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 מילון מושגים

 סיפור המסביר את הסיבה הראשונית לתופעות השונות במציאות, בהווה של  – אטיולוגיה

סיפור שמסביר למה קיימת תופעה מסוימת בעולם )למה מתים, כיצד נוצרה   המספר.

 הקשת בענן וכו'..(. 

 למקומות או לאנשיםמסוים ורים המסבירים מדוע ניתן שם סיפ - מדרש שם. 

 .סיפורים המסבירים תופעות בטבע, מנהגים או יחסים בין עמים 

 כותב במגמתיות, משום כתיבת תולדות העם. ההיסטוריוגרף המקראי  – היסטוריוגרפיה

 .הדברים קרו כפי שקרומדוע  אישיתבוחר מה לספר ומה לא, תוך הצגת השקפתו השהוא 

 .סיבתיות כפולהבסיפורים ההיסטוריוגראפיים מוצגת בד"כ 

 כאשר ניתן למצוא בטקסט יותר מהסבר אחד המנמק מדוע  – עיקרון הסיבתיות הכפולה

 כלל, אפשר למצוא סיבה ריאלית ולעומתה, סיבה דתית.-דברים קרו כפי שמתואר. בדרך

 י שלמה )סיבה דתית(, דוג': מל"א י"א מסביר כי ממלכת ישראל התפלגה כעונש על חטא

ואילו מל"א י"ב מסביר כי ממלכת ישראל התפלגה בגלל כישלון המשא ומתן בין רחבעם 

 ושבטי הצפון )סיבה ריאלית(. 

 הפילוסופיה של ההיסטוריה. מערכת התפיסות של המחבר המנחה אותו  – היסטוריוסופיה

חד או יותר מהרעיונות כיצד להציג את קורות העבר. בסיפור היסטוריוסופי ניתן למצוא א

 הבאים:

  :אלוהים פועל ומתערב בעולם ובמהלך ההיסטוריה כדי להגשים את תכנית אלוהית

 תוכניותיו.

  ,שלטון אלוהי: האל שולט בכל העמים, גם אם הם אינם מכירים בו כאל יחיד. משום כך

ול את עמים שונים הם מטה זעם בידי ה' להעניש את ישראל, או שהם מכשיר בידי ה' לגא

 ישראל.

 .ירושלים היא העיר הנבחרת של אלוהים ובית דוד הוא השושלת הנבחרת 

 השימוש בעבר נבואי בעתידשימוש בלשון עבר כדי לתאר פעולה שתתרחש  – עבר נבואי .

 נועד להמחיש את הרעיון שהפעולה העתידית תתרחש בוודאות ולא ניתן למנוע אותה.

 שעלולים ים בטקסט המקראי במילים או בביטויים תיקון שביצעו הסופר – תיקון סופרים

 בכבוד ה'.לפגוע 
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 שיטות גמול מקראיות

 

  דור מסוים על חטאי דור אחר או שמירת חסד לדור אחד בזכות דור הענשת  – דורותלגמול

 ניצלים בזכות צדקת אביהם.הבנים  או חטאי אבותיהם הנענשים עלבנים אחר. למשל, 

אבות הניצלים בזכות צדקת או ור האבות נענש על חטאי הבנים ייתכן גם מצב הפוך ובו ד

 הבנים.

 נהנית בזכות מעשי  הקבוצה כולה נענשת בגלל מעשי היחיד – גמול קולקטיבי/קיבוצי /

 . היחיד

 כלומר ניתן מיידיהגמול ניתן לאדם בהתאם למעשיו. לרוב הגמול האישי הוא  – גמול אישי ,

 סמוך לביצוע המעשה.

 

 השיטת הענש

 

 למעשה, או כאשר ניתן למצוא קשר  תואם באופן עקרוניכאשר הגמול  – מידה כנגד מידה

 לשוני או אסוציאטיבי בין המעשה לגמול. 

הוא יעבוד קשה  – באכילהמהפרי האסור ולכן נענש  באכילהלדוג': בבראשית ג' האדם חטא 

 על מנת להשיג את לחמו.

 

 סוגי חוק

 

 חד משמעי. חוק הקובע נורמות עקרוניות.צו מוחלט,  – חוק אפודיקטי 

 קרה אפשרי, ולאחריו כלומר, הטקסט מציג מחוק מפורט המותנה במקרה.  – חוק קזואיסטי

נמסר הדין במקרה זה. בהמשך החוק מוצגות הסתעפויות משנה אפשריות למקרה, ונמסר מה 

 הדין בכל הסתעפות והסתעפות. 
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 תפישת אלוהות

 

 מכלול האמונות לגבי דמות האל או האלים.אהי תפישת אלוהות

 

 התפישות שנמצא במקרא:

 אמונה באל אחד -מונותאיזם.  

 אמונה באלים רבים - פוליתאיזם.  

 האל קיים רק במקום אחד ורק במקום הזה הוא יכול לשלוט.  -אלוהות מקומית 

 מקום. הוא  אלוהים הוא אל עולמי, הוא קיים בכל מקום ושולט בכל  -אלוהות אוניברסאלית

 שולט בעולם ומכתיב את ההיסטוריה, כל דבר שקורה, קורה מכיוון שאלוהים רצה. 

 אל בעל צורה וגוף.  -אל גופני 

 האל חסר צורה וגוף.  - אל מופשט 

 מיזוג אמונות שונות. לדוג': עבודת ה' + עבודת אלילים. – סינקרטיזם 

 

 סוגי קשרים בין קטעים

 

 אחד מופיע הגורם המוביל לתוצאה בפסוק/בקטע השני. רצוי בפסוק/בקטע  – סיבה ותוצאה

שניסוח התשובה לסוג קשר זה ייעשה כך: "כיוון ש... לכן התוצאה/המסקנה היא..."; 

 "בשל... לכן".

 ובקטע אחר התוצאה  –בפסוק/בקטע אחד מופיע התנאי לעניין מסוים  – תנאי ותוצאה

  המתקשרת לתנאי.

 ניגוד לאחר. רצוי שניסוח התשובה יכלול מילים כגון: "בניגוד אחד הכתובים עומד ב – ניגוד

 ל..."; "לעומת זאת"; "אך" וכדומה.

 קיים קשר לשוני או רעיוני בין המעשה לגמול או בין החטא לעונש בקטע  – מידה כנגד מידה

 שהופניתם אליו. 

 זכר.ובפסוק/קטע אחר העונש לחטא שהו –בפסוק/בקטע אחד מופיע החטא  – חטא ועונש 

 ובקטע אחר נבואה/ברכה זו  –במקור אחד מופיעה נבואה/ברכה  – נבואה והתגשמותה

 מתגשמת.

  מופיעה הצגה כללית של עניין כלשהו ולאחריה פירוט של אותו עניין. –כלל ופירוט 



 

 

8 

  המשמעות  –בפסוק/בקטע מסוים מופיע המשל, ובפסוק/בקטע אחר הנמשל  –משל ונמשל

 והלקח הנלמד מהמשל. 

 עים ספרותייםאמצ

 

 משמעות. למילה/שורש מנחה יש מילה או שורש לשוני החוזרים בתוך הטקסט – מילה מנחה 

 . ייחודית

 12ו 3,7,10 מספר סמלי המביע רעיון מסוים )שלמות/קדושה(, כגון: – מספר טיפולוגי 

 "בשלושת השלבים/הפרטים הראשונים יש דמיון, והשלב או הפרט  – דגם "שלושה וארבעה

 יעי שונה מקודמיו ומשמעותי יותר. הרב

 מונחים השייכים לתחום כדי לתאר במונחים השייכים לתחום מסוים, שימוש  – מטאפורה

 . אחר

 מתחומים שונים. בד"כ ההשוואה נעשית באמצעות כ'  מונחיםהשוואה בין שני  – דימוי

 וכו'. , כעיןהדימוי או מילות דימוי: כמו, כן, כאילו

 נות אנושיות לחי, לצומח, לדומם וגם לאל.הענקת תכו – האנשה 

 הטקסט המקראי בד"כ חוסך בהסברים מפורטים. לכן, כאשר הטקסט מרחיב בנוגע  – פירוט

 לנושא מסוים, יש להבין מה כוונתו ומה חשיבותם של ההסברים. 

 כאשר דמות מסוימת מרבה לפעול. בד"כ אפשר יהיה לזהות ריבוי פעלים  – ריבוי פעלים

 .תוספת "וי" לפועלבאמצעות 

" )שמות א' ִּבְמֹאד ְמֹאד; ַוִתָמֵלא ָהָאֶרץ, ֹאָתם--ַעְצמּוַויַ ְרּבּו ַוי  ְשְרצּו ַוי  ּוְבֵני ִיְשָרֵאל, ָפרּו דוג': "

7 ,.) 

 כאשר ישנה סתירה או שוני משמעותי העולה מתוך הטקסט. הניגוד יכול להתייחס  – ניגוד

יאורים וכו'. חשוב לשים לב לניגודים העולים מתוך טקסטים לדמויות, מקומות, אירועים, ת

 החוזרים על אותו מידע. 

 שאלה שהתשובה עליה ברורה מאליה ולכן אינה מצריכה תשובה. השאלה  - שאלה רטורית

נועדה להביע תמיהה, אבסורד, אירוניה אינה מבקשת מידע כמו שאלה רגילה, אלא הרטורית 

 ולשכנע את הנשאל. קשב עוררצור דו שיח עם הנשאל, לוכו'. באופן כללי תפקידה לי

 המקרא משתמש בתיאורים כללים בכדי להעצים את המתרחש בסיטואציה. לדו'  -הגזמה

 "כל העם.." "מגדול ועד קטן.." 
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 חזרה על רעיון בשני משפטים )או יותר(, באמצעות מילים בעלות משמעות דומה  – תקבולת

חשוב לראות כי לתקבולת יש מבנה שרירותי:  משפט השני.או מנוגדת, או השלמת הרעיון ב

 צדה הימני של התקבולת נקרא "צלע א'" וצדה השמאלי של התקבולת נקרא "צלע ב'".

 נרדפות.צלע ב' חוזרת על הרעיון של צלע א' במילים  – תקבולת נרדפת 

 צלע א'ל מנוגדת צלע ב'  – תקבולת ניגודית. 

 נית.את צלע א' מבחינה רעיו צלע ב' משלימה – תקבולת משלימה 

 הקורא יכול שבאחת מצלעותיה חסרים מילה או ביטוי נרדפתתקבולת  – תקבולת חסרה .

 .להבין את הצלע שיש בה איבר חסר, מתוך הסתמכות על הצלע הנוספת

 כאשר סדר המילים בצלע הראשונה הפוך לסדר נרדפתסוג של תקבולת  – תקבולת כיאסטית ,

 .המילים בצלע השנייה

 

 סוגי קשיים

 

 /קושי המתקשר לאופן הצגת האל, למעמדו, לאופן פעולתו וכו'. –דתיקושי תיאולוגי 

 רבים -נקבה, יחיד-כאשר מוצאים בטקסט אי התאמה לשונית מבחינת זכר – קושי לשוני

. כלומר, מילים המופיעות במילים יחידאיותבמסגרת הקושי הלשוני, אפשר להיתקל  וכו'.

 בלבד בכל הטקסט המקראי ולכן קשה לפרש את משמעותן.  כצורתן פעם אחת

 כאשר המשפט אינו שלם מבחינה תחבירית וחסרים בו לדוג' נושא, נשוא וכו'. – קושי תחבירי 

 כאשר מופיעה בקטע כפילות מיותרת, כגון חזרה על אותה מילה או על אותו  – קושי כפילות

 רעיון.

 מוצג בטקסט אינו מסתדר מבחינת רצף הזמן. כאשר המידע ה – קושי היסטורי/כרונולוגי 

 כאשר מקור אחד מציג מידע שאינו תואם למידע שהוצג במקור אחר.  – סתירה בין מקורות 

 

 סוגי פתרונות / פרשנויות

 

כמו בכל דבר, לכל קושי יש גם פתרון. הפתרונות של הקשיים במקרא אנו מכנים גם 'פרשנות', 

 שי אלא פרשנויות של זרמים ודעות שונות על התנ"ך.מהסיבה שאין פתרון אחד לכל קו

 

 אנו נעסוק בשלושה סוגי פרשנות:
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 חז"ל טענו שמכיוון שהמקרא הוא טקסט קדוש שנכתב על ידי האל, כלומר  -פרשנות חז"ל

לא ניתן שיהיו בו שגיאות. לכן הם מציגים פרשנות לטקסט    -המקרא הוא דבריו של האל

יהם על פסוקי המקרא. הפרשנות שלהם מתאפיינת בכמה המקראי והם מבססים את דבר

טקסטואליות'; כלומר מעבר -דרכים )שעליהם לא נעמוד כעת(. החשוב ביניהם נקרא 'אינטר

בין טקסטים. חז"ל מבססים את טענותיהם בעיקר על פסוקי מקרא. מכיוון שהמקרא כולו 

בין הספרים ניתן למצוא נכתב על ידי האל אז יש קשר בין הספרים השונים. אם יש קשר 

רמזים לקשיים בטקסט המקראי. וזה מה שחז"ל עושים: הם מפרשים פסוק אחד על פי פסוק 

אחר, גם אם הוא לא מאותו הספר ואינו מתייחס לאותו נושא. הפרשנות של חז"ל היא 

 דתית.  -פרשנות מסורתית

 11- 13במאות  זוהי פרשנות של פרשני מקרא מסורתיים, שחיו -פרשנות ימי הביניים 

לספירה.  ביניהם: רש"י, רד"ק, רמב"ם, רמב"ן ועוד. פרשנים אלה מכירים את הפרשנות של 

חז"ל ולעיתים מתבססים עליה. אך הם גם מוסיפים פרשנות משלהם ומבססים אותה הרבה 

 -פעמים על 'דרך הפשט' )כלומר קריאה של הפסוקים ללא רבדים נוספים( ועל דרך הלשון

י חקר הלשון של השפות השונות במקרא. הפרשנות שלהם נחשבת גם לפרשנות כלומר על פ

 מסורתית. 

 היסטורית שנכתבה בידי -גישה הרואה במקרא יצירה ספרותית – חקר המקרא המודרני

תורת מחברים שונים, בעלי תפישות שונות, בתקופות שונות.  הדעה שמנחה אותם היא 

בת מארבעה מקורות שונים שנכתבו בזמנים שונים, גישה הגורסת כי התורה מורכ – המקורות

, J ,E ,D ,Pבידי אנשים שונים בעלי תפישות דתיות נבדלות וסגנונות ייחודיים. המקורות הם: 

 וההשערה היא שהם שולבו יחד בהדרגה בידי עורכי הספרים.
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 בעל פה תאריכים שחשוב לזכור
 אירוע תאריך 

 לשתי ממלכות: ישראל ויהודה )מלכים א', י"ב(. פילוג הממלכה המאוחדת לפנה"ס 928

 חורבן ממלכת ישראל והגלייתה לאשור )מלכים ב', י"ז(. לפנה"ס 722

 מסע סנחריב מלך אשור; חורבן ערי יהודה, מלבד ירושלים )מלכים ב', י"ח(. לפנה"ס 701

 הרפורמה הפולחנית של יאשיהו )מלכים ב', כ"ג(. לפנה"ס 622

 ות יהויכין )מלך יהודה( והאליטה; בזיזת כלי המקדש )מלכים ב', כ"ד(.גל לפנה"ס 597

 גלות יהודה, חורבן ירושלים ובית המקדש )מלכים ב', כ"ה(. לפנה"ס 586

 הצהרת כורש )עזרא א'(. לפנה"ס 538

 בניית בית המקדש השני אחרי שהופסקו העבודות. לפנה"ס 520

 

 ימי הצום הקשורים לחורבן ירושלים
 

 משמעות הצום אריךת

 היום בו החל המצור על ירושלים י' בטבת

 היום בו הובקעה חומת העיר י"ז בתמוז

 היום בו נחרבה ירושלים וחורבן בית המקדש ט' באב

 היום בו נרצח גדליה בן אחיקם  ג' בתשרי, צום גדליה
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 ונביאים  א' מלכים. 1



 

 

13 

 מבוא לספר מלכים 1.1

 הקדמה
 

המספרים את ההיסטוריה של עם ישראל מסוף היסטוריוגראפיים וב' הם ספרים  ספרי מלכים א'

ימי דוד המלך ועד גלות בבל, כלומר מתקופת הזוהר והפאר של עם ישראל כממלכה אחת חזקה 

גירוש עם ישראל מארצו.  –ומאוחדת, השולטת על ממלכות אחרות, ועד לשפל העמוק ביותר 

ביא להידרדרות קשה זו במעמדו ובמצבו של עם ישראל. מטרת מחברי הספר היא לבדוק מה ה

: חורבן ממלכת ישראל גמול קיבוציובגמול מצטבר לדורות בספר באה לידי ביטוי האמונה ב

על החטאים המצטברים של המלכים והעם, שהפרו את הברית עם ה'.  עונשויהודה מתפרש כ

הניסיונות להחזיר את העם האירועים המתוארים בספר מתעדים את ההידרדרות הדתית, את 

לשווא. לבסוף נענש העם בכל חומרת  –בתשובה ואת העונשים שניתנו לעם במטרה להזהירם 

 הדין, בחורבן מולדתו ובגלותו מארצו.

לפי המסורת, ספר מלכים נכתב על ידי ירמיהו. לטענת רבים מחוקרי המקרא, חובר הספר 

 בתקופת המלך יאשיהו והושלם בתקופת הגלות. 

 אפייני ספר מלכיםמ

 

קיומו של הצדק האלוהי. האירועים מתרחשים בהתאם לגמול  –)שכר ועונש(  עיקרון הגמול .1

 .גמול קיבוצי לדורותשזכאי לו העם או המלך. על פי רוב דוגל המחבר בשיטת 

 

ההיסטוריה היא התגשמות דבר האלוהים. אלוהים מבשר את העתיד  – נבואה והתגשמותה .2

 נביאיו ושליחיו.להתרחש באמצעות 

 

למרות חטאיהם של כמה מלכים מבית זה )משבט יהודה(  – הבטחת מלכות עולם לבית דוד .3

 שהובילו להענשת העם כולו, כל מלך מבית דוד ימלוך )בזכות דוד(.

 

סיבתו חטאי ישראל, וחורבן ירושלים  – ןחורבן שומרו – התנהגות העם קובעת את גורלו .4

עיון זה מתבטא גם בסיכום של מעשי כל כך: "עשה ]...[ בעיני מוסבר על ידי חטאי יהודה. ר

 ולא בתחום המדיני. הדתיהמלך מוערך בהתאם למעשיו בתחום  –ה'" 
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עורך ספר מלכים, שהיה ממלכת יהודה, הושפע מהשקפת העולם  – עריכה דויטרונומיסטית .5

 של ספר דברים. התפיסה הדויטרונומיסטית מתאפיינים בדברים הבאים:

 ספר דברים הוא היחיד מספרי התורה המדגיש שיש לעבוד את ה' רק  – וז פולחןריכ

 בירושלים.

 האל נתפס כאל מופשט, הנמצא בכל מקום.  – תפיסת אלוהות אוניברסאלית מופשטת 

 ספר דברים מחמיר במלחמתו נגד עבודת האלילים יותר מכל ספרי  – מלחמה בעבודה זרה

 התורה.

 מחבר הספר מבקר מלכים שהרבו לשאת נשים נוכריות. – איסור לשאת נשים נוכריות 

 

בשינויים מסוימים. כל  דברי הימיםהמאורעות המתוארים בספר מלכים מופיעים גם בספר 

שנה מאוחר  150-. ספר דברי הימים נכתב כאמונתו ועקרונותיומחבר מציג את האירועים על פי 

 יותר מספר מלכים. 
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מלכת שבא ושלמה ביקור : 13-1מלכים א' י'  1.2
 מוצג באור חיובי

ֹלֹמה-ְשָבא, ֹשַמַעת ֶאת-ּוַמְלַכת א ַמע שְׁ ַוָתֹבא  ב  .ְלֵשם ְיהָוה; ַוָתֹבא ְלַנֹסתֹו, ְּבִחידֹות-שֵׁ

ָמה, ְּבַחִיל ָכֵבד ְמֹאד, ְגַמִלים ֹנְשִאים ְּבָשִמים ְוָזָהב ַרב -, ֶאלְמֹאד, ְוֶאֶבן ְיָקָרה; ַוָתֹבא-ְירּוָשַלְ

-ֹלא  ְדָבֶריָה:-ָכל-ָלּה ְשֹלֹמה, ֶאת-ַוַיֶגד ג  .ְלָבָבּה-ֲאֶשר ָהָיה ִעם-ְשֹלֹמה, ַוְתַדֵּבר ֵאָליו, ֵאת ָכל

ָחְכַמת ְשֹלֹמה; -ְשָבא, ֵאת, ָכל-ַוֵתֶרא, ַמְלַכת ד  .ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר ֹלא ִהִגיד ָלּה-ָהָיה ָדָבר ֶנְעָלם ִמן

ֵשיֶהם, ּוַמְשָקיו,  ה  .ֲאֶשר ָּבָנהְוַהַּבִית,  ְלָחנֹו ּומֹוַשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד ְמָשְרָתו ּוַמְלּבֻׁ ּוַמֲאַכל שֻׁ

ֹלאְוֹעָלתֹו, ֲאֶשר ַיֲעֶלה ֵּבית ְיהָוה;  ַהֶמֶלְך, ֱאֶמת ָהָיה ַהָדָבר, -ַוֹתאֶמר, ֶאל ו  .ָהָיה ָבּה עוֹד, רּוחַ -וְׁ

ָּבאִתי -ֶהֱאַמְנִתי ַלְדָבִרים, ַעד ֲאֶשר-ְוֹלא ז  .ָחְכָמֶתָך-ְדָבֶריָך, ְוַעל-ַעל--ִציֲאֶשר ָשַמְעִתי ְּבַאְר 

נֵׁה ֹלאַוִתְרֶאיָנה ֵעיַני,  ה  י-ֻהַגד-וְׁ צ  י, ַהחֵׁ ַהְשמּוָעה ֲאֶשר -הֹוַסְפָת ָחְכָמה ָוטֹוב, ֶאל  :ל 

-ֵאֶלה, ָהֹעְמִדים ְלָפֶניָך ָתִמיד, ַהֹשְמִעים ֶאת ַאְשֵרי ֲאָנֶשיָך, ַאְשֵרי ֲעָבֶדיָך ח  .ָשָמְעִתי

ְּבַאֲהַבת ְיהָוה --ִכֵסא ִיְשָרֵאל-ְיִהי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ָּברּוְך, ֲאֶשר ָחֵפץ ְּבָך, ְלִתְתָך ַעל ט  .ָחְכָמֶתָך

ַוִתֵתן ַלֶמֶלְך ֵמָאה ְוֶעְשִרים ִכַכר  י  .ִיְשָרֵאל, ְלֹעָלם, ַוְיִשיְמָך ְלֶמֶלְך, ַלֲעשֹות ִמְשָפט ּוְצָדָקה-ֶאת

-ָנְתָנה ַמְלַכת-ְוֶאֶבן ְיָקָרה; ֹלא ָבא ַכֹּבֶשם ַההּוא עֹוד ָלֹרב, ֲאֶשר--ָזָהב, ּוְבָשִמים ַהְרֵּבה ְמֹאד

יָרם יא  .ְשָבא ַלֶמֶלְך ְשֹלֹמה י ח  ַגם ֳאנ  ִגים, ֵהִביא ֵמאֹ   ָנָשא ָזָהב ֵמאֹוִפיר:-, ֲאֶשרוְׁ ִפיר ֲעֵצי ַאְלמֻׁ

ִגים -ַוַיַעש ַהֶמֶלְך ֶאת יב  .ְוֶאֶבן ְיָקָרה--ַהְרֵּבה ְמֹאד ָעדֲעֵצי ָהַאְלמֻׁ סְׁ ְיהָוה, ּוְלֵבית -ְלֵבית מ 

ן-ֹלא ָבאַהֶמֶלְך, ְוִכֹנרֹות ּוְנָבִלים, ַלָשִרים;  ִגים, ְוֹלא ִנְרָאה, ַעד, ַהיֹום  כֵׁ ֲעֵצי ַאְלמֻׁ

ָלּה, -ֶחְפָצּה ֲאֶשר ָשָאָלה, ִמְלַבד ֲאֶשר ָנַתן-ָכל-ְשָבא, ֶאת-ְוַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה ָנַתן ְלַמְלַכת יג  .ַהֶזה

 .ְכַיד ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה; ַוֵתֶפן ַוֵתֶלְך ְלַאְרָצּה, ִהיא ַוֲעָבֶדיהָ 

ֹלֹמה ַמע שְׁ מלכת שבא שמעה שמועה על  – שֵׁ
 שלמה.

ֹלא השתתק מרוב תדהמה  –, רּוַח ָהָיה ָבּה עוֹד-וְׁ
 )הגזמה(.
נֵׁה ֹלא ה  י -ֻהַגד-וְׁ צ  י, ַהחֵׁ הדברים שלא סופרו  –ל 

 לי הם רק חלק קטן מהמציאות.

י ְוַגם של חירם המלך  האוניותוגם  – ִחיָרם ֳאנ 
 צור הגיעו.

ָעד  סְׁ   מעקה, משענת. –מ 
ן -ֹלא ָבא  לא הובאו שוב, לא נראו עוד. –כֵׁ
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. הסיפור הוא אודות מתאר את תפארת מלכות שלמה, כסיפורים שקדמו לו, הסיפור בפרק זה

ָבאביקורה של אירוע שקרה בימי הזוהר של מלכות שלמה:    .מלכת שְׁ

 סיכום קצר של הפרק
 

מלכת שבא )מדינה שהייתה קיימת במזרח התיכון, אזור תימן של ימינו(. שמעה על חכמתו של 

ון את חכמתו על ידי חידות. היא נדהמת מהעושר שלו: שלמה ומגיעה אליו לביקור כדי לבח

מארמונו, בגדי עבדיו, שולחן האוכל שלו, המשקים שיש ברשותו ועוד. מלכת שבא מחמיאה 

מתו ועל כך שהשמועות לא מתארות אפילו חצי מחכמתו האמתית. היא ברכת את כלשלמה על ח

מה מתנות: ככרות זהב ובשמים. ה' על שנתת לו להיות מלך על ישראל. היא מעניקה למלך של

יש לנו 'תחיבה' של סיפור על חירם שגם הביא  12-11בפס' המלך שלמה נענה לכל הבקשות שלה. 

 מתנות למלך שלמה. 

 ניתוח הפרק לפי פסוקים
 

 1פסוק 

 

ְשָבא ֹשַמַעת ֶאת ֵשַמע -ּוַמְלַכתהסיפור מתחיל בהגעת מלכת שבא לירושלים. הסיבה לביקורה: "

השמועות על חוכמתו המופלגת של שלמה המלך הגיעו גם  –ֹלֹמה ְלֵשם ה' ַוָתֹבא ְלַנֹסתֹו ְּבִחידֹות" ְש 

על ידי חידות שתציג לפניו. אולם ביקורה של המלכה  לבחון את חוכמתואליה, לכן היא רצתה 

 ארץ ישראל ממוקמת במקום אסטרטגי מאוד מבחינת מסחר: היא: תועלתיתנובע גם ממטרה 

מחברת בין הים התיכון וים סוף לאזור המזרח התיכון, וכך יוצרת נקודת מעבר בין סוחרים 

שמגיעים ממדינות אירופה וצפון אפריקה. לסוחרים שמגיעים מצפון אסיה וכל אזור המזרח 

שלמה קיבל מאביו דוד ממלכה גדולה מאוד, שגבולותיה משתרעים מים סוף ועד צפון התיכון. 

סייע לשלמה לשלוט בדרכי המסחר הבינלאומיות ולנהל אותן כרצונו. אם כן, סוריה. דבר זה 

 בין הממלכה הרחבה של שלמה לבין ארץ שבא להדק את קשרי המסחרביקור המלכה נועד 

  .קישרי נישואים()כנראה על ידי 

ם ה"ֹשַמַעת ֶאת ֵשַמע ְשֹלֹמה " שֵׁ רורות: כיצד : המילים "לשם ה'" אינן בקושימשפט זה מעורר  – לְׁ

: יש הטוענים שיש לקרוא את חלקו הפתרוןהשמועה ששמעה על שלמה מתקשרת לשם ה'? 

הראשון של הפסוק כך: "ומלכת שבא שומעת את שמע הבית אשר בנה שלמה לשם ה'". לפי תיקון 

 . לכבוד ולשם ה' לבניית הבית שבנה שלמהזה, המילים "לשם ה'" מתייחסות 

 



 

 

17 

 2פסוק 

 

ָמה, ְּבַחִיל ָכֵבד ְמֹאד, ְגַמִלים ֹנְשִאים ְּבָשִמים ְוָזָהב ַרבַוָתֹבא ְיר" -ְמֹאד, ְוֶאֶבן ְיָקָרה; ַוָתֹבא, ֶאל-ּוָשַלְ

לכך שמטרת הביקור  חיזוקפסוק זה מהווה "  .ְלָבָבּה-ֲאֶשר ָהָיה ִעם-ְשֹלֹמה, ַוְתַדֵּבר ֵאָליו, ֵאת ָכל

פסוק מפרט את הפריטים שבהם סוחרת מלכת שבא. כמו ה .כלכלית-הייתה, בין היתר, מסחרית

כלומר היא לא רק מנסה אותו בחידות אלא  -כן מסופר שהיא אומרת לו את כל מה שהיא חושבת

 נוצר ביניהם שיח. 

 3פסוק 

 

שלמה הצליח לפתור את כל החידות שחדה לו מלכת שבא וידע לענות על כל שאלותיה, מה שמאוד 

 הרשים את המלכה.

 5-4ים פסוק

 

 כת שבא:לסוקים אלה מתארים את כל הדברים מהם התפעלה, נדהמה, מפ

 

ַמת-ְשָבא ֵאת ָכל-ַוֵתֶרא ַמְלַכת" :התפעלות מהחכמה .1 המלכה התפעלה מכך  –ְשֹלֹמה"  ָחכְׁ

ששלמה פתר את כל החידות שהשמיעה וידע לענות על שאלותיה. עובדה זה מוכיחה 

 מאחרים.ומאשרת את חוכמתו שעליה שמעה 

ת"התפעלות מהבית:  .2 ַהַבי   המלכה התפעלה מארמונו המפואר של שלמה. –ֲאֶשר ָּבָנה"  וְׁ

ְלָחנֹו" ": התפעלות מהאוכל שהניח על שולחן הסעודה .3 המלכה התפעלה  –ּוַמֲאַכל שֻׁ

 מהארוחה המפוארת והמרשימה שערך שלמה.

לסעודה הוזמנו עבדי המלך  –ּומֹוַשב ֲעָבָדיו" ": התפעלות מעבדיו של שלמה וממעמדם .4

הנחשבים בעלי תפקידים בכירים. כל אחד תפס מושב במקום הראוי לתפקידו, ונוכחותם 

 העניקה נופך רשמי ומכובד לסעודה המלכותית.

המלכה התרשמה מהמשרתים שעמדו ושירתו את המלך ואת הסועדים,  –ּוַמֲעַמד ְמָשְרָתו" " .5

 כשכל אחד עמד במקום שנקבע לו.

ֵשיֶהם" ": ת מלבושם של העבדיםהתפעלו .6 המלכה התפעלה מבגדיהם הייחודיים של  –ּוַמְלּבֻׁ

 כל עובדי המלך.

הכוונה היא לאלה המופקדים על המשקאות בארמון  –ּוַמְשָקיו" " :התפעלות מהמשקים .7

 המלך, שהציעו לאורחים מהיינות המובחרים.
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