
        
 
 
 

 בס"ד

1382מספר , תש"פ, פטיםש  פרשת 
 

ֶליָך ֶמֶלְך" ים עָּ ׂשִׂ  מלך?האמנם  – "ׂשו ם תָּ
אמנון שפירא

רבים וטובים רואים במלך יהודי שליט אידאלי, 
בעבר וגם לעתיד, ונימוקיהם מיוסדים בעיקר על 

 שלוש רגליים: על התורה )בפרשתנו(, על חז"ל
)בסנהדרין( ועל הרמב"ם )בהלכות מלכים(. מנגד, 
אביא מקורות הטוענים את ההיפך: התורה 

 השופט גדעון וכך גם בשלילה, למלך מתייחסת
ושמואל הנביא, וה' עימם. בחז"ל היו עמדות 
אחרות, שבמהלך הדורות אף התחזקו, ועל הרמב"ם 

  חלקו ראשונים ואחרונים. 
 

ַלי ֶמֶלְך... ׂשו ם  ה עָּ ימָּ ׂשִׂ א. פרשתנו: "ְוָאַמְרתָּ אָּ
ֶליָך ֶמֶלְך" ים עָּ ׂשִׂ  טו(.-)דב' יז:יד תָּ

משמעי, ולכן נולדה -לכאורה, הכתוב הוא דו
מחלוקת פרשנית: מצד אחד, הלשון "ואמרת"  
נתפרשה כרשות; שמינוי המלך תלוי ב'אמירה' מצד 
העם. ומצד אחר, הלשון: "שום תשים"  נתפרשה 
כחובה. אבל מבט כללי על התורה ועל ספרי 
שופטים ושמואל א' מלמד על הסתייגות 

 ר למנות מלך.משמעותית, ואף על איסו
ראשית יצוין, שבכל קובצי החוקים בתורה אין 

חוץ מסעיף בודד זה  1כל עדות לשלטון מרכזי,
בפרשתנו, שבעיקרו לא בא להתיר, אלא לאסור. 
התורה מציגה למלך שבעה איסורים: לא להרבות 
סוסים, לא להרבות נשים, וגם לא כסף וזהב; לא 

ה ולא להשיב את העם מצרימה; לא לסור מן התור
מן המצווה, ושלא יסור לבבו מאחיו. שבע 
משקולות כבדות אלה, שהתורה מניחה מראש 
ובפומבי על מוסד המלוכה, הן עדות מכרעת 

ועדות לחששה הגדול  ,להסתייגותה מן המלך
מכוחו המשחית. תופעה זו היא חידוש מעורר 
השתאות: לא ידוע על סייגים כאלה כלפי המלך 

ועד מסופוטמיה. שם בעולם העתיק, ממצרים 
סמכויותיו של המלך היו גורפות; הוא היה גם 
הכוהן הראשי וגם השופט, ולעיתים היה הוא עצמו 
אל, או בנו של האל. את זה בדיוק רצתה התורה 

 למנוע.

                                                      
-ך באוניברסיטאות בר"אמנון שפירא לימד תנ' פרופ  *

מבוסס  כאן המאמר .לגמלאות צאתו עד ואריאל אילן
 האם קידשה הדת)יהודי דתי  'אנרכיזם': גם על ספרו

לגולו ?(, היהודית את השלטון המדיני י בגִׂ מִׂ רָּ נו  עיון פָּ
דרך אברבנאל ועד העת  ,ל"מימי המקרא וחז, של רעיון
 .2015אוניברסיטת אריאל , החדשה

וגם מופיע בה לראשונה הרעיון של פיצול הכוח המדיני ו 1
לפרשת דף שבועי הרשויות. ראו מאמרי בבהפרדת 

 .(1359ף )מס' "תש, תצוה

שקיבל לאחרונה את פרס  2פרופ' אד גרינשטיין,
א.מ.ת על מחקריו, ציין, כי האמונה חשובה לכל 

לוהים -"הרעיון הזה של א אדם, גם לחילוני, כי
הוא רעיון חשוב מאוד  –כבורא העולם והאדם... 

כי עבור כל אדם, במיוחד בתקופה שבה אנו חיים, 
אינני א־ –אם 'הוא' א־לוהים, אזי אני האדם 

 ". תובנה כזו מונעת את העריצות האנושית.לוהים
כך, למעשה, לא היה מלך אנושי בישראל 

ד שמואל, וכל במשך כמאתיים שנה, ממשה וע
הניסיונות למלוכה נדחו על ידי השופט והנביא, וה' 
עימם. כך, למשל, גדעון. כשנתבקש למשול, "ַגם 
אֶמר ֲאֵלֶהם  ְנָך ַגם ֶבן ְבֶנָך..." השיב: "ַוי  ה ַגם בִׂ ַאתָּ

ֶכם  י בָּ ְמש ל ְבנִׂ ֶכם ְוֹלא יִׂ י בָּ ן ֹלא ֶאְמש ל ֲאנִׂ ְדעו  ה' גִׂ
ֶכם ְמש ל בָּ כג(. סיפור מכונן זה חזר על -)שו' ח:כב" יִׂ

אּו  ב  ֵאל ַויָּ ְׂשרָּ ְקֵני יִׂ ל זִׂ ְתַקְבצּו כ  עצמו בימי שמואל: "ַויִׂ
ל -ֶאל ְפֵטנּו ְככָּ נּו ֶמֶלְך ְלשָּ ה לָּ ימָּ אְמרּו... ׂשִׂ ְשמּוֵאל... ַוי 

ר ְבֵעיֵני ְשמּוֵאל ַכֲאֶשר ָאְמרּו ְתנָּה  בָּ ם. ַוֵיַרע ַהדָּ יִׂ ַהגו 
ָאסּו לָּ  ְתָך מָּ אֶמר ה' ֶאל ְשמּוֵאל... ֹלא א  י נּו ֶמֶלְך... ַוי  כִׂ

ְמֹלְך ֲעֵליֶהם ֲאסּו מִׂ י מָּ תִׂ ז(. בשני -" )שמ"א ח:דא 
הסיפורים ישנה אמירה דתית חדה כתער: מלכות 
בשר ודם סותרת מלכות שמיים, ואינה לרצון 

 השופט והנביא, וה' איתם.
 

 ב. חז"ל
מחלוקת תנאים בנושא, בכמה עם כל זאת, נפלה 

עיקרה היה בין שתי עמדות חולקות,  3ואריאציות.
ואביאן מן הברייתא שבבבלי: "וכן היה ר' יהודה 
אומר: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: 
להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, 
ולבנות להם בית הבחירה". לעומת זאת טען רבי 

שה זו אלא כנגד נהוראי, כי "לא נאמרה פר
ַלי ֶמֶלְך" )דב'  ה עָּ ימָּ ׂשִׂ תרעומתן, שנאמר: "ְוָאַמְרתָּ אָּ
ְפֵרי ר' נהוראי אומר: "הרי זה דבר גניי  יז:טו(. ובסִׂ
ֲאסּו  י מָּ תִׂ י א  ָאסּו כִׂ ְתָך מָּ י ֹלא א  לישראל, שנאמר: "כִׂ

ְמֹלְך ֲעֵליֶהם" )שמ"א ח:ז(.  מִׂ
 לעמדת ר' נהוראי יש חיזוק ממקור תנאי נוסף,
וגם ממקורות אמוראיים במדרש, כולם בעלי עמדה 

)ועוד  4מלוכנית. כך במדרש תנאים לדברים-אנטי
  5אגדה, בעלי אוריינטציה דומה(:-בשלושה מדרשי

                                                      
-מקור, פורסם בדיוקן. ך בבר אילן"מהמחלקה לתנ  2

 .ף"בתמוז תש' ראשון ו
כ ' ברייתא סנה; 421' תוספתא סנהדרין ד, ליברמן עמ  3

ְפֵרי לדברים; ב"ע  .208' קנו, פינקלשטין עמ, וסִׂ
 .15-14' עמ, ואתחנןברלין תרס"ח, , מהדורת הופמן  4
לא ; 101-98' עמ, יא-שופטים ח, ליברמן, דברים רבה  5

(, הנדפס ובובר)מצאתי מקבילות במדרשי תנחומא 
נמצא , ו בירושלמי"ב ה"פ' ש, אך בסנה"ג וילקו"מדרה



  

2 

כיוון... שאמר הקב"ה למשה: 'הגיע זמנך 
ליפטר מן העולם', נתקבצו אליו כל ישראל 
ואמרו לו: 'רבינו משה, כשהיית בינינו 

ין יהבנו עליך, עכשיו מי יעמוד היינו... משליכ
ְבְטחּו  לנו אחריך'?... אמר להם: "ַאל תִׂ

ים" )תה' קמו יבִׂ ְנדִׂ (... אל יהי לכם בטחון :גבִׂ
אלא במי שאמר והיה העולם ב"ה... מיד 

ים ַמֲחֶסה-השיבו ישראל ואמרו: "א   נּו  ֹלהִׂ לָּ
ה" )   (.תה' סב:טֶסלָּ

אמנם, המונח "מלך" אינו נזכר, אבל התנגדות 
 למלכות בן אנוש משתקפת כאן בעליל.

 

 ג. רמב"ם, ראשונים ואחרונים 
: מדוע, לאור שורת מקורות תמיהה שלא נתיישבה

אלה המתנגדים למלוכה, החל בתורה, דרך גדעון 
השופט ושמואל הנביא וה' איתם, והסתייגויות 

בחר הרמב"ם  –בעלי המדרש, תנאים ואמוראים 
לאמץ את שיטת רבי יהודה, שהוא יחיד כמעט, ולא 
את עמדת רבי נהוראי וחבריו, אף שנראה כי רבים 

ם ואחרונים, תומכים דווקא מגדולי ישראל, ראשוני
 בעמדת ר' נהוראי. 

התרגום המיוחס  6כך תרגום אונקלוס הגר;
ור' שמואל  8שני גאוני בבל: רב סעדיה גאון 7ליונתן;

 12ריה"ל; 11ראב"ע; 10ר' שמואל בן עלי; 9בן חפני;
ר'  15דון יצחק אברבנאל; 14רמב"ן; 13רבנו מיוחס;

                                                                                    
...", לא ירבה)"רבה 'ד של י"כאשר היו, קטרוג על המלך

ל "א"ואז ', קטרגה לפני ה( שם, וראה מראה הפנים
ודבר ממך אינו , שלמה ואלף כיוצא בו בטילין: ה"הקב
שבהערה " מאה מלכים שאין בהם צורך"השוו ל". בטל

 .הבאה
שורפין שריפה (: "ו, ח"פ)כמובא במסכת שמחות   6

ג הזקן שרף "וכשמת ר. אבל לא לנשיאים, למלכים
... אמר להם... עקילס הגר לפניו יותר משמונים מנה

ממאה מלכים שאין בהם ואין רבן גמליאל יפה יותר 
, הדיון בזהות שבין עקילס לאונקלוס הוא ארוך?". צורך

 .והרוצה ימצאנו במחקר
תתבעון אולפן מן קדם : "ע"תרגום יוב, לפרשת המלך ב7

תמנון , ומבתר כדין, "(')תדרשו תורה מלפני ה'" ה
התרגום ". תמנו עליכם מלך(, )ולאחרי כן" עליכון מלכא

לדרוש תורה "והקדים תביעה , הפך את סדר הפסוק
בכך הפך התרגום "ו, עוד לפני מינוי המלך'" מלפני ה

למצווה על הפרוצדורה , . דהיינו'רשות'את המצווה ל
הרב אלחנן " )ולא על ההמלכה עצמה, של ההמלכה

 (.355' עמ, ב עיונים בפרשת השבוע, סמט
ראו אצל (; לתורה פירושו" )מותר שתשים עליך מלך"  8

, 2011רעננה ..., אחותן הקטנה של החכמות ,מלמד' א
 . 3הערה , 230' עמ

; ולא לזמן שלום, צריך מלך רק בעת מלחמה, לדעתו   9
 .230' עמ, שם, ראו אצל מלמד

שמואל ' אגרות ר, "אסף' ראו ש; ם"בן דורו של הרמב 10
, מלמד; 66-65' עמ(, ץ"תר' )א תרביץ", בן עלי ובני דורו

 . 4הערה , שם
ים" יז:טו:' בפירושו לדב  11 ׂשִׂ על עמדתו ". רשות – ׂשֹום תָּ

ע ראו בדיסרטציה של מנחם "מלוכנית של ראב-האנטי
 . 39' , עמ2012..., תיאוקרטיה והומניות, רצון

בספרי:  (,פ"מתוך הרצאתו בע)ראו זאב הרוי ת12
 .303-297' עמ, "אנרכיזם" יהודי דתי

היה , 12-בן המאה ה, אליהורבנו מיוחס בן ק13
מהחשובים שבפרשני המקרא והמדקדקים בימי "

הרב  18שד"ל; 17הנצי"ב; 16עובדיה ספורנו;
 בייצ'יק ואחרים. סולו

 אסיים בגרי"ד סולובייצ'יק:
רוב]![ המפרשים, וביניהם אבן עזרא, הרמב"ן 
ואברבנאל, תומכים בדעתו של רבי נהוראי, 
שמינוי מלך בישראל הוא אך ויתור לחולשה 
אנושית, או למציאות המדינית של התקופה, 
ולכן אינו חובה. הוא לכל היותר מוסד נסבל, 

  19ה דתית.אבל לא רצוי מבחינ
זאת ועוד: המציאות... מאלצת אותנו להפקיד 
כוח בידי מלך... למרות שמבחינה אידיאלית 
התורה הייתה מעדיפה צורה אחרת של 
משטר. ההיתר למשוח מלך יכול להיחשב בין 
המצוות שחכמינו תיארו בבחינת: "לא דיברה 

 תורה אלא כנגד יצר הרע" )שם(. 
, בקביעתו, 15-צדק אפוא אברבנאל, בן המאה ה

שמלכים בישראל קלקלו יותר מאשר תיקנו. גם אם 
היה נחוץ מוסד כזה לשעתו, אין לראות בו ולא 
בדומים לו, מוסד ראוי לעם בני חורין: עבדי הקב"ה 

  אנן, ולא עבדים לעבדים.
 

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בראוניברסיטת 
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון 

 רחל הכהן שיף: עורכת לשון

                                                                                    
עיונים בדרכי פרשנותו , "שלוסברג' א. ראו: "הביניים

 . 83' עמ, ה"תשנ, כג מגדים מיוחס",' של ר
, ל"אחרי הביאו את דעת חז) יז:טו' בפירושו לדבה14

שגם זה ... ולפי דעתי"(: "מצווה"הרואה במינוי המלך 
שימה : אמרו לשמואל[כש] ...מרמיזותיו על העתידות

ואין ישראל ראויים ללמוד ... ככל הגויים... לנו מלך
ולכן באה הפרשה ; אבל זה רמז לעניין שיהיה... מהם

ולא : "במהדורתו, הרב שעוועל" )בלשון הבינוני
 .להלן, יק'ד סולובייצ"ראו גם הרי"(. בציווי

יצחק אברבנאל נגד עמדותיו העקרוניות של דון ב15
 . ולא אציגן כאן, המלוכה רחבות וידועות

ראו ניתוח עמדתו אצל אלחנן . יז:יד' בפירושו לדב 16
.", ..מלך ישראל, "גרמן' ג; 359-360' עמ' ב, עיונים, סמט
 . 95' עמ ,יהודית על דמוקרטיה מחשבות: בתוך

ב "הנצי. י"ז' לחוק המלך בדב" העמק דבר"בפירושו   17
ולא , כראיה להיות המצווה רשות" ואמרת"פירש את 

 . חובה
' עמ, ו"א תשכ"ת, פירוש לתורה, שמואל דוד לוצאטו' ר  18

, "מלך ישראל", גרמן' ראו ניתוח עמדתו אצל ג; 534
מחשבות על , (עורכים)רביצקי ' פורת וא' בתוך: ב

 .97-98' , עמ2010 ירושלים ת,דמוקרטיה יהודי
המלכות ; 96' עמ, ד"תשמם -י, פרקים במחשבת הרבב19

 .179' עמ, ח"ם תשנ-י, האדם ועולמו: בתוך ,בישראל
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