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 משפטי המלוכה

 .(4) ל"ת שסב (3) ם מצוות עשה קעג"רמב .(2) ממלכת כהנים 173 עמ' מאמרי הראיה .(1) טו-דברים יז יד

 . (8)דרשות הר"ן דרוש יא  .(7)קמד סימן  .(6)קמג סימן משפט כהן  .(5) ט-ז ,אהלכות ם א יהלכות מלכ
 . (9)מאירי סנהדין נב ב 

 :מקורות

 דברים פרק יז (1)
ְבָתה  ֹ֣ ּה ְוָיש  יִרְשָתָּ֖ ְך ִוִּֽ ן ָלָ֔ ֹ֣ יךֶ֙ ֹנת  ר ְיֹקָוָֹ֤ק ֱאֹלֶהֶ֙ ֶרץ ֲאֶשֶׁ֨ א ֶאל־ָהָאָ֗ ֹֹ֣ י־ָתב )יד( ִכִּֽ

ְרָתָ֗ ָאִשָ֤  ּה ְוָאמ  י:ָבָּ֑ ר ְסִביֹבָתִּֽ ם ֲאֶשֶׁ֥ ּגוִיָּ֖ ֶלְך ְכָכל־ה  יֶ֙ ֶמָ֔  יָמה ָעל 
יך  ֶחָ֗ ֶרב א  ו ִמֶקֹ֣ יך בָּ֑ ר ְיֹקָוֶֹׁ֥ק ֱאֹלֶהָּ֖ ַ֛ ר ִיְבח  ֶלְך ֲאֶשֶׁ֥ יךֶ֙ ֶמָ֔ ים ָעֶלֶׁ֨ ום ָתִשָ֤ )טו( שֹ֣
י א־ָאִחָּ֖ ִֹּֽ ר ל י ֲאֶשֶׁ֥ יש ָנְכִרָ֔ יךֶ֙ ִאֹ֣ ת ָעֶלֶׁ֨ ָ֤ ל ָלת  א תּוכ ָ֗ ֹֹ֣ ֶלְך ל יךֶ֙ ֶמָ֔ ים ָעֶלֶׁ֨ ך ָתִשָ֤

ּוא:  הִּֽ
 

  173ה עמ' "מאמרי הראי (2)

 

 
 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעג (3)

והמצוה הֹקע"ג היא שצונו למנות עלינו מלך מישראל יֹקבץ כל 
אומתינו וינהיגנו. והוא אמרו ית' )שם יז( שום תשים עליך מלך. 
וכבר ֹקדם לנו )מ' כ ולֹק' ֹקפח( לשונם בספרי שלש מצות נצטוו 

ת הבחירה ישראל בכניסתן לארץ למנות להם מלך ולבנות להם בי
ולהכרית זרעו שלעמלֹק. ולשון ספרי ג"כ שום תשים עליך מלך 
מצות עשה. ובא בפירוש )ספרי, מתני' סנה' כב א וש"נ( שאמרו 
שום תשים עליך מלך שתהא אימתו מוטלת עליך ושייאמן בו 
מהכבוד והגדולה והמעלה התכלית האחרון שאין למעלה ממנה 

מדרגת הנביא משאר עד שתהיה מדרגתו אצלנו יותר גדולה מ
הנביאים שיהיו בדורו. ובבאור אמרו )הוריות יג א( מלך ֹקודם 
לנביא. וכל זמן שיצוה המלך הזה צווי שלא יהיה סותר מצוה מן 
התורה הנה אנחנו חייבים לשמוע מצותו ומי שיעבור על מצותו 
ולא ישמע אליו הנה מותר למלך להרגו בכל עניין שירצה וכמו 

עצמם )יהושע א( כל איש אשר ימרה את פיך  שאמרו אבותינו על
ולא ישמע אל דברך לכל אשר תצונו יומת. וכל מורד במלכות יהיה 
מי שיהיה דמו מותר למלך שהוֹקם על פי התורה. וכבר התבארו 

כ ב, כב א( וראשון  -משפטי מצוה זו כולם בשני מסנהדרין )יט 
 מא ב(: -מכריתות )ה ב( ושביעי מסוטה )מ ב 

 

 וות לרמב"ם מצות לא תעשה שסבספר המצ (4)
והמצוה השס"ב היא שהזהירנו שלא למנות מלך עלינו איש שלא 
יהיה מזרע ישראל אף על פי שהיה גר צדֹק. והוא אמרו )שופטי' יז( 
לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא. ולשון סיפרי לא 
תוכל לתת עליך איש נכרי זו מצות לא תעשה. וכן שאר המנויים 
אינו מותר שנמנה עלינו בעניין מן העניינים לא מנוי תורה ולא 
מנוי מלכות איש שיהיה מֹקהל גרים עד שתהיה אמו מישראל, 
לאמרו )שם, מ"ע ֹקעג( שום תשים עליך מלך מֹקרב אחיך. אמרו 
)יבמו' מה: וש"נ( כל משימות שאתה משים עליך לא יהו אלא 

 מֹקרב אחיך.
ובי ספרי הנבואה שזכה בה אמנם המלכות לבד כבר ידעת מכת

דוד. ובביאור אמרו )ֹקה"ר רפ"ז וכעי"ז יומא עב ב( כתר מלכות 
זכה בו דוד. וכן זרעו אחריו עד סוף כל הדורות. אין מלך למי 
שיאמין תורת משה רבינו ע"ה אדון כל הנביאים אלא מזרע דוד 
ומזרע שלמה לבד. וכל מי שהוא מזולת זה הזרע הנכבד לעניין 

רי ֹקרינן ביה כמו שכל מי שהוא מזולת זרע אהרן לענין מלכות נכ
עבודה זר ֹקרינן ביה. וזה מבואר אין ספֹק בו. וכבר התבארו 
משפטי מצוה זו במֹקומות מיבמות )מה ב, ֹקא ב, ֹקב א( וסנהדרין 

 )לב א, לו ב, ֹקי א( ושוטה )מא א( ונדה:

 רמב"ם הלכות מלכים פרק א (5)

 הלכה א
שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך 

, ולהכרית זרעו של עמלֹק שנאמר שנאמר שום תשים עליך מלך
תמחה את זכר עמלֹק, ולבנות בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו 

 ובאת שמה.

 הלכה ז
כשמעמידין המלך מושחין אותו בשמן המשחה, שנאמר ויֹקח 
שמואל את פך השמן ויצֹק על ראשו וישֹקהו, ומאחר שמושחין 
המלך הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה שנאמר 
למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בֹקרב ישראל, הניח בן 

הוידע ליואש, ֹקטן משמרין לו המלוכה עד שיגדיל, כמו שעשה י
וכל הֹקודם בנחלה ֹקודם לירושת המלוכה, והבן הגדול ֹקודם 
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לֹקטן ממנו, ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל המינויין 
שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם, והוא שיהיה הבן ממלא 
מֹקום אבותיו בחכמה וביראה, היה ממלא ביראה אף על פי שאינו 

במֹקום אביו ומלמדין אותו, וכל מי ממלא בחכמה מעמידין אותו 
שאין בו יראת שמים אף על פי שחכמתו מרובה אין ממנין אותו 
למינוי מן המינויין שבישראל, כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות, 
והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כסאך יהיה נכון 

תי, עד עולם, ולא זכה אלא לכשרים שנאמר אם ישמרו בניך ברי
אף על פי שלא זכה אלא לכשרים לא תכרת המלוכה מזרע דוד 
לעולם, הֹקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך שנאמר אם יעזבו בניו 
תורתי ובמשפטי לא ילכון ופֹקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם 

 . וחסדי לא אפיר מעמו

 הלכה ח
נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך 

מצוה ונלחם מלחמות ה', הרי זה מלך וכל מצות בדרך התורה וה
המלכות נוהגות בו, אף על פי שעיֹקר 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 

ניר לדוד עבדי  וגו', ואמר לו אחיה ולבנו אתן שבט אחד למען היות
 כל הימים לפני בירושלים. 

 הלכה ט
מלכי בית דוד הם העומדים לעולם שנאמר כסאך יהיה נכון עד 
עולם, אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסֹק המלכות מביתו, 

/השגת הראב"ד/ אבל אם רי נאמר לירבעם אך לא כל הימים. שה
ותר מה יעמוד מלך משאר ישראל תפסֹק המלכות וכו'. א"א זה ס

שאמר למעלה ולא המלכות בלבד וכו', א"ו כן הוא אילו היה 
ירבעם מלך כשר ובניו כשרים לא היתה מלכות פוסֹקת מזרעו אבל 

 ת בית דוד כגון, ֹקיסר ופלג ֹקיסר.היתה שניה למלכו
 

 שו"ת משפט כהן )ענייני ארץ ישראל( סימן קמג (6)
וראת ולענין הצלת כלל ישראל כבר כתבתי לעיל, דלע"ד מטעם ה

שעה ולמיגדר מילתא נגע בה, אלא שהוא דבר פשוט כ"כ שא"צ 
ב"ד ע"ז. וממלחמת מצוה לע"ד אין ללמוד כלל, דע"כ עניני הכלל 
דמלחמות יוצאים הם מכלל זה דוחי בהם, שהרי גם מלחמת 
רשות מותרת היא, ואיך מצינו היתר להכניס נפשות רבות בסכנה 

ור שאני. ואולי הוא בשביל הרווחה, אלא דמלחמה והלכות צב
מכלל משפטי המלוכה, שהיו ודאי רבים ונמסרים באומה, כמו 
שכ' הרמב"ם פ"ג דמלכים ה"ח דאין רשות למלך להרוג אלא 
בסייף, וכן שאין לו כח להפֹקיר ממון ואם הפֹקיר הו"ל גזל, וכמו 
הרוגי מלך נכסיהם למלך )סנהדרין מ"ח ב'( ופסֹקה הרמב"ם שם, 

הם שרידים שנשארו לנו ממשפטי המלוכה,  וכל אלה ועוד כיו"ב
שהם אינם ע"פ גדרי התורה של הלכות יחיד )ובמֹק"א בארתי, 
שגם אלה יש להם מֹקור בתורה, אלא שדרכי הדרשה בזה נמסרו 
לכל מלך כבינתו הרחבה, ומשו"ה צריך שיכתוב לו שני ס"ת, וכ"א 
לשם ֹקדושה מיוחדת, ועל הס"ת ששייך לכל בן ישראל נאמר 

י רום לבבו ולבלתי סור וגו' אעפ"י שבס"ת דמצד המלוכה לבלת
מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו(, ומהם ג"כ דיני 
המלחמה, בין מלחמת מצוה ובין מלחמת רשות, וא"א ללמוד מזה 
למֹקום אחר. אבל החובה התדירית למסור נפש היחיד בשביל 

ֹקול את הכלל היא משום מגדר מילתא והוראת שעה, וצריך לש
 הענין.

 

 שו"ת משפט כהן )ענייני ארץ ישראל( סימן קמד (7) 
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 מחוֹקי 
, ע"ז אין מה לשאול כלל, שהרי גם על רצונך

מצוה ֹקלה יהרג וא"י, ואיך לא תהי' רשות וגם 
חובה להתחזֹק 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 

דייֹק מלשון הרמב"ם בפ"א דמלכים הלכה ח', שכתב: נביא ל
שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והי' אותו המלך הולך בדרך 
התורה והמצוה ונלחם מלחמות ה', ה"ז מלך, וכל מצות המלכות 
נוהגות בו, שדוֹקא ע"פ נביא הוא דהוי מלך, ולא ע"פ הסכמת 

ואה מכבר, האומה בלא נביא, ובזמן החשמונאים כבר פסֹקה הנב
וכ"כ בהלכה ג' שם: אין מעמידין מלך בתחילה אלא ע"פ ב"ד של 
שבעים זֹקנים וע"פ נביא, דמשמע דתרוייהו בעינן ב"ד של שבעים 
זֹקנים וגם נביא. אלא שמדבריו כאן בהלכה ג' הי' אפשר לומר, 
דלכתחילה היא המצוה בכך, אבל אם העמידו ישראל מלך בלא 

צות המלכות. ובזה הי' מֹקום לישב נביא ג"כ הרי זה מלך לכל מ
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 

לך, וצריך לומר דבזמן שיש נביא בישראל גם בדיעבד אין דין מ
מלך עומד בלא נביא, אבל כשאין נביא אז מעמידין ע"פ ב"ד 
הגדול. ואולי כונת הרמב"ם, דדוֹקא בזמן שעומד ג"כ מלך מבית 
דוד, אם העמיד נביא מלך אחר על חלֹק מישראל או רובו יש לו 

מירבעם שהעמידו דין מלכות, וזה א"א בלא נביא, ומייתי המשל 
אחיה השילוני, אף על פי 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 נפסֹקה 
שלשלת הירושה מכמה דורות ע"י הגלות, ולא נתברר מי הוא 

מעמידין גם בלא נביא אלא ע"פ ב"ד.  הזוכה לשבת על הכסא, אז
וזה הי' ענין מלכות בית חשמונאי. ומה שכתב הרמב"ן )בראשית 
מ"ט י'(, 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 
מלֹקבל 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 וֹקדושת חסידותם ותורתם המרובה, לא הי' אפשר 
א להעמיד מלך מב"ד, ע"כ הסכימו גם הם על המינוי שלהם, ול

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, אף על פי 
שכתובים לפנינו רושמי דה"י, כמשכ"ל בשם הרמב"ם במו"נ, ע"ד 

נראים  ערך הידיעה של העבר מהדברים הנכתבים. וחוץ מזה
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 שֹקם 
בישראל דין מלך יש לו, לענין כמה משפטי המלוכה, וביחוד למה 

ים, הרי הפלגש לדעת שנוגע להנהגת הכלל. ואפילו בענינים פרטי
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, הֹקשה 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. 

הכלל, כל שמנהיג את האומה דן הוא  אבל למה שנוגע להנהגת
במשפטי המלוכה, שהם כלל צרכי האומה הדרושים לשעתם 

 ולמעמד העולם. 
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ומלשון המדרש רבה אמור פ' כ"ו, שאמר על שאול: דור דור 
ושופטיו דור דור ומלכיו כו', מלך ראשון שיעמוד על בניך, משמע 

נהדרין שיהושע לא הי' מלך אלא שופט, ומ"מ כתב הרמב"ם בה' ס
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 

: כל המורד במלך ישראל יש מלך הי'. וכן נראה ממש"כ בפ"ג ה"ח
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 דרֹק חזֹק ואמץ דגבי יהושע למעט שלא לבטל 
מד"ת, שדן מכאן עמשא שלא לבטל את ישראל ממסכת בשביל 

ושע שופט הי' ולא מלך, ורֹק מילתא יתירתא מצות דוד, ואם יה
ֹקבלו עליהם ישראל עליו, שמי שימרה פיו יומת, נהי דאפשר 
לדחוֹק, שהחומר של מורד במלכות ח"מ אפשר ללמד מכאן מדין 
ֹק"ו, ואולי אינו אפילו בכלל אין עונשין מן הדין, והוי גילוי מילתא 

לגבי ֹקולא  בעלמא, טפי מבת לגבי בת הבת דסנהדרין ע"ו א', אבל
דרֹק למעט ד"ת מנ"ל ללמוד חמור מֹקל להֹקל 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 במֹקום מלך הם עומדים. 
ין הי"ג: ראשי גליות וסעד לדבר הוא לשון הרמב"ם בפ"ד דסנהדר

שבבבל במֹקום מלך הן עומדים ויש להם לרדות את ישראל בכל 
מֹקום כו'. וֹק"ו שנשיאים המוסכמים באומה, בזמן שהיא בארצה 
ובשלטונה, באיזו מדריגה שהיא, שהועמדו בשביל הנהגת האומה, 
לא רֹק בעיֹקר בשביל הרבצת התורה, כבני בניו של הלל דלא 

כפי הנראה מסנהדרין ה' א', דאינם  נֹקראו שבט כ"א מחוֹקֹק,
עומדים במֹקום 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, 

ודה, ומבית דוד, כמבואר בתוס' שם ד"ה דהכא שהם דוֹקא מיה
בשם הירושלמי, אלא להורות דאפילו בגלות יש להם כח של 
עמידה במֹקום מלך ישראל. אבל כשמתמנה מנהיג האומה לכל 
צרכיה בסגנון מלכותי, ע"פ דעת הכלל ודעת ב"ד, ודאי עומד הוא 

 במֹקום מלך, לענין משפטי המלוכה, הנוגעים להנהגת הכלל. 
ש מהראשונים, שבֹקשו לישב הזרות בעובדא דבת יפתח, שהי' וי

ממשפט המלוכה שישמור מוצא שפתיו, ביחוד ברבים ובענין כללי, 
וזה דוחה אפילו שפ"ד. אלא שהי' תרעומת על פינחס על שלא 
התיר נדרו, שאז לא הי' בזה נגד כבוד הנימוס המלכותי, כיון 

בחוֹקתי, ודהתו"ס  שהיא הלכה רווחת בישראל. ועי' במד"ר ס"פ
תענית ד' ד' ע"א ד"ה והיינו. ומסייע ֹקצת לזה לשון אני מלך, 
שאמר יפתח על עצמו, בלשון המד"ר הנ"ל, אעפ"י שלא הי' כ"א 
שופט, והיינו שענין זה יסוד וכח ֹקיומו הוא מצד הנימוס המלכותי 
שבו. ובמ"ר ֹקוהלת פ"י פט"ו הלשון הוא אני ראש וֹקצין, ולא 

ד"ר ויֹקרא הנ"ל. ובאמת בויֹקרא ֹקאי הדרשה לשון מלך כבמ
אפרשת איש כי יפליא נדר, ובכללות הפרשה יש ג"כ הפסוֹק כל 
חרם אשר יחרם מן האדם, שלדעת הרמב"ם הנ"ל הוא על כחו של 
מלך, ובכה"ג שייכא יותר מליצת מלך, אבל בֹקוהלת עיֹקר הדרשה 
 הוא רֹק להתרעם עליו על שלא השתדל בהיתר נדרו, וֹקרא עליו
עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר, אין מֹקום 
להזכיר את הצד המלכותי שלו, וֹקוראו בתואר המינוי שלו ראש 

 וֹקצין, כדכתיב בֹקרא בענין התמנותו.
 

 דרשות הר"ן דרוש יא (8)
תורתנו מבין נימוסי ואני מבאר עוד זה, ואומר שכמו שנתיחדה 

אומות העולם במצות וחוֹקים, אין ענינם תיֹקון מדיני כלל, אבל 

הנמשך מהם הוא חול השפע האלהי באומתנו 
והידבֹקו עמנו, בין שיראה הענין ההוא לעינינו 
כעניני הֹקרבנות וכל הנעשה במֹקדש, בין שלא 
יראה כיתר החוֹקים שלא נתגלה טעמם, מכל 

י היה נדבֹק בנו, מֹקום אין ספֹק שהשפע האלה
וחל בפעלים ההם, עם היותם רחוֹקים מן הֹקש השכל. ואין בזה 
פלא, כי כמו שנסכל הרבה מסיבות ההויות הטבעיות, ועם כל זה 
יתאמת מציאותם, כל שכן שראוי שנסכל סיבות חול השפע 
האלהי והידבֹקו בנו. וזה שנתיחדה בו תורתנו הֹקדושה מנימוסי 

בזה כלל, כי אם בתיֹקון ענין  האומות הנ"ל, שאין להם עסֹק
 ֹקיבוצם. 

ולפיכך אני סובר וראוי שיאמן, שכמו שהחוֹקים שאין להם מבוא 
כלל בתיֹקון הסידור המדיני, והם סיבה עצמית ֹקרובה לחול 
השפע האלהי, כן משפטי התורה יש להם מבוא גדול, וכאילו הם 
משותפים בין סיבת חול הענין האלהי באומתנו ותיֹקון ענין 

וצנו. ואפשר שהם היו פונים יותר אל הענין אשר הוא יותר ֹקיב
נשגב במעלה, ממה שהם היו פונים לתיֹקון ֹקיבוצנו, כי התיֹקון 
ההוא, המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו, אבל השופטים 
והסנהדרין היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמיתי צודֹק 

מנו לגמרי בעצמו, שימשך ממנו הידבֹק ענין האלהי בנו, יושלם מ
סידור ענינן ההמוני או לא יושלם. ומפני זה אפשר שימצא בֹקצת 
משפטי ודיני האומות הנ"ל, מה שהוא יותר ֹקרוב לתיֹקון הסידור 
המדיני, ממה שימצא בֹקצת משפטי התורה. ואין אנו חסרים בזה 
דבר, כי כל מה שיחסר מהתיֹקון הנזכר, היה משלימו המלך. אבל 

ליהם, כי מצד שהם צודֹקים בעצמם, היתה לנו מעלה גדולה ע
רוצה לומר משפט התורה, כמו שאמר הכתוב ושפטו את העם 

 משפט צדֹק, ימשך שידבֹק השפע האלהי בנו. 
ומפני זה היה ראש השופטים ומבחרם, עומד במֹקום אשר היה 
נראה בו השפע האלהי, והוא ענין עמוד אנשי כנסת הגדולה 

ך אמרו רבותינו ז"ל בפרֹק בלשכת הגזית )מדות פ"ה מ"ד(. ולפיכ
ֹקמא דמסכת עבודה זרה )ח ב( כיון דחזו דנפישי רוצחים אמרו 
נגלה מארעין ונֹקיים בן ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן 
המֹקום ההוא )דברים יז י(, מלמד שהמֹקום גורם. ומזה הצד 
נמשך כל מה שאמרו רבותינו ז"ל )סנהדרין ז א( כל דיין שדן דין 

ראוי שתשרה שכינה עמהם, שנאמר )תהלים פב א( אמת לאמיתו 
 אלהים נצב בעדת אל בֹקרב אלהים ישפוט. 

ועל זה הדרך מה שאמרו רבותינו ז"ל בפרֹק ֹקמא דשבת )י א( כל 
דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת ביום מעלה עליו 
הכתוב כאילו נעשה שותף להֹקב"ה במעשה בראשית, כתיב הכא 

בֹקר עד ערב, וכתיב התם )בראשית א ה( ויהי )שמות יח יד( מן 
ערב ויהי בֹקר. והשותפות הזה רומז למה שאמרנו, שכמו שמעשה 
בראשית, נראה בפועל התחתונים שמאתו נתהוה כל מה שנתהוה, 
כן כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, ממשיך השפע ההוא, יושלם 
מצד דינו לגמרי תיֹקון מדיני או לא יושלם. שכמו שבמעשה 

ֹקרבנות, עם היותם רחוֹקים לגמרי מן ההֹקש, היה נראה השפע ה
האלהי, כן במשפטי התורה היה נמשך ושופע, גם כי יצטרך כפי 

 הסידור המדיני תיֹקון יותר, אשר היה משלימו המלך. 
ונמצא שמינוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד, שהם 

מינוי צודֹקים בעצמם, כמו שאמר ושפטו את העם משפט צדֹק, ו
המלך היה להשלים תיֹקון סדר המדיני, וכל מה שהיה מצטרך 

 לצורך השעה. 
ואל תֹקשה עלי מה ששנינו בפרֹק נגמר הדין )סנהדרין מו א( תניא 
ר' אליעזר ]בן יעֹקב[ אומר שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן 
התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה וכו', 

שמינוי הבית דין הוא לשפוט כפי תיֹקון העת והזמן. שנראה ממנו 
ואינו כן, אבל בזמן שיהיו בישראל סנהדרין ומלך, הסנהדרין ]הם[ 
לשפוט את העם במשפט צדֹק לבד, לא לתיֹקון ענינם ביותר מזה, 
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אם לא שיתן המלך להם כוחו. אבל כאשר לא יהיה מלך בישראל, 
לך. שהרי מצינו השופט יכלול שני הכוחות, כח השופט וכח המ

בפרֹק נגמר הדין )שם מט א( אמר לו עמשא אכין ורֹקין ֹקא דריש, 
אזיל אשכחינהו לרבנן דפתיח להו במסכתא, אמר כתיב )יהושע א 
יח( כל איש אשר ימרה את פיך וגו' יכול אף לדברי תורה תלמוד 
לומר )שם( רֹק חזֹק ואמץ, הנה שנתנו בכאן ליהושע כח מלכות אף 

מלך, וכן דרשו רבותינו ז"ל )מדרש רבה שמות על על פי שלא היה 
 הכתוב שם ג ה( ויהי בישורון מלך )דברים לג ה(, ירמוז למשה. 

ואפשר עוד לומר שכל מה שנמשך למצות התורה, בין שהוא כפי 
)הפשט( ]המשפט[ הצודֹק, בין שהוא כפי צורך השעה, נמסר לבית 

ביותר מזה,  דין, כאמרו ושפטו את העם משפט צדֹק, אבל תיֹקונם
נמסר למלך, לא לשופט. והעולה מזה, שהשופטים נתמנו לשפוט 
את העם משפט צדֹק, ויהיו נמשכים מזה שתי תועליות, האחד 
שלם לגמרי, והוא שיחול השפע האלהי וידבֹק בהם, השני לתֹקן 
סידורם, ואם יחסר מזה דבר כפי צורך השעה, ישלימנו המלך. 

רו לסנהדרין, ומיעוטו אל נמצא ענין המשפט מסור רובו ועיֹק
 המלך.

 

 בית הבחירה )מאירי( מסכת סנהדרין דף נב עמוד ב (9)
כבר ביארנו שאין דנין דיני נפשות אלא בזמן שבית המֹקדש ֹקיים 
ושתהא סנהדרי ֹקבועה במֹקומה לשם שנאמר ובאת אל הכהן וכו' 
בזמן שיש כהן יש משפט אין כהן אין משפט ומ"מ דיני המלכות 

ואף בכל דור ודור יש רשות למנהיגי הדור וגדולי ֹקיימים בכל זמן 
הארצות לענוש ולהרוג דרך הוראת שעה על הדרכים שביארנו 

 וזהו שנרמז בתורה אח"כ ואל השופט אשר יהיה בימים ההם:
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