חנן גפני

מלכות שלמה  -הכישלון וגורמיו

א
עתידה של מלכות שלמה הותנה כבר בראשית דרכה .בחלומו של שלמה בגבעון
ּומ ְצו ַֹתי כַאֲ ֶׁשר הָ לְַך ָדוִ יד ָאבִ יָך וְ הַ אֲ ַרכְ ִתי אֶׁ ת
נאמר לו" :וְ ִאם ֵּתלְֵּך בִ ְד ָרכַי לִ ְשמֺר חֻ ַקי ִ
יָמֶׁ יָך" (מל"א ג' ,יד).
אף לאחר שסיים את בניין בית המקדש ,בהתגלות נוספת ,כאשר נראה אליו
בגבעון ,נאמר לו:
ּומ ְשפָ טַ י ִת ְשמֺר,
יתיָך חֻ ַקי ִ
ּובי ֶֺׁשר לַעֲ ׂשוֹת כְ כֺל אֲ ֶׁשר ִצּוִ ִ
ִאם ֵּתלְֵּך לְ פָ נַיְ ...ב ָתם לֵּבָ ב ְ
(מל"א ט' ,ד-ה).
ש ָראֵּ ל לְ עֺלָם...
וַ הֲ ִקמ ִֺתי אֶׁ ת כִ סֵּ א מַ ְמלַכְ ְתָך עַ ל יִ ְ ֹ

ואולם ,נראה ששלמה לא עמד במשימה זו" :וַ י ְִתאַ נַף ה' בִ ְשֹלמֺה כִ י נָטָ ה לְ בָ ב ֹו מֵּ ִעם ה'
ש ָראֵּ ל הַ נִ ְרָאה אֵּ לָיו פַ עֲ מָ יִם" (מל"א י"א ,ט) .אמנם גזר דינו של שלמה הומתק,
אֱ ֹלהֵּ י ִי ְ ֹ
וקריעת הממלכה נעשתה רק לאחר ימיו; אבל ניצני הפורענות החלו עוד בימיו,
בדמותם של ה'שטנים' ,הדד האדומי ורזון בן אלידע ,ובדמותו של ירבעם ש"הֵּ ִרים יָד
בַ מֶׁ לְֶׁך" ומרד בו.
ב
תולדותיו של הדד האדומי עד להיותו 'שטן לשלמה' מתוארים באריכות מתמיהה,
ותיאור זה מגלה קווי דמיון רבים לתיאור עלייתו של משה במצרים.
הרקע שבו נפתח התיאור" :וַ י ְִהי בִ ְהיוֹת ָדוִ ד אֶׁ ת אֱ דוֹם ...וַ יְַך כָל ָזכָר בֶׁ אֱ דוֹם"
"אם בֵּ ן
(מל"א י"א ,טו) ,מזכיר לנו את נסיבות היוולדו של משה ,שעה שפרעה גוזר ִ
הּוא וַ הֲ ִמ ֶׁתן אֺתוֹ" (שמות א' ,טז) .שני הגיבורים נמלטים מתחומי הממלכה מחשש
לפגיעה של המלך :אצל משה נאמר "וַ ִיבְ ַרח מ ֶֺׁשה ִמפְ נֵּי פַ ְרעֺה" (שמות ב' ,טו) ,ואילו
אצל הדד "וַ יִבְ ַרח אֲ ַדד הּוא וַ אֲ נ ִָשים אֲ ד ִֺמיִים מֵּ עַ בְ דֵּ י ָאבִ יו ִאתוֹ" (מל"א י"א ,יז).
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במקום מקלטם זוכים הללו לחסותה של דמות מרכזית המספקת צורכיהם
ומיטיבה עמם במישורים שונים .הדד אצל פרעה" :וַ י ִֶׁתן ל ֹו בַ ִית ,וְ לֶׁחֶׁ ם ָאמַ ר לוֹ ,וְ אֶׁ ֶׁרץ
נ ַָתן לוֹ ...וַ י ִֶׁתן ל ֹו ִא ָשה" (שם ,יח-יט) .ומשה אצל יתרו" :לָמָ ה זֶׁה עֲ זַבְ ֶׁתן אֶׁ ת הָ ִאיש,
ִק ְראֶׁ ן ל ֹו וְ יֺאכַל לָחֶׁ ם ,וַ יוֹאֶׁ ל מ ֶֺׁשה ל ֶָׁשבֶׁ ת אֶׁ ת הָ ִאיש ,וַ י ִֵּתן אֶׁ ת ִצפ ָֺרה בִ ת ֹו לְ מֹ ֶׁשה"
(שמות ב' ,כ-כא).
תקופת ה'גלות' של הגיבורים מסתיימת בשעה שנוכחו לדעת כי אין נשקפת
להם סכנה .משה מצטווה" :לְֵּך שֻ ב ִמ ְצ ָריִם ,כִ י מֵּ תּו ָכל הָ אֲ נ ִָשים 1הַ ְמבַ ְק ִשים אֶׁ ת
נַפְ ֶׁשָך" (שמות ד' ,יט) ,כשם שהדד מחליט לעזוב את מקומו ,משום ש"וַ הֲ ַדד ָשמַ ע
בְ ִמ ְצ ַריִם כִ י ָש ַכב ָדוִ ד ִעם אֲ ב ָֺתיו ,וְ כִ י מֵּ ת יוָֹאב ַֹשר הַ צָ בָ א" (מל"א י"א ,כא) .ההחלטה
בצלּה הם חוסים .הדד מבקש מפרעה
לעזוב מלּווה בבקשה מאת הדמות אשר ִ
ַאר ִצי ...כִ י ַשלֵּחַ ְת ַשלְ חֵּ נִ י" (מל"א י"א ,כא-כב) ,ואף משה פונה
"שלְ חֵּ נִ י וְ אֵּ לְֵּך אֶׁ ל ְ
ַ
לחותנו" :אֵּ לְ כָה נָא וְ אָ שּובָ ה אֶׁ ל ַאחַ י" (שמות ד' ,יח).
יש לציין אירוע נוסף המתרחש בחייו של הדד :מנישואיו עם אחות אשתו של
פרעה נולד גְ נֻבַ ת ,אשר לגביו נאמר" :וַ ִתגְ ְמלֵּהּו ַת ְחפְ נֵּס בְ תוְֹך בֵּ ית פַ ְרעֺה וַ י ְִהי גְ נֻבַ ת
בֵּ ית פַ ְרעֺה ,בְ תוְֹך בְ נֵּי פַ ְרעֺה" (מל"א י"א ,כ) .אירוע זה מזכיר לנו את ראשית
תולדותיו של משה :אף משה נלקח בידי בת פרעה ,ואף שנגמל מחוץ לבית פרעה,
"וַ יִגְ ַדל הַ ֶׁילֶׁד ,וַ ְתבִ אֵּ הּו [מרים] לְ בַ ת פַ ְרעֺה" (שמות ב' ,י) .המדרשים מרבים לצייר
ולתאר כיצד משה גדל עם בני פרעה בתוך ביתו2.
ולבסוף ,יש להצביע על כיווני המסע של כל אחד מהגיבורים .על מסעו של הדד
ארן ...וַ ָיבֺאּו ִמ ְצ ַר ִים אֶׁ ל פַ ְרעֺה מֶׁ לְֶׁך ִמ ְצ ַריִם" (מל"א י"א,
נאמר" :וַ יָקֻ מּו ִמ ִמ ְדיָן ,וַ ָיבֺאּו פָ ָ
יח) .ולעומתו" :וַ יִבְ ַרח מ ֶֺׁשה ִמפְ נֵּי פַ ְרעֺה [= ממצרים] ,וַ י ֵֶּׁשב בְ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְדיָן" (שמות ב',
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.

.1

.2
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זהותם של ה"אנשים" ,בלשון רבים ,הטרידה את הפרשנים .ונראה כי לפי פשט הדברים
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
מוציאתו מפלטרין של מלך" (שמות רבה פרשה א כו).
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ג
כאן ניצבת בפנינו השאלה המהותית :מדוע תואר ועוצב הסיפור של הדד ,המהווה
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
מגמה לרמוז לסיבה משותפת של שתי המפלות .הכתוב רומז לנו לחפש קווי דמיון
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,
ֹלהים אֲ חֵּ ִרים( "...מל"א י"א,
הווי אומר ענישה על סטייתו מהצו" :לְ בִ לְ ִתי ֶׁלכֶׁת ַאחֲ ֵּרי אֱ ִ
לצדה ניתן לחשוף היבטים נוספים המרומזים בפסוקים ,ובהם ביקורת
י) .ואולםִ ,
ותוכחה סמויה כלפי מלכותו של שלמה ודרכי שלטונו.
 . 1שעבוד מצרים ושעבוד שלמה
במספר מצומצם למדי של מילים מתואר עיקרו של השעבוד של ישראל לפרעה
במצרים:
ֹלתם ,וַ יִבֶׁ ן עָ ֵּרי ִמ ְסכְ נוֹת לְ פַ ְרעֺה אֶׁ ת ִפתֺם וְ אֶׁ ת
שימּו עָ לָיו ָׂש ֵּרי ִמ ִסים לְ מַ עַ ן עַ נֺת ֹו ְב ִס ְב ָ
וַ ָי ִ ֹ
ש ָראֵּ ל ְבפָ ֶׁרְך ...וַ יְ מָ ְררּו אֶׁ ת חַ יֵּיהֶׁ ם בַ עֲ ב ָֺדה ָק ָשה,
ַרעַ ְמסֵּ ס ...וַ יַעֲ ִבדּו ִמ ְצ ַריִם אֶׁ ת ְבנֵּי יִ ְ ֹ
ּובכָל עֲ ב ָֺדה בַ ָשדֶׁ ה ,אֵּ ת כָל עֲ ב ָֺד ָתם אֲ ֶׁשר עָ ְבדּו בָ הֶׁ ם ְבפָ ֶׁרְך
ּובלְ בֵּ נִ יםְ ,
ְבחֺמֶׁ ר ִ
(שמות א' ,יא-יד).

והנה ,במלכותו של שלמה צצים ועולים סממנים רבים ודומים של שעבוד ,שנוקט
שלמה כלפי נתינים זרים וכלפי בני אומתו שלו 3,בכל הנוגע לניהולה של הממלכה.
ש ָראֵּ ל" (מל"א ה',
המס תופס מקום חשוב במלכותו" :וַ יַעַ ל הַ מֶׁ לְֶׁך ְשֹלמֺה מַ ס ִמכָל ִי ְ ֹ
כז) ,או "וְ זֶׁה ְדבַ ר הַ מַ ס אֲ ֶׁשר הֶׁ ֱעלָה הַ מֶׁ לְֶׁך ְשֹלמֺה( "...ט' ,טו) ועוד.
חוזר ונשנה השימוש בלשון עבדות ,כמתאר את יחסיו של שלמה עם נתיני
ממלכתו" :בְ כָל הַ מַ ְמלָכוֹת ִמן הַ נָהָ ר אֶׁ ֶׁרץ פְ לִ ְש ִתים וְ עַ ד גְבּול ִמ ְצ ָריִם מַ גִ ִשים ִמנְ חָ ה
וְ עֺבְ ִדים אֶׁ ת ְשֹלמֺה כָל יְמֵּ י חַ יָיו" (ה' ,א) .ובאופן מעשי" :כָל הָ עָ ם הַ נו ָֹתר ִמן הָ אֱ מ ִֺרי...
ש ָראֵּ ל לְ הַ חֲ ִרימָ ם וַ יַעֲ לֵּם ְשֹלמֺה לְ מַ ס
ש ָראֵּ ל הֵּ מָ ה ...אֲ ֶׁשר ֹלא יָכְ לּו בְ נֵּי ִי ְ ֹ
אֲ ֶׁשר ֹלא ִמבְ נֵּי ִי ְ ֹ
עֺבֵּ ד" (ט' ,כ-כא) .באופן קיצוני יותר מצינו" :כִ י הּוא רֺדֶׁ ה בְ כָל עֵּ בֶׁ ר הַ נָהָ ר( "...ה' ,ד),
.3

כפי שניווכח להלן ,שלמה משעבד הן את נתיניו הזרים והן את בני ישראל ,ועל כן אין
להצדיק את מעשיו בשל צו התורה "י ְִהיּו לְ ָך לָמַ ס וַ עֲ בָ דּוָך" (דברים כ' ,יא) .ומכל מקום,
עיצובם של מאורעות ותיאורים במקרא מיועד בוודאי לחדור ללב הקוראים ולהשרות אווירה
כלשהי לצדם של הפרטים עצמם ,ובולט הדבר בהקשר זה.
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שים בַ ְמלָאכָה"
וכן" :לְ בַ ד ִמ ָש ֵּרי הַ נִ צָ בִ ים לִ ְשֹלמֺה אֲ ֶׁשר עַ ל הַ ְמלָאכָה ...הָ ר ִֺדים בָ עָ ם הָ עֺ ִ ֹ
(ה' ,ל) ,לשון המזכירה את הצו "ֹלא ִת ְרדֶׁ ה ב ֹו בְ פָ ֶׁרְך" (ויקרא כ"ה ,מג) ,והמעמידה
מול עינינו את תחושת השעבוד שבמצרים.
בדומה לבני ישראל במצרים שנאמר בהם "וַ יִבֶׁ ן עָ ֵּרי ִמ ְסכְ נוֹת לְ פַ ְרעֺה" (שמות א',
יא) ,הוזכרו גם כאן "כָל עָ ֵּרי הַ ִמ ְסכְ נוֹת אֲ ֶׁשר הָ יּו לִ ְשֹלמֺה ,"...מלבד ערי הרכב
והפרשים שלו (מל"א ט' ,יט)4.
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
שלמה עם ירבעם מתוארת כדלהלן" :וַ י ְַרא ְשֹלמֺה אֶׁ ת הַ נַעַ ר כִ י עֺ ֵֹּשה ְמלָאכָה הּוא
וַ יַפְ ֵּקד אֺת ֹו לְ כָל סֵּ בֶׁ ל בֵּ ית יוֹסֵּ ף" (י"א ,כח)5.
הדברים מוצאים את ביטויָם גם בפניית אנשי ישראל אל רחבעם בראשית
מלכותוָ" :אבִ יָך ִה ְק ָשה אֶׁ ת עֻ לֵּנּו וְ אַ ָתה עַ ָתה הָ ֵּקל מֵּ עֲ ב ַֺדת ָאבִ יָך הַ ָק ָשה ּומֵּ עֻ ל ֹו הַ ָכבֵּ ד
אֲ ֶׁשר נ ַָתן עָ לֵּינּו( "...י"ב ,ד) .גם הלשונות הבאים פה מזכירים את שעבוד מצרים:
"וַ יְמָ ְררּו אֶׁ ת חַ יֵּיהֶׁ ם בַ עֲ ב ָֺדה ָק ָשה" (שמות א' ,יד); לשון הכבדהִ " :תכְ בַ ד הָ עֲ ב ָֺדה עַ ל
הָ אֲ נ ִָשים וְ יַעֲ שֹּו בָ ּה" (שמות ה' ,ט) .ואף המונח 'עול' מתאר את שעבוד מצרים" :אֲ נִ י
אתי אֶׁ ְתכֶׁם מֵּ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ְהיֺת לָהֶׁ ם עֲ בָ ִדים וָ אֶׁ ְשבֺר מֺטֺת
ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶׁם אֲ ֶׁשר הוֹצֵּ ִ
עֻ לְ כֶׁם( "...ויקרא כ"ו ,יג) .ורחבעם מאשר בתגובתו את תיאור מלכות שלמה שבפי
אנשי ישראלָ" :אבִ י הֶׁ ְע ִמיס עֲ לֵּיכֶׁם עֺל כָבֵּ ד וַ אֲ נִ י או ִֹסיף עַ ל עֻ לְ כֶׁם ָאבִ י יִסַ ר אֶׁ ְתכֶׁם
בַ שו ִֹטים וַ אֲ נִ י אֲ יַסֵּ ר אֶׁ ְתכֶׁם בָ עַ ְק ַרבִ ים!" (מל"א י"ב ,יד).
נוכל לסכם :השימוש בעולם מונחים כה מקיף לתיאור השעבוד של שלמה ,כמו
גם דמיונו למציאות המצרית בעבר ,מעלה מחשבות על ביקורת סמויה לעריצותו של
שלמה כלפי נתיניו 6.מעתה ,בנקל ניתן לקשור בין תיאור מפלתה של מצרים לתיאור
מפלת מלכות שלמה.
.4
.5

.6
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ֹלתם" ,אל "וַ ְי ִהי לִ ְשֹלמֺה ִש ְב ִעים אֶׁ לֶׁף נֹ ֵֹּשא סַ בָ ל" (שם ה' ,כט).
והשווה גם "לְ מַ עַ ן עַ נֺת ֹו ְב ִס ְב ָ
מעניינת ההשוואה בין ירבעם בראשית דרכו לבין יוסף .ביוסף" :וַ י ְַרא אֲ דֺנָיו כִ י ה' ִאת ֹו וְ כֺל
אֲ ֶׁשר הּוא עֺ ֶֹׁשה ה' מַ ְצלִ יחַ  ...וַ י ְַפ ִקדֵּ הּו עַ ל בֵּ ית ֹו" (בראשית ל"ט ,ג-ד) ,ובהמשך" :וַ ָיבֺא הַ בַ י ְָתה
לַעֲ ׂשוֹת ְמלַאכְ תוֹ" (ל"ט ,יא) .ובירבעם" :וַ י ְַרא ְשֹלמֺה אֶׁ ת הַ נַעַ ר כִ י ע ֵֺּׂשה ְמלָאכָה הּוא וַ י ְַפ ֵּקד
אֺת ֹו לְ כָל סֵּ בֶׁ ל בֵּ ית יוֹסֵּ ף" (לאור זאת מקבל השם "בית יוסף" משמעות מיוחדת).
ועוד נעיר :קווי דמיון נמתחים בין עליית הדד לעליית ירבעם .עיין למשל" :וַ יְבַ ֵּקש ְשֹלמֺה
ישק מֶׁ לְֶׁך ִמ ְצ ַריִם וַ ְי ִהי ְב ִמ ְצ ַריִם עַ ד מוֹת
לְ הָ ִמית אֶׁ ת י ָָר ְבעָ ם וַ י ָָקם י ָָר ְבעָ ם וַ י ְִב ַרח ִמ ְצ ַריִם אֶׁ ל ִש ַ
ְשֹלמֺה" (מל"א י"א ,מ).
כפי שראינו ,אחד מקווי הדמיון בין עליית משה לעליית הדד קשור ברקע של גזרה על
הכרתת הזכרים .בימיו של פרעה " -כָל הַ בֵּ ן הַ יִלוֹד הַ ְיא ָֺרה ַת ְשלִ יכֻהּו" (שמות א' ,כב) ,ומאידך -
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" .2רק לא ירבה לו סוסים"
סּוסים וְ ֹלא י ִָשיב אֶׁ ת הָ עָ ם
ִ
"רק ֹלא י ְַרבֶׁ ה ל ֹו
בין האיסורים על המלך מוזכר הצוַ :
ִמ ְצ ַריְמָ ה לְ מַ עַ ן הַ ְרבוֹת סּוס וַ ה' ָאמַ ר ָל ֶׁכם ֹלא ת ִֺספּון לָשּוב בַ דֶׁ ֶׁרְך הַ זֶׁה עוֹד" (דברים י"ז,
טז).
פרשני המקרא התמודדו עם שני קשיים בפסוק:
 )1מהי הזיקה בין איסור ריבוי הסוסים לבין השבת העם

מצרימה?7

 )2היכן מצינו קיומו של איסור ,כפי שנרמז בפסוק "וַ ה' ָאמַ ר ָלכֶׁם ֹלא ת ִֺספּון לָשּוב
בַ דֶׁ ֶׁרְך הַ זֶׁה עוֹד"?8
והנה ,בתרגום ירושלמי הוצע פתרון מעניין לשתי השאלות:
לחוד לא יסגון ליה על תרין סוסוון ,דילמא ירכבון רברבנוי עליהון ויתגאון ויתבטלון
מפתגמי אורייתא ויחובון חובת גלותא למצרים ,וה' אמר לכון לא תוספון למתוב
בארחא הדין תוב.

בפירוש זה יש משום חידוש מעניין :השיבה למצרים בפסוק מצוינת כעונש לחטא
של ריבוי הסוסים ,ולא כחלק מן האיסור .כשם שהבטחתנו התורה בתור שכר" :כִ י
יתם אֶׁ ת ִמ ְצ ַריִם הַ יוֹם ֹלא ת ִֺספּו לִ ְרא ָֺתם עוֹד עַ ד ע ֹולָם" (שמות י"ד ,יג) ,כך
אֲ ֶׁשר ְר ִא ֶׁ
היא מאיימת בשיבה למצרים ,בתור עונש.

.7

.8

"ב ְהיוֹת ָדוִ ד אֶׁ ת אֱ דוֹם ...וַ יְַך כָל ָזכָר בֶׁ אֱ דוֹם ...עַ ד ִהכְ ִרית כָל ָזכָר בֶׁ אֱ דוֹם" (מל"א י"א ,טו-טז).
ִ
דמיון זה עשוי ללמד ביקורת גם על מלכות דוד ,וניתן לשער שהמקרא מסתייג גם מעריצות
ֹשל ְבכָל הַ מַ ְמלָכוֹת ,"...ושהיו "מַ גִ ִשים
כלשהי של דוד .חשוב לזכור :בדומה לשלמה שהיה "מו ֵּ
ִמנְ חָ ה וְ ע ְֺב ִדים אֶׁ ת ְשֹלמֺה כָל יְמֵּ י חַ יָיו" (מל"א ה' ,א) ,אף אצל דוד מצינו "וַ ְת ִהי אֲ ָרם לְ ָדוִ ד
לַעֲ בָ ִדים נו ְֹׂשאֵּ י ִמנְ חָ ה" (שמ"ב ח' ,ו) ,וכן "וַ ְת ִהי מוָֹאב לְ ָדוִ ד לַעֲ בָ ִדים נ ְֺׂשאֵּ י ִמנְ חָ ה" (ח' ,ב),
"וַ י ְִהי כָל אֱ דוֹם עֲ בָ ִדים לְ ָדוִ ד" (שם ,יד) .ולסיום" :וַ י ְִראּו כָל הַ ְמלָכִ ים עַ ְבדֵּ י הֲ ַד ְדעֶׁ זֶׁר כִ י נִ גְ פּו לִ ְפנֵּי
ש ָראֵּ ל וַ יַעַ ְבדּום" (י' ,יט).
ש ָראֵּ ל וַ י ְַשלִ מּו אֶׁ ת ִי ְ ֹ
ִי ְ ֹ
סּוסים אֲ ֶׁשר לִ ְשֹלמֺה ִמ ִמ ְצ ָריִם...
מרבית הפרשנים הסתמכו על הנאמר אצל שלמהּ" :ומוֹצָ א הַ ִ
וַ ַתעֲ לֶׁה וַ ֵּתצֵּ א מֶׁ ְרכָבָ ה ִמ ִמ ְצ ַריִם ְב ֵּשש מֵּ אוֹת כֶׁסֶׁ ף( "...מל"א י' ,כח-כט) ,וראו את איסור הירידה
למצרים כנימוק לאיסור להרבות סוסים .פרשנות זו משתמעת כבר בבבלי (עיין לקמן ,הערה
 ,)10וכן פירשו רש"י וראב"ע.
יתם אֶׁ ת
בשאלה זו התלבטו הפרשנים .יש שנטו לראות בפסוק בשמות י"ד ,יג ("כִ י אֲ ֶׁשר ְר ִא ֶׁ
ִמ ְצ ַריִם הַ יוֹם ֹלא ת ִֺספּו לִ ְרא ָֺתם עוֹד עַ ד ע ֹולָם") ,מקור לאיסור ,הגם שקשה להניח כן מתוך
הקשרו של הפסוק (עיין ראב"ע) .אחרים ,לעומתם ,סברו שהפסוק בספר דברים שבו אנו
עוסקים ,הוא הוא המקור לאיסור (עיין רמב"ן" :וטעם וה' אמר לכם  -כי ה' אומר לכם" [כך
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
בפירושו של רד"צ הופמן לדברים י"ז ,יד-יז.
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אמנם ,שומה עלינו לברר :מדוע מוזכרת הענישה של שיבה למצרים דווקא
בזיקה לאיסור ריבוי הסוסים?
נראה ,שדמותה של האומה המצרית עומדת לפני התורה ,בציווי זה:
ּופי ֹלא ָשָאלּו לָעוֹז ְבמָ עוֹז פַ ְרעֺה וְ ל ְַחסוֹת
הוֹי בָ נִ ים סו ְֹר ִרים ...הַ הֺלְ כִ ים ל ֶָׁרדֶׁ ת ִמ ְצ ַריִם ִ
ֺאמרּו ֹלא כִ י עַ ל סּוס נָנּוס עַ ל כֵּן ְתנּוסּון וְ עַ ל ַקל נִ ְרכָב ...הוֹי הַ י ְֺר ִדים
ְבצֵּ ל ִמ ְצ ָריִם ...וַ ת ְ
יִב ְטחּו עַ ל ֶׁרכֶׁב כִ י ָרב וְ עַ ל פָ ָר ִשים כִ י עָ ְצמּו ְמאֺד...
סּוסים יִ ָשעֵּ נּו וַ ְ
ִמ ְצ ַריִם לְ עֶׁ זְ ָרה עַ ל ִ
(ישעיהו ל' ,א-ב ,טז; ל"א ,א)9.

האומה המצרית מהווה דוגמה להסתמכות על חיל רכב ופרשים ,כתחליף לאמונה
בה' .אפשר שבשל כך בחרה התורה לאיים על המאמֵּ ץ מנהגים מצריים ,בשעבוד
דווקא לאומתם .כיצד מתבטאים הדברים בזיקה למלכות שלמה? כידוע( 10וכפי
שיורחב להלן) ,הכתובים מרמזים לכך ששלמה נכשל בחטא זה של ריבוי סוסים.
שמא בתיאור מפלתו ,כמפלת מצרים ,יש משום מימוש העונש "וְ ֹלא י ִָשיב אֶׁ ת הָ עָ ם
ִמ ְצ ַריְמָ ה".
אך נראה אף להוסיף :מלכות פרעה ,בזמנו של משה ,מבטאת הסתמכות על
עצמה צבאית .הדבר ניכר במיוחד בתיאור המרדף אחרי בני ישראל" :וַ י ְֶׁאסֺר אֶׁ ת
ִרכְ ב ֹוֵּ ...שש מֵּ אוֹת ֶׁרכֶׁב ...וְ ָשלִ ִשם עַ ל כֻלוֹ ...כָל סּוס ֶׁרכֶׁב פַ ְרעֺה ּופָ ָר ָשיו וְ חֵּ יל ֹו ...וַ ָיבֺאּו
ַאחֲ ֵּריהֶׁ ם כֺל סּוס פַ ְרעֺה ִרכְ ב ֹו ּופָ ָר ָשיו" (שמות י"ד ,ו-כג) .מטעם זה עם ישראל מודה
לה'" :כִ י בָ א סּוס פַ ְרעֺה בְ ִרכְ ב ֹו ּובְ פָ ָר ָשיו בַ יָם וַ י ֶָׁשב ה' עֲ לֵּהֶׁ ם אֶׁ ת מֵּ י הַ יָם" (שם ט"ו,
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
ּושנֵּים עָ ָֹשר אֶׁ לֶׁף
סּוסים לְ מֶׁ ְרכָב ֹו ְ
ִ
ַארבָ ִעים אֶׁ לֶׁף אֻ ְרוֹת
באותם מונחים" :וַ י ְִהי לִ ְשֹלמֺה ְ
פָ ָר ִשים" (מל"א ה' ,ו) .יודעים אנו על "עָ ֵּרי הָ ֶׁרכֶׁב וְ אֵּ ת עָ ֵּרי הַ פָ ָר ִשים" (ט' ,יט) ,על
אנשיו שהיו " ָֹש ָריו וְ ָשלִ ָשיו וְ ָֹש ֵּרי ִרכְ ב ֹו ּופָ ָר ָשיו" (ט' ,כב) ,וכן נאמר" :וַ יֶׁאֱ סֺף ְשֹלמֺה
סּוסים( "...י' ,כו ואילך).
ֶׁרכֶׁב ּופָ ָר ִשיםּ ...ומוֹצָ א הַ ִ
כך נוכל לצרף סממן נוסף שבו אימצה מלכות שלמה דפוסים מצריים
היסטוריים .המלכות מביעה את כוחה ועצמתה ,ותחת הפגנת כניעה לבורא ,היא
 .9ואמנם ,היסטוריונים שונים העירו על כך בתארם את הצבא המצרי בעולם העתיק .עיין
למשל ש' ייבין' ,עלייתה הצבאית של מצרים בימי הממלכה החדשה' ,מחניים קה ,תל אביב
תשכ"ו ,עמ' פד-פז (בגיליון שהוקדש לנושא "מצרים במקורות ישראל").
 .10ועיין עוד בבלי סנהדרין כא ע"ב" :אמר ר' יצחק :מפני מה לא נתגלו טעמי תורה ,שהרי שתי
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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מפגינה את כוחה כלפי נתיניה .מעתה סלולה הדרך למפלתה ,ובאופן שישחזר את
מפלת מצרים ,קודמתה.
ולבסוף ,אופי שונה לחלוטין ניתן לאיסור ריבוי הסוסים במדרש

הגדול11:

'ולא ישיב את העם מצרימה'  -אם מרבה לו סוסים מחזיר את העם לשעבודן
קשש ַקש ל ֶַׁתבֶׁ ן' (שמות ה',
למצרים ,שבמצרים אומר 'וַ יָפֶׁ ץ הָ עָ ם ְבכָל אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִם לְ ֵּ
ַסּוסים וְ ל ָָרכֶׁש' (מל"א ה' ,ח).
יב) ,ובסוסים הוא אומר 'וְ הַ ְשע ִֺרים וְ הַ ֶׁתבֶׁ ן ל ִ

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
צורכיהם .ומעניין ,שהמקור לכך נמצא בתיאורה של מלכות שלמה!
על פי קו חשיבה זה ,אף איסור ריבוי הסוסים מצטרף לציור דמותו של שלמה
המשעבד את עמו ,כקודמו פרעה!12
" . 3ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים"
קשה להתעלם מהיבט נוסף ,היוצר קשר מהותי בין שלמה למצרים :נישואי שלמה
יתרה יוחסה לנישואין אלה ,אולי יותר מלשאר
לבת פר עה .מהכתוב ניכר שחומרה ֵּ
נשיו הנוכריות" :וְ הַ מֶׁ לְֶׁך ְשֹלמֺה ָאהַ ב נ ִָשים נָכְ ִריוֹת ַרבוֹת וְ אֶׁ ת בַ ת פַ ְרעֺה" (מל"א י"א,
א) .נישואי שלמה לבת פרעה עשויים לקבל משמעות סמלית מיוחדת ,לנוכח
ההקבלה שבין מלכות מצרים ומלכות שלמה .שמא ניתן לראות כאן אף הנגדה
במשיית משה על ידי בת פרעה
ִ
מסוימת :כשם שמפלת מלכות מצרים פותחת
("וַ ִת ְשלַח אֶׁ ת אֲ מָ ָתּה וַ ִת ָקחֶׁ הָ  ...וַ ְתבִ אֵּ הּו לְ בַ ת פַ ְרעֺה"  -שמות ב' ,ה) ,הרי שמפלת
מלכות שלמה תסתמן בהעלותו את בת פרעה אל ביתו ("וַ י ִַקח אֶׁ ת בַ ת פַ ְרעֺה וַ ְיבִ יאֶׁ הָ
אֶׁ ל ִעיר ָדוִ ד"  -מל"א ג' ,א) ,מפלה אשר תלבש אופי מעשי בשעה שפרעה יאמץ
בביתו את הדד ,ה'שטן' של שלמה!
 .11מדרש הגדול לדברים י"ז ,טז (וכן במדרש תנאים עמ' קה).
 .12הגם שהיבט זה לא הובלט במדרשי חז"ל ,נראה שהפסוקים רומזים כי שלמה נכשל אף
באיסור "וְ כֶׁסֶׁ ף וְ זָהָ ב ֹלא י ְַרבֶׁ ה ל ֹו ְמאֺד" (דברים י"ז ,יז) .מעניין להעיר בהקשר זה כי אחד
המקורות הראשיים שדרכם הובא הזהב לשלמה היה צי האניות שהקים בעציון גבר" :וָ אֳ נִ י
שפַ ת יַם סּוף ְבאֶׁ ֶׁרץ אֱ דוֹם ...וַ ָיבֺאּו או ִֹפ ָירה וַ י ְִקחּו ִמ ָשם
עָ ָֹשה הַ מֶׁ לְֶׁך ְשֹלמֺה ְבעֶׁ ְציוֹן גֶׁבֶׁ ר ...עַ ל ְ ֹ
זָהָ ב ...וַ י ִָבאּו אֶׁ ל הַ מֶׁ לְֶׁך ְשֹלמֺה" (מל"א ט' ,כו-כח) "כִ י אֳ נִ י ַת ְר ִשיש לַמֶׁ לְֶׁך בַ יָם ִעם אֳ נִ י ִח ָירם
שאֵּ ת זָהָ ב וָ כֶׁסֶׁ ף" (שם י' ,כב) .יבוא הזהב היה אפוא
ַאחַ ת לְ ָשֹלש ָשנִ ים ָתבוֹא אֳ נִ י ַת ְר ִשיש נֹ ְ ֹ
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
יבָך ה' ִמ ְצ ַריִם בָ אֳ נִ יוֹת בַ דֶׁ ֶׁרְך אֲ ֶׁשר ָאמַ ְר ִתי לְ ָך ֹלא ת ִֺסיף עוֹד לִ ְרא ָֺתּה"! שמא אף
הפסוקים" :וֶׁהֱ ִש ְ
אזהרה זו נתגשמה באופן כלשהו בפרשת מלכות שלמה.
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ניסינו לחשוף את השתקפותו של תיאור שעבוד מצרים ותוצאותיו ,אף בתיאור
מלכות שלמה 13.אם כנים דברינו ,הרי פסענו צעד חשוב בהבנת הרקע הדתי-מוסרי
שהוליך למפלת מלכות זו :אימוצם והחדרתם של סממני מלכות ,דוגמת אלו שנהגו
במצרים ,סללו את הדרך למפלת המלכות .וככלל ,מצאנו ביטוי והדגמה לחשיבות
הפרשנות הפנים-מקראית ,פרשנות העולה ומבצבצת מתוך הכתובים עצמם.

 .13דוגמה נוספת להשתקפות מאורעות מעין זו ,מצינו גם בימי מלכותו של אחאב ובמערכת
יחסיו עם בן הדד ,מלך ארם .בן הדד פונה על ידי שליחיו לאחאב" :כֺה ָאמַ ר בֶׁ ן הֲ ַדד לֵּאמֺר...
יתָך
כ ְַס ְפָך ּוזְ הָ ְבָך וְ נ ֶָׁשיָך ּובָ נֶׁיָך לִ י ִת ֵּתן ...כִ י ִאם כָעֵּ ת מָ חָ ר אֶׁ ְשלַח אֶׁ ת עֲ בָ ַדי אֵּ לֶׁיָך וְ ִח ְפׂשּו אֶׁ ת בֵּ ְ
ָארץ וַ יֺאמֶׁ ר ְדעּו נָא ְּוראּו כִ י ָרעָ ה זֶׁה
ש ָראֵּ ל לְ כָל זִ ְקנֵּי הָ ֶׁ
וְ אֵּ ת בָ ֵּתי עֲ בָ דֶׁ יָך ...וַ י ְִק ָרא מֶׁ לְֶׁך ִי ְ ֹ
ְמבַ ֵּקש( "...מל"א כ' ,ה-ז).
שיח זה מקביל בסגנונו לדו-שיח המתנהל בין משה לפרעה" :וַ ָיבֺא מ ֶֺׁשה וְ ַאהֲ רֺן אֶׁ ל פַ ְרעֺה
ַארבֶׁ ה ִבגְ ֻבלֶָׁךּ ...ומָ לְ אּו בָ ֶׁתיָך ּובָ ֵּתי
ֺאמרּו אֵּ לָיו כֺה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵּ י הָ ִע ְב ִריםִ ...הנְ נִ י מֵּ ִביא מָ חָ ר ְ
וַ י ְ
כָל עֲ בָ דֶׁ יָך ּובָ ֵּתי כָל ִמ ְצ ַריִם ...וַ יֺאמֶׁ ר אֲ לֵּהֶׁ םְ ...י ִהי כֵּן ה' ִעמָ כֶׁםְ ...ראּו כִ י ָרעָ ה ֶׁנגֶׁד ְפנֵּיכֶׁםֹ .לא
כֵּן ...כִ י א ָֺתּה אַ ֶׁתם ְמבַ ְק ִשים( "...שמות י' ,א-י) .אף שם ראוי לבחון את פשרו של היפוך
התפקידים.
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