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  א'התשע' אדר א                          ד"בס

  
  בנין המקדש כמימוש חזון הנביאים

  )רו של הרב יצחק לויועיפ ש"ע(פקודילהפטרת פרשת 
  
 

, תרומה:  הפטרות 3הפטרת פרשת פקודי מסיימת סדרה של 
. המתארות את הקמת מקדש שלמה בירושלים, ויקהל ופקודי

  ).'במלכים א'  ח–' פרקים ה(
  

 באופן כללי את הרקע למלכות שלמה בשעור זה נסקור
וננסה להבין את תפיסתו של שלמה את המקדש   בירושלים
  .על רקע זה

  
   מלכות אידאלית בראשיתה–מלכות שלמה . א

  :מלכות אידאלית בכל המובניםמלכות שלמה אמורה להיות 

 .שלמה הוא המלך הראשון המולך תחת אביו •
  

 : שוררשלום עולמי •
 ום עולמישל - ה- ד', א ה"מל. 1

ִּכי הּוא רֶֹדה ְּבָכל ֵעֶבר ַהָּנָהר ִמִּתְפַסח ְוַעד ַעָּזה ְּבָכל ַמְלֵכי ֵעֶבר 
  .  ָהָיה לֹו ִמָּכל ֲעָבָריו ִמָּסִביבָׁשלֹוםַהָּנָהר וְ 

ַוֵּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ִמָּדן 
  .ל ְיֵמי ְׁשלֹמֹה ּכְֹוַעד ְּבֵאר ָׁשַבע

 
 : הם הרחבים שידעה מעודהגבולות הממלכה •
  גבולות רחבים– 'א', א ה"מל. 2

ּוְׁשלֹמֹה ָהָיה מֹוֵׁשל ְּבָכל ַהַּמְמָלכֹות ִמן ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוַעד 
    ְּגבּול ִמְצָרִים ַמִּגִׁשים ִמְנָחה ְועְֹבִדים ֶאת ְׁשלֹמֹה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו

 
 :רגילים-השפע הכלכלי מגיע לשיאים בלתי •
  שפע כלכלי-א "מל. 3

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

ֲעָׂשָרה ָבָקר ְּבִרִאים ְוֶעְׂשִרים ָּבָקר ְרִעי ּוֵמָאה צֹאן ְלַבד ֵמַאָּיל ) ג(
  .  :ְרֻּבִרים ֲאבּוִסיםּוְצִבי ְוַיְחמּור ּובַ 

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

ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָמאַתִים ִצָּנה ָזָהב ָׁשחּוט ֵׁשׁש ֵמאֹות ָזָהב 
ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָמִגִּנים ָזָהב ָׁשחּוט ְׁשלֶֹׁשת . ֶאָחתַיֲעֶלה ַעל ַהִּצָּנה הָ 

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

ן ְוכֹל ְּכֵלי ַמְׁשֵקה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָזָהב ְוכֹל ְּכֵלי ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹו
  ... ֵאין ֶּכֶסף לֹא ֶנְחָׁשב ִּביֵמי ְׁשלֹמֹה ִלְמאּוָמהָזָהב ָסגּור 

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

  
כפי שנאמר , חכמת שלמה היא שם דבר בישראל ובעולם כולו

  :שתי הנשים הזונותבמשפט 
  
  

   חכמת שלמה–'  גא"מל .4
 ...ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים זֹנֹות ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוַּתֲעמְֹדָנה ְלָפָניו) טז(
ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ְּתנּו ָלּה ֶאת ַהָּילּוד ַהַחי ְוָהֵמת לֹא ) כז(

ָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ִיְׂש ) כח:(ְתִמיֻתהּו ִהיא ִאּמֹו
ָׁשַפט ַהֶּמֶלְך ַוִּיְראּו ִמְּפֵני ַהֶּמֶלְך ִּכי ָראּו ִּכי ָחְכַמת ֱאלִֹהים ְּבִקְרּבֹו 

  :ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט
  

  :וכפי שאומרת מלכת שבא בבואה
   מלכת שוא– 'יא "מל. 5
ָוה ַוָּתבֹא ּוַמְלַּכת ְׁשָבא ׁשַֹמַעת ֶאת ֵׁשַמע ְׁשלֹמֹה ְלֵׁשם ְיהֹ) א(

ַוָּתבֹא ְירּוָׁשַלְָמה ְּבַחִיל ָּכֵבד ְמאֹד ְּגַמִּלים ) ב:(ְלַנּסֹתֹו ְּבִחידֹות
נְֹׂשִאים ְּבָׂשִמים ְוָזָהב ַרב ְמאֹד ְוֶאֶבן ְיָקָרה ַוָּתבֹא ֶאל ְׁשלֹמֹה 

ֶאת ַוַּיֶּגד ָלּה ְׁשלֹמֹה ) ג:(ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבָבּה
) ד:(ָּכל ְּדָבֶריָה לֹא ָהָיה ָּדָבר ֶנְעָלם ִמן ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר לֹא ִהִּגיד ָלּה
) ה:(ַוֵּתֶרא ַמְלַּכת ְׁשָבא ֵאת ָּכל ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה

} \ְמָׁשְרָתיו{\ּוַמֲאַכל ֻׁשְלָחנֹו ּומֹוַׁשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד ְמָׁשְרָתו 
יֶהם ּוַמְׁשָקיו ְועָֹלתֹו ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֵּבית ְיהָֹוה ְולֹא ָהָיה ָבּה ּוַמְלֻּבֵׁש 

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

ֶאיָנה ֵעיַני ְוִהֵּנה לֹא ֻהַּגד ִלי ַהֵחִצי הֹוַסְפָּת ָחְכָמה ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַוִּתְר 
ַאְׁשֵרי ֲאָנֶׁשיָך ַאְׁשֵרי ֲעָבֶדיָך ) ח:(ָוטֹוב ֶאל ַהְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתי

ְיִהי ְיהָֹוה ) ט:(ֵאֶּלה ָהעְֹמִדים ְלָפֶניָך ָּתִמיד ַהּׁשְֹמִעים ֶאת ָחְכָמֶתךָ 
ר ָחֵפץ ְּבָך ְלִתְּתָך ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהַבת ֱאלֶֹהיָך ָּברּוְך ֲאֶׁש 

  :ְיהָֹוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלעָֹלם ַוְיִׂשיְמָך ְלֶמֶלְך ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה
 
 :בעצמתו וחכמתו, העולם כולו מכיר בעליונותו של שלמה •
, בעליונותו של שלמההכרת אומות העולם –'יא "מל. 6

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

 ).יד', שם ה(             ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ָחְכָמתֹו
ְוָכל . ַוִּיְגַּדל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ִמּכֹל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְלעֶֹׁשר ּוְלָחְכָמה

לֹמֹה ִלְׁשמַֹע ֶאת ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר ָנַתן ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת ְּפֵני ְׁש 
ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב . לִֹהים ְּבִלּבֹו-אֱ 

         .ּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים סּוִסים ּוְפָרִדים ְּדַבר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה
  ).כה-כג', שם י(
 
ולתו וציווה את ראשי דוד הכין לבניין המקדש כל שביכ •

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

  ):גורן ארנן היבוסי שהוא רכש זה עתה (ְלִיְׂשָרֵאל
ל ַוַּיֲעֵמד ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְכנֹוס ֶאת ַהֵּגִרים ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵא ) ב(

ּוַבְרֶזל ָלרֹב ) ג:(חְֹצִבים ַלְחצֹוב ַאְבֵני ָגִזית ִלְבנֹות ֵּבית ָהֱאלִֹהים
ַלִּמְסְמִרים ְלַדְלתֹות ַהְּׁשָעִרים ְוַלְמַחְּברֹות ֵהִכין ָּדִויד ּוְנחֶֹׁשת ָלרֹב 

ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ְלֵאין ִמְסָּפר ִּכי ֵהִביאּו ַהִּצידִֹנים ) ד:(ֵאין ִמְׁשָקל
  :ְוַהּצִֹרים ֲעֵצי ֲאָרִזים ָלרֹב ְלָדִויד
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ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ְׁשלֹמֹה ְבִני ַנַער ָוָרְך ְוַהַּבִית ִלְבנֹות ַליהָֹוה ) ה(
ְלַהְגִּדיל ְלַמְעָלה ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלָכל ָהֲאָרצֹות ָאִכיָנה ָּנא לֹו ַוָּיֶכן 

לֹמֹה ְבנֹו ַוְיַצֵּוהּו ִלְבנֹות ַּבִית ַוִּיְקָרא ִלְׁש ) ו:(ָּדִויד ָלרֹב ִלְפֵני מֹותֹו
ֲאִני } \ְּבִני{\ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְׁשלֹמֹה ְּבִנו ) ז:(ַליהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

ַוְיִהי ָעַלי ְּדַבר ) ח:(ָהָיה ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיהָֹוה ֱאלָֹהי
ֹות ְּגדֹלֹות ָעִׂשיָת לֹא ִתְבֶנה ְיהָֹוה ֵלאמֹר ָּדם ָלרֹב ָׁשַפְכָּת ּוִמְלָחמ

ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ) ט:(ַבִית ִלְׁשִמי ִּכי ָּדִמים ַרִּבים ָׁשַפְכָּת ַאְרָצה ְלָפָני
ָלְך הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה ַוֲהִנחֹוִתי לֹו ִמָּכל אֹוְיָביו ִמָּסִביב ִּכי 

הּוא ) י:(ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָמיוְׁשלֹמֹה ִיְהֶיה ְׁשמֹו ְוָׁשלֹום ָוֶׁשֶקט ֶאֵּתן ַעל 
ִיְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן ַוֲאִני לֹו ְלָאב ַוֲהִכינֹוִתי ִּכֵּסא 

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

ַאְך ִיֶּתן ְּלָך ְיהָֹוה ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִויַצְּוָך ַעל ) יב:(ֶּבר ָעֶליךָ ַּכֲאֶׁשר ִּד 
ָאז ַּתְצִליַח ִאם ) יג:(ִיְׂשָרֵאל ְוִלְׁשמֹור ֶאת ּתֹוַרת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ 

ִּתְׁשמֹור ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת 
  :ל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחתמֶֹׁשה ַעל ִיְׂשָרֵא 

ְוִהֵּנה ְבָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ְיהָֹוה ָזָהב ִּכָּכִרים ֵמָאה ֶאֶלף ) יד(
ְוֶכֶסף ֶאֶלף ֲאָלִפים ִּכָּכִרים ְוַלְּנחֶֹׁשת ְוַלַּבְרֶזל ֵאין ִמְׁשָקל ִּכי ָלרֹב 

ְוִעְמָך ָלרֹב ) טו:(ם ּתֹוִסיףָהָיה ְוֵעִצים ַוֲאָבִנים ֲהִכינֹוִתי ַוֲעֵליהֶ 
עֵֹׂשי ְמָלאָכה חְֹצִבים ְוָחָרֵׁשי ֶאֶבן ָוֵעץ ְוָכל ָחָכם ְּבָכל 

ַלָּזָהב ַלֶּכֶסף ְוַלְּנחֶֹׁשת ְוַלַּבְרֶזל ֵאין ִמְסָּפר קּום ) טז:(ְמָלאָכה
  :ַוֲעֵׂשה ִויִהי ְיהָֹוה ִעָּמְך 

  :ֲעזֹר ִלְׁשלֹמֹה ְבנֹוַוְיַצו ָּדִויד ְלָכל ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל לַ ) יז(
ֲהלֹא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ִעָּמֶכם ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּסִביב ִּכי ָנַתן ְּבָיִדי ) יח(

ַעָּתה ) יט:(ֵאת יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוִלְפֵני ַעּמֹו
 ְוקּומּו ּוְבנּו ֶאת ְּתנּו ְלַבְבֶכם ְוַנְפְׁשֶכם ִלְדרֹוׁש ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם

ִמְקַּדׁש ְיהָֹוה ָהֱאלִֹהים ְלָהִביא ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיהָֹוה ּוְכֵלי קֶֹדׁש 
  :ָהֱאלִֹהים ַלַּבִית ַהִּנְבֶנה ְלֵׁשם ְיהָֹוה

  
 – בתנאים מיטביים מכל ההיבטיםדומה ששלמה מתחיל 

 ויכול לגשת לבניין –הפנימי והכלכלי , המדיני, הרוחני
  .צר את הממלכה מכל הבחינותהמקדש ולב

  
  )א"י-'א א"מל(המבנה של פרקי שלמה . ב

אחד עשר פרקי מלכות שלמה שבספר מלכים א נחלקים 

  1:לכמה פרשיות
  פרקי מלכות שלמה שבספר מלכים אחלוקת . 8
  . משיחת שלמה למלך וצוואת דוד יא',  ב- ' א

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

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

ַהֶּמֶלְך ַוִּיְראּו ִמְּפֵני ַהֶּמֶלְך ִּכי ָראּו ִּכי ָחְכַמת 
ַוְיִהי ַהֶּמֶלְך . טלִֹהים ְּבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמְׁשּפָ -אֱ 

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

 .עצמתו וחכמתו, עושרו
',  ז-טו ', ה

 נא
' בניין בית ה, הברית עם חירם וחכמת שלמה

 )'ויקהל'ו' תרומה'הפטרות  (.ובית המלך
  .ברכת שלמה ותפילתו, דשחנוכת המק 'ח

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

 ).' בתנאי שילכו בדרך ה–השושלת והמקדש 
 .ביטחונה וכלכלתה, ביסוס הממלכה כח-י', ט
 .גדולתו ותוקפו, עושרו, חכמת שלמה 'י
 .חטאי שלמה ועונשו א"י

 -טו ', ה (פרקי המקדשמן החלוקה הפנימית הזאת עולה כי 
מצויים בלב פרקי שלמה ) ויקהל ופקודי,  הפטרות תרומה– 'ח
  : מחלקים אותם לשלוש תקופותו

                                                 
 .29-27'החלוקה מובאת במבוא לפירוש דעת מקרא לספר מלכים עמ  1

 והתקופה פרקי המקדש,  בניין המקדשלפניהתקופה ש
  .  הבנייןלאחרש
  

-'ופרקים ט' ה- 'תעיד על כך ההקבלה הכיאסטית בין פרקים ג
  .כפי שנפרט בשורות הבאות, א"י
  

  : נאמר'פרק גבתחילת 
  ג-א', א ג"מל. 9

ַוִיְתַחֵּתן ְׁשלֹמֹה ֶאת ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ַּפְרעֹה 
ְוֶאת ' ַוְיִביֶאָה ֶאל ִעיר ָּדִוד ַעד ַּכּלֹתֹו ִלְבנֹות ֶאת ֵּביתֹו ְוֶאת ֵּבית ה

ה ַרק ָהָעם ְמַזְּבִחים ַּבָּבמֹות ִּכי לֹא ִנְבנָ . חֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ָסִביב
ָלֶלֶכת ' ַוֶּיֱאַהב ְׁשלֹמֹה ֶאת ה. ַעד ַהָּיִמים ָהֵהם' ַבִית ְלֵׁשם ה

  .ְּבֻחּקֹות ָּדִוד ָאִביו ַרק ַּבָּבמֹות הּוא ְמַזֵּבַח ּוַמְקִטיר
 

ועל ' לא נבנה בית לשם ה על כך שביקורת מרומזתיש כאן 
  . זביחת העם בבמות

  
 מהלשל' ההיראות הראשונה של הבהמשך הפרק מתוארת 

  :בגבעון
ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ְיהָֹוה ֶאל ְׁשלֹמֹה ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ) ה(

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

ת ֵלָבב ִעָּמְך ַוִּתְׁשָמר לֹו ֶאת ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ַהֶּזה ַוִּתֶּתן לֹו ֵבן ּוְבִיְׁשרַ 
ְוַעָּתה ְיהָֹוה ֱאלָֹהי ַאָּתה ִהְמַלְכָּת ) ז:(יֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַּכּיֹום ַהֶּזה

) ח:(ֶאת ַעְבְּדָך ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי ְוָאנִֹכי ַנַער ָקטֹן לֹא ֵאַדע ֵצאת ָובֹא
 ְּבתֹוְך ַעְּמָך ֲאֶׁשר ָּבָחְרָּת ַעם ָרב ֲאֶׁשר לֹא ִיָּמֶנה ְולֹא ִיָּסֵפר ְוַעְבְּדךָ 

ְוָנַתָּת ְלַעְבְּדָך ֵלב ׁשֵֹמַע ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ְלָהִבין ֵּבין טֹוב ) ט:(ֵמרֹב
ַוִּייַטב ַהָּדָבר ) י:(ְלָרע ִּכי ִמי יּוַכל ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ַהָּכֵבד ַהֶּזה

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ) יא:(י ֲאדָֹני ִּכי ָׁשַאל ְׁשלֹמֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזהְּבֵעינֵ 
ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָׁשַאְלָּת ְּלָך ָיִמים ַרִּבים 
ְולֹא ָׁשַאְלָּת ְּלָך עֶֹׁשר ְולֹא ָׁשַאְלָּת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְוָׁשַאְלָּת ְּלָך ָהִבין 

ִהֵּנה ָעִׂשיִתי ִּכְדָבֶריָך ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָך ֵלב ָחָכם ) יב:(ְׁשמַֹע ִמְׁשָּפטלִ 
) יג:(ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹוָך לֹא ָהָיה ְלָפֶניָך ְוַאֲחֶריָך לֹא ָיקּום ָּכמֹוךָ 

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

  :ּוִמְצֹוַתי ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ָּדִויד ָאִביָך ְוַהֲאַרְכִּתי ֶאת ָיֶמיךָ 
  
  .משפט שתי הנשים הזונותבסיום הפרק מסופר על ו
  

ופסוק מיוחד מוקדש ,  מתואר עושרו של שלמה'בפרק ה
  !).  פרשים12,000- אורוות ו40,000(ו למספר סוסי

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

  :ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים
  

בהמשך מרחיב הכתוב מאוד על חכמת שלמה ועל הברית עם 
  .חירם מלך צור

  
את שלמה ' המזהיר , בהיראות השנייה בגבעון, 'בפרק ט

ייחרבו המקדש , שאם לא ישמרו את המצוות והחוקים
  .והממלכה

  'א ט"מל. 11
ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁשלֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ְיהָֹוה ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ) א(

ַוֵּיָרא ְיהָֹוה ֶאל ) ב:(ְוֵאת ָּכל ֵחֶׁשק ְׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאָליו ) ג:(ר ִנְרָאה ֵאָליו ְּבִגְבעֹוןְׁשלֹמֹה ֵׁשִנית ַּכֲאֶׁש 

ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלְתָך ְוֶאת ְּתִחָּנְתָך ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּתה ְלָפַני ִהְקַּדְׁשִּתי 
ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִנָתה ָלׂשּום ְׁשִמי ָׁשם ַעד עֹוָלם ְוָהיּו ֵעיַני 

ְוַאָּתה ִאם ֵּתֵלְך ְלָפַני ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ָּדִוד ) ד:(ָּיִמיםְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַה 
ָאִביָך ְּבָתם ֵלָבב ּוְביֶֹׁשר ַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ֻחַּקי ּוִמְׁשָּפַטי 

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ִּכֵּסא ַמְמַלְכְּתָך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעָֹלם ) ה:(ִּתְׁשמֹר
 ָּדִוד ָאִביָך ֵלאמֹר לֹא ִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמַעל ִּכֵּסא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ַעל

ִאם ׁשֹוב ְּתֻׁשבּון ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ֵמַאֲחַרי ְולֹא ִתְׁשְמרּו ) ו:(ִיְׂשָרֵאל
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ִמְצֹוַתי ֻחּקַֹתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ַוֲהַלְכֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים 
ְוִהְכַרִּתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ְּפֵני ) ז:( ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהםֲאֵחִרים

ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוֶאת ַהַּבִית ֲאֶׁשר ִהְקַּדְׁשִּתי ִלְׁשִמי 
  :ֲאַׁשַּלח ֵמַעל ָּפָני ְוָהָיה ִיְׂשָרֵאל ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבָכל ָהַעִּמים

  
לי הבנייה של שלמה וביקור מלכת לאחר תיאור מפע, 'בפרק י

: בא שוב תיאור מפורט של עושרו העצום של שלמה, שבא
הכסף והזהב המצויים בממלכתו והכסף והזהב המובאים 

   - 3 מקור - . אליו
  

המתוארת בפרק , מתרגם את חכמת שלמה' דומה שפרק י
  . עושרבעיקר ל', ה
  

, םריבוי הרכב והפרשיבאותו פרק חוזרת גם ההתייחסות ל
  .מקורם של הסוסים במצריםכולל אזכור 

  
  

באהבת נשים נכריות ' של פרק ג'  מתחלפת אהבת הא"בפרק י
שהטו את לבב שלמה ובבניית הבמות לעבודה זרה ממזרח 

  .לעיר
  א"א י"מל. 12

ְוַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָאַהב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ַרּבֹות ְוֶאת ַּבת ַּפְרעֹה ) א(
ִמן ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ) ב:(ִנּיֹות ֲאדִֹמּיֹת ֵצְדִנּיֹת ִחִּתּיֹתמֹוֲאִבּיֹות ַעּמֳ 

ָאַמר ְיהָֹוה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָתבֹאּו ָבֶהם ְוֵהם לֹא ָיבֹאּו ָבֶכם 
  :ָאֵכן ַיּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם ָּבֶהם ָּדַבק ְׁשלֹמֹה ְלַאֲהָבה

ַבע ֵמאֹות ּוִפַלְגִׁשים ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַוַיּטּו ַוְיִהי לֹו ָנִׁשים ָׂשרֹות ְׁש ) ג(
  :ָנָׁשיו ֶאת ִלּבֹו

ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְׁשלֹמֹה ָנָׁשיו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ) ד(
  :ֲאֵחִרים ְולֹא ָהָיה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ִּכְלַבב ָּדִויד ָאִביו

ֲחֵרי ַעְׁשּתֶֹרת ֱאלֵֹהי ִצדִֹנים ְוַאֲחֵרי ִמְלּכֹם ִׁשֻּקץ ַוֵּיֶלְך ְׁשלֹמֹה ַא) ה(
ַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ְולֹא ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהָֹוה ) ו:(ַעּמִֹנים

  :ְּכָדִוד ָאִביו
  

מדגים , בנו של דוד, דווקא המלך הקבוע הראשון של ישראל
  :היפוכה של פרשת המלךבמעשיו את 

  ז "רים י דב.13
ִּכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ִויִרְׁשָּתּה ) יד(

ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ) טו:(ְסִביבָֹתי

ב ַאֶחיָך ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ִמֶּקרֶ 
ַרק לֹא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְולֹא ָיִׁשיב ֶאת ) טז:(ֲאֶׁשר לֹא ָאִחיָך הּוא

ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס ַויהָֹוה ָאַמר ָלֶכם לֹא תִֹספּון 
ְולֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו ) יז:(ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד

ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ) יח:(ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ְמאֹד
ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר ִמִּלְפֵני 

ָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ְוָהְיָתה ִעּמֹו וְ ) יט:(ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים
ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 

ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ) כ:(ַהּזֹאת ְוֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָתם
ִריְך ָיִמים ַעל ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹאול ְלַמַען ַיאֲ 

  :ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל
  

ומקיים זיקה , נשים וסוסים, מרבה לו כסף וזהבשלמה 
  . הדוקה עם מצרים

  
-'בפרקים ג, בראשית הדרךכל החטאים הללו מתוארים כבר 

  . מרומזת בלבדאך שם הביקורת עודנה ', ה
  

עושרו ופרסומו של ,  שבהם מגיעים חכמתו–א "י-'בפרקים ט
, איום מפורש על חורבן המקדש כבר בא –שלמה לשיאם 

מקורם של , חכמת שלמה מתורגמת בעיקר לריבוי כסף וזהב
מקומה של ואת , הסוסים הרבים במצרים מוזכר במפורש

  .עבודה זרההמביאה ל, אהבת נשים נכריות תופסת 'אהבת ה

ובית ' בין שתי היחידות הללו חוצצים פרקי בניין בית ה
  . המלך

  
 אך הם גם –פרקי המקדש הם פרקי השיא של מלכות שלמה 

  . שהביאו לנפילתו
  

שבעטיים (מפעלי הבנייה המפוארים והגדולים , חשק שלמה
הדגשת העושר העצום , )הוטלו על העם מס עובד ומס כספי

 כל אלו –) שנהייתה מוערכת בעולם כולו(והרחבת המעצמה 
  . בעולם למטרה בפני עצמה' ת המאמצעי לגילוי מלכוהפכו 

  
 בירת מלכות ישראל בחסותה של –הייעוד הנשגב שהציב דוד 

  .  לא התממש–' מלכות ה
  

, תוך העמדת עושרו, מלכות שלמה הפכה ליעד בפני עצמו
  . סוסיו ופארו בעיני העולם במרכז ענייניו, נשותיו

  
המלכות הארצית העמידה בצלה את החלום הנשגב של 

  . ' מלכות החיבורה עם
  

 הם –ובית המלך '  בניין בית ה–דווקא פרקי השיא של שלמה 
  .הם הגורם לנפילה האדירה

  
  לוח זמנים של ימי שלמה. ג

אין בידינו תיאור מסודר של פרקי הזמן השונים של חיי 
  :אך יש להניח כי הם מסודרים בסדר כרונולוגי, שלמה

וס  עוסקים במשיחת שלמה למלך ובביס'ב-'פרקים א •
 .בראשית מלכותו: דהיינו, מלכותו

  

התקופה שלפני בניין את , לדעתנו,  מתארים'ה-'פרקים ג •
 .המקדש

  

' לאחר השלמת בית ה עוסקים בתקופה שא"י-'פרקים ט •
 ).י', וראה ט(ובית המלך וחנוכת המקדש 

  

  .- 12 מקור – ".ויהי לעת זקנת שלמה":ד נאמר , א"בי •
  

  :י המקדשוינים רק בפרקתאריכים ומשכי זמן מפורשים מצ
  

,  שנים7ונמשך   למלכות שלמה4-בניין המקדש החל בשנה ה
  : לשלמה11- הוא הסתיים בשנה ה, כלומר

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

ו הּוא ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני  ְּבחֶֹדׁש זִ ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעיתֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 
  ...ִלְמלְֹך ְׁשלֹמֹה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליהָֹוה

  :ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ֻיַּסד ֵּבית ְיהָֹוה ְּבֶיַרח ִזו) לז(
ּוַבָּׁשָנה ָהַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּבֶיַרח ּבּול הּוא ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ָּכָלה ) לח(

  :ַוִיְבֵנהּו ֶׁשַבע ָׁשִנים} \ִמְׁשָּפָטיו{\ָריו ּוְלָכל ִמְׁשָּפָטו ַהַּבִית ְלָכל ְּדבָ 
  

  : שנה13את ביתו בנה שלמה 
  ' א ז"למ .15

  :ְוֶאת ֵּביתֹו ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיַכל ֶאת ָּכל ֵּביתֹו) א(
  

  'בפרק טומן האמור 
  'א ט"מל. 16

ָנה ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶאת ְׁשֵני ַהָּבִּתים ַוְיִהי ִמְקֵצה ֶעְׂשִרים ָׁש ) י(
  :ֶאת ֵּבית ְיהָֹוה ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך 

  
  , 'בית המלך נבנה לאחר בית האנו למדים כי 

  .  למלכות שלמה24-עד השנה ה, כלומר
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נחנך רק לאחר סיום בניין בית ' בית המסדר הכתובים עולה ש
  . המלך

  
 השנים 3תארים את מ' ה-'פרקים אנמצאנו למדים ש

  ;  למלכות שלמההראשונות
  

  ;  למלכותו24- עד ה4-השנים ה את 'ח- 'פרקים ו
  
  שנה40שנמשכה  (יתר שנות מלכותו את –א "י-'פרקים טו
  )).מב, א"א י"מל(
  

 למשמעות יחסו של שלמה עצמולהלן ברצוננו לסקור את 
  .'קיומו של בית ה

  

  2םוחנוכתו ומשמעות' מועדי בניין בית ה. ד
  לח-לז', א ו"מל. 17

ּוַבָּׁשָנה ָהַאַחת ֶעְׂשֵרה . ְּבֶיַרח ִזו' ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ֻיַּסד ֵּבית ה
ְּבֶיַרח ּבּול הּוא ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִמיִני ָּכָלה ַהַּבִית ְלָכל ְּדָבָריו ּוְלָכל 

 .ָטו ַוִיְבֵנהּו ֶׁשַבע ָׁשִניםִמְׁשּפָ 
  

כתום והסתיים ,  בחודש זיובשנה הרביעיתהחל ' בניין בית ה
  . בשנה האחת עשרה בירח בול, שבע שנים

  
'  בית הבתום עשרים שנות בנייןהייתה , על פי דרכנו, חנוכתו

  :בחג הסוכות, בחודש השביעיוהיא נערכה , ובית המלך
  ב', חא "מל. 18

ים ֶּבָחג ַוִּיָּקֲהלּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֶיַרח ָהֵאָתנִ 
  .  הּוא ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי

  
  :ובדברי הימים מושלמת התמונה

  י-ח', ב ז"דה. 19
ַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה ֶאת ֶהָחג ָּבֵעת ַהִהיא ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו 

ַוַּיֲעׂשּו ַּבּיֹום . ָקָהל ָּגדֹול ְמאֹד ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ִמְצָרִים
ִני ֲעָצֶרת ִּכי ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ָעׂשּו ִׁשְבַעת ָיִמים ְוֶהָחג ִׁשְבַעת ַהְּׁשִמי
ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֹׁשה ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם . ָיִמים

ְלָדִויד ' ְלָאֳהֵליֶהם ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה
  .ָרֵאל ַעּמֹוְוִלְׁשלֹמֹה ּוְלִיְׂש 

 
 מדוע החלה הבנייה רק בשנה הרביעית. 1

את ארבע השנים הראשונות הקדיש שלמה , על דרך הפשט
תהליך שהסתיים רק עם השלמת צוואת דוד , לביסוס מלכותו

  :בהריגת שמעי כתום שלושת השנים הראשונות
  'א ב"מל. 20

ֲעָבִדים ְלִׁשְמִעי ֶאל ָאִכיׁש ַוְיִהי ִמֵּקץ ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ַוִּיְבְרחּו ְׁשֵני ) לט(
  ...ֶּבן ַמֲעָכה ֶמֶלְך ַּגת ַוַּיִּגידּו ְלִׁשְמִעי ֵלאמֹר ִהֵּנה ֲעָבֶדיָך ְּבַגת

ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַוֵּיֵצא ַוִּיְפַּגע ּבֹו ַוָּימֹת ) מו(
  :ְוַהַּמְמָלָכה ָנכֹוָנה ְּבַיד ְׁשלֹמֹה

  
הריגת יואב שלמה מבסס את מלכותו על ידי , הבפרק זמן ז

יש ביכלתו לגשת לבנין , המלכות שלוורק כאשר , ואדוניהו
  . 'בית ה

  
סדר זה ממשיך ומאשר במדה רבה את מה שנאמר בגמרא 

  : כי סדר הדברים מעכב: סנהדרין כב
בנין בית  ולבסוף הכרתת עמלקאחר כך , מלכותתחילה 
  . הבחירה

  
  . ת שלמה הוא תנאי לבנין הביתביסוס מלכוגם כאן 

                                                 
כאן נעסוק . ובניין בית המלך יידון בשיעור נפרד' יחס הזמנים בין בניין בית ה  2

 .וחנוכתו כשלעצמם' ת הבמועדי בניין בי

בעקבות פסיקתא רבתי ו  (אברבנאלכיוון אחר מובא בדברי ה
  :)ז

שלמה לא רצה לעשות שימוש במה שהכין דוד המסביר כי 
 להשגת ונדרשו שלוש שנים, לצורך בניית בית המקדשאביו 

  .כל הדרוש לבניין
 
  התחלה בחודש זיו וסיום בחודש בול. 2

  :א"כתב הגר
  א"הגר. 21

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

  .ושמות שלנו דהיינו ניסן אייר אחר שירדו לבבל
  

  :הגמרא דורשת כי חודש אייר קרוי זיו משום
  )א"יא ע(ראש השנה מסכת . 22
   .]"נותשיש בו זיו לאיל-[א לאילני דאית ביה זיו "

  ; זוהרם ויופיים של הפרחים והניצנים, דהיינו
  

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

על דרך [ יבולמשמעותו אולי , בול, חודש מרחשווןשמו של 
מסתיים שכן בו , ]יבול הרים, דהיינו, )כ', איוב מ" (בול הרים"

  ; אסיף פירות השנה החולפת
  

   3".ירח ֵמיַסף ִאְבַבָּיא"וכן תרגם יונתן 
  

  : ויש בכך סמליות
ומסתיים בתקופת , מתחיל בתקופת הפריחה וההנצההבניין 

  .אסיף היבול
  
  חנוכה בתשרי. 3

בהנחה שהחנוכה אכן הייתה כתום עשרים שנות בניין בית 
  . שלמה בחר בתאריךמסתבר מאוד ש, כאחד' המלך ובית ה

  
, כהמשך לחנוכת המשכן, מקדש ייחנךשהלצפות היה מקום 

שבו , ראש חודשים, חודש מיוחד לישראל: ןבניסדווקא 
  . מתחדש הטבע

  
לבטא ברצוננו להציע כי שלמה בחר דווקא בתאריך זה כדי 

  .המקדש מיועד לעולם כולואת תפיסתו ש
   

: שהרי אין כחג הסוכות לבטא את זיקת העולם כולו למקדש
  , נגד שבעים אומות העולםכ מוקרבים בו שבעים פרים

  
'  להשתחוות למלך ה'עתידים כל הגויים לעלות לבית הובו 

  :אות ולחוג לפניו-צב

  4ד" זכריה י.24
ְוָהָיה ָּכל ַהּנֹוָתר ִמָּכל ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל ְירּוָׁשָלִם ְוָעלּו ִמֵּדי ) טז(

 ְוָלחֹג ֶאת ַחג ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלֶמֶלְך ְיהָֹוה ְצָבאֹות
  :ַהֻּסּכֹות

  
  

                                                 
,  ונקרא כן מפני הגשמים שמתחילין בו...מרחשון הוא –בירח בול : "ק פירש"ורד  3

 והארץ עשויה בולות בולות ,העלה נבל שבו – 'בירח בול' :ל" ובדברי רז.ענין מבול

 , כלומר,לבהמה מתוך הבית וירח שבו בוללין, ]ל"י, גושים גושים של עפר מפורר[

 ".כלה מן השדהשמאכל הבהמה 

שבו , משמעותו האוניברסלית של חג הסוכות נעוצה כנראה בהיותו חג האסיף  4

 .מסתיימת השנה החקלאית ומתחילה שנה חקלאית חדשה
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  :את תפיסתו שהבית נועד לעולם כולו ביטא שלמה בתפילתו
  מג- מא', א ח"מל. 25

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

ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון . ַהְּנטּוָיה ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה
ִׁשְבֶּתָך ְוָעִׂשיָת ְּככֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהָּנְכִרי ְלַמַען ֵיְדעּון ָּכל ַעֵּמי 

ְוָלַדַעת ִּכי ִׁשְמָך ָהָאֶרץ ֶאת ְׁשֶמָך ְלִיְרָאה אְֹתָך ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 
  .ַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתיִנְקָרא ַעל הַ 

 
 לממש הלכה למעשה את חזון הנביאיםשלמה מנסה אפוא 

בהר הקודש ' שלעתיד לבוא יעלו כל הגויים להשתחוות לה
  .)ד"זכריה י', מיכה ד', ישעיהו ב(בירושלים 

  
  ז, ו"ישעיהו נ. 26
  ". םביתי בית תפלה יקרא לכל העמי"
  

מעבר  משמעו המעבר ממשכן למקדשנראה ששלמה סבור כי 
  .בקרב העולם כולו לשכינתו בקרב עם ישראל' משכינת ה

  
הולמת מאוד את מצבו המדיני והכלכלי השקפה זו 

  :  של שלמההבינלאומי

  ; ממלכת ישראל יושבת בשלום בגבולות רחבים •
  

  5;שלמה מתחתן עם פרעה מלך מצרים ונושא את בתו •
  

א כורת ברית עם חירם מלך צור וקושר קשרים הו •
 ; מסחריים ופוליטיים ענפים עם עמי הסביבה

  
  מתוודעים, כמלכת שבא, גם שליטי ארצות רחוקות   
  :לעושרו ולגדולתו,  לחכמתו  
  

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

ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי . לִֹהים ְּבִלּבֹו-ן אֱ ָנַת 
    .ָזָהב ּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים סּוִסים ּוְפָרִדים ְּדַבר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה

ַוַּתֲעֶלה ַוֵּתֵצא ֶמְרָּכָבה ִמִּמְצַרִים ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוסּוס ) כט(
ֵמָאה ְוֵכן ְלָכל ַמְלֵכי ַהִחִּתים ּוְלַמְלֵכי ֲאָרם ְּבָיָדם ַּבֲחִמִּׁשים ּו

  .יִֹצאו
ּ   

נשים נכריות רבות ואת בת פרעה "גם באהבת שלמה 
   ,)א, א"א י"מל" (מואביות עמניות אדֹמיֹת צדניֹת חתיֹת

חלק מאותה מגמה של איחוד העולם כולו תחת היו שראו 
  :'מלכות ה

  
  :שלמייוסי בירו' זו כנראה דעת ר

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

... לזנות, אהב ממש: רבי שמעון בן יוחי אמר. 'נשים נכריות
למושכן לדברי תורה ולקרבן תחת כנפי : רבי יוסי אומר

  .השכינה
 

שאיפתו של שלמה לייעד את המקדש לעולם כולו , לסיכום
  : ת מן המציאות בימי מלכותונובע

היקף -קשרי מסחר רחבי, קשרי חיתון עם מעצמות קרובות

  6.והכרה נרחבת בחכמתו ובגדולתו

                                                 
 .נישואי בת פרעה לזר היו דבר יוצא דופן וחריג ביותר באותה עת  5

רמז , להבתשרי הכולל  את השנה כו,  ניתן בנוסף להציע כי ישנו צד בחודש השביעי6

 .למציאות המקיפה הכל ועל כן הוא נבחר
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