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A. Introduction to Solomon’s Judgment 
  :ג קרפ א םיכלמ )1

 .ויָנָפְל הָנְדֹמֲעַּתַו ?ֶלֶּמַה לֶא תֹונֹז םיִׁשָנ םִיַּתְׁש הָנֹאבָּת זָא זט
 יִׁשיִלְּׁשַה םֹוּיַּב יִהְיַו חי. תִיָּבַּב ּהָּמִע דֵלֵאָו דָחֶא תִיַבְּב תֹבְׁשֹי תֹאּזַה הָּׁשִאָהְו יִנֲא יִנֹדֲא יִּב תַחַאָה הָּׁשִאָה רֶמֹאּתַו זי 

 הָלְיָל תֹאּזַה הָּׁשִאָה ןֶּב תָמָּיַו טי. תִיָּבַּב ּונְחַנֲא םִיַּתְׁש יִתָלּוז תִיַּבַּב ּונָּתִא רָז ןיֵא וָּדְחַי ּונְחַנֲאַו תֹאּזַה הָּׁשִאָה םַּג דֶלֵּתַו יִּתְדִלְל
 הָביִּכְׁשִה תֵּמַה ּהָנְּב תֶאְו ּהָקיֵחְּב ּוהֵביִּכְׁשַּתַו הָנֵׁשְי Sְתָמֲאַו יִלְצֶאֵמ יִנְּב תֶא חַּקִּתַו הָלְיַּלַה ?ֹותְּב םָקָּתַו כ. ויָלָע הָבְכָׁש רֶׁשֲא
 .יִּתְדָלָי רֶׁשֲא יִנְב הָיָה ֹאל הֵּנִהְו רֶקֹּבַּב ויָלֵא ןֵנֹוּבְתֶאָו תֵמ הֵּנִהְו יִנְּב תֶא קיִניֵהְל רֶקֹּבַּב םֻקָאָו אכ. יִקיֵחְב

 יֵנְפִל הָנְרֵּבַדְּתַו יָחֶה יִנְבּו תֵּמַה ?ֵנְּב יִכ ֹאל תֶרֶמֹא תֹאזְו תֵּמַה ?ֵנְבּו יַחַה יִנְּב יִכ ֹאל תֶרֶחַאָה הָּׁשִאָה רֶמֹאּתַו בכ 
 .יָחֶה יִנְבּו תֵּמַה ?ֵנְּב יִכ ֹאל תֶרֶמֹא תֹאזְו תֵּמַה ?ֵנְבּו יַחַה יִנְּב הֶז תֶרֶמֹא תֹאז ?ֶלֶּמַה רֶמֹאּיַו גכ. ?ֶלֶּמַה

 יִצֲחַה תֶא ּונְתּו םִיָנְׁשִל יַחַה דֶלֶּיַה תֶא ּורְזִּג ?ֶלֶּמַה רֶמֹאּיַו הכ .?ֶלֶּמַה יֵנְפִל בֶרֶחַה ּואִבָּיַו בֶרָח יִל ּוחְק ?ֶלֶּמַה רֶמֹאּיַו דכ
 .תָחֶאְל יִצֲחַה תֶאְו תַחַאְל

 תֵמָהְו יַחַה דּולָּיַה תֶא ּהָל ּונְּת יִנֹדֲא יִּב רֶמֹאּתַו ּהָנְּב לַע ָהיֶמֲחַר ּורְמְכִנ יִּכ ?ֶלֶּמַה לֶא יַחַה ּהָנְּב רֶׁשֲא הָּׁשִאָה רֶמֹאּתַו וכ
  .ּורֹזְּג הֶיְהִי ֹאל ?ָל םַג יִל םַּג תֶרֶמֹא תֹאזְו ּוהֻתיִמְּת לַא

 רֶׁשֲא טָּפְׁשִּמַה תֶא לֵאָרְׂשִי לָכ ּועְמְׁשִּיַו חכ .ֹוּמִא איִה ּוהֻתיִמְת ֹאל תֵמָהְו יַחַה דּולָּיַה תֶא ּהָל ּונְּת רֶמֹאּיַו ?ֶלֶּמַה ןַעַּיַו זכ
 .טָּפְׁשִמ תֹוׂשֲעַל ֹוּבְרִקְּב םיִה]ֱא תַמְכָח יִּכ ּואָר יִּכ ?ֶלֶּמַה יֵנְּפִמ ּואְרִּיַו ?ֶלֶּמַה טַפָׁש

2) I Kings 3:  16 Later, two women who were harlots came to the king and stood before him. 17 The one 
woman said, “Please, my lord, this woman and I live in the same house; and I gave birth while she was in the house. 
18 Then on the third day after I gave birth, this woman also gave birth. We were together; there was no one else 
with us in the house, only the two of us were in the house. 19 Then this woman’s son died in the night, because she 
lay on him. 20 She got up in the middle of the night and took my son from beside me while your servant slept. She 
laid him at her breast, and laid her dead son at my breast. 21 When I rose in the morning to nurse my son, I saw that 
he was dead; but when I looked at him closely in the morning, clearly it was not the son I had borne.” 22 But the 
other woman said, “No, the living son is mine, and the dead son is yours.” The first said, “No, the dead son is yours, 
and the living son is mine.” So they argued before the king. 

23 Then the king said, “The one says, ‘This is my son that is alive, and your son is dead’; while the other says, 
‘Not so! Your son is dead, and my son is the living one.’” 24 So the king said, “Bring me a sword,” and they brought a 
sword before the king. 25 The king said, “Divide the living boy in two; then give half to the one, and half to the 
other.” 26 But the woman whose son was alive said to the king—because compassion for her son burned within 
her—“Please, my lord, give her the living boy; certainly do not kill him!” The other said, “It shall be neither mine nor 
yours; divide it.” 27 Then the king responded: “Give the first woman the living boy; do not kill him. She is his 
mother.” 28 All Israel heard of the judgment that the king had rendered; and they stood in awe of the king, because 
they perceived that the wisdom of God was in him, to execute justice. 
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B. The Traditional Perspective on Solomon’s Judgment 
 ןמ הזו .םינשל והורזגי םא סוחת אל ומא הניא רשא יכ רבדה תתמא לע דמע ןינעה הזמו ז"ט:'ג א םיכלמ ג"בלר )3

 רמאנה יפל הזב וגהנתיש םהל קיפסי אל יכ ,םתמכח יפל םירשיה םיטפושה ןתוא ושעיש יוארש תובוטה תולובחתה

 טפוש היה םאש .דבל םהינפל רמאנה יפל אל ,תמאה יפל וטפשיש ידכ תמאה לע דומעל וקימעיש יואר לבא ,םהינפל

 הנעטה תאז רובעב הדי תחתמ אצי אלו ,וב תקזחמה השאל יחה דליה ראשיש רמאיש ול יואר היה הנה ,דצה הזמ המלש

 תודעהמ תטשפומה

 

 הָּתַא הֹמ]ְׁש רֶמֹאּיַו ו. ?ָל ןֶּתֶא הָמ לַאְׁש םיקולא רֶמֹאּיַו הָלְיָּלַה םֹולֲחַּב הֹמ]ְׁש לֶא ’ה הָאְרִנ ןֹועְבִגְּב ה :ג קרפ א םיכלמ )4

 הֶּזַה לֹודָּגַה דֶסֶחַה תֶא ֹול רָמְׁשִּתַו ?ָּמִע בָבֵל תַרְׁשִיְבּו הָקָדְצִבּו תֶמֱאֶּב Sיֶנָפְל ?ַלָה רֶׁשֲאַּכ לֹודָּג דֶסֶח יִבָא דִוָד Sְּדְבַע םִע ָתיִׂשָע

 תאֵצ עַדֵא ֹאל ןֹטָק רַעַנ יִכֹנָאְו יִבָא דִוָּד תַחַּת Sְּדְבַע תֶא ָּתְכַלְמִה הָּתַא יקולא ’ה הָּתַעְו ז. הֶּזַה םֹוּיַּכ ֹואְסִּכ לַע בֵׁשֹי ןֵב ֹול ןֶּתִּתַו

 Sְּמַע תֶא טֹּפְׁשִל ַעֵמֹׁש בֵל Sְּדְבַעְל ָּתַתָנְו ט. בֹרֵמ רֵפָּסִי ֹאלְו הֶנָּמִי ֹאל רֶׁשֲא בָר םַע ָּתְרָחָּב רֶׁשֲא Sְּמַע ?ֹותְּב Sְּדְבַעְו ח. ֹאבָו

 רָבָּדַה תֶא הֹמ]ְׁש לַאָׁש יִּכ יָנֹדֲא יֵניֵעְּב רָבָּדַה בַטיִּיַו י. הֶּזַה דֵבָּכַה Sְּמַע תֶא טֹּפְׁשִל לַכּוי יִמ יִּכ עָרְל בֹוט ןיֵּב ןיִבָהְל

 ׁשֶפֶנ ָּתְלַאָׁש ֹאלְו רֶׁשֹע Sְּל ָּתְלַאָׁש ֹאלְו םיִּבַר םיִמָי Sְּל ָּתְלַאָׁש ֹאלְו הֶּזַה רָבָּדַה תֶא ָּתְלַאָׁש רֶׁשֲא ןַעַי ויָלֵא םיקולא רֶמֹאּיַו אי. הֶּזַה

 Sיֶנָפְל הָיָה ֹאל Sֹומָּכ רֶׁשֲא ןֹובָנְו םָכָח בֵל Sְל יִּתַתָנ הֵּנִה Sיֶרָבְדִּכ יִתיִׂשָע הֵּנִה בי. טָּפְׁשִמ ַעֹמְׁשִל ןיִבָה Sְּל ָּתְלַאָׁשְו Sיֶבְיֹא

 םִאְו די. Sיֶמָי לָּכ םיִכָלְּמַּב ׁשיִא Sֹומָכ הָיָה ֹאל רֶׁשֲא דֹובָּכ םַּג רֶׁשֹע םַּג ?ָל יִּתַתָנ ָּתְלַאָׁש ֹאל רֶׁשֲא םַגְו גי. Sֹומָּכ םּוקָי ֹאל Sיֶרֲחַאְו

 ִםַלָׁשּורְי אֹובָּיַו םֹולֲח הֵּנִהְו הֹמ]ְׁש ץַקִּיַו וט.    Sיֶמָי תֶא יִּתְכַרַאַהְו Sיִבָא דיִוָּד ?ַלָה רֶׁשֲאַּכ יַתֹוְצִמּו יַּקֻח רֹמְׁשִל יַכָרְדִּב ?ֵלֵּת

 .ויָדָבֲע לָכְל הֶּתְׁשִמ ׂשַעַּיַו םיִמָלְׁש ׂשַעַּיַו תֹולֹע לַעַּיַו יָנֹדֲא תיִרְּב ןֹורֲא יֵנְפִל דֹמֲעַּיַו
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C. Alternative Perspectives on Solomon’s Judgment 
1. [Possibility of alternative outcome?] 

 רֶמֹאּיַו םִיַמָּׁשַה ןִמ ’ה ?ַאְלַמ ויָלֵא אָרְקִּיַו אי .ֹונְּב תֶא טֹחְׁשִל תֶלֶכֲאַּמַה תֶא חַּקִּיַו ֹודָי תֶא םָהָרְבַא חַלְׁשִּיַו י :בכ קרפ תישארב )5

 הָּתַא םיקולא אֵרְי יִּכ יִּתְעַדָי הָּתַע יִּכ הָּמּואְמ ֹול ׂשַעַּת לַאְו רַעַּנַה לֶא Sְדָי חַלְׁשִּת לַא רֶמֹאּיַו בי .יִנֵּנִה רֶמֹאּיַו םָהָרְבַא םָהָרְבַא

 יִּנֶּמִמ Sְדיִחְי תֶא Sְנִּב תֶא ָּתְכַׂשָח ֹאלְו

 

2. Recognizing Human Fallibility? 
 אמורעיא אמלד ?עדי אנמ .ומא איה )יכ( ,והותימת אל תמהו ,יחה דליה תא הל ונת :רמאיו ךלמה ןעיו :ב''ע בכ תוכמ )6

 ומא איה :הרמאו לוק תב תאצי !אמרעימ

 

3. Learning from Precedent? 
 ןִמְל סֵּבִכ ֹאל ויָדָגְּב תֶאְו ֹומָפְׂש הָׂשָע ֹאלְו ויָלְגַר הָׂשָע ֹאלְו ?ֶלֶּמַה תאַרְקִל דַרָי לּואָׁש ןֶּב תֶׁשֹבִפְמּו הכ  :טי קרפ ב לאומש )7

 יִּמִע ָּתְכַלָה ֹאל הָּמָל ?ֶלֶּמַה ֹול רֶמֹאּיַו ?ֶלֶּמַה תאַרְקִל ִםַלָׁשּורְי אָב יִּכ יִהְיַו וכ .םֹולָׁשְב אָּב רֶׁשֲא םֹוּיַה דַע ?ֶלֶּמַה תֶכֶל םֹוּיַה

 .Sֶּדְבַע ַחֵּסִפ יִּכ ?ֶלֶּמַה תֶא ?ֵלֵאְו ָהיֶלָע בַּכְרֶאְו רֹומֲחַה יִּל הָׁשְּבְחֶא Sְּדְבַע רַמָא יִּכ יִנָּמִר יִּדְבַע ?ֶלֶּמַה יִנֹדֲא רַמֹאּיַו זכ .תֶׁשֹביִפְמ

 יֵׁשְנַא םִא יִּכ יִבָא תיֵּב לָּכ הָיָה ֹאל יִּכ טכ .Sיֶניֵעְּב בֹוּטַה הֵׂשֲעַו םיקולאָה ?ַאְלַמְּכ ?ֶלֶּמַה יִנֹדאַו ?ֶלֶּמַה יִנֹדֲא לֶא Sְּדְבַעְּב לֵּגַרְיַו חכ

 רֵּבַדְּת הָּמָל ?ֶלֶּמַה ֹול רֶמֹאּיַו ל .?ֶלֶּמַה לֶא דֹוע קֹעְזִלְו הָקָדְצ דֹוע יִל ׁשֶּי הַמּו Sֶנָחְלֻׁש יֵלְכֹאְּב Sְּדְבַע תֶא תֶׁשָּתַו ?ֶלֶּמַה יִנֹדאַל תֶוָמ

 יִנֹדֲא אָּב רֶׁשֲא יֵרֲחַא חָּקִי לֹּכַה תֶא םַּג ?ֶלֶּמַה לֶא תֶׁשֹביִפְמ רֶמֹאּיַו אל .הֶדָּׂשַה תֶא ּוקְלְחַּת אָביִצְו הָּתַא יִּתְרַמָא Sיֶרָבְּד דֹוע

   .ֹותיֵּב לֶא םֹולָׁשְּב ךֶלֶּמַה

 

 וקלחת אביצו התא יתרמא" )ל ,טי ב לאומש( תשוביפמל דוד ול רמאש העשב :בר רמא הדוהי בר רמאד :ב''ע בכ אמוי )8

  .תוכלמה תא וקלחי םעבריו םעבחר :ול הרמאו לוק תב האצי ",הדשה תא
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4. Communicating One’s Reasoning? 
 תתמא גישה המלשש אוהו ,יתעדל הזה ןינעה תתמא ינשה רעשב הלעמל יתבתכ רבכו... הכ:ג א םיכלמ לאנברבא )10

 עמששכ םהירבד ןפואו ןהב ןייעשכ ןהיפוצרפמו ,תונוזה םישנה ינפ תרכהמ יכ ,תאזה הניחבהו ןויסנה םדוק הזה רבדה

 יפוצרפמ ותמכחב גישהש המ יפכ ותומאו ןינעה ןכות וינפל םיבשויל הלגו ,ןינעה תמאל דריו ןתוביל ינופצמ גישה ,ןתוא

 וריכי וינפל תוכלמב הנושאר םיבשויה םיאורהש ,םהב איהה הניחבה השע םנמאה ,ןהיתועונתו ןהירבד תותואו םישנה

 :הזב הקדצו טפשמ השוע אוהש ועדיו ,ותרזגו וירבד םהילא ותמאתיו ותמכח

 

 רבכ דלונל ומוי ןב דלי ןיב שי לודג רכיהו – תאזה השאה םג דלתו יתדלל ישילשה םויב יהיו 'חי:'ג א םיכלמ ארק ףסוי 'ר )9

 .וירביאב עלבנ ומד רבכ }םימי{ השלש ןב קוניתו ,םורח ולוכו ,ומד וב לפנ אל ןיידע ומוי ןב קוניתש ,השלש םימי

 

 – יחה ינבו תמה ךנב יכ ,אל :תרמוא תאזו ,תמה ךנבו יחה ינב יכ ,אל :תרחאה השאה רמאתו בכ:ג א םיכלמ ם''יבלמ )11

 ןושלב ללכו ,יחה ינבו תמה ךנב ךפהב הרמא תעבותהו תמה ךנבו יחה ינב ןושלב תעבתנה הרמא ,םרבדב יכ בותכה רפס

 ינב הנושלב םידקהל הקדקדש השאהש תנתונ ארבסה ז״פלו ,לפטה תא רחאיו רקעה אוהש המ דימת םידקי םדאהש

 היהיש אל ,התרבח ןב תמה היהיש התמגמ רקע תמה ךנב הנושלב תמדקמהו ,הנב יחה היהיש התמגמ רקע ,םדוק יחה

  ...ומא ימ עירכהלו ןיבהל לוכי היה רבכ הזמו ,הנב יחה

 

4. Deterrence? 
 איצוי ותמכח בורב יכ ואר יכ רתסב וליפאו ער רבד תושעל וינפמ וארי ךכיפל – טפשמ תושעל ח"כ:'ג א םיכלמ ק"דר )12

 טפשמה הזב השענש ומכ טפשמ רואל

 

5. Administrability? 
 ,ערל בוט ןיב ןיבהל ךמע תא טופשל ןיבמ בל ונורתפ – עמוש בל ךדבעל תתנו :רבדה והזו ט:'ג א םיכלמ ארק ףסוי 'ר )13

 יל ןיאו ,ןידל ןיאבו םיריתי םיקסע ול שי בר םעש ,הריתי המכח וב שיש םדא םא יכ הזה דבכה ךמע תא טופשל לכוי ימ יכ

 ןיניד ףלא קוספל לכוי ימ דועו ,אוה ףא קעוצו אב רחאהש דע וירבד רבדל קיפסמ וניא קעוצ הז דועש ,ןנידב ןייעל ןותמ

 .וב םיקלא חור רשא ןובנו םכח םדא אל םא דחא םויב
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6. Dispute Resolution? 
 – םיתאמ ילש רמוא הזו םיתאמ ילש רמוא הז ,םיתאמ הזו הנמ הז ,דחא לצא ודיקפהש םינש :ד:ג אעיצמ אבב הנשמ )14

  .והילא אוביש דע חנומ אהי ראשהו ,הנמ הזלו הנמ הזל ןתונ

 . והילא אוביש דע חנומ אהי לכה אלא ,יאמרה דיספה המ ןכ םא ,יסוי יבר רמא

 

 המ יפל ןיידה ןודי אלא ,והילא אביש דע חנומ אהי ןנירמא אל ,ירורבל רשפיא אלד אניד לכ :זק ללכ ש''ארה ת''וש )51

 וינפל אבש השעמב םימכחה באמ הז ןיד דמל האנב יבר םכחהו ...ול הארנש תטעומ ארבסב ותעד דמוא תואור ויניעש

 חור העיפוהו יחה דליה הל ןתנו הנב לע ורמכנ םאה ימחרש ול הארנש תעדה דמואב ןתוא ןדש תונוז םישנ םיתש לע

 ...םתעד דמואב םהירבד וקספ תומוקמ המכב ארמגה ימכח ןכו ומא איה יכ הרמאו ה"ע המלש לש וניד תיבב שדקה

 םע הז ןיניד ילעבה וביריו ןידה ןמ ודי ךושמל יאשר וניא ,רבדה ררבל לוכי וניא אוהו ןיידה ינפל ןידה אבש ןויכד אמעט ונייהו

 הצריש המ תושעלו טופשל ןיידל חכ ונתנ ךכלו  . םלועב םולש שי טפשמה ידי לע יכ - 'וכו םולש טפשמו תמא ביתכו ,הז

 .םלועב םולש תתל ידכ –היארו םעט אלב ףא –

 

7. Expanding Access to Justice? 
16) R. Hayyim Angel, “Cut the Baby in Half,” Jewish Bible Quarterly, XXXIX (3): 

But another element in the narrative has not yet been addressed. The aforementioned interpreters all focus 

on a conflict between two women. None considers significant the fact that the litigants are prostitutes.  

During his prophetic encounter with God (3:5-15), Solomon is always referred to by his name (four times) 

and never as "king". When rendering judgment to the prostitutes (3:16-28), he always is referred to as "the king" 

(ten times) and never as "Solomon". Part of the reason behind this appellation shift is to show that before God, all 

people are equal and nobody else may be called "king". In the episode with the prostitutes, it is specifically Solomon 

fulfilling an important role of kingship – rendering justice in a difficult case.  

Prostitution is a lowly occupation in any society… The tenfold repetition of the term "the king" in contrast to 

these prostitutes, then, is striking. It appears that a primary message of this narrative is that anyone could gain an 

audience with Solomon and receive a fair hearing. Biblical "wisdom" does not refer only to having a high IQ or 

superior problem-solving abilities. It includes the ability to judge with fairness and to live righteously in accordance 

with the principles of wisdom. Just as all people – even kings – stand as equals before God, the true King; so too a 

king's having divine wisdom means that all people can gain a fair hearing before him in justice. That prostitutes could 

gain an audience with Solomon and that he would listen so attentively to their arguments that he could solve their 

case with no witnesses demonstrate Solomon's true wisdom…  


