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י ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ) יד( ָכל  ...ּכִ יָמה ָעַלי ֶמֶלְך ּכְ ְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ

ר ְסִביבָֹתי ר ִיְבַחר ) טו( :ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאׁשֶ ׂשִ ׂשֹום ּתָ
ים ָעֶליָך ֶמֶלְך  ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך ּתָ ַרק לֹא ) טז( ...ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ִמּקֶ

ה ּלֹו סּוִסים  ים ) יז( ...ַיְרּבֶ ה ּלֹו ָנׁשִ ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא  ...ְולֹא ַיְרּבֶ
ה ּלֹו ְמאֹד ֵנה ַהּת  ...) יח( :ַיְרּבֶ  ...ֹוָרה ַהּזֹאת ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמׁשְ

יו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָֹוה  ...) יט( ל ְיֵמי ַחּיָ ְוָקָרא בֹו ּכָ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת  ל ּדִ מֹר ֶאת ּכָ ְלַמַען  ...) כ( ...ֱאלָֹהיו ִלׁשְ

ָרֵאל ֶקֶרב ִיׂשְ   :ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ּבְ
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נּו ֶמֶלךְ  ...) ה( יָמה ּלָ ָכל ַהּגֹוִים ׂשִ ְפֵטנּו ּכְ ֵעיֵני ) ו( :ְלׁשָ ָבר ּבְ ַויֵַּרע ַהּדָ
ְפֵטנּו  נּו ֶמֶלְך ְלׁשָ ָנה ּלָ ר ָאְמרּו ּתְ ֲאׁשֶ מּוֵאל ּכַ  ...ַויֹּאֶמר ְיהָֹוה ) ז( ...ׁשְ
לְֹך ֲעֵליֶהם י ֹאִתי ָמֲאסּו ִמּמְ ְדּתָ ָלֶהם  ...) ט( ... :לֹא ֹאְתָך ָמָאסּו ּכִ ְוִהּגַ

ר ִיְמלְֹך ֲעֵליֶהם ֶלְך ֲאׁשֶ ט ַהּמֶ ּפַ ט ) יא(...  :ִמׁשְ ּפַ ַויֹּאֶמר ֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ
ר ִיְמלְֹך ֲעֵליֶכם  ֶלְך ֲאׁשֶ ֶכם ) יח( ...ַהּמֶ ְפֵני ַמְלּכְ יֹּום ַההּוא ִמּלִ ם ּבַ ּוְזַעְקּתֶ

ם ָלֶכם  ַחְרּתֶ ר ּבְ מּוֵאל ַויֹּאְמרּו ) יט( ...ֲאׁשֶ קֹול ׁשְ ֹמַע ּבְ ַוְיָמֲאנּו ָהָעם ִלׁשְ
ַמע ) כב( ... :י ִאם ֶמֶלְך ִיְהֶיה ָעֵלינוּ ּלֹא כִּ  מּוֵאל ׁשְ ַויֹּאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ׁשְ

קֹוָלם ְוִהְמַלְכּתָ ָלֶהם ֶמֶלְך    ...ּבְ
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הרצון האלהי היה שלצדק ...  .'תשים עליך מלך וגו שום) טו(

ל "ימלוך מלך עליהם כדי להטיל מוראו על כלם כאמרו רז
הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה ) אבות ג ב(

ולא לצורך המשפטים שהרי היו בתי דינים קבועים בכל ', כו
עיר אלא לצורך קיבוץ ותיקון המדינות ואך באופן זה שתהיה 

אשימה עלי  ואמרת...  'ת עליהם כי בזה רצה האימת מלכו
מלך שיהיה מוראו עלי כי כן משמע לשון עלי שיהיה עליון 

, ככל הגוים אשר סביבותי, עלי ומושל ורודה בי בחזקת היד
לעשות כמתוקנים שבהם שאינן בועטים במלכיהם ומקבלים 

ז נאמר שום תשים "וע. עליהם מרות ומציאת זמנינו יוכיח
זו כהוגן כשיהיה עליך מלך דהיינו אימתו  העליך מלך כי שאל

��:עליך כמובן ממלת עליך
כי אמרו תנה לנו מלך , בימי שמואל לא דברו נכונה אבל

כי לא רצו , לא אמרו עלינו מלך אלא לנו) ח ו' שמואל א(
לקבל מרות שיהיה מוראו עלינו אלא יהיה לנו מסור בידינו 

והיוצא לנו מזה שבעל כרחו , ים מלכין ולהעדי מלכיןלהק
כי עיקר ) שם ח ה(הגוים  לכ אמרו לשפטינו ככ"יחניף לנו וע

צורך החנופה היא במשפטים וכמנהג ארצות אלו שמקבלים 
איזה רב על זמן ידוע כדי שלא יהא אימתו עליהם ואדרבה 

כ הוא מוכרח להחניף להם כדי שלא "וע, אימתם על הרב
, וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלד. וידחוה

ויאמר זה יהיה  ...כי עיקר האשמה במלת לנו לשפטינו 
ם לא כי אף א) שם ח יא(משפט המלך אשר ימלוך עליכם 

בחמה שפוכה ימלוך עליכם מ סופו ו"א לכם מ"תבחרוהו כ
וזה עונש שלכם על שלא שאלתם כהוגן ', ואת בניכם יקח וגו

שם ח (וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם 
בידכם הפך  שעלה תאמרו דרך וידויל דלא עליכם ו"ר) יח

ויאמרו לא כי אם מלך יהיה ' ממה שבקשתם וימאנו העם וגו
היינו דרך וידוי אמרו כן , מה שאמרו לא, )שם ח יט(עלינו 

לאמר לא נחפוץ מלך עוד בדרך אשר שאלנוהו תחלה לאמר 
וכן . 'ר דבר הכי אם מלך יהיה עלינו כאש. תנה לנו מלך

) שם יב יט(על חטאתינו לשאל לנו מלך  פנוכ כי יס"נאמר אח
ומובן . זה יקר' ופי. ורצו לומר בתחילה קודם ששמענו העונש

ל שאמרו שתהא "שנוי הלשון בין עלינו ללנו ומצד דקדוק רז
  :כי עיקר המצוה תלויה בזה.) כתובות יז(אימתו עליכם 

והמלכת להם ' ולם וגושמע בק, אל שמואל' ש ויאמר ה"ומ
לפי שקבלת המורא , ל עליהם"והל) ח כב' שמואל א(מלך 

פעל זאת אלא נתן להם מלך שהיה ' תלוי במקבלים ולא ה
כ אמר בשעת מעשה "שוה להם לבלתי רום לבבו מאחיו ע

' א כדבר ה"מ לישראל לא היה נכון לומר כן כ"אבל מ, להם
  ... :רשאמר ואמרת אשימה עלי מלך כך היה להם לומ

י אם עשה כן כדאי "פירש. כשבתו על כסא ממלכתו והיה) יח(
ת לסף סיס אשה "א ר"רמז לדבר כס. הוא שתתקיים מלכותו

ש "וכמ' בזכות שיהיה נזהר בשלשתן יזכה לישב על כסא ה
ולפיכך צריך . 'וישב שלמה על כסא ה) כט כג' י א"דבה(

בינו לבינו  יליןומבד' ם לבו מן הלהזהר מן הדברים המסירי
דברים ח (ש "וכמ' כי הרבות כסף וזהב מביאו לידי שכחת ה

וכן . 'ורם לבבך ושכחת את ה' וכסף וזהב ירבה לך וגו) יד-יג
ש "ויבטח בסוס ורכב כמ' רבוי סוסים סבה להסיר בטחונו מה

. הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים ישענו) ישעיה לא א(
אם  אבל...  .'וכן רבוי נשים גורמים להטות לבבו מעם ה ...

  :יאריך ימים ולא ימות' יבטח בתשועת ה

לומר שהבוטח בסוס ורכב מבקש ישועה , בקרב ישראל ואמר
ישעיה (ועזר מארצות העמים ולא בקרב ישראל כדרך שנאמר 

אבל אם לא ירבה לו ' הוי היורדים מצרימה לעזרה וגו) לא א
  :א מארצות העמיםסוסים אז ימצא התשועה בקרב ישראל ול
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האופי הנח והרך או הנרגז והקשה יפותח בבני אדם מפני סיבות 

לבד תכונתם הטבעית שגם היא משתלשלת מסיבות קודמות , שונות

על , ובכלל הוא תלוי באיכות ההשקפה על העולם, רבות ומסובכות

 ולפעמים מי שהוא מוכשר לחדור לתוך הכיעור. החיים והמציאות

והרשעה הנמצאים בתוך סדרי החיים מצד הבחירה המקולקלת 

הוא מוצא את עצמו נרגז והאופי שלו הוא נוטה , וכיוצא בה

כ "פ שגם אפשר הוא שתלוה עם השקפה כזאת ג"אע. לקפדנות

לראותם בתור נרדפים , השקפה של חנינה ושל חמלה על בני אדם

, הבא באונסאו חסרון דעתם , מתגרת יד טבעם הקשה ותכונותיהם

או לא , כ"מ יתכן להיות שזה השיקוף של חמלה לא יתגבר כ"מ

יהיה מלא בהרצאותיו על כל פרטי החסרון הרבים המעוררים זעף 

להיפך . ותשאר הקפידא והרוגזא עומדת במקומה, בלב נפש עדינה

, שהאיש אשר אין נפשו סולדת מכל המעשים היותר רעים, אפשר

פ טבעו להיות מלא "יונח ע, בקרבומפני שאין חוש מוסרי חודר 

, אבל אז תקלה גדולה יוצאת ממנו, נחת ורגשות של חסידות

, בהיותו מכהה את ההרגשה שבין טוב לרע במובנים המוסריים

ודאי יכול להיות , והנה אצל גדולי הדעה. שהם יסודי העולם

שעם כל המרירות על הפרעות שבחיים ובמוסר החברותי , ההיפך

יד החסד והנעם הולכת ומתגברת על כל צדדי חלק , והאישי

ודעת , עם כל רחשי החסד לכל בני אדם, ולהיפך, המרירות והרוגזה

לא תוקלש בכל דהו , איכות תכונתם הרפויה כדי לדון אותם לזכות

אבל אם נראה . עצמותה של הנטיה לאהבת הצדק ושנאת הרשע

 נדע שבא לו מכח חדות ראותו את, ח בעל אופי רגזנות"ת

ועומק התמרמרותו על הצדק והאמת , הכיעורים והנבלות שבחיים

כי ,  חגרהו על מתניך, אם הוא  נוקם ונוטר כנחש, כ"ע. הנרמס

י אורה של "תרויח הרבה בבליטת החוש המוסרי היוצא לאור ע

שאיננו , סכנה יש בדבר, נח ושוקט, ה הוא חסיד "ואם ע.  תורה

וממילא עלול הוא להשפיע , מרגיש בכל הכיעור שבתיעוב העולמי

 .כ  אל תדור בשכונתו"ע, על כל מקורביו אותה החולשה המוסרית
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