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   מלך משיח בן דוד–שלמה 

  ) להציל את העולם בשלושה שלבים פשוטיםלאאיך : או(

  

  :התורה נבאה שכאשר בני ישראל יתישבו בארץ הם ירצו מלך, כזכור

  

ֶהיָך נֵֹתן ָלְך ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה  ֱאלֹ'הָהָאֶרץ ֲאֶׁשר -ָתבֹא ֶאל-ִּכי"

ׂשֹום ָּתִׂשים .  'ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי-ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך ְּכָכל' :ְוָאַמְרָּת

;  ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך. ֱאלֶֹהיָך ּבֹו'הָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְבַחר 

ּלֹו -ַיְרֶּבה-ַרק לֹא. ָאִחיָך הּוא- ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹאלֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך

 ָאַמר 'הו; ְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוסָהָעם ִמְצַר-ָיִׁשיב ֶאת-סּוִסים ְולֹא

ְולֹא , ּלֹו ָנִׁשים-ְולֹא ַיְרֶּבה. 'לֹא תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד' :ָלֶכם

ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא . ּלֹו ְמאֹד-ָהב לֹא ַיְרֶּבהְוֶכֶסף ְוָז; ָיסּור ְלָבבֹו

ֵסֶפר ִמִּלְפֵני ַהּכֲֹהִנים -ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל-ְוָכַתב לֹו ֶאת ַמְמַלְכּתֹו

 'ה-ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְיֵמי ַחָּייו-ְוָקָרא בֹו ָּכל, ְוָהְיָתה ִעּמֹו. ַהְלִוִּים

, ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְוֶאת-ָּכל-ְׁשמֹר ֶאתִל, ֱאלָֹהיו

ַהִּמְצָוה ָיִמין -ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן, ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו-ְלִבְלִּתי רּום. ַלֲעׂשָֹתם

ְּבֶקֶרב ,  הּוא ּוָבָניו,ַמְמַלְכּתֹו-ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל, ּוְׂשמֹאול

  1."ִיְׂשָרֵאל

  

המלך חייב להיות מזרע : יש פה שלוש מצוות עשה ושלוש מצוות לא תעשה, בקיצור

והוא חייב ללמוד את התורה כל , הוא חייב לכתוב שני עותקים של התורה, ישראל

אסור למלך להרבות בסוסים : הלאווים. ימי חייו כדי שיישאר חכם ועניו

אסור , )יםוגם מסמלים את מצר', שמסמלים כח צבאי בניגוד לאמונה בכח ה(

                                                 
   הלכות כלי המקדש –משנה תורה ', כ-ד"ז י" דברים י1



ואסור להרבות בכסף וזהב ) כמו שהיו לדוד המלך, 18מותר עד (להרבות בנשים 

  ).הכמות המותרת לא נקובה(

  

♦  ♥  ♦ 

  

פירוש המילה ". ָמִׁשיַח"לפני שנמשיך עם הסיפור שלנו חשוב שנבהיר את המושג 

או שמן , ך הוא לא פחות ולא יותר ממי שנמשח בשמן המשחה הקדוש"בתנ

הוא ,  שמן המשחה יש רק אחד2.במקרה של מלכים שאינם משושלת דודאפרסמון 

משיחת הכלים של : והוא משמש שלושה דברים', י מצוות ה"י משה עפ"נרקח ע

משיחת הכהנים הגדולים וכהני , )המקדש הנייד שבנו בני ישראל במדבר(המשכן 

המושג והנצרות ) ישו(עם התופעה של ישוע . ומשיחת מלכים מזרע דוד, מלחמה

אנושי או אלוהי שתפקידו לגאול את העולם -הפך לזה של מושיע על" משיח"

אז העולם אמור לבוא , 7,000או לפחות עד שנת , ולמשול על האנושות בשלום נצחי

שפרושה פשוט  Χριστός באה מהמילה היוונית Christלמרות שהמילה . לקצו

אשה ;  או למלכותלמשיחה של ישו לא היה שום קשר לשמן המשחה, "הנמשח"

  3.פשוט משחה את רגליו עם שמן ארומטי

  

עם חלוף הדורות היהודים אימצו את התפיסה הנוצרית שלפיה המשיח הוא מושיע 

ותנועות משיחיות קמו סביב דמויות כריזמטיות דוגמת שבתאי צבי , אנושי-על

רה תשעה מתוך עש; ך"תפיסה זו אינה מוזכרת בשום מקום בתנ. 'והרבי מליובביץ

ואילו האזכור היחיד , מתכוונים למלך שאול המאד אנושי" 'משיח ה"אזכורים של 

מתכוון , "הגאולה"שעליהם מבוסס כל הרעיון של , שבספרי הנביאים" משיח"של 

למרות שהוא מונה את האמונה במשיח בין ,  לדוגמה5,ם" רמב4.לכורש מלך פרס

אנושי בפקפוק וטוען שגם -למתיחס למושג של משיח ע, עשר עיקרי האמונה-שלושה

  :משיח הוא לא ינגוד או ישנה את חוקי הטבע-אם יהיה מלך

  

                                                 
מלכים שלא מזרע דוד שנמשחו בשמן '; י' תורה הלכות כלי המקדש והעובדים בו אמשנה ; ב"ל-ב"כ'  שמות ל2

  אפרסמון נמשחו מפך ואילו המלכים מזרע דוד נמשחו מקרן
  12:3יוחנן , 14:3מרקוס , 7:38לוקאס , 26:7 מתי –" הברית החדשה "3
 'ה א" ישעיהו מ4
ספר , טים בכל הזמנים ומחברו של משנה תורהאחד המפרשים הרבניים הבול, 1138-1204,  הרב משה בן מימון5

 מורה נבוכים ועוד, המצוות



, צריך לעשות אותות ומופתים, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח"

וכיוצא בדברים אלו , או מחייה מתים, ומחדש דברים בעולם

   6...שהטיפשים אומרים

  

שכנראה מהווה הצעד ם ממשיך ובתור דוגמה מזכיר את מה "רמב, באופן מרתק

  :נוצרית-הראשון לקראת האמונה במשיח גואל בהיסטוריה היהודית הלא

  

, שהרי רבי עקיבה חכם גדול מחכמי משנה היה, אין הדבר כן"...

שהוא , והוא היה אומר עליו, והוא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך

עד ,  ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח .המלך המשיח

ולא שאלו ממנו , נודע שאינו משיח, כיון שנהרג; שנהרג בעוונות

  ".לא אות ולא מופת, חכמים

  

מצביא שרבי עקיבא , לשמעון בר כוכבא" כוזב"גנאי מלשון -הינו כינוי" בן כוזבא"

 משנת 7.ה כדי לגאול את ישראל מידי הרומאים"אכן ראה כמלך משיח ששלח הקב

ד בניסיון אחרון נואש להחזיר את ארץ ישראל  בר כוכבא הוביל מר136+ עד 132+

המרד נכשל וזה היה המאמץ הרציני האחרון לזכות בריבונות . לידי עם ישראל

  .20-יהודית על ארץ ישראל עד המאה ה

  

  :ם ממשיך"רמב

  

או . אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם"

  8."נהגו נוהגאלא העולם כמ. יהיה שום חידוש במעשה בראשית

  

 זאת 9".ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם: "'מצווה היא מן התורה לבנות מקדש לה

כלשהו כדי " משיח"מצווה ככל המצוות ואין שום אינדיקציה במקרא שצריך 

 על דברי הנביאים שיבוא זמן שבו עקרון בסיסי מבוססקיים , עם זאת. לקיים אותה

בירושלים שאליו יעלו כל גויי העולם כדי לעבוד את האל האחד יהיה בית מקדש 

ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ", 10"ָהַעִּמים-ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל-ִּכי ֵביִתי ֵּבית"

                                                 
  'א ו"משנה תורה הלכות מלכים י, ם" רמב6
 'ד א"כ'  תלמוד ירושלים מסכת תענית ד7
 'א-ב"י, הלכות מלכים, משנה תורה, ם" רמב8
  'א' הלכות בית הבחירה א, משנה תורה, ם"רמב'; ה ח" שמות כ9

 'ו ז" ישעיהו נ10



אים  לזמן הזה קור11".ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה-ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא-ִיָּׂשא גֹוי ֶאל-לֹא; ְלַמְזֵמרֹות

  ". ימות המשיח"

  

כך . אין צורך למשוח בן של מלך מזרע דוד אלא אם כן יש מחלוקת לגבי הירושה

  .ועכשיו נחזור לסיפור שלנו. לכן שלמה ממש היה מלך משיח בן דוד. היה עם שלמה

  

♦  ♥  ♦ 

  

 הוא –שלמה מתחיל את שלטונו בטיפול בכמה ענינים לא סגורים שהשאיר לו אביו 

וגם מוציא להורג את אחיו החורג , ויבים מהעבר ומפנק ידיד ותיקמתפטר מכמה א

אדוניהו שבחוצפתו מבקש את אבישג השונמית לאשה בניסיון כושל לקחת לו את 

  12.המלוכה

  

לא אחרת מאשר בתו ,  שלמה מתחתן עם הראשונה בסדרה ארוכה של נשים16בגיל 

בערך בתקופה הזאת . הכפי שנרא, על זה הוא יחטוף בהמשך. מלך מצרים, של פרעה

כדי להעלות , שם נמצא מזבח הנחושת שעשה משה במדבר, שלמה הולך לגבעון

  :שלמה מבקש. נגלה אליו ושואל אותו מה הוא יכול לתת לו' שם ה. זבחים

  

 ִּכי ִמי ,טֹוב ְלָרע- ְלָהִבין ֵּבין,ַעְּמָך-ְוָנַתָּת ְלַעְבְּדָך ֵלב ׁשֵֹמַע ִלְׁשּפֹט ֶאת"

  "?ַעְּמָך ַהָּכֵבד ַהֶּזה-ּפֹט ֶאתיּוַכל ִלְׁש

  

  :מרוצה מהתשובה שלו ועונה' ה

  

-ָׁשַאְלָּת ְּלָך ָיִמים ַרִּבים ְולֹא-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא-ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת"

ְוָׁשַאְלָּת ְּלָך ָהִבין ִלְׁשמַֹע ; ְולֹא ָׁשַאְלָּת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך, ָׁשַאְלָּת ְּלָך עֶֹׁשר

ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָך ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹוָך ; ִהֵּנה ָעִׂשיִתי ִּכְדָבֶריָך, ָּפטִמְׁש

ָׁשַאְלָּת ָנַתִּתי -ְוַגם ֲאֶׁשר לֹא. ָיקּום ָּכמֹוָך-ְוַאֲחֶריָך לֹא, ָהָיה ְלָפֶניָך-לֹא

. ָיֶמיָך-ָּכל, יםָהָיה ָכמֹוָך ִאיׁש ַּבְּמָלִכ-ֲאֶׁשר לֹא ָּכבֹוד-עֶֹׁשר ַּגם-ַּגם, ָלְך

 - ַֹתי ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ָּדִויד ָאִביָך ְוִאם ֵּתֵלְך ִּבְדָרַכי ִלְׁשמֹר ֻחַּקי ּוִמְצו

  13".ָיֶמיָך-ְוַהֲאַרְכִּתי ֶאת

                                                 
 'ד' עיהו ב יש11
  ב"כ-ג"י' ב'  מלכים א12
 ד"י-'ט' ג',  מלכים א13



  

 – אבל לא רק חלום אלא חלום שהתגשם –אז שלמה מתעורר ומבין שהיה חלום 

א מבין את שפת ולהפתעתו הו, מוציא את ראשו מבעד לחלון, הוא קם ממיטתו

  14!הציפורים והחיות

  

 הנבואה –עם ישראל בארץ ישראל משגשג בצורה ללא תקדים , תחת המלך שלמה

 ושלמה 15כבר הופכת למציאות" איש תחת גפנו ותחת תאנתו"הידועה של מיכה 

מושל בכל הארץ מנהר פרת ועד מצרים וחי בשלום עם כל הארצות השכנות לאורך 

  :ך כתוב"בתנ. תפרסמת בכל העולםחכמתו מ). כמעט(כהונתו 

  

ַּכחֹול  ְורַֹחב ֵלב; ַהְרֵּבה ְמאֹד, ַוִּיֵּתן ֱאלִֹהים ָחְכָמה ִלְׁשלֹמֹה ּוְתבּוָנה"

ֶקֶדם ּוִמּכֹל -ְּבֵני-ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה ֵמָחְכַמת ָּכל .ְׂשַפת ַהָּים-ֲאֶׁשר ַעל

 ַוְיִהי ,ַוְיַדֵּבר ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ...ָהָאָדם-ֶּיְחַּכם ִמָּכלַו. ָחְכַמת ִמְצָרִים

ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ְוַעד -ִמן, ָהֵעִצים-ַוְיַדֵּבר ַעל .ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלף

-ָהֶרֶמׂש ְוַעל-ְוַעל, ָהעֹוף-ַהְּבֵהָמה ְוַעל-ַוְיַדֵּבר ַעל; ָהֵאזֹוב ֲאֶׁשר יֵֹצא ַּבִּקיר

ַמְלֵכי -ֵמֵאת ָּכל ָהַעִּמים ִלְׁשמַֹע ֵאת ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה-לַוָּיבֹאּו ִמָּכ .ַהָּדִגים

  16".ָחְכָמתֹו-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת

  

 בנין בית –בשנה הרביעית למלכותו שלמה מתחיל את המעשה הגדול של חייו 

 מטר 30 בערך –למרות שהבנין עצמו לא היה גדול במיוחד . המקדש בהר המוריה

 לא היה כדוגמתו מבחינת היופי והפאר של – מטר גובה 15ב ו  מטר רוח10 17,אורך

הוא נבנה סביב אבן ; היסוד היה נס הנדסי. המבנה והחומרים שהשתמשו בהם

הנקודה שממנה כל היקום התפשט בזמן , שנחשב לטבורו של העולם, השתיה

שם יעקב הניח את ראשו וחלם על מלאכים עולים ויורדים בסולם , הבריאה

לפי האיסלם זה הסלע שממנו מוחמד ". שער השמיים"הוא קרה למקום . לשמיים

  .איפה שנמצא היום כיפת הסלע, עלה לשמיים

  

כמויות עצומות של עצים בשביל בניית בית המקדש והארמון ששלמה בונה אחר כך 

, ידיד ותיק של אביו דוד, )במה שהיה אז פיניקים(י חירם מלך צור "מסופקות ע

                                                 
  'א' ש רבא א"שה'  ר14
 'ה' ה',  מלכים א15
 ד"י-'ט' ה',  מלכים א16
 מ" ס50בערך = כל אמה ,  אמה60 17



כל אחת , הן ענקיות, שהרבה מהן אפשר לראות עד היום, י היסודאבנ. מיער הלבנון

כאשר כל אחת שוקלת ארבעה עד , בערך מטר בגובה ובעומק ויותר ממטר באורך

, ְּכִלי ַבְרֶזל- ָּכל,ַמָּקבֹות ְוַהַּגְרֶזן"כך ש, אבנים אלה נחצבו במקום אחר. חמישה טון

  !)ו לעצמכם איזה רעש היה אם כן היו נשמעיםתאר (18."ִנְׁשַמע ַּבַּבִית ְּבִהָּבנֹתֹו-לֹא

  

19  

  

ואז כל , קירות האבן אז צופו בעץ ארז עם צורות מגולפות כך ששום אבן לא נראתה

כמויות עצומות של זהב גם שמשו . הבנין כולל הרצפה צופה בזהב מבפנים ומבחוץ

י עשר מנורות ענקיות שעמדו משני צד, השולחנות ללחם הפנים, לעשיית המזבח

ועוד הרבה כלים לבית , שני סוגים של כלי נגינה, המנורה המקורית שיוצרה במדבר

  . המקדש

  

בריכה עגולה מסיבית עשויה ממתכת יצוקה עם תבליטים , "ָים"בחצר עמד ה

, בערך חמישה מטר בקוטר ושניים וחצי בגובה, אורנמנטליים של שושנים מסביב

                                                 
 'ז' ו',  מלכים א18
   פול גוסטב דורה–" כריתת ארזים לבניית בית המקדש "19



ר היו כיורים מנחושת עם ברזים עוד בחצ.  שוורים ממתכת12שנתמכה על גבי 

מערכות המים האלו היו מעשה . שוורים וכרובים, מעוטרים עם צורות של אריות

 גבוה מכל –הנדסה מרשים בפני עצמו כיוון שבית המקדש עמד על הר המוריה 

, היה צורך בכמויות עצומות של מים בשביל פולחן המקדש, ברם. מקור מים מקומי

-הנוסע והסופר מהמאה ה? אז איך עשו את זה. ו" רחצה וכ,שתיה, ניקוי הדם הרב

  :וסיאס פורטר מסביר' ג18

  

בֵרכות שלמה פותחות לנו צוהר לטיב ולהישגים של ההנדסה "

אגרו את מימיו , הרים טהור ושופע-כאן הם ניצלו מעין. היהודית

התגברו על מכשולים טבעיים , העודפים בקפידה ותושיה מפליאה

והביאו , ַמְילמים על הרים וגיאיות לאורך כעשרה -תבנו אמ, גדולים

אני התחקיתי . אספקת מים משופעת לעיר הקודש ולמתחם המקדש

  20."אחרי אמת מים אחת לכל אורכה

  

21  

                                                 
20 Porter, Josias L., Jerusalem, Bethany and Bethlehem, London: Thomas Nelson and Sons, 1887  
21 "Pools of Solomon" – Sir Charles Wilson, Picturesque Palestine Sinai and Egypt Vol. I, London: 

J.S. Virtue and Co. 1881  

 Sir Charles Wilson, Picturesque Palestine Sinai and' ר, י הרומאים"באשר לטענה שבריכות שלמה נבנו ע
Egypt Vol. I, London: J.S. Virtue and Co. 1881 ,138, 113, 77' עמ  



" לא תעשה פסל"היהדות מפרשת את המצוה , חשוב לציין כי למרות הדעה הרווחת

י היהדות "שר עפ כא– שלפיו אסור לעשות פסלים בכלל –אחרת מאשר האיסלם 

בקודש .  את הפסללעבודהמצוה מתיחסת לעשיית פסל שמייצג את האל או 

 כחמישה –הקדשים עצמו היו שני כרובים ענקיים עשויים מעץ זית מצופה זהב 

  .מטר בגובה עם מוטת כנפיים של חמישה מטר כל אחד

  

ת מעשי  כדי לבצע א22. מטר6-שלמה גם בונה חומה מסביב לעיר ירושלים שגובהה כ

האומנות והאמנות הכבירים האלה שלמה מגייס כח עבודה אדיר , ההנדסה, הבניה

ועליהם ,  חוצבים80,000- סבלים ו70,000- פועלים מכל ישראל בנוסף ל30,000 –

 קצרה היריעה לתאר את פרטי הבנין אבל הקורא כבר יכול 23. מפקחים3,300

   .להתחיל תאר לעצמו עד כמה מפואר היה בית המקדש

  

  ...הפעם לא בחלום, מדבר אל שלמה בפעם השניה' מתישהו במשך הבניה ה

  

ֵּתֵלְך -ִאם, ַאָּתה בֶֹנה-ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר: ְׁשלֹמֹה ֵלאמֹר- ֶאל'ה-ַוְיִהי ְּדַבר"

, ַֹתי ָלֶלֶכת ָּבֶהם ִמְצו-ָּכל-ְוָׁשַמְרָּת ֶאת, ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעֶׂשה-ְּבֻחּקַֹתי ְוֶאת

ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני  – ָּדִוד ָאִביָך-ְּדָבִרי ִאָּתְך ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל-י ֶאתַוֲהִקמִֹת

  24".ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל-ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ֶאֱעזֹב ֶאת

  

לאחר שבע שנות בניה הושלם בית המקדש ושלמה אוסף את זקני ישראל וראשי 

נושאים את ארון ) שהאחיו של מ, צאצאי אהרון(השבטים כעדים כשהכהנים 

. מעיר דוד למעלה לבית המקדש, שבתוכו שני לוחות הברית הראשונים, הברית

אשר לא "בראש השנה כל הגברים שבישראל מתאספים בירושלים ומעלים זבחים 

 הכהנים נושאים את הארון לתוך בית המקדש ומניחים 25".ייספרו ולא יימנו מרוב

כשהכהנים יוצאים מקודש . ל אבן השתיהשנמצא בדיוק מע, אותו בקודש הקדשים

הסימן , ענן הכבוד: הקדשים אלהים נותן אות אדירה שכל עמלם לא היתה לשווא

הוא כורע על ; אז שלמה מדבר אל העם. ממלא את האולם, שהשכינה שורה שם

ומתחיל את נאומו המרשים והדרמטי למדי עם , פורׂש ידיו השמיימה, ברכיו

בנאום הוא מאשר את התחייבותו של עם ישראל ." בערפלאמר לשכון ' ה: "המילים

                                                 
אילת , הארכאולוגית שחפרה שם. מגדל שומרים ובנין סמוך, כולל בית שערים, 2010 קטע מהחומה נתגלה בשנת 22

  .ס" לפנה10-אישרה שמדובר בממצא מהמאה ה, מזר
  ט"כ-ז"כ' ה',  מלכים א23
  א"י' ו',  מלכים א24
זה בכל זאת מנגל " לא יספר מרוב"שגם אם זה לא ,  צאן120,000- בקר ו22,000 אחרי חנוכת הבית שלמה זובח עוד 25

 .רציני



לאלוהים וקובע את ירושלים ואת בית המקדש כמקום שאליו תפילות יופנו 

  :לדורות

  

 ,ָׁשבּו אָֹתם-ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ֲאֶׁשר-ְלָבָבם ּוְבָכל-ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְּבָכל"

, ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת, ר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתםְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁש

  26".ִלְׁשֶמָך) ָּבִניִתי(בנית -ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר

  

  27.החגיגה נמשכת עד אחרי חג סוכות ובאותה שנה לא צמים ביום הכיפורים

28  

יש את משכן ' לה: הכל מוכן לימות המשיח,  שנה אחרי יציאת מצרים487, סוף-סוף

עם ישראל חי , הכהנים עושים את עבודת הקודש, ירושליםכבודו בעיר הבחירה 

ג מצוות "ובפעם הראשונה בהיסטוריה אפשר לקיים את כל תרי, בשלום ובעושר

כל מה שנדרש זה ששלמה ימלא את הצד . הדרך סלולה לשלום נצחי בעולם. התורה

  .שלו בעסקה

  

לו הוא , וארמסיים את בניית ארמונו המפ, 30כעת בן , שלמה, שש שנים אחר כך

כיוון שהוא בנוי בצורת יער עם ארבע שורות של עמודי ארז " בית יער הלבנון"קורא 

                                                 
 ח"מ' ח'  מלכים א26
  ה"ס' ח'  מלכים א27
   לערך1700,  גלופה בעץ–ר '  אוטו אליג–" חנוכת בית המקדש של שלמה "28



אורך .  שני סוגי העצים המאפיינים את יער הלבנון–  בצורת ענפי ברושהותקר

, והוא כולל אולם מרכזי,  מטר15- מטר וגובהו כ25-ו כרוחב,  מטר50-הארמון כ

שגדול פי שתים מהאולם , בנוסף לבית לבת פרעה, לשכה לכס המלכות וחדרי שינה

  .  מענין שגודל הארמון יותר מכפול גודלו של בית המקדש29.המרכזי

  

גולת הכותרת של הארמון היא כס המלכות של שלמה שעשוי משנהב מצופה זהב 

, שר אריות מזהב ועוד חיות מזהב שעומדים זה מול זה על שש מדרגותע-עם ארבע

שבאמצעות מנגנון מתוחכם העלה את המלך ממדרגה למדרגה כאשר האריות פיזרו 

נחש התיר , נשר גדול הניח כתר על ראשו, בׂשמים עד ששני נשרים הניחו אותו בכסא

אז . ה וסככו על ראשווהאריות והנשרים נעו למעל, את גופו מְסביב רגליו של שלמה

  30.לקחה את ספר התורה של שלמה מהארון שלו והניח אותו על ברכיו, ירדה יונה

  

31  

  

                                                 
 ב"י-'ב' ז',  מלכים א29
 תרגום שני', כ-ח"י' י'  מלכים א30
כס ; הצייר מנצל את חירות היוצר) 1737-1812( אנדראס ברוגר –" שלמה מאשר את התכנית לבית המקדש "31

אברהם , משה עם לוחות הברית: שימו לב לאישים המשקיפים ממעל. המלכות של שלמה נבנה רק אחרי בית המקדש
  !אפילו פסל החירות, דוד עם הנבל, עם המאכלת



המלך שלמה מעביר , עכשיו שהכל במקום ושלמה יכול למלא את תפקידו ההיסטורי

 לעשות לא השנים הבאות בעשיית בדיוק מה שאלהים ציווה על מלכי ישראל 20את 

  ... הוא מרבה בסוסים–

  

ָעָׂשר ֶאֶלף -ּוְׁשֵנים ְלֶמְרָּכבו ֹת סּוִסים ַוְיִהי ִלְׁשלֹמֹה ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֻאְרו"

  32"ָּפָרִׁשים

  

  ...הוא מרבה בכסף

  

 ָהָאֶרץ-ְוָכל. ְלעֶֹׁשר ּוְלָחְכָמה ַוִּיְגַּדל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ִמּכֹל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ" 

. ָנַתן ֱאלִֹהים ְּבִלּבו-ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר-ֶאתִלְׁשמַֹע  ְּפֵני ְׁשלֹמֹה-ְמַבְקִׁשים ֶאת

, ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים, ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָלמֹות

ַהֶּכֶסף ִּבירּוָׁשַלִם -ַוִּיֵּתן ַהֶּמֶלְך ֶאת... ָׁשָנה ְּבָׁשָנה-ְּדַבר, ּוְפָרִדים, סּוִסים

  33"ָלרֹב ַּבְּׁשֵפָלה ָנַתן ַּכִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר ָהֲאָרִזיםְוֵאת  ָּכֲאָבִנים

  

  ...והוא מרבה בנשים

  

 ,מֹוֲאִבּיֹות :ַּפְרעֹה-ַּבת-ְוֶאת ָאַהב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ַרּבֹות ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה"

ֵני ְּב- ֶאל'ה-ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָאַמר-ִמן.  ִחִּתּיֹת,ֵצְדִנּיֹת,  ֲאדִֹמּיֹת,ַעֳּמִנּיֹות

ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי -ָאֵכן ַיּטּו ֶאת, ָיבֹאּו ָבֶכם-ָתבֹאּו ָבֶהם ְוֵהם לֹא-ִיְׂשָרֵאל לֹא

, לֹו ָנִׁשים ָׂשרֹות ְׁשַבע ֵמאֹות-ַוְיִהי. ָּבֶהם ָּדַבק ְׁשלֹמֹה ְלַאֲהָבה - ֱאלֵֹהיֶהם

  34..."ְׁשלֹׁש ֵמאֹות, ּוִפַלְגִׁשים

  

י גם בת פרעה היתה "לפי רש; ונההקורא ישים לב שהמואביות מוזכרות ראש(

  ).בניגוד לטענת רבנים אחרים שהיא התגיירה" אשה נכרית"

  

 למעט הדבר האחד שכולנו –למלך שלמה יש כל מה שאפשר רק לחלום עליו , כן

,  כפי שנראה בהמשך–וזאת הסיבה לנפילתו . אהבה אחת אמיתית: חולמים עליו

העושר והחכמה , ההערצה, ת כל הפארלמרו, ובכן. זהו הסיפור שבלב שיר השירים

                                                 
 ' ו'ה',  מלכים א32
 ז"כ-ג"כ' י',  מלכים א33
 'ג-'א א"י',  מלכים א34



אולי התאור הקולע ביותר של צמאונו . שלמה עדיין לא מרוצה, האדירים שלו

  :הבלתי נרווה ואכזבתו המרה הוא שלו

  

ָעִׂשיִתי ִלי ַּגּנֹות . ָנַטְעִּתי ִלי ְּכָרִמים, ָּבִניִתי ִלי ָּבִּתים :ַמֲעָׂשי ִהְגַּדְלִּתי"

ְלַהְׁשקֹות  ָעִׂשיִתי ִלי ְּבֵרכֹות ָמִים. ֶּפִרי-י ָבֶהם ֵעץ ָּכלְוָנַטְעִּת ּוַפְרֵּדִסים

ַּגם ; ַבִית ָהָיה ִלי-ּוְבֵני, ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות. ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים, ֵמֶהם

ָּכַנְסִּתי ִלי . ִמּכֹל ֶׁשָהיּו ְלָפַני ִּבירּוָׁשָלִם, ִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי

, ָעִׂשיִתי ִלי ָׁשִרים ְוָׁשרֹות; ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים ְוַהְּמִדינֹות, ֶּכֶסף ְוָזָהב-םַּג

ְוָגַדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ִמּכֹל ֶׁשָהָיה ְלָפַני  35.ִׁשָּדה ְוִׁשּדֹות, ְוַתֲעֻנגֹות ְּבֵני ָהָאָדם

לֹא ָאַצְלִּתי , ֵעיַניְוכֹל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו . ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִּלי; ִּבירּוָׁשָלִם

-ְוֶזה, ֲעָמִלי-ִלִּבי ָׂשֵמַח ִמָּכל-ִּכי, ִׂשְמָחה-ִלִּבי ִמָּכל-ָמַנְעִּתי ֶאת לֹא. ֵמֶהם

ּוֶבָעָמל , ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו ָיַדי-ּוָפִניִתי ֲאִני ְּבָכל. ֲעָמִלי-ָהָיה ֶחְלִקי ִמָּכל

ְוֵאין ִיְתרֹון ַּתַחת , עּות רּוַחְוִהֵּנה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְר; ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹות

  36."ַהָּׁשֶמׁש

  

לא רק ששלמה לא מנסה לטייח את תאוות . גם זה מעין וידוי, כמו שיר השירים

נטעתי , עשיתי לי,  בניתי לי–הוא אפילו מדגיש אותה שורה אחרי שורה , הבצע שלו

  .לי, לי, לי... לי

  

קנאה -מעורר-בדיוק- הלא היה במצבשלמהלא רק ש :ה הזאת חשוב לזכורדוקבנ

 וכולם הרי אוהבים את –האנדרדוג האולטימטיבי , דוד" בן של"של להיות ה

אלא שאמו ונתן הנביא כפו עליו את ,  הוא מעולם לא ביקש להיות מלך–האנדרדוג 

לא ניתנה לא , משה, כמו עוד מנהיג גדול בישראל.  בלבד12התפקיד כשהיה בן 

' זווית הראיה של שלמה כשאנחנו נזכרים בדברי ההרבה יותר קל לראות מ. ברירה

  :אליו כשהיה עוד נער

  

ָהָיה ָכמֹוָך -ֲאֶׁשר לֹא ָּכבֹוד-עֶֹׁשר ַּגם-ַּגם, ָׁשַאְלָּת ָנַתִּתי ָלְך-ְוַגם ֲאֶׁשר לֹא"

  ."ָיֶמיָך-ָּכל, ִאיׁש ַּבְּמָלִכים

  

 שני –ד גם ניתנו לו עושר וכבו, לא רק שלא היתה לו ברירה אלא להפוך למלך

, יתר על כן.  שהוא בכלל לא ביקש–המכשולים הגדולים למי ששואף להיות צדיק 

                                                 
 . נרחיב עליהם בהמשך- כלי נגינה 35
 א"י-'ד'  קהלת ב36



ואילו המתנה של חיים ארוכים , האלה ללא תנאי" מתנות"אלהים נתן לו את שתי ה

, וכמו שקורה הרבה עם מתנות שלא עמלנו בשבילם. הותנתה בדבקותו במצוות

  :אופן בוטה בספרו קהלתכפי שהוא מבטא ב, לשלמה יש יחס ציני לעושרו

  

  37".ַהּכֹל-ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת"...

  

  :שוב מֵסֶפר קהלת, גם חכמתו לא כל כך ערבה לו

  

  38"ָּכַעס ְויֹוִסיף ַּדַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב-ִּכי ְּברֹב ָחְכָמה ָרב"

  

 –ך "התנ,  עוד נקודה שכדאי לציין כאן היא שלמרות כל האנשים הסובבים אותו

, שלא כמו דוד.  מצייר את שלמה כאדם בודד– שהוא בעצמו כתב כולל הספרים

ך שיש לשלמה אף חבר "לא מוזכר בתנ, י עמו"שהיו לו חברויות גדולות ונאהב ע

 –אמו של בנו הרשע רחבעם ,  נעמה–ורק אחת ממאות נשותיו ופלגשיו , אחד

מנם א". בת פרעה"נקראת פשוט , אשתו הראשונה, אפילו בת פרעה. מוזכרת בשם

ָנָתן -ָזבּוד ֶּבן" מוזכר ביניהם 39כששלמה ממנה את בעלי התפקידים בתחילת כהונתו

. אבל זהו תפקיד רשמי וזאת גם הפעם האחרונה שהוא מופיע" ֵרֶעה ַהֶּמֶלְך, ּכֵֹהן

עשר (ך מספק לנו את שמותיהן של כל שמונה הנשים של דוד "התנ, לשם השוואה

ים עצמו אנחנו רואים שכאשר לרועה יש  בשיר השיר40).האחרות היו פילגשים

). 'ג' א', ז' ג(ראש וחנפנים -י שומרי"שלמה עצמו מוקף ע, )'ז' א(חברים בין הרועים 

 41,שבע-האנשים היחידים שיש לו איתם משהו קרוב ליחס אינטימי הם אמו בת

שעוד נראה אם  (42ושעושה לו עטרה לחתונתו עם השולמית, שממשיכה לייעץ לו

שכאמור סיפק לו כמויות עצומות של עצים , וחירם מלך צור, ) בה בכללהוא ישתמש

. שלמה מתגמל אותו עם עשרים ערים בגליל. ופועלים לבניית בית המקדש וארמונו

  ...אבל כשחירם הולך לראות את הערים

  

                                                 
 ט"י'  קהלת י37
  ח"י'  קהלת א38
 'ה' ד'  מלכים א39
 ג"י' ה' ק על שמואל ב"רד'  ר40
  א"משלי ל'  ר41
  א"י' ש ג" שה42



ְולֹא ָיְׁשרּו  לֹו ְׁשלֹמֹה-ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנַתן-ַוֵּיֵצא ִחיָרם ִמּצֹר ִלְראֹות ֶאת"

ַוִּיְקָרא ָלֶהם ? ָנַתָּתה ִּלי ָאִחי-ָמה ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר: ַוּיֹאֶמר. ְּבֵעיָניו

  43." ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה'ֶאֶרץ ָּכבּול'

  

  ...לחזור לסיפור שלנו

  

אבל . היה מוכן לסבול אפילו את העבירות הבוטות ביותר על מצוותיו' כנראה שה

  ...בסוף שלמה עובר כל גבול

  

 ְלָבבו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים- ָנָׁשיו ִהּטּו ֶאת44,י ְלֵעת ִזְקַנת ְׁשלֹמֹהַוְיִה"

ַאֲחֵרי  ַוֵּיֶלְך ְׁשלֹמֹה.  ֱאלָֹהיו ִּכְלַבב ָּדִויד ָאִביו'ה-ָהָיה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם-ְולֹא

מֹה ָהַרע ַוַּיַעׂש ְׁשלֹ. ַעְׁשּתֶֹרת ֱאלֵֹהי ִצדִֹנים ְוַאֲחֵרי ִמְלּכֹם ִׁשֻּקץ ַעּמִֹנים

ָאז ִיְבֶנה ְׁשלֹמֹה ָּבָמה ִלְכמֹוׁש .  ְּכָדִוד ָאִביו'הְולֹא ִמֵּלא ַאֲחֵרי ' הְּבֵעיֵני 

ְוֵכן ָעָׂשה . ּוְלמֶֹלְך ִׁשֻּקץ ְּבֵני ַעּמֹון, ְּפֵני ְירּוָׁשָלִם-ִׁשֻּקץ מֹוָאב ָּבָהר ֲאֶׁשר ַעל

  ִּבְׁשלֹמֹה'הַוִּיְתַאַּנף . ֹות ֵלאלֵֹהיֶהןַמְקִטירֹות ּוְמַזְּבח, ָנָׁשיו ַהָּנְכִרּיֹות-ְלָכל

  45." ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרָאה ֵאָליו ַּפֲעָמִים'הָנָטה ְלָבבֹו ֵמִעם -ִּכי

  

                                                 
 ב"י-א"י' ט'  מלכים א43
 .70דוד אביו חי עד גיל , כזכור.  כשהוא נפטר52שהיה רק בן זה ענין יחסי כיוון " זקנת שלמה "44
 'ט-'א ד"י',  מלכים א45



46  

  

י מי שבנה את בית "קל וחומר ע, אם יש דבר אחד שאלוהים לא סובל זה עבודה זרה

מדבר אל שלמה ' ה! זוהי עבירה ישירה על הראשונה שבעשרת הדיברות! מקדשו

  :בפעם השלישית והאחרונה

  

ְולֹא ָׁשַמְרָּת ְּבִריִתי , ּזֹאת ִעָּמְך- ַיַען ֲאֶׁשר ָהְיָתה: ִלְׁשלֹמֹה'הַוּיֹאֶמר "

ּוְנַתִּתיָה , ַהַּמְמָלָכה ֵמָעֶליָך-ָקרַֹע ֶאְקַרע ֶאת - ְוֻחּקַֹתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ָעֶליָך

ַרק . ִמַּיד ִּבְנָך ֶאְקָרֶעָּנה; ְלַמַען ָּדִוד ָאִביָך, ֶׂשָּנהְּבָיֶמיָך לֹא ֶאֱע-ַאְך. ְלַעְבֶּדָך

, ְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי  ֵׁשֶבט ֶאָחד ֶאֵּתן ִלְבֶנָך;ַהַּמְמָלָכה לֹא ֶאְקָרע ָּכל ֶאת

  47."ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי

  

ל שלמה יירש את שבנו ש? מה ההבטחה. האיום ברור. יש פה גם איום וגם הבטחה

התורה קובעת כי המלוכה עוברת מאב לבן רק ; דבר שאינו מובן מאליו, המלוכה

                                                 
  )1794-1872(יוליוס שנור פון קרולספלד , "העבודה הזרה של שלמה "46
 ג"י-א"א י"י',  מלכים א47



היה ברור ששלמה יירש את דוד רק כי .  דוד לא היה בנו של שאול48".הגון"אם הבן 

  . לעובדה הזאת תהיה חשיבות רבה בביאור שלנו. הבטיח לו' ה

  

 אותו עד שהוא נפטר מסיבות מהרגע הזה אויביו של שלמה מבית ומחוץ מייסרים

שהיה לו הכל , אלילים-ספק עובד,  בלבד כאיש ממורמר ומאוכזב52לא ידועות בגיל 

מלך המשיח שהיה יכול להציל את העולם אבל בסוף אפילו לא יכל , וזרק הכל

  .להציל את עצמו

  

♦  ♥  ♦ 
  

  : אפילוג קצר

  

לתו להעמיד יורש יכו- של שלמה הוא אי– והמפתיעים –אחד הכשלים הגדולים 

עלמות אין " הפילגשים ו300,  הנשים700למרות . או בעצם להעמיד יורש בכלל, הגון

,  כפי שראינו לעיל49.ך מספר שלשלמה היו רק שתי בנות ובן אחד"התנ, "מספר

  ":אחד העם"התורה עומדת על כך שמלך ישראל יהיה 

  

ל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא תּוַכ; ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך"

  50."ָאִחיָך הּוא-לֹא

  

אלילים ולכן  -שאמו נעמה היא עמונית עובדת, ְרַחְבָעםבנו היחיד של שלמה הוא 

היות והוא בנו היחיד של המלך הוא לא , למרות זאת. זכאותו למלכות מפוקפקת

' יומו של הרחבעם מזרז את קיום א. מהסס ליטול את המלוכה אחרי מות אביו

  :כשהעם אומר לו; מתגלה כנוכל אמיתיכשהוא 

ְוַאָּתה ַעָּתה ָהֵקל ֵמֲעבַֹדת ָאִביָך ַהָּקָׁשה ּוֵמֻעּלֹו ; ֻעֵּלנּו-ָאִביָך ִהְקָׁשה ֶאת"

  51"ַהָּכֵבד ֲאֶׁשר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדָּך

  :רחבעם עונה

                                                 
 'ז כ"י על דברים י"רש'  ר48
. פיתה את מכדה מלכת שבא, באמצעות תחבולה, שלמה, )" ְׁשּת ַג  ַנ       ַר  ְּב  ֶּכ   "" (כבוד המלכים"ת האתיופי לפי הסאגה 49

שלימים הפך למלך וייסד את השושלת ") בן החכם("חכים -בדרך חזרה לאתיופיה היא ילדה את אבנה לא
 .ך אין אזכור לכך"בתנ. הסולומונית

  ו"ט-ז" דברים י50
 'ב ד"י',  מלכים א51



 ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם עֹל ָּכֵבד ַוֲאִני ָאִבי, ְוַעָּתה.  ָעָבה ִמָּמְתֵני ָאִבי52ָקָטִּני"...

ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ; ֻעְּלֶכם-אֹוִסיף ַעל

  53."ָּבַעְקַרִּבים

54  

לשבט לוי אין נחלה (עשר השבטים בעלי נחלאות - עשרה מתוך אחד,מתוך מיאוס

מי שהיה גובה מיסים , ְבָעםָיָרמתנתקים מרחבעם ושבט יהודה וחוברים ל) גאוגרפית

מעכשיו ועד גלות בבל בני ישראל מחולקים . 'י ה"תחת שלמה ועתה נבחר למלך ע

שאלהים מותיר למען דוד , עשרת שבטי ישראל ושבט יהודה: לשני עמים עוינים

  .עבדו

  

♦  ♥  ♦ 

  

  

 

                                                 
 וך נימוסאבל זה רק מת" אצבע קטנה"י מפרש את המילה " רש52
 א"י-'ב י"י',  מלכים א53
  שארית מציור קיר בחדר מועצת העיר בזל–)  לערך1497-153( הנס הולביין הצעיר -" רחבעם "54


