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 "דבס
 מלך: לשם מה?

 נבון ואיזמ ברה

 
  כ-יד, יז פרק דברים

י( יד) ְשָתּה ָלְך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבא כִּ ירִּ ְבָתה וִּ ה ְוָאַמְרת   ָבּה ְוָישַׁ ימ  שִׂ ַלי א   ְכָכל ֶמֶלְך ע 
ם ּגֹויִּ יֹבָתי ֲאֶשר הַׁ ים שוֹם( טו: )ְסבִּ שִׂ ר ֲאֶשר ֶמֶלְך ָעֶליָך ת  ְבחַׁ ֶקֶרב בוֹ  ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק יִּ ים ַאֶחיָך מִּ  ָתשִּ
ל ֹלא ֶמֶלְך ָעֶליָך יש ָעֶליָך ָלֵתת תּוכַׁ י אִּ יָך ֹלא ֲאֶשר ָנְכרִּ  ...: הּוא ָאחִּ

 
 או חובה ~רשות ~ 

  יד פסוק יז פרק דברים החיים אור
 הרשות ,יאמרו אם אלא מלך למלוך עליהם' ה מצות לא כי משמע "ואמרת' וגו תבא כי" מאומרו

 :מלך עליהם להמליך היא' ה שמצות מוכיח הלשון שיעור "תשים שום" אומר שגמר וממה, בידם
 
  ד פרק( צוקרמאנדל) סנהדרין מסכת תוספתא

 בית להן ולבנות ,מלך להן למנות נצטוו :לארץ בביאתן ישראל נצטוו מצוות שלש :'אומ יהודה' ר
  .עליהן שהקדימו לפי אלא ?שמואל בימי נענשו למה כן אם .עמלק של זרעו ולהכרית ,הבחירה

  ."מלך עלי אשימה ואמרת"' שנ התרעומות מפני אלא זו פרשה נאמרה לא' אומ נהוראי' ר
 חזרו הארץ עמי אבל "לשפטינו מלך לנו תנה"' שנ כהלכה שאלו זקנים :'אומ יוסי' בר אלעזר' ר

  ":... הגוים ככל אנחנו גם והיינו"' שנ וקילקלו
 

 היה שכן, העתידות על מרמיזותיו זה שגם, עוד דעתי ולפי...  - יד פסוק יז פרק דברים ן"רמב 
 וכן, הגוים ככל לשפטנו מלך לנו שימה( ה ח א"ש) לשמואל אמרו שאול את להם כששאלו

 התורה שתאמר טעם מה כי', וגו מלכנו ושפטנו הגוים ככל אנחנו גם והיינו( כ פסוק) שם כתוב
, עולה בעושי לקנא ולא מהם ללמד ראויים ישראל ואין", סביבותי אשר הגוים ככל" במצוה

 ר' שבל[... – ציוויבלא ו] הבינוני בלשון הפרשה באה ולכך, שיהיה לענין רמז זה אבל
 לא לומר רוצה -" סביבותי אשר הגוים ככל מלך עלי אשימה ואמרת" - יז פרק דברים אברבנאל 

 המלך ימליכו לא זה יקרה שכאשר וזכר, הגוים כמעשה לעשותכם אם כי כלל לצורך ולא להכרח
 לומר רוצה, ואמתתה המצוה עצם וזהו "אחיהם מקרב בו' ה יבחר אשר" אם כי כרצונם ההוא

, הרשות בדבר תלויה עשה מצות המלך ענין יהיה זה ולפי, "...אחיך מקרב מלך עליך תשים שום"
 ,האופן בזה אם כי אותו תעשה אל, ראוי בלתי היותו עם כן לעשות תרצה כאשר כאומר

 רשות - תשים שום( טו) יז פרק דברים עזרא אבן. 

 תואר ביפת הרשות שהיה כמו המלך במנוי הרשות והיה)יד( ...   יז פרק דברים ספורנו 
 

  יז פרק דברים החיים אור
 בו המבטח שיהיה :'א ,גדרים' ב המלך במינוי שיש לפי הדרך זה על היא הכתובים שכוונת ונראה

 דבר הוא וזה, האומות מלכי כסדר קרב ביום כגבור ולצאת חכמתו בעוצם המלחמות להנהיג
 תועליות אחרי אלא המעשה כשרון אחרי בהם ילכו לא האומות מלכי סדר כי 'ה בעיני שנאוי

, לבבם יסור' ה ומן ותקותם כסלם בו ישימו גם, מהמושכל טוב דבר בו ימצא שלא הגם החושיות
 ביד ישראל מושיע' ה שהיה כדרך בזכותו יעשה' שה וכדי ישראל ולתפארת לכבוד הוא :'ב וגדר

 בעיני טוב ושכל חן הוא זה ודבר', וכו המלך מדוד ולמד וצא, הכשרים ישראל מלכי וביד השופטים
 .ואדם אלהים

 גדר וזה "'וגו הגוים ככל מלך עלי אשימה ואמרת' וגו תבא כי" ואמר כאן הטוב דברו בא ולזה
 המשימות אלא, הזה הרע הדבר יקום לא :פירוש "'וגו תשים שום" אומר וגמר, שזכרנו הראשון
' ר לדברי ולא יהודה' ר לדברי עולין ודברינו ..., בו אלהיך' ה יבחר אשר הדרך זה על הוא שתשים
 ...מלכים מהלכות א"בפ ם"רמב פסק וכן יהודה כרבי שהלכה והגם, נהוראי

 
  א פרק מלכים הלכות ם"רמב

 עליך תשים שום שנאמר מלך להם למנות, לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות שלש - א הלכה
 לשכנו שנאמר הבחירה בית ולבנות, עמלק זכר את תמחה שנאמר עמלק של זרעו ולהכרית, מלך

 .שמה ובאת תדרשו
, משמואל מלך כששאלו הוא ברוך הקדוש רצה לא למה ,מצוה מלך שהקמת מאחר... - ב הלכה

 לא כי" שנאמר, הנביא בשמואל שקצו מפני אלא המצוה לקיים שאלו ולא, בתרעומת ששאלו לפי
 "'.וגו מאסו אותי כי מאסו אותך

 

  קעג עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר
. מלך עליך תשים שום( יז שם' )ית אמרו והוא... מישראל מלך עלינו למנות שצונו היא ג"הקע והמצוה

 .עשה מצות מלך עליך תשים שום כ"ג ספרי ולשון ...
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 ~ אחדות מביא: ~ למה דווקא מלך
 

  קעג עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר
 .... וינהיגנו אומתינו כל[ ]לאחד יקבץ מישראל מלך עלינו למנות שצונו היא ג"הקע והמצוה

 

R.M. Taragin, “The Nature of the Jewish Monarch”: The Rambam establishes national unity as the 
essential objective of a Jewish Monarch. Despite its obvious appeal, and relative merits, modern democratic 
governments partition rather than unify society. Modern Man has sacrificed a good deal of societal unity 
for the defense of basic rights and for government by representation. By contrast, one central authority 
figure demands the respect and reverence of an entire nation, assembling his subjects into one cohesive community. 
 

  מ פרק ב חלק הנבוכים מורה ספר
 שהוא מפני המין בזה ההרכבה ולרוב... , []ז"א לחיות בחברה מתקבץ שיהיה ושטבעו, בטבע מדיני האדם... 

 תמצא שלא שאפשר עד, אישיו בין רב ההבדל היה, בני אדם מורכבים[]ז"א:  שידעת כמו האחרון המורכב
 נותן שטבעו ומפני, ..., שוות הנראות צורותיהם תראה שלא כמו, המדות ממיני במין מסכימים אנשים שני

 אלא קבוצו שישלם פנים בשום א"א, הכרחי צורך הקיבוץ אל צריך, וטבעו החלוף זה אישיו בין שיהיה
 חק על כלם יעשום ומדות פעולות ויחוק, המרבה מן וימעיט המחסר וימלא פעולותיהם ישער, בהכרח במנהיג

 .הקבוץ ויסודר[ 2] ההנחיית ההסכמה ברוב הטבעי ההתחלפות שיעלם[ 1] עד, תמיד אחד
 

R.M. Taragin: From the Rambam's description in his list of mitzvot, we have detected the basic role of the 
Jewish monarch - to secure the two aspects of national unity: in a mundane sense, assuring the proper 
functioning of society; and in a more exalted sense, integrating the entirety of society, reconciling and 
harnessing their differences. 

 ~ מוסריותדוגמה ל~ למה דווקא מלך: 
 

 ו הלכה ג פרק מלכים הלכות ם"רמב
, הטפשים כשאר תמיד אצלה מצוי יהיה לא אחת אלא לו היתה לא אפילו, בנשים שטוף יהיה לא וכן

 קהל כל לב הוא שלבו, לבבו יסור ולא שנאמר תורה הקפידה לבו הסרת על, חילך לנשים תתן לא שנאמר
 .חייו ימי כל שנאמר העם משאר יתר בתורה הכתוב דבקו לפיכך ישראל

 

R.M. Taragin: There is no doubt that the Rambam is referring to the heart as the seat of morality, ethics, 
and compassion. Assigning the King the role of "heart of his nation" establishes him as the ethical model 
or moral guide of his people…  
Moral dilemmas often cloud our reasoning and distort our vision with shades of ambiguity. During these 
trying moments we often require not merely abstract principles or theoretical axioms, but instead a clear 
and unmistakable moral model, a personality who can guide us through our moral haze. We might then 
examine not which decision to make, but which route so-and-so might take, using that standard to 
illuminate our way. … 
The role of the Melekh Yisrael is to be the acknowledged moral conscience of the Jewish nation; he is 
responsible not merely for its socio-political unity but also for its moral fitness. 

 

 ~ חברתיצדק ם וחל~ למה דווקא מלך: 
 

 ו הלכה ב פרק מלכים הלכות ם"רמב
 ולבי שנאמר וחלל שפל בקרבו לבו להיות צוהו כך, בכבודו הכל וחייב, הגדול הכבוד הכתוב לו שחלק כדרך
 ומרחם חונן ויהיה, מאחיו לבבו רום לבלתי שנאמר, מדאי יתר בישראל לב גסות ינהג ולא, בקרבי חלל

 הקהל כל אל וכשמדבר, שבקטנים קטן כבוד על ויחוס, ובטובתם בחפציהם ויבא ויצא, וגדולים לקטנים
 ..., רכות ידבר רבים בלשון

 

R.M. Taragin:  ...the King also is considered the heart of sensation and sensitivity, charged with the task 
of sensing the travail of his nation and undertaking to remedy their suffering. He is meant to be a social 
crusader who reflects the heartbeat of each individual Jew.  

 

 ~ ה' שליח~ למה דווקא מלך: 
  ג פרק חגיגה הלכות ם"רמב

 ולקרות לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל וטף ונשים אנשים ישראל כל להקהיל עשה מצות - א הלכה
 ... , האמת בדת ידיהם ומחזקות במצות אותן מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם

 

 כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע אזנם ולהקשיב לבם להכין חייבין מכירין שאינן וגרים -ו  הלכה
 ומי, יתרה גדולה בכוונה לשמוע חייבין כולה התורה כל שיודעים גדולים חכמים אפילו, בסיני בו שניתנה

 עתה כאילו עצמו ויראה האמת דת לחזק אלא הכתוב קבעה שלא זו לקריאה לבו מכוין לשמוע יכול שאינו
 .האל דברי להשמיע הוא שליח שהמלך, שומעה הגבורה ומפי בה נצטוה

 

ב...  - טי-חי:יז פרק דברים ְשֵנה ֶאת לוֹ  ְוָכתַׁ תֹוָרה מִּ ֹזאת הַׁ ל הַׁ ּמוֹ  ְוָהְיָתה...  ֵסֶפר עַׁ ָייו ְיֵמי ָכל בוֹ  ְוָקָרא עִּ  חַׁ
ן עַׁ ד ְלמַׁ ְלמַׁ ְרָאה יִּ ְשֹמר ֱאֹלָהיו ְיֹקָוק ֶאת ְליִּ ְבֵרי ָכל ֶאת לִּ תֹוָרה דִּ ֹזאת הַׁ ים ְוֶאת הַׁ ֻחקִּ ֲעשָֹתם ָהֵאֶלה הַׁ  :לַׁ

 

 למלחמה יוצא לו מיוחדת שתהא "עמו והיתה" -  יט פסוק יז פרק לדברים תנאים מדרש
 בשוק ומטייל כנגדו והוא ומיסב עמו והוא בדין יושב אצלו מכניסו דין לבית נכנס עמו ומוציאו

  ":תמיד לנגדי' ה שויתי"( ח טז' תה' )אומ דוד וכן לפניו והוא
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