
 
 

The Real Mother in Salomon’s trial 

 כח-מל"א ג, טז .1
ִים ָנִשים ֹזנֹות טז"  תַּ ָפָניו-ֶאל--ָאז ָתבֹאָנה, שְׁ ָנה, לְׁ ֲעֹמדְׁ ֶמֶלְך; וַּתַּ ָהִאָשה יז  .הַּ ת, ִבי ֲאֹדִני, ֲאִני וְׁ חַּ ִית  וַּתֹאֶמר ָהִאָשה ָהאַּ בַּ ֹבת בְׁ זֹאת, ֹישְׁ הַּ

ָבִית ם יח  .ֶאָחד; ָוֵאֵלד ִעָמּה, בַּ ִתי, וֵַּתֶלד, גַּ ִלדְׁ ִליִשי, לְׁ שְׁ ּיֹום הַּ ִהי בַּ ָדו, ֵאין-וַּיְׁ נּו יַּחְׁ זֹאת; וֲַּאנַּחְׁ ִים-ָהִאָשה הַּ תַּ ִית, זּוָלִתי שְׁ בַּ נּו, -ָזר ִאָתנּו בַּ ֲאנַּחְׁ

ָבִית ָבה, ָעָליוהָ -וַָּּיָמת ֶבן יט  .בַּ ָלה, ֲאֶשר ָשכְׁ זֹאת, ָליְׁ ח ֶאת כ  .ִאָשה הַּ ָלה וִַּתקַּ יְׁ לַּ תֹוְך הַּ ִכיֵבהּו, -וַָּתָקם בְׁ שְׁ ֵשָנה, וַּתַּ ָך יְׁ ִלי, וֲַּאָמתְׁ ִני ֵמֶאצְׁ בְׁ

ֶאת ֵחיָקּה; וְׁ ֵחיִקי-בְׁ ִכיָבה בְׁ ֵמת, ִהשְׁ ָנּה הַּ ֵהיִניק ֶאת כא  .בְׁ ֹבֶקר לְׁ ִני,-ָוָאֻקם בַּ ִהֵנה בְׁ ִהֵנה לֹא-וְׁ ֹבֶקר, וְׁ בֹוֵנן ֵאָליו בַּ ִני ֲאֶשר -ֵמת; ָוֶאתְׁ ָהָיה בְׁ

ִתי ִני ֶהָחי; וַּ  כב  .ָיָלדְׁ ֵמת ּובְׁ ֵנְך הַּ זֹאת ֹאֶמֶרת לֹא ִכי, בְׁ ֵמת, וְׁ ֵנְך הַּ י ּובְׁ חַּ ִני הַּ ֶחֶרת לֹא ִכי, בְׁ ֵני וַּתֹאֶמר ָהִאָשה ָהאַּ ָנה, ִלפְׁ ֵברְׁ דַּ תְׁ

ֶמֶלְך ֶמֶלְך גכ  .הַּ ִני ֶהָחי.-זֹאת ֹאֶמֶרת, ֶזה--וַּּיֹאֶמר הַּ ֵמת ּובְׁ ֵנְך הַּ זֹאת ֹאֶמֶרת לֹא ִכי, בְׁ ֵמת; וְׁ ֵנְך הַּ י ּובְׁ חַּ ִני הַּ חּו ִלי כד  בְׁ ֶמֶלְך, קְׁ -וַּּיֹאֶמר הַּ

ֶמֶלְך ֵני הַּ ֶחֶרב, ִלפְׁ רּו ֶאת כה  .ָחֶרב; וַָּּיִבאּו הַּ ֶמֶלְך, ִגזְׁ חַּ -וַּּיֹאֶמר הַּ ֶּיֶלד הַּ נּו ֶאתהַּ ָנִים; ּותְׁ ֶאת-י ִלשְׁ ת, וְׁ חַּ אַּ ֲחִצי לְׁ ֶאָחת-הַּ ֲחִצי לְׁ וַּתֹאֶמר  כו  .הַּ

י ֶאל-ָהִאָשה ֲאֶשר חַּ ָנּה הַּ ֶמֶלְך, ִכי-בְׁ ל-הַּ ֲחֶמיָה עַּ רּו רַּ מְׁ נּו-ִנכְׁ ָנּה, וַּתֹאֶמר ִבי ֲאֹדִני תְׁ ל-ָלּה ֶאת-בְׁ ָהֵמת אַּ י, וְׁ חַּ ָּילּוד הַּ זֹאת ֹאמֶ -הַּ ִמיֻתהּו; וְׁ ֶרת, תְׁ

ם ֶיה-ִלי גַּם-גַּ ֹזרּו--ָלְך לֹא ִיהְׁ נּו כז  .גְׁ ֶמֶלְך וַּּיֹאֶמר, תְׁ ן הַּ עַּ ִמיֻתהּו:-ָלּה ֶאת-וַּּיַּ ָהֵמת, לֹא תְׁ י, וְׁ חַּ ָּילּוד הַּ עּו ָכל כח   ִהיא, ִאמֹו.  הַּ מְׁ ָרֵאל, -וִַּּישְׁ ִישְׁ

מֶ -ֶאת ֵני הַּ אּו, ִמפְׁ ֶמֶלְך, וִַּּירְׁ ט הַּ ָפט ֲאֶשר ָשפַּ ִמשְׁ ָפט-ִכי ָראּו, ִכי  ֶלְך:הַּ ֲעשֹות ִמשְׁ בֹו לַּ ִקרְׁ ת ֱאֹלִהים בְׁ מַּ    .ָחכְׁ

Later two prostitutes came to the king and stood before him. The first woman said, “Please, my lord! This woman and I 

live in the same house; and I gave birth to a child while she was in the house. On the third day after I was delivered, this 

woman also gave birth to a child. We were alone; there was no one else with us in the house, just the two of us in the 

house. During the night this woman’s child died, because she lay on it. She arose in the night and took my son from my 

side while your maidservant was asleep, and laid him in her bosom; and she laid her dead son in my bosom. When I 

arose in the morning to nurse my son, there he was, dead; but when I looked at him closely in the morning, it was not 

the son I had borne.” The other woman spoke up, “No, the live one is my son, and the dead one is yours!” But the first 

insisted, “No, the dead boy is yours; mine is the live one!” And they went on arguing before the king. The king said, “One 

says, ‘This is my son, the live one, and the dead one is yours’; and the other says, ‘No, the dead boy is yours, mine is the 

live one.’ So the king gave the order, “Fetch me a sword.” A sword was brought before the king, and the king said, “Cut 

the live child in two, and give half to one and half to the other.” But the woman whose son was the live one pleaded 

with the king, for she was overcome with compassion for her son. “Please, my lord,” she cried, “give her the live child; 

only don’t kill it!” The other insisted, “It shall be neither yours nor mine; cut it in two!” Then the king spoke up. “Give the 

live child to her,” he said, “and do not put it to death; she is its mother.” When all Israel heard the decision that the king 

had rendered, they stood in awe of the king; for they saw that he possessed divine wisdom to execute justice. 

 

 אברבנאל מל"א פ' ג .2
" וכתבו המפרשים שעשה זה לראות מי משתיהן תחמול על הילד...ואם היה כדבריהם היה הדבר מבואר ולא היה לשלמה בזה 

 זה...חכמה רבה ולא לישראל שיראו ממנו מפני 

וכבר כתבתי אמתת הענין הזה לדעתי, והוא ששלמה השיג אמתת הדבר הזה קודם הנסיון והבחינה הזאת, כי מהכרת פני הנשים 

הזונות ומפרצופיהן כשעיין בהן ואופן דבריהם כששמע אותן השיג מצפוני לבותן וירד לאמת העניין, וגלה ליושבים לפניו תוכן העניין 

כמתו מפרצופי הנשים ואותות דבריהן ותנועותיהן, האמנם עשה הבחינה ההיא בהם שהרואים היושבים ואמותו כפי מה שהשיג בח

 ראשונה במלכות לפניו יזכרו חכמתו ויתאמתו אליהם דבריו וגזרתו וידעו שהוא עושה משפט וצדקה בזה..." 

 

 שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תרלד .3
"ה בין שתי הנשים זונות, דכתיה 'וישמע העם את המשפט אשר שפט "שאלת ממני ידיד נפשי על המשפט ששפט שלמה המלך ע

וכו' ומה החכמה היתרה שיש במשפט הזה? אין זה כי אם תחבולה מן התחבולות ויש בזמננו מי שיודע לעשות תחבולות כאלה 

 וזולתם....

, אבל מה שנראה לי כי המלך שע"ה רותדעהו מספתשובה: יפה שאלת, וכבר קדמך ר' יצחק אברבנאל, ומה שתירץ אינו נכון בעיני, 

 הכיר את אם הילד מכמה בחינות:

חדא, שהכיר פרצוף הילד החי דומה לפרצוף האשה אשר תובעת אותו ופרצוף הילד המת דומה לפרצוף האשה אשר בידה הילד 

 החי.



 
 

התובעת שהיא קצת התנועה זריזה וזהירה ולא שכבה על בנה ואת האשה האחרת הכיר בה הפך זה  עוד הכיר את טבע האשה

 ושפט בדעתו כי המת בנה של זו...

ואעפ"י שלא נזכר זה בכתוב בהדיא דרך הכתוב לקצר ואפשר לדקדק כן מדקאמר 'ותעמודנה לפני המלך' שנראה )מיותר( לגמרי, 

 נסתכל בהם והכיר המשפט קודם שידברו..."אלא בא לומר שעמדו לפניו זמן מה ו

 

 מצודת דוד מל"א ג, כה .4
מתוך דבריהן הכיר המלך בחכמתו, הדין עם מי, ואמר, להיושבים לפניו, שכן הוא האמת שהאחת גנבה הילד החי, ולאמת דבריו " 

 " :עשה הבחינה

 

 מלבי"ם מל"א ג, כב .5
ספר הכתוב כי בדברם, אמרה הנתבעת בלשון בני החי ובנך המת והתובעת אמרה בהפך בנך המת ובני החי, וכלל בלשון  " 

שהאדם יקדים תמיד מה שהוא העקר ויאחר את הטפל, ולפ''ז הסברא נותנת שהאשה שדקדקה להקדים בלשונה בני החי קודם, 

קר מגמתה שיהיה המת בן חברתה, לא שיהיה החי בנה, ומזה כבר עקר מגמתה שיהיה החי בנה, והמקדמת בלשונה בנך המת ע

 " כי בזה יבורר מי הרוצה שיחיה ומי שתתרצה שימות, וכן היה : קחו לי חרב, ולברר זאת אמר ...היה יכול להבין ולהכריע מי אמו
 

6. Chiastic Structure 

 " 1ישפך  2דמו  3באדם  3האדם  2דם  1שופך"

 "  1ושמים  2ארץ  אלוהים 3ביום עשות 3בהבראם    2והארץ   1השמייםתולדות     "אלה

 שלום עליכם  –עליכם  שלום

 

 מל"א יא .7
ֹלֹמה, ָנָשיו ִהּטּו ֶאת ד "  נַּת שְׁ ֵעת ִזקְׁ ִהי, לְׁ לֹא-וַּיְׁ ֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים; וְׁ ָבבֹו, אַּ ָבבֹו ָשֵלם ִעם-לְׁ ב ָדִויד אָ -ָהָיה לְׁ בַּ הָוה ֱאֹלָהיו, ִכלְׁ וֵַּּיֶלְך  ה  .ִביויְׁ

ֹלֹמה ֹמִנים--שְׁ ֹכם, ִשֻקץ עַּ ֲחֵרי ִמלְׁ אַּ ֹתֶרת, ֱאֹלֵהי ִצֹדִנים; וְׁ שְׁ ֲחֵרי עַּ ָדִוד  ו  .אַּ הָוה, כְׁ ֲחֵרי יְׁ לֹא ִמֵלא אַּ הָוה; וְׁ ֵעיֵני יְׁ ע, בְׁ ֹלֹמה ָהרַּ ש שְׁ וַּּיַּעַּ

מֹוש  ז  }ס{  ָאִביו. ֹלֹמה ָבָמה, ִלכְׁ ֶנה שְׁ לָאז ִיבְׁ מֹון-ִשֻקץ מֹוָאב, ָבָהר, ֲאֶשר עַּ ֵני עַּ ֹמֶלְך, ִשֻקץ בְׁ רּוָשָלִם; ּולְׁ ֵני יְׁ ָכל ח  .פְׁ ֵכן ָעָשה, לְׁ ָנָשיו -וְׁ

חֹות, ֵלאֹלֵהיֶהן בְׁ זַּ ִטירֹות ּומְׁ קְׁ ִרּיֹות, מַּ ָנכְׁ ֹלֹמה: ט  .הַּ הָוה, ִבשְׁ נַּף יְׁ אַּ הָוה ֱאֹלהֵ -ִכי  וִַּּיתְׁ ָבבֹו, ֵמִעם יְׁ ֲעָמִיםָנָטה לְׁ ָאה ֵאָליו, פַּ ִנרְׁ ָרֵאל, הַּ  י  .י ִישְׁ

ל ִצָּוה ֵאָליו, עַּ ִתי-וְׁ ִבלְׁ ֶזה, לְׁ ָדָבר הַּ ר, ֵאת ֲאֶשר-הַּ לֹא ָשמַּ ֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים; וְׁ הָוה-ֶלֶכת, אַּ   .ִצָּוה יְׁ

In his old age, his wives turned away Solomon’s heart after other gods, and he was not as wholeheartedly devoted to 

the LORD his God as his father David had been. Solomon followed Ashtoreth the goddess of the Phoenicians, and 

Milcom the abomination of the Ammonites. Solomon did what was displeasing to the LORD and did not remain loyal to 

the LORD like his father David. At that time, Solomon built a shrine for Chemosh the abomination of Moab on the hill 

near Jerusalem, and one for Molech the abomination of the Ammonites. And he did the same for all his foreign wives 

who offered and sacrificed to their gods. The LORD was angry with Solomon, because his heart turned away from the 

LORD, the God of Israel, who had appeared to him twice. and had commanded him about this matter, not to follow 

other gods; he did not obey what the LORD had commanded. 

 

 טו-מל"א פרק ג ה .8
הָוה ֶאל ה"  ָאה יְׁ עֹון, ִנרְׁ ִגבְׁ ֹלֹמה-בְׁ ל ָמה ֶאֶתן--שְׁ אַּ ָלה; וַּּיֹאֶמר ֱאֹלִהים, שְׁ ָליְׁ ֲחלֹום הַּ ָתה ָעִשיָת ִעם ו  .ָלְך-בַּ ֹלֹמה, אַּ ָך ָדִוד ָאִבי -וַּּיֹאֶמר שְׁ דְׁ בְׁ עַּ

ָמר ת ֵלָבב, ִעָמְך; וִַּתשְׁ רַּ ִישְׁ ָדָקה ּובְׁ ָפֶניָך ֶבֱאֶמת ּוִבצְׁ ְך לְׁ ֲאֶשר ָהלַּ ֶזה, וִַּתֶתן-לֹו, ֶאת-ֶחֶסד ָגדֹול, כַּ ָגדֹול הַּ ֶחֶסד הַּ ל-הַּ ּיֹום -לֹו ֵבן ֹיֵשב עַּ אֹו, כַּ ִכסְׁ

ֶזה ָת ֶאת ז  .הַּ כְׁ לַּ ָתה ִהמְׁ הָוה ֱאֹלָהי, אַּ ָתה, יְׁ עַּ ע ֵצאת ָובֹא-וְׁ ר ָקֹטן, לֹא ֵאדַּ ָאֹנִכי נַּעַּ ת ָדִוד ָאִבי; וְׁ חַּ ָך, תַּ דְׁ בְׁ ָך ח  .עַּ דְׁ בְׁ עַּ ָך, ֲאֶשר --וְׁ מְׁ תֹוְך עַּ בְׁ

ָת: ם  ָבָחרְׁ לֹא ִיָסֵפר ֵמֹרב-ָרב, ֲאֶשר לֹא-עַּ דְׁ  ט  .ִיָמֶנה וְׁ בְׁ עַּ ָת לְׁ ָנתַּ ֹפט ֶאתוְׁ , ִלשְׁ ָהִבין, ֵבין-ָך ֵלב ֹשֵמעַּ ָך, לְׁ מְׁ ָרע:-עַּ ֹפט,   טֹוב לְׁ ל ִלשְׁ ִכי ִמי יּוכַּ

ֶזה-ֶאת ָכֵבד הַּ ָך הַּ מְׁ ֵעיֵני ֲאֹדָני: י  .עַּ ָדָבר, בְׁ ב הַּ ֹלֹמה, ֶאת  וִַּּייטַּ ל שְׁ ֶזה-ִכי ָשאַּ ָדָבר הַּ ָת ֶאת וַּּיֹאֶמר ֱאֹלִהים יא  .הַּ לְׁ ן ֲאֶשר ָשאַּ ָדָבר -ֵאָליו, יַּעַּ הַּ

לֹא ֶזה וְׁ לֹא-הַּ ִבים וְׁ ָך ָיִמים רַּ ָת לְׁ לְׁ ָפט-ָשאַּ ֹמעַּ ִמשְׁ ָך ָהִבין, ִלשְׁ ָת לְׁ לְׁ ָשאַּ ֶביָך; וְׁ ָת, ֶנֶפש ֹאיְׁ לְׁ לֹא ָשאַּ ָך ֹעֶשר, וְׁ ָת לְׁ לְׁ ִהֵנה ָעִשיִתי,  יב  .ָשאַּ

ִת  ָבֶריָך; ִהֵנה ָנתַּ ָנבֹון, ֲאֶשר ָכמֹוָך לֹאִכדְׁ ָך, ֵלב ָחָכם וְׁ ֲחֶריָך לֹא-י לְׁ אַּ ָפֶניָך, וְׁ גַּם ֲאֶשר לֹא יג  .ָיקּום ָכמֹוָך-ָהָיה לְׁ ם-וְׁ ִתי ָלְך, גַּ ָת ָנתַּ לְׁ ֹעֶשר -ָשאַּ

ם ָלִכים, ָכל-ֲאֶשר לֹא  ָכבֹוד:-גַּ מְׁ רָ  יד  .ָיֶמיָך-ָהָיה ָכמֹוָך ִאיש בַּ ִאם ֵתֵלְך ִבדְׁ ְך, ָדִויד ָאִביָךוְׁ ֲאֶשר ָהלַּ י, כַּ ֹותַּ י ּוִמצְׁ ֹמר ֻחקַּ י, ִלשְׁ ִתי, ֶאת--כַּ כְׁ ֲארַּ הַּ -וְׁ

ִרית טו  ָיֶמיָך. ֵני ֲארֹון בְׁ ֲעֹמד ִלפְׁ ִם וַּּיַּ רּוָשלַּ ִהֵנה ֲחלֹום; וַָּּיבֹוא יְׁ ֹלֹמה, וְׁ ץ שְׁ ש ִמשְׁ -וִַּּיקַּ ָלִמים, וַּּיַּעַּ ש שְׁ ל ֹעלֹות וַּּיַּעַּ ָכלֲאֹדָני, וַּּיַּעַּ    .ֲעָבָדיו-ֶתה, לְׁ



 
 

At Gibeon the LORD appeared to Solomon in a dream by night; and God said, “Ask, what shall I grant you?” Solomon 

said, “You dealt most graciously with Your servant my father David, because he walked before You in faithfulness and 

righteousness and in integrity of heart. You have continued this great kindness to him by giving him a son to occupy his 

throne, as is now the case. And now, O LORD my God, You have made Your servant king in place of my father David; but 

I am a young lad, with no experience in leadership. Your servant finds himself in the midst of the people You have 

chosen, a people too numerous to be numbered or counted. Grant, then, Your servant an understanding mind to judge 

Your people, to distinguish between good and bad; for who can judge this vast people of Yours?” The Lord was pleased 

that Solomon had asked for this. And God said to him, “Because you asked for this—you did not ask for long life, you did 

not ask for riches, you did not ask for the life of your enemies, but you asked for discernment in dispensing justice— I 

now do as you have spoken. I grant you a wise and discerning mind; there has never been anyone like you before, nor 

will anyone like you arise again. And I also grant you what you did not ask for—both riches and glory all your life—the 

like of which no king has ever had. And I will further grant you long life, if you will walk in My ways and observe My laws 

and commandments, as did your father David.” Then Solomon awoke: it was a dream! He went to Jerusalem, stood 

before the Ark of the Covenant of the Lord, and sacrificed burnt offerings and presented offerings of well-being; and he 

made a banquet for all his courtiers. 

 מלבי"ם מלכים א ג׳:טז .9
 " הקרה ה' לפניו משפט שיתברר ממנו כי מלא ה' שאלתו והחזיון אמת "

 

 רד"ק מלכים א׳ ג׳:טז .10
 " ופי' אז כאשר שב מגבעון ובא לו לירושלים בא לו זה הדין לידו ונראתה בו המתנה הטובה שנתן לו הקב"ה חכמה ובינה" 
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ָת ֶאת וַּּיֹאֶמר ֱאֹלִהים לְׁ ן ֲאֶשר ָשאַּ לֹא-ֵאָליו, יַּעַּ ֶזה וְׁ ָדָבר הַּ ָך -הַּ ָת לְׁ לְׁ  ָיִמים ַרִבים ָשאַּ

 

לֹא ָך -וְׁ ָת לְׁ לְׁ רָשאַּ  , ֹעשֶׁ

 

ֶביָך;  ָת, ֶנֶפש ֹאיְׁ לְׁ לֹא ָשאַּ  וְׁ

 

ָך  ָת לְׁ לְׁ ָשאַּ ָפטוְׁ ֹמַע ִמשְׁ    .ָהִבין, ִלשְׁ

 

ָבֶריָך; ִהֵנה  ָך, ִהֵנה ָעִשיִתי, ִכדְׁ ִתי לְׁ ָנבֹוןָנתַּ ֲחֶריָך לֹא-, ֲאֶשר ָכמֹוָך לֹאֵלב ָחָכם וְׁ אַּ ָפֶניָך, וְׁ  .ָיקּום ָכמֹוָך-ָהָיה לְׁ

 

ם ֲאֶשר לֹא גַּ ִתי ָלְך, -וְׁ ָת ָנתַּ לְׁ ר ַגם-ַגםָשאַּ ָלִכים, ָכל-ֲאֶשר לֹא  :ָכבֹוד-ֹעשֶׁ מְׁ  .ָיֶמיָך-ָהָיה ָכמֹוָך ִאיש בַּ

 

ְך, ָדִויד ָאִביָך ֲאֶשר ָהלַּ י, כַּ ֹותַּ י ּוִמצְׁ ֹמר ֻחקַּ י, ִלשְׁ ָרכַּ ִאם ֵתֵלְך ִבדְׁ ת--וְׁ ִתי, אֶׁ ַהֲאַרכְׁ יָך-וְׁ   .ָימֶׁ

 

12. Slomon’s enemies 

ד ָהֲאֹדִמי"  ֹלֹמה, ֵאת ֲהדַּ הָוה ָשָטן ִלשְׁ  " )מל"א יא, יד( וַָּּיֶקם יְׁ

זֹון בֶ -וַָּּיֶקם ֱאֹלִהים לֹו ָשָטן, ֶאת"  ָיָדע-ןרְׁ  " )מל"א יא, כג( ֶאלְׁ

ָעם ֶבן"  ָיָרבְׁ ָרִתי -וְׁ ָבט ֶאפְׁ ֶמֶלְך ...נְׁ  )מל"א יא, כו(  .וַָּּיֶרם ָיד, בַּ

 

 

 

 

 



 
 

13. Between Shlomo and Moshe on Judgement 

 

Salomon’s dream Appointing the Judges 

ָך דְׁ בְׁ עַּ ָת:--וְׁ ָך, ֲאֶשר ָבָחרְׁ מְׁ תֹוְך עַּ ם  בְׁ -ָרב, ֲאֶשר לֹא-עַּ

 ִיָמֶנה 

לֹא ִיָסֵפר    .ֵמֹרבוְׁ

ִים  ָשמַּ ֵבי הַּ כֹוכְׁ ּיֹום, כְׁ ֶכם הַּ ִהנְׁ ֶכם; וְׁ ָבה ֶאתְׁ הָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ִהרְׁ יְׁ

 .ָלֹרב

 , ָך ֵלב ֹשֵמעַּ דְׁ בְׁ עַּ ָת לְׁ ָנתַּ ֹפטוְׁ ָהבִ -ֶאת ִלשְׁ ָך, לְׁ מְׁ -ין, ֵביןעַּ

ָרע:   טֹוב לְׁ

ֹפט, ֶאת  ל ִלשְׁ ָך -ִכי ִמי יּוכַּ מְׁ ֶזה ַהָכֵבדעַּ   .הַּ

י, -ִכי ֶיה ָלֶהם ָדָבר, ָבא ֵאלַּ ִתיִיהְׁ ָשַפטְׁ  , ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּווְׁ

ָדָבר, לֹא ָכֵבד-ִכי… ָך הַּ ֶדָך-ִממְׁ בַּ ל ֲעשֹהּו לְׁ   .תּוכַּ

 

 דברי הימים ב פרק א .14
ל ָמה ֶאֶתן ז"  אַּ ֹלֹמה; וַּּיֹאֶמר לֹו, שְׁ ָאה ֱאֹלִהים ִלשְׁ הּוא, ִנרְׁ ָלה הַּ יְׁ לַּ ָתה ָעִשיָת ִעם ח  .ָלְך-בַּ ֹלֹמה, ֵלאֹלִהים, אַּ ָדִויד ָאִבי, ֶחֶסד ָגדֹול; -וַּּיֹאֶמר שְׁ

ָתיו חְׁ ִני, תַּ תַּ כְׁ לַּ ִהמְׁ הָוה ֱאֹלִהים ט  .וְׁ ָתה, יְׁ ָך, ִעם דָ --עַּ ָברְׁ ל  ִויד ָאִבי:ֵיָאֵמן דְׁ ִני, עַּ תַּ כְׁ לַּ ָתה, ִהמְׁ ר ָהָאֶרץ-ִכי אַּ ֲעפַּ ב כַּ ם, רַּ ָמה  י  .עַּ ָתה, ָחכְׁ עַּ

ָדע ֶתן ֵני ָהָעם-ּומַּ ָאה ִלפְׁ ֵאצְׁ ָאבֹוָאה:-ִלי, וְׁ ֶזה, וְׁ ֹפט, ֶאת-ִכי  הַּ ָגדֹול.-ִמי ִישְׁ ֶזה הַּ ָך הַּ מְׁ ן ֲאֶשר הָ  יא  עַּ ֹלֹמה יַּעַּ ָתה זֹאת ִעםוַּּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ִלשְׁ -יְׁ

לֹא ָבֶבָך, וְׁ גַּם-לְׁ ֶאיָך, וְׁ ֵאת ֶנֶפש שֹנְׁ ָכבֹוד וְׁ ָכִסים וְׁ ָת ֹעֶשר נְׁ לְׁ ל-ָשאַּ אַּ ָת; וִַּתשְׁ ִבים, לֹא ָשָאלְׁ פֹוט ֶאת-ָיִמים רַּ ָדע, ֲאֶשר ִתשְׁ ָמה ּומַּ ָך, ָחכְׁ ִמי, -לְׁ עַּ

ִתיָך ָעָליו כְׁ לַּ ָדע, נָ  יב  .ֲאֶשר ִהמְׁ מַּ הַּ ָמה וְׁ ָחכְׁ ָכבֹוד, ֶאֶתןהַּ ָכִסים וְׁ ֹעֶשר ּונְׁ ֲחֶריָך לֹא -ֲאֶשר לֹא--ָלְך-תּון ָלְך; וְׁ אַּ ָפֶניָך, וְׁ ָלִכים ֲאֶשר לְׁ מְׁ ָהָיה ֵכן לַּ

ֶיה   .ֵכן-ִיהְׁ

That night, God appeared to Solomon and said to him, “Ask, what shall I grant you?” Solomon said to God, “You dealt 

most graciously with my father David, and now You have made me king in his stead. Now, O LORD God, let Your promise 

to my father David be fulfilled; for You have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. Grant me 

then the wisdom and the knowledge to lead this people, for who can govern Your great people?” God said to Solomon, 

“Because you want this, and have not asked for wealth, property, and glory, nor have you asked for the life of your 

enemy, or long life for yourself, but you have asked for the wisdom and the knowledge to be able to govern My people 

over whom I have made you king, wisdom and knowledge are granted to you, and I grant you also wealth, property, and 

glory, the like of which no king before you has had, nor shall any after you have.” 
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ר א"  בַּ ִהי דְׁ י ֵלאֹמר-וַּיְׁ הָוה, ֵאלַּ ִגיד ֹצר ֹכה-ֶבן ב  .יְׁ ָך וַּתֹאֶמר ֵאל ָאִני-ָאָדם ֱאֹמר ִלנְׁ ּה ִלבְׁ ן ָגבַּ הִוה, יַּעַּ ר ֲאֹדָני יְׁ ֵלב --ָאמַּ ִתי, בְׁ בְׁ ב ֱאֹלִהים ָישַּ מֹושַּ

לֹא ָתה ָאָדם וְׁ אַּ ָך -יִַּמים; וְׁ ֵלב ֱאֹלִהיםֵאל, וִַּתֵתן ִלבְׁ ָתה, מדנאל )ִמָדִנֵּיאל(: ג  .כְׁ ָך,  ד  .ָסתּום, לֹא ֲעָממּוָך-ָכל  ִהֵנה ָחָכם אַּ ָמתְׁ ָחכְׁ בְׁ

רֹוֶתיָך אֹוצְׁ ש ָזָהב ָוֶכֶסף, בְׁ עַּ ָך, ָחִיל; וַּתַּ ָך, ָעִשיָת לְׁ בּוָנתְׁ ִביָת ֵחיֶלָך; וִַּּיגְׁ  ה  .ּוִבתְׁ ָך, ִהרְׁ ֻכָלתְׁ ָך ִברְׁ ָמתְׁ ֹרב ָחכְׁ ֵחיֶלָך.בְׁ ָך, בְׁ ָבבְׁ ּה לְׁ ָלֵכן,  ו  }ס{  בַּ

הִוה: ר ֲאֹדָני יְׁ ָך ֶאת  ֹכה ָאמַּ ן ִתתְׁ ֵלב ֱאֹלִהים-יַּעַּ ָך, כְׁ ָבבְׁ ִני ֵמִביא ָעֶליָך ָזִרים ז  .לְׁ בֹוָתם--ָלֵכן, ִהנְׁ רְׁ ֵהִריקּו חַּ ל ָעִריֵצי, גֹוִים; וְׁ ָמֶתָך, -עַּ ִפי ָחכְׁ יְׁ

ָעֶתָך לּו ִיפְׁ ִחלְׁ ֵלב יִַּמים ח  .וְׁ מֹוֵתי ָחָלל, בְׁ ָתה מְׁ ת, יֹוִרדּוָך; ָומַּ חַּ שַּ ֶגָך: ט  .לַּ ֵני ֹהרְׁ ר ֱאֹלִהים ָאִני, ִלפְׁ לֹא  ֶהָאֹמר תֹאמַּ ָתה ָאָדם וְׁ אַּ יַּד -וְׁ ֵאל, בְׁ

ֶליָך לְׁ חַּ יַּד י  .מְׁ הִוה  ָזִרים:-מֹוֵתי ֲעֵרִלים ָתמּות, בְׁ ֻאם ֲאֹדָני יְׁ ִתי, נְׁ רְׁ  " .ִכי ֲאִני ִדבַּ

The word of the LORD came to me: O mortal, say to the prince of Tyre: Thus said the Lord GOD: Because you have been 

so haughty and have said, “I am a god; I sit enthroned like a god in the heart of the seas,” whereas you are not a god but 

a man, though you deemed your mind equal to a god’s— Yes, you are wiser than Daniel; In no hidden matter can 

anyone Compare to you. By your shrewd understanding You have gained riches, And have amassed gold and silver In 

your treasuries. By your great shrewdness in trade You have increased your wealth, And you have grown haughty 

Because of your wealth. Assuredly, thus said the Lord GOD: Because you have deemed your mind equal to a god’s, I 

swear I will bring against you Strangers, the most ruthless of nations. They shall unsheathe their swords Against your 

prized shrewdness, And they shall strike down your splendor. They shall bring you down to the Pit; In the heart of the 

sea you shall die The death of the slain. Will you still say, “I am a god” Before your slayers, When you are proved a man, 



 
 

not a god, At the hands of those who strike you down? By the hands of strangers you shall die The death of the 

uncircumcised; For I have spoken —declares the Lord GOD. 

 

 הלכות סנהדרין, פרק כא, הלכה ט.הרמב"ם משנה תורה,  .16
צריך הדיין לשמוע טענות בעלי דינין ולשנות טענותיהם. שנאמר: "ויאמר המלך זאת אומרת זה בני החי ובנך המת" וכו'. ומצדק את " 

 " הדין בלבו, ואחר כך חותכו.
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בבית דינו של  ...אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה א"ר" 

ויען המלך ויאמר תנו לה את הילד החי והמת לא תמיתוהו )כי( היא אמו מנא ידע דלמא איערומא מיערמא יצאת בת  שלמה דכתיב

 "  קול ואמרה היא אמו

Rabbi Elazar says: In three places the Divine Spirit appeared before all to affirm that the action taken was appropriate: In 

the court of Shem, in the court of Samuel the Ramathite, and in the court of Solomon…This occurred in the court of 

Solomon, when the Divine Spirit appeared in the dispute between two prostitutes over who was the mother of the 

surviving child, as it is written: “And the king answered and said: Give her the living child, and do not slay him; she is his 

mother” (I Kings 3:27). How did Solomon know that she was the mother? Perhaps she was devious and was not the 

mother of the surviving child at all. Rather, a Divine Voice emerged and said: She is his mother.  

 

18. Between Joseph and Solomon  

ָנבֹון,  ָך, ֵלב ָחָכם וְׁ ִתי לְׁ ָבֶריָך; ִהֵנה ָנתַּ  ִהֵנה ָעִשיִתי, ִכדְׁ

ֲחֶריָך לֹא-ֲאֶשר ָכמֹוָך לֹא אַּ ָפֶניָך, וְׁ   .ָיקּום ָכמֹוָך-ָהָיה לְׁ

ָך ֶאת ֲחֵרי הֹוִדיעַּ ֱאֹלִהים אֹותְׁ ָחָכם, ָכמֹוָך-זֹאת, ֵאין-לכָ -אַּ   .ָנבֹון וְׁ

ע ֵצאת ָובֹא ר ָקֹטן, לֹא ֵאדַּ ָאֹנִכי נַּעַּ ִרי  .וְׁ ר ִעבְׁ ָשם ִאָתנּו נַּעַּ  וְׁ

הָוה ֶאל ָאה יְׁ עֹון, ִנרְׁ ִגבְׁ ֹלֹמה-בְׁ ָלה--שְׁ ָליְׁ ֲחלֹום הַּ  וַּּיֲַּחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום                                                      ;בַּ

ִהֵנה ֲחלֹום ֹלֹמה, וְׁ ץ שְׁ ִהֵנה ֲחלֹום וִַּּיקַּ ֹעה, וְׁ רְׁ ץ פַּ   .וִַּּייקַּ

ֹלֹמה, ֶאת ֵתן שְׁ חַּ ָרִים; -וִַּּיתְׁ ֹעה ֶמֶלְך ִמצְׁ רְׁ  פַּ

ח ֶאת ת-וִַּּיקַּ ֹעה-בַּ רְׁ  פַּ

ֹעה  רְׁ ָרא פַּ , -ֵשםוִַּּיקְׁ ֵנחַּ עְׁ נַּת פַּ  יֹוֵסף, ָצפְׁ

ת-לֹו ֶאת-וִַּּיֶתן נַּת בַּ ִאָשה-ָאסְׁ ע ֹכֵהן ֹאן, לְׁ  פֹוִטי ֶפרַּ

ִבים, כַּחֹול ֲאֶשר ָרֵאל רַּ ִישְׁ הּוָדה וְׁ ל-יְׁ ָּים ָלֹרב, -עַּ  הַּ

ֵמִחים ֹשִתים, ּושְׁ ִלים וְׁ  .ֹאכְׁ

ֹאד ֵבה מְׁ רְׁ ָּים, הַּ חֹול הַּ ֹבר יֹוֵסף ָבר כְׁ ֹפר,-ד ִכיעַּ --וִַּּיצְׁ ל ִלסְׁ  ָחדַּ

ָפר-ִכי   .ֵאין ִמסְׁ

 

 מל"א ג, כח .19
עּו ָכל "  מְׁ ָרֵאל, ֶאת-וִַּּישְׁ ֶמֶלְך:-ִישְׁ ֵני הַּ אּו, ִמפְׁ ֶמֶלְך, וִַּּירְׁ ט הַּ ָפט ֲאֶשר ָשפַּ ִמשְׁ ָפט-ִכי ָראּו, ִכי  הַּ ֲעשֹות ִמשְׁ בֹו לַּ ִקרְׁ ת ֱאֹלִהים בְׁ מַּ  " .ָחכְׁ

When all Israel heard the decision that the king had rendered, they stood in awe of the king; for they saw that he 

possessed divine wisdom to execute justice. 

 

 מל"א י .20
ֵכי ָהָאֶרץ כג"  לְׁ ֹלֹמה, ִמֹכל מַּ ֶמֶלְך שְׁ ל הַּ דַּ ָמה--וִַּּיגְׁ ָחכְׁ ֹעֶשר, ּולְׁ ָכל כד  .לְׁ ִשים, ֶאת--ָהָאֶרץ-וְׁ קְׁ בַּ ֹלֹמה:-מְׁ ֵני שְׁ , ֶאת  פְׁ ֹמעַּ ָמתֹו, ֲאֶשר-ִלשְׁ ן -ָחכְׁ ָנתַּ

ִלבֹו ָרִדים כה  .ֱאֹלִהים, בְׁ ָשִמים, סּוִסים, ּופְׁ ֵנֶשק ּובְׁ ָלמֹות, וְׁ ֵלי ָזָהב ּושְׁ ֵלי ֶכֶסף ּוכְׁ ָחתֹו כְׁ ִבִאים ִאיש ִמנְׁ ֵהָמה מְׁ ר--וְׁ בַּ ָשָנה-דְׁ וֶַּּיֱאֹסף  כו .ָשָנה, בְׁ

ִהי ֹלֹמה, ֶרֶכב ּוָפָרִשים, וַּיְׁ ע-שְׁ בַּ רְׁ אַּ ֵניםֵמאֹות ֶרכֶ -לֹו ֶאֶלף וְׁ ִעם-ב, ּושְׁ ָעֵרי ָהֶרֶכב, וְׁ ֵחם בְׁ נְׁ ֶמֶלְך ִבירּוָשָלִם-ָעָשר ֶאֶלף ָפָרִשים; וַּּיַּ וִַּּיֵתן  כז  .הַּ



 
 

ֶמֶלְך ֶאת ִמים ֲאֶשר-הַּ ִשקְׁ ן כַּ ֵאת ָהֲאָרִזים, ָנתַּ ִם, ָכֲאָבִנים; וְׁ ֶכֶסף ִבירּוָשלַּ ֵפָלה-הַּ שְׁ סּוִסים  כח  .ָלֹרב--בַּ ָרִים; ּומֹוָצא הַּ ֹלֹמה, ִמִמצְׁ ֲאֶשר ִלשְׁ

ֵוה ִחיר--ּוִמקְׁ ֵוה ִבמְׁ חּו ִמקְׁ ֶמֶלְך, ִיקְׁ ָכל כט  .ֹסֲחֵרי הַּ ֵכן לְׁ ֲחִמִשים ּוֵמָאה; וְׁ סּוס, בַּ ֵשש ֵמאֹות ֶכֶסף, וְׁ ִים, בְׁ רַּ ָכָבה ִמִמצְׁ ֲעֶלה וֵַּתֵצא ֶמרְׁ ֵכי -וַּתַּ לְׁ מַּ

ֵכי ֲאָרם לְׁ מַּ ִחִתים, ּולְׁ ָיָדם ֹיצִ --הַּ   .אּובְׁ

King Solomon excelled all the kings on earth in wealth and in wisdom. All the world came to pay homage to Solomon and 

to listen to the wisdom with which God had endowed him; and each one would bring his tribute—silver and gold 

objects, robes, weapons and spices, horses and mules—in the amount due each year. Solomon assembled chariots and 

horses. He had 1,400 chariots and 12,000 horses, which he stationed in the chariot towns and with the king in 

Jerusalem. The king made silver as plentiful in Jerusalem as stones, and cedars as plentiful as sycamores in the 

Shephelah. Solomon’s horses were procured from Mizraim and Kue. The king’s dealers would buy them from Kue at a 

fixed price. A chariot imported from Mizraim cost 600 shekels of silver, and a horse 150; these in turn were exported by 

them to all the kings of the Hittites and the kings of the Arameans. 

 

 בבלי סנהדרין כא ע"ב .21
לם כתיב לא ירבה לו נשים ואמר ר' יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העו " 

  אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו

 "  וכתיב לא ירבה לו סוסים ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב וכתיב ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו'

And Rabbi Yitzḥak says: For what reason were the rationales of Torah commandments not revealed? It was because 

the rationales of two verses were revealed, and the greatest in the world, King Solomon, failed in those matters. It is 

written with regard to a king: “He shall not add many wives for himself, that his heart should not turn away” 

(Deuteronomy 17:17). Solomon said: I will add many, but I will not turn away, as he thought that it is permitted to 

have many wives if one is otherwise meticulous not to stray. And later, it is written: “For it came to pass, when 

Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods” (I Kings 11:4). And it is also written: “Only he 

shall not accumulate many horses for himself nor return the people to Egypt for the sake of accumulating horses” 

(Deuteronomy 17:16), and Solomon said: I will accumulate many, but I will not return. And it is written: “And a 

chariot came up and went out of Egypt for six hundred shekels of silver” (I Kings 10:29), teaching that not only did 

Solomon violate the Torah, but he also failed in applying the rationale given for its commandments.  

 

22.  

 יחזקאל ט"ז שלמה

ֹלֹמה,  ֶמֶלְך שְׁ ֵקה הַּ שְׁ ֵלי מַּ ֹכל כְׁ ֵאין   …ָזָהבוְׁ

ף סֶׁ ֹלֹמהכֶׁ ָשב ִביֵמי שְׁ אּוָמה--, לֹא ֶנחְׁ  .ִלמְׁ

ִדי  עְׁ ףוַּתַּ סֶׁ  ָזָהב ָוכֶׁ

ִהי ֶלֶחם יֹום ֶאָחד:-וַּיְׁ ֹלֹמה, לְׁ ֹלִשים ֹכר   שְׁ שְׁ
ת ן , …, ֹסלֶׁ מֶׁ ִחיָרם, -ֹכה  ָכִתית:שֶׁ ֹלֹמה לְׁ ִיֵתן שְׁ

שָ    .ָנהָשָנה בְׁ

ת  ש ֹסלֶׁ בַּ ן,ּודְׁ מֶׁ ( ָושֶׁ תְׁ  אכלתי )ָאָכלְׁ

כַּם, ִמָכל ִהי …ָהָאָדם, -וֶַּּיחְׁ ָכל-ַויְׁ מֹו בְׁ , ַהגֹוִים-שְׁ

  .ָסִביב

ֵיְך:ֵשם ַבגֹוִיםוֵַּּיֵצא ָלְך  ָיפְׁ ִכי ָכִליל הּוא,   , בְׁ
ֲהָדִרי ֲאֶשר ִיְך-בַּ ִתי ָעלַּ מְׁ  שַּ

סּוִסים ֲאֶשר ִלשְׁ  ָרִים; ּומֹוָצא הַּ  …ֹלֹמה, ִמִמצְׁ
ָכָבה  ֲעֶלה וֵַּתֵצא ֶמרְׁ ַרִיםוַּתַּ ֵשש ֵמאֹות ִמִמצְׁ , בְׁ

ֲחִמִשים ּוֵמָאה סּוס, בַּ  ֶכֶסף, וְׁ

ִני ֶאל ֵני-וִַּתזְׁ ַרִים-בְׁ ֵלי ָבָשר;  ִמצְׁ ִיְך, ִגדְׁ ֵכנַּ שְׁ
ִבי ֶאת רְׁ ִעיֵסִני-וַּתַּ כְׁ הַּ נֵֻתְך, לְׁ זְׁ  .תַּ

ָתה ן ֲאֶשר ָהיְׁ ֹלֹמה, יַּעַּ הָוה ִלשְׁ זֹאת -וַּּיֹאֶמר יְׁ
ָת  רְׁ לֹא ָשמַּ ִריִתי ִעָמְך, וְׁ י, ֲאֶשר ִצִּויִתי בְׁ ֻחֹקתַּ וְׁ

ע ֶאת--ָעֶליָך רַּ ָלָכה ֵמָעֶליָך, -ָקֹרעַּ ֶאקְׁ מְׁ מַּ הַּ
ֶדָך בְׁ עַּ ִתיָה לְׁ תַּ   .ּונְׁ

ָעִשיִתי(  הִוה, ועשית )וְׁ ר ֲאֹדָני יְׁ ִכי ֹכה ָאמַּ
ֲאֶשר ָעִשית ָהֵפר -ֲאֶשר--אֹוָתְך כַּ ָבִזית ָאָלה, לְׁ

ִרית  .בְׁ

 

 

https://www.sefaria.org/Deuteronomy.17.17
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.17.16


 
 

 משנה מס' סנהדרין פ' י משנה ב .23
 "שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, שלשה מלכים: ירבעם אחאב ומנשה..."

 

 י הלכה בירושלמי מס' סנהדרין פ'  .24
הדר עילה   ביקשו לצרף את שלמה עמהן בא דוד ונשתטח לפניהן ויש אומר אש יצאת מבית קדש הקדשים וליהטה סביבותיהם."

 " .היה יליף מצלי ומתענה כיון שנמנה עמהן צלי ולא איתעני

 

 קהלת )פרק א(  .25
ִתי ֶאת יג  ָנתַּ ל ָכל-וְׁ ָמה, עַּ ָחכְׁ ָלתּור בַּ רֹוש וְׁ ֵני ָהָאָדם-ִלִבי, ִלדְׁ ן ֱאֹלִהים ִלבְׁ יַּן ָרע, ָנתַּ ָשָמִים; הּוא ִענְׁ ת הַּ חַּ ֲענֹות --ֲאֶשר נֲַּעָשה, תַּ לַּ

ִתי ֲאִני ִעם טז...בֹו רְׁ מָ --ִלִבי, ֵלאֹמר-ִדבַּ ִתי ָחכְׁ פְׁ הֹוסַּ ִתי וְׁ לְׁ דַּ ל ָכלֲאִני ִהֵנה ִהגְׁ ל-ֲאֶשר-ה, עַּ י עַּ ָפנַּ ָמה -ָהָיה לְׁ ֵבה, ָחכְׁ רְׁ ִלִבי ָרָאה הַּ רּוָשָלִם; וְׁ יְׁ

ת לּות: יז  .ָוָדעַּ ִשכְׁ ת הֹוֵלֹלת וְׁ עַּ דַּ ָמה, וְׁ ת ָחכְׁ עַּ ָנה ִלִבי ָלדַּ ם  ָוֶאתְׁ ִתי, ֶשגַּ עְׁ יֹון רּוחַּ -ָידַּ עְׁ ָמה, ָרב יח  .ֶזה הּוא רַּ ֹרב ָחכְׁ יֹוִסיף דַּ -ִכי בְׁ ס; וְׁ ת, ָכעַּ עַּ

אֹוב כְׁ  .יֹוִסיף מַּ

 

ָרִאיִתי, ֶאתח,יז:   ֲעֵשה ָהֱאֹלִהים-ָכל-וְׁ צֹוא ֶאתמַּ ל ָהָאָדם ִלמְׁ ת-, ִכי לֹא יּוכַּ חַּ ֲעֶשה ֲאֶשר נֲַּעָשה תַּ מַּ ֶשל ֲאֶשר יֲַּעֹמל ָהָאָדם -הַּ ֶשֶמש, בְׁ הַּ

גַּם ִאם ָצא; וְׁ לֹא ִימְׁ ֵקש וְׁ בַּ צֹא-לְׁ ל ִלמְׁ ת, לֹא יּוכַּ עַּ ר ֶהָחָכם ָלדַּ  .יֹאמַּ

 

ָמע: יד:-יב,יג ֹכל ִנשְׁ רָ -ֶאת  סֹוף ָדָבר, הַּ ֶאתָהֱאֹלִהים יְׁ מֹור, ִכי-א וְׁ ֹוָתיו שְׁ ָפט, -ָכל-ִכי, ֶאת יד  .ָהָאָדם-ֶזה ָכל-ִמצְׁ ִמשְׁ ֲעֶשה, ָהֱאֹלִהים ָיִבא בְׁ מַּ

ל ָכל ָלם:-עַּ ִאם-ִאם  ֶנעְׁ    .ָרע-טֹוב, וְׁ

I set my mind to study and to probe with wisdom all that happens under the sun.—An unhappy business, that, which 

God gave men to be concerned with!... A twisted thing that cannot be made straight, A lack that cannot be made good. I 

said to myself: “Here I have grown richer and wiser than any that ruled before me over Jerusalem, and my mind has 

zealously absorbe wisdom and learning.” And so I set my mind to appraise wisdom and to appraise madness and folly. 

And I learned—that this too was pursuit of wind: 

 

For as wisdom grows, vexation grows; To increase learning is to increase heartache. 

and I have observed all that God brings to pass. Indeed, man cannot guess the events that occur under the sun. For man 

tries strenuously, but fails to guess them; and even if a sage should think to discover them he would not be able to guess 

them. 

 

The sum of the matter, when all is said and done: Revere God and observe His commandments! For this applies to all 

mankind: that God will call every creature to account for everything unknown, be it good or bad. The sum of the matter, 

when all is said and done: Revere God and observe His commandments! For this applies to all mankind. 

 

 רלב"ג מל"א ג, טז .26
 " אחשוב שהיו פונדקאות ומוכרות מזון כטעם רחב הזונה ואפשר שהיו מפקירות עצמן"

 

 27קדמוניות היהודים ח ס'  .27
 " שתי נשים זונות לפי אורח חייהן"

 

 59תשל"ה, עמ'  םלנגה ]מהדיר[, ירושלי יד, י"שספרושי התורה לר' יהודה הח .28
זוז של כתובתה, ועל  םעשיר, והיה מנהג שכל מי שהיה מת, שהיתה אמו לוקחת רק מאתי םאלו היו אלמנות של אד םשתי נשי" 

ת ממנו עד שיגדל הילד, כי מי הוא באמונה לילד כמו אמו. הנה שלמה אמר בערמה סהילד היתה היא אפוטרופא ומתפרנן ממו

 ..." ןאחלוק הילד והממו ן,פק חולקיסהמוטל בן , ממוםילנש

 

 



 
 

 מדרש תהילים )בובר( מזמור עב .29
 " רב אמר רוחות היו, ואידמי לנשי "

 

 שיר השירים רבה פ' א .30
 "...ויש ...כלה וחמותה היו" ורבנן אמרי יבמות היו

 

 33קדמוניות היהודים ספר ח ס'  .31
 " המלך דן לעונש את השניה על רשעתה"

 

 אברבנאל מל"א פרק ג .32
" ככה שלמה, קבל חכמת התורה מהאל יתברך והיה גדול הדעת, וחטא בנטותו אחרי שרי מעלה להוריד רוחניותם על אומתם 

 ןמחל הקב"ה לפי שעשה תשובה"

 

 

 

 

 


