
 87 מגדים לא )טבת תש"ס( 

 

 

 חנן גפני

 

 הכישלון וגורמיו -מלכות שלמה 

 

 א

עתידה של מלכות שלמה הותנה כבר בראשית דרכה. בחלומו של שלמה בגבעון 

ת  ר ָהַלְך ָדִויד ָאִביָך ְוַהֲאַרְכִתי אֶׁ ְך ִבְדָרַכי ִלְשמֺר ֻחַקי ּוִמְצֹוַתי ַכֲאשֶׁ לֵּ נאמר לו: "ְוִאם תֵּ

יָך" )מל"א ג', יד(.  ָימֶׁ

שסיים את בניין בית המקדש, בהתגלות נוספת, כאשר נראה אליו אף לאחר 

 בגבעון, נאמר לו:

ר ִצִּויִתיָך ֻחַקי ּוִמְשָפַטי ִתְשמֺר,    ר ַלֲעׂשֹות ְככֺל ֲאשֶׁ ָבב ּוְביֺשֶׁ ְך ְלָפַני... ְבָתם לֵּ לֵּ ִאם תֵּ

ל ְלעָֺלם... ָראֵּ א ַמְמַלְכְתָך ַעל ִיֹשְ ת ִכסֵּ  ה(.-ל"א ט', ד)מ ַוֲהִקמִֺתי אֶׁ

ִעם ה'  ואולם, נראה ששלמה לא עמד במשימה זו: "ַוִיְתַאַנף ה' ִבְשֹלמֺה ִכי ָנָטה ְלָבבֹו מֵּ

ָליו ַפֲעָמִים" )מל"א י"א, ט(. אמנם גזר דינו של שלמה הומתק,  ל ַהִנְרָאה אֵּ ָראֵּ י ִיֹשְ ֱאֹלהֵּ

לו עוד בימיו, וקריעת הממלכה נעשתה רק לאחר ימיו; אבל ניצני הפורענות הח

ִרים ָיד  בדמותם של ה'שטנים', הדד האדומי ורזון בן אלידע, ובדמותו של ירבעם ש"הֵּ

ְך" ומרד בו. לֶׁ  ַבמֶׁ

 ב

תולדותיו של הדד האדומי עד להיותו 'שטן לשלמה' מתוארים באריכות מתמיהה, 

 ותיאור זה מגלה קווי דמיון רבים לתיאור עלייתו של משה במצרים.

ֱאדֹום"  הרקע שבו נפתח ת ֱאדֹום... ַוַיְך ָכל ָזָכר בֶׁ התיאור: "ַוְיִהי ִבְהיֹות ָדִוד אֶׁ

ן  )מל"א י"א, טו(, מזכיר לנו את נסיבות היוולדו של משה, שעה שפרעה גוזר "ִאם בֵּ

ן אֺתֹו" )שמות א', טז(. שני הגיבורים נמלטים מתחומי הממלכה מחשש  הּוא ַוֲהִמתֶׁ

י ַפְרעֺה" )שמות ב', טו(, ואילו  ַוִיְבַרחנאמר " לפגיעה של המלך: אצל משה ה ִמְפנֵּ מֺשֶׁ

י ָאִביו ִאתֹו" )מל"א י"א, יז(. ַעְבדֵּ  אצל הדד "ַוִיְבַרח ֲאַדד הּוא ַוֲאָנִשים ֲאדִֺמִיים מֵּ
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במקום מקלטם זוכים הללו לחסותה של דמות מרכזית המספקת צורכיהם 

ן לֹו ומיטיבה עמם במישורים שונים. הדד אצל  ם, ַבִיתפרעה: "ַוִיתֶׁ חֶׁ ץ  ְולֶׁ רֶׁ ָאַמר לֹו, ְואֶׁ

ן לֹו  ת ָהִאיש, -" )שם, יחִאָשהָנַתן לֹו... ַוִיתֶׁ ן אֶׁ יט(. ומשה אצל יתרו: "ָלָמה זֶׁה ֲעַזְבתֶׁ

ן לֹו ְויֺאַכל  םִקְראֶׁ ה ָלחֶׁ ל מֺשֶׁ ת, ַויֹואֶׁ בֶׁ ת ִצפָֺרה  ָלשֶׁ ן אֶׁ ת ָהִאיש, ַוִיתֵּ ה" ְלמֹ  ִבתוֹ אֶׁ שֶׁ

 כא(.-)שמות ב', כ

תקופת ה'גלות' של הגיבורים מסתיימת בשעה שנוכחו לדעת כי אין נשקפת 

ְך ֻשב ִמְצָרִים,  תּו ָכל ָהֲאָנִשיםלהם סכנה. משה מצטווה: "לֵּ ת  1ִכי מֵּ ַהְמַבְקִשים אֶׁ

ָך" )שמות ד', יט(, כשם שהדד מחליט לעזוב את מקומו, משום ש"ַוֲהַדד ָשמַ  ע ַנְפשֶׁ

ת יֹוָאבִעם ֲאבָֺתיו,  ִכי ָשַכב ָדִודְבִמְצַרִים  ר ַהָצָבא" )מל"א י"א, כא(. ההחלטה  ְוִכי מֵּ ֹשַ

לעזוב מלּווה בבקשה מאת הדמות אשר בִצלּה הם חוסים. הדד מבקש מפרעה 

ִני" )מל"א י"א, כא ַח ְתַשְלחֵּ ל ַאְרִצי... ִכי ַשלֵּ ְך אֶׁ לֵּ ִני ְואֵּ ף משה פונה כב(, וא-"ַשְלחֵּ

ל ַאַחי" )שמות ד', יח(. ְלָכה ָנא ְוָאשּוָבה אֶׁ  לחותנו: "אֵּ

יש לציין אירוע נוסף המתרחש בחייו של הדד: מנישואיו עם אחות אשתו של 

ית ַפְרעֺה ַוְיִהי ְגנַֻבת  פרעה נולד ְגנַֻבת, אשר לגביו נאמר: "ַוִתְגְמלֵּהּו ַתְחְפנֵּס ְבתֹוְך בֵּ

ית ַפְרעֺה, בְ  י ַפְרעֺה" )מל"א י"א, כ(. אירוע זה מזכיר לנו את ראשית בֵּ תֹוְך ְבנֵּ

תולדותיו של משה: אף משה נלקח בידי בת פרעה, ואף שנגמל מחוץ לבית פרעה, 

הּו ]מרים[ ְלַבת ַפְרעֺה" )שמות ב', י(. המדרשים מרבים לצייר  ד, ַוְתִבאֵּ לֶׁ "ַוִיְגַדל ַהיֶׁ

 2רעה בתוך ביתו.ולתאר כיצד משה גדל עם בני פ

ולבסוף, יש להצביע על כיווני המסע של כל אחד מהגיבורים. על מסעו של הדד 

ְך ִמְצַרִים" )מל"א י"א,  ִמְצַרִים, ַוָיבֺאּו ָפאָרן... ַוָיבֺאּו ִמִמְדָיןנאמר: "ַוָיֻקמּו  לֶׁ ל ַפְרעֺה מֶׁ אֶׁ

י ַפְרעֺה ]=  ה ִמְפנֵּ ץ ריםממציח(. ולעומתו: "ַוִיְבַרח מֺשֶׁ רֶׁ ב ְבאֶׁ " )שמות ב', ִמְדָין[, ַויֵּשֶׁ

 טו(.

נמצאנו למדים: תיאור תולדותיו של הדד רומז בעליל לקורותיו של משה. 

ואולם כיווני המסע הפוכים, בשל הנסיבות ההיסטוריות השונות: משה נמלט 

 ממצרים המאיימת, ואילו הדד בורח למצרים.

 
ה את הפרשנים. ונראה כי לפי פשט הדברים זהותם של ה"אנשים", בלשון רבים, הטריד .1

הכוונה לפרעה ולעבדיו )עיין רשב"ם וספורנו(. חז"ל דרשו שהכוונה לדתן ולאבירם )בבלי 

 נדרים סד ע"ב(.

לדוגמה: "היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו כאילו היה בנה, ולא היתה  .2

 מוציאתו מפלטרין של מלך" )שמות רבה פרשה א כו(.
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תואר ועוצב הסיפור של הדד, המהווה  כאן ניצבת בפנינו השאלה המהותית: מדוע

ראשית למפלתה של מלכות שלמה, באופן דומה לסיפורו של משה, שבו נפתחת 

 מפלתה של מלכות מצרים העתיקה?

נראים הדברים, שתיאור המפלה של שתי המלכויות לובש צורה זהה, מתוך 

מיון מגמה לרמוז לסיבה משותפת של שתי המפלות. הכתוב רומז לנו לחפש קווי ד

בין שתי המלכויות לא רק בעצם המפלה שלהן, אלא גם בגורמים שהוליכו למפלה 

 זו. שלושה קווי דמיון כאלה נציג להלן.

אין הדברים באים לדחות את ההנמקה לפורענות כפי שנוסחה במקרא עצמו, 

ִרים..." ) י ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ת ַאֲחרֵּ כֶׁ מל"א י"א, הווי אומר ענישה על סטייתו מהצו: "ְלִבְלִתי לֶׁ

י(. ואולם, לִצדה ניתן לחשוף היבטים נוספים המרומזים בפסוקים, ובהם ביקורת 

 ותוכחה סמויה כלפי מלכותו של שלמה ודרכי שלטונו.

 . שעבוד מצרים ושעבוד שלמה1

במספר מצומצם למדי של מילים מתואר עיקרו של השעבוד של ישראל לפרעה 

 במצרים:

ימּו ָעָליו  י מִ ַוָיֹשִ ן ְבִסְבֹלָתםְלַמַען ַענֺתֹו  ִסיםָׂשרֵּ י ִמְסְכנֹות, ַוִיבֶׁ ת  ָערֵּ ת ִפתֺם ְואֶׁ ְלַפְרעֺה אֶׁ

ס...  ל  ַוַיֲעִבדּוַרַעְמסֵּ ָראֵּ י ִיֹשְ ת ְבנֵּ ְךִמְצַרִים אֶׁ ם  ...ְבָפרֶׁ ת ַחיֵּיהֶׁ , ַבֲעבָֺדה ָקָשהַוְיָמְררּו אֶׁ

ִנים, ּוְבָכל ֲעבָֺדה ַבָשדֶׁ  ר ּוִבְלבֵּ ְךְבחֺמֶׁ ם ְבָפרֶׁ ר ָעְבדּו ָבהֶׁ ת ָכל ֲעבָֺדָתם ֲאשֶׁ   ה, אֵּ

 יד(.-)שמות א', יא 

והנה, במלכותו של שלמה צצים ועולים סממנים רבים ודומים של שעבוד, שנוקט 

בכל הנוגע לניהולה של הממלכה.  3שלמה כלפי נתינים זרים וכלפי בני אומתו שלו,

ְך ְשֹלמֺה המס תופס מקום חשוב במלכותו: "ַוַיַעל ַהמֶׁ  ל" )מל"א ה',  ַמסלֶׁ ָראֵּ ִמָכל ִיֹשְ

ְך ְשֹלמֺה..." )ט', טו( ועוד. ַהַמסכז(, או "ְוזֶׁה ְדַבר  לֶׁ ֱעָלה ַהמֶׁ ר הֶׁ  ֲאשֶׁ

חוזר ונשנה השימוש בלשון עבדות, כמתאר את יחסיו של שלמה עם נתיני 

ץ ְפִלְשִתים  רֶׁ ְוַעד ְגבּול ִמְצָרִים ַמִגִשים ִמְנָחה ממלכתו: "ְבָכל ַהַמְמָלכֹות ִמן ַהָנָהר אֶׁ

י ַחָייו" )ה', א(. ובאופן מעשי: "ָכל ָהָעם ַהנֹוָתר ִמן ָהֱאמִֺרי...  ְועְֺבִדים ת ְשֹלמֺה ָכל ְימֵּ אֶׁ

ל ְלַהֲחִריָמם ַוַיֲעלֵּם ְשֹלמֺ ָראֵּ י ִיֹשְ ר ֹלא ָיְכלּו ְבנֵּ ָמה... ֲאשֶׁ ל הֵּ ָראֵּ י ִיֹשְ ר ֹלא ִמְבנֵּ ְלַמס ה ֲאשֶׁ

ד הכא(. באופן קיצוני יותר מצינו: "ִכי הּוא -" )ט', כעֺבֵּ ר ַהָנָהר..." )ה', ד(,  רֺדֶׁ בֶׁ ְבָכל עֵּ
 
כפי שניווכח להלן, שלמה משעבד הן את נתיניו הזרים והן את בני ישראל, ועל כן אין  .3

להצדיק את מעשיו בשל צו התורה "ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך" )דברים כ', יא(. ומכל מקום, 

עיצובם של מאורעות ותיאורים במקרא מיועד בוודאי לחדור ללב הקוראים ולהשרות אווירה 

 של הפרטים עצמם, ובולט הדבר בהקשר זה.כלשהי לצדם 
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ר ַעל ַהְמָלאָכה...  י ַהִנָצִבים ִלְשֹלמֺה ֲאשֶׁ ים ַבְמָלאָכה"  ָהרִֺדים ָבָעםוכן: "ְלַבד ִמָשרֵּ ָהעֺֹשִ

ְךִתְרדֶׁ )ה', ל(, לשון המזכירה את הצו "ֹלא  " )ויקרא כ"ה, מג(, והמעמידה ה בֹו ְבָפרֶׁ

 מול עינינו את תחושת השעבוד שבמצרים.

י ִמְסְכנֹות ְלַפְרעֺה" )שמות א',  ן ָערֵּ בדומה לבני ישראל במצרים שנאמר בהם "ַוִיבֶׁ

י ַהִמְסְכנֹותיא(, הוזכרו גם כאן "ָכל  ר ָהיּו ִלְשֹלמֺה...", מלבד ערי הרכב  ָערֵּ ֲאשֶׁ

 4רשים שלו )מל"א ט', יט(.והפ

עד כה נזקקנו לפסוקים המתארים את מלכות שלמה בגדולתה, שבסגנונם 

ניכרים סממני השעבוד שנהג שלמה בנתיניו. ואולם, ביטוי חריף בהרבה לתחושת 

המועקה של בני הממלכה, ניתן בפרקים העוסקים ביורשיו. היכרותו הראשונית של 

ה ְמָלאָכה הּוא שלמה עם ירבעם מתוארת כדלהלן:  ת ַהַנַער ִכי עֺֹשֵּ "ַוַיְרא ְשֹלמֺה אֶׁ

ד אֺתֹו ְלָכל  לַוַיְפקֵּ בֶׁ ף" )י"א, כח(. סֵּ ית יֹוסֵּ   5בֵּ

הדברים מוצאים את ביטוָים גם בפניית אנשי ישראל אל רחבעם בראשית 

ל  נּו ְוַאָתה ַעָתה ָהקֵּ ת ֻעלֵּ ֲעבַֺדתמלכותו: "ָאִביָך ִהְקָשה אֶׁ דהַ ָאִביָך  מֵּ ֻעלֹו ַהָכבֵּ  ָקָשה ּומֵּ

ינּו..." )י"ב, ד(. גם הלשונות הבאים פה מזכירים את שעבוד מצרים:  ר ָנַתן ָעלֵּ ֲאשֶׁ

ם  ת ַחיֵּיהֶׁ ָהֲעבָֺדה ַעל  ִתְכַבד" )שמות א', יד(; לשון הכבדה: "ַבֲעבָֺדה ָקָשה"ַוְיָמְררּו אֶׁ

ונח 'עול' מתאר את שעבוד מצרים: "ֲאִני ָהֲאָנִשים ְוַיֲעֹשּו ָבּה" )שמות ה', ט(. ואף המ

ְשבֺר מֺטֺת  ם ֲעָבִדים ָואֶׁ ץ ִמְצַרִים ִמְהיֺת ָלהֶׁ רֶׁ אֶׁ ם מֵּ ְתכֶׁ אִתי אֶׁ ר הֹוצֵּ ם ֲאשֶׁ יכֶׁ ה' ֱאֹלהֵּ

ם ..." )ויקרא כ"ו, יג(. ורחבעם מאשר בתגובתו את תיאור מלכות שלמה שבפי ֻעְלכֶׁ

ם עֺל ָכבֵּ  יכֶׁ ְעִמיס ֲעלֵּ ם אנשי ישראל: "ָאִבי הֶׁ ְתכֶׁ ם ָאִבי ִיַסר אֶׁ ד ַוֲאִני אֹוִסיף ַעל ֻעְלכֶׁ

ם ָבַעְקַרִבים!" )מל"א י"ב, יד(. ְתכֶׁ ר אֶׁ  ַבשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיסֵּ

נוכל לסכם: השימוש בעולם מונחים כה מקיף לתיאור השעבוד של שלמה, כמו 

ו של גם דמיונו למציאות המצרית בעבר, מעלה מחשבות על ביקורת סמויה לעריצות

מעתה, בנקל ניתן לקשור בין תיאור מפלתה של מצרים לתיאור  6שלמה כלפי נתיניו.

 מפלת מלכות שלמה.

 
א ְבִסְבֹלָתםוהשווה גם "ְלַמַען ַענֺתֹו  .4 ף ֹנֹשֵּ לֶׁ  " )שם ה', כט(.ַסָבל", אל "ַוְיִהי ִלְשֹלמֺה  ִשְבִעים אֶׁ

ֲאדָֺניו ִכי ה' ִאתֹו ְוכֺל  ַוַיְראמעניינת ההשוואה בין ירבעם בראשית דרכו לבין יוסף. ביוסף: " .5

ר ה ה' ַמְצִליַח...  ֲאשֶׁ יתוֹ הּוא עֺֹשֶׁ הּו ַעל בֵּ ד(, ובהמשך: "ַוָיבֺא ַהַבְיָתה -" )בראשית ל"ט, גַוַיְפִקדֵּ

ת ַהַנַער ִכי  ַוַיְראֹ" )ל"ט, יא(. ובירבעם: "ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכתו ה ְמָלאָכהְשֹלמֺה אֶׁ ד הּוא  עֺׂשֵּ ַוַיְפקֵּ

ל  אֺתוֹ  בֶׁ ףְלָכל סֵּ ית יֹוסֵּ  את מקבל השם "בית יוסף" משמעות מיוחדת(." )לאור זבֵּ

ש ְשֹלמֺה   ועוד נעיר: קווי דמיון נמתחים בין עליית הדד לעליית ירבעם. עיין למשל: "ַוְיַבקֵּ

ְך ִמְצַרִים ַוְיִהי ְבִמְצַרִים ַעד מֹות  לֶׁ ל ִשיַשק מֶׁ ת ָיָרְבָעם ַוָיָקם ָיָרְבָעם ַוִיְבַרח ִמְצַרִים אֶׁ ְלָהִמית אֶׁ

 מֺה" )מל"א י"א, מ(.ְשֹל

כפי שראינו, אחד מקווי הדמיון בין עליית משה לעליית הדד קשור ברקע של גזרה על  .6

ן ַהִילֹוד ַהְיאָֺרה ַתְשִליֻכהּו" )שמות א', כב(, ומאידך  -הכרתת הזכרים. בימיו של פרעה   -"ָכל ַהבֵּ
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 . "רק לא ירבה לו סוסים"2

ת ָהָעם  ה לֹו סּוִסים ְוֹלא ָיִשיב אֶׁ בין האיסורים על המלך מוזכר הצו: "ַרק ֹלא ַיְרבֶׁ

ְך ַהזֶׁה עֹוד" )דברים י"ז, ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרבֹות סּוס ַוה' ָאַמר ָלכֶׁ  רֶׁ ם ֹלא תִֺספּון ָלשּוב ַבדֶׁ

 טז(.

 פרשני המקרא התמודדו עם שני קשיים בפסוק:

 7מהי הזיקה בין איסור ריבוי הסוסים לבין השבת העם מצרימה? (1

ם ֹלא תִֺספּון ָלשּוב  (2 היכן מצינו קיומו של איסור, כפי שנרמז בפסוק "ַוה' ָאַמר ָלכֶׁ

רֶׁ   8ְך ַהזֶׁה עֹוד"?ַבדֶׁ

 והנה, בתרגום ירושלמי הוצע פתרון מעניין לשתי השאלות:

לחוד לא יסגון ליה על תרין סוסוון, דילמא ירכבון רברבנוי עליהון ויתגאון ויתבטלון 

, וה' אמר לכון לא תוספון למתוב ויחובון חובת גלותא למצריםמפתגמי אורייתא 

 בארחא הדין תוב.

ידוש מעניין: השיבה למצרים בפסוק מצוינת כעונש לחטא בפירוש זה יש משום ח

של ריבוי הסוסים, ולא כחלק מן האיסור. כשם שהבטחתנו התורה בתור שכר: "ִכי 

ת ִמְצַרִים ַהיֹום ֹלא תִֺספּו ִלְראָֺתם עֹוד ַעד עֹוָלם" )שמות י"ד, יג(, כך  ם אֶׁ ר ְרִאיתֶׁ ֲאשֶׁ

 היא מאיימת בשיבה למצרים, בתור עונש.

 
ת ֱאדֹום... ַוַיְך ָכל ָזָכר בֶׁ  ֱאדֹום" )מל"א י"א, טו"ִבְהיֹות ָדִוד אֶׁ  טז(.-ֱאדֹום... ַעד ִהְכִרית ָכל ָזָכר בֶׁ

דמיון זה עשוי ללמד ביקורת גם על מלכות דוד, וניתן לשער שהמקרא מסתייג גם מעריצות  

ל  ַמִגִשים ...", ושהיו "ְבָכל ַהַמְמָלכֹותכלשהי של דוד. חשוב לזכור: בדומה לשלמה שהיה "מֹושֵּ

י ַחָייו" )מל"א ה', א(, אף אצל דוד מצינו "ַוְתִהי ֲאָרם ְלָדִוד ים ִמְנָחה ְועְֺבדִ  ת ְשֹלמֺה ָכל ְימֵּ אֶׁ

י ִמְנָחה י ִמְנָחה" )שמ"ב ח', ו(, וכן "ַוְתִהי מֹוָאב ְלָדִוד ַלֲעָבִדים נֹוְׂשאֵּ " )ח', ב(, ַלֲעָבִדים נְֺׂשאֵּ

ר ִכי ִנְגפּו ִלְפנֵּי  ָכל ַהְמָלִכיםם: "ַוִיְראּו ְלָדִוד" )שם, יד(. ולסיו ֲעָבִדים"ַוְיִהי ָכל ֱאדֹום  זֶׁ י ֲהַדְדעֶׁ ַעְבדֵּ

ל  ָראֵּ ת ִיֹשְ ל ַוַיְשִלמּו אֶׁ ָראֵּ  " )י', יט(.ַוַיַעְבדּוםִיֹשְ

ר ִלְשֹלמֺה ִמִמְצָרִים...  .7 מרבית הפרשנים הסתמכו על הנאמר אצל שלמה: "ּומֹוָצא ַהסּוִסים ֲאשֶׁ

א  צֵּ ה ַותֵּ ף..." )מל"א י', כחַוַתֲעלֶׁ סֶׁ אֹות כֶׁ ש מֵּ ְרָכָבה ִמִמְצַרִים ְבשֵּ כט(, וראו את איסור הירידה -מֶׁ

למצרים כנימוק לאיסור להרבות סוסים. פרשנות זו משתמעת כבר בבבלי )עיין לקמן, הערה 

 (, וכן פירשו רש"י וראב"ע.10

ת בשאלה זו התלבטו הפרשנים. יש שנטו לראות בפסוק בשמות י"ד,  .8 ם אֶׁ ר ְרִאיתֶׁ יג )"ִכי ֲאשֶׁ

ִמְצַרִים ַהיֹום ֹלא תִֺספּו ִלְראָֺתם עֹוד ַעד עֹוָלם"(, מקור לאיסור, הגם שקשה להניח כן מתוך 

הקשרו של הפסוק )עיין ראב"ע(. אחרים, לעומתם, סברו שהפסוק בספר דברים שבו אנו 

לכם" ]כך  אומרכי ה'  -לכם עוסקים, הוא הוא המקור לאיסור )עיין רמב"ן: "וטעם וה' אמר 

הנוסח במהד' שעוועל על פי כתב יד[(. ולבסוף, יש שסברו "מצוה היתה ולא נכתבה" )עיין 

ראב"ע וחזקוני(. פרשנויות נוספות הוצעו לפסוק ולא נרחיב בהן. לסקירה מעניינת עיין 

 יז.-בפירושו של רד"צ הופמן לדברים י"ז, יד
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נם, שומה עלינו לברר: מדוע מוזכרת הענישה של שיבה למצרים דווקא אמ

 בזיקה לאיסור ריבוי הסוסים?

 נראה, שדמותה של האומה המצרית עומדת לפני התורה, בציווי זה:

ת ִמְצַרִים ּוִפי ֹלא ָשָאלּו ָלעֹוז ְבָמעֹוז ַפְרעֺה ְוַלְחסֹות דֶׁ  הֹוי ָבִנים סֹוְרִרים... ַההְֺלִכים ָלרֶׁ

ל ִמְצָרִים... ַותֺאְמרּו ֹלא ִכי ַעל  ן ְתנּוסּון ְוַעל ַקל  סּוסְבצֵּ ... הֹוי ַהיְֺרִדים ִנְרָכבָננּוס ַעל כֵּ

ְזָרה ַעל  נּו ַוִיְבְטחּו ַעל  סּוִסיםִמְצַרִים ְלעֶׁ בִיָשעֵּ כֶׁ  ִכי ָעְצמּו ְמאֺד... ָפָרִשיםִכי ָרב ְוַעל  רֶׁ

 9, א(.ב, טז; ל"א-)ישעיהו ל', א 

האומה המצרית מהווה דוגמה להסתמכות על חיל רכב ופרשים, כתחליף לאמונה 

ץ מנהגים מצריים, בשעבוד  בה'. אפשר שבשל כך בחרה התורה לאיים על המאמֵּ

)וכפי  10דווקא לאומתם. כיצד מתבטאים הדברים בזיקה למלכות שלמה? כידוע

שיורחב להלן(, הכתובים מרמזים לכך ששלמה נכשל בחטא זה של ריבוי סוסים. 

ת ָהָעם  שמא בתיאור מפלתו, כמפלת מצרים, יש משום מימוש העונש "ְוֹלא ָיִשיב אֶׁ

 ִמְצַרְיָמה".

אך נראה אף להוסיף: מלכות פרעה, בזמנו של משה, מבטאת הסתמכות על 

ת עצמה צבאית. הדבר ניכר במיוחד  בתיאור המרדף אחרי בני ישראל: "ַויְֶׁאסֺר אֶׁ

ב... ִרְכבוֹ  כֶׁ אֹות רֶׁ ש מֵּ בַעל ֻכלֹו... ָכל  ְוָשִלִשם... שֵּ כֶׁ ילוֹ ַפְרעֺה  סּוס רֶׁ ... ַוָיבֺאּו ּוָפָרָשיו ְוחֵּ

ם כֺל  יהֶׁ ה כג(. מטעם זה עם ישראל מוד-" )שמות י"ד, וִרְכבֹו ּוָפָרָשיוַפְרעֺה  סּוסַאֲחרֵּ

י ַהָים" )שם ט"ו,  ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיוַפְרעֺה  סּוסלה': "ִכי ָבא  ת מֵּ ם אֶׁ ב ה' ֲעלֵּהֶׁ ַבָים ַוָישֶׁ

 יט(.

כאשר נחזור ונתבונן בתיאור מלכות שלמה, ניווכח עד כמה דומה תיאור מלכות 

שלמה לתיאור מלכות פרעה, בתחום זה של העצמה הצבאית, וזאת מתוך שימוש 

ף ֻאְרֹות  באותם לֶׁ ף  סּוִסיםמונחים: "ַוְיִהי ִלְשֹלמֺה ַאְרָבִעים אֶׁ לֶׁ ר אֶׁ ְרָכבֹו ּוְשנֵּים ָעֹשָ ְלמֶׁ

י ָפָרִשים ב" )מל"א ה', ו(. יודעים אנו על "ָערֵּ כֶׁ י  ָהרֶׁ ת ָערֵּ " )ט', יט(, על ַהָפָרִשיםְואֵּ

ָריו  י  ְוָשִלָשיואנשיו שהיו "ֹשָ רֵּ )ט', כב(, וכן נאמר: "ַויֱֶׁאסֺף ְשֹלמֺה  "ִרְכבֹו ּוָפָרָשיוְוֹשָ

ב ּוָפָרִשים... ּומֹוָצא ַהסּוִסים..." )י', כו ואילך(. כֶׁ  רֶׁ

כך נוכל לצרף סממן נוסף שבו אימצה מלכות שלמה דפוסים מצריים 

היסטוריים. המלכות מביעה את כוחה ועצמתה, ותחת הפגנת כניעה לבורא, היא 

 
ירו על כך בתארם את הצבא המצרי בעולם העתיק. עיין ואמנם, היסטוריונים שונים הע .9

קה, תל אביב  מחנייםלמשל ש' ייבין, 'עלייתה הצבאית של מצרים בימי הממלכה החדשה', 

 פז )בגיליון שהוקדש לנושא "מצרים במקורות ישראל"(.-תשכ"ו, עמ' פד

מי תורה, שהרי שתי ועיין עוד בבלי סנהדרין כא ע"ב: "אמר ר' יצחק: מפני מה לא נתגלו טע .10

מקראות נתגלו טעמן נכשל בהם גדול העולם... וכתיב 'לא ירבה לו סוסים' ואמר שלמה אני 

 ארבה ולא אשיב וכתיב 'ותצא מרכבה ממצרים'...".
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מעתה סלולה הדרך למפלתה, ובאופן שישחזר את  מפגינה את כוחה כלפי נתיניה.

 מפלת מצרים, קודמתה.

 11ולבסוף, אופי שונה לחלוטין ניתן לאיסור ריבוי הסוסים במדרש הגדול:

אם מרבה לו סוסים מחזיר את העם לשעבודן  -'ולא ישיב את העם מצרימה' 

ץ ִמְצָרִים ְלקשֵּ  רֶׁ ץ ָהָעם ְבָכל אֶׁ ן' )שמות ה', למצרים, שבמצרים אומר 'ַוָיפֶׁ בֶׁ ש ַקש ַלתֶׁ

ן ַלסּוִסים ְוָלָרכֶׁש' )מל"א ה', ח(. בֶׁ  יב(, ובסוסים הוא אומר 'ְוַהְשעִֺרים ְוַהתֶׁ

במדרש זה נתפס עניין "לא ישיב את העם מצרים", לא כאיסור ולא כעונש, אלא 

כתוצאה טבעית שאינה רצויה. ריבוי סוסים משמעו שעבוד העם על מנת לספק 

 ם. ומעניין, שהמקור לכך נמצא בתיאורה של מלכות שלמה!צורכיה

על פי קו חשיבה זה, אף איסור ריבוי הסוסים מצטרף לציור דמותו של שלמה 

 12המשעבד את עמו, כקודמו פרעה!

 . "ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים"3

קשה להתעלם מהיבט נוסף, היוצר קשר מהותי בין שלמה למצרים: נישואי שלמה 

רה יוחסה לנישואין אלה, אולי יותר מלשאר לבת פר עה. מהכתוב ניכר שחומרה יתֵּ

ת ַבת ַפְרעֺה" )מל"א י"א,  ְך ְשֹלמֺה ָאַהב ָנִשים ָנְכִריֹות ַרבֹות ְואֶׁ לֶׁ נשיו הנוכריות: "ְוַהמֶׁ

א(. נישואי שלמה לבת פרעה עשויים לקבל משמעות סמלית מיוחדת, לנוכח 

ומלכות שלמה. שמא ניתן לראות כאן אף הנגדה ההקבלה שבין מלכות מצרים 

מסוימת: כשם שמפלת מלכות מצרים פותחת במִשיית משה על ידי בת פרעה 

ת ֲאָמָתּה  הָ )"ַוִתְשַלח אֶׁ הּו ... ַוִתָקחֶׁ שמות ב', ה(, הרי שמפלת  -ְלַבת ַפְרעֺה" ַוְתִבאֵּ

ת ַבת ַפְרעֺה  ַוִיַקחמלכות שלמה תסתמן בהעלותו את בת פרעה אל ביתו )" הָ אֶׁ  ַוְיִביאֶׁ

ל ִעיר ָדִוד"  מל"א ג', א(, מפלה אשר תלבש אופי מעשי בשעה שפרעה יאמץ  -אֶׁ

 בביתו את הדד, ה'שטן' של שלמה!

 
 מדרש הגדול לדברים י"ז, טז )וכן במדרש תנאים עמ' קה(. .11

כי שלמה נכשל אף  הגם שהיבט זה לא הובלט במדרשי חז"ל, נראה שהפסוקים רומזים .12

ה לֹו ְמאֺד" )דברים י"ז, יז(. מעניין להעיר בהקשר זה כי אחד  ף ְוָזָהב ֹלא ַיְרבֶׁ סֶׁ באיסור "ְוכֶׁ

המקורות הראשיים שדרכם הובא הזהב לשלמה היה צי האניות שהקים בעציון גבר: "ָוֳאִני 

ַפת ַים סּו ר... ַעל ֹשְ ְציֹון גֶׁבֶׁ ְך ְשֹלמֺה ְבעֶׁ לֶׁ ה ַהמֶׁ ץ ֱאדֹום... ַוָיבֺאּו אֹוִפיָרה ַוִיְקחּו ִמָשם ָעֹשָ רֶׁ ף ְבאֶׁ

ְך ְשֹלמֺה" )מל"א ט', כו לֶׁ ל ַהמֶׁ ְך ַבָים ִעם ֳאִני ִחיָרם -ָזָהב... ַוָיִבאּו אֶׁ לֶׁ כח( "ִכי ֳאִני ַתְרִשיש ַלמֶׁ

ף" )ש סֶׁ ת ָזָהב ָוכֶׁ אֵּ ם י', כב(. יבוא הזהב היה אפוא ַאַחת ְלָשֹלש ָשִנים ָתבֹוא ֳאִני ַתְרִשיש ֹנֹשְ

מאופיר שמדרום למצרים, ואם כן יש מקום לבחון קשר אפשרי בין איסור ריבוי הזהב 

לאיסור השיבה למצרים. בהקשר זה נעיר על פסוק נוסף העולה בתודעתנו תוך קריאת 

ר ָאַמְרִתי לְ  ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ֱהִשיְבָך ה' ִמְצַרִים ָבֳאִניֹות ַבדֶׁ ָך ֹלא תִֺסיף עֹוד ִלְראָֺתּה"! שמא אף הפסוקים: "וֶׁ

 אזהרה זו נתגשמה באופן כלשהו בפרשת מלכות שלמה.
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ניסינו לחשוף את השתקפותו של תיאור שעבוד מצרים ותוצאותיו, אף בתיאור 

מוסרי -הרקע הדתיאם כנים דברינו, הרי פסענו צעד חשוב בהבנת  13מלכות שלמה.

שהוליך למפלת מלכות זו: אימוצם והחדרתם של סממני מלכות, דוגמת אלו שנהגו 

במצרים, סללו את הדרך למפלת המלכות. וככלל, מצאנו ביטוי והדגמה לחשיבות 

 מקראית, פרשנות העולה ומבצבצת מתוך הכתובים עצמם.-הפרשנות הפנים

 
דוגמה נוספת להשתקפות מאורעות מעין זו, מצינו גם בימי מלכותו של אחאב ובמערכת  .13

ן ֲהַדד יחסיו עם בן הדד, מלך ארם. בן הדד פונה על ידי שליחיו לאחאב: " לֵּאמֺר... כֺה ָאַמר בֶׁ

ן...  יָך ִלי ִתתֵּ יָך ּוָבנֶׁ ת ָמָחרַכְסְפָך ּוְזָהְבָך ְוָנשֶׁ ת  ִכי ִאם ָכעֵּ יָך ְוִחְפׂשּו אֶׁ לֶׁ ת ֲעָבַדי אֵּ ְשַלח אֶׁ יְתָך אֶׁ בֵּ

יָך י ֲעָבדֶׁ ת ָבתֵּ ר ְואֵּ ץ ַויֺאמֶׁ ל ְלָכל ִזְקנֵּי ָהָארֶׁ ָראֵּ ְך ִיֹשְ לֶׁ ה ... ַוִיְקָרא מֶׁ ְדעּו ָנא ּוְראּו ִכי ָרָעה זֶׁ

שמְ   ז(.-..." )מל"א כ', הַבקֵּ

ל ַפְרעֺה -שיח זה מקביל בסגנונו לדו  ה ְוַאֲהרֺן אֶׁ שיח המתנהל בין משה לפרעה: "ַוָיבֺא מֺשֶׁ

ָליו  ִביא  כֺה ָאַמר ה'ַויֺאְמרּו אֵּ י ָהִעְבִרים... ִהְנִני מֵּ ָך... ּוָמְלאּו  ָמָחרֱאֹלהֵּ ה ִבְגֻבלֶׁ י ַאְרבֶׁ יָך  ּוָבתֵּ ָבתֶׁ

יָךָכל ֲעבָ  ם...  דֶׁ ן ה' ִעָמכֶׁ ם... ְיִהי כֵּ הֶׁ ר ֲאלֵּ י ָכל ִמְצַרִים... ַויֺאמֶׁ םּוָבתֵּ יכֶׁ ד ְפנֵּ גֶׁ . ֹלא ְראּו ִכי ָרָעה נֶׁ

ן... ִכי אָֺתּה  ם ְמַבְקִשיםכֵּ י(. אף שם ראוי לבחון את פשרו של היפוך -..." )שמות י', אַאתֶׁ

 התפקידים.


