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 ב"ה

 מלכים א י"א

 השיעור היום יעסוק במלכים א פרק י"א. עיינו היטב בפרק ולאחר מכן בנקודות הבאות:

 חטאי שלמה .1

 מהם חטאי שלמה? עיינו היטב במקורות הבאים והגדירו במדוייק במה חטא:

  י"ז –שמות ל"ד, י"א 

 'ו'-דברים ז', א 

 'דברים כ"ג, ד 

 ל'-נחמיה י"ג, כ"ג 

 : מדרש שיר השירים 

מן הגוים אשר אמר הכתוב לא יבואו בהם והם לא יבואו בכם בהם דבק שלמה '

: רשב"י אומר .על שם הכתוב לא תתחתן בם :ר' יהושע בן לוי אומר'.  לאהבה

גם אותו החטיאו  :ור' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומראהבה לזנות.  -לאהבה 

לאהבן ולחבבן   - לאהבה :ר' יוסי בן חלפתא .שבעלן בנדותן ולא הגידו לו

 .ולהקריבן תחת כנפי שכינה

 ט"ז:-רמב"ם, הלכות איסורי ביאה י"ג, ט"ו 

בימי דויד, שמא מן הפחד --לפיכך לא קיבלו בית דין גרים, כל ימי דויד ושלמה

חזרו, ובימי שלמה, שמא בשביל המלכות והטובה הגדולה שהיו בה ישראל 

ואף   שכל החוזר מן הגויים בשביל דבר מהבלי העולם, אינו מגרי הצדק.  חזרו:

והיו בית דין   ני הדיוטות.על פי כן היו גרים הרבה מתגיירים בימי דויד ושלמה, בפ

הגדול חוששין להם, לא דוחין אותן, אחר שטבלו מכל מקום; ולא מקרבין אותן, 

 .עד שתיראה אחריתם

ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלו 

חשבן הכתוב כאילו הן גויות, --אלא בשביל דבר, ולא על פי בית דין גיירום

ועוד שהוכיח סופן על תחילתן, שהן עובדות עבודה זרה שלהן,   באיסורן עומדין.ו

ובנו להן במות; והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן, שנאמר "אז יבנה שלמה 

 "במה
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 האם היה לשלמה אינטרס בנשיאת הנשים הנכריות? מהו?  .2

 בשמואל ב ג', ג'.ז וכן ט" –עיינו בשיטות של דוד הרמוזות בפרקנו בפסוקים ט"ו 

 

 

 

מדוע נשא שלמה נשים נכריות רבות למרות האיסורים? עיינו בסוגיא המופיעה במסכת  .3

 סנהדרין, כ"א ע"ב:

מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן  :אמר ר' יצחק

אמר שלמה אני  'לא ירבה לו נשים' )דברים יז, יז) כתיב .נכשל בהן גדול העולם

יהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את 'ו )מלכים א יא, ד) וכתיב .ארבה ולא אסור

ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב  'לא ירבה לו סוסים' )דברים יז, טז) וכתיב 'לבבו

 'וגו 'ותצא מרכבה ממצרים בשש'  )מלכים א י, כט( וכתיב

 

דמותו של ירבעם מזכירה דמות נוספת במקרא. נסו לגלות את הדמות ומצאו כמה שיותר  .4

 המקשרים בין הדמויות.  –תוכניים וטקסטואליים  –הקשרים 

 רמזים )למי שצריך( נמצאים בפסוקים הבאים:

 פס' כ"ח .א

 פס' מ' .ב
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