
 
 

Queen of Sheba 

 יג-מל"א י, א .1
ַמַעת ֶאת-ּוַמְלַכת א"  ה-ְשָבא, שֹׁ ַמע ְשֹלמֹׁ תֹו, ְבִחידֹות--שֵׁ ֹׁא ְלַנסֹׁ ם ְיהָוה; ַוָתב ְשִאים ַוָתבֹׁא ְירּוָשַלְָמה ב  .ְלשֵׁ ד, ְגַמִלים נֹׁ ד ְמאֹׁ , ְבַחִיל ָכבֵׁ

ד, ְוֶאֶבן ְיָקָרה; ַוָתבֹׁא, ֶאל-ְבָשִמים ְוָזָהב ַרב ת ָכל-ְמאֹׁ ָליו, אֵׁ ר אֵׁ ה, ַוְתַדבֵׁ ה, ֶאת-ַוַיֶגד ג  .ְלָבָבּה-ֲאֶשר ָהָיה ִעם-ְשֹלמֹׁ -ָכל-ָלּה ְשֹלמֹׁ

ֹׁא  ְדָבֶריָה: ֹׁא ִהִגיד ָלּהַהמֶ -ָהָיה ָדָבר ֶנְעָלם ִמן-ל ֶרא, ַמְלַכת ד  .ֶלְך, ֲאֶשר ל ת, ָכל-ַותֵׁ ה; ְוַהַבִית, ֲאֶשר ָבָנה-ְשָבא, אֵׁ ּוַמֲאַכל  ה  .ָחְכַמת ְשֹלמֹׁ

 ֹׁ ית ְיהָוה; ְול ָלתֹו, ֲאֶשר ַיֲעֶלה בֵׁ יֶהם, ּוַמְשָקיו, ְועֹׁ שֵׁ ְלָחנֹו ּומֹוַשב ֲעָבָדיו ּוַמֲעַמד ְמָשְרָתו ּוַמְלבֻׁ ַהֶמֶלְך, -ַותֹׁאֶמר, ֶאל ו  .ָהָיה ָבּה עֹוד, רּוחַ -אשֻׁ

ֹׁא ז  .ָחְכָמֶתָך-ְדָבֶריָך, ְוַעל-ַעל--ֱאֶמת ָהָיה ַהָדָבר, ֲאֶשר ָשַמְעִתי ְבַאְרִצי ֹׁא-ֶהֱאַמְנִתי ַלְדָבִרים, ַעד ֲאֶשר-ְול יַני, ְוִהנֵׁה ל -ָבאִתי ַוִתְרֶאיָנה עֵׁ

ַגד ִצי:-הֻׁ ְמִעים  ח  .ַהְשמּוָעה ֲאֶשר ָשָמְעִתי-ְפָת ָחְכָמה ָוטֹוב, ֶאלהֹוסַ   ִלי, ַהחֵׁ ְמִדים ְלָפֶניָך ָתִמיד, ַהשֹׁ ֶלה, ָהעֹׁ י ֲעָבֶדיָך אֵׁ י ֲאָנֶשיָך, ַאְשרֵׁ ַאְשרֵׁ

ץ ְבָך, ְלִתְתָך ַעל ט  .ָחְכָמֶתָך-ֶאת א ִיְשרָ -ְיִהי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ָברּוְך, ֲאֶשר ָחפֵׁ לִכסֵׁ ָלם, ַוְיִשיְמָך ְלֶמֶלְך, -ְבַאֲהַבת ְיהָוה ֶאת--אֵׁ ל, ְלעֹׁ ִיְשָראֵׁ

ד י  .ַלֲעשֹות ִמְשָפט ּוְצָדָקה ה ְמאֹׁ ָאה ְוֶעְשִרים ִכַכר ָזָהב, ּוְבָשִמים ַהְרבֵׁ ן ַלֶמֶלְך מֵׁ ֶשם ַההּוא עֹוד ָלרֹׁב, ֲאֶשר--ַוִתתֵׁ ֹׁא ָבא ַכבֹׁ -ְוֶאֶבן ְיָקָרה; ל

ה-ְלַכתָנְתָנה מַ  אֹוִפיר:-ְוַגם ֳאִני ִחיָרם, ֲאֶשר יא  .ְשָבא ַלֶמֶלְך ְשֹלמֹׁ ד  ָנָשא ָזָהב מֵׁ ה ְמאֹׁ ִגים, ַהְרבֵׁ י ַאְלמֻׁ ִפיר ֲעצֵׁ אֹׁ ִביא מֵׁ ְוֶאֶבן --הֵׁ

ית-ַוַיַעש ַהֶמֶלְך ֶאת יב  .ְיָקָרה ִגים ִמְסָעד ְלבֵׁ י ָהַאְלמֻׁ ית ַהֶמֶלְך, ְוִכנֹׁ -ֲעצֵׁ ֹׁא ָבאְיהָוה, ּוְלבֵׁ ֹׁא ִנְרָאה, -רֹות ּוְנָבִלים, ַלָשִרים; ל ִגים, ְול י ַאְלמֻׁ ן ֲעצֵׁ כֵׁ

ה ָנַתן ְלַמְלַכת יג  .ַעד, ַהיֹום ַהֶזה ֶלְך -ֶחְפָצּה ֲאֶשר ָשָאָלה, ִמְלַבד ֲאֶשר ָנַתן-ָכל-ְשָבא, ֶאת-ְוַהֶמֶלְך ְשֹלמֹׁ ֶפן ַותֵׁ ה; ַותֵׁ ָלּה, ְכַיד ַהֶמֶלְך ְשֹלמֹׁ

 " .ְלַאְרָצּה, ִהיא ַוֲעָבֶדיהָ 

The queen of Sheba heard of Solomon’s fame, through the name of the LORD, and she came to test him with hard 

questions. She arrived in Jerusalem with a very large retinue, with camels bearing spices, a great quantity of gold, and 

precious stones. When she came to Solomon, she asked him all that she had in mind. Solomon had answers for all her 

questions; there was nothing that the king did not know, [nothing] to which he could not give her an answer. When the 

queen of Sheba observed all of Solomon’s wisdom, and the palace he had built, the fare of his table, the seating of his 

courtiers, the service and attire of his attendants, and his wine service, and the burnt offerings that he offered at the 

House of the LORD, she was left breathless. She said to the king, “The report I heard in my own land about you and your 

wisdom was true. But I did not believe the reports until I came and saw with my own eyes that not even the half had 

been told me; your wisdom and wealth surpass the reports that I heard. How fortunate are your men and how fortunate 

are these your courtiers, who are always in attendance on you and can hear your wisdom! Praised be the LORD your 

God, who delighted in you and set you on the throne of Israel. It is because of the LORD’s everlasting love for Israel that 

He made you king to administer justice and righteousness.” She presented the king with one hundred and twenty talents 

of gold, and a large quantity of spices, and precious stones. Never again did such a vast quantity of spices arrive as that 

which the queen of Sheba gave to King Solomon.— Moreover, Hiram’s fleet, which carried gold from Ophir, brought in 

from Ophir a huge quantity of almug wood and precious stones. The king used the almug wood for decorations in the 

House of the LORD and in the royal palace, and for harps and lyres for the musicians. Such a quantity of almug wood has 

never arrived or been seen to this day.— King Solomon, in turn, gave the queen of Sheba everything she wanted and 

asked for, in addition to what King Solomon gave her out of his royal bounty. Then she and her attendants left and 

returned to her own land. 

 

 כח-מל"א ט, כו .2
ה ְבֶעְציֹון כו "  לֹות, ַעל-ֶגֶבר ֲאֶשר ֶאת-ָוֳאִני ָעָשה ַהֶמֶלְך ְשֹלמֹׁ י -ַוִיְשַלח ִחיָרם ָבֳאִני, ֶאת כז  .ְבֶאֶרץ ֱאדֹום--סּוף-ַיםְשַפת -אֵׁ ֲעָבָדיו, ַאְנשֵׁ

י ַהָים ְדעֵׁ ה--ֳאִניֹות, יֹׁ י ְשֹלמֹׁ אּו אֹוִפיָרה כח  .ִעם, ַעְבדֵׁ אֹות ְוֶעְשִרים ִכָכר; ַוָיִבאּו, ֶאל-ַוִיְקחּו ִמָשם ָזָהב, ַאְרַבע--ַוָיבֹׁ ה-מֵׁ  ".ַהֶמֶלְך ְשֹלמֹׁ

King Solomon also built a fleet of ships at Ezion-geber, which is near Eloth on the shore of the Sea of Reeds in the land of 

Edom. Hiram sent servants of his with the fleet, mariners who were experienced on the sea, to serve with Solomon’s 

men. They came to Ophir; there they obtained gold in the amount of four hundred and twenty talents, which they 

delivered to King Solomon. 

 

 



 
 

 דברי הימים ב, ט, א .3
ה, ַוָתבֹוא ְלַנסֹות ֶאת-ְשָבא, ָשְמָעה ֶאת-ּוַמְלַכת א"  ַמע ְשֹלמֹׁ ה ְבִחידֹות ִבירּוָשַלִם-שֵׁ ְשִאים ְבָשִמים ְוָזָהב  ְשֹלמֹׁ ד ּוְגַמִלים נֹׁ ד ְמאֹׁ ְבַחִיל ָכבֵׁ

ת ָכל-ָלרֹׁב, ְוֶאֶבן ְיָקָרה; ַוָתבֹוא, ֶאל ר ִעמֹו, אֵׁ ה, ַוְתַדבֵׁ  ".ְלָבָבּה-ֲאֶשר ָהָיה ִעם-ְשֹלמֹׁ

The queen of Sheba heard of Solomon’s fame, and came to Jerusalem to test Solomon with hard questions, 

accompanied by a very large retinue, including camels bearing spices, a great quantity of gold, and precious stones. 

When she came to Solomon, she spoke to him of all that she had on her mind. 

 

 ,כמל"א ח' .4

בָּ   ם"ַויֶָּקם ה' ֶאת דְּ שֵּ ת לְּ ֶנה ַהַביִּ ֶבר ה' וֶָּאבְּ ל ַכֲאֶשר דִּ אֵּ רָּ שְּ א יִּ סֵּ ב ַעל כִּ שֵּ י וָּאֵּ בִּ ד אָּ וִּ ֻקם ַתַחת דָּ ר וָּאָּ בֵּ ל."  רֹו ֲאֶשר דִּ אֵּ רָּ שְּ י יִּ  ה' ֱאֹלהֵּ

“And the LORD has fulfilled the promise that He made: I have succeeded my father David and have ascended the throne 

of Israel, as the LORD promised. I have built the House for the name of the LORD, the God of Israel;”  

 

 ד-דבהי"ב ט, ג .5
ֶרא, ַמְלַכת ג"  ה-ַותֵׁ ת, ָחְכַמת ְשֹלמֹׁ ְלָחנֹו ּומֹוַשב ֲעָבָדיו ּומַ  ד  .ְוַהַבִית, ֲאֶשר ָבָנה--ְשָבא, אֵׁ יֶהם, ּוַמְשָקיו ּוַמֲאַכל שֻׁ ֲעַמד ְמָשְרָתיו ּוַמְלבּושֵׁ

ֹׁא ית ְיהָוה; ְול יֶהם, ַוֲעִלָיתֹו, ֲאֶשר ַיֲעֶלה בֵׁ  " .ָהָיה עֹוד ָבּה, רּוחַ -ּוַמְלבּושֵׁ

When the queen of Sheba saw how wise Solomon was and the palace he had built, the fare of his table, the seating of 

his courtiers, the service and attire of his attendants, his butlers and their attire, and the procession with which he went 

up to the House of the LORD, it took her breath away. 

 

 15 – 10מל"א ה'  .6
ַמת כְּ חָּ ֹלֹמה מֵּ ַמת שְּ כְּ ֶרב חָּ ַדבֵּ  "ַותֵּ יב. ַויְּ בִּ ם סָּ ל ַהּגֹויִּ כָּ מֹו בְּ י שְּ הִּ ם ]...[ ַויְּ דָּ אָּ כָּל הָּ ַכם מִּ ם ַוֶיחְּ יִּ רָּ צְּ ַמת מִּ כְּ ֹכל חָּ נֵּי ֶקֶדם ּומִּ ל בְּ ים כָּ פִּ ֹלֶשת ֲאלָּ ר שְּ

אֵּ  ַעד הָּ נֹון וְּ בָּ ֶאֶרז ֲאֶשר ַבלְּ ן הָּ ים מִּ צִּ עֵּ ר ַעל הָּ ַדבֵּ ֶלף. ַויְּ ה וָּאָּ שָּ ירֹו ֲחמִּ י שִּ הִּ ל ַויְּ שָּ ַעל מָּ עֹוף וְּ ַעל הָּ ה וְּ מָּ הֵּ ר ַעל ַהבְּ ַדבֵּ יר ַויְּ א ַבקִּ זֹוב ֲאֶשר ֹיצֵּ

ע מְּ ֶרץ ֲאֶשר שָּ אָּ י הָּ כֵּ ל ַמלְּ ת כָּ אֵּ ֹלֹמה מֵּ ַמת שְּ כְּ ת חָּ ֹמַע אֵּ שְּ ים לִּ ַעמִּ ל הָּ כָּ ֹבאּו מִּ ים. ַויָּ גִּ ַעל ַהדָּ ֶרֶמש וְּ תֹוהָּ מָּ כְּ ...וכל הארץ מבקשים ּו ֶאת חָּ

 " והמה מביאים דבר שנה בשנה

Solomon’s wisdom was greater than the wisdom of all the Kedemites and than all the wisdom of the Egyptians. He was 

the wisest of all men…His fame spread among all the surrounding nations. He composed three thousand proverbs, and 

his songs numbered one thousand and five. He discoursed about trees, from the cedar in Lebanon to the hyssop that 

grows out of the wall; and he discoursed about beasts, birds, creeping things, and fishes. Men of all peoples came to 

hear Solomon’s wisdom, [sent] by all the kings of the earth who had heard of his wisdom.” 

 

 6קדמוניות היהודים, ספר שמיני, פרק  .7

"והאשה שמלכה על מצרים ועל כוש בימים ההם הייתה בקיאה ביותר בחכמה, ומעוררת השתוממות גם משאר הבחינות. וכששמעה 

 לראותו מתוך הסיפורים יום יום על אנשי הארץ ההיא"על מידותיו הטובות ועל תבונתו של שלמה, הובילה אותה אליו התשוקה 

 

 בבלי, בבא בתרא טו ע"ב .8

 "כל האומר 'מלכת שבא' אשה היתה אינו אלא טועה. מאי מלכת שבא? מלכותא דשבא...." 

 

 שופטים יד, יב .9
ֹׁאֶמר ָלֶהם ִשְמשֹון, ָאחּוָדה יב "  ד ַתִגידּו אֹוָתּה -ִאם  ָנא ָלֶכם ִחיָדה:-ַוי י ַהִמְשֶתה, ּוְמָצאֶתםַהגֵׁ ְוָנַתִתי ָלֶכם ְשֹלִשים ְסִדיִנים, --ִלי ִשְבַעת ְימֵׁ

ת ְבָגִדים    .ּוְשֹלִשים ֲחִלפֹׁ

Then Samson said to them, “Let me propound a riddle to you. If you can give me the right answer during the seven days 

of the feast, I shall give you thirty linen tunics and thirty sets of clothing; 

 

 

 



 
 

 יוספוס פלביוס, נגד אפיון, מאמר ראשון, פרק יז .10

ותאוות החכמה הוסיפה עוד לחזק אהבתם כי שלחו איש אל אחיו חידות ודרשו לפתור אותן, ושלמה היטיב להבין חידות מחירום  “

  .וגדול ממנו בכל חכמה

 

11. The root  ח.פ.צ 

ב-ְבַבתָחֵפץ ִכי   (בראשית לד, יט) ַיֲעקֹׁ

ֹׁא -ְוָהָיה ִאם  (דברים כא, יד) ,ָבּהָחַפְצָת ל

ְחָפץ ָהַאֲהָבה, ַעד שֶ -ְתעֹוְררּו ֶאת-ָתִעירּו ְוִאם-ִאם  (שיר השירים: ב,ז: ג,ה:  ח,ד)תֶּ

 

 יא-שיר השירים ג, ו .12
ָלה  ו"  ֹׁאת, עֹׁ ל  ַהִמְדָבר, ְכִתיְמרֹות, ָעָשן:-ִמןִמי ז ל ַאְבַקת רֹוכֵׁ ר ּוְלבֹוָנה, ִמכֹׁ ֶטֶרת מֹׁ ה ז  .ְמקֻׁ תֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה,  ....--ִהנֵׁה, ִמָטתֹו ֶשִלְשֹלמֹׁ

ה יא  .ִמְבנֹות ְירּוָשָלִם ָנתֹו, ּוְביֹום, ִשְמַחת ִלבֹו-ְטָרהָבֲעָטָרה, ֶשעִ --ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ְבנֹות ִציֹון, ַבֶמֶלְך ְשֹלמֹׁ  ".לֹו ִאמֹו ְביֹום ֲחתֻׁ

Who is she that comes up from the desert Like columns of smoke, In clouds of myrrh and frankincense, Of all the 

powders of the merchant? There is Solomon’s bed… Within, it was decked with love By the maidens of Jerusalem. O 

maidens of Zion, go forth And gaze upon King Solomon Wearing the crown that his mother Gave him on his wedding 

day, On his day of bliss. 

 

ה " אסתר ב, יב .13 ַנֲערָּ ה וְּ יַע ֹתר ַנֲערָּ ַהּגִּ בֹוא ֶאל ּובְּ ר ֹחֶדש-לָּ שָּ נֵּים עָּ ים שְּ ת ַהנָּשִּ דָּ ּה כְּ ץ ֱהיֹות לָּ קֵּ וֵּרֹוש, מִּ י --ַהֶמֶלְך ֲאַחשְּ מֵּ אּו, יְּ לְּ מְּ ן יִּ י כֵּ כִּ

יֶהן: רּוקֵּ ים  מְּ י ַהנָּשִּ רּוקֵּ ַתמְּ ים, ּובְּ מִּ שָּ ים ַבבְּ שִּ ה ֳחדָּ שָּ שִּ ֶשֶמן ַהֹמר, וְּ ים, בְּ שִּ ה ֳחדָּ שָּ  ".שִּ

When each girl’s turn came to go to King Ahasuerus at the end of the twelve months’ treatment prescribed for women 

for that was the period spent on beautifying them: six months with oil of myrrh and six months with perfumes and 

women’s cosmetics,  

ר ֲאָהִלים, ְוִקָנמֹון    --ִמְשָכִביַנְפִתי " יח-משלי ז יז ִדים, ַעד  .מֹׁ ֶקר; -ְלָכה ִנְרֶוה דֹׁ   .ִנְתַעְלָסה, ָבֳאָהִבים   ַהבֹׁ

A friend is devoted at all times; A brother is born to share adversity. Devoid of sense is he who gives his hand To stand 

surety for his fellow. 

ִתי ַכָלה" א שיר השירים ה, ִעים, ְשתּו -ִדְבִשי ָשִתיִתי יֵׁיִני ִעם-ְבָשִמי, ָאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם-ָאִריִתי מֹוִרי ִעם--ָבאִתי ְלַגִני, ֲאחֹׁ ֲחָלִבי; ִאְכלּו רֵׁ

 "  .ְוִשְכרּו דֹוִדים

I have come to my garden, My own, my bride; I have plucked my myrrh and spice, Eaten my honey and honeycomb, 

Drunk my wine and my milk. Eat, lovers, and drink: Drink deep of love! 

 

 מל"א י, א .14
 "לשאלו דברים סתומים קשה הידיעה, ואם יגידם, תדע נאמנה שמאת ה׳ היתה לו החכמה : "מצודת דוד

שרוב החרטומים וכו' המתעסקים בחכמות החיצוניות אין מלאכתם לשם  -דברים סתומים בחכמה. ואמר לשם ה'  -בחידות " :רד"ק

 "ה', ובאה לחקר על חכמתו כי היתה חכמה. 

 "אם יעמד על הכונה שכיונה בהם, אף על פי שיסבלו גם כונות אחרות.  -לנסותו בחידות " :רלב"ג

 "אם חכמתו מה' או בטבע.  -לנסותו בחידות " :אברבנאל

 

 מדרש משלי פרשה א .15

דבר אחר והחכמה מאין תמצא זו מלכת שבא ששמעה חכמתו, דכתיב ומלכת שבא שומעת את שמע שלמה לשם ה' ותבא לנסותו " 

אמר לה הן, אמרה בחידות, א"ר ירמיה בר שלום מהו בחידות, אמרה לו אמת הוא שלמה ששמעתי עליך ועל מלכותך ועל חכמתך, 

לו אם אני שואלת מאתך אתה משיבני, אמר לה )משלי ב'( כי ה' יתן חכמה וגו', אמרה לו מהו שבעה יוצאין ותשעה נכנסין שנים 

מוזגין ואחד שותה, אמר לה בודאי שבעת ימי נדה יוצאין, ותשעה ירחי הולד נכנסין, שני דדין מוזגין ואחד שותה. ועוד אני שואלת 

אומרת לבנה אביך אבי זקנך בעלי, אתה בני ואני אחותך, אמר לו ודאי בנותיו של לוט היו. ועוד דוגמא אחת עשתה לו, מהו, אשה 

הביאה זכרים ונקבות כלם מראה אחד וקומה אחת כלם כסות אחת, אמרה לו הפרש לי זכרים מן הנקבות, רמז לסריסיו והביאו 



 
 

היו מתביישין היו נוטלין בבגדיהן, ונקבות שהיו מתביישות נוטלות בסודריהן, אמר  אגוזין וקליות התחיל מחלק לפניהם, זכרים שלא

 לה אלו זכרים ואלו נקבות. אמרה לו בני חכם גדול אתה. 

 

יָפה: 6ישעיה ס'  .16 י ִמְדָין ְועֵׁ ְך, ִבְכרֵׁ אּו; ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָשאּו, --ִשְפַעת ְגַמִלים ְתַכסֵׁ רּוכָֻׁלם, ִמְשָבא ָיבֹׁ   .ּוְתִהֹּלת ְיהָוה ְיַבשֵׁ

Dust clouds of camels shall cover you, Dromedaries of Midian and Ephah. They all shall come from Sheba; They shall 

bear gold and frankincense, And shall herald the glories of the LORD. 

ֹׁא-ָלָמה :20ירמיה ו'  יֶכם ל ֹׁא ְלָרצֹון, ְוִזְבחֵׁ יֶכם ל לֹותֵׁ ֶאֶרץ ֶמְרָחק; עֹׁ   .ָעְרבּו ִלי-ֶזה ִלי ְלבֹוָנה ִמְשָבא ָתבֹוא, ְוָקֶנה ַהטֹוב מֵׁ

What need have I of frankincense That comes from Sheba, Or fragrant cane from a distant land? Your burnt offerings are 

not acceptable And your sacrifices are not pleasing to Me. 

ְכָלִיְך; ְברֹׁאש ָכל :22יחזקאל כ"ז  ָמה רֹׁ י ְשָבא ְוַרְעָמה, הֵׁ ְכלֵׁ ֶשם ּוְבָכל-רֹׁ   .ֶאֶבן ְיָקָרה, ְוָזָהב, ָנְתנּו, ִעְזבֹוָנִיְך-בֹׁ

The merchants of Sheba and Raamah were your merchants; they bartered for your wares all the finest spices, all kinds of 

precious stones, and gold. 

 

 למל"א י, יג רש"י מופיע בדברי האר"י .17

 ".בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר, והחריב הבית שעמד ארבע מאות ועשר שנים בחלק כל שנים עשר שבטים"

 

 אם כל חי חלק ב סימן כג מפאנורמ"ע  .18

ולא זכה נבוכדנצר להקרא אריה אלא דמבית דוד קאתי, מזרעו של שלמה ממלכת שבא אחרי שגיירה אלא שלבה לא נכון עמה, " 

 "ולסוף גלתה נבלתה וחזרה לסורה, לכן רחקו בניה מישע... 

 

 

 

 

 


