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פרק ח' :חרב גדעון
 .1תהלים פג
(ו) כִ י נ ֹועֲצּו לֵב י ְַח ָדו עָ לֶיָך בְ ִרית יִ כְ רֹתּו( :ז) ָאהֳ לֵי
אֱ דוֹם וְ יִ ְש ְמעֵ אלִ ים מוָֹאב וְ הַ גְ ִרים( :ח) גְ בָ ל וְ עַ ּמוֹן
וַ עֲמָ לֵק פְ לֶשֶ ת עִ ם י ְֹשבֵ י צוֹר( :ט) גַם אַ ּׁשּור ִנלְ וָ ה
ֲשה לָהֶ ם
עִ ּמָ ם הָ יּו זְ רוֹעַ לִ בְ נֵי לוֹט סֶ לָה( :י) ע ֵׂ
יס ָרא כְ יָבִ ין בְ ַנחַ ל ִקישוֹן( :יא) נ ְִש ְמדּו
כְּ ִמ ְּדיָן כְ ִס ְ
בְ עֵ ין דֹאר הָ יּו דֹמֶ ן לָאֲ ָדמָ ה( :יב) ִשיתֵ מ ֹו נ ְִדיבֵ ימ ֹו
כְּ ע ֵֹׂרב וְּ כִ זְּ אֵׂ ב ּוכְּ זֶבַ ח ּוכְּ צַ לְּ מֺ נָע כָל נ ְִסיכֵ ימ ֹו:

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

 .2ישעיהו י'
ירא
(כד) ָלכֵן כֹה ָאמַ ר ה' אלקים ְצבָ אוֹת ַאל ִת ָ
עַ ִּמי ישֵ ב ִצּיוֹן מֵ אַ ּׁשּור בַ ּׁשֵ בֶ ט ַי ֶכ ָכה ּומַ טֵ הּו יִ שָ א
עָ לֶיָך בְ ֶד ֶרְך ִמ ְצ ָריִ ם( :כה) כִ י עוֹד ְמעַ ט ִמזְ עָ ר וְ ָכלָה
זַ עַ ם וְ אַ פִ י עַ ל ַתבְ לִ יתָ ם( :כו) וְ עו ֵֹרר עָ לָיו ה' ְצבָ אוֹת
שוֹט כְּ מַ כַת ִמ ְּדיָן בְּ צּור עו ֵֹׂרב ּומַ טֵ הּו עַ ל הַ ּיָם
ּונְ שָ א ֹו בְ ֶד ֶרְך ִמ ְצ ָריִ ם( :כז) וְ הָ יָה בַ ּיוֹם הַ הּוא יָסּור
ארָך וְ חֺ בַ ל עֹל ִמפְ נֵי
סֺ בֳל ֹו מֵ עַ ל ִשכְ מֶ ָך וְ עֺּל ֹו מֵ עַ ל צַ ּוָ ֶ
שָ מֶ ן:

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.

 .3מלבי"ם ח:ו
...ומובן שהתיראו שאם יתנו לו מצד זה יענשו אם תגבר יד האויב
 .4דעת מקרא ח:ח
היה זה מנהג קדום בחבלי הספר כי אכרים כרתו ברית אחוה עם שבטי נודדים תקיפים והיו מעלים להם חלק
מיבולם וממקניהם .תמורת אותו חלק מסכם לא פגעו הנודדים ביתר יבולם ורכושם ואף מנעו אויבים
ונודדים אחרים מעשות כן( .עי' שמ"א כה) אנשי סכות ופנואל לא האמינו שיש בכחו של גדעון להתמודד עם
המדינים ולפיכך סרבו לתת לו יד מפחד בעלי חסותם המדינים.
 .5רמב"ם הלכות מלכים פרק ג הל' ח'
כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו ,אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך או
שלא יצא מביתו ויצא חייב מיתה ,ואם רצה להרגו יהרג ,שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך ,וכן כל המבזה
את המלך או המחרפו יש למלך רשות להרגו ,כשמעי בן גרא...

