
 פרשת שופטים
 מצוות מינוי מלך

 
 . ולסתירה מודע לבעיהרשת המלך פכל אחד שלומד את 

זה רצון  אולם בספר שמואל נראה שאין  מלך.מינוי עשה של בפרשת שופטים יש מצוות 

וירע הדבר  " )הנביא שמואל מאד מצר על זה שהעם ביקש לעצמם מלך  לך בישראל.  ה' שיהיה מ

  , ואנו בדילמה מהו רצון ה'נראה שהקב"ה מסכים עם שמואל  . מפשטות המקראעיני שמואל"( ב

 בענין זה? 

פרשת שופטים חלק מסתכלים על    .יםברור ני כיוונים  הזו יש ש  יהפתרון הבעב, שידוע

כל עוד   תוי לא היה מתאים שהעיאו    – כים שונות  דרב  שמואל  התרעומת שלכעיקר, ומתרצים את  

)למרות שזו גם לשון    , כי אמרו ככל הגוים ה נכון, או שלשון השאלה לא היששמואל היה חי 

דומות  התורה( ועוד תשובות  קב  .ועוד  נמצא  בראש  זו  שמנה מצוות מינוי מלך    רמב"םהוצה 

שזו הגישה המקובלת על    הוסיףהלכות מלכים. אף ניתן לריך בדיני המלך בין המצוות והאיבמנ

רה בלא מעט מקומות "את צמח דוד במהלכינון המלכות  ם היום. וכן אנחנו מתפללים  ידי רוב

היגנו יהיה כך הוא רצון הבורא שמנת זה דבר טוב לישראל.  לכוומ  לךמתצמיח" וכדומה. כלומר,  

 ך מצאצאי דוד. למ

יא. הפוכה לגמרי שאומרת שרצון ה' משתקף היטב בדברי שמואל הנב  גישהיש  אולם  

' ה' הוא המלך. ה' מלך ה  -  תשיהיה מלך בישראל. מלכות יש רק אח  אין זה רצון ה'לכתחילה  

ידה לא רק בשמואל אלא בעיקר בה'  עם למלך היתה בגבקשה של העד. המלך ה' ימלוך לעולם ו

ך ך, כי לא אותליל העם לכל אשר יאמרו אויאמר ה' אל שמואל שמע בקו"   בעצמו. וכן כתוב

   ח,ז(. " )שמואל אמאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם

לספר מלכים. הוא כותב    הקדמתוב  גםבפירושו ו  בדבר ריך  שהא  אברבנאלכך היא גישת ה

האוטוביוגרפיה  אכן . ואפילו רעים  ה וכולם היו אנשים חסריםשהוא הכיר מלכים בעדות ראשונ

כשר  . הוא שירת את מלך פורטוגל  ריהתקים בהיסטוסיפורים המר של האברבנאל היא אחד ה

עלה הוא הגיע לספרד ו  .בגלל אימת המלךע הלילה,  אבל היה חייב לברוח באמצהאוצר שלו,  

גורש . הוא  איזהבלהיננד ופרד   ,מלכי ספרדונהיה שר האוצר של  גרא רמא  מבירא עמיקתא לאי

שוב הוא עלה לגדולה ונהיה ופולי בחוסר כל.  והגיע לנאעם שאר היהודים בגירוש ספרד  חד  י



עד שהגיע   ,הודיםבגלל הרדיפה נגד הי  היה חייב לצאת גם משםפולי עד ששר האוצר של מלך נא

טובים. מלכות איננה  והם לא    מר לנו: אנו היכרתי מלכים היטבובאיטליה. האברבנאל א  לוונציה

ישראל יהודה והעדיפה בעולם אלא היא דרך גרועה. גם ההיסטוריה של מלכי    צורת הממשל

 ו רשעים.  מראה שכך הם הדברים. רובם הי

לאנושות  טובה ביותר  הל  האברבנאל הקדים את העולם במאות שנים וקבע שצורת ממש

 , רצון העם. רטיהאיננה מלכות אלא דמוק 

 מעיר כל מי שדוגל בשיטה זו צריך לתרץ את המצווה בתורה למנות מלך. על זה    כמובן

ברה תורה אלא כנגד יצר הרע.  ידלא  ומצווה זו היא כמו מצוות אשת יפת תואר,  ש  האברבנאל

הם דורשים לעצמם וכלומר, עדיף שלא יהיה מלך לישראל, אבל אם אין ברירה כי העם נחוש בזה  

 קרה בזמנו של שמואל. וזה מה שנות להם מלך. ן ברירה ניתן לממלך, במקרה של אי

שלטון  בדור הזה שאנו רגילים לבאוזנינו    היטבנקלטים  נאל  בר כאמור, למרות שדברי האב

, בפועל שולט  יש מלך ששמדינות בעולם  היום    לא נמצא  מעטכו,  ות העולםבהרבה מדינדמוקרטי  

אלא תקוותנו שמלך המשיח יבוא אלינו   ביהדות ההלכתית.הכיוון המקובל    האברבנאל  ישתג  אין

 במהרה בימינו. 

גי לא מלךבמקום שתי  כן מלך  לגמרי,  הפוכות  דמוק  ,שות  מול  אפשר ,  רטיהמונרכיה 

 וחלטת מולא בדמוקרטיה    וחלטתמ  באמת התורה לא דוגלת לא במונרכיה.  גישה שלישיתלהציע  

לא את רסן גם  ה האחרונה ולמלך אין את המל  .יט איננו המלךהשלת.  קרטיה מלכותיואלא בתיא 

. בעצם מעל המלך הוא ה', אבל  הנביא יש אתהמלך  על כולם. מעל מההנהגה. המלך הוא איננו 

המלך הוא רק כלי ואמצעי  . המלך הוא רק המבצע.  של ה'  שמביא למלך את דברוהנביא הוא זה  

את   שלנו    הקב"ה.של    יסודהוקווי    ותוכניתלבצע  הריבוןהנביא    –במונחים  ורשות    הוא 

ילה. ולכן  כתחכך הוא רצון ה' ל  .התורה היא החוקהת.  מלך הוא הרשות המבצעהו  ,המחוקקת

 קיו". ילמד ליראה את ה' אל למען" צמו ספר תורה יש למלך מצווה מיוחדת לכתוב לע

בהמשך "וירע הדבר  וכן    .לשפטינותה שאמרו שימה לנו מלך  שמואל היזמנו של  הבעיה ב

ופטים  היג אותנו. השלהנהכוונה    –לשפטינו  ".  ו לשפטננו מלך  ה לעיני שמואל כאשר אמרו תנב

. וכן בדברי חז"ל: צדיקים,  היו המנהיגיםו אלו שישבו בכס המשפט אלא  פטים לא היבספר שו

 היגם. פטם. כלומר, מניצר הרע שורשעים,  ;פטםיצר הטוב שו



שהנביא  רוצים    ננו רוצים הנהגה דתית. איננו לפני שמואל ואמרו לו שאי  ובני ישראל בא

הנהגת הכלכלה וכל במה הם יודעים    ,אנשי הדת מבינים בפוליטיקהמה בכלל  'יהיה מעל המלך.  

רוצים להצליח כמו הגויים  מדינית-ונית, ההנהגה החילמלך. אצלם המערכות המדינה. אנחנו 

המערכות  תטלוש כל  ב'על  במקום .  מהמדינה.  הדת  את  להפריד  ביקש  העם  פשטנית  צורה 

יא יתווה את הדרך ויהיה מעל המלך, הם רצו שהמלך יהיה מעל כולם, והנביא יהיה השר שהנב

היה לו מעמד או שי.  ם בהם הוא מביןחומינתייעץ אתו רק בתלעניני דתות והמקומות הקדושים.  

ך מאסו כי  כי לא אותה' לשמואל:  וזה מה שאמר  ראשי לישראל היום.  כמו הרב ה טכסי בעיקר  

 .אותי מאסו ממלוך עליהם

מלך אלא בזה שהם רצו לשנות את   וקשי בשה  במשפט אחד: החטא של בני ישראל לא הי

 הגת הנביא.העלות את הנהגת המלך מעל להנכל סדרי השלטון, שרצו ל

 


