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ר' שמשון הכהן נדל
Building a Modern Democracy in an Ancient Land

 (1רמב"ם הלכות מלכים פרק א
הלכה א
שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ ,למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך ,ולהכרית זרעו של
עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק ,ולבנות בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה.
הלכה ג
אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא ,כיהושע שמינהו משה רבינו ובית
דינו ,וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ובית דינו.
הלכה ח
נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל ,והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה ונלחם מלחמות ה' ,הרי זה
מלך וכל מצות המלכות נוהגות בו ,אע"פ שעיקר המלכות לדוד ויהיה מבניו מלך ,שהרי אחיה השילוני העמיד
ירבעם ואמר לו והיה אם שמוע תשמע את כל אשר אצוך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד וגו' ,ואמר לו
אחיה ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים.
הלכה ט
מלכי בית דוד הם העומדים לעולם שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם ,אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסק
המלכות מביתו ,שהרי נאמר לירבעם אך לא כל הימים.
 (2רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ה הלכה א
אין מעמידין מלך אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ,ואין עושין סנהדרי קטנה לכל שבט ושבט ולכל עיר ועיר
אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ,ואין דנין לא את השבט שהודח כולו ולא את נביא השקר ולא את כהן גדול
בדיני נפשות אלא בבית דין הגדול ,אבל דיני ממונות ]של כהן גדול[ בשלשה ,וכן אין עושין זקן ממרא ולא עושין
עיר הנדחת ולא משקין את הסוטה אלא בבית דין הגדול ,ואין מוסיפין על העיר ועל העזרות ולא מוציאין למלחמת
הרשות ולמדידת החלל אלא על פי בית דין הגדול ,שנאמר כל הדבר הגדול יביאו אליך.
 (3שו"ת משפט כהן )ענייני ארץ ישראל( סימן קמד
בע"ה ,י"ט טבת תרע"ו ,סט  -גלן .שלו' רב לכבוד אהובי הרב המאוה"ג סוע"ה הגביר הנעלה מו"ה זלמן פינס
שליט"א .אחדשה"ט באה"ר .אחרי אשר נטרדתי זמנים הגונים בענינים שונים ,פניתי כעת לעיין קצת בדברי כת"ר
בענין מכתבי והענין שהננו עסוקים בו...
...ומ"ש כת"ר ,דאם מלחמות ממשפט המלוכה הן ,איך נלחמו החשמונאים כנגד חיילות סוריא בלא מלך .הנה על
המלחמה היסודית של החשמונאים ,שהיתה ביחוד נגד השמד ושעת הגזירה של היונים ,להשכיחם תורתך
ולהעבירם מחוקי רצונך ,ע"ז אין מה לשאול כלל ,שהרי גם על מצוה קלה יהרג וא"י ,ואיך לא תהי' רשות וגם
חובה להתחזק במלחמה ,כדי לבטל את כח השמד ולהעמיד את כללות הדת על תילה .ועל המלחמות הבאות אח"כ,
שגם המלכים הכשרים שבהם נלחמו ,אז הלא כבר היו מלכים מועמדים ע"פ הסכמת האומה .אמנם יש לדייק מלשון
הרמב"ם בפ"א דמלכים הלכה ח' ,שכתב :נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל ,והי' אותו המלך הולך בדרך
התורה והמצוה ונלחם מלחמות ה' ,ה"ז מלך ,וכל מצות המלכות נוהגות בו ,שדוקא ע"פ נביא הוא דהוי מלך ,ולא
ע"פ הסכמת האומה בלא נביא ,ובזמן החשמונאים כבר פסקה הנבואה מכבר ,וכ"כ בהלכה ג' שם :אין מעמידין מלך
בתחילה אלא ע"פ ב"ד של שבעים זקנים וע"פ נביא ,דמשמע דתרוייהו בעינן ב"ד של שבעים זקנים וגם נביא .אלא
שמדבריו כאן בהלכה ג' הי' אפשר לומר ,דלכתחילה היא המצוה בכך ,אבל אם העמידו ישראל מלך בלא נביא ג"כ
הרי זה מלך לכל מצות המלכות .ובזה הי' מקום לישב הסתירה מפ"ה דסנהדרין ה"א ,שכתב אין מעמידין מלך אלא
ע"פ ב"ד של שבעים ואחד ,ולא הזכיר נביא ,משום דבדיעבד ה"ז מלך ,אבל בהלכה ח' דה' מלכים כאן ,שכתב לשון
בדיעבד :נביא שהעמיד ,משמע דגם בדיעבד א"א להעמיד מלך בלא נביא ,ואין לו דין מלך ,וצריך לומר דבזמן שיש
נביא בישראל גם בדיעבד אין מלך עומד בלא נביא ,אבל כשאין נביא אז מעמידין ע"פ ב"ד הגדול .ואולי כונת
הרמב"ם ,דדוקא בזמן שעומד ג"כ מלך מבית דוד ,אם העמיד נביא מלך אחר על חלק מישראל או רובו יש לו דין
מלכות ,וזה א"א בלא נביא ,ומייתי המשל מירבעם שהעמידו אחיה השילוני ,אע"פ שהי' רחבעם יושב על כסאו ,ומן
הדין מלך בן מלך א"צ משיחה ,שהמלכות ירושה היא כמש"כ שם בפ"ב ה"ז ,אבל כשיש עיכוב ואין עומד מלך
מבית דוד ,כשכבר נפסקה שלשלת הירושה מכמה דורות ע"י הגלות ,ולא נתברר מי הוא הזוכה לשבת על הכסא ,אז
מעמידין גם בלא נביא אלא ע"פ ב"ד .וזה הי' ענין מלכות בית חשמונאי .ומה שכתב הרמב"ן )בראשית מ"ט י'(,
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שעשו שלא כראוי על אשר לא החזירו המלכות לבית דוד ,בודאי הי' ראוי להשתדל בזה ,ואם אולי היתה בזה
העכבה ,מצד המלכיות המושלות אז עליהם ,הי' ראוי לדבריו עכ"פ למנע מלקבל מלכות לכתחילה .אבל מ"מ
כשמנוהו ישראל בהסכמת סנהדרין ,שראו ג"כ שיש צורך בדבר ,ואולי ראו שבלא עזרתם של החשמונאים ,שזכו
לתפארת גדולה באומה ,מצד מעשיהם הגדולים וקדושת חסידותם ותורתם המרובה ,לא הי' אפשר להעמיד מלך
מב"ד ,ע"כ הסכימו גם הם על המינוי שלהם ,ולא נחשב זה להסנהדרין לדבר שאינו ראוי ,גם לדעת הרמב"ן ,כ"א
להחשמונאים עצמם ,שהם היו יכולים להשתדל בדבר ,ע"פ הסכמת האומה; ואי אפשר לדעת פרטי המצב אז ,אע"פ
שכתובים לפנינו רושמי דה"י ,כמשכ"ל בשם הרמב"ם במו"נ ,ע"ד ערך הידיעה של העבר מהדברים הנכתבים.
וחוץ מזה נראים הדברים ,שבזמן שאין מלך ,כיון שמשפטי המלוכה הם ג"כ מה שנוגע למצב הכללי של האומה,
חוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכללה .וביחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו,
לענין כמה משפטי המלוכה ,וביחוד למה שנוגע להנהגת הכלל .ואפילו בענינים פרטיים ,הרי הפלגש לדעת
הרמב"ם ,פ"ד ה"ד שם ,שאינה מותרת כ"א למלך ולא להדיוט ,שהרמב"ן בתשו' הובאה בכ"מ פ"א דאישות ה"ד,
הקשה עליו בתוך דבריו גם מן השופטים ,ג"כ ראיתי מי שמתרצים ששופט דין מלך יש לו בזה .אמנם עכ"פ הננו
רואים שהרמב"ן לא ס"ל הכי .אבל למה שנוגע להנהגת הכלל ,כל שמנהיג את האומה דן הוא במשפטי המלוכה,
שהם כלל צרכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם .ומלשון המדרש רבה אמור פ' כ"ו ,שאמר על שאול :דור
דור ושופטיו דור דור ומלכיו כו' ,מלך ראשון שיעמוד על בניך ,משמע שיהושע לא הי' מלך אלא שופט ,ומ"מ כתב
הרמב"ם בה' סנהדרין הנ"ל ,שהרג את עכן מדין המלכות ,ע"פ הודאת עצמו .אלא שאין מדבריו אלה של הרמב"ם
כ"כ ראיה ,שהרי נראה מלשונו בה' מלכים פ"א הנ"ל ,גבי אין מעמידין מלך בתחילה אלא ע"פ ב"ד של ע"א וע"פ
נביא :כיהושע שמנהו מש"ר וב"ד ,דס"ל שיהושע מלך הי' .וכן נראה ממש"כ בפ"ג ה"ח :כל המורד במלך ישראל
יש למלך רשות להרגו ,ומייתי ליה מהא דכתיב גבי יהושע כל איש אשר ימרה את פיך וכו' יומת .וכן מוכרח מד'
הגמ' סנהדרין מ"ט א' ,דיליף מהא דרק חזק ואמץ דגבי יהושע למעט שלא לבטל מד"ת ,שדן מכאן עמשא שלא
לבטל את ישראל ממסכת בשביל מצות דוד ,ואם יהושע שופט הי' ולא מלך ,ורק מילתא יתירתא קבלו עליהם
ישראל עליו ,שמי שימרה פיו יומת ,נהי דאפשר לדחוק ,שהחומר של מורד במלכות ח"מ אפשר ללמד מכאן מדין
ק"ו ,ואולי אינו אפילו בכלל אין עונשין מן הדין ,והוי גילוי מילתא בעלמא ,טפי מבת לגבי בת הבת דסנהדרין ע"ו
א' ,אבל לגבי קולא דרק למעט ד"ת מנ"ל ללמוד חמור מקל להקל עליו ,ומשו"ה דחה הרמב"ם את המדרש הנ"ל
מכח סוגית הש"ס .ומ"מ הסברא קימת ,דלענין משפט המלוכה ,שנוגע להנהגת הכלל ,ודאי גם שופטים מוסכמים
ונשיאים כלליים במקום מלך הם עומדים .וסעד לדבר הוא לשון הרמב"ם בפ"ד דסנהדרין הי"ג :ראשי גליות
שבבבל במקום מלך הן עומדים ויש להם לרדות את ישראל בכל מקום כו' .וק"ו שנשיאים המוסכמים באומה ,בזמן
שהיא בארצה ובשלטונה ,באיזו מדריגה שהיא ,שהועמדו בשביל הנהגת האומה ,לא רק בעיקר בשביל הרבצת
התורה ,כבני בניו של הלל דלא נקראו שבט כ"א מחוקק ,כפי הנראה מסנהדרין ה' א' ,דאינם עומדים במקום מלך,
כ"א כח ב"ד יש להם ,אבל אותם שהוסכמו בעמדתם לכתחילה בשביל האומה בהנהגתה הכללית ,גם הארצית,
כמלכי בית חשמונאי ,וגם נשיאיהם ,פשיטא דלא גריעי מראשי גליות שבבבל .וע"כ לא הוצרך קרא לרבות ראשי
גליות ,שהם דוקא מיהודה ,ומבית דוד ,כמבואר בתוס' שם ד"ה דהכא בשם הירושלמי ,אלא להורות דאפילו בגלות
יש להם כח של עמידה במקום מלך ישראל .אבל כשמתמנה מנהיג האומה לכל צרכיה בסגנון מלכותי ,ע"פ דעת
הכלל ודעת ב"ד ,ודאי עומד הוא במקום מלך ,לענין משפטי המלוכה ,הנוגעים להנהגת הכלל...

חברי אירגון "השומר"1909 ,
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