
ד ן ַמְלֻכתוֹּ ְמאֹּ כֹּ ַותִּ

התרבות החומרית  

והמרחב התרבותי

של ממלכת שלמה

אלקנה שרלו

MEdעבודת גמר יישומית לתואר 

ע"תמוז תש, מכללת הרצוג

ה"ב

מצגת תמונות לליווי לימוד פרקי שלמה בספר מלכים



–תרשים ממלכת שלמה 

ב"י-פרקים א' מלכים א

:ב-פרקים א

עליית שלמה  

למלוכה

:פרק ג

חלום שלמה  

משפט הנשים

:ה-פרקים ד

,  סדרי מנהל

,  שלטון, כלכלה

עושר וחכמה

:ח-פרקים ו

' בניית בית ה

,  ובית המלך

:י-פרקים טחנוכת המקדש

',  התגלות ה

,  מפעלי בניה

עושר , קשרי חוץ

וחכמה

:א"פרק י

, ריבוי נשים

,  חטאי שלמה

נבואת אחיה

:ב"פרק י

פילוג המלוכה

מממלכה  

לאימפריה

נפילת  

האימפריה

ויאהב  

שלמה  

'את ה

ויעש  

שלמה  

הרע 

'בעיני ה



מפת הממלכה המאוחדת

ס"המאה העשירית לפנה

ָכל   ל בְׁ ֹלֹמה ָהָיה מוֹשֵׁ ּושְׁ
ָלכוֹת ִמן ַהָנָהר ֶאֶרץ   ַהַממְׁ

ָרִים  בּול ִמצְׁ ַעד גְׁ ִתים וְׁ ִלשְׁ פְׁ
ִדים ֶאת  ֹעבְׁ ָחה וְׁ ַמִגִשים ִמנְׁ

י ַחָייו מֵׁ ֹלֹמה ָכל יְׁ ...  שְׁ
ֶבר ַהָנָהר   ָכל עֵׁ ִכי הּוא ֹרֶדה בְׁ
י  כֵׁ ָכל ַמלְׁ ַעד ַעָזה בְׁ ַסח וְׁ ִמִתפְׁ

ָשלוֹם ָהָיה לוֹ ִמָכל  ֶבר ַהָנָהר וְׁ עֵׁ
. ֲעָבָדיו ִמָסִביב

ל ָלֶבַטח   ָראֵׁ ִישְׁ הּוָדה וְׁ ֶשב יְׁ ַויֵׁ
ָנתוֹ   אֵׁ ַתַחת תְׁ נוֹ וְׁ ִאיש ַתַחת ַגפְׁ

י   מֵׁ ר ָשַבע ֹכל יְׁ אֵׁ ַעד בְׁ ִמָדן וְׁ
ֹלֹמה .שְׁ

(ה-א', ה' מלכים א)



מבט נוסף על המרחב של ימי דוד ושלמה



מפת הניצבים

בממלכת שלמה

נֵׁים   ֹלֹמה שְׁ ִלשְׁ וְׁ
ָעָשר ִנָצִבים ַעל 

ל  ָראֵׁ ָכל ִישְׁ
לּו ֶאת   כְׁ ִכלְׁ וְׁ
ֶאת   ַהֶמֶלְך וְׁ
יתוֹ ֹחֶדש  בֵׁ

ֶיה ַעל  ַבָשָנה ִיהְׁ
ל כֵׁ ַכלְׁ .ָהֶאָחד לְׁ

(ז', ד' מלכים א)



צור–קשרי שלמה 
ֹלֹמה ִכי ָשַמע ִכי  ַלח ִחיָרם ֶמֶלְך צוֹר ֶאת ֲעָבָדיו ֶאל שְׁ ַוִישְׁ
ָדִוד  ב ָהָיה ִחיָרם לְׁ ֶמֶלְך ַתַחת ָאִביהּו ִכי ֹאהֵׁ חּו לְׁ ֹאתוֹ ָמשְׁ

ַמח  ... ַהָיִמים-ָכל ֹלֹמה ַוִישְׁ י שְׁ רֵׁ ֹמַע ִחיָרם ֶאת ִדבְׁ ִהי ִכשְׁ ַויְׁ
ֹאד ַוֹיאֶמר ָברּוְך ה ן ָחָכם ַעל  ' מְׁ ָדִוד בֵׁ ַהיוֹם ֲאֶשר ָנַתן לְׁ

ִתי  .ָהָעם ָהָרב ַהֶזה ֹלֹמה לֵׁאֹמר ָשַמעְׁ ַלח ִחיָרם ֶאל שְׁ ַוִישְׁ
י  ָך ַבֲעצֵׁ צְׁ ָלי ֲאִני ֶאֱעֶשה ֶאת ָכל ֶחפְׁ ָת אֵׁ ת ֲאֶשר ָשַלחְׁ אֵׁ

רוִֹשים י בְׁ י ...ֲאָרִזים ּוַבֲעצֵׁ ֹלֹמה ֲעצֵׁ ן ִלשְׁ ִהי ִחירוֹם ֹנתֵׁ ַויְׁ
צוֹ  רוִֹשים ָכל ֶחפְׁ י בְׁ ֹלֹמה  ' וה...ֲאָרִזים ַוֲעצֵׁ ָמה ִלשְׁ ָנַתן ָחכְׁ

תּו  רְׁ ֹלֹמה ַוִיכְׁ ין שְׁ ין ִחיָרם ּובֵׁ ִהי ָשֹלם בֵׁ ַכֲאֶשר ִדֶבר לוֹ ַויְׁ
יֶהם נֵׁ ִרית שְׁ (לב-טו', ה' מלכים א). בְׁ



שבא–קשרי שלמה 
ם ה שֵׁ ֹלֹמה לְׁ ַמע שְׁ ָבא ֹשַמַעת ֶאת שֵׁ ַכת שְׁ ' ּוַמלְׁ

ִחידוֹת ַנֹסתוֹ בְׁ ַחִיל  . ַוָתֹבא לְׁ ָמה בְׁ רּוָשַלְׁ ַוָתֹבא יְׁ
ֹאד ד מְׁ ַוֹתאֶמר ֶאל ַהֶמֶלְך ֱאֶמת ָהָיה  ...ָכבֵׁ

ַעל   ָבֶריָך וְׁ ִצי ַעל דְׁ ַארְׁ ִתי בְׁ ַהָדָבר ֲאֶשר ָשַמעְׁ
ָמֶתָך ִהי ה...ָחכְׁ ָך ' יְׁ ץ בְׁ ֱאֹלֶהיָך ָברּוְך ֲאֶשר ָחפֵׁ

ַאֲהַבת ה ל בְׁ ָראֵׁ א ִישְׁ ָך ַעל ִכסֵׁ ִתתְׁ ל  ' לְׁ ָראֵׁ ֶאת ִישְׁ
ָדָקה ָפט ּוצְׁ ֶמֶלְך ַלֲעשוֹת ִמשְׁ ָך לְׁ ִשימְׁ ֹעָלם ַויְׁ . לְׁ

ָשִמים   ִרים ִכַכר ָזָהב ּובְׁ ֶעשְׁ ָאה וְׁ ן ַלֶמֶלְך מֵׁ ַוִתתֵׁ
ָקָרה ֶאֶבן יְׁ ֹאד וְׁ ה מְׁ בֵׁ ֹלֹמה ָנַתן ...ַהרְׁ ַהֶמֶלְך שְׁ וְׁ

ַבד   ָצּה ֲאֶשר ָשָאָלה ִמלְׁ ָבא ֶאת ָכל ֶחפְׁ ַכת שְׁ ַמלְׁ לְׁ
ֶלְך   ֶפן ַותֵׁ ֹלֹמה ַותֵׁ ַיד ַהֶמֶלְך שְׁ ֲאֶשר ָנַתן ָלּה כְׁ

ָצּה ִהיא ַוֲעָבֶדיהָ  ַארְׁ (יג-א', י' מלכים א). לְׁ



עיר דוד
ר  ַכב ָדִוד ִעם ֲאֹבָתיו ַוִיָקבֵׁ ַוִישְׁ

ִעיר ָדִוד ַהָיִמים ֲאֶשר ָמַלְך  . בְׁ וְׁ
ָבִעים ָשָנה   ל ַארְׁ ָראֵׁ ָדִוד ַעל ִישְׁ

רוֹן ָמַלְך ֶשַבע ָשִנים   ֶחבְׁ בְׁ
ֹלִשים   ּוִבירּוָשַלם ָמַלְך שְׁ

ָשֹלש ָשִנים ֹלֹמה ָיַשב . וְׁ ּושְׁ
א ָדִוד ָאִביו ַוִתֹכן  ַעל ִכסֵׁ

ֹאד ֻכתוֹ מְׁ .ַמלְׁ
(יב-י', ב' מלכים א)

לאתר עיר דוד לחץ

http://www.cityofdavid.org.il/index.html
http://www.cityofdavid.org.il/index.html


תוכנית המקדש הראשון

ל   ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ את בְׁ צֵׁ אוֹת ָשָנה לְׁ ַבע מֵׁ ַארְׁ מוִֹנים ָשָנה וְׁ ִהי ִבשְׁ ַויְׁ
ֹחֶדש ִזו הּוא ַהֹחֶדש   ִביִעית בְׁ ַרִים ַבָשָנה ָהרְׁ ֶאֶרץ ִמצְׁ מֵׁ

ל ַוִיֶבן ַהַבִית ַלה ָראֵׁ ֹלֹמה ַעל ִישְׁ ֹלְך שְׁ ִני ִלמְׁ ַהַבִית  .'ַהשֵׁ וְׁ
ֹלֹמה ַלה ִרים ' ֲאֶשר ָבָנה ַהֶמֶלְך שְׁ ֶעשְׁ כוֹ וְׁ ִשִשים ַאָמה ָארְׁ
ֹלִשים ַאָמה קוָֹמתוֹ  בוֹ ּושְׁ יַכל ַהַבִית  . ָרחְׁ י הֵׁ נֵׁ ָהאּוָלם ַעל פְׁ וְׁ

בוֹ  י ֹרַחב ַהָבִית ֶעֶשר ָבַאָמה ָרחְׁ נֵׁ כוֹ ַעל פְׁ ִרים ַאָמה ָארְׁ ֶעשְׁ
י ַהָבִית נֵׁ (י-א', ו' מלכים א). ַעל פְׁ



הים והמכונות, העמודים+ מבט מבחוץ –מקדש 

נֵׁי ָהַעמּוִדים  ַוָיַצר ֶאת שְׁ
ֹחֶשת ַוָיֶקם ֶאת ... נְׁ

יָכל   ֻאָלם ַההֵׁ ָהַעֻמִדים לְׁ
ָמִני   ַוָיֶקם ֶאת ָהַעמּוד ַהיְׁ

מוֹ ָיִכין  ָרא ֶאת שְׁ ַוִיקְׁ
ַוָיֶקם ֶאת ָהַעמּוד  

מוֹ   ָרא ֶאת שְׁ ָמאִלי ַוִיקְׁ ַהשְׁ
ַעל ֹראש ָהַעמּוִדים . ֹבַעז וְׁ

ה שוָֹשן ַוַיַעש ֶאת ... ַמֲעשֵׁ
ַהָים מּוָצק ֶעֶשר ָבַאָמה 
ָפתוֹ ָעֹגל  ָפתוֹ ַעד שְׁ ִמשְׁ

...  ָסִביב
נֵׁי ָעָשר ָבָקר ד ַעל שְׁ ...  ֹעמֵׁ

ֹכנוֹת ֶעֶשר  ַוַיַעש ֶאת ַהמְׁ
ֹחֶשת ן ֶאת ...נְׁ ַוִיתֵׁ

ש ַעל ֶכֶתף   ֹכנוֹת ָחמֵׁ ַהמְׁ
ש ַעל  ָחמֵׁ ַהַבִית ִמָיִמין וְׁ

ֶאת   ֹמאלוֹ וְׁ ֶכֶתף ַהַבִית ִמשְׁ
ַהָים ָנַתן ִמֶכֶתף ַהַבִית  
ָמה ִממּול  דְׁ ָמִנית קֵׁ ַהיְׁ

... ֶנֶגב
(לט-טו', ז' מלכים א)



הכרובים והמנורות+ מבט מבפנים –מקדש 

ת ָכל   ֹלֹמה אֵׁ ַוַיַעש שְׁ
ית ה ִלים ֲאֶשר בֵׁ '  ַהכֵׁ

ֶאת   ַבח ַהָזָהב וְׁ ת ִמזְׁ אֵׁ
ָחן ֲאֶשר ָעָליו ֶלֶחם   ַהֻשלְׁ

ֶאת  .ַהָפִנים ָזָהב וְׁ
ש ִמָיִמין   ֹנרוֹת ָחמֵׁ ַהמְׁ
י   נֵׁ ֹמאל ִלפְׁ ש ִמשְׁ ָחמֵׁ וְׁ

ִביר ָזָהב ָסגּור ...ַהדְׁ
(נ-מח', ז' מלכים א)

י  נֵׁ ִביר שְׁ ַוַיַעש ַבדְׁ
י ָשֶמן   רּוִבים ֲעצֵׁ כְׁ

ֶעֶשר ַאמוֹת  
ן ֶאת  ...קוָֹמתוֹ  ַוִיתֵׁ

תוְֹך  רּוִבים בְׁ ַהכְׁ
ִניִמי ...ַהַבִית ַהפְׁ

(כח-כג', ו' מלכים א)



טקס הכנסת הארון וחנוכת הבית–מקדש 

ֹלֹמה ֶאת   ל שְׁ הֵׁ ָאז ַיקְׁ
ל ֶאת ָכל   ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ִזקְׁ

י   ִשיאֵׁ י ַהַמּטוֹת נְׁ ָראשֵׁ
ל ֶאל   ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ָהָאבוֹת ִלבְׁ

רּוָשָלם   ֹלֹמה יְׁ ַהֶמֶלְך שְׁ
ִרית   ַהֲעלוֹת ֶאת ֲארוֹן בְׁ לְׁ

ִעיר ָדִוד' ה ַוָיִבאּו ...מֵׁ
ִרית  ַהֹכֲהִנים ֶאת ֲארוֹן בְׁ

ִביר ' ה קוֹמוֹ ֶאל דְׁ ֶאל מְׁ
ַהַבִית ֶאל ֹקֶדש  

ָדִשים ֶאל ַתַחת   ַהקֳּ
רּוִבים י ַהכְׁ פֵׁ ... ַכנְׁ

ל ִעמוֹ   ָראֵׁ ָכל ִישְׁ ַהֶמֶלְך וְׁ וְׁ
נֵׁי ה ִחים ֶזַבח ִלפְׁ ...  'ֹזבְׁ
ת   ֹלֹמה ָבעֵׁ ַוַיַעש שְׁ

ָכל   ַהִהיא ֶאת ֶהָחג וְׁ
ל ִעמוֹ  ָראֵׁ "ִישְׁ

('ח' מלכים א)



חצור

ַבר ַהַמס ֲאֶשר  ֶזה דְׁ וְׁ
ֹלֹמה   ֶהֱעָלה ַהֶמֶלְך שְׁ

נוֹת ֶאת ... ִלבְׁ ֶאת ָחֹצרוְׁ וְׁ
ֶאת ָגֶזר ִגדוֹ וְׁ .מְׁ

(טו' ט' מלכים א)



יגאל ידין חופר בחצור

לשמיעת ההסבר של הארכיאולוג  

אמנון בן תור על ידין ועל חפירות  

חצור לחץ

http://www.hazor.org.il/tour
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מגידו
ַבר ַהַמס ֲאֶשר  ֶזה דְׁ וְׁ
ֹלֹמה   ֶהֱעָלה ַהֶמֶלְך שְׁ

נוֹת ֶאת ... ִלבְׁ ֶאת ָחֹצר וְׁ וְׁ

ִגדוֹ  ֶאת ָגֶזרמְׁ .וְׁ
(טו' ט' מלכים א)



גזר
ַבר ַהַמס ֲאֶשר  ֶזה דְׁ וְׁ
ֹלֹמה   ֶהֱעָלה ַהֶמֶלְך שְׁ

נוֹת ֶאת ... ִלבְׁ ֶאת ָחֹצר וְׁ וְׁ

ֶאת  ִגדוֹ וְׁ .ָגֶזרמְׁ
(טו' ט' מלכים א)



לוח גזר
לוח גזר הוא כתובת עתיקה שחרוטה על לוח קטן עשוי אבן גיר  

י החופר הבריטי רוברט "תל גזר עוהוא נמצא בחפירות
בכתב על לוח גזר חרוטים. 1908סטיוארט מקליסטר בשנת 

ונראה  , עבודות חקלאיות המתבצעות לאורך השנההעברי הקדום
.ששימש כלוח שנה חקלאי

ס והוא נחשב לכתובת  "לוח גזר מתוארך למאה העשירית לפנה
מוצג במוזיאון . העברית הקדומה ביותר הידועה לנו עד כה

.הארכיאולוגי באיסטנבול

ופירושולוח גזר
(חשוון-תשרי)שני חודשי אסיף -ירחו אספ
(טבת-כסלו)שני חודשי זריעה -ירחו זרע

(אדר-שבט)שני חודשי זריעה מאוחרת -ירחו לקש
(ניסן)חודש קציר הפשתה -ירח עצד פשת

(אייר)חודש קציר השעורה -ירח קצר שערם
(סיוון)חודש סיום הקציר -ירח קצר וכל

(אב-תמוז)בציר הענבים /שני חודשי זמירת הגפנים-ירחו זמר
(אלול)חודש קטיף פירות הקיץ -ירח קץ

אביה שמו של בעל הלוח רשום בצד-אבי



ראש זית–ארץ כבול 

ן ַהֶמֶלְך שְׁ  צוֹ ָאז ִיתֵׁ ָכל ֶחפְׁ רוִֹשים ּוַבָזָהב לְׁ י בְׁ י ֲאָרִזים ּוַבֲעצֵׁ לֹמה ַבֲעצֵׁ ֹמה  ֹלִחיָרם ֶמֶלְך ֹצר ִנָשא ֶאת שְׁ
ֶאֶרץ ַהָגִליל ִרים ִעיר בְׁ ִחיָרם ֶעשְׁ רּו . לְׁ ֹלא ָישְׁ ֹלֹמה וְׁ אוֹת ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶשר ָנַתן לוֹ שְׁ א ִחיָרם ִמֹצר ִלרְׁ צֵׁ ַויֵׁ

יָניו עֵׁ ָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ָכבּול ַעד ַהיוֹם ַהֶזה. בְׁ ֶלה ֲאֶשר ָנַתָתה ִלי ָאִחי ַוִיקְׁ .ַוֹיאֶמר ָמה ֶהָעִרים ָהאֵׁ
(יג-יא', ט' מלכים א)



חירבת קייפא 

למצגת על חירבת קייפא לחצו

http://qeiyafa.huji.ac.il/qdb/ASOR_2parts.pdf
http://qeiyafa.huji.ac.il/qdb/ASOR_2parts.pdf


האוסטריקון מקייפא



כסא שלמה
א ה ֹלֹמה ַעל ִכסֵׁ ֶשב שְׁ ל' ַויֵׁ ָראֵׁ ָליו ָכל ִישְׁ עּו אֵׁ מְׁ ַלח ַוִישְׁ ֶמֶלְך ַתַחת ָדִויד ָאִביו ַוַיצְׁ ַהִגֹבִרים  .לְׁ ָכל ַהָשִרים וְׁ וְׁ

ֹלֹמה ַהֶמֶלְך נּו ָיד ַתַחת שְׁ י ַהֶמֶלְך ָדִויד ָנתְׁ נֵׁ ַגם ָכל בְׁ ל ה. וְׁ ַגדֵׁ ן  ' ַויְׁ ל ַוִיתֵׁ ָראֵׁ י ָכל ִישְׁ ינֵׁ עֵׁ ָלה לְׁ ַמעְׁ ֹלֹמה לְׁ ֶאת שְׁ
ָפָניו ַעל כּות ֲאֶשר ֹלא ָהָיה ַעל ָכל ֶמֶלְך לְׁ ל-ָעָליו הוֹד ַמלְׁ ָראֵׁ (כה-כג, א"כ' דברי הימים א). ִישְׁ

הּו ָזָהב מּוָפז ַצפֵׁ ן ָגדוֹל ַויְׁ א שֵׁ ָיֹדת ִמֶזה  . ַוַיַעש ַהֶמֶלְך ִכסֵׁ ַאֲחָריו וְׁ ה מֵׁ ֹראש ָעגוֹל ַלִכסֵׁ ה וְׁ ש ַמֲעלוֹת ַלִכסֵׁ שֵׁ
ֶצל ַהָידוֹת ִדים אֵׁ ַנִים ֲאָריוֹת ֹעמְׁ קוֹם ַהָשֶבת ּושְׁ ש  . ּוִמֶזה ֶאל מְׁ ִדים ָשם ַעל שֵׁ נֵׁים ָעָשר ֲאָרִיים ֹעמְׁ ּושְׁ

ָלכוֹת ָכל ַממְׁ ן לְׁ (יט-יח', י' מלכים א). ַהַמֲעלוֹת ִמֶזה ּוִמֶזה ֹלא ַנֲעָשה כֵׁ



חכמת שלמה
ָפט ֲאֶשר ָשַפט  " ל ֶאת ַהִמשְׁ ָראֵׁ עּו ָכל ִישְׁ מְׁ ַוִישְׁ

ַמת   י ַהֶמֶלְך ִכי ָראּו ִכי ָחכְׁ נֵׁ אּו ִמפְׁ ַהֶמֶלְך ַוִירְׁ
ָפט בוֹ ַלֲעשוֹת ִמשְׁ ִקרְׁ (כח', ג' מלכים א)" ֱאֹלִהים בְׁ

ה  " בֵׁ בּוָנה ַהרְׁ ֹלֹמה ּותְׁ ָמה ִלשְׁ ן ֱאֹלִהים ָחכְׁ ַוִיתֵׁ
ַפת ַהָים ב ַכחוֹל ֲאֶשר ַעל שְׁ ֹרַחב לֵׁ ֹאד וְׁ ֶרב  . מְׁ ַותֵׁ

ַמת   י ֶקֶדם ּוִמֹכל ָחכְׁ נֵׁ ַמת ָכל בְׁ ָחכְׁ ֹלֹמה מֵׁ ַמת שְׁ ָחכְׁ
ָרִים ָרִחי  . ִמצְׁ יָתן ָהֶאזְׁ אֵׁ ַכם ִמָכל ָהָאָדם מֵׁ ַוֶיחְׁ

ָכל   מוֹ בְׁ ִהי שְׁ י ָמחוֹל ַויְׁ נֵׁ ַדע בְׁ ַדרְׁ ֹכל וְׁ ַכלְׁ יָמן וְׁ הֵׁ וְׁ
ִהי . ַהגוִֹים ָסִביב ֹלֶשת ֲאָלִפים ָמָשל ַויְׁ ר שְׁ ַדבֵׁ ַויְׁ

ִצים ִמן ָהֶאֶרז  . ִשירוֹ ֲחִמָשה ָוָאֶלף ר ַעל ָהעֵׁ ַדבֵׁ ַויְׁ
ר   ַדבֵׁ א ַבִקיר ַויְׁ זוֹב ֲאֶשר ֹיצֵׁ ַעד ָהאֵׁ ָבנוֹן וְׁ ֲאֶשר ַבלְׁ

ַעל ַהָדִגים ַעל ָהֶרֶמש וְׁ ַעל ָהעוֹף וְׁ ָמה וְׁ הֵׁ .  ַעל ַהבְׁ
ֹלֹמה   ַמת שְׁ ת ָחכְׁ ֹמַע אֵׁ ַוָיֹבאּו ִמָכל ָהַעִמים ִלשְׁ
ָמתוֹ  עּו ֶאת ָחכְׁ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָשמְׁ כֵׁ ת ָכל ַמלְׁ אֵׁ "  מֵׁ

(יד-ט', ה' מלכים א)

ֹעֶשר  " י ָהָאֶרץ לְׁ כֵׁ ֹלֹמה ִמֹכל ַמלְׁ ַדל ַהֶמֶלְך שְׁ ַוִיגְׁ
ָמה ָחכְׁ ֹלֹמה  . ּולְׁ י שְׁ נֵׁ ִשים ֶאת פְׁ ַבקְׁ ָכל ָהָאֶרץ מְׁ וְׁ

ִלבוֹ  ָמתוֹ ֲאֶשר ָנַתן ֱאֹלִהים בְׁ ֹמַע ֶאת ָחכְׁ " ִלשְׁ
(כד-כג', י' מלכים א)



פילוג המלוכה

ִעם ה ָתה ִסָבה מֵׁ ֹלא ָשַמע ַהֶמֶלְך ֶאל ָהָעם ִכי ָהיְׁ ַמַען ָהִקים  ' וְׁ לְׁ
ָברוֹ ֲאֶשר ִדֶבר ה ָבט' ֶאת דְׁ ָעם ֶבן נְׁ ַיד ֲאִחָיה ַהִשיֹלִני ֶאל ָיָרבְׁ . בְׁ

ל ִכי ֹלא ָשַמע ַהֶמֶלְך ֲאלֵֶׁהם ַוָיִשבּו ָהָעם ֶאת   ָראֵׁ א ָכל ִישְׁ ַוַירְׁ
ֶבן ִיַשי   ֹלא ַנֲחָלה בְׁ ָדִוד וְׁ ֶלק בְׁ ַהֶמֶלְך ָדָבר לֵׁאֹמר ַמה ָלנּו חֵׁ

ֹאָהָליו ל לְׁ ָראֵׁ ֶלְך ִישְׁ ָך ָדִוד ַויֵׁ יתְׁ ה בֵׁ אֵׁ ל ַעָתה רְׁ ָראֵׁ ֹאָהֶליָך ִישְׁ .  לְׁ
ָעם ַחבְׁ יֶהם רְׁ ֹלְך ֲעלֵׁ הּוָדה ַוִימְׁ י יְׁ ָערֵׁ ִבים בְׁ ל ַהֹישְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ .ּובְׁ

(יז-טו, ב"י' מלכים א)

ָת  ' ַוֹיאֶמר ה ֹלא ָשַמרְׁ ָתה ֹזאת ִעָמְך וְׁ ֹלֹמה ַיַען ֲאֶשר ָהיְׁ ִלשְׁ
ָלָכה   ַרע ֶאת ַהַממְׁ ֻחֹקַתי ֲאֶשר ִצִּויִתי ָעֶליָך ָקֹרַע ֶאקְׁ ִריִתי וְׁ בְׁ

ֶדָך ַעבְׁ ַתִתיָה לְׁ ָעֶליָך ּונְׁ ...מֵׁ
ָצא ֹאתוֹ ֲאִחָיה   ָעם ָיָצא ִמירּוָשָלם ַוִימְׁ ָיָרבְׁ ת ַהִהיא וְׁ ִהי ָבעֵׁ ַויְׁ

נֵׁיֶהם   ָמה ֲחָדָשה ּושְׁ ַשלְׁ ַכֶסה בְׁ הּוא ִמתְׁ ַהִשיֹלִני ַהָנִביא ַבֶדֶרְך וְׁ
ַבָדם ַבָשֶדה ָמה ַהֲחָדָשה ֲאֶשר ָעָליו  . לְׁ ֹפש ֲאִחָיה ַבַשלְׁ ַוִיתְׁ

ָרִעים נֵׁים ָעָשר קְׁ ָרֶעָה שְׁ ָך ֲעָשָרה . ַוִיקְׁ ָעם ַקח לְׁ ָיָרבְׁ ַוֹיאֶמר לְׁ
ָרִעים ִכי ֹכה ָאַמר ה ָלָכה  ' קְׁ ַע ֶאת ַהַממְׁ ִני ֹקרֵׁ ל ִהנְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ ֱאֹלהֵׁ

ָבִטים ת ֲעָשָרה ַהשְׁ ָך אֵׁ ָנַתִתי לְׁ ֹלֹמה וְׁ ֶבט ָהֶאָחד  . ִמַיד שְׁ ַהשֵׁ וְׁ
ִתי ָבּה  רּוָשַלם ָהִעיר ֲאֶשר ָבַחרְׁ ַמַען יְׁ ד ּולְׁ ִדי ָדוִֹ ַמַען ַעבְׁ ֶיה לוֹ לְׁ ִיהְׁ

ל ָראֵׁ י ִישְׁ טֵׁ (א"י' מלכים א). ִמֹכל ִשבְׁ



...סוף דבר
ל ִבירּוָשָלם ָראֵׁ ...  ֲאִני ֹקֶהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלְך ַעל ִישְׁ

ִתי ִלי   ִתי ַמֲעָשי ָבִניִתי ִלי ָבִתים ָנַטעְׁ ַדלְׁ ִהגְׁ
ָרִמים ִתי ָבֶהם  . כְׁ ָנַטעְׁ ִסים וְׁ דֵׁ ָעִשיִתי ִלי ַגנוֹת ּוַפרְׁ

ץ ָכל ֶפִרי ֶהם  . עֵׁ קוֹת מֵׁ ַהשְׁ כוֹת ָמִים לְׁ רֵׁ ָעִשיִתי ִלי בְׁ
ִצים ַח עֵׁ י ַבִית  . ַיַער צוֹמֵׁ נֵׁ ָפחוֹת ּובְׁ ָקִניִתי ֲעָבִדים ּושְׁ

ה ָהָיה ִלי ִמֹכל   בֵׁ ֶנה ָבָקר ָוֹצאן ַהרְׁ ָהָיה ִלי ַגם ִמקְׁ
ָפַני ִבירּוָשָלם ָזָהב  . ֶשָהיּו לְׁ ִתי ִלי ַגם ֶכֶסף וְׁ ָכַנסְׁ

ָשרוֹת   ִדינוֹת ָעִשיִתי ִלי ָשִרים וְׁ ַהמְׁ ָלִכים וְׁ ֻגַלת מְׁ ּוסְׁ
ִשדוֹת י ָהָאָדם ִשָדה וְׁ נֵׁ ַתֲעֻנגוֹת בְׁ ִתי  . וְׁ ָגַדלְׁ וְׁ

ָמִתי   ָפַני ִבירּוָשָלם ַאף ָחכְׁ ִתי ִמֹכל ֶשָהָיה לְׁ הוַֹספְׁ וְׁ
ָדה ִלי ֶהם  . ָעמְׁ ִתי מֵׁ יַני ֹלא ָאַצלְׁ ֹכל ֲאֶשר ָשֲאלּו עֵׁ וְׁ

ַח ִמָכל   ָחה ִכי ִלִבי ָשמֵׁ ִתי ֶאת ִלִבי ִמָכל ִשמְׁ ֹלא ָמַנעְׁ
ִקי ִמָכל ֲעָמִלי ֶזה ָהָיה ֶחלְׁ ָכל  . ֲעָמִלי וְׁ ּוָפִניִתי ֲאִני בְׁ

ִהנֵׁה  ִתי ַלֲעשוֹת וְׁ ַמֲעַשי ֶשָעשּו ָיַדי ּוֶבָעָמל ֶשָעַמלְׁ
רוֹן ַתַחת ַהָשֶמש ין ִיתְׁ אֵׁ עּות רּוַח וְׁ ...ַהֹכל ֶהֶבל ּורְׁ

ֶאת  ָרא וְׁ ָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים יְׁ סוֹף ָדָבר ַהֹכל ִנשְׁ
מוֹר ִכי ֶזה ָכל ָהָאָדם וָֹתיו שְׁ .ִמצְׁ

(מגילת קהלת שכתב שלמה בסוף ימיו)


