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 פג תהלים .1
 ָאֳהֵלי( ז: )ִיְכֹרתּו ְבִרית ָעֶליָך ַיְחָדו ֵלב נֹוֲעצּו ִכי( ו)

 ְוַעּמֹון ְגָבל( ח: )ְוַהְגִרים מֹוָאב ְוִיְשְמֵעאִלים ֱאדֹום
 ִנְלָוה ַאּׁשּור ַגם( ט: )צֹור ֹיְשֵבי ִעם ְפֶלֶשת ַוֲעָמֵלק

ה( י: )ֶסָלה לֹוט ִלְבֵני ְזרֹועַ  ָהיּו ִעָּמם  ָלֶהם ֲעשֵׂ
ָין ִמדְּ  ִנְשְמדּו( יא: )ִקישֹון ַחלְבנַ  ְכָיִבין ְכִסיְסָרא כְּ

 ְנִדיֵבימוֹ  ִשיֵתמוֹ ( יב: )ָלֲאָדָמה ֹדֶמן ָהיּו ֹדאר ְבֵעין
ב ֹערֵׂ ב כְּ אֵׂ ִכזְּ ֶזַבח וְּ ֺמָנע ּוכְּ ַצלְּ  :ְנִסיֵכימוֹ  ָכל ּוכְּ

Psalm 83 

6. For they conspire together with one accord; they make an alliance 

against you:  7. The tents of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and 

the Hagarites;  8. Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines 

with the inhabitants of Tyre;  9. Assyria also has joined them; they 

are the strong arm of the children of Lot. Selah.  10. Do to them as 

you did to the Midianites; as you did to Sisera, as you did to Jabin at 

the brook of Kishon;  11. Who perished at Ein-Dor; they became like 

dung on the earth.  12. Make their nobles like Oreb, and like Zeeb; 

and all their princes like Zebah, and Zalmunna; 

 
 י' ישעיהו .2
 ִתיָרא ַאל ְצָבאֹות אלקים' ה ָאַמר ֹכה ָלֵכן( כד)

 ִיָשא ּוַמֵטהּו ַיֶכָכה ַבֵּׁשֶבט ֵמַאּׁשּור ִצּיֹון יֵשב ַעִּמי
 ְוָכָלה ִמְזָער ְמַעט עֹוד ִכי( כה: )ִמְצָרִים ְבֶדֶרְך ָעֶליָך
 ְצָבאֹות' ה ָעָליו ְועֹוֵרר( כו: )ַתְבִליָתם ַעל ְוַאִפי ַזַעם
ַמַכת שֹוט ָין כְּ צּור ִמדְּ ב בְּ  ַהָּים ַעל ּוַמֵטהּו עוֹרֵׂ

 ָיסּור ַההּוא ַבּיֹום ְוָהָיה( כז: )ִמְצָרִים ְבֶדֶרְך ּוְנָשאוֹ 
 ִמְפֵני ֹעל ְוֺחַבל ַצָּואֶרָך ֵמַעל ְוֺעּלוֹ  ִשְכֶמָך ֵמַעל ֺסֳבלוֹ 
 :ָשֶמן

Isaiah 10 

24. Therefore thus said the Lord God of hosts, O my people who live 

in Zion, be not afraid of the Assyrian; he shall strike you with a rod, 

and shall lift up his staff against you, as Egypt did.  25. But yet a 

very little while, and the indignation shall cease, and my anger in 

their destruction.  26. And the Lord of hosts shall stir up a scourge 

for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb; 

and as his rod was upon the sea, so shall he lift it up as he did in 

Egypt.  27. And it shall come to pass in that day, that his burden shall 

be taken away from off your shoulder, and his yoke from off your 

neck, and the yoke shall be destroyed because of the fatness. 

 
 ח:ו ם"מלבי .3

  האויב יד תגבר אם יענשו זה מצד לו יתנו שאם שהתיראו ומובן...
 
 ח:ח מקרא דעת .4

 חלק להם מעלים והיו תקיפים נודדים שבטי עם אחוה ברית כרתו אכרים כי הספר בחבלי קדום מנהג זה היה
 אויבים מנעו ואף ורכושם יבולם ביתר הנודדים פגעו לא מסכם חלק אותו תמורת.  וממקניהם מיבולם
 עם להתמודד גדעון של בכחו שיש האמינו לא ופנואל סכות אנשי(  כה א"שמ' עי. )כן מעשות אחרים ונודדים

 .המדינים חסותם בעלי מפחד יד לו לתת סרבו ולפיכך המדינים

 

 'ח' הל ג פרק מלכים הלכות ם"רמב .5
 או הלך ולא פלוני למקום שילך העם משאר אחד על גזר אפילו, להרגו רשות למלך יש ישראל במלך המורד כל

 המבזה כל וכן, פיך את ימרה אשר איש כל שנאמר, יהרג להרגו רצה ואם, מיתה חייב ויצא מביתו יצא שלא
 ...גרא בן כשמעי, להרגו רשות למלך יש המחרפו או המלך את

 


