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 פרק ח': התנהגות ממלכתית של גדעון
 
 טז פסוק יז פרק דברים ן"רמב .1
 או שנער ומארץ מארצו אפילו סוסים לו ירבה לא הזהיר כי, הכתוב שדרך ויתכן ... - סוסים לו ירבה לא( טז)

, אלהיו בשם מבטחו יהיה אבל, מאוד עצמו כי פרשיו ועל רב כי רכבו על יבטח שלא, המותרת סחורה בדרך
 בערי יושבים מקנה שרי ומעמו מעבדיו שם לו שיהיו מצרימה העם את ישיב שלא המלך על הזהיר כך ואחר
 ערי ואת לשלמה היו אשר המסכנות ערי כל ואת( יט ט א"מ) בשלמה שנאמר כענין, סוס הרבות למען הרכב
 המלך סחרי ומקוה ממצרים לשלמה אשר הסוסים ומוצא( כח י שם) שאמר כמו במצרים לו היו וכן', וגו הרכב

 'וגו
 

 ד הלכה ד פרק מלכים הלכות ם"רמב .2
 אלא קידושין ובלא כתובה בלא ופלגשים, וקדושין בכתובה נשים, ופלגשים נשים ישראל גבול מכל לוקח וכן

 ...בפילגש אסור ההדיוט אבל ,לו ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד

 
  לא ישעיהו .3
 ִיָשֵענּו סּוִסים ַעל ְלֶעְזָרה ִמְצַרִים ַהֹיְרִדים הֹוי( א)

 ְוֹלא ְמֹאד ָעְצמּו ִכי ָפָרִשים ְוַעל ָרב ִכי ֶרֶכב ַעל ַוִיְבְטחּו
 :ָדָרשּו ֹלא ה' ְוֶאת ִיְשָרֵאל ְקדֹוש ַעל ָשעּו

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! 

 
  יד הושע .4
 :ַבֲעֹוֶנָך ָכַשְלָת  ִכי ֹלֶהיָך_א   ה' ַעד ִיְשָרֵאל שּוָבה( ב)
 ִתָשא ָכל ֵאָליו ִאְמרּו ה' ֶאל ְושּובּו ְדָבִרים ִעָםֶכם ְקחּו( ג)

 :ְשָפֵתינּו ָפִרים ּוְנַשְלָמה טֹוב ְוַקח ָעֹון
ב ֹלא סּוס ַעל יֹוִשיֵענּו ֹלא ַאשּור( ד)  עֹוד ֹנאַמר ְוֹלא ִנְרכָּ
 :ָיתֹום ְיֺרַחם ְבָך ֲאֶשר ָיֵדינּו ְלַמֲעֵשה ֹלֵהינּו_א  

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. 

 
 לך!שלמה המ – י א מלכים .5
ֹסף( כו)  ְוַאְרַבע ֶאֶלף לוֹ  ַוְיִהי ּוָפָרִשים ֶרֶכב ְשֹלֹמה ַוֶיא 

 ָהֶרֶכב ְבָעֵרי ַוַיְנֵחם ָפָרִשים ֶאֶלף ָעָשר ּוְשֵנים ֶרֶכב ֵמאֹות
ם ַהֶםֶלְך ְוִעם  :ִבירּוָשָלִ

ם ַהֶכֶסף ֶאת ַהֶםֶלְך ַוִיֵתן( כז)  ְוֵאת ָכֲאָבִנים ִבירּוָשַלִ
 :ָלֹרב ַבְשֵפָלה ֲאֶשר ַכִשְקִמים ָנַתן ָהֲאָרִזים

 ּוִמְקֵוה ִמִםְצָרִים ִלְשֹלֹמה ֲאֶשר ַהּסּוִסים ּומֹוָצא( כח)
 :ִבְמִחיר ִמְקֵוה ִיְקחּו ַהֶםֶלְך ֹסֲחֵרי

 ֶכֶסף ֵמאֹות ְבֵשש ִמִםְצַרִים ֶמְרָכָבה ַוֵתֵצא ַוַתֲעֶלה( כט)
 ּוְלַמְלֵכי ַהִחִתים ַמְלֵכי ְלָכל ְוֵכן ּוֵמָאה ַבֲחִמִשים ְוסּוס
 :ֹיִצאּו ְבָיָדם ֲאָרם

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. 

 


