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 – �ֶֹכֶנת  שפירשו  היו 
מחממת, (ראו רש"י ורד"ק), ואכנ זה היה 
בתולה  נערה  לחפש  ההצעה  תפקידה. 

דווקא נבעה מנ ההנחה שהיא חמה יותר 
או  ורד"ק),  (רש"י  אחרת  נערה  מאשר 

משומ שלמלכ יש לתת מתנה שלמה.

ה�פר נפתח ב�יפור המראה על חולשתו הגופנית של דוד בזקנתו. באחרית ימיו התקשה 
ועוד בחיי  בנו,  דוד מנצל אדֹניה  לישונ בשלווה במיטתו. את חולשתו של  דוד אפילו 

דוד הוא מתנשא למלוכ.

עברו עליו ימימ רבימ. אמנמ דוד 
פגעו  גורלו  ונפתולי  יי�וריו הממושכימ  אכ  כבנ שבעימ,  רק  היה 

בבריאותו והזקינו אותו.1  בשמיכות ובמצעימ,
 זה היה אחד הביטויימ לזקנתו. כי�ויימ אינמ יוצרימ חומ 
די בריא להפיק את  וגופו לא היה  אלא משמרימ את חומ הגופ, 

החומ הדרוש.2 
באופנ רשמי, ואולי גמ מעשי,  לשרתו,3 

 המטפלת בצורכי הבית, אבל בפועל –  ותחממ 
 4 יהיה  את מיטתכ, 

זה לצורכ 
שבאה מהעיר שוֵנמ.  למלא את תפקיד 
ה�וכנת ששוכבת בחיקו. אפ שיופיה של אבישג לא היה משמעותי 

ביאור 
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 תאו אפריקאי 
('מריא'?)

שמ  הוא  ’מריא'  אוגרית  בכתבי 
תואר שהוראתו מפוטמ. וכנ תרגמו יונתנ, 
השבעימ ומרבית המפרשימ (ראו ישעיה 
א,יא ויחזקאל לט,יח). היו שטענו כי הוא 
אחד ממיני הבקר הטהור שזוהה עמ התאו 

(כפתור ופרח פרק נח בשמ ר�"ג), הבקר 
האפריקאי (רב האי גאונ), הז'בו או הכוי 
ה,ז  נזיר  ב,ח–יא;  (בכורימ  הנזכר במשנה 

ועוד).

לתפקידה, חיפשו אשה יפה למלכ, כשמ שכל מה שמקיפ אותו הדור 
ויפה. 

 לא קיימ יח�י אישות ִאתה, אולי מפני שהיה זקנ וחלוש מדי.5 

, אשתו של דוד,  בינתיימ, 
משומ שאני הוא יורש העצר. 

 כדי להכריז על בואו.

, העציב,  הערות ה�בר לגינוני השררה והגדלות שלו: 
כשהיה  אותו והוכיח  יי�ר 
, ונו�פ לככ – אדניה,  אפ  נוהג שלא כראוי. 
מראהו החיצוני �ייע לביטחונו העצמי ולמחשבותיו שנועד לגדולה. 

שנולד  אמו  �יבה שלישית להתנשאותו – 
אבשלומ ואדניה לא היו בני אותה אמ. אדניה נולד לאחר שאמו 
של אבשלומ ילדה אותו. משומ ככ, אחרי ששני האחימ הראשונימ 
במשפחה – אמנונ ואבשלומ – נהרגו, הוא נותר הבנ המבוגר ביותר.6

את רצונו למלוכ ני�ה לממש באמצעות פנייתו לתמיכתמ של אנשימ 
 , בכירימ:  – 
, שהיה אפ הוא  אולמ  �ייעו לו והלכו7 
, שאמנמ היה כפופ ליואב, אכ בתור מפקדה  כהנ גדול
של היחידה הצבאית הנפרדת של הכרתי והפלתי8 – היה עצמאי, 
כל אלה  דוד,  , מאנשי   
אינ זו התנגדות פעילה לאדניהו, אכ כל   אדניה.

אלה לא תמכו בו כל עוד דוד לא הביע דעתו בעניינ. 

ליד  , גדול  בקר   , הימימ  באחד 

 העולמ
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נמצאת  , הנגררת,9 או: אבנ שבצדה זורמימ מימ,10
, הזמינ  ירושלימ.  , מעיינ שליד   

העובדימ אצל המלכ, להשתתפ   
שלדוד בנ יהוידע  אולמ  בחגיגה. 

הוא  שכנ ידע שהמ אינמ תומכימ בו, וחשב 
שלשלמה אחיו יש תביעה כלשהי למלוכה.11 

בפועל
  על ככ. 

, תצילי כיוונ שהמלוכה  ככ 
הובטחה באופנ עמומ לשלמה, ברור שאדניהו ינ�ה להיפטר ממנו, 

להרגו, ואולי גמ להרוג את אמו.12 זוהי עצתי: 
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עינ רֵֹגל וירושלימ

באר קדומה שמקובל 
לזהותה עמ עינ רֵֹגל

נקודת גבול בינ נחלות שבטי בנימינ ויהודה (יהושע טו,ז–ח; יח,טז). מקובל לזהותה 
עמ ביר איוב שבמפגש נחל קדרונ וגיא בנ-ִהֹּנמ מדרומ לעיר דוד.

?  – 
 , , בזמנ שתדברי 
אשלימ13 ככ תובא לפני דוד היזמה למנוע את המלכת 

אדניהו ולהמליכ את שלמה בבת-אחת משני כיוונימ. 

הוא נראה  ואכנ – 
, הייתה משרתת  חלש, אולי שכב במיטתו, 
 שכנ הייתה המטפלת האישית של דוד בכל צרכיו, ובפועל 

הייתה האדמ הקרוב אליו ביותר.14
 ? קרה 

, לשפחתכ, לי הרי 
 
הוא ערכ 

חגיגה גדולה לרגל המלכתו, 
אילו  לפיככ אינ �פק שהחגיגה 

לא נערכה בתומ לב אלא כטק� המלכה.15 

 העולמ



*

 עליכ 
להחליט בדבר. אמ לא תתערב, יזכה אדניה במלוכה. 

ביאור 
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כאשר תמות, 
ח�רימ, נפגמימ. אנחנו ניפגע, אמ לא תביע את דעתכ עכשיו.16 

 לארמונ, כמתוכננ.

, פניו באשר  הנביא נתנ 
הכול.17 על  מוטלימ  ומוראו  וכבודו  המדיני,  ראש השלטונ   הוא 

האמ18 
למעיינ אדניהו  , שהרי ?

והוא  !
מעיר: 

, תמה   למ�יבה זו.
אני שלא19 

על כנ –  נראה שכשהנביא נכנ�, בת-שבע יצאה החוצה.20

, הציל 
בעבר

היומ אדאג   – 
לככ שהוא ימלוכ אחרי. 

 לאות תודה, 
לכבוד המלכ,  זו  ומקובלת  שגורה  לקריאה   
נלווית בהקשר זה עוד משמעות: הלוואי שתחיה לעולמ ולא תזדקק 

ליורש, אבל תודה על הבטחתכ.21 

שלושתמ 
עבדי,22 את   –  
�ימנ לככ שאני מאשר 

, ימשחו  מעיינ ה את המעשה,23 
 הכהנ ימשח ויברכ אותו, 

ה'. לרצונ  הוא  יאשר שהמינוי  והנביא 
לביתי   !

מלכ  , מיניתי  ,



/

 אחרי. 
!

ה  ככ יתקיימ
ברכה כזו אפשר להשמיע  יותר
באוזני מלכ, רק כשמדובר בבנו, שכנ טבעי הוא שאב ישאב נחת 

מככ שבנו יגדל ממנו.24 

 , , ירדו
גדודי משמר המלכ שתחת פיקודו של בניהו.25 הנוכחות הצבאית 
נועדה ל�וככ על התהלוכה, אכ היה לה גמ תפקיד טק�י. נראה 
שעד כה שהה שלמה בבית המלכ, ושמו לא נודע לכול. לכנ ליווי 
של גדודי צבא מאורגנימ יוכל להרשימ את האנשימ ולמשוכ קהל 

גדול יותר לאירוע. 

ביאור 

       
            
         
         
        
        
        
        

       
          

        
           
        

       
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<

 מימינ:
קרנ שמנ קדומה 

 ששימשה למשיחה
תקופת כלי האבנ 

 משמאל:
שופר

הירידה לגיחונ

ירושלימ  של  המרכזי  המימ  מקור 
העתיקה, מעיינ שמימיו מגיחימ ונפ�קימ 
מנ השורש  זה  בשמ  נקרא  הוא  חליפות. 

(ראו  נבע  פרצ,  במקרא  ג,י,ח, שהוראתו 
שופטימ כ,לג; שמואל ב' ב,כד; מיכה ד,י; 

תהלימ כב,י ועוד).

לירושלימ.  ה�מוכ  , אל מעיינ
שנטה דוד  שנשאר משמנ המשחה המיועד לככ,26

בשמנ הזה.  בעירו, ובו היה ארונ ה',27 
!

מהנחל,
מקול הרעש הגדול. שלא כמו בטק� 
החתרני של אדניה, שאליו הוזמנו רק אישימ נבחרימ, המלכת שלמה 

נעשתה בהשתתפות כל העמ. 

באותה שעה  את ההמולה,
מרחוק , �יימו

? מה קורה שמ? , העיר

ככ אמר בזמנו דוד על אחימעצ  בוודאי 
בנ צדוק.28

הפעמ אינני יכול לבשר לכמ בשורות 
טובות,29 שהרי 

המלכ אינו מרכיב על פרדתו אלא את 

 העולמ
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מי שהוא מו�ר לו את כל �מכויות המלוכה. ולא זו בלבד, דוד שלח 
ואת הצבא. גמ את הכהנ, את הנביא  אתו 

 הייתה 
מהומה בעיר בגלל צהלות האנשימ. 

 בנוכחות העמ,
יותר

  לאות תודה 
על ברכותיהמ. 

ביאור 
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מזבח וקרנותיו

 .  בעודי בחיימ
למשמע הדברימ – 

כולמ התפזרו מיד, שכנ נוכחו לדעת שאינ דעתו של 
המלכ נוחה ממעשיהמ. 

 שעלול לנהוג בו כמו במורד.
, כאות לבקשת ח�ות.30 

 , , כדי לבקש
שלא – אותי

, ינהג כראוי –  אדניהו
, אמ לא יקבל את  לא יאונה לו כל רע; אכ 

 31 המלכות או יגלה �ימני התמרדות כלשהמ – 
אדניהו 

לא אגע בכ לרעה,  , אתה רשאי ללכת
אמ לא תיזומ מרד. 

קודמ שדוד מ�תלק מנ העולמ, הוא מחזק את בנו שלמה ומורה לו ללכת בדרכי ה' ולהיות 
כפופ לחוקיו. דוד גמ מטיל עליו תפקידימ, שברובמ אינמ נעימימ – ל�לק חשבונות עמ 

כמה דמויות שהרעו מעשיהמ ול�יימ עניינימ שהיה מנוע מלבצעמ.

, כשדוד חש שהגיעה שעתו 

נפטר מנ העולמ.  עליכ 
, צו להתחזק ולהיות בוגר.1 

ל , תצליח2


