
  

                                                                                    
      

 חיים נבון

 מלך בישראל?

בשבועות האחרונים אנו דנים במסגרת בית המדרש החברתי בשאלת היחס למשטר המדיני 

אירחנו את ד"ר אביעד הכהן, שדיבר על כפייה דתית ומדינת הלכה, בכלל, ולמדינת ישראל בפרט. 

 ודיברנו גם על מעמדה הדתי של מדינת ישראל העכשווית והאוטופית. 

* * * 

 ה במינויו של מלך לישראל:התורה דנ

י ָתבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה יָמה ָעלַׁ  '"כִּ ְרָת ָאשִּ ְבָתה ָבּה ְוָאמַׁ ְשָתּה ְוָישַׁ ירִּ י ֶמֶלְך ְכָכל ֱאלֶהיָך נֵתן ָלְך וִּ

ר ה ְבחַׁ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶשר יִּ יבָתי. שֹום ָתשִּ ם ֲאֶשר ְסבִּ ּגֹויִּ ֶקֶרב ַאֶחיךָ  'הַׁ ים ָעֶליָך  ֱאלֶהיָך בֹו מִּ ָתשִּ

יָך הּוא"  י ֲאֶשר לא ָאחִּ יש ָנְכרִּ ל ָלֵתת ָעֶליָך אִּ  טו(. -)דברים י"ז, יד ֶמֶלְך לא תּוכַׁ

 -בפסוק ישנו חוסר בהירות מסוים: האם מדובר בחובה או בתגובה ליוזמה עממית? הפתיחה 

ציווי "שום "כי תבוא... ואמרת..." מלמדת לכאורה על יוזמה של העם; אך לאחריה מופיע ה

תשים", הנשמע כציווי מוחלט. אפשר למקד את הספק בפירוש המילה "ואמרת": האם יש כאן 

או ציווי )"עליכם לומר כדלהלן..."(. ואכן, נחלקו בזה המפרשים  אז..."( -תנאי )"אם תאמרו 

 והפוסקים.

 אפשר למצוא בנושא זה ארבעה פירושים עיקריים: 

 רמב"ם(. יש מצווה מוחלטת למנות מלך )ה .1

אין זה רצוי למנות מלך, ואם העם דורש מלך, עליהם לכל הפחות להקפיד על  .2

 המגבלות שבכתובים בנוגע למינויו ולתפקודו )אברבנאל(. 

. הדבר תלוי בנסיבות ובתקופה, שהרי אם העם דורש מלך, אז יש מצווה למנות מלך .3

 )הנצי"ב(.  לכל עם בכל תקופה יש צורת שלטון המתאימה לו

יש מצווה מוחלטת למנות שלטון כלשהו )הרב שביב ועוד מחכמי זמננו(. פירוש  .4

 את המצווה כהוראה למנות מערכת שלטונית ולמנוע אנרכיה.  מבאראחרון זה 

 

להמליך עליה מלך? זוהי שאלה  נרצההמדינה בידינו, לפני ביאת המשיח, האם  תינתןאם 

ם השלטון הדמוקרטי במדינת ות שלנו עתיאורטית, אך היא משפיעה מאוד על מידת ההזדה

 או שלטון רצוי?  -האם דמוקרטיה היא מבחינתנו אילוץ ישראל העכשווית. 

הרב קוק כתב שלכל צורת שלטון שבוחר עם בהקשר זה יש לתת את הדעת לנקודה נוספת. 

 ישראל יש הסמכויות שנתנה התורה למלך: 



 2 

המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי "נראים הדברים, שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי 

של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים לידי האומה בכללה... ודאי גם שופטים 

 )משפט כהן, קמ"ד, אות טו(. מוסכמים ונשיאים כלליים במקום מלך הם עומדים" 

טוב  יהא זה -תייחס כלל לשאלה איזה משטר עדיף. הוא טען שכאשר אין מלך לא ההרב קוק 

גם זו תובנה גם למוסדות ממשל אלטרנטיביים, שאינם מלוכה, ישנן הסמכויות של מלך.  -או רע 

 בנוגע ליחסנו למדינת ישראל העכשווית.  -מבחינה רעיונית והלכתית כאחת  -חשובה 

 


