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 רק לא ירבה לו סוסים
 

.1 דברים פרק יז פסוק טז  
ה ּלֹו ס ת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַרק ֹלא ַיְרבֶּ ּוִסים ְוֹלא ָיִשיב אֶּ

ה עֹוד:  ה'ַהְרבֹות סּוס וַ  ְך ַהזֶּ רֶּ ם ֹלא ֹתִספּון ָלשּוב ַבדֶּ  ָאַמר ָלכֶּ
 

.2 שם יונתןתרגום  
 ַעל ֵליּה ִיְסגּון ָלא ְלחֹוד( טז)

 ִיְרְכבּון ִדְלָמא סּוְסָוון ְתֵרין
 ְוִיְתָגאּון ֲעֵליהֹון ַרְבְרָבנֹוי

 אֹוַרְייָתא ִמִפְתָגֵמי ְוִיְתַבְטלּון
 ָגלּוָתא חֹוַבת ִויחֹובּון

 ָלא ְלכֹון ָאַמר ַוייָ  ְלִמְצַרִים
 ָהֵדין ְבָאְרָחא ְלֵמתּוב תֹוְספּון

 :תּוב

.3 שם יונתן כתר 
 שני על לו ירבה לא רק( טז)

 ׂשריו ירכבו שמא סוסים
 ויתבטלו ויתגאו עליהם
 חובת ויתחיבו תורה מִדברי

 לכם אמר ויי לִמצרים גלות
 הזה בדרך לשוב תוסיפו לא
 :עוד

 
.4  ב עמוד כא דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד 

 כדי אפילו יכול סוסים לו ירבה לא: רבנן תנו. גמרא
 אבל מרבה אינו ול - לו לומר תלמוד - ופרשיו מרכבתו

 - סוסים מקיים אני מה הא. ופרשיו רכבו כדי הוא מרבה
 שהוא בטל והוא אחד סוס שאפילו מניין. הבטלנין סוסים

 מאחר וכי. סוס הרבות למען לומר תלמוד - ירבה בלא
 למה סוסים, ירבה בלא קאי, בטל והוא אחד סוס דאפילו

 . וסוס סוס כל על תעשה בלא לעבור? לי
 

.5 מלבים על דברים פרק יז פסוק טז  
)טז( רק לא ירבה לו סוסים, ממ"ש לא ירבה לו היינו לעצמו 

סוסים בטלים שאין בהם צורך אבל סוסים הצריכים  שהם
לרכבי המלך ופרשיו שהם לצורך המלחמה שיהיה להם חיל 
רוכבי סוסים ופרשים מוכנים למלחמה ע"ז אין מוזהר, רק 
על סוס בטל מוזהר ועובר אף בסוס א' דכתיב למען הרבות 

 …סוס
 

.6 שם י"רש 
 את ישיב שלא, מרכבתו כדי אלא - סוסים לו ירבה לא( טז)

, בשלמה שנאמר כמה. משם באים שהסוסים, מצרימה העם
 וסוס כסף מאות בשש ממצרים מרכבה ותצא ותעלה

 (:כט י' א מלכים) ומאה בחמשים
 

.7 שםרבינו בחיי  
)טז( רק לא ירבה לו סוסים. יאמר: אף על פי שיהיה לכם 
מלך כשאר מלכי האומות יהיה ממעט ממדות שאר 
המלכים, כי יש מלכים משתדלים ברבוי סוסים ומרכבות, 
ומלך ישראל לא ירבה לו סוסים ולא נשים ולא כסף וזהב, 
יש מלכים עושין מאלו הדברים עקר ומלך ישראל יחסר 

התורה והיראה עקר, זהו שאמר: והיתה ברבויים ויעשה מן 
עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה, יש מלכים 
יתגאו ברוב עשרם וגודל ממשלתם וירום לבבם על כל 
העולם, ומלך ישראל: לבלתי רום לבבו מאחיו. ויבטיחנו 

וטעם  …הכתוב כי בקיימו זה "יאריך ימים על ממלכתו". 
ת העם מצרימה, כדי שלא הדבר נכתב בצדו: ולא ישיב א

ישיב את העם מצרימה, שמשם היו מביאין הסוסים באותו 
א י, כט( "ַוֵתֵצא  -זמן, וכן מצינו בענין שלמה: )מלכים 

ף ְוסּוס ַבֲחִמִשים ּוֵמָאה": סֶּ ְרָכָבה ִמִמְצַרִים ְבֵשש ֵמאֹות כֶּ  מֶּ
 

.8 שםהכתב והקבלה  
זיך( הוא דלא ירבה  )טז( לא ירבה לו סוסים. לו לעצמו )פיר

סוסים בטלים להרחיב דעתו ולהתגדל ברוב סוסים אבל 

כדי רכבו ופרשיו להלחם באויביו מותר, וכן כסף וזהב לא 
ירבה לו, לעצמו הוא דלא ירבה, שלא יבקש מס גדול כדי 
להתעשר רק כדי הוצאת שכר חיילותיו, אבל אם הקנו לו 

בה אוצרות  מן השמים ממון הרבה כגון שכבש מדינה ומצא
כסף וזהב שלו הן ואין בו משום לא ירבה )ר"ן בחי' שם 
בסנהדרין( והמתרגם האשכנזי שגג להשמיט תרגום מלת לו 

 במקומות אלה:
 

 
.9 שם ן"רמב 
 סוף) סנהדרין בסוף בירושלמי אמרו כי, בזה לי הוקשה… 

 לסחורה חוזר אתה אבל חוזר אתה אי לישיבה( י"פ
 משם ויקנה המלך ישלח ואם, הארץ ולכבוש לפרקמטיא

, הכתוב שדרך ויתכן. ומותר זו היא סחורה והרכב הסוסים
 או שנער ומארץ מארצו אפילו סוסים לו ירבה לא הזהיר כי

 ועל רב כי רכבו על יבטח שלא, המותרת סחורה בדרך
 ואחר, אלהיו בשם מבטחו יהיה אבל, מאוד עצמו כי פרשיו

 לו שיהיו מצרימה העם את ישיב שלא המלך על הזהיר כך
 למען הרכב בערי יושבים מקנה שרי ומעמו מעבדיו שם

 ערי כל ואת( יט ט א"מ) בשלמה שנאמר כענין, סוס הרבות
 לו היו וכן', וגו הרכב ערי ואת לשלמה היו אשר המסכנות
 אשר הסוסים ומוצא( כח י שם) שאמר כמו במצרים
 ….'וגו המלך סחרי ומקוה ממצרים לשלמה

 הגוים ככל מלך עליך שתשים פי על אף לומר - רק וטעם
 סוסים ירבה שלא, כמלכיהם יהיה לא רק, סביבותיך אשר

 להם הרבות למען במלכים חפצם שכל, הם יעשו כאשר
 :ופרשים סוסים

 רעים והכנענים המצרים שהיו מפני, הזאת המצות וטעם…
 ארץ כמעשה( ג יח ויקרא) שאמר כמו מאד' לה וחטאים

', וגו כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים
 והכרית, ממעשיהם ישראל ילמדו שלא' ה רצה והנה

 ישבו לא( לג כג שמות) ואמר( טז כ להלן) נשמה כל בכנענים
 :בארצם אנחנו נשב שלא במצרים והזהיר, בארצך

 
.10 ישעיהו פרק ב  

ם ְוֹעְנִנים )ו( ִכי ָנַטְשָתה ַעְמָך ֵבית ַיֲעֹקב ִכי ָמְלאּו  דֶּ ִמקֶּ
 ַכְפִלְשִתים ּוְבַיְלֵדי ָנְכִרים ַיְשִפיקּו:

ב)ז(  הָּ ף ְוזָּ סֶּ ֵלא ַאְרצוֹ כֶּ ה ְלֹאְצֹרָתיו ַוִתמָּ  ְוֵאין ֵקצֶּ
ֵלא ַאְרצוֹ סּוִסים ה ְלַמְרְכֹבָתיו: ַוִתמָּ  ְוֵאין ֵקצֶּ

ֵלא ַאְרצוֹ ֱאִליִלים)ח(  ר ָעשּו ְלַמֲעֵשה ָיָדיו ִיְשַתחֲ  ַוִתמָּ וּו ַלֲאשֶּ
ְצְבֹעָתיו:  אֶּ

ם:  )ט( ַוִיַשח ָאָדם ַוִיְשַפל ִאיש ְוַאל ִתָשא ָלהֶּ
ָעָפר ִמְפֵני ַפַחד ְיֹקָוק ּוֵמֲהַדר ְגֹאנֹו:  )י( בֹוא ַבּצּור ְוִהָטֵמן בֶּ

 ְוִנְׂשַגב ְיֹקוָּק)יא( ֵעיֵני ַגְבהּות ָאָדם ָשֵפל ְוַשח רּום ֲאָנִשים 
 :ְלַבּדוֹ ַבּיוֹם ַההּוא

 
.11 ישעיהו פרק לא  

ה)א( הֹוי  ְזרָּ ֵענּו ַוִּיְבְטחּו ַעל , ַהֹּיְרִדים ִמְצַרִים ְלעֶּ ַעל סּוִסים ִישָּ
ב כֶּ ב רֶּ ְצמּו ְמֹאד ִכי רָּ ִשים ִכי עָּ רָּ ְוֹלא ָשעּו ַעל ְקדֹוש  ְוַעל פָּ

ת   ֹלא ָדָרשּו: ה'ִיְשָרֵאל ְואֶּ
 

.12 הושע פרק יד  
ב)ד(  ְוֹלא ֹנאַמר עֹוד  ַאשּור ֹלא יוִֹשיֵענּו ַעל סּוס ֹלא ִנְרכָּ

ר ְבָך ְיֻרַחם ָיתֹום:  ֱאֹלֵהינּו ְלַמֲעֵשה ָיֵדינּו ֲאשֶּ


