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פרשת המלכ
א .מחלוקת רב ושמואל
במכת נהדרינ מובאת מחלוקת רב ושמואל )כ ,ב(:
אמר רב יהודה אמר שמואל :כל האמור בפרשת מלכ  -מלכ מותר בו .רב אמר :לא
נאמרה פרשה זו אלא לאיימ עליהמ ,שנאמר שומ תשימ עליכ מלכ  -שתהא אימתו
עליכ.

מחלוקתמ של רב ושמואל נראית לכאורה קוטבית .לדעת שמואל מלכ רשאי
להתעלל בנתיניו ללא כל רגישות אנושית ,ולדעת רב אינ למלכ שומ מעמד ,שהרי
כל מכויותיו השלטוניות מעוגנות בפרשת המלכ .אכ אמ רב ובר שהתורה
מרוקנת את המלכ מכל מכויותיו במה הוא נשאר מלכ? )האמ אינו אלא דמות
רשמית ופורמלית דוגמת מלכת אנגליה?( והרי התנ"כ מלא בפעילותמ הנמרצת
של המלכימ ,גמ הצדיקימ שבהמ ,כדוגמת שלמה ,חזקיה ויאשיהו .המ נהגו את
מלכותמ ברמה ,גבו מימ 1ביצרו ובנו ומנ התמ גייו לככ כוח אדמ וממונ,
הוציאו למלחמות ועוד ועוד .האמ כל אלו נעשו שלא כדינ?

ב .שני דיני מלכות
הרדב"ז )מלכימ ג ,ח( כתב בדינ מורד במלכות" :והאי מלכ היינו שהומלכ עפ"י נביא
או שהכימו עליו כל ישראל" .משמע שיש שני מקורות מכות למלכ :א .מינוי
שמימי ע"י נביא .ב .הכמת העמ.
וצריכ לומר ששני דינימ המ :א .מלכ שהומלכ עפ"י נביא ונהדרינ .ב .מלכ
שהומלכ ע"י הכמת העמ .מלכ שהומלכ על ידי נביא ונהדרינ דנ את המורד בו
מדינ פרשת המלכ .אכ נראה שמלכ שהכימו עליו כל ישראל אינו יכול לדונ את
המורד בו מדינ פרשת המלכ ,שכנ פרשה זו נאמרה במלכ שהומלכ על ידי נביא
ונהדרינ 2.ועל כורחכ צריכ לומר שגמ במלכ כזה יש דינ מורד במלכות ,שהרי רב
מודה למה שמצאנו בתנ"כ שדנו מורדימ במלכות ,למרות שלדעתו פרשת המלכ
לא נאמרה להלכה .אלא עלינו לומר שהמלכ יכול לדונ רק את מי שמערער את
מכות הממלכה עד כדי ככ שהוא מכנ את כלל ישראל .צא ולמד מבני גד ובני
.1
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ואפילו גבוהימ ,ראה פרשת מינוי רחבעמ 'הקל עולכ מעלינו'.
וראה בהמשכ.
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ראובנ שאמרו ליהושע )יהושע א ,יח(" :כל איש אשר ימרה את פיכ ...יומת" .המ
דרשו ענישה חמורה למורדימ ,למרות שיהושע לא נמשח למלכ ופרשת המלכ לא
חלה עליו .הוא מונה על ידי משה למנהיג מתוכ הבנה שהעמ יכימ למנהיגותו,
כפי שנאמר )במדבר כז ,טז(" :יפקד ה' ...איש על העדה )מנה עליהמ מנהיג שיהא
ובל כל אחד ואחד לפי דעתו – רש"י( אשר יצא לפניהמ ואשר יבא לפניהמ
ואשר יוציאמ ואשר יביאמ ולא תהיה עדת ה' כצאנ אשר אינ להמ רעה" .מכותו
נבעה אפוא מכוח הכמת העמ ,והעמ המ שדרשו עונש מוות למורדימ .וכמו
שהביר זאת העמק שאלה )שאילתא קמב( ,שעונש כה חמור מוצדק בגלל שהמורד
בשעת מלחמה מכנ את כלל ישראל ויש לו דינ רודפ.
לככ התכוונ הרדב"ז בהבחינו בינ שני הגדרימ :מותר להרוג מורד או מדינ פרשת
המלכ או מדינ כנה לציבור.
לפי זה מיושבת קושייתנו האמ לדעת רב הובר שלפרשת המלכ אינ תוקפ חוקי
אינ למלכ מכות :אכנ יש לו מכות ,אולמ לא מכוח פרשת המלכ אלא מכוח
הכמת העמ.

ג .כבוד המלכ וכבוד הממלכה
הנפקא מינה בינ רב לשמואל תהיה באשר להיקפ מכותו של המלכ.
התו' נהדרינ )כ ,ב ד"ה מלכ מותר( הקשו:
תימה למה נענש אחאב על נבות כיונ שלא רצה למכור לו כרמו וי"ל דבפרשת המלכ
כתיב )שמואל א ח( יקח ונתנ לעבדיו ולא לעצמו.

וככ כתב הר"נ )שמ(:
אי נמי דאחאב לא היה רוצה הכרמ לצורכ הצבור ולא לתתו לאחד משריו ועבדיו
דבהא רשאי כדכתיב ונתנ לרייו אבל ללקחו לעצמו לעשותו גנ ירק כדכתיב
להיות לי לגנ ירק לא.

מבואר בדבריהמ שאינ למלכ מכות להפקיע את ממונמ של האזרחימ לצורכ
עצמו ,אלא רק לצורכ הממלכה.
לאור הנחה זו יש להפריד בינ המכויות הממלכתיות לבינ פרשת המלכ עצמו .רב
לא מרוקנ את המלכ מכל מכויותיו ,אלא שולל רק את הזכויות שפרשת המלכ
מעניקה למלכ באופנ אישי .אכ גמ הוא מודה שיש למלכ מכויות ממלכתיות
מכוח צורכ הציבור והכמת הציבור.
גמ רב מודה שכבוד ישראל מחייב ממלכתיות ראויה ,ולכנ יש לאפשר למלכ לנהל
חצר מלכות מכובדת .לשמ ככ יש צורכ לגיי משרתימ ומשרתות ,רקחות

176

פרשת המלכ

וטבחות ,וימ וחמורימ וצרכימ אחרימ ,אלא שכל זאת לא מכוח פרשת המלכ,
ואינ למלכ מכות לעשות זאת על דעת עצמו ,אלא הציבור הוא שחייב לתת
זאת .וכמו שאמרו במ' הוריות )ט ,א( לעניינ כהנ גדול" :והכהנ הגדול מאחיו -
גדלהו מאחיו" ,כלומר יש לכבדו על חשבונ אחיו ,ומתבר שהוא הדינ למלכ.
שמואל יבור שיש למלכ מכות גמ להפקיע ממונ לצורכ עצמו ,והוא יתרצ את
קושיית התו' כיתר התירוצימ שהובאו שמ .צריכ לומר לפי זה ששמואל אמנמ
ובר שמכויות המלכ מעוגנות במשפט המלכ האישי ,אכ גמ הוא מכימ
להבחנתו של רב שמכותו האישית של המלכ מוגבלת לצרכי הממלכה וכמו
שכתבו התו' והר"נ .הגבולות בינ התחומ האישי לתחומ הציבורי בשלטונ
המלוכני מטושטשימ ורק כאשר מדובר בנושא פרטי מובהק בעליל פוקעת
מכותו של המלכ.
אי לככ ,המחלוקת בינ רב ושמאל מצטמצמת בעיקר למקור המכות ,האמ המלכ
הוא מקור המכות או העמ .מנ התמ יהיו גמ הבדלימ למעשה בינ שתי הגישות,
אכ הפער ביניהנ לא יהיה גדול כפי שהיה נראה בתחילה .ובככ מיושבות כל
הקושיות שהקשינו על רב ממנהג המלכימ שמצאנו בתנ"כ.
גמ שמואל מודה לרב שהמלכ עלול לחרוג מהמכות שניתנה לו בפרשת המלכ
ולנצלה שלא כדינ .לכנ ,תיאור פרשת המלכ ע"י שמואל מוקצנ בכוונה ,שכנ כולמ
מודימ שכוונתו הייתה גמ לאיימ עליהמ.
ואכנ ,כאשר הרמב"מ מביא להלכה את פרשת המלכ )מלכימ ד ,ג-ו( הוא מגביל את
מכויות המלכ:
וכנ לוקח מנ בעלי האומניות כל מה שהוא צריכ ועושינ לו מלאכתו ונותנ שכרנ,
ולוקח כל הבהמות והעבדימ והשפחות למלאכתו ונותנ שכרנ או דמיהנ,
ולוקח השדות והזיתימ והכרמימ לעבדיו כשילכו למלחמה ויפשטו על מקומות אלו,
אמ אינ להמ מה יאכלו אלא משמ ,ונותנ דמיהנ.

לא ידוע מהו מקור דברי הרמב"מ .לדברינו ,הרמב"מ למד זאת מהפוקימ עצממ.
כל הקורא את דברי שמואל הנביא בפרשת המלכ לא יכול שלא להתרשמ מרוח
הדברימ ,שמטרתו הייתה לאיימ עליהמ .הדבר עולה במפורש מופ דבריו,
'וזעקתמ מפני מלככמ' .לכנ הכרח לומר שגמ לדעת שמואל האמורא ,שכל האמור
בפרשת המלכ מלכ מותר בו ,אינ הדברימ כפשוטמ אלא המ הוצגו בכוונה בצורה
קיצונית .פרשת המלכ היא חוקית אמנמ ,אכ בגבול הביר .לא ייתכנ שהתורה
תיתנ למלכ מכויות כה רחבות לעשוק את נתיניו ללא פיצוי הוגנ ,אלא שהמלכ
עלול לנצל את מכויותיו בצורה לא הוגנת ואינ מי שיעצור בעדו .לכנ שמואל
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הנביא לא מזכיר את חובת הפיצוי ,כי אע"פ שהוא חייב מעיקר הדינ לשלמ שכר,
אולמ הוא עלול לשלמ שכר כה זעומ רק כדי לצאת ידי חובת הדינ עד שלא תהיה
לו משמעות.

ד .שומ תשימ עליכ מלכ
שני הגדרימ של מכות המלכ כלולימ במצות התורה )משנה נהדרינ ב ,ה(" :שומ
תשימ עליכ מלכ  -שתהא אימתו עליכ" .לא מצינו שרב חולק על ככ ולא על
ההלכה שמלכ שמחל על כבודו אינ כבודו מחול ,וכיצד מתיישב דינ זה עמ ההנחה
שמשפט המלכ אינו רלבנטי?
ואכנ נחלקו הראשונימ במקור הדינ שמלכ שמחל על כבודו אינ כבודו מחול .רש"י
)כתובות דפ יז ,א( כתב" :שומ תשימ עליכ מלכ  -ישראל הוזהרו שישימו עליהמ
שימות הרבה כלומר שתהא אימתו עליהמ הלככ אינ כבודו מחול שלפיככ ריבה
3
הכתוב שימות הרבה".
ובשו"ת מהר"מ מרוטנבורג )חלק ד י' קז( מבוארימ הדברימ יותר:
מלכ שמחל על כבודו אינ כבודו מחול דכתי' 'כי לד' המלוכה' הממליכ מלכימ ולו
המלוכה ולהכי כתי' 'שומ תשימ עליכ מלכ' ריבה שימות הרבה לומר שאינ כבודו
מחול.

כלומר ,התורה היא שהעניקה מכות למלכ  -מלכותא דארעא כעינ מלכותא
דרקיעא  -והיא שציוותה להמשיכ ולחלוק לו כבוד גמ לאחר שמחל עליו.
מתבר שזהו גמ המקור למשפט המלכ :התורה חייבה אותנו לקבל עלינו את
מרותו של המלכ ולמלא אחר הוראותיו.
אכ רבנו יונה כתב הבר אחר )בחידושיו לנהדרינ דפ כא(:
כי אמרי' דמלכ שמחל אינ כבודו מחול משומ דכבודו הוא כבוד של ישראל דהמלכ
שלהמ נכבד והלככ אינו יכול למחול כבודנ של ישראל.

וככ כתב בפר החינוכ )מצוה תצז(:
מה שאמרו ]שמ י"ט ע"ב[ שמלכ שמחל על כבודו אינ כבודו מחול ,וכל הדברימ
האלו הכל לטובת העמ ולתועלתמ.

וכנ בתו' זבחימ )טז ,א ד"ה מיושב( כתבו שמלכ אינו יכול למחול על כבודו משומ
שכבודו הוא כבודמ 'של אחרימ' ,רצונמ לומר של כלל ישראל.
ובקובצ שיעורימ בכתובות )יז ,א( הקשה:
.3
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ולכאורה אפ דהעמ חייבינ בכבודו אפ לאחר מחילתו ,אבל איזה איור יש על המלכ
בעצמו ,דמצות אימת המלכ מוטלת על העמ ולא על המלכ ,וצ"ל דהמצוה היא
משומ כבוד המלוכה ,וגמ המלכ בעצמו מוזהר בזה לחלוק כבוד למלכות.

כלומר החיוב לכבד את המלכ הוא משומ כבודמ של ישראל.
מה יעשה רבנו יונה עמ הפוק 'שומ תשימ עליכ מלכ'? על כורחנו שגמ הוא מודה
שהתורה ציוותה עלינו לכבד את המלכ ,אולמ לא משומ כבודו האישי של המלכ,
אלא משומ שכבוד המלכ הוא כבודו של כלל ישראל.
ולפי זה גמ רב יכול לבור שמלכ שמחל על כבודו אינ כבודו מחול ,אולמ לא מדינ
משפט המלכ ,אלא בגלל שהוא מונה ע"י כלל ישראל וצורכ הכלל וכבודו מחייב
את כבוד המלכ.

ה .מינוי המלכ
לפי הבחנתנו ,שיש שני מקורות מכות למלכ ,תיושב תירה ברמב"מ .בהלכות
מלכימ )א ,ג( הוא כותב:
אינ מעמידינ מלכ בתחילה אלא על פי בית דינ של שבעימ זקנימ ועל פי נביא,
כיהושע שמינהו משה רבינו ובית דינו ,וכשאול ודוד שמינמ שמואל הרמתי ובית
דינו.

לעמ אינ לכאורה מעמד ,והמינוי נעשה כולו רק ע"י הנביא ובית הדינ הגדול בלבד.
אמנמ ,אפשר לומר שהנהדרינ מייצגימ את העמ .ובככ תירצ הגרי"ז את הקושיה
מדוע המשנה שמפרטת את תפקידי בית הדינ הגדול )נהדרינ א ,ה( ,לא מנתה גמ
את מינוי המלכ? ותירצ שתפקיד הנהדרינ במינוי מלכ אינו מדינ בית הדינ הגדול
אלא מדינ אחר ,מכוח היותו מייצג את כלל ישראל .אכ קשה ממה שכתב
הרמב"מ )גזלה ה ,יח( בגדר דינא דמלכותא דינא:
במה דברימ אמורימ במלכ שמטבעו יוצא באותנ הארצות שהרי הכימו עליו בני
אותה הארצ ומכה דעתנ שהוא אדוניהמ והמ לו עבדימ אבל אמ אינ מטבעו יוצא
הרי הוא כגזלנ בעל זרוע וכמו חבורת ליטימ המזויינינ שאינ דיניהנ דינ וכנ מלכ זה
4
וכל עבדיו כגזלנ לכל דבר.

משמע שהכמת העמ היא מקור המכות הבלעדי למינוי מלכ ,ולכאורה אינ
צורכ בנהדרינ ונביא והמ לא הוזכרו כלל .אמנמ ,הרמב"מ עוק שמ בכל מלכ ,הנ
גוי והנ ישראל ,ולכנ הזכיר רק את מקור המכות המשותפ לכל המלכימ בעולמ,
.4
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ובמלכ גוי אינ מקומ לנביא ובי"ד .אכ היא הנותנת  -מדבריו משמע שאינ הבדל
במכות המלכ בינ מלכ גוי למלכ ישראל ,ובשניהמ מקור המכות הוא העמ
בלבד.
ולהנ"ל מבואר ששני דינימ המ :א .בדינא דמלכותא דינא המלכ יונק את מכותו
מהכמת העמ .מכות זו אינה ייחודית לישראל והיא קיימת בכל חברה אנושית
בעולמ .ב .בהלכות מלכימ מדובר במקור מכות אחר למלכ הנובע מכוח התורה:
"שומ תשימ עליכ מלכ אשר יבחר ה' א-להיכ בו .מקרב אחיכ תשימ עליכ מלכ.
לא תוכל לתת עליכ איש נכרי אשר לא אחיכ הוא" .הפוק כולו מדגיש את ייחודו
של מלכ ישראל.
לדעת האמורא שמואל ,מינוי המלכ ע"י נביא וביה"ד הגדול מקנה למלכ מעמד
מיוחד וכאנ מקור משפט המלכ .לכאורה משפט המלכ בישראל דומה למשפט
המלכ המקובל בעולמ ,אכ באמת יש הבדל מהותי ביניהמ .משפט המלכ בישראל
שונה בהיותו מוגבל על ידי מקור מכותו ,התורה .מינוי המלכ ע"י בית הדינ
הגדול והנביא – המייצגימ את התורה - 5מגביל את מכותו .אמנמ ,מלכותא
דארעא כעינ מלכותא דרקיעא ,ולמלכ יש מכויות רבות כאילו הוא הריבונ ,אכ
היא הנותנת  -מלכותא דארעא מוגבלת ע"י מלכותא דרקיעא.
הרמב"מ שפוק כשמואל ,שכל האמור בפרשת המלכ מלכ מותר בו ,ובר בכל
זאת שיש צורכ בהכמת העמ למינויו .מקור ברת הרמב"מ  -שהאמונ במטבע
המונפקת ע"י המלכ הוא ימנ לככ שהעמ מכיר במכותו  -הוא לדעת הגר"א
)חו"מ שט אות ט( בגמ' במגילה )יד ,ב( בדברי אביגיל לדוד' ,עוד לא יצא טבעכ
בעולמ'' .טבעכ' במשמעות של מטבע ,עדיינ אינכ מנפיק מטבעות ולכנ אינכ מלכ
ואינכ רשאי להרוג את נבל על שמרד בכ וירב להעלות לכ מ .זאת למרות
שנמשחת בשמנ המשחה ע"י שמואל הנביא ,שכנ אינ די בככ ,אלא יש צורכ
6
בהכמת העמ המתבטאת באמונ במטבע.
וראה אבני נזר )יו"ד י' שיב( שהוכיח ממפר מקומות בתנ"כ שללא הכמת העמ
אינ למלכ מכות .וכבר הפרשת דרכימ בדרכ המלכ )דרוש יא( הוכיח מירושלמי
בהוריות )ג ,ב( שבכל אותמ ששה חדשימ שדוד ברח מאבשלומ לא הביא קרבנ

.5
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לגבי בית הדינ הגדול ,ראה בפתיחת הרמב"מ להלכות ממרימ )א ,א(" :בית דינ הגדול
שבירושלימ המ עיקר תורה שבעל פה ,והמ עמודי ההוראה ומהמ חוק ומשפט יוצא לכל
ישראל" .והנביא הרי מביא את דבר ה'.
אמנמ הביטוי 'טבעכ בעולמ' הוא גמ במשמעות של מוניטינ ,אכ גמ המילה 'מוניטינ'
שורשה במילה  MONEYכלומר מטבע ,שבאמצעות המטבע יוצא למלכ מוניטינ.
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שעיר כמלכ ,אלא קרבנ שעירה כהדיוט ,ומשמע שללא הכמת העמ הוא לא היה
מלכ.
נראה אפוא שרב ושמואל מכימימ שיש שני מקורות מכות למלכ ,הכמת
הציבור ומינוי התורה .המחלוקת ביניהמ היא מה עיקר ומה טפל .שמואל ובר
שמקור המכות העיקרי הוא מצוות התורה 'שומ תשימ עליכ מלכ' ופרטיה
פורטו במשפט המלכ ,אלא שתנאי הכרחי לככ הוא הכמת העמ .רב ובר
שמקור מכותו העיקרי של המלכ הוא הכמת העמ ,אלא שהתורה נותנת תוקפ
למינויו כשהדבר נעשה במשיחה ע"י נביא ובבית הדינ הגדול ,והיא מצווה על
העמ להכיר במכות המלכ ולכבדו.
ומכיוונ שגמ לשמואל התורה מתנה את מכות המלכ בהכמת העמ ,באומרה
'ואמרת אשימה עלי מלכ' ,לא ייתכנ שהמלכ יוכל להתעלל בנתיניו ,לעשקמ
ולשעבדמ בצורה שרירותית ,ללא תמורה הולמת .הוא לא הריבונ ,יש מעליו י-ה
ריבונ עלמ ועלמי עלמיא שציווה עליו להכיר במעמד העמ .לכנ הכרח לומר
שבאמת המלכ מוגבל במכויותיו .שמואל הנביא צייר בכוונה תמונה קיצונית
מתוכ רצונו להניא את העמ מלמנות מלכ בטרמ עת.

ו .מחלוקת הראשונימ במקור מכות דינא דמלכותא דינא
גמ הרשב"מ בב"ב )נה ,א( ובר כדברי הרמב"מ שמקור המכות של דדמ"ד הוא
הכמת העמ ,ולדבריהמ דדמ"ד חל גמ בארצ ישראל .אכ דעת התו' שהובאה
בר"נ )נדרימ כח ,א( שדינא דמ"ד לא חל בארצ ישראל:
כתבו בתופות דדוקא במלכי עובדי כוכבימ אמר דדינא דמלכותא דינא מפני
שהארצ שלו ויכול לומר להמ אמ לא תעשו מצותי אגרש אתכמ מנ הארצ אבל
במלכי ישראל לא לפי שא"י כל ישראל שותפינ בה.

לדעה זו לא העמ הוא מקור המכות ,אלא המלכ עצמו וזו משמעותה של פרשת
המלכ .הנמוק"י מפרש )בדפ י ,א מדפי הרי"פ( שדינא דמלכותא מתמכ על פרשת
המלכ ,ולדעת רב דינ זה אינו מתאימ לישראל ,אלא רק למלכויות הנוכריות
בעולמ .אצלמ המלכ הוא מקור המכות ,הוא הריבונ ואיש לא יכול להגביל את
מכויותיו .לכנ דדמ"ד ,כי הוא יכול לגרש מארצו את מי שלא מקבל את מרותו.
ומכיוונ שלדעתו הלכה כרב  -שלמלכ ישראל אינ מכות כזאת ,כי פרשת המלכ
נאמרה רק ליראמ  -לכנ דינו לא דינ וממילא אינ בא"י דמ"ד.
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על שאלתנו ,האמ בא"י אינ שלטונ אלא רק אנרכיה ,עונה הנמו"י שגמ לדעת רב
יש למלכ ישראל מכות שלטונית ,אלא שמקור מכותו אינו פרשת המלכ ,אלא
מכות אחרת ,מכוח התורה עצמה:
מדאמר שמואל דינא דמלכותא דינא ...והכימו רוב המפרשימ דדוקא במלכי אומות
העולמ דינא דמלכותא ...ומלכי ישראל אינ דנימ דינ אלא על פי חוקי התורה דקי"ל:
כל האמור בפרשת המלכ לא נאמר אלא ליראמ ולבהלמ שלא ישאלו להמ מלכ.

וצ"ע היכנ מצינו זאת בתורה? כנראה שהמקור הוא 'שומ תשימ עליכ מלכ'
שתהא אימתו עליכ ,אכ לא משומ שהמלכ עצמו הוא האדונ ואנחנו עבדיו ,זו
תפית המלכות הנוכרית .מלכ ישראל יונק את מכותו מרצונ העמ ,ולכנ
משמעותה של מצות 'שומ תשימ' שאנחנו נטיל עלינו את אימתו ,למעננו
ולתועלתנו.
גמ הרשב"א מביא את דעת התו' אלא שהוא מביר אותה גמ אליבא דשמואל.
וזו לשונ הרשב"א שמ:
ופירשו בתו' בשמ ה"ר אליעזר דדוקא במלכי אומות העולמ אמרו דינא דמלכותא
דינא ומשומ דמצי אמר להו אמ לא תעשו מצותי אגרש אתכמ שהארצ שלו היא
אבל במלכי ישראל לאו דינא דאינו יכול ליטול מהמ משלהמ כלומ לפי שא"י כל
ישראל שותפינ בה ואינ בה למלכ יותר מלאיש אחר ,ותדע לכ דהכי הוא דהא איכא
מ"ד )נהדרינ כ' ב'( כל האמור בפרשת מלכ מלכ אור בו ולא נאמר אלא ליראמ
ולבהלמ ואמאי תיפוק לי משומ דדינא דמלכותא דינא אלא דלא נאמרו דברימ אלו
במלכי ישראל אלא במלכי האומות.

כלומר ,גמ הרשב"א ובר שדינא דמלכותא מתמכ על פרשת המלכ ,ולדעת רב
היא אינה מתאימה לישראל ,אלא שלדעתו גמ לשמואל הובר שכל האמור
בפרשת המלכ מלכ מותר בו ,לא הכל מותר לו .בנקודה זו שונה מלכ ישראל
7
ממלכי אוה"ע  -מלכ ישראל אינו רשאי לגרש יהודי מארצו.
ואכנ גמ בעלי התו' עצממ וברימ שהלכה כשמואל וכל האמור בפרשת המלכ
מלכ מותר בו ,ובכל זאת דדמ"ד בישראל שונה מדדמ"ד במלכי אוה"ע משומ
שמלכ ישראל באמת אינו אדונ כל הארצ .הדברימ מבוארימ בשו"ת בעלי התו'
י' יב:
מה שאמרתמ דינא דמלכותא דינא ,מימרא דשמואל ,באומות העולמ איירי ,אבל
מלכי ישראל ומלכי בית דוד דנינ אותו ואינ יכולינ לגזול כלומר שלא כדינ .ואפילו
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למ"ד כל האמור בפרשת מלכ מלכ מותר בו ,אינ לכ בו אלא חידושו .ואת כרמכמ
יקח לעבדיו ,אבל לעצמו להרבות לו הונ ולהיות לו לגנ ירק לא .כדאשכחנ בדוד
שלא רצה אפילו לעשות לו גדר ,ומלחמה היתה .וכנ בנבות ...דינא דמלכותא דינא
אפילו בדברימ דלאו דינא קא עבדי דקטלי דיקלי לאו דינא  -ובמלכי אומות העולמ
מיירי.

בגמ' בבבא קמא )קיג ,ב( הביא רבא ראיה לשמואל שאמר דינא דמלכותא דינא
ממעשימ שבכל יומ" :תדע דקטלי דיקלי וגשרי גישרי ועבריננ עלייהו" .כלומר,
המלכ רשאי להפקיע דקלימ ע"מ לבנות מהמ גשרימ ,ואע"פ שעבדיו אינמ
מקפידימ על הוראותיו המקוריות ,שהנ שוויוניות יותר ,וקוצצימ רק מאדמ אחד,
בכל זאת חוק המלכ הוא חוק .על ככ כתבו בעלי התו' שמלכ ישראל מוגבל
יותר .אמנמ גמ מלכ ישראל רשאי ללול דרכימ ולבנות גשרימ ,ולשמ ככ אינ
בררה אלא להפקיע קרקעות ולכרות דקלימ ,אכ עליו להטיל את הנטל בצורה
שוויונית ,ואמ לא יעשה כנ זהו גזל ,והדבר דומה במידה ידועה למוכ שאינ לו
קצבה .כלומר ,ההבדל בינ מלכ גוי למלכ ישראל הוא שמלכ גוי הא באמת ריבונ-
על ,שעבדיו מתייחימ אל הדקלימ כאל רכושו הפרטי וכורתימ אותמ מכל הבא
לידמ ללא חלוקה צודקת .אכ בא"י פרשת המלכ הישראלי שונה מזו של הגוי.
המלכ אינו מקור המכות ,התורה היא מקור מכותו ,ולפי התורה דינ המלכ צריכ
להיות שווה לכולמ וקטילת דקלימ שאינה שוויונית אינה חוקית.
המחלוקת בינ הנמו"י לבינ התו' היא בגדר פרשת המלכ .הנמו"י ובר כרב שכל
פרשת המלכ היא נוכרית ,ובישראל אינ בכלל פרשה כזאת ,שכנ אינ למלכ מכות
אלא מכוח העמ .התו' וברימ כשמואל שיש פרשת מלכ ישראלית ,אלא שבכל
זאת היא שונה במהותה מזו הנוכרית .מלכ ישראל אינו אדונ הארצ .התורה נתנה
לו מכות מוגבלת ואינ לו בה אלא חידושה .אכ בעקרונ אינ מחלוקת בינ רב
ושמואל על עצמ מכות מלכ ישראל .תדע ,שכל המלכימ בא"י הטילו מימ )ר'
פרשת רחבעמ בשכמ( ,הוציאו למלחמות מצוה ורשות ,ואינ פוצה פה ומצפצפ.

ז .דדמ"ד בימינו
מכאנ נפקא מינה למעשה בימינו ,האמ חל כיומ במדינת ישראל דינא דמלכותא?
יש הנתלימ בדברי התו' שהובאו בר"נ וביתר הראשונימ שבא"י כיומ אינ דינא
דמלכותא .לדבריהמ ,אינ חובה לשלמ מימ ואינ משמעות לחוקי המדינה 8.כפי
שראינו לא זאת כוונת התו' .היעלה על הדעת שבא"י תשרור אנרכיה? הייתכנ
שבארצ לא ישלמו מימ וממילא לא יבנו בתי חולימ ובתי פר )כולל תלמודי
.8

ואינ הכוונה לחוקימ הנוגדימ את דינ התורה ,חלילה ,אלא לתקנות חברתיות מועילות.
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תורה( ,לא יללו כבישימ ומילות ברזל ,לא יהיה צבא? ואמ אכנ אינ חובה
לשלמ מימ ,וגביית המימ ע"י הממשלה היא גזל גמור ,א"כ כל מה שנעשה
במימ אור בשימוש .אינ התר להתאשפז בבית חולימ על חשבונ משלמ המימ
הגזולימ ,ואינ הצדקה לבנות תלמודי תורה ומודות חינוכ על חשבונ משלמ
המימ שנעשק שלא כדינ .אור לנוע בכבישימ שנללו על אדמות מופקעות,
ולקבל ביטוח לאומי ופניה וכו' וכו'.
אלא על כורחכ צריכ לומר שגמ לדעת התו' אינ חולק על הכלל של דדמ"ד גמ
בא"י ,אלא שיש הבדל בינ מקור המכות של מלכ גוי לזה של מלכ ישראל .מלכ
גוי יוצא מנקודת הנחה שהוא הריבונ ,הוא מקור הכוח וממילא הוא מקור
המכות .לא התורה ולא העמ ,אלא הוא בכבודו ובעצמו .הוא כל יכול ,כביכול
אינ עוד מלבדו 9.אכ מלכ ישראל לא יכול לטעונ שהארצ שלו ,כי באמת אינה שלו.
מקור מכותו הוא או משפט המלכ לדעת שמואל  -שהתורה קבעה והגבילה ,או
הכמת העמ לדעת רב .וכיומ במשטר הדמוקרטי שקיימ במדינת ישראל ,הכמת
הרוב היא הקובעת וגביית מימ לטובת הציבור חוקית ומי שאינו משלמ מימ
הוא גזלנ ,ובפרט אמ הוא משתמש ונהנה מאותמ מבנימ ומתקנימ שנבנו במי
הציבור שהוא לא רואה את עצמו שותפ להמ ולדעתו אינ לו חלק בהמ.
וראה דבר אברהמ )חלק א ,ימנ א( שהפקר בי"ד הוא מדינ שררה שיונקת מכוח
הממלכתיות שיש לציבור ולמנהיגותו ,ביה"ד .ולכנ אינ צורכ במלכ להיע על
קיצתנ ולבנות חומות ודלתיימ ולתקנ דרכימ ולחפור בורות מימ )ראה ב"ב ח( ,לאלו
גמ בני העיר מומכימ או ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר )ראה מגילה כה( .כלומר,
זהו כוח הצבור ,ומלכ היונק את מכותו מכוח הכמת הציבור בוודאי שמומכ
לעשות כל מה שהציבור יכול לעשות.
וראה חת" חו"מ י' מד שלעניינ תקנות לטובת הציבור דמד"ד גמ בא"י לכולי
עלמא.

ח .משנה התורה המלכותי
מהיכנ למד שמואל הנביא את פרטי פרשת המלכ? הרי עד ימיו לא היה מלכ
בישראל ולא הייתה משנה דורה בנושא? בפרט קשה מה שכתב הנמו"י )לעיל
פרק ו( שלדעת רב מכויות המלכ כתובות בתורה .היכנ הנ כתובות חוצ מהפוק
'שומ תשימ עליכ מלכ' שתהא אימתו עליכ?
נלענ"ד שאמנמ מכויות המלכ איננ מפורשות בתורה ,אולמ גדרי המכות
כלולימ במצות התורה על המלכ' ,והיה כשבתו על כא ממלכתו וכתב לו את
.9

אכנ זה היה המשטר הפיאודלי באירופה עד המהפכה הצרפתית.
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משנה התורה הזאת ...והיתה עמו .'...לשמ מה יש צורכ בפר תורה שני נופ
לפר הראשונ שגמ כל הדיוט חייב בו ,הרי שני הפרימ זהימ?
עמד על ככ הר"נ בדרשותיו הדרוש האחד עשר:
מפני זה הזהיר המלכ וצוהו שיהא לו פר תורה שני ...שמתוכ שהמלכ רואה שאינו
משועבד למשפטי התורה כמו השופט ,צריכ אזהרה מרובה לבלתי יור מנ המצוה
ימינ ושמאל ,ולבלתי רומ לבבו מאחיו ,כפי היכולת הגדול שנתנ לו השמ יתברכ.

אולמ הא גופא קשיא ,מהיכנ למדנו שיש למלכ מכות לחרוג מדיני התורה
הרגילימ? הראי"ה קוק )במשפט כהנ קמג( משער שהא גופא למד המלכ ממשנה
התורה שכתב לו:
ואולי הוא מכלל משפטי המלוכה ,שהיו ודאי רבימ ונמרימ באומה ,כמו שכ'
הרמב"מ פ"ג דמלכימ ה"ח דאינ רשות למלכ להרוג אלא בייפ ,וכנ שאינ לו כח
להפקיר ממונ ואמ הפקיר הו"ל גזל ,וכמו הרוגי מלכ נכיהמ למלכ )נהדרינ מ"ח ב'(
ווכל אלה ועוד כיו"ב המ שרידימ שנשארו לנו ממשפטי המלוכה ,שהמ אינמ ע"פ
גדרי התורה של הלכות יחיד )ובמק"א בארתי ,שגמ אלה יש להמ מקור בתורה ,אלא
שדרכי הדרשה בזה נמרו לכל מלכ כבינתו הרחבה ,ומשו"ה צריכ שיכתוב לו שני
"ת ,וכ"א לשמ קדושה מיוחדת ,ועל ה"ת ששייכ לכל בנ ישראל נאמר לבלתי רומ
לבבו ולבלתי ור וגו' אעפ"י שב"ת דמצד המלוכה מלכ פורצ לעשות לו דרכ ואינ
מוחינ בידו(.

דוגמא להבדלי משמעויות בקריאה מלכותית של פוק בתורה הוא פוק זה
עצמו' ,שומ תשימ עליכ מלכ'.
המילה 'עליכ' מתפרשת בשני אופנימ ,בהכמה או בהנחתה .יהיה מלכ שיקרא
פוק זה כציווי על העמ שימנה עליו מלכ בהכמתו ,כלומר מקור המכות הוא
העמ .ויהיה מלכ שיקרא אותו אחרת  -התורה מצוה על העמ לקבל עליו את
מרותו של המלכ ,כלומר מקור המכות הוא המלכ עצמו והתורה היא שקבעה
זאת.
דוגמא אחרת לקריאה שונה של פר התורה המלכותי רמוזה בפר הזוהר פרשת
יתרו דפ צג ,ב:
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לא תרצח ,לא תנאפ ,לא תגנב ,לא ,פקא טעמא בכל הני תלת ,ואי לא דפקא
טעמא לא הוי תקונא לעלמינ ויהא איר לנ לקטלא נפשא בעלמא אפ על גב דיעבור
10
על אורייתא ,אבל במה דפקא טעמא איר ושרי.
לא תגנב ,אי לאו דפקא טעמא הוה איר אפילו למגנב דעתא דרביה באורייתא או
דעתא דחכמ לאתכלא ביה או דיינא דדאינ דינא לפומ טענה דאצטריכ ליה למגנב
דעתא דרמאה ולמגנב דעתא דתרווייהו לאפקא דינא לנהורא ,ובמה דפקא טעמא
11
איר ושרי.

המנחת שי )שמות פרק כ( הביא את דברי הזהר כדי להביר על ידיהמ את ההבדלימ
בינ קריאת עשרת הדברות בטעמ עליונ )בציבור בשבועות( לבינ קריאתמ בטעמ
תחתונ )ביחיד(:
ומזה הטעמ יש לצד"י של תרצח ,קמצ ופתח .הקמצ לקורא באתנח בופ פוק) ,לא
תרצח – 'לא' בטיפחא שהוא טעמ מפיק( והפתח לקורא תרצח בטרחא )'לא'
במרכא ,שהוא טעמ מחבר( ...וכתב המקובל האלקי הרמ"ע ז"ל בחיבורו הנקרא
מאה קשיטה ,שהקורא שתי הנקודות לצד"י וחי"ת של תרצח טעות גדולה היא
ומשתקינ אותו בנזיפה ,עליו ליתנ את הדינ.

כלומר יחיד שקורא 'לא תרצח' בניקוד של קמצ והפקה של ופ פוק מלפ את
משמעות האיור וכנ להפכ .אכ ציבור שאני .אדרבה ,ציבור שקורא דברות אלו
ללא הטעמה נכונה מלפ את כוונת התורה ,והצבור במלוא עוצמתו הוא המלכ.
האמ המלכ היה קורא בפרו על דעת עצמו וממציא לעצמו הלכות לפי הבנתו
האישית? לככ התכוונ הר"נ באומרו שעל המלכ להיזהר שלא לטות מרוח
התורה .מתבר שהייתה לו מועצת חכמימ שעממ היה מתייעצ ,ומעל כולמ
הנביא.
דווקא משומ גמישותה של פרשנות משנה התורה המלכותי יש להשוות אותה
להוראת שעה ,וכידוע זו מכות הנביא להורות הוראת שעה .ואכנ מצינו

 .10תרגומ הזהרֹ" :לא תרצחֹ .לא תנאפֹ .לא תגנֹבֹ .לא  -יש טעמ מפיק בכל שֹלשת אלה.
ואמ ֹלא היה טעמ מפיקֹ ,לא היה תקונ לעֹולמֹות ,ויהיה אור לנו להרֹג נפש בעֹולמ ,אפ
על גב שיעבֹר על התֹורה .אבל במה שיש הפק טעמ  -אור ומתר".
 .11תרגומ הזהרֹ" :לא תגנֹב  -אמ ֹלא היה טעמ מפיק ,היה אור אפלו לגנֹב דעת של רבֹו
בתֹורה אֹו דעת של חכמ כדי להתבֹוננ בה ,אֹו דינ שדנ דינ לפי טענה שצריכ לגנֹב את דעת
הרמאי ,ולגנֹב את דעת שניהמ כדי להֹוציא את הדינ לאֹור .ובמה שמפיק הטעמ  -אור
ומת".
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שהנביאימ העמידו את המלכימ על טעותמ בהבנת מכותמ ,כגונ נתנ ,אליהו,
ישעיהו ,עמו ,ירמיהו ועוד.
זאת הייתה כוונתו של שמואל הנביא בהציגו את פרשת המלכ באור מוקצנ.
דרישת העמ למנות להמ מלכ באה על חשבונ שמואל שמילא פונקציה זו
בהצלחה עד עתה .ועל ככ אמר לו ה'' ,לא אותכ מאו כי אמ אותי' ,אמ העמ
מעדיפ מלכ על מנהיגותו של נביא ,יש להזהירו שעלול לקומ מלכ שיפרש את
משנה התורה שלו עפ"י גחמותיו האישיות ,ללא הדרכת נביא ,וילפ את כוונת
התורה .ואזי ' -וזעקתמ מפני מלככמ'.

ט .מלחמת הרשות
מובנ כיצד המלכ יכול להוציא למלחמת מצוה ,שהרי מלחמה היא מצוה ציבורית
המוטלת על כולנו .כיבוש חוקי הוא רק כיבוש רבימ ,ורק מלכ שעומד בראש
הציבור יכול להוציאו אל הפועל .לכנ אינ קושי בדבר גמ למי שובר שלפרשת
המלכ אינ מעמד חוקי ,שכנ אינ צורכ להתמכ במלחמת מצוה על מכותו
האישית של המלכ  -מקור המכות במלחמה זו הוא הציבור ,והמלכ רק מוציא
את המצווה מהכוח אל הפועל .גמ בהעדר מלכ הציבור חייב ויכול להילחמ
במלחמת מצוה ,אלא שעליו להיות מאורגנ לככ .אולמ ,מלחמת רשות מוגדרת בינ
השאר כמלחמה שמטרתה 'להרבות גדולתו ושמעו' )רמב"מ מלכימ ה ,א( .לכאורה ,זו
מלחמה לצורכ מעמדו האישי של המלכ .וככזאת ,מקור מכותה הבלעדי הוא
משפט המלכ ,שלפיו אנו חייבימ להישמע לכל הוראותיו ,גמ לצורכ כבודו ומעמדו
האישיימ .אכ רב שובר שמשפט המלכ אינו מקור מכות ,כיצד המלכ יכול
לדעתו להוציא למלחמת רשות? והרי רב לא יכול לחלוק על פוקימ מפורשימ
בתורה ומשניות העוקימ במלחמת רשות?
צריכ לומר שאינ הכי נמי ,ההנחה שהמניע למלחמה הוא 'להרבות גדולתו
ושומעו' אינה מדויקת .גמ לשמואל ,הובר שכל האמור בפרשת המלכ מלכ מותר
בו ,כבר למדנו שלא כל גחמה אישית של המלכ מותרת .מלכ לא יכול להוציא
למלחמת הרשות רק בגלל פרטיז'ה פרטית .הוא זקוק הרי לגיבוי של ביה"ד
הגדול כמבואר בנהדרינ )ב ,ב( ,ומנ התמ ביה"ד הגדול לא יאפשר לו לכנ חיי
אדמ רק לשמ כבוד ותהילה אישיימ .לכנ גמ התורה הגבילה את מכותו לגיי
חיילימ למלחמת רשות .הרי די בככ שאדמ ייטע חמשה גפנימ ,יבנה לו בקתה של
ד' על ד' ,או שיטענ שהוא ירא מפני קול קרנות ,כדי להיפטר מצו גיו למלחמת
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רשות .אי אפשר אפוא לצאת למלחמה ללא מוטיבציה ציבורית רחבה 12,ורק אמ
יהיה למלחמה ערכ ציבורי כל שהוא יוכל המלכ לגיי צבא ולצאת למלחמה.
דוגמה למלחמת רשות נמצאת בגמ' נהדרינ )טז ,א(:
עמכ ישראל צריכינ לפרנה!  -אמר להנ :לכו והתפרנו זה מזה - .אמרו לו :אינ
הקומצ משביע את הארי ,ואינ הבור מתמלא מחולייתו - .אמר להמ :לכו פשטו
ידיכמ בגדוד .מיד יועצינ באחיתופל ,ונמלכינ בנהדרינ ,ושואלינ באורימ ותומימ.

העילה למלחמה זו היא 'עמכ ישראל זקוקינ לפרנה' .וצ"ע וכי בגלל צורכי
פרנה מותר לפשוט יד בגדוד כמו חבורת לטימ חלילה? מתבר שמדובר במצב
כלכלי קשה ,שנגרמ למשל מהטיית מקורות מימ ,שלילת מעבר למחר ,גנבות
חקלאיות רבות ,הצתת שרפות והשחתת רכוש וכדו' .אמנמ אינ בככ כנה
מוחשית כמו 'עזרת ישראל מיד צר שבא עליהמ' ,אכ זו התגרות חמורה
שמצדיקה פעולה צבאית שתוכיח לאויבימ שיש מלכ בישראל ולא כל איש הישר
בעיניו יעשה .המשמעות של גדולתו ושמעו של המלכ היא הרתעה הנחוצה
לשלטונ ולציבור כולו 13.מלחמה כזאת דומה יותר למלחמה על תבנ וקש בפר,
ועמ זאת אינ זו מלחמת מצוה כי אינ בה הצלת נפשות מכנה ישירה.
ואולי בזה יובנו דברי רש"י שכתב בברכות )ג ,ב( שנמלכימ בנהדרינ כדי שיתפללו
עליהמ ,אכ בנהדרינ )טז ,א( לא הזכיר זאת .יש לומר שבברכות פירש רש"י את
מכות המלכ כדעת שמואל ,מדינ פרשת המלכ .למלכ יש מכות להוציא
למלחמת רשות גמ כדי לגדל את שמעו אמ ביה"ד ומכ על שיקוליו של המלכ
ומניח שהדבר מוצדק .לכנ ההימלכות בביה"ד נחוצה רק כדי שיתפללו על המלכ
וחייליו ,אכ מתוכ אמונמ במלכ המ אינמ רואימ צורכ להתערב בשיקוליו של
המלכ.
בנהדרינ פירש"י לדעת רב שמקור המכות שלו להילחמ מלחמת רשות הוא
רצונ העמ ,והנהדרינ שמייצגימ את העמ צריכימ להשתכנע שהמלחמה היא
צורכ לאומי ,ולכנ המלכ צריכ להימלכ בבי"ד.

י .כרמ נבות
התו' בנהדרינ )כ ,ב( הקשו:
תימה למה נענש אחאב על נבות כיונ שלא רצה למכור לו כרמו?

 .12ולשמ ככ יש צורכ בכהנ גדול משוח מלחמה.
 .13ראה מרגליות הימ שמ.
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ותירצו כמה תירוצימ שנובעימ מהבנות שונות בגדרה של פרשת המלכ.
התירוצ הראשונ כאמור הוא" :וי"ל דבפרשת המלכ כתיב )שמואל א ח( 'יקח ונתנ
לעבדיו' ולא לעצמו" .תירוצ זה לא נאמר רק אליבא דרב ,אלא גמ אליבא דשמואל
כמו שכתבנו לעיל ,שלדעת הרמב"מ המלכ נשענ גמ על רצונ העמ ,ולכנ במכותו
להפקיע רכוש רק למטרות ציבוריות ולא ייתכנ שיפקיע כרמ למטרות אנוכיות.
תירוצ אחר שמ בתו' הוא" :ועוי"ל דדוקא בשדה מקנה אבל שדה אחוזה שירש
מאבותיו לא כמו שהשיב נבות חלילה לי מתתי נחלת אבותי לכ" .גמ תירוצ זה
נאמר אליבא דשמואל ,אלא שהוא ובר כדעת התו' בנדרימ )כח ,א( שמלכ
ישראל אינו הבעלימ על הקרקע בא"י  -א"י התחלקה לכל בני ישראל ולמלכ אינ
מכות להפקיע מאדמ את נחלת אבותיו לעצמו.
יתר התירוצימ וברימ כנראה שהמלכ רשאי להפקיע רכוש גמ למטרותיו
האישיות.
התירוצ האחרונ הוא" :פרשת המלכ לא נאמרה רק על המלכ שנמלכ על כל
ישראל ויהודה ומאת המקומ ואחאב לא מלכ על יהודה וגמ לא מלכ מאת
המקומ".
על ככ כתב הערוכ לנר שמ:
עיינ בר"נ שחולק על זה .וכוונת התו' ודאי אינו דכיונ דלא מלכ מאת המקומ על
יהודה לא היה לו דינ מלכ דהא אליהו רצ לפני אחאב ...ועוד אמריננ בהוריות )יא ב(
דמלכי ישראל ומלכי בית דוד אלו מביאינ לעצמנ כו' ...וע"כ צ"ל דכוונת התו' היא
דדוקא דינא דפרשת המלכ לא שייכי רק במי שנמלכ על כל ישראל ומאת המקומ
אבל לא שלא יהיה לו דינ מלכ בלא כנ.

דברינו עולימ בקנה אחד עמ דברי הערוכ לנר .גמ לתירוצ זה של התופות
שאחאב לא היה מלכ מאת המקומ ,הוא ודאי נחשב כמלכ שהרי הציבור שנשמע
לו והשתמש במטבעותיו הכיר במכותו ,ומלכ כזה לא גרוע ממלכ גוי שמטבעו
יוצא ואזרחי המדינה מכירימ בו .אמנמ ,גמ שמואל מודה שפרשת המלכ לא חלה
על מלכ כזה הנשענ רק על הכמת העמ ,ולכנ אחאב לא היה יכול להפקיע את
כרמ נבות .הכמת העמ מאפשרת הפקעת קרקעות רק לטובת העמ ותועלתו
ולא לצרכיו האישיימ של המלכ ,אלא א"כ כבוד בית המלוכה מצדיק זאת .אחאב
כמלכ ישראל הבינ שאינ ביכולתו ליטול את כרמ נבות ללא הכמתו.
איזבל אומרת לבעלה" :אתה עתה תעשה מלוכה על ישראל"?! כבת מלכ צידונ
היא הייתה רגילה לגישה מלכותית נוכרית לפיה המלכ הוא הריבונ וכל הקרקעות
ברשותו ובמכותו לנשל אדמ מנחלת אבותיו .אחאב ,אע"פ ,שנגרר אחרי אשתו
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והכני את עבודת הבעל לישראל ,היה בכל זאת מלכ ישראל ולא העלה על דעתו
אפשרות כזאת.
גמ לתירוצימ האחרימ ,שפרשת המלכ הייתה חוקית וחלה על אחאב ,מלכ ישראל
אינו בעה"ב על הארצ ולא יכול להפקיע נחלת אבות .בדיונ שבינ איזבל לאחאב
בולט אפוא ההבדל שבינ מלכ גוי למלכ ישראל.

יא .מדינת ישראל
ידועימ דברי הראי"ה במשפט כהנ
השלטונית של מדינת ישראל:

)קמד(

המהווימ תשתית הלכתית למכותה

וחוצ מזה נראימ הדברימ ,שבזמנ שאינ מלכ ,כיונ שמשפטי המלוכה המ ג"כ מה
שנוגע למצב הכללי של האומה ,חוזרימ אלה הזכיות של המשפטימ ליד האומה
בכללה .וביחוד נראה שגמ כל שופט שקמ בישראל דינ מלכ יש לו ,לענינ כמה
משפטי המלוכה ,וביחוד למה שנוגע להנהגת הכלל .ואפילו בענינימ פרטיימ ...אבל
למה שנוגע להנהגת הכלל ,כל שמנהיג את האומה דנ הוא במשפטי המלוכה ,שהמ
14
כלל צרכי האומה הדרושימ לשעתמ ולמעמד העולמ.

צריכ לומר שלא כל מכויות המלכ חוזרות לציבור ,אלא רק המכויות
הממלכתיות הציבוריות ולא כל המפורט בפרשת המלכ  -אלו זכויות אישיות של
מלכ שמתמנה כדינ מלכ ממש ,ובהעדר מלכ הנ איננ חוזרות לציבור .כוונתו רק
למכויות הממלכתיות הנחוצות להנהגת הציבור ,כגונ גיו העמ למלחמת מצוה.
מלחמה אינה יכולה להתקיימ על ידי יחידימ ,וזו משימה ציבורית שזקוקה
להנהגה מוכמת על הציבור .הראי"ה מוכיח את דבריו מהשופטימ שיכלו להוציא
את העמ למלחמות ,אכ פרשת המלכ לא חלה עליהמ ולא מצוות 'שומ תשימ
עליכ מלכ' שתהא אימתו עליכ ,וממילא יש ללמוד מכאנ שהנ איננ חלות גמ על
ההנהגה המוכמת 15.מעמדמ דומה אפוא לזה של השופטימ ,ולשופטימ לא היה
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מעמד של מלכימ אלא של נבחרי ציבור היונקימ את מכותמ מהציבור.

 .14ראה מאמרו המכוננ של הרב שאול ישראלי על 'מכות מודות שלטונ נבחרימ בישראל'
בקובצ "התורה והמדינה" א תש"ח.
 .15אמ כי ודאי שיש חובה לכבד את החוק כל זמנ שהוא אינו ותר את מצוות התורה.
 .16ראה הקדמת האברבנאל לפר שופטימ שמנה חמישה הבדלימ בינ מלכ לשופט .מדינת
ישראל שונה מהמ ,שכנ השופטימ היו בדרכ כלל מנהיגימ שבטיימ בעוד שהשלטונ
במדינת ישראל הוא כלל ישראלי.

פרשת המלכ
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מדינת ישראל נשענת על הכמת הצבור ,והיא מדינה יהודית דמוקרטית .יש לה
מכות מקבילה לזו של מלכות ישראל ,אולמ אינ לה דינ מלכ שנמשח ע"י נביא
ומונה על ידי בית הדינ הגדול.
בינ ככ ובינ ככ אינ למדינה מכות לשעבד את אזרחיה שעבוד הגופ .גמ למלכ
שנמשח ואפילו לשמואל שכל האמור בפרשת המלכ מלכ מותר בו ,אינ למלכ
מכות לשעבד אנשימ שעבוד הגופ .כשמ שאדמת א"י אינה שלו ככ גמ גופמ של
האזרחימ אינו שלו .אומנמ הוא יכול לגיי אנשימ לצרכימ מוימימ ,אכ לא
שעבוד הגופ ממש 17.אמנמ במכות המלכות והמדינה לגיי חיילימ למלחמה,
ומעצמ הגדרת המלחמה יש בה יכונימ ו'כזה וכזה תאכל החרב' ,אכ החיילימ
נלחמימ בחירופ נפש מכוח המצווה להגנ על ישראל מיד צר ולא מכוח המדינה .זו
מלחמת מצוה והמדינה היא רק המגרת הארגונית המוציאה לפועל את המצווה,
שכנ לא ניתנ לנהל מלחמה ללא ציבור מאורגנ שבראשו הנהגה מוכמת .זו
18
משמעותה של הממלכתיות שאליה התייח הראי"ה.

יכומ
כפי שנוכחנו לדעת המחלוקת בינ רב ושמואל אינה כה קוטבית כפי שברנו
בתחילה .גמ לרב יש למלכ מכויות שלטוניות ,אלא שהנ מבוות על הכמת
הציבור .גמ לשמואל מלכ ישראל אינו ריבונ-על אבולוטי שיכול לעשות כעולה
על רוחו .הוא מוגבל במכויותיו לפעול לטובת העמ .הנפקא מינה ביניהמ היא
בשטח האפור שבינ צרכיו האישיימ של המלכ לבינ הצרכימ הממלכתיימ.
בהעדר מלכ כולמ מודימ שהמכויות השלטוניות חוזרות לציבור .הציבור יכול
להאציל מכויות מתאימות לנבחריו ,ועליהמ לפעול כשליחי ציבור .אי לככ גמ
בא"י חל דינא דמלכותא דינא.
 .17וראה ב"מ עג ,ב שמלכ יכול לשעבד את מי שלא העלה לו מ ולמכרו כעבד .אכ הכ"מ
בהל' גזלה פ"ה הט"ז פירש שאינו יכול לשעבד את גופו ,אלא לכל היותר כעבד עברי.
ואפי' הרשב"א והריטב"א שפירשו שמ וביבמות )מו ב( שהמלכ יכול למוכרמ כעבד כנעני,
המדובר במלכ גוי שמתייח אל נתיניו כאל רכושו כמו קרקעות ארצו .אולמ מלכ ישראל,
כשמ שאינו בעלימ על אדמת א"י ככ אינו בעלימ על גופמ של אזרחי המדינה ,אלא לכל
היותר כעבד עברי ,ולכנ הוא מותר בפילגש כדינ אמה עבריה לאחר יעוד ,ר' הל' מלכימ
פ"ד.
 .18ראה אמונת עתיכ תשרי תשע"ח  ,177מאמרו של הרב ד"ר שראל וינברגר .הנחתו היא
שהמדינה המגיית חיילימ לצבאה משעבדת אותמ שעבוד הגופ מכוח משפט המלכ .ולא
היא :משפט המלכ לא נכלל במכות המדינה ,וגמ לפי משפט המלכ החיילימ אינמ קנויימ
למלכ בקניינ הגופ אלא שלוחימ מטעמ הציבור להילחמ מלחמות ה'.

