
 
 

 

 

 

 

 
 לה -מלכים א' פרק א, א                            

 

 פרשת חיי שרה

 מפטירים בפרשה זו, כיון שנאמר בפרשה 'ואברהם זקן בא בימים', ואף פרשה זו פותחת ב'והמלך דוד זקן בא בימים'. 

ְך א() לֶּ ִוד ְוַהמֶּ ֵקן דָּ אחותיו, וגם היה כבר בגופו, באפיסת כו זָּ הּוכי היה כמעט בן שבעים שנה,  ,ַביִָּמים בָּ ִדים ַוְיַכסֻּ כיון  ,לֹו ִיַחם ְולֹא ַבְבגָּ

שהוא קר בטבעו. ובמצב זה כהחום שלא יתפשט, אך אינם מחממים את הגוף  יכולים רק לשמור עלשכבר תם חומו הטבעי, והבגדים 

הגיעה העת שאחד מבניו ימלוך תחתיו, ולכן רצה אדוניהו שור ולמלוך על ישראל, והיה נראה כבר לא היתה תקוה שעוד יתחזק דוד לחז

אחרי שראו עבדיו כי אפס  ב() להמליך את עצמו ]וחשב שלא יהא משפטו כאבשלום, שמרד בדוד אביו בעודו בעוצם כוחו ותקיפותו[.

יו לֹו ַויֹאְמרּוחומו הטבעי וצריכים למצוא דרך לחממו,  דָּ ְך ַלאֹדִני ְיַבְקׁשּו ,ֲעבָּ לֶּ ה ַהמֶּ ה ַנֲערָּ שבשרה חם יותר מאשה נשואה,  ,ְבתּולָּ

היאמרו רק  הוכשיפרסמו שמבקשים עבורו נער ְמדָּ ְך ִלְפֵני ְועָּ לֶּ נֶּת לֹו ּוְתִהילשרתו,  ַהמֶּ ממונה על אוצרותיו, אמנם המטרה  - ֹסכֶּ

ההאמיתית, שאין מכבוד המלכות לפרסם זאת, היא  ְכבָּ ָךבְ  ְוׁשָּ ְך. ַלאֹדִני ְוַחם ,ֵחיקֶּ לֶּ ]ולכן תחילת דבריהם, 'ועמדה לפני המלך ותהי  ַהמֶּ

לו סוכנת' אמרו בלשון נסתר, כי כך יפרסמו בציבור, ולעומת זאת את הדברים 'ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך' אמרו בלשון נוכח, 

ה ַוְיַבְקׁשּו (ג) שזו האמת כפי שהמלך יודע[. ה ַנֲערָּ ֵאל ְגבּול ְבֹכל יָּפָּ ת ַוִיְמְצאּו ,ִיְשרָּ ּה ַויִָּבאּו ,ַהּׁשּוַנִמית ֲאִביַׁשג אֶּ ְך. ֹאתָּ לֶּ עתה רומז  ד() ַלמֶּ

ההפסוק לסיבה אשר הניעה את אדוניהו למלוך ולמרוד באביו,  ה ְוַהַנֲערָּ ְך ַוְתִהיבה אדוניהו מאד,  רצהומחמת כן  ,ְמֹאד ַעד יָּפָּ לֶּ  ַלמֶּ

נֶּת ְר  ,ֹסכֶּ ְך ,ֵתהּוַוְתׁשָּ לֶּ ּה לֹא ְוַהמֶּ עָּ ומחמת כן חשב שגם מצד אביו לא תהיה מניעה לכך שישאנה, שהרי דוד לא נשאה, ויוכלו למצוא  ,ְידָּ

כן רצה אדוניהו למלוך מיד, בחושבו שאם יוכל לשמור בסוד את המלכתו, ורק לאחר מכן יוודע ורו נערה אחרת שתשרת אותו. ולעב

ך בעיניו, מאחר ובין כך כבר אפסו כוחותיו מלמלוך, ויסכים בדיעבד למלכותו של אדוניהו, ולאחר הדבר לדוד, לא ירע הדבר כל כ

והסיבה שחשב שיוכל להסתיר את המלכתו מדוד, כיון שאין מן הנימוס שיהיה שום אדם בחדר  שימלוך יוכל לישא את אבישג, כרצונו.

מלהכנס לחדרו, והיה ניתן לחשוב  ְמנּוִעיםעבדיו ובני ביתו של המלך המלך בעת כזו שאבישג מחממת אותו, ומחמת כן היו נשותיו, 

שייעלם מהמלך גם נסיונו של אדוניהו למלוך על ישראל, עד לאחר שיסתיים הדבר ]וכפי שבאמת היה עשוי להיות, לולא נתן הנביא, 

ן ַוֲאֹדִניָּהומחמת הסיבות האמורות לעיל,  ה() וכמו שיבואר להלן[. ְמֹלְך ֲאִני ֵלאֹמר ְתַנֵשאִמ  ַחִגית בֶּ ב לֹו ַוַיַעש ,אֶּ כֶּ ִׁשים רֶּ רָּ  ַוֲחִמִּׁשים ,ּופָּ

ִצים ִאיׁש יו רָּ נָּ עתה מבאר הפסוק מדוע לא פחד  ו() וכל אלו מדרכי המלוכה, כדי להראות שהוא העתיד למלוך תחת דוד אביו. ,ְלפָּ

בֹו ְולֹאאדוניהו מדוד אביו, וגם לא פחד שעם ישראל לא יקבל את מלכותו,  ִביולא הוכיחו  - ֲעצָּ יו אָּ ה ַמדּועַ  ֵלאֹמר ִמיָּמָּ כָּ ִשיתָּ  כָּ ולכן  ,עָּ

 הּוא ְוַגםחשב שגם עתה לא יאמר לו דוד דבר, לאחר שכבר ייעשה המעשה וימלוך. וחשב שישראל יתרצו במלכותו, כיון שכמו אבשלום, 

שאבשלום מצא חן בעיני העם. וטעם נוסף שחשב שהעם יתרצה במלכותו, שזה דבר הנושא חן בעיני ההמון, כמו  ,ְמֹאד ֹתַאר טֹובהיה 

ה ְוֹאתֹו לֹוםשילדה מעכה את  ַאֲחֵריאמו, חגית,  יְָּלדָּ וכיון שאבשלום נהרג, וכן אמנון הבכור ודניאל שנולד אחריו גם כן מתו, נמצא  ,ַאְבׁשָּ

ועוד טעם לכך שחשב שיצליח במלכותו,  ז() את הגדול שבבנים.שהגדול בבני דוד היה עתה אדוניהו, יסברו ההמון שמן הראוי להמליך 

יו ַוִיְהיּו רָּ ב ִעםשל אדוניהו  ְדבָּ ן יֹואָּ ר ְוִעםשר הצבא, וחשב שמתוך כך כל החיילים יימשכו אחריו,  ְצרּויָּה בֶּ ְביָּתָּ הגדול, ועל ידי זה  ַהֹכֵהן אֶּ

עם שהם היו מתומכי אדוניהו, כיון שידע יואב שדוד כועס עליו על כך שהרג את אבשלום, והט ֲאֹדִניָּה. ַאֲחֵרי ַוַיְעְזרּויימשכו העם אחריו, 

ופחד שדוד יצווה את שלמה להורגו, ואביתר ראה שדוד חולק כבוד גדול לצדוק הכהן, והבין שבכוונתו למושחו לכהן גדול תחתיו, 

דֹוק ח() וחשבו שיינצלו על ידי שיתמכו בהמלכת אדוניהו. יָּהּו ,ןַהֹכהֵ  ְוצָּ ן ּוְבנָּ ע בֶּ ן ,ְיהֹויָּדָּ תָּ ִביא ְונָּ יש אומרים שהוא שמעי בן -] ְוִׁשְמִעי ,ַהנָּ

ר ְוַהִגבֹוִריםדוד'[,  'ֵרע  יש אומרים שזה חושי הארכי, המכונה -] ְוֵרִעיגרא[  ִוד ֲאׁשֶּ יּו לֹא ,ְלדָּ כיון שידעו שכוונת דוד להמליך  ,ֲאֹדִניָּהּו ִעם הָּ

כיון שראה אדוניהו שיש המתנגדים  ט() יהם כמרידה במלכות לתמוך באדוניהו, המולך מדעתו ושלא כרצון דוד.את שלמה, ונחשב בעינ

 ֲאֹדִניָּהּו ַוִיְזַבחלהמלכתו, רצה לחזק את ידי אוהביו במסיבת רעים, ושם ימליכוהו מהר קודם שיתייעצו אוהבי שלמה כיצד להמליכו, 

ר צֹאן קָּ ןועשה זאת במקום הסמוך ל - ִעם, שור מפוטם - ּוְמִריא ּובָּ בֶּ ת אֶּ לֶּ ראבן שהמים זוחלים לידה,  - ַהֹזחֶּ ל ֲאׁשֶּ א ,ֹרֵגל ֵעין ֵאצֶּ ת ַוִיְקרָּ  אֶּ

ל יו כָּ חָּ ְך ְבֵני אֶּ לֶּ ל ,ַהמֶּ ה ַאְנֵׁשי ּוְלכָּ ְך. ַעְבֵדי ְיהּודָּ לֶּ ת י() ַהמֶּ ן ְואֶּ תָּ ִביא נָּ יָּהּו ,ַהנָּ תבן יהוידע,  ּוְבנָּ ת ,ַהִגבֹוִרים ְואֶּ ִחיו ְׁשֹלֹמה ְואֶּ א לֹא ,אָּ רָּ כי  ,קָּ

ר יא() ידע שהם מתנגדים למלכותו. ן ַויֹאמֶּ תָּ להנביא  נָּ ַבע ַבת אֶּ ַמַעְת  ֲהלֹוא ,ֵלאֹמר ְׁשֹלֹמה ֵאם ׁשֶּ ַלְך ִכי ׁשָּ ן ֲאֹדִניָּהּו מָּ ואין לנו  ,ַחִגית בֶּ

ִוד ַוֲאֹדֵנינּושיב, כי הרי שהות להתמהמה בהמלכת שלמה, אך אל תתייאשי בחושבך שאת הנעשה אין לה ע לֹא דָּ וכאשר יוודע לו  ,יָּדָּ

ועוד הוסיף נתן הנביא לעורר את בת שבע לעשות מעשה, שלא תחשוב שאין כאן אלא רדיפת כבוד  יב() הדבר בודאי ימליך את שלמה.

הושררה, ואולי כדאי לוותר לאדוניהו, ולכן הוסיף ואמר לה,  ֵצְך ְלִכי ְוַעתָּ העֵ  נָּא ִאיעָּ ת ּוַמְלִטי ,צָּ ת ַנְפֵׁשְך אֶּ פֶּׁש ְואֶּ ועצה זו  ,ְׁשֹלֹמה ְבֵנְך נֶּ

כי אם ימלוך אדוניהו בודאי יהרוג אותך ואת שלמה, כיון שיודע הוא שבכוונת דוד להמליך את שלמה ]ויהרוג תועיל להצילכם ממוות, 

ולכן לימד  יג() א בקהל, וכאילו מחמת כן הוא הורגם[.את בת שבע כדי להראות כאילו היו נישואיה לדוד בעבירה, ובנה שלמה פסול לב



 
 
 
 
 
 

 

 

ל ּוֹבִאי ְלִכינתן הנביא את בת שבע מה לומר לדוד, כדי לעוררו לעשות מעשה, וכפי שיבואר, וכך אמר לה נתן,  ְך אֶּ לֶּ ִוד ַהמֶּ ַמְרְת  ,דָּ יו ְואָּ  ,ֵאלָּ

ה ֲהלֹא ְך ֲאֹדִני ַאתָּ לֶּ ְתָך ִנְׁשַבְעתָּ  ַהמֶּ ַלְך ּוַמדּועַ  ,ִכְסִאי ַעל ֵיֵׁשב ְוהּוא ,ַאֲחַרי ִיְמֹלְך ְבֵנְך ְׁשֹלֹמה ִכי ,ֵלאֹמר ַלֲאמָּ ְך ִהֵנה יד() ֲאֹדִניָּהּו. מָּ  עֹודָּ

ת רֶּ ם ְמַדבֶּ ְך ִעם ׁשָּ לֶּ בֹוא ַוֲאִני ,ַהמֶּ ת ּוִמֵלאִתי ַאֲחַרִיְך אָּ ִיְך. אֶּ רָּ בֹא טו() ְדבָּ ַבע ַבת ַותָּ ל ׁשֶּ ְך אֶּ לֶּ ה ַהמֶּ ומקדים הפסוק לומר כמה טעמים  ,ַהַחְדרָּ

ְך, ִמּבֹוָאּהלכך שדוד נבהל  לֶּ ֵקן ְוַהמֶּ ַרת ַהּׁשּוַנִמית ַוֲאִביַׁשגולא היו נשותיו רגילות לבא לפניו,  ְמֹאד זָּ ת ְמׁשָּ ְך אֶּ לֶּ ומחמת כן לא היה  ,ַהמֶּ

ַבע ַבת ַוִתֹקד טז() שום אדם נכנס אל החדר. ְך ַוִתְׁשַתחּו ׁשֶּ לֶּ בבואה לפניו, הבין דוד שלא  ון שאין דרך אשת המלך להשתחוות לווכי ,ַלמֶּ

רבאה סתם, אלא שיש לה בקשה גדולה ונחוצה.  ְך ַויֹאמֶּ לֶּ ְך ַמהלבת שבע,  ַהמֶּ  מה רצונך, שמחמת כן מיהרת לבא פתאום אל החדר. - לָּ

שהמלכתו של אדוניהו לא נעשתה מדעתו של עתה אמרה בת שבע את הדברים שלימד אותה נתן הנביא, ותוכנם היה שברור לה  יז()

רדוד, ולכן הגדילה בעיניו את חטאו של אדוניהו לפני דוד, כדי שיתעורר מתוך כך להמליך את שלמה,  ה ,ֲאֹדִניבת שבע,  לֹו ַותֹאמֶּ  ַאתָּ

יָך ַבה'ושבועה זו היתה  ,ִנְׁשַבְעתָּ  אלא נשבעת  לא היתה בינך לבין עצמך, תו, ושבועה זווהנשבע בשם ה' אין מתירים את שבוע ,ֱאֹלהֶּ

ָך תֶּ י ִיְמֹלְך ְבֵנְך ְׁשֹלֹמה ִכיוהנשבע לחבירו אין מתירים לו את שבועתו שלא מדעת חבירו, ותוכן שבועתך היה  ,ַלֲאמָּ כלומר, שתהא  ,ַאֲחרָּ

טיח לה שהבן הנולד ממנה ימלוך ]ובפרט שלפני שנשא את בת שבע הב המלכתו מצד שהוא בני, ואני ראויה שהבן הנולד ממני יהיה מלך

כי הוא גם כן ראוי מצד עצמו למלכות זו,  ,ִכְסִאי ַעל ֵיֵׁשב ְוהּואאחריו, וכיון שכל הנישואין היו על דעת כן בודאי עליו לקיים את דבריו[, 

ל האמור, הרי גם אם ומחמת כ יח() כמלך.עליו דוד כאשר ישב שלמה  כסא באופן שידמה כסא מלכותו לכסא דוד, ולא תופחת מעלת

ההיה אדוניהו מולך לאחר מותך היה בכך משום מרידה, מאחד והמלכות הובטחה לשלמה,  ְך ֲאֹדִניָּה ִהֵנה ְוַעתָּ לָּ וכל שכן שמלך  - מָּ

האדוניהו עתה, בחיי דוד, שזהו מרד,  ְך ֲאֹדִנישאתה עדיין חי, איך יתכן ש ,ְוַעתָּ לֶּ ְעתָּ  לֹא ַהמֶּ ו ראיה שאדוניהו יודע מהמלכתו, הרי ז יָּדָּ

 ׁשֹור ַוִיְזַבחועוד הוסיפה בת שבע להגדיל את פשעו של אדוניהו,  יט() שאין כוונתך להמליכו, ולכן לא אמר לך זאת, והרי זו מרידה ממש.

ֹרב ְוצֹאן ּוְמִריא אַוִיְק וזהו מעשה שאינו ראוי כלל, לערוך סעודה גדולה כזו כשאביו המלך שוכב על ערש דוי,  ,לָּ ל רָּ ְך ְבֵני ְלכָּ לֶּ  ,ַהמֶּ

ר ְביָּתָּ ב ,ַהֹכֵהן ּוְלאֶּ א ַשר ּוְלֹיאָּ בָּ א לֹא ַעְבְדָך ְוִלְׁשֹלֹמהוראיה נוספת לכך שיודע הוא שאין דעתך להמליכו אלא להמליך את שלמה,  ,ַהצָּ רָּ  ,קָּ

אמנם, כדי שלא  כ() .שהוזמנו הצבא ובודאי אם היה אדוניהו נוהג כן לפי תומו לא היה שלמה גרוע יותר משאר בני המלך ואנשי

היתייאש דוד בשומעו את כל זאת, ולא יחשוש שימרדו בו, הוסיפה בת שבע ואמרה לו,  ְך ֲאֹדִני ְוַאתָּ לֶּ ל ֵעיֵני ,ַהמֶּ ֵאל כָּ יָך ִיְשרָּ לֶּ  ְלַהִגיד ,עָּ

ם הֶּ ְך ֲאֹדִני ִכֵסא ַעל ֵיֵׁשב ִמי לָּ לֶּ יו ַהמֶּ יָּה כא() יה מקובל ורצוי על העם.ורק מי שיבחר בו המלך יה ,ַאֲחרָּ אם תחריש כעת על המלכת  ְוהָּ

ְך ֲאֹדִני ִכְׁשַכבאדוניהו, הרי יחשבו כל ישראל שנעשה הדבר מידיעתו וברצונו, ו לֶּ יו ִעם ַהמֶּ ִייִתי ,ֲאֹבתָּ מוחזקים  ְׁשֹלֹמה ּוְבִני ֲאִני ְוהָּ

ִאיםכ בני מהמלוכה, וידונו אותנו למיתה כחוטאים. ובזה יהיה גם בזיון גדול ויאמרו שנישואי היו בחטא ומחמת כן נדחינו אני ו ,ַחטָּ

למלכות דוד. אבל אם ימליך את שלמה, הרי יכירו הכל שנישואי דוד עם בת שבע היו בהיתר, כפי האמת, ובנה הוא הראוי למלוך אחרי 

נָּה ְוִהֵנה כב() דוד. ת עֹודֶּ רֶּ ְך ִעם ְמַדבֶּ לֶּ ן ,ַהמֶּ תָּ ִביא ְונָּ ְך ַוַיִגידּו כג() א.בָּ  ַהנָּ לֶּ ן ִהֵנה ,ֵלאֹמר ַלמֶּ תָּ ִביא נָּ ְך ִלְפֵני ַויָּבֹא .ַהנָּ לֶּ ְך ַוִיְׁשַתחּו ,ַהמֶּ לֶּ  ַעל ַלמֶּ

יו ה. ַאפָּ ְרצָּ כפי שאמר נתן הנביא לבת שבע, בא הוא כדי להשלים את דבריה, אמנם כיון שרצה להמשיך ולעורר את לב המלך  כד() אָּ

רג כאילו הוא בטוח שדוד המלך הוא שמינה את אדוניהו, ומתפלא על כך שהעלים ממנו את הדבר, לעשות מעשה, התנה ן ַויֹאמֶּ תָּ  ֲאֹדִני ,נָּ

ְך לֶּ הנראה הדבר ש ,ַהמֶּ ַמְרתָּ  ַאתָּ י ִיְמֹלְך ֲאֹדִניָּהּו ,אָּ בר כזה כיום, ובודאי לא יעשה ד ,ַהיֹוםאדוניהו  יַָּרד ִכי כה() .ִכְסִאי ַעל ֵיֵׁשב ְוהּוא ,ַאֲחרָּ

ֹרב ְוצֹאן ּוְמִריא ׁשֹור ַוִיְזַבחבעודך חי, ללא ידיעתך,  א ,לָּ ל ַוִיְקרָּ ְך ְבֵני ְלכָּ לֶּ ֵרי ,ַהמֶּ א ּוְלשָּ בָּ ר ,ַהצָּ ְביָּתָּ ובודאי לא יתכן שיקרא  ,ַהֹכֵהן ּוְלאֶּ

יו ְוֹׁשִתים ֹאְכִלים ְוִהנָּםלכולם ללא ידיעת המלך,  נָּ ְךהַ  ְיִחי ַויֹאְמרּו ,ְלפָּ לֶּ ָך ֲאִני ,ְוִלי כו() ֲאֹדִניָּהּו. מֶּ ֹדק ,ַעְבדֶּ יָּהּו ,ַהֹכֵהן ּוְלצָּ ן ְוִלְבנָּ ע בֶּ  ,ְיהֹויָּדָּ

א לֹא ַעְבְדָך ְוִלְׁשֹלֹמה רָּ ומדוע לא קראו לנו, והרי אם זהו רצונך בודאי נקיים את הדבר, שהרי עבדיך אנחנו, ומדוע חושדים אותנו  ,קָּ

ועתה הוסיף נתן הנביא תרעומת הנוגעת רק אליו, שהרי הוא התנבא אל דוד  כז() רצונך להמליכו.כאילו נסרב להמליך את מי ש

ששלמה בנו ימלוך אחריו, ובודאי לא יעבור על דברי הנביא, אלא אם כן באה אליו נבואה אחרת ובה נאמר לו להמליך את אדוניהו, 

ְך ֲאֹדִני ֵמֵאתאכן  ִאםו לֶּ ר ִנְהיָּה ַהמֶּ בָּ ת הֹוַדְעתָּ  ְולֹאכפי שנראה,  ,הַהזֶּ  ַהדָּ ְך ֲאֹדִני ִכֵסא ַעל ֵיֵׁשב ִמי ַעְבְדָך אֶּ לֶּ יו ַהמֶּ והרי עליך לומר לי  ,ַאֲחרָּ

שקיבלת נבואה אחרת, כדי שלא תחשד בעיני כעובר על דברי הנבואה. נמצא שבת שבע עוררה את דוד לפעול מחמת הכעס על אדוניהו, 

כיון שבינתיים,  כח() ביא עוררו לפעול מחמת הבושה והחשד שחושדו כאילו עובר על דברי הנבואה.שנראה כמורד במלכותו, ונתן הנ

ְך ַוַיַעןכשנכנס נתן הנביא אל חדר המלך יצאה משם בת שבע,  לֶּ ִוד ַהמֶּ ר דָּ ַבע ְלַבת ִלי ִקְראּו ,ַויֹאמֶּ בֹא .ׁשָּ ְך ִלְפֵני ַותָּ לֶּ  ִלְפֵני ַוַתֲעֹמד ,ַהמֶּ

ְך. לֶּ ַבע ט(כ) ַהמֶּ ְך ַוִיּׁשָּ לֶּ ר ה' ַחי ,ַויֹאַמר ַהמֶּ ה ֲאׁשֶּ דָּ ת פָּ ל ַנְפִׁשי אֶּ ה. ִמכָּ רָּ ר ִכי ל() צָּ ְך ִנְׁשַבְעִתי ַכֲאׁשֶּ ֵאל ֱאֹלֵהי ַבה' לָּ  ְׁשֹלֹמה ִכי ,ֵלאֹמר ִיְשרָּ

י ִכְסִאי ַעל ֵיֵׁשב ְוהּוא ַאֲחַרי ִיְמֹלְך ְבֵנְך ה ֵכן ִכי תי, אלאלא אמתין לזה עד לאחר מו ,ַתְחתָּ ֱעשֶּ ה. ַהיֹוםכבר  אֶּ ַבע ַבת ַוִתֹקד לא() ַהזֶּ  ַאַפִים ׁשֶּ

ץ רֶּ ְך ַוִתְׁשַתחּו ,אֶּ לֶּ ר ,ַלמֶּ ְך ֲאֹדִני ְיִחי ,ַותֹאמֶּ לֶּ ִוד ַהמֶּ ם דָּ וכוונתה היתה גם כפשטות הדברים, שיאריך ימים, וגם לרמוז כי כאשר ימלוך  ,ְלֹעלָּ

 :המלך מלכות מתייחסת לדודמשך שושלת הכאילו הוא עצמו עדיין חי, כיון שכל ה שלמה תחתיו ייחשב הדבר

 

 


