Le roi juif selon Maïmonide

Une monarchie constitutionnelle
Selon Maïmonide, le roi remplit une fonction
politique et religieuse. Il doit constamment agir
dans l’esprit et les doctrines de la Tora.
Le roi-messie sera l’incarnation parfaite et
l’accomplissement de ces deux attentes, pour
faire connaitre Dieu sur toute la terre.

Sculpture représentant le roi David, à côté
de son "tombeau" sur le mont Sion à
Jérusalem.

'רמב"ם הלכות מלכים פרק ג
א בעת שישב המלך על כסא מלכותו כותב לו ספר תורה לעצמו יתר על הספר
שהניחו לו אבותיו ומגיהו מספר העזרה על פי בית דין של שבעים ואחד אם לא
הניחו לו אבותיו או שנאבד כותב שני ספרי תורה אחד מניחו בבית גנזיו שהוא
מצווה בו ככל אחד מישראל והשני לא יזוז מלפניו אלא בעת שיכנס לבית הכסא
או לבית המרחץ או למקום שאין ראוי לקריאה יוצא למלחמה והוא עמו נכנס
והוא עמו יושב בדין והוא עמו מיסב והוא כנגדו שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל
.ימי חייו
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1 Lorsque le Roi commence son règne, il écrit pour lui-même un Livre de la Loi (séfer Tora),
en complément du séfer Tora hérité de ses ancêtres et il le fait vérifier par le tribunal de 71
Sages, à partir du séfer Tora déposé dans la cour du Temple. Si ses ancêtres ne lui ont pas
légué un séfer Tora ou qu’il se soit perdu, il écrira deux livres de la Loi: l’un restera déposé
parmi ses biens personnels, car il a l’obligation d’en posséder un comme tout un chacun
parmi les juifs, et l’autre l’accompagnera dans tous ses déplacements, excepté lorsqu’il est
aux latrines ou au bain, ou en tout autre endroit impropre à l’étude. S’il part en guerre, le
séfer Tora est emporté avec lui. Lorsqu’il entre quelque part, le séfer Tora est rapporté avec
lui. Lorsqu'il siège au tribunal il est avec lui, et lorsqu'il est attablé il est avec lui, ainsi qu'il est
dit: "Il sera avec lui et il y lira tous les jours de sa vie" (Deutéronome 17,19).

'רמב"ם הלכות מלכים פרק ד
י כל הארץ שכובש הרי היא שלו ונותן לעבדיו ולאנשי המלחמה כפי מה שירצה
ומניח לעצמו כפי מה שירצה ובכל אלו הדברים דינו דין ובכל יהיו מעשיו לשם
שמים ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור
זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה' שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות
.משפט ומלחמות שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו
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10 Toute terre conquise par le Roi est à lui, et il en donne à ses serviteurs et aux
combattants ce qui lui convient, et s’en garde ce qu’il désire, et dans tout ceci ses décisions
font loi. En tout, ses actions devront être pour la grandeur du nom de Dieu et son but et son
intention de fortifier le vrai culte, et de remplir le monde de justice, de briser le pouvoir des
méchants et de mener les guerres de Dieu, car la royauté ne fut instaurée que pour faire la
justice et mener la guerre, ainsi qu'il est dit: "notre Roi nous jugera et sortira devant nous
pour mener nos combats" (Samuel I 8,20).

'רמב"ם הלכות מלכים פרק יב
ה ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה
תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק כל העולם אלא
לדעת את ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים
וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
.מכסים
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5 A cette époque, il n’y aura plus ni famine ni guerre, ni jalousie ni rivalité, car les bienfaits
seront distribués en abondance, et les délices trouvés comme la poussière. Le monde entier
ne s’occupera que de la seule connaissance de Dieu. C’est pourquoi les juifs seront tous de
grands sages, connaissant les choses cachées, comprenant l’intention de leur Créateur
comme ce que peut en saisir l’homme, ainsi qu’il est dit "car la terre sera remplie de la
connaissance de Dieu comme l’eau recouvre les océans" (Isaïe 11,9).

Traduction: www.loubavitch.fr

