אינו אלא הטבת מצב אחינועקרו של הרעיון   

הרב ריינס  
 

הנלהבים מרעיון הנ"ל (יישוב הארץ) לא הסתפקו לברר מעלת הענין מצד עצמו , רק רק ראו להטיף בזה נטפי 
הגאולה ואגלי הישועה , עד כי מקצת מהם בתמימותם ובתהלהבותם העמידו את קץ הגאולה על נקודה זו , 

לו כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא בישובה של ארץ ישראל , והרבו להטות גם כמה מקראות, וגזרו אומר כי כ
ומחז"ל, לדעתם ומובן הדבר כי בזה נתנו יד לעורר ריב ומדון  


