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אועור רךבשניםבן שתים עשרה שנח
י בגורל חכמתו
ב,ערוהמלכות נכ~הבידו,כ
עלה בירו מיר בתחילת מלכותו י מן הארץ את הקושרים והמורייפ
במלכהזו ,שהםהיו
 .אחיו אדניהו ,יואב שר הצבא ושמעי ראש המנהדרין*
וידע רור אביוכי העת אשר יחיו האנשים האלה לא תכון מלכות ט5מה
כי
בנו ,ולאיהיה שלום בישראל לכן צוה רור את שלמה בנו לבער אוחם מן
הארץע"י החבולוח מתיכמות ,אשריתחייבו עלידיהםמיחה* ואמר 5שלמה
קך יואבבן צרויה ועשית כחכמתן ולא תורר שיבתו בשלום שאל וכן אנאש
 .ועתה אל תנקהוכי איש חכם אתהוירעה את אטר תעשה 5ו
נם ע5שמעי
,
ו
ה
ב
י
ש
ברם שאו 5וכלם ראו כי מן השמים עורו למרך ש5בהז
והוררת את
הרך והצעיר להתחכםעל שלשת אנשים הא5הארזיהיבנין 5שברם ולהכריתם
ע5
י החבולוה מחוכמות ,כמבואר בכתוב ,וירע כ 3ישראל כי כמא שלמה
פ
ו
ב
ה
ו
א
יהיה שלום ער עולם כי יוצרו
* כש שקרא אותו נתן הנביא בשם
ה ,על שם האהבה והידירות שהראה לו יוצרו וחנן אותו בחכמה נפלאה
ידייי
ובכשרונות נעלים ,והטרה עליו רוח הקורש לכתוב שלשה מפרים הנפיאים
והמלאים חכמה ומומר ,משליםיפים ומחוכמים במליצה נפלאה ונעימה ,שהם
של השירים ש חלי יקהלת ומלבר וה נתב עוד ספרים הרבה שלא ברזת
שזקורש,כי אם בחכמה אלאה ועמוקה .ונאברו אושנננע המפרקם ההם ,חשך
מעפ מהםריפיש בעשם תם הםנגנזים ונשמרים באוצרות ומגולות המלכיפ*
הפעפ 8םפףו ההםשבאיםבפתיחת הרמב"ן על התורה,

בשנתשתי אלפים תשע מאות עשרים וארבעשנים ליצירת העולם 4ה
המ3ך שלמהבן רורעל כמא מלכתזו עורבחיי אביויעת וקנוווו ,הואויה

עליית שלמהעל כמאמלכתזו.
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שאלת שלמהלבב חכמהי~נעוןר"~יתהלילה.
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חשטהר

8ה שאטרו ואבמים על שלמה הסלו שמענינים האלה
 .צפור מצפ-ף

מעשההנפלאמפריחת שלמה המלךעלנשרגדול.

.

.

ן כי ראה היוצר שיש לו
שלמה המרך זכה לחכמה הנפ5אה היאתשיע
ב חכטה לחכימין וגו'
תערקה נדולה רחכמה
 .במו שכועביהי
 .ובאשר נראה
אליויוצרו בעיר גבעון בחלום הלילה ויאמר אליו שאל ממני סה אתן לך.
הוא בקש ממנו רא עושר לא גדולה ולא נפשאויביו כי אם חכמה ודעת
לשפט סשפם צרק .ויענה ויאמר אל יוצרו .חתת לעבדך לב שומע לשפפ
אה עמך להבק בק מוב 5רע* וייפבודבריו בעיני היוצר ויאמר אליו הנה
נתתי לך לב הים ונבון אשר כמוך לא היה רפניך ואחריך לא יקום כמוך,
תם אשר לא שארת נתתי לך נם עושר גם כבודאשי לא היה כמוך איש
בסלכים כלימיך *בי נתנה בידו הממשלה למשל גם ע 5מלאכי מעלה
שרים ,רוחות ,עופת השמים ,חיתויער ובהמות הארץ
 .ונפתח לבו להבע
שאשות דקלים צפצופי העופות ,נהמת החיות ונהקת הבהמות לפיכך נאמר
עליו (דה'א בשמ) וישב שלמה על כסא ה' ,כיון שמלך גם על העליונים ועל
וששרץהיה מורך בביפה,כי בל מלבי הארץ מאומות העו5ם נבנעו תחת9
ףבאו 5השתחותלו וגם מתנות רבותהביאו אריו,ובל זה לאהיהבשביליראה
ואימה ממלחמהכי אם סאהבת חבמתו
 .ועריו נאמר פובה חבמהמכלי קרב*
ההכמים נשאועכיו משלם ויאמרו משר למלך שה"  15אוהב נאמן* אמרלו
חמלך שאל לךממני מתנה ואני נותןלך * אותו האוהב היה פקח הרבה אמר
אם אשאל שיעשה אוקי איפרבום או דובום ,הוא עושהלי ,ולא תעעה בידף
אלאדבר אחד ,הרינישו*שלדבר שכל הדברים פפ5יםלו ,אמר לו.אדוני הואי5
י שאשאל מלפניך מתן ,שואי אני ממך שתשיאני את בתך
והנסת אתיב
ואעשהחתנך .אמר לוחייך בך אני אעשה .ובן עשה שימה ששאל החכמה
ואמר ליוצרו ונתת לעבדך לב שימע וגו' ,כאשר הקיץ שרמה הרגיש תיכף
י שאלתו נתנה לו מן השמים ו5ב מלא חנטה יפעם בקרבו כמו שכתוב/
וראהכ
ויקץ שלמה והנה חלום
 .ואמרו החכמים על זה שראה שהחלום עומד על כע*
צשר מצפצף ,יודע מה מצפצף* חמור נוהק ,יור
ע מה נוהק*
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אכי נפתח %ו להבין לכל
כאשר שמע המלך שלמה את דבריהמשייר
?פצופיהם ,אז קרא פתאום לכל הצפרים שנמצאו שם שיעשו תיבף אליו
ויתי?בו לפניו ואם לא ישלח אליהם מלאכי כחז וימוהו כרגע ,הצפרים
נבהלו מאדמן פקודת שלמה ומיד עפוכיםאליוויתיצנורפניו באימהופחד.
כמו אנשי החיל רפני מלכם* ויקרא אליהם שלמה המלך לאסדו שהלא תיקו
 .אבר לא תפחדו
כי אטת הדבר שנתנה בידי הממשלה נם ער עופות השמים
פמני וא 5תברחו מזה ,כיאני מתעננ מזמרהכם ומרקידתכם אמנם גם אתם
צרקתם בדבריכם שמכסימי המלכוה שהמיך יהין נבוה יותר מן הנכנעים
 .ועתה משל עלי להראוהכם שטי גנוה יותר נם מן הנשר היאר
תחתיו
שקש
הכרתוכי ל8
בתבו* ובכו אתה הצפור ששחקת ממני ואמרת,כי
נמסרהבידי הממשלה נם על עופות השמים ,נפל דגורר עליך שהבאאלי
ואקשט על צחשרך פתקא קמנה ,עטזיעף עם הפתקא אל חמרבר חדמר ,ושם
נמיא קן נשרים שהם הנשרים היהזר נדולים מתב 5חם?א שם קךר נשר אאר
נ %לבן ונדלו כמו הסום היבל שאני רוכבעליו תסיד"1 ,טלי לנוטרהית
אלף ותשק וגה ש תקהף וטמה מיר אם הפתקא והתי?ב85ניוי זבששר"ראח

פמנוש.

.

.

אתח5וןהיכלווירא ,והנה ?פרים מנתרים וקופצים שמחיםומרננים בקולזפרה
הטמחים זה עם וה' ויתעננ שלמה במבפועייהם* ברטך נך שמע צפור
י
ח
א
מ?פ?ף אל שאר הצפרים לאמרש שהלא שמעהם בלי5ה הכרוז בשמי מרום,
כי שרמה בן דודיטלך וימשל נם ע 5עופות ד4טמים
 .ודיא עתה שמד אצל
היונ
וומביפעלינומתוך היכלו,ואנדגומעיזיםפנינו %הרחדלג ולחר כגדובל*
דרך ארץ ,בלי הכנעה ,בלי אימה ופחד* מייודע מה יעשה 5נוהמלך החרש
הזה ,שמעו לעצתי ונברח מהר מכאן טרם יעיר חמתו"שלינוש והנה צפור
שני מצפצף לעומתו:שי
י אתה דובר שקר הכרוז ושקר השמועה כי וה
כ5ל גדול במלכות ,שהמלך צריך להמצא במעלה גבוה והנכנעים תחהיו
ו ,אשר אגחנו
נמצאים בשפלה .ואיךיתכן שימליכו בשמים מלך כזהעיינ
נמצאים תמיד ממער ממנו בגבהות תחת השמים ,והוא נמצא תמיר סתחת
רנלינו על הארץ* היא אך מלך אחד ימלך המיד עלינו ,והוא הנקטרדגד"ל
אופאיעופף תמיד בגבהות הרבה מן כל העופות שנמצאים החה רנלטבשפיחן

8חסודט"ק5 .א נהבאר הימב ב6ררשים הנמצאיםלפנינו
 .אב 5בסררשמש5י
רבתישאין במט?א כל כך מובא שם ב' מעשיות נפלאא אחד מענין צ8וף
שר8האהנהחלום.
פצפצף ,ודת2ימענין חמור נוהק
 .ושם כתוב לאמר ויקץ
בבק8
סהחה והנה חלוםאיא שראה שהחלום עומד עלננו
דפתת שלסה
.ויהי

דבריהימ"ם

ג6

גבוב*ן

.

1

עי

(ך)

" ק פ ן .

.

1

1

1

1

1

.

1

.

אשר

אחראיוה ימש יצא שלמה לשות בשדה לשאף רות צתעלי אתו .וירכב
על סוסוהלבן בצד ימינו רכב אצלו בניהו בן יהוידע שד הצבא* ואתריהם
רכבו עוד שריהחיל .על האתו רעו בהמותשדי וביניהם גמ תמורים .בעת
ההוא אשר רכב שלמה המלך עליד האתו הטיל רעי תמור אחד וינהקעליו
חמהר השני בקולגדול לאמר :ואיך נועזת לעשות דבר מגונה כזה בעת הזאת

מעשההנפלאמרכיבהשלמההמלךעלאריגדולונורא.

1

"ח

ישמע הצפור לקיל שלמה ויעף דרך התלון אל תוך היכלו ,ושלמה
פתקא קטנה ויכהובעלי' דברים האלה, :אני שלמה בן דוד מלך ישראל
קורא אתזך מלך הזקן שתבאמידאלי' .את הפתקא הואת קשר שלמה בצואר
הצפור הקטן אשר עמד על השלתן ברעדה וישלתהו למדבר תדמר
אוור תמשהימים כאשר ישב שלמה הסלך בתצר המלך על כסא מלכותו
 .ויראו פתאם נשר לבן תדול מאדיעקא
ולפניו עמדו שרי התילים אשר לו
מבין העבים להתיצב לפניהם בארץ כלם נכהלו מאד ויתלו לברת אכל
שלמה המלךהרגיע אותם שלא יפתדו מאומה ,ויעמדו על מקימם* אז התיצב
הנשר לפני שרמה 'בהכנעה גדולה וברעדה ויכרע וישתתיה לפניו .והצפור
 .ויקת שלמה את הפהקא מן הצפור
הקטן עם הפתקא עמד גבו בין כנפיו
הקטן וישלתהו 5תפשי אח"כ לקת 5ו המלך שלמה תרמול קמן עם מעם אוכל
הזה כדרך שהוא רוכב על המום הלבן אשר
וישב לו לרכובעל הנשד
י
ו
ד
נ
ה
לו ויצועל הנשר שיעיף למדבד תדמר אל קנו ביום השני בא שלמה בתזדה
רוכב ומעופף על הנשר הזה* ויצו ש"מה ער הנשר שיבואיפני
ו פעם אחת
בכל חודש 5רכוב ולעופף עליו התת השמים למקום תפצו למעןיראו וידעו
כל עופות השמים כי שימה ימלך וימשל גם על מלכם הזקן שהוא הנשד
היותר גרול בעולם וכן עשה הנשר כלימי מלוכת שלמה
ובמדרש הנמצאיפנינו מיבא מעשה הזה בקצור מאד תמצאנו בילקוט
השמעוני אות ט' מלכים א' ע 5הפמיקויבן שלמה את מר תו' ואת תדמר
בשם ר' יצחק ,נשר גדולהי' לשלמה והף
במדבר כארץ .ד' הונא ור' ירם"
רוכב עליו ובא להדמר ביוםאתד.

י בצוא
וגשר 8ת הפתקא אשרתיו
.רך,יעעש מיראליויקת אוהךעי
כנפיו ותבוא עם הנשר הזה לפני*
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הלש יותרמן הבהמותוהחיות ,והוא מתיויא תמיד מהם ואיךיעי
ז עוד 5ומר
כי מלך ימלך ע5ינו .אדרבא ינסה נא האיש אפילו המיך ש5מה לה5הם עם
המלך הוקן שונו הוא הארי הלאימוה מפחד מבמי עפעפיו המבריקיםכדידי
סות .ויפוו ארצה ברערה אם אךישמע נהמתכפיר*
נהקת החמוריםוים מןהירך וירככ על האחו
ויצחקהמיך שלמת
י
ו
ק
ל
למקום הבהמותויעמד אצל החמורים ,ויקרא להם לאמר? *הלא תדעוכי אמת
הדבר שנתנהבידי הממשלה למשל נם חיתויער ובהמות שדי אבל נם
זשתמור הוה שקמרנעלי צדק בדבריו,כיהמיך אשר ימלך על אחריםצריך
5רעת להבין ולהרניש כל מיני הצמרכותם* ועל זה אני אומריודעצדיק נפש
בהמתו ורחמי רשעים אכשיי* אכן מה שאמרתשאני בריה חלושה ואוכ5ימות
ספחד מבמיעפעפיארי ורעדה יאחזני בשמעי נהמת כפיר בשביל זה אראה
לכםכי נהפך הוא והכפיר ירעד ויפהד מפניוישמע לכל אשר אצוהעליוויכנע
ספני עדכי אוכל 5רככ עליו כאשר אני רוכב עתה
מומי ואך בזאת
יענש החמור ,אשר לעגעלי ,במה שאשלחנו אל המרבר תדמר אל מקש
סעונות האריות והכפיריםהגדולים והאדירים ,שיביאלי משם את הארי המלך
היוהר גדול' כאשר שמע החמור את דברי שלמה נהק ונעה בדמעות וחי5
מרעדה אחזה בעצמותע ויקרא אליו עוד שלמה יאמר, :אתה אל תירא מכל
ויתויער ,כי את5העליך פהקאשיו הז5ך לבמח המדברה אל מעונותהאויהן
הזתיצב 5פני הארי היותרגדוי והואכי
ולבן כשלג וכאשר אך יראה אותך
,ם הפתקאשלייכנעמפניך ללכת עמך להתיצבלפני כעבד 5פני אדונו'* אז
ויציא המוך שלמה סכיסו את הפתקא אשר שלחיקרות את הנשר ,רתלה
אותהעל צואר החמור וישלחה
ו המרברה*
כעבור חודשימים ושלמה ישב בחצר וןכלו כמא מלכותו.

ד9
חשר הס5ך שומה עובר עחה לא הרחק מאתנועל רכבו
 .האםלאירעתחמח
שמעת 8ת הכחז שנברו עליו ,כי שלמה בן דוד ימלך בארץ נם על בהם8ז
שדי וחטז היער
 .בפח יש5חעלינו מלך החרש הזה מלאכי מות בעבור שה
הבזיון שעשית עתה אתה השומה והפתי ,וכלנו אבדנו*.
וינהק אליו חמוד השני ויענהוו .שוי אתה דוכר ,לא אנכי השופה
אהפתי,כי אם אתה הוא השומה והפתי המאמין לכל דבר
 .זאת לא תוכל
להיווז שאדםימלך וימשל עלחיות ובהמות.כי ראשית ,כל מלך אשרימלך
י ההצטדכות ש5
על אחרים צריך לדעת להכין ויהדניש כל מינ
הנכנעים תחתיו ,ואיך יוג 5איש לרעת ההצמרכות של חיות ונהמות
אשר מבע שלהן שונה לנמרי ממבע האדם .ו"מת ,הלא האדם הוא

~וד מרבד נפלאות האלה נתפדממה מאד חכמת שלמה בעולם בהשפמו
טשפמ צדק בנודר חכמתו בהמשפם ש 5שתי נשים זונוה כמבואר בכתוב
 .ונמ
ידע שלמה מבע כל החיות והעופית ודגי הים ,וגם מבע כל מיני האילנוון
 .לא
שבעורם ומבע כל מקומות הארץ באיזה מקומות טוב לנמוע או לזרוע
היתה חכסה אשר נמתרה ממנו עד שהעיד עריו הכתוב ויחכ
ם מכל האדם*
ויבואו חכסים ומרכים מכל האריות לשמוע את חכמתו ,ומלכים אדירים בקשו
קרבתו ויחשבו להם רבבור ולתפארת רהתחהן בו ,ויהנו לו את בנותיהם
לנשיס ,והן התגיירו ותקכרנהעייה
ן דת היהדות .ונם פרעה מ5ך מצראם
שה"

ימים

*

1

1

1

עמרו שריהחילים והנה נשמע פהאם שאגתאריבקול נדול וחזק ונבהלו פאד*
איזהרגעים נשמע פעם שנית שאגתארי בקוראדיר וחזקיותר מבראשוטה
אחי
ויפ5ו ארצה איזה מן השרים מושמת פחד ובהרה* ושלמה המלך הרניע את
רוחם שלא יפחדו מאומה .וכל זה היה עוד מרם שראו את הארי* ואחראיוה
דנעים התראה לפניהם פהאם במרחקקמן ארי גדול מאר כלו לבן כשרנ ושתי
עיניו הבריקו כנרקים ,וישאג הארי פעם שלישית לאות שידעו כלםכי בא
5דגז*צב 5פני המלך החדש .אז כר השרים אשר עמרו לפני שלמה המיך
נפלו ארצה מגודר הפחד ,וכמעם לא נותר בהם הרוח ויגרם דם"ך שלמה
לפני הארי את שרבים הזהב אשר בידו ,והארי נכנע מיד ויכרע על ברכיו
לפני המרך .השרים קמו סן הארץ בפחד ורעדה וימו הצדה ,והארי וחל ע5
ברכיו 5התקרבלפני המי
ך שלמה ,ואצלו נם החמור עם הפתקא על צוארו*
אז הסיר המלך מן החמור את הפתקא וישלחהו לחפשי 5רעות על
..נהם ככפיר
האחו ,ויקרא המרך לכל העומדים לפניו ויאמר להם זה הפמוק
אימת מרך מהעברו חומא נפשו* * ויצו שלמה לתת מאכל רפני האדי אה"כ
וקח שלמה את תרמירו הקמן וישם בו מעט אוכל ויקרא אל הארי לעמוד
לפניו וישם רמןנפיו וישב עליו לרכוב כדרך שרוכב עך מומו.
ביום השלישי בא המלך שלמה בחזרה אל חצרהיכיו רוכב על האוי
הזה* ויפקד המלךעל הארי הרבן הזה שיבוא לפניו פעם אחה בחודש 5רככ
י מלכותו פעם אחת
עליו ,ומאז והלאה בא זה הארי רפני שלמה בכל ימ
בחודש' .יירכב עריו המלך אל מחון חפצו ויתחרפולפ~י המלך שלמו' הנשר
הלבן עם האריהלבן בכר חצי חודש ,פעם רכב ויעף הט"ך ער הנשר למקהש
חפצו ופעם רכב על הארי וכאשר בנה שלמה המלך שם על יד המדבר
רחוק איזה פרמאותעיר גדולה ויקרא שמה עיר תדמר ,אז רכב שלמה על
הנשרויעף לעיר תדטר ביום אחי* ועל הארי רכב לעיר תדמד במשך שלשה
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במןבית המקדש.
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44בנין בקן חמקרש בצששוקה עשן ובכח נדול* או שנח שלסה אל פרוףש
סוך

חינע שמט עברז מטםאשי עלה המלך שלמה על כמאמלכותו.ינש

.

1

כאשר עלה שלמה בכא מרכותו עשה מרריםיפים בארץ .הוא ודק
את ארצו לשנים עשר פלבים בממפר שבטי ישראו בבל פלך הפקיר נצב או
שר הפלך וב 5השרים האלההיו תחתפקידת שלמון אחר אשרישב בירושלפם
ויפקד ש5מה שרים לקבץ את המם בכל חורש משבמ אחר
 .ונם הבניע את
כל הגוים אשר לא נורשו מארץ ישראל עד זמן מלכותו וישימם למם לעבוד
עבורהו .הוא הרים קרן ישראל למעלה מעלה ויוציאם מעני ומשפלתע לרוי
פאר והרר ,וירעננ ישראלבימי מיבות שלמה איש איש על נחלתו תחתנפנו
וחחה תאנתו במנוחה והשקמ ולא נשמע קול תרועת מלחמה בארץ ויקבץ
קושר והון רב עד ש5א היהבסף נחשב בימי שימה למאומה ,ממולי בסף ש5
הכ4ט הטו עשר אסוה היו סונחים ברחובות באבנים ולא היו נננבות* ואף
חמשקל4ת שהיוביסי שלמה של 4הבהיו
י פאר והרר רב אלפ4
והמלך שלמהיונב ל4בדיכלו שאנן ושלוויחיחי
 .בל הגפשהע אשר נמצאו בהיכ6
משרהים וטשרתות שרהו אוהו ואת בגי ביחו
המלך נחשבו ישבעים אלף עשרוה ב 49וטאות צאן .מלבד תות אחרא2
סלעמים לבית המלך ונם הביא
ועופות שעש נשחשפידייום ביומו
שלמה 5ארץישיאל סוסים רובה מאר מארץ מצרים,ויעשלוא5ף וארבע מאאן
רכגושצים עשר אלף פרשים רוכביעל סוסים לדרות סוכנ'ם ליהם קרב,

סדרחיי שלסההמלך וסדרי טלכותובארץ.

(ה)

שהף או טן המלכים האדירים נוק לשלמה את בתו בת*ה לאשה וכן חקיפ
פרך צי 51שהיה אז נחשב למרך מלבים וגם לחכם נדול ,הוא שמח
י
מ4
בשמעו כי מלך שלמה ע 5ישראר ,כ חירם
אוהבו וכאשר
י ויהריעלרוי
מלך שלמה ברתו שניהם בריה אהבה*
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1

פתחי

שי

פלך טצרים שישלח לו אומנים שובים 3שכר שיוכלו לבנות את 3ית המקדש*
טה עשה פרעה* ננם כ 5האצטרלוגין שלו וצפובבני ארם שהםעתירים 5סות
כאותה שנה ושיח אותם אצל שלמה .כאשר באו לפני שלמה צפה ברוח
הקודש שהם עתירים למוה באותו שנה ,נתן להם תכריכיהן ושלחן בחורה
רמצרים ,ויכתב אל פרעה ,אפשר לא הי'יך תכריכין לקבור את מתיך הרי
לך הם ורוכריניהם .ויפן שלמה אל חירם מלך צור ויבקש ממנו שישלח 5ו
אומנים ובונים חכמי לב ונם שימכר לו עצי ארזים ועצי ברשים מן הלבנון
אשר בארץ צירון וחירם נעהר לבקשת שלמה וישלח  15הכל כאשר בקש
טמנו וחלף העצים נתן לו שלמה חטים ושמן לרב וגם עשרים עיר נוע לו
בארץ הנליל ,בערך מאהוחמשים אלף עוברים הפקיד שלמה רעבור במלאכת
בניןוובית הקרוש הזה ושבע שנים נמשכה המלאכה הגדולה ,והכל מלאכת
בנין בית המקרש בשנת האחת עשרה למככותו
הבנין הזה היה נפלא מאד ,לא היה כטוהוליופי בכ 5הארצותבימי8
ההם וגםבימינו לא נמצאהינל יפהכמוהו כ 5צורתהבית ארכו רחבווקומחו
וצורת כלכליו הכל מבואר בבהוב באר היטב* וודבהנמים נעשה להם בבנץ
ביה המקרש ,כי עלפי כחות הטבעית רא היו מספיקות שבע שנים לעשות
מלאכה גרולה ועזאת * אבל ראועיןבעיןכי מן השמים טמייעים להם בבנץ
הקרוש הזה* כי כ 3האומנים שהיו בונים לא מה אחר מהם ואף לא חלה
אחר מהם 3א נשבר 5א מגריפה ולא קרדום ולא חש עינו
אחר מהם*
גם לא נפתח איזורו ולא ניתק שרור נעלו של כל אחר טן האומנים ,ועור
היתה המלאכה כמעטנבנית מא5יה ועלתה כפורחת כי האבנים הגדולות נעשו
קלית ,והיה נראה כאלו האבן נומעת מעצמהועויה על הבנע* כיאף הרורעת
והמזיקים היו ממייעים את המרךשלמה בבנין הזה
ומלבר שהיו כלכרי בית המקרש זהב טהח -צפה שלמה גם את קטרוון
הבית פניטה עם זהב מהור .ונאמר בכתוב שהי' הזהב זהב פרוים* ופראן
החכמים שה" הזהב עושה פירותכי שלמה צר מן הזהב כל מיני אילמת
עץ פרי ונתן בהם כח רוחני ,שכאשר האילנות שבשרה יעשו פירות ,כמו
זהב,
כן אלו האילנות שבבית המקרש יעשו באיתו דתמן
שתםפליברדיקתהבשילת .והי
האי5נות משירים פירוהם ומלקפין אוהם וטניחים
כאשר בקש שלמה5הבנים הארון בבען קיש הקרשים לאהי'יכוי .יש
אומרים משום שהיו השערים שפ5יםי
ש אומרים שכרבקו השערים זה בזה*
אמר שלמה ב*ר רננוה ולא נענה ,פתח ואסד שאו שערים ראשיכם ווגשש

ש

דכריהיטים

(ן)

א ה "  4ה ה ה
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.

יש

אחרי שנשלמה מלאכת בנין בית המקדש אסף שלמה את ישראל
הישלימה לקדש את הבית ולחונ את חג חנוכת הבית* וכאשר היה אז יהודה
וישראל רבים כחו 5אשר ער שפת הים לרב אוכלים ושיתים ושמחים ,ובכן
ההאספו קהל גדול מאד מכל הארץ לחיג את חג חנוכת הבית ,ויעש להם
שלמה משתה גדול,ויזבחו זבחים שלמים הרבה מאד ,עשרים ושנים אלף בקר,
ן,
ומאה ועשרים אלף צאן ,ויחלקו לכל אחר מנה גדולה של לחם בשר ויי
51מען ה*אות לעםאיך שחביב לפני היוצר חנוכת בית המקדש התחיל שלמה
יחוג את החגשניימים קודםיום הכפורים ,ויהוגו את החנ הזה שבעת ימים
בשמחה גדולה מאד ,ולא עשו ישראל באוהה שנהיום הכפירים ,רק אבלו
זשתו ושמחו ביום הכפה-ים כמו בשאר הימים ואחרי כלוה חג חנוכת הבית
חנגו עוד שבערגימים אחרים של חג הסכות בשמחהגדויה וישמחו כי ישרא?
ביהר שמחה גדולה מאד ארבעה עשריום
 .ביום הראשון של חג החנוכה,
בא שלמה עם ישראל אל ההיכל הקרוש לקרש את הכית ורחנך את
שב
אז
כמ
ה
יח ,קרב שלמהלפני המזבחנגד ב 5קהל ישראך ,ויכרע על ברכז ,ויפרש
נפיו העצים ויתפלל תפרה ארוכה ונפלאה כמו שנזכרה בכתוב ,שישמע
א רהתרצן ולהתפלל בסקום הזה,
היוצר להחינת כ 5איש מר נפש אשריבי
א לההפלל בביה הזה,
יגם אל הנבדי אשר לא טעם ישראל דןא ,אם יבי
וצזקבי הפלהו בשמים * בתפלה דצפייאה ההצז הראה שלמה המלך לכרעמי
 .רק ק-בהם יהפצו ומובוטפ
הארץ ,שישראל אינם שונאים לשום אומה ולשק
יררשו .ופכל פקום היוישיאל דואגש ביבם אולי חמאו בזה שרחו אה

חנוכת בית המקדש.

.

1

פחוו עולם הנוא מ?ך הככור
בקשו השערים לרוצץ את ראשי ,כסברו שער עצמו אמר שלמה כך * אלולי
שאמר ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה וגם אמר ה' עזוז וגבור ה' גבור
סלחמה שאו שערים ראשיכם אמר להם שלמה התגדרו והתפתחוכי מלך
הכבוד עליכם .מיד חךקו לו כבוד ונשאו עצמן ונכנם הארון ויש אומרים
ש5א נענה שלמה עד שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך ,ומיד נענה .באוהו
שעה נהפכו פנישינאי ישראל כשורי קדרהוידעו בל ישר,ך
לו לוור
שנמחי
על אותו עו
ן של בת שבע *

אטרו השערים מי הוא זה מלך הכבוד ,ביר

דבריהימים
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יגעים

עי

ושש*דחקירהי

בבת פרעה אם היא ראויה להקרא גברת ום-כה יוהר משאר הנשים אשר
לקח .ובמשך שבע שנים האלה הביר בה שהיא חשובה יוחר משאד הנשיפ
ני היא היתה חכמה גדויה ובק*אה בהרבה חכמות יוהר משאר הנשים.
ושלמה החכם מכל אדם אהב מאד את לבב חכטה ,לכן בחר בבת פרעה
לעטר אותה בשם נברת ומ?כה וחננ עמה שמחת נשואיןי ולמען
י
פ
ת
ה
ש
י
בשמחתו כ 5ישראל כחר לעשות שמחה הזאת בההאסף כ? ישראל לשמחת
החגינה של חנוכת בית המקדש
 .ונם למען הראות לכל ישרא? שחביב לפגי
היוצד דביקותו עם ישראל והשראת שכינתו בגית המקדש ושמחתו ע5ישרא5
לבעביר זה כמשוש חהן כיה ,וכמו שררשו חז' 4עך הכתוב ויהי ביום
כלות משה להקים את המשכן .כלוה כהיב בכ*ף פתיחה ,ללמד שביתט
הקמת דמשכןהיו ישרא? ככלה הנכנמת לחופה .ובקש שלמה להראות ?גל
ישראל שזה הענין שהף אז אצל משה ביום הקמה המשכן נעשה עתה אצל
שלמה ביום חנוכת ב*ת המקדש
 .לזאה עשה תנ התונתו עם בת פרעה בליל
הדאשון ש? חנוכת הב*ת להיות לפני כל ישראל ענין חהונהו למשי שיבינו
*דו את הנמשל
 .ובעבור זה הסשיךזמן חנוכת הבית שבעת יטים כמו
 .ובכןאין להאשים נענין זה את שלבעע
שעושין שגעת הטי המשתה לנשואין
 .ווה המאערם את קדוש משיחנובענין ?8
המ?ךידידי-יה וא 5חנעו בטשיחי
אינו אלא מועה .כירעיון טהור עמיק ונשנב ממוד קרושים טמוןבעניןזה.
ומה שנזכר נטדדשים שנהשב 5שלמה ענין זה יחטא ושבשביל זה ע? על
דעוצ ש? סקום להחריב אתירושלים
 .כל זה היה מצד נת פרעה שלא העשה
בענין נשנב הזה
ראההלהיות
 .ושלמה המיך נכשל בה בשוננ על דרך
י
מ
מ
ל
שנבש? בשאר שי
ו 5עת זקנחעו* שלבעגור טר? קדיעאזו וטדל

האמנם שכפי הנזכר בכהינ התחהן ש"מה עם בת פרעה בתחלת במן
ביה המקרש .אבל לא חגנ את חנ הנשואין במשך שבעת השנים שנמשךבנין
בית דמקרש ,יהוא או"בעבור ש-א רצה שלמה יהקרים שום שמחה שלו
קידם השמהה של חניכת בית המקדש * או או5י משום שעריין 5א הכיר שלמה

שמהתהנשואין של המלך שלמהעם בתפרעה.

3ה)

,,-ן,,,,,-ן"

ראה היוצר את דאגת לבם יצאה בת קול 8ן השמ*ט
"מרו *כו5כםמזומניםלחייהעוים הבא'.
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יום הנפורים .וכאשר

דבריהיכדם

.

שמרתי יועה ליון שויז ומלומד

.

יי

ושבקש

נתורה והנון לנביאוה .וכיק שנא עע

שי

.

ברהירני בזה שהוא עובר במקום המטונף ועקם חוממו .ואיהא עוד בש'ם
ובמררש בשנשא שלמה את בת פרעה ירד המלאך גבריאל ,וישנורמין הם5אך
סיבאל ,ונעץ קנה בים והעלה ערי' שרטון ועליו נבנהעיר רומא ,א*רחוניא
שמניםמיניריקורין רקדה בת פרעה באוהו הלילה .ורבנן אמדי אלף מיני
ומד הבנימה לו בת פרעה והיתה מצוה לזמד רפניו באותו הלילה והיתה
אומרה לו ,בך מזמרין לפני ע'ז פלונית ,ובךמומרין לפניע"ז פ5וניתי ועוו
מה עשתה בת פרעה שטחהוו למעלה בהיברו מיןיריעה
תכ5ת הדומה
לרקיע שנקבעו בהבלמיני אבנים טובות ומרגליות שהיו מבהיקוהבעין
י
כ
ב
ו
כ
השמים ובל זמן שהי' שלמה רוצה לעמור היה רואה רמעלה אווען הבוכבים
וכמבר שעור לילה ,והיה ישן לו ער ארבע שעוה ביום ,ומפתחות שלבית
הםקדשהי
ו נהונות החה ראשו .ובאותו היומ נהקרב התמיר בארבע שעות*
שהף
והיו ישדאל עצבים
יום חנוכתביה המקרש וראהיו יבולין רעשות עבודת
בית המקרשמפני שהי' שלמהישן ,והי
ומתיראיםלהקיצו מפני אימת הם5בוה*
ה5בו והוריעו לבה שבע אמו ,והרבה היא והקיצה אותו ,והיהה מוביחתו
ואומרת לו .מה ברי ,הבריודעין שאביך ירא שמים היה ,עבשיו יאמרובן
בת שבע הוא ,אמו גרמה לו ,ומה בר בטני ,בל הנשים ש 5בית אביךכיון
שמתעברות שובאין דואוה פני המלך ,ואני דחקתי ונבנמתי כדי שיהא
:ן מרובן ומזורז בתורה* ומה בר נררי* בל הנשים של בית אביך ביע
שמתעכרות היו נודרות ואומרוה ,יהיה לנו בן הנון לכהצעת* ואני מחרוצ*

"ה.דבי על אפי וער חמתו היהה לו העיר הזאת ונו' (ירם" '5ב) א'רהילל

4

וזה רשון המדרש רבה מפדשת שמיני ומפרשת בהעלחך  ,א*ריודן בל
ן,ובאותו הלילה
אוהן שבעה שנים שבנה שלמה בית המקרש רא שתהבהןיי
ן באוהש
שהשלים מלאבת בית המקרש נשא את בתיה בת פרעה ושההיי
הלילה* והיו שם שתי צהרות ,צהלת שמחת בית המקדש וצהרת בת פרעה,
וערתה צהלת שמחת בה פרעה יוהר מצהלת שמחת בית המקדש
 .והיעו
שאומדים המשר .הבל מחניפים למלךן אמר הקב*ה של מי אקבל ,של אלו
או שר אלו ,באוהה שעה עלהה במחשבה רפני הקב*ה להחריב אה ירושלים*

המצרים והמביןיבין בל זה מן

המרדשים,

~~ו לא לו עת ורא כח הצמצוםלרהחפיל
יזהלחקיר ולעיין בדדכי
נשיו ותהרובותיהן לרעח מה שממון בלבבן .ובן הי' כואת בימינעוריו עם בת
פר;ה שאעפ"י שגהניירה היתה קשורה עריין באהבת עבודת אלירים כדרך

המייבענהיינ'ףשכלייםדוחניים ,ומחשבהוהיהה רבעוצקמהותמיוכעגיניםנבוהיםמאד.
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יטדה

1

ויבא שלמה אה קרשי דור אביו וגו' אה הכמף ואה הוהב ואת הכלים
בתן באוצרות בית ומ מפני מה לא השהמש שלמה עם האוצרות שהכין דוד
אביו לצורךבנין הבית .אמרו בזה כמה מעמים
 .יש אימרים בשביל שאם
יחרב בית המקדש ע*י מלחמה לאיהיו אומות העילם אומרים .דור החריב
בתי אלהינו והיציא שלל והון רב מהם ועשה לו מוה בי
ת המקדש *
שלמה~
דוד לפיכך לא רצה ערג
התעוררו אלהינו ונקמו את נקמתם והחריבובנין
לקחת אוצרות אביו לצורך בנין בית המקדש* ויש אומרים שנענש דור על
שלא פתח אלו האוצרותלהזין ולהחיות בהם נפשות ישראל בשלשתהשנים
י
ש
הרעב שהיה בימי דוד* לפיכך מאם היוצד באוצרות האלה ויש אומרים
שבשביל שאלה האוצרות קבץ דוד בכח החרב המקצרימיו של האדם ,ובית
המקדש נעשה להאריך ימיו שו האדם* אמר שלמהאינובדין לעשות בית
המקדשמ
ן כמף ההב של חרב המלחמח*
ויקח שלמה אה כל האוצרות שהניח אביו לצורךבנין בטע המקדש
ושמנם בתוך הטערה של קבר אניו ,ולאידע איש זר טקום ההוא שנממן ב4
האוצרות
 .רקנגלה זה הסוד רמלכי בית דוד בלבד,ומיכי בית דוד כחשרו
א4שר לו4ני המוד הזה ,ולאחר חורבן בית הראשן שפסקה סלכות בית דוו
משבד נ*כ הסוד דשה ,אחר שנבנה ביההשני ובוגתשמונאו נמ 15המלכחן על

.

מעשה הנפלאשהטמין שלמה המלך אוצרהעדוד
אנבהי
ם
בהמערה של קברדור אביו ,והוררםהמלד בקשלכ
לשם וניוק

(ט)

" א " א ל ה

לעמור בה ,נךהיהכיון שנבנם ירבעםלמלביה ,סיר ויאשם בבעל ונף.

אי

כי

הנניא ואמר לאביך* הנה בן נולד לך ונו' .כי שלמה עוה שמו .היתה כל
אחת נודרת ואומרת .אם מעמדת אני הבו שלמה .אני סקרבת
49בנות
ן,
שבתורה ועכשיו עמדתי וקרבנותי בידי ,ואתה יש
תתן לנשים תילך
ו
ח
מ
נ
י שהיו שמופים בזמה
מן העולם*
אמרה לו ,בני ,דור המבי עויר
ויש אומרים ירבעם בן נבט עמד וכנם שמנים אלף מתוך עשבמו בכנם רשלמה
והוכיחו וביישו בפני רבים .אמר לו הקב'ה ,למה אתה מוניוצ וטבתשן
ברבים ,נשיא הוא בישראל ,חייך שאני ממעימך משררותו ואין אתה יטל

א

דבריהימים

.

1

1

קשה וצרה גדולה ער *שרא.

1

1

1

.

1

1

המש*ח

ליעקב שהורדס נלחם עם החשמונאים והרנ אוהם אזנילה אחד מהם רהורדם
וה הסוך בשביל שיניח אחז בהיים ולא יהרגנו
 .אבל אחר שנורע להורים
י את הפוד! "חייב מיתה אתה ,בשביל שעברת
שה הסיד אמר לוה שנלה
ל
על החרם .ועוד שאםאניחך בחיים אז תנלה זה הפוד גם יאח
ר זולה*" *
ובערמה זו הרג גם אותו בתרבו אחד זה הי' ווז שנצרך הורדם לעח,ד את
השרים אשר ברומא שיפייעוהו למלקי בירושלים ,אז הוציא נם הורדםוו

כאשר מלך הורדם בחזקתהיד על יהודהוירושלים ,לא ידע מזה השר.
ן עשו חרם ביניהם שלא
איה הוא מקום האוצרות,כי לא רצו לגלות לו ,יע
לגלות זה הפוד לאיש זר ,אשר לא יחשבבין הכהנים הגדולים .והיה עת צרה

1

טבוא אל מערה אחרה ושם מצאו מונחים בל האוצרות שהממין שלמה המרך*
הוציאו משם שלשה ארפים ככר כפף ונתנו לאנמיוכם וירך מאתם לארצו מאז
והלאה נשאר זה הפוד אצל החשמונאים כהמם הנדולים שמסרו אחך לשני
במוד מודות איה הוא בדיוק מקום האוצר.

1

1

שהציר להם מאד

*הורהוירושלים ה" עת
המלך אנמיוכם ,והקיף את ירושליםבחיוו הגדול ,ונעשה רעב בעיר יהיעצו
בית חשמונאי עם הסנהדרין מה לעשות ,כי מפה ידם לצאה ולהרחם עם
אנמיוכם .והחלימו לשהדו בכסף שילך מאתםי וישלחו שלוחים לאנסייכם על
אודות זה והשיב שכאשריהנו לו נ' אלפים ככר כפף ילך מהם לארצו ולא
הי' להם לישראל מקום מאין רגבות הו
ן רב נזה*
הי' שםזקן אחד בן מאה ועשר שנים ,עמנואל שמו .ויבאלפני הבהן
הגדול ויאמר לו שהוא יודע שנממן אוצד גדול בתוך המערה של קברי מלב9
 .ולא במערה היותר פנימית שנמצאים שם הקברים אלא במערה
בית דוד
קדומה וחיצונה .אבל אינו יודע בדיוק איה מקום האוצר * ע*כ יעץ הזקן
שהכהן הנדור הלבוש בחשן המשפט יעשה שאלה לשמים  ,שיודיעו לו מן
השמים לצורך הצלת כלל יושראל איה מקום האוצר הכהן הנדול עשה כרברי
הזקן ובאהלו תשובהנזו.:התכה אשר בנה נת ש~ש מאות אמה ארכה ,חמשים
אמה רחבה ושלשים אמה קומהה 1הבית אשר בנה שלמה ששים אמה ארכי,
עשרים רחבו ושלשים אמה קימתו .צא וחשוב וישאר לך שנים מן הדרום,
ואחד מן הצפון .שתי הקומות החבר מול פניך ויהפר לך אמה מזה ואמה
מזה תעמיק שלש אמוה ,תגביה אמה אחת ויתנלה לך מקים האוצר*
הכהן הגדול עם הפנהדרין עיינו וחקרו ,דרשו יהשכילו ,איך לחשוב
'להבין הוכן ההשובה וילכו בההבא לפי חשבונם ויחפרו וימצאו במקום ההוא

*
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אחרי

את מתנגדיוויכריעם ויכניעמ תחתיוי
כעבור איוה שנים אחר המעשה ההוא חשק הורדס ליכנם אל תוך
המערה היותר פנימית שנמצאים שם קברי מלכי בית דור* ויאמר בלבו
 .הלא
גמ אנכי מלךער יהורהוירושלים ,וגםאנכי בניתי בית המקרש כמו שלמה
המלך ,ולמה ימנע ממני מלבוא אל תוך המערה הפנימיה לראות קכרי
מלכי ביה רור ,ולמה ימבעממני להכיןלי בחיים מנוחה אחרי מותי ,רחצוג
לי שם קגר יפה כמו שעשו מלכי בית רורי ויבחר לו הוררם שני נערים
אנשי חיל ,נתן ביריהם אבוקוה של אור אשר לא יכבו מכר רוח וילך אתם
בסתר אל הוך המערות של קברי מלכי ביה רודי וכאשריש שם איזו מערות,
סערה לפניםמן המערה ,התנהג הוררם עמהםכךי הוא צוה עליהם ללכה לפניו
בראשונה הרחק ממנו .ובאשר ראה הוררם ממרהק ששני נעריו עברו בשלום
מערה הראשונה ומתחילים ריבנום לשניה ,אז נכנם הורדם למערה הראשונה*
וכאשר עברו הנערים מערה השניה בשלום והתחילו ליכנום למערה השלישית,
או נכנם הוררם למערה השניה .והסוף היה שבקשו ליכנו
ס עוד למערה אחת *
ויהי כאשר אך פתחו את הדלת ,פרץ משם אש להבה בכח וברעש גדול
סאר ונשרפו הנערים כרנע ,ומכח הרעש של פרצת השלהבה השלכו משם
נויתם של שני הנערים הגשרפים במרחק רב ער המקום שעמר שם
הווידםי
כאשר ראה הוררם את השלהבת הגדולה והנוראה ושנשלכו לפניו גויות
נעריו הנשרפים ,נתבהל מאר ואחזתו רערה ויפול על פניו ער שלא נותרגו
כח ללכת חוצהמן המערה עלרגליו ,רק זח 3עצמו עליריו ורגליו ערלחוץ
המערה ,ושם נתעלףובקישוי גרול החיו אוהו והשיבו רוחו אליו .אבל שלשה
ימים אחר זה לא היה יכול לדבר מאומה ולא הי' יכו
ל למפר מה שקרה לו*
רק ביום הרביעי החזיר לו כח הריבור ויספר כל מה שראה אז פקד להוציא
ועכףמן המערה שני גויות הנשרפים וראו כלם שהיו כמו גחלי אש ולמען
נפר ער מעשיו ומחשבתו הרעה בנה הוררם אחר כך ער פתח המערה מבחוץ
גנין נרול ומפואר עם פתחים שר ברזל מצופים זהב אמנם מ "4ההוא
יהלאה ,כל מה שעשהלאהיהברעהשלימה והתנהגכאיש מוכה בשגעון ,וכל
הי'
ימיו מ"א כעס ירוגז עם הרבה מכאובים ,ולא טוב היתה אחריתוי ומאז
עד היום הוה לא נכנם עוד איש זר בסערה הפנימית של קברי מלכי בית

המערה ההוא שלשת אלפים ככר כסף וישלחם לרומא .ובכח שה נצתרירו1,
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רברי הימים

1

ביותר

.

אחרי כלות שלמה כל עבודת בנין בית המקדש ,החל לבנות עבורו
היכל גדול נהדד ומפואר * ויען כי לאהיה זה בנין של מצוה כמובנין בהן
המקדש התעצל מעם שלמה המלך בכנין ההיכל וארכה עכודתו עד שלש
עשרה שנה* ויהי כנין נפלא ומפואר מאד מאך כמכואר גדלווהבנ.תו בכתוב
מלכי אומות העולם מנל קצוי ארץ כאו לדאות היכל שלמה ,והתפלאו מאד
עליפיו והדרו ,על מרבית זהב כסף ונחשתאכנים פוכות ושאר פגילות המלכים
שנמצאי כהיכלו אשד כלו אומר ככוד וכאשר ההפיאו נים על הדדתדינל
כבודו השהוממו עוד הרכהיותרעל הדרתככוד כסאמלכיהו.ככתובויעש המלך
כסא שן גדו 5ויצפהו זהב מופז * ויעןכי לא נמצא כספרים המצוים במדינוהנו
ציור תבנית הכסא לכל פרמותיה ,ואף גם בהתרגום שני יש הרבה דכדים
מעורככים בענין הכסא' על כן יגעתי בזה חפשתי חקרתי ודרשתי כמדרשים
שונים וכספרים מדמונים והוצאתי מהם ?יור הכנית הכסא בשלימות לנל
פדמיה,
וזה מעשה הכסא .הכסא היה גוזל מאד כמו היכל גדול וגכוה* והוא
נחלק לשיש ח5קים ,החתים ,שנים ,ושלישים .לא היה להכמא רק שני
 .וצר האחור
צדדים ,פנים ,ואחור ,צד הפנים היה כתבנית חצי גורן עגול
היה ישר ,כרמיין הקשת ומיתרו ,לצד האחור של הכסא ,שהוא המיתר וצר
הישר ,היה בערך קרוכ לחמשים אמהמן קצההימין עד קצה השמאל ,שהוא
אדכו של הכמא .ולצד החצי עיגול שהוא הקשת היה בערך קרוכ יחמשה
ישבעה אמה .ומן אמצע צר הישר ער אמצע צר הקשת ,ער השטח של
התתרה חלק האמצעי שר הבמא ,אשר שם עמרו ע"ב כסאית 5משפט ,היה
בערך חמשה ועשרים אטה ,שהוא רוחכ הכסא ,ותחת חלק התחהון הכמח
שישלשים
במקוםהימיד שלו הף רחבומן אמצע המיהר עד אמצע הקשת בערך
אמה ,וארכו של הימוד מתחת היה כמו ממעל בערך קרוכ לחמשים אמה,
וכפי המביאר ככתוכ עשה שלמה אולם גדול שיעמד שם הכמא .ונקרא ככהוב
אולם העמודים או אורם הכטא שה" חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו
כמכואד כהכתוכ ,נמצא שהכמאהיה ממלא את כ 5ההלל של האולם * ולפנו
אורם הכסא כנה שלמה עוד אולם גדול שנקרא או5ם המשפט כמבואר בבתוב
והוא היה עכור כל העם הכאים למשפט והכאים יראות המשפפ
 .אמנם ל8
עפר הבמא שם תמיד באולם המשפט
 .כי בעת שהיה שם אויר מחניק משם

(י)
היכל שלמהותבניתכסאמלנותו.
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היכלו * ואז כאשר ישב שלמה על הכסא הזהביחר עם כו הסנהררין ,רהק
באצבעו על איזה כפתור הקבוע בהכסא ,והיכף נסע עם הכסא החוצה ,ולמקום
יחפץ שנו ,ונעשה זאת ע"י מוכני נפלא אשר פעלה פעולות שונות על
אש
יא בכח עלעקטרי * והמוכנות של העלעקטרי היו קבועות וטמונוה בחלל
הכס
הכסא של חלקו התחתון ,והכסא עמד ער רגלים שהי' קבוע בקציהם גלגלים,
שהיו כסעשה אופן בתוךהאופן ,כרישיהי' ביכולת לנסוע עם הכסא בכל צר
נובה הכסאמן יסורו עד התחלת הכפה אשר ממער להכסא ,היה בערך
עשר אמות הא כיצר  1חלק התחתון של הכסא ה*ה גבוה ש5ש אמוה* ובהצר
ש5פני הכסא היה לו שש מעלותמן היסוד של הכסא עד התחית שטח חלק
האמצעי של הכסא כל מעלה היתה גבוה חצי אמה ורחבה קרוב לאמה
ובכןהיו תופסים כל השש מעלותמן רוחב הכסא בערך חמש אמות* ולזאת
לא נשאר על שטח חלק אסצעי של הכסא מן אמצע המיתר עד אמצע הקשת
רק בערך כשה אמות .אבלמן מרת אורך הכסא לא נחסר כלום בהשטח של
ח5קו האמצעי ע"י השש מעלות* והן ביסור הכסא והן בהשטח של הלקו
האמצעי הי
ה מרת ארכו בערך חמשים אמה*
שנים עשר אריים עומדים שםעל שש המעלות מזה ומזה .והיו נעשים
ק זהב טהור ,ולעומתם שנים עשר נשרי זהב טהור * וכך הי' סדר עמירתןנ
בצר הימין של כ 5מעלה עמד אריה זהב ,ולעומתו עמד נשר זהב פנים
בפנים ,וכן בצר השמאל של כל מעלה עמר אריה זהב ולעומתו עמר נשר
"הב פנים בפנים
 .וכך ה" על כל השאר מעלוה* ועור מלבד זההיו רבוצקם
על המעלה הראשונה באמצע המעיה מצר אחר שור זהב ולעומתו אריא
זהב פנים בפנים ,על אמצעיה מעלה השניה רבץ מצר אחר זאב זהב,
י
ה
מ
ו
ע
ל
ו
רבץ כבש זהבפנים בפניםי על אמצעית מעלה השלישית דבץ מצר אחר נמר
זהב ,ולעומתו רבץ גמל זהב פנים בפנים ,על אמצעית מעלה הרביעית רבץ
מצר אחד נשר זהב ,ולעומתו טוום והב פנים בפנים* על אמצעית מעלה
החמישית דבץ מצד אחד חתול זהב ,ולעומתו תרנגול זהב פנים בפנים על
אמצעית מעלה הששית רבץ מצר אתד נץ זהב ,ולעומתו יונה זהב פנים
בפנים ,נשלם בזה חלק ההחתון ש 5הכסא.
ק
קק
ק
ה1
לק האמצעי של הכסא כבר נזכר לעיל שהיה בדמותהציעיגול כםומיתר
פן
האחור של הכסא הוא הםיתר קרוב לחמשים אמה ארכו
 .וצר
קשת*
הננים של הכסא הוא הקשת קו של חטשה ושבעים אמה יסוב אותו ,הקו
אשר

ניותר נתוך האולם בחר שלמה המלך לשבה ולשפוטבתיך חצר גרולשהיהלפנ4
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העגול הזה ה" מצופה עם שבכת זהב מהור מעשה פמורים ציצים פרחים
ושושנים מצוירים עמ הגוונים שלהם ,והיה נראה באילו באמת הם צומתים
שם .וממביב לראש העגו 5הזה ה" דובץתנין גדול של זהב שש אמות
אדכו והי מצויר עם הגוונים שר הנין ,והי' נראה כמו תנין חי רובץומקיף
את הראשהעגול ש 5הכסא על ראשהעגול הזה עמד כסא זהב מופז ,משובץ
כלו עם אבנים מובות ומרגליות וכל מיניאבן יקרה ,שהיו מתנוצצים ככובבים
 .וזה הכסא נועד לישיבת הםלך שלמה .השתי ידתע
ברקיע שמים טהורים
אשר מזה ומזה למקים השבתהיו נעשים מן שני בנות הים של זהב פההר,
הנקראים *דלפנים' .ובלשונות העמים נקראים שרוזאלקא" .שהם בריות הים
אשר הלק העליון שלהם הוא הבנית מין אנושי ,וחלק התחהון שלהם הוא
תבניתדג .ושני הדלפנים האלה היו ממולאים עם הרבה מיני בשמים* ולא
י שם במצב העמירה ביושר ,דק שתלק ההחתין שלהם שהיה כתבנית דג
הי
8י במצב השכיבה אצל מקום השבה מזה ומזה* באופן שיוכל המלך לסמך
אתידיו עליהם
 .והיו מצופין חצין עם לבוש משי של גוונים כאלה ,שהוה
נראה לכל כאילו מתנוצץ עליהם קשקשים
 .ותלקהעליון שלהם תבנית
י
ש
ו
נ
א
ה
לא ה" מצופה והי' במצב העמידה ,מפים עם ראשיהם זה לזהפנים בפנים,
רחוק מעמ אחד מתבירו ,באופן שכאשר הי' המלך יושב על הכמא ,היו
מיות של שני דאשי הדלפנים סמוכות לאזני המלך ,ומוציאות רית מובונעים
 .ואצ5
מן המיני בשמים אשר בקרבן ,והי' נראה כאלו מלחשים לאוזני המלך
השתי ידות אשר מזה ומזה היו עומדים שני אריות זהב ,אתוריהם אל צר
 .ועיניהם המפיקים אימה לאיניתווירניעו
האתור של הכסאופניהם לצד הפנים
בחוריהם אף דגע ,רק שהיו מתנועעים שםוהיה נדאהכאילו מבימים עלהעם.
 .שנים עשר מצר
בצד האתור של הכסא עמדו ארבעהועשרים גפני זהב
אחר של הראש העגו 5ער קצה הכסא .ושנים עשד מצדו השני גם בן ער
קצה השני ש 5הכסא ,גובה האילנות ה" מן שלש ועד ארבע אמות * בין
מאילנות באמצע אתורי הכסא ,לעומת אתורי ראש העגול של ד,כסא ,עמדר
שני עמורי שישיפים מאד וכותרת זהב לכל עמוד* נוכה העמודים מלבר
הכוהרות

1

אמה* מטביפ

אשרמן אמצע המיתר ער אמצע הקשת שכנגדו ארבו כ*ה
סביב לשמח הכסא ממעל היתה קבועה שבכה או סורג של זהב נבוה אמה*
הכתיב אומר *יראש עגו 5לכסא מאתריו ,וידות טזה ומזה אל מקיםהשבת.
ושנים אריות עימדים אצל הירות* זה הראש העגול הי' סמוך בערך קרוב
לשחי אמות לצד אחורי הכסא באמצעו* והיה תופם שתי אמות על שתי
אמות עגולות הגובה ש5ו היה חצי אמה שש אמות של הסובב מן הראש
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הכותרות ש?הם היה ול אמות ,הריוח של בין שני העמודים האלה ההמ
בערך קרוב לשו,י אמות* על שני העמודים מתחת להכותרות היה מינח לאו
זהב רחב אמה ,ועל הלוח עמד ארון קודש של זהב טהור עם ממר
ש
ירה קטנה יפה מאד .על שני כוהרות העמודים עמדו שני נשרי זהב גדו?יפ
הו
מזה אחד ומזה אחד ,וע? ארון הקורש עמר נשר גדול של זהב והיה תופם
בפיו את הכתר מלכות .ומן הלוח הזהב שעמד עליו ארון הקודש ,יצא
נעין קנה בדמות חצי עיגול כמו קשת ,לפני פתח ארון הקודש מתחת ,ולא
הין פני הקשת נוטה למעלה כי אם אל מול ראש העיגו 5של הכמא ,ועל
ד~קשת הזה עמדהיונה גרולה של זהב ,פניה כ5פי העם.
בין שני עמודי שיש ההם ,משוך כעט לצד הראש הענו? של הכפא.
ולא בסוך ממש ,עמדה מנורת זהב טהור גבוה מן מ ער ד' אמות ,והיהה
ן המנורה של בית המקדש עם הכפתורים ,הגביעים יהפרחים,
עשויה כדמיו
ורק בזה היתה מנורה זו נשתנה טן המנורה שלבית המקדש ,שהיו יוצאים
מצדה האחר שבעה קנים ,וכנגדם מצד השני יצאו נ*כ שבעה קנימז ונוף
' גבוה יותר מן הי"ד קנים ,ועליו קערת זהב,
הטנורה שהוא קנה האמצעי הי
ובתיך הקערה עמד כד זהב טהור עם שמן זית זך כתית למאור? ,צודך
המנורה של בית המקדש ,בין שני העמודים בתוך ממש עמד שלחן זהב קטן
זהב
עם כסאאשי ישב שם פופר המלך ,אצר המנורה עמד חבית קמן
י
ש
מלא עם שמן זית זך ,לצורך הארת המנורה
הכסא ,על חבית זהב הזה
י
ש
ויה מצויר תבניתעלי הכהן הגדו? ,ושני לוחותשי זהב כדמות ענפי עץ
יצאו למעלה מן חבית הזהב ,וע?יהםהיו מצוירים תבניה שני בני עלי חפני
ופנחם ,עלשני הענפים האלההיו תלוים שני פכים זהב רשאוב עמהם שטן
מן החבית .ועליהמ היו מצוירים תבנית שני בני אהרן נדב ואביהוא ,וע?
שבעת קני המנורה אשר מצד אחד היו מצוירים תבנית שבעה אבות העירם,
שהם :אדם ,נח ,שם ,אברהם ,יצחק ,יעקב ודור .ועל שבעהקני המנורה
אשר מצד השניהיו מצוירים שבעה חפידי העולם ,שהםן לוי ,קהת ,עמרם,
משה ,אהרן ,אלדד ומידד.
בצדפני הכמא שהיה כחצי גורן עגול אל מול פני שלמה המלך עמדו
שבעים כפאות זהב עבור הטנהדרין .חמשה ושלשים כפאות מצד אחד וחמשה
ושלשים כפאות מצד השני .רוחב כל כפא אמה .בין כסא לכמא היה טעט
ריוח ,באופן שנשאר באמצע הקשת מקום פנוי רוחב שתי אמות ,ודרך שם
עלה המרך שלמה לשבת על כסא מ?כותו .ועיד שני כטאות זהב ,שהיו מעט
גדוליםיותרמן השבעים בפאות ,עמרו מזה אהד ומזה אחר אצל שני האריוון
שעמדו
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8עמדו אצל שתי היד,ת ,והם היו מוכנים לשבת עליהם הכהן הגדול וסגןש 5הכסא ,
הבהנים ,פניהם ב5פי הסנהדרין והעם ,נשלם בזהחיק האמצעי
הלק הש5ישי שהוא חלק העליון ש 5הכסא ,היהכעין גג בדמות ביפה
ענולה ,ממעל חלק האמצעי שר הבסא לעומת אמצעוהו * מן שטח קרקעת
הלק האמצעי של הכסא עד שפת הביפה שמ5מטה ה" שבע אמות .מדת
נובה של הכיפה עצמה הי' ש5ש אמות ,מן קצה אחד ש 5שפת הכיפה
שמלמטה ער קצה שפת הכיפה שכנגדה היה חמשה ועשרים אסה ,הכיפה
היהה נקבעת ונשענת ער שתי קשתות' רג5י הקשתוה עמדו שתים מהן על
ושטח קדקעת ח5ק האמצעי שך הבסא לצר אחורי הבסא ,רג 5אחת מקצה
סזה ,ורגר השני מקצהמ,ה ,ועוד שתי רג5י הקשתות עמדו עלשני המקצועות
 51מע5ה הששיה ,רגל אחת במקצוע הכעלה מזה ורג 5השנית במקצוע
ו מונחים ונקבעים זה ע 5זה באלכסון,
המע5ה מזה ,הקשתתע הי
אם
י
ש
מ
ל
3תפומ שצד אחורי הכסא שהוא המיהר היה צר מזרחי ,ופני דכסא היה ?ר
סערבי ,באופן הזה נוכללצייר שקשה אחת עמרו רגליה ,אחה על שטח חלק
האמצעי רצר אחורי הכסא בקרן דדוםית מזרחית ,ורג 5השנית לצד הפנים
ש 5הכסא ע 5מקצוע מעלה הששיה בקרן צפונית מעויבית ,וקשח השני עמדו
רנ5יה ,אחת עך שטח חרק האמצעי לצד אחורי הכסא בקרן מורהית צפונית*
ירגל השנית לצד הפנים של הכסא על מקצוע מעלה הששית בקרן מערבית
דרומית,
ארבע רגלות הקשתות 5אהיו דומוה בהואריהן ,בי שתי רג5י הקשתות
שעמרו לצד פני הכמא על שני המקצועות ש 5מערה הששית ,היו רחבות
בערך חצי אמה ועבית בערך נ' אצבעות ,ולא היוחיקים ממע 5רק שהיה
סמעל ע 5השפוע שלהם בעין שניים וחרוצים בדי שבאשר ישב שלמה על
כסאו ,יוב5ו האריות והנשרים העימדים ע 5שש המעךות5 ,טפם ולע5ות דרך
שתי הרגלים האלה על הכיפה ממעל* ושאר שתי רגלי הקשתות ,שעמרו
לצד אחורי הבסא על שטח חלק האמצעי ש5ו בשני קרנותיו ,היו עבות
יענולו
ת* שתי הקשתוה האלה לא ה*ו מן והב רק מן נחשת קלל,
הכיפה עצמה לא היתהיכי5ה לשמש במקוםגנ 5חסות עך הכמא מגשם
ומטר ,בי היהה נעשית מן חוטי נחשת קללבעין שבבה מעשה ארג ,ובין
החוטים היו נקבים מרווחים ,והחוטים היו קרועים ומחוברים א 5שפת הכיפה
שם5מטה ,שהיהה מן קנה זהב עגוך ועב ,אשר קו מאה וחמשים אמהיסוב
אותו ,והכיפה היתה נעשית רק 5נוי ולהפ5יא נפלאות .בי כאשר ישב המרך
שלמה על כסאויהק באצבעו על איזה כפתור ,ואז קמו שנים עשרהאריים
ושמם
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בדיוק את המקום שנצרך להציג עליו הרגר בראשונה ,וכאשר התחיל המרך
שלמה לעיות ע 5הכסא והציג כף רג'ו על המעלה הראשונה ,היה שור
הזהב ,אשר רבץ על המעלה הראשוננש ,מציג דגל המוך השנית על מערה
השניה
 .ותיכף עשה כן הזאב הרובץ שם על מעיה השניה ,שהציג את רגל
המלך על מעיה השלישית .וכן עשה הנמר שער מעלה השלישית  ,יכן עשה
הנשר שעל מעלה הרביעית ,וכן עשה החתול שעל מעלה החמישית * וכן
עשה הנץ שעל מערה הששית ,וכאשר עמד המלך על שמח קרקעה חלק
האמצעי של הכסא ויקרב אל מקום שבתו ,אז עפואליושני הנשרים הגדולים
העומדים על שני עמודי שיש ,והיו לוקחים את המלך תחהזרועותיו ומעלים
אותו ומושיבים אותו על הכסא שעמד על הראש העגור של הכסא
כנזכר לעיל * ואחר שישב שם המלך רהק באצבעו על איזה בפתור
ומיד היה מעופף אליו הנשר הגדול העומד על ארון הקודש עם הכתר מלכות
בפיו והיה הנשר לוקח את הכתר ונהן אותו ע 5ראש המיך וחזר למקומו.
ונאשר בקש המלך ללכת ממקוסו הזר הנשר וחטף בפיו את הכתר מעל ראש
הסלך ושב עך טקומו*
אחר

סדר העליה על הכסא דרך שש המעלות לא ידע איש

הסוד הגדול
י
ש
זולה שלמה המלך ברבדו ,ואך הוא הבין והכיר בחכמתו הגרורה רצמצם

פעולורצהנוראות דהנפלאות שנראועל כסאשלמה.

פעלה הכסא.

עי

עי

ושנים עשר הנשרים העומדים
שש מעלות הכסא ,והיו מטפסים ררך שרו
רנלי הקשתוה שלפני הכסא ,אשר עמרו על שני המקצועות של מעלה הששיוצ
והיו עולים ויושבים על הכיפה ממעל בסדר נקון ויפה זה אצל וה ,זוג זוג,
אריה אצל נשר ,ונשר אצל אריה* וכאשר אך בקש שלמה לררת מהכמא,
דהק כפתור אחר ,ואז יררו האריים והנשרים טן הכיפה נם כן ררך אותן
שתי רגיות הקשתות של פני הכסא והלכו ועטדו על מקומם ומשמרהם על
מעלות הכסא .מן ראש הכיפה למעלק יצא מקר זהב עם דגל זהב שהיה
מצוירעליו כעין מגן דוד ,ועל קצה המקל של הדול ממע 5עמדה יונה ש5
זהב האוהזת בפיה נץ זהב ,וצואר הנץ ההוב בפי היונה  ,נשלם כזה
השרישי של כסא שלמה ועתה אזביר הכעולוה הנוראוה והנפלאות אשו'
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האריות שואגים ,השור נועה ,הזאב נוהק ,הככש פועה ,הנמר ?ועק ,הגמל
נאנח ובוכה ,החתול מיללת ,הטוום מיבבת ,התרננול קורא בקול עוז ,הנץ
טצפצף ,היונה רועשה וכ5ם מכקשים לחטוף את לב העדים ולאיים עליהם
 .ומיד נופל עליהם אימה ופחד ומהרהרים תשובה כלבם
שלאיעידו עדות שקר
ואומרים האמת הטהור.
אומות העולם אשר שמעו את שמע שלמה הכלך ,כבוד
כל מלכי
היכלו ,וכסא מלכותו ,הורו והדרו ,היו באים ממרחק להשתחות רפניו והיו
משבחים ומהללים למי שברא העולם ,ומפארים את עם ישראל ,ואומרים אשרי
העם שככה לו אשרי העם וגו' .וכאשר עלה נבוכדנצר פלך בבר והחריכ את
ירושליםיהגלה את ישראר מארצם ,נטל עמו כסא שלמה .וכשכקש זה הרשע
לעלות לבתע 5הכסא ,לאהייודע הסודבאיזה הסקום נצרך להציג בראשתה
את

ועוד הראתה הכסא פעולה אחת נפלאה מאד ,שכאשר ישב המלך על
המשפט והכיר ברוח קדשו שכאו לפניועדי שקר להעיד שקרלפניו ,אז דחק
המלך באצכעו על איזה כפתיר ,ומיד נעשה רעש גרור מן החיוה והעופות
שעל הכסא ,כאלו רצו כלם לכלוע חיים אה העדים ולקרוע אותם לגזרי
ם*

אחר שעשו הנשרהם את פעולתם ,דחק עוד המלך באצבעו על איזה
3פתור ,וטיד פתחההיונה שעמרה לפני ארון הקורש את פתח הארון ולקחה
טשם ספר תהרה קמנה ועפה על ברכי המלך ,ויקח המלך ממנה את הספר
תורה ויהנה בחיקו והיונה חזרה ער מקומה .וכאשר בקש המלך ללכת משם
חזרההיונה על ברכי המןך ולקחה ממנו את הספר תורה והניחה אותה כתוך
ארון הקודש ושוכ חזרה לעמוד על מקומה ומשמרתה לפוי ארון הקיד
ש*
אחר שעשתה גםהיונה את פעורהה שוב דחק המלך כאצבעי על איזה
כפהור ,ומיד התחיל התנין הגדול ,הרובץ ממביב לראש העגול
הנסא
י
ש
אשר שם מושב המלך ,לזחור על בטנו כמו הנין חי ,וכך זחל על הקרקע
בהיקף מסכיכ לראש העגול של הכסא פעם אחר פעםכלי מרנוע ,ואז היו
השנים עשר אריים ושנים עשר הנשרים ממפם.ם זה אחר זה ,זונ זוג ,אר
ונשרו ,ארי ונשרו ,על שתי רגלי הקשתוה ,שעמדו על שתי המקצועות שג
מעלה הששית ,והיו עולים דרך שם על הכיפה אשר ממעל להכסא ,ויעמדו
ה ,ער שכקש המלך ללכת משס,
שם על הכיפה מסכיב סביכ כסדרנכון ויפ
ואז שוב דחק המלך באיזה כפתור ,ומיד נח התנין על מקומו וחסק מלהזחיל,
וגם שנים עשר האריים ושנים עשר הנשרים ירדו מעל הכיפה דיך אוהן שתי
רגלי הקשתיה ,וחזרו כלם על מקימם ויעמדו על משמרתם ער שש מעלות
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ב5תי ספק שלא היה יודע איש בעולם מוד הכסא עם כל מוכנותיה
שהיוטמונים בחלל חלקהתההוןשלה.וגםלאהיהיודעאיש הםודשלסדרהעליה
על הכסא ,כי אם שלמה המלך בלכדו* ומה שהיה על הכסא ע"ב כסאות
עבור הסנהדרין וכהן הגדול וסגן הכהנים .זה הוא לבעבור שהם ערו על הכפא
באופן אהר ,ולא בררך הישר ש 5שש המעלות
.כי אצל אולם הכסאהיה היכל
אחר ,ושם באותוההיכל היה נעשה סעלות בגובה של שלש אמות עם פתח
אחר גובה המע5ות .והיו יכולים לערות על כסא ש5מה דרך ההיכ 5ההוא.
כי כאשר פהחו את הדלה הגבוה בהיכל ההוא ,לא היו צריכים כלל 5ערות
על הכסא דרך שש המעלות ,רק אהרי שפתחו את הדלה הגבוה שלההיבל
ההוא פסעו פסיעה אחתויעמדו ע 5שטח הקרקע בהרק האמצעי של הכמא.
כי נפהת שם מן הסורג הזהב שהף על הכסא מסביב כתח קטן עבורם ,כנגר
פתח הגבוה של ההיכל ,אשר בצר אולם הכמא ,וגם היו נכנסים דרך שם
עבדי המלך ומשרהיו 5נקות את הכסא עם כל איבריה וכ5יה ולהיטיב את
המנורה.
נשלמה מלאכה כסא שלמה,אשרי העם שזכו לראות את המלך שלמהיושג
עלכסאו
 .מימינוומשמאלוכהן הגדול וסנן הכהנים,ומרפניו ע'סנהררין* לפנון
לא הי' כן ,ואחריו לא יהיה כן עד ביאת משיח בן דור
 - .אמנם אחת
ארבד אל האומנים חכמי לב וחרוצים אשר בזמנינו .שכמו שעשו המשכן
בתבנית קטן ונוסעים עמו בערים הגרולות להראוה לעו5ם נפלאות מלאכתו,
ומדץחים בוה כסף כן אני מיעץ אותם שיעשו תבנית כסא שלמה* ועד
קושה לא היה באפשרות לעשות זאת ,כי מלאכת הכסא לא היה מפורש באר
היטב בטקהם אחד ,רק שנמצאה מלאכתו מפוזר ומפורר במדרשים שונים
ובספרים הקרמונים* ועתה אחרי שיגעתי חפשתי חקרתי ומצאתי כ?עניני
פ5אכה הכסא ,וקבצתים והצגתים כאן במקום אתד באר השב* מעתהיש
ביכולת לכל אומן חרוין וחכם לב לעשוה הכסא כתבנית קטן כמו שעשו
 .ויובל להריח מוה כקק הרבה
המשכן

את הרגל
 .ויהי כאשר אך הציג כף רג5ו ע? מערה הראשונה ,הכהו אריה
הוהב ,אשר רבץ שם ,ע 5ירכו השמאליה ,והיה צו5ע על ירכו ער יום
 .אח"כ הובא הכסא ע"י אלכסנררום המוקרני מצרימה
 .ויתאוה האוה
מיתי
שישק מלל מצרים לעלות לשבת על הכסא ,והנה הוכה גם הוא עלירכו כמו
נבוכדנצר ,ונקרא שמו פרעה נכה עריום מותו.
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כאשר עברו עשרים וחמשה שנים לטלכות שלמה המלר עשה משתה
גרול ויחג את חג חצי היובל למלכותו ,על המשחד הזה כאו כר סלכי מזרח
ומערב עם נשיהם ובניהם וגדולי שריהם לראות גדולת המלך שלמה .ויהי
ן צוהלנגן עלנבלים צלצליםתופיםוכנורוה אשר בהםהיה מנגן
כמוב לבהמלךביי
דוד אביו ,וגם פקד להביא לפניו עופות השמים ,חית הארץ ,שדים ורוחות,
להיותם מרקדים מפזזים ומכרכריםלפניו להראות 3פני מלכי העמים אתיקר
תפארת גדו?תו ,וכלם היו מהקבצים ובאים רפני המלך לא ע"יזיקים וכבלי
גרזל ולא בבן אדם הנוהג בם ,כי אם ע"י שסופר המלך היה קוראיהם
בשמותם ,בעת ההיא נהבקש ונררשבין העופות העוף הגזיול הנקראזיז שדי,
ולא נמצאבין העופות * ויצועייו המלך בחמתו להביאו וליפרו ,וירוצו השדים
והרוחות במדברים וביערות ויחפשו וימצאו ויביאו את העוף הגדול הזה רפני
המלך ,וישאל אותו המלך ,מדוע לא בא רההיצב לפניובין שאר עופוה
השמים ,ויען ויו השדה לפני המלך ויאמר לו" :הסכת ושמע אדוני המלך,
המולך עי כל הארץ .אנא יכנסו נא דברי באזניך ,הן זה שלשה חדשים
י ,ועצות והחבולות חשבתי ,כי אמרתי אעופה
עברו אשר נהתי עצהביב
ואראה בעולם כרו ,וקיש מלכוה או ממשלה אשר לא תכנע לפני אדוני המלך,
ומצאתי וראיתי מדינה אחת גדולה ועשירה מאר ,והיא באוץ המזרח ,אדמתה
יקרה מזהב * שם הכסף מונח בחיצות כזבל .עצי השדה שר~ולים שם מששת
י בראשית ,ושותים שם מים מנהרוה המושכות ממעיני גן העדן ,חיל גדו?
יס
וצבא רב במדינה ההוא ,אבל אינם יודעים תכסיסי מיחמה ,ואין ביכלהם
להכות ולהרג ולירות בקשת ,בי שפך דם תועבה גדולה יחשב להם ,והכזב
 .שםעיר הממלכה הוא עיר ק.טור ,ואין להם מלך רק מלכה,
מארצם נעדרת
יהיא אשה חכמה מאד ,ונקראת מלכת שבא ועתה אם מצאתי חן בעימ
המלך וכשר הדבר לפני אדוני המלך ,אאזור כגבור חלצי ואלכה ואעופה
העירה קימור אשר במדינה שבא וסבא ,אאסור את המלכה עם שריהומושליה
המלך",
בזיקים ובכבלי ברזל ואביא אותם אל אדוני
וייטנ הדבר לפני המלך ,ויקרא סופר המלך ויכתב מכהב ויקשרו את
ז השדה ,ויקם ויעל ויעיף תחה השמים * ובהיותו פורה
המכתב על צוארזי
ומעופף פרחוויעיפפו כל העופות אחריו .ויבואו רמדינת שבא הזןרה קיטור
י לפנת
יה
וושצא מלכת שבא להשתחוות ישמש כמשפטה מדייום ביום*
והנה

.

עב)
מלכת שבא לפני המלך שלמה
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חהנה חשך השמש מפני העופות אשר תחת השמים ,המלבה נבהלה סממר
העקרע את בגדיה מגור 3הפחד ועמרה נרעדת ומשתוממת .בתוך זה ירד
אליה העוף הגדול זיז השדה ויתיצב לפניה .והרא את האגרת הקשודה
ותלויה בצוארו ,לקחה מעליו את האגרת והפתח אותו
 .וכךהי' כתוב בו
כל הארץ,
ומאת המלך שלמה ,המולך
י
ע
אל מ5בת שבא* שלום 5ך ,ושלום 5שריך",
*הלא ידעת אם לא שמעת כי המליך אותי יוצר העולם ער חית האדץ
ע 5עוף השמים ,על השיים ועל הרוחות ועל כר מלכי הארץ .זה כמה שנים
אשר כל מלכי מזרח ומערב צפון וררום באים להשתחות לפני ולשאול בשלומי,
עתה אםיש את נפשכם לבוא ולהשתחותלפני ולשאול בשלומי,
י
ו
ב
כ
נרול אתן 5כם מכל המלכים הבאים לפני ,ואם תמאנו ותמרו אתפי ו3א
תבואו לפני ,אשלח אליכם מלכים חיילים ופרשים ,אשר יחריבו את ארצכם
ויעשו את עריכם שממה בסהפכה מדום ועמורה ,ואם תשאלו 5אמר .מי
המה המלכים החייעים והפרשים אשר למלך שלמה ,תדעו בי חית השרה
המה המרכים
 .עופות השמים המה הפרשים
 .השדים והרוחות הםהחיילות אשר
יחנקו אתכם על ערמיכם בבהיכם ובחדרי משכבכם
 .חיה השרה יהרגוויטרט
אתכם בשרה ,עופוה השמים יאבלו את בשרכם מעליכם וינקרו אה עיניכם
שהבחרו בחיים ,והבואו לפנ5
עור יטרפו אתכם חית דושדה ,על כן עצה-
בערי עדיים,ויא יפול שער ראשכם ארצה*.
ויהי כאשר קראה מלכת שבא את דברי האגרת הזאת ,שלחה לקרא
לפניה את זקניה ושריה ובל יועציה ,והציע לפנ'הם את אנרת שלמה * ויעע
כלם ויאמרו ,כיאין עצה אחרת לפניהם ,אך להכנע לפני המרך הנורא הזה,
כתבה המלכה אגרת אל המלך שלמה ,בי היא נבנעת לפניו במו שאר
מיי
מלבי הארץ ,אמנם
ןבי הדדך רחוק מאד ,ע 5כן אין בירה לבוא
ע
י
י
לפנ
כי אם מקץ שנה אחה ,ותקשר המלכה את אגרה שלה על צוארזיז השר5ז,
ותש5חהו א 5המרך שלמה ,ובל העופוה עיפפו אהריו .אז האירה שם האר*ו
מאור השמש ,אחריכן פקדה המלבה רהבין לירך שהי אניוה מווינוה * אחת
נרולה ואחה קפנה ממנה .ותשלה והקבץ במרינהה שישת אלפים נערים
ישלשת אלפיה נערוה ,כלם בני שנה אחת ,חודש אחר ,יום אחד ורגע אחד
כלם בני קומה אחת ומשקל אחר .וברם לבושים מלבושי ארגטן ,ורואאבה
אותם על אניה הגרולה .וגם עמסה על האניהעצי ברושים ועודמיני עצשם
יייים ועציבשמים הרבה מאד ושלחה במהנה אה האניה אל המ5ךשיטה
שני חרש.ם והעמופ על אניה הקטנה מאה ועשרים ככו*
ידושלימה* ותוחי
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ותאמרעיד וטםלכה! .רהז סערה הולך בראש כרם ,צועק צעקהנדו5ה
ומיה ,טפף ראשו כאנמון ,ש ח ישרים ווופי לאביונים ,פאר רפהים ויגון

ותשא מ5כה שבא משלה ותאמר! "כאר עץ ודרי ברז ,5שואב אבנים
ומשקה מים .מה הוא"צ ענה המלך ואמר לה! ,זאה היא שפופרה הקנה
",
אשד נוהנים בה הכחול לכחול אתהעין
ותאמר עור המיכה :עפר מן האדמה יצא ,מאכלו עפר הארץ ,נשעך
נמי
ם ומבימ לארץ .מה הוא"ש ענה המ5ך ואמר רה, :זה הוא הזפת**

1

1

והב ,וגם הרבה אבנים מובות ומרגליוה ,ותקח עמה יועציה ושריה והסע
ירושלימה.
כאשר שמע המלך שלמהכי מלכת שבא באה אליו ,שרח לקראהה א5
החוף יפו את בניהו בן יהוידע שר הצבא ,בלרת עוד הרבה אנשי חיל.
ובניהו היה איש יפה תואר ויפה מראה מאד פניו צתו משלג ומשכמו
ו5מעלה היה גבוה מכ 5העם ויהי כראות מלכת שבא את בניהו ירדה מעל
ה הוד סרכת שבא
המרכבה ותשההוה אליו ויאמר אליה בניהו" :מרועירי
מן המרכבה"ש ותען המ5כה ותאמר לו? והאם אינך שלמה המלך"*ויען
בניהו ויאמר; "אין אני המלך שלמה ,כי אם אחד מעבדיו היושבים רפניו"*
ומליצה, :אם
והשב פניה אהורנית אל השרים שלה ותאמר אליהם בררךמ
שילא דא*תם את
לא ראיתם את האריה ,ראו את רבצו והבינו את כחו .ואם
המיך שלמה ראו את עבדו והבינו את אדונו" ,אחרי אשר הכינה מלכת
שבא את כל מהנותיה אשר הביאה עמה הביא אוהה בניהו השרלפני הם5ך
אל היכלו הגדול
המלך ש5מה ישב לו בבית הזכוכית אשר לו לקבל שם אתפני מלכת
שבא ,ותדמה המיכהכי המלך שלמה יושב במים ,אז הגביהה את ש~י
בגדיה רעבור את המים ולהתיצכ לפני המלך ,ובכן נראה שיש לה שערות
עלרגייה .אמר לה המלך שלמה":יפיך היאיופי הנשים ,ושערךהן שערות
אנשים .כי השער יפה יאנשים ,ודופי לנשים" ,המלכה השתחוה רפני המ5ך
שלמה יתברכהו ,ויכבד אוהה המלך רשבת לפניו על כסא זהב מופו ומשובץ
עם אבני יקר ,והען המלכה והאמר" :אדוני המלך! הנה עוד בארצי שמעתי
דז לא נעלם ממך .ועתה אם כשר הדבר לפנו
עליך ,כי חכם גדול אתה
י
כ
ו
המלך ,אנסה את המל בחידוה ,ואם יפתור אותן לי המ5ך ,אדעכי באכאע
לב חכם בקרבו* .ויאמר לה המלך" :שאלי את כל חידוהיך ,ואדע מא
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ותאמר עוד המלכה? *פניולבן כשרנ ,שוכב כמת ורץ בהי ,מרפא
למצורע.ם ומעשיר 5רמאימ ,משפח ייפה ומעציב למגונה ,עם אחיו שעתים
יין ואותו ישפנו נמים מה הוא" ש ענה המרך ואמר לה" :זה הוא בסף חי'.
ותאמר עור המ5כה, :שנעה יוצאים והשעהנננמים ,שנים מוגים ואחר
שיתה ,מה הוא"ש ענה המרך ואמר לה. :שבעה יוצאים ,הם ימי הנדה*
תשעהנננסים ,הם השעה ירחי לידה שנים מיזגים ,הם שני הרדים ואתר
שוהה ,הוא הולר' ,ותשתומם המלכה מאר ותאמר, :שז אשר שמעואזני.
5א האמנתי .ועתה ראו עיני"י ותקד ותשהחו לאפיו ותלך מאהו
ביום השני באה עור מרבת שבא לפני המלך שלמה ,והכיאה 5פניו
זכויים ונקבות ,כלם במראה אחד ,בקומה אחת ובכסות אחד ,אמרה המלכה
אך המלך, :בבקשה ממך ,הפרשלי את הזכרים מן הנגאנות** מיררמז המלך
 .הזכרים לא היוטתביישים
למריסיו והביאו אגוזים וקליות והתחיל מחלק להם
והיו נוטלים בגגדיהם והנקבות היו מתניישות והיו נופלות במורריהם אמר
י ארה הם הזבריםיואלו הן הנקבות",
לה המלך? "ראוב
ביום השלישי באה עור מלבת שבא לפני המרך שלמה ,והביאה לפנוו
ש מהם ערלים אמרה המלבה אל המלך $
דרבה זברים ,יש מהם מהולים ,וי
*כבקשה ממך ,הפרשלי את המהורים מן הערלים* ויצו שלמה 5הביאלפניו
את ארון הנרית ,היוצא עם ישראל למרהמה ומונהים בו שברי הלודית,
ויפהת אתהארוןלפני העומריםלפניו.מהולים שבהם כרעו בחצי קומתם ,ולא
עוד אלא שנתטרא פניהםמזיו השכינה .וערלים שבהם נפלו על פניהם מיו.
א עור אלא שנתשכו פניהם ועיניהם ולא יכלו לראות ברום,
וי
ותאמר מלבת שבא אל המלך שלמה *רבה שמעו אזני מגורל חכמועי,
אנ" לא הונד לי נם החצי מאשר ראו עיני ,אשרי אנשיך ואשרי עבריך
העומדים לפניך4
 .ובראות מלכת שבא את יקר תפארת גדולת המלך שלמה,
נהנה שבח והודיהלמי שברא את העולם ,וברא אה עם ישראל עם מלך חכם
נרול כזה ,נתנה לבה להתגיירו"כ
ל עריה דהידעדית ותהן למלך את כל
המתנות אשר הביאה עמה ,נקש וזהב הרבה מאד ואנן יקרה ,והרבהמיני
בשמים אשר לא בא עור בבושם דהוא לרב .וגם המלך שלמה נתן למרבת
שבא את כל תפצה ,אשר שאלה מאתו מלבד אשרנתן לה כיד הטרך שלמה
י שאלתה מאהו .והפן העלך לארצה היאועבריה*
ונית

לחים,
שמחה,לעופות ואבי
היא הפשתה*
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וגם נשלח לי העהיק מן ספרו של הסיפר החוקר הפילאזאף ,ברוסע*
הכשדי כה שכהב אודות המלך שלמה ומרכת שבא בספרו"תוידות כוש וארץ
י העתקהמן ספר הילקוט של החכם החוקר הגדול
אבימיניא" ,ועוד נשרחל
מריוחנןאלימאני וול אשר לקמ והעתיק אל ספרומז הספר "יתרא הישמעאלי*
והנקרא בשם "אבו;פלח' הסקרומי ,מה שכהב בענין מלאכת תבנית הצורות
והאלכימיאה הנמצא בספר הגדור המלא חכמות עמוקות שנקרא "ספרהמצפון*.
יהספר הזה מיחסים אותולמולימאן הראשון מלך אביסיניא ,ולא שהוא חברו
ן כתבי אביו המלך שלמה אשר בירושלים,
אלא שהוא העתיקו ללשון מדינתומ
ויש אומרים שזה ספר המצפין הוא ספר הרפואות אשר גנז חזקיה מלך יהודה
הנמצא בהביבליאטעקא של מלכותארמיניאה ומלכות שבא הנקרא אביסיני
א*
ושם בספר יתרא הישמעאלי פרק מ מביא בשם ספר המצפוןענין המוד ,איך
שיש ביכו~ת להמשיך כחות הרוחנים של הכוכבים ומזרות לעוים הזה עולם
הכחות שלהם או בדומם או בצומח או בחי או
הגשמי ,ולפעול
י
ט
ש
פ
ת
י
ש
במדבר וכתב שם שהכח הרוחני של כוכב מאדים הוא הפועל את השהב
בארץ ,ושהסוד הזה גלה החכם הגדול
הפילאואף והחכם בחבסת
האלכימיא המפורסם בין חכמי הקבפיים הוחשומקו, -מימאן' .הוא סימאן שהף
בעלה של מלכת שבא פרם שבאה רפני הם?ך שלמה ,וזה סימאן התחתן עמה
לפי עשרו ולאלפייחיסו ווא לפי גבורתו ,כי אם בכח חכמתו הנפלאה.
דואסימאן שעלה בירו לעשות לו תמונה של צורה נפלאה שהיתה מגדתלו

עתה ימופר הסבה של התעוררת מלכת שבא וימע מארצה אל ארץ
מרחקים לבוא ירושלימה לשמוע חכמת שלמה ,על פי מגןדים של ספרים
חוקרי קדמוניות ,כפי שנשלח לי מן הביבליאמעקא דעיר לאנראן שאצל
"אניווערוימעפ הגדול ,העתקה מספרו של ירמיה לטבט ,שהיה בארץ כוש
ימים רבים ,והעהיק אל ספרו מן פפרי דברי הימים אשר למלבי שבא בארץ
ה רשימת ספרו$
כוש מרינת אביסיניא ,וז

(ינ)
ביאת מלכת שבא לפני המלך שלמהל~י ספריברי
הימים אשרלמלכי שבאבארץאביסיניא.
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עתידוה טרם בואם .ובכח צורה ההיאיכוללהמשיך כוחותרוחנים מן הכוכבים
ומ,רות אל תיך הדומם והצומח .ובדברו שם במפר יתרא וקישמעאלי מן החכם
הגדול מימאן בעלה של מרכת שבא ,ומן סולימאן בנה שנולד רה מן שלמה
המלך ,ממפר שם ררך אגב בפרמיות כל הסאורע .והגם שחסר שם עוד איזה
פרמים .אבל מה שחפר שם מצאתי בשאר הספרים שהבאתי לעיל ,וקבצתי
וחכרתי אוהם ביחד רהיותם דבר שלם ונפלא .וכך היה המעשה:
בארץ כוש כמדינה שבא ומבא הנקראת אבימיניא היה מלךזקן וחכם
גדול .בנים לא היו רוכי אם בת יחידה יפת תואר מאד ,וגם היא היתה
חכמה נפיאה .וימת אביה המלך ,ויצוה עריה טרם מוהו לשריו וליועציו
לאמר" :כאשר ער פי נימומי והקי המרינה שייך כהר המרוכה רק לש*ע
המלכית ,ואם אין להמלך בן ,אזיורשת הבה אה כתרהמיוכה ועתה אמ
הולך למוה ,ואני מניח רכם בה יחידתי שהוא עדיין צעירה ורכה היורשת
אה כתר המלוכה .לכן אני גוזר עליכם שתשימו עין מאד על בת יחידתל
הרכה והענוגה ,והראו לנדלה רחנכה לחכמה ולשמור אוהה מעין שונא
ומפגעים רעים .וכאשר תגיע לפרקה תמשחו אותה בשמן המשחה ותשימו
עליה כתר מיכוה ותשמעו לקולה כמו ששמעתם לקולי ,אמנם דבר אחד
אני מוסר בירכם ולא בידה ,והוא שכאשר חהיה ראוי לנשואין ,לא הוכל
להנשא לאיש ,כי אם לגבר חנם בעוז אשר יהנשא בחכמתו על כל החכמים
אשר בארץ ,וכל הכמי המרינה עם שריהויועציה יודוויעירו עליו שהוא באמת
החכם היותר נרול בארץ .אותו תכחרו רחתן עבור בת ההידתי המלכה
 .אף
שזה האיש 4א יהיה מיוחס ולא יהיה עשיר ורא יהיה נבור .כי אין חפצי
בטהר ומתן עישר וכבוד וגבור מלחמה ,כי אם בחנמה ,אשר יקרה היא
אצלי מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה",
הנערה נתגרלה ונהחנכה בחכמה גרולה ,וכל השרים שמרו אותה כבבת
עעיהם .כאשר הניעה לפרקה נמשחה למלכה וישימו עליה כתר מלכות*
עברו איזה שנים והנה הגיע עהה של המלכה עת דורים* ויאמרו
י
מ
י
ר
ש
ה
.הנה הגיע תור המלכה ימצוא לה מנוח רהשיאה לאיש ולהקים זרע מלכות
אשר ימלך אהריה בארץ .וערינו לבקש עצה והחבולה איך לקיים מצות
אביה אדוננו המלך הזקן שצוה עלינו לבקש עבורה חתן שיהיה החכם היותר
גדול בתבר" .וימכמו עצה וישימו חק לבחור מכל מלכות שבא ומבא עדן
ורדן מאה אנשים חכמים ווקנים המפורממים במדינוה האלה ,שיתמנו להיות
שופמים על דבר חק הצואה שצוה אביה המלך הזקן .ואלה מאד החכמים
תקבצו לבוא אל ה*כל הגרול אשר בעיד הנירה לשבת ניחד שלשה ימיפ
בכל
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עמהם ,וישיב להם על כל שארותיהם דבר דבור על אופניו ,ויעמד בפרץ
לפניהם להתוכח עמהם במשך עשרה ימים ,וינצחם בחכמתו ,הוא ישא את
בה המלך מלכה שבא ראשה ,ומזרעו ישבו על כסא המלכות * אך אם לא
ירכל עמור זה האיש בפני מאה החכמים היושבים בבית הועד ,במשך כל
עשרתהימים ,ענש יענש האיש ההוא ,יען כי העיז פניו לגשת אל השרים
~השופטים ,ואחת דתו להמית ולהסיר ראשו מעליו ,למען לאיעיז פגיו כל
איש שיש בו אך חכמה מועטת ,ויתנשא לאמראני אמלך ,ויגש לעמוד בהגם
ולעמול לריק לפני מאה החכמים הזקנים להיות עליהם למשא בדברים רקים
ובדוים שאין בהם תבונה ורעת עמוקהש,
ויעשוכן ויבחרו מאה חכמיםזקנים מן המפורממיםויתקבצו לשבתיחד
בהיכל המלך אשר בעיר הבירה שלשהימים בכל חודש וחורש .ויעברוכן
איוה חדשים ,ולא נמצא איש אשר יערב אה לבו לגשת לעמוד במקום בית
ועד החכמים הגדולים האלה ,ורהתוכח עמהם בחכמות ,כי יראו פן לא יצאו
בשלוםוימייבו את ראשם למלבות בעבור חצי שנה ויבא לפניהם איש אהד
.סיסאן' שמו ויגש ויעמד במקום בית ועד של מאה החכמים ויציעלפניהם.
ני ברצונו להתוכת עמהם ולהראות להם חכמתו שהוא חכם יותר מכל ההכמים
האלה
 .הם התרו בו ויקראולפניו כל תנאי הפתנם מן החק והמשפט שנעשה
ביניהם .אבל זה האיש מימאן לא פחד מדבריהם ולא נסג אחור מפניהם.כי
לבו בטוח שיעלה גם עלה וינצחם בחכמתו לצאת מהם בשלום בכי טוב א1
התרצו מאה החכמים להתוכח עמו ,וידרש מימאן בכניהם חכמות עמוקות
יהשיב להם דבריםנכוחים על כל דברי שאלותיהם וחידותיהם .אףכיהעמיקו
לשאול ממנו דברים נפלאים ,וינסהו גם בחידות נפלאות ובחשבונות גדולים*
י כל רז לא אנים לו ,והנמתרות אליו נגלות,
חץוא עמד בכל הנסיונות* כ
ח עמהם כל עשרת הימים ,וינצחם,
ויהוכ
ויהי כאשר ראו השופטים והשרים ומאה החכמים של הועד את גודל
חכמתו ,והכינו שעל פי החק והמשפם אין ביכולתם למנוע ממנו את המלכה
בת הם5ך ,אז העמיקו עוד עצהביניהם לשאול ממנו עור שאלה גרולה וקשה
.ויציעי לפניו עור דבר אחד ,שיתחכם לעשמע
שהיא במעט בגרר הנמנע
דכר אחד ,קטן הכמות ורב האיכות ,שיהיה דבר גרול וחשוכ מאר לטול
סגולתו כחו וחשיבוהו ,אשר לא יערכנו כל אוצר הם5כוה ,וובר הקטן והה
יביאהו החהןמימאןבידו לתוצו לרורן אל המלכה על רבר אשר זכה לקחום?
אלט

,

,מי האיש אשרירצה

בנל ךורש וחודש* וישמיעו כרוז בכל הטדינות לאמר
י
לגשת לעמוד לפני מאה החכמים הא"ה ויוריע את חכמתו לפניהם ויתוכח
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ולקרא לפניו אברך* ורא אחר מימאן לעשות את הדבר הנפלא רהה לנוד3
חכמתוכי חפץ בבת המלך ,ונתנו לו זמן על זה חדש ימים .ובנה התמתה
ן הכוכב מאוים ש
של צורה הנפ?אה שעשה לו מכבר המשיך כח רוחני מ
ו לעשית ,ועלתה בידו לעשוון אבן יקרה,
ודתמונה הגידה לו איך ומה עיי
אשר כל חפצי של איצר המיכית לא ישוו בה .ויביא מימאן את אבן היקרה
בידו ויתנה אל המלכה לדורן בפני כל השרים והיועצים ומאה חכמי הועד.
אבל כאשר ראו החכמים אה האבן אשר הביא לדורן ,והיה נראה
האבן בעיניהם לדבר פשום ,שחקו על הדורן הזר ,וימלאר חימה ער מימאן
ויחרקו עליו שן לאמר ,שהתלוצץ מהם ,וגם את המלכה ביזה בדורן נפאס
כ,ה ויחשבו לשבת עליו במשפט ולהשימו במאמר ,אז צוה החכם מיטאן
להביא לפניו כל כלי מהכות ,ברזר ,נחשת ,בדיל ועופרת אשר בבית המלכה
ויצו להשים כר הכלים בדוד ברזל גדול ולההיכן באש ,ואחר שנהכו באש גרר
מימאן מעט מן האבן היקרה וישלך אך תוך המתכות ,ונהפך כל המתכות
לזהב טהור ,אז נשתוממו כלם ער גודר חכמת החתן מימאן ,ויקראו לפניר
אברך ,ונתנו אותו על כל הארץ אביפיניא ,ואת המלכה נתנו לו לאשה .ואוצ
האבן היקרה אשר נתן לה מימאן לרורן לקחה המלכה להיות לה ימשמרה
בבית גנזיה ,והחשבה רמגולה ודבר יקר יותר מכר אוצרותיה .כי מימאן
הודיעה עוד נפלאות אחרות הנפעלות באבן יקרה הזאת
שבע שנים ישבה לה מלכת שבא עם בן זוגה ההכם סימאן ולא נבנית
ממנו להוריד זרע אנשים ,מקץ שבע שנים חלה סימאן את חליו אשר מת
ממנו ,ותשאר דמלכה אלמנה בלי זרע ויתאבלו כל העם על מות מימאן
וביותר התאבלו על זה שלא השאיר זרע אחריו ,ואיה ימצאו עתה עוד איש
חכם גדול כזה ,שיהיה מוהר להאלמנה המלכה להנשא אליו עלפי צואת
אביה המלך הזקן כי לשבר אתציאת המיך או לבטלה או להקטינה לא היה
ביכלתם על פי נימומי וחקי המדינה ותשב מלכת שבא אימנה שכולה
תרמודה ,ואמרה בלבה גם היאלקיים ציאת אביה ויהוהיל אף גם זמן רב
עד שתמצא בן זוג חכםונבון כמו מימאן בע-ה הראשון.
עברו איזה שנים ותשמע מלכת שבא את שמע המלך שלמה אשד
בייושלים ,כי שמו הרך למרחוק על דבר נודל חכמתו ורום סערוי ,שאון
הקרלתבינתו .ותאמר רנסוע אליו בכבוד גדול ,בלוית שריה ,יועציה והרבה
מעבדיה* ולקחה עמההון רב זהב וכסף ובשמימ לרוב עם הרבהעצי אלבתבאם
ועצי ברושים שאין קצב לשוים ולגודל חשיבותם ומלבד זה ההאזרהבויל

אליו לאשה ,ועל דבר המ~כות הבא אליו לרגלה .ובזהיאיתו כלםלהטייסו
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וטץ חכטתה לנםיו שז
עאי המלך יפיה גורל חנמתה ותסצא דן בעעיו רע"אנהי
ו לאשה* ומה
אציכר בכהוב שהביאה לו אבן יקוה ,טשז ההא אכן דיויה שעשה עכורה
סעאע בעלה הרחשק ,ותאמר לנמות את שלמה הטוך גם בי
ה אם יובל
לרעת ולהבין סוד הנעלם של אבןיגךה הזאה ,ולעשות גם הוא כנוה* כי
 8תדע ותבין בבירור שהמלך שלמה הוא חכם גרול כסו מימאע בעלה
הראשון ,ו5א תעביד על צואת אביה אם הנשא .6
ותבא מלכה שבא ירושליטה רוכבת ע? המור לבן כמשפט אר?ה,
שריהיועציה ועבריה אנשיחילהיו עומרים לה מסביב .כאשר שמע המלך
ה נגדה לכבורה את שר הצבאות שלו
ושלמה שבאה אליו מלנת שבא שי
הנקרא*בעניי"( .בוראי וה הוא בניהו בן יהוירע) בלוית עוד שרים רבים
והרבהאנשי חי 5לקבלה בכבוד מלכים ותבא מלכה שבא ירהטלימה ותהמצב
לפני המלך שלמהבהיכי הבכוד שלו ותקוד ותשתחו לאפיו ויבבדה המיך
שלמה בכבודן של מיכים ותשב5פניו ותדבר עסו חכמות נפלאות ,ונפכחיר"ת
עמוקות נסהה אותו .והמיך שלמה הניר לה את כו לבה ,והש*ב לה תשובית
נבונות וישרות על כל שאלותיהבלי שום עיט וחקירה וחשבק .ונם את הסור
של האבן היקרה הניד לה והודיעה ,מדוע נצרך לסיסאן בעלה הראשון עה
דעדש ימים על עשיית אבן יקדה כאת .וכעבוד חודש ימים הראה שלמה
הפ5ך למלכה שבא ,כי נם הוא עשה אבן יויה כואת ,שהואגיו 5יוהר מן
האבן היקרה אשר בידה,
הם5כה השתוממה גודל חכמה שלמה .וגם שריה ויועציה שהט
עמה אמרושין זה אישכי אם מ5אך השמים* המלך שלמה הושיב את
ן ההיכ5ות אשד לנשים שלו ,וה5ד לו בן ויקחאו לו
מלכת שבא באפריתבי
שמנהחלקה" .ותשב מ5כת שבא בירושלים עד אשר גמלה את הילד .ולא
יכלה לשקת עור בירושליס ,כי נצרכה 5נסוע למדינתה לנהלעניני המווכה.
אתיסע לארצה עם בנה ושריה ואנשיה"ויייא
ו שם להנער *מניילק".סוליסאןש,
השם מנתלק הוא תולרות השם מנייהיקה ,כי האותיתז ח' וף איק נרגשא
במבמא לשון ארץ כוש ,והשמ מולימאן הוא טן השם ש)מה אב*ו .ועל שם
וה נקראים דור אחר דודמלכיאבימיניא בשם מני*לק ,כמושוי
ו נקראים גל
טלכי מצרים בשם פרעה
כאשר היה להנשי שש שמם ,שלחה אותו מלכת שבח אי הסלך
שלמה ירושוימה ,יחנכר ולחכמו בתורת ישראך ולהורות לו את הדרך ילו
נה ונם ללמד עמו שאר חכמוה ,והמלך שלמה עשה להנער כבן שבקעאט

שלמה בדבדי הכמה המידוהנ"8יח ,אתי

ביי
י
הסיך

דומש

ט8נ

בוורה

הוה 5טער אצזש עשוא

(יר)

.

אשר

מסע נבטה"

בהזב אצלבנין בית הסקרש ,והכית בהכנותו אבן שלמא
כיאיןלהגיף ברזל ע 5אבני בית המקדש .וישאל שלסה המלך אל ההמם"ט
ואפקנים .איך אעשהז ויאמרו אליו :והלאיש תולעת השמיר שץצזך משהאטו
אה אבמדוזשן,כייש כח נפלאוסגולהסיוחדה רבריה הזאת ,שכאשרמוניכיפ
אהקה על איזה אבן ,אף שהיא קשה ביוהר  1במפע טיד האכן תחת השמיף
ל5י

הדאהאצל שלמההמלך.

הנפלאית והנוראות של האשמדאי מלף השיים

.

יעיב

*

ועשצוהווקרזקים והמשפטים תורת משה
שי
ברבותהימים עזבו רנים מעמי הארץ ההיא את ושרת משה והחאקו
באמונתהנוצריםע"י המימךאנערים של ארץ אגנליא ,אשר הסיחווהריחואט,ם
לסור
התית במטה ,ומעפ מעט נהרבו שם הגוצרים ותחלק הארץ לשתי
)
ה
כ
ש
י
א
מפי  .היהודים בחרו והם למוך
אחר יוצא ירך מנשלק סולימאש
י שת ד4
הדאשוןבן שלמה ,ושצ פנחם ,ובלשונם היהנייא 8,יענעצם*כ
קשהיום במבטא .ומאת פיענעאום זה השתלשלה שלשלח גוולה שלמוכי
י.פלפום" אן
יוראלי ונקראהם טאת המם?כה דח2נ") של דגוצרים בעוםמיכ
*פאלאהצים' כי איז פ' דאותשי ק5ובות במבפא
 .ואה ה,טם הוא דרך בדק,
לוסרשאינם תושבי ארץ הזאת ,כי אם פלפים מארץ "8האל ובאוכאן טער.
ק מולימאן רואשע,
טגו?רים בחרו להם נשכ למוך איש אהרעיא קץךפניי
ו דתנוצרית* וברבות השנים נחוהקה ונתרבה ממדכתהנו?ר"ם,
חשר קבלעיי
הטמלנת היהודים נהלשה ונרפתה מעט מעפג פעשו מעחמות בע שאו
הפמלכית ,והיתהיד דגוצרים על העיטבה .ער שנתבפלה ממלכת היהודים
תכבשו תחת ממלכת הטצרש* אבל לח הבריחו את היהודים ועצב תורת
ת "צדים הנקראים ש8ופיפו א5
פשה .וער עתה יש שם הרבה כהי
.פאיאשים* ,השומרים חרבה סטתסן תורת משה

ובחנמה
י
ש
א
כ
ו
שגה שוח אתעו אלאגצו לפיינת שכא ושרח עסו את מידדךעשייה הכוץ עפ
אשר הפיצו פעייני הירת ישראי במדינת אביפיסחש
שי ש-ים ודגמי
י
א
ר
ש
י
וארץ כוש .ויוך אחרי מתז מלכת שבא עלה מנהלק פה-מאן דדאאין
י
ע
כנחש מלכותו ,תתיפד שם כטשצת יהודים ,כי הכוארם קימו וקבלו עליהם

8ט המלכה ,והחכיםאיזו
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לעשות
ויבא נניהו אל ההר הד4א בעה שהאשסראי עלהלדקיי
 .ויכרה שם
במדעבור בשיפוע ו4ר הדשא ,מתחת יהבור מים גל האשמראי ,ויקכויר
בקרקעתנורהמיםשלהאשמראי,ער שהריקמן הבור את המים
.כידרך
שעשח בויקעת בור המים נשפכומשם כל המיםלתוך בורהתחהון אשר כדה
טניהגיסתםבניהו אתוזירעם גי1תר,ששך שהץבידו אח4כ כרהבניהובהיהשהנמי
באשפוע ההרממעללהבורמים שלהאשמדחי* -קבדור בקרקעת בה-העליון אל
ויך בור האמצעי שלהאהטמדאי ו1א שפר ררך החוך של קיקעת בור העויק
אפ נודותהיעששיו עמו לו1ך בור החמצעי של האשמראי ואחר שמתם 4פ
את

יאחר

מיך

העש כן שלפה* אבל זת השדים צעקו והתהננו אליו ,שבחנם הוא
לוחץ אותם ,כי אינם יורעים מאומה מן בריה הואת .אמנם אטרו שיבול
55יות שהאשמדאי מלך השרים הוא יור
ע מזה ,וישאל אוהם המלך שלכאה4
השרים* 1הם אמרו לו באיזה מרבר
"4יה מגךם משכנו של האשמראי
ובאיא
ויחקור שלפה אותם היטב שיאמרו לו נם
ה הר נמצא האשמראי *
י
א
ש
י
ו
ק מה מעשהו של האשמראי שם על ההר ההוא ,ויאמרו אריו ,באע4י
א4האשמראי כרה ל
ו שם בור בשיפוע ההר ההוא שיתמלא מים עבורו לשתוה*
ששותה מים מן וה הבור מנסהו באבן וחותם אותו בדוהמו ועויה
בכל יום לרקיע ולומרים עמו בישיבה של מעלה מה ע4מוטלעליו לעשות בזה
אעולם * וכשיורר ארצה הוא לומר בישיבה של מטה עם השדים הממתים
השרים ,מה שמוטלעייהם לעשות באדץכפי שלמדברקיע .ואח*כ הוא בא
אל הבווי שרו ובורק את החיהם של המכסה אם הוא שלם ולא נגע אדם ב4
לללות אתבה-ו .וכשרח8ה שהחוהם הוא שלם ,או ססיר אה סכסה הבור
אשאעהסהםוהוחי ומכסה אה הבור עם וההאבן וחוהם אותו בחוהמו והולךלו'.
ב8שד נורע לשלמה הסלך כל זההעניל ממעשה האשמראי ,שלח שבאז
4פז ע4י צכאו במהובןיהוירע* נהן שלשלת ברול שהיה חקיקעליו ע4ם
חקרוש ,ונם נוק  15טבעת זהב ,אשר גם כן היה חקוק עליח שם הקדוש,
י זה לא יוכל האשמראי לשלאפ
הצוהו להשים המבעתעל אצבעו ,כדי שעויר
בו להזיקו .ונם נתן לו ניזות צמר עם טוזתיץ ,ולמך אוהו פהשעליו

דברי ודמים
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 15המרר הא אשר תטש 1דשעח~ון על האבן' * וישאל אותם שלמה .איח
4מצאת זאת הוג~עת* אמרו לו* :הלא
אותך היוצר גם על השדקפ,
י
י
ש
ס
ה
י זה יהיו מוכרחהם ונלות לך
גככן קח שר עם שרית תזלחץ אוהם.יעליר
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את העפר להוך ביר העייון שלאיהיה ניכר מאוטה,
אה וור השני
ובן עשה נם עם בור התחהון שכרה בניהו ,שהחזיר לתוכו את עפרו ,יא1ן
שאר העפר אשרהחזה-
נשאר פגה וביער משם שלא יהיה ניכר מאומה מה שנעשה*
טקום ההוא והסהיר עצפו
אח"כ עלה בניהו על אילן נדו
.ל שעמד שםאצי
בין הענפים והעלים של האילן
גאשר בא שמה האשמראי ברק את ההותם של טכסה הבור ,וירא
שהחותם שלם ,ויכר את סכסה הבור ויבקש לשתות ,וירא והנה במקום הסים
 .ויאמר בלבו שלא ישתה את היין כמו
ן ויחשוב שמעשה נסים הוא
'שיי
ן ותירוש
שכתוב לץהיין הומה שכר וכל שוגה בו לא יחכם .וכתיב זנותי
1קח לב ,אבל כיון שנצמא היטב לא היה ביכולתו להתאפק מישהוה וישתטן
היין וישכר אז נפלהעליו תרדמה ונעשהעיף וישכב ויררם .מיר ירר בניהו
טן האילן עם שלשלה הכרור שהיה בירו ,וישם את היטלשית על צואר
להוצקש
האשמדאי ,ויסגור את ראש האשמדאי בהוך השלשלת שלא
י
ב
ו
י
את ראשו מן הש5שלת* ואת קצה השני של השלשלת לקח בירו ,וחזר ועלה
על האי5ן ויוח
ל ער שהקיץ האשמדאי *
כאשר הקיץ האשמראי ויבקש לעמר ללכת משם לאיכל ,לבעבחר
השלשלון שעל צוארו ,וההחיל להניע ראשו עם השלשלת רנתקה מע 5ציאר
ט*
בתוך כך קפץ אליו בניהו מן האילן וישאג עליו. :עמוף בדרך ארץ באיטה
ויראה ,והכנע ,בי השם הקדוש של אדון העולם נמצא עויך" .כאשר ר1,ן
האשמראי שאמת הרבר ,מיר נכנע והרבין את ראשו מפני בניהו ,ולא היה
לו כח להויקו ,לבעבור טבעת הזהב עם חקיקת שם הקרוש שהיתה ער אצבער
של בניהו ,חזהבין האשמראי שנתפם בסאסר בירי בשר ורם שאין לו שתפ
י אההצ מה אתה מבקש ממניז
עצה כננדו .וישאל האשמראי את בניהו.:ס
ומה חטאתי לך שאסרת אותי באזיקים 14ויאמר אליי בניהו" :אני עבר רמלך
שלמה בן דור המולך בעיר הבירה ירושלים ,והוא המושל עליך וער פל
בתות השרים אשר לך ,והוא שלחני אליך יאסור אוהך באזיקים ו5הוביל
אותך ירושלימה אליו' ,ויצעק האשמדאי צעקה נרולה ומרה ויאמר* :עואל
טה אעשה ,אובר עצות אנכי ,כי כשל כחי ונפלתיבירי בשר ורם המושע
עוי ,הה! כמה קשה הואהיין' מחליש את הנבורומכניעו החת החלש! ועתה
הנה אלך עמך ,אכל אני רוצה לדעת ,מה המלך שלטה טבקש טפני=1
האמר  15בגיהו. :זאת יהורע לך כאשר תעמף לפני המלר שלמה ,ורק עמר
רע הוא המגלה פורות ארונו ,ועתה אל התמהמה ,קום ו5ד עמדי' ויקם
האשמדאיוילך אחרבניוע ,אשרהוביל אותו עם השלשלת של ברול אשר
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לסחרביום השני שוב שאל האשסדאי ,מפני מה איננו קרואעוד לפר
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י כאשר הלך האשמדאי עם בניהו היה זועף וכועם ,בקרנו אכלה
יה
,
ר
ש
א
כ
ו
ר
ב
ע
ה
מ
י
ח
ה
ו
י דקל של תפרים
ם
ע
כ
ה
אש לוהב של
האשמדאייפנ
נתחכך בו ,הרקל נשבר ונפל ארצה .כאשר עבר לפני בית ,נתחכך בכותל
י זה נעשה רעש נדול בכר מקום אשר הלך* ורנה
זהפיל את הגית .ועליד
נצרך 5עבור לפני בית נמוך שהיתה דרה בו אלמנה עניה
 .יצאה הארמנה
י אלמנה
נגרם והתחננה אל האשמדאי שלאיזיק אה וירתה וה=חם עליה,כ
עניה היא .וישמע האשמראי לקול הא5מנההעניה בזו הרגע שבקש להפיל גם
*עע ביתה* ויכפיף את קימתו ויקפץ ממקוסו בחפזון להטוה עצמו הצדה מן
א היה נזהר בנמייהו והונה
הבית ,כרי שלא ידחף ויחכך את הכותל*וי
גכתפו מן קרן כוהל הבית ,ונר?ך לו עצם כהפו ממקומו ויכאב לו אז אמד
י מענה רךמן 5שון
האשמראי ,זהו שכתוב  1ולשון רכה תשבר גרם ,שעריד
י לקולה ,נשכרה עצם מעצמותי*
רכה של הארמנה ,שהתחננה אלי ושמעת
וירא האטמדאי בדרכו שהולך איש עור עני והוא תועה בדרך .וילך
האשמראי אליו ויעלהו מדרך התועה והובי5ו על דרך הישר .עוד ראה
האשמדאי בורכו ,שהויך איש שכור ,יהוא גשכ תועה בדרך ויי
ך האשמדאי
והעלה גם את השכור מררך התועה ,והובילו אר הררך הישר .עוד ראה
האשמדאי בררכו הכנסת כ5ה לחופה שהיו מרקדין ומרבין בשמחה מאר
ויבך האשמדאי על שמתה זו .גם שמע האשמדאי בדרך שאמד איש אחד
5סנדלר. :עשהלי מנעלים חזקים שאוכל ללכת בהם שבע שנים ולא יהקרעי**
ויצחק האשמדאי לקול דברי האיש ההוא עוד ראה האשמדאי בדרך שישב
לו אישעני קומם קממים לאנשים להגיר להם עתידות ודברים נמתרים ע"י
הקממיםשיו והאנשים נתנו לו בעד זה איזו פרוטות ויצחק האשמדאי נם
על הקומם הזה
ויבא האשמדאי ירושלימה אבל י
א הביאו אותו מיד יפמ שלמה
המלך עד אחר יום הש5ישי .ב.ום הראשון שאל האשמדאי* מפני מה אין
י ששתה
המלך שולח לקרוא לו לביא לפניו* ויאמרו לו שנאנס המלך עליד
ן ,והוא עיף .ויקח האשמדאי יבנה אחת והניחה ע 5גבי לבנה
הרבהיי
אחרת* ויספרו למ5ך מה שעשה האשמדאי ,ויאמר המלך כך רמז לכם ,השקיהו
9ן טוב עוד הפעם ,יעןכידאא שהוא נכשל ונפ 5ידיהיין ,על כן יחשוק
י זה חכמתו
ויבקש שנם אנכי אשתה הרבהיין טוב עוד הפעם ,וינטל עליד
סמני ,כמו שכתוב ,לץהיין הוגה שנר וכל שוגה בו לאיחכם* ואו לאאוכ5
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המלך ,ויאמרו לו שנאנם המלך על ידי שאכל הרבה ,והואעיף .אז לקח
האשסראי את הלבנההעייונה מעל גבי התחתונדוהניח את הלבנה ע?הארץ.
 .ויאמר הט?ך בך רמז ?כם*
ויספרולמלך מה שעשה האשמדאי ביום השני
ןכי יורע שמן המאכל
משכי ממנו המאכל ,וא?תאכילו אותוכי אם מעט,יע
נעשה הארם בריא ובעל כח ,והוא שונא אותי ויש לו צרות עין עיי ,ואיננו
וורש טובתי ,לכן ימז לכם כך להרעלי
למוף שלשה ימים נקרא האשמדאי לבוא לפני המ?ך שלמה ,כאשר
התיצב האשמדאי לפני המלך ,לקח קנה בע? ארבע אמותוהשייכו לפני המלך
ויאמר לו, :הן כבשת עך עתה תחת ממשלתך ?כל העולם ,ולא שבעת ער
שכבשת גם אוהי ,הלא כאשר ימות האדם ,אין לו בעולם הזה אלא קרקע
ש? ארבע אמות"! ויאמר לו המלך :אינני מבקש כעה שום דבר מעמך ,רק
וטאני רוצה לננות בית המקדש ונצרךלי הולעת השמיר ,עלכן שלהתי אהריך
שתטציא לי את השמיר" .ויאמד  15האשמדאי. :השמיר ?א נמסר תחתידי
ן אהעו ?שום בריה שבעולם ,כ5
דק לשר הים הוא נמסר .ואיננו רוצה לית
אם להרננו? הבר שנקרא רוכיפת ,יען כי רק הוא נאמן ?ו על שכועתו
שנשבע להחזירו אליו* ו?מה נצרך השמיר להרנגו? הבר  1הואמו?יכו למרבר
על הר של אבן במקום שאין בוישי
ב ולא נמצא שם לא זרעים ולא אי?נוה *
וזה התרנגול הבר מזחיל את השטיר על אבני ההר ,והאבנים נבקעים החת
השמיר* ינעשה חריצים בהר .אח"כ הוא מביא זרעים ומשליכם שם בתוך
החריצים ,ה,יעים נתכמים בעפר ע~ ידי הרוח וצומהים שם זרעים ואילנות,
והתרננול הבר עושה  15שם קן עם אפרוחים ומתפרנם וניזין מן הזרעים
והאילנות* וזה שתרגם אונקלם על הדוכיפת ,נגר טורא"י כלומר שהוא מבקע
את ההר הקשהי ובכן אליו תפנו וממנו תדרשו את השמיר"י
ויש5ח שלמהשני שרים ושני נשרים לחפש במדבריות וביערים איה
במצאקן של תרנגול הבר שיש לו אפרחיםקטנים וישלח שמה אנשים חכמי
לבויכסו את הקן של האפרחים עם מכטה זכוכית עבה ו?בנה וצחה .ויהי
באשר בא תרנגול הבר והביא אוכל עבור האפרחים ,ולא יכ? ליבנום אל
קני מפני מכמההזכוכית* האפרחים בראותם אתהתרנגולעם האוכ? ,פתחו פיהם
ויצפצפו ,מיד נכמרו רחמי תרנגול הבר על אפרוחיו ,ויעף חוש מהר והכיא
את תולעת השמיר בפיו ,כדי להוליכו ולהזחילו על הזכוכית להבקיע הסכסה,
אבל טהם התחיך עבורתו צעקו פתאם אנשי שלמה על התרנגול בקול רם,
השהרננול נתבהל מאד עד ששכח ואבד מחשבתו והשמיר נפל מפיו ארצה.
ואנשי שלמה בחפזון אל מקום ההוא ,ויחטפו את השטיר למעןהביאנ
ויייצ
אל
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אן המלך שלפה נאשר ראה התרנגול שחפפו פפנו את השמיר הלך וברע
חבן חדויחנק .לבעבור שראה שלאיונל לקיים את שבועוצ אשר נשבע לשד
דףם שיחזיר ויביא אליו את השמיר תחת רשותו
וישאל בניהו אה האשפדאי" :פפני פה כאשר ראטז בדרך לאיש עהר
ההוא שהיה תועה בדרך הטרחת עצמך להעלות אוהו אר דרך הישר' ? אפר
לו האשפדאי פשום ששמעתי שהכריזו עליוברקיע שהוא צדיק גפור ,ומי
שיעשהלונייחא לנפשו יזכה לעולם הבא* ועוד שאלו בניהו" :פפני מה נאשר
ראית בדרך לשיכור ההוא שהיה תועה בדרך הטרחת עצמך להעלותו לדרך
הישר'ש אמר לו האשפדאי פשום ששפעתי שהנריזו עליו ברקיע שרשע
נמחך הוא ,ולנן עשיהי לו נייהא לנפשו ,נרי שיאכל את בר עולמו בעולס
הזה ועוד שאלו בניהו, :מפני מה נאשר ראית בדרך שמחת החתונה היית
בונה"ז אמר לו האשפדאי .פשום שראיהי שהחתן יפוה בהוך שלשים יום,
והכלה תהיה צרינה להפתיןי"ג שנה על יבם קטן* ועוד שאלו בניהו. :ם8ני
מה באשר שפעת בדרך שאיש אחד אפר לסנדיר .עשה לי מנעלים חזקים
שאובל ללכת בהם שבע שנים ,צחקה מפנףש אמר לו האשפדאי .משום
שראיתי עחה האיש אין לו להיוהעוד אפילו שבעהיפים ,וווא מבקשמנעלים
חזקים על שבע שנים דוקא ועוד שאלו בניהו. :פפני מה נאשר ראות
בררך לאיש הקיסם קספים לאנשים צחקה פמנושש אמר לו האשמדאי משום
שראיתיני נפקום ההוא שהוא יושב נטפן פהחתיו בארץ אוצר רב שלמינות
מן כקף ווהב ,והוא אינו יודע אפילו פה שנמצא תחתיו ,ולקח עצמו לקמום
קממים להודיע לאנשים דברים נפהדי ,האםאין זה שווק?
שלמה הפלךהיה תופם אצלו את האשפדאי באוהל נדול אשר בתוך
הק עד שבנה שז בית הפקרש ואת היכלו ,ואף גם אחרי נן זפן רב ישב שם
האשמדאי הפהם בירהשלים תחת רשות שלמה המלך,יעןני היה המלך שלמה
מחטל על בל השדים ,וגם על האשפדאי שנהשב למיך שלהם * והנה השינ
שלמה המלך את הנל בחבגטעו ,וידעוהבין דרבי המנע של בלמיני הדומם
ונל נומ הצומח וב 5פעי החי ,אבל לא היה ביכלתו 5רענין הימב ברני
המרבר* כי בסונ המדבר יש אנשים אשך לא היה באפשרות לשלמה המ5ך
להניןהימבדרני הטבע שלדם פחשבתם ונמתתם בדעהם ,במו שפרן בא5שרות
לאיש עור להבין ולהשינ מהות גחצי הצבעים ואטה דואמין אנשטם
י
ח
ע
א
אשלמה המלך 5א היה ינול להשויג תוכן לבם? הלא המה הע~יים והאכית*ם
המדובאטם החוזרים על 5תחי נדיבים ני כפובן לבעבור שהמלך שלמה היה
6גצירע מוב מימתעטנים שבעולם ,והמיר ורה ממובב בבל סעי
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יופי ,פאר והדד ,עושר גדול עדבלי די ,וכבודמלכים היותר גדול שבעולם*
ואיך היה באפשרות אליו שהוא ישיג תוכן לבב העני המדוכאי ויצייר
במתשבתו מחשבת האביון התאב לכל דבר 9
ובכן אמר היוצר להטעים לשלמה המלך אף גם זאת ,למעןכי אחר
שישיג ויטעפ טעם העניות כמו שהוא באמה .אז ירע מה ?חשיב ויבין מה
לדבר בעניני העניים והאביונים ,והנה מובן זאת לכל ,שאם היה נסצא אן
איש אשר יחשב על המלך שלמה ,שעוד יכוליהיות שהוא בעצמו יעשהעני
ואאקבייון ויחזור ע 5הפתחים האם לא היה נחשב זה האיש למשונענכיר?כי
יהיוצר לא יפ?א בל דבר* יש בידו להגביה השפל
יתכן זאת 9אבל
נ
פ
י
ביותר עדשמי רום מעלה מעלהברנע אחו * ובן נם להיפוךיש בידו להשפיל
גאים היותר גדולים שבעולם ,ממה מטה ,עדכי ישחה לעפר נפשו ,גם כן
 .ועתה הסכת ושמע מה שעשה היוצר לשלמה הם?ך בסוף מרכותו
ברנע אחד
י שבעולם* ושם ה?
לשלמה המלך היהגן ופרדם גדול בכל מיגייופ
י היצורים ,מכל מין העוף* ומכל סין החיה והבהמה
עצורים לו כל
נ
י
מ
והדגים* ובזמןהקיץ היהימים שאהב שלמה המרך לקים בבקר השכם וללכון
בלברו לשוח בגן נחמר הזה ,לשאב רוח צח ולהתענג מזמרת הצפרים מכל
המינים בעת הקיצם משנתם ,ולההענג מקפיצה ורקידת כ4מיני חיות הפראים
 .וכל אנשי בית שלמה
בהע 4הנן הזה ישב תפום גם האשמיאי באהל גדול
באשר נורעיהם זאת ,היו יראים ליכנום בגן הזה מאיסת צורת האשמדאי
מ?ך השרים שלאיזי
ק אותם ממרחק במבטו .ובכן כאשר נכנם שלמה המלך
אל הגן הזה היהירכו ליכנום שמה בלבדובאין איש אתו.
ויהי היום ויקם שלמה בבקר השכם ונכנס בתוך הגן הזה ,כאשר נם
לחהיהעיד לבוש בנל המלבושים שלו בגדי מיכות כראוי,יעןכיהיה האויר
חם ,ודק היה עמוף באדרתו ומצנפהו על ראשו.ויי
ך שלמה לשוח בתוך
צגן כדרכו ,ויתענג מכל מיני היצורים הנטצאים שם עד שעבר לפני האהל
 .ויהי כאשר ראה האשמדאי את הטלך שלסה,
אשך בוישב הפום האשמדאי
חתודל לבקש על נפשו מאת המלך ולהתחנן יפניו שישלחנו יחפשי ,כי על
מה ולמה יעצור אותו תחת רשותו כמו אםיר זה שנים הרבה ,ויאמר אליו
שלמהו ,וץ כועב * כתושת ראם לו .ואמרו החכמים ,כועעפות ,א5ומיאכי
דהטרת
 .ראם ,א?ו השדים
י אשה
 ,.וואמקהי נד~תכם וכחבם יותר מאנשיםיליד
שנשתבח היוצר בנבורתכם
אשלחך לחפשי אםעדין לא ראיתי משמך
שום דבר נפלא ,לא בגבורה ולא בחכמה ,לא בחן ולא ביופי ,לא בקול
בוכים ולא בקול זמרה ,רק אתה אוכל ושותה כבני אדםודילך פוע?כמי".

א

רבריהימים

שיי

1

עי

לאפ

עהה נאטר על שלמה המלך ,משיב חכמים אחור ודעתם יסכל* .כו
היוצר סגל דעתו הרחבה של שלמה ונהפהה מרנרי האשמדאי ישמוע אליו
ולעשות כרצונו
 .ויסר שלמה מעל האשמראי את שלשלת הברזל ,וגם טעל
אצבעוהסיר שלטה את טבעתו ,ומיד קפץ האשמדאי על המלך שלמה באש
ועשן נורא ויבעת אותו עד שנתעלף ,חטףמעליו אדרתו וגם מצנפתו ויבלע
את שלמה .אתכנפיו"פרש והגרי5ן מאד עד שכנף אחת הגיע לרקיע ,ובנף
השנית הגיע לארץ ,והקיא את שלמהחצי חי וחצי מת במרחק של ארנע
פאה פרסאות באמצע הררך ,ערום בלי מלבושהעויון וב5י מצנפת ,אחרי
נן חזר מיד האשמדאי אל הנן ההוא וישלך עפר על השלשלת ועל מבעת
הזהב המלךויטמין אותם בעפר ,והוא צמצם עצמו להתחפש באותו הצלם
ש
יוהתבנית של המלך שלמה ,וילבש עצמו עם אדרת שלמה ועם
והרמות
מצנפהו ,ונכנם להיכל המלך שלמה וישב לו כסאו .ועשה הכ 5כמו שעשה
הם5ך שלמה ,ואין אישסכיר מה שנעשה כילפני האהל שישב בו האשמיאי
לא ערב איש לגשת להבימ בתוכו ,מאימת ופחד של האשמראי ,ועם השרים
והעברים של היכ? המלך שמר האשמראי עצמו לרבר עמהם ,למען לא ירמען
איעשינוי ,רק אכל ושתה והתענג כמו המלך שלמה.
שם הרחק ארבע מאה פרסאות טירו~ים שבב שלמה באם הררך על
הארץ הלחה ב5י דעת ואין אונים ,כי נתעלף מפחרו של האשמדאי* ויעברו
,מם במקום ההוא עוברי ארה ויראוכי שעככ איש אשר נתזלף ,הקיצו אעצ
והויו את נפשו .ויקנחו אותו מן הרקק שהיה מונח בו ,אחאי ק הלבלצתע
במלבושעליון בגד עב ונאלח ממלבושים ישנים האכרמם ,ויביאיהןבמשין
ש
ישיושבים העניים לבקש
עיר הרחק מגבול ארץ ישראל ,ויושינו אותו נמקום
ו,
נ,יבות כרו שירחמו אנשים נםעלי

.

ויאמראליו האשמראי :שאיר אוכל לדיאות למלר דברימ נפ85ים אם
פקשל מטמ הכח שליעלידי זהשנתנועל צ~ארי שלשלת ברזושוציק
הגר~גם שששה המיך עומר לנגרי ועל אצבעתזידך נמצא
השם הקרוש* ו
ל
ב
ו
,
ש
ו
ר
ק
ה
טבעה זהב שחקוק נםעליה השם
ארה מחוישים ומבמלים את
כחי הגרול ,ולא אונל בעבור זה להראוה למלך יבר נפלא אמנם אם
כי
המלך רוצה באמת להתענג ממני ,בהראותי לפניו רברים נפראים טרם אשר
ישלחני לחפשי ,הנה יסיר המלך מעיי את שלשלת הברזו ,וגםיסיר מש
"דו את טבעת הזהב ,ואז אוכל להראות לפניהמיך נפלאות נדולותותעצומות
אשר המלך יהענג מאד מהם',

דבריהינום

כא

41

י

יבר

.

בעיר אחת אשר באדץ ישראל נמצאושני אנשים ,אחרהיה עשיר נרול,
וחשד ה"ה עני גרול ,והם האמינו מעם ברברי שלמה,וי
א חשבוהו למשונע*
הכקש העערר ממנו בסתר לאמר .בש אל ביתי בלילה ,שלא יראו הנערים
הנבערים בני במעל שאהה הולךלביתי ,ויהקלסו בך וישליכו אחריך אבנ"ם
וצרודות עפר ,כמו אחרי משתע ,ונם את הזכוכיות אשר בחלוני ביתיישברו
וכאשד תבוא אל ביהי בראם תאכל אצלי סעורה גרולה כיר המלך* ויעשכן
ן טוב
שלמהו"כא אלביהו בלאם .ויערך לו העעויר שלחן עם בשר הרבהויי
ומנדנות לרוב,ויהי כאשר אך החל שלמה לאכר ,ויעוכ לו העעויר בעל הכית
נכרו ,והתחיל להניר עליו בראשו ולמפור על רוע כהלו וצשעי מפלתי ,ער
אשר ונו רמעתז מעיני ש5מה* האונן ישג לו בגרונו ,וכמעט שנחנק 51א

5חיו, 2זה הלקי מבל עמלי"1

מבטזי לררבך ,ולא שלמה המלך יושב ער כסאו בירושלים ,ואתה אומר
ומכריז ,אני שלמה מרך ייחראר"! אז אמר שלמה* :מה יתרון לארם בכל
עמלו שיעמל החת השמש" ,וירם את מקלו אשר נידו ויאמר ברמעות ע5

לאחר שאכל היהה מכה אותו בקנה על כהפו ,ואומרה לו* :לך משוגע מזה.

1

וידף כאשר נעשה שלמה רעב וצמא ,היה מוכרח לחזור על הפתחים
ביחד עם חכרתעניים ואניונים מרוכאים ,וכן הלך קלמה מעיר לעיר ער
שבאלגבולארץישראל קרוע ובלועערוםויחף והתחילרחזור על הפתחים בער4
ישראל ולהכריו, :אני שלמה המלך ,אני קהלתבן רור הייתי מרך ערישראל
בירושלים'
 .פה התעה אשה אחת עושה* היהה נותנתלפניו קערה שסגרימי
ן*

הצרוהשמבל שלמהבימיגלוהו.

(מו)

י שמך מבורך לנצח נצחים",
לקוון ממני הכל,יה

5אפ 5אםנזכר שלטהמי דףא תשה שנעשה עמו ,ויחרקשןעל
י
א
ד
מ
ש
א
ה
אשד רימה אתזו וההא נתפהה לשמוע אליו .לפני שעה אחת היה הוא עור
שלמה המרך ,אשרהרגיז תבל ום5ואה ,ועתה הוא יושבבין עניים  ,מלוכלך
בעפר ובנד*ם נאלחים וסרוחים ,והבין היפבכי איש אובר עצות הוא בכצףט
ההוא* וישאעיניו לשמים וייר
ק עליו את הרין ויאמר :זצרקהך כהררי אל,
משפפיך תהום רבה
 .אתה נשאתני ער שטי רוםוכיככיהם ,יאהה השלכתני
ההום רבה ,לה*ות כאחר העניים ולשבת ביניהם ,אתה נהת לי הכל ,ואואן

ש
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אליו נער ונערה ,חצים ערומים ויחפים ,ויתן 5הם איזו כפות כרוב חמוי!,
ותיכף רקרו משמהת הכרוב החמוץ .אחר כן התחיר העני לזמר ולמפוק עם
כפיו ,ושניילדיו הנער והנערה רקדו במהול יפה ,עד כי נם שלמה לא יכול
לההאפק וימחא להם בכפיו ,אחר המחול בקש העני מאת שלמה ,שישכנ
י כרים וכסתות רק מלאה תבן וקש .והוא
עצמו 5ישן ער ממתו שהיתה
ל
ב
חעני שכב עצמו לישן על הארץיחדעםילדיוי אז אמר שלבההעלשתי אלה
חמעודות :שמיב פת הרבהושיוה בה מכית מלא ובהי דיב"1

ויצחק שלמהעל דברי העני וישב לו במקומו .ויקרא העני את ילדיו

1

כב 48
יכל לאבור כרי שובעו ,ויקם וילך מן הו4לחן מר ואף ,צמא ורעב .וילך
לישן
י כית ההקדש אשר5עניים ארחי ופרחי ,ותדד שנתומעיניו כל הלילה*
א
ביום השני נגש אליו איש העני ויכקש ממנו בסתר ,שילך אל כיתו
 .וישחק שלמה על דבריו ויאמר לו4
5אכול אצלו סעודת ה5יכה כיר המלך
*ה5א אתה בעצמך עני ואביון ואין רך מה לאכל ,ואיך תאמר וי תתןרי
לאב 5מעודה גדורהכיד המרך"ו וענההעני ויאמר" :אמת הדברכיעני גרול
אני ,אבליש בביתי ככר שלם להם שחור ,וחבית עמ כרוב חמוץ וכל וה
אתן לך לאכל ביד רחבה ובעיןיפה כיד המלך ,כלומר ,כמו שהמלך נוע
לאוהבו סעורה של מערני מלכים ,בודאי הוא נותן לו ביד רחבה ובעין יפה,
נן נם אנכי אתן לך סעודה הזאת בעין יפה וביד רהבה* .ויעש כן שלפה
ויבא בלי5ה אר בית העני ,ויערך העני לפניו את השלחן ויתן רפניו ככר
גדול 5חם שחור וקערה גדור עם כרוב חמוץ וצפחתמים .אז אמר העני אל
שלמה בקור שמח וכלב מובו ,אכול ושתה ,סעד 5בך ,חזק והתחזק 1כי לא
 .ואם באמת שלמההמיך אתה ,עוד תגיע העת אשר
יזנח לעולם השם יתברך
תשב ער כסאך כמקדם ,כמו שהבמיחהיוצר לרודאכיך .כי הלא הוא מוחץ
ומעניש ביד אחת ,ומרפא ומהזקבידו השנית ,הוא משפיל ,אבל אף מרוממי
ובכן אנול בשמחה לחמך ואל תדאג מאומה"* כן ההזיק העני אתלב שלמה
י?
וישמח אותו ,ושלמה אכל לשובע* ויבקש ללכת 5ררכו ,ויאמראייו הענ
%א כן ארוני 1הלא אם באמת שלפה המלך אתה ,ידעתי ושמעתי כי המכן
הסכנת רראות תענוגות בני אדם ,שרים ושרות ,רקודין ומחו5ות ,הנה שם
בזוית החת התנור והכיריים יושבים שניילרי ,נער ונערה ,אקרא אותם ואתן
להם איזה כפות כרוב חמוץ ,רבעכור ירקדו מעט לפננו במחוליפה ,כאשר
המכינו לעשות בעת שהם שבעים ,אנכי אזמר ,והם ירקדו ,ואהה תתענג

לשז)
התזרת שלמה לכמא מלטתו

4

*

4

ד שלמה עם העניים ארחי ופרהי זמן רב מעיר לעיר ער שאטש
י9
:
ר
מ
א
י
ו
שלמה
ה
ירושלימ
כ
צ
י
ת
י
ו
ם
ה
י
נ
פ
ל
ם
כ
כ
י
מ
.
ז
י
ד
ב
י
ו
לפני המנהררין
י
"אג"
מרוע אין אתם עומדים מפני ואין אתם נותנים בבוד המרך"?וי,טהימסו
הסנהררין עליו ,וישהגך ער רבריו ,וינועי אתעו החוצה שילך בית
א
 .ויעש כך שלמה יום אחריום לפני הסנהדרין ער שהתהילו
ילרבר
המשוגעים
עמו ,וישאלו אותוז .הרא אם שלמה המלך אתה ,מי יושב על כמאך
במקומך במקרם" 1ויאמר שלמה" :אין זה בי אם האשטדאי שר השדים"
וימפר לפניהם אח בל אשר קרהו עסו
 .ויראו הסנהדרין שאינו מדבר באעטה,
"הרא בלר גדול ממור בירעו
וכי הוא חכם יותר מהם' אז אמרו זה
י
ה
ז
ל
שאין שוטה מתדבק בענין אחר לאמר תמיד אך רברים אהדים שלשמ"ע
אחת ,בכי תערובוה רברי שטות אחרה' .לכן הסבימו לחקוד וכדרוש
בפתי
ברבר הז
הז
וישלחו הסנהרריןלקרואלפניהם את שר הצבא בניהובןיהוידע .וישאלו
.ויאמר להםבניהו ,כ5
אותו ,אםנקראנעתים האחרונותרביאלפניהמלךשלמה
זה זמן רב שלא נקרא רבוא לפני המלך ,וגם בעיניו יפלא מאר דבר הזה ,כי
איננו מרגיש בעצמו בל חטא קל שחטא ננר המלך .וישרחו המנהררין לשאול
את הנשים והפלגשים ,לרעת אם המלך מתיחד עמהם .ותעננה ,כן הרבר.
אך אחת יפלא בעיניהן מה שהמלך תיבע להן בעה נירתן ,מה שלא היה
דרבו מעולם בך ,ונם שנורע רהןכי אף גםיב
ת שבע אמו תבע בבה .ויצוו
הסנהדרין להן ,שבאשריתיחר עמהןיברקו בכפות דגליו אם הן דומוה לרגלי
בל האנשים ,או שהן רומות לבפות רגרי התרנגורים ,בי רגליו של שר דומות
לרגלי תרנגולים* ותעננה הנשים והפרגשים דבר אהר ,באשר שאין המלך בא
אליהן יחף ארא באנפלאוה ופוזמקאות ער כפות רגריו ,ולכן אין ביכולהן
לדעת רבר ביור בענין זה* אז הבינו הסנהררין כי אין זה רבר פשום ,וני
י הוא באמת שלמההמיך,
י רהיות שרברי זההעניבנים הם ,וב
יכו
ויחשבוהסנהררין עצה סה לעשות ,וישלחו רקרוא את זההעני ,שמכריו
ואומרבי שלמה הטלך הוא .וישארו אותו ויאמרו אליונ ,אם אטת הדבר
שאתה המלך שלמה ושם יושב על בסאך האשטראי מרך השדים ,אבור לנו
עצה טובה איך נובל לגרשהו משם .בימי הוא זה אשר יסתכן עצמו ל~כת
טויעשהחורנה מעיר ירושלים בלה*
יהלחם אתו ,הלאיבלע אוהנוכי
.ויאצחי
אליוזם

א
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.

אמחא

ספסקס מן סספר סקוו 5חמר לאברהם.
עמן טפתו שלשלמה יש בה סוד גדול ,וכי מה שישלנו רשחע לפרטפ
בפרמם כ %רגצעבל אצ5נו נק הקדטנים* דעני ממתו ש 5שלמה היהה המש

ק שדיםומזיקין.

(יי)
.איך היתה עשויה להשמר
הנה ממהו שלשלמה המלך

1

1

.

.

א*הם שלמה? .אל תדאגו על זה כי אני בעצמי אלהם אתו ,ואבריחהו
ואנרשהו מעל כמאי שמה המדבדה הרחק מאד על הר העזאזי שלו אצ4הרי
חשך וצלמות* ויכוי להיות שעוד יעלה ב*די לתפום אותו ולהושיכו במאמר
תחת רשותי ומטשלתי כבראשונה* ואולם דבר אתד נצרך לי שתעשו שלשלת
בר1ל ויהיה חקיק עליה השם הקדוש* ועוד תעשולי מכעת 1הב מהור גם
כן עםחותם השם הקרוש ,ואז אלך אניבעצמי עם כליהזיין הזה להרדום אהו
רעשו המנהררין הכל במו שהציע רפניהם המרך שלמה .ויקח שלמה
את מבעה הזהב וישם ע 5ידו ,וגם את השלשלת הברזל רקח עמו ,וילך
בלאם אל היכל המלך ,וילבו אחריו בניהו בן יהו"דע עם עוד גבורי מלחמה
ינ
ם המנהדרין הלכו אחריהם ,כי כלם חשקו לראוה הנפיאות והנוראות אשר
עופיים להתגלות ולהתראותלעין כל בהיכל המלך
ויבוא שלמה בלאם אל ההיכל אשר ישב שם האשמדאי על כסא
המלכות ויהי פאשר אך ראה האשמדאי את פני שלמה ,פרח משם כרנע
%א נראה עור .וישב שלמה על כפא מלכוהו כמקדם ויכאו אליו כל השרים
ונם הפנהדרין להשתחותלפניו ולעמור אווזו בכתר המלכות וימהרו וינקו את
ההיכל כמה ימים מן כלמיני המומאות והסרחון שהניח אודיו האשמדאי
 18בתב שלמה את ספר קהלת שלו והכריז לאמר, :הכל הבל ורעית רוח'!
אמנם לב שלמה לא היה שד במנוחה ובשמחה כמקדם,כי פחד פחדים
ככל הלילות מן בעתוהי הנוראוה של האשמראי ,ער כי נחלשו עצביו מזה,
ויעש לו הם5ך שלמה מטה שן גדולה כמובנין של בית והיכל והיו שומרים
ננורים אנשי חיל עומדים על משמרהם בכליילה ממביבלבנין הזה ,בסו
שבתוב ,הנה ממתו שלשלמה ששים גנורים סכיב לה מנבורי ישראל גמם
אדו1יויבפלומדי טלהמה א*ש חרבו עלירכו מפחר בלילות'
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סהם הסמוכים לקרן מזרחי ,ושלשה מהם הסמוכים לקרן מערבי ,שהם אמת
מזה ואמה מזה ,והשאר ט' קרשים האמצעים שהם רוהב של ל אמות היה
 .אמה ,שש אמות ,נן
בל קרש וקרש מהם חתוך לג' חתיכות על דרך הזה
 .החתיכית של אמה אחתהיו קבועות א? המטה מלמטה למנור שיעור
אסוה
קומת גובה החלל שתחת המטה ,החתיכות של שש אסות היו סחוברותיחרו
להיותם דלת אחה או ב' דלתות אל המטה ,בשיעור של רוחב ג' אמות,
הובה שש אמות* והחתיכות של נ' אמות היו קבועות אל המטה ממע5
לסנור את המטה בג' אמותהעליונות* נמצא שהיה ;המטה בכל ארבע רוחותיה
ספביב ס' קרשים ,וזהו פור הששים גבירים אשר מסביב לה ,כי ע? כל קרש
וקרשהיו חקוקים אותיוחושמין הקדושים הגורמים שמירה מן השריםוהמזיק*4
במו שיתכאר לקסן כם"ר*
הממה עצמה ,ר"ל קרקעיתה היתה מן ששה קרשיםי כל קרש וקרש
ארכו חמש אמות שהם שלשים פפחים ,רוחב כל קרש וקרש היה חמשה
פפחים ,נמצא שהרוחב היה ג*כ שלשים טפחים ,ארבה כרחבה .קרקעת
המטה היתה גבוה מן קרקע הארץ אמה והחלל היה סגור ממביב במבואר
לעיל .והיומציעינ נה על קרקעת המטה ח'י כרים ממי?אים עם מוכין* וכל
כר וכוי היה עביו טפח ,וארכו ורחבו מן חמש אמות מרובעות ,נמצא שנובה
כל הח"יכרים היה שלש אמות .ועם הגובה ש? חלל המטה מתחת היה ארבע
אמות והיו עשיותז'מעלותלעלותע~יהןלתוך המטה והמעלות עמרו על ארבע
אופנים* וכאשר נצרך לסגור ררתי המטה ,היו המעלות מהרחקות מאליהןסן
י האופנים שלהם
 .וכשהיו הדלתות נפחחות ,היו המעלות
פתח המטה עליד
אל
סתקרבות מעצמן
פתח המטה .ופעולה זו שהיו המעלות מחרחקות
ה
ת
י
ה
,
ן
העעקרבות מאליה
י מוכני ע5פי חכמה .נמצא שנובה
נעשה על יר
המלל אשר בתוך המפה מן הכרים ער גג המטה היה שש אמות
גג

.

אמית אורך ,וחמש אבות רותכ ,ועשר אסות קומתה והיתה פרובעת באדבע
ייות שלה לארבע רוחוה העולם ,וסגורה מארנערוחותיה,וכירוח ורוחחיו
בה פ"ו קרשים ובל קרש וקרש רחבו שני מפהים ,באופן שכל ג' קרשים
 .נמצא שבכל ט"ו קרשים היו חמש אמות רחתנ
היו ברוחבןשיעיר אמה אחת
על קומוו העשר אמהע של נובה המטה היה מנמה מ?מעלה הסוגר כל המפה
לגמרי ,גובה החלל אאעחת קרקע הממה היה אסה אחת ,נמצא שנובה עיקר
המטה ער הגנ שהוא המכסה הנזכר היה ט' אמות* במ רוחות שהן דרומי
סזרחי ומערבי הי
ו כל הקרשים ש~הם שלימות בכל הגובה של העשר אמות*
ורק הט"ו קרשים של רוח צפוני לא היו שלמות רק ששה קרשים .שישה
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.

ולמטה ממנו

*

.

בנן

עי

ששה קצוות שהן ,מעלה ,ממה ,מזרח ,טערב ,צפון ,דרום לכן נמצא
שבאות ך נכללוה בה שש היבות האלו של הששה קצוות .ותצמרף עור אל
זה ששה תיבות מן ,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד*
 .הרי נהוסף
לך י"ב תיבוה בפרשה הראשינה של ק"שלהיווק ביחד סו היבות .גםדיו
נחקקית על הם' קרשים מ' תיבות מן השיר של פגעהם ,שהן מן יושב בסהר
ער טהפי ,על כל קרש וקרש תיבה אחת .וגם היו חקיקוה כ.9 5ש
וקר4

ומלבר וה היו עוד חקוקים על כל הששים קרשים מבחיץ מסגיב
אמקן העליונותאי
ו האוהיוה והתיבות
 .שהן ששיםאותיוה שבברכת כהנים*
על כל קרש וקרש אות ז:חת .וגם ששים תיבות מן פרשה הראשונה של
 .וכיצד יש בפרשה הראשונה
 .על כל קרש וקרש תיבה אחה
קריאח שמע
של קריאת שמעששים תיבוה ,הלא רק מ"ח היבותיש בה* אבל דע שכיע
שאמדו חד 9שצריך להאריך בך' רבתי ש 5אהך ולכהן ולהמליכו בכל

*

רנפאל* ייממה ממנועפך

לטפה ממנו 3ןלכות,

ךוד ,למטה

*

נשך

בקרש האמצעי שברוח מע4,בי היה בראשו אות ך ,1לממה ממנד
*
%
נ
ד
א
ממנו
לממה ממפ
למטה ממנו

לממה ממנו ךזפארת* למטה ממנוישראל
פפנוארךיאל ,ולמטה ממנורוה

לממה מטנו ארם ,למטה

בקרש האמצעי שברוחמורהי היה בראשו אוהן ,למטה ממנהוץו1ון

ממנו

5ממה

מם3י פהד
יאמלמההים.
אשנייצהק.יממה ממני שור.
.ימפ" ממ
גכריאל

פמנו ןץטך לממה ממנו אברהם למטה ממנואריה למטה ממנו
*
*
מיכאל* ולממה ממנומים
בקרש האמצעי שברוח צפוני היה בראשו אותדץ ,לממה ממנה

.

י חקיקה של
סניבונןהמטה מבחוץ היו ז' אמות ההחתונות חלקותבי
,עם אות* אמות העליונוה מסביכ סביב היו וקוקוה על דרך זה בקרש
האמצעי שנרוח דרומי היה בראשו אותי למטה ממנה אוץיה לספה
*

.

קפש וקרש ארכו חמש אמות ,הרוזבו חמשה מפחים .נמצא שהיה המכמה
ארכו כרחבו מרובע ,הכהפ אמות על חמש אמות* סך כל הקרשים אשו
בארבע רהזוה המפה הם ששים ,ועם הששה קרשים של קרקער* המטה ונם
הששה קישים של נג המפההיו פך הכל יחד ע'ב קרשים גך הסקע 8את
המטה בארבע רוחוהיה הואשיעור קוכ טפחים ,שהם עשרים אמוה*

חג וטפהעייא המכמה טפעל היה גםכן נעשה מן ששה שישקם .ש
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ויי

1

?ה

ולכך
לבד ה"ח נשהם שלקח שלמהבדין תורה נשהיה ההרהן ולידתן
ווה בהמטה הי"ח כרים כנזכר ,ובל כר היה על שם אשה אחת* והאשה
המיוחרת היתה מצעת הכר שלה למערה מכל הכרים.
ודע מוד המעםהיות נובה כל המפה עשר אמות ,כנגד עשר מפירות
של עולםהעשיה* ולפיכךהיההגובה נחלקתעלג'חוקים ,נ'עליונוח ,וששה
אטצעות ,ואמה אחת תחת המטה
ירבתי הרומז
ורע שהששה קרשיםהעליונים ש 5המכמה רומזים ע5ד
על תפארת והששה קרשים התחתונים של קרקע המטה רומזיםעלןי זעירא
ווומו ע5ימוך והמטה עצמה רומזת על מלכות .ויפיכך היא מינחתבין
תפארת לימודכדי להצילה ולשומרה מספרא דממארא שלא יגע בה* ועל וה
כיונומרדכי ואמתר למדר המגילהבין שתיווי"ן,ביןן שלויהיבימיאחשורוש.
וביןן שר וצבת זרעו' למבין .עאכ מן המפד הקדוש שחסד לאברהפ*.

ודע שמכל הנשים שהיה לשלמה לא נכנסה בהמפה שום
אשהשהמ)עולם.
בקדו

48
הוש משנה אהת ק משניות שבספריצירה ,ופשנה אחת מן הם'מסכתווש
ש 5שיתא סררי משנהה*י
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יושכ

י
שמע

אכאמכהמעי,מ

מים

מיכאל

אריה

הסד
אכרהם

"1י

ן
ן

ןמןס"י .מןפ"י .מןס"י .מןס"י .מןס"י .מן ס"י ,מןס"י .מן ס"יי
:משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משגה מן
:מם3ת ה' ססכת  '1מסכת  '1מסכת.ה' מסכת ד' מסגז ג' ממכת ב' ססכת א'
מש'ם,
סש"ם .שש*ם .מש"ס ,מש"ם .מש"ם מש"ם ,מש'ם*

בסתר

 8משה
אהר
ר
מ
ו
א
ה
להוי
ל
צ
ב
ן
נ
ו
ל
ת
י
עליון
שדי
:משנה ה' משנה  '1משנה ו' משנה ה' משנה ד' משנה גי משנה כ ,משנה אי

הויה אלהינו

הויה ישיאר

ח
בין

ף
4
4
*4
ובשעריך כיתך מוויות על וכתבתם עיניך
תראה רשעים ושלומת
מחסי הויה אתה כי
משנה ס' משנהנ"ט מששהנ"ה משנהנ"ו משנה נ"ו משנהנ"ה משנהנ"ד
מןס"י .מן ס"י* מןס"י .מן ס"י מןס"י .מן ס"י ,מן ס'ה
סשנה מן משנה מן מו ה מן משנה סן משנה מן משנה מן משנה מן
מסכת ס' ממכתנ"נ מסכתנ"ח סם3תנ"ו מסכת נ"ו מפכתנ"ה מסכתנ"ו
מש"ס .מש"ם ,מש"פ .מש'ם* מש"מ* מש' .8מש"ס.

ף

ןןןן,,ןןןן,ןן,

8

ן

ן

4

ן
8
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4
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* 848וותחלה.מיום.

י אף שאה ח %וקישיט שלרוחדרו8י
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ג2
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יוום

?מן

טעוג
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משנה פ" 1משנהפ"ו משנהי"ד משנהי"ג משנהי"במיטנהי"א משנה י
י משנה טי

מ,טנה כ" 4מ טגהכ"ב משנהכ"א משנה כ טש:הי"מ משנהי"ח משגהי"ז
מן ס"' ,מ ,מ"י .מן פ"י מן
מש:הס"י ,סן מ"י .מןס"י .מןס"י .מן ס"י .מןס"י .מןס"י .מןס"י .מן ס"י ,מןס"י .מןס"י .מןס"י.
מעוגה מן_,י.2ה מן :שנה סן
מן מענה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן
י
ב
כ"א
יסלת כ"" מסבתכ"ב :מכה ממכת מסכתי"מ מסכתי"ה מסכתי"ז
מסכתם.ט" 1מסכתט"ו מסכתי"ד מסכתי"ג מסבתי"ב מסבתי"א ממכת י
י מסכת טי
מש"ם .מש"ס מע"ס .טש"סי משים ,מש"ם .מש"ם ,מש"
מש"ס .מש"ם .מש*ם .מש"ם .מש"ם ,מש"ם ,סש*ם,

"'".ו
גה'"

את

וא"רת

יעי יי'יס

סיגות,

א)ע)ומק)עק

רפאל
עפר

נשר

דוד

מלכות

ה

אדני

א מדר 4-ור החקיקהמן פ"ו קרש4ם של רוחמקיב4

שח

ן

א

ש

ושננתם לבכך
מצוו אנבי
ן באפל מדבר
מחץ לילה
יעוף
משנהל"ח משנה ל" 1משנהל"ו משנהל"ה משנהל"ד משנה ל"ג משנהל"ב
 .סן ס"י ,מן ס"י,
מן ס"י ,מן ס"י ,מןס"י .מן ס"י ,מןפ"י
משנה מן משנה מן משגה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן
ממנתל"ח מסכתי" 1מסבתי"
 1מסכתל"ה מסכתל"ד מסכתל"ג מסבתף"ב
מש"ם ,מש"ם .מש*ם .מש"ם .מש"ם ,מש"ס .מש"ס,

י

על
יומם

ך נ
היום

ח

י

אשר
מפהד

ך י
הדברים והיו

ל
יה
דר
וח
ומסא

ובכל

א

נפשך

ו

ובכל

י

מן ס"י.

מןס"י .מן ס"י,

משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מןנמשנה מן משנה מן
מסכת ל"א מסכת ל' מסכתכ"ם מסכתכ"ח מטכתכ" 1מסכת כ"ו מסכתכ"ה
מש"ם .מש"ם .מש"ס ,סש"ם .מש"ם ,מש"ם ,מש"ס.
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על
יטוטפות והיו ירך
לאות וקשרתם ובקומך ובשבבך
רק
לא
אליך מימינך ורבבה
יגש
תביפ בעיניך
טשנהנ"ג משנהנ"ב משנהנ"א משנה נ' משגהם"ם משנהמ"ה משנהמ"ו משנה ט"1
מןס"י .מןס"י .מן מ"י סן מ"י ,סןס"י .מן מ'י ,מןס'י .מן ס"י,
טשנה מן משנה טן משנה מן טשנה מן משגה מן משנה מן משנה מן משנה מן
טפנוו נ"ג ממכתנ"ב ססבתנ"א מסכת ני ממכתם"ם מסכתם"ח מסכת מ"ן ססכת מ"1
מש"סי מש"ם .פש"סי מש"ם ,מש"ם ,מש*ס .מש"ם .מש"ם.
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בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בפ
ודברת
אלף מצדך יפל צהרים ישוד מקטב יהלך
משנהם"ה משנהם"ד משנהם"ג משנהם"ב משנהמ"א משנה מ' משנהל'
מןס"י .סןם"י .סןס"י .מןס"י .סן ם"י ,סןם"י .מן ס"י
משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה מן משנה 1
ממבתם"ה ממכתם"ד ממכתם"ג ממבתם"ב ממבתם"א ממכת מ' מסכתרי
מש'פ .מש"ם* מש"ם ,מש'פ* פש"פ .מש"ס* סש"ס,
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אשת

פעם אחת שאלו סנהררין לשלמה המלך ,מפני מה אמר* שארם אחד
פאלף מצאתי ואשה אהת מאלה לא מצאתי** ויאמר המלך שלמה אליה
ם*
ממש'
*את אוכל להראעש לכם
 .וישלח המלך לחקר לדרש ולמצא
י
ע
ו
פ
ב
,
ם
ו
ל
ש
ו
בירושלים זוג ש 5איש ואשה עדש ביניהם ארבה
ומבלים את חייהם
בנעימים שהם עשיריםואין חסר להם כלום
ויבואושליהי שלמה ויאמרו ,טמצאוזונ כזה* וישלח המלך לקרוא אליו
במתר את הבעו ויאמר לו, 4הנהנורעתיעלפי אצפננינות שלי שאתהאיש
פצליח גרולש ואתה נולר במזל מוצלח כזה ,שבאם תהיה שר הצבאשלי
ן שבעולםיוכלוהזיק לך* ולכן
תכבוש תחתיך את כל ר~ולם ,ואין כליזיי
עלה ברעתי להעביר את בניהובןיהוירע שר הצבא שלי ממשמדהו ~מנהז
אאך כמקומו אמנםיעןכי לא נאהלפני העם שאתן משוה נרולהכזולאיש
פעים ,לכן איעצך ,אתה תהרנ נלילה הזה את אשתך בהוב ,אזצעק אחר
קך שנפלו עליה שודרילילה והרנו אותה ,ואנ*אתן נך אחשכ לאשה בת אחת
י מנשי הגבידות תא פנעו
שלי מבנות היפא שתבחר לךמאיתן שנולרול
 .וכאשרירע העולם שאתה חתמ ,אז אוכללהרים אותך ע 5ה8ררנה
הפלנשים
וגדולה הזאת לעשות אותך לשר הצבאשלי
ועל דבר אם מותר לך 5הרנ בשביל,ה את אשתך* תדע שאין גוה
י ע85י הדין דוחין נפש אחת
שום עבירה ,רק מצוה נרולה תעשה בזה,כ
בשביל להציל הרכה נפשות ,ויחיר נרחה מפני רבים* ואתה קי'ז שתהרנ
את אשתך תוכ 5להיות את"כ חתני ,ותבוא לזה שתויה שר הצבא שלי,
אשר תוכל להציל כמה אלפי נפשות מישראל שלאיפלו במלחמה ,אשר לנו
 .אמנםבני ,הזהרשיהיו הרברים
לההגר בעמים ,או אשר העמים יתנרוננו
עמך בסורגדול ,ואל יתודעלאיש מזהש
אשש
*
האלה דנרתי
וישתחוה האיש לפני המלך ויאמר לו? .אם פקורת המלך חזשז עלי
ו המלך. 2מוב
לפובת כלל ישראל,הננימוכן לעשות כדברי המלך* .האמרי
2נ* ,ועתה קחלך חרב הזאת שהיא חרה מאר ,וכמכה אחתע 5צואר אשתך
תחנל בנקל להתיז את ראשהש .ויקח האיש את החרב ויחנריה מתחת למדיו.
יברך את הם5ךוישתחוה לפניו ויצא.
 .לבו רפק בקרבו מאר ,וראשו
ויבא האיש א 5ביתו בלילה סר חקש
מו ,על דבר אשר עלה עליו הנורל להרנ בלי כל אשמה את

מעשה הנפלאשנימה שלמההמלךלבעלואשתוש
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*
שני
ויקפץלאחיריו מממת אשהו ,ויכעם על עצמו לאמר" :הוי בוגד 1הוי מרצחנ
איך עלה ע 5דעתך לחשיב מחשבה זרהכזו ,לעשית רעהגדויה הזאת ,לשפך
דםנקי ,דם אשת נעוריך ,שם לשניילדים'' ומרוב כעם ומרירת נפש וחרמה
גד~ה הלך מהר אל חדר השניוישבר את החרב לרסימים
ויהי ממחרתוילך האיש בבקר להתיצבלפני המלך ,ואת חרב השבורה
לקח עמו ,ויבוא לפני המלך וישתחוה לאפיו
 .וישאר אותו המלך *מה לך
בגיצ האם עשית כאשר צויתיךשו ויפל האיש לרגלי המיך ויבך ויתחנן .15
ן כי לבו לב רך,
בי יטחל רועל פשעו וחמאתו שלא מילא בקשה המרך ,יע
חאין ניכלתו 5שפך דםנקי .וימפר למלך ,כי מרוב כעסו עצמו ,על דבר
אשר חשב והמכים מהחלה בדעתו לעשוו 2נבלה הזאת ,שבר את רמרב
לרמימים* והניח התיכתע חרב השבורה לפני רנ5י הסלך,
ויאמר לו המלך 1שקום לך לביתך לא אענוש אותך בעבור צה,כי לא
מחמת מרר ומעל וא קיימת פקודהי ,כי אם לבעבור זה אשר לבך לב רך
מתילרה ,ואינך מוכשר להיתע שר הצבא ,ואין להאשים אותך כ %ברבר
השה* ויקד האיש וישתחוה לפני המיך ויברך אותוויל
ך לביתו*
באש השצי ש5ח הטלך שלמה בסתר לקיוא אז אשוע של שההאיש.

שינה עמוקה ,ותחזק עליו יצרו הרע לאמר" :מדוע
הצלחה יוהר גדולה מזו? חחן המלך תהיה ,כאשר תחשק נפשך לבחור מן
בגות היפות אשר למלך ,ואחר כך תרום והנשא למררגת שר הצבא ,ועל
ידך תבוא עשיה לכלל ישראל * עתה תקום מהר ,לך ועשה פקודת המלך

*

.

.

י חשב,
אשתנעוריו האהובה לו עשהנותיו נבכו בקרבו פעם כה ופעם כה כ
איך ישא אהפני המלך אם לא ישמע ~דבריו לעוור את הכלר ישראל אשתו
הבירה בוכיפניו נזעמו ,והקרב אליו ברבדי אהבה לאמר. ,אשייקירינ סה
ע ,ומה חסר לך ,האםאינך בקו הבריאות" ש ויאמר לה בעיה" :אל הראני
העבר כראוי ,לכן
עלי ,כי לא חסר לי מאוטה ,ורקיעןכי רא ישנתי
נפלהעלי הרדמה ,ראשי כבדעיי ואני רוצה לישכב בממתי לישון שינת
הלילה" ,והאמר אשתו אליו" :פיב הדבר ,כן תעשה כאשר דברת" .ותציע
ממהווילך וישכבלישון .וגם היא הרכה עם שניילדיה לישון
אמנם נדדה שינתו של הבעל ,כי לאידע לשות עצות בנפשו ,אם
לקיים פקורת המלך או לא * ויהי בחצי הלילה כאשר שמע שאשתו ישנה

א

דבריהינוים
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.
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י

גילתה

.

.

ן יעלת חן כט~הך עוד לא
שתנוא נטתר לפני המ~ך ,ויאמר 5ה המלך.:ה
ראיהי ,ורעי שראיתי באצמננינות שרי ,כי את נולדת במזל כזה לה~ת
מלכה ,ולשאת
י ראשך כתר מלכית ,כי נולדת באותו המזל שאני נולדהי*
ע
לכן הכיני עצמך אוע היפה בנשים לבוא אלי לשבת בהיכ5י ,ואנשא אותך
ע? כל הנשים שלי ,כי מאד נשאת חן בעיני ,1ותאמר לו האשה" :אדוני
י בעל ושני ילדים" .ויאמר 5ה המלך" :ע 5היררים
המלך! אבל הלא ישי
אל תראני ,כי יותר טוביהיה להם אם אני אראג עבורם ,אבל את בעלך
ן על ממתו בשינה עמוקה,
ההרג אוהו בלילה הזה באמצע הלילה ,כאשרייש
ואנכי אתן לך חרב חדה מאר אשר תוכלי במכה אהת על צוארו להתיז את
ראשי כרנע .ותזעקי אחריכן שפרצושודדילילה אל ביהך והרגו את בעלך
י כל איש ואשה*
אני השמרי מאר לבל תמי את הסור הוה אשר דברנויפנ
ורק אנחנו שנינו נרע הסור הזה ,ואז אם תעשי כרברי ,לאשת חיל תחשני
ואין עוד בנשים אשה מצלחת כמוך אשר תוכל להדמות אליך1
*
ותאמר האשה1 :טוב הדברכן אעשה כאשר פקר עלי אדוני המלך*,
יהן לה המלך חרב מרופה ,אבל היתה של בדיל שאין בכחה לעשות כל
פצע .והיא 5א ידעה ולא הבינה ואת ותקד ותשתחוה לפני המלך ותלך
לביתה שם הסתירה את החרב תחת מפהה ,וכאשר בא בעלה לביתו קביה
אותו בשמחה ופוב לב ,ותדבר עמו דברי אהבה כדרכה תמיד
באמצע הלילה ,כאשר בעלה היה ישן שינה עמוקה ,קמה האשה
ממטתה ותקח את החרב בירה ,ותקרב בלאט אל מימת בעלה והך עם ההרב
על צוארו מכה נדולה* בעלה הקיץ מיד משינהו ברעדה ,ויועק זעקה נדולה
ומדה ,ויקפץ פעל ממתו
 .אז ראה והנה אשתו נצבת לפניו וחרב בירה
בתחלה קמה כאבן דומם מדוב פחד ,ולא יכ?ה לענות לו עי זעקתו,טי
ננהלה מאדמפניו ,בדאותה שלא ע5תה בידה המזומתה ,אמנם התחזקהמיר
ותפ? לפני רנלי בעלה ,ותצעק אליו בבכי לאמר *אנא סלח נאליבעלי
ייק
ר ,כי בגרתי בך וחפאתי נגדך חמאה גדולה'ו
ויאמר לה בעלה* :אבל אמרי נא אשתיום*דילי ,מה עלה על דעתך
לעשותלי ,ומי הביאך לוה' ותספר לו אשתו כל הדבד בטו שהוא,איך
שהמלך שלמה שלח אחריה בסתד ,ו*פתה אותה שתהרנ את בעלה בחרב
וזה ,אשר נתן בידה ,ויבפחנה ,חתהלו לאשה ולעפרה בכתר טלבתן.
וכאשד נשיםדעתן קלות 5התפתות ,שמעה לדבריו ותנקש להדג אותו .ועתה
י דטף
היא רואה ומנינהכי הסכילה לעשות רעה נרולה לשפך דם נקי ,ואףכ
נעלנעחץיה ,ותבךבני נדול* אב 5בעלההביןכי לא דברריק הוא ושחיא

דבריהימים
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1

טמי

1

אמר המלקט והמו' 5הנה מעשה הנמלה לא נמצא במפרים אשר
כטרינותינוכי אם בספר הקמן עגקראאייש ויושעש נדפם מעשה שהבסיפו.
ויוקכי נמצא בו הרבה דברי נזמאות שאין להם שחר ונםאין סדר לדבריו,
לבןחקרתיודרשהי אצ 5מוכיריחכמי לב אשר במרחקים ,והשגתי מאחר מהם
תשובה עם העתקה מעשה זה כפי הנמצא במדרש קמן שנקרא *מדרש חפץ4
כתביר וזה המדרש כמעפ כלו מדבר רק סןעניני ש5מה המ?ך חכמתו
ונדלותו ,והתחלת המדרש הזה כך הוא* אטר ר' ישמעאל זו חכמתו של
העוום ועד סופווכו' ,ושם פכיא איך שהיה לו
שלמה המלך שהיתה
לשלטה מרכבה רתומה עם ר'אריות נדולקם ונם מביא איך שמם על כנפי
והמעשה דמלכת שבא מובא שם באריכותיוהר ומעפ באופן אחר
נשר
י
ד
נ
ממה שנמצא אצלנו בהרגום שני רמגלת אסתר* גזכר שם שם5כת שבא
שחעה לשלמה י*מ חידות
 .ושם בסוף המדרש נזכר מעשה הנמלה אבל בשינה
גדיל ולא נקרא שם מעשה הנמלהבי אם מעשה הצפררע* וכל טבין יראה
ן 5נוטח הוה של הטדרש חפץ גד הטמח אשר במדרש ויושע ביושז
שישיהי

מעשה הצפררע הנקרא גםכןטעשההנמלה.
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כי טראי לא לחבפ
והה9ר נ 9האמת ,וינחם אותה בעלה שלא תבכה
עשהכן הטלך שלמה ,ובלהי שפק כי ביזם מחר נדע מה שבקש שלמה
המלך טאתנו בנסיון הזה ,ויג5ה רה בע?ה,כי נםאחריו שלח המלך ב0הר
לנסותו ככה ,ונהן לו חרכבידו ויפתה אותו להרנ את אעאעו
עם אשתו
ביחם המחרת שלח שלמה המלך לקרוא אויו וה
י
ע
כ
ה
שיכואו ויתיצכו לפניו ,וגם שהיא תכיא עמה החרב שעחן לה המלך ,רבש
שניהם לפני המלך* ונם הסנהררין נקראו אז5עיבת לפני המנן ויצוה הם5ך
עלוה הבעל שיספרבפני כלםהנסיוןשיו ,ולא יכחד נל דכר ,אחריכן צהו
המלךעל האשה שתספר הנסיון שלה ומה שעשתה ,ורא הכחד כל דבר * אז
הורו הטנהדרין לרברי שלטה המלך ,כי דבריו נאמרים בהשכל ודעת ,ואך
רוח חכמה ממעל ישכן כקרבו ,ויצו ש"מה ע 5כעל האשה ,שלאירגז
י ה5א דרך נשים לה ,ואין להאשים אותה בעבור זה ,כי כך הוא
אשתו,כ
מחייב מבע הנשים מתולדתן ,ויהן שלמה לזה הזונ מתנות רבות וושרח אותם
לביתם ,ויהיו 5שם בישראל.
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אינו

ש פעלחאיהת ארבעים איש
 .כשראה שלמה כד צעק על הדוח
יפ
 .טדיע

קיר

וסנפי היוח,
פעם אחת התגאה שלמהלפני היושבים לרגליו ססביב ויאמד להם?
מץיש בארץ מלך כמוני
 .שנתן לי הקב"ה חכטה ובינה דעה והשכל*
והפשיל שתי על נל בריווזיו אשר מתחת השמים ואשר על וש*רץ .יקוןה
81שביופ תחתי נם אה הרחש וענ הענן*? באותה שעה נרנד דווח את העק

.

.

.

.

חאור לעומת החשך .ולכן הבאתי כאן הנוסח כנוכר במררש חפץ מ5פ
בסיה ווה לשוטא
שלמה המלךעליו השלום המליכו הקדוש ברוך הוא על כל הארץ ועל
י חטת ועופוה ושאר הבריות שבעולם ואף ער השדים והרוחות
כל מינ
והמויקים ויתפלל שלמה ויאמר רבון כל העולמים עוד בקשה אחת קמנה אני
מבקש מלפניך שתטשילני גםע 5הרוח ועל העבים והעננים אמר לו הקב"ה
רור אביך משבחאיתי ואמר
 .השם ענים רכונו המהלךעל כנפי רוח עושה
פלאכיו רוחות ואתה טבקש למסור בידך העננים עם הרוח לכן לא המלא
ךענן אחד
בקשתך הזאת אבל למען לא תחו תפלתךריקם ממניהנני נותןי
טן אלף אלפי אלפים העננים אשר תחת השטים עם רוח אחד מן אלףאלפי
אלפים רוחות המנשבים בעבים ועננים .פעם 5כנסן ופעם 5פזרן ,פעם
להקשותן ופעםלרככן .מיד נשא רוח אחר בכנפיו ענן אחר ויביאהו לפני
שלמה
ויאמר ש5מה אל הרוח ,הקרש את הענן שיה*ה קשה כפו.קרח וכפור
ויקרש הרוח את עב העק או הציע שלמה
עב הענן אדרת נדו5ה קשם
י
ע
אמה ארכו וק"ם אמה רחבו .האדרת היהה נעשית מן משי ירוק וארוגה עפ
חומי והב מוב .כלמיני ציורים שבעולם נצטיירו עליה .גם היו לו 5ש5פה
ארבעה שרימ שר אחרמבני אדם ושמו אסף בן ברכיה שר שנימז השדים
ושמו רמירא'ם שר שוישי מן החיות אריה* ושר רביעי מן העופוה נשר
כאשר ביקש שלמה לעוף על הרוח היה מושינ ארבעה שרים האלו על ארבע
קרנות האדרת שההזה מוצעת על עב הענן הקשה כקרח באמצע האורתישב
המ5ך שלמה על כסא והב מטביב לו ישבו על האדרתגבוריו חכמיו יועציו
 .והיה נוור שלמה
ושדיו מסביב להם עמדוחיל הצבא שומרי ראש הטלך
הדוח ש*שא בכנפיו את עב הענן לכל צד העו5ם שביקש לבוא שמה
 .וכך
וןה שלמה מעיפף תתת השמים על האדרת בסהירות נרולה .והיה אוכל
סשדת בקר ברמשק שהוא במזרחו ש 5עולם* וסעודת ערב במרי שהוא
בטערבו של עולם והו שכתוב וישב שלמה ען כסא  ,%מהו כמא ה' עבים
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אינו נושא את ענ הענן ישר* ויאמר  14הרוח :ושוב אתה אל אלהיך ו5א
תתגאה* ואשוב נם אני לשמוע נזרהך ופקודתך* ,באותה שעה נכרםונתבייש
יטלמה מרברי הרוח ואמר. :נאות ארם תשפלנו ושפל רוח יהמך בכוד',
ויהי היום ויעף שלמה עם חיך הצבא שרו על האדרת המוצעה על
עב הענן הקשה כקרת ,אשר נשא אותו הרוח בבנפיו ,ויעברו במקום אחד
לא בבוון מן הארץ * ושם היה נחל עם הרבה צפרדעים שהיו משבחים
ואוסרים שירה לאלהי השמים והארץ וישמע ש4מה קול צפררע אחת שצעקה
י חילותיו של שלמה
אל הצפררעים, :הכניסו מהר למים ,שלא נשחת על יר
המלך' .כאשר שמע שלמה כך חרה אפו ואמר לרוח" :רד ממה לארץ"
ייר
ר * או שלח שלמה לקרוא לפניו את הצפרדעים וישאל אותן :ומי מכם
צעקה הכגיסו מהר למים* ונו'
 .אמרה אותה הצפרדע, :אני הוא שצעקהי להם
כך* .אמר לה* ולמה צעקת כךש אמרה לו ,יראתי שמא יבאו לראות מחניןי
ויכמלו מהשבח שמשבחין להקב*ה ויחר אפו עלינו ויבלה אוהנו מ
ן העולס *
אמר לה שלמה* ולמה לא דברו מכל הצפרדעים אלא את .אמרה לו אני
המלבה שלהם .אמר לה ,מה שמך .אמרה .6שמי מחשם"ה .אמר לה*
אמ חצה לשאל שהך שאלה אחת* אמרה  *6אק ראףשייה הששל טשבשל
כמא והנשאל הארץ אלא השא אותי עלידך ואתער לך תשהנה ףקח
אותה שלמה על ידה נגדפניו * אמרה
עתה שאך אותי ,וישאל אותה
שלמה* היש עוד ע 5הארץ מלך גדול במוני ,אמרה לו יש מלך על הארץ
שהוא גדול יותר ממך .אמר לה ,מי הוא* אמרה לו אני הוא* אמר לה*
וניצד את גרולה ממני אמרה רו .ארו רא הייתי גרולה ממך לא שלחך
ה והשליבה
הקב'ה אצלי שתשאני על כפיך* בשמוע שלמה כך חרה אפו עיי
לארץויאסר לה* הלא את רק צפרדע בריה פחותה וקמנה ואינך יודעת נר
אני ,שאני שלמה המלך בן דור המלך עליו השלום * אמרה לו הצפררע
ולמה אינךיודע שאתה מן מיפה סרוחה נוצרת ואין לך להתגאה בעצמך.
באיתה שעה נפל שלמה על פניו נבלם ונתבייש מדברי הצפרדע ואמר
, .חכם
בעיניו איש עשיר ורל מבין יתקרנו',
ויהי היום ויעף שלמה עם חיל הצבא שלו על האדרה המוצעה על עכ
הענן הקשה כקרח ,אשי נשא אוהו הרוח בכנפיו * ויאמר שלמה לסבוב כך
ף כך עשרה ימים ביחד,
את כל כרור הארץ ולראות כל התבל ומלואו ,ויע
וירא במדבר רחוקמ.קלין אחר גרול מאד וגבוה מאדי ביובנו
י טזהב מוב*
ויאמר שלמה לשריו* מרקלין נאה וברול כזה לא ראיתי עוד .מי יורע אם
1יושנ שם מלך אדיר גבור וחכםיוהר מטני .אז אמר שלמה לרות* רר
4י
למפה
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אדוני

כניסה אל המרקלין ,והיו מתמיהים ואומרים זה לזה כיצר נעשה ריכנם בתוך
 .ויקראו5פגיהם את רמירא"ם שר השדים ,אורי הוא ימצא עצה איך
הטרקלין
 .אני דואג על הפרקרין הזה עואין
לסצוא פתח הטרקלין ויאמרי
ו ש"מה
לו פהח ואיני יודע כיצד אעשה שאוכל ריכנם בתוכו
 .אמר רו שר השדים'
ארוני הם"ך' אגזור על השדים שיעלו למעלה עך גג הפרקלין אורי ימצאי
שם אדם או עוף או שום בריה ,באיתה שעה צעק השר אל השדים ואמר
להם .מהרו ועלו לראש זוגג וראו אם נמצא שם איזה דבר עעו וירדו ואמרו.
אדוננו ,לא ראינו שם אדם כלל ,אךא עוף אחד גדול ושמו נשר שהוא יושב
אפרוחיו ,אז קרא שלמה לשר העופוה ואמר לו ,רך והביא לי משם אח
הנשר ,הלך והביא את הנשר לפני שלמה .ויפתח הנשי אתפיו בזמר ,ושיבד
לפמ מלךמלכי המלכים הקב"ה ,ונתןשיום רמלך שלמה .אמר לו שלמה ,טה
שסך * השיב לו .שמי אלענא'ד אמר רו ,בן כמה שנים אתה ,השיב לו,
בן ה"ש שנה ,אמריו ,הראית או ידעת או שמעת שיש פתח למרקיין הזה.
השיב  ,%ארוני המלך! בחייךוחיי ראשך שאני רא ידעתי מזה ,אבל ישלי
אח אחד גדול ממני מאתים שנה ,והוא יודע ומבין יוהר ויושב שם במעלה
השניה ,אמר שלמה לשר העופית ,הוייך זה הנשר למקומו ותביא לי אחיו
הנדול ממנו לאחר שעה בא רפני שלמה ועמו נשר גדור יותר טן הראשון
ויפתח גם זה הנשר אה פיו בשירות ותשבחות לבוראו ונתן שלום רמלך
שלטה .אמר רו שלמה .טה שמך ,העאבלו .שמי אלאעווף ,אמר לו .כמז
י שניחייך* השיבלו .תת"ק שנהי אמר לו* הראית או ירעת או שמעח
ימ
,
ו
ר
ש
י
!
ה
ז
ה
השיב אדוני המלך בחייך וחיי ראשך שאני
ש פתח לטרקלין
איני יורע מזה כרום אבליש לי אה גדול ממני ת' שנה ,והוא יורע ומבין
ה,
הרבה יותר ממני ויושב שם במעיה השלישית * אמר ש"מה לשר העיפו
תוליך זה הנשר רמקומו ותביא לי אחיו הגדול טמנו .ראחר שעה בא רפני
שלמה עם נשר נדולוזקן מאד ולא היה יכור רעע ,8רק שהשר נשא אותו על
ננפיו והביאו רפני שלפה ,ופתח גם הוא את פיו בשכח והה"ה לפני בורש,
יאחר כך נהן שיום ימרך שלמה* אמר לו שלמה ,מה שמך * השיב לו,
ן כמהשנים אתה ,השיבלו* בן אלף וש' שפף,
שמי איהעם'ר .אמר לו ,ב
,
ה
ו
ו
ה
אטר לו ,הראית או ירעת או שמעה שיש פתח לטרקלין
השמב לל*

למטה על הארץ* וירד הרוח לממה* ויקח שלמה עטו אה השר אסףבן
נרכיה והיו הולנים ומטיילים סביבות המרקרין .והיו מתענגים מאד מן ריח
העשבים שנדלו וצמחו שם מסביב למרק?ין* כי היה ריחם מוב מעין ריח
העשבים אשר בגן העדן של הארץ ,אב 5היו דואגיםעי זה שלא מצאו פתח
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אדוני המלך! בחייך וחיי ראשך שאני 5א ידעתי מזה כלום ,אבל אבי טיפר
לישיש לפיקלין הזה פתח מצד מערב ,אך שנהכפה בעפר מרוב השניפ
שעברו ע?יו* ואם תויצה ,הנזור עך הרות שיסיר וישליך העפרמן צד מערבי
שאצי קיר המרקלין ויתגלה הפהח ,ויצו שלמה להוליך את זה הנשר הוקן
5מקימו* אחר כך גזר על הרוח שינשב ברוח מועה ומערויסירוישליך את העפר
ן הרוח ונתגלה הפתח,
אשר בצד מערבי * ויעשכ
שם היה שער נדול מאד עשוי מנרז?
 .ונשאר כמו שרוף ובלוי מרוב
הזמנים ,על השער היה מנעו? נדול והיה כתוב ע?יו .להוי ידוע ?כם בני
אדם שאנחנו ישבנו במרקלין הזה שנים הרבה בטובה ובתענונים .וכשבא
עלינו הרעב ,מחננו המרנליות תחת חמים ,ולא הועיל לנולזון אותנו
 .הנחנו
הפרקלין 5נשרים ושככנו על הארץ ואמרנו להם ,כ? מי שיבוא לכאן וישאר
 .תאמיו .כנוי טצאנו אותו
לכם ע? דבר המרקלין הוה
 .ועור היה כתוב שם *
לא יבנם אדם בבית הזה אלא אם היא נביא או סלך * ואם ירצה ליבנם בו,
יחפיר לצדהימין של הפתח  1מצא ארנז ש? זכוכית* ישבור אותו וימצא בר
 .ויעש כן שלמה ויפתח את פתח
מפתחות אזיוכל ליכנם לכל הדרי המרקלין
שער הברזל ונכנם .אחר כך מצא שער אחד ש 5זהב .פתח השער ונכנם.
אחר כך מצא שערנ' נפ כן ש? זהב* פתח נם אותו ונכנם* שם ראה בנץ
נאה עד מאד ,ומצא בו כריכה אחת של הרבה מיני אבנים מובות ויקרות
מאודם פטדה וברקת* ועוד מצא שם קיבה אחת מלאה מן כלמיני מרגליות
יקרות* ועוד דאה שם כמה וכמה חדרים וחצרים נאיפ מאד והיו רצופים
.הטיר
באבניםשלכמף ושל זהב*וירא בטקום אהר על הארץ צורתעקרב שלכסף
את העקרב מסקומו ומצא בית תחת הארץ ,פתח את הבית ונכנם בו וסצא
שם כמה מיני מרנליות עדאין מספר ונם כמף וזהב הרבה* שם מצא פתח
" הדלת :בעל זה הפרקלין היוז
אחר ושיו מנעו? זהב* וכך היה כהוב
ע
מקודמ בכבוד נרזל ובגבורה חזקה* נם האריות גם הדובים פחדו מהור
מ5טתו ,וישב זמן רבבמרקלין הזה במובה ובתענונים נדולים .והוא היה מלך
 .באזפנו למות בלא עתו ,נפ? הכתר סעל
נדול אשר פחדה מפניו כל הארץ
ראשו ויסת .פתח זה הילת תכנם בחרר נרול ונאה מאד ,וימצא נם 81ם
כריכה גדולה מלאה אבנים מובתז ויקרות משדם פטדה וברקת' שם מצא
פתח נ' עם מנעול זהב ,והיה כתוב ע5יו :אנחנו היינו יושבים כאן בכבור
ועישר גדול ובכל מיני הענונים שבקי5ם ,ו?בסוף עברו ענינו צרות הזנשו
%א היה לנו סה לאכל ונאזנ
משמת רוח חיים באפינו שכבנו
ו ברעב *
י
ו
ש
ב
פ
בק~יאזיע ,ורגוגו חז הקושר הניו 5ש?נו הפשי לאדם שלא עטל בו ,פהח
נפ
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 .ועל קירותיו
גם הדלת חזאת ונכנס וירא והנה היכל גדול תפה עד ומאד
לוהות זהב ממולאים עם כלמיני אבנים מובות ויקרות של אודם פטדה וברקת*
ושלשה פתחים היה להיכל הזה* ער פתח שבצדימין היה כתוב :אתהבן
אדם לא תתנאה ולא תשקר .חיק 4קצובים * הזמן תבלה אותך ותלך חעסע
טמקומך והשכב תחת הארץ* על הפהח שבצד שמאל היה כתוב :א? תחיש
וא= תמהר לבלוע הכל ,קח לך מעפ מעפ מאשר ינתן לך* בין כךובין כך
לא ישאר אצלך כלום ,כי העו5ם מזה לזה תנהן ,על הפתח שבאמצע היה
בתוב אתהנן ארם הכן לך צדה לדרך והתקן 5ך טאכל בעור מועד מבעוד
י אתה לא תשאר
האדמה ולא תדעיום מותך*
יום מרם יחשך שמשך* נ
י
ע
וילך שלמה בהיכל הזה ישר וינש אל פתח האמצעי ,פתח את הדלת
ונכנם .וירא והנה צלם אחר ברמות ארם יושב על כמא והב ,והיה נראה
 .נתרעש הצרם ויצעק בקול
 .וי5ך שלמה ערלפני הצלםוינש אליו
נאישחי
 .והתחי5
 .ראוכי המלך שלמה בא לאבד אתכם"
גדול! "בואו מהרבני השטן
זה הצלם להוציא אש ועשן מנחוריו .באותה שעה נשמע שם צעקה גדולה
ומרה ונעשה רעש ורעם ,מיר צעק שלמה בקול גדול ע5יהם ויאמר :אתפ
 .האין אתםיורעים שאני שלמה הם5ך שהמליכו הקב"ה
רוצים להפחיר אותי
על כל בריה שנמצאת על הארץ .ואם לא תכנעו ת'כף טפני אייסר אתכפ
בכלמיניימורין על אשר אתם מורדים בי .אז הזכיר שלמה עייהם שם
המפורשומירנשונקו כלם ולא נשמע עוד קול צוחהי ויברחו משםבני השפן
והש*5כו עצמםלים הגרול כדי ש5איפלו ביר שלמה ויקרב שלמה אל הצ5ם
והטיד מעליו לוח נרו 5של כסף שהיה תלוי בצוארו ש 5הצלם ע 5שלשלת
זהב* עלוה הלוח היה כתוב כל עניני הטרקלין ,אבל 5א היה שלמהיודע
5קרותווידאג דאגה גרולה על זה* ויקרא שלמה לשריו חכמיוויועציו ויאמר
להם .ה5א *דעתםכי כ 5כךינעתי ער שנקרבתי אל הצלם הזה .ועתה 5קחתי
סע5יו הלוח הזה ואיני יודע מה כתוב ע5יו* כ5ם היו מחשבים ומתבוננים
ואין אחר מהם ירעליתן עצה מה לעשות .ויצו שלמה 5קחת עמהם משם
כ 5הכמף והזהב אכנים הפובות ומרנליות ,וגם את הרוח ש 5נמף לקוצ
עמהם ויצ,ןמן המרקלין ,ויעמיסו הכל ע 5האדרת
מרם שע5ה ש5מה עם אנשיו ע 5האדרת לעוף ,ויראו והנה בחור אחר
בא מן הסרבר והולך ומהקרב אל המרקלין ,ויבוא הבחור לפני שלטה.
השהי4ה 5פניו וישאל אוחו? *מה לך המלך יפלמה שאתה יושב עצב ווואנ"1
24טר לו שלבאה* ע 5זה הלוח אני דואנ ,שאהנייודעכטהנצזובקליו
 .אששי
ממוזובושוייתןליואני אקףא אהזולפניך ,שאניוייתייייו במקונ ,4ושיח
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נש

ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הסו את לבבו ,ויפנו אל אלהים אחריפ
כאשר הרגלו בהם בנעוריהן בבתי אבוו*יהן ,בי נשים רבות היו 5שלמה אאטר
לקחן מעמים אחרים והתגיירו במו שעשה עם בת פרעה ,ויהי לו נשים שרוח
שבע מאות ופילגשים שלש מאוה .ובל זמן שהיה שלמה בגבורהו באמצע
שניהימי חייו היה ננהו לשוםעין על נשיו ופלגשיו שתלבנה בדרך הישר
עלפי רת ישראל* אולם לעה וקנתו הש בחו ,ויתן שלמה בל מעיינו יומם
ולילה בדברי חכמה* היבר ספרים רבים ומאם בהבלי עולם הזה* כמו שנראה
מספרו קהלת שחיבר לעת זקנותו .ולכן נהפקרו נשיו וחזרו ונתמשכו לסה
 .במו שאומרים המשל "דוק חימרא לאוירא אעיקרית
שהיו רני5וה בנעוריהן
קאי*
 .ויבנו הרבה מהן במותלאיילים בפרסיא ושלמה לא מיחה בהןי ולזאת
נאפד ער שלסה בבתוב שעשה הרע בעיני ה' לעת זקנתו ולא היה לבבו שלכ
עם אלהיו בלבב דוד אביו .ובל זה יען בי לא מיחה בנשיו שחזרו ונתפקרו
עבור עבורת אייליםי ובשביל זה רפה נם בן כחו בעולם וימרדו בו עמטם
*טקרים ,וגם איזה מעבדיו מרדו בו
 .וימלך שלמה על ישראל ארבעים קנה
וימת הקבר בעיר דוד אביו ,שמו
הקדשל הבאירשםד"אל וזלכערוולםושורערד*לפוהוה5הענמי
אשריייא
ו לו עד היום *המלך החכם מב
*
בפי
נל ישראל לדר ודר ולנצה נצחים.

י זקנת שלמה המלךומופוג
ימ

(כ)

מי שיקרא זה הכתב ,שלאייגע את עצמו הרבה בוה העולם לאסיף הון
ועושר ולהתענג בהענוגי הגוף ,שסופו להיות רמה והולעה
 .בי סוף בל ארם
למוה ,ילא ישאר ביד האדם שים דבר מזה העולם ,אלא מעשים הטובים
שעשה נעודנו בחיים'* אז אמר שלמה.:ראיתי בי אין מוב מאשד ישבען
י הוא חלקו ,בי מייביאנו לראוה במהשיהיה אחריו'4
האדם במעשיו,כ

,אני שדאי בן עאר מלכהי על אלף אלפי מדינותי רבבתי על אלף
ימיסים .היו ההה ירי אלף אלפי מיבים והרנתי אלף אלפי גבורים.
איפ
ובשעה שבא אלי מלאך המות לא ינולתי לעמד ננדו
 .ועלבןאני פזהירלכל

שלמה 5יר

אותי הקב*ה שאבוא לפניך לקרוא 5ך הבתב של הלוח.יהן
 .בנה ואמר לו
הבחיר את הלוח ראה והבים בו ונשתוטם שעה קמנה
 .וכך בתובכאן:
5שלמה
 .ידעארוני המלך שזה הבתב הוא לשוןיוני

א
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.
ה"טר.

החכמה.
היחד.

הדרישה.
* הזקנה.

*

הבהירה

ט

ביאור מפררזיאל.
מפר3לוי השקרות.
האמונ
ה*

.

יקרות.

י

*

.
.
.
.
~1-1צת.
1

*יטמיי
נ ה1זה

.
.
.

המראוההעליונו'
* המצפון.
ימליאוש.
א המפתח.
" כתותהמלאכים*
 ,הנבואה.
מלאכת אלהית.
מלאכתהמשכלו'
הנמיונות.
 ,סודהמבעים.
הרפואות
הרצע.
* עצת חכמה*
דוזם.
* קחאתהשטי"9

.

1

מן המפרים שנהחברו עלירי שלמה המלך פדעלנו כפי המובא בספדי
הזהר הקדוש ובשאר מ9רים קרמונים ,וכפי שכתב הרכ המפורמם ר'יוחנן
א*מאן ז"ל בהקדסה ספרו .חשק שלמה'
 .יש למנותם במספר ל"ב
 .מלבד
השלשה מפרים הקדושים * שיר השירים* משלי .קהלת .הנאמרים
יפי
ע
רוח הקודש* ודברי חז"ל ידועים מה שאמרו .שספר שיר השירים חברו
בתחלת מלכוהו .וספר משלי חברו באמצע שנוהיו .וספר קהלת חנרו יעת
קנוהו .אבל אלו הל'ב מפרים לא נורע בבירור באיזה עת חיברם הצגהי
נאןעפ'י סדר האל"ף בי'ת * ואלו הן:
מפר אלמריאל .ן מפר המשל*ם ,י מפר התכליות.
1
בחירת המדות.
המעלןל1י
ם*
 ,חכמה אבנ

שלשים וחמשהמטיים שנההברועלירי שלמה המליש

כא)

דברףהייום

לב ט

ג%שתוו

הטי,

אם%א%ש.%8%9ששא%

%שם
ש"9ח**88שש"9

8ח8ק8שש98שיש9ף98

וסופד,

ט ימי זקנת שלמה המוך
3א) שלשים והמשה ספדים ששתחברו ע"י שלמה

הצפררע הגקיא גםוק)4ם9ץהןעפלה.

יח) מעשה
מעשה וצפלא שגקםע,ין,1חם,4פם'45יכו
יפ)

ים

פפתו שלשלנצ)המיךאוף.יתה,יעשויה להשסרסן השדיםומויקץ*

.

.

.

הלייה.
עי.

*

אם עליית שלמה המלךעו כמא מלכותו
 %שאלת שלפה לבב חבטה בנבעון בח5ום
נ) מעשה וגפלא מפריחת שלמה המלך על נשר נדולש
9ם מעשה הנפלא מרביבת שלפה המלך ארי נדול ונורא,
י שלמה המלך ומדרי מלכותו בארץ
ום סדרחי
ן סח המקדש *
 0בני
ש) חנובת בית המקדש*
ח) שמחת הנשואין המלך שלמה עם בת פרעה
ש
ימין שלמה המלך אוצרות דוד אבט כמערת קסר
פ) מעשה הנפלא שהפ
אביו ,ויבקש הורדם המלךייכנם לשםוניז
ק*
 0היכי שלמה ותבנית כמא מלכותו.
יא) פעולות הנוראוה והנפלאות שנראו על כטא שלמת*
יב) מ5כת שבאיפני המלך שלסה.
ים ביאת מלכת שבא לפני המלך שלמה כפי הממופר בספר דבריהיסופ
אשרלמלכי שבא בארץאביסיניא.
שם הנפלאיע והנוראותשי האשמדאי מלך השדים אשר הראה אצי הם5ך
שלמה.
פו) הצרות שמבל שלמה בימי גלוחו
פז) ההזרת שלמה לנסא מיבוהו
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