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1.	DEVARIM,	PARSHAT	SHOFTIM,	17:14-20	–	APPOINTING	A	KING	
	

־לָכְכ <ֶלֶמ יַלָע הָמיִשָא ָתְרַמָאְו ּהָב הָתְבַשָיְו ּהָתְשִריִו <ָל ןֵתֹנ :יֶה9ֱא קָֹוקְי רֶשֲא ץֶרָאָה־לֶא ֹאבָת־יִכ )די(
 :יֶלָע םיִשָת :יֶחַא בֶרֶקִמ ֹוּב :יֶה9ֱא קָֹוקְי רַחְבִי רֶשֲא <ֶלֶמ :יֶלָע םיִשָת םֹוׂש )וט(	:יָתֹביִבְס רֶשֲא םִיֹוּגַה
 םָעָה־תֶא ביִשָי־ֹאלְו םיִסּוס ֹוּל־הֶבְרַי־ֹאל קַר )זט(	:אּוה :יִחָא־ֹאל רֶשֲא יִרְכָנ ׁשיִא :יֶלָע תֵתָל לַכּות ֹאל <ֶלֶמ
 ֹאלְו םיִשָנ ֹוּל־הֶבְרַי ֹאלְו )זי(	:דֹוע הֶזַה <ֶרֶדַב בּוׁשָל ןּופִסֹת ֹאל םֶכָל רַמָא קָֹוקיַו סּוס תֹוּבְרַה ןַעַמְל הָמְיַרְצִמ
 הָרֹוּתַה הֵנְשִמ־תֶא ֹול בַתָכְו ֹוּתְכַלְמַמ אֵסִכ לַע ֹוּתְבִשְכ הָיָהְו )חי(	:דֹאְמ ֹוּל־הֶבְרַי ֹאל בָהָזְו ףֶסֶכְו ֹובָבְל רּוסָי

 קָֹוקְי־תֶא הָאְרִיְל דַמְלִי ןַעַמְל ויָיַח יֵמְי־לָכ ֹוב אָרָקְו ֹוּמִע הָתְיָהְו )טי(	:םִיִוְלַה םיִנֲהֹכַה יֵנְפִלִמ רֶפֵס־לַע תֹאזַה
 ויָחֶאֵמ ֹובָבְל־םּור יִתְלִבְל )כ(	:םָתֹשֲעַל הֶלֵאָה םיִקֻחַה־תֶאְו תֹאזַה הָרֹוּתַה יֵרְבִד־לָכ־תֶא רֹמְשִל ויָה9ֱא
	:לֵאָרְשִי בֶרֶקְב ויָנָבּו אּוה ֹוּתְכַלְמַמ־לַע םיִמָי <יִרֲאַי ןַעַמְל לוֹאמְשּו ןיִמָי הָוְצִמַה־ןִמ רּוס יִתְלִבְלּו

	
2.	SANHEDRIN	20B	–	IS	IT	A	COMMANDMENT,	OR	A	COMPROMISE?	
	
	  ,ךלמ םהל דימעהל :ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תוצמ שלש :רמוא הדוהי יבר היה ןכו

 השרפ הרמאנ אל :רמוא יארוהנ יבר .הריחבה תיב םהל תונבלו ,קלמע לש וערז תירכהלו
' וגו ךלמ ילע המישא תרמאוב רמאנש ,ןתמוערת דגנכ אלא וז 	

	
3.	RASHI	–	R.	NEHORAI’S	OPINION	EXPLAINED	
	

 םידיתעש וינפל יולגש ,םתמוערת דגנכ אלא ,הוצמ םושמ ךלמ ךילע םישת םושד וז השרפ הרמאנ אל
ןכ רמול םתא ןידיתע המישא תרמאו רמאנש םיוגה לככ ונחנא םג ונייהו רמולו ךכ לע םערתהל   

	
4.	SEFER	HACHINUCH	–	IT	*IS*	A	COMMANDMENT	TO	APPOINT	A	JEWISH	KING	
	

 ירפסב ורמאו wךלמ ךילע םישת םושw רמאנ הז לעו/////לארשימ ךלמ ונילע תונמל וניוטצנש
wךלמ ךילע םישת םושw השע תוצמ/ 

	
5.	ABARBANEL	–	A	JEWISH	KING	IS	UNDESIRABLE	
	

 ךלמ ילע המישא תרמאו הב תבשיו התשריו ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא ץראה לא אבת יכ ורמאב הנה
 אוה הנה לבא ,ךלמ ולאשיו הז ורמאיש י"שה הוצ אל יכ ללכ הוצמ הזב ןיא יתוביבס רשא םיוגה לככ
 ,קולחה ירחאו ,םלכ תומחלמהו שובכה ירחאו ,תרחבנה ץראב םכתויה ירחא רמאי ,דיתעה תדגה
 ,ךלמ ילע המישא םכמצעמ ורמאתשכ הבוט םיופכ ויהתש יתעדי ינא ,הב תבשיו התשריו ורמא והזו
 םא יכ ,םכינפל תשבכנ איה רבכ יכ ,ץראה תא שובכלו םיממעה םע םחלהל חרכהה ינפמ אל
 םכתסנכהב ךלמ לואשל םכל היה יכ תולכסהמ הזבו ,םיכלמ םהילע םיכילממה תומואה םע תוותשהל
 חטב הבישיהו קולחהו שובכה ירחא אל ,וכרצל תואנה ןמזה היה זאש ,םכיתומחלמ תא םוחלל ץראל
 אלו חרכהל אל רמול הצור ,יתוביבס רשא םיוגה לככ ךלמ ילע המישא תרמאו ורמא והזו !ץראב דדב
  .םיוגה השעמכ םכתושעל םא יכ ,ללכ ךרוצל



 
 והזו םהיחא ברקמ וב 'ה רחבי רשא םא יכ ,םנוצרכ אוהה ךלמה וכילמי אל הז הרקי רשאכש ,רכזו
 רשאכ רמואכ ,תושרה רבדב היולת השע תוצמ ךלמה ןינע היהי הז יפלו .....התתמאו הוצמה םצע
 אצת יכ תשרפל המוד אוהו .ןפואה הזב םא יכ ותוא השעת לא ,יואר יתלב ותויה םע ןכ תושעל הצרת
 ומכ הנלעביו הנחקיש אלו הנלעביו הב קושחיש הוצמ וניאש ,היבשב תיארו 'וגו ךיביוא לע המחלמל
 ,'וגו םתישעו םתחשהו ץראב םתנשונו םינב ינבו םינב דילות יכ השרפ ןכ םג הזל המודו  .....איהש
 םיאטח ויהי רשאכש ךיהלא 'ה דע תבשו איהש הוצמה וב יולת לבא ,ילילפ ןוע םא יכ הוצמ הז ןיאש
  .ולוקב עמשיו 'ה לא ובושי

	
6.	OHR	HACHAIM	–	IT	IS	A	MITZVAH…	BUT	R.	NEHORAI	IS	ALSO	RIGHT	
	

 םהילע 'ה תוצמ אל יכ עמשמ תרמאו 'וגו אבת יכ ורמואמ .'וגו םישת םוש 'וגו תרמאו 'וגו אבת יכ
 תוצמש חיכומ ןושלה רועיש םישת םוש רמוא רמגש הממו ,םדיב תושרה ורמאי םא אלא ךלמ ךולמל
	.ךלמ םהילע ךילמהל איה 'ה
	
 וב חטבמה היהיש 'א ,םירדג 'ב ךלמה יונימב שיש יפל ךרדה הז לע איה םיבותכה תנווכש הארנו
 יואנש רבד אוה הזו ,תומואה יכלמ רדסכ ברק םויב רובגכ תאצלו ותמכח םצועב תומחלמה גיהנהל
 ..... תוישוחה תוילעות ירחא אלא השעמה ןורשכ ירחא םהב וכלי אל תומואה יכלמ רדס יכ 'ה יניעב
 דיב לארשי עישומ 'ה היהש ךרדכ ותוכזב השעי 'הש ידכו לארשי תראפתלו דובכל אוה 'ב רדגו

	.םדאו םיהלא יניעב בוט לכשו ןח אוה הז רבדו....םירשכה לארשי יכלמ דיבו םיטפושה
	
 ןושארה רדג הזו 'וגו םיוגה לככ ךלמ ילע המישא תרמאו 'וגו אבת יכ רמאו ןאכ בוטה ורבד אב הזלו

 לע אוה םישתש תומישמה אלא ,הזה ערה רבדה םוקי אל שוריפ 'וגו םישת םוש רמוא רמגו ,ונרכזש
	 ....וב ךיהלא 'ה רחבי רשא ךרדה הז
 

 דיפקי המל השק ןינעהו ,)'ח א"ש( ךלמ םהל תתל לאומש ימיב ולאששכ לארשי לע דיפקה 'הש אצמתו
 םושל ורמאי לבל םהילע 'ה הוצש ןויכ רבדה לע דיפקהל 'הל םוקמ שי ונבתכש המ יפכו.... ?םהילע 'ה
 ויה םיוגה ךרדכ הרובגלו חכל אל ךרבתי ונוצרכ ךלמ םהל םילאוש ויה םא לבא .... םיוגה לככ ךלמ
	.השע תוצמ ןימייקמ
	
 לארשי ווטצנ תוצמ 'ג רמוא הדוהי יבר :ל"ז וניתובר וקלחנש לודג ןהכ קרפ ןירדהנסב יתיארו
 אל רמוא יארוהנ יבר הריחבה תיב תונבלו קלמע לש וערז תירכהלו ךלמ םהל דימעהל ץראל ןתסינכב
 'ר ירבדל ןילוע ונירבדו ,כ"ע 'וגו ךלמ ילע המישא תרמאו רמאנש ןתמוערת דגנכ אלא וז השרפ הרמאנ
 לע ףא ,םיכלמ תוכלהמ א"פב ם"במר קספ ןכו הדוהי יברכ הכלהש םגהו ,יארוהנ 'ר ירבדל אלו הדוהי
	.ךלמ םושל 'ה תוצמש דיגי םישת םוש ורמוא טשפש יארוהנ יבר תרבסל בותכה בשייל ךירצ ןכ יפ
 )ב"י א"ש( ורמוא ךרדכ םהילע ךלמל 'ה היהו ךלמ ולאשי אלו םירשכ ויהי לארשי םא יכ רמול רשפאו
 הלאש רדגב וסנכי לארשי םא לבא ,ודבל אוה לארשי ךלמ תויהל ץופחי 'ה םג ,םככלמ םכיהלא 'הו

 םוש בותכה רמא אל הזלו ,םישת םוש ורמואכ ותושעל םהילע ךלמה תוצמ זא םהילע ךלמב םיצפחש
 םישת םוש שרפי יארוהנ יברד אבילא וליפא הז יפכו ,'וגו המישא תרמאו רמאמ רחא אלא םישת
	:'וגו המישא ורמאיש רחא הוצמ

	
	


