
Keleti Dávid rabbi: Salamon király 

Készítette: Fuchs Vera 

 

- Salamonról a Melachim „bet”-ben olvashatunk róla (tehát a Királyok Könyve második 

részében) 

- Salamon könyvei:  1. Mislé – Példabeszédek 

   2. Kohelet 

   3. Sir Hasirim – Énekek Éneke 

 

- A közösség szempontjából nagyon fontos ember, hiszen ő építette fel az első Szentélyt. 

Apja, Dávid király akarta felépíteni, de neki nem adathatott meg, hiszen ő túl sokat 

háborúzott, márpedig a Szentély a béke szimbóluma is.  

- Salamont 13 évesen választották királlyá (az egész zsidó nép királyává) és 16 évesen kezdte 

el építetni a Szentélyt.  

 

- Bölcseink tanítják, hogy Salamon álmában megjelent egy angyal. Ez az után történt, hogy  

Salamon Givonban kezdeményezte, hogy az emberek mutassák be privát áldozataikat 

(akkoriban még lehetett egyénileg áldozni). Az angyal felajánlotta Salamonnak, hogy 

kívánjon valamit, és Salamon bölcsességen kívül nem kért mást. Ez nagyon tetszett az 

Ö.valónak. 

 

- Rabbi Sinom Bar Jochaj hasonlata: volt egy király, akinek volt egy nagyon szeretett barátja, 

aki bármit kívánhatott a királytól és a barát nem kért kevesebbet, mint magát a királynőt. A 

királynő szimbolizálja tehát a bölcsességet.  

 

- Dávid mondja egy zsoltárban (Tehilim):  

Kiszámítottam az utaimat és visszatérítettem lábaimat a parancsolataidra (>Tóra) 

Bölcseink magyarázzák: hogy ezt Dávid király úgy érti, hogy „lábaink a Bet Midrásba 

mennek.” 

 

- Egy másik történet, amelyik jól alátámasztja Salamon bölcsességét, hogy történt, hogy két 

asszony körülbelül egyszerre szült gyereket. Azonban az egyik asszony az akarata ellenére 

álmában ráfeküdt a babára, és a baba sajnos meghalt. Másnap hatalmas vita támadt köztük, 

hogy melyiküké az élő kisgyerek. Salamonhoz fordultak végül, hogy igazságot tegyen. 



Salamonnak már az gyanús volt, hogy az egyik asszony a barátnője felé fordulva mondta, 

hogy „Enyém az élő gyermek!”, és nem a király szemébe. Talán nem mert a királynak szemtől 

szembe hazudni.  

 

Salamon úgy döntötte el, hogy ki mond igazat, hogy meghozta a döntését: megfelezteti az élő 

gyereket - mintha így akarna igazságot tenni. Az igazi anya persze ezt nem hagyta, és azt 

mondta, akkor inkább legyen a másik asszonyé a gyermek. Salamon így egyből tudta, hogy 

kié a gyerek.  

 


