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א. סדרי יציאה למלחמת רשות ולמלחמת מצוה 
במשנה (סנהדרין ב ע"א) נאמר: 
אין מוצאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד. 
במשנה (סנהדרין כ ע"ב) נאמר עוד על מלך:
ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד.  
הגמרא שם מדוע נזכרו פעמיים במשנה דין היציאה למלחמת רשות? והתשובה היא: "איידי דתנא כל מילי דמלך, תנא נמי מוציאין למלחמת הרשות". מכאן שיש שותפות או תיאום בין המלך לבין הסנהדרין בנוגע ליציאה למלחמת רשות. 
הגמרא (סנהדרין טז ע"א) דנה מה המקור לכך שהמלך והסנהדרין הם השותפים בהחלטה לצאת למלחמת רשות: 
אמר ר' אבהו דאמר קרא: "ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני ה', על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה" (במדבר כז, כא). "הוא" - זה מלך, "וכל בני ישראל איתו" - זה משוח מלחמה, "וכל העדה" - זה סנהדרין. 
פסוק זה עוסק במינויו של יהושע בן נון כממשיכו של משה רבינו ולא עוסק באופן היציאה למלחמה. מהפסוק לומדים שלא רק סנהדרין ומלך שותפים, אלא שהיו שואלים  גם באורים ותומים. על פי הפסוק, על יהושע להתייעץ באלעזר הכהן, ואלעזר הכהן הוא זה שישאל באורים ותומים כדי שינחו את העם. הגמרא שאלה, אולי הפסוק אכן מלמד שבאופן עקרוני, ציבור נשאל באורים ותומים ע"י סנהדרין או ע"י משוח מלחמה ושאין הדיוט נשאל בסנהדרין, אך לענין יציאה למלחמת רשות, אין הכרח ללמוד מכאן שיש להתייעץ דוקא עם סנהדרין? תשובת הגמרא היא שכשדוד המלך רצה לצאת למלחמת רשות, התייעצו באחיתופל, ונמלכו בסנהדרין ושאלו באורים ותומים. רב יוסף אמר שהמקור הוא מהפסוק בימי דוד המלך: "ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך יואב" (דברי הימים א כז, לז). אחיתופל זה יועץ, בניהו בן יהוידע הכוונה לסנהדרין מפני שהיה מופלא וראש בית דין, אביתר אלו אורים ותומים, ואחר כך שר הצבא למלך יואב. הסדר הוא, אחיתופל, בניהו, ואביתר ויואב. 
בירושלמי (סנהדרין ב, ה) נלמדה הלכה זו באופן אחר מאותו פסוק שציין רבי אבהו: "ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו" (במדבר כז, כא). לפיו, את המילים "לצאת ולבוא", ניתן לפרש כמילים העוסקות במלחמה, שהרי בפסוקים מופיע במספר מקומות יציאה וביאה בהקשר של מלחמה. משה אמר לעם: "לא אוכל עוד לצאת ולבוא" (דברים לא, ב),וכלב בן יפונה אמר: "'עודני היום חזק כאשר ביום שלח אותי משה, ככחי אז וככחי עתה, למלחמה ולצאת ולבא" (יהושע יד, יא), "צאתך ובאך אתי במחנה" (שמואל א כט, ו), ועוד רבים. 
לירושלמי אין מקום להקשות את קושית הגמרא הבבלית, שאולי פסוק זה בא ללמד על המישור העקרוני שיש להתייעץ בסנהדרין, אבל לאו דווקא במלחמה. על פי הירושלמי עיקר ההדגשה בפסוק הוא על מלחמה. 
בדרשת הגמרא יש תוספת על האמור במשנה, מאחר שמהמשנה היה ניתן להבין שכשמלך מעונין לצאת למלחמת רשות, עליו להימלך בסנהדרין בלבד, ומהברייתא נלמד שיש צורך לשאול גם באורים ותומים. כשמלך יוצא למלחמת מצוה אין חובה להתייעץ ולהימלך בסנהדרין ולהישאל באורים ותומים אלא יוצא מדעת עצמו ועל פי שיקוליו. 

ב. ראשונים: הימלכות בסנהדרין
ראשונים דנו מה הנחיצות בכל שלב ביציאה למלחמת רשות - התייעצות והימלכות בסנהדרין, ושאלה באורים ותומים. 
רש"י (סנהדרין טז ע"א ד"ה ונמלכין) כתב, שנמלכים בסנהדרין כדי ליטול מהם רשות. במקום אחר (ברכות ג ע"ב ד"ה ונמלכין) הוסיף רש"י שנוטלים מהם רשות כדי שיתפללו עליהם. כך כתב גם הר"י מלוניל, סנהדרין כ ע"ב ד"ה ומוציא.  נראה שהימלכות בסנהדרין הכוונה היא שהמלך היה משתף אותם בשיקולים ובמטרות של המלחמה, ורק לאחר מכן היה מקבל מהם רשות. 
הר"ן (סנהדרין כ ע"ב) כתב שנטילת הרשות מהסנהדרין היא לא על עצם ההחלטה לצאת למלחמה, אלא נטילת סמכות לכפות את היציאה למלחמה על העם. כך גם כתב המאירי, סנהדרין טז ע"א.  תוס' הרא"ש (ברכות ג ע"ב) כתב שנוטלים מהם רשות "וגם היו בעלי עצה וגבורה". מלבד נטילת הרשות העקרונית, יש כאן נטילת עצות כיצד לנהוג במלחמה על אף שבעצות הטקטיות היו נועצים באנשים כדוגמת אחיתופל, וכדברי רש"י (ברכות שם ד"ה יועצים באחיתופל): "איזה הדרך ילכו והיאך יציבו מצב ומשחית וטכסיסי מארב מלחמה". 
המהרש"א (חידושי אגדות, סנהדרין טז ע"א) כתב שהתייעצו באחיתופל כדי "לדעת הנהגת המדינה במלחמה, ונטלו עצה מסנהדרין איך ינהגו במלחמה ע"פ התורה בכמה דברים במלחמה". לפיו לא נוטלים רשות לעצם היציאה למלחמה, אלא נטילת עצה מסוג אחר, כיצד להתנהג מבחינה הלכתית ותורנית במלחמה. בסיכום שיטת הראשונים בענין זה, ראה: הלכה ברורה, סנהדרין טז ע"א.  
הנצי"ב (מרומי שדה, סנהדרין כ ע"ב ד"ה ומוציא), כתב שצריך אמנם להימלך בסנהדרין, אך הסנהדרין חייבים להסכים עם המלך כי "העיקר היה תלוי ברצון המלך". לפיו כדברי רש"י היו נמלכים בסנהדרין כדי שיתפללו עליהם, "אבל לא נדרשו לרשותם". הראי"ה קוק (שו"ת משפט כהן, סי' קמה) כתב שמלך חייב לקבל את הסכמת סנהדרין כדי להוציא למלחמת רשות, ואם הכריח את העם לצאת למלחמה בלי אישור סנהדרין, הרי זה כמו רצח. הראי"ה קוק (אגרות הראי"ה ג עמ' רנט) הרחיב עוד בענין זה ודקדק בלשון המשנה (סנהדרין כ ע"ב): "ומוציא על פי בית דין" –"'ומשמע שהכל תלוי בו, אלא שצריך הסכמת סנהדרין וזה נחשב כנטילת רשות". 

האישור לצאת למלחמת רשות, משפיע על כך שמותר למלך ליטול סיכון גם אם יפלו עד ששית מהלוחמים, וכדברי הגמ' (שבועות לה ע"ב): "אמר שמואל: מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא". התוספות (ד"ה דקטלא) כתב: "בהוצאת למלחמת הרשות קאמר". הנצי"ב (העמק דבר בראשית ט, ה) הדגיש שיש מצבים בהם יש צורך ליזום מלחמה וזו דרך העלם: 
בשעת מלחמה "ועת לשנוא" (קהלת ג, ח) אז "עת להרוג" (שם ג), ואין עונש על זה כלל, כי כך נוסד העולם, וכדאיתא בשבועות (לה ע"ב) מלכותא דקטלא חד משיתא לא מיענש, ואפי' מלך ישראל מותר לעשות מלחמת הרשות אף על גב שכמה מישראל יהרגו על ידי זה.
ממכלול הדברים עולה שמלך יכול ליזום לצאת למלחמת רשות, אך עליו להיוועץ על מנת לקבל רשות מסנהדרין, ולבקש שיתפללו להצלחת המלחמה. הביטוי במשנה "אין מוציאין... אלא..." משמעו שהמלך חייב לשתף את הסנהדרין בהחלטה לצאת למלחמת רשות. 

ג. רמב"ם: מלחמת רשות – ליטול רשות מסנהדרין, אפשרות לשאול גם באורים ותומים 
הרמב"ם, בפירוש המשנה (סנהדרין א, ה) כתב: 
ומלחמת הרשות למדנוה ממה שהיה דוד נוהג שלא היה יוצא למלחמת הרשות עד שהיה יועץ עם סנהדרין גדולה, כמו שהוא מפורסם אצלו ממנהגם עליהם השלום.
הרמב"ם בפירוש המשנה (סנהדרין ב, ד) כתב: 
ומתנאי מלחמת הרשות שלא תהיה אלא במלך וסנהדרין. 
הרמב"ם (הל' סנהדרין ה, א) כתב:
ולא מוציאין למלחמת רשות... אלא על פי בית דין הגדול שנאמר "כל הדבר הגדול יביאו אליך" (שמות יח, יב). 
הרמב"ם (הל' מלכים ה, ב) פירט עוד:
מלחמת מצוה אינו צריך ליטול בה רשות בית דין, אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה העם לצאת.  אבל מלחמת הרשות אינו מוציא את העם בה, אלא על פי בית דין של שבעים ואחד. 
מכאן שבמלחמת רשות אין מדובר רק על נטילת עצה, אלא על המלך ליטול רשות מפורשת על מנת לצאת. הרמב"ם לא הזכיר בפירוש המשנה וכן לא בהל' סנהדרין ולא בהל' מלכים, שעל הסנהדרין להישאל באורים ותומים, וכך לא הזכיר שנועצו באחיתופל, או ביועץ אחר. 
הרמב"ם לא הזכיר ביד החזקה שיש חובה להישאל באורים ותומים. היה ניתן לומר שהסיבה היא כי אורים ותומים בטלו מסוף בית ראשון (יומא כא ע"ב). אבל עדין הדבר קשה, מאחר שהרמב"ם מזכיר במקומות אחרים את השימוש באורים ותומים על אף שמאז חורבן בית ראשון אין אורים ותומים (משל: רמב"ם הל' כלי המקדש ה, ועוד). 
נראה להסביר את דברי הרמב"ם באופן הבא. כאמור לעיל, הרמב"ם (הל' סנהדרין ה, א) כלל את החובה ליטול רשות מסנהדרין במסגרת ההלכה בה הוא כתב במה דנים הסנהדרין הגדולה, ועל פי הוראת הפסוק: "כל הדבר הגדול יביאו אליך" (שמות יח, כב). הרמב"ם לא ציין בהקשר זה את הפסוק "ולפני אלעזר הכהן יעמוד הוא וכל בני ישראל וכל העדה" (במדבר כז, כא), ממנו דרשה הגמרא (סנהדרין טז ע"א) שמלך מוציא למלחמת רשות באישור סנהדרין ולאחר ששאלו באורים ותומים. 
בגמ' (סנהדרין טז ע"א) הובאו דברי המשנה "אין אין מוצאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד. מנהני מילי? - אמר רבי אבהו...". על המילים: "מנא הני מילי" כתוב במסורת הש"ס "עין יומא דף עג, ב ומצוה לישב". בגמרא ביומא שם נאמר שר' אבהו אכן למד מהפסוק "ולפני אלעזר הכהן יעמוד..." (במדבר כז, כא) שמלך ומשוח מלחמה הם אילו שנשאלים באורים ותומים ולא הדיוט, אך אין זה בהקשר של יציאה למלחמה. 
על כך אכן שאלה הגמרא, שאכן סנהדרין מלך ומשוח מלחמה שואלים באורים ותומים ולא הדיוט, אך עדין לא לומדים משם שכך גם בנוגע ליציאה למלחמה. יתכן שלמלחמה מלך היה יכול להוציא ללא אישור מסנהדרין? ועל כך השיבה הגמרא ממעשה דוד, שכך נהג כשהיו צריכים לצאת למלחמת רשות. 
הרמב"ם פסק בשני מקומות את דרשת ר' אבהו על הפסוק "ולפני אלעזר הכהן יעמוד" (רמב"ם הל' כלי המקדש י, יב; הל' מלכים ב, ה) שם כתב מי הם השואלים באורים ותומים, ושגם מלך שואל. הרמב"ם כתב את ההלכה שהמלך חייב לקבל רשות מהסנהדרין, יחד עם ההלכות הנוספות שנאמרו במשנה (סנהדרין ב ע"א), שהמכנה המשותף שלהם הוא במה דנים הסנהדרין הגדולה. הפסוק שציין הרמב"ם הוא מדבריו של יתרו שאמר למשה רבנו, שאת הדברים הגדולים יביאו אליו והכוונה אליו כראש הסנהדרין הגדולה, וכפי שמופיע בפסיקתא זוטרתא (שמות יח, יב): 
"כל הדבר הגדול", זה דבריו של גדול, כגון השופט ונביא השקר וכהן גדול, שלא יהיו נידונין בסנהדרי קטנה, אלא יביאו אליך היינו סנהדרין גדולה של שבעים ואחד.  
דרשת רב יוסף (סנהדרין טז ע"א) מהפסוק המסופר על דוד המלך בא ללמד שכך היה, אך אין זה מחייב להישאל באורים ותומים. 
הרמב"ם צין את הפסוק "ולפני אלעזר הכהן יעמוד" בסוף השורשים בספר המצות (שורש יד): 
וידוע שהמלחמות וכבוש הארצות לא יהיה אלא במלך ובעצת סנהדרי גדולה, וכהן גדול כמו שאמר "ולפני אלעזר הכהן יעמוד".
אזכור דרשת הפסוק היא רק בנוגע לשאילה באורים ותומים. כאמור, הפסוק לא עוסק במלחמה דוקא, אך מאחר שהשאילה באורים ותומים היא רק לעניני הכלל והציבור, פסוק זה משמש מקור לכך. הרמב"ם המשיך וכתב: 
לפרסום הענינים האלו כלם אצל רוב האנשים כל מצות עשה או לא תעשה שתהיה תלויה בקרבנות או בעבודות או במיתות בית דין או בסנהדרין או בנביא ומלך או מלחמת מצוה או מלחמת רשות לא אצטרך שאומר בה: וזאת אין אנו חייבים בה אלא בפני הבית. כי זה מבואר ממה שזכרנו. ומה שאפשר שיסופק בו אעורר עליו בעזרת האל. 
הרמב"ם הסביר שאין הוא מזכיר בספר המצוות דברים ששייכים רק בזמן הבית. אין הרמב"ם בא לומר בדבריו אלו שמלחמת מצוה לא נוהגת בזמן הזה. כוונתו לומר שדברים שאין אותם כיום כמו סנהדרין או מלך וכו' אין הם מעכבים, וצריך לקים את הדינים הנוהגים בהם רק כשהם קיימים. אמנם אפשר להשתמש באורים ותומים גם כשיוצאים אפילו למלחמת מצוה וכדאי ונחוץ הדבר, וכמו שמצינו שעשו שאול המלך ודוד המלך. שאול שאל באורים ותומים אם להלחם בפלשתים (שמואל א כח, ו). גם דוד שאל האם להילחם בהם או לא (שמואל א יד, יח, לז; כג, א-ד; ל, ז; שמואל ב ה, יט, כג; דברי הימים א יד, יד, ועוד). מלחמות אילו היו מלחמות מצוה, ודוד ושאול שאלו באורים ותומים, על אף שאין חובה הלכתית לנהוג כך. כוונת הרמב"ם לומר ששואלים באורים ותומים אף במלחמת מצוה, אבל כל זה רק בפני הבית וכשיש אורים ותומים, אך אין חובה מבחינת הדין לעשות כן. הדבר היחיד שמלך שיוזם לצאת למלחמת רשות חייב לעשות, זהו לקבל רשות מהסנהדרין על מנת להוציא למלחמת רשות וכפי שעשה דוד המלך. בביאור שיטת הרמב"ם בסוגיה ובביאור הצורך בסנהדרין ובאורים ותומים לדעתו, ראה: הרב שלמה גורן, שו"ת משיב מלחמה, א, עמ' קו-קלח; הרב שאול ישראלי, עמוד הימיני, עמ' קמז-קנד, קפה; הרב אליעזר וולדינברג, שו"ת ציץ אליעזר יט סי' מו, כ סי' מג. 

 

ד. רמב"ן: מלחמת רשות - אורים ותומים רשות או מצווה?
הרמב"ן לא כתב ביאור לסוגיה במסכת סנהדרין ולסוגיה במסכת ברכות, אך בספר המצוות בהשגותיו על הרמב"ם, האריך הרמב"ן בענין זה וממנו נלמד. בסוף ספר המצוות לרמב"ם סכם הרמב"ן במה הוא חלק על הרמב"ם, וציין שיש לו ספק ביחס למצווה אחת:
ויש לי מנין מצוה מסתפק עלי, והוא שיראה לי שמצוה על המלך או על השופט ומי שהעם ברשותו להוציאם לצבא במלחמת רשות או מצוה, להיות שואל באורים ותומים ועל פיהם יתנהג בענין, והוא אמרו יתעלה "ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני ה' על פיו יצאו ועל פיו יבואו  הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה" (במדבר כז, כא), יצוה ביהושע שהוא המושל הראשון, אשר הוא פקיד על העדה שישאל באורים ותומים ועל פי משפטם יוציאם ויביאם, וכן בכל השופטים והמלכים. וכן אמרו בגמרא בברכות (ג ע"ב) וסנהדרין (טז ע"א) כשהיה דוד המלך מצוה לכו ופשטו ידיכם בגדוד ששואלים באורים ותומים, ומזה אמרו אין נשאלין אלא למלך או לבית דין, ולמי שהציבור תלוי בו שנאמר "ולפני אלעזר הכהן יעמוד" זה מלך, "וכל בני ישראל" זה משוח מלחמה ומי שצורך הציבור תלוי בו, "וכל העדה" אילו בית דין. ומן הלשון הזה נראה שהוא צואה לדורות. והנה הרב עצמו כתב בהקדמתו למצות (סוף שורש יד) כלשון הזה: "וידוע שהמלחמות וכיבוש הארצות לא יהיה אלא במלך ובעצת סנהדרין גדולה וכהן גדול (רמב"ם סוף שורש יד) כמו שאמר "ולפני אלעזר הכהן יעמוד". וזו באמת מצוה לא עצה בלבד, והיא לדורות. ובראשון של סנהדרין שהיו חוקרים על מאמרים שאין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד אמרו "וכל העדה" אלו סנהדרין, ודילמא לסנהדרין הוא דאמר רחמנא דלשאלו באורים ותומים, ונשאר כן. 
הרמב"ן הסתפק האם יש להכליל במנין המצות, את המצווה להישאל באורים ותומים בעת יציאה למלחמת רשות או מצוה. הרב יצחק דילאון (מגילת אסתר שם) לא הסתפק בדבר ולפיו יש למנות כמצווה את חובת השאילה באורים ותומים:
כי סברת הרמב"ן נכונה בזה, שהשאלה באורים ותומים תהיה מן המצוות הנוהגות לדורות, ויש לנו להביאה במנין. 
דברי הרמב"ן הללו לכאורה לא תואמים את דברי הגמרא (סנהדרין טז ע"א) ממנה ברור שרק במלחמת רשות יש צורך לדון אם צריך להישאל באורים ותומים, הרמב"ן הזכיר במקום נוסף (דברים יא, כד) את הצורך להישאל באורים ותומים במלחמת רשות. הרמב"ן הסביר מדוע סוריה נקראת בפי חז"ל כיבוש יחיד (גיטין ח ע"ב; עבודה זרה כא ע"א): "והטעם, כי דוד כבש אותה ברצון נפשו שלא שאל באורים ותומים ולא נמלך בסנהדרין כי היה חייב להוריש כל שבעת הגוים בתחילה, ואחרי כן אם ירצה ילך אל ארץ אחרת". כיבוש סוריה לא נחשב מלחמת מצווה כי היה עליו קודם לכבוש את ארץ ישראל.  אך לגבי מלחמת מצוה לא הוזכר הדבר לא במשנה ולא בגמרא. דברים דומים לדברי הרמב"ן, כתב גם הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה, חושן משפט, ב, עמ' שכ) אם כי אין הוא מזכיר את הרמב"ן: "ענין מלחמה כיון שנוגע לפקוח נפש, צריך ציווי מיוחד ואורים ותומים וסנהדרין אף במלחמת מצוה כמלחמת עמלק, ומוכרח זה מהא דוד ושלמה וכל מלכים הצדיקים לא יצאו להלחם בעמלק וזה דבר ברור ומוכרח שלא שיך לפלוג על זה, ורק כשנפלו העכו"ם על ישראל כהא דאנטיוכוס מלך יון וכדומה, דהוא להצלה עשו מלחמה בבית שני". לפיו, במלחמת מצוה - עזרת ישראל מיד צר, אין צורך באורים ותומים וסנהדרין, אך במלחמת מצוה כמו מלחמת עמלק צריך סנהדרין ואורים ותומים. לא ברור ע"פ מה קבע הרב פיינשטיין שבמלחמת מצוה כמו מלחמת עמלק צריך סנהדרין ואורים ותומים? על מה מבוססת ההבחנה בין סוגי מלחמת מצוה - מלחמת עמלק ומלחמת עזרת ישראל מיד צר?. 
לא רק זאת. הרמב"ן (ספר המצוות מצות עשה ד), האריך להסביר את אופייה ותוכנה של מצות ישוב ארץ ישראל, ויסוד דבריו הוא שמצות ישוב ארץ ישראל "זו היא שחכמים קוראים אותה מלחמת מצוה", ובסיום המצוה כתב שזו "מצות עשה לדורות נתחייב בה כל אחד ממנו ואפילו בזמן גלות". ולפני כן: "הרי נצטוינו בכיבוש בכל הדורות". אם מצות ישוב ארץ ישראל היא ביסודה מלחמת מצוה, הרי שאין ביכולתנו לקימה מאחר שאין לנו אורים ותומים. אם כן, מה כוונת הרמב"ן שמצות ישוב א"י נוהגת לדורות, הלא מאז חורבן בית ראשון אין לנו אורים ותומים (יומא כא ע"ב). בנוסף לכך, אם מלך או מי שהעם ברשותו צריך לשאול באורים ותומים לפני יציאתו גם למלחמת מצוה, שכל ימי בית שני כולל תקופת החשמונאים וכן אח"כ בימי בר כוכבא, אי אפשר היה לצאת ולהילחם מלחמת מצוה מפני שלא היה בידינו אורים ותומים, וגם כיום אין להחשיב את מלחמות ישראל וישיבתנו כאן בארץ כמלחמת מצוה מפני שאין בידינו אורים ותומים? ראה: הרב יהושע מנחם אהרנברג, תחומין, י, עמ' 29-28, הרב עובדיה יוסף, שם, עמ' 43; הרב שאול ישראלי, שם עמ' 58; הרב יהודה גרשוני, משפט המלוכה, עמ' קכט-קמ.  ניתן ליישב שאמנם יש מצוה לשאול באורים ותומים על מנת לצאת למלחמת מצוה, אבל זה רק כשיש אורים ותומים, אך כשאין בידינו אורים ותומים, אין זה מעכב.
בסיס תשובה זו תואם לדברי רבינו יונה (סנהדרין כ ע"ב [ההסבר השני]; סנהדרין יד ע"ב ד"ה מתני דלא), שכתב שבמשנה לא מופיעה החובה להישאל באורים ותומים מפני שבבית שני היו יוצאים רק על פי מלך וסנהדרין מפני שלא היה אורים ותומים, ואין זה מעכב. דברים דומים כתב גם הראי"ה קוק (שו"ת משפט כהן עמ' שלו-שלז) אם כי בענין אחר, אך הוא קשור גם כאן לדין זה, עיי"ש. 
 
אך עדין אין בה פתרון להבנת דברי הרמב"ן עצמם. מה מקור דברי הרמב"ן שיש צורך באורים ותומים כדי לצאת למלחמת מצוה? הרי במשנה ובגמרא לא נזכר הדבר כלל, ואף לרמב"ם היה ברור שבמלחמת מצוה, מלך מוציא על דעת עצמו, ואין הוא נצרך לבקש רשות לא מסנהדרין ובוודאי לא מאורים ותומים. מענין שדוקא בנקודה זו, הצדיק  בעל מגילת אסתר את דברי הרמב"ן וכתב, שאכן יש למנות שאילת האורים והתומים בספר המצוות. 
בישוב דברי הרמב"ן הקשים הללו, נראה להציע שתי אפשרויות: 
א. הרמב"ן לא הסתפק בשאלה האם מלך צריך להישאל באורים ותומים כדי לצאת למלחמת מצוה או רשות. ספקו הוא, האם מלך או שופט או מי שהעם ברשותו, צריך לשאול באורים ותומים לפני שהוא עושה מעשים שהם חשובים ומרכזים בחיי עם ישראל. את דברי הרמב"ן יש לקרוא: "למי שהעם ברשותו - להוציאם למלחמת רשות או מצוה". המשפט "להוציאם למלחמת רשות או מצוה" הוא תיאור מעמדו וכוחו של מי שהעם ברשותו, אך אין משפט זה חלק מהספק אותו מעלה הרמב"ן. הרמב"ן רצה לומר שאם הממונה על העם אינו מלך וגם אינו שופט, אלא הוא מישהו שנתמנה על ידי העם, תוקף מינויו הוא בכך שיש לו יכולת להוציא למלחמת רשות או מצוה. הרמב"ן נצרך לבאר את מעמדו של מי שהעם ברשותו, מפני שהתפקיד המרכזי של מלך הוא להוציא את העם למלחמה וכפי שאומרים העם לשמואל: "ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו" (שמואל א ח, כ). אם ממנים מישהו לתפקיד ציבורי ממלכתי, קביעת מעמדו כמקביל למלך ולשופט על אף שאיננו כזה, הוא ביכולתו להוציאם למלחמה. 7גם לגביו מסתפק הרמב"ן אם הוא צריך לשאול באורים ותומים שאלות חשובות ומרכזיות, אך לאו דוקא בקשר למלחמת רשות או מצוה. 
על פי זה יובן הרמב"ן בהמשך דבריו:
והוא אמרו יתעלה "ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני ה' על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה". יצוה ביהושע שהוא המושל הראשון אשר הוא פקיד על העדה שישאל באורים ותומים, ועל פי משפטם יוציאם ויביאם, וכן בכל השופטים  והמלכים. 
הרמב"ן האריך לתאר את מעמדו של יהושע, שהוא המושל הראשון והוא פקיד על העדה, כדי להדגיש שכל מי שהוא ממונה על העם צריך לשאול באורים ותומים. זו גם מסקנת הגמרא כפי שהרמב"ן עצמו ציין בהמשך, שהפסוק מלמדנו על כך, שיש לשאול באורים ותומים לצרכי הציבור ע"י מלך או ע"י משוח מלחמה, ולפי הרמב"ן גם על ידי כל מי שהוא ממונה על הציבור, אך לא ע"י הדיוט, אבל לאו דוקא לעניני מלחמה. אמנם כן, הרמב"ן כתב דוגמאות ממלחמת רשות אצל דוד ששאל באורים ותומים, אבל עיקר הוכחתו של הרמב"ן הוא לא על כך שבמלחמה שאלו, אלא על העקרון, שמנהיג הציבור - המלך או השופט או כל ממונה אחר צריך לשאול באורים ותומים. אך יש ללמוד מכאן שלא רק מלך, אלא כל הנהגה צריכה לשאול ולא רק בעניני מלחמה. 
לפי הסבר זה מובנים גם דברי המגילת אסתר שהסכים עקרונית עם דברי הרמב"ן שהשאלה באורים ותומים היא מצוה הנוהגת לדורות ויש לדעתו למנותה בספר המצוות. המגילת אסתר לא כתב שיש מצוה לשאול באורים ותומים כדי להוציא את העם למלחמת מצוה. הוא הסכים רק עם העקרון שיש מצוה לשאול באורים ותומים ויש אף למנות ענין זה בספר המצוות, בו בזמן שהרמב"ן הסתפק אם יש למנות זאת בספר המצות על אף שברור לו שהעיקרון - השאילה באורים ותומים בדברים גדולים ומרכזיים היא מצוה לדורות. 
ב. אפשרות אחרת נוספת ליישב את דברי הרמב"ן, אך היא שונה לחלוטין מהדברים הקודמים. הבנת דברי הרמב"ן בצורה אחרת, תלויה בפיסוק אחר של דברי הרמב"ן. 
ההבנה הפשוטה בדברי הרמב"ן (שלא לפי דברינו בתשובה א') היא, שספקו הוא, האם מלך או שופט או מי שהעם ברשותו, כשהם רוצים להוציא את העם למלחמת רשות או מצוה, האם הם צריכים לשאול קודם באורים ותומים. הרמב"ן נטה בדבריו לומר, שאכן הם מצווים לשאול באורים ותומים לפני יציאתם למלחמת רשות או מצוה, אך הוא מסתפק אם יש למנות מצוה זו בספר המצוות, ובעל מגילת אסתר מצדיק את העקרון שבדברי הרמב"ן וכותב שיש לדעתו למנות זאת בספר המצוות. 
החידוש בהבנה כזו היא שיש מצוה לשאול באורים ותומים כדי לצאת למלחמת מצוה, וזאת לא שמענו מעולם. 	נראה שיש לפסק את דברי הרמב"ן אחרת מהמקובל, ולפי זה יובנו דבריו:
ויש לי ענין מצוה מסתפק עלי והוא, שיראה לי שמצוה על המלך או על השופט ומי שהעם ברשותו להוציאם למלחמת רשות, או מצוה להיות שואל באורים ותומים ועל פיהם יתנהג בענין. 
דהינו הרמב"ן הסתפק אם מנהיג - מלך, שופט ומי שהעם ברשותו, כשהוא רוצה להוציאם למלחמת רשות בלבד, האם הדבר בסמכותו הבלעדית והוא יכול להוציאם למצות מלחמת רשות על פי רצונו מבלי להתייעץ באחרים, או שהוא מצווה לשאול באורים ותומים ורק כך יכול להוציאם למלחמת רשות. 
יש להטיל פסיק בין המילים 'למלחמת רשות' לבין המילים 'או מצוה להיות שואל וכו'. אין משמעות המילה 'מצוה' כשם תואר לסוג של מלחמה, אלא פעולה שמוטלת על מנהיג העם. יתכן שיש לקרוא גם את המילה מצוה בצורה אחרת - מצוה (בנין פועל). הספק של הרמב"ן הוא, שהרי לא כתוב במפורש במשנה, שמלך שרוצה להוציא את העם למלחמת רשות צריך להישאל באורים ותומים. הדבר היחידי שכתוב הוא, שיש צורך באישור סנהדרין, אבל לגבי אורים ותומים המקור היחיד הוא ממעשה דוד, אך אין חובה לעשות כך. הרמב"ן הרחיב להסביר את הסוגיה כדי להוכיח שבמלחמת רשות יש חובה לשאול באורים ותומים וזו מצוה בדבר, אך הוא הסתפק אם היא מצוה שיש למנותה בספר המצוות. לפי זה נצטרך להסביר שהמגילת אסתר הסכים עם דברי הרמב"ן, שמלך המעונין להוציא את העם למלחמת רשות, צריך לשאול באורים ותומים ויש לדעתו למנות מצוה זו בספר המצוות. 
כאמור, הרמב"ם לא מנה זאת בספר המצוות, מפני שלפיו זו רק רשות לשאול באורים ותומים לפני יציאה למלחמת רשות, אך אין מצוה בדבר. ועל כך נחלק עליו הרמב"ן. לפי הרמב"ן זו חובה - מצוה לשאול באורים ותומים לפני יציאה למלחמת רשות וכפי שגם עולה מפרושו לתורה, אך הוא מסתפק אם יש למנות זאת בספר המצוות. 
על פי שתי האפשרויות שכתבנו להסביר את דברי הרמב"ן, אין כל סתירה בין הדברים הללו לבין דברי הרמב"ן בספר המצוות (מצות עשה ד), ואין כל צורך להישאל באורים ותומים לשם יציאה למלחמת מצוה. לפי הרמב"ן מצות עשה להילחם על ארץ ישראל נוהגת בכל הדורות ואפילו בזמן היותנו בגלות דהינו לאחר חורבן הבית ובודאי גם ללא אורים ותומים, וגם כיום מצוה זו בעינה ובתוקפה עומדת. 

ה. הייעוד של האורים ותומים
הרב יעקב אריאל (דברי ברכה לספרי: מלכות יהודה וישראל) הוסיף שאכן במלחמת מצוה אין צורך לקבל הדרכה שמימית, אך בכל זאת מצינו במקרא ששאול ודוד שאלו באורים ותומים גם במלחמת מצווה. זאת מפני שגם במלחמת רשות האורים ותומים אינם קובעים האם לצאת למלחמה או לא, אלא שואלים בהם כדי לדעת אם יש סיכוי להצלחה או לא. לכן גם במלחמת מצוה יש מקום לשאול בהם שהרי אם אין סיכוי להצליח או אם צפויה חס ושלום מפלה, אין שום מצווה לפתוח במלחמה כזו, ובמלחמת רשות קל וחומר. ההוכחה לכך היא מהמסופר (שמואל א, יד, יח-כ) על שאול המלך: 
ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלהים כי היה ארון האלהים ביום ההוא ובני ישראל. ויהי עד דבר שאול אל הכהן וההמון אשר במחנה פלשתים וילך הלוך ורב. ויאמר שאול אל הכהן אסף ידך. ויזעק שאול וכל העם אשר אתו ויבאו עד המלחמה והנה היתה חרב איש ברעהו מהומה גדולה מאד. 
בתחילה כאשר עדיין המהומה היתה רק בתחילתה, ועדיין לא ידע שאול אם הסיכוי לנצח ברור או לא תכנן לשאול באורים ותומים. אך כאשר ראה שאול שבמחנה פלשתים רבתה המהומה והסיכוי ברור לנצחם, אם כן אדרבה רצה לנצל את ההזדמנות הנדירה ואת המומנטום ולכן ויתר על השאלה באורים ותומים. 
היוזמה לצאת למלחמה היא של המלך ובהתייעצות ובהסכמה עם הסנהדרין, ואילו השאלה באורים ותומים יכולה לסייע להחלטה האם לצאת או לא, ע"פ מידת הסיכוי להצליח או לא. המחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן היא האם למנות את השאלה באורים ותומים כמצווה בפני עצמה כדברי הרמב"ן או שזה חלק ממצוות המלחמה כדברי הרמב"ם.  
יש להעיר שבמדרש (ויקרא רבה, פרשת אמור פרשה כו) נאמר: "על חמש חטאות מת שאול" ואחד מהם הוא: "ויאמר שאול אל הכהן אסוף ידיך" (שמואל א יד, יט). 
מדרש אחר חדד בנקודה זו את ההבדל בין שאול לדוד (מדרש תהלים מזמור כז):
כשהלך שמואל למשוח את דוד, היו מלאכי השרת מקטרגין אותו לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו רבונו של עולם מפני מה נטלת המלכות משאול ונתת לדוד? אמר להם: אני אומר לכם מה בין שאול לדוד. שאול הלך ושאל באורים ותומים, כיון שראה שבאו עליו פלשתים אמר לכהן אסוף ידך, ולא המתין עד שיגמור את הדבר, שנאמר "ויהי עד דבר שאול אל הכהן ...ויאמר שאול אל הכהן אסוף ידך" (שמו"א יד יט). אבל דוד בשעה שראה את הפלשתים באין עליו בעמק רפאים, מיד התחיל לשאול באורים ותומים, שנאמר "ויוסיפו עוד פלשתים לעלות וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' ויאמר לא תעלה הסב אל אחריהם ובאת להם מול בכאים" (שמו"ב ה, כב -כג), אין לך רשות לפשוט יד בהן, אפילו אם היו קרבין אצלך, עד שתראה ראשי האילנות מנענעין, שנאמר "ויהי בשומעך את קול צעדה בראשי הבכאים" (שם כד), ולא מאחריהן, "אז תחרץ כי אז יצא ה' לפניך להכות במחנה פלשתים". ...כיון שבאו פלשתים, היו ישראל רואין אותן, ולא היו רחוקין מהם אפילו ארבע אמות, אמרו ישראל לדוד: למה אנו עומדין? אמר להם: כבר נצטויתי מן השמים שלא לפשוט יד בהם, עד שנראה ראשי האילנות מנענעין. ואם נפשוט יד בהן מיד אנו מתין, ואם אין נפשוט יד מהן מיד הורגין אותנו, ומוטב שנמות צדיקים ולא נמות חייבין. אלא אני ואתם נתלה עינינו להקב"ה. מיד נדדו כל האילנות, ומיד פשטו בהם, שנאמר "ויעש דוד כאשר צוהו אלהים ויך את הפלשתים" (שם כה). אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת: ראו מה בין דוד לשאול, מי גרם לדוד שניצל, דברו של הקדוש ברוך הוא שקיים והאיר לו, לכך נאמר "נר לרגלי דבריך".
כאמור, אין חובה להישאל במלחמת מצווה באורים ותומים, ודוד המלך שאל וקבל תשובה רחבה יותר, מהיכן לעלות מול פלשתים ובאיזו נקודת זמן בדיוק. האמונה התמימה והברורה בדבר ה', שתוצאתה היא פעולה חשובה ומשמעותית של חיזוק האמונה והברורה בדבר ה', היא היעוד הגדול של האורים ותומים, וכדברי הראי"ה קוק (מציאות קטן, אות שעג [עמ' תקטו]):
ענין אורים ותומים שפירשו חז"ל (יומא עג ע"ב) שמאירים דבריהם ומתמימים דבריהם. בפשוטו י"ל דהיינו כמו שקדושת האורים ותומים פעל להודיע ולהוציא לאור משפט, לדעת איך יתנהגו בדברים הגדולים שעליהם היו נשאלים בו, כמו כן היה בכח קדושתו לפעול הוצאת הדבר ההוא לפועל. וזהו אורים "שמאירים דבריהם", להודיע מראש אחרית, ותומים ש"מתמימים" והוציא הפעולה בשלמותה לאור (מדרש הגדול, במדבר כז, כא). על כן כתוב בשאלה "ושאל לו במשפט האורים" (במדבר שם) ולא נזכר תומים, משום דכח התומים אינו מתייחס לשאלה, כי אם להוציא דבר לפעלו, ע"י קדושת השי"ת החופף עליו בזה הענין.  

סיכום 
א. מלחמת מצוה: מלך, שופט או כל מנהיג שמוסכם ומקובל על העם יכול להוציא את העם למלחמת מצוה, ואין הוא צריך אישור של סנהדרין ולא של אורים ותומים. גם הרמב"ן מסכים לכך, והרמב"ן לא התכוון שיש מצווה להישאל באורים ותומים על יציאה למלחמת מצווה.  
ב. מלחמת רשות: מלך, שופט או כל מנהיג שמוסכם ומקובל על העם יכול להוציא את העם למלחמת רשות. לפי חלק מהראשונים המלך צריך אישור של סנהדרין, ולפי אחרים זוהי רק נטילת סמכות כדי לכפות את היציאה למלחמה על העם אבל לא על עצם היציאה, לפי פרשנים אחרים זו היא רק נטילת עצה וברכה מהסנהדרין אך לא קבלת רשות. 
בנוגע לשאילה באורים ותומים, יש הפוסקים שיש מצוה וצורך בדבר אך רק בזמן שיש אורים ותומים, אך אחרים סוברים שהשאילה באורים ותומים היא רשות ואין זה מעכב. 


