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  ע"מנחם אב התש                                              ד"סב

  שום תשים עליך מלך
  לפרשת שופטים

  
  ז"דברים פרק ט. 1

, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלךָ , ְׁשָעֶריךָ -ְלָך ְּבָכל- ִּתֶּתן, ְוׁשְֹטִריםׁשְֹפִטים  יח
לֹא , ַתֶּטה ִמְׁשָּפט-לֹא יט  .ֶצֶדק-ִמְׁשַּפט, ָהָעם-ְוָׁשְפטּו ֶאת; ִלְׁשָבֶטיךָ 

ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי , ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים--ִתַּקח ׁשַֹחד-ְולֹא; ַתִּכיר ָּפִנים
-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ- ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת--ִּתְרּדֹף,  ֶצֶדק ֶצֶדקכ  .ַצִּדיִקם

  }ס { .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
  ז"רק ידברים פ. 2
--ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע-ָּדם ְלָדם ֵּבין-ֵּבין, ַלִּמְׁשָּפט ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר ח

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה , ַהָּמקֹום-ֶאל-- ְוַקְמָּת ְוָעִליתָ  :ִּבְׁשָעֶריךָ , ִּדְבֵרי ִריבֹת
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה , ַהּׁשֵֹפט-ְוֶאל, ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים-ֶאל,  ּוָבאָת ט  .ֱאלֶֹהיָך ּבֹו

ִּפי - ַעל,  ְוָעִׂשיָת י  .ֵאת ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט, ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְלךָ ; ַּבָּיִמים ָהֵהם
ְוָׁשַמְרָּת ; ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה, ַהָּמקֹום ַההּוא- ִמן, ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלךָ 

ַהִּמְׁשָּפט -ְוַעל, ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוךָ - ַעליא  .ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּוךָ , ַלֲעׂשֹות
ָיִמין --ַיִּגידּו ְלךָ -ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ִמן,  לֹא ָתסּור :ַּתֲעֶׂשה--יֹאְמרּו ְלךָ -ֲאֶׁשר

  .ּוְׂשמֹאל
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  ."יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל"
   ח"ידברים . 4
; ִיְׂשָרֵאל- ִעם- -ֵחֶלק ְוַנֲחָלה, ֵׁשֶבט ֵלִוי-ָּכל ִּיםִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים ַהְלוִ -לֹא א

 ְיהָוה  :ְּבֶקֶרב ֶאָחיו, ּלֹו-ִיְהֶיה-לֹא ְוַנֲחָלה ב  .יֹאֵכלּון ,ִאֵּׁשי ְיהָוה ְוַנֲחָלתֹו
  }ס { .לֹו-ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר, הּוא ַנֲחָלתֹו

ׁשֹור -ִאם-- ְבֵחי ַהֶּזַבחֵמֵאת זֹ, ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ְוֶזה ִיְהֶיה ג
ֵראִׁשית ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך  ד  .ְוַהֵּקָבה, ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים, ַלּכֵֹהן, ְוָנַתן  :ֶׂשה-ִאם

--ָּבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ִּכי בֹו ה  .לֹו-ִּתֶּתן-- ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנךָ  ,ְוִיְצָהֶרךָ 
   }ס { .ַהָּיִמים-ָּכל, ְיהָוה הּוא ּוָבָניו-ֵׁשםַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּב   :ְׁשָבֶטיךָ - ִמָּכל

 ּוָבא; ָּגר ָׁשם, הּוא-ֲאֶׁשר, ִיְׂשָרֵאל-ִמָּכל, ֵמַאַחד ְׁשָעֶריךָ  ָיבֹא ַהֵּלִוי- ְוִכי ו
 ְּבֵׁשם ְיהָוה, ְוֵׁשֵרת ז  .ִיְבַחר ְיהָוה-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֶאל, ַאַּות ַנְפׁשֹו- ְּבָכל

, ֵחֶלק ְּכֵחֶלק ח  .ִלְפֵני ְיהָוה, ָהעְֹמִדים ָׁשם,  ַהְלִוִּים,ֶאָחיו-ְּכָכל--ֱאלָֹהיו
  }ס { .ָהָאבֹות-ַעל, ִמְמָּכָריו ְלַבד, יֹאֵכלּו

  ח"ידברים . 5
,  ֵאָליו :ֶהיךָ ָיִקים ְלָך ְיהָוה ֱאלֹ,  ָנִביא ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹניטו

, ְּביֹום ַהָּקָהל, ְּבחֵֹרב, ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ְּככֹל ֲאֶׁשרטז  .ִּתְׁשָמעּון
ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה -ְוֶאת, קֹול ְיהָוה ֱאלָֹהי-ִלְׁשמַֹע ֶאת,  לֹא אֵֹסף :ֵלאמֹר

,  ֵהיִטיבּו :ֵאָלי,  ַוּיֹאֶמר ְיהָוהיז  .ְולֹא ָאמּות, ֶאְרֶאה עֹוד-ּזֹאת לֹאהַ 
, ְוָנַתִּתי ְדָבַרי; ָּכמֹוךָ ,  ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהםיח  .ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו

-אָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹ,  ְוָהָיהיט  .ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו- ֵאת ָּכל, ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם, ְּבִפיו
 ַאְך ַהָּנִביא כ  .ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו, ָאנִֹכי-- ִּבְׁשִמי, ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר, ְּדָבַרי-ִיְׁשַמע ֶאל

, רַוֲאֶׁשר ְיַדּבֵ , ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר-ֵאת ֲאֶׁשר לֹא, ֲאֶׁשר ָיִזיד ְלַדֵּבר ָּדָבר ִּבְׁשִמי
  .ַהָּנִביא ַההּוא, ּוֵמת--ְּבֵׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

  כל
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, ִויִרְׁשָּתּה, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך , ָהָאֶרץ-ָתבֹא ֶאל-  ִּכייד 
ֲאֶׁשר , ַהּגֹוִים-ְּכָכל, ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך , ְוָאַמְרָּת ; ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה

  :ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו, ֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ׂש טו  .ְסִביבָֹתי
, לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי-- ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך , ִמֶּקֶרב ַאֶחיךָ 

ָיִׁשיב -ְולֹא, ּלֹו סּוִסים- ַיְרֶּבה- לֹא,  ַרקטז  .ָאִחיָך הּוא- ֲאֶׁשר לֹא
לֹא , ָאַמר ָלֶכם, ַויהָוה;  ַהְרּבֹות סּוסְלַמַען, ָהָעם ִמְצַרְיָמה-ֶאת

ְולֹא ָיסּור , ּלֹו ָנִׁשים- ְולֹא ַיְרֶּבהיז  .עֹוד, תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה
ַעל ִּכֵּסא ,  ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹויח  .ּלֹו ְמאֹד-לֹא ַיְרֶּבה, ְוֶכֶסף ְוָזָהב; ְלָבבֹו

, ִמִּלְפֵני, ֵסֶפר-ַעל, ה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאתִמְׁשנֵ -ְוָכַתב לֹו ֶאת--ַמְמַלְכּתֹו
ְלַמַען --ְיֵמי ַחָּייו-ְוָקָרא בֹו ָּכל,  ְוָהְיָתה ִעּמֹויט  .ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים

ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה -ָּכל-ִלְׁשמֹר ֶאת, ְיהָוה ֱאלָֹהיו-ְלִיְרָאה ֶאת, ִיְלַמד
, ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו-ְלִבְלִּתי רּום כ  .ַלֲעׂשָֹתם, ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה-ַהּזֹאת ְוֶאת

-ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל--ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹאול-ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן
  }ס { .ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל, ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו

  'שמואל פרק ח. 7
 ב  .ְלִיְׂשָרֵאל, ָּבָניו ׁשְֹפִטים-ַוָּיֶׂשם ֶאת ;ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל, ַוְיִהי א

ִּבְבֵאר , ׁשְֹפִטים-- ֲאִבָּיה ְוֵׁשם ִמְׁשֵנהּו, ְּבנֹו ַהְּבכֹור יֹוֵאל-ַוְיִהי ֶׁשם
--ׁשַֹחד-ַוִּיְקחּו ;ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע, ָהְלכּו ָבָניו ִּבְדָרָכו-ְולֹא ג  .ָׁשַבע
  }פ { .ִמְׁשָּפט, ַוַּיּטּו

 ה  .ָהָרָמָתה, ְׁשמּוֵאל-ַוָּיבֹאּו ֶאל; ְׂשָרֵאלִזְקֵני יִ  ּכֹל, ַוִּיְתַקְּבצּו ד
, ַעָּתה; לֹא ָהְלכּו ִּבְדָרֶכיךָ , ּוָבֶניךָ  ,ִהֵּנה ַאָּתה ָזַקְנּתָ , ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו

ְּבֵעיֵני , ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ו  .ַהּגֹוִים- ְּכָכל-- ְלָׁשְפֵטנּו ָּלנּו ֶמֶלְך -ִׂשיָמה
, ַוִּיְתַּפֵּלל ְׁשמּוֵאל; ָּלנּו ֶמֶלְך ְלָׁשְפֵטנּו-ְּתָנה ,ַּכֲאֶׁשר ָאְמרּו, ְׁשמּוֵאל

   }פ { .ְיהָוה- ֶאל
יֹאְמרּו -ְלכֹל ֲאֶׁשר, ְׁשַמע ְּבקֹול ָהָעם, ְׁשמּוֵאל-ֶאל ,ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ז

- ְּכָכל ח  .אִֹתי ָמֲאסּו ִמְּמלְֹך ֲעֵליֶהם- ִּכי, אְֹתָך ָמָאסּו  ִּכי לֹא :ֵאֶליךָ 
, ַהּיֹום ַהֶּזה- ַהֲעלִֹתי אֹוָתם ִמִּמְצַרִים ְוַעד ִמּיֹום, ָעׂשּו-ֶׁשרַהַּמֲעִׂשים אֲ 

, ְוַעָּתה ט  .ָלְך -ַּגם, ֵּכן ֵהָּמה עִֹׂשים-- ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוַּיַעְבדּו, ַוַּיַעְזֻבִני
ְך ִמְׁשַּפט ַהֶּמלֶ , ְוִהַּגְדָּת ָלֶהם, ָּתִעיד ָּבֶהם ָהֵעד-ִּכי,  ַאךְ  :ְׁשַמע ְּבקֹוָלם

   }ס { .ֲעֵליֶהם ֲאֶׁשר ִיְמלְֹך 
ַהּׁשֲֹאִלים ֵמִאּתֹו , ָהָעם-ֶאל, ִּדְבֵרי ְיהָוה-ֵאת ָּכל, ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר י

   }ס { .ֶמֶלְך 
- ֶאת :ֲאֶׁשר ִיְמלְֹך ֲעֵליֶכם, ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶלְך  ֶזה--ַוּיֹאֶמר יא

 יב  .ִלְפֵני ֶמְרַּכְבּתֹו, ְוָרצּו, ְבָפָרָׁשיוְוָׂשם לֹו ְּבֶמְרַּכְבּתֹו ּו ,ְּבֵניֶכם ִיָּקח
ְוַלֲחרֹׁש ֲחִריׁשֹו ְוִלְקצֹר ; ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ָׂשֵרי, ְוָלׂשּום לֹו

, ִיָּקח, ְּבנֹוֵתיֶכם-ְוֶאת יג  .ִמְלַחְמּתֹו ּוְכֵלי ִרְכּבֹו-ְוַלֲעׂשֹות ְּכֵלי ,ְקִצירֹו
ַּכְרֵמיֶכם - ְׂשדֹוֵתיֶכם ְוֶאת-ְוֶאת יד  .אֹפֹותּולְ , ּוְלַטָּבחֹות ְלַרָּקחֹות
, ְוַזְרֵעיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם טו  .ַלֲעָבָדיו, ְוָנַתן; ִיָּקח--ַהּטֹוִבים ,ְוֵזיֵתיֶכם

-ַעְבֵדיֶכם ְוֶאת-ְוֶאת טז  .ְוַלֲעָבָדיו ,ְוָנַתן ְלָסִריָסיו; ַיְעׂשֹר
; ִיָּקח--ֲחמֹוֵריֶכם-תְוֶא  ,ַּבחּוֵריֶכם ַהּטֹוִבים-ִׁשְפחֹוֵתיֶכם ְוֶאת

  .ַלֲעָבִדים לֹו-ִּתְהיּו, ְוַאֶּתם; ַיְעׂשֹר, צֹאְנֶכם יז  .ִלְמַלאְכּתֹו, ְוָעָׂשה
 ;ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם, ִמִּלְפֵני ַמְלְּכֶכם, ַּבּיֹום ַההּוא, ּוְזַעְקֶּתם יח

ִלְׁשמַֹע , ָעםַוְיָמֲאנּו הָ  יט  .ַּבּיֹום ַההּוא, ַיֲעֶנה ְיהָוה ֶאְתֶכם-ְולֹא
ְוָהִיינּו  כ  .ֶמֶלְך ִיְהֶיה ָעֵלינּו-ִּכי ִאם, ַוּיֹאְמרּו ּלֹא ;ְּבקֹול ְׁשמּוֵאל

-ְוִנְלַחם ֶאת, ּוְׁשָפָטנּו ַמְלֵּכנּו ְוָיָצא ְלָפֵנינּו ;ַהּגֹוִים-ְּכָכל, ֲאַנְחנּו-ַגם
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, ַוְיַדְּבֵרם; ִּדְבֵרי ָהָעם- ָּכל ֵאת, ַוִּיְׁשַמע ְׁשמּוֵאל כא  .ִמְלֲחמֵֹתנּו
   }פ { .ְּבָאְזֵני ְיהָוה

; ְוִהְמַלְכָּת ָלֶהם ֶמֶלְך , ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹוָלם-ֶאל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה כב
  }פ { .ְלכּו ִאיׁש ְלִעירֹו, ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל-ֶאל ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל

  ב"מסכת סנהדרין דף כ ע. 8
: ניסתן לארץמצוות נצטוו ישראל בכ' ג :יהודה אומר' ר

להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית 
  .הבחירה

, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן :רבי נהוראי אומר
ככל הגוים אשר [ואמרת אשימה עלי מלך ') יד, ז"י(שנאמר 
   .']סביבתי

  י על דברי רבי נהוראי"רש. 9
, שום מצווהמ' שום תשים עליך מלך' ד- ' לא נאמרה פרשה זו'

על כך להתרעם שגלוי לפניו שעתידים , אלא כנגד תרעומתם
 שנאמר ',…והיינו גם אנחנו ככל הגוים') כ', א ח"שמ(ולומר 

  . עתידין אתם לומר כן-' ]עלי מלך ככל הגוים[ואמרת אשימה '
   קנוספרי. 10

הרי זה דבר גנאי : י אומרארבי נהור -' ואמרת אשימה עלי מלך'
כי אֹתי מאסו , כי לא אותך מאסו') ז', א ח"שמ(לישראל שנאמר 

לשאול להם והלא מצווה מן התורה  :אמר רבי יהודה. 'ממלֹך עליהם
לפי  ?למה נענשו בימי שמואל .'שום תשים עליך מלך'שנאמר , מלך

  ). הקדימו לשאול בטרם עת- (שהקדימו על ידם 
לא ביקשו להם מלך  :רבי נהוריי אומר -' ככל הגוים אשר סביבתי'

והיינו גם אנחנו ככל ') כ', א ח"שמ(שנאמר , אלא להעבידם עבודה זרה
  .'הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמֵֹתינו

  עשה קעג ם "רמב. 11
למנות להם מלך --שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ  א

ולהכרית זרעו של , )טו,דברים יז" (תשים עליך מלך שום"שנאמר 
 ולבנות להם, )יט,דברים כה" (תמחה את זכר עמלק"שנאמר  עמלק

 ).ה,יב דברים" (ובאת שמה, לשכנו תדרשו"בית הבחירה שנאמר 
למה לא רצה הקדוש ברוך הוא , מאחר שהקמת המלך מצוה  ג

ולא שאלו לקיים , לפי ששאלו בתרעומת  :כששאלו מלך משמואל
, לא אותך מאסו כי"שנאמר , אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, המצוה

 ).ז,א ח שמואל" (כי אותי מאסו
  ן"רמב. 12

והיא מצוות . אשימה עליי מלך :אמור :'ותאמר'על דעת רבותינו כמו 
ועשית מעקה 'כלשון , עשה שיחייב אותנו לומר כן אחר ירושה וישיבה

 ולא -(' ואמרת'והזכיר  .וזולתם) 'עשה מעקה' שפירושו -(' לגגך
כי מצווה שיבואו לפני , )'שום תשים'הסתפק בציווי שבהמשך 

  .רצוננו שנשים עלינו מלך :הכוהנים הלוויים ואל השופט ויאמרו
שכן היה כששאלו , שגם זה מרמיזותיו על העתידות, ולפי דעתי עוד
שימה לנו מלך לשפטנו ') ה', א ח"שמ(אמרו לשמואל , להם את שאול

והיינו גם אנחנו ככל הגוים ') פסוק כ(תוב שם וכן כ', ככל הגוים
ככל הגוים 'במצווה כי מה טעם שתאמר התורה  .'…ושפטנו מלכנו
ואין ישראל ראויים ללמוד מהם ולא לקנא בעושי ', אשר סביבתי

 -(ולכך באה הפרשה בלשון הבינוני , אבל זה רמז לעניין שיהיה ?עוולה
כאשר פירשתי )  כציווישיכול להתפרש כסיפור דברים ולא' ואמרת'

  .כבר
  אור החיים. 13

עליהם למלוך ' משמע כי לא מצוות ה' …ואמרת' כי תבֹא וגו'מאומרו 
, 'שום תשים'וממה שגמר אומר  .בידם  הרשות-אלא אם יאמרו , מלך

  !היא להמליך עליהם מלך' שיעור הלשון מוכיח שמצוות ה
מינוי לפי שיש ב :ונראה שכוונת הכתובים הוא על זה הדרך

שיהיה המבטח בו להנהיג המלחמות , אחד :דברים' המלך ב
, כסדר מלכי האומות, בעוצם חכמתו ולצאת כגיבור ביום קרב

 וגדר שני הוא לכבוד ולתפארת …'וזה הוא דבר שנאוי בעיני ה
מושיע ישראל ' יעשה בזכותו כדרך שהיה ה' וכדי שה, ישראל

ר זה הוא חן  ודב…ביד השופטים וביד מלכי ישראל הכשרים
: ולזה בא דברו הטוב כאן ואמר .להים ואדם- ושכל טוב בעיני א

 וזה -' וגו' ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים' כי תבוא וגו'
לא : פירוש' וגו' שום תשים' : וגמר אומר- גדר הראשון שזכרנו 

אלא המשימות שתשים הוא על זה , יקום הדבר הרע הזה
 על פי בית דין של שבעים …'להיך בו- א' אשר יבחר ה' :הדרך

 ומלך המתמנה בסדר זה אינו כסדר מלך …זקנים ועל פי נביא
וכפי  .'ככל הגוים'המתמנה על הגויים כמו שבא בדבריהם 

הוא מצווה ושלילת גדר שכנגד ' שום תשים'פירוש זה מאמר 
' ואמרת אשימה'להקדים מאמר ' ולזה נתחכם ה. תנאיהם

שאוסר לשום מלך ככל ין  שזולת זה לא הייתי מב…'וגו
 -(שהוא רשות ' שום תשים' ולא חש להבין במאמר …הגויים

  .'שום תשים'מכפל ) שלפניו' ואמרת'מפני 
  השוואה בין פרשת עקב לפרשת שופטים. 14

 טו-יד, ז"שופטים י  יח-יז', עקב ח 
  :ואמרת בלבבך )יז(

כֹחי ועֹצם ידי עשה 
 .לי את החיל הזה

  :ואמרת יד
מלך ככל אשימה עלי 

  .הגוים אשר סביבתי
  להיך-א' וזכרת את ה )יח(

כי הוא הנֹתן לך כֹח 
 .לעשות חיל

  מלך עליך תשים שום   טו
להיך -א' אשר יבחר ה

 
  תרגום יונתן. 15

 תרגום חוזר לעברית תרגום יונתן 
ארום תיעלון לארעא  )יד(

  להכון יהיב לכון-א' דה
ותירתון יתה ותיתבון 

  
י עלן מלכא ותימרון נמנ

ככל עממיא 
 .דבחזרנותיי

כי תבואו אל הארץ אשר 
 לוהיכם נותן לכם- א' ה

וירשתם אותה וישבתם 
  בה

ואמרתם ניתנה עלינו 
מלך ככל הגויים אשר 

 .סביבותיי
תתבעון אולפן מן קדם טו(

ומבתר כדין תמנון  'ה
 .עליכון מלכא

  'תדרשו תורה מלפני ה
ואחרי כן תשימו עליכם 

 .מלך
  
  

  ע" הראב.16
   ; רשות-שום תשים 

 -(והטעם .  על פי נביא או משפט האורים-אשר יבחר 
  .לא אשר תבחר אתה ):המשמעות

  רבנו מיוחס מארץ יוון. 17
 גלוי היה וידוע לפניו שעתידין לתבוע -ואמרת אשימה עלי מלך 

וכן יפת תואר וכן , לפיכך הקדים והזהירם מצוות המלך, בפיהם
  .נביאים

  רבנאלי אב"ר. 18
ומלבד כל הביטולים והספקות האלה אשר העירותי על כל אחד 

הנה עוד אקשה כנגדם יחד קושיה חזקה וספק , מהדעות האלה
כי אם הייתה שאלת המלך בסתם דבר נאות ומצווה  :עצום

 למה אם כן יהושע ושאר שופטי ישראל …ממצוות התורה
ו  ואיך עבר…שבאו אחריו לא התעוררו להמליך מלך בישראל

  ?כולם על זאת המצווה בהיותם בארץ אחרי הכיבוש והחילוק
כבר הורה הניסיון בעניין מלכי ישראל ומלכי יהודה שהמה היו 

כמו שידעת , המה הסבו לבב בני ישראל אחורנית, במורדי אור
עד , מירבעם בן נבט ושאר מלכי ישראל כולם ורוב מלכי יהודה

  .שבסיבתם גלתה יהודה מעוני
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 ואמרת אשימה עלי מלך ככל …בֹאו אל הארץכי ת'באמרו 
כי לא ציווה השם , אין בזה מצווה כלל' הגוים אשר סביבתי

אבל הנה , )ן" כפי שפירש רמב-(יתברך שיאמרו זה וישאלו מלך 
ואחרי , אחרי היותכם בארץ הנבחרת :יאמר .הוא הגדת העתיד

וירשתה 'וזהו אמרו , ואחרי החילוק, הכיבוש והמלחמות כולם
אני ידעתי שתהיו כפויים טובה כשתאמרו מעצמכם ', שבת בהוי
לא מפני ההכרח להילחם עם העממים ', אשימה עלי מלך'

כי אם להשתוות , כי כבר היא נכבשת לפניכם, ולכבוש את הארץ
 וזכר שכאשר יקרה …עם האומות הממליכים עליהם מלכים

בו ' כי אם אשר יבחר ה, לא ימליכו המלך ההוא כרצונם, זה
שום ' :רוצה לומר, וזהו עצם המצווה ואמתתה, מקרב אחיהם

כי ,  לא שיצווה אותם שישאלוהו-' תשים עליך מלך מקרב אחיך
אם כאשר ישאלו אותו מרצונם לא יבחרוהו מעצמם כי אם 

ולפי זה יהיה עניין המלך מצוות  .מקרב אחיהם' אשר יבחר ה
עם , ןכאשר תרצה לעשות כ :כאומר, עשה תלויה בדבר הרשות

והוא  .אל תעשה אותו כי אם בזה האופן, ראוי- היותו בלתי
אשת יפת [וראית בשביה ' כי תצא למלחמה וגו'דומה לפרשת 

 אבל הוא דבר …שאינו מצווה שיחשוק בה ויבעלנה' ]תואר
והבאתה אל ' שאמר …והמצווה היא, הרשות ומפועל היצר הרע

כי , מצווהשאין שאלתו , וכן בעצמו עניין המלך …'תוך ביתך
עם היות שנתלית בו המצווה , אם רשות ומפועל יצר הרע

ולא , שישימו המלך ההוא בבחירת השם יתברך מקרב אחיו
  .באופן אחר

  עובדיה ספורנו' ר. 19
לא ,  שתהיה המלכות לו ולזרעו-אשימה עלי מלך ככל הגוים 

אבל לא זרעו , כעניין השופטים שהיה השופט מולך הוא בלבד
 בלא העברת השלטון - ( מינוי שופט למלך בזה האופן ועל. אחריו
ולא ) "יז, ז"במדבר כ(כאמרו , נצטוו בביאתם לארץ) לבניו

אמנם שיהיה המלך ". כצאן אשר אין להם רועה' תהיה עדת ה
ל - נמאס אצל הא- מחזיק במלכות הוא וזרעו - כמלכי הגויים 

זה אבל ציווה שכאשר יקשו עורפם להעמיד להם מלך ב .יתברך
 ולא יעביר -' לא יבחרו אלא אדם כשר שיבחר בו ה, האופן

וכאשר חטאו בשאלת  …ושלא יהיה איש נכרי, ישראל על דת
)  כמתואר בספר שמואל-(' ככל הגוים'המלך שימלוך הוא וזרעו 

, היה העונש עליהם בתקלות הקורות להמון בשביל המלך
ככם אשר וזעקתם ביום ההוא מלפני מל'): יח', א ח"שמ(כאמרו 

הושע (וכאמרו ', אתכם ביום ההוא' ולא יענה ה, בחרתם לכם
והיה הרשות . 'ואקח בעברתי, אתן לך מלך באפי') יא, ג"י

 - (אשר רמז , במינוי המלך כמו שהיה הרשות ביפת תואר
שסופו לשנאתה ולהוליד ממנה בן סורר ) בסמיכות הפרשיות

  .ומורה
  ב"הנצי. 20

 -(בפה ,  אין הפירוש אמירה כמשמעו-' ואמרת אשימה עלי מלך וגו
' ואמרת אֹכלה בשר') כ, ב"י(אלא כלשון , )ן"וכפי שפירש זאת רמב

לפי לשון זה היה במשמע שאין , אכן). 'ורצית' שמשמעו -(וכדומה 
' ואמרת אכלה בשר'כמו , זה מצווה במוחלט למנות מלך אלא רשות

אם כן למאי כתיב ו, ל דמצווה למנות מלך"והרי ידוע בדברי חז', וגו
  '?ואמרת אשימה עלי מלך'

אם מתנהג על פי דעת , ונראה דמשום דהנהגת המדינה משתנה
ויש מדינה שאינה יכולה  .מלוכה או על פי דעת העם ונבחריהם

ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלא , לסבול דעת מלוכה
אי אפשר )  קביעת צורת השלטון בישראל-(ודבר זה . קברניט

שהרי בעניין השייך להנהגת  .מצוות עשה) של(שות על פי הכרח לע
  .נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה) הדבר(, הכלל

משום כך לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כל זמן שלא עלה 
שרואים מדינות ) מה(בהסכמת העם לסבול עול מלך על פי 

 מצוות, או אז .אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכון
  …עשה לסנהדרין למנות מלך
דזה ,  לא לעניין משפטים הוא אומר-ככל הגוים אשר סביבותי 

 וגם לא לעניין מלחמה עם …אסור לנו מלצאת ממשפטי התורה
, וכמו שכתבתי,  לעניין הנהגת המדינה… אלא…אומות העולם

יותר )  המדינה-(היאך מתנהג , דבזה משתנים דעות בני אדם
אשימה עלי ' להסכמת המדינה לאמור ומשום כך נדרש, בטוב

  .'מלך ככל הגוים אשר סביבתי
 

  
  
  
  
  
  
  

  


