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  דוד סבתו

אך מאחורי , שטחי-גשמי-ך אנו מוצאים סיפור שכביכול קשור רק בפן המעשי"פעמים רבות בתנ
, )'מלכות שלמה וכו, סיפור יוסף ואחיו(סיפור זה אנו רואים הכוונה אלוקית מתוכננת ומדוקדקת 
  .זוהי סיבתיות כפולה - ת פשוטותוהתוכנית יוצאת לפועל למרות שהכל תלוי בהחלטות אנושיו

יש  אך אם נתבונן נראה ש, הרובד הארצי מול הרובד הרוחני- לכאורה ישנו נתק בין שני הרבדים
 – א פותח בחטאי שלמה שמביאים בסופו של דבר לגזירה" פרק י.קשר הדוק בין שני מישורים אלו

  :פילוג הממלכה

ֹמה ַיַען ֲאֶׁשר" א ָׁשַמְרָּת ְּבִריִתי ְוֻחֹּקַתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ָעֶלי ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ִלְׁש  ָהְיָתה ֹּזאת ִעָּמ ְו
  "ָקֹרַע ֶאְקַרע ֶאת ַהַּמְמָלָכה ֵמָעֶלי ּוְנַתִּתיָה ְלַעְבֶּד

ובסופו של דבר מביא ירבעם לפילוג ) מרד(ו אנו רואים שירבעם מנסה להרים יד במלך "בפסוק כ
   :רה האלוקיתמימוש הגזי, הממלכה

ִני ַהָּנִביא ַּבֶּדֶר ְוהּוא " ם ַוִּיְמָצא ֹאתֹו ֲאִחָּיה ַהִּׁשי ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהיא ְוָיָרְבָעם ָיָצא ִמירּוָׁשָלִ
  :ִמְתַּכֶּסה ְּבַׂשְלָמה ֲחָדָׁשה ּוְׁשֵניֶהם ְלַבָּדם ַּבָּׂשֶדה

  :ָליו ַוִּיְקָרֶעָה ְׁשֵנים ָעָׂשר ְקָרִעיםַוִּיְתֹּפׂש ֲאִחָּיה ַּבַּׂשְלָמה ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ָע
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֹקֵרַע ֶאת ַהַּמְמָלָכה  ַוֹּיאֶמר ְלָיָרְבָעם ַקח ְל ֲעָׂשָרה ְקָרִעים ִּכי ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ֱא

ֹמה ְוָנַתִּתי ְל ֵאת ֲעָׂשָרה ַהְּׁשָבִטים   ":ִמַּיד ְׁש

עניין אחר לגמרי ,  פילוג הממלכה ונכנס סיפור השטניםא נעצר סיפור"ט בפרק י"בפסוק כ
  . שלכאורה לא קשור כלל לפילוג הממלכה

א "בתחילת פרק י. נציע נקודה נוספת שיכולה להיות הבסיס לפילוג הממלכה חוץ מסיפור השטנים
החטאים של שלמה ', ולא מקשיב לקול ציווי ה' מתוארת התנהגות שלמה העושה רע בעיני ה

  : בפסוק הםהמתוארים
 בפסוקים אלו הדגש הוא על נישואים לנשים מעמים -)'ב-'א' פס( רבותנישואים לנשים נוכריות .1 

  . אמר לא להתקרב אליהם' שה
גם מוזכר ' בפרק ג, )ם נשי1000( בפסוק זה הדגש הוא על המספר - )'ג' פס(ריבוי נשים .2 

-'העולות ששלמה מעלה תודה לה אך שם הריבוי הוא על מספר ,שלמהשל אלף בהקשר המספר 
  .1!)מספר ולמי מופנית אהבת שלמה, ריבוי(נשים לב לניגודיות בין הפרקים 

 שני חטאים אלו באים           .בוי נשים ונישואים לנשים נוכריותאם כן יש לשלמה שני חטאים מרכזיים רי
 לנו את רקע פילוג  מיקום סיפור החטאים בא על מנת לספר, לכאורה.לידי ביטוי בהמשך הפרק

שנשות (יו נענש שלמה הוא עבודה זרה על" כבד"מתואר שהחטא ה' י'  אך על פי פס,הממלכה
 לחבר את השטנים לחטאי הריבוי ור לעניין השטנים נראה שאפשרכאשר נחז). שלמה הטו אותו
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ׁש ֵמאֹות ַוַיּטּו ָנָׁשיו ֶאת ִלּבֹו) ג (   :ַוְיִהי לֹו ָנִׁשים ָׂשרֹות ְׁשַבע ֵמאֹות ּוִפַלְגִׁשים ְׁש

ָהיו ִּכְלַבב ָּדִו) ד(   א ָהָיה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם ְיֹקָוק ֱא ִהים ֲאֵחִרים ְו ֹמה ָנָׁשיו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱא  :יד ָאִביוַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְׁש
מתואר ' ג' אלא בפס? ך שנשיו הטו את ליבו ולאו דווקא לעת זקנותו"אמר התנ' ג' הרי כבר בפס' ד' מה החידוש בפס

מדבר על חטא הנשים ' ד' אך פס) כפי המתואר בספר דברים בפרשת המלך-תאווה(בהטיית לב אחרי נשים בעלמא 
  .הנוכריות
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אם כל ממלכת שלמה היתה מתוארת בשליטה מלאה בכל האזור אנו רואים פתאום , של שלמה
  .2סה מכיוון ממלכת שלמהתסי

 אך נשים לב שאצל ירבעם באה לידי ביטוי עוד ,ניתן לומר שירבעם קשור לחטא העבודה זרה
  :נקודה

ֹמה ַוָּיֶרם ָיד ) כו( ְוָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֶאְפָרִתי ִמן ַהְּצֵרָדה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְצרּוָעה ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ֶעֶבד ִלְׁש
  :ַּבֶּמֶל

ֹמה ָּבָנה ֶאת ַהִּמּלֹוא ָסַגר ֶאת ֶּפֶרץ ִעיר ָּדִוד ָאִביו3ֶזה ַהָּדָברְו) כז(  : ֲאֶׁשר ֵהִרים ָיד ַּבֶּמֶל ְׁש
ֹמה ֶאת ַהַּנַער ִּכי ֹעֵׂשה ְמָלאָכה הּוא ַוַּיְפֵקד ֹאתֹו ְלָכל ) כח( ְוָהִאיׁש ָיָרְבָעם ִּגּבֹור ָחִיל ַוַּיְרא ְׁש

  :ֵסֶבל ֵּבית יֹוֵסף
  )יא, ם אמלכי(

עילת ' ולפי פשט הפס, הכתוב מתאר שירבעם מרד מכיוון שהוא היה מופקד על כל סבל בית יוסף
  "). וירא בסבלותם(" של אחיו 4המרד הייתה ראיית הסבל

שלמה מבקש .2 .שניהם קמים לאחר ששלמה משעבד את עמם.1: ישנו קשר בין ירבעם לשטנים
 אם כן אפשר לראות את .למצרים על מנת להינצלחים להרוג את הדד ואת ירבעם ושניהם בור

ריעת ק-על פי אחיה השילוני'  אך יש לו היבט נוסף והוא תפקידו מאת ה,ירבעם כאחד מן השטנים
סבל וכן -ריבוי( ירבעם כולל בתוך מרדו את שני חטאי שלמה ).כתוצאה מעבודה זרה(הממלכה 

  ).הציווי מאת הנביא
תחושת השיעבוד המרידה נוצרה מ. למרוד מבחינה פוליטיתיט  ירבעם מחל-מרידתו של ירבעם

שלמה הופך את . של אחיו לאחר הפעלת לחץ מצד שלמה בשביל להרבות כסף זהב וסוסים
יוצא .  וזה מה שגורם להתפרקות הפוליטית,הגדלת האימפריה שלו למטרה בשביל עוצמתו

 . ששלמה חטא שם הוא נפגעשבמקום
חש הוא רות שירבעם מצוי ברמה גבוהה מכל העם ולא סובל איתם למ - 'בחירת ירבעם על ידי ה

בדמיון (להעניק לו את הפריבילגיה למרוד ולקרוע את ממלכת שלמה ' החליט הולכן  ,בצרת אחיו
 שלמרות שהיה בארמון פרעה ראה בסבל אחיו והחליט לצאת למרות שיגבה ממנו ,מוחלט למשה
 ).מחיר אישי כבד

  

                                                 
2

בפרקנו אנו מתחילים לראות את התפוררות מעצמת -"אין שטן ןאין פגע רע: ")ז"ט' פרק ה(השטן מופיע כבר אצל שלמה  
 .שלמה

3
  .בא לתאר רקע של תיאור מסוים-"זה הדבר אשר" 
4

  .הסבל המתואר פה הוא המס ששלמה מטיל על העם וכן השיעבוד הקשה של שלמה 


