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∗?איסורי המלךהאם עבר שלמה על 
  

  :)יז-טז:יז( יוהחלים עלבה מצוינים שלושה איסורים ו ,בפרשתנו מופיעה פרשת המלך
א  ָאַמר ָלֶכם לֹ'הַרק לֹא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְולֹא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס ַו

 ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא ַיְרֶּבה ּלֹו , ְולֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו.תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד
   .ְמאֹד
עבר אכן שלמה המלך שבר וסמתייחס למתואר על שלמה המלך בספר מלכים ו אחא בהאמורא ר

  :)ו"ב ה" סנהדרין פ,מיירושל( ואלה דבריו, על שלושת האיסורים האמורים
 , עליהן מידת הדין חיללתים)הענישה=(  שלשה דברים שסחקה, אמר שלמה:אחא' אמר ר

לא ' )...א: יאא"למ (')רבות( והמלך שלמה אהב נשים נכריות' ב וכתי'לא ירבה לו נשים'
 ושנים עשר ותמרכבו סוסים  (!)ריות ֻאפים אלתויהי לשלמה ארבע' ב וכתי,'ירבה לו סוסים
ויתן המלך את הכסף ' ב וכתי'וכסף וזהב לא ירבה לו מאד' )...כה:ב ט"יהבד( 'אלף פרשים

  ). כז: יא"למ( 'בירושלם כאבנים
מעשיו של שלמה כל את לל והספר ששאין  מלמדעיון בספר מלכים  , אחאבלמרות דבריו של ר

 כל ביקורת עליו אין   והכסףריבוי הסוסים בענייןו, )יג-א:א יא"למ (וריבוי נשיאת  אלא, המלך
 משמיט רק את 1,א אפולוגטיו לשלמה הויחסש, )לא- יג:ט(ב  גם ספר דברי הימים. )כט-יד:שם י(

 ריבוי זההוא רואה ב, האדרב . והכסף לאזכר את ריבוי הסוסיםקושיריבוי הנשים אך לא רואה כל 
  .שבח גדול לשלמה

 מדוע ספר מלכים עובר , ואם כן,אלהאיסורים שני עבר שלמה על  אכן  יש לשאול אםלפיכך
  ? על כך בשתיקה

מתוארת כפי שהיא מלכות שלמה יחס ספר מלכים לכדי לענות על שאלה זו יש לבחון את 
בחלק . פרק יאלי - בפרקים אלה יש חלוקה דיכוטומית ברורה בין פרקים א. מפרק א עד פרק יא

גולת הכותרת ו ,מגיע לשיאיםהוא שבה זוהר  ימיכ מלכות שלמה מתוארת )י- פרקים א(הראשון 
 שלמה אליו הגיעשפל שהאר ופרק יא מת באבל. )ט- פרקים ו (המקדשבית היא בניית של מלכותו 
 שכאשר שלמה נהג הואחלוקה זו המסר העולה מ 2.נשים נכריותלו  לאחר שהרבה ,לעת זקנתו

נש בחלוקת  נע, כאשר חטא בסוף ימיואולם,  הוא זכה להישגים רבים,'כראוי והלך בדרך ה
מהתנהגות לא ראויה " מתעלם" ספר מלכים ,כדי לחדד את המסר הזה. )בימי רחבעם בנו(ממלכתו 

                                                 
∗

עבודה לשם קבלת התואר , ל לשלמה המלך" יחסם של חז–מלך והדיוט : בנושא זה עסקתי בהרחבה בעבודתי   
  .ד"גן תשס-רמת, אוניברסיטת בר אילן, דוקטור לפילוסופיה

 .402, 180' עמ, 1971 ירושלים ,אמונות ודעות בספר דברי הימים, ראו שרה יפת   1
פרשת מלכות שלמה בספר ,  חלוקה אחרת ראו אצל עמוס פריש."חלוקה מסורתית" החוקרים יםחלוקה זו מכנ   2

 . 295, 38' עמ, ו"גן תשמ-רמת, אילן- אוניברסיטת בר,  לפילוסופיהתואר דוקטורהעבודה לשם קבלת , מלכים



 2

 כסףסוסים ורבה שִהכלפיכך אף ששלמה חטא . זההזוהר ואינו מגנה אותו על  ימיבשל שלמה 
  .עליואין כל ביקורת ,  תורהיועבר על איסור

. לבת פרעהשל שלמה המלך א נישואיו ת הממחישה מגמה זו של ספר מלכים היאחרדוגמה 
על  כל ביקורתבכתוב שם  ואין ,)א:גא "למ(בראשית מלכותו של שלמה נישואים אלה מופיעים 

  : )ב-א:יא( 'נישואים אלה היו נגד מצוות הש בפרק יא מתברר אבל. מעשה זה
 מֹוֲאִבּיֹות ַעֳּמִנּיֹות ֲאדִֹמּיֹת ֵצְדִנּיֹת ְוֶאת ַּבת ַּפְרעֹהְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָאַהב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ַרּבֹות 

 ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָתבֹאּו ָבֶהם ְוֵהם לֹא ָיבֹאּו ָבֶכם ָאֵכן ַיּטּו ֶאת 'הִמן ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָאַמר  .ִחִּתּיֹת
  .  ָּבֶהם ָּדַבק ְׁשלֹמֹה ְלַאֲהָבה,לֵֹהיֶהם-ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ֱא

, כאמור?  מלבקר את שלמה על נישואים אלה בזמן תיאור ההתרחשותמדוע נמנע ספר מלכים
  . ביקורת כזו תפגע בחלוקה הדיכוטומית ובמסר של שכר ועונש

על לפיה עבר שלמה גם על האיסור להרבות סוסים וש,  שהובאה לעילאחא בדרשתו של ר
דיכוטומיה  את ה"רושבל"חכמים הן  מכמה של טרהמהיא דוגמה ל , וזהבכסףהאיסור להרבות 
 ששלמה מדגיש" רק"  אחאבראם . הזוהר שלו ימיב את חטאי שלמה גם בליטולהשל ספר מלכים 

 על התנהגותו  שלמהחכמים אחרים אף מבקרים אתהרי  , המפורשים בתורהעבר על איסורי המלך
 אפשרדוגמאות  .רואה בהן שבח גדול לשלמהאף   מלכיםספר ו,אין בהן כל איסורפרשיות שב

3.משפט הנשים וחנוכת המקדש,  של שלמה בגבעוןכמהבקשת הָח עלדרשות ביקורתיות בלמצוא 

 שלמה כחוטא פוגמים בחלוקה הדיכוטומית של ספר מלכים ומציגים את  אלהחכמיםמדוע 
כיצד .  המלךקושי להבין את המהפך שחל אצל שלמהה היאהתשובה שנראה ? ו זוהרימיכבר ב

 למלך חוטא שהיה ,שאף מלך לפניו ואחריו לא הגיע אליהםשהגיע לשיאים הצדיק מלך ההפך נ
דברי הביקורת של החכמים על שלמה באים להראות ? שותף לעבודה זרה של נשותיו בסוף ימיו

. ו פגמיםב היווכבר מראשית מלכותו  ,מאחר שכלל לא היה צדיקששלמה לא עבר מהפך בחייו 
   4.מלמד על תחילתו )ספר מלכיםשמציג כפי ( כחוטא וסופו , שדמותו היא אחידהיוצא אפוא

  
  ר גלעד ששון"ד

  המחלקה לתלמוד

                                                 
 על משפט ;)ט:ר א"שהש(ה כדי להשיג רווח חומרי וכבוד שלמה רצה בחכמ: ביקורת על בקשת החכמה   3

שערי המקדש מסרבים : ועל חנוכת המקדש; ])טז[יא :ר י"קה(שלמה אכן ביקש לחתוך את הילד החי : הנשים
 ). א"בבלי שבת ל ע(לאפשר לו להכניס את ארון הברית 

 גם מגמה הפוכה שחשוב לציין שי. ב"ראו דיון בשאלה אם אדם טוב יכול להיעשות רע בבבלי ברכות כח ע   4
כל האומר " הדרשה המפורסמת משלל, להציג את שלמה כנקי מכל רבב לאורך כל מלכותו וגם בסוף ימיו

 ).ב"בבלי שבת נו ע" (שלמה חטא אינו אלא טועה
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