The Real Mother in Salomon’s trial
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" טז אָ ז ָתב ֹאנָהְׁ ,ש ַּתיִם נ ִָשים זֹנֹות--אֶ ל-הַּ מֶ לֶ ְך; ו ַַּּת ֲעמ ְֹׁדנָה ,לְׁ פָ נָיו .יז וַּת ֹאמֶ ר הָ ִא ָשה הָ אַּ חַּ תִ ,בי אֲ דֹנִ י ,אֲ נִ י וְׁהָ ִא ָשה הַּ ז ֹאת ,יֹ ְׁשבֹת ְׁבבַּ יִת
ישי ,לְׁ ִל ְׁד ִתי ,ו ֵַּתלֶ ד ,גַּם-הָ ִא ָשה הַּ ז ֹאת; וַּאֲ נ ְַּׁחנּו י ְַּׁח ָדו ,אֵ ין-זָר ִא ָתנּו בַּ בַּ יִת ,זּולָ ִתי ְׁש ַּתיִם-אֲ נ ְַּׁחנּו,
אֶ חָ ד; וָאֵ לֵ ד ִע ָמּה ,בַּ בָ יִת .יח ַּוי ְִׁהי בַּ ּיֹום הַּ ְׁש ִל ִ
ְׁשנָה ,ו ַַּּת ְׁשכִ יבֵ הּו,
בַּ בָ יִת .יט ַּוּי ָָמת בֶ ן-הָ ִא ָשה הַּ ז ֹאת ,לָ יְׁלָ ה ,אֲ ֶשר ָשכְׁ בָ ה ,עָ לָ יו .כ ו ַָּת ָקם ְׁבתֹוְך הַּ לַּ יְׁלָ ה ו ִַּת ַּקח אֶ תְׁ -בנִ י מֵ אֶ צְׁ לִ י ,וַּאֲ ָמ ְׁתָך י ֵ
יקי .כא וָאָ קֻ ם בַּ ב ֶֹקר לְׁ הֵ ינִ יק אֶ תְׁ -בנִ י ,ו ְִׁהנֵהֵ -מת; וָאֶ ְׁתבֹונֵן אֵ לָ יו בַּ ב ֶֹקר ,ו ְִׁהנֵה ל ֹא-הָ יָה ְׁבנִ י אֲ ֶשר
יקּה; וְׁאֶ תְׁ -בנָּה הַּ ֵמתִ ,ה ְׁשכִ יבָ ה ְׁבחֵ ִ
ְׁבחֵ ָ
ּובנִ י הֶ חָ י; ַּו ְׁת ַּדבֵ ְׁרנָהִ ,ל ְׁפנֵי
ּובנְֵך הַּ מֵ ת ,וְׁז ֹאת אֹ ֶמ ֶרת ל ֹא כִ יְׁ ,בנְֵך הַּ ֵמת ְׁ
ֹאמר הָ ִא ָשה הָ אַּ חֶ ֶרת ל ֹא כִ יְׁ ,בנִי הַּ חַּ י ְׁ
יָלָ ְׁד ִתי .כב וַּת ֶ
ֹאמר הַּ מֶ לֶ ְךְׁ ,קחּו ִלי-
ּובנִ י הֶ חָ י .כד וַּּי ֶ
ּובנְֵך הַּ מֵ ת; וְׁז ֹאת אֹ ֶמ ֶרת ל ֹא כִ יְׁ ,בנְֵך הַּ ֵמת ְׁ
ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך--ז ֹאת אֹ ֶמ ֶרת ,זֶהְׁ -בנִ י הַּ חַּ י ְׁ
הַּ ֶמלֶ ְך .כג וַּּי ֶ
ֹאמר
ּותנּו אֶ ת-הַּ חֲ צִ י ְׁלאַּ חַּ ת ,וְׁאֶ ת-הַּ חֲ צִ י לְׁ אֶ חָ ת .כו וַּת ֶ
חָ ֶרב; ַּוּי ִָבאּו הַּ חֶ ֶרבִ ,ל ְׁפנֵי הַּ ֶמלֶ ְך .כה וַּּי ֹאמֶ ר הַּ ֶמלֶ ְך ,גִ זְׁ רּו אֶ ת-הַּ ּיֶלֶ ד הַּ חַּ י ִל ְׁש ָניִם; ְׁ
הָ ִא ָשה אֲ ֶשרְׁ -בנָּה הַּ חַּ י אֶ ל-הַּ מֶ לֶ ְך ,כִ י-נִ כְׁ ְׁמרּו ַּרחֲ ֶמיהָ עַּ לְׁ -בנָּה ,וַּת ֹאמֶ ר ִבי אֲ דֹנִ י ְׁתנּו-לָ ּה אֶ ת-הַּ ּיָלּוד הַּ חַּ י ,וְׁהָ ֵמת אַּ לְׁ -ת ִמיתֻ הּו; וְׁז ֹאת אֹ ֶמ ֶרת,
ֹאמרְׁ ,תנּו-לָ ּה אֶ ת-הַּ ּיָלּוד הַּ חַּ י ,וְׁהָ ֵמת ,ל ֹא ְׁת ִמיתֻ הּוִ :היאִ ,אמֹו .כח וַּּיִ ְׁש ְׁמעּו כָל-י ְִׁש ָראֵ ל,
גַּםִ -לי גַּם-לָ ְך ל ֹא י ְִׁהיֶה--גְׁ זֹרּו .כז ַּוּיַּעַּ ן הַּ ֶמלֶ ְך וַּּי ֶ
ֹלהים ְׁב ִק ְׁרבֹו לַּ עֲשֹות ִמ ְׁשפָ ט .
אֶ ת-הַּ ִמ ְׁשפָ ט אֲ ֶשר ָשפַּ ט הַּ ֶמלֶ ְך ,וַּּיִ ְׁראּוִ ,מ ְׁפנֵי הַּ מֶ לֶ ְך :כִ י ָראּו ,כִ י-חָ כְׁ ַּמת אֱ ִ
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
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" וכתבו המפרשים שעשה זה לראות מי משתיהן תחמול על הילד...ואם היה כדבריהם היה הדבר מבואר ולא היה לשלמה בזה
חכמה רבה ולא לישראל שיראו ממנו מפני זה...
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
ואמותו כפי מה שהשיג בחכמתו מפרצופי הנשים ואותות דבריהן ותנועותיהן ,האמנם עשה הבחינה ההיא בהם שהרואים היושבים
ראשונה במלכות לפניו יזכרו חכמתו ויתאמתו אליהם דבריו וגזרתו וידעו שהוא עושה משפט וצדקה בזה"...
שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תרלד
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"שאלת ממני ידיד נפשי על המשפט ששפט שלמה המלך ע"ה בין שתי הנשים זונות ,דכתיה 'וישמע העם את המשפט אשר שפט
וכו' ומה החכמה היתרה שיש במשפט הזה? אין זה כי אם תחבולה מן התחבולות ויש בזמננו מי שיודע לעשות תחבולות כאלה
וזולתם....
תשובה :יפה שאלת ,וכבר קדמך ר' יצחק אברבנאל ,ומה שתירץ אינו נכון בעיני ,תדעהו מספרו ,אבל מה שנראה לי כי המלך שע"ה
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.

עוד הכיר את טבע האשה התובעת שהיא קצת התנועה זריזה וזהירה ולא שכבה על בנה ואת האשה האחרת הכיר בה הפך זה
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,
אלא בא לומר שעמדו לפניו זמן מה ונסתכל בהם והכיר המשפט קודם שידברו"...
מצודת דוד מל"א ג ,כה
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" 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
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" 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,
עקר מגמתה שיהיה החי בנה ,והמקדמת בלשונה בנך המת עקר מגמתה שיהיה המת בן חברתה ,לא שיהיה החי בנה ,ומזה כבר
היה יכול להבין ולהכריע מי אמו ...ולברר זאת אמר קחו לי חרב ,כי בזה יבורר מי הרוצה שיחיה ומי שתתרצה שימות ,וכן היה " :
Chiastic Structure
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 .7מל"א יא
ֹלהים אֲ חֵ ִרים; וְׁל ֹא-הָ יָה לְׁ בָ בֹו ָשלֵ ם ִעם-יְׁהוָה אֱ ֹלהָ יו ,כִ ְׁלבַּ ב ָדוִיד אָ ִביו .ה ַּוּיֵלֶ ְך
" ד ַּוי ְִׁהיְׁ ,לעֵ ת זִ ְׁקנַּת ְׁשֹלמֹה ,נ ָָשיו ִהּטּו אֶ תְׁ -לבָ בֹו ,אַּ חֲ ֵרי אֱ ִ
ְׁשֹלמֹה --אַּ חֲ ֵרי עַּ ְׁשת ֶֹרת ,אֱ ֹלהֵ י צִ דֹנִ ים; וְׁאַּ חֲ ֵרי ִמ ְׁלכֹםִ ,ש ֻקץ עַּ מֹנִ ים .ו ַּוּיַּעַּ ש ְׁשֹלמֹה הָ ַּרעְׁ ,בעֵ ינֵי יְׁהוָה; וְׁל ֹא ִמלֵ א אַּ חֲ ֵרי יְׁהוָה ,כְׁ ָדוִד
ּולמֹלֶ ְךִ ,ש ֻקץ ְׁבנֵי עַּ מֹון .ח ְׁוכֵן עָ ָשהְׁ ,לכָל-נ ָָשיו
ְׁרּושלָ ִם; ְׁ
אָ ִביו{ .ס} ז אָ ז י ְִׁבנֶה ְׁשֹלמֹה בָ ָמהִ ,לכְׁ מֹוש ִש ֻקץ מֹואָ ב ,בָ הָ ר ,אֲ ֶשר עַּ לְׁ -פנֵי י ָ
ּומז ְַּׁבחֹות ,לֵ אֹלהֵ יהֶ ן .ט וַּּיִ ְׁתאַּ נַּף יְׁהוָהִ ,ב ְׁשֹלמֹה :כִ י-נָטָ ה לְׁ בָ בֹוֵ ,מ ִעם יְׁהוָה אֱ ֹלהֵ י י ְִׁש ָראֵ ל ,הַּ נִ ְׁראָ ה אֵ לָ יו ,פַּ עֲמָ יִם .י
הַּ נָכְׁ ִרּיֹותַּ ,מ ְׁק ִטירֹות ְׁ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים; וְׁל ֹא ָשמַּ ר ,אֵ ת אֲ ֶשר-צִ ּוָה יְׁהוָה .
וְׁצִ ּוָה אֵ לָ יו ,עַּ ל-הַּ ָדבָ ר הַּ זֶ ה ,לְׁ ִב ְׁל ִתי-לֶ כֶת ,אַּ חֲ ֵרי אֱ ִ
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.
מל"א פרק ג ה-טו
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ית ִעם-עַּ ְׁב ְׁדָך ָדוִד אָ ִבי
ֹאמר ְׁשֹלמֹה ,אַּ ָתה עָ ִש ָ
ֹלהיםְׁ ,שאַּ ל ָמה אֶ ֶתן-לָ ְך .ו וַּּי ֶ
ֹאמר אֱ ִ
" ה ְׁבגִ ְׁבעֹון ,נִ ְׁראָ ה יְׁהוָה אֶ לְׁ -שֹלמֹה--בַּ חֲ לֹום הַּ לָ יְׁלָ ה; וַּּי ֶ
ּובי ְִׁש ַּרת לֵ בָ בִ ,ע ָמְך; ו ִַּת ְׁש ָמר-לֹו ,אֶ ת-הַּ חֶ סֶ ד הַּ גָדֹול הַּ זֶה ,ו ִַּת ֶתן-לֹו בֵ ן יֹ ֵשב עַּ ל-כִ ְׁסאֹו ,כַּּיֹום
ּובצְׁ ָד ָקה ְׁ
חֶ סֶ ד גָדֹול ,כַּאֲ ֶשר הָ לַּ ְך ְׁלפָ נֶיָך בֶ אֱ ֶמת ִ
הַּ זֶ ה .ז וְׁעַּ ָתה ,יְׁהוָה אֱ ֹלהָ י ,אַּ ָתה ִה ְׁמלַּ כְׁ ָת אֶ ת -עַּ ְׁב ְׁדָךַּ ,תחַּ ת ָדוִד אָ ִבי; וְׁאָ נֹכִ י נַּעַּ ר ָקטֹ ן ,ל ֹא אֵ ַּדע צֵ את וָב ֹא .ח וְׁעַּ ְׁב ְׁדָךְׁ --בתֹוְך עַּ ְׁמָך ,אֲ ֶשר
בָ חָ ְׁר ָת :עַּ םָ -רב ,אֲ ֶשר ל ֹא-י ִָמנֶה וְׁל ֹא יִסָ פֵ ר ֵמרֹב .ט ְׁונ ַָּת ָת ְׁלעַּ ְׁב ְׁדָך לֵ ב ש ֵֹמעַּ ִ ,ל ְׁשפֹ ט אֶ ת-עַּ ְׁמָךְׁ ,להָ ִבין ,בֵ ין-טֹוב לְׁ ָרע :כִ י ִמי יּוכַּל ִל ְׁשפֹט,
ֹלהים אֵ לָ יו ,יַּעַּ ן אֲ ֶשר ָשאַּ ְׁל ָת אֶ ת-הַּ ָדבָ ר
ֹאמר אֱ ִ
אֶ ת-עַּ ְׁמָך הַּ כָבֵ ד הַּ זֶ ה .י וַּּיִ יטַּ ב הַּ ָדבָ רְׁ ,בעֵ ינֵי אֲ ֹדנָי :כִ י ָשאַּ ל ְׁשֹלמֹה ,אֶ ת-הַּ ָדבָ ר הַּ זֶ ה .יא וַּּי ֶ
יתי,
ְׁשאַּ ְׁל ָת לְׁ ָך הָ ִביןִ ,ל ְׁשמֹעַּ ִמ ְׁשפָ ט .יב ִהנֵה עָ ִש ִ
ֹשר ,וְׁל ֹא ָשאַּ ְׁל ָת ,נֶפֶ ש אֹ יְׁבֶ יָך; ו ָ
הַּ זֶ ה וְׁל ֹאָ -שאַּ ְׁל ָת ְׁלָך י ִָמים ַּר ִבים וְׁל ֹאָ -שאַּ ְׁל ָת ְׁלָך ע ֶ
עֹשר
כִ ְׁדבָ ֶריָך; ִהנֵה נ ַָּת ִתי ְׁלָך ,לֵ ב חָ כָם ְׁונָבֹון ,אֲ ֶשר כָמֹוָך ל ֹא-הָ יָה ְׁלפָ נֶיָך ,וְׁאַּ חֲ ֶריָך ל ֹא-יָקּום כָמֹוָך .יג ְׁוגַּם אֲ ֶשר ל ֹאָ -שאַּ ְׁל ָת נ ַָּת ִתי לָ ְך ,גַּםֶ -
ּומצְׁ וֹ ַּתי ,כַּאֲ ֶשר הָ לַּ ְךָ ,דוִיד אָ ִביָך--וְׁהַּ אֲ ַּרכְׁ ִתי ,אֶ ת-
גַּם-כָבֹוד :אֲ ֶשר ל ֹא-הָ יָה כָמֹוָך ִאיש בַּ ְׁמלָ כִ ים ,כָל-י ֶָמיָך .יד ו ְִׁאם ֵתלֵ ְך ִב ְׁד ָרכַּיִ ,ל ְׁשמֹר חֻ ַּקי ִ
ְׁרּושלַּ ִם ַּו ַּּי ֲעמֹד ִל ְׁפנֵי אֲ רֹון ְׁב ִרית-אֲ ֹדנָיַּ ,וּיַּעַּ ל ֹעלֹות ַּוּיַּעַּ ש ְׁשלָ ִמיםַּ ,וּיַּעַּ ש ִמ ְׁש ֶתהְׁ ,לכָל-עֲבָ ָדיו .
י ֶָמיָך .טו וַּּיִ ַּקץ ְׁשֹלמֹה ,ו ְִׁהנֵה חֲ לֹום; ַּוּיָבֹוא י ָ

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.
טז:מלבי"ם מלכים א ג׳
.9
" " הקרה ה' לפניו משפט שיתברר ממנו כי מלא ה' שאלתו והחזיון אמת
טז:רד"ק מלכים א׳ ג׳
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"" ופי' אז כאשר שב מגבעון ובא לו לירושלים בא לו זה הדין לידו ונראתה בו המתנה הטובה שנתן לו הקב"ה חכמה ובינה
יד- יא,מל"א ג
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 ָשאַּ ְׁל ָת ְׁלָך י ִָמים ַר ִבים-הַּ ָדבָ ר הַּ זֶה וְׁל ֹא- יַּעַּ ן אֲ ֶשר ָשאַּ ְׁל ָת אֶ ת,ֹלהים אֵ לָ יו
ִ ֱֹאמר א
ֶ וַּּי
,ֹשר
ֶׁ  ָשאַּ ְׁל ָת לְׁ ָך ע-וְׁל ֹא
; נֶפֶ ש ֹאיְׁבֶ יָך,וְׁל ֹא ָשאַּ ְׁל ָת
.  ִל ְׁשמֹעַ ִמ ְׁשפָ ט,ְׁשאַּ ְׁל ָת ְׁלָך הָ ִבין
ָ ו
.יָקּום כָמֹוָך- וְׁאַּ חֲ ֶריָך ל ֹא,הָ יָה ְׁלפָ נֶיָך- אֲ ֶשר כָמֹוָך ל ֹא, לֵ ב חָ כָם ְׁונָבֹון, כִ ְׁדבָ ֶריָך; ִהנֵה נ ַָּת ִתי ְׁלָך,יתי
ִ ִהנֵה עָ ִש
.י ֶָמיָך- כָל,הָ יָה כָמֹוָך ִאיש בַּ ְׁמלָ כִ ים- אֲ ֶשר ל ֹא:כָבֹוד- ֹע ֶׁשר גַם- גַם, ָשאַּ ְׁל ָת נ ַָּת ִתי לָ ְך-ְׁוגַּם אֲ ֶשר ל ֹא
. י ֶָׁמיָך- אֶׁ ת,ו ְַׁהאֲ ַרכְׁ ִתי-- ָדוִיד אָ ִביָך, כַּאֲ ֶשר הָ לַּ ְך,ּומצְׁ וֹ ַּתי
ִ  ִל ְׁשמֹר חֻ ַּקי,ו ְִׁאם ֵתלֵ ְך ִב ְׁד ָרכַּי
Slomon’s enemies .12
) יד, אֵ ת הֲ ַּדד הָ אֲ ד ִֹמי " (מל"א יא," ַּוּי ֶָקם יְׁהוָה ָשטָ ן ִל ְׁשֹלמֹה
) כג,אֶ ְׁלי ָָדע " (מל"א יא- ְׁרזֹון בֶ ן- אֶ ת,ֹלהים לֹו ָשטָ ן
ִ ֱ" ַּוּי ֶָקם א
) כו, (מל"א יא. בַּ מֶ לֶ ְך, ַּוּי ֶָרם יָד... נְׁ בָ ט אֶ ְׁפ ָר ִתי-" ְׁוי ָָר ְׁבעָ ם בֶ ן

Between Shlomo and Moshe on Judgement
Appointing the Judges
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Salomon’s dream

 כְׁ כֹוכְׁ בֵ י הַּ ָש ַּמיִם, ִה ְׁרבָ ה אֶ ְׁתכֶם; ו ְִׁהנְׁ כֶם הַּ ּיֹום,יְׁהוָה אֱ ֹלהֵ יכֶם
.לָ רֹב

- אֲ ֶשר ל ֹא, ָרב- עַּ ם: אֲ ֶשר בָ חָ ְׁר ָת, ְׁבתֹוְך עַּ ְׁמָך--וְׁעַּ ְׁב ְׁדָך
י ִָמנֶה
. וְׁל ֹא יִסָ פֵ ר ֵמרֹב

 בֵ ין ִאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו,ְׁשפַ ְׁט ִתי
ָ  ו, בָ א אֵ לַּ י,י ְִׁהיֶה לָ הֶ ם ָדבָ ר-כִ י
. תּוכַּל ֲעשֹהּו ְׁלבַּ ֶדָך- ל ֹא,כָבֵ ד ִמ ְׁמָך הַּ ָדבָ ר-…כִ י

- בֵ ין, ְׁלהָ ִבין,עַּ ְׁמָך- ִל ְׁשפֹ ט אֶ ת, ְַּׁונ ַָּת ָת ְׁלעַּ ְׁב ְׁדָך לֵ ב ש ֵֹמע
:טֹוב ְׁל ָרע
. עַּ ְׁמָך הַ כָבֵ ד הַּ זֶ ה- אֶ ת,כִ י ִמי יּוכַּל ִל ְׁשפֹ ט

 דברי הימים ב פרק א.14
; חֶ סֶ ד גָדֹול, ָדוִיד אָ ִבי-ית עִ ם
ָ  אַּ ָתה עָ ִש,אֹלהים
ִ ֵ ל,ֹאמר ְׁשֹלמֹה
ֶ ח וַּּי. לָ ְך- ְׁשאַּ ל מָ ה אֶ ֶתן,ֹלהים לִ ְׁשֹלמֹה; וַּּי ֹאמֶ ר לֹו
ִ ֱ נִ ְׁראָ ה א," ז בַּ לַּ יְׁלָ ה הַּ הּוא
 חָ כְׁ ָמה,י עַּ ָתה.  ַּרב ַּכעֲפַּ ר הָ אָ ֶרץ,עַּ ם- עַּ ל, ִה ְׁמלַּ כְׁ ַּתנִ י, כִ י אַּ ָתה: ִעם ָדוִיד אָ ִבי,יֵאָ ֵמן ְׁדבָ ְׁרָך--ֹלהים
ִ ֱ יְׁהוָה א,ט עַּ ָתה.  ַּת ְׁח ָתיו,ו ְִׁה ְׁמלַּ כְׁ ַּתנִ י
-ְׁתה ז ֹאת ִעם
ָ ֹלהים ִל ְׁשֹלמֹה יַּעַּ ן אֲ ֶשר הָ י
ִ ֱֹאמר א
ֶ  יא וַּּי.עַּ ְׁמָך הַּ זֶ ה הַּ גָדֹול- אֶ ת, ִמי י ְִׁשפֹ ט- כִ י: וְׁאָ בֹואָ ה,הַּ זֶ ה- וְׁאֵ צְׁ אָ ה ִל ְׁפנֵי הָ עָ ם, ִלי-ּומ ָדע ֶתן
ַּ
,עַּ ִמי- אֲ ֶשר ִת ְׁשפֹוט אֶ ת,ּומ ָדע
ַּ  חָ כְׁ ָמה, ְׁלָך- ל ֹא ָשאָ ְׁל ָת; ו ִַּת ְׁשאַּ ל,י ִָמים ַּר ִבים- ְׁוגַּם, ָשאַּ ְׁל ָת עֹ ֶשר נְׁ כ ִָסים ְׁוכָבֹוד וְׁאֵ ת נֶפֶ ש שֹנְׁ אֶ יָך- וְׁל ֹא,ְׁלבָ בֶ ָך
 וְׁאַּ חֲ ֶריָך ל ֹא,הָ יָה כֵן לַּ ְׁמלָ כִ ים אֲ ֶשר ְׁלפָ נֶיָך-אֲ ֶשר ל ֹא--לָ ְך- אֶ ֶתן, ָנתּון לָ ְך; וְׁעֹ ֶשר ּונְׁ כ ִָסים ְׁוכָבֹוד,יב הַּ חָ כְׁ ָמה וְׁהַּ ַּמ ָדע. אֲ ֶשר ִה ְׁמלַּ כְׁ ִתיָך עָ לָ יו
. כֵן-י ְִׁהיֶה
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.”
 יחזקאל כח.15
 ְׁבלֵ ב,ֹלהים י ַָּש ְׁב ִתי
ִ ֱמֹושב א
ַּ -- יַּעַּ ן גָבַּ ּה לִ ְׁבָך וַּת ֹאמֶ ר אֵ ל אָ נִ י, אָ ַּמר אֲ ֹדנָי יְׁהוִה-אָ ָדם אֱ מֹר ִלנְׁגִ יד צֹר כֹה-ב בֶ ן.  אֵ לַּ י לֵ אמֹר,יְׁהוָה-" א ַּוי ְִׁהי ְׁדבַּ ר
,ד ְׁבחָ כְׁ ָמ ְׁתָך.  ל ֹא ע ֲָממּוָך,סָ תּום- כָל:)(מ ָדנִ ּיֵאל
ִ  מדנאל,ג ִהנֵה חָ כָם אַּ ָתה. ֹלהים
ִ ֱ ו ִַּת ֵתן ִל ְׁבָך כְׁ לֵ ב א,אֵ ל-י ִַּמים; וְׁאַּ ָתה אָ ָדם וְׁל ֹא
, {ס} ו לָ כֵן. ְׁבחֵ ילֶ ָך,ית חֵ ילֶ ָך; וַּּיִ גְׁ בַּ ּה ְׁלבָ ְׁבָך
ָ  ִה ְׁר ִב,ה ְׁברֹב חָ כְׁ ָמ ְׁתָך ִב ְׁרכֻלָ ְׁתָך. רֹותיָך
ֶ ְׁ ְׁבאֹוצ, חָ יִל; ו ַַּּתעַּ ש זָהָ ב ָוכֶסֶ ף,ית ְׁלָך
ָ  עָ ִש,ּוב ְׁתבּונ ְָׁתָך
ִ
,יְׁפִ י חָ כְׁ ָמ ֶתָך-בֹותם עַּ ל
ָ  גֹויִם; וְׁהֵ ִריקּו חַּ ְׁר,עָ ִריצֵ י-- ִהנְׁ נִ י ֵמ ִביא עָ לֶ יָך ז ִָרים,ז לָ כֵן. ֹלהים
ִ ֱ כְׁ לֵ ב א, ְׁלבָ ְׁבָך- יַּעַּ ן ִת ְׁתָך אֶ ת:כֹה אָ ַּמר אֲ ֹדנָי יְׁהוִה
 ְׁביַּד,אֵ ל- וְׁאַּ ָתה אָ ָדם וְׁל ֹא: ִל ְׁפנֵי הֹ ְׁרגֶָך,ֹלהים אָ נִ י
ִ ֱט הֶ אָ מֹר ת ֹאמַּ ר א.  ְׁבלֵ ב י ִַּמים,מֹותי חָ לָ ל
ֵ יֹורדּוָך; ו ַָּמ ָתה ְׁמ
ִ ,ח לַּ ַּשחַּ ת. ו ְִׁחלְׁ לּו י ְִׁפעָ ֶתָך
".  נְׁאֻ ם אֲ ֹדנָי יְׁהוִה, כִ י אֲ נִי ִדבַּ ְׁר ִתי:ז ִָרים- ְׁביַּד,מֹותי ע ֲֵר ִלים ָתמּות
ֵ
י. ְׁמחַּ ְׁללֶ יָך
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.
הרמב"ם משנה תורה ,הלכות סנהדרין ,פרק כא ,הלכה ט.
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" 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" .
 .17בבלי מכות כג ,ע"ב
" א"ר אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה ...בבית דינו של
שלמה דכתיב ויען המלך ויאמר תנו לה את הילד החי והמת לא תמיתוהו (כי) היא אמו מנא ידע דלמא איערומא מיערמא יצאת בת
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.
Between Joseph and Solomon .18
יתי ,כִ ְׁדבָ ֶריָך; ִהנֵה נ ַָּת ִתי ְׁלָך ,לֵ ב חָ כָם ְׁונָבֹון,
ִהנֵה עָ ִש ִ

אֹותָך אֶ תָ -כל-ז ֹאת ,אֵ ין-נָבֹון וְׁחָ כָם ,כָמֹוָך .
ֹלהים ְׁ
הֹודיעַּ אֱ ִ
אַּ חֲ ֵרי ִ

אֲ ֶשר כָמֹוָך ל ֹא-הָ יָה ְׁלפָ נֶיָך ,וְׁאַּ חֲ ֶריָך ל ֹא-יָקּום כָמֹוָך .
וְׁאָ נֹכִ י נַּעַּ ר ָקטֹ ן ,ל ֹא אֵ ַּדע צֵ את וָב ֹא .

ְׁשם ִא ָתנּו נַּעַּ ר עִ ְׁב ִרי
ו ָ

נִראָ ה יְׁהוָה אֶ לְׁ -שֹלמֹה--בַּ חֲ לֹום הַּ לָ יְׁלָ ה ;
ְׁבגִ ְׁבעֹוןְׁ ,

ַּוּיַּחֲ ֹלם יֹוסֵ ף חֲ לֹום

וַּּיִ ַּקץ ְׁשֹלמֹה ,ו ְִׁהנֵה חֲ לֹום

יקץ פַּ ְׁרעֹ ה ,ו ְִׁהנֵה חֲ לֹום .
וַּּיִ ַּ

וַּּיִ ְׁתחַּ ֵתן ְׁשֹלמֹה ,אֶ ת-פַּ ְׁרעֹ ה ֶמלֶ ְך ִמצְׁ ָריִם;

וַּּיִ ְׁק ָרא פַּ ְׁרעֹ ה ֵשם-יֹוסֵ ף ,צָ ְׁפנַּת פַּ ְׁענֵחַּ ,

וַּּיִ ַּקח אֶ ת-בַּ ת-פַּ ְׁרעֹה

פֹוטי פֶ ַּרע כֹהֵ ן ֹאן ,לְׁ ִא ָשה
וַּּיִ ֶתן-לֹו אֶ ת-אָ ְׁסנַּת בַּ תִ -

ְׁהּודה ְׁוי ְִׁש ָראֵ ל ַּר ִבים ,כַּחֹול אֲ ֶשר-עַּ ל-הַּ ּיָם לָ רֹב,
י ָ

וַּּיִ צְׁ בֹר יֹוסֵ ף בָ ר כְׁ חֹול הַּ ּיָם ,הַּ ְׁרבֵ ה ְׁמאֹ ד--עַּ ד כִ י-חָ ַּדל ִל ְׁספֹר,

ּוש ֵמ ִחים.
אֹ כְׁ ִלים ְׁוש ִֹתיםְׁ ,

כִ י-אֵ ין ִמ ְׁספָ ר.

 .19מל"א ג ,כח
ֹלהים ְׁב ִק ְׁרבֹו לַּ עֲשֹות ִמ ְׁשפָ ט ".
" וַּּיִ ְׁש ְׁמעּו כָל-י ְִׁש ָראֵ ל ,אֶ ת-הַּ ִמ ְׁשפָ ט אֲ ֶשר ָשפַּ ט הַּ ֶמלֶ ְך ,וַּּיִ ְׁראּוִ ,מ ְׁפנֵי הַּ ֶמלֶ ְך :כִ י ָראּו ,כִ י-חָ כְׁ מַּ ת אֱ ִ
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.
 .20מל"א י
ּולחָ כְׁ ָמה .כד ְׁוכָל-הָ אָ ֶרץְׁ --מבַּ ְׁק ִשים ,אֶ תְׁ -פנֵי ְׁשֹלמֹהִ :ל ְׁשמֹעַּ  ,אֶ ת-חָ כְׁ מָ תֹו ,אֲ ֶשר-נ ַָּתן
עֹשרְׁ ,
" כג וַּּיִ גְׁ ַּדל הַּ ֶמלֶ ְך ְׁשֹלמֹהִ ,מכֹל ַּמ ְׁלכֵי הָ אָ ֶרץ--לְׁ ֶ
ּופ ָר ִדיםְׁ --דבַּ רָ -שנָהְׁ ,ב ָשנָה .כו ַּוּיֶאֱ סֹף
סּוסיםְׁ ,
ּוב ָש ִמיםִ ,
ּושלָ מֹותְׁ ,ונ ֵֶשק ְׁ
ֹלהיםְׁ ,בלִ בֹו .כה וְׁהֵ ָמה ְׁמ ִב ִאים ִאיש ִמנְׁ חָ תֹו כְׁ לֵ י כֶסֶ ף ּוכְׁ לֵ י זָהָ ב ְׁ
אֱ ִ
ירּושלָ ִם .כז וַּּיִ ֵתן
ּושנֵים-עָ ָשר אֶ לֶ ף פָ ָר ִשים; ַּוּיַּנְׁ חֵ ם ְׁבעָ ֵרי הָ ֶרכֶב ,ו ְִׁעם-הַּ מֶ לֶ ְך ִב ָ
ְׁשֹלמֹהֶ ,רכֶב ּופָ ָר ִשיםַּ ,וי ְִׁהי-לֹו אֶ לֶ ף וְׁאַּ ְׁרבַּ עֵ -מאֹות ֶר ֶכבְׁ ,

; ִמ ִמצְׁ ָריִם,סּוסים אֲ ֶשר ִל ְׁשֹלמֹה
ִ ַּכח ּומֹוצָא ה. לָ רֹב--בַּ ְׁשפֵ לָ ה- נ ַָּתן כ ִַּש ְׁק ִמים אֲ ֶשר, כָאֲ בָ נִ ים; וְׁאֵ ת הָ אֲ ָרזִ ים,ירּושלַּ ִם
ָ הַּ כֶסֶ ף ִב-הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ת
 ַּמ ְׁלכֵי-ּומאָ ה; ְׁוכֵן ְׁלכָל
ֵ  בַּ חֲ ִמ ִשים, וְׁסּוס, ְׁב ֵשש ֵמאֹות כֶסֶ ף,כט ו ַַּּת ֲעלֶ ה ו ֵַּתצֵא ֶמ ְׁרכָבָ ה ִמ ִמצְׁ ַּריִם.  י ְִׁקחּו ִמ ְׁקוֵה ִב ְׁמ ִחיר,סֹ חֲ ֵרי הַּ ֶמלֶ ְך--ּומ ְׁקוֵה
ִ
.  ְׁבי ָָדם יֹ צִ אּו--ּול ַּמ ְׁלכֵי אֲ ָרם
ְׁ ,הַּ ִח ִתים
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
" ואמר ר' יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם כתיב לא ירבה לו נשים
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.
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יחזקאל ט"ז
ו ַַּּת ְׁע ִדי ז ָָהב ָוכֶׁסֶׁ ף
) אכלתי (אָ כ ְָׁל ְׁת,סֹ לֶׁ ת ְּׁודבַּ ש ו ֶָׁש ֶׁמן

, כִ י כ ִָליל הּוא: ְׁבי ְָׁפיְֵך,ַּוּיֵצֵ א לָ ְך ֵשם בַ גֹויִם
 ַּש ְׁמ ִתי עָ לַּ יְִך-בַּ הֲ ָד ִרי אֲ ֶשר
; גִ ְׁדלֵ י בָ ָשר, ִמצְׁ ַריִם ְׁש ֵכ ַּניְִך- ְׁבנֵי-ו ִַּתזְׁ נִ י אֶ ל
. ְׁלהַּ כְׁ ִעיסֵ נִ י, ַּתזְׁ נ ֵֻתְך-ו ַַּּת ְׁר ִבי אֶ ת
)יתי
ִ  ועשית (וְׁעָ ִש,כִ י כֹה אָ ַּמר אֲ ֹדנָי יְׁהוִה
 ְׁלהָ פֵ ר,בָ זִ ית אָ לָ ה-אֲ ֶשר--אֹותְך כַּאֲ ֶשר עָ ִשית
ָ
.ְׁב ִרית

שלמה
 ז ָָהב… אֵ ין,ְׁו ֹכל כְׁ לֵ י מַּ ְׁש ֵקה הַּ ֶמלֶ ְך ְׁשֹלמֹה
.אּומה
ָ  ִל ְׁמ--ימי ְׁשֹלמֹה
ֵ  ל ֹא נ ְֶׁח ָשב ִב,כ ֶֶׁׁסף
ֹלשים כֹר
ִ  ְׁש: ְׁליֹום אֶ חָ ד, ְׁשֹלמֹה-ַּוי ְִׁהי לֶ חֶ ם
,ִתן ְׁשֹלמֹה ְׁל ִח ָירם
ֵ י- כֹה: ֶׁש ֶׁמן כ ִָתית,… ,סֹ לֶׁ ת
. ָשנָה ְׁב ָשנָה
, ַהגֹויִם- ְׁשמֹו ְׁבכָל- … ַוי ְִׁהי,הָ אָ ָדם- ִמכָל,ַּוּי ְֶׁחכַּם
. סָ ִביב
… ; ִמ ִמצְׁ ָריִם,סּוסים אֲ ֶשר ִל ְׁשֹלמֹה
ִ ַּּומֹוצָ א ה
 ְׁב ֵשש ֵמאֹות,ו ַַּּת ֲעלֶ ה ו ֵַּתצֵא ֶמ ְׁרכָבָ ה ִמ ִמצְׁ ַריִם
ּומאָ ה
ֵ  בַּ חֲ ִמ ִשים, וְׁסּוס,כֶסֶ ף
ז ֹאת-ְׁתה
ָ  יַּעַּ ן אֲ ֶשר הָ י,ֹאמר יְׁהוָה ִל ְׁשֹלמֹה
ֶ וַּּי
יתי
ִ ִ אֲ ֶשר צִ ּו,יתי וְׁחֻ קֹ ַּתי
ִ  וְׁל ֹא ָשמַּ ְׁר ָת ְׁב ִר,ִע ָמְך
,הַּ ַּמ ְׁמלָ כָה ֵמעָ לֶ יָך- ָקרֹעַּ אֶ ְׁק ַּרע אֶ ת--עָ לֶ יָך
. ּונְׁ ַּת ִתיהָ ְׁלעַּ ְׁב ֶדָך

משנה מס' סנהדרין פ' י משנה ב
.23
"שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא ,שלשה מלכים :ירבעם אחאב ומנשה"...
ירושלמי מס' סנהדרין פ' י הלכה ב
.24
" ביקשו לצרף את שלמה עמהן בא דוד ונשתטח לפניהן ויש אומר אש יצאת מבית קדש הקדשים וליהטה סביבותיהם .הדר עילה
היה יליף מצלי ומתענה כיון שנמנה עמהן צלי ולא איתעני ".
קהלת (פרק א)
.25
ֹלהים ִל ְׁבנֵי הָ אָ ָדם--לַּ עֲנֹות
ֲשהַּ ,תחַּ ת הַּ ָש ָמיִם; הּוא ִענְׁ יַּן ָרע ,נ ַָּתן אֱ ִ
יג ְׁונ ַָּת ִתי אֶ תִ -ל ִביִ ,ל ְׁדרֹוש וְׁלָ תּור בַּ חָ כְׁ ָמה ,עַּ ל כָל -אֲ ֶשר ַּנע ָ
ְׁרּושלָ ִם; ו ְִׁל ִבי ָראָ ה הַּ ְׁרבֵ ה ,חָ כְׁ ָמה
בֹו...טז ִדבַּ ְׁר ִתי אֲ נִ י ִעםִ -ל ִבי ,לֵ אמֹר--אֲ נִי ִהנֵה ִהגְׁ ַּד ְׁל ִתי וְׁהֹוסַּ ְׁפ ִתי חָ כְׁ ָמה ,עַּ ל כָל-אֲ ֶשר-הָ יָה לְׁ פָ נַּי עַּ ל-י ָ
ְׁיֹוסיף ַּדעַּ ת,
ו ָָדעַּ ת .יז וָאֶ ְׁתנָה לִ ִבי לָ ַּדעַּ ת חָ כְׁ ָמה ,ו ְַּׁדעַּ ת הֹולֵ ֹלת ו ְִׁשכְׁ לּות :י ַָּד ְׁע ִתיֶ ,שגַּם-זֶה הּוא ַּרעְׁ יֹון רּוחַּ .יח כִ י ְׁברֹב חָ כְׁ ָמהָ ,רב-כָעַּ ס; ו ִ
יֹוסיף ַּמכְׁ אֹוב.
ִ
ֲשה ַּתחַּ ת-הַּ ֶשמֶ שְׁ ,ב ֶשל אֲ ֶשר ַּי ֲעמֹל הָ אָ ָדם
ֲשה אֲ ֶשר ַּנע ָ
ֹלהים ,כִ י ל ֹא יּוכַּל הָ אָ ָדם לִ ְׁמצֹוא אֶ ת-הַּ ַּמע ֶ
ֲשה הָ אֱ ִ
יתי ,אֶ ת-כָלַּ -מע ֵ
ח,יז :ו ְָׁר ִא ִ
ְׁלבַּ ֵקש וְׁל ֹא י ְִׁמצָא; ְׁוגַּם ִאם-י ֹאמַּ ר הֶ חָ כָם לָ ַּדעַּ ת ,ל ֹא יּוכַּל ִל ְׁמצ ֹא.
ֹלהים י ִָבא ְׁב ִמ ְׁשפָ ט,
ֲשה ,הָ אֱ ִ
ֹלהים י ְָׁרא וְׁאֶ תִ -מצְׁ וֹ ָתיו ְׁשמֹור ,כִ י-זֶה כָל-הָ אָ ָדם .יד כִ י ,אֶ ת-כָלַּ -מע ֶ
יב,יג-יד :סֹוף ָדבָ ר ,הַּ כֹל נִ ְׁשמָ ע :אֶ ת-הָ אֱ ִ
עַּ ל כָל-נ ְֶׁעלָ םִ :אם-טֹוב ,ו ְִׁאםָ -רע .
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.
 .26רלב"ג מל"א ג ,טז
"אחשוב שהיו פונדקאות ומוכרות מזון כטעם רחב הזונה ואפשר שהיו מפקירות עצמן "
 .27קדמוניות היהודים ח ס' 27
" שתי נשים זונות לפי אורח חייהן"
 .28פרושי התורה לר' יהודה החסיד ,י"ש לנגה [מהדיר] ,ירושלים תשל"ה ,עמ' 59
" שתי נשים אלו היו אלמנות של אדם עשיר ,והיה מנהג שכל מי שהיה מת ,שהיתה אמו לוקחת רק מאתים זוז של כתובתה ,ועל
ממון הילד היתה היא אפוטרופא ומתפרנסת ממנו עד שיגדל הילד ,כי מי הוא באמונה לילד כמו אמו .הנה שלמה אמר בערמה
לנשים ,ממון המוטל בספק חולקין ,אחלוק הילד והממון"...

 .29מדרש תהילים (בובר) מזמור עב
" רב אמר רוחות היו ,ואידמי לנשי "
 .30שיר השירים רבה פ' א
" ורבנן אמרי יבמות היו...ויש ...כלה וחמותה היו"
 .31קדמוניות היהודים ספר ח ס' 33
" המלך דן לעונש את השניה על רשעתה"
 .32אברבנאל מל"א פרק ג
" 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"

