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 סנהדרין כ ע"ב  .ב

היה רבי יהודה אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית 
הבחירה. רבי נהוראי אומר: לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן, שנאמר ואמרת אשימה עלי מלך וגו'. תניא, רבי אליעזר 

נה לנו מלך לשפטנו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו, שנאמר והיינו גם אנחנו ככל כהוגן שאלו, שנאמר ת -אומר: זקנים שבדור 
  הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו

  

 ג-רמב"ם מלכים א, א  .ג

שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך, ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר 
  שכנו תדרשו ובאת שמה. תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית הבחירה שנאמר ל

מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר אותי שלח ה' למשחך למלך עתה לך והכיתה את עמלק, והכרתת זרע עמלק קודמת 
לבנין הבית, שנאמר ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים 

  .וגו'

שהקמת מלך מצוה למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כששאלו מלך משמואל, לפי ששאלו בתרעומת, ולא שאלו לקיים  מאחר
  המצוה אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, שנאמר כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו וגו'. 

ינהו משה רבינו ובית דינו, וכשאול ודוד אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא, כיהושע שמ
 שמינם שמואל הרמתי ובית דינו.

  

דברים יז

ִּכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר   

ֶהי ֹנֵתן ָל ' ה ֱא

ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה 

ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל  

ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר  

ׂשֹום ָּתִׂשים  :  ְסִביֹבָתי

' ָעֶלי ֶמֶל ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה

ֶהי ּבֹו ִמֶּקֶרב ַאֶחי   ֱא

ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל לֹא  

תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש  

ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ָאִחי  

:  הּוא

יחס  
חיובי

)פלגש בגבעה, מיכה(יח -שופטים יז

:ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶל ְּבִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה  

תהילים ב

ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום  ' ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ה:  ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי ַעל ִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי  
:  ְׁשַאל ִמֶּמִּני ְוֶאְּתָנה גֹוִים ַנֲחָלֶת ַוֲאֻחָּזְת ַאְפֵסי ָאֶרץ:  ְיִלְדִּתי

יחס  
שלילי

ח, שופטים

ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִּגְדעֹון ְמָׁשל ָּבנּו ַּגם ַאָּתה ַּגם ִּבְנ ַּגם ֶּבן ְּבֶנ ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו    
ִיְמֹׁשל  ' ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִּגְדעֹון לֹא ֶאְמֹׁשל ֲאִני ָּבֶכם ְולֹא ִיְמֹׁשל ְּבִני ָּבֶכם ה:  ִמַּיד ִמְדָין

:  ָּבֶכם

יב, שמואל א

ִאם  :  ֲעֵליֶכם ֶמֶל' ְוַעָּתה ִהֵּנה ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ֲאֶׁשר ְׁשֶאְלֶּתם ְוִהֵּנה ָנַתן ה
ִוְהִיֶתם ַּגם ַאֶּתם  ' ַוֲעַבְדֶּתם ֹאתֹו ּוְׁשַמְעֶּתם ְּבֹקלֹו ְולֹא ַתְמרּו ֶאת ִּפי ה' ִּתיְראּו ֶאת ה

ּוְמִריֶתם  ' ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ְּבקֹול ה:  ֵהיֶכם-אֱ ' ְוַגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ָמַל ֲעֵליֶכם ַאַחר ה
ַּגם ַעָּתה ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ַהָּדָבר ַהָּגדֹול  :  ָּבֶכם ּוַבֲאֹבֵתיֶכם' ְוָהְיָתה ַיד ה' ֶאת ִּפי ה

ְוִיֵּתן ֹקלֹות  ' ֲהלֹוא ְקִציר ִחִּטים ַהּיֹום ֶאְקָרא ֶאל ה:  ֹעֶׂשה ְלֵעיֵניֶכם' ַהֶּזה ֲאֶׁשר ה
:  ִלְׁשאֹול ָלֶכם ֶמֶל' ּוָמָטר ּוְדעּו ּוְראּו ִּכי ָרַעְתֶכם ַרָּבה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ְּבֵעיֵני ה
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 רמב"ם עשה קעגספר המצוות ל  .ד

והמצוה הקע"ג היא שצונו למנות עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתינו וינהיגנו. והוא אמרו ית' (שם יז) שום תשים עליך מלך. 
לק' קפח) לשונם בספרי שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ למנות להם מלך ולבנות להם בית וכבר קדם לנו (מ' כ ו

הבחירה ולהכרית זרעו שלעמלק. ולשון ספרי ג"כ שום תשים עליך מלך מצות עשה. ובא בפירוש (ספרי, מתני' סנה' כב א וש"נ) 
וד והגדולה והמעלה התכלית האחרון שאין למעלה שאמרו שום תשים עליך מלך שתהא אימתו מוטלת עליך ושייאמן בו מהכב

ממנה עד שתהיה מדרגתו אצלנו יותר גדולה ממדרגת הנביא משאר 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

 שם, סיום מצוות עשה  .ה

כל אלו המצות שקדם זכרם הנה תמצא מהם מצות שהם חובה על הציבור, לא לכל איש ואיש, כגון בנין בית וכשתשתכל 
  הבחירה והקמת מלך והכרתת זרעו של עמלק

 רמב"ם שגגות יג, ב  .ו

ין חייבין וכל הרי בית ד... היו יושבי ארץ ישראל שש מאות אלף ואחד, והיו העושין בהוראת בית דין שלש מאות אלף ואחד
 העושים על פיהם פטורין ואין משגיחין על יושבי חוצה לארץ שאין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל

 רי"ד סולוביציקג  .ז

נראה דשתי הלכות נאמרו בב"ד הגדול: א) בהלכות דיני התורה... ב) כל היכא דבעינן דעת ישראל או הסכמתם או חלות מעשה 
  של כלל ישראל, מעשה ב"ד הגדול סגי, ויש בכלל הוראתם או מעשיהם רשות ומעשה כל האומה

 רמב"ם מלכים ד, י  .ח

כל הארץ שכובש הרי היא שלו ונותן לעבדיו ולאנשי המלחמה כפי מה שירצה, ומניח לעצמו כפי מה שירצה, ובכל אלו הדברים 
דינו דין, ובכל יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים 

ה אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את ולהלחם מלחמות ה', שאין ממליכין מלך תחל
  מלחמותינו.

 אגרת ר' שמואל בן עלי גאון  .ט

מלך ולא  ואשר למלך הנה בחרוהו מפני שהיו צריכים למי שיצא לפניהם אל המערכות והמלחמה, ובימות הגלות אין להם
  להם צורך אלא במי שידריכם ויבוננהם וילמדם מצוות דתם ןמלחמה ולא שום דבר מהמזקיקים למלך, ואי

 מורה נבוכים ג, לט  .י

ומבואר הוא שאחר שאי אפשר מבלתי עונשים ומשפטים, שא"א א"כ מבלתי העמיד שופטים מפוזרים בכל עיר ועיר, ואי אפשר 
 נע במינים רבים מן המניעה ויחזק יד השופטים ויסמוך אותם.מבלתי עדים, וא"א מבלתי מלך, שיפחדו וייראו ממנו וימ

 גרת הרמב"ם לר' יוסף בן יהודהא  .יא

ים הראשונה, הרי היא זו... כשהתקיפו אותי בחוזקה כיצד מיניתי איש שאינו מכיר את ואשר לסיבה שגרמה לחליפת המכתב
מיניתי אותו על צרכתי להצטדק וביארתי שגלות זה ומתעב אותו, הואש ש מרחכם פור שכל תלמיד ועל ואמרטיבו והוא איש בלי

  מך עדות תלמידי, אשר ביראתו וידיעתו אני בוטח בטחון גמור, ועדות זקן מבני עירו...ס
כלום אינך  צעק!לא יוו הותתמרמר על כך! מי זה יכ לא -בך בכתב (שנתפרסם) בישראל  ל שלחו לשונוהתמרמרותך עלשר או

על ענין הגט  חזקהבצפרני דאה והיה הוא תוקף אותו ב אפרוחשאלמלא אתה היה ראש הגלות בידו כ ...ברמת לו נזק ריודע שג
  .ושאר דברים והיה טורף אותו


