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        םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב
  

  

    ,,,,ומלחמותומלחמותומלחמותומלחמות    מלכיםמלכיםמלכיםמלכים    הלכותהלכותהלכותהלכות: : : : שופטיםשופטיםשופטיםשופטים    ספרספרספרספרלללל    תורהתורהתורהתורה    משנהמשנהמשנהמשנה
        ....מלךמלךמלךמלך    מינוימינוימינוימינוי    מצוותמצוותמצוותמצוות    ––––    דדדד- - - - אאאא
        
        

        ....אאאא
        

 מלך להם למנות – לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות שלוש ))))אאאא

 עמלק של זרעו ולהכרית, )טו ,יז דברים" (ֶמֶל ָעֶלי ָּתִׂשים ׂשֹום "שנאמר

 הבחירה בית להם ולבנות, )יט ,כה םדברי" (ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה "שנאמר

  ). ה ,יב דברים" (ָׁשָּמה ּוָבֶאתָ  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנוֹ  "שנאמר

  

 ְלֶמֶל ִלְמָׁשֳח ְיהָוה ָׁשַלח ֹאִתי "שנאמר, עמלק למלחמת קודם מלך מינוי ))))בבבב

 עמלק זרע והכרתת). ג-א ,טו א שמואל" (ֲעָמֵלק ֶאת ְוִהִּכיָתה ֵל ַעָּתה... 

 ִמָּסִביב לוֹ  ֵהִניחַ ' ַוה ְּבֵביתוֹ  ַהֶּמֶל ָיַׁשב ִּכי ַוְיִהי "שנאמר, הבית לבניין תקודמ

" ... ֲאָרִזים ְּבֵבית יֹוֵׁשב ָאֹנִכי ... ְרֵאה ַהָּנִביא ָנָתן ֶאל ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר .ֹאְיָביו ִמָּכל

  ).ב-א ,ז ב שמואל(

  

 כששאלו הוא רוךב הקדוש רצה לא למה, מצוה המלך שהקמת מאחר ))))גגגג

 מפני אלא, המצוה לקיים שאלו ולא, בתרעומת ששאלו לפי: משמואל מלך

 א שמואל" (ָמֲאסּו ֹאִתי ִּכי ָמָאסּו ֹאְת א ִּכי "שנאמר, הנביא בשמואל שקצו

  ). ז ,ח

  

 פי ועל זקנים שבעים של דין בית פי על אלא, תחילה מלך מעמידין אין ))))דדדד

 אותם שמינה ודויד וכשאול, דינו ובית רבנו משה שמינהו כיהושוע – נביא

  . דינו ובית הרמתי שמואל

  

 שתהיה עד – דורות כמה אחר אפילו, גרים מקהל מלך מעמידין אין ))))הההה

" הּוא ָאִחי א ֲאֶׁשר ָנְכִרי ִאיׁש ָעֶלי ָלֵתת תּוַכל א "שנאמר: מישראל אימו



 728

 שר לא – שבישראל תשררו לכל אלא, בלבד למלכות ולא). טו ,יז דברים(

 שמחלק המים אמת על ממונה אפילו, עשרה שר או חמישים שר ולא, צבא

: מישראל אלא יהא שלא, נשיא או דיין לומר צריך אין; לשדות ממנה

 משים שאתה משימות כל – )שם" (ֶמֶל ָעֶלי ָּתִׂשים ַאֶחי ִמֶּקֶרב "שנאמר

  ".אחיך מקרב "אלא יהיו לא, עליך

  

 ולא, בלן ולא, ספר ולא, גרע לא – גדול כוהן ולא מלך מעמידין אין[...]  ))))וווו

 מזלזלין העם, נקלה ואומנותן הואיל אלא; פסולין שהן מפני לא: בורסי

  . נפסל, אחד יום מאלו במלאכה ומשיעשה. לעולם בהן

  

 ַוִּיַּקח "שנאמר, המשחה בשמן אותו מושחין – המלך כשמעמידין ))))זזזז

 מאחר). א ,י א שמואל" (ַוִּיָּׁשֵקהּו ֹראׁשוֹ  ַעל ַוִּיֹצק ֶּׁשֶמןהַ  ַּפ ֶאת ְׁשמּוֵאל

, להם ירושה שהמלכות: לעולם ולבניו, לו זוכה זה הרי – המלך שמושחין

 ,יז דברים" (ִיְׂשָרֵאל ְּבֶקֶרב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְכּתוֹ  ַעל ָיִמים ַיֲאִרי ְלַמַען "שנאמר

  ). כ

  

 יהוידע שעשה כמו, שיגדיל עד המלוכה לו משמרין – קטן בן הניח ))))חחחח

 קודם, הגדול והבן; המלוכה לירושת קודם, בנחלה הקודם וכל. ליואש

  . ממנו לקטן

  

 ירושה – שבישראל המינויין וכל השררות כל אלא, בלבד המלכות ולא ))))טטטט

, בחכמה אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה והוא: עולם עד בנו ולבן לבנו

 מעמידין – בחכמה ממלא שאינו פי על אף – אהביר ממלא היה. וביראה

 על אף – שמיים יראת בו שאין מי וכל; אותו ומלמדין, אביו במקום אותו

  . שבישראל המינויין מן למינוי אותו ממנין אין, מרובה שחכמתו פי

  

 הזכרים ולבניו לו המלכות והרי, מלכות בכתר זכה – דויד שנמשח כיון ))))יייי

). טז ,ז ב שמואל" (עֹוָלם ַעד ָנכֹון ִיְהֶיה ִּכְסֲא" שנאמר: עולם עד הכשרים

). יב ,קלב תהילים" (ְּבִריִתי ָבֶני ִיְׁשְמרּו ִאם "שנאמר, לכשרים אלא זכה ולא

: לעולם דויד מזרע המלכות תיכרת לא, לכשרים אלא זכה שלא פי על אף

, ּוְבִמְׁשָּפַטי; ָרִתיּתוֹ , ָבָניו ַיַעְזבּו ִאם "שנאמר, בכך הוא ברוך הקדוש הבטיחו
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 ָאִפיר א, ְוַחְסִּדי לד. ָנםֲעו ֹ ּוִבְנָגִעים; ִּפְׁשָעם ְבֵׁשֶבט ּוָפַקְדִּתי ... ֵיֵלכּון א

  ).לד-לא ,פט תהילים" (ֵמִעּמוֹ 

  

 בדרכי הולך המלך אותו והיה, ישראל שבטי משאר מלך שהעמיד נביא ))))יאיאיאיא

 המלכות מצוות וכל, מלך זה הרי – 'ה מלחמות ונלחם, והמצוה התורה

 שהרי: מלך מבניו ויהיה, לדויד המלכות שעיקר פי על אף, בו נוהגות

 ֲאֶׁשר ָּכל ִּתְׁשַמע ָׁשמֹועַ  ִאם, ְוָהָיה "לו ואמר, ירובעם העמיד השילוני אחייה

ּוָבִניִתי ...ֲאַצֶּו לח ,יא א מלכים" (...ְלָדִוד ָּבִניִתי ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאָמן-ַבִית ְל( ;

 ָּכל ַעְבִּדי ְלָדִויד ִניר ֱהיֹות ְלַמַען ֶאָחד-ֵׁשֶבט ֶאֵּתן ְוִלְבנוֹ  "אחייה לו ואמר

ם ְלָפַני ַהָּיִמים   ).לו ,יא א מלכים" (ִּבירּוָׁשִלַ

  

 ַעד ָנכֹון ִיְהֶיה ִּכְסֲא "שנאמר, לעולם העומדים הם – דויד בית מלכי ))))יביביביב

 תפסוק – ישראל משאר ךמל יעמוד אם אבל). טז,ז ב שמואל" (עֹוָלם

 א מלכים" (ַהָּיִמים ָכל א ַא "נאמר לירובעם שהרי, מביתו המלכות

  ).לט,יא

  

 ואין. אפרסמון בשמן אלא, המשחה בשמן ישראל מלכי מושחין אין ))))יגיגיגיג

 מושחין ואין, דויד מזרע ירושלים מלך אלא; לעולם בירושלים אותן ממנין

  .דויד זרע אלא בה

  

 ואין. המעיין על אלא, אותן מושחין אין – דויד בית כימל כשמושחין ))))ידידידיד

 – מלחמה או, מחלוקת שם הייתה כן אם אלא; מלך בן מלך מושחין

 מחלוקת מפני שלמה משחו לפיכך. המחלוקת לסלק כדי, אותו מושחין

  . אחיו יהויקים מפני יהואחז ומשחו, עתליה מפני ויואש, אדונייה

        
        ....בבבב

        
 – אדם כל בלב ויראה אימה לו ומשימין, במלך נוהגין גדול כבוד ))))אאאא

 אין. עליך אימתו שתהיה, )טו ,יז דברים" (ֶמֶל ָעֶלי ָּתִׂשים ׂשֹום "שנאמר

 ולא, בשרביטו משתמשין ואין, כיסאו על יושבין ואין, סוסו על רוכבין

  .לפניו נשרפין כולן, מת וכשהוא; תשמישו כלי מכל באחד ולא, בכתרו
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 לפיכך; אחר מלך אלא, ושמשיו ושפחותיו עבדיוב ישתמש לא וכן ))))בבבב

, מלך של אשתו אבל. לאדונייה ואסורה, לשלמה מותרת הייתה אבישג

 של גרושתו או אלמנתו נושא אינו, המלך אפילו: לעולם לאחר נבעלת אינה

  .אחר מלך

  

 בבית כשהוא ולא, מסתפר כשהוא ולא, ערום כשהוא אותו לראות ואסור ))))גגגג

 דברים" (ְּבָפָניו ְוָיְרָקה "שנאמר – חולץ ואינו. מסתפג כשהוא ולא, המרחץ

 על שמחל שהמלך – לו שומעין אין, רצה ואפילו; ביזיון וזה, )ט ,כה

 שאי כיון וכן; מייבם אינו, חולץ ואינו והואיל. מחול כבודו אין, כבודו

  . בזיקתה לעולם תשב אלא, לה חולצין אין כך – אשתו את לייבם אפשר

  

 העם כל – אותו וכשמברין. שלו פלטורין מפתח יוצא אינו, מת לו מת ))))דדדד

 דויד מזרע והיה, לעזרה נכנס ואם. הדרגש על מסב והוא, הארץ על מסובין

 ַוָּיֹבא "שנאמר, בלבד דויד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין: יישב –

טז ,יז א יםהימ דברי; יח ,ז ב שמואל" (ְיהָוה ִלְפֵני ַוֵּיֶׁשב, ָּדִוד ַהֶּמֶל .(  

  

 – מפוארין בלבושין ומתנאה, עצמו ומתקן, יום בכל מסתפר המלך ))))הההה

 מלכות כיסא על ויושב). יז ,לג ישעיהו" (ֵעיֶני ֶּתֱחֶזיָנה, ְּבָיְפיוֹ  ֶמֶל "שנאמר

; שירצה בעת, אליו באין העם וכל. בראשו כתר ומשים, שלו בפלטורין

  .ארצה ומשתחווים, לפניו ועומדין

  

 ָנָתן ִהֵּנה "שנאמר – ארצה לו ומשתחווה, המלך לפני עומד נביא אפילו ))))וווו

). כג ,א א מלכים" (ָאְרָצה ַאָּפיו ַעל ַלֶּמֶל ַוִּיְׁשַּתחּו ַהֶּמֶל ִלְפֵני ַוָּיֹבא ַהָּנִביא

 אלא, לפניו עומד ואינו; רצה אם אלא, המלך לפני בא אינו גדול כוהן אבל

" לוֹ  ְוָׁשַאל ַיֲעֹמד ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני "שנאמר – ולגד כוהן לפני עומד המלך

, המלך את לכבד גדול כוהן על מצוה כן פי על אף). כא ,כז במדבר(

 אלא, לפניו המלך יעמוד ולא. לו כשיבוא, מפניו ולעמוד, ולהושיבו

  . האורים במשפט לו כשישאל

  

 סנהדרין לפניו ווכשייכנס, התורה לומדי לכבד המלך על מצוה וכן ))))זזזז

 יהודה מלך אסא היה וכן. בצידו ויושיבם, לפניהם יעמוד, ישראל וחכמי
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 רבי לו וקורא ומנשקו מכיסאו עומד היה, חכמים לתלמיד אפילו – עושה

  . ומרי

  

 יעשה, ועבדיו הוא לבדו בביתו המלך שיהיה בזמן, אמורים דברים במה ))))חחחח

 יעמוד ולא, יעשה לא – העם בפני בפרהסיה אבל. בצנעה בו וכיוצא זה

 יראתו שתהיה כדי, בשמו אלא לאדם יקרא ולא, רכות ידבר ולא, אדם מפני

  . הכול בלב

  

 ציווה כך – בכבודו הכול וחייב, הגדול הכבוד הכתוב לו שחלק כדרך ))))טטטט

 ,קט תהילים" (ְּבִקְרִּבי ָחַלל ְוִלִּבי "שנאמר, וחלל שפל בקרבו ליבו להיות

 ְלָבבוֹ  רּום ְלִבְלִּתי "שנאמר, מדיי יתר בישראל לב גסות ינהוג ולא). כב

  ).כ ,יז דברים" (ֵמֶאָחיו

  

, ובטובתם בחפציהם ויבוא וייצא, וגדולם לקטנם ומרחם חונן ויהיה ))))יייי

 ידבר, רבים בלשון הקהל כל אל וכשמדבר. שבקטניהם קטן כבוד על ויחוס

 ִאם "ואומר, )ב ,כח א יםהימ דברי" (ְוַעִּמי ַאַחי ְׁשָמעּוִני "שנאמר – רכות

  ). ז,יב א מלכים" (ַהֶּזה ָלָעם ֶעֶבד ִּתְהֶיה

  

 אומר הוא והרי, רבנו ממשה גדול לנו אין – יתרה בענווה יתנהג לעולם ))))יאיאיאיא

 ותלונותם ומשאם טורחם ויסבול). ח ,טז שמות; ז ,טז שמות" (ָמה ְוַנְחנּו"

, הכתוב קראו רועה). יב ,יא במדבר(" ַהֹּיֵנק ֶאת ָהֹאֵמן ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר "וקצפם

 בקבלה מפורש, רועה של ודרכו; )עא ,עח תהילים" (ַעּמוֹ  ְּבַיֲעֹקב, ִלְרעֹות"

 ישעיהו" (ְיַנֵהל ָעלֹות ִיָּׂשא ּוְבֵחיקוֹ  ְטָלִאים ְיַקֵּבץ ִּבְזֹרעוֹ  ִיְרֶעה ֶעְדרוֹ  ְּכֹרֶעה"

  ).יא,מ

        ....גגגג
        

 על יתר לשמו תורה ספר ול כותב, מלכותו כיסא על המלך שיישב בעת ))))אאאא

 שבעים של דין בית פי על, העזרה מספר ומגיהו; אבותיו לו שהניחו הספר

  .ואחד
  
 אחד: תורה ספרי שני כותב – שאבד או, ספר אבותיו לו הניחו לא אם ))))בבבב

 יזוז לא והשני; מישראל אחד ככל בו מצווה שהוא, גנזיו בבית מניחו
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 ראוי שאין למקום או, למרחץ או, הכיסא לבית שייכנס בעת אלא, מלפניו

, עימו והוא בדין יושב, עימו והוא נכנס, עימו והוא למלחמה יוצא. לקריאה

  ). יט ,יז דברים" (ְיֵמי ָּכל בוֹ  ְוָקָרא ,ִעּמוֹ  ְוָהְיָתה "שנאמר – כנגדו והוא מסב

  

 דע לוקח שהוא למדו השמועה מפי – )יז ,יז דברים" (ָנִׁשים ּלוֹ  ַיְרֶּבה א" ))))גגגג

 ואם; עשרה שמונה הכול, הפילגשים בין הנשים בין, נשים עשרה שמונה

  .שגירש זו תחת אחרת ולישא, לגרש לו ויש. לוקה – ובעלה, אחת הוסיף

  

 אחד סוס אפילו; מרכבתו כדי אלא) טז ,יז דברים" (סּוִסים ּלוֹ  ַיְרֶּבה א"ו ))))דדדד

  .לוקה, הוסיף אםו. אסור, המלכים שאר שעושין כדרך לפניו רץ להיות פנוי

  

 אלא, בו להתנאות או בו ולהתגאות בגנזיו להניח וזהב כסף לו ירבה ולא ))))הההה

 לאוצר שירבה וזהב כסף וכל. ולשמשיו ולעבדיו שלו לחיילות שייתן כדי

 מצוה זה הרי – ולמלחמותם הציבור לצורכי מוכן שם ולהיות', ה בית

 ַיְרֶּבה א "שנאמר, גנזיו בבית לעצמו להרבות אלא אסור ואין; להרבותו

  .לוקה, הרבה ואם). יז ,יז דברים" (ּלוֹ 

  

 משלי" (ָיִין ְׁשתוֹ  ,ַלְמָלִכים ַאל "שנאמר, שכרות דרך לשתות אסור המלך ))))וווו

 שנאמר – ובלילה ביום, ישראל ובצורכי בתורה עוסק יהיה אלא). ד ,לא

: בנשים שטוף יהיה לא וכן). יט ,יז דברים" (ְיֵמי ָּכל בוֹ  ְוָקָרא ,ִעּמוֹ  ְוָהְיָתה"

 כשאר תמיד אצלה מצוי יהיה לא – אחת אלא לו הייתה לא אפילו

 ליבו הסרת על). ג ,לא משלי" (ֵחיֶל ַלָּנִׁשים ִּתֵּתן ַאל "שנאמר, הטיפשים

 לב הוא, שליבו – )יז ,יז דברים" (ְלָבבוֹ  ָיסּור ְוא "שנאמר, תורה הקפידה

 ָּכל "שנאמר, העם משאר יתר בתורה כתובה דיבקו ולפיכך; ישראל קהל כל

  ".ַחָּייו ְיֵמי
  

 אבל. עליהן ומעידין, אותן ודנין, דנין – דויד בית שמלכי ביארנו כבר ))))זזזז

 ולא, מעיד ולא, אותו דנין ולא, ידון שלא חכמים גזרו – ישראל מלכי

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

  

 משאר אחד על גזר אפילו. להורגו רשות למלך יש, במלך המורד כל ))))חחחח

; מיתה חייב – ויצא מביתו ייצא שלא או, הלך ולא פלוני למקום שילך העם
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 יהושוע" (ִּפי ֶאת ַיְמֶרה ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל "שנאמר, יהרוג – להורגו רצה ואם

  ). יח ,א

  

, להורגו רשות ךלמל יש – אותו המחרף או, המלך את המבזה כל וכן ))))טטטט

 לאסור לו ויש. בלבד בסיף אלא להרוג רשות למלך ואין. גרא בן כשמעי

  .גזל זה הרי, הפקיר ואם; ממון יפקיר לא אבל. לכבודו בשוטים ולהכות

  

 הרי – קלה במצוה אפילו, במצוות שנתעסק בשביל המלך גזירת המבטל ))))יייי

 אם לומר צריך ןואי. קודמין הרב דברי, העבד ודברי הרב דברי: פטור זה

  .לו שומעין שאין, מצוה לבטל המלך גזר

  

 בעד אפילו, התראה בלא או, ברורה בראיה שלא נפשות ההורגין כל ))))יאיאיאיא

 העולם ולתקן, אותם להרוג רשות למלך יש – בשגגה שהרג שונא או, אחד

 ימים תלויים ומניחן ותולה, אחד ביום רבים והורג. צריכה שהשעה מה כפי

  .העולם רשעי יד ולשבור, ימהא להטיל, רבים

        
        ....דדדד

        
 וקוצב; המלחמות לצורך או, לצרכיו העם על מס ליתן למלך יש רשות ))))אאאא

, המכס שיגנוב מי שכל לגזור לו ויש. שלו המכס מן להבריח ואסור, מכס לו

, )יז ,ח א שמואל" (ַלֲעָבִדים לוֹ  ִּתְהיּו ְוַאֶּתם "שנאמר: ייהרג או ממונו יילקח

 מס שנותן מכאן – )יא ,כ דברים" (ַוֲעָבדּו ָלַמס ְל ִיְהיּו "אומר הוא ולהלן

 בפרשת האמור שכל, דין בהן וכיוצא הדברים אלו בכל ודיניו, מכס וקוצב

  . בו זוכה מלך, מלך

  

 ועושה, החיל ואנשי הגיבורים העם מן ולוקח, ישראל גבול בכל ושולח ))))בבבב

 מהן ומעמיד. לפניו עומדים מהן ומעמיד, ובפרשיו למרכבתו חיל מהן

 ִלְפֵני ְוָרצּו ּוְבָפָרָׁשיו ְּבֶמְרַּכְבּתוֹ  לוֹ  ְוָׂשם "שנאמר, לפניו לרוץ אנשים

 שמשים להיות שבהם היפים מן ולוקח). יא ,ח א שמואל" (ֶמְרַּכְבּתוֹ 

 ְוָעָׂשה ִיָּקח ֲחמֹוֵריֶכם-ְוֶאת ַהּטֹוִבים ַּבחּוֵריֶכם-ְוֶאת "שנאמר, לפניו ועומדים

  ).טז ,ח א שמואל" (ַלאְכּתוֹ ִלְמ 
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, מלאכתו לו ועושין; צריך שהוא מה כל, אומנייות בעלי מכל לוקח וכן ))))גגגג

 שכרן ונותן, למלאכתו והשפחות והעבדים הבהמות כל ולוקח. שכרן ונותן

 ּוְכֵלי ִמְלַחְמּתוֹ  ְּכֵלי ְוַלֲעׂשֹות ְקִצירוֹ  ְוִלְקֹצר ֲחִריׁשוֹ  ַלֲחֹרׁש "שנאמר – דמיהן או

 ֲחמֹוֵריֶכם ְוֶאת ַהּטֹוִבים ַּבחּוֵריֶכם ְוֶאת ִׁשְפחֹוֵתיֶכם ְוֶאת ַעְבֵדיֶכם ֶאתוְ  ... ְכּבוֹ ִר 

  ).טז-יב ,ח א שמואל" (ִלְמַלאְכּתוֹ  ְוָעָׂשה ִיָּקח

  

; וקידושין בכתובה, נשים: ופילגשים נשים ישראל גבול מכל לוקח וכן ))))דדדד

, אותה קונה בלבד חודביי אלא, קידושין ובלא כתובה בלא, ופילגשים

 אחר בלבד עברייה באמה אלא, בפילגש אסור ההדיוט אבל. לו ומותרת

, ורקחות ואופות טבחות לארמונו שלוקח הפילגשים לעשות לו ויש. ייעוד

  ). יג ,ח א שמואל" (ּוְלֹאפֹות ּוְלַטָּבחֹות ְלַרָּקחֹות ִיָּקח ְּבנֹוֵתיֶכם ְוֶאת "שנאמר

  

 ושרי אלפים שרי אותם וממנה, שרים להיות הראויין את כופה וכן ))))הההה

). יב ,ח א שמואל" (ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי לוֹ  ְוָלׂשּום "שנאמר – חמישים

 על ויפשטו למלחמה כשילכו, לעבדיו והכרמים והזיתים השדות ולוקח

 שנאמר – דמיהן ונותן, משם אלא יאכלו מה להם אין אם, אלו מקומות

 שמואל" (ַלֲעָבָדיו ְוָנַתן, ִיָּקח ַהּטֹוִבים ְוֵזיֵתיֶכם ַּכְרֵמיֶכם ְוֶאת ֵתיֶכםְׂשדוֹ  ְוֶאת"

 שנאמר, הבהמה ומן האילנות ומן הזרעים מן מעשר לו ויש). יד,ח א

  ). יז-טו ,ח א שמואל" (ַיְעֹׂשר, ְוֹצאְנֶכם ... ַיְעֹׂשר, ְוַכְרֵמיֶכם ְוַזְרֵעיֶכם"

  

 משלוש אחד חלק, ישראל שכובשין ותהארצ מכל נוטל המשיח המלך ))))וווו

  .עולם עד ולבניו לו חוק, זה ודבר; עשרה

  

 אוצרות הרי, שכובש הממלכות וכל; למלך ממונן, המלך הרוגי כל ))))זזזז

 נוטל והוא, לפניו ונותנין בוזזין – שבוזזין הביזה ושאר. למלך המלכים

 עם ביחד הצבא אנשי כל. אותה חולקין, הביזה ומחצית; בראש מחצית

 ִּכי "שנאמר – בשווה חולקין, לשומרה במחנה הכלים על היושבין העם

 א שמואל" (ַיֲחקּו ַיְחָּדו – ַהֵּכִלים-ַעל ַהֹּיֵׁשב ּוְכֵחֶלק, ַּבִּמְלָחָמה ַהֹּיֵרד ְּכֵחֶלק

  ).כד ,ל

  

 מה כפי, המלחמה לאנשי לעבדיו נותן: שלו היא הרי, שכובש הארץ כל ))))חחחח

  .דין דיניו, הדברים אלו ובכל. שירצה מה, לעצמו ומניח; שיראה
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 דת להרים ומגמתו מחשבתו ותהיה, שמיים לשם מעשיו יהיו ובכול ))))טטטט

 'ה מלחמות ולהילחם, הרשעים זרוע ולשבור, צדק העולם ולמלאות, האמת

 שנאמר: ומלחמה משפט לעשות אלא, תחילה מלך ממליכין שאין –

  ).כ ,ח א שמואל" (ִמְלֲחֹמֵתנּו ֶאת ְוִנְלַחם ְלָפֵנינּו ְוָיָצא ַמְלֵּכנּו ּוְׁשָפָטנּו"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


