
לעיון נוסף 

/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  (מתוך חזון החמד)

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

ִּכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך, ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה; ְוָאַמְרָּת 
ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי (דברים יז יד). עם ההשתק־
עות וההתבססות בארץ עולה הרצון למנות מלך על עם ישראל. מינוי 
ָהָעם  יב ֶאת  ָיִשׁ ְוֹלא  ה ּלֹו סּוִסים  ַיְרבֶּ ַרק ֹלא  זה מותנה בהגבלות האלה 
ים ְוֹלא ָיסּור ְלָבבֹו, ְוֶכֶסף ְוָזָהב ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו  ה ּלֹו ָנִשׁ ִמְצַרְיָמה [...] ְוֹלא ַיְרבֶּ

ְמֹאד (דברים יז טז-יז). 

שלמה  בימי  בולט  באופן  עולה  קיומו  לבין  שבתורה  הציווי  בין  הפער 
ֶאֶלף  לֹו  ַוְיִהי  ים  ּוָפָרִשׁ ֶרֶכב  ֹלֹמה  ְשׁ ֱאֹסף  ַויֶּ ריבוי הסוסים  המלך: בתחום 
־ ר ִלְשׁ ים [...] ּומֹוָצא ַהּסּוִסים ֲאֶשׁ ָרִשׁ ֵנים ָעָשׂר ֶאֶלף פָּ ע ֵמאֹות ֶרֶכב ּוְשׁ ְוַאְרבַּ
ְצָרִים (מלכים א, א כו-כח); ובתחום ריבוי הנשים ְוַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה  ֹלֹמה ִממִּ
ְׁשַבע  ָׂשרֹות  ָנִׁשים,  לֹו  ַוְיִהי   [...] ַּפְרעֹה  ַּבת  ְוֶאת  ַרּבֹות  ָנְכִרּיֹות  ָנִׁשים  ָאַהב 
ֵמאֹות, ּוִפַלְגִׁשים ְׁשֹלׁש ֵמאֹות; ַוַּיּטּו ָנָׁשיו ֶאת ִלּבֹו (מלכים א, יא א-ג). בע־
קבות זאת בנה שלמה במות בהר הזיתים ָאז ִיְבֶנה ְׁשֹלֹמה ָּבָמה ִלְכמֹוׁש, 
ם; ּוְלֹמֶלְך, ִׁשֻּקץ ְּבֵני ַעּמֹון. ְוֵכן ָעָׂשה  ִׁשֻּקץ מֹוָאב, ָּבָהר ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְירּוָׁשלִָ

ְלָכל ָנָׁשיו ַהָּנְכִרּיֹות, ַמְקִטירֹות ּוְמַזְּבחֹות ֵלאֹלֵהיֶהן (שם ז-ח). 

בדבריו  יצחק  רבי  התורה?  מצוות  על  כך  עבר  ששלמה  ייתכן  כיצד 
במסכת סנהדרין (בבלי סנהדרין כא ע"ב) הסביר ששלמה היה בטוח 
למעשה  המחשבה  בין  הפער  אך  אלה,  לפיתויים  יתפתה  שלא  בכוחו 
גדול. כתיב 'לא ירבה לו נשים' (דברים יז טז) אמר שלמה אני ארבה ולא 
יא  (מלכים א,  אסור, וכתיב 'ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו' 
ד). וכתיב 'לא ירבה לו סוסים' (דברים יז טז) ואמר שלמה אני ארבה ולא 

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

אורוות הסוסים, ארמונות נשותיו של שלמה והבמות שבנה שלמה אינם 
קיימים כעת בירושלים, אך אתרים המאוחרים לימיו של שלמה מהדה־

דים בשמם מהדהדים את פועלו של שלמה.

עמודי הקמרונות התת-קרקעיים, שנבנו בתקופה ההרודיאנית בדרום 
'אורוות שלמה'. הטמפלרים שהתיישבו בהר הבית  הר הבית, מכונים 
בתקופה הצלבנית, קשרו שם את סוסיהם. למרות שהצלבנים היו על 
הר הבית אלפיים שנה אחרי ימי שלמה, הר הבית כונה בימיהם 'טמפ־

לום סולימנוס', כלומר 'מקדש שלמה', ומכאן הכינוי שדבק לאורוותיהם. 
בימי הכיבוש האיובי בשנת 1187 יצאו האורוות משימוש, וחללי המבנה 
פונו  ה-20  הפכו למזבלה של הר הבית. בשנות התשעים של המאה 

ערמות העפר והזבל שהיו שם, והמקום מתפקד כיום כמסגד.

בגבעה שמול עיר דוד, בצפון כפר השילוח, ישנה מצבה חצובה בסלע 
המכונה 'קבר בת פרעה'. הסגנון המצרי, הניכר מהכרכוב הבולט ומה־
פרעה.  לבת  לייחוסה  הביא  המצבה,  בראש  בעבר  שניצבה  פירמידה 
בת  אשתו  עבור  שלמה  שהקים  מצרי  מקדש  שזהו  חשבו  בתחילה 
פרעה מלך מצרים, מה גם שהמיקום במורדות הר הזיתים התאים לכך. 
המחקר הארכאולוגי המתפתח העלה שזוהי מצבת קבורה מימי הבית 
ובת פרעה,  לימיהם של שלמה  הראשון, מאוחרת בכמה מאות שנים 
שנועדה לקבורת דמויות בודדות בעלות חשיבות. אי אפשר לדעת מי 
באמת נקבר בה. הסגנון המצרי של המצבה תומך בהשערה שהמצבה 
הוקמה בתקופה שבה הייתה השפעה מצרית מובהקת בירושלים בירת 
ובעת  הספירה,  לפני  ה-8  המאה  בסוף  ביהודה  מלך  חזקיהו  יהודה. 
שמרד במלך אשור, הידק את יחסיו עם מצרים. ביקורת לקשר עם מצ־
רים אפשר למצוא בדברי הנביא ישעיהו  הֹוי ַהֹּיְרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה, ַעל 
ֵענּו; ַוִּיְבְטחּו ַעל ֶרֶכב ִּכי ָרב, ְוַעל ָּפָרִׁשים ִּכי ָעְצמּו ְמֹאד ְוֹלא ָׁשעּו  סּוִסים ִיּׁשָ

ַעל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, ְוֶאת ה' ֹלא ָדָרׁשּו (ישעיהו לא א). 

'אורוות שלמה' ו'קבר בת פרעה' מאוחרים לימי שלמה. אך המבקר בי־
רושלים ומכיר את המקומות האלה בשמם יכול להתחבר לסיפור שהם 

מזכירים ולמסרים העולים מהם .
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