
 
  

  
  ע"פסטיבל הקהל תש

        ????האם אזרחים הם מטרההאם אזרחים הם מטרההאם אזרחים הם מטרההאם אזרחים הם מטרה: : : : ומה בשריעהומה בשריעהומה בשריעהומה בשריעה, , , , מה כתוב בהלכהמה כתוב בהלכהמה כתוב בהלכהמה כתוב בהלכה
        

נבה והמשפט 'נתונים מתוך סקר הצלב האדום לגבי עמדות ישראלים כלפי אמנות ג
  ל"ההומניטרי הבינ

  

  :האם על לוחמים, כדי להחליש את האויב

 

 
 כ"סה 

 14.5% הצד היריב לתקוף את הלוחמים והאזרחים של

 56.1% אזרחים  מתקיפתככל הניתן את הלוחמים של הצד היריב ולהימנע לתקוף

 24.5% אזרחים  תקיפתבכל מחירלתקוף את הלוחמים של הצד היריב ולהימנע 
   

 5.0% יודע לא

על הלוחמים לתקוף את הלוחמים של הצד היריב , סבור כי בזמן לחימה) 56% -כ(מרבית הציבור 
בהשוואה לממצאי סקר דומה שנערך בישראל לפני עשר ... זרחיםולהימנע ככל הניתן מתקיפת א

,  האויב יותר מהוכפלואת אזרחישיעור המשיבים הסבורים שעל לוחמים להתקיף את לוחמי , 1שנים
  . 14.5%- ל7%-מ
  

  :מה אומר על כך המשפט ההומניטרי הבינלאומי

אין לכוון . טים אזרחיים לבין מטרות צבאיותובין אובייק, על לוחמים להבחין בכל עת בין אזרחים לבין לוחמים
על לוחמים לנקוט בכל אמצעי , בבחירת אמצעי ההתקפה ושיטותיה. התקפות על אזרחים ואובייקטים אזרחיים

פציעתם הנלווית , מאובדן נלווה של חיי אזרחים, ובכל מקרה למזער, הזהירות בני הביצוע במטרה להימנע
  .זרחייםוגרימת נזק נלווה לאובייקטים א

  

        :'ספר הכוזרי'מתוך 

 האין טובי אנשי הדתות -רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו ועל רוע מצבנו: אמר החבר

אף אנו יחסנו אל האלוה במצבנו היום קרוב יותר מאשר אלו היתה לנו גדולה ... ? מתפארים בכמו אלה

  .בעולם הזה

אבל היא אינה כי אם דבר , ם דבר אשר בחרתם בואלו היתה ענותכ, כך היה אמנם הדבר: אמר הכוזרי

  ..וכאשר תשיג ידכם תהרגו אף אתם בשונאיכם, שבהכרח

  .'וכו! מצאת מקום כאבי מלך הכוזרים: אמר החבר

  )קטו-סעיפים קיג, מאמר ראשון,  ספר הכוזרי-11-12מאה , רבי יהודה הלוי(

  

  

                                                 
: השטחים הכבושים ושטחי האוטונומיה, ח עבור ישראל"דו" אנשים מדברים על מלחמה"  ראה סקר 1

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/Greenberg_reports/$File/israel.pdf 
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  :פרשת כי תצא', דברים כ

ָׁשלֹום - יא ְוָהָיה ִאם .ִהָּלֵחם ָעֶליָהְ ָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹוםִעיר ְל-ִתְקַרב ֶאל-י ִּכי

 יב  .ָבּה ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך-ָהָעם ַהִּנְמָצא- ְוָהָיה ָּכל :ַּתַעְנָך ּוָפְתָחה ָלְך

ֱאֹלֶהיָך '  ה יג ּוְנָתָנּה .ֹלא ַתְׁשִלים ִעָּמְך ְוָעְׂשָתה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ְוַצְרָּת ָעֶליָה-ְוִאם

ל  .ָחֶרב-ְזכּוָרּה ְלִפי-ָּכל-ְּבָיֶדָך ְוִהִּכיָת ֶאת  יד ַרק ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהְּבֵהָמה ְוֹכ

ז ָלְך ְו4ַכְלָּת ֶאת-ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָבִעיר ָּכל ְיֶביָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה-ְׁשָלָלּה ָּתֹב ' ְׁשַלל ֹא

ד ֲאֶׁשר ֹלאֶה- טו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל .ֱאֹלֶהיָך ָלְך ת ִמְּמָך ְמֹא ֹק ֵמָעֵרי -ָעִרים ָהְרֹח

ֵתן ְלָך '  טז ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ה .ָהֵאֶּלה ֵהָּנה-ַהּגֹוִים ֱאֹלֶהיָך ֹנ

ִרי ַהְּכַנֲעִני - יז ִּכי .ְנָׁשָמה-ַנֲחָלה ֹלא ְתַחֶּיה ָּכל ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם ַהִחִּתי ְוָהֱאֹמ

ְיַלְּמדּו - יח ְלַמַען ֲאֶׁשר ֹלא .ֱאֹלֶהיָך' ה, ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָךְוַהְּפִרִּזי 

ָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵלאֹלֵהיֶהם ַוֲחָטאֶתם לה ל ּתֹוֲעֹב   .ֱאֹלֵהיֶכם' ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ְּכֹכ

 }ס{

  

  

  

  

  

  :'והלכות מלכים פרק , ם"רמב

והורגין כל הזכרים , עושין עמהם מלחמה, צותואם לא השלימו או שהשלימו ולא קבלו שבע מ

  . ואין הורגין אשה ולא קטן, ובוזזין כל ממונם וטפם, הגדולים

  

  

  

  

  

  

  

  

ְיֶביָך-ַעל, ֵתֵצא ַמֲחֶנה-י ִּכי: דברים כג ל-- ְוִנְׁשַמְרָּת :ֹא  .ָּדָבר ָרע, ִמֹּכ

  

  :ן"ופירוש הרמב

יגזלו ויחמסו ולא יתבוששו אפילו , תועבהוהידוע במנהגי המחנות היוצאות למלחמה כי יאכלו כל "

ועל כן ... הישר בבני אדם בטבעו יתלבש אכזריות וחמה כצאת מחנה על אויבו. בניאוף וכל נבלה

  ".ונשמרת מכל דבר רע"הזהיר בו הכתוב 
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 שמות פרק יז

; הָוהִּפי ְי-ַעל--ְלַמְסֵעיֶהם, ִסין-ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר-ֲעַדת ְּבֵני-א ַוִּיְסעּו ָּכל

ת ָהָעם, ְוֵאין ַמִים, ִּבְרִפיִדים, ַוַּיֲחנּו ֶׁשה-ִעם,  ב ַוָּיֶרב ָהָעם .ִלְׁשֹּת , ֹמ

אְמרּו אֶמר ָלֶהם; ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה-ְּתנּו, ַוֹּי ֶׁשה, ַוֹּי , ְּתִריבּון ִעָּמִדי-ַמה, ֹמ

ֶׁשה-ֶלן ָהָעם ַעלַוָּי,  ג ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים .ְיהָוה-ְּתַנּסּון ֶאת-ַמה ; ֹמ

אֶמר ִתי ְוֶאת, ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים, ַוֹּי , ִמְקַני-ָּבַני ְוֶאת-ְלָהִמית ֹא

ֶׁשה ֶאל .ַּבָּצָמא ר- ד ַוִּיְצַעק ֹמ , עֹוד ְמַעט; ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה, ְיהָוה ֵלאֹמ

אֶמר ְיהָוה ֶאל .ּוְסָקֻלִני ֶׁשה- ה ַוֹּי ר, ֹמ ִמִּזְקֵני , ְוַקח ִאְּתָך,  ִלְפֵני ָהָעםֲעֹב

ר-ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת, ּוַמְּטָך; ִיְׂשָרֵאל  ו ִהְנִני  .ְוָהָלְכָּת, ַקח ְּבָיְדָך--ַהְיֹא

ֵמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ֵרב, ַהּצּור-ֹע ְוָׁשָתה , ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים, ְּבֹח

ֶׁשהַוַּיַעׂש ֵּכ; ָהָעם ַמָּסה ,  ז ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום .ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ן ֹמ

ָתם ֶאת, ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַעל :ּוְמִריָבה ר-ְוַעל ַנֹּס ֲהֵיׁש ְיהָוה , ְיהָוה ֵלאֹמ

 }פ { .4ִין-ִאם, ְּבִקְרֵּבנּו

א ֶׁשה ֶאל .םִּבְרִפיִד, ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיָּלֶחם ִעם; ֲעָמֵלק, ח ַוָּיֹב אֶמר ֹמ ְיהֹוֻׁשַע - ט ַוֹּי

ִכי ִנָּצב ַעל, ָמָחר; ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק, ָלנּו ֲאָנִׁשים-ְּבַחר אׁש ַהִּגְבָעה-4ֹנ , ֹר

ֶׁשה-ַּכֲאֶׁשר 4ַמר,  י ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע .ְּבָיִדי, ּוַמֵּטה ָהֱאֹלִהים , ְלִהָּלֵחם--לֹו ֹמ

ֶׁשה Dֲהֹר; ַּבֲעָמֵלק אׁש ַהִּגְבָעה, ן ְוחּורּוֹמ ַּכֲאֶׁשר ָיִרים ,  יא ְוָהָיה .ָעלּו ֹר

ֶׁשה ָידֹו ֶׁשה  .ְוָגַבר ֲעָמֵלק, ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו; ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל--ֹמ  יב ִויֵדי ֹמ

ן ְוחּור ָּתְמכּו ; ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה-ַוִּיְקחּו, ְּכֵבִדים ְוDֲהֹר

א ַהָּׁשֶמׁש-ַעד, ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה, ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד, ְבָיָדיו  יג  .ֹּב

 }פ { .ָחֶרב-ְלִפי, ַעּמֹו-ֲעָמֵלק ְוֶאת-ַוַּיֲחֹלׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת

אֶמר ְיהָוה ֶאל ֶׁשה-יד ַוֹּי את ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר, ֹמ ב ֹז ְּב4ְזֵני , ְוִׂשים, ְּכֹת

ה ֶאְמֶחה ֶאת-י ִּכ :ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשה .ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ֵזֶכר ֲעָמֵלק-ָמֹח ,  טו ַוִּיֶבן ֹמ

אֶמר .ְיהָוה ִנִּסי, ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו; ִמְזֵּבַח ִמְלָחָמה , ֵּכס ָיּה-ָיד ַעל-ִּכי,  טז ַוֹּי

ר--ַּבֲעָמֵלק, ַליהָוה ר, ִמֹּד   }פ { .ֹּד

  

  
  

  

כל 'קפה החומרנית בתבל שרואה בכל רק את הידיעה מבוססת על יסוד ההש' הלאומיות בה"

ועל כן כל עיקרה של לאומיות זו נשען על [...] , ולמי שיש הכוח לו הצדק והיושר', דאלים גבר

לאומיות זו יונקת את יניקתה בראש . 'אגרוף הברזל'על היד החזקה ו, התקיפות החומרית

זאת אומרת , בקרבואך מהשטן המשחית שנמצא , שבאדם' צלם אלוקים'וראשון לא מה

  ."או לכל מי שאיננו אזרח הארץ, מהשנאה שבו לכל מי שאיננו בן גזעו

  ) יט-יח' ע, היסודות האידיאולוגים של המזרחי, הרב עמיאל(
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  :ת וירטואלי"מתוך שו

http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=111183  

  ! לכבוד מורנו ורבנו שלום וברכה
  ? חמה עופרת יצוקה יש דין של מלחמת מצווהמל/האם למבצע

  ? ומהם גדריה ההלכתיים של מלחמת מצווה
 בתודה ובברכה 

  :התשובה

 
  הרב רצון ערוסי  :מאת

   
  . מלחמת מצווה לכל דבר ועיקר 

 . להציל עם ישראל ממיצר

  

  
  
  
  
  

נבה והמשפט 'נתונים מתוך סקר הצלב האדום לגבי עמדות ישראלים כלפי אמנות ג
  ל"ההומניטרי הבינ

  
  

  לפי דעתךהאם, כל אחד מהםאנא אמור לי לגבי . יבאו כדי להחליש את לוחמי המשתמשיםלוחמים בהם  אמצעים מספר אקריא לך

  ? או שאינו לגיטימי ואסור גם בזמן לחימהלחימהבזמן  לגיטימי ומותר הוא

 
 

 

 מזון, מניעת מים
וטיפול רפואי 

מהאוכלוסייה 

 האזרחית

מניעת 
תקשורת בין 

בני משפחה 

 שהופרדו

בעקבות 

מלחמה או 

 סכסוך

תקיפת אזורים 
למרות , מאוכלסים

 שידוע שנשים

כדי , ייהרגווילדים 

למנוע סיכון של 

 יםלוחמ

תקיפת האויב 
, באזורים מאוכלסים

שידוע מראש  למרות

שנשים וילדים 

כדי למנוע , ייהרגו

 סיכון אזרחים מצדנו

תקיפת 
מוסדות 

, רפואיים

 דתיים או

 חינוכיים

 13.7% 33.3% 29.9% 29.8% 13.6%  לגיטימי ומותר

 44.8% 50.0% 49.3% 36.3% 30.0%  לגיטימי אך לפעמים אין ברירה לא

 36.3% 12.0% 14.7% 28.1%  52.6%  טימי ואסורלגי לא

 5.1% 4.6% 6.2% 5.8% 3.8%  יודע לא

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 כ"סה

N 500 500 500 500 500 
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 שמות פרק לד
; לֹֻחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים- ְל ְׁשֵני-ְּפָסל, ֹמֶׁשה- ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאלא

ַהּלֹֻחת ָהִראֹׁשִנים -ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל, ַהְּדָבִרים-ֶאת, ּלֹֻחתַה-ַעל, ְוָכַתְבִּתי
ְוִנַּצְבָּת , ַהר ִסיַני- ְוָעִליָת ַבֹּבֶקר ֶאל; ַלֹּבֶקר,  ֶוְהֵיה ָנכֹוןב  .ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת
ֵיָרא -ִאיׁש ַאל-ְוַגם, ַיֲעֶלה ִעָּמ- ְוִאיׁש אג  .ֹראׁש ָהָהר-ִלי ָׁשם ַעל

 ד  .מּול ָהָהר ַההּוא-ֶאל, ִיְרעּו-ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר ַאל-ַּגם; ָהָהר- ְּבָכל
ַהר -ַוַּיְׁשֵּכם ֹמֶׁשה ַבֹּבֶקר ַוַּיַעל ֶאל, לֹֻחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים-ַוִּיְפֹסל ְׁשֵני

 ַוֵּיֶרד ה  .ְׁשֵני לֹֻחת ֲאָבִנים, ַוִּיַּקח ְּבָידֹו; ֹאתֹו, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ִסיַני
-  ַוַּיֲעֹבר ְיהָוה ַעלו  .ְיהָוה, ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם; ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם, ה ֶּבָעָנןְיהָו
ֶחֶסד -ְוַרב, ֶאֶר ַאַּפִים--ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון, ְיהָוה ְיהָוה, ַוִּיְקָרא, ָּפָניו

א , הְוַנֵּק; ן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה Æֹנֵׂשא ָעו, ֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפיםֹנ ז   .ֶוֱאֶמת

- ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ַעל, ְּבֵני ָבִנים-ָּבִנים ְוַעל-ן ָאבֹות ַעל Æֹּפֵקד ֲעו--ְיַנֶּקה
ָנא - ַוֹּיאֶמר ִאםט  .ַוִּיְׁשָּתחּו, ַוִּיֹּקד ַאְרָצה; ֹמֶׁשה,  ַוְיַמֵהרח  .ִרֵּבִעים

ֲאֹדָני, ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ,ֹעֶרף -ְקֵׁשה- י ַעם ִּכ :ְּבִקְרֵּבנּו, ָנא ֲאֹדָני-ֵיֶל
ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹּכֵרת ,  ַוֹּיאֶמרי  .ֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו Æְוָסַלְחָּת ַלֲעו, הּוא

ָהָאֶרץ -ִנְבְראּו ְבָכל-ֲאֶׁשר א, ַעְּמ ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלֹאת-ֶנֶגד ָּכל, ְּבִרית
, ַמֲעֵׂשה ְיהָוה-ְרּבֹו ֶאתַאָּתה ְבִק-ָהָעם ֲאֶׁשר-ְוָרָאה ָכל; ַהּגֹוִים-ּוְבָכל

, ֵאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי--ְל- ְׁשָמריא  .ֹעֶׂשה ִעָּמ, ֲאֶׁשר ֲאִני, נֹוָרא הּוא-ִּכי
, ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי, ָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני-ֶאת, ִהְנִני ֹגֵרׁש ִמָּפֶני; ְמַצְּו ַהּיֹום

ֲאֶׁשר , ִּתְכֹרת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ-ֶּפן,  ִהָּׁשֶמר ְליב  .ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי
ִמְזְּבֹחָתם - ִּכי ֶאתיג  .ְּבִקְרֶּב, ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש- ֶּפן :ָּבא ָעֶליָה, ַאָּתה

 ִּכי א יד  .ִּתְכֹרתּון, ֲאֵׁשָריו-ְוֶאת; ַמֵּצֹבָתם ְּתַׁשֵּברּון-ְוֶאת, ִּתֹּתצּון
-  ֶּפןטו   .ֵאל ַקָּנא הּוא, ִּכי ְיהָוה ַקָּנא ְׁשמֹו  :רְלֵאל ַאֵח, ִתְׁשַּתֲחֶוה

, ְוָזְבחּו ֵלאֵהיֶהם, ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱאֵהיֶהם; ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ, ִּתְכֹרת ְּבִרית
ְוָלַקְחָּת ִמְּבֹנָתיוטז  .ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹו, ְוָקָרא ְל  ,ְוָזנּו ְבֹנָתיו; ְלָבֶני ,

א ,  ֱאֵהי ַמֵּסָכהיז  .ַאֲחֵרי ֱאֵהיֶהן, ָּבֶני- ְוִהְזנּו ֶאת,ַאֲחֵרי ֱאֵהיֶהן
ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמּצֹות --ִּתְׁשֹמר, ַחג ַהַּמּצֹות-  ֶאתיח  .ָּל-ַתֲעֶׂשה

ָיָצאָת ,  ִּכי ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב :ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש ָהָאִביב, ֲאֶׁשר ִצִּויִת
 כ  .ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה, ִמְקְנ ִּתָּזָכר-ְוָכל; ִלי, ֶּפֶטר ֶרֶחם-  ָּכליט  .ִמִּמְצָרִים

ֹּכל ְּבכֹור ָּבֶני ; א ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו-ְוִאם, ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ,  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבדכא  .ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם- ְוא, ִּתְפֶּדה
ִּבּכּוֵרי ,  ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַּתֲעֶׂשה ְלכב  .ִּתְׁשֹּבת, ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר; תִּתְׁשֹּב

-ַּבָּׁשָנה,  ָׁשׁש ְּפָעִמיםכג   .ַהָּׁשָנה, ְּתקּוַפת--ָהָאִסיף, ְוַחג; ְקִציר ִחִּטים
אֹוִריׁש - ִּכיכד  .ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל, ְּפֵני ָהָאֹדן ְיהָוה-ֶאת, ְזכּוְר-ָּכל, ֵיָרֶאה-

ְוִהְרַחְבִּתי ֶאת, ּגֹוִים ִמָּפֶני -א; ְּגֻבֶלֶאת, ַיְחֹמד ִאיׁש-ְו-ַאְרְצ ,
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-  אכה   .ָׁשׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה, ְּפֵני ְיהָוה ֱאֶהי-ַּבֲעְת ֵלָראֹות ֶאת
 כו  .חֶזַבח ַחג ַהָּפַס, ָיִלין ַלֹּבֶקר-ְוא; ִזְבִחי-ַּדם, ָחֵמץ-ִתְׁשַחט ַעל

, ְתַבֵּׁשל ְּגִדי-א; ֵּבית ְיהָוה ֱאֶהי, ָּתִביא, ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת, ֵראִׁשית
  }פ { .ַּבֲחֵלב ִאּמֹו
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 דברים פרק כ
א -- ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמ, ֹאְיֶב-ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל-  ִּכיא

 ב  .ַהַּמַעְל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְיהָוה ֱאֶהי ִעָּמ- ִּכי :ֵמֶהם, ִתיָרא
 ְוָאַמר ג   .ָהָעם-ְוִדֶּבר ֶאל, ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן; ַהִּמְלָחָמה-ְּכָקָרְבֶכם ֶאל, ְוָהָיה

- ַאל; ֹאְיֵביֶכם-ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל, ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל
 ִּכי ד  .ִמְּפֵניֶהם--ַּתַעְרצּו- ְחְּפזּו ְוַאלַּת-ִּתיְראּו ְוַאל-ַאל, ֵיַר ְלַבְבֶכם

ְלהֹוִׁשיַע , ֹאְיֵביֶכם-ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם--ַהֹהֵל ִעָּמֶכם, ְיהָוה ֱאֵהיֶכם
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה -ִמי, ָהָעם ֵלאֹמר-ֶאל,  ְוִדְּברּו ַהֹּׁשְטִריםה  .ֶאְתֶכם

ְוִאיׁש , ַּבִּמְלָחָמה, ָימּות- ֶּפן :ְלֵביתֹוֵיֵל ְוָיֹׁשב , ָחָדׁש ְוא ֲחָנכֹו-ַבִית
ְוָיֹׁשב , ֵיֵל--ְוא ִחְּללֹו, ָנַטע ֶּכֶרם-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-  ּוִמיו  .ַיְחְנֶכּנּו, ַאֵחר

ָהִאיׁש - ּוִמיז  .ְיַחְּלֶלּנּו, ְוִאיׁש ַאֵחר, ַּבִּמְלָחָמה, ָימּות-  ֶּפן  :ְלֵביתֹו
, ָימּות- ֶּפן :ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו, ֵיֵל-- ָקָחּהְוא ְל, ֵאַרׂש ִאָּׁשה-ֲאֶׁשר

, ָהָעם-ְלַדֵּבר ֶאל,  ְוָיְספּו ַהֹּׁשְטִריםח   .ִיָּקֶחָּנה, ְוִאיׁש ַאֵחר, ַּבִּמְלָחָמה
- ְוא ִיַּמס ֶאת; ֵיֵל ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו, ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהֵּלָבב-ְוָאְמרּו ִמי
ּוָפְקדּו ; ָהָעם-ְלַדֵּבר ֶאל,  ְוָהָיה ְּכַכת ַהֹּׁשְטִריםט  .ִּכְלָבבֹו, ְלַבב ֶאָחיו

  }ס { .ְּבֹראׁש ָהָעם, ָׂשֵרי ְצָבאֹות

 ְוָהָיה יא   .ְלָׁשלֹום, ְוָקָראָת ֵאֶליָה-- ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה, ִעיר-ִתְקַרב ֶאל- ִּכיי
ִיְהיּו ְל , ָבּה-ָצאָהָעם ַהִּנְמ- ְוָהָיה ָּכל :ּוָפְתָחה ָל, ָׁשלֹום ַּתַעְנ- ִאם

-- ְוָעְׂשָתה ִעְּמ ִמְלָחָמה, א ַתְׁשִלים ִעָּמ- ְוִאםיב  .ַוֲעָבדּו-- ָלַמס
, ְזכּוָרּה-ָּכל-ְוִהִּכיָת ֶאת; ְּבָיֶד,  ּוְנָתָנּה ְיהָוה ֱאֶהייג  .ָעֶליָה, ְוַצְרָּת

- ָּכל, ֹכל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָבִעיר ַרק ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהְּבֵהָמה ְויד  .ָחֶרב- ְלִפי
ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֱאֶהי , ְׁשַלל ֹאְיֶבי-ְוָאַכְלָּת ֶאת; ָּתֹבז ָל--ְׁשָלָלּה

ְמֹאד, ֶהָעִרים- ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכלטו   .ָל א, ָהְרֹחֹקת ִמְּמ ֵמָעֵרי - ֲאֶׁשר
ֲאֶׁשר ְיהָוה , ים ָהֵאֶּלהֵמָעֵרי ָהַעִּמ,  ַרקטז   .ֵהָּנה, ָהֵאֶּלה-ַהּגֹוִים

ֶהיַנֲחָלה, ֱא א ְתַחֶּיה--ֹנֵתן ְל ,ַהֲחֵרם - ִּכייז  .ְנָׁשָמה- ָּכל
ַּכֲאֶׁשר -- ְוַהְיבּוִסי, ַהִחִּוי, ַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי, ַּתֲחִריֵמם

ִצְּו ,ֶהיא,  ְלַמַעןיח  .ְיהָוה ֱא ְּכֹכל , ְּמדּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹותְיַל-ֲאֶׁשר
  }ס { .ַליהָוה ֱאֵהיֶכם, ַוֲחָטאֶתם; ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵלאֵהיֶהם, ּתֹוֲעֹבָתם

ַתְׁשִחית -א, ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה-ָתצּור ֶאל- ִּכייט
 ִּכי  : ְוֹאתֹו א ִתְכֹרת,ִּכי ִמֶּמּנּו ֹתאֵכל-- ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו ַּגְרֶזן-ֶאת

- א-ִּכי, ֵּתַדע-  ַרק ֵעץ ֲאֶׁשרכ  .ָלֹבא ִמָּפֶני ַּבָּמצֹור, ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה
- ָהִעיר ֲאֶׁשר-ַעל, ּוָבִניָת ָמצֹור; ְוָכָרָּת, ֹאתֹו ַתְׁשִחית-- ֵעץ ַמֲאָכל הּוא

  }פ { .ַעד ִרְדָּתּה--ִהוא ֹעָׂשה ִעְּמ ִמְלָחָמה
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 רק כגדברים פ
  }ס { .ְּכַנף ָאִביו, ְוא ְיַגֶּלה; ֵאֶׁשת ָאִביו-ֶאת, ִיַּקח ִאיׁש- אא

  }ס { .ִּבְקַהל ְיהָוה, ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה-ָיֹבא ְפצּוַע- אב

ָיֹבא לֹו ִּבְקַהל -א,  ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי :ִּבְקַהל ְיהָוה, ָיֹבא ַמְמֵזר- אג
  }ס { .ְיהָוה

ָיֹבא -א,  ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי :ִּבְקַהל ְיהָוה, א ַעּמֹוִני ּומֹוָאִביָיֹב- אד
, ִקְּדמּו ֶאְתֶכם-ְּדַבר ֲאֶׁשר א- ַעלה  .עֹוָלם-ָלֶהם ִּבְקַהל ְיהָוה ַעד

- ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶלי ֶאת; ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים, ַּבֶּדֶר, ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים
ָאָבה ְיהָוה - ְואו  .ְלַקְלֶלָּך--ִמְּפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים, עֹורְּב-ִּבְלָעם ֶּבן

ֶהיֶאת, ִּבְלָעם-ִלְׁשֹמַע ֶאל, ֱא ְּל ֶהיְיהָוה ֱא ַהְּקָלָלה- ַוַּיֲהֹפ ,
-ָּכל, ְוֹטָבָתם, ִתְדֹרׁש ְׁשָמם- אז   .ְיהָוה ֱאֶהי,  ִּכי ֲאֵהְב :ִלְבָרָכה

ס { .ָלםְלעֹו, ָיֶמי{  

ֵגר ָהִייָת -ִּכי, ְתַתֵעב ִמְצִרי-א; ִּכי ָאִחי הּוא, ְתַתֵעב ֲאֹדִמי-  אח
ִּבְקַהל , ָיֹבא ָלֶהם-- ּדֹור ְׁשִליִׁשי, ִיָּוְלדּו ָלֶהם- ָּבִנים ֲאֶׁשרט  .ְבַאְרצֹו

  }ס { .ְיהָוה

ִיְהֶיה - ִּכייא   .ר ָרעָּדָב, ִמֹּכל-- ְוִנְׁשַמְרָּת :ֹאְיֶבי-ַעל, ֵתֵצא ַמֲחֶנה- ִּכיי
ִמחּוץ - ְוָיָצא ֶאל--ָלְיָלה-ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְּקֵרה-ֲאֶׁשר א, ְב ִאיׁש

ִיְרַחץ , ֶעֶרב-  ְוָהָיה ִלְפנֹותיב  .ּתֹו ַהַּמֲחֶנה- א ָיֹבא ֶאל, ַלַּמֲחֶנה
ִמחּוץ , ֶיה ְל ְוָיד ִּתְהיג  .ּתֹו ַהַּמֲחֶנה- ָיֹבא ֶאל, ּוְכֹבא ַהֶּׁשֶמׁש; ַּבָּמִים

, ְוָהָיה; ֲאֵזֶנ-ַעל,  ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְליד  .חּוץ, ְוָיָצאָת ָּׁשָּמה; ַלַּמֲחֶנה
 ִּכי ְיהָוה טו   .ֵצָאֶת- ְוַׁשְבָּת ְוִכִּסיָת ֶאת, ְוָחַפְרָּתה ָבּה, ְּבִׁשְבְּת חּוץ

ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנ ִמְתַהֵּל ֶהיְוָלֵת, ֱא ְלַהִּציְלְלָפֶני ְוָהָיה , ת ֹאְיֶבי
א :ָקדֹוׁש, ַמֲחֶניֶעְרַות ָּדָבר- ְו ִיְרֶאה ְב ,ס { .ְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי{  

 ִעְּמ יז  .ֵמִעם ֲאֹדָניו, ִיָּנֵצל ֵאֶלי-ֲאֶׁשר, ֲאֹדָניו- ֶאל, ַתְסִּגיר ֶעֶבד-  אטז
ִיְבַחר ְּבַאַח- ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר, ֵיֵׁשב ְּבִקְרְּבא; ַּבּטֹוב לֹו-- ד ְׁשָעֶרי ,

  }ס { .ּתֹוֶנּנּו

  .ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִיְהֶיה ָקֵדׁש-ְוא; ִמְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל, ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה- איח
   :ֶנֶדר-ְלָכל--ֵּבית ְיהָוה ֱאֶהי, ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב- איט

ֶהיס { .ְׁשֵניֶהם-ַּגם, ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱא{  



   02-6521219: פקס, 02-6521218: טלפון, 91352ירושלים , 35401ד "ת, זכויות האזרח בישראלהאגודה ל

www.acri.org.il  mail@acri.org.il  

9

   .ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיָּׁש-ָּכל,  ֶנֶׁש :ֶנֶׁש ֶּכֶסף ֶנֶׁש ֹאֶכל, ַתִּׁשי ְלָאִחי -אכ
ְּבֹכל , ְלַמַען ְיָבֶרְכ ְיהָוה ֱאֶהי--ּוְלָאִחי א ַתִּׁשי,  ַלָּנְכִרי ַתִּׁשיכא

ס { .ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה- ה ָבאַאָּת- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ַעל, ִמְׁשַלח ָיֶד{  

ָדֹרׁש ִיְדְרֶׁשּנּו -  ִּכי  :א ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו, ִתֹּדר ֶנֶדר ַליהָוה ֱאֶהי- ִּכיכב
ֶהיְיהָוה ֱא ,ֵמִעָּמ ,א--ִלְנֹּדר,  ְוִכי ֶתְחַּדלכג  .ֵחְטא, ְוָהָיה ְב- ִיְהֶיה

כד   .ֵחְטא, ְבַּכֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ַליהָוה  :ְׁשֹמר ְוָעִׂשיָתִּת,  מֹוָצא ְׂשָפֶתי 
ֶהיֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת, ְנָדָבה, ֱא ,ס { .ְּבִפי{  

א , ֶּכְלְי-ְוֶאל; ְוָאַכְלָּת ֲעָנִבים ְּכַנְפְׁש ָׂשְבֶע,  ִּכי ָתֹבא ְּבֶכֶרם ֵרֶעכה
  }ס {  .ִתֵּתן

ַעל , ְוֶחְרֵמׁש א ָתִניף;  ְמִלית ְּבָיֶדְוָקַטְפָּת,  ִּכי ָתֹבא ְּבָקַמת ֵרֶעכו
ס { .ָקַמת ֵרֶע{  
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 דברים פרק כה
, ְוִהְצִּדיקּו; ַהִּמְׁשָּפט ּוְׁשָפטּום- ְוִנְּגׁשּו ֶאל, ִיְהֶיה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים- ִּכיא

-- עָהָרָׁש, ִּבן ַהּכֹות- ְוָהָיה ִאםב  .ָהָרָׁשע-ֶאת, ְוִהְרִׁשיעּו, ַהַּצִּדיק-ֶאת
,  ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּוג   .ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר, ְוִהִּפילֹו ַהֹּׁשֵפט ְוִהָּכהּו ְלָפָניו

ְוִנְקָלה ָאִחי , ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה-ֹיִסיף ְלַהֹּכתֹו ַעל- ֶּפן :א ֹיִסיף
אד  .ְלֵעיֶני -ס { .ְּבִדיׁשֹו, ַתְחֹסם ׁשֹור{  

ִתְהֶיה - א--לֹו-ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין, ם ַיְחָּדוֵיְׁשבּו ַאִחי-  ִּכיה
ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ,  ְיָבָמּה ָיֹבא ָעֶליָה  :ְלִאיׁש ָזר, ַהֵּמת ַהחּוָצה- ֵאֶׁשת

- ְוא; ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת-ַעל, ָיקּום-- ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד,  ְוָהָיהו  .ְוִיְּבָמּה
; ְיִבְמּתֹו-ָלַקַחת ֶאת, א ַיְחֹּפץ ָהִאיׁש- ְוִאםז  .ָרֵאלִמִּיְׂש, ִיָּמֶחה ְׁשמֹו

ְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִקים , ַהְּזֵקִנים-ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהַּׁשְעָרה ֶאל
ְוִדְּברּו , ִעירֹו-לֹו ִזְקֵני- ְוָקְראּוח  .ַיְּבִמי, א ָאָבה--ְלָאִחיו ֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל

,  ְוִנְּגָׁשה ְיִבְמּתֹו ֵאָליוט  .א ָחַפְצִּתי ְלַקְחָּתּה,  ְוָאַמרְוָעַמד; ֵאָליו
, ְוָעְנָתה; ְוָיְרָקה ְּבָפָניו, ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו, ְלֵעיֵני ַהְּזֵקִנים

 ְוִנְקָרא י  .ֵּבית ָאִחיו- ִיְבֶנה ֶאת-ֲאֶׁשר א, ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש, ְוָאְמָרה
  }ס { .ֲחלּוץ ַהָּנַעל,  ֵּבית  :ִיְׂשָרֵאלְּב, ְׁשמֹו

ְלַהִּציל , ְוָקְרָבה ֵאֶׁשת ָהֶאָחד, ִאיׁש ְוָאִחיו, ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ַיְחָּדו- ִּכייא
,  ְוַקֹּצָתהיב  .ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיו, ְוָׁשְלָחה ָיָדּה; ִאיָׁשּה ִמַּיד ַמֵּכהּו-ֶאת
  }ס { .ֵעיֶנ  ,א ָתחֹוס :ַּכָּפּה-ֶאת

ִיְהֶיה ְל - איד  .ּוְקַטָּנה,  ְּגדֹוָלה :ֶאֶבן ָוָאֶבן, ִיְהֶיה ְל ְּבִכיְס -איג
ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיהטו  .ּוְקַטָּנה,  ְּגדֹוָלה :ֵאיָפה ְוֵאיָפה, ְּבֵביְת  -

ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה, ָּל-ַיֲאִריכּו ָי, ְלַמַען-- ָּלַעל ָהֲאָדָמה, ֶמי ,
ֹעֵׂשה -ָּכל,  ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאֶהיטז  .ְיהָוה ֱאֶהי ֹנֵתן ָל-ֲאֶׁשר
  }פ {  .ֹעֵׂשה ָעֶול,  ֹּכל :ֵאֶּלה

 יח  .ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים, ַּבֶּדֶר, ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק-ֵאת ֲאֶׁשר,  ָזכֹוריז
ַּבֶּדֶר ָּכלַוְיַז, ֲאֶׁשר ָקְר ֵּנב ְּב-ָעֵיף ְוָיֵגַע, ְוַאָּתה--ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶרי ;

ֹאְיֶבי - ְוָהָיה ְּבָהִניַח ְיהָוה ֱאֶהי ְל ִמָּכליט  .ֱאִהים, ְוא ָיֵרא
ִּתְמֶחה --ֱאֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה-ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה, ִמָּסִביב

  }פ { .ִּתְׁשָּכח, א; ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים, קֵזֶכר ֲעָמֵל-ֶאת
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 דברים פרק יט
ֹנֵתן ְל , ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאֶהי, ַהּגֹוִים-ֶאת, ַיְכִרית ְיהָוה ֱאֶהי- ִּכיא

,  ָׁשלֹוׁש ָעִריםב  .ְוָיַׁשְבָּת ְבָעֵריֶהם ּוְבָבֵּתיֶהם, ִויִרְׁשָּתם; ַאְרָצם-ֶאת
ְּבתֹו :ַּתְבִּדיל ָל ַאְרְצ --ֶהיְלִרְׁשָּתּה, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱא ג  .ֹנֵתן ְל 
ָּתִכין ְל ,ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת, ַהֶּדֶר -ְיהָוה , ְּגבּול ַאְרְצ ֲאֶׁשר ַיְנִחיְל

ֶהיָינּוס -ֲאֶׁשר,  ְוֶזה ְּדַבר ָהֹרֵצַחד  .ֹרֵצַח-ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל, ְוָהָיה; ֱא
ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתֹמל - ְוהּוא א, ַדַעת- ֵרֵעהּו ִּבְבִלי- ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת :ָׁשָּמה ָוָחי

ְוִנְּדָחה ָידֹו , ַלְחֹטב ֵעִצים, ֵרֵעהּו ַבַּיַער- ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ֶאתה  .ִׁשְלֹׁשם
  :ֵרֵעהּו ָוֵמת-ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת- ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן, ַבַּגְרֶזן ִלְכֹרת ָהֵעץ

ִיְרֹּדף ֹּגֵאל ַהָּדם ַאֲחֵרי - ֶּפןו  .ָוָחי-- ָהֵאֶּלה-ַאַחת ֶהָעִרים-ֶאלָינּוס , הּוא
ֵאין , ְולֹו; ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש, ִיְרֶּבה ַהֶּדֶר-ְוִהִּׂשיגֹו ִּכי, ֵיַחם ְלָבבֹו-ִּכי, ָהֹרֵצַח
י ֵּכן ָאֹנִכ- ַעלז  .ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום, ִּכי א ׂשֵֹנא הּוא לֹו, ָמֶות-ִמְׁשַּפט
ׁש ָעִרים :ֵלאֹמר, ְמַצְּוָׁש  ,ְוִאםח   .ַּתְבִּדיל ָל  -ֶהיַיְרִחיב ְיהָוה ֱא ,

ֲאֶׁשר , ָהָאֶרץ-ָּכל-ְוָנַתן ְל ֶאת; ַלֲאֹבֶתי, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ְּגֻבְל-ֶאת
ָתּהַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ַלֲעׂשֹ-ָּכל-ִתְׁשֹמר ֶאת- ִּכיט   .ִּדֶּבר ָלֵתת ַלֲאֹבֶתי ,

, ְיהָוה ֱאֶהי ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו- ְלַאֲהָבה ֶאת, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום
 ְוא י   .ַעל ַהָּׁשׁש ָהֵאֶּלה, ְוָיַסְפָּת ְל עֹוד ָׁשׁש ָעִרים-- ַהָּיִמים-ָּכל

ָּדם ָנִקי, ִיָּׁשֵפ ,ֹנֵתן, ְּבֶקֶרב ַאְרְצ ֶהיַנֲחָלהֲאֶׁשר ְיהָוה ֱא ְוָהָיה ;  ְל
פ { .ָּדִמים, ָעֶלי{  
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 שמואל א פרק טו
ַעּמֹו -ַעל, ֹאִתי ָׁשַלח ְיהָוה ִלְמָׁשֳח ְלֶמֶל, ָׁשאּול-ֶאל,  ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאלא

  }ס { .ְלקֹול ִּדְבֵרי ְיהָוה, ְוַעָּתה ְׁשַמע; ִיְׂשָרֵאל-ַעל

-- ָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלִיְׂשָרֵאל- ֵאת ֲאֶׁשר,ָּפַקְדִּתי, ְיהָוה ְצָבאֹות,  ֹּכה ָאַמרב
- ַעָּתה ֵל ְוִהִּכיָתה ֶאתג  .ַּבֲעתֹו ִמִּמְצָרִים, ָׂשם לֹו ַּבֶּדֶר-ֲאֶׁשר

ְוֵהַמָּתה ; ָעָליו, ְוא ַתְחֹמל, לֹו-ֲאֶׁשר- ָּכל-ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת, ֲעָמֵלק
   .ֲחמֹור-ִמָּגָמל ְוַעד, ֶׂשה-ְוַעדִמּׁשֹור , יֹוֵנק-ֵמֹעֵלל ְוַעד, ִאָּׁשה-ֵמִאיׁש ַעד

  }ס{

; ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי, ַוִּיְפְקֵדם ַּבְּטָלִאים, ָהָעם-ֶאת,  ַוְיַׁשַּמע ָׁשאּולד
; ִעיר ֲעָמֵלק-ַעד,  ַוָּיֹבא ָׁשאּולה  .ִאיׁש ְיהּוָדה-ֶאת, ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים

, יִני ְלכּו ֻּסרּו ְרדּו ִמּתֹו ֲעָמֵלִקיַהֵּק- ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֶאלו  .ַּבָּנַחל, ַוָּיֶרב
ַּבֲעלֹוָתם , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל-ְוַאָּתה ָעִׂשיָתה ֶחֶסד ִעם, ֹאִסְפ ִעּמֹו-ֶּפן

, ֲעָמֵלק-ֶאת,  ַוַּי ָׁשאּולז  .ִמּתֹו ֲעָמֵלק, ַוָּיַסר ֵקיִני; ִמִּמְצָרִים
- ֲאַגג ֶמֶל- ַוִּיְתֹּפׂש ֶאתח   .י ִמְצָרִיםְּפֵנ-ֲאֶׁשר ַעל, ֵמֲחִויָלה ּבֹוֲא ׁשּור

 ַוַּיְחֹמל ָׁשאּול ְוָהָעם ט   .ָחֶרב- ֶהֱחִרים ְלִפי, ָהָעם-ָּכל-ְוֶאת; ָחי, ֲעָמֵלק
- ָּכל- ַהָּכִרים ְוַעל- ֵמיַטב ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר ְוַהִּמְׁשִנים ְוַעל-ְוַעל, ֲאָגג-ַעל

ֹאָתּה , ְּמָלאָכה ְנִמְבָזה ְוָנֵמסַה-ְוָכל; ַהֲחִריָמם, ְוא ָאבּו, ַהּטֹוב
  }פ { .ֶהֱחִרימּו

- ִהְמַלְכִּתי ֶאת- ִּכי,  ִנַחְמִּתייא  .ֵלאֹמר, ְׁשמּוֵאל- ֶאל, ְיהָוה-ְּדַבר,  ַוְיִהיי
א ֵהִקים-ְוֶאת, ָׁשב ֵמַאֲחַרי-ִּכי-- ָׁשאּול ְלֶמֶל ִלְׁשמּוֵאל, ַוִּיַחר; ְּדָבַרי ,

,  ַוַּיְׁשֵּכם ְׁשמּוֵאל ִלְקַראת ָׁשאּוליב  .ַהָּלְיָלה-לָּכ, ְיהָוה-ַוִּיְזַעק ֶאל
, ָׁשאּול ַהַּכְרֶמָלה ְוִהֵּנה ַמִּציב לֹו ָיד- ָּבא, ַוּיַֻּגד ִלְׁשמּוֵאל ֵלאֹמר; ַּבֹּבֶקר

ַוֹּיאֶמר לֹו ; ָׁשאּול-ֶאל,  ַוָּיֹבא ְׁשמּוֵאליג  .ַוֵּיֶרד ַהִּגְלָּגל, ַוִּיֹּסב ַוַּיֲעֹבר
 ַוֹּיאֶמר יד  .ְּדַבר ְיהָוה-ֶאת, ֲהִקיֹמִתי--ָּברּו ַאָּתה ַליהָוה, ָׁשאּול

  .ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע, ְוקֹול ַהָּבָקר, ַהֹּצאן ַהֶּזה ְּבָאְזָני-ּוֶמה קֹול, ְׁשמּוֵאל
ֵמיַטב ַהֹּצאן -ֲאֶׁשר ָחַמל ָהָעם ַעל,  ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֵמֲעָמֵלִקי ֱהִביאּוםטו

  }פ { .ֶהֱחַרְמנּו, ַהּיֹוֵתר-ְוֶאת; ַליהָוה ֱאֶהי, ַמַען ְזֹבַחְל, ְוַהָּבָקר

ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה , ֶהֶרף ְוַאִּגיָדה ְּל, ָׁשאּול- ֶאל,  ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאלטז
  }ס {  .ַּדֵּבר, לֹו) ַוֹּיאֶמר(ויאמרו ; ֵאַלי ַהָּלְיָלה

ֹראׁש ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל , ָּתה ְּבֵעיֶניָקֹטן ַא-ֲהלֹוא ִאם-- ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאליז
; ְּבָדֶר,  ַוִּיְׁשָלֲח ְיהָוהיח  .ִיְׂשָרֵאל- ַעל, ַוִּיְמָׁשֲח ְיהָוה ְלֶמֶל; ָאָּתה

ַעד , ְוִנְלַחְמָּת בֹו, ֲעָמֵלק-ַהַחָּטִאים ֶאת-ֵל ְוַהֲחַרְמָּתה ֶאת, ַוֹּיאֶמר
, ַהָּׁשָלל- ֶאל, ַוַּתַעט; ְּבקֹול ְיהָוה, ָׁשַמְעָּת- ְוָלָּמה איט  .ַּכּלֹוָתם ֹאָתם
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  }ס { .ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ַוַּתַעׂש ָהַרע

ַּבֶּדֶר , ָוֵאֵל, ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ְיהָוה, ְׁשמּוֵאל-  ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֶאלכ
, ֵלקֲעָמ-ְוֶאת, ֲאַגג ֶמֶל ֲעָמֵלק-ֶאת, ָוָאִביא; ְׁשָלַחִני ְיהָוה-ֲאֶׁשר

ִלְזֹּבַח , ֵראִׁשית ַהֵחֶרם,  ַוִּיַּקח ָהָעם ֵמַהָּׁשָלל ֹצאן ּוָבָקרכא  .ֶהֱחַרְמִּתי
ֶהיס { .ַּבִּגְלָּגל, ַליהָוה ֱא{  

ְּבקֹול , ִּכְׁשֹמַע, ַהֵחֶפץ ַליהָוה ְּבֹעלֹות ּוְזָבִחים,  ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאלכב
-  ִּכי ַחַּטאתכג  .ְקִׁשיב ֵמֵחֶלב ֵאיִליםְלַה,  ִהֵּנה ְׁשֹמַע ִמֶּזַבח טֹוב  :ְיהָוה

, ְּדַבר ְיהָוה-ָמַאְסָּת ֶאת,  ַיַען :ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר, ֶקֶסם ֶמִרי
ַוִּיְמָאְס ,ס {  .ִמֶּמֶל{  

- ְיהָוה ְוֶאת-ִּפי-ָעַבְרִּתי ֶאת- ִּכי, ְׁשמּוֵאל ָחָטאִתי- ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֶאלכד
ָׂשא ָנא ,  ְוַעָּתהכה  .ָוֶאְׁשַמע ְּבקֹוָלם, ָהָעם-אִתי ֶאת ִּכי ָיֵר :ְּדָבֶרי

-  ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאלכו  .ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה ַליהָוה, ְוׁשּוב ִעִּמי; ַחָּטאִתי-ֶאת
, ַוִּיְמָאְס ְיהָוה, ְּדַבר ְיהָוה-ֶאת,  ִּכי ָמַאְסָּתה :א ָאׁשּוב ִעָּמ, ָׁשאּול

  }ס {  .ְׂשָרֵאלִי-ִמְהיֹות ֶמֶל ַעל

  }ס {  .ַוִּיָּקַרע, ְמִעילֹו-ַוַּיֲחֵזק ִּבְכַנף; ָלֶלֶכת,  ַוִּיֹּסב ְׁשמּוֵאלכז

, ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶלי-ָקַרע ְיהָוה ֶאת, ְׁשמּוֵאל,  ַוֹּיאֶמר ֵאָליוכח
  }ס { .ְלֵרֲע ַהּטֹוב ִמֶּמָּך, ּוְנָתָנּה; ַהּיֹום

,  ִּכי א ָאָדם הּוא :א ְיַׁשֵּקר ְוא ִיָּנֵחם,  ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאלכט
ְוֶנֶגד , ַעִּמי-ַעָּתה ַּכְּבֵדִני ָנא ֶנֶגד ִזְקֵני-- ַוֹּיאֶמר ָחָטאִתיל  .ְלִהָּנֵחם
,  ַוָּיָׁשב ְׁשמּוֵאללא  .ְוִהְׁשַּתֲחֵויִתי ַליהָוה ֱאֶהי, ְוׁשּוב ִעִּמי; ִיְׂשָרֵאל

  }ס { .ַליהָוה, ַּתחּו ָׁשאּולַוִּיְׁש; ַאֲחֵרי ָׁשאּול

ֲאַגג , ַוֵּיֶל ֵאָליו, ֲאַגג ֶמֶל ֲעָמֵלק-ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ֶאת,  ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאללב
  }ס {  .ַהָּמֶות- ָאֵכן ָסר ַמר, ַוֹּיאֶמר ֲאָגג; ַמֲעַדֹּנת

ל ִמָּנִׁשים ִּתְׁשַּכ- ֵּכן, ַּכֲאֶׁשר ִׁשְּכָלה ָנִׁשים ַחְרֶּב-- ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאללג
ס { .ַּבִּגְלָּגל, ֲאָגג ִלְפֵני ְיהָוה-ַוְיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵאל ֶאת; ִאֶּמ{  

 לה  .ִּגְבַעת ָׁשאּול, ֵּביתֹו- ְוָׁשאּול ָעָלה ֶאל; ָהָרָמָתה,  ַוּיֵֶלB ְׁשמּוֵאללד
ִהְתַאֵּבל -ִּכי, יֹום מֹותֹו- ַעד, ָׁשאּול-יַָסף ְׁשמּוֵאל ִלְראֹות ֶאת- ְוNא

- ָׁשאּול ַעל- ִהְמִליB ֶאת- ִּכי, ַויהָוה נִָחם; ָׁשאּול-ֶאל, מּוֵאלְׁש
  }פ { .יְִׂשָרֵאל
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 שמואל א פרק ל
- ֶאל, ַוֲעָמֵלִקי ָפְׁשטּו; ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי--ִצְקַלג,  ַוְיִהי ְּבֹבא ָדִוד ַוֲאָנָׁשיוא

- ַוִּיְׁשּבּו ֶאתב  .ָתּה ָּבֵאׁשַוִּיְׂשְרפּו ֹא, ִצְקַלג- ַוַּיּכּו ֶאת, ִצְקַלג-ֶנֶגב ְוֶאל
ַוֵּיְלכּו , ַוִּיְנֲהגּו; א ֵהִמיתּו ִאיׁש, ָּגדֹול-ָּבּה ִמָּקֹטן ְוַעד-ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר

ּוְנֵׁשיֶהם ; ְוִהֵּנה ְׂשרּוָפה ָּבֵאׁש, ָהִעיר- ַוָּיֹבא ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ֶאלג  .ְלַדְרָּכם
-- קֹוָלם-ֶאת, ִאּתֹו- ַוִּיָּׂשא ָדִוד ְוָהָעם ֲאֶׁשרד  .ִנְׁשּבּו, ּוְבֵניֶהם ּוְבֹנֵתיֶהם

-- ִנְׁשּבּו, ָדִוד-  ּוְׁשֵּתי ְנֵׁשיה  .ִלְבּכֹות, ָּבֶהם ֹּכַח- ַעד ֲאֶׁשר ֵאין :ַוִּיְבּכּו
 ַוֵּתֶצר ְלָדִוד ו  .ֵאֶׁשת ָנָבל ַהַּכְרְמִלי, ַוֲאִביַגִיל, ַהִּיְזְרֵעִלית, ֲאִחיֹנַעם

ָּבָנו - ִאיׁש ַעל, ָהָעם-ָמָרה ֶנֶפׁש ָּכל-ִּכי-- רּו ָהָעם ְלָסְקלֹוָאְמ-ִּכי, ְמֹאד
  }ס { .ַּביהָוה ֱאָהיו, ַוִּיְתַחֵּזק ָּדִוד; ְּבֹנָתיו- ְוַעל

; ָהֵאפֹוד, ָּנא ִלי-ַהִּגיָׁשה, ֲאִחיֶמֶל-ֶאְבָיָתר ַהֹּכֵהן ֶּבן-ֶאל,  ַוֹּיאֶמר ָּדִודז
,  ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהָוה ֵלאֹמרח  .ָּדִוד-ֶאל, ָהֵאפֹוד-ַוַּיֵּגׁש ֶאְבָיָתר ֶאת

ַהֵּׂשג ַּתִּׂשיג -ִּכי, ַוֹּיאֶמר לֹו ְרֹדף; ַהֶּזה ַהַאִּׂשֶגּנּו-ֶאְרֹּדף ַאֲחֵרי ַהְּגדּוד
, ַוָּיֹבאּו, ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו-הּוא ְוֵׁשׁש,  ַוֵּיֶל ָּדִודט  .ְוַהֵּצל ַּתִּציל

ֵמאֹות -הּוא ְוַאְרַּבע,  ַוִּיְרֹּדף ָּדִודי  .ָעָמדּו, ְוַהּנֹוָתִרים; ֹורַנַחל ַהְּבׂש-ַעד
 יא   .ַנַחל ַהְּבׂשֹור-ֵמֲעֹבר ֶאת, ֲאֶׁשר ִּפְּגרּו, ָמאַתִים ִאיׁש, ַוַּיַעְמדּו; ִאיׁש

לֹו ֶלֶחם -ַוִּיְּתנּו; ָּדִוד-ַוִּיְקחּו ֹאתֹו ֶאל, ִמְצִרי ַּבָּׂשֶדה-ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש
, ַוֹּיאַכל, לֹו ֶפַלח ְּדֵבָלה ּוְׁשֵני ִצֻּמִקים-  ַוִּיְּתנּויב  .ַוַּיְׁשֻקהּו ָמִים, ַוֹּיאַכל

, ְׁשָׁשה ָיִמים, ָׁשָתה ַמִים- ְוא, ָאַכל ֶלֶחם- ִּכי א  :ֵאָליו, ַוָּתָׁשב רּוחֹו
  }ס { .ּוְׁשָׁשה ֵלילֹות

, ַוֹּיאֶמר ַנַער ִמְצִרי ָאֹנִכי; ֶּזה ָאָּתהְוֵאי ִמ, ַאָּתה-  ַוֹּיאֶמר לֹו ָדִוד ְלִמייג
 ֲאַנְחנּו יד  .ַהּיֹום ְׁשָׁשה, ַוַּיַעְזֵבִני ֲאֹדִני ִּכי ָחִליִתי, ֶעֶבד ְלִאיׁש ֲעָמֵלִקי

, ִצְקַלג-ְוֶאת; ֶנֶגב ָּכֵלב-ְוַעל--ֲאֶׁשר ִליהּוָדה-ְוַעל, ָּפַׁשְטנּו ֶנֶגב ַהְּכֵרִתי
ַוֹּיאֶמר ; ַהְּגדּוד ַהֶּזה-ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל, ֹּיאֶמר ֵאָליו ָּדִוד ַוטו   .ָׂשַרְפנּו ָבֵאׁש

, ְואֹוִרְד, ֲאֹדִני- ַּתְסִּגֵרִני ְּבַיד-ְוִאם, ְּתִמיֵתִני- ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאִהים ִאם
ֹאְכִלים ; ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָכל-ְוִהֵּנה ְנֻטִׁשים ַעל,  ַוֹּיִרֵדהּוטז  .ַהְּגדּוד ַהֶּזה- ֶאל
ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֵמֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים , ְּבֹכל ַהָּׁשָלל ַהָּגדֹול, ְוֹחְגִגים, ִתיםְוֹׁש

-ְוא; ְלָמֳחָרָתם, ָהֶעֶרב-  ַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעדיז  .ּוֵמֶאֶרץ ְיהּוָדה
- ָרְכבּו ַעל-ַנַער ֲאֶׁשר-ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש-ִּכי ִאם, ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש

ְׁשֵּתי -ְוֶאת; ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֲעָמֵלק-ֵאת ָּכל,  ַוַּיֵּצל ָּדִודיח  .ִּלים ַוָּינֻסּוַהְּגַמ
ָּבִנים - ַהָּגדֹול ְוַעד-ַהָּקֹטן ְוַעד-ָלֶהם ִמן- ְוא ֶנְעַּדריט  .ִהִּציל ָּדִוד, ָנָׁשיו

 ַוִּיַּקח כ   .ִודֵהִׁשיב ָּד,  ַהֹּכל  :ָלֶהם, ֲאֶׁשר ָלְקחּו-ְוַעד ָּכל, ּוִמָּׁשָלל, ּוָבנֹות
ֶזה , ַוֹּיאְמרּו, ִלְפֵני ַהִּמְקֶנה ַההּוא, ָנֲהגּו; ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר-ָּכל-ֶאת, ָּדִוד

ִּפְּגרּו ִמֶּלֶכת -ָמאַתִים ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ֶאל,  ַוָּיֹבא ָדִודכא  .ְׁשַלל ָּדִוד
ְוִלְקַראת ָהָעם , ְקַראת ָּדִודַוֵּיְצאּו ִל, ַאֲחֵרי ָדִוד ַוֹּיִׁשיֻבם ְּבַנַחל ַהְּבׂשֹור
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  }ס {  .ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשלֹום, ָהָעם-ַוִּיַּגׁש ָּדִוד ֶאת; ִאּתֹו-ֲאֶׁשר

ַוֹּיאְמרּו , ָּדִוד-ֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעם, ָרע ּוְבִלַּיַעל-ִאיׁש- ַוַּיַען ָּכלכב
-  ִּכי :ַהָּׁשָלל ֲאֶׁשר ִהַּצְלנּוִנֵּתן ָלֶהם ֵמ-א, ָהְלכּו ִעִּמי-ַיַען ֲאֶׁשר א

  }ס { .ְוִיְנֲהגּו ְוֵיֵלכּו, ָּבָניו-ִאְׁשּתֹו ְוֶאת-ִאיׁש ֶאת- ִאם

ַוִּיְׁשֹמר , ָנַתן ְיהָוה ָלנּו- ֵאת ֲאֶׁשר :ַתֲעׂשּו ֵכן ֶאָחי-א,  ַוֹּיאֶמר ָּדִודכג
ַלָּדָבר ,  ּוִמי ִיְׁשַמע ָלֶכםכד  .ְּבָיֵדנּו, ַהְּגדּוד ַהָּבא ָעֵלינּו-ַוִּיֵּתן ֶאת, ֹאָתנּו
ַיְחָּדו --ַהֵּכִלים-ּוְכֵחֶלק ַהֹּיֵׁשב ַעל,  ִּכי ְּכֵחֶלק ַהֹּיֵרד ַּבִּמְלָחָמה :ַהֶּזה

  }ס { .ַיֲחקּו

, ַעד, ְלִיְׂשָרֵאל, ַוְיִׂשֶמָה ְלֹחק ּוְלִמְׁשָּפט; ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה,  ַוְיִהיכה
  }פ { .ַהּיֹום ַהֶּזה

  :ַוְיַׁשַּלח ֵמַהָּׁשָלל ְלִזְקֵני ְיהּוָדה ְלֵרֵעהּו ֵלאֹמר, ִצְקַלג-ָּיֹבא ָדִוד ֶאל ַוכו
  }ר { ִהֵּנה ָלֶכם

   ְוַלֲאֶׁשר }ס { ֵאל- ַלֲאֶׁשר ְּבֵביתכז  }ס { .ִמְּׁשַלל ֹאְיֵבי ְיהָוה, ְּבָרָכה
  }ר{

  }ר { ר ְוַלֲאֶׁשכח  }ס {  . ְוַלֲאֶׁשר ְּבַיִּתר }ס { ,ֶנֶגב-ְּבָרמֹות
  }ר {  ְוַלֲאֶׁשר }ס {  , ְוַלֲאֶׁשר ְּבִׂשְפמֹות }ס { ַּבֲעֹרֵער

  }ר {  ְוַלֲאֶׁשר }ס {  , ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרָכלכט  }ס { .ְּבֶאְׁשְּתֹמַע
  }ר {  ְוַלֲאֶׁשרל  }ס {  .ְּבָעֵרי ַהֵּקיִני,  ְוַלֲאֶׁשר }ס { ,ְּבָעֵרי ַהְּיַרְחְמֵאִלי

  }ר {  ְוַלֲאֶׁשר }ס { ,ָעָׁשן-ר ְּבבֹור ְוַלֲאֶׁש }ס { ְּבָחְרָמה
ר { ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר-ּוְלָכל; ְּבֶחְברֹון,  ְוַלֲאֶׁשרלא  }ס { .ַבֲעָת{  

פ {  .הּוא ַוֲאָנָׁשיו, ָׁשם ָּדִוד-ִהְתַהֶּל{  
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 הלכות מלכים ומלחמות
ושלוש עשרה , עשר מצוות עשה-- יש בכללן שלוש ועשרים מצוות

) ב(; למנות מלך מישראל) א ( :ה הוא פרטןוז; מצוות לא תעשה
שלא ירבה לו ) ד(; שלא ירבה לו נשים) ג(; שלא יימנה מקהל גרים

; להחרים שבעה עממין) ו(; שלא ירבה לו כסף וזהב) ה(; סוסים
) ט(; למחות זרעו של עמלק) ח(; שלא להחיות מהן נשמה) ז(

יבתו שלא לשכוח מעשיו הרעים ואר) י(; לזכור מה שעשה עמלק
לשלוח שלום ליושבי ) יב(; שלא לשכון בארץ מצריים) יא(; בדרך

ואם תשלים , ולדון בה כאשר מפורש בתורה, העיר כשצרים עליה
, שלא לדרוש שלום מעמון ומואב בלבד) יג(; ואם לא תשלים

) טו(; שלא להשחית אילני מאכל במצור) יד(; כשצרים עליהן
להתקין יתד ) טז(; פנות בולהתקין יד שייצאו בו בעלי המחנה להי

למשוח כוהן לדבר באוזני אנשי הצבא בשעת ) יז(; לחפור בו
להיות מארס ובונה בניין ונוטע כרם שמחים ) יח(; המלחמה

שלא ) יט(; ומחזירין אותן מן המלחמה, בקניינן שנה תמימה
ולא ייצאו אפילו לצורכי העיר וצורכי הגדוד , יעבור עליהן דבר

) כא(; שלא לערוץ ולחזור לאחור בשעת המלחמה) כ(; ודומה להן
שלא יכבשנה ) כג(; שלא תימכר יפת תואר) כב(; דין יפת תואר

  .  וביאור מצוות אלו בפרקים אלו .לעבדות אחר שנבעלה
   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק א

למנות להם --שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ  א,א
ולהכרית , )טו,דברים יז" (לךשום תשים עליך מ"מלך שנאמר 

, )יט,דברים כה" (תמחה את זכר עמלק"זרעו של עמלק שנאמר 
" ובאת שמה, לשכנו תדרשו"ולבנות להם בית הבחירה שנאמר 

  ).ה,דברים יב(

' אותי שלח ה"שנאמר , מינוי מלך קודם למלחמת עמלק  ב,א
א  ראה שמואל" (ועתה לך והכית את עמלק.  . .למשוחך למלך 

, ויהי"שנאמר ,  והכרתת זרע עמלק קודמת לבניין הבית ).ג-א,טו
 ויאמר  .מכל אויביו, הניח לו מסביב' וה; כי ישב המלך בביתו

."  . .אנוכי יושב בבית ארזים .  .  .ראה , אל נתן הנביא, המלך
  ).ב- א,ב ז שמואל(

למה לא רצה הקדוש ברוך הוא , מאחר שהקמת המלך מצוה  ג,א
ולא שאלו לקיים ,  לפי ששאלו בתרעומת  :לכששאלו מלך משמוא
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כי לא אותך "שנאמר , אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, המצוה
  ).ז,א ח שמואל" (כי אותי מאסו, מאסו

אלא על פי בית דין של שבעים , אין מעמידין מלך תחילה] ג[  ד,א
, כיהושוע שמינהו משה רבנו ובית דינו-- זקנים ועל פי נביא

  .ה אותם שמואל הרמתי ובית דינווכשאול ודויד שמינ

--אפילו אחר כמה דורות, אין מעמידין מלך מקהל גרים] ד[  ה,א
לא תוכל לתת עליך איש " שנאמר   :עד שתהיה אימו מישראל

,  ולא למלכות בלבד ).טו,דברים יז" (אשר לא אחיך הוא, נוכרי
ולא שר חמישים או שר , לא שר צבא-- אלא לכל שררות שבישראל

אין ; פילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדותא, עשרה
 שנאמר  :שלא יהא אלא מישראל, צריך לומר דיין או נשיא

כל משימות שאתה משים --)שם" (תשים עליך מלך, מקרב אחיך"
  ".מקרב אחיך"לא יהיו אלא , עליך

דברים " (מלך"שנאמר --אין מעמידין אישה במלכות] ה[  ו,א
אין ממנים בהם , ל משימות שבישראלוכן כ; ולא מלכה, )טו,יז

ולא , לא גרע--ואין מעמידין מלך ולא כוהן גדול] ו [ .אלא איש
אלא הואיל ;  לא מפני שהן פסולין :ולא בורסי, ולא בלן, ספר

 ומשיעשה במלאכה  .העם מזלזלין בהן לעולם, ואומנותן נקלה
  .נפסל, מאלו יום אחד

שנאמר , ן המשחהמושחין אותו בשמ--כשמעמידין המלך   ז,א
" ויישקהו--וייצוק על ראשו, וייקח שמואל את פך השמן"
ולבניו , הרי זה זוכה לו-- מאחר שמושחין המלך ).א,א י שמואל(

למען יאריך ימים על "שנאמר ,  שהמלכות ירושה להם  :לעולם
  ).כ,דברים יז" (בקרב ישראל, ממלכתו הוא ובניו

כמו שעשה , ד שיגדילמשמרין לו המלוכה ע--הניח בן קטן  ח,א
והבן ; קודם לירושת המלוכה,  וכל הקודם בנחלה .יהוידע ליואש

  .קודם לקטן ממנו, הגדול

אלא כל השררות וכל המינויין , ולא המלכות בלבד  ט,א
 והוא שיהיה הבן  :ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם--שבישראל

אף -- היה ממלא ביראה .וביראה, ממלא מקום אבותיו בחכמה
, מעמידין אותו במקום אביו-- פי שאינו ממלא בחכמהעל

אף על פי שחכמתו --וכל מי שאין בו יראת שמיים; ומלמדין אותו
  .אין ממנין אותו למינוי מן המינויין שבישראל, מרובה
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והרי המלכות לו ולבניו , זכה בכתר מלכות-- כיון שנמשח דויד   י,א
"  נכון עד עולםיהיה, כיסאך" שנאמר  :הזכרים הכשרים עד עולם

אם ישמרו "שנאמר ,  ולא זכה אלא לכשרים ).טז,ב ז שמואל(
 אף על פי שלא זכה אלא  ).יב,תהילים קלב" (בריתי, בניך

 הבטיחו הקדוש   :לא תיכרת המלכות מזרע דויד לעולם, לכשרים
לא , ובמשפטיי; בריתי, אם יעזבו בניו"שנאמר , ברוך הוא בכך

לא ,  וחסדי .ובנגעים עוונם; פשעם, ופקדתי בשבט.  . .ילכון 
  ).לד-לא,ראה תהילים פט" (אסיר מעימו

והיה אותו , נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל] ח[   יא,א
הרי זה --'ונלחם מלחמות ה, המלך הולך בדרכי התורה והמצוה

אף על פי שעיקר המלכות , וכל מצוות המלכות נוהגות בו, מלך
, רי אחייה השילוני העמיד ירובעם שה :ויהיה מבניו מלך, לדויד

ובניתי .  . .אם שמוע תשמע את כל אשר אצווך , והיה"ואמר לו 
א  ראה מלכים." (  . .לך בית נאמן כאשר בניתי לדויד עבדי 

למען היות ניר --אתן שבט אחד, ולבנו"ואמר לו אחייה ; )לח,יא
  ).לו,א יא  מלכים" (בירושלים, לדויד עבדי כל הימים לפניי

, כיסאך"שנאמר , הם העומדים לעולם-- מלכי בית דויד] ט[  בי,א
 אבל אם יעמוד מלך משאר  ).טז,ב ז  שמואל" (יהיה נכון עד עולם

לא , אך"שהרי לירובעם נאמר , תפסוק המלכות מביתו--ישראל
  ).לט,א יא מלכים" (כל הימים

אלא בשמן ,  בשמן המשחהאין מושחין מלכי ישראל] י[   יג,א
אלא מלך ירושלים ; אין ממנין אותן בירושלים לעולםו .אפרסמון

  .ואין מושחין בה אלא זרע דויד, מזרע דויד

אלא על , אין מושחין אותן--כשמושחין מלכי בית דויד] יא[  יד,א
אלא אם כן הייתה שם ; ואין מושחין מלך בן מלך] יב [ .המעיין

  .כדי לסלק המחלוקת, מושחין אותו--או מלחמה, מחלוקת
, ויואש מפני עתליה, כך משחו שלמה מפני מחלוקת אדונייהלפי

  . ומשחו יהואחז מפני יהויקים אחיו

   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק ב

ומשימין לו אימה ויראה בלב כל , כבוד גדול נוהגין במלך  א,ב
שתהיה , )טו,דברים יז" (שום תשים עליך מלך"שנאמר --אדם

ואין , אין יושבין על כיסאוו,  אין רוכבין על סוסו .אימתו עליך
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; ולא באחד מכל כלי תשמישו, ולא בכתרו, משתמשין בשרביטו
  .כולן נשרפין לפניו, וכשהוא מת

; אלא מלך אחר, וכן לא ישתמש בעבדיו ושפחותיו ושמשיו  ב,ב
אבל ] ב [ .ואסורה לאדונייה, לפיכך אבישג הייתה מותרת לשלמה

אינו ,  אפילו המלך  :אינה נבעלת לאחר לעולם, אשתו של מלך
  .נושא אלמנתו או גרושתו של מלך אחר

ולא , ולא כשהוא מסתפר, ואסור לראות אותו כשהוא ערום  ג,ב
שנאמר -- ואינו חולץ .ולא כשהוא מסתפג, כשהוא בבית המרחץ

אין , ואפילו רצה; וזה ביזיון, )ט,דברים כה" (וירקה בפניו"
 והואיל  .ודו מחולאין כב, שהמלך שמחל על כבודו-- שומעין לו
-- וכן כיון שאי אפשר לייבם את אשתו; אינו מייבם, ואינו חולץ

  .אלא תשב לעולם בזיקתה, כך אין חולצין לה

--  וכשמברין אותו .אינו יוצא מפתח פלטורין שלו, מת לו מת  ד,ב
 ואם נכנס  .והוא מסב על הדרגש, כל העם מסובין על הארץ

שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי   :יישב-- והיה מזרע דויד, לעזרה
" 'ויישב לפני ה, ויבוא המלך דויד"שנאמר , בית דויד בלבד

  ).טז,א יז דברי הימים; יח,ב ז שמואל(

ומתנאה בלבושין , ומתקן עצמו, המלך מסתפר בכל יום   ה,ב
   ).יז,ישעיהו לג" (תחזינה עיניך, מלך ביופייו"שנאמר --מפוארין

 וכל   .ומשים כתר בראשו, ן שלוויושב על כיסא מלכות בפלטורי
  .ומשתחווים ארצה, ועומדין לפניו; בעת שירצה, העם באין אליו

שנאמר --ומשתחווה לו ארצה, אפילו נביא עומד לפני המלך  ו,ב
" וישתחו למלך על פניו ארצה, ויבוא לפני המלך; הנה נתן הנביא"
לא א,  אבל כוהן גדול אינו בא לפני המלך ).כג,א א ראה מלכים(

-- אלא המלך עומד לפני כוהן גדול, ואינו עומד לפניו; אם רצה
   ).כא,במדבר כז" (ושאל לו, ולפני אלעזר הכוהן יעמוד"שנאמר 

, ולהושיבו, אף על פי כן מצוה על כוהן גדול לכבד את המלך
אלא כשישאל ,  ולא יעמוד המלך לפניו  .כשיבוא לו, ולעמוד מפניו

  .לו במשפט האורים

וכשייכנסו לפניו , צוה על המלך לכבד לומדי התורהוכן מ  ז,ב
 וכן היה  .ויושיבם בצידו, יעמוד לפניהם, סנהדרין וחכמי ישראל

היה עומד , אפילו לתלמיד חכמים-- אסא מלך יהודה עושה
  .מכיסאו ומנשקו וקורא לו רבי ומרי
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בזמן שיהיה המלך בביתו לבדו הוא , במה דברים אמורים  ח,ב
לא --  אבל בפרהסיה בפני העם . וכיוצא בו בצנעהיעשה זה, ועבדיו
ולא יקרא לאדם , ולא ידבר רכות, ולא יעמוד מפני אדם, יעשה

  .כדי שתהיה יראתו בלב הכול, אלא בשמו

- וחייב הכול בכבודו, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול] ו[   ט,ב
חלל , וליבי"שנאמר , כך ציווה להיות ליבו בקרבו שפל וחלל-

,  ולא ינהוג גסות לב בישראל יתר מדיי  ).כב,תהילים קט(" בקרבי
  ).כ,דברים יז" (לבלתי רום לבבו מאחיו"שנאמר 

וייצא ויבוא בחפציהם , ויהיה חונן ומרחם לקטנם וגדולם  י,ב
 וכשמדבר אל כל  .ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם, ובטובתם

" שמעוני אחיי ועמי"שנאמר -- ידבר רכות, הקהל בלשון רבים
ראה " (אם תהיה לעבד לעם הזה"ואומר , )ב,א כח דברי הימים(

  ).ז,א יב מלכים

והרי , אין לנו גדול ממשה רבנו-- לעולם יתנהג בענווה יתרה  יא,ב
 ויסבול טורחם  ).ח,שמות טז; ז,שמות טז" (ונחנו מה"הוא אומר 

" כאשר יישא האומן את היונק"ומשאם ותלונותם וקצפם 
ראה " (ביעקוב עבדו, לרעות",  קראו הכתוב רועה ).יב,במדבר יא(

עדרו , כרועה"מפורש בקבלה , ודרכו של רועה; )עא,תהילים עח
ישעיהו " (ינהל, עלות; ובחיקו יישא, בזרועו יקבץ טלאים, ירעה

  ). יא,מ
   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק ג

כותב לו ספר תורה , בעת שיישב המלך על כיסא מלכותו  א,ג
על , ומגיהו מספר העזרה; ר שהניחו לו אבותיולשמו יתר על הספ

  .פי בית דין של שבעים ואחד

כותב שני ספרי --או שאבד, אם לא הניחו לו אבותיו ספר  ב,ג
שהוא מצווה בו ככל אחד ,  אחד מניחו בבית גנזיו  :תורה

, בעת שייכנס לבית הכיסאאלא , והשני לא יזוז מלפניו; מישראל
 יוצא למלחמה והוא  .או למקום שאין ראוי לקריאה, או למרחץ

-- מסב והוא כנגדו, יושב בדין והוא עימו, נכנס והוא עימו, עימו
  ).יט,דברים יז" (וקרא בו כל ימי חייו, והייתה עימו"שנאמר 

מפי השמועה למדו --)יז,דברים יז" (לא ירבה לו נשים] "ב[   ג,ג
, בין הנשים בין הפילגשים, לוקח עד שמונה עשרה נשיםשהוא 
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 ויש לו   .לוקה-- ובעלה, ואם הוסיף אחת; הכול שמונה עשרה
  .ולישא אחרת תחת זו שגירש, לגרש

; אלא כדי מרכבתו) טז,דברים יז" (לא ירבה לו סוסים"ו] ג[  ד,ג
, אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ לפניו כדרך שעושין שאר המלכים

  .לוקה,  ואם הוסיף .אסור

ולא ירבה לו כסף וזהב להניח בגנזיו ולהתגאות בו או ] ד[  ה,ג
  .אלא כדי שייתן לחיילות שלו ולעבדיו ולשמשיו, להתנאות בו

ולהיות שם מוכן לצורכי ', וכל כסף וזהב שירבה לאוצר בית ה
ואין אסור אלא ; הרי זה מצוה להרבותו--הציבור ולמלחמותם

  ).יז,דברים יז" (לא ירבה לו"שנאמר , ת גנזיולהרבות לעצמו בבי
  .לוקה, ואם הרבה

, אל למלכים"שנאמר , המלך אסור לשתות דרך שכרות] ה[  ו,ג
,  אלא יהיה עוסק בתורה ובצורכי ישראל ).ד,משלי לא" (שתה יין

" וקרא בו כל ימי חייו, והייתה עימו"שנאמר --ביום ובלילה
 אפילו לא הייתה  :ה שטוף בנשיםוכן לא יהי] ו [ ).יט,דברים יז(

, לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטיפשים--לו אלא אחת
 על הסרת ליבו  ).ג,משלי לא" (חילך, אל תיתן לנשים"שנאמר 

, שליבו--)יז,דברים יז" (ולא יסור לבבו"שנאמר , הקפידה תורה
ולפיכך דיבקו הכתוב בתורה יתר משאר ; הוא לב כל קהל ישראל

  ".כל ימי חייו "שנאמר, העם

ומעידין , ודנין אותן, דנין--כבר ביארנו שמלכי בית דויד   ז,ג
, ולא דנין אותו, גזרו חכמים שלא ידון-- אבל מלכי ישראל  .עליהן

ויבוא מן הדבר ,  מפני שליבן גס בהן  :ולא מעידין עליו, ולא מעיד
  .תקלה והפסד על הדת

אפילו גזר על אחד    .יש למלך רשות להורגו, כל המורד במלך  ח,ג
או שלא ייצא מביתו , משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך

כל איש "שנאמר , יהרוג--ואם רצה להורגו; חייב מיתה--ויצא
  ).יח,יהושוע א" (אשר ימרה את פיך

יש למלך רשות --או המחרף אותו, וכן כל המבזה את המלך  ט,ג
לא בסיף  ואין למלך רשות להרוג א .כשמעי בן גרא, להורגו

 אבל לא יפקיר  . ויש לו לאסור ולהכות בשוטים לכבודו  .בלבד
  .הרי זה גזל, ואם הפקיר; ממון

אפילו , המבטל גזירת המלך בשביל שנתעסק במצוות] ט[   י,ג
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דברי הרב ,  דברי הרב ודברי העבד :הרי זה פטור-- במצוה קלה
שאין ,  ואין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצוה .קודמין

  .עין לושומ

, או בלא התראה, כל ההורגין נפשות שלא בראיה ברורה] י[   יא,ג
יש למלך רשות להרוג -- או שונא שהרג בשגגה, אפילו בעד אחד

 והורג רבים ביום  .ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה, אותם
ולשבור יד , להטיל אימה, ותולה ומניחן תלויים ימים רבים, אחד

  . רשעי העולם

   

  כים ומלחמות פרק דהלכות מל

או לצורך , רשות יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו  א,ד
 ויש לו  .ואסור להבריח מן המכס שלו, וקוצב לו מכס; המלחמות

 שנאמר  :יילקח ממונו או ייהרג, לגזור שכל מי שיגנוב המכס
ולהלן הוא אומר , )יז,א ח שמואל" (תהיו לו לעבדים, ואתם"
מכאן שנותן מס וקוצב -- )יא,דברים כ(" ועבדוך--יהיו לך למס"

שכל האמור , ודיניו בכל אלו הדברים וכיוצא בהן דין, מכס
  .מלך זוכה בו, בפרשת מלך

ולוקח מן העם הגיבורים ואנשי , ושולח בכל גבול ישראל  ב,ד
ומעמיד מהן עומדים , ועושה מהן חיל למרכבתו ובפרשיו, החיל
ושם לו "שנאמר ,  ומעמיד מהן אנשים לרוץ לפניו .לפניו

 ולוקח   ).יא,א ח  שמואל" (לפני מרכבתו, ורצו, במרכבתו ובפרשיו
ואת "שנאמר , מן היפים שבהם להיות שמשים ועומדים לפניו

" למלאכתו, ועשה; ייקח--ואת חמוריכם, בחוריכם הטובים
  ).טז,א ח שמואל(

ועושין לו ; כל מה שהוא צריך, וכן לוקח מכל בעלי אומנייות  ג,ד
 ולוקח כל הבהמות והעבדים והשפחות  .ונותן שכרן, כתומלא

ולחרוש חרישו "שנאמר --ונותן שכרן או דמיהן, למלאכתו
ואת עבדיכם .  .  .ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו , ולקצור קצירו

; ייקח--ואת חמוריכם, ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים
  ).טז-יב,א ח שמואל" (למלאכתו, ועשה

בכתובה ,  נשים :קח מכל גבול ישראל נשים ופילגשיםוכן לו  ד,ד
אלא בייחוד , בלא כתובה ובלא קידושין, ופילגשים; וקידושין

אלא ,  אבל ההדיוט אסור בפילגש .ומותרת לו, בלבד קונה אותה
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 ויש לו לעשות הפילגשים שלוקח  .באמה עברייה בלבד אחר ייעוד
, ייקח, נותיכםואת ב"שנאמר , לארמונו טבחות ואופות ורקחות

  ).יג,א ח שמואל" (ולאופות, לרקחות ולטבחות

וממנה אותם שרי , וכן כופה את הראויין להיות שרים   ה,ד
שרי אלפים ושרי , ולשום לו"שנאמר --אלפים ושרי חמישים

ולוקח השדות והזיתים והכרמים ] ו [  ).יב,א ח שמואל" (חמישים
אם אין להם , וכשילכו למלחמה ויפשטו על מקומות אל, לעבדיו

ואת שדותיכם ואת "שנאמר --ונותן דמיהן, מה יאכלו אלא משם
א  שמואל" (לעבדיו, ונתן; ייקח--הטובים, כרמיכם וזיתיכם

, ויש לו מעשר מן הזרעים ומן האילנות ומן הבהמה] ז [ ).יד,ח
ראה " (יעשור, וצאנכם.  . .יעשור , וזרעיכם וכרמיכם"שנאמר 
  ).יז-טו,א ח שמואל

חלק , המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשין ישראל] ח[  ו,ד
  .חוק לו ולבניו עד עולם, ודבר זה; אחד משלוש עשרה

הרי , וכל הממלכות שכובש; ממונן למלך, כל הרוגי המלך] ט[  ז,ד
בוזזין ונותנין -- ושאר הביזה שבוזזין .אוצרות המלכים למלך

   . חולקין אותה,ומחצית הביזה; והוא נוטל מחצית בראש, לפניו
כל אנשי הצבא ביחד עם העם היושבין על הכלים במחנה 

, כי כחלק היורד במלחמה"שנאמר --חולקין בשווה, לשומרה
  ).כד,א ל שמואל" (יחדיו יחלוקו--וכחלק היושב על הכלים

 נותן לעבדיו לאנשי  :הרי היא שלו, כל הארץ שכובש] י[  ח,ד
 ובכל אלו  . מה שירצה,ומניח לעצמו; כפי מה שיראה, המלחמה
  .דיניו דין, הדברים

ותהיה מחשבתו ומגמתו , ובכול יהיו מעשיו לשם שמיים   ט,ד
, ולשבור זרוע הרשעים, ולמלאות העולם צדק, להרים דת האמת

אלא לעשות , שאין ממליכין מלך תחילה-- 'ולהילחם מלחמות ה
ונלחם את , ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו" שנאמר  :משפט ומלחמה

  ). כ,א ח שמואל" (מלחמותינו

   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק ה

 ואיזו היא  .אלא על מלחמת מצוה, אין המלך נלחם תחילה  א,ה
ועזרת , ומלחמת עמלק, זו מלחמת שבעה עממים--מלחמת מצוה
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--  ואחר כך נלחם במלחמת הרשות .ישראל מצר שבא עליהם
בול ישראל כדי להרחיב ג, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים

  .ולהרבות בגדולתו ושמעו

אלא , אינו צריך ליטול בה רשות בית דין--מלחמת מצוה   ב,ה
--  אבל מלחמת הרשות .וכופה העם לצאת, יוצא מעצמו בכל עת
  .אלא על פי בית דין של שבעים ואחד, אינו מוציא העם בה

אין לה --  ודרך המלך  .ואין ממחין בידו, ופורץ לעשות לו דרך  ג,ה
 אינו מעקם הדרכים מפני כרמו  :אלא כפי מה שהוא צריך, ורשיע

  .ועושה מלחמתו, אלא הולך בשווה, או מפני שדהו של זה, של זה

" החרם תחרימם"שנאמר , מצות עשה להחרים שבעה עממין   ד,ה
הרי זה עובר --ולא הרגו, וכל שבא לידו אחד מהן; )יז,דברים כ(

 וכבר  ).טז,דברים כ" (כל נשמה, לא תחייה"שנאמר , בלא תעשה
  .ואבד זכרם, אבדו

תמחה את זכר "שנאמר , וכן מצות עשה לאבד זרע עמלק  ה,ה
ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ; )יט,דברים כה" (עמלק

את אשר עשה לך , זכור"שנאמר --כדי לעורר איבתו, ואריבתו
, לא"; בפה" זכור",  מפי השמועה למדו ).יז,דברים כה" (עמלק

  .שאסור לשכוח איבתו ושנאתו, בלב) יט,דברים כה" (כחתש

הרי זה --כל הארצות שכובשין ישראל במלך על פי בית דין   ו,ה
  :והרי היא כארץ ישראל שכבש יהושוע לכל דבר, כיבוש רבים

  .אחר כיבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה, והוא שיכבשו אותה

 מן הים   :םחוץ מארץ מצריי, ומותר לשכון בכל העולם  ז,ה
כנגד , הגדול המערבי ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה

  .הכול אסור להתיישב בה-- ארץ כוש וכנגד המדבר

--הזהירה תורה שלא לשוב למצריים, ובשלושה מקומות  ח,ה
לא תוסיף ", )טז,דברים יז" (עוד, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה"

עד , תם עודלא תוסיפו לראו", )סח,דברים כח" (עוד לראותה
  . ואלכסנדרייה בכלל האיסור ).יג,שמות יד" (עולם

, מותר לחזור לארץ מצריים לסחורה ולפרקמטיה] ח[  ט,ה
 ואין  .ואין אסור אלא להשתקע שם; ולכבוש ארצות אחרות

ואם יחשב לישב ; מותר הוא, שבעת הכניסה-- לוקין על לאו זה
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  .אין בו מעשה, ולהשתקע

 מלך ישראל ארץ מצריים על פי בית וייראה לי שאם כבש  י,ה
או , ולא הזהירה תורה אלא לשוב לה יחידים; שהיא מותרת, דין

מפני שמעשיה מקולקלין יותר מכל , לשכון בה והיא ביד גויים
  ).ג,ויקרא יח." (  . .כמעשה ארץ מצריים "שנאמר , הארצות

אלא --אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם] ט[   יא,ה
ויחזור , או להציל מיד הגויים, או לישא אישה, ורהללמוד ת

-- אסור,  אבל לשכון בחוצה לארץ .וכן יוצא הוא לסחורה; לארץ
עד שנעשה שווה דינר חיטין בשני , אלא אם כן חזק שם הרעב

  .דינרין

בשהיו המעות מצויות והפירות , במה דברים אמורים  יב,ה
מעות ולא במה ולא ימצא ,  אבל אם היו הפירות בזול .ביוקר

ייצא לכל מקום שימצא בו --ואבדה פרוטה מן הכיס, ישתכר
 שהרי  :אינה מידת חסידות,  ואף על פי שמותר לצאת .ריוח

, מפני צרה גדולה יצאו, מחלון וכליון שני גדולי הדור היו
  .ונתחייבו כליה למקום

, גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל] י[   יג,ה
כי רצו "וכן הוא אומר ; ומתגלגלין על עפרה, ניהומנשקין אב

  ).טו,תהילים קב" (יחוננו, ואת עפרה; את אבניה, עבדיך

עוונותיו , כל השוכן בארץ ישראל, אמרו חכמים] יא[  יד,ה
נשוא , העם היושב בה; חליתי, ובל יאמר שכן"שנאמר --מחולין

לחיי זוכה ,  אפילו הלך בה ארבע אמות ).כד,ישעיהו לג" (עוון
וכאילו המקום שהוא בו , נתכפר לו,  וכל הקבור בה .העולם הבא

   ).מג,דברים לב" (וכיפר אדמתו עמו"שנאמר , מזבח כפרה
  ).יז,עמוס ז" (על אדמה טמאה תמות"ובפורענות הוא אומר 

 ואף על  .למי שקולטתו לאחר מיתה, ואינו דומה קולטתו מחיים
צא ולמד ; מתיהן לשםפי כן גדולי החכמים היו מוליכין את 

  .ויוסף הצדיק, מיעקוב אבינו

אפילו בעיר שרובה , לעולם ידור אדם בארץ ישראל] יב[  טו,ה
 שכל  :ואפילו בעיר שרובה ישראל, ואל ידור בחוצה לארץ; גויים

כי גירשוני "שנאמר , כאילו עובד עבודה זרה--היוצא לחוצה לארץ
" ים אחריםלאמור לך עבוד אלוה' היום מהסתפח בנחלת ה

ואל אדמת ישראל לא " ובפורענות הוא אומר  ).יט,א כו שמואל(
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  ).ט,יחזקאל יג" (יבואו

כך אסור לצאת -- כשם שאסור לצאת מהארץ לחוצה לארץ  טז,ה
ירמיהו " (ושמה יהיו, בבלה יובאו"שנאמר , מבבל לשאר ארצות

  ). כב,כז
   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק ו

-- עד שקוראין לו לשלום, אדם בעולםאין עושין מלחמה עם   א,ו
כי תקרב " שנאמר   :ואחד מלחמת מצוה, אחד מלחמת הרשות

 אם  ).י,דברים כ" (לשלום, וקראת אליה--להילחם עליה, אל עיר
אין הורגין -- וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן, השלימו

" ועבדוך--יהיו לך למס"שנאמר , והרי הן למס; מהן נשמה
  ).יא,דברים כ(

, או שקיבלו העבדות, ולא קיבלו העבדות, קיבלו עליהן המס  ב,ו
   . עד שיקבלו שניהם  :אין שומעין להם--ולא קיבלו המס
ולא ירימו , היא שיהיו נבזים ושפלים למטה--והעבדות שיקבלו

ולא יתמנו על ; אלא יהיו כבושים תחת ידם, ראש בישראל
  .לשום דבר בעולם, ישראל

הוא שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם --לווהמס שיקב  ג,ו
ובניין ארמון , וחיזוק המצודות, כגון בניין החומות, וממונם

וזה דבר המס אשר העלה המלך " שנאמר  :המלך וכיוצא בו
חומת , ואת, ואת ביתו ואת המילוא' לבנות את בית ה, שלמה

ם ויעל.   . .אשר היו לשלמה , ואת כל ערי המסכנות.  . .ירושלים 
, לא נתן שלמה, ישראל,  ומבני .עד היום הזה, שלמה למס עובד

, ושרי רכבו, ועבדיו ושריו ושלישיו,  כי הם אנשי המלחמה :עבד
  ).כב-טו,א ט מלכים" (ופרשיו

או , ויש למלך להתנות עימהם שייקח חצי ממונם] ב[  ד,ו
או כל המיטלטלין ויניח , הקרקעות ויניח כל המיטלטלין

, ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם] ג [  . מה שיתנוכפי--הקרקעות
  .אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות

-- או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות, ואם לא השלימו] ד[   ה,ו
ובוזזין כל , והורגין כל הזכרים הגדולים, עושין עימהם מלחמה

והנשים "שנאמר --ואין הורגין אישה ולא קטן; ממונם וטפם



   02-6521219: פקס, 02-6521218: טלפון, 91352ירושלים , 35401ד "ת, זכויות האזרח בישראלהאגודה ל

www.acri.org.il  mail@acri.org.il  

27

  .זה טף של זכרים, )לד,וראה דברים ב; יד, כראה דברים" (והטף

שהיא עם שאר , במלחמת הרשות, במה דברים אמורים  ו,ו
אין מניחין ,  אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו .האומות

מערי העמים , רק.  . .כן תעשה לכל הערים " שנאמר  :מהם נשמה
וכן הוא אומר , )טז-טו,דברים כ" (כל נשמה, לא תחייה.  .  .

  ).יט,דברים כה" (תמחה את זכר עמלק"עמלק ב

לא " שנאמר  :ומניין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו  ז,ו
יושבי , בלתי החיווי, אשר השלימה את ישראל, הייתה עיר

הייתה לחזק את '  כי מאת ה .לקחו במלחמה,  את הכול :גבעון
ראה יהושוע " (למען החרימם, ליבם לקראת המלחמה את ישראל

  .ולא קיבלו, מכלל ששלחו להם לשלום-- )כ-יט,יא

  :עד שלא נכנס לארץ, שלושה כתבים שלח יהושוע] ה[  ח,ו
וחזר ושלח מי ; יברח, הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח

, וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה; ישלים, שרוצה להשלים
  .יעשה

, כלל לפי ששלח להם ב :מפני מה הערימו יושבי גבעון, אם כן   ט,ו
ודימו שאין פותחין להם , ולא ידעו משפט ישראל; ולא קיבלו

וראו שראוי להכותם לפי ,  ולמה קשה הדבר לנשיאים .לשלום
לא "והרי הוא אומר ,  מפני שכרתו להם ברית :חרב לולי השבועה

שיהיו למס , אלא היה דינם; )ב,דברים ז" (תכרות להם ברית
דין היה שייהרגו על ב--  והואיל ובטעות נשבעו להן .עבדים

  .לולי חילול השם, שהטעום

לא תדרוש "שנאמר , אין שולחין להם לשלום--עמון ומואב] ו[  י,ו
לפי שנאמר ,  אמרו חכמים ).ז,דברים כג" (וטובתם, שלומם

תלמוד -- יכול עמון ומואב כן, )י,דברים כ" (לשלום, וקראת אליה"
.  . .ב בקרבך עימך ייש" לפי שנאמר  ".לא תדרוש שלומם"לומר 

תלמוד לומר --יכול עמון ומואב כן, )יז,דברים כג" (בטוב לו
אם השלימו ,  ואף על פי שאין שואלים בשלומם ".וטובתם"

  .מקבלין אותן, מעצמם תחילה

אין מקיפין אותה מארבע , כשצרין על עיר לתופסה] ז[  יא,ו
ולמי , ומניחין מקום לבורח, רוחותיה אלא משלוש רוחותיה

כאשר , על מדיין, ויצבאו" שנאמר  :ה להימלט על נפשושרוצ
שבכך , מפי השמועה למדו--)ז,במדבר לא" (את משה', ציווה ה
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  .ציווהו

ואין מונעין מהם , אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה] ח[   יב,ו
דברים " (לא תשחית את עצה"שנאמר -- אמת המים כדי שייבשו

כל , אלא בכל מקום, ור בלבד ולא במצ .לוקה, וכל הקוצץ; )יט,כ
אם ,  אבל קוצצין אותו .לוקה--הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה

או מפני , או מפני שמזיק בשדה אחרים, היה מזיק אילנות אחרות
  .אלא דרך השחתה, לא אסרה תורה; שדמיו יקרים

  .ואפילו אינו צריך לו, מותר לקוץ אותו-- כל אילן סרק] ט[  יג,ו
ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי , זקיןוכן אילן מאכל שה

-- ולא יקוצנו,  וכמה יהיה הזית עושה .מותר לקוצו--לטרוח בו
  .לא יקוצנו, ודקל שהוא עושה קב תמרים; רובע הקב זיתים

, וקורע בגדים, אלא כל המשבר כלים, ולא האילנות בלבד] י[   יד,ו
עובר --הומאבד מאכלות דרך השחת, וסותם מעיין, והורס בניין

אלא מכת מרדות , ואינו לוקה; )יט,דברים כ" (לא תשחית"ב
  .מדבריהם

ועושין עימהם מלחמה , צרין על עיירות הגויים בשבת] יא[  טו,ו
 בין  :ואפילו בשבת, )כ,דברים כ" (עד רדתה"שנאמר -- בשבת

  .בין מלחמת הרשות, מלחמת מצוה

-- במלחמה ומי שנהרג  .חונין בכל מקום, כשחונין] יב[   טז,ו
] יג [ .כמת מצוה,  קונה מקומו :שם ייקבר, במקום שייפול

ופטורים ;  אוכלים הדמאי :פטרו במחנה, וארבעה דברים
-- מכל מקום, ומביאין כל מיני עצים; בתחילה, מרחיצת ידיים

  .אין מקפידין על כך במחנה, ואפילו מצאן תלושים ויבשים

אלא מטלטלין , הוכן פטורין מלערב עירובי חצרות במחנ  יז,ו
והוא שיקיפו כל המחנה מחיצה --מאוהל לאוהל ומסוכה לסוכה

כדי שתהיה רשות יחיד כמו שנתבאר , גבוהה עשרה טפחים
 וכשם שפטורין מכל  . ואין מחנה פחותה מעשרה .בהלכות שבת
  .כך פטורין בחזירתן, אלו בהליכתן

כל או על פני השדה ב, ואסור להיפנות בתוך המחנה] יד[  יח,ו
, אלא מצות עשה לתקן דרך שם מיוחדת להיפנות בה; מקום

וכן ] טו [ ).יג,דברים כג" (מחוץ למחנה, ויד תהיה לך"שנאמר 
-- מצות עשה להיות יתד לכל אחד ואחד תלויה עם כלי מלחמתו

ויתד " שנאמר  :ויכסה, וייפנה, ויחפור בה, ייצא באותה הדרך
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בין ,  ובין שיש עימהן ארון  .)יד,דברים כג." ( .  .על אזנך , תהיה לך
" קדוש, והיה מחנך"שנאמר , כך הם עושים תמיד-- שאין עימהן

  ). טו,דברים כג(

   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק ז

ממנין כוהן לדבר --ואחד מלחמת הרשות, אחד מלחמת מצוה   א,ז
וזה הוא ; ומושחין אותו בשמן המשחה, אל העם בשעת המלחמה

  .הנקרא משוח מלחמה

 אחת בספר בעת  :מדבר משוח מלחמה אל העם, שני פעמים  ב,ז
מי האיש אשר "אומר אליהם --קודם שיערכו המלחמה, שיוצאין

יחזור מערכי , כשישמע דברי; )ו,דברים כ" (ולא חיללו, נטע כרם
" אל תיראו ואל תחפזו"אומר ,  ואחת בערכי המלחמה .המלחמה

  ).ג,דברים כ(

משוח , ם קרובים להילחםוה, בעת שעורכין המערכות   ג,ז
ואומר אליהם ; וכל המערכות לפניו, מלחמה עומד במקום גבוה

אתם קרבים היום למלחמה על , שמע ישראל", בלשון הקודש
--אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו, אל יירך לבבכם; אויביכם
להילחם לכם עם --ההולך עימכם, אלוהיכם'  כי ה .מפניהם

משוח מלחמה ,  עד כאן ).ד-ג,רים כדב" (להושיע אתכם, אויביכם
  .משמיע לכל העם בקול רם, וכוהן אחר תחתיו; אומר

מי האיש אשר בנה בית חדש "ואחר כך אומר משוח מלחמה   ד,ז
, ואיש אחר, במלחמה,  פן ימות :ילך וישוב לביתו, ולא חנכו

  :וישוב לביתו, ילך--ולא חיללו,  ומי האיש אשר נטע כרם  .יחנכנו
 ומי האיש אשר אירש  .יחללנו, ואיש אחר,  במלחמה,פן ימות

ואיש , במלחמה,  פן ימות :וישוב לביתו, ילך--ולא לקחה, אישה
; משוח מלחמה מדבר,  עד כאן ).ז-ה,דברים כ" (ייקחנה, אחר

  .משמיע לכל העם בקול רם, והשוטר

מי האיש הירא ורך ", ואחר כך מדבר השוטר מעצמו ואומר  ה,ז
] ד [ .משמיע לכל העם, ושוטר אחר; )ח,דברים כ." ( . .הלבב 

מתקנין את , ואחר שחוזרין כל החוזרין מערכי המלחמה
  .ופוקדין שרי צבאות בראש העם, המערכות

, שוטרים חזקים ועזים, ומעמידין מאחורי כל מערכה ומערכה  ו,ז
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--וכל המבקש לחזור מן המלחמה; וכשילין של ברזל בידיהם
  .שתחילת נפילה ניסה,  שוקיוהרשות בידן לחתוך את

, במה דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו מערכי המלחמה   ז,ז
אפילו חתן , הכול יוצאין-- אבל במלחמת מצוה .במלחמת הרשות

  .מחדרו וכלה מחופתה

בית , ואחד הבונה בית הבקר, אחד הבונה בית לישיבתו] ה[   ח,ז
ואחד , ד הבונה ואח  .הואיל וראוי לדירה--בית האוצרות, העצים
 אבל  .הרי זה חוזר--או היורש, ואחד שניתן לו במתנה, הלוקח

או בית שאין בו ארבע אמות , הבונה בית שער אכסדרה ומרפסת
  .הרי זה אינו חוזר-- או הגוזל בית, על ארבע אמות

, ואחד הנוטע חמישה אילני מאכל, אחד הנוטע כרם] ו[  ט,ז
ואחד המבריך או , ע אחד הנוט .ואפילו מחמשת מיני מאכל

,  אחד הלוקח .המרכיב הברכה והרכבה שהיא חייבת בעורלה
 אבל הנוטע ארבעה אילני   .ואחד שניתן לו במתנה, ואחד היורש

 וכן   .אינו חוזר עליו-- או שגזל כרם, או חמישה אילני סרק, מאכל
  .אין חוזרין עליו, כרם של שני שותפין

, המארס את האלמנהואחד , אחד המארס את הבתולה] ז[   י,ז
כולן -- ומת אחד מהן, אפילו חמישה אחים; וכן אם נפלה לו יבמה

ושלם הזמן ,  קידש אישה מעכשיו לאחר שנים עשר חודש .חוזרין
  .חוזר ובא לו--במלחמה

כגון , והמארס אישה האסורה לו, המחזיר את גרושתו] ח[   יא,ז
 ונתינה ממזרת, גרושה וחלוצה לכוהן הדיוט, אלמנה לכוהן גדול

  .אינו חוזר--בת ישראל לממזר ולנתין, לישראל

כששומעין את דברי --כל אלו שחוזרין מערכי המלחמה] ט[  יב,ז
ומתקנין את , ומספקין מים ומזון לאנשי הצבא, הכוהן חוזרין

  .הדרכים

ואין , ואלו שאין יוצאין לערכי המלחמה כל עיקר] י[  יג,ז
והנושא , ה בית וחנכוהבונ-- מטריחין אותם לשום דבר בעולם

   :עד תום שנה, אין יוצאין--ומי שחילל כרמו, ארוסתו או שייבם
."  . .את אשתו , ושימח, שנה אחת, נקי יהיה לביתו"שנאמר 

שיהיה נקי שנה בין לבית ,  מפי הקבלה למדו  ).ה,דברים כד(
  .בין לכרם שהתחיל לאכול פרייו, בין לאישה שנשא, שקנה
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, ולא מתקן דרך, אין מספק מים ומזון, כולהכל השנה ] יא[  יד,ז
ולא יעבור עליו שום , ולא נותן לפסי העיר, ולא שומר בחומה

דברים " (ולא יעבור עליו לכל דבר, לא ייצא בצבא" שנאמר  :דבר
לא לצורכי העיר ולא לצורכי , לעבור עליו בשני לאוין-- )ה,כד

  .הגדוד

הרי זה --ם לו שכרווהקדי, בנה בית והשכירו לאחרים] יב[   טו,ז
הרי הוא כמי ,  נתן לו שכרו לאחר שנים עשר חודש .כמי שחנכו

  .שלא חנכו עד עתה

אם היה צריך -- ונעל עליהם, ונתן בו חפציו, בנה בית] יג[   טז,ז
ואם אינן ; הרי זה כמי שחנכו והתחיל לישב בו, לבטל על שמירתן

וכל הבונה ] יד [ .הרי זה כמי שלא חנכו, צריכין לישב ולשומרן
  .אינו חוזר עליהן--בחוצה לארץ, בית או נטע כרם

, כמשמעו--)ח,דברים כ" (מי האיש הירא ורך הלבב] "טו[  יז,ז
 ומאחר שייכנס אדם  .שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה

, יישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה, בקשרי המלחמה
 נפשו בכפו ולא וישים, ויידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה

אלא ימחה , ולא יחשב לא באשתו ולא בבניו, יירא ולא יפחד
  .זכרם מליבו וייפנה מכל דבר למלחמה

עובר -- ומבהיל עצמו, וכל המתחיל לחשב ולהרהר במלחמה   יח,ז
אל תיראו ואל תחפזו ואל , אל יירך לבבכם"שנאמר , בלא תעשה

  ).ג,דברים כ" (מפניהם--תערצו

ואם לא ; לא שכל דמי ישראל תלויין בצווארוא, ולא עוד   יט,ז
הרי זה כמי ששפך -- ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו

דברים " (כלבבו, ולא יימס את לבב אחיו"שנאמר , דמי הכול
; רמייה--'עושה מלאכת ה, ארור" והרי מפורש בקבלה  ).ח,כ

  ).י,ירמיהו מח" (מונע חרבו מדם, וארור

ותהיה כוונתו לקדש את ,  ליבו בלא פחדוכל הנלחם בכל  כ,ז
ויבנה לו , מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רעה--השם בלבד

ויזכה לחיי העולם , ויזכה לו ולבניו עד עולם, בית נכון בישראל
' כי מלחמות ה, לאדוני בית נאמן' כי עשה יעשה ה" שנאמר  :הבא

ה נפש אדוני והיית.  . .מימיך , ורעה לא תימצא בך, אדוני נלחם
  ). כט-כח,א כה שמואל" (אלוהיך' את ה, צרורה בצרור החיים
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  הלכות מלכים ומלחמות פרק ח

ויכבשו אותם וישבו , כשייכנסו בגבול הגויים--חלוצי הצבא  א,ח
, מותר להן לאכול נבילות וטריפות ובשר חזיר וכיוצא בו-- מהן

כן ו; אם רעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים
" ובתים מלאים כל טוב" מפי השמועה למדו  :שותה יין נסך

  .עורפי חזירים וכיוצא בהן, )יא,דברים ו(

 אבל לא יבעול  .אם תקפו יצרו, וכן בועל אישה בגיותה  ב,ח
, וראית"שנאמר , אלא מכניסה לתוך ביתו--וילך לו, אותה

 ואסור לבעול   ).יא,דברים כא." ( . .יפת תואר , אשת, בשביה
  .עד שיישאנה, אותה ביאה שנייה

שנאמר , אין אשת יפת תואר מותרת אלא בשעת השביה  ג,ח
,  בין בתולה ):יא,דברים כא" (יפת תואר, אשת, בשביה, וראית"

  .שאין אישות לגויים, בין אשת איש; בין בעולה

-- "בה " .אף על פי שאינה יפה, )יא,דברים כא" (וחשקת בה"  ד,ח
--)שם" (ולקחת לך לאישה " .ול שתייםשלא יבע, ולא בחברתה

  .יבעול אחת ויניח אחת לאביו או לאחיו, שלא ייקח שתיים
דברים " (והבאתה"שנאמר -- ומניין שלא ילחצנה במלחמה

  .יכניסנה למקום פנוי ואחר כך יבעול, )יב,כא

שלא דיברה , הכוהן מותר ביפת תואר בביאה ראשונה] ד[  ה,ח
לפי , ינו יכול לישא אותה אחר כןאבל א; תורה אלא כנגד היצר

  .שהיא גיורת

 אחר שיבעלנה ביאה  :וכיצד דין ישראל ביפת תואר] ה[  ו,ח
אם קיבלה עליה להיכנס תחת כנפי --והיא בגיותה, ראשונה
תשב בביתו --  ואם לא קיבלה .מטבילה לשם גירות מיד, השכינה

" ירח ימים, ובכתה את אביה ואת אימה"שנאמר , שלושים יום
  .ואינו מונעה, וכן בוכה על דתה; )יג,דברים כא(

כדי שתתגנה , ומגדלת את ציפורניה ומגלחת את ראשה   ז,ח
יוצא ורואה ,  נכנס ורואה אותה  : ותהיה עימו בבית .בעיניו
כדי ,  ויגלגל עימה כל שלושים יום .כדי שיקוץ בה, אותה

 וטובלת ככל, הרי זו מתגיירת--ורצה בה,  אם קיבלה .שתקבל
חודש של בכייה , וצריכה להמתין שלושה חודשים] ו [ .הגרים

  . ונושא אותה בכתובה וקידושין .ושני חודשים אחריו
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עובר -- ואם מכר אותה .משלחה לנפשה, ואם לא חפץ בה  ח,ח
, לא תתעמר בה; בכסף, ומכור לא תמכרנה"שנאמר , בלא תעשה

זיר ומח, ואינה מכורה; )יד,דברים כא" (תחת אשר עיניתה
-- לשם שפחה,  וכן אם כבש אותה אחר שנבעלה .הדמים

, "לא תתעמר בה" שנאמר  :עובר בלא תעשה, משישתמש בה
  .שלא ישתמש בה

 לא  .מגלגלין עימה כל שנים עשר חודש, לא רצת להתגייר] ז[  ט,ח
והרי ; ומשלחה לנפשה, מקבלת שבע מצוות שנצטוו בני נוח--רצת

שאסור לו לישא , נו נושא אותה ואי .היא ככל הגרים התושבים
  .אישה שלא נתגיירה

ואינו בנו לדבר , הרי הוולד גר-- נתעברה מביאה ראשונה] ח[   י,ח
אלא שבית דין מטבילין אותו ; מפני שהוא מן הגויה, מן הדברים

אבל ,  ותמר מביאה ראשונה של יפת תואר הייתה .על דעתם
אבשלום  נמצאת תמר אחות  .אבשלום נולד מאחר הנישואין

דבר נא אל "וכן היא אומרת ; ומותרת להינשא לאמנון, מאימו
  ).יג,ב יג  שמואל" (כי לא ימנעני ממך, המלך

יפת תואר שלא רצת להניח עבודה זרה לאחר השנים ] ט[   יא,ח
אין כורתין להן -- וכן עיר שהשלימה .הורגין אותה, עשר חודש

ויקבלו , יהויאבדו כל מקומות, עד שיכפרו בעבודה זרה, ברית
 שכל גוי שלא קיבל מצוות שנצטוו   :שאר המצוות שנצטוו בני נוח

  .אם ישנו תחת ידינו, הורגין אותו--בני נוח

, משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל] י[  יב,ח
ולכל הרוצה , )ד,דברים לג" (קהילת יעקוב, מורשה"שנאמר 

   ).טו,דבר טובמ" (ככם כגר"שנאמר , להתגייר משאר האומות
  .אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות, אבל מי שלא רצה

לכוף את כל באי העולם , וכן ציווה משה רבנו מפי הגבורה   יג,ח
 והמקבל  .ייהרג, וכל מי שלא קיבל, לקבל כל מצוות שנצטווה נוח

וצריך לקבל עליו בפני , הוא הנקרא גר תושב בכל מקום--אותם
ועברו עליו שנים עשר , ל עליו למול וכל המקב  .שלושה חברים

  .הרי זה כמין שבאומות-- חודש ולא מל

הרי זה --ונזהר לעשותן, כל המקבל שבע מצוות] יא[  יד,ח
 והוא שיקבל  :ויש לו חלק לעולם הבא, מחסידי אומות העולם

, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, אותן ויעשה אותן
 אבל אם  .ני נוח מקודם נצטוו בהןשב, והודיענו על ידי משה רבנו
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ואינו מחסידי אומות , אין זה גר תושב--עשאן מפני הכרע הדעת
  . העולם אלא מחכמיהם

   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק ט

ועל , על עבודה זרה--על שישה דברים נצטווה אדם הראשון  א,ט
ועל , ועל הגזל, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ברכת השם

  .הדינים

והדעת נוטה , אף על פי שכולן קבלה הן בידינו ממשה רבנו   ב,ט
 הוסיף לנוח אבר   .ייראה שעל אלו נצטוו, מכלל דברי התורה, להן

בראשית " (בנפשו דמו לא תאכלו, אך בשר"שנאמר , מן החי
  .נמצאו שבע מצוות; )ד,ט

עד אברהם נצטווה יתר על אלו , וכן היה הדבר בכל העולם  ג,ט
והוסיף ,  ויצחק הפריש מעשר .הוא התפלל שחריתו, במילה

והתפלל ,  ויעקוב הוסיף גיד הנשה  .תפילה אחרת לפנות היום
עד שבא משה ,  ובמצריים נצטווה עמרם במצוות יתרות .ערבית

  .רבנו ונשלמה תורה על ידו

  .והוא שיעבוד כדרכה, חייב-- בן נוח שעבד עבודה זרה] ב[   ד,ט
בן נוח נהרג ,  של ישראל ממיתין עליהוכל עבודה זרה שבית דין

אין בן נוח ,  וכל שאין בית דין של ישראל ממיתין עליה .עליה
 ואין מניחין  .אסור בכול, ואף על פי שאינו נהרג; נהרג עליה

ולא לעשות צורות וכיוצא , ולא ליטע אשרה, אותם להקים מצבה
  .בהן לנואי

בין , שם המיוחדבין שבירך ב-- בן נוח שבירך את השם] ג[  ה,ט
  . מה שאין כן בישראל :חייב--בכל לשון, שבירך בכינוי

 וכן  .נהרג עליו--אפילו עובר במעי אימו, בן נוח שהרג נפש] ד[   ו,ט
או שהניחו ברעב עד , או שכפתו ונתנו לפני הארי, אם הרג טריפה

 וכן אם הרג רודף שיכול  .נהרג, הואיל והמית מכל מקום-- שמת
  .מה שאין כן בישראל, נהרג עליו-- אבריולהצילו באחד מ

ואשת , ואשת האב, האם--שש עריות אסורות על בני נוח] ה[  ז,ט
, יעזוב איש, על כן" שנאמר  :ובהמה, וזכור, ואחותו מאימו, איש

, )שם" (ואת אימו"; זו אשת אביו, )כד,בראשית ב" (את אביו
ודבק "; ולא באשת חברו, )שם" (ודבק באשתו"; כמשמעה
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להוציא בהמה חיה , )שם" (והיו לבשר אחד"; לא בזכור, "אשתוב
, אך-- אחותי בת אבי היא"ונאמר ; ועוף שאין הוא והם בשר אחד

  ).יב,בראשית כ" (לאישה, ותהי לי; לא בת אימי

הרי היא --ואנוסת אביו, בן נוח חייב על מפותת אביו] ו[  ח,ט
   . מיתת אביואפילו לאחר,  וחייב על אשת אביו .אימו מכל מקום
בין קטנה בין , ועל הבהמה; בין קטן בין גדול, וחייב על הזכור

שלא נצטוו -- ואין הורגין את הבהמה,  והוא נהרג לבדו .גדולה
  .אלא ישראל, בהריגת בהמה

עד שיבוא עליה כדרכה , אין בן נוח חייב על אשת חברו] ז[   ט,ט
ועדיין או שנכנסה לחופה ,  אבל מאורסה .אחר שנבעלה לבעלה

" בעולת בעל, והיא"שנאמר , אין חייבין עליה--לא נבעלה
  ).ג,בראשית כ(

 אבל גוי שבא  .בבן נוח שבא על בת נוח, במה דברים אמורים  י,ט
 ואם הייתה  .חייב--בין כדרכה בין שלא כדרכה, על הישראלית
בא עליה אחר שנכנסה ; כדיני ישראל, נסקל עליה--נערה מאורסה

 אבל אם בא על  .כדיני ישראל, הרי זה בחנק--להולא נבע, לחופה
, הרי זה כמי שבא על אשת גוי חברו--אשת ישראל אחר שנבעלה

  .וייהרג בסיף

משום , הרי זה נהרג עליה--בן נוח שייחד שפחה לעבדו] ח[  יא,ט
, עד שיפשוט הדבר ויאמרו לה העם,  ואינו חייב עליה .אשת חברו

משיפרישנה -- תחזור להיתרה ומאימתיי  .זו רבית עבד פלוני
  .ויפרע ראשה בשוק, מעבדו

משיוציאה --ומאימתיי תהיה אשת חברו כגרושה שלנו   יב,ט
או משתצא היא מתחת רשותו ותלך , מביתו וישלחנה לעצמה

אלא כל , ואין הדבר תלוי בו בלבד;  שאין לה גירושין בכתב :לה
  .פורשין--זמן שירצה הוא או היא לפרוש זה מזה

   .בין שגזל גוי בין שגזל ישראל, בן נוח חייב על הגזל] ט[  יג,ט
או הכובש שכר שכיר , או גונב נפש, או הגונב ממון, ואחד הגוזל

על הכול הוא -- אפילו פועל שאכל שלא בשעת מלאכה-- וכיוצא בו
על ,  וכן חייב . מה שאין כן בישראל :והרי הוא בכלל גזלן, חייב

ובא אחר , זל פחות משווה פרוטהובן נוח שג; פחות משווה פרוטה
  .שניהן נהרגין עליה-- וגזלה ממנו

  :ועל בשר מן החי בכל שהוא, וכן חייב על אבר מן החי] י[   יד,ט
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 ומותר הוא בדם מן  .אלא לישראל בלבד, שלא ניתנו השיעורין
  .החי

; הפורש מן הבהמה או מן החיה, אחד האבר או הבשר] יא[  טו,ט
  .שאין בן נוח נהרג על אבר מן החי ממנו, ייראה לי--אבל העוף

כל זמן -- אפילו שחט בה שני הסימנין-- השוחט את הבהמה] יב[
אבר ובשר הפורשין ממנה אסורין לבני נוח , שהיא מפרכסת

  .משום אבר מן החי

אסור על בני , כל שאסור על ישראל משום אבר מן החי] יג[  טז,ט
 שבני נוח אחד בהמה  :ראלולא יש,  ויש שבני נוח חייבין עליו .נוח

משום אבר מן החי , חייבין עליה-- בין טהורה בין טמאה, וחיה
אף על --ואבר ובשר הפורשין מן המפרכסת; ומשום בשר מן החי

הרי זה אסור לבני נוח משום , פי ששחט בה ישראל שני הסימנין
  .אבר מן החי

ינין  חייבין להושיב די  :וכיצד הן מצווין על הדינים] יד[   יז,ט
; ולהזהיר את העם, ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצוות אלו

  .ייהרג בסיף, ובן נוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו

או , או שבירך את השם,  אחד העובד עבודה זרה :כיצד  יח,ט
או שגזל אפילו , או שבעל אחת משש עריות שלהם, ששפך דם

 החי או בשר או שאכל כל שהוא מאבר מן, פחות משווה פרוטה
הרי --או שראה אחד שעבר על אחת מאלו ולא דנו והרגו, מן החי

  .זה ייהרג בסיף

, שהרי שכם גזל-- ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה  יט,ט
, ובדיין אחד,  ובן נוח נהרג בעד אחד .ולא דנוהו, וידעו, והם ראו

ולא תדון , אבל לא בעדות אישה; ועל פי קרובים, בלא התראה
  . ישה להםא

   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק י

 חוץ מרוצח  :פטור מכלום, בן נוח ששגג באחת ממצוותיו   א,י
ואין לו עיר ; אינו נהרג עליו, שאם הרגו גואל הדם--בשגגה
  .אבל בתי דיניהן אין ממיתין אותו, מקלט

, בשוגג באחת ממצוות ועבר בלא כוונה, במה דברים אמורים  ב,י
 אבל אם  .ודימה שהיא אשתו או פנויה, חברוכגון שבעל אשת 
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ולא ידע שהיא אסורה עליו אלא עלה על , ידע שהיא אשת חברו
- והוא לא ידע שאסור להרוג, וכן אם הרג, ליבו שדבר זה מותר לו

מפני ,  ולא תיחשב זו להם שגגה .ונהרג, הרי זה קרוב למזיד-
  .ולא למד, שהיה לו ללמוד

מותר לו , ס לעבור על אחת ממצוותיובן נוח שאנסו אנ] ב[   ג,י
לפי שאינן מצווין , עובד-- אפילו נאנס לעבוד עבודה זרה :לעבור

ולא , ולא חירש,  ולעולם אין עונשין מהן לא קטן .על קידוש השם
  .לפי שאינן בני מצוות--שוטה

ואחר כך רצה לחזור מאחרי , ומל וטבל, בן נוח שנתגייר] ג[  ד,י
 אלא  :אין שומעין לו-- בלבד כשהיה מקודםולהיות גר תושב ', ה

 ואם היה קטן כשהטבילו אותו  .או ייהרג, יהיה כישראל לכל דבר
וכיון ; ויהיה גר תושב בלבד, יכול למחות בשעה שיגדיל--בית דין

  .אלא הרי הוא גר צדק, שוב אינו ממחה--שלא מיחה בשעתו

או , הכסף כתובת, לפיכך אם בא לקטנה שהטבילוה בית דין  ה,י
עד שתגדיל ולא , יהיה הכול תחת יד בית דין--קנס אונס או מפתה

ונמצאת זו אוכלת ; ותגדיל ותמחה,  שמא תיטול :תמחה בגירות
  .אלא בדיני ישראל, בגיותה מעות שאין לה זכות בהן

או שבא על , או שעבד עבודה זרה, בן נוח שבירך את השם] ד[  ו,י
או ,  הרג בן ישראל .פטור--ונתגייר, או שהרג חברו, אשת חברו

, והורגין אותו על בן ישראל; חייב--ונתגייר, שבא על אשת ישראל
  .שהרי נשתנה דינו-- וחונקין אותו על אשת ישראל שבעל

אלא אם כן בעל --כבר ביארנו שכל מיתת בני נוח בסיף] ה[   ז,י
ואם בעלה אחר שנכנסה , ייסקל, אשת ישראל נערה מאורסה

  .ייחנק, עללחופה קודם שתיב

ובהרכבת , שבני נוח אסורין בהרבעת בהמה, מפי הקבלה] ו[   ח,י
אפילו חבל -- וגוי שהכה ישראל  .ואין נהרגין עליהן; אילן בלבד

  .אינו נהרג, אף על פי שהוא חייב מיתה--בו

אתה "שנאמר , נצטווה בה אברהם וזרעו בלבד--המילה] ז[  ט,י
,  יצא זרעו של ישמעאל .)ט,בראשית יז" (לדורותם, וזרעך אחריך

,  ויצא עשיו ).יב,בראשית כא" (ייקרא לך זרע, כי ביצחק"שנאמר 
לך , וייתן לך את ברכת אברהם"שהרי יצחק אמר ליעקוב 

מכלל שהוא לבדו זרעו של אברהם --)ד,בראשית כח" (ולזרעך
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  .והם המחוייבין במילה, המחזיק בדתו ודרכו הישרה

שהם זרעו של אברהם שבאו , ורהאמרו חכמים שבני קט] ח[   י,י
 והואיל ונתערבו היום בני   .חייבין במילה--אחר ישמעאל ויצחק
ואין נהרגין ; יתחייבו הכול במילה בשמיני, ישמעאל בבני קטורה

  .עליה

לא יעסוק אלא בשבע ; חייב מיתה, גוי שעסק בתורה] ט[   יא,י
אם --לאפילו ביום מימות החו-- וכן גוי ששבת .מצוות שלהן בלבד

ואין צריך לומר אם ; חייב מיתה, עשה אותו לעצמו כמו שבת
  .עשה מועד לעצמו

ולעשות מצוות ,  אין מניחין אותן לחדש דת :כללו של דבר  יב,י
או יעמוד , אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, לעצמן מדעתן

או , או שבת,  ואם עסק בתורה .בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע
ומודיעין אותו שהוא חייב , כין אותו ועונשין אותומ-- חידש דבר

  .אבל אינו נהרג; מיתה על זה

כדי , בן נוח שרצה לעשות מצוה משאר מצוות התורה] י[  יג,י
 ואם הביא  .אין מונעין אותו לעשות אותה כהלכתה--לקבל שכר

וייראה לי ; מקבלין ממנו,  נתן צדקה .מקבלין ממנו, עולה
ומצוה , הואיל והוא ניזון מישראל, ישראלשנותנין אותה לעניי 

ונותנין , מקבלין ממנו--  אבל הגוי שנתן צדקה .עליהם להחיותו
  .אותה לעניי גויים

להעמיד שופטים לאלו , חייבין בית דין של ישראל] יא[  יד,י
כדי שלא יישחת , לדון להן על פי משפטים אלו, הגרים התושבים

ואם ; מעמידין, ופטיהם מהן אם ראו בית דין שיעמידו ש .העולם
  .יעמידו, ראו שיעמידו להן מישראל

-- ורצו שניהן, שני גויים שבאו לפניך לדון בדיני ישראל] יב[   טו,י
אין כופין -- והאחד אינו רוצה,  האחד רוצה  .דנים להם דין תורה

אם יש זכות לישראל -- היה ישראל וגוי .אותו לדון אלא בדיניהן
ואם יש זכות ; כך דיניכם, יהם ואומרים לודנים לו בדינ-- בדיניהן

  .כך דינינו, דנין לו דין תורה ואומרים לו--לישראל בדינינו
אלא לעולם דנים לו , וייראה לי שאין עושין כן לגר תושב

  .בדיניהם

וכן ייראה לי שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות    טז,י
לגר אשר "ר שנאמ, שהרי אנו מצווין להחיותו, חסדים כישראל
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אין ,  וזה שאמרו חכמים ).כא,דברים יד" (בשעריך תיתננה ואכלה
ציוו --  אפילו הגויים .לא בגר תושב, בגויים--כופלין להן שלום

ולפרנס , ולקבור מתיהם עם מתי ישראל, חכמים לבקר חוליהם
', טוב ה" הרי נאמר  :מפני דרכי שלום, ענייהם בכלל עניי ישראל

, דרכיה"ונאמר , )ט,תהילים קמה" (כל מעשיועל , ורחמיו; לכול
  ). יז,משלי ג" (שלום, וכל נתיבותיה; דרכי נועם

   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק יא

ולהחזיר מלכות בית דויד , המלך המשיח עתיד לעמוד   א,יא
  .ומקבץ נדחי ישראל, ובונה מקדש, ליושנה הממשלה הראשונה

,  מקריבין קרבנות  :םכשהיו מקוד, וחוזרין כל המשפטים בימיו
  .ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותן האמורה בתורה

לא --או מי שאינו מחכה לביאתו, וכל מי שאינו מאמין בו  ב,יא
 שהרי  :אלא בתורה ובמשה רבנו, בשאר נביאים בלבד הוא כופר

; וריחמך, אלוהיך את שבותך' ושב ה"שנאמר , תורה העידה עליו
-- בקצה השמיים, אם יהיה נידחך.  .  .וקיבצך מכל העמים , ושב

."  . .אלוהיך '  והביאך ה .ייקחך, ומשם, אלוהיך' יקבצך ה, משם
הם כוללים כל ,  ואלו הדברים המפורשים בתורה ).ה-ג,דברים ל(

  .הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים

במשיח --ושם ניבא בשני המשיחים, אף בפרשת בלעם נאמר   ג,יא
ובמשיח ,  שהושיע את ישראל מיד צריהם,הראשון שהוא דויד

  .שמושיע את ישראל מיד בני עשיו, האחרון שיעמוד מבניו

; זה דויד, )יז,במדבר כד" (אראנו ולא עתה"ושם הוא אומר   ד,יא
דרך כוכב  " .זה המלך המשיח, )שם" (אשורנו ולא קרוב"

זה המלך , )שם" (וקם שבט מישראל"; זה דויד, )שם" (מיעקוב
ויך "וכן הוא אומר , זה דויד--)שם" (ומחץ פאתי מואב "  .המשיח

" וקרקר כל בני שת " ).ב,ב ח שמואל" (וימדדם בחבל, את מואב
ומושלו מים עד "שנאמר בו , זה המלך המשיח--)יז,במדבר כד(

, לדויד--)יח,במדבר כד" (והיה אדום ירשה "  ).י,זכריה ט" (ים
וראה ; ו,ב ח מואלראה ש" (לעבדים, ותהי אדום לדויד"שנאמר 
זה -- )יח,במדבר כד" (אויביו--והיה ירשה שעיר " ).יד,ב ח שמואל

לשפוט את הר , ועלו מושיעים בהר ציון"שנאמר , המלך המשיח
  ).כא,עובדיה א" (עשיו
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את , אלוהיך' כי ירחיב ה"אף בערי מקלט הוא אומר ] ב[   ה,יא
ראה " (על השלוש האלה, ויספת לך עוד שלוש ערים.  . .גבולך 

ולא ציווה , ומעולם לא היה דבר זה; )ט- ח,דברים יט; כ,דברים יב
אין הדבר צריך ,  אבל בדברי הנביאים .הקדוש ברוך הוא לתוהו

  .שכל הספרים מלאים מדבר זה, ראיה

צריך לעשות אותות , אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח] ג[  ו,יא
וצא וכי, או מחייה מתים, ומחדש דברים בעולם, ומופתים

שהרי רבי -- אין הדבר כן; בדברים אלו שהטיפשים אומרים
והוא היה נושא כליו של בן , עקיבה חכם גדול מחכמי משנה היה

 ודימה   .שהוא המלך המשיח, והוא היה אומר עליו, כוזבא המלך
כיון ; עד שנהרג בעוונות, הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח

לא אות ולא ,  ממנו חכמיםולא שאלו, נודע שאינו משיח, שנהרג
  .מופת

 שהתורה הזאת אין חוקיה  :ככה הן, ועיקר הדברים   ז,יא
, ואין מוסיפין עליהן, ולעולמי עולמים, ומשפטיה משתנים לעולם

או שגילה פנים בתורה , וכל המוסיף או גורע; ולא גורעין מהן
הרי זה בוודאי רשע -- והוציא הדברים של מצוות מפשוטן

  .ואפיקורוס

ואם יעמוד מלך מבית דויד הוגה בתורה ועוסק במצוות ] ד[   ח,אי
ויכוף כל ישראל לילך , כפי תורה שבכתב ושבעל פה, כדויד אביו

הרי זה בחזקת שהוא --'ויילחם מלחמות ה, בה ולחזק בדקה
ובנה , וניצח כל האומות שסביביו,  אם עשה והצליח :משיח

  .שיח בוודאיהרי זה מ-- וקיבץ נדחי ישראל, מקדש במקומו

בידוע שאינו זה -- או נהרג, ואם לא הצליח עד כה  ט,יא
והרי הוא ככל מלכי בית דויד השלמים , שהבטיחה עליו תורה

 ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו  .הכשרים שמתו
-- לצרוף בהן ולברר וללבן, ומן המשכילים ייכשלו"שנאמר , רבים

  ).לה,דנייאל יאראה " (למועד,  כי עוד :עד עת קץ

כבר -- ונהרג בבית דין, אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח   י,יא
- יינשאו להעמיד חזון, ובני פריצי עמך"שנאמר , נתנבא בו דנייאל

 שכל  : וכי יש מכשול גדול מזה ).יד,דנייאל יא" (ונכשלו-
ומקבץ נדחיהם , הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם

ולפזר שאריתם , זה גרם לאבד ישראל בחרבו; ומחזק מצוותן
ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה , ולהחליף התורה, ולהשפילם
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  .'מבלעדי ה

כי לא , אין כוח באדם להשיגם--אבל מחשבות בורא עולם  יא,יא
 וכל הדברים האלו של  .דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו

אינן אלא ליישר -- ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, ישוע הנוצרי
  :ביחד' ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה, דרך למלך המשיח

לקרוא כולם בשם , שפה ברורה, כי אז אהפוך אל עמים"שנאמר 
  ).ט,ראה צפניה ג" (ולעובדו שכם אחד', ה

ומדברי ,  כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח :כיצד  יב,יא
, יים רחוקיםופשטו דברים אלו בא, התורה ומדברי המצוות
, והם נושאים ונותנים בדברים אלו; ובעמים רבים ערלי לב

וכבר בטלו , אלו אומרים מצוות אלו אמת היו--ובמצוות התורה
 ואלו אומרים דברים נסתרות  .ולא היו נוהגות לדורות, בזמן הזה

  .וגילה נסתריהם, וכבר בא משיח, ואינן כפשוטן, יש בהם

מיד -- ויצליח וירום ויינשא, באמתוכשיעמוד המלך המשיח   יג,יא
ושנביאיהם , הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם

  . ואבותיהם הטעום

   

  הלכות מלכים ומלחמות פרק יב

ייבטל דבר ממנהגו של , אל יעלה על הלב שבימות המשיח  א,יב
אלא עולם כמנהגו ; או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, עולם
" ונמר עם גדי ירבץ, וגר זאב עם כבש"שעיה  וזה שנאמר בי .הולך

שיהיו ישראל יושבין --  עניין הדבר .משל וחידה, )ו,ישעיהו יא(
זאב " שנאמר  :המשולים בזאב ונמר, לבטח עם רשעי העולם

 ויחזרו   ).ו,ירמיהו ה" (נמר שוקד על עריהם-- ערבות ישודדם
אלא יאכלו דבר , ולא יגזולו ולא ישחיתו, כולם לדת האמת

" כבקר יאכל תבן, ואריה"שנאמר , המותר בנחת כישראל
  ).כה,ישעיהו סה; ז,ישעיהו יא(

, וכן כל כיוצא באלו הדברים הכתובין בעניין המשיח   ב,יב
ובימות המלך המשיח ייוודע לכול לאיזה דבר היו ; משלים הם

אין בין העולם הזה , אמרו חכמים] ב [ .ומה עניין רמוז בהן, משל
  . אלא שיעבוד מלכייות בלבד,לימות המשיח

שבתחילת ימות המשיח , ייראה מפשוטן של דברי הנביאים  ג,יב
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יעמוד נביא , ושקודם מלחמת גוג ומגוג; תהיה מלחמת גוג ומגוג
הנה אנוכי שולח " שנאמר  :לישראל ליישר ישראל ולהכין ליבם

 ואינו בא לא לטמא   ).כג,מלאכי ג" (את אלייה הנביא, לכם
ולא לפסול אנשים שהם בחזקת ,  לטהר הטמאולא, הטהור
אלא לשום שלום ; ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, כשרות
  ).כד,מלאכי ג" (והשיב לב אבות על בנים"שנאמר , בעולם

, ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המלך המשיח   ד,יב
לא יידע אדם היאך --  וכל אלו הדברים וכיוצא בהן .יבוא אלייהו

 גם   . שדברים סתומים הן אצל הנביאים :ד שיהיוע, יהיו
; אלא לפי הכרע הפסוקים, החכמים אין להם קבלה בדברים אלו

אין סידור ,  ועל כל פנים  .ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו
  .עיקר בדת, הווית דברים אלו ולא דקדוקן

ולא יאריך בדברי , ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות  ה,יב
--ולא ישימם עיקר; האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהןמדרשות 

 וכן לא יחשב  .ולא לידי יראה, שאינן מביאין לא לידי אהבה
 אלא יחכה   .תפוח דעתן של מחשבי קיצין, אמרו חכמים; הקיצין

  .כמו שביארנו, ויאמין בכלל הדבר

כשתתיישב מלכותו ויתקבצו אליו , בימי המלך המשיח] ג[   ו,יב
,  יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו,כל ישראל

 ובני לוי מטהר  ).ג,מלאכי ג." ( . .וישב מצרף ומטהר "שנאמר 
ודוחה את שאינן , ואומר זה מיוחס כוהן וזה מיוחס לוי, תחילה

עד .   . .ויאמר התרשתא להם " הרי הוא אומר  :מיוחסין לישראל
 הנה למדת שברוח  ).סג,עזרא ב" (לאורים ולתומים, עמוד כוהן

 ואינו מייחס  .ומודיעין המיוחס, הקודש מתייחסין המוחזקין
שמודיע שזה משבט פלוני וזה משבט , ישראל אלא לשבטיהם

- זה ממזר וזה עבד,  אבל אינו אומר על שהן בחזקת כשרות .פלוני
  .נטמעה, שהדין הוא שמשפחה שנטמעה-

לא כדי --חלא נתאוו הנביאים והחכמים ימות המשי] ד[  ז,יב
ולא כדי שינשאו , ולא כדי שירדו בגויים, שישלטו על כל העולם

 אלא כדי שיהיו  :ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אותם העמים
כדי שיזכו , ולא יהיה להם נוגש ומבטל, פנויין בתורה וחכמתה

  .כמו שביארנו בהלכות תשובה, לחיי העולם הבא

א רעב ולא מלחמה ולא לא יהיה שם ל, ובאותו הזמן] ה[  ח,יב
וכל המעדנים , שהטובה תהיה מושפעת הרבה--קנאה ותחרות
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  .בלבד' אלא לדעת את ה,  ולא יהיה עסק כל העולם .מצויין כעפר
; ויודעים דברים הסתומים העמוקים, ולפיכך יהיו חכמים גדולים

דעה , כי מלאה הארץ"שנאמר , וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם
  ). ט,ישעיהו יא" (ים מכסיםל, כמים', את ה

   

   .בעזרת שדיי,  נגמר ספר ארבעה עשר .בריך רחמנא דסייען
 הלכות סנהדרין  :אחד ושמונים, ומניין פרקים של ספר זה

, הלכות עדות; שישה ועשרים פרקים, והעונשין המסורין להן
הלכות ; שבעה פרקים, הלכות ממרים; שניים ועשרים פרקים

שנים עשר , הלכות מלכים ומלחמות; םארבעה עשר פרקי, אבל
  .פרקים

  


