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 פרק ה:א-ה – ממלכה מאוחדת – דוד מלך ישראל!
 

 שםרד"ק  .1
היותה והיא ה"א כתובה בסוף מלת  –תה הייתה מוציא א

 ...נקראת עם מלת מוציא
 

 פרק יד הערה יבר' תורה תמימה  .2

מדרך הלשון בכמה מקומות שאות אחת אשר בסוף ... 
תיבה תשמש גם לראש התיבה שאחריה כשדרושה 
לאותה האות, ולכן אותה האות חסרה בהתיבה השניה 

 או בסוף התיבה הראשונה, כמו 

 בלילה ההואבלילה הוא )פ' ויצא( במקום  •

 עזי וזמרת יה במקום עזי וזמרתי יה •

 השמרו לכם עלות בהר במקום מעלות בהר •

 לא תקח האם על הבנים במקום מעל הבנים •

 לא יוכל שלחה במקום לשלחה •

 ויכתב ספר זכרון )מלאכי ב'( במקום ויכתב בספר •

 ידעתי כי כל תוכל במקום כי יכול תוכל •
 

 ה:א רד"ק .3
אף על פי שאתה ממשפחת  –הננו עצמך ובשרך אנחנו 

כלנו בני יהודה והננו קרובים לך אנחנו גם כן עצמך כי 
 אנחנו.ישראל אחים 

 

 שופטים פרק ט .4

ֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶבן ְיֻרַבַעל)א(  ר  ַויֵּ י ִאּמֹו ַוְיַדבֵּ ְשֶכָמה ֶאל ֲאחֵּ
אֹמר: ית ֲאִבי ִאּמֹו לֵּ יֶהם ְוֶאל ָכל ִמְשַפַחת בֵּ )ב( ַדְברּו ָנא   ֲאלֵּ

י ְשֶכם ַמה ּטֹוב ָלֶכם ַהְמֹשל ָבֶכם ִשְבִעים ִאיש  י ָכל ַבֲעלֵּ ְבָאְזנֵּ
י ְיֻרַבַעל ִאם ְמֹשל ָבֶכם ִאיש ֶאָחד ּוְזַכְר  ַעְצְמֶכם ֶתם ִכי ֹכל ְבנֵּ

 ָאִני: ּוְבַשְרֶכם
 

 שמואל ב פרק יט .5

ה)יד( ְוַלֲעָמָשא ֹתְמרּו ֲהלֹוא  תָׂ ִרי אָׂ ֹכה ַיֲעֶשה ִלי  ַעְצִמי ּוְבשָׂ
ֱאֹלִהים ְוֹכה יֹוִסיף ִאם לֹא ַשר ָצָבא ִתְהֶיה ְלָפַני ָכל ַהָיִמים 

 ַתַחת יֹוָאב:
 

 שמואל א פרק יח .6

)טו( ַוַיְרא   ד ְלָכל ְדָרָכו ַמְשִכיל ַויקָֹוק ִעּמֹו:)יד( ַוְיִהי ָדוִ 
ל   ָשאּול ֲאֶשר הּוא ַמְשִכיל ְמֹאד ַוָיָגר ִמָפָניו: )טז( ְוָכל ִיְשָראֵּ

ב ֶאת ָדִוד ִכי הּוא  אִויהּוָדה ֹאהֵּ בָׂ יֶהם: פ יֹוֵצא וָׂ  ִלְפנֵּ
 

 במדבר פרק כז .7

ר ֹמֶשה ֶאל ְיקָֹוק לֵּ  י   אֹמר:)טו( ַוְיַדבֵּ )טז( ִיְפֹקד ְיקָֹוק ֱאֹלהֵּ
ָדה: יֶהם  ֵיֵצא)יז( ֲאֶשר   ָהרּוֹחת ְלָכל ָבָשר ִאיש ַעל ָהעֵּ ִלְפנֵּ

יֶהם ַוֲאֶשר  יָׂבֹאַוֲאֶשר  ְולֹא ִתְהֶיה  ְיִביֵאםַוֲאֶשר  יֹוִציֵאםִלְפנֵּ
ֶהם ֹרֶעהֲעַדת ְיקָֹוק   :ַכצֹאן ֲאֶשר ֵאין לָׂ

 

  פרק כז פסוק יזרש"י במדבר  .8

יֶהם  א ִלְפנֵּ לא כדרך מלכי האומות שיושבים  –)יז( ֲאֶשר יֵּצֵּ
בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה, אלא כמו 
שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג, שנאמר )במדבר כא, 
לד( אל תירא אותו. וכדרך שעשה יהושע, שנאמר )יהושע 

( וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה וגו'. וכן בדוד ה, יג
יֶהם,  א ָוָבא ִלְפנֵּ יוצא הוא אומר )ש"א יח, טז( ִכי הּוא יֹוצֵּ

 :בראש ונכנס בראש
 

 רד"ק שם .9
זקני ישראל אל דוד וכרת  ויבואו וכבר באו תחלהפירושו 

להם ברית שלא ירע להם בעבור שסמכו ידי איש בשת 
להמליכו אחר מות איש בשת  שתי שנים ובעבור שאחרו

חמש שנים וכיון שכרת להם ברית שלחו בעבור שבטי 
 ישראל ובאו אל דוד ומשחוהו למלך

 

 מלכים ב פרק יא פסוק יז .10
םַוִיְכֹרת ְיהֹוָיָדע ֶאת ַהְבִרית  עָׂ ק ּוֵבין ַהֶמֶלְך ּוֵבין הָׂ  ֵבין ְיקֹוָׂ

ין ָהעָ  ין ַהֶּמֶלְך ּובֵּ  ם:ִלְהיֹות ְלָעם ַליקָֹוק ּובֵּ
 

 ברכות דף נה עמוד אגמ'  .11

אלא אם כן  הצבור על רנספאמר רבי יצחק: אין מעמידין 
נמלכים בצבור, שנאמר ראו קרא ה' בשם בצלאל. אמר 
לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, הגון עליך בצלאל? 

לפני לא כל  -אמר לו: רבונו של עולם, אם לפניך הגון 
שכן? אמר לו: אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר 

פני להם לישראל: הגון עליכם בצלאל? אמרו לו: אם ל
 לפנינו לא כל שכן? -הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון 

 

 דברים פרק יז .12

ן ָלְך ִויִרְשָתּה  )יד( ִכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ
ַמְרתָׂ ְוָיַשְבָתה ָבּה  ַלי ֶמֶלְךְואָׂ ה עָׂ ִשימָׂ ְכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶשר  אָׂ

ק )טו(   ְסִביֹבָתי: ֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶשר ִיְבַחר ְיקֹוָׂ ִשים עָׂ שֹום תָׂ
ת  ֱאֹלֶהיָך בֹו ִמֶקֶרב ַאֶחיָך ָתִשים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלתֵּ

 ָעֶליָך ִאיש ָנְכִרי ֲאֶשר לֹא ָאִחיָך הּוא:
ה לֹו סּוִסים ְולֹא ָיִשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה )טז( ַרק לֹא ַיְרבֶ 

ְלַמַען ַהְרבֹות סּוס ַויקָֹוק ָאַמר ָלֶכם לֹא ֹתִספּון ָלשּוב ַבֶדֶרְך 
)יז( ְולֹא ַיְרֶבה לֹו ָנִשים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב   ַהֶזה עֹוד

א ַמְמַלְכתֹו )יח( ְוָהָיה ְכִש   לֹא ַיְרֶבה לֹו ְמֹאד: ְבתֹו ַעל ִכסֵּ
י ַהֹכֲהִנים  ֶפר ִמִלְפנֵּ ה ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַעל סֵּ ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְשנֵּ

י ַחָייו ְלַמַען ִיְלַמד  ַהְלִוִים: )יט( ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָכל ְימֵּ
י ַהתֹוָרה ַהזֹאת  ְלִיְרָאה ֶאת ְיקָֹוק ֱאֹלָהיו ִלְשֹמר ֶאת ָכל ִדְברֵּ

ֶלה ַלֲעֹשָתם: ֶאָחיו   ְוֶאת ַהֻחִקים ָהאֵּ )כ( ְלִבְלִתי רּום ְלָבבֹו מֵּ
ּוְלִבְלִתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְשמֹאול ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל 

ל: ס  ַמְמַלְכתֹו הּוא ּוָבָניו ְבֶקֶרב ִיְשָראֵּ
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 העמק דבר דברים פרק יז .13

ל דמצוה למנות מלך, וא"כ למאי והרי ידוע בדברי חז"
דהנהגת המדינה כתיב ואמרת וגו', ונראה דמשום 

משתנה אם מתנהג עפ"י דעת מלוכה או עפ"י דעת העם 
, ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ונבחריהם

ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלי קברניט, 
הרי ודבר זה אי אפשר לעשות עפ"י הכרח מצות עשה, ש

בענין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה 
מצות עשה, מש"ה לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך 
כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך, עפ"י 
שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר 
נכון, או אז מצות עשה לסנהדרין למנות מלך, ומש"ה 

, אז שום העם מבקשים כךשיהא כתיב ואמרת וגו' 
 תשים וגו'.

 

14. Wikipedia: 

The divine right of kings, divine right, or God's 

mandate is a political and religious doctrine of 

royal and political legitimacy. It stems from a 

specific metaphysical framework in which the 

king (or queen) is pre-selected as an heir prior to 

their birth. By pre-selecting the king's physical 

manifestation, the governed populace actively 

(rather than merely passively) hands the 

metaphysical selection of the king's soul – which 

will inhabit the body and thereby rule them – over 

to God. In this way, the "divine right" originates 

as a metaphysical act of humility or submission 

towards the Godhead. Consequentially, it asserts 

that a monarch (e.g. a king) is subject to no earthly 

authority, deriving the right to rule directly from 

a divine authority, like the monotheist will of 

God. The monarch is thus not subject to the will 

of his people, of the aristocracy, or of any other 

estate of the realm. It implies that only divine 

authority can judge an unjust monarch and that 

any attempt to depose, dethrone or restrict their 

powers runs contrary to God's will and may 

constitute a sacrilegious act. It is often expressed 

in the phrase "by the Grace of God", attached to 

the titles of a reigning monarch; although this 

right does not make the monarch the same as a 

sacred king. The divine right has been a key 

element for legitimizing many absolute 

monarchies. 

 

Kings were often seen as either ruling with the 

backing of heavenly powers or perhaps even 

being divine beings themselves. However, the 

Christian notion of a divine right of kings is traced 

to a story found in 1 Samuel, where the prophet 

Samuel anoints Saul and then David as mashiach 

or king over Israel. The anointing is to such an 

effect that the monarch became inviolable, so that 

even when Saul sought to kill David, David would 

not raise his hand against him because "he was the 

Lord's anointed". 

 

Social Contract Theory: In moral and political 

philosophy, the social contract is a theory or 

model that originated during the Age of 

Enlightenment and usually concerns the 

legitimacy of the authority of the state over the 

individual. Social contract arguments typically 

posit that individuals have consented, either 

explicitly or tacitly, to surrender some of their 

freedoms and submit to the authority (of the ruler, 

or to the decision of a majority) in exchange for 

protection of their remaining rights or 

maintenance of the social order. 


