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  א'התשע' אדר א                          ד"בס

  בנין המקדש כמימוש חזון הנביאים
  )רו של הרב יצחק לויועיפ ש"ע(להפטרת פרשת ויקהל 

  
 שלום עולמי - ה-ד', א ה"מל. 1

ִּכי הּוא רֶֹדה ְּבָכל ֵעֶבר ַהָּנָהר ִמִּתְפַסח ְוַעד ַעָּזה ְּבָכל ַמְלֵכי ֵעֶבר ַהָּנָהר 
  . ָּכל ֲעָבָריו ִמָּסִביב ָהָיה לֹו ִמ ָׁשלֹוםוְ 

ַוֵּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ִמָּדן ְוַעד 
  .ל ְיֵמי ְׁשלֹמֹהְּבֵאר ָׁשַבע ּכֹ

  גבולות רחבים– 'א', א ה"מל. 2
ִּתים ְוַעד ְּגבּול ּוְׁשלֹמֹה ָהָיה מֹוֵׁשל ְּבָכל ַהַּמְמָלכֹות ִמן ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּפִלְׁש 

    ִמְצָרִים ַמִּגִׁשים ִמְנָחה ְועְֹבִדים ֶאת ְׁשלֹמֹה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו
  שפע כלכלי-א "מל. 3

ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשלֹמֹה ְליֹום ֶאָחד ְׁשלִֹׁשים ּכֹר סֶֹלת ְוִׁשִּׁשים ּכֹר ) ב(: 'פרק ה
  :ָקַמח

 ְרִעי ּוֵמָאה צֹאן ְלַבד ֵמַאָּיל ּוְצִבי ֲעָׂשָרה ָבָקר ְּבִרִאים ְוֶעְׂשִרים ָּבָקר) ג(
  .  :ְוַיְחמּור ּוַבְרֻּבִרים ֲאבּוִסים

ַוְיִהי ִמְׁשַקל ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָּבא ִלְׁשלֹמֹה ְּבָׁשָנה ֶאָחת ֵׁשׁש  : כז-יד, 'פרק י
  ... ֵמאֹות ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ִּכַּכר ָזָהב

ָזָהב ָׁשחּוט ֵׁשׁש ֵמאֹות ָזָהב ַיֲעֶלה ַעל ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָמאַתִים ִצָּנה 
ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָמִגִּנים ָזָהב ָׁשחּוט ְׁשלֶֹׁשת ָמִנים ָזָהב ַיֲעֶלה . ַהִּצָּנה ָהֶאָחת

  ... ַעל ַהָּמֵגן ָהֶאָחת
  ... ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִּכֵּסא ֵׁשן ָּגדֹול ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב מּוָפז

ֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָזָהב ְוכֹל ְּכֵלי ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון ָזָהב ְוכֹל ְּכֵלי ַמְׁשֵקה הַ 
  ... ֵאין ֶּכֶסף לֹא ֶנְחָׁשב ִּביֵמי ְׁשלֹמֹה ִלְמאּוָמהָסגּור 

ַוִּיֵּתן ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהֶּכֶסף ִּבירּוָׁשַלִם ָּכֲאָבִנים ְוֵאת ָהֲאָרִזים ָנַתן ַּכִּׁשְקִמים 
  .ֲאֶׁשר ַּבְּׁשֵפָלה ָלרֹב

   חכמת שלמה–'  גא"מל .4
) כז (...ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים זֹנֹות ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוַּתֲעמְֹדָנה ְלָפָניו) טז(

ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ְּתנּו ָלּה ֶאת ַהָּילּוד ַהַחי ְוָהֵמת לֹא ְתִמיֻתהּו ִהיא 
ט ֲאֶׁשר ָׁשַפט ַהֶּמֶלְך ַוִּיְראּו ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשּפָ ) כח:(ִאּמֹו

  :ִמְּפֵני ַהֶּמֶלְך ִּכי ָראּו ִּכי ָחְכַמת ֱאלִֹהים ְּבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט
   מלכת שוא– 'יא "מל. 5
ּוַמְלַּכת ְׁשָבא ׁשַֹמַעת ֶאת ֵׁשַמע ְׁשלֹמֹה ְלֵׁשם ְיהָֹוה ַוָּתבֹא ְלַנּסֹתֹו ) א(

רּוָׁשַלְָמה ְּבַחִיל ָּכֵבד ְמאֹד ְּגַמִּלים נְֹׂשִאים ְּבָׂשִמים ַוָּתבֹא יְ ) ב:(ְּבִחידֹות
ְוָזָהב ַרב ְמאֹד ְוֶאֶבן ְיָקָרה ַוָּתבֹא ֶאל ְׁשלֹמֹה ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 

ַוַּיֶּגד ָלּה ְׁשלֹמֹה ֶאת ָּכל ְּדָבֶריָה לֹא ָהָיה ָּדָבר ֶנְעָלם ) ג:(ָהָיה ִעם ְלָבָבּה
ַוֵּתֶרא ַמְלַּכת ְׁשָבא ֵאת ָּכל ָחְכַמת ) ד:(ֶּמֶלְך ֲאֶׁשר לֹא ִהִּגיד ָלּהִמן הַ 

ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד ) ה:(ְׁשלֹמֹה ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה
ּוַמְלֻּבֵׁשיֶהם ּוַמְׁשָקיו ְועָֹלתֹו ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֵּבית } \ְמָׁשְרָתיו{\ְמָׁשְרָתו 

ַוּתֹאֶמר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ) ו:(ָוה ְולֹא ָהָיה ָבּה עֹוד רּוחַ ְיהֹ
ְולֹא ֶהֱאַמְנִּתי ַלְּדָבִרים ) ז:(ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּבַאְרִצי ַעל ְּדָבֶריָך ְוַעל ָחְכָמֶתךָ 

ְפָּת ָחְכָמה ַעד ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיַני ְוִהֵּנה לֹא ֻהַּגד ִלי ַהֵחִצי הֹוסַ 
ַאְׁשֵרי ֲאָנֶׁשיָך ַאְׁשֵרי ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ) ח:(ָוטֹוב ֶאל ַהְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתי

ְיִהי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ) ט:(ָהעְֹמִדים ְלָפֶניָך ָּתִמיד ַהּׁשְֹמִעים ֶאת ָחְכָמֶתךָ 
ַאֲהַבת ְיהָֹוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּברּוְך ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּבָך ְלִתְּתָך ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ְּב 

  :ְלעָֹלם ַוְיִׂשיְמָך ְלֶמֶלְך ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה
בעצמתו , בעליונותו של שלמההכרת אומות העולם –'יא "מל. 6

  וחכמתו 
ַוָּיבֹאּו ִמָּכל ָהַעִּמים ִלְׁשמַֹע ֵאת ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה ֵמֵאת ָּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ 

 ).יד', שם ה(             ֶאת ָחְכָמתֹוֲאֶׁשר ָׁשְמעּו 
ְוָכל ָהָאֶרץ . ַוִּיְגַּדל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ִמּכֹל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְלעֶֹׁשר ּוְלָחְכָמה
. לִֹהים ְּבִלּבֹו- ְמַבְקִׁשים ֶאת ְּפֵני ְׁשלֹמֹה ִלְׁשמַֹע ֶאת ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר ָנַתן אֱ 

י ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכלֵ 
  ).כה-כג', שם י(          .סּוִסים ּוְפָרִדים ְּדַבר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה

  ב"י כ"דבה. 7
ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ֶזה הּוא ֵּבית ְיהָֹוה ָהֱאלִֹהים ְוֶזה ִּמְזֵּבַח ְלעָֹלה ) א(

  ):ש זה עתהגורן ארנן היבוסי שהוא רכ (ְלִיְׂשָרֵאל

ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְכנֹוס ֶאת ַהֵּגִרים ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעֵמד חְֹצִבים ) ב(
ּוַבְרֶזל ָלרֹב ַלִּמְסְמִרים ) ג:(ַלְחצֹוב ַאְבֵני ָגִזית ִלְבנֹות ֵּבית ָהֱאלִֹהים

) ד:(ב ֵאין ִמְׁשָקלְלַדְלתֹות ַהְּׁשָעִרים ְוַלְמַחְּברֹות ֵהִכין ָּדִויד ּוְנחֶֹׁשת ָלרֹ
ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ְלֵאין ִמְסָּפר ִּכי ֵהִביאּו ַהִּצידִֹנים ְוַהּצִֹרים ֲעֵצי ֲאָרִזים ָלרֹב 

  :ְלָדִויד
ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ְׁשלֹמֹה ְבִני ַנַער ָוָרְך ְוַהַּבִית ִלְבנֹות ַליהָֹוה ְלַהְגִּדיל ) ה(

ָרצֹות ָאִכיָנה ָּנא לֹו ַוָּיֶכן ָּדִויד ָלרֹב ְלַמְעָלה ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלָכל ָהאֲ 
ַוִּיְקָרא ִלְׁשלֹמֹה ְבנֹו ַוְיַצֵּוהּו ִלְבנֹות ַּבִית ַליהָֹוה ֱאלֵֹהי ) ו:(ִלְפֵני מֹותֹו

ֲאִני ָהָיה ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות } \ְּבִני{\ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְׁשלֹמֹה ְּבִנו ) ז:(ִיְׂשָרֵאל
ַוְיִהי ָעַלי ְּדַבר ְיהָֹוה ֵלאמֹר ָּדם ָלרֹב ָׁשַפְכָּת ) ח:(ה ֱאלָֹהיַּבִית ְלֵׁשם ְיהֹוָ 

ּוִמְלָחמֹות ְּגדֹלֹות ָעִׂשיָת לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ִּכי ָּדִמים ַרִּבים ָׁשַפְכָּת 
ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ָלְך הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה ַוֲהִנחֹוִתי לֹו ) ט:(ַאְרָצה ְלָפָני

ל אֹוְיָביו ִמָּסִביב ִּכי ְׁשלֹמֹה ִיְהֶיה ְׁשמֹו ְוָׁשלֹום ָוֶׁשֶקט ֶאֵּתן ַעל ִמּכָ 
הּוא ִיְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן ַוֲאִני לֹו ְלָאב ) י:(ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָמיו

  :ַוֲהִכינֹוִתי ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעד עֹוָלם
ְיִהי ְיהָֹוה ִעָּמְך ְוִהְצַלְחָּת ּוָבִניָת ֵּבית ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַּכֲאֶׁשר ַעָּתה ְבִני ) יא(

ַאְך ִיֶּתן ְּלָך ְיהָֹוה ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִויַצְּוָך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִלְׁשמֹור ) יב:(ִּדֶּבר ָעֶליךָ 
ֶאת ָאז ַּתְצִליַח ִאם ִּתְׁשמֹור ַלֲעׂשֹות ) יג:(ֶאת ּתֹוַרת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ 

ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ַעל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק 
  :ֶוֱאָמץ ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחת

ְוִהֵּנה ְבָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ְיהָֹוה ָזָהב ִּכָּכִרים ֵמָאה ֶאֶלף ְוֶכֶסף ) יד(
ַּבְרֶזל ֵאין ִמְׁשָקל ִּכי ָלרֹב ָהָיה ְוֵעִצים ֶאֶלף ֲאָלִפים ִּכָּכִרים ְוַלְּנחֶֹׁשת ְולַ 
ְוִעְמָך ָלרֹב עֵֹׂשי ְמָלאָכה חְֹצִבים ) טו:(ַוֲאָבִנים ֲהִכינֹוִתי ַוֲעֵליֶהם ּתֹוִסיף

ַלָּזָהב ַלֶּכֶסף ְוַלְּנחֶֹׁשת ) טז:(ְוָחָרֵׁשי ֶאֶבן ָוֵעץ ְוָכל ָחָכם ְּבָכל ְמָלאָכה
  : ַוֲעֵׂשה ִויִהי ְיהָֹוה ִעָּמךְ ְוַלַּבְרֶזל ֵאין ִמְסָּפר קּום

  :ַוְיַצו ָּדִויד ְלָכל ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ַלֲעזֹר ִלְׁשלֹמֹה ְבנֹו) יז(
ֲהלֹא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ִעָּמֶכם ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּסִביב ִּכי ָנַתן ְּבָיִדי ֵאת ) יח(

ַעָּתה ְּתנּו ) יט:(י ַעּמֹויְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוִלְפנֵ 
ְלַבְבֶכם ְוַנְפְׁשֶכם ִלְדרֹוׁש ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוקּומּו ּוְבנּו ֶאת ִמְקַּדׁש ְיהָֹוה 
ָהֱאלִֹהים ְלָהִביא ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָֹוה ּוְכֵלי קֶֹדׁש ָהֱאלִֹהים ַלַּבִית 

  :ַהִּנְבֶנה ְלֵׁשם ְיהָֹוה
  
  שבספר מלכים אפרקי מלכות שלמה חלוקת . 8
  . משיחת שלמה למלך וצוואת דוד יא',  ב-' א

ּוְׁשלֹמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד : "הפרשייה נחתמת
 ).יב', ב" (ָאִביו ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו ְמאֹד

: הפרשייה נחתמת. ביסוס מלכות שלמה א',  ד-יג ', ב
ַפט ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָׁש "

לִֹהים - ַוִּיְראּו ִמְּפֵני ַהֶּמֶלְך ִּכי ָראּו ִּכי ָחְכַמת אֱ 
ַוְיִהי ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְך ַעל . ְּבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט

 ).א',  ד-כח ', ג" (ָּכל ִיְׂשָרֵאל
, שלטונו, הניצבים, השרים: ממלכת שלמה יד',  ה-ב ', ד

 .ועצמתו וחכמת, עושרו
' בניין בית ה, הברית עם חירם וחכמת שלמה נא',  ז-טו ', ה

 )'ויקהל'ו' תרומה'הפטרות  (.ובית המלך
  .ברכת שלמה ותפילתו, חנוכת המקדש 'ח

  )הפטרת פקודי(
הבטחת השושלת (מראה הלילה השני לשלמה  ט-א', ט

 ).' בתנאי שילכו בדרך ה–והמקדש 
 .לכלתהביטחונה וכ, ביסוס הממלכה כח-י', ט
 .גדולתו ותוקפו, עושרו, חכמת שלמה 'י
 .חטאי שלמה ועונשו א"י
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ַוִיְתַחֵּתן ְׁשלֹמֹה ֶאת ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ַּפְרעֹה ַוְיִביֶאָה 

 ְוֶאת חֹוַמת' ֶאל ִעיר ָּדִוד ַעד ַּכּלֹתֹו ִלְבנֹות ֶאת ֵּביתֹו ְוֶאת ֵּבית ה
ַעד ' ַרק ָהָעם ְמַזְּבִחים ַּבָּבמֹות ִּכי לֹא ִנְבָנה ַבִית ְלֵׁשם ה. ְירּוָׁשַלִם ָסִביב
ָלֶלֶכת ְּבֻחּקֹות ָּדִוד ָאִביו ַרק ' ַוֶּיֱאַהב ְׁשלֹמֹה ֶאת ה. ַהָּיִמים ָהֵהם

  .ַּבָּבמֹות הּוא ְמַזֵּבַח ּוַמְקִטיר
ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ְיהָֹוה ֶאל ְׁשלֹמֹה ) ה(

ַוּיֹאֶמר ְׁשלֹמֹה ַאָּתה ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדָך ָדִוד ָאִבי ) ו:(ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן ָלְך 
ת ֵלָבב ִעָּמְך ֶחֶסד ָּגדֹול ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת ּוִבְצָדָקה ּוְבִיְׁשרַ 

ַוִּתְׁשָמר לֹו ֶאת ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ַהֶּזה ַוִּתֶּתן לֹו ֵבן יֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַּכּיֹום 
ְוַעָּתה ְיהָֹוה ֱאלָֹהי ַאָּתה ִהְמַלְכָּת ֶאת ַעְבְּדָך ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי ) ז:(ַהֶּזה

ְּבתֹוְך ַעְּמָך ֲאֶׁשר ָּבָחְרָּת ְוַעְבְּדָך ) ח:(ְוָאנִֹכי ַנַער ָקטֹן לֹא ֵאַדע ֵצאת ָובֹא
ְוָנַתָּת ְלַעְבְּדָך ֵלב ׁשֵֹמַע ) ט:(ַעם ָרב ֲאֶׁשר לֹא ִיָּמֶנה ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב

ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ְלָהִבין ֵּבין טֹוב ְלָרע ִּכי ִמי יּוַכל ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ַהָּכֵבד 
) יא:( ֲאדָֹני ִּכי ָׁשַאל ְׁשלֹמֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזהַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני) י:(ַהֶּזה

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָׁשַאְלָּת ְּלָך 
ָיִמים ַרִּבים ְולֹא ָׁשַאְלָּת ְּלָך עֶֹׁשר ְולֹא ָׁשַאְלָּת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְוָׁשַאְלָּת ְּלָך 

ִהֵּנה ָעִׂשיִתי ִּכְדָבֶריָך ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָך ֵלב ָחָכם ) יב:(מַֹע ִמְׁשָּפטָהִבין ִלְׁש 
ְוַגם ) יג:(ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹוָך לֹא ָהָיה ְלָפֶניָך ְוַאֲחֶריָך לֹא ָיקּום ָּכמֹוךָ 

 ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָׁשַאְלָּת ָנַתִּתי ָלְך ַּגם עֶֹׁשר ַּגם ָּכבֹוד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹוךָ 
ְוִאם ֵּתֵלְך ִּבְדָרַכי ִלְׁשמֹר ֻחַּקי ּוִמְצֹוַתי ַּכֲאֶׁשר ) יד:(ַּבְּמָלִכים ָּכל ָיֶמיךָ 

  :ָהַלְך ָּדִויד ָאִביָך ְוַהֲאַרְכִּתי ֶאת ָיֶמיךָ 
  

  'א ה"מל. 10
ַוְיִהי ִלְׁשלֹמֹה ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֻאְרֹות סּוִסים ְלֶמְרָּכבֹו ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ) ו(

  :ף ָּפָרִׁשיםֶאלֶ 
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ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁשלֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ְיהָֹוה ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ָּכל ) א(
ַוֵּיָרא ְיהָֹוה ֶאל ְׁשלֹמֹה ֵׁשִנית ) ב:(ֵחֶׁשק ְׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות

ה ֵאָליו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלְתָך ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָ ) ג:(ַּכֲאֶׁשר ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבעֹון
ְוֶאת ְּתִחָּנְתָך ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּתה ְלָפַני ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר 

) ד:(ָּבִנָתה ָלׂשּום ְׁשִמי ָׁשם ַעד עֹוָלם ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים
 ָהַלְך ָּדִוד ָאִביָך ְּבָתם ֵלָבב ּוְביֶֹׁשר ַלֲעׂשֹות ְוַאָּתה ִאם ֵּתֵלְך ְלָפַני ַּכֲאֶׁשר

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ִּכֵּסא ) ה:(ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ֻחַּקי ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשמֹר
ַמְמַלְכְּתָך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעָֹלם ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ַעל ָּדִוד ָאִביָך ֵלאמֹר לֹא 

ִאם ׁשֹוב ְּתֻׁשבּון ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ) ו:(ל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאלִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמעַ 
ֵמַאֲחַרי ְולֹא ִתְׁשְמרּו ִמְצֹוַתי ֻחּקַֹתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ַוֲהַלְכֶּתם 

ְוִהְכַרִּתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) ז:(ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם
ָמה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוֶאת ַהַּבִית ֲאֶׁשר ִהְקַּדְׁשִּתי ִלְׁשִמי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאדָ 

  :ֲאַׁשַּלח ֵמַעל ָּפָני ְוָהָיה ִיְׂשָרֵאל ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבָכל ָהַעִּמים
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ּיֹות ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָאַהב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ַרּבֹות ְוֶאת ַּבת ַּפְרעֹה מֹוֲאִב ) א(

ִמן ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָֹוה ֶאל ְּבֵני ) ב:(ַעֳּמִנּיֹות ֲאדִֹמּיֹת ֵצְדִנּיֹת ִחִּתּיֹת
ִיְׂשָרֵאל לֹא ָתבֹאּו ָבֶהם ְוֵהם לֹא ָיבֹאּו ָבֶכם ָאֵכן ַיּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי 

  :ֱאלֵֹהיֶהם ָּבֶהם ָּדַבק ְׁשלֹמֹה ְלַאֲהָבה
ם ָׂשרֹות ְׁשַבע ֵמאֹות ּוִפַלְגִׁשים ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַוַיּטּו ָנָׁשיו ַוְיִהי לֹו ָנִׁשי) ג(

  :ֶאת ִלּבֹו
ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְׁשלֹמֹה ָנָׁשיו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ) ד(

  :ְולֹא ָהָיה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ִּכְלַבב ָּדִויד ָאִביו
 ְׁשלֹמֹה ַאֲחֵרי ַעְׁשּתֶֹרת ֱאלֵֹהי ִצדִֹנים ְוַאֲחֵרי ִמְלּכֹם ִׁשֻּקץ ַוֵּיֶלְך ) ה(

ַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ְולֹא ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהָֹוה ְּכָדִוד ) ו:(ַעּמִֹנים
  :ָאִביו

  
  ז " דברים י.13

 ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ִּכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ) יד(
ׂשֹום ) טו:(ָּבּה ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי

ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך ָּתִׂשים 
) טז:(י ֲאֶׁשר לֹא ָאִחיָך הּואָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִר 

ַרק לֹא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְולֹא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות 
ְולֹא ַיְרֶּבה ) יז:(סּוס ַויהָֹוה ָאַמר ָלֶכם לֹא תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד

ְוָהָיה ) יח:(א ַיְרֶּבה ּלֹו ְמאֹדּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹ
ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר 

ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ) יט:(ִמִּלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים
יו ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֹהָ 

ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור ) כ:(ְוֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָתם
ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹאול ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו 

  :ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל

  ' א ו"מל. 14
ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ) א(

 ְּבחֶֹדׁש ִזו הּוא ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ִלְמלְֹך ְׁשלֹמֹה ַעל ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעיתִמְצַרִים 
  ...ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליהָֹוה

  :ת ֻיַּסד ֵּבית ְיהָֹוה ְּבֶיַרח ִזוַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעי) לז(
ּוַבָּׁשָנה ָהַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּבֶיַרח ּבּול הּוא ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ָּכָלה ַהַּבִית ) לח(

  :ַוִיְבֵנהּו ֶׁשַבע ָׁשִנים} \ִמְׁשָּפָטיו{\ְלָכל ְּדָבָריו ּוְלָכל ִמְׁשָּפָטו 
  

  ' א ז"למ .15
  :ה ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיַכל ֶאת ָּכל ֵּביתֹוְוֶאת ֵּביתֹו ָּבָנה ְׁשלֹמֹ) א(
  

  'א ט"מל. 16
ַוְיִהי ִמְקֵצה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶאת ְׁשֵני ַהָּבִּתים ֶאת ֵּבית ) י(

  :ְיהָֹוה ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך 
  

  לח-לז', א ו"מל. 17
ּוַבָּׁשָנה ָהַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּבֶיַרח ּבּול . ִזוְּבֶיַרח ' ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ֻיַּסד ֵּבית ה

ָטו ַוִיְבֵנהּו ֶׁשַבע הּוא ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ָּכָלה ַהַּבִית ְלָכל ְּדָבָריו ּוְלָכל ִמְׁשּפָ 
  .ָׁשִנים

 
  ב', חא "מל. 18

ג הּוא ַוִּיָּקֲהלּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֶיַרח ָהֵאָתִנים ֶּבחָ 
  ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי

  .  
  י-ח', ב ז"דה. 19

ַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה ֶאת ֶהָחג ָּבֵעת ַהִהיא ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ָקָהל 
ַוַּיֲעׂשּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעָצֶרת . ָּגדֹול ְמאֹד ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ִמְצָרִים

ּוְביֹום ֶעְׂשִרים .  ָעׂשּו ִׁשְבַעת ָיִמים ְוֶהָחג ִׁשְבַעת ָיִמיםִּכי ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ 
ּוְׁשלָֹׁשה ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם ְלָאֳהֵליֶהם ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב 

  .ְלָדִויד ְוִלְׁשלֹמֹה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו' ַעל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה
  

  'א ב"מל. 20
י ִמֵּקץ ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ַוִּיְבְרחּו ְׁשֵני ֲעָבִדים ְלִׁשְמִעי ֶאל ָאִכיׁש ֶּבן ַוְיִה ) לט(

  ...ַמֲעָכה ֶמֶלְך ַּגת ַוַּיִּגידּו ְלִׁשְמִעי ֵלאמֹר ִהֵּנה ֲעָבֶדיָך ְּבַגת
ְמָלָכה ְוַהַּמ ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַוֵּיֵצא ַוִּיְפַּגע ּבֹו ַוָּימֹת ) מו(

  :ָנכֹוָנה ְּבַיד ְׁשלֹמֹה
  א"הגר. 21

, לאייר זיו: דהיינו, שמות אלו היו קוראים אותם קודם שגלו לבבל
ושמות שלנו דהיינו , ולניסן אביב, ולמרחשון בול, ולתשרי איתנים

  .ניסן אייר אחר שירדו לבבל
  )א"יא ע(ראש השנה מסכת . 22
   .]"ילנותשיש בו זיו לא-[א לאילני דאית ביה זיו "

  א', א ו"מלתרגון יונתן על . 23
  ". בירח זיו ניצניא "

  ד" זכריה י.24
ְוָהָיה ָּכל ַהּנֹוָתר ִמָּכל ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל ְירּוָׁשָלִם ְוָעלּו ִמֵּדי ָׁשָנה ) טז(

  :ְבָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלֶמֶלְך ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְוָלחֹג ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות
  מג-מא',  חא"מל. 25

ְוַגם ֶאל ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען 
ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה . ְׁשֶמךָ 

ַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָעִׂשיָת ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁש . ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה
ְּככֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהָּנְכִרי ְלַמַען ֵיְדעּון ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ְׁשֶמָך 

ַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְלִיְרָאה אְֹתָך ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל הַ 
  .ָּבִניִתי

  ז, ו"ישעיהו נ. 26
  ". תי בית תפלה יקרא לכל העמיםבי"

  כה-כד', א י"מל. 27
ְוָכל ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת ְּפֵני ְׁשלֹמֹה ִלְׁשמַֹע ֶאת ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר ָנַתן 

ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב . לִֹהים ְּבִלּבֹו- אֱ 
    .ְפָרִדים ְּדַבר ָׁשָנה ְּבָׁשָנהּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים סּוִסים ּו

ַוַּתֲעֶלה ַוֵּתֵצא ֶמְרָּכָבה ִמִּמְצַרִים ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוסּוס ַּבֲחִמִּׁשים ) כט(
  .ּוֵמָאה ְוֵכן ְלָכל ַמְלֵכי ַהִחִּתים ּוְלַמְלֵכי ֲאָרם ְּבָיָדם יִֹצאו

  
  ו"ב ה"ירושלמי סנהדרין פ. 28ּ
והמלך שלמה אהב נשים 'וכתיב ) יז, ז" ידברים(' לא ירבה לו נשים'
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