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6106פברואר62ג'אדרתשע"ב 



המדרשהארוךהבאהואהפתיחהלמדרששירהשיריםרבה.המדרשעוסקישירותהתוכןישרהשיריםאלא

בדמותושלשלמה.

ובהקשריםאחריםועורךהמדרשסידרהמדרשבנוימהרבהדרשותקצרותשחלקןנאמרובמקומותאחרים

אותםיחדויצרמהםיצירהחדשה.

נסולהביןכליחידהברמהפשוטה.-בתחילהקראואתהמדרשכולו

מההטריד שמנסהעורךהמדרשלהעבירמחיבורכלהדרשות? לחשובמההמסרהמרכזי נסו בשלבהשני

אותו?

.קדותעלחלקיהמדרשהשוניםבשלבהשלישיהתייחסולשאלותשבהמשךהממו



 שיר השירים רבה פרשה א, א

 זה שאמר הכתוב על ידי שלמה: )משלי כב(  -א 

 ים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים. חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכ

 

 ת לט( ויבא הביתה לעשות מלאכתו. )בראשי זה יוסף דכתיב ביה:  - חזית איש מהיר במלאכתו 

 נחמיה רבי יהודה ורבי 

 היה, יום טיאטרון היה. )ביטויי פולחן( רבי יהודה אומר: יום ניבול וזבול 

והוא נכנס למלאכתו, לחשוב חשבונותיו  ל נילוס היה, והלכו כולם לראות. ורבי נחמיה אומר: יום טיאטרון ש

  1של רבו.

 

 רבי פנחס אומר בשם רבי שמואל בר אבא: 

 א לחירות. כל שהוא משמש את רבו כראוי, הוא יוצ

 מיוסף על ידי ששמש את רבו כהוגן, יצא לחירות. ן אנו למדין? מני

 זה פרעה, שנאמר: )שם מא( וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור.  - לפיכך, לפני מלכים יתיצב 

 זה פוטיפר, שהחשיך הקדוש ברוך הוא את עיניו וסירסו.  -בל יתיצב לפני חשוכים 

 

 דבר אחר:  ב

 ית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים. חז

 זה משה רבנו, במלאכת המשכן. 

 זה פרעה, שנאמר: )שמות ח( השכם בבקר והתיצב לפני פרעה.  -לפיכך, לפני מלכים יתיצב. 

 בל יתיצב לפני חשוכים, זה יתרו. 

 

 אמר רבי נחמיה: עשית קודש, חול! 

 זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אלא לפני מלכים יתיצב, 

 שנאמר: )שם לד( ויהי שם עם ה' ארבעים יום. 

 בל יתיצב לפני חשוכים זה פרעה, שנאמר: )שם י(: ויהי חשך אפלה וגו'. 

                                                 

    המחלוקתברורהיותרבבראשיתרבה:–כנראהשישבלבולבנוסחאצלנו1

  כהיום ויהי( יא) ה"ד פז פרשה( אלבק-תיאודור) רבה בראשית

 לראות הכל והלכו, היה וסלניל ניבול יום' א יהודה' ר[ מלאכתו  לעשות   הביתה   ויבא]  הזה כהיום ויהי 

 הביתה בא והוא לראות הכל והלכו, היה תייטרון יום' א נחמיה' ר, שלרבו חשבונותיו לחשב הביתה  בא והוא

   שלרבו  חשבונותיו לחשב
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 דבר אחר:  ג

 חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים יתיצב, בל יתיצב לפני חשוכים 

 דוש ברוך הוא. אלו הצדיקים, שהם עוסקין במלאכתו של הק

 אמר )משלי ח(: בי מלכים ימלוכו. לפיכך לפני מלכים יתיצב, שמתיצבים בתורה. שנ

 אלו הרשעים. שנאמר: )ישעיה כט( והיה במחשך מעשיהם.  -בל יתיצב לפני חשוכים 

 וכתיב: )תהילים לה( יהי דרכם חשך וחלקלקות. 

 

 דבר אחר: ד 

 זה רבי חנינא.  -בל יתיצב לפני חשוכים  חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב

 אמרו: פעם אחת ראה אנשי עירו מעלים עולות ושלמים, 

אמר: כולם מעלים שלמים לירושלים ואני איני מעלה כלום?! מה אעשה? מיד יצא למדברה של עירו, בחורבה 

 של עירו, ומצא שם אבן אחת, יצא וסידקה וסתתה וכרכמה. 

 רושלים. בקש לשכור לו פועלים. אמר: הרי עלי להעלותה לי

 אמר להם: מעלים לי אתם את האבן הזאת לירושלים? 

 אמר לו: תן לנו שכרנו, מאה זהובים ואנו מעלים לך את אבנך לירושלים. 

 ! אמר להם: וכי מנין לי מאה זהובים או חמישים לתת לכם?

 מלאכים, בדמות בני אדם. מיד זימן לו הקדוש ברוך הוא חמישה ולא מצא לשעה, מיד הלכו להם. 

 אמרו לו: רבי, תן לנו חמישה סלעים ואנו מעלים אבנך לירושלים ובלבד שתתן ידך עמנו. 

 ונתן ידו עמהם ונמצאו עומדין בירושלים. בקש ליתן להם שכרם ולא מצאן. 

 בא המעשה ללשכת הגזית. 

 אמרו לו: דומה רבנו שמלאכי השרת, העלו לך את האבן לירושלים! 

 נתן לחכמים אותו השכר שהשכיר עם המלאכים.  מיד

 

 דבר אחר: - ה

 זה שלמה בן דוד.  -חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים 

 שהיה זריז בבנין בית המקדש.  -לפני מלכים יתיצב 

לוש עשרה בנה שלמה שהדא הוא דכתיב: )מלכים א ו( ויבנהו שבע שנים. וכתוב אחד אומר: )שם( ואת ביתו 

 ! ?נמצא מיופה ומרובה בנין בית שלמה, מבנין בית המקדששנה. 

 אלא, כך אמרו: בבנין ביתו נתעצל, בבנין בית המקדש, היה זריז ולא נתעצל. 

 הונא בשם רב יוסף: 

 הכל מסייעין את המלך. כל שכן, הכל מסייעים בשביל כבוד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. 

 רוחות ואפילו שדים ואפילו מלאכי השרת.  ואפילו

 

 יצחק בריה דרב יהודה בר יחזקאל אמר: 

 י בית זבול לך, בנין בנה בניתי. כתיב: )שם ח( בנה בנית

 רבי ברכיה אמר: 

 'הבית אשר היו בונים' אין כתיב כאן, אלא והבית בהבנותו, מאליו היה נבנה. 

 אין כתיב כאן, אלא 'נבנה'.  שנאמר: )שם ו( אבן שלימה מסע נבנה. 'בנוי'

 את עצמה, וניתנה על גבי הדימוס. מלמד, שהיתה האבן נושאת 

 אמר רב: אל תתמה על זה. מה כתיב להלן: )דניאל ו( והיתית אבן חדא ושומת על פום גובא. 

 וכי אבנים יש בבבל?! אלא מארץ ישראל, פרחה לה לשעה ובאת וישבה לה על פי הבור. 

 

יוסף אמר: מלאך ירד בדמות ארי של אבן וישב על פי הבור. הדא הוא דכתיב: )שם( אלהי  רב הונא בשם רב

שלח  מלאכיה וסגר פום אריותא. ואל תתמה, אם בכבוד אותו צדיק כתיב: והיתית אבן חדא. 
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 בכבודו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה! 

 

 אלו חבורה של רשעים.  -פני חשוכים בל יתיצב ללפני מלכי תורה יתיצב.  - לפני מלכים יתיצב 

 

 אמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שנמנו וגמרו שלושה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. 

 ה: )תהילים קה( אל תגעו במשיחי. בקשו לצרף שלמה עמהם. יצתה בת קול ואמר

 ר: )מ"א ד( ורחבעם בן שלמה. שנאמ אמר רבי יהודה בר סימון: ולא עוד, אלא שנתייחס ראש לשלשת יוחסין.

 אמר רבי יודן בר סימון: 

 ולא עוד, אלא ששרתה עליו רוח הקודש ואמר: שלושה ספרים הללו: משלי, שיר השירים וקהלת.

 

מרכזיבדרשה:העדכאןהמדרש.הפסוק

   כט כב פרק משלי

ִכים ִלְפֵני ִיְתַיֵצב ַבל ָצבִיְתיַ  ְמָלִכים ִלְפֵני ִבְמַלאְכּתו    ָמִהיר   ִאיׁש   ָחִזיתָ     פ:  ֲחׁשֻׁ

 

שאלותלהרחבה

 .0  וגםבב' נחמיהנחלקוגםבפסקהא' יהודהור' האםתוכלולמצואקשרביןשתיהמחלקות?-ר'

 (0)היעזרובנוסחבראשיתרבאבהערה

 .6 לשלמה. מגיע שהוא לפני במלאכתו המהיר ל'איש' זיהויים שלושה מציע שנהמדרש דוןלפני

לעב כדאי הגדולהבהשוואה הממלכה על שמלך ידוע שלמה: של דמותו על מהיר בתקציר ור

והעשירהבתולדותישראל,שהיהחכםשבנהאתהמקדשעליהםישלהוסיףאתהמתוארבמלכיםא

 יג.–פרקיאא

האםניתןללמודמכךמשהושלשלמה?–השווביןדמותםומעשיהםשלשלושתהאישיםלשלמה .3

 מהמרוויחהמדרשבכךשהואמשווהאתשלמהלאישיםאלו?

איזה–לביןהמדרשיםעלבניתהמקדשבפסקהה.ורעלר'חנינאבןדוסאבפסקהד,השווביןהסיפ .4

 מוטיביםחוזריםבשניהם?מהמלמדתההשוואה?מדועהצמידאותםבעלהמדרש.

 היאחוזרתאצלר'חנינאבבניןשלמהובפסוקיםמדניאל.–א.מהתפקידהשלהאבןבמדרש? .5

השאלהתקבלמשמעותחדשהאםניזכרבפרשתהשבועבסיפורמגדלבבל–ב.וכיאבניםישבבבל

 .אבראשיתפרקי–

 השוואתדבריר'יהושעבןלויבפסקההלגמראבסנהדרין:–שלמהועולםהבא .2

 משנה מסכת סנהדרין פרק י

ארבעה  ...ירבעם אחאב ומנשה  :שלשה מלכים .ם וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבאשלשה מלכי

 הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי:   

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קד עמוד ב

 מי מנאן? אמר רב אשי: אנשי כנסת הגדולה מנאום. 

ולא השגיחו  -של אביו ונשטחה לפניהם  אמר רב יהודה אמר רב: בקשו עוד למנות אחד, באה דמות דיוקנו

ולא השגיחו עליה. יצאה בת קול ואמרה להם +משלי  -עליה, באה אש מן השמים ולחכה אש בספסליהם 

כ"ב+ חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים, מי שהקדים ביתי לביתו, ולא עוד 

ולא  -עשרה שנה לפני מלכים יתיצב ]בל יתיצב[ לפני חשכים  אלא שביתי בנה בשבע שנים וביתו בנה בשלש

 השגיח עליה. 

 יצאה בת קול ואמרה +איוב ל"ד+ המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני וגו'.

 שםרש"י 

של דוד אביו  -דיוקנו  שלמה.  -עוד אחד  להנך מלכים והדיוטות דקתני במתניתין אין להם חלק. -מי מנאן 

בגן עדן ולא לפני  -לפני מלכים יתיצב  בגיהנם. -בל יתיצב לפני חשוכים  ניהם, שלא למנותו עמהם.נשתטח לפ

וכי עליכם לשלם תשלומי עונשו לאדם, שאתם נמאסים בו בשלמה  -המעמך ישלמנה   חשוכים.

וכי הבחירה  -כי אתה תבחר ולא אני   לו חלק לעולם הבא. לומר שאין 
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 שיש לו חלק ומי אין לו חלק הלא בי הדבר תלוי.בכם תלויה ולא בי, לומר מי 

 איוב פרק לד

ֵמַע ִלי: )לג( ַהֵמִעְמָך ְיַׁשְלֶמָנה ִכי ָמַאְסָּת ִכי ַאָּתה ִתְבַחר ְוֹלא ָאִני ּוַמה ָיַדְעָּת ַדֵבר: אְמרּו ִלי ְוֶגֶבר ָחָכם ׁש   )לד( ַאְנֵׁשי ֵלָבב י 

אחדמהמקורות?מההטיעוןשמשכנעלאלמנותאתשלמהבכל -

 

 :תבמדרשעודנקודותלהשוואהביןשלמהלדמויותאחרו .7

 יוסףושלמה .א

 בראשית פרק מא

ֵסף  ה ֶאל יו  אֶמר ַפְרע  :)לט( ַוי  ה ֶאל ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים בו  אֶמר ַפְרע  ִדיַע )לח( ַוי  ַאֲחֵרי הו 

ְתָך ֶאת ָכל ז   ָך אתֱאֹלִהים או  ן ְוָחָכם ָכמו   :ֵאין ָנבו 

ה ֶאל  אֶמר ַפְרע  ְתָך )מ( ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל ֵביִתי ְוַעל ִפיָך ִיַשק ָכל ַעִמי ַרק ַהִכֵסא ֶאְגַדל ִמֶמָך:)מא( ַוי  ֵסף ְרֵאה ָנַתִּתי א  יו 

  :ַעל ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

 מלכים א פרק ג

ן ִנְרָאה ְיק   ה )ה( ְבִגְבעו  ם ַהָלְיָלהָוק ֶאל ְׁשֹלמ  אֶמר ֱאֹלִהים ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן ָלְך: ַבֲחלו  ָוק ֱאֹלָהי ַאָּתה ...ַוי  )ז( ְוַעָּתה ְיק 

א: ן ֹלא ֵאַדע ֵצאת ָוב  ִכי ַנַער ָקט  ֵמַע ִלְׁשפ   ...ִהְמַלְכָּת ֶאת ַעְבְדָך ַּתַחת ָדִוד ָאִבי ְוָאנ  ט ֶאת ַעְמָך )ט( ְוָנַתָּת ְלַעְבְדָך ֵלב ׁש 

ָני ִכי ט ֶאת ַעְמָך ַהָכֵבד ַהֶזה:)י( ַוִייַטב ַהָדָבר ְבֵעיֵני ֲאד  ב ְלָרע ִכי ִמי יּוַכל ִלְׁשפ  ה ֶאת ַהָדָבר  ְלָהִבין ֵבין טו  ָׁשַאל ְׁשֹלמ 

אֶמר ֱאֹלִהים ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה וְ  ַהֶזה: ֶׁשר )יא( ַוי  ֹלא ָׁשַאְלָּת ְלָך ָיִמים ַרִבים ְוֹלא ָׁשַאְלָּת ְלָך ע 

ַע ִמְׁשָפט:)יב( ִהֵנה ָעִשיִתי ִכְדָבֶריָך  ְיֶביָך ְוָׁשַאְלָּת ְלָך ָהִבין ִלְׁשמ  ן ֲאֶׁשר ְוֹלא ָׁשַאְלָּת ֶנֶפׁש א  ִהֵנה ָנַתִּתי ְלָך ֵלב ָחָכם ְוָנבו 

ָך ֹלא ָהָיה ְלָפֶניָך ָך ָכמו  ן ...:)ְוַאֲחֶריָך ֹלא ָיקּום ָכמו  ד ִלְפֵני ֲארו  ם ַוַיֲעמ  א ְירּוָׁשַלִ ם ַוָיבו  ה ְוִהֵנה ֲחלו  )טו( ַוִיַקץ ְׁשֹלמ 

ת ַוַיַעש ְׁשָלִמים ַוַיַעש ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֲעָבָדיו: לו  ָני ַוַיַעל ע   ....ְבִרית ֲאד 

ַלֲעשו ת  ָחְכַמת ֱאֹלִהים ְבִקְרבו  ִמְׁשָפט ֲאֶׁשר ָׁשַפט ַהֶמֶלְך ַוִיְראּו ִמְפֵני ַהֶמֶלְך ִכי ָראּו ִכי ַוִיְׁשְמעּו ָכל ִיְשָרֵאל ֶאת הַ (כח)

 ִמְׁשָפט

 ומשהושלמה .ב

 כחפסוק  שמות פרק לד

ם ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ּוַמִים ֹלא ׁשָ  ָוק ַאְרָבִעים יו  ת ֵאת ִדְבֵרי ַהְבִרית ַוְיִהי ָׁשם ִעם ְיק  ב ַעל ַהלֻׁח  ָתה ַוִיְכּת 

 ֲעֶשֶרת ַהְדָבִרים:

 מלכים א פרק ה

ר ָקַמח: ֶלת ְוִׁשִשים כ  ר ס  ם ֶאָחד ְׁשֹלִׁשים כ  ה ְליו   )ב( ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשֹלמ 

אן ְלַבד ֵמַאיָ   ִרים ֲאבּוִסים:)ג( ֲעָשָרה ָבָקר ְבִרִאים ְוֶעְשִרים ָבָקר ְרִעי ּוֵמָאה צ   ל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ּוַבְרבֻׁ

 רחבעםושלמה .ג

  יא פרק ב הימים דברי

ר(   ג)  ה   ֶבן   ְרַחְבָעם  ֶאל ֱאמ  ר ּוִבְנָיִמן ִביהּוָדה ִיְשָרֵאל ָכל ְוֶאל ְיהּוָדה ֶמֶלְך  ְׁשֹלמ  ה(   ד: )ֵלאמ  ָוד ָאַמר כ   ֹלא ְיד 

ָוד ִדְבֵרי ֶאת  ַוִיְׁשְמעּו ַהֶזה ַהָדָבר ִנְהָיה ֵמִאִּתי ִכי ְלֵביתו   ִאיׁש ׁשּובּו יֶכםֲאחֵ  ִעם ִתָלֲחמּו ְוֹלא ַתֲעלּו בּו ְיד   ִמֶלֶכת ַוָיׁשֻׁ

   פ:  ָיָרְבָעם ֶאל

  יג פרק ב הימים דברי

ה ֶעֶבד ְנָבט ֶבן ָיָרְבָעם ַוָיָקם(   ו) ד ָדִויד ֶבן ְׁשֹלמ  ָניו ַעל ַוִיְמר   ְבִלַיַעל ְבֵני ֵרִקים ֲאָנִׁשים ָעָליו ַוִיָקְבצּו(   ז:  )ֲאד 

ה ֶבן ְרַחְבָעם  ַעל ַוִיְתַאְמצּו  : ִלְפֵניֶהם ִהְתַחַזק  ְוֹלא ֵלָבב ְוַרְך ַנַער ָהָיה ּוְרַחְבָעם  ְׁשֹלמ 

 מלכים א פרק ג

ָוק ֱאֹלָהי ַאָּתה ִהְמַלְכָּת ֶאת ַעְבְדָך ַּתחַ   א:ת ָדִוד ָאִבי )ז( ְוַעָּתה ְיק  ן ֹלא ֵאַדע ֵצאת ָוב  ִכי ַנַער ָקט   ְוָאנ 

 

 ר'חנינאבןדוסאושלמה .ד

 משנה ט משנה מסכת אבות פרק ג

רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת 

ו חכמתו מתקיימת וכל חכמתו מתקיימת הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמת חטאו אין 

שחכמתו  מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת


