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מלחמת רשות – מלחמת מצור
(להרחיב גבולות ישראל)

מלחמת מצוה  -מלחמת בזק/חרמה
(עמי כנען ,עמלק ,הגנה)

(י) כִּ י ִּת ְק ַרב אֶ ל עִּ יר לְ ִּהלָּחֵ ם עָּ לֶיהָּ וְ ָק ָראתָ אֵ לֶיהָ לְ ָשלוֹם:
(יא) וְ הָּ יָּה ִאם ָשלוֹם ַתעַ נְָך ּופָּ ְתחָּ ה לְָּך וְ הָּ יָּה כָּ ל הָּ עָּ ם הַ ִּנ ְמצָּ א בָּ ּה יִ ְהיּו לְ ָך לָמַ ס ַועֲבָ דּוָך:
(יב) וְ ִאם ֹלא תַ ְשלִּ ים עִּ מָּ ְך וְ עָּ ְשתָּ ה עִּ ְמָך ִמלְ חָ מָ ה -
(טז) ַרק מֵ עָ ֵרי הָ עַ ִמים הָ אֵ לֶה אֲ ֶשר ה' אֱ _ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן
לְ ָך נַחֲ לָּה
וְ צַ ְר ָת עָּ לֶיהָּ :

שמָ ה:
ֹלא ְתחַ יֶ ה כָ ל נְ ָ

(יג) ּונְ תָּ נָּּה ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ י ֶָּדָך וְ ִהכִ יתָ אֶ ת כָּל זְ ָ
כּורּה לְ פִּ י (יז) כִּ י הַ חֲ ֵרם ַתחֲ ִרימֵ ם הַ ִּח ִּתי וְ הָּ אֱ מ ִֹּרי הַ כְ ַנעֲנִּ י
חָּ ֶרב:
בּוסי כַאֲ ֶשר ִּצּוְ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך:
וְ הַ פְ ִּרזִּ י הַ ִּחּוִּ י וְ הַ יְ ִּ
ָשים וְ הַ ַטף וְ הַ בְ הֵ מָּ ה וְ כֹל אֲ שֶ ר יִּ ְהיֶה בָּ עִּ יר
(יד) ַרק הַ נ ִ
כָּל ְש ָללָּה ָתבֹז לְָך וְ ָאכַלְ ָּת אֶ ת ְשלַל אֹיְ בֶ יָך אֲ שֶ ר נָּתַ ן
(יח) לְ מַ עַ ן אֲ ֶשר ֹלא יְ ל ְַמדּו אֶ ְתכֶ ם ַלעֲשוֹת כְ כֹל
ה' אֱ _ֹלהֶ יָך לְָּך:
ת ֹו ֲעבֹתָּ ם אֲ ֶשר עָּ שּו לֵאֹלהֵ יהֶ ם וַ חֲ טָּ אתֶ ם ַלה'
אֱ _ֹלהֵ יכֶם:
חקֹת ִמ ְמָך ְמאֹד אֲ שֶ ר
(טו) כֵ ן ַתע ֲֶשה לְ כָּ ל הֶ עָ ִרים הָ ְר ֹ
ֹלא מֵ עָּ ֵרי הַ ּגוֹיִּ ם הָּ אֵ לֶה הֵ נָּה:

