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 א. פרשת המלך

כאשר עם ישראל בקשו להמליך עליהם מלך ציווה ה' את שמואל להזהיר את בנ"י שהמלך עשוי לקחת את  

 : יז( -)ח, יאע בספר שמואל א' ך מופיבניהם ובנותיהם לעבודתו, וליטול מהם את תבואתם. כ

רכבתו: עליכם את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מ  "ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך

ואת   רכבו:  וכלי  מלחמתו  כלי  ולעשות  קצירו  ולקצר  חרישו  ולחרש  חמשים  ושרי  אלפים  שרי  לו  ולשום 

ש ואת  ולאופות:  ולטבחות  יקח לרקחות  ונתן לעבדיו:    דותיכםבנותיכם  יקח  הטובים  וזיתכם  ואת כרמיכם 

יע וכרמיכם  ואת בוזרעיכם  שפחותיכם  ואת  ואת עבדיכם  ולעבדיו:  ונתן לסריסיו  יקח  שר  חוריכם הטובים 

 ועשה למלאכתו: צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים".

  ה זו:ר בפרשעוסקת בשאלה האם אכן מותר למלך לעשות ככל המוזכ  )כ:(  הגמרא במסכת סנהדרין
ו. רב אמר לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים  "אמר רב יהודה אמר שמואל כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר ב

תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך. כתנאי, רבי יוסי אומר כל האמור בפרשת מלך מלך  עליהם, שנאמר שום  

ר שום תשים עליך מלך שתהא , שנאממותר בו, רבי יהודה אומר לא נאמרה פרשה זו אלא כדי לאיים עליהם

  אימתו עליך".
דינים אלו, ומאחר ומן  שמלך יהיה מותר בכל האמור בפרשה זו, הרי בתורה לא מצאנו צריך להבין, כיצד יתכן  

?  )מגילה ב:( התורה יש בכך איסור גזל וכדו', איך יתכן שנביא יתיר זאת הרי "אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה" 

המלך מפרשת  ושמואל אין בפרשה זו חידוש נוסף על מה שכתוב בתורה, אלא שפרשת    י יוסי ונראה שלדעת רב

זו ומגלה לנו מהי מלכות שעליה דברה התורה, וממיל א אין כאן בעיה של הוספת דבר על התורה. בפרשה 

הר"ן   בחידושי  ובניהם.  ממונם  ליטול  שיכול  כדי  עד  כעבדיו  נחשבים  שעמו  מי  פירושו  שמלך  התחדש 

נידוסוגיית)ב פרשת המלך  מכח  לתת  שמחויב  מה  למלך  מליתן  שהמונע  מבואר,  ולפי  נו(  במלכות,  ן כמורד 

הפרשה נחשב כמתנגד לקבלת מלכות המלך כיון שהמשמעות של    האמור מובן שמי שמתנגד לקיום הלכות

 המלוכה היא היות העם עבדים המחוייבים למלכם חיובים אלו. 

 

 ב. שתהא אימתו עליך 

מר שכיוון שמצאנו  מביאים את דרשת חכמים, "שתהא אימתו עליך". באופן פשוט כוונתם לוה ורב  רבי יהוד

מלכם עליהם, גם הקב"ה רצה להביא לתכלית זו, ולכן הקב"ה מתאר חיוב על בנ"י לדאוג לכך שתהא אימת  

ם על  ה מאייבפני עמ"י את כוחו הגדול של המלך על מנת שיהא מוראו עליהם. אמנם צ"ע כיצד יתכן שהקב"



 573 פרשת המלך / כ:  

 

ה מודיע שהמלך עתיד לחטוא? אמנם,  בני ישראל ע"י התראה שהמלך עתיד לעושקם שלא כדין, וכי הקב" 

שיכביד את לב פרעה וכדו', אך כאן הקושיא מתחזקת מחמת צדקתו של שאול המלך   מצאנו שהקב"ה הודיע

 אשר המליכו ה' על עמ"י מיד לאחר מכן, ובודאי לא נהג שלא כדין. 

לכוף את עמו  אן דאמר שמלך מותר בכל האמור בפרשת מלך, משמעות הדבר היא שבידו  ש, שלמיתכן לפר 

הסוברים שאין המלך מותר באמור בפרשת המלך הבינו שאמנם   בעל כרחם וליטול מהם דברים אלו. לעומתו,

מהפס'  וב זה  אין למלך זכות לכופם ולקחת בזרוע, אבל בנ"י מחוייבים מצידם לספק דברים אלו למלך. ומקור חי

וי על בנ"י לדאוג לכך שתהא אימת מלכם עליהם,  , שחכמים פירשוהו כציו)דברים יז, טו( "שום תשים עליך מלך" 

של מלכים, שבלא זה לא תהא אימתו ומכלל מ זו מחוייבים בנ"י לספק למלך כל צרכיו ברווח כדרכם  צווה 

 עליהם.  

ר בפרשה, אלא שרבי יהודה ורב מפרשים שהעם  ל האמולפי פירוש זה גם לדעת רבי יהודה ורב המלך יזכה בכ

זהיר את בנ"י ומאיים  ולא יוכל המלך ליטול מהם בעל כרחם. לשיטתם, הקב"ה מ  יתחייב לספק זאת למלך,

עליהם ע"י שמסביר להם במה יתחייבו כתוצאה מבקשתם להמליך עליהם מלך. הדרשה "שתהא אימתו עליך"  

שה זו היא האיום עצמו, שעתידים בנ"י להתחייב בדברים הרבה מכח "י, דר אינה הטעם לרצון ה' לאיים על עמ

רך זו הלשון המוזכרת בפרשה "יקח" אין משמעותה . לפי ד1שתהא אימתו עליך"   -וות "שום תשים עליך מלך  מצ

שהמלך יטול מהם בזרוע, אלא שכיוון שמחוייבים ליתן זאת למלך, יתנו לו בעל כרחם ונחשב כאילו לקח מהם 

 . 2ונםלא ברצש

 

 ג. שעבוד העם כלפי המלך 

 :  )מלכים ד, א( כתב הרמב"ם 

המלחמות... ודיניו בכל אלו הדברים וכיוצא בהם דין,  יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך    "רשות

 שכל האמור בפרשת מלך מלך זוכה בו".

שהלכה כרבי יוסי  ומשום  הכסף משנה מבאר שהסיבה שכך פסק הרמב"ם היא מפני שהלכה כשמואל בדיני,  

ר, באיסור ך מותר בו" משמע שנחלקו בעניין איסור והיתכאשר נחלק עם רבי יהודה. אמנם, מלשון הגמרא "מל

 גזל וכדו', ולא בעניין ממון, ובאיסורים הלכה כרב, ומדוע כתב הכס"מ שנחלקו בדיני ולכן יש לפסוק כשמואל?

רים היא שהעם משועבד למלך לעניינים אלו, ויש  ות הדבנראה שהכס"מ הבין שלמ"ד מלך מותר בו, משמע

ל ממונית  זכות  מלשון  למלך  מדוייק  גם  כך  מעמו.  אלו  דברים  "מלך  דרוש  שכתב  א"כ    זוכההרמב"ם  בו". 

המחלוקת היא האם קיים שעבוד על העם כלפי המלך או לא, ויסוד המחלוקת בענייני ממון, אלא שלמ"ד שאין  

האמור בפרשת מלך מדין גזל. ואמנם לפי מה שהתחדש לעיל, יתכן שגם ר בכל  למלך שעבוד זה, ממילא נאס

אך לדעת רב זו מצווה בלבד המוטלת על העם ואין כאן שעבוד   רב מודה שהעם מחוייב לספק דברים אלו למלך,

ממוני כלפי המלך, ואילו לדעת שמואל יש כאן שעבוד ממוני המאפשר למלך ליטול דברים אלו מהעם בעל  

כות ממונית, וכיוון שנחלקו  שלפי רב יש כאן רק מצווה, ואילו לפי שמואל יש מלבד המצווה גם ז . נמצאכרחם

 ממון יש לפסוק כשמואל שהלכה כמותו בדיני.   האם קיים שעבוד

 
י שמתאר להם "י ע"ה מיירא את בנ"יתן להסביר שהקבנ " לא נאמרה פרשה זו אלא ליראם ולבהלם"גם לפי הגירסא    1

  .במה יתחייבו מכח דין מורא מלך 
מחוייבים ישראל להיענות לכל בקשה של המלך, ולפרש שמה  שתהא אימתו עליך" "לכאורה היה ניתן להסביר שמדין    2

נראה שאין לפרש כן, כיוון  פירושו שהמלך ידרוש זאת מכם ובעל כרחכם תאלצו להישמע לו. אך   ח"שנאמר בפרשה "יק
 ה. לא תחמוד", וצ"ע בז"שאסור למלך לדרוש מעמו את רכושם מדין 
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באותה הלכה מחדש הרמב"ם שבכלל פרשת המלך יש למלך זכות להטיל מס על העם, ולגזור עונש על מי שלא  

ס מעמו, אך לא  כאן רק היתר למלך לגזול ממון מן העם, הרי שהיה יכול ליטול בכח מ ו היה  ישלם את המס. איל

שילם מעצמו. אך אם נפרש שיש למלך זכות ממונית ושעבוד על עמו, ניתן  היה רשאי להעניש את מי שלא  

ינו  שמי שא להבין שיוכל להעניש את מי שמונע ממנו לממש את זכותו )וכבר הבאנו לעיל את דברי הר"ן שכתב  

 נשמע למלך במה שאמור בפרשה נידון כמורד במלכות(.

 

 רץ לו גדרד. מלך פו 

"ופורץ לעשות לו דרך, ואין ממחה מפרטת את ה  )כ:( המשנה בסנהדרין   לכות המלך ומונה בכללם את הדין 

  ומבאר   חולק)מלכים ה, ג(  רש"י מפרש שהמלך פורץ גדרות לצורך עשיית דרך לשדהו ולכרמו. הרמב"ם    בידו". 

 שדין זה נאמר דווקא בשעת מלחמה:

ואין ממחי לו דרך  אין לה שיעור, אלא  "ופורץ לעשות  המלך  ודרך  אינו מעקם  ן בידו,  כפי מה שהוא צריך, 

 הדרכים מפני כרמו של זה או מפני שדהו של זה, אלא הולך בשוה ועושה מלחמתו".

וסי שמלך מותר בכל האמור בפרשת  כר' י  בגמרא לא מפורש מה מקור דין זה. ניתן לפרש שהמשנה סוברת

המחלוקת לגבי האמור בפרשת  גדר. ואכן הגמרא מביאה על משנה זו את  מלך, ומכלל זה מותר לו גם לפרוץ  

מלך. לפי פירוש זה מובן מדוע פסק הרמב"ם כר' יוסי, כיוון שיש סתם משנה הסוברת כמותו. אמנם קשה לפרש  

לי שמלך מותר בכל האמור בפרשת מלך, ומדוע התייחסה למקרה ופן כלכן, דא"כ היה ראוי שהמשנה תאמר בא

ן שרב פסק שמלך אסור בכל האמור בפרשת מלך, והגמרא ל פריצת גדר? עוד קשה להסביר כך, כיוומסוים ש

לא הקשתה על דבריו מהמפורש במשנתנו שמלך פורץ לו גדר. ואע"פ שדעת ר' יהודה בברייתא שמלך אסור 

א כסתם משנה  נסמך על שיטתו, מ"מ לא ברור מדוע רב העדיף לפסוק כר' יהודה, ול  כן שרבבדברים אלו, וית

עת הרמב"ם קשה לפרש כן, כיוון שהביא דין זה בפרק ה' העוסק בדיני מלחמה,  הסוברת כר' יוסי. בפרט בד

 המלך.  וסובר שמלך פורץ לו גדר רק בשעת מלחמה, ולא כלל דין זה בפרק ד', עם ההלכות שנלמדו מפרשת

ה אינו תלוי במחלוקת האם מלך זוכה מכל הנ"ל משמע, שיש דין מיוחד המתיר למלך לפרוץ לו גדר, ודין ז

ור בפרשת המלך )וכאשר הגמ' מביאה את המחלוקת לגבי פרשת המלך, אין כוונתה לפרש את טעם הדין  באמ

 מקור דין זה?  אלה מה שמלך פורץ לו גדר, אלא לדון בדינים נוספים של המלך(. אם כן, חוזרת הש

 

 ה. מקור דין פריצת גדר 
 : דבריו במלאכת שלמה על משנתינו(  )צט: ד"ה דרך המלך. הובאו ו מקור הדין הרשב"ם בבבא בתרא מפרש מה

"ובספרי בפרשת המלך נפקא לן מקראי, ונראה בעיני דמדכתב לבלתי רום לבבו מאחיו קדריש גדלהו משל  

 הגדול מאחיו". והכהן  אחיו, כדדרשינן נמי )הוריות ט.( 

 :)פרשת שופטים, קסא( מקור הדברים הוא בספרי 
ישווה לו בדברים אחרים, תלמוד לומר לשמור את כל דברי  שמצינו ששווה הדיוט למלך בדברי תורה    "לפי 

לדברי תורה שוה לו ואין שוה לו לדברים אחרים, מיכן אמרו מלך פורץ לעשות לו דרך ואין    3התורה הזאת

 חיב לו סטרטיאות ואין ממחים בידו".ו, להרממחים ביד

 :)שם( ומפרש המלבי"ם 

 
 בגרסת הספרי הנדפס עם פירוש התורה והמצווה למלבי"ם נוסף: "ואת החקים האלה לעשותם לבלתי רום לבבו מאחיו",   3
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שבעניני שמירת התורה לא ירום לבבו והוא שווה בזה ככל אחיו וכו' ודוק מינה שרק בעניני שמירת  "היינו  

 .4התורה הוא שווה לאחיו אבל בעניינים שהם מחוקי המלוכה ירום לבבו מאחיו שפורץ לו דרך..." חוקי 

השו זאתהרשב"ם  ונ  וה  ממונו.  שנרבה  ע"י  גדול  שיהיה  לדאוג  שנצטווינו  גדול  כהן  כוונתו לדין  שאין  ראה 

מחוייב להעשירו,    להשוותם לגמרי, שהרי מסתבר שהכה"ג אינו יכול ליטול ממון מעמ"י בעל כרחם, רק העם 

 אך למלך יש זכות לפרוץ גדר ואין לאחרים יכולת למחות בידו. 

  

 ו. דעת הרמב"ם 

דבריהם מטרת דין   משמע שסברו כרש"י שמלך פורץ לו גדר לצרכיו הפרטיים, כיוון שלפי  הרשב"ם מהספרי ו

ג שמצווים להעשירו,  זה להגדיל מעלת המלך על פני עמו. כך משמע גם מכך שהרשב"ם דימה דין זה לדין כה"

צת גדר ין פריוכן מוכח מהדוגמא שהוזכרה בספרי "להרחיב לו סטרטיאות". המקור ממנו למד הספרי את ד 

רשת המלך, ולעיל ראינו שדין פריצת גדר הוא דין  גורם לנו להבין דין זה כזכויות מיוחדות שיש למלך, כעין פ

 ין במה שונים דינים אלו. נפרד מפרשת המלך, ולפי מה שהתבאר בספרי נצטרך להב

ואולי לפי    הדין.   אך מדברי הרמב"ם, שסבר שדין זה נאמר רק בשעת מלחמה, נראה שהבין אחרת את מקור 

ויתכן שמקורה במעשה דוד המלך המוזכר בגמרא   הרמב"ם דין פריצת גדר אינו דין תורה אלא תקנת חכמים,

ו היתר לפרוץ לעשות לו דרך, כיון שהוא מלך. אם  , שם מבואר ששלחו הסנהדרין לדוד המלך שיש ל)ס:( בב"ק 

ם שדין זה שייך דווקא בשעת מלחמה,  הרמב"   אכן זה מקור דין פריצת גדר לדעת הרמב"ם, מובן מדוע סבר 

בשעת מלחמה עם הפלישתים. עוד נראה שהרמב"ם למד שדין זה שייך דווקא כיוון שבמעשה דוד בב"ק מדובר  

דין זה מיד לאחר שביארה שהמלך מוציא למלחמת הרשות ע"פ בי"ד    בשעת מלחמה, מכך שהמשנה מביאה

  של שבעים ואחת. 

ניתן להסביר, הסוברים שמלך מותר בכל האמור בפרשה, מקור הלכות אלו מדרשת    שלדעת  לפי הרמב"ם 

י, שממנה למדנו שיש למלך שררה על עמו, וא"כ מצאנו מקור מן התורה לכך שיש למלך זכויות מיוחדות הספר 

עמו, ובפרשת המלך שבספר שמואל יש רק פירוט והסברה של דין התורה. וכיוון שלמדנו מדרשה זו את    על

דשו חכמים. ולשיטתו,  ך, ממילא אין ללמוד מדרשה זו את דין פריצת גדר, אלא זהו דין שחישת המלהלכות פר 

הספרי מפסוקים אלו דברי הספרי הם לדעת רבי יהודה שסובר שמלך אסור בכל האמור בפרשה, ולכן לומד  

 את דין פורץ לו גדר ולא את הלכות פרשת המלך. 

 

 ושמואל ז. דין פורץ לו גדר לשיטת רבי יהודה 

ן מיוחד המתיר למלך לפרוץ גדר לדעת רבי יהודה ושמואל אע"פ שהמלך אסור בכל האמור בפרשה, יש די 

ר רק במעבר דרך שדות אחרים לדעת הרמב"ם דווקא לצורך מלחמה, ולדעת רש"י הות  -במצבים מסויימים  

צורך בדין נוסף    דוע ישלשדהו ולכרמו. אך לדעת רבי יוסי ורב שמלך מותר בכל האמור בפרשת מלך, צ"ע מ

"ואת בפרשה  נאמר  כבר  הרי  גדר,  לפרוץ  למלך  ונתן    המתיר  יקח  הטובים  וזיתכם  כרמיכם  ואת  שדותיכם 

ץ לו גדר בשעת מלחמה, ומשמע שאסור למלך לעבדיו"? עוד צריך ביאור בדעת הרמב"ם שפסק שמלך פור 

זוכה בכל האמור בפרשה ומדוע    ק שמלךלפרוץ גדר ע"מ לעשות לו דרך לשדהו ולכרמו, ומצד שני הרמב"ם פס

 אינו יכול לפרוץ לו דרך?

 
מקוםמו  המלבי"ם  4 ויש  בשאר עניני המלוכה שמשונים מדיני התורה",  "וכן  לדינים האמורים   סיף:  כוונתו  לברר האם 

 בספרי דרשו מפס' אלו רק את דין פריצת גדר, וצ"ע. בפרשת המלך וסובר שאף הם נלמדו מדרשה זו. ולכאורה 
 



  פרשת המלך / כ:  576

 מביא בכלל הדינים הנלמדים מפרשת המלך: לכים ד, ו( )מהרמב"ם 

מלחמה ויפשטו על מקומות אלו אם אין להם מה יאכלו  "ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו ל

 כם הטובים יקח ונתן לעבדיו".  וזיתי אלא משם, ונותן דמיהן, שנאמר ואת שדותיכם ואת כרמיכם

השדות והיבול דווקא בשעת מלחמה, ודווקא לצורך האכלת עבדיו לפי הרמב"ם הפרשה מתירה את לקיחת  

מלך מחויב לשלם לבעלים את השווי של מה שנוטל. א"כ, יתכן  כשאין אפשרות אחרת להשיג להם אוכל, וה

שם  )ס:(  ך לשלם. ואולי מקור דין זה בגמרא בב"ק  לא צור שדין פורץ לו גדר נצרך להתיר למלך לעשות כן ב

אל האם הוא יכול להציל עצמו מן הפלישתים ע"י שריפת גדיש השייך ליהודי, ושלחו לו מובא שדוד המלך ש

פירשו  )שם, סי' יב( והרא"ש )שם, ד"ה מהו( הסנהדרין שלמלך מותר לעשות כן מכיוון ש"מלך פורץ לו גדר". התוס' 

כן אפילו ע"מ שלא    הוא האם מותר לעשות  ף ממון חבירו במקום פקוח נפש, והדיון בסוגיאר לשרושבודאי מות

לשלם לבעל הגדיש דמי גדישו, ולמלך מותר. נמצא שדין "מלך פורץ לו גדר" מתיר למלך להזיק ממון חבירו  

למלך ליטול   ך מותר שגם מדין פרשת המל)כ: ד"ה מלך(  בלי להתחייב בתשלומין. ואולם, התוס' עצמם כותבים  

  לתרץ כך.  שדה בחינם, ולכן לשיטתם אי אפשר 

בר שלדעת הרמב"ם אין המלך זכאי ליטול שדה מישראל, רק יכול ליטול מהם תבואתם, ולפי דבריו  הלח"מ סו

יש חידוש בכך שמלך פורץ לו גדר ונוהג בשדה חבירו כבתוך שלו. וכמבואר לעיל, א"א לומר הסבר זה בתוס' 

שלשי  יכול ליטול גם את השדה עצמו מהעם. לרש"י,  טתם מלמשום  יסבור כשיטת הרמבך  שנטילת אם  "ם 

השדות והיבול הותרה רק בשעת מלחמה, הרי שדין פורץ לו גדר נצרך להתיר לו לעשות דרך לשדהו ולכרמו 

 אף שאינם לצורך המלחמה. אכן לפי הרמב"ם עצמו גם דין פריצת גדר קיים רק בשעת מלחמה. 

 

 וד המלךו של ד ח. ספק 

  בפרשה:  שמלך מותר בכל האמור מקשים על השיטה )כ: ד"ה מלך( התוס' 
"תימה למה נענש אחאב על נבות כיון שלא רצה למכור לו כרמו. ועוד דבפרק הכונס צאן לדיר )ב"ק ס:( קאמר 

  דדוד שאל אם היה יכול להחליף גדישין של שעורין מישראל לתת בפני בהמתו".

האם מותר ומדוע דוד המלך שאל  קושיות: מדוע אחאב נענש על מעשה כרם נבות,    שים ב'בפשטות תוס' מק

)בערוך   5לו ליטול את הגדיש של ישראל, הרי בודאי מותר למלך ליטול שדה וגדיש מעמו מדין פרשת המלך? 

 לנר פירש את דברי התוס' באופן אחר, אך מדברי התוס' רא"ש משמע שלא סבר כהערוך לנר(. 

לך הסתפק מה ההלכה ש הראשון הוא שדוד המיש ג' פירושים במעשה של דוד המלך. הפירו:(  )סב"ק בגמרא ב

לגבי מי שהזיק דבר טמון ע"י אש. אחר כך הגמ' מביאה פירוש נוסף שהיו פלישתים שהתחבאו בגדיש של  

ון ש האחר ישראל ודוד המלך שאל אם הוא יכול להציל את עצמו ע"י שריפת הגדיש השייך לישראל. הפירו

רצה   המלך  שדוד  בתוס',  שהוזכר  המעשה  מגהוא  בהמותיו  את  ליהודי,  להאכיל  השייך  שעורים  של  דיש 

ובתמורה לכך רצה לתת לבעל הגדיש את גדיש העדשים שתכנן לכבוש מהפלישתים. לגבי שני הפירושים  

ו דרך ואין  עשות להאחרונים הגמרא אומרת שבעקרון הדבר אסור אבל לדוד המלך מותר כיון שמלך פורץ ל

 מוחין בידו. 

ן השיבו לדוד המלך שהוא מותר בכך מדין מלך פורץ לו גדר, להקשות שאמנם הסנהדרינראה שכוונת התוס'  

אך למ"ד שמלך מותר בכל האמור בפרשת המלך דוד המלך היה יודע בעצמו שהדבר מותר, ולא היה נצרך 

מרה בפירוש כבר בזמן שאול, ואילו הדין  רה שנאלשאול את הסנהדרין כיוון שפרשת המלך היא הלכה ברו

 
נכללים בפרשת המלך, שאם אינו  ם הולכאורה מבואר בקושייתם שמלך רשאי להרוג מי שנמנע מלספק לו את הדברי  5

ן שכתב שנבות יחשב כמורד "ץ שאחאב נענש על שהרג את נבות, ועיין בחידושי הריכול להעניש על כך היה ניתן לתר
 .ך שמונע מהמלך ליטול את כרמובמלכות בכ



 577 פרשת המלך / כ:  

 

או תקנה מיוחדת שיש מקום להסתפק בה. אך צ"ע מדוע התוס' הקשו דווקא על    פורץ לו גדר זו דרשה  שמלך

הפירוש השלישי, לכאורה קושייתם שייכת גם לפירוש השני, שהרי כיוון שמלך מותר בכל האמור בפרשה,  

 ך? "מ להציל את עצמו, ומדוע דוד המלך הסתפק בכבירו עבוודאי הוא יכול לשרוף את גדיש ח 

 

 מלך על עמוט. גדרי זכויות ה

הבאנו לעיל את דברי התוס' והרא"ש בב"ק שפירשו שבודאי מותר לשרוף ממון אחרים במקום פקוח נפש,  

  אלא שהשורף חייב לשלם את שווי הממון לניזק. הספק של דוד המלך היה האם מותר לו לשרוף את הגדיש 

שהמלך צריך לשלם על היבול ליישב ע"פ דעת הרמב"ם הנ"ל  לא לשלם דמיו לבעליו. ולדבריהם ניתן  ע"מ ש

שנוטל מעמו מדין פרשת המלך, וא"כ אין בכלל פרשת המלך פטור מתשלומים, ואין מקום להתיר לדוד המלך 

יך להקשות כיוון  ישי שילשרוף את הגדיש בלי לשלם, ולכן לא שאלו התוס' על מקרה זה. רק על הפירוש השל 

יש השעורים, וא"כ יהיה מותר בכך מדין פרשת המלך. ב גדיש של עדשים בתמורה לגדשדוד המלך תכנן להשי

אך הסבר זה לא יתכן בדעת התוס', כיוון שמפורש בהמשך דבריהם שהיה מותר לאחאב ליטול את שדה נבות 

 מדין פרשת המלך. שנוטל  בחינם, ומבואר בדבריהם שסברו שהמלך פטור מלשלם על מה  

מון ונפשות מעמו כדי שישרתו אותו, אך אין למלך רשת המלך מתירה למלך לקחת מונראה לומר, שאמנם פ

זכות להזיק את ממון ישראל גם אם הוא נהנה מהנזק. לכן אין מקום להתיר למלך לשרוף את הגדיש בו התחבאו 

דוד נה משריפתו. אך בפירוש השלישי, לפיו  הוא נההפלישתים, כיוון שהמלך מזיק את בעל הגדיש, ואע"פ ש

ש השעורים ע"מ להאכילו לבהמותיו, היה ראוי להתיר זאת מדין פרשת המלך כיוון המלך רוצה ליטול את גדי 

שהוא נוטל את הגדיש ומשתמש בו לצורכו, ולכן תוס' מקשים דווקא על פירוש זה. לפי סברא זו מובן מדוע 

ת  תר פריצת גדר, כיוון שבפריצבכל האמור בפרשה צריך מקור נוסף להי  ך מותר גם לפי השיטה הסוברת שמל

גדר המלך רק מזיק את השדה ע"י הרס הגדר והמעבר בה, ומאחר ואין כאן השתלטות על הקרקע, רק מעשה  

נזק, יש צורך בהיתר מיוחד מעבר להיתר שבפרשת המלך, כיוון שבפרשת המלך הותרה רק נטילת ממון העם  

 הותר לו להזיק ממונם.אך לא לעצמו 


