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פרק ח' :התנהגות ממלכתית של גדעון
 .1רמב"ן דברים פרק יז פסוק טז
(טז) לא ירבה לו סוסים  ... -ויתכן שדרך הכתוב ,כי הזהיר לא ירבה לו סוסים אפילו מארצו ומארץ שנער או
בדרך סחורה המותרת ,שלא יבטח על רכבו כי רב ועל פרשיו כי עצמו מאוד ,אבל יהיה מבטחו בשם אלהיו,
ואחר כך הזהיר על המלך שלא ישיב את העם מצרימה שיהיו לו שם מעבדיו ומעמו שרי מקנה יושבים בערי
הרכב למען הרבות סוס ,כענין שנאמר בשלמה (מ"א ט יט) ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת ערי
הרכב וגו' ,וכן היו לו במצרים כמו שאמר (שם י כח) ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוה סחרי המלך
וגו'
 .2רמב"ם הלכות מלכים פרק ד הלכה ד
וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופלגשים ,נשים בכתובה וקדושין ,ופלגשים בלא כתובה ובלא קידושין אלא
ביחוד בלבד קונה אותה ומותרת לו ,אבל ההדיוט אסור בפילגש...
 .3ישעיהו לא
סּוסים יִ שָ עֵ נּו
ִ
(א) הוֹי הַ י ְֹר ִדים ִמ ְצ ַריִ ם לְ עֶ זְ ָרה עַ ל
וַ יִ בְ ְטחּו עַ ל ֶרכֶב כִ י ָרב וְ עַ ל פָ ָר ִשים כִ י עָ ְצמּו ְמאֹד וְ ֹלא
שָ עּו עַ ל ְקדוֹש יִ ְש ָראֵ ל וְ אֶ ת ה' ֹלא ָד ָרשּו:

Isaiah 31
1. Woe to those who go down to Egypt for help; and depend on
horses, and trust in chariots, because they are many; and in
horsemen, because they are very strong; but they look not to
!the Holy One of Israel, nor do they seek the Lord

 .4הושע יד
(ב) שּובָ ה יִ ְש ָראֵ ל עַ ד ה' א_ֹלהֶ יָך כִ י כָשַ לְ ָת בַ ֲע ֹונֶָך:
(ג) ְקחּו עִ םָ כֶם ְדבָ ִרים וְ שּובּו אֶ ל ה' ִא ְמרּו אֵ לָיו כָ ל ִתשָ א
עָ וֹן וְ ַקח טוֹב ּונְשַ לְ מָ ה פָ ִרים ְשפָ תֵ ינּו:
(ד) אַ שּור ֹלא יו ִֹשיעֵ נּו עַ ל סּוס ֹלא נִ ְרכָּב וְ ֹלא נֹאמַ ר עוֹד
א_ֹלהֵ ינּו לְ מַ עֲשֵ ה י ֵָדינּו אֲ שֶ ר בְ ָך יְ רֺ חַ ם יָתוֹם:

2. O Israel, return to the Lord your God; for you have stumbled
in your iniquity.
3. Take with you words, and turn to the Lord; say to him:
Forgive all iniquity, and receive us graciously; so will we offer
the words of our lips instead of calves.
4. Assyria shall not save us; we will not ride upon horses; nor
shall we say any more to the work of our hands, You are our
gods; for in you the orphan finds mercy.

 .5מלכים א י – שלמה המלך!
ַארבַ ע
(כו) וַ יֶאסֹף ְשֹלמֹה ֶרכֶב ּופָ ָר ִשים וַ יְ ִהי ל ֹו אֶ לֶף וְ ְ
ּושנֵים עָ שָ ר אֶ לֶף פָ ָר ִשים וַ יַנְ חֵ ם בְ עָ ֵרי הָ ֶר ֶכב
מֵ אוֹת ֶר ֶכב ְ
ירּוש ִ ָלם:
ָ
וְ עִ ם הַ םֶ לְֶך בִ
ירּוש ִ ַלם כָאֲ בָ נִ ים וְ אֵ ת
ָ
(כז) וַ יִ ֵתן הַ םֶ לְֶך אֶ ת הַ כֶסֶ ף בִ
הָ אֲ ָרזִ ים נָתַ ן כ ִַש ְק ִמים אֲ שֶ ר בַ ְשפֵ לָה ָלרֹב:
ּומ ְקוֵ ה
ּסּוסים אֲ שֶ ר לִ ְשֹלמֹה ִמ ִם ְצ ָריִ ם ִ
(כח) ּומוֹצָ א הַ ִ
סֹחֲ ֵרי הַ םֶ לְֶך יִ ְקחּו ִמ ְקוֵ ה בִ ְמ ִחיר:
(כט) וַ ַת ֲעלֶה וַ ֵתצֵ א מֶ ְרכָבָ ה ִמ ִם ְצ ַריִ ם בְ שֵ ש מֵ אוֹת כֶסֶ ף
וְ סּוס בַ חֲ ִמ ִשים ּומֵ ָאה וְ כֵ ן לְ כָל מַ לְ כֵ י הַ ִח ִתים ּולְ מַ לְ כֵ י
אֲ ָרם בְ י ָָדם י ִֹצאּו:

I Kings 10
;26. And Solomon gathered together chariots and horsemen
and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve
thousand horsemen, whom he placed in the cities for chariots,
and with the king at Jerusalem.
27. And the king made silver as common in Jerusalem as
stones, and cedar as common as the sycamore trees that are in
the lowland, because of their abundance.
28. And Solomon had horses brought from Egypt, and from
Keve; the king’s traders received them from Keve at a price.
29. And a chariot could be imported from Egypt for six
;hundred shekels of silver, and a horse for a hundred and fifty
and so they were exported to the kings of the Hittites, and to
the kings of Aram, through the traders.

