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  עדינה שטרנברג
  

  

  

  

תחילתו , נושא זה עמוק ורחב. במאמר זה בכוונתי לעסוק במושג המלוכה בישראל

במצוות מל� שבספר דברי� והוא ממשי� לעלות לכל אור� תקופת המלוכה 

  .וכ� מופיע בחזו� אחרית הימי�, והנבואה המקבילה לה

  

בספר המקדי� את , מחד גיסא. ערכי למל�-מוצאי� יחס דו� אנו "לכל אור� התנ

בימי� הה� אי� מל� 'נאמר כמה פעמי� הביטוי , ספר שופטי�, תקופת המלוכה

ועל ,  ביטוי המורה לכאורה על הצור� במל�1',בישראל איש הישר בעיניו יעשה

באותו ספר עצמו אנו , מאיד� גיסא. המצב הגרוע כאשר לית די� ולית דיי�

מסרב , ה נגלה אליו"שופט אשר הקב, שהיה שופט טוב ומצליח, י� את גדעו�מוצא

שופטי� (' ימשל בכ�' לא אמשל אני בכ� ולא ימשל בני בכ� ה': בתוק� למלוכה

סתירה . ה"ולאמרה זו מתלווה התחושה שבקשת מל� היא יציאה כנגד הקב, )כג, ח

יטוי במקומות נוספי�  כאמור היא באה לידי ב2,זו איננה ייחודית לספר שופטי�

ה "ובכל זאת הקב, בני ישראל מבקשי� מל� ושמואל מתנגד לרעיו� זה: �"בתנ

מדוע נתמלאה בקשת� בסופו , א� מל� הוא דבר שלילי. נות� לע� את מבוקש�

 את יחסו של דוד 3,כיצד נסביר את היחס החיובי ביותר לדוד המל�? של דבר

   

  .כה, כא; ) באלו הנוסח דומה ומקוצר–א , יט; א, יח(; ו, שופטי� יז   1

אלו המצדדי� במלוכה , יש שאמרו כי את ספר שופטי� חיברו שני בתי מדרש נבואיי� שוני�  2

- בר' ש: ראו לדוגמה, !"וכ� דעת החוקרי� ג� בנוגע לשאר המקורות בתנ, להואלו המתנגדי� 

במאמר זה אנסה להציע שיטה . 119' עמ, ו"תל אביב תשנ, )מקרא לישראל (שמואל א, אפרת

  .ולא כעשוי קרעי� קרעי�, ! כמכלול אחד"כוללת יותר הרואה את התנ

יחזקאל ';  מלכ� אשר אקי� לה�דודאת להיה� ו- א' ועבדו את ה '–ט , ירמיה ל: ראו לדוגמה   3

 מל! עליה� ורועה אחד יהיה לכל� ובמשפטי ילכו וחקותי ישמרו ועשו דודועבדי  '–כד , לז

 ומדרשותמקראות
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במאמר זה אנסה לעמוד על מהותו של ''? המשיח 'ו'' בחיר ה'המל� לשאול וכינויו 

  . היחס בינו ובי� הע� על תפקידיו של המל� ועל, היחס למל�

  

;  הציווי על מל� בספר דברי�–לצור� עיו� זה אתמקד בארבע פרשיות מקראיות 

וכ� סוגיות ; סיפור בקשת המל� בספר שמואל; אבימל� ומשל יות�, סיפור גדעו�

  .תהלי� וספרות הנבואה, בספרי מלכי�מענייני מלכות דוד ושלמה 

  

. כל אחת מהפרשיות דלעיל אוצרת בתוכה שאלות רבות וכיווני� פרשניי� שוני�

במאמר זה . כל אחת מ� הפרשיות כוללת בתוכה אפשרות למאמר בפני עצמו

את המחלוקות העקרוניות השזורות , אנסה להראות את השווה שבי� כל הפרשיות

סופו של דבר אראה כיצד הכול מתקשר לדרכי� השונות וב, �"בכמה מקומות בתנ

� בהתייחסויות "כמו כ� אנסה להראות קו אחיד של התנ. להבי� את מצוות מל�

  4.השונות למל�

  

  !'?שום תשים עליך מלך'

  

בעיקר בעקבות הסתירה בי� הציווי , נחלקו הפרשני� בשאלת יחס התורה למלוכה

להי� נת� ל� וירשתה וישבתה בה - א'כי תבא אל האר& אשר ה': בספר דברי�

–יד, יז(' שו� תשי� עלי� מל�. ואמרת אשימה עלי מל� ככל הגוי� אשר סביבֹתי

ישנ� שתי דרכי� ). א ח"שמ(לבי� יחסו של שמואל לבקשת הע� לקבל מל� , )טו

להבי� שמצווה זו היא חובה כמו הרבה , האחת. עיקריות להבי� את הציווי בדברי�

,  האחרת5.הכרתת עמלק וכיוצא באלה, ברית מילה,  פסח–ורה מצוות אחרות בת

דיני , אפשר להבי� מצווה זו כרשות בדומה למצוות הקשורות למלחמת רשות

ואמרת 'לפי ההבנה שמצווה זו היא רשות מתפרש הביטוי  6.'גירושי� וכו, שומרי�

   

בו בני ישראל ובקשו את ה '–ה , הושע ג'; אות�  מלכ� ופחדו אל דוידלהיה� ואת -א' אחר יש$

  .'ואל טובו באחרית הימי�' ה

פרשני� על : ר! המאמר הובאו מ� המהדורות האלההפירושי� הקלסיי� שמצוטטי� לאו  4

: ג מתו!"תרגו� יונת� ורלב, ק"פירושי רד; ה"ירושלי� תשנ, חומש תורת חיים: התורה מתו!

�שמואל א: ומתו!; ז"רמת ג� תשנ, ער! מנח� הכה�, מקראות גדולות הכתר, שופטים- יהושע

  ].ד"חש[אביב תל , ם" מלבי�אוצר הפירושים : � מתו!"פירוש המלבי; ש�, ב

  .ספורנו, �"כ! מפרשי� רמב  5

  .ע"כ� מפרש ראב  6
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וש ויש פיר 7.רצו� שאינו מחויב כלל וכלל, כרצונו של הע�' אשימה עלי מל�

אלא היא א� מצווה , מרחיק לכת שלפיו לא רק שמצווה זו היא מצוות רשות

 משווי� מצווה זו למצוות 8ההולכי� בדר� זו. המדברת על מצב לא רצוי, שלילית

לא דברה תורה אלא , 'י ש�" וכפי שכותב רש9,)יד–י, דברי� כא(אשת יפת תואר 

דבר דומה נית� לומר כא� . 'ה מתירה ישאנה באיסור"שא� אי� הקב. כנגד יצר הרע

ובמקו� שיעמידו , יבקשו מל�, בגלל יצר הרע, ה מראש שבני ישראל" חזה הקב–

  .הוא נות� לה� פרטי� ודיני� כדי שיעמידו לה� מל� בהיתר, מל� באיסור

  

מונחות בבסיסו של הדיו� בגמרא על אודות מצוות , האפשרויות הפרשניות הללו

בבלי (דנה הגמרא , פט המלוכה בספר שמואלאגב הדיו� לגבי תוק� מש. מל�

  :בתוק� מצוות מל� בספר דברי�) ב"סנהדרי� כ ע

  

: שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: וכן היה רבי יהודה אומר

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

נאמר ש, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן: רבי נהוראי אומר

.'ואמרת אשימה עליהם מלך וגו) דברים יז(
10   

  

יהודה רואה ' ר: האמביוולנטיות בשאלת המל� מוצגת במחלוקת זו באופ� ברור

שלפיו גלוי וידוע , נהוראי רואה את הצד השלילי' את הצד החיובי של מל� ואילו ר

י� מתברר שכאשר כל אחד מ� הַתנא. א� אי� הדבר רצוי, שבני ישראל יבקשו מל�

 בי� לטוב –אות� לשיטתו  יידרש להתמודד ע� המקורות הסותרי� הוא יסביר

יהודה לשיטתו ואת המקורות ' את המקורות המחייבי� יזקו� ר. ובי� לרע

   

לדעתו יש זמ� שבו מל! .  מפשר בי� שתי הגישות הללוהעמק דברי� בפירושו 'ב מוולוז"הנצי  7

את . ויש זמ� שבו המל! תלוי ברצו� הע�) ראו על כ! להל�, לאחר ירושה וישיבה(הוא חובה 

, כביטוי של רצו�) כ, דברי� יב(' ואמרת אֹכלה בשר'הוא מפרש בדומה לפסוק ' ואמרת'המונח 

  .ולא של אמירה מפורשת המנוסחת באופ� מסוי� בהכרח

8  �  .נהוראי בגמרא' דעת ר, ראו להל

, הנה א� כ� עני� המל! הוא בזה האופ� שאי� שאלתו מצוה': א ח"ראו פירוש אברבנאל על שמ  9

מו המל! ההוא ינתלה בו המצוה שיששע� היות , אבל הוא דבר רשות ודבר מפעל היצר הרע

פירוש דון יצחק אברבנאל על נביאים (' ל יתבר! מקרב אחיו ולא באופ� אחר-בבחירת הא

  .יד, וכ� ראו דברי ספורנו לדברי� יז). רח' עמ, ו"ירושלי� תשט, ראשונים

, משו� מצווה" שו� תשי� עלי! מל!" ד–לא נאמרה פרשה זו ': י על הגמרא ש�"פירוש רש  10

והיינו ג� אנחנו ככל "שגלוי לפניו שעתידי� להתרע� על כ! ולומר , אלא כנגד תרעומת�

  .' עתידי� את� לומר כ�–" ואמרת אשימה"שנאמר " הגוי�
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, השוללי� ייאל& להסביר כצד שלילי במצוות מלוכה שהיא בעיקרה דבר חיובי

יה מאוד בהבנת מכיוו� שהבנת הפרטי� במצוות מל� תלו. נהוראי' וההפ� בדעת ר

 ובראש� (אפתח בעיו� בכמה סיפורי� , �"ההשלכות של מצווה זו בשאר התנ

  .בקשת המל� שבספר שמואל א

  

נביא זק� שעבר זמנו ובניו אינ� -בפרק ח בשמואל א מתואר לכאורה שופט

שלכאורה הצדק חשוב ,  והע�11,ה� מטי� משפט ולוקחי� בצע, הולכי� בדרכיו

וירע ': תיאור הזה לא ברורה הזדעקותו המידית של שמואלעל פי ה. מבקש מל�, לו

כי לא אֹת� ': ' וכ� לא ברורה לנו תגובתו של ה12,)ו' פס, ש�(' הדבר בעיני שמואל

הרי לכאורה הע� ביקש אד� ). ז' פס, ש�(' מאסו כי אֹתי מאסו ממלֹ� עליה�

  . ל�ביקשו בני ישראל מבאמת על כ� עולה השאלה מדוע . שישפוט אותו בצדק

  

ישנ� כמה וכמה מקורות העוסקי� בבקשת בני ישראל למל� והסיבות המוצגות 

בני שמואל אינ� ראויי� להמשי� את .  ב13;שמואל זק�. א: לעתי� הפוכות זו מזו

כדי שהמל� .  ה16;כדי שהע� יהיה ככל הגויי�.  ד15;לצור� שיפוט הע�.  ג14;דרכו

   

רואה את הביקורת על בני שמואל בכ! שנשארו דווקא בבאר שבע ) ב, א ח"על שמ(� "המלבי  11

יקורת העולה מתו! הכתובי� היא א! נראה ברור שהב, ולא סבבו בכל האר) כשמואל אביה�

  .דווקא ביקורת על המשפט הלקוי

' יש שרצו לראות את תגובת שמואל כדבר הנובע מעלבו� אישי ושאי� כא� קנאות לכבוד ה  12

תל , ]!"עול� התנ [שמואל א, גרסיאל' מ; 122' עמ, ]2לעיל הערה [ אפרת-ראו בר(אלא לכבודו 

א! מכיוו� שאנו ', כי לא אֹת! מאסו' 'משתמע מדברי הוכ! לכאורה , )90–89' עמ, ו"אביב תשנ

נוכל לומר כי השאלה א� התנגדותו של , רואה את הדברי� באופ� שלילי' רואי� שא( ה

  .אישית אינה רלוונטית כל כ! לדיו�) ג�(שמואל הייתה רעיונית או 

כיוו� ששמואל א! מ, יש לשאול ממתי נהוג למצוא יורש למנהיג. 'הנה אתה זקנת': ה, א ח"שמ  13

 �עצמו כבר הציב את בניו בבאר שבע אפשר לשער שבני ישראל פחדו שה� יירשו אותו ולכ

בדומה להמלכת שלמה על ידי דוד לאחר (רצו להקדי� את המאוחר ולבקש כבר עכשיו מל! 

ייתכ� ג� שבני ישראל לא רצו ). א פרק א" עיינו מל–שאדוניה ניסה לרשת את דוד כבר בחייו 

תככי� פנימיי� ועל כ� לא ביקשו שופטי� אחרי� מוצלחי� יותר מבני שמואל אלא לגרו� ל

�  .דבר שממילא היה גור� שהבני� של שמואל לא ימשיכו את הנהגתו, החלפת השלטו

  .'ובני! לא הלכו בדרכי!': ה, א ח"שמ  14

' לשפטנוכאשר אמרו תנה לנו מל! ': ו' פס, ש�'; עתה שימה לנו מל! לשפטנו ככל הגוי�': ש�  15

א� היא משמשת . משמשת תיאור זמ� או תיאור סיבה' כאשר'אמנ� יש לשאול הא� המילה (

�ורק א� , אי� סעי( זה משמעותי בבואנו לדו� בשאלה מדוע בני ישראל ביקשו מל!, תיאור זמ

�מ� (' ושפטנו מלכנו': כ' פס, ש�; )נפרש מילה זו כתיאור סיבה נוכל להכניס פסוק זה לדיו

ויצא לפנינו ונלח� את ': כולל של הפסוק ש� נראה שהכוונה בבירור להמש! הפסוקההקשר ה

  ).בדומה לשיפוט של רוב השופטי�, היינו לשיפוט במוב� של מלחמה', מלחמֹתנו
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כדי שהמל� . ז 18;יד פלשתי�כדי שהמל� יושיע מ.  ו17;יילח� את מלחמות הע�

  19.יושיע מיד נחש העמוני

  

ואול� מבי� השיטי� על פי . מדוע באמת ביקשו בני ישראל מל� איננו יודעי� ממש

 20,שאינה מתייחסת לעניי� ישירות אלא אגב הזכרת שאול, ה"תגובתו של הקב

ושמואל יוצאי� נגדו באופ� ברור הוא הרצו� במל� ' נית� לראות כי הדבר שה

בעמי� אחרי� אנו מוצאי� כי תפקיד המל� אכ� היה . יילח� בשביל ע� ישראלש

ודבר זה עולה דווקא מתו� , לפקד על הצבא ולדאוג לרווחת הע� ולביטחונ�

שהעז לפלוש לאר& שכנה ולדרוש שתושבי , ההשוואה לנחש העמוני המל� החזק

ובמיוחד ' כל העמי�כ'דבר זה עורר קנאה ורצו� להיות  21.המקו� ינקרו כל עי� ימי�

רק פרק אחד לפני בקשת המל� מסופר  22.כאשר האיו� הפלשתי רב& יומ� וליל

 מועיל מל� ופרק אחד אחרי פרישת שמואל מתברר כמה, על מלחמה בפלשתי�

שמעז להציב נציבי� בכמה מחלקי האר& , כדי לצאת ולהילח� בפולש הזר הזה

  !).תי� אשר בגבעת בנימי�הכה את נציב הפלש, בנו של שאול המל�, יונת�(

  

   

והיינו ג� אנחנו ככל ': כ' פס, ש�'; עתה שימה לנו מל! לשפטנו ככל הגוי�': ה, א ח"שמ  16

  .'הגוי�

: נאמר על שאול טר� הגיעו לשמואל, טז' פס, וכ� בפרק ט) 15ל הערה וראו לעי(כ ' פס, ח, ש�  17

): יז' פס, ש�(ובהגיעו ', והושיע את עמי מיד פלשתי� כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי'

על אשר ביזו את שאול ַיבני הבִל, כמ� כ�. 'הנה האיש אשר אמרתי אלי! זה יעצֹר בעמי'

  ).כז' פס, י, ש�(' מה יִֹשענו זה'בהמלכתו שאלו 

  .עיינו בהערה קודמת  18

ותראו כי נחש מל! בני עמו� בא עליכ� ותאמרו לי לא כי מל! ': בנאו� הפרידה של שמואל  19

לכאורה המלחמה בנחש העמוני אירעה לאחר בקשת הע� למל! ). יב, א יב"שמ(' ימל! עלינו

שאול עדיי� היה (א! ייתכ� לומר שדברי� אלו קרו בער! בעת ובעונה אחת , והמלכת שאול

  .והאיו� של נחש התחיל לפני שבני ישראל ביקשו מל!) ה, א יא" שמ,בשדה אחר הבקר 

  .17עיינו לעיל הערה   20

  .א יא"שמ  21

אמנ� מתו! מצבותיה� וכתביה� של מלכי קד� משתמע כי לכאורה המלכי� ראו עצמ�   22

 ,The Code of Hammurabi: ראו חוקי חמורבי(כאחראיי� להביא את הצדק לעול� 
trans. T. J. Meek, in J. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts (ANET), 

N.J. 1969, pp. 163–165 ,� K.W. Whitelam, The Just King. Monarchical: וכ
Judicial Authority in the Ancient Near East, JSOT Supplement 12; Sheffield 

1979, p. 17תפקיד זה בא לידי ביטוי בעיקר על ידי חקיקת חוקי� תאורטיי� בר�, ) ועוד 

המלכי� היו שופטי צדק בהכרזותיה� א! לא . פעמיי�-לגמרי או על ידי מעשי� גרנדיוזיי� חד

  .בפועל ה� הדגישו בעיקר את חוסנ� הצבאי. בפועל
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, א ח"שמ(' אתה זקנת ובני� לא הלכו בדרכי�'נימוק� הראשוני של זקני ישראל 

אי� בני ישראל מבקשי� שופט חדש או ששמואל . אינו עומד במבח� המציאות, )ה

הוא יציאה , מלבד שיפוט,  שתפקידו המיוחד–אלא מל� , עצמו ימשי� לשפוט

ויצא לפנינו ': מתארי� את תפקידו הרצוי כ�ובהמש� דבריה� ה� , למלחמות

שאחר , אנו א� רואי� הל� רוח זה בקרב הע�). כ' פס, ש�(' ונלח� את מלחמֹתנו

מה 'ולא אמרו ?' מה ישפטנו זה'המלכת שאול לא אמרו המפקפקי� והמבזי� 

על לא האמינו ַיבני הבִל). כז, א י"שמ(?' מה יִֹשֵענו זה'אלא ?' יוסי� צדק זה

. א� ה� ביטאו את רצו� הע� למל� שיושיע, בו' יו של שאול ובבחירת הבכוחות

ואמנ� לאחר שהושיע שאול את הע� והראה את גבורתו במלחמתו ע� נחש 

מדוע לא קמו אנשי� קוד� לכ� כדי להילח� על . באו להיפרע מ� המבזי�, העמוני

,  ישראלנראה כי רק אחרי ששאול הוכיח את כוחו להושיע את! ?כבודו של שאול

שרק ביטאו בקול מה שסביר מאוד שאנשי� אחרי� (נוכחו הע� וכ� המבזי� 

  .שהוא ראוי למלו� על ישראל) חשבו

  

אמנ� לע� ישראל יש צור� במנהיג שישפוט . ה"כנגד זה יוצא שמואל ויוצא הקב

מי שמביא את , א� מי שמנצח במלחמה, ושידאג למערכת משפטית הוגנת

 אנו רואי� את 23.ה"הקב, כי א� מל� מלכי המלכי�, הישועה איננו בשר וד�

ה מציג את בקשת "הקב. ההתמודדות ע� התפיסה הזו של הע� לאור� כל הדר�

יש . כ� הדברי� משתמעי�, ואפילו לא כ� ה� הציגו את הדברי�. הע� כמאיסה בו

כא� השוואה ברורה לעבודה זרה ודבר זה יוב� א� נראה שהכול נובע מחוסר 

, ושה� רוצי� מל� בשר וד� שיילח� עבור�, ה הוא המושיע"האמונה שהקב

אילו אמרו '): ה, א ח"על שמ(ק "וכ� כותב הרד. ה"שימלא את מקומו של הקב

שהרי , לא היה הדבר רע בעיני שמואל" תנה לנו מל� שישפטנו ביושר ובאמונה"

זה " �שימה לנו מל"אבל כשאמרו [...] הכתוב מעיד כי בניו לא היו שופטי� ישרי� 

וה� לא היו צריכי� " ככל הגויי�"ועוד שאמרו . היה רע ומיעוט ביטחו� בהש�

  . 'כי הוא לוח� את מלחמות�', א� היו שומרי� דר� ה" ככל הגויי�"
   

לבחירתו של  המניע –" את� ל! מל! באפי"'גול� ' מהל! דומה לדברי� שמוצגי� כא� מביא א  23

א( הוא מדבר על השניות בי� משפט . 54–45' עמ, )�"תש(י  מגדים', שאול והתאמתו למלוכה

גול� מתייחס בעיקר למלוכת שאול . הוא המל! הלוח� ולא בשר וד�' חמה ועל שהולל

הוא מצביע על . ופחות לאמביוולנטיות הכלל מקראית, והאמביוולנטיות בנוגע אליו

כפי שנראה , ות שאול ומסביר בכ! את דחיית שאול מ� המלוכההבעייתיות הזאת במלכ

דבריו משלימי� ומרחיבי� את שייאמר להל� על אודות שאול האיש ועל הבקשה . בהמש!

בר� ה� מוצגי� מכיוו� קצת שונה ואינ� נוגעי� לכלל ההתייחסות במקרא למוסד , להמלכתו

  .המלוכה
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וזעקת� ביו� ההוא 'הוא סיי� באזהרה , כאשר אמר שמואל לע� את משפט המל�

). יח, א ח"שמ ('אתכ� ביו� ההוא' מלפני מלככ� אשר בחרת� לכ� ולא יענה ה

הע� מצפה מהמל� הנבחר להושיע אות� . 'יש כא� העמדה ברורה של מל� מול ה

כדי שיושיע ' ה� יפנו לה, ולכ� כאשר יכזיב המל� הנבחר', ובכ� זונחי� את ה

 וכ� כאשר בא שמואל לפני הע� כדי 24.אות� אבל הוא כבר לא יעזור בשלב זה

להי ישראל -א' כה אמר ה':  ואמרלהמלי� את המל� בסופו של דבר הוא הקדי�

אנכי העליתי את ישראל ממצרי� ואציל אתכ� מיד מצרי� ומיד כל הממלכות 

להיכ� אשר הוא מושיע לכ� מכל -ואת� היו� מאסת� את א. הלֹחצי� אתכ�

ברור ). יט–יח' פס, י, ש�(' רעותיכ� וצרֹתיכ� ותאמרו לו כי מל� תשי� עלינו

כחסר ' משו� שה� רואי� את ה,  שיושיע אות�לשמואל כי בקשת הע� היא למל�

ולכ� פתח שמואל את דבריו בהיסטוריה והדגיש . יכולת או רצו� לעשות זאת

ש� . כ� עשה ביתר פירוט בנאו� הפרידה שלו. הוא מושיע� של ישראל' שאכ� ה

' הוא מזכיר את כל הצרות שבאו על ע� ישראל וכמו כ� את השופטי� אשר ה

 את ירבעל ואת בד� ואת 'הוישלח [...] ת משה ואת אהר�  א'הוישלח  '–שלח 

–ח' פס, יב, ש�(' יפתח ואת שמואל ויצל אתכ� מיד אֹיביכ� מסביב ותשבו בטח

  ).יא

  

מתו� כל הנאמר לעיל יש להבי� את משמעות משפט המל� ואת מקומו בכל 

 ,עוסק בעניי� זה) ב"סנהדרי� כ ע(הדיו� מ� הגמרא שהובא לעיל . המהל� הזה

  :וכדרכו מציג מחלוקת

  

רבי ,  מלך מותר בו"כל האמור בפרשת מלך :  יוסי אומררבי, כתנאי

שנאמר , עליהםלא נאמרה פרשה זו אלא כדי לאיים : יהודה אומר

  . שתהא אימתו עליך"שום תשים עליך מלך 

  

ושהדיני� בפרשת מל� , סובר שיש מצווה למל�, כמו שראינו לעיל, יהודה' ר

' לפי ר. 'שתהא אימתו עלי�'שכ� א� יש צור� , לצור� מילוי המצווההוזכרו א� ה� 

אלא דברי� נלווי� , אי� ה� חלק מתפקידיו בהכרח.  בדברי� אלומותרמל� , יוסי

  .כי ה� אכ� לא עיקר תפקידו של המל�, שלא הוזכרו בתורה

  

   

  .' אשר בחרת� ב� המה יושיעו לכ� בעת צרתכ�לכו וזעקו אל האלהי�': יד, השוו שופטי� י  24
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יוסי על פי הדר� שבה ניסינו להבי� את סיפור בקשת ' אפשר להסביר את דעת ר

שמואל בא .  בני ישראל ביקשו מל� כדי שיושיע אות� ויילח� בעד�25.ל�המ

כדי שמל� יוכל להילח� כראוי . וסיפר לה� מהו משפט המל� של מל� כזה

את בניכ� יקח וש� לו במרכבתו ובפרשיו  '–ולהושיע את הע� הוא צרי� צבא 

נוס� ). בי–יא, א ח"שמ(' ולשו� לו שרי אלפי� ושרי חִמשי�: ורצו לפני מרכבתו

' פס, ש�(' ולחרש חרישו ולקצר קצירו '–על הצבא הוא ג� צרי� אוכל לחיילי� 

ולעשות  '–ג� כ� הבני� ? ומי יכי� כלי נשק אלו. צרי� ג� כלי נשק, חו& מאוכל). יב

תצטרכנה הבנות , את התבואה שיוציאו הבני�). ש�(' כלי מלחמתו וכלי רכבו

מוב� ). יג' פס, ש�(' קחות ולטבחות ולאֹפותואת בנותיכ� יקח לר '–להכי� לצידה 

ואת שדותיכ�  '–שלצור� הספקת האוכל הזה לצבא יצטרכו ג� שדות וכרמי� 

וזרעיכ� וכרמיכ� יע/ֹר ונת� . ואת כרמיכ� וזיתיכ� הטובי� יקח ונת� לעבדיו

כל הע� יגויס לטובת , סיכומו של עניי�). טו–יד' פס, ש�(' לסריסיו ולעבדיו

ואת עבדיכ� ואת  '–לה והתפקיד הר� של המל� להושיע את הע� המטרה הנע

צאנכ� . שפחותיכ� ואת בחוריכ� הטובי� ואת חמוריכ� יקח ועשה למלאכתו

  26).יז–טז' פס, ש�(' יע/ֹר ואת� תהיו לו לעבדי�

  

ואכ� אנו רואי� , משפט המל� כולל את הנוהל התקי� של מל� המנהל מלחמות

הוא בנה לעצמו צבא קבע וקיב& סביבו את בחורי בהמש� דרכו של שאול כיצד 

 במשפט המל� אמנ� יש פ� של הפחדה א� זוהי הצגת המציאות שבני 27.ישראל

א� נראה , נית� היה להבי� את דברי שמואל כהפחדה גרדא. ישראל חפצי� בה

אי� זה תפקידו האמתי של . 'מל� מותר בה�'פשוט שפרשה זו היא של דברי� ש

ל עמו ולכ� דברי� אלו אמנ� נדרשי� לצור� מילוי תפקיד מל� להילח� בשבי

אלא כא� בעקבות , א� אינ� מוזכרי� בתורה כחלק ממצוות המל�, ההושעה

שמואל מנסה להציג לע� את ההשלכות המעשיות לדבר , א� כ�. בקשת הע�

  .שאותו ה� מבקשי�

  

   

שהרי א( לדידו אי� אלו דברי� מהותיי� למל! ולפיכ! , יהודה הסברנו יתאי�' א( לשיטת ר   25

ראו להל� השלמה . הבחירה של שמואל במה להפחיד את הע� מורה א( היא לכיוו� שהסברנו

 .יהודה על אודות החטא בבקשת מל!' לדעת ר
, ב� ברק' ראו צ.  הדברי� הוא על פי הסתכלות הע� מ� הבחינה הרגשיתהסדר שבו נאמרו  26

תחילה מוזכרי� הבני� והבנות שה� . 90' עמ, ו"תל אביב תשנ, )!"עול� התנ (שמואל א

  .הקרובי� ביותר לאד� ורק לאחר מכ� הרכוש וכיוצא בזה

  .'ב� חיל ויאספהו אליווראה שאול כל איש גבור וכל ': נב' פס, יד, וכ� ש�, ב–א, א יג"ראו שמ  27
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.  לפנינועלינו להבי� אפוא מהו אכ� תפקידו של המל� שאותו התורה רוצה להביא

א� בעיו� , אעבור לסיפור שלכאורה הקשר בינו לבי� בקשת המל� אינו נהיר דיו

  .הוא הוא הסיפור שעומד לפנינו, חוזר

  

  'לא אמשֹל אני בכם'

  

ראינו לעיל שהל� הרוח בספר . הסיפור שבו נעסוק כעת הוא סיפור גדעו� ובניו

 אי� מל� בישראל בימי� הה�'שהרי , שופטי� הוא שמוכרח להיות מל� בישראל

פעמיי� : ביטוי זה ודומי� לו אנו מוצאי� ארבע פעמי�. 'איש הישר בעיניו יעשה

שש� הייתה ג� בעיה של עבודה זרה או בעיה , בהקשר של סיפור מיכה ושבט ד�

; וחוסר צדק שנהגו שבט של� כלפי אד� אחד,  וג� בעיה של עושק וגנבה28קרובה

שש� שוב אנו פוגשי� בעיוות מוסרי , בעהופעמיי� בהקשר של סיפור פילגש בג

סגנונו , שתוכנו, זהו סיפור קשה ביותר. ובנוהג מזוויע של שבט של� כלפי יחיד

רעי� 'אשר אנשיה� היו , ולשונו מקשרי� אותו בבירור לסיפור סדו� ועמורה

  )!יג, בראשית יג(' מאד' וחטאי� לה

  

באי� סיפורי , צדדי� במל�בניגוד למסקנה העולה מ� הפסוקי� לעיל המ, לכאורה

כאשר פנו בני ישראל .  מל� איננו רצוי–גדעו� ואבימל� ומורי� על הכיוו� ההפו� 

וא� נהג בשיקול דעת כלפי ,  הביס את צבאות האויב–שהיה מנהיג מצוי� , לגדעו�

לא אמשל אני בכ� ':  הוא התנגד בחריפות30, וביקשו ממנו למלו�29,המתנגדי� לו

ולא  'ולמרות קביעתו של גדעו�). כג, שופטי� ח(' ימשל בכ�'  הולא ימשל בני בכ�

, אבימל� ביקש לעצמו את המלוכה. אנו רואי� שההפ� הוא שקרה' ימשל בני בכ�

   

א! ג� היא נחשבת בדר! כלל לעבודה , באמצעות חפצי�' ייתכ� שהבעיה הייתה של עבודת ה  28

  .זרה

ואולי א( ', חצופי�'גדעו� הפעיל שיקול דעת באשר לשאלה מתי מתאי� להעניש שבט או עיר   29

ומתי ) יז–ה, ח שופטי� –סוכות ופנואל (אנשי� שסירבו להושיט סיוע בשעת מלחמה , בוגדי�

  ).ב–א' פס,  ש�–היחס לבני אפרי� (מתאי� לענות בלשו� רכה ועדינה 

א! מאפיי� , אמנ� לשו� מלוכה אי� כא�). כב, שופטי� ח(' משל בנו ג� אתה ג� בנ! ג� ב� בנ!'  30

לא , שתהיה המלכות לו ולזרעו': יד, ראו ספורנו על דברי� יז. ברור של המלוכה הוא השושלת

דבר זה מודגש בכמה . 'טי� שהיה השופט מול! הוא בלבד אבל לא זרעו אחריוכעני� השופ

פירוש הדבר הוא , )יד, א יג"שמ(' ממלכת! לא תקו�'כאשר בישר שמואל לשאול . כתובי�

הטובה שהובטחה ; )וכ� ראיה לכ! היא ששאול עצמו המשי! למלו!(שבנו לא ימלו! תחתיו 

ייתכ� שבני ישראל חשבו ששמואל . וכ� הלאה, אוליהוא הייתה שבני רביעי� ישבו על כיס

  .מצדד במלוכה היות שש� את בניו לשפוט תחתיו
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מה טוב לכ� המשֹל בכ� שבעי� איש כל בני ירבעל א� ': ובדברו אל בית אמו טע�

ר� במל� ההנחה של אבימל� הייתה שיש צו). ב, ט, ש�(' משֹל בכ� איש אחד

 לאחר 31.והוא הציע את עצמו) וייתכ� שדבר זה נובע מתו� בקשת הע� מגדעו�(

שלכאורה א� הוא ,  נשא משל– יות� –היחיד שניצל , שאבימל� הרג את אחיו

אלא שבעיו� מדוקדק נדמה שמשל יות� ). טו–ח, שופטי� ט(מדבר נגד המלוכה 

  .בא לומר את ההפ� הגמור

  

י "רש. א� בהבנת הנמשל נחלקו הפרשני�, וחדהבנת המשל איננה קשה במי

ורואה כל ע& כמייצג מנהיג אחר של , מתייחס לחיפוש ההיסטורי אחר מנהיג ראוי

 דבר  כאשר המל� שהע� בוחר בו בסופו של32,דבורה וגדעו�,  עתניאל–ע� ישראל 

רואה את , על פי תרגו� יונת�, ק"רד. דהיינו אבימל�, הפחות שבעצי�, הוא האטד

שאינו מביא , אלא את האטד, המשל כתמיהה מדוע לא ביקשו הע� מל� טובכל 

  .תועלת והוא קו& שרק מזיק

  

אשר תהו� , כל הפרשני� הללו רואי� את האטד בתור ע& מזיק וחסר תועלת

פרשני� אלו מציגי� את העצי� כסכלי� וחסרי . פעורה בינו לבי� שאר העצי�

א� לא ,  באבימל�–ובנמשל , רו באטדאשר לא מוב� כלל וכלל מדוע בח, היגיו�

  .מחוסר בררה או מטיפשות גמורה

  

שתציג את אנשי , נראה לי שאנחנו יכולי� לפרש את הדברי� בדר� שונה לגמרי

המש� המשל מתאר את הקללה . שכ� אמנ� כטועי� א� לא כטיפשי� גמורי�

 יבהנחה שאכ� אנשי שכ� המליכו את אבימל� כד. העתידה להגיע לאנשי שכ�

א� באמת את� מֹשחי� אֹתי למל� עליכ� בֹאו חסו ' :דהיינו, להיות בחסותו

' שמחו באבימל� וישמח ג� הוא בכ�': הוא אכ� ישמח, )טו, שופטי� ט(' בצלי

וא� אי� תצא 'הוא יתנק� בע� ויהיה הרס הדדי , א� ברגע שימרדו, )יט' פס, ש�(

אש מבעלי שכ� ומבית אש מאבימל� ותאכל את בעלי שכ� ואת בית מלוא ותצא 

  ).כ' פס, ש�(' מלוא ותאכל את אבימל�

   

ייתכ� שאבימל! טע� שעל פי גזרת אביו איש לא יתנדב ולפיכ! אפשרות הבחירה היא בי� כל   31

  )ב, שופטי� ט(' וזכרת� כי עצמכ� ובשרכ� אני'ולכ� הוסי( , בני גדעו� לבי� אבימל!

אלא שהוא אינו מציי� שמות אלא תכונות , הול! בכיוו� דומה) יב–ח, ל שופטי� טע(� "המלבי  32

וטוע� כי בקרב בני גדעו� נמצאו אנשי� שכאלה אול� ה� לא , ערב ומועיל, טוב: היאות למל!

ייתכ� שפנייה זו נמצאת . משתמע מדבריו שהייתה פנייה לבני גדעו� למלו!(רצו את המלוכה 

  ).'משל בנו ג� אתה ג� בנ!': מובעצ� הפנייה לגדעו� עצ
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א� . נית� לראות כי כל הסיפור המופיע לפנינו הוא כדוגמת הסיפור בספר שמואל

שלא היה חיפוש שכזה אחר מל� ראוי אלא שהעצי� , ק"נל� לשיטתו של רד

נוכל לומר שהעצי� , מייצגי� תכונות של מלכי� שאות� לא חיפשו אנשי שכ�

מייצג את ' להי� ואנשי�-יכבדו א'אשר בו , הזית. יצגי� תכונות רצויות למל�מי

  התאנה מסמלת את33.והביטחו� העצמי של הע� בזכות המל�, הכבוד וההדר

הוא מל� שמקד� את הע� , מל� מהבחינה הזאת. התנובה ואת הצמיחה הכלכלית

ה שבי� הגפ� מסמלת את השמח. התפוקה העצמית, בתחו� ההתפתחות והיצירה

 ( ) יג, שופטי� ט(' להי� ואנשי�-תירושי המשמח א': להי�-האנשי� ובי� א

  .'תחושת השמחה שמתו� עבודת ה

  

הוא הצמח , הוא זה שיודע להילח�, האטד הוא השיח הקוצני? מה מסמל האטד

 בני.  את זה רוצי� הע�34.שישמור על ביטחונו וכל מי שינסה לפגוע בו יידקר

קשה לה� שבכל כמה שני� מל� זר חדש ק� , יפותישראל שבעו צרות ורד

א� , כלומר. 'משל בנו ג� אתה ג� בנ� '–לכ� ה� פנו לגדעו� . ומשתלט על האר&

ובניו אחריו א� ה� יילחמו את , יהיה לנו מל� חזק שיוכל להילח� את מלחמותינו

 ,גדעו� לא הסכי�. ומלכי� זרי� לא ישובו, שוב לא יהיו באר& צרות, מלחמותינו

, ובמיוחד על פי בקשת הע�, בכ� שאבימל� הציע את עצמו למל�. א� בנו מסכי�

הוא א� הראה את , לאימות הצעתו. הוא הציע את שירותיו בתור מג� ומושיע

שופטי� (' שבעי� איש על אב� אחת'והרג את כל אחיו , כוחו בחיסול המתחרי�

  ).ה, ט

  

נועד ללחו� את מלחמות במיוחד מל� ש, המלכת מל�. לכ� מתייחס משל יות�

א� ': דורש, בפי יות�, אבימל�. כרוכה בוויתורי� מסוימי�, הע� ושאופיו לוחמני

 מהות ההמלכה כא� היא –' באמת את� מֹשחי� אתי למל� עליכ� בֹאו חסו בצלי

ובכלל זה עשיית דבריו והנאה פחותה מדברי� אחרי� , להיות בחסות המל�

ומל� שכזה ג� מטיל ).  אינ� נותני� פרותובוודאי, קוצי� אינ� מצלי� ממש(

   

כמו כ� מל! יכול . באמצעות שמ� הזית מעלי� את מעמדו של האד� והופכי� אותו לחשוב  33

יכולה להתפרש ה� כש� קודש וה� ' להי�-א'המילה . להעלות את חשיבות הע� ולתת לו כבוד

יה ג� שלה� ה(הכוהני� : בשמ� מושחי� את בחירי הע�. ככינוי לשופטי� או למנהיגי�

וייתכ� שזה , המשיחה בשמ� מסמלת העלאה בדרגה של חשיבות. מלכי�הו) תפקיד שיפוטי

  .בהקשר של שיפוט

והמעלה שלו נגד יתר אילני , האטד שהוא גרוע בכול� וחסר כל תועלת': �"וכ� כותב המלבי  34

  ).די, פירוש על שופטי� ט(' א לקרב אליו כי מלא חנית וחצי� וקוצי� מכאיבי�"סרק מה שא
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וא� אי� תצא אש מ� האטד ותאכל את ארזי ': מרות ומצפה לשיתו� פעולה מלא

 הוא יהרוס את כל המערכת,  א� מישהו יסרב פקודה– 35)טו, שופטי� ט(' הלבנו�

א� אכ� הבחירה במל� כדי שיילח� את המלחמות היא רצו� , ועל כ�. ויישא בעונש

 את� תקבלו מג� –) יט' פס, ש�('  באבימל� וישמח ג� הוא בכ�שמחו': הע�

: תהיה אנדרלמוסיה, א� א� לא. והוא יקבל את הכבוד והשלטו� הרצוי, ומושיע

   36).יח, א ח"שמ(' וזעקת� ביו� ההוא מלפני מלככ�'

  

שעשה אחר  כפי, יות� מביא לפני הע� את משפט המל� ואת התוצאות הצפויות

זוהי הסיבה . דינ� של המבקשי� מל� לצור� ישועה מ� העמי�זהו . כ� ג� שמואל

' הלא אמשל אני בכ� ולא ימשל בני בכ� ': שגדעו� סירב לבקשת הע� שימלו�

: גדעו� אומר למבקשי� מל�. 'בקשת המל� כא� באה כנגד שלטו� ה. 'ימשל בכם

! אינכ� אלא טועי�, א� את� חושבי� שפתרו� הצרות יבוא על ידי המלכת מל�

והוא ג� זה שמביא את הצרות כאשר הע� (הוא המושל והוא המושיע ' ה

, כמו כ� אנו רואי� שיות� איננו נושא משל על שמל� הוא דבר שלילי!). חוטאי�

ושיש תכונות שה� , אלא מנסה להראות שיש תכונות של מל� שה� חיוביות

� הגנה לצור(ומל� בעל תכונות שליליות אלו ולצרכי� שליליי� אלו , שליליות

  .אינו המל� הרצוי) צבאית

  

 מל� הוא דבר –אלא מסר אחד , אי� כא� מסרי� סותרי� בספר שופטי�, א� כ�

  .א� מל� לצור� מלחמה אינו המל� הרצוי, רצוי והע� נזקק לו

  

  )א, תהלים עב(' להים משפטיך למלך תן-א'

  

אמתי מהו תפקידו ה? מהו אפוא המניע הנכו� שצרי� לעמוד מאחרי בקשה למל�

אליעזר ' נמצא את דעת ר, א� נחזור לגמרא בסנהדרי� שהובאה לעיל? של המל�
   

! ה� סמל לחזקי� "ארזי הלבנו� לאור! כל התנ. דווקא' ארזי הלבנו�'יש לשי� לב למינוח   35

). טז, ש� קד; ה, תהלי� כט; ח, ש� יד; יג, ראו ישעיה ב(שבעצי� ובהשאלה לחזקי� שבאד� 

ייתכ� שיות� רומז שישנו באטד כוח אפילו להרוס את ארזי הלבנו� א! הדבר תלוי 

יצר ההרס העצמי של . מדי דבר שבהמש! נראה שקשה לה�,  אליובהתמסרות� המוחלטת

  .האטד עתיד לגרו� שהוא יהיה חומר בערה שישרו( א( את ארזי הלבנו� שקרבו אליו

ההֹלכי� לרדת ': ג–ב, תיאור הקללה והמידה כנגד מידה של יות� מקביל לדברי ישעיה ל  36

והיה לכ� מעוז פרעה לבֹשת . י�לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצר, מצרי� ופי לא שאלו

-מכוו� לחסיו� צבאי' לחסות בצל'אי� ספק שא( ש� המונח . 'והחסות בצל מצרי� לכִלמה

  .מדיני
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בפירוש הסתירה שבי� מצוות המל� בספר דברי� לבי� ההתייחסות לבקשה למל� 

  : בספר שמואל

  

תנה לנו מלך 'שנאמר ,  כהוגן שאלו"זקנים שבדור : רבי אליעזר אומר

והיינו גם אנחנו ככל 'שנאמר , אבל עמי הארץ שבהן קלקלו', לשפטנו

  .  'הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו

  

 מל� הוא –ומסביר אותה , אליעזר מצביע על האמביוולנטיות שהוצגה עד כא�' ר

 ה� רצו מל� –לזקני� שבדור היו כוונות טובות . א� הדבר תלוי בכוונות, רצוי

 ה� רצו –ות היו לה� כוונות שלילי', קלקלו' ואילו עמי האר& 37,שישפוט אות�

  .דהיינו ינהיג אות� מבחינה צבאית, מל� שיצא ויבוא לפניה�

  

 המל� צרי� ליצור סדר 38.תפקידו המרכזי של מל� הוא לשפוט את הע�, לפיכ�

הדבר בולט על הרקע שבו מופיעי� הפסוקי� בספר שופטי� . מוסרי בעול� הזה

 ,ל עיוות מוסרפסוקי� אלו באי� בהקשר ש,  כאמור–המעידי� על הצור� במל� 

במקומות שבה� רק מל� היה יכול , או בבעיה של שבט של� הנוהג ברשעות

  39.להפעיל סמכותיות ולעשות את הדבר הנכו�
   

וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו 'בפסוק ' כאשר'על פי פירוש זה יש לראות את המילה   37

  .כתיאור זמ� ולא כתיאור סיבה) ו, א ח"שמ(' תנה לנו מל! לשפטנו

להמלכת ' א! לכאורה מעבר להסכמת ה, אליעזר אמנ� טוע� כי זקני� שבדור כהוג� שאלו' ר  38

למונח . ייתכ� שהדבר תלוי באמביוולנטיות של המושג שופט. אי� לכ! זכר בפסוקי�, מל!

הפרשה כא� , דב- ר יונת� ב�"על פי דברי� ששמעתי מד. לוח� וד�: שופט ישנ� שתי משמעויות

ייתכ� שבפשט הפסוקי� א( הזקני� , לכ�. המשמעות של המושג-משתמשת בבירור בדו

' תנה לנו מל! לשפטנו'או ליתר דיוק כאשר מדובר על , התכוונו לשיפוט במוב� המלחמתי

ר הירש על "וכ! כותב הרש. 'ויצא לפנינו ונלח� את מלחמֹתנו'הכוונה היא אותה כוונה כמו 

ה לעשיית משפט כלפי פני� אלא לייצוג איננ" ושפטנו מלכנו"בפסוק זה ': יד, דברי� יז

ובהוראה זו כל האנשי� שקמו להגנת העצמאות של אר) ישראל . להגנה כלפי חו), משפטי

הוא ברוב המכריע של המקומות לסייע " שפט את"ופירוש " שופטי�"וע� ישראל קרויי� 

, משי תורהחמשה חו, ר הירש"רש(' "שפטו דל ואביו�: "כ!. לאד� לקבל את המגיע לו במשפט

ואמנ� (צרי! להילמד ממקומות אחרי� , לפיכ!, תפקיד המל! בתור שופט). �"ירושלי� תש

ובכ! העדיפו , היינו יחוקק, � שלדעתו הבעיה הייתה דווקא בבקשה שמל! ישפוט"ראו דברי הר

 ן השלם"דרשות הר מתו! –דרשה יא , � בדרשות" ר–המחוקק ' את המל! המחוקק על פני ה

  ).תיא והלאה' עמ, 2003ירושלי� , ארות משהע� פירוש ב

סמכות , למל! יש סמכות נרחבת על כל הע�. כא� בולט יתרונו של המל! לעומת השופט  39

�שופטי� מקומיי� לא היו יכולי� . הנובעת בי� היתר מהשושלת החזקה ומקביעות השלטו

, טי�כמתואר בספר שופ. להשפיע בהכרח על מקומות שלא בתחו� שיפוט� המצומצ�
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 פסוקי� רבי� מורי� על 40.�"את התפקיד הזה למל� אנו מוצאי� לכל אור� התנ

  .זהו תפקידו האמתי של מל�. מנהיג הצדק, הכיוו� הזה של המל� השופט

  

שבעצ� ,  יכולי� להבי� את היחס החיובי כל כ� לתקופת דוד ושלמה בנומכא� אנו

אמנ� דוד עוד עסק בכיבוש הארצות והעמי� . ייצגו את המלכי� האידאליי�

למשל בתיאור גבורותיו . א� תפקודו בתור שופט בלט לאור� כל הדר�, שמסביבו

, ת דודהעוסקי� במלכו, בפסוקי� החותמי�, הרבות של דוד בשמואל ב פרק ח

ודברי� אלה ה� סיפה של ' ויהי דוד עֹשה משפט וצדקה לכל עמו'מצייני� דווקא 

מלכות דוד מתבטאת ). טו' פס, ש�(' וימל� דוד על כל ישראל'הפסוק שמתחיל 

. דבר זה ניכר א� בדר� של אנשי� להעביר מסר לדוד. אפוא בהיותו שופט לעמו

 וכ� יואב 41, לפניו בעיה משפטיתהוא הציג, כאשר נת� הנביא בא להוכיח את דוד

 42.שלח אישה בבעיה הנתונה לתחו� השיפוט של המל�, בנסותו לעורר את המל�

הוא תק� אותו בנקודה , כאשר אבשלו� רצה לערער על המלכות של אביו, כמו כ�

  43.זו בדיוק

  

. אצל שלמה תחו� זה בולט עוד יותר, א� אצל דוד תחו� השיפוט בולט במיוחד

להי� משפטי� -א, לשלמה' פותח ב44מזמור בתהלי� המיוחס לשלמהלא לחינ� ה

נגלה ' גדולתו של שלמה ניכרת בכ� שכאשר ה). א, עב(' למל� ת� וצדקת� לב� מל�

לב שֹמע לשפֹט את עמ� 'הוא ביקש , אליו בחלו� והציע לו כל דבר שרק ירצה

כרות ע� ידבר זה הוא ביקש דווקא מתו� הה). ט, א ג"מל(' להבי� בי� טוב לרע

כי מי יוכל לשפֹט את עמ� 'וכ� סו� הפסוק , תפקיד המל� והאחריות הבאה בצדו
   

כאשר השבטי� הרחוקי� לא ראו , השופטי� א( לא היו מסוגלי� לגייס את הע� למלחמות

למל! יש יתרו� . ה� לא היו כפופי� לשופטי� מבחינה מוסרית, כמו כ�. צור! להירת� למשימה

דבר זה משתמע מתיאור התנהלותה (כאשר אנשי� נזקקו לשופט ה� פנו אליו ביזמת� : נוס(

המל! , לעומת זאת]). ה, שופטי� ד[' ויעלו אליה בני ישראל למשפט ':של דבורה הנביאה

אינו תלוי בע� ולכ� יש לו אפשרות להתערב בדברי� , ומהשושלת' שסמכותו מאת ה

  .ממלכתיי� וג� להכריע בשאלות גדולות וחשובות יותר

ב "דה; יד, י כטמשל; ה, ירמיה כג; א, ש� לב; ו, ישעיה ט; ה, ב טו"מל; מ, א כ"מל; ב, ב טו"שמ  40

  .ח ועוד, ט

  .ב יב"שמ  41

 סיפור האד� שהרג את אחיו ורוצי� גואלי הד� לנקו� את דמו ובכ! להותיר את –ב יד "שמ  42

  .האישה ללא זרע

  .ו–ב, ב טו"שמ  43

ירושלי� , ]דעת מקרא[ תהלים, חכ�' ראו פירושו של ע(בי� שהוא אמרו ובי� שנאמר לכבודו   44

  ).תכג' עמ, �"תש
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א� , אמנ� לא נותרו לשלמה עמי� רבי� שנגד� היה צרי� להילח�. 'הכבד הזה

 45.לשכנתהדברי� היוצרי� השוואה בי� מלכות אחת , הוא ג� לא בחר עושר וכבוד

מר משנגמרו המלחמות בעמי� תפקידו של המל� לא נג. הוא בחר דווקא חכמה

א� גדולתו של שאול בעיני הע� . הוא א� מתחיל, להפ�. שנגד� היה צרי� להילח�

 גדולתו של שלמה בעיני הע� באה 46,באה בעקבות ניצחונו על נחש העמוני

 –שרבי� הדיוני� כיצד יש להבי� אותו , בעקבות הכרעתו במשפט סבו� ומורכב

 – משפט זה ל שלמה בא דווקא בעקבות ביסוס המלוכה ש47.משפט הזונות

ומיד אחר כ� ) כח, א ג"מל(' וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המל�'

לא רק כי שלמה הוא המל� האידאלי . 'ויהי המל� שלמה מל� על כל ישראל'נאמר 

 שהיה עשיר  ולא רק משו�48,בתקופתו אנשי� ישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו

וכ� , אלא דווקא בגלל היותו עושה משפט, י� טובי�לאומי-ופיתח קשרי� בי�

אשרי אנשי� אשרי עבדי� אלה העֹמדי� לפני� תמיד 'אומרת מלכת שבא 

  ).ח' פס, י, ש�(' השֹמעי� את חכמת�

  

  לכאורה הדברי�49.שאלה ידועה היא הא� מלכות שאול נדונה מראש לכישלו�

א� , אבד את המלוכהמוצגי� כאילו חטאיו של שאול ה� שגרמו לו ולשושלתו ל

יש , )י, בראשית מט(' לא יסור שבט מיהודה ומחֹקק מבי� רגליו'על פי הפסוק 

הא� ! ? דוד ובניו–לשאול הא� לא היה ברור לכול� מראש שהמל� יבוא מיהודה 

   

45  �.  הכבוד של הזית והעושר של התאנה– שאלו דווקא שתי תכונות שעלו במשל יות� מעניי

�  .מסתבר שא( ש� יתרונותיה� של אלו מוצגי� ביחס לאטד ולא כמעלות גדולות בפני עצמ

 .א יא"שמ   46
  .כח–כד, א ג"מל  47

48   �  .שא( פסוק זה מתקשר מיד למשל יות�מעניי

בחירתו '(פז ' ר. מגדיםפז ואברה� גול� מעל דפי שאלה זו היא הבסיס להתפלמסות של רות   49

מנסה להראות כיצד מתארי� ) 44–35' עמ, ]ט"תשמ[ ח מגדים', של שאול והתאמתו למלוכה

בקשת אתונות ,  ענווה–הכתובי� את אופיו של שאול בהתא� לדרישות המנוסחות בתורה 

שלונו היא תולה את כי. וחוסר יחס לנשי�, המעטה בחשיבות ער! הכס(, )ולא סוסי�(

 להל� אנסה. 'בתכונת אופי מתו! הרשימה בדברי� יז שחסרה לשאול והיא הציות לצו ה

וממילא ייתכ� , אלא מנסיבות המלכתו, להראות כי כישלו� שאול לא נבע בהכרח מתכונותיו

) 23לעיל הערה (גול� ' א( א. שלצור! כ! נבחר מל! שלא היה לו סיכוי ממשי להעמיד שושלת

בר� גול� תולה את כישלו� מלכות , מייחס חשיבות רבה להבנת תפקיד המל!, ו לפזבתגובת

הטעות של שאול הייתה נעוצה במחשבה המוטעית , לדעת גול�. שאול דווקא באופיו של שאול

. ה"ואול� הסמכות היא מהקב,  הוא חשב שהסמכות מ� הע�–על אודות מקור הסמכות שלו 

. וראו עוד להל�, וה� ה� שגרמו למפלתו, ו ששאול צדקבר� נסיבות ההמלכה לכאורה העיד

  .דבריו של גול� משתלבי� היטב בדברינו ולהפ!, מכל מקו�
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להדיח אותו כדי שהשושלת ' חיפש תירו&'ה המלי� את שאול ואחר כ� רק "הקב

  ?תוכל לקו�' הראויה'

  

שכ� מלכות הקמה על סמ� בקשת , לת שאול נדונה מראש לכישלו�נראה כי שוש

מלכות שאול קמה בעקבות הדרישה למל� . עתידה מראש ליפול, ע� למל� לוח�

דיבר ע� ' כאשר ה. דרישה בלתי פוסקת שניכרה בכל פעולותיו, שיושיע את הע�

מחר אשלח אלי� איש מאר& בניִמ� ': שמואל על המנהיג העתידי הוא אמר

חתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלשתי� כי ראיתי את עמי כי ומש

 א� לא, למעשה נות� לע� את מבוקש�' ה 50).טז, א ט"שמ(' באה צעקתו אלי

זה יעצֹר 'על שאול ' וכ� אומר ה. נראה כי המל� שהמלי� ממלא את רצונותיו

ועל , חוזק� מראה הרבה פעמי� על "ר בתנ"השורש עצ). יז' פס, ש�(' בעמי

  מכא� ואיל� הביע הע� את הרעיו� שהמל� נבחר כדי להושיע51.הושעה מיד צר

  .ובסופו של דבר אנחנו רואי� שא� שאול הרגיש שתפקידו להג� ולנצח, אותו

  

. הע� הביע אמו� בשאול רק לאחר שהוכיח את כישוריו במלחמה נגד בני עמו�

הוא לא חיכה , ת הקרב�כאשר שאול היה צרי� לחכות לשמואל כדי להקריב א

כי ראיתי כי נפ& הע� מעלי ואתה לא באת למועד הימי� 'והסיבה שנת� היא 

וצו , המלחמה דוחקת,  הע� דוחק–) יא, א יג"שמ(' ופלשתים נאספים מכמש

שצריכה הייתה להיות דתית , אפילו את מלחמת עמלק. הנביא יכול לחכות

ול נצטווה על ידי שמואל שא. הפ� שאול למלחמה של הצלה והגנה, במהותה

א� החיה את הצא� והשאיר את , הוא אמנ� הרג את הע�. להכרית את זרע עמלק

. הסיבה שנת� ששאול לכ� שהחיה את הצא� היא חמלת הע� על הצא�. המנהיג

. אלא כמלחמה מדינית, בעצ� שאול לא ראה את המלחמה כמלחמת חרמה דתית

   

ה אינו מגדיר אותו כמל! אלא כנגיד "הקב, יש לשי� לב שבהיכרות הראשונית שלנו ע� שאול  50

לנגיד ' ו הלו איש כלבבו ויצוה' ִבקש ה': שמואל מכנה את שאול נגיד, וכ� לאחר מלחמת מכמש

שבהקשר זה מלכותו של שאול מוזכרת א! הוא אינו מוגדר  א( על פי, )יד, א יג"שמ(' על עמו

למשח! למל! על עמו על ' אתי שלח ה': שאול מוגדר מל!, רק לפני המלחמה בעמלק. מל!

בהמש! המאמר אתייחס להבדל בי� מלחמת עמלק לבי� מלחמות ). א' פס,  טו,ש�(' ישראל

,  לוח�,הגדיר את שאול כנגיד ' יש לומר שעד מלחמת עמלק ה). ות בעיני התורהלפח(רגילות 

במלחמת עמלק יכול היה . מלכותו התבטאה א! ורק באפשרות שתהיה לו שושלת. שר ומנהיג

מצוות עמלק ( ולכ� הוא הוגדר מל! – המביא את הצדק –שאול להוכיח את עצמו כמל! 

ואז הוא נכשל בתפקיד ) במצוות מל!, ובאה לעיליהודה שה' כפי שרואי� בדעת ר, קשורה

  .המל!

  .ועוד, ט, כב, ש�; כ, ב יג"דה; כא, כא, ש�; י, א יד"מל; ז, חשופטי� י; לו, דברי� לב  51
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ושאול לכד  '–את מלחמות שאול דבר זה בא לידי ביטוי בפסוקי� המסכמי� 

א� אצל דוד תיאור מלכותו כולל עשיית ). מז, א יד"שמ(' המלוכה על ישראל

ואצל שלמה תיאור ביסוס המלוכה הוא תיאור שלמה המל� , משפט וצדקה

: כא� מתברר כיצד העמיד שאול את המלוכה, להי� בקרבו-אשר חכמת א, השופט

סביב בכל איביו במואב ובבני עמו� ובאדו�  המלוכה על ישראל וילח� לכדושאול '

ויצל את  ויעש חיל וי� את עמלק. ובמלכי צובה ובפלשתי� ובכל אשר יפנה ירשיע

  ).מח–מז' פס, ש� (52'ישראל מיד ֹשסהו

  

. ומדוע נלקחה ממנו המלוכה, כעת אנו מביני� מדוע נכשל שאול במלחמת עמלק

לא היה מל� שבא להוציא הוא . של הע�' שוסהו'שאול ראה את עמלק בתור 

הוא לא בא להנהיג את הע� בדרכי התורה . לפועל אמתות מוסריות ודתיות

וכ� נראה שג� תוכ� , חמה ובהצלהותחילתה של מלכות שאול בל. 'ובמשפטי ה

דבר זה ג� מסביר את פשר בואו . שאול ראה את המלחמה כעניי� מדיני. המלוכה

' א שאול הכרמלה והנה מציב לו ידוי0גד לשמואל לאמר ב': של שאול לכרמל

המסמלת את ניצחונו של שאול , יד זו היא ככל הנראה אנדרטה). יב, א טו"שמ(

 ה"מלחמה שהקב,  מלחמה של ע� ישראל ע� עמלק53.ואת ניצחו� הע� בהנהגתו

לא הייתה צריכה להסתיי� בהקמת , הכריז עליה עוד בימי נדודי ישראל במדבר

  55. וא� לא בלקיחת המל� בשבי54,ר וד�אנדרטה המביעה ניצחו� בש

  

 כאשר הנשי� החלו –את מלכותו הכוחנית של שאול אנו רואי� בעוד מקומות 

ויאמר  '–הופיע פחדו של שאול מפני דוד ' הכה שאול באלָפו ודוד ברבבֹתיו'לשיר 
   

: א( הפעולה המתארת את טיב המלוכה של שאול לקוחה מעול� המלחמות, באופ� אירוני  52

  ).לב, משלי טז: עיינו(' לכד'

53   �ילקוט (אמנ� הפרשני� הקלסיי� פירשו יד זו כמקו� ). 23לעיל הערה (ראו מאמרו של גול

מצודת ציו� , יב, א טז"מצודת דוד שמ, התרגו� המיוחס ליונת�, תשא רמז תתקלד- כי,שמעוני

או ]) 'אז מקו� לעבודת ה, א� לא מזבח[ג "רלב, י"רש(כמזבח , )יח ועוד, ב יח"ק שמ"ורד

יח מצביעה יותר , ב יח"בשמ' יד אבשלו�'שהשוואה לא! נדמה , )ק"רד(כמקו� חלוקת שלל 

, א"ירושלי� תשמ, )דעת מקרא (שמואל א, קיל על אתר' לכיוו� של אנדרטה וראו פירושו של י

  .קמו' עמ

נראה כי גדעו� ניסה לייחס את . ה" לו עצמו ולא לקב–'  ידלומציב 'יש לשי� לב למינוח   54

' ת הכרה בכ! שהשלל בא רק בעקבות עזרת הה והאפוד היה אמור להיו"ניצחונותיו לקב

א! דבר , ואחר כ! בני ישראל עבדו אותו, האפוד שהקי� גדעו� החטיא את המטרה. במלחמה

, זאת לעומת שאול. תפקיד דתי אמוני: זה רק מלמד שתפקידו של האפוד היה מעיקרו אחר

  .וזו הייתה טעותו, המל! הגיבורהוא , שראה את הניצחו� כניצחו� שלו

  .ז, כה, ש�; לג, ב כג"ראו מל, יש בכ! הבעת כוח ושלטו�, כאשר לוקחי� מל! בשבי  55
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שאול ). ח–ז, א יח"שמ(' !נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפי� ועוד לו א� המלוכה

משהתחילו הסימני� . חד מיורש רק כאשר התגלה יורש חזק ולוח�התחיל לפ

להראות שהוא החזק , ניסה שאול בכל כוחו להכחיד אותו, שאכ� דוד הוא היורש

  .או לפחות לחסל את האיו� של מצביא חזק ממנו, יותר

  

ולהקי� , ייתכ� שלשאול הייתה האפשרות להחזיק את מושכות המלוכה בידו

תפיסה זו .  כל מלכותו של שאול יסודה בתפיסה לא נכונהא�, שושלת של מלכי�

לפחות בעיני , שודרה אליו במלוא עצמתה ושאול ידע שכדי לשמור על מעמדו

  דבר זה56.הוא צרי� להישאר המל� המושיע, )שבזכות בקשתו הוא הומל�(הע� 

  .וייתכ� אפילו לומר כי מפלתו הייתה בלתי נמנעת, הוביל למפלתו

  

  '!יך מלךשום תשים על'

  

, דברי� יז(מכא� אעבור לפרטי המצווה ואראה כיצד ה� משרתי� את מטרותיה 

ראוי לתת את הדעת על , לפני העיו� בקריטריוני� לבחירת מל�). כ–טו

אפשר לראות בבירור שאי� אפילו . הקריטריוני� שאינ� נמצאי� ברשימה

 ,רק לא יהיה חלש' אי� דרישה של 57.קריטריו� אחד המורה לכיוו� מל� חזק ולוח�

ההפ� הוא . לאומיי� טובי�-אי� קריטריו� של קשרי� בי�', ולא יפסיד במלחמה

אנו נראה שהפרטי� במצוות מל� מרחיקי� מהדרישה של מל� לוח� . הנכו�

  .'ומקרבי� לתפיסת המל� השופט והמנהיג את הע� בדרכי ה, ומושיע

  

להי� -א' אשר יבחר ה '–צרי� לבחור את המל� ' הפרט הראשו� ברשימה הוא שה

אי� פה בחירה דמוקרטית במל� שישרת את . 'המל� צרי� להיות לרצו� ה. 'בו

יש כא� בחירה מגבוה באד� שימלא את רצונות . האינטרסי� המדיניי� של הע�

   

תמיד עלול לבוא מל! חזק יותר ולחמוס ממנו את , א� מל! נועד ללחו� את מלחמות ישראל  56

�א� מל! נועד לקיי� את סמכות התורה ולהוביל את הע� מבחינה , לעומת זאת. השלטו

שאיננה תלויה בבחירת הע� ופוטרת את המל! , חה של השושלתהרי הוא נשע� על כו, רוחנית

  .מחויבותו של המל! היא רק כלפי ריבונו של עול�, לפיכ!. בוחריואת מ� המחויבות לרצות 

57  �המכונה בפי , מעניי� שבספר דברי� הדמות הסמכותית המקושרת למלחמה היא דווקא הכוה

ע� השוטרי� (והוא ) ו, י הכתוב בדברי� כא על פ,  סוטה ח,משנה(' כה� משוח מלחמה'ל "חז

  .הדמות הבולטת בעת מלחמה) יחד
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כי בה� תלוי המש� , הרי אד� שנבחר נאמ� ביותר לבוחריו. ה" הקב–הבוחר 

  59.יה המל� נאמ� בכל מאודוהוא הבוחר ולו יה' ה,  א� כ�58.כהונתו

  

מקרב אחי� תשי� עלי� מל� לא ': הפרט השני לכאורה סותר את הפרט הראשו�

אי� משמעות לעוד , בוחר במל�' א� ה, לכאורה. 'תוכל לתת עלי� איש נכרי

עמד על כ� שציווי זה בא בזמ� שאי� השגחה ישירה ואי� � "כבר הרמב. קריטריוני�

והראשו� , בכל זאת יש כמה כללי יסוד, בזמ� זה. בחרה מגלה לנו במי הוא "הקב

הדבר כמוב� חשוב כאשר מסתכלי� .  שהמל� יהיה מקרב אחינו–שבה� 

אד� שאיננו מבני ישראל אינו יכול להנהיג את . 'בפרספקטיבה של עשיית רצו� ה

יש , יש לומר שמעבר לכ� שצרי� מל� מבני ישראל, בעניי� הכפילות. 'הע� בדרכי ה

 להלח� –איש נכרי ': � מסביר ציווי זה"הרשב.  שלא לייבא מל� מבחו&ציווי

  60.'מלחמותיכ�

  

ולא ישיב את הע� , רק לא ירבה לו סוסי�': במצוות מל� חשוב מאודהבא הפרט 

' ה ( �62 מסמלי� חוזק צבאי" סוסי� לאור� כל התנ61.'מצרימה למע� הרבות סוס

את סוסיה� תעקר ואת ': מר לומחזק את יהושע לפני המלחמה במלכי הצפו� ואו

 שמוכיח את ע� ישראל על שה� ,ישעיה; )ו, יהושע יא (63'מרכבֹתיה� תשר� באש

הוי היֹרדי� מצרי� לעזרה על ': מציי�, ה"בוטחי� על החוזק שלה� ולא על הקב

סוסי� ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשי� כי עצמו מאד ולא שעו על קדוש 

   

ולכ� הוא , או לפחות גר� לבחירתו, כבר ראינו אצל שאול שתחושתו הייתה שהע� בחר בו  58

, כאמור, דבר זה. להיות קשוב לרחשי לבו, ניסה כמה שיותר לשרת את האינטרסי� של הע�

  .הביא למפלתו

שתולה את טעותו של שאול בחוסר הבנה מניי� הוא ) 23לעיל הערה (גול� ועיינו במאמרו של   59

  .שואב את סמכותו

על בלק ב� צפור שהיה ) י"המצוטטי� אצל רש(תימוכי� לדבריו נית� להביא מדברי המדרש   60

את אוי ואת רק� אלא ) במדבר לא(' והלא מתחלה נסי! היה שנא '–מל! למואב בעת ההיא 

). ד ובמקבילות, במדבר רבה כ(' הו תחתיו בעת ההיא שגרמה לו שעהמשנהרג סיחו� המליכו

מינוי אד� ממדָי� דווקא מוב� מתחילת המדרש המדבר על הקשר שנוצר בי� מואב למדָי� בגלל 

שגרמה למינוי בלק ב� צפור על מואב הייתה שעת הדחק של ' שעה'ה. היראה מפני בני ישראל

מל! מבחו) והוא מבהיר לנו מדוע התורה ' מייבאי�'ו זהו סיפור שב. מלחמה ופחד מפני אויב

  . מכיוו� שהעילה לכ! היא שהמל! המיובא יילח� למע� הע�–מתנגדת לייבוא מלכי� 

בי� שיש (ברור שהא בהא תליא , מכל מקו�. נחלקו הפרשני� הא� זהו קריטריו� בפני עצמו  61

  ).אחד ובי� שיש שניי�' לא תעשה'פה 

  .מקורות נוספי� נית� למצוא ש�. 37' עמ, )49עיל הערה ל(ראו מאמרה של פז   62

  .המתייחס לחוס� הצבאי הנלווה לסוסי�, � על אתר"ראו פירוש מלבי  63
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לא רק שהוא מעמיד את , פסוק זה). א, ישעיה לא(' לא דרשו' ישראל ואת ה

אלא הוא ג� מזכיר באותה נשימה , ה"ההישענות על סוסי� כנגד הביטחו� בקב

על מעצמה של בשר , מצרי� א� היא מבטאת את ההישענות על אד�. את מצרי�

ברגע שהמל� חושב שהסוסי� ה� שעוזרי� . הא בהא תליא. ה"וד� ולא על הקב

הוא עתיד לרדת למצרי� לבקש עוד סוסי� או , ה"ולא הקב, מותלו לנצח במלח

אלא יסתמ� על כוחות עמי� , לא רק שהוא יבטח על כוחותיו. לבקש עוד עזרה

-מבטאת את האנטיתזה לאמונה בא, נוס� על היותה מעצמה, מצרי�. אחרי�

כמו שראינו (למצרי�  בקשת חסות ממצרי� פירושה השתעבדות חוזרת 64.להי�

 כא� נכנס פסוק 65).בקשת חסות פירושה השתעבדות, פרשת אבימל�לעיל ב

אמר לכ� לא תִֹספו� לשוב בדר� ' וה': שבמבט ראשו� נראה לא קשור למצוות מל�

היא אמירה של , ה"חזרה למצרי� היא מעי� כפירה בקב). טז, דברי� יז(' הזה עוד

ובכ� ,  למצרי�חזרה למצרי� פירושה השתעבדות. 'לא נורא א� לא היינו יוצאי�'

 66.באמת' אפשר ג� להיות עבדי ה-אי
  

ולא ירבה לו ': ואלה הפרטי� שנועדו לשמור על המל� שלא יסטה מדר� הישר

 האיסור להרבות –) יז' פס, ש�(' נשי� ולא יסור לבבו וכס� וזהב לא ירבה לו מאד

' נשי� והאיסור להרבות כס� וזהב באי� למנוע מהמל� להסיר את לבבו מדרכי ה

א� מוזכר באותו פסוק ונראה שיש לו , דבר זה אינו כתוב בפירוש על כס� וזהב(

שלא יסור ', חשוב שהמל� יהיה תמיד ע� ה). קשר הדוק לסכנה של ירידה מהדר�

א� הוא מציב לעצמו יעדי� כגו� , א� דברי� אחרי� מתחילי� לעניי� אותו. לבבו

וכפי שנאמר בהמש� ', ת ההוא יחטיא את המטרה של עבוד, נשי� רבות וכס� רב

רו� ויבעט'הספר  . 'מצב כלכלי טוב מדי גור� לשכחת ה). טו, דברי� לב(' וישמ� יש0

  . הוא הרבה נשי� וה� הסירו את לבבו–כ� אכ� קרה אצל שלמה 

  

   

ג� אחרי כל האותות . היה צרי! להוציא את ע� ישראל ממצרי� באותות ובמופתי� גדולי�' ה  64

חרי ישראל על י� פרעה ורכבו יצאו לרדו( א(ה "מצרי� לא האמינו באמת בקב, והמופתי�

  ).סו( ג� אחרי עשרת המכות

 ג מגדים', "דר! המדבר י� סו("מול " דר! אר) פלשתי�"' ,נו�- ב�' ראו עוד מאמרו של י  65

  .32–21' עמ, )ז"תשמ(

שאמירת הלל בפסח היא דווקא כי , )ב"וכ� בערכי� י ע(ב " מגילה יד ע,ראו דעת רבא בבבלי  66

א� היינו נשארי� עבדי פרעה לא היינו אומרי� . 'די היצאנו מלהיות עבדי פרעה להיות עב

  .כפי שאי� אומרי� הלל בפורי�, הלל
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את הנושא ', חו& מהסרת הלב מאחרי ה, איסור נשיאת נשי� נושא בתוכו א� הוא

 כא� בא בפירוש 67.ירת קשרי� בי� עמי�נשיאת אישה זרה מתחברת לקש. המדיני

מצבה .  מעשה זה של קשירת קשרי� מדיניי� בדר� של נשיאת נשי�עלאיסור 

ובייחוד לא , המדיני של הממלכה איננו אמור להיות הדאגה העליונה של המל�

  .להיות מועד� על פני מצבה הדתי

  

ל מל� הפרט האחרו� הוא הפרט שמעיד בצורה הברורה ביותר על תפקידו ש

והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר ': ומהותו

המל� צרי� ). יח, דברי� יז(' והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. מלפני הכהני� הלוי�

יש כא� שני . לכתוב את ספר התורה והוא צרי� לעשות זאת לפני הכוהני� הלוויי�

וכ� אנחנו מוצאי� , ורה שיעמול בכתיבתו המל� צרי� ספר ת–הראשו� : ענייני�

' כלומר כל ימיו הוא צרי� להיות משועבד לה, שהוא צרי� לקרוא בה כל ימיו

המל� צרי� להיות ע� .  המל� אינו לבד בראש הפירמידה–השני . ולמצוותיו

לעומת המל� שהוא , במלוא מוב� המילה' הכוהני� ה� משרתי ה. הכוהני� יחד

שהרי בסופו של ,  המוסדות הללו צריכי� להתנהל בד בבדשני. קשור יותר לע�

  .דבר ה� משרתי� את אותה המטרה

  

להיו לשמֹר את -א' למע� ילמד ליראה את ה': סיכו� הרשימה מצביע על מטרתה

קי� האלה לעשֹת� לבלתי רו� לבבו מאחיו . כל דברי התורה הזאת ואת הח0

מי� על ממלכתו הוא ובניו ולבלתי סור מ� המצוה ימי� ושמאול למע� יארי� י

  .)כ–יט' פס, ש�( 'בקרב ישראל

  

  'שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ'

  

יהודה אומר בגמרא שבני ' ר. ישנו פרט נוס� במצוות מל� שראוי לשי� לב אליו

הכרתת , מצוות אלו ה� העמדת מל�. ישראל נצטוו שלוש מצוות בכניסת� לאר&

י על אתר מביא הסבר לקישור בי� שלוש "רש. שזרעו של עמלק ובניית בית המקד

   

בהקשר הזה נראה שהוא בהכרח מדבר על נשי� , בעניי� ריבוי הנשי� המסירות את הלב  67

שלמה המל! . 'שהרי נשי� מע� ישראל אינ� אמורות להסיר את לבב המל! מאחרי ה, נכריות

אפשר להניח שנישואי� . התחת� ע� נשי� נכריות, ת נשי� רבותטיפוס לנשיא- שהוא האב

על נישואי שלמה ובת פרעה כתוב . אלו היו בראש ובראשונה לש� קשירת קשרי� מדיניי�

 �שנשא את בת מל! , דברי� דומי� אפשר לראות ג� אצל אחאב. 'את פרעה'שהוא התחת

  .ית אחאבשהתחת� ע� ב, צידו� וא( אצל יהור� ב� יהושפט מל! יהודה
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וירשתה  "–כתיב ירושה וישיבה ] שבכול�[ דבכולהו –בכניסת� לאר& ': המצוות

והיה ) "ש� כה(בעמלק כתיב ; )דברי� יז" (וישבת בה ואמרת אשימה עלי מל�

ועברת� את הירד� וישבת� ) "ש� יב(ובבני� בית הבחירה כתיב '; וגו" 'בהניח ה

אנחנו רואי� . '''וגו" והיה המקו�] "וחוזר וכותב[והדר כתיב ' ווג" באר&

יהודה הוא שה� חלות לאחר הישיבה ' שהמשות� לשלוש המצוות הללו שמנה ר

 והפסוק שאת חלקו,  משמעות ישיבה זו מתפרשת במצוות עמלק דווקא68.באר&

   'הלהי� ל� מכל אֹיבי� מסביב באר& אשר -א' והיה בהניח ה': י הוא"מצטט רש

' תמחה את זכר עמלק מתחת השמי� לא תשכח, להי� נות� ל� נחלה לרשתה-א

מצוות מחיית עמלק היא דווקא כאשר סיימו להילח� ע� שאר ). יט, דברי� כה(

אלא , איננה מלחמה צבאית מדינית, כמו שטענו לעיל, מלחמה ע� עמלק. העמי�

אלא , יבוש האר&מלחמה ע� עמלק איננה אמורה לבוא במסגרת כ. מלחמה דתית

הוא יכול להפנות , אחרי שהע� נרגע ממלחמות לירושת נחלתו. דווקא לאחריו

  .את כוחותיו למלחמות דתיות

  

א� לגבי עמלק נאמר שזמ� המצווה היה דווקא לאחר הכיבוש וההתמודדות ע� 

, אחרי שיורשי� את האר&. כ� נראה שיש לפרש את מצוות מל�, העמי� מסביב

המל� לא נועד ללחו� . ל העמי� מסביב אז צרי� להעמיד מל�אחרי שנלחמי� בכ

כבר בכניסה לאר& ממש היו צריכי� , א� כ� היה הדבר. את מלחמות ישראל

אחרי שבני ישראל כבשו את האר& ונלחמו .  א� ההפ� הוא הנכו�69!להעמיד מל�

אז ה� היו מוכני� , אז ה� היו מוכני� לבנות את המדינה שלה�, את מלחמותיה�

. בית המקדש: הילח� מלחמות דתיות ולבנות את הבסיס הרוחני הקבוע שלה�ל

   

ולמה נענשו בימי שמואל לפי  '–קנו ספרי דברים יהודה ב' מכא� נית� להבי� את דברי ר  68

' ר). 208' עמ, ]ניו יורק וירושלי�, א פינקלשטיי�"מהדורת א [ספרי דברים(' שהקדימו על יד�

מסביר את הבעייתיות בבקשה בימי שמואל בכ! , שסבור שמצוות מל! היא מצווה, יהודה

קוד� שבני ישראל , הזמ� הבעייתי היה הזמ� שלפני תו� הכיבוש. הייתה קוד� זמנהשהבקשה 

דברי� אלו משתלבי� בדברי� שהוצגו לעיל . סיימו להג� על עצמ� ולקבוע את גבולותיה�

שלפיה� הבקשה של בני ישראל באה דווקא לפני תו� תקופת הכיבוש משו� שה� רצו מל! 

  .כובש

דיני מורד במלכות נלמדי�  :לדוגמה, כ! שיהושע היה מל!אמנ� יש רמזי� מסוימי� ל  69

יהושע שימש בעיקר מנהיג צבאי ואינו , א! מכל מקו�. מהצהרת שני השבטי� וחצי ליהושע

  .מכונה בכתוב מל!
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ייעודו המרכזי של , א� כ�. תקופה זו היא היא התקופה שבה ראוי להעמיד מל�

  .מנהיג דתי,  אלא להיות שופט צדק70המל� איננו להיות שר צבא

  

  )ח, קהלת ז(' טוב אחרית דבר מראשיתו'

  

אחד . � יש למל� שני תפקידי� סותרי�"נבמאמר זה ניסיתי להראות כי בת

תפקיד שר , ואילו התפקיד האחר, הוא התפקיד הרצוי, תפקיד השופט, התפקידי�

� "הראיתי כי המקורות הסותרי� בתנ. הוא תפקיד שלילי, הצבא הלוח� והמושיע

מובני� על פי התפקידי� השוני� , הא� היחס חיובי או שלילי, לגבי היחס למל�

ויות� ב� , בני ישראל טעו בדבר זה ג� בימי גדעו� ובנו אבימל�, ורכאמ. של המל�

עמדתי על היות� של דוד ושלמה המלכי� . גדעו� ניסה להאיר את עיני הע�

ולעומת� שאול אימ& לעצמו כמרכז מלכותו את , האידאליי� בעלי התפקיד הנכו�

ל המל� כאשר שלמה דבק בתפקיד השגוי ש. התפקיד השגוי והלא רצוי של המל�

עיו� בפרטי מצוות מל� אישר את , בסופו של דבר. א� הוא נפל, והעלהו על נס

 .הדברי�
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

בפועל למל! ישנ� ג� סמכויות נרחבות בתחו� המלחמות ולכ! מוקדש חלק גדול מהלכות   70

ברגע שישנה דמות מרכזית .  משני לתפקיד המרכזיבר� תפקיד זה הוא. �"מלכי� של הרמב

. ג� נושא המלחמות מרוכז אצלה, אחת בעלת סמכויות נרחבות בתחו� הדתי מתוק( ההנהגה

! היא התפיסה על אודות "נראה שהשאלה העומדת על הפרק לאור! כל התנ, מכל מקו�

.  מצביא או שופט הא� המל! נועד באופ� ראשוני ועיקרי להיות–התפקיד המרכזי של המל! 

אלא שמל! צרי! להיות בראש ובראשונה , אי� זה אומר כי מל! אינו יכול להיות א( מצביא

  .שופט צדק


