Batya – Wife of King Solomon Part 3
ג- א, מל"א ג.1
- וְאֶ ת,בֵּ ית יְהוָה-בֵּ יתֹו וְאֶ ת- עַ ד כַֹּלתֹו ִּל ְבנֹות אֶ ת,עִּ יר ָדוִּד- ַוי ְִּביאֶ הָ אֶ ל,פַ ְרעֹ ה-בַ ת-פַ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִּמצְ ָריִּם; וַיִּ ַקח אֶ ת- אֶ ת," א וַיִּ ְתחַ ֵּתן ְשֹלמֹה
, לָ לֶ כֶת,יְהוָה- אֶ ת, ג ַויֶאֱ הַ ב ְשֹלמֹה. עַ ד הַ י ִָּמים הָ הֵּ ם,נ ְִּבנָה בַ יִּת לְ ֵּשם יְהוָה- כִּ י ל ֹא: ְמז ְַב ִּחים בַ בָ מֹות,ב ַרק הָ עָ ם. ְרּושלַ ִּם סָ ִּביב
ָ חֹומת י
ַ
". ּומ ְק ִּטיר
ַ , ַהּוא ְמזַבֵּ ח-- בַ בָ מֹות, ַרק:ְבחֻ קֹות ָדוִּד אָ ִּביו
Solomon allied himself by marriage with Pharaoh king of Egypt. He married Pharaoh’s daughter and brought
her to the City of David [to live there] until he had finished building his palace, and the House of the LORD, and
the walls around Jerusalem. The people, however, continued to offer sacrifices at the open shrines, because
up to that time no house had been built for the name of the LORD. And Solomon, though he loved the LORD
and followed the practices of his father David, also sacrificed and offered at the shrines.
: פַ ְרעֹ ה-בַ ת-וְאֶ ת-- אָ הַ ב נ ִָּשים נָכְ ִּריֹות ַרבֹות, וְהַ ֶמלֶ ְך ְשֹלמֹהVS יְהוָה- אֶ ת,ַויֶאֱ הַ ב ְשֹלמֹה
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: שבת נו ע"ב.3
, כך עושין לעבודה זרה פלונית: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר ואמרה לו:" אמר רב יהודה אמר שמואל
 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה: אמר רב יהודה אמר שמואל. ולא מיחה בה,וכך עושים לעבודה זרה פלונית
 במתניתא תנא אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב אחד בבית אל ואחד בדן. ועליו נבנה כרך גדול של רומי, ועלה בו שירטון,בים
"נבנה צריף אחד וזהו איטליאה של יון
Rav Yehuda said that Shmuel said: When Solomon married Pharaoh’s daughter, she brought to him a thousand
musical instruments and said to him: This is the way we do it for this idolatry, and this is the way we do it for that
idolatry, and he did not protest that talk. Rav Yehuda said that Shmuel said: When Solomon married Pharaoh’s
daughter, the angel Gabriel descended from heaven and implanted a reed into the sea, and a sandbar grew
around it, growing larger each year, and upon it the great city of Rome was built, which became God’s instrument
to punish Israel. It was taught in a baraita: On that very day that Jeroboam introduced two golden calves, one in
Beth-El and the other in Dan, a single small hut was constructed, which was the first house constructed
there. And that was the inauguration of Italy of Greece.
 יד,' מל"א ג.4
" .י ֶָמיָך- אֶ ת,וְהַ אֲ ַרכְ ִּתי-- ָדוִּיד אָ ִּביָך, כַאֲ ֶשר הָ לַ ְך,ּומצְ וֹ ַתי
ִּ  ִּל ְשמֹר חֻ ַקי," ו ְִּאם ֵּתלֵּ ְך ִּב ְד ָרכַי
And I will further grant you long life, if you will walk in My ways and observe My laws and commandments, as
did your father David.”
ה- ד,' מל"א ט.5
-ה וַהֲ ִּקמ ִֹּתי אֶ ת.  ִּת ְשמֹר,ּומ ְשפָ טַ י
ִּ חֻ ַקי--יתיָך
ִּ ִּ כְ ֹכל אֲ ֶשר צִּ ּו, לַ עֲׂשֹות,ּוביֹ ֶשר
ְ לֵּ בָ ב- כַאֲ ֶשר הָ לַ ְך ָדוִּד אָ ִּביָך ְב ָתם, ֵּתלֵּ ְך ְלפָ נַי-“ד וְאַ ָתה ִּאם
“ .  ֵּמעַ ל כִּ סֵּ א י ְִּׂש ָראֵּ ל, ִּיכ ֵָּרת לְ ָך ִּאיש- ל ֹא, ָדוִּד אָ ִּביָך לֵּ אמֹר- עַ ל, כַאֲ ֶשר ִּדבַ ְר ִּתי:לְ עֹ לָ ם--י ְִּׂש ָראֵּ ל- עַ ל,כִּ סֵּ א ַמ ְמלַ כְ ְתָך
“ As for you, if you walk before Me as your father David walked before Me, wholeheartedly and with
uprightness, doing all that I have commanded you [and] keeping My laws and My rules, then I will establish
your throne of kingship over Israel forever, as I promised your father David, saying, ‘Your line on the throne of
Israel shall never end.’”
 ט, מל"א י"א.6
"  פַ ע ֲָמיִּם,נִּראָ ה אֵּ לָ יו
ְ ַ ה, ֵּמ ִּעם יְהוָה אֱ ֹלהֵּ י י ְִּׂש ָראֵּ ל,נָטָ ה ְלבָ בֹו- כִּ י: ִּב ְשֹלמֹה," וַיִּ ְתאַ נַף יְהוָה
The LORD was angry with Solomon, because his heart turned away from the LORD, the God of Israel, who
had appeared to him twice
1

 .7מל"א יא
זֶרע הַ ֶמלֶ ְך הּוא ,בֶ אֱ דֹום .טו ַוי ְִּהיִּ ,ב ְהיֹות ָדוִּד אֶ ת-אֱ דֹום ,בַ עֲלֹות יֹואָ ב ַׂשר הַ צָבָ א,
" יד ַוי ֶָקם יְהוָה ָׂשטָ ן לִּ ְשֹלמֹה ,אֵּ ת הֲ ַדד הָ אֲ ד ִֹּמיִּ :מ ַ
ְל ַקבֵּ ר אֶ ת-הַ חֲ לָ לִּ ים; ַויְַך כָלָ -זכָר ,בֶ אֱ דֹום .טז כִּ י ֵּש ֶשת חֳ ָד ִּשים י ַָשבָ -שם יֹואָ בְ ,וכָל-י ְִּׂש ָראֵּ ל ,עַ דִּ -הכְ ִּרית כָלָ -זכָר ,בֶ אֱ דֹום .יז וַיִּ ְב ַרח אֲ ַדד
ארן,
ארן; וַיִּ ְקחּו אֲ נ ִָּשים ִּע ָמם ִּמפָ ָ
הּוא ַואֲ נ ִָּשים אֲ ד ִֹּמיִּ ים ֵּמעַ ְב ֵּדי אָ ִּביוִּ ,אתֹו--לָ בֹוא ִּמצְ ָריִּם; וַהֲ ַדד ,נַעַ ר ָקטָ ן .יח ַוי ָֻקמּוִּ ,מ ִּמ ְדיָןַ ,ו ָיבֹאּו ,פָ ָ
ַו ָיבֹאּו ִּמצְ ַריִּם אֶ ל-פַ ְרעֹ ה ֶמלֶ ְךִּ -מצְ ַריִּם ,וַיִּ ֶתן-לֹו בַ יִּת וְלֶ חֶ ם אָ מַ ר לֹו ,וְאֶ ֶרץ נ ַָתן לֹו .יט וַיִּ ְמצָא הֲ ַדד חֵּ ן ְבעֵּ ינֵּי פַ ְרעֹ הְ ,מאֹד; וַיִּ ֶתן-לֹו ִּא ָשה אֶ ת-
אֲ חֹות ִּא ְשתֹו ,אֲ חֹות ַת ְח ְפנֵּיס הַ גְ ִּב ָירה .כ ו ֵַּתלֶ ד לֹו אֲ חֹות ַת ְח ְפנֵּיס ,אֵּ ת גְ נֻבַ ת ְבנֹו ,ו ִַּתגְ ְמלֵּ הּו ַת ְח ְפנֵּסְ ,בתֹוְך בֵּ ית פַ ְרעֹ ה; ַוי ְִּהי גְ נֻבַ ת בֵּ ית
ֹאמר הֲ ַדד אֶ ל-פַ ְרעֹהַ ,ש ְלחֵּ נִּי
פַ ְרעֹ הְ ,בתֹוְך ְבנֵּי פַ ְרעֹ ה .כא וַהֲ ַדד ָשמַ ע ְב ִּמצְ ַריִּם ,כִּ יָ -שכַב ָדוִּד ִּעם-אֲ ב ָֹתיו ,וְכִּ יֵּ -מת ,יֹואָ ב ַׂשר-הַ צָ בָ א; וַי ֶ
ֹאמר ל ֹא ,כִּ י ַשלֵּ חַ ְת ַש ְלחֵּ נִּ י. ...כה ַוי ְִּהי
ֹאמר לֹו פַ ְרעֹ ה ,כִּ י ָמה-אַ ָתה חָ סֵּ ר ִּע ִּמי ,ו ְִּהנְ ָך ְמבַ ֵּקש ,לָ לֶ כֶת אֶ ל-אַ ְרצֶָך; וַי ֶ
וְאֵּ לֵּ ְך אֶ ל-אַ ְרצִּ י .כב וַי ֶ
ָׂשטָ ן ְלי ְִּׂש ָראֵּ ל כָל-יְמֵּ י ְשֹלמֹה ,וְאֶ ת-הָ ָרעָ ה אֲ ֶשר הֲ ָדד; ַוי ָָקץְ ,בי ְִּׂש ָראֵּ ל ,וַיִּ ְמֹלְך ,עַ ל-אֲ ָרם“ .
So the LORD raised up an adversary against Solomon, the Edomite Hadad, who was of the royal family of
Edom. When David was in Edom, Joab the army commander went up to bury the slain, and he killed every
male in Edom; for Joab and all Israel stayed there for six months until he had killed off every male in Edom. But
Hadad, together with some Edomite men, servants of his father, escaped and headed for Egypt; Hadad was
then a young boy. Setting out from Midian, they came to Paran and took along with them men from Paran.
Thus they came to Egypt, to Pharaoh king of Egypt, who gave him a house, assigned a food allowance to him,
and granted him an estate. Pharaoh took a great liking to Hadad and gave him his sister-in-law, the sister of
Queen Tahpenes, as wife. The sister of Tahpenes bore him a son, Genubath. Tahpenes weaned him in
Pharaoh’s palace, and Genubath remained in Pharaoh’s palace among the sons of Pharaoh. When Hadad
heard in Egypt that David had been laid to rest with his fathers and that Joab the army commander was dead,
Hadad said to Pharaoh, “Give me leave to go to my own country.” Pharaoh replied, “What do you lack with me,
that you want to go to your own country?” But he said, “Nevertheless, give me leave to go.”….He was an
adversary of Israel all the days of Solomon, adding to the trouble [caused by] Hadad; he repudiated [the
authority of] Israel and reigned over Aram.

Similarities between Hadad and Moshe .8
Moshe
יתן ,עַ ל-הָ אָ ְב ָניִּםִּ :אם-בֵּ ן הּוא
ֹאמרְ ,ביַלֶ ְדכֶן אֶ ת-הָ ִּע ְב ִּריֹותְּ ,ור ִּא ֶ
וַי ֶ
וַהֲ ִּמ ֶתן אֹ תֹו ,ו ְִּאם-בַ ת ִּהוא וָחָ יָה

Hadad
ַוי ְִּהיִּ ,ב ְהיֹות ָדוִּד אֶ ת-אֱ דֹום ,בַ עֲלֹות יֹואָ ב ַׂשר הַ צָ בָ א ,לְ ַקבֵּ ר אֶ ת-
הַ חֲ לָ ִּלים; ַויְַך כָלָ -זכָר ,בֶ אֱ דֹום

ֹשה; וַיִּ ְב ַרח
וַיִּ ְש ַמע פַ ְרעֹ ה אֶ ת-הַ ָדבָ ר הַ זֶ הַ ,ויְבַ ֵּקש לַ הֲ רֹג אֶ ת-מ ֶ
ֵּשב ְבאֶ ֶרץִּ -מ ְדיָן ַוי ֵֶּשב עַ ל-הַ ְבאֵּ ר
ֹשה ִּמ ְפנֵּי פַ ְרעֹ הַ ,וי ֶ
מ ֶ

וַיִּ ְב ַרח אֲ ַדד הּוא וַאֲ נ ִָּשים אֲ ד ִֹּמיִּ ים ֵּמעַ ְב ֵּדי אָ ִּביוִּ ,אתֹו--לָ בֹוא
ִּמצְ ָריִּם; וַהֲ ַדד ,נַעַ ר ָקטָ ן

ֹתיו ,וְאַ יֹו; לָ ָמה זֶה ֲעז ְַב ֶתן אֶ ת-הָ ִּאישִּ ,ק ְראֶ ן לֹו וְי ֹאכַל
ֹאמר אֶ לְ -בנ ָ
וַי ֶ
ֹשה ,לָ ֶשבֶ ת אֶ ת-הָ ִּאיש; וַיִּ ֵּתן אֶ ת-צִּ פֹ ָרה ִּבתֹו,
לָ חֶ ם .כא וַיֹואֶ ל מ ֶ
ֹשה
ְלמ ֶ

ארןַ ,ו ָיבֹאּו
ארן; וַיִּ ְקחּו אֲ נ ִָּשים ִּע ָמם ִּמפָ ָ
ַוי ָֻקמּוִּ ,מ ִּמ ְדיָןַ ,ו ָיבֹאּו ,פָ ָ
ִּמצְ ַריִּם אֶ ל-פַ ְרעֹ ה ֶמלֶ ְךִּ -מצְ ַריִּם ,וַיִּ ֶתן-לֹו בַ יִּת וְלֶ חֶ ם אָ ַמר לֹו ,וְאֶ ֶרץ
נ ַָתן לֹו .יט וַיִּ ְמצָ א הֲ ַדד חֵּ ן ְבעֵּ ינֵּי פַ ְרעֹהְ ,מאֹד; וַיִּ ֶתן-לֹו ִּא ָשה אֶ ת-
אֲ חֹות ִּא ְשתֹו ,אֲ חֹות ַת ְח ְפנֵּיס הַ גְ ִּב ָירה

ֹשה ְב ִּמ ְדיָן ,לֵּ ְך שֻ ב ִּמצְ ָריִּם :כִּ יֵּ -מתּו ,כָל-
ֹאמר יְהוָה אֶ ל-מ ֶ
וַי ֶ
הָ אֲ נ ִָּשים ,הַ ְמבַ ְק ִּשים ,אֶ ת-נ ְַפ ֶשָך

וַהֲ ַדד ָש ַמע ְב ִּמצְ ַריִּם ,כִּ יָ -שכַב ָדוִּד ִּעם-אֲ ב ָֹתיו ,וְכִּ יֵּ -מת ,יֹואָ ב ַׂשר-
ֹאמר הֲ ַדד אֶ ל-פַ ְרעֹהַ ,שלְ חֵּ נִּ י וְאֵּ לֵּ ְך אֶ ל-אַ ְרצִּ י
הַ צָ בָ א; וַי ֶ

ֹאמר לֹו אֵּ ְלכָה נָא וְאָ שּובָ ה אֶ ל-
ָשב אֶ ל-י ֶֶתר חֹ ְתנֹו ,וַי ֶ
ֹשה ַוי ָ
ַויֵּלֶ ְך מ ֶ
עֹודם חַ יִּ ים
אַ חַ י אֲ ֶשרְ -ב ִּמצְ ַריִּם ,וְאֶ ְראֶ ה ,הַ ָ

ֹאמר לֹו
ֹאמר הֲ ַדד אֶ ל-פַ ְרעֹ הַ ,ש ְלחֵּ נִּ י וְאֵּ לֵּ ְך אֶ ל-אַ ְרצִּ י .כב וַי ֶ
וַי ֶ
פַ ְרעֹ ה ,כִּ י ָמה-אַ ָתה חָ סֵּ ר ִּע ִּמי ,ו ְִּהנְ ָך ְמבַ ֵּקש ,לָ לֶ כֶת אֶ ל-אַ ְרצֶָך;
ֹאמר ל ֹא ,כִּ י ַשלֵּ חַ ְת ַשלְ חֵּ נִּ י.
וַי ֶ

וַיִּ גְ ַדל הַ יֶלֶ ד ,ו ְַת ִּבאֵּ הּו לְ בַ ת-פַ ְרעֹ הַ ,וי ְִּהי-לָ ּהְ ,לבֵּ ן

ו ֵַּתלֶ ד לֹו אֲ חֹות ַת ְח ְפנֵּיס ,אֵּ ת גְ נֻבַ ת ְבנֹו ,ו ִַּתגְ ְמלֵּ הּו ַת ְח ְפנֵּסְ ,בתֹוְך
בֵּ ית פַ ְרעֹ ה; ַוי ְִּהי גְ נֻבַ ת בֵּ ית פַ ְרעֹ הְ ,בתֹוְך ְבנֵּי פַ ְרעֹ ה
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ֵּשב עַ ל-הַ ְבאֵּ ר"
ֵּשב ְבאֶ ֶרץִּ -מ ְדיָן ַוי ֶ
ֹשה ִּמ ְפנֵּי פַ ְרעֹ הַ ,וי ֶ
וַיִּ ְב ַרח מ ֶ

ארןַ ,ו ָיבֹאּו
ארן; וַיִּ ְקחּו אֲ נ ִָּשים ִּע ָמם ִּמפָ ָ
ַוי ָֻקמּוִּ ,מ ִּמ ְדיָןַ ,ו ָיבֹאּו ,פָ ָ
ִּמצְ ַריִּם אֶ ל-פַ ְרעֹ ה ֶמלֶ ְךִּ -מצְ ַריִּם ,וַיִּ ֶתן-לֹו בַ יִּת וְלֶ חֶ ם אָ ַמר לֹו ,וְאֶ ֶרץ
נ ַָתן לֹו

Similarities between Shlomo and Pharoh .9
Pharoh
וַיִּ בֶ ן עָ ֵּרי ִּמ ְסכְ נֹותְ ,לפַ ְרעֹ ה--אֶ תִּ -פתֹם ,וְאֶ תַ -רעַ ְמסֵּ ס ְ .וכַאֲ ֶשר יְעַ נּו•
אֹ תֹו ,כֵּן י ְִּרבֶ ה ְוכֵּן יִּפְ רֹץ; ַוי ָֻקצּוִּ ,מ ְפנֵּי ְבנֵּי י ְִּׂש ָראֵּ ל ַ .ו ַיע ֲִּבדּו ִּמצְ ַריִּם
אֶ תְ -בנֵּי י ְִּׂש ָראֵּ לְ ,בפָ ֶרְך ַ .וי ְָמ ְררּו אֶ ת-חַ יֵּיהֶ ם בַ ֲעב ָֹדה ָק ָשהְ ,בחֹ ֶמר
ּוב ְלבֵּ נִּ יםְ ,
ִּ
ּובכָלֲ -עב ָֹדה ,בַ ָש ֶדה--אֵּ ת ,כָלֲ -עב ָֹד ָתם ,אֲ ֶשר-עָ ְבדּו בָ הֶ ם•,
ְבפָ ֶרְך
•
•

Shlomo
מֹושל ְבכָל-הַ ַמ ְמלָ כֹותִּ --מן-הַ נָהָ ר אֶ ֶרץ
ֵּ
ּושֹלמֹה ,הָ יָה
* ְ
ְפ ִּל ְש ִּתים ,וְעַ ד גְ בּול ִּמצְ ָריִּם :מַ גִּ ִּשים ִּמנְ חָ ה וְעֹ ְב ִּדים אֶ ת-
ְשֹלמֹה ,כָל-י ְֵּמי חַ יָיו.
ְבּוסי,
נֹותר ִּמן-הָ אֱ מ ִֹּרי הַ ִּח ִּתי הַ ְפ ִּרזִּ י ,הַ ִּחּוִּ י וְהַ י ִּ
* כָל-הָ עָ ם הַ ָ
אֲ ֶשר ל ֹאִּ -מ ְבנֵּי י ְִּׂש ָראֵּ ל ,הֵּ ָמה .כא ְבנֵּיהֶ ם ,אֲ ֶשר נ ְֹתרּו
ימם; ַו ַיעֲלֵּ ם
אַ חֲ ֵּריהֶ ם בָ אָ ֶרץ ,אֲ ֶשר ל ֹא-יָכְ לּו ְבנֵּי י ְִּׂש ָראֵּ לְ ,להַ חֲ ִּר ָ
ְשֹלמֹה ְל ַמס-עֹבֵּ ד ,עַ ד הַ יֹום הַ זֶה.
* כִּ י-הּוא ר ֶֹדה ְבכָל-עֵּ בֶ ר הַ נָהָ רִּ ,מ ִּת ְפסַ ח וְעַ ד-עַ זָהְ --בכָל-
ַמ ְלכֵּי ,עֵּ בֶ ר הַ נָהָ ר
ֹלשת
* לְ בַ ד ִּמ ָש ֵּרי הַ נִּ צָ ִּבים ִּל ְשֹלמֹה ,אֲ ֶשר עַ ל-הַ ְמלָ אכָהְ ,ש ֶ
ּושֹלש ֵּמאֹות--הָ ר ִֹּדים בָ עָ ם ,הָ עֹ ִּׂשים בַ ְמלָ אכָה".
אֲ לָ ִּפיםְ ,

ֹלתם;
ַוי ִָּׂשימּו עָ לָ יו ָׂש ֵּרי ִּמ ִּסיםְ ,ל ַמעַ ן עַ נֹתֹו ְב ִּס ְב ָ

ֹלשים
ַויַעַ ל הַ ֶמלֶ ְך ְשֹלמֹה ַמסִּ ,מכָל-י ְִּׂש ָראֵּ ל; ַוי ְִּהי הַ ַמסְ ,ש ִּ
אֶ לֶ ף ִּאיש .
ְוזֶה ְדבַ ר-הַ ַמס אֲ ֶשר-הֶ עֱלָ ה הַ ֶמלֶ ְך ְשֹלמֹה

"וַיִּ בֶ ן עָ ֵּרי ִּמ ְסכְ נֹותְ ,לפַ ְרעֹה

וְאֵּ ת כָל-עָ ֵּרי הַ ִּמ ְסכְ נֹות ,אֲ ֶשר הָ יּו ִּל ְשֹלמֹה ,וְאֵּ ת עָ ֵּרי הָ ֶרכֶב,
וְאֵּ ת עָ ֵּרי הַ פָ ָר ִּשים

ַויְמָ ְררּו אֶ ת-חַ יֵּיהֶ ם בַ ֲעב ָֹדה ָק ָשה",

* ִּתכְ בַ ד הָ ֲעב ָֹדה עַ ל-הָ אֲ נ ִָּשיםְ ,ו ַיעֲׂשּו-בָ ּה ;
*אָ ִּביָךִּ ,ה ְק ָשה אֶ תֻ -עלֵּ נּו; וְאַ ָתה עַ ָתה הָ ֵּקל ֵּמ ֲעב ַֹדת אָ ִּביָך
ּומ ֻעלֹו הַ כָבֵּ ד אֲ ֶשר-נ ַָתן עָ לֵּ ינּוְ --ונַעַ ְב ֶד ָך...
הַ ָק ָשהֵּ ,

הֹוצֵּאתי אֶ ְתכֶם ֵּמאֶ ֶרץ ִּמצְ ַריִּםִּ ,מ ְהיֹ ת לָ הֶ ם,
ִּ
אֲ נִּ י יְהוָה אֱ ֹלהֵּ יכֶם ,אֲ ֶשר
עֲבָ ִּדים; וָאֶ ְשבֹר מֹטֹ ת ֻע ְלכֶם

אָ ִּבי ִּהכְ ִּביד אֶ תֻ -ע ְלכֶם ,וַאֲ נִּ י א ִֹּסיף עַ ל-ע ְֻלכֶם; אָ ִּבי ,יִּסַ ר
שֹוטים ,וַאֲ נִּ י ,אֲ יַסֵּ ר אֶ ְתכֶם בָ עַ ְק ַר ִּבים
אֶ ְתכֶם בַ ִּ

 .10דברים י"ז ,טז  -יז
סּוסים ,וְל ֹא-י ִָּשיב אֶ ת-הָ עָ ם ִּמצְ ַרי ְָמהְ ,ל ַמעַ ן הַ ְרבֹות סּוס; וַיהוָה ,אָ ַמר לָ כֶם ,ל ֹא ת ִֹּספּון לָ שּוב בַ ֶד ֶרְך הַ זֶה ,עֹוד .ולא
" ַרק ,ל ֹא-י ְַרבֶ ה-לֹו ִּ
ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד"
Moreover, he shall not keep many horses or send people back to Egypt to add to his horses, since the LORD
has warned you, “You must not go back that way again. And he shall not have many wives, lest his heart go
astray; nor shall he amass silver and gold to excess.
 .11ישעיהו ל' ,א-ב ,טז; ל"א ,א
רּוחיְ --ל ַמעַ ן ְספֹות חַ טָ את ,עַ ל-חַ טָ את .ב הַ הֹ ְלכִּ ים לָ ֶר ֶדת
סֹור ִּרים ,נְ אֻ ם-יְהוָה ,לַ עֲׂשֹות עֵּ צָה וְל ֹא ִּמנִּ י ,ו ְִּלנְ סְֹך ַמסֵּ כָה וְל ֹא ִּ
" הֹוי בָ נִּים ְ
ֹאמרּו ל ֹא-כִּ י עַ ל-סּוס נָנּוס ,עַ ל-כֵּן ְתנּוסּון; וְעַ לַ -קל נִּ ְרכָב ,עַ ל-כֵּן
ּופי ל ֹא ָשאָ לּו; לָ עֹוז ְב ָמעֹוז פַ ְרעֹ ה ,וְלַ ְחסֹות ְבצֵּ ל ִּמצְ ָריִּם ....טז וַת ְ
ִּמצְ ַריִּםִּ ,
ִּשעֵּ נּו; וַיִּ ְב ְטחּו עַ לֶ -רכֶב כִּ י ָרב ,וְעַ ל פָ ָר ִּשים כִּ י-עָ צְ מּו ְמאֹ ד--וְל ֹא ָשעּו עַ לְ -קדֹוש
סּוסים י ָ
י ִַּקלּו ר ְֹדפֵּ יכֶם א הֹוי הַ יֹ ְר ִּדים ִּמצְ ַריִּם ְלעֶ זְ ָרה ,עַ לִּ -
י ְִּׂש ָראֵּ ל ,וְאֶ ת-יְהוָה ל ֹא ָד ָרשּו "
Oh, disloyal sons! —declares the LORD— Making plans Against My wishes, Weaving schemes Against My
will, Thereby piling Guilt on guilt— Who set out to go down to Egypt Without asking Me, To seek refuge with
3

Pharaoh, To seek shelter under the protection of Egypt. ..“No,” you declared. “We shall flee on steeds”—
Therefore you shall flee! “We shall ride on swift mounts”— Therefore your pursuers shall prove swift!
Ha! Those who go down to Egypt for help And rely upon horses! They have put their trust in abundance of
chariots, In vast numbers of riders, And they have not turned to the Holy One of Israel, They have not sought
the LORD.
כג- ו, שמות י"ד.12
,כג וַיִּ ְר ְדפּו ִּמצְ ַריִּם. כֻלֹו- עַ ל,ְש ִּל ִּשם
ָ  ֶרכֶב ִּמצְ ָריִּם; ו, ְוכֹל,מֵּ אֹות ֶרכֶב בָ חּור- ֵּשש,ז וַיִּ ַקח.  לָ ַקח ִּעמֹו,עַ מֹו- ִּרכְ בֹו; וְאֶ ת- אֶ ת," ו ַוי ְֶאסֹר
". הַ יָם,תֹוְך- אֶ ל: ִּרכְ בֹו ּופָ ָר ָשיו,כֹל סּוס פַ ְרעֹ ה--ַו ָיבֹאּו אַ חֲ ֵּריהֶ ם
He ordered his chariot and took his men with him; he took six hundred of his picked chariots, and the rest of
the chariots of Egypt, with officers in all of them… The Egyptians came in pursuit after them into the sea, all of
Pharaoh’s horses, chariots, and horsemen.
ו, מל"א ה.13
". פָ ָר ִּשים,עָ ָׂשר אֶ לֶ ף-ּושנֵּים
ְ ; ְל ֶמ ְרכָבֹו--סּוסים
ִּ  אַ ְרבָ עִּ ים אֶ לֶ ף אֻ ְרוֹ ת," ו ַוי ְִּהי ִּל ְשֹלמֹה
Solomon had 40,000 stalls of horses for his chariotry and 12,000 horsemen.
 כב,מל"א ט
".  ּופָ ָר ָשיו,ְׂש ֵּרי ִּרכְ בֹו
ָ  ו,ישיו
ָ ְש ִּל
ָ ְׂש ָריו ו
ָ  ַועֲבָ ָדיו ו,נְשי הַ ִּמ ְלחָ ָמה
ֵּ ַהֵּ ם א-" כִּ י
But he did not reduce any Israelites to slavery; they served, rather, as warriors and as his attendants, officials,
and officers, and as commanders of his chariotry and cavalry.
 כו,מל"א י
"...;עָ ָׂשר אֶ לֶ ף פָ ָר ִּשים-ּוש ֵּנים
ְ , ֵּמאֹות ֶרכֶב-לֹו אֶ לֶ ף וְאַ ְרבַ ע- ַוי ְִּהי, ֶרכֶב ּופָ ָר ִּשים," ַויֶאֱ סֹף ְשֹלמֹה
Solomon assembled chariots and horses. He had 1,400 chariots and 12,000 horses, which he stationed in the
chariot towns and with the king in Jerusalem.
מג- מא, מל' א ח.14
י ְָדָך- וְאֶ ת, ִּש ְמָך הַ גָדֹול- אֶ ת,מב כִּ י י ְִּש ְמעּון.  ְל ַמעַ ן ְש ֶמָך,חֹוקה
ָ  הּוא; ּובָ א מֵּ אֶ ֶרץ ְר, ֵּמעַ ְמָך י ְִּׂש ָראֵּ ל- אֲ ֶשר ל ֹא,הַ נָכְ ִּרי- אֶ ל," מא ְוגַם
--י ְִּק ָרא אֵּ לֶ יָך הַ נָכְ ִּרי- כְ ֹכל אֲ ֶשר,ית
ָ  וְעָ ִּׂש, ְמכֹון ִּש ְב ֶתָך,מגאַ ָתה ִּת ְש ַמע הַ ָש ַמיִּם. הַ בַ יִּת הַ זֶ ה- אֶ ל, ּוזְ ֹרעֲָך הַ נְ טּויָה; ּובָ א ו ְִּה ְתפַ לֵּ ל,הַ חֲ ז ָָקה
" . יתי
ִּ ִּהַ בַ יִּת הַ זֶ ה אֲ ֶשר בָ נ- ִּש ְמָך נִּ ְק ָרא עַ ל- כִּ י, וְלָ ַדעַ ת, לְ י ְִּראָ ה אֹ ְתָך כְ עַ ְמָך י ְִּׂש ָראֵּ ל, ְש ֶמָך-עַ ֵּמי הָ אָ ֶרץ אֶ ת-ְל ַמעַ ן י ְֵּדעּון כָל
“Or if a foreigner who is not of Your people Israel comes from a distant land for the sake of Your name— for
they shall hear about Your great name and Your mighty hand and Your outstretched arm—when he comes to
pray toward this House, oh, hear in Your heavenly abode and grant all that the foreigner asks You for. Thus all
the peoples of the earth will know Your name and revere You, as does Your people Israel; and they will
recognize that Your name is attached to this House that I have built.
 יח, מלכים א יב.15
, לָ נּוס, ִּה ְתאַ ֵּמץ לַ עֲלֹות בַ ֶמ ְרכָבָ ה, ַו ָימֹת; וְהַ ֶמלֶ ְך ְרחַ ְבעָ ם, י ְִּׂש ָראֵּ ל בֹו אֶ בֶ ן- וַיִּ ְרגְ מּו כָל,הַ ַמס-אֲ ד ָֹרם אֲ ֶשר עַ ל- אֶ ת," וַיִּ ְשלַ ח הַ ֶמלֶ ְך ְרחַ ְבעָ ם
". ְרּושלָ ִּם
ָ י
King Rehoboam sent Adoram, who was in charge of the forced labor, but all Israel pelted him to death with
stones. Thereupon King Rehoboam hurriedly mounted his chariot and fled to Jerusalem.
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