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תונשרפ 

'רענ ךכי^מזע ץרא ךל יא" 

1המלש לש וטפשמ לע ל"זח תוגשה 

תאמ 

ןושש דעלג 

ךל יתתנ הנה ,]ירבד? יתישע הנה" :ןועבגבש םולחב המלשל רשבמ 'הש רחאל 

,(בי:ג א םיכלמ)"ךומכ םוקן איל ךירחאו ךינפל הןה אל ךומכ רשא ןובנו םכח בל 

יטפשמה ךילהה איה החכוהה .החטבהה תומשגתהל החכוה יארקמה רפסמה איבמ 

דציכ רפוסמ הז טפשמ תובקעב .תונוזה םישנה יתש טפשמב המלש טקנ וב ירוקמה 

" ו • t • ־ »V V ־ ־ T V ־T J 1 • ־ T I • T : J " V • - ינפמ ואריו ךלמה טפש רשא טפשמה תא לארשי לכ ועמשיו" :ועמשל םעה ביגה 

לעב תכרעה יפל .(חכ םש)"טפשמ תוישעל וברקב םיהילא תמכח יכ ואר יכ ךלמה 

ותמכחבש םכח ךלמ דמוע םשארב יכ ולוכ םעל חיכוה ןכא ,הז טפשמ ,םיכלמ רפס 
2.היהת אלו התיה אל 

וז השרפ ושרד רשא לבבמו לארשי-ץראמ םימכח שי ,יארקמה רואיתל דוגינב 

םימכח ואצמ ןהב יארקמה רופיסהמ תודוקנ שולש ןלהל .תוכופה תונקסמל ועיגהו 

3.ןידה קספבו יטפשמה ךילהב םימגפ 

הארתהו םידע אלל טפשמ .א 

דוגינב תדמוע איה ךא ,תירוקמ םנמוא התיה ןידה קספל המלש עיגה הב ךרדה 

ויהש ,ןידה-ילעב אל ,תוחפל םישנא ינש לש תודע תבייחמ הרותה .הרותה תשירדל 

ל"זח לש יטנלוויבמאה םסחי - טוידהו ךלמ" םשב טרוטקוד תדובעמ קלח וניה הז רמאמ .1 

לאננח 'סורפ תכרדהב ןליא-רב תטיסרבינוא לש דומלתל הקלחמב תבתכנה ,"ךלמה המלשל 

.קאמ 

רפסב תועדו תונומא ,תפי הרש ."המלש טפשמ" תא טימשה םימיה ירבד רבחמש ריעהל שי .2 

םימיה ירבד לש המגמהמ קלחכ וז הטמשה האור ,405 ימע ,1971 םילשורי ,םימיה ירבד 
.המלש תמכחמ טיעמהל 

דמלמה עוריא טפשמב וארו תיארקמה המגמה לע ורמש םירחא םימכח יכ שיגדהל בושח .3 

ןתינ ונממש לדומ טפשמב האורה שרדמב יוצמ ךכל המגוד .המלש לש תידוחייה ותמכח לע 

יבר ובלח יברו היכרב יבר" :ןידה ילעב תונעט תא עמשש רחאל גוהנל ןיידה לע דציכ דומלל 

ןיידה ךירצ :ןומיס 'ר ימא .עירכמ ןיידהו בישמ עבתנהו עבות עבותה :יאני יבר םשב אב 

יכ אל תרמיא תאזו תמה ךנבו יחה ינב הז תך5'א תאז ךלמה רמאיינ 'אנש ןהיתונעט תונשל 

.(ח:ג ןירדהנס ימלשורי)"(גכ:ג א םיכלמ)"וגו תמה ךנב 
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ןושש דעלג 192 

ןורסחל בל ומיש םימכחה .השעמל םדוק ןידה ילעבב ורתהו השעמה תעשב םיחכונ 

טפשמ םייקשכ הרושכ המלש גהנ םאה וקלחנ םה ךא ,טפשמה ךלהמב הלא םיביכרמ 

.הארתהו םידע אלל 

ץרא תורוקמב .ילבבה דומלתל - תילארשי ץראה הדגאה ןיב איה תקולחמה 

:המלש השעמ תא בויחב םיאור לארשי 

:קחצי ר"א - (גכ:טכ א םימיה ירבד)"/ה אסכ לע הימלש בשי]" 

'ה יכ" וב בותכש ותוא ,יה אסכ לע בשיל םדאל ול רשפא יכו 

תרמא תאו ...(דכ:ד םירבד)"אוה אנק לא אוה הלכא שא ךיתילא 

םידע אלב ןד 'ה אסכ המ ...אלא י"'ה אסכ לע המלש בשיו" 

?הז אוה הז יאו .הארתהו םידע אלב ןד המלש אסכ ףא ,הארתהו 

.(זט:ג א םיכלמ)"םישנ םיתש הנאבת זא" :ד"הה ,תונוז לש ןיניד 

4([זט] א:י הבר תלהק הארו !י:א הבר םירישה ריש) 

רואל טפשמה תא המלש איצוה וב ןפואב םגפ האור אל ילארשי־ץראה שרדמה 

שרדמהו ןכתיי 5.וניד קספ לע המלש תא חבשמה ארקמה לע ךמתסמ אוה יכ הארנו 

והיעשי תאובנב ןיקתה להונהמ גרחש המלש לע תוכז דמלמה וקל ףסונ עויס אצומ 

רצנו ישי עזגמ רטיח אצת" :המלש תא םיריכזמה םינייפאמ שי ותומדבש ,חישמה לע 

תאריו תעד חור הרובגו הצע חור הניבו המכח חור 'ה חור וילע החנו הרפי וישרשמ 
 *TT TT! VI* TTT ־ - T i T - T • TJT I • I -

I V V I - T ו — • TIT - ו • ו I ו • T •• •• ו - I I "1*1 * ־1־ קדצב טפשו חיכוי וינזא עמשמל אלו טופשי ויניע הארמל אלו 'ה תאריב וחירהו 'ה 

םיאבומ ,324 ימע רבוב תרודהמ ,ב:בע םילהת שרדמבש הז שרדמל תרחואמה הליבקמב 

'ךלמ ןבל ךתקןצו ןת ךלמל ךי(נ?שמ טיהלא' רמא המלש ףאו" :הנוש ןפואב םירבדה 

ןת םלוע לש ונובר :דוד רמא - 'ךיטפשמ' אלא ,רמוא וניא ייטפשמ - (א:בע םילהת) 

םידע אלב ןד המלש אהי ךכ ,הארתה אלבו םידע אלב ןד התאש םשכ ,ךלמ ןבל ךיטפשמ 

ירבד) "ה אסכ לע הימלש בש?ג רמאנש ,השוע אוה ךכ :ה"בקה ול רמא .הארתה אלבו 

רונ יד ןיביבש הייסרכ' ביתכהו ,'ה אסכ לע בשיל םדו רשבל ול רשפא יכו ,(גכ:טכ א םימיה 

אלבו םידע אלב ורצויב ןד היהש י "ה אסכ לע' והמו י (ט:ז לאינד) 'קלד רונ יהולגלג 

."...תונוז לש ןניד היה הזו ,הארתה 

היעב האור וניא ,(269 ימע ,טילש תרודהמ) ,ב:ב ח םידוהיה תוינומדק ,והיתתמ-ק ףסוי םג 

,םיארוקה־] םינותנ ויהי םאו " :ויארוק ינפב ץילממ אוה הברדא ,המלש לש טפשמה להונב 

תווחל תלוכיה תא המגוד ךותמכ ךלמה לש ותופירחמ םמצעל ונקי ,הז ןיעמ םיניינעב [ש"ג 

:האר והיתתמ-ןב לש הלא םירבד לע דוע ."הריקחל םידמועה םיניינעה לע העד לקנב 

 Louis H. Feldman, "Josephus as Apologist to the Greco-Roman World: His
 Portrait of Solomon", Aspects of Religious Propaganda in Judaism and Early

 Christianity (Elisabeth S. Fiorenza ed.), Notre Dame 1976, pp. 85-86.

This content downloaded from 213.151.36.111 on Mon, 13 Apr 2020 07:29:50 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



193 "המלש לש וטפשמ לע ל"זח תוגשה - "רענ ךכלמש px ךל יא" 

I I V V T • I I V T - I • I " TT • T T T J - S • V ־ • t י *־ :"עשר תימי ויתפש חורבו ויפ טבשב ץרא הבהו ץרא יונעל רושימב חיכוהו םילד 

4.(ד-א:אי והיעשי) 

הארתה אלל ןד המלשש ןויערל המחייתה תילארשי־ץראה תרוסמהש ןמזב ךא 

,םנמוא ,ילבבה תשרד .ותוא התחדו הז ןויער הריכה תילבבה תרוסמה ,בויחב םידעו 

לע תילארשי ץראה השרדה םע תדדומתמ איהש רורב ךא תלהקב קוספמ תאצוי 
:םישנה טפשמ 

1(י:בי תלהק)"ץפח ירבד איצמל תלהיק שקב" םייקמ ינא המ אלא 

התצי ,הארתהב אלשו םידעב אלש ,בלבש ןיניד ןודל תלהק שקב 

ינש יפ לע" - (םש)"תמא ירבד רש־י בותכו" :ול הרמאו לוק תב 

שאר ילבב) .(וט:טי םירבד)"רבד םוקי םידע השלש יפ לע וא םידע 

.(ב"ע אב הנשה 

הרותה הרמא םאו ,יהולאה וצה לעמ אוהש םדא שיש לבקל ןכומ וניא ילבבה 

אל ךכיפל 7.םדאב םכחה לע םג לח הז ןיד ,הארתהו םידעב ןודל שיש םירבד רפסב 

8.םישנה יתש תא ןד וב ןפואב הרושכ גהנ 

ימע ,(ח"לשת)(גע)גכ ,ארקמ תיב ,"ל"זח תודגאב המלש לש ותמכח" ,דובכ רז יכדרמ האר 

Stuart Lasine, "The Riddle of Solomon Judgment and :לצא םג ךכ לע הארו 203 

 75 .the Riddle of Human Nature in the Hebrew Bible", JSOT, 45 (1989), p.
,אעת ימע ,ו"טשת םילשורי ,םינושאר םיאיבנ לע שוריפ ,ו:ג 'א םיכלמל ושוריפב לאנברבא 

ןמ ותמכח היהת אלש הצר" :המלש תמכחל הז קוספב תראותמה חישמה תמכח ןיב הוושמ 

אלפה ךרד לע םירבדה ועידוהל םשה חור וילע חונישב םא יכ ,םירקוחה ןינעכ שוחה ךרדה 

."...המלש תמכח התיה ינשה ךרדה הזמו ,הזה ינשה ךרדב הטמל הלעמלמ 

ימע ,(ה"נשת) 12 ,םיינחמ ,"הדגאה תורפסב םיניידו םיטפוש" ,קאמ לאננח ךכ לע בתוכ 

תפלחתמ ןידה יללכ יפ לע אלש טופישל רשאב שרדמה ןמ הלועה הדהאה תמינ" :115-114 

ודובכב ךלמה המלש אוה טפושה רשאכ םג םינתשמ םניא ןידה יללכ .השק תרוקיבב ןאכ 
הארנו ,רחא טפוש לכ יבגל םייתעבש םינוכנ ,המלש יבגל םינוכנה ,הלא םירבדו .ומצעבו 

ידכ דחוימה ודמעמ תאו ותומד תא לצנמ אוה ,המלש תא רקבל דומלתה אבשמ רתויש 

יפ לע טופשל וא קקוחמה השמל תומדיהל וסני לבל םירחא םירמייתמו םיטפוש ריהזהל 

ןידב ותעד ןדמואמ ןדש המלש לע םימכח לש תרוקיבה לע דוע ."םבל תיטנו םהיניע הארמ 

,פ א"ח ,(14-ה האמה הקירפא ןופצ)ןארוד חמצ 'רב ןועמש 'רל ץ"בשתה רפס :האר ,הז 

.געק ימע ,ח"נשת םילשורי 

הרעה 142 ימע ,ב"נשת םילשורי ,(ארקמ תעד)א םיכלמ רפסל שוריפ ,ליק הדוהי םג האר 

ותעדל .הרותה ןידמ המלש גרח עודמ רבסה עיצמ ,י:א ר"שהש לע "הנוהכ תונתמ" .29 

ורפסב ןייווט קראמ ,לידבהל .הארתהו םידע אלל ןנורל היה ןתינ ןכלו תוירכונ ויה םישנה 

חתפמ ,92 ימע ,ז"משת ביבא-לת ,(רימא ןורהא םגרת)א"ח ןיפ ירבלקאה לש ויתואקתפרה 

.רופיסה לש "הליגר"ה תונשרפל ןמאנה קאה ןיבל המלש לע תרוקיב חתומה סי'ג ןיב ןויד 

ןכיתש ןתא" :םידע רחא שפיח אלש לע ותוא רקבמו המלש םוקמב ומצע תא ביצמ םי'ג 
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ןושש דעלג 194 

־ץראה וז לע התוא ףידעהו תילבבה תרוסמה תא ריכה תלהקל ימראה םוגרתה 

ירבד איצמל תלהיק שקב" תלהקמ ילבבב ןודינש קוספל ומוגרתב .המודקה תילארשי 

,תלהק ירקתמד ,אכלמ המלש אעב" :םגרתמ אוה (י:בי)"תמא ירבד רש־י בותכו ץפח 

חורב היל רמאתא ןכב .ידהס אלבו אשנאד אביל ירוהרה לע ןיניד ןדימל היתמכוחב 

לארשיד ןוהבר השמד יהודי לע אתיירוא רפסב ביתכא רבכ אה :'ה םדק ןמ האובנ 

יורקה ,ךלמה המלש הצר=] םגתפ םוקי אידהס רמימ לע ,ןינמהימו ןימגתפ ןינקת 

האובנ חורב ול רמאנ .םידע אללו םישנא לש םביל ירוהרה לע ותמכחב ןודל ,תלהק 

םיבוט םירבד לארשי לש ןבר השמ ידי לע הרותה רפסב בתכנ רבכ ירה :'ה ינפלמ 

ומצע האור המלש ,םוגרתהו ילבבה יפ-לע 9."[רבד םוקי םידע ירבד יפ לע ,םינמאנו 

,0.ומוקמב ודימעמ 'ה ןכ לע וילע תולח ןניא היתווצמו הרותה לעמ דמועש ימכ 

דליה תא רוזגל העצהה .ב 

איבהש הז אוה ירה ,יואר היה יחה דליה תא רוזגל ןויערה יכ עמתשמ ארקמהמ 

תלהק שרדמב ךא .תיתימאה םאה תא תוהזל המלש עדי ןהיפ לעש םישנה תובוגתל 

ןחבמ לע המלש תא תופירחב יאעלא ר"ב הדוהי 'ר אנתה ףקות ([ז"ט] א:י) הבר 

:םישנל ךרעש ץמואה 

... יחה דליה תא ורזג ךלמה רמאיי] ... ברח יל וחק ךלמה רמאייו" 

הדוהי ר"א - (וכ־דכ:ג א םיכלמ)"'וגו יחה הנב רשא השאה רמאתו 

לע ךרוכ יתייה [רמצ תזיג=] ןירקופ םש יתייה וליא :יאעלא 'ר רמא 

וילע תאלמתנש ילוליא ,"ברח יל וחק" רמוא אוהשכ [וקנוחל־־] וראוצ 

ץרא ךל יא" :רמוא אוה העש התוא לעו .גרהנ רבכ םימחר [םאה=] 

".(זט:י תלהק)"רענ ךכלמש 

תמאב אוה ןכמ ימל ררבמו םינכשה ןיב בבותסמ ינא ?השוע ינא המ .ןכלש אוהש תורמוא 

היה לכש תפיט ול שי המ םדא לכש ומכ ,םלשו אירב ,הנוכנה השיאל ותוא רסומו ,ךייש 

לצא וז הדוקנ לע דוע האר ."רקיעה ןמ לימ ףלא קוחר התא" :ותמועל ןעוט קאה ."השוע 

Herbert Rand, "Justice in Solomon's Court", :ןכו ,64 ימע (6 הרעה ליעל) ,ןיזאל 

 172 .DorLe-Dor, 10 (1982) p.
ךרוצה לע דמלמה קוספ איבמ אוה ןיא ךא ,םידעב ךרוצל הרותהמ רוקמה תא טטצמ ילבבה 

.םידע אלל ןודל הצר המלשש קר ריכזמ אוה ןכלו ,ךכל בל םיש םוגרתה יכ הארנ .הארתהב 

.ןודינה ה"ר ילבבל א"שרהמ שוריפב האר ךכל תוסחייתה 

ךכ .ןהימעטל אל ךא הרותה תווצמל ביוחמ ומצע האורש ימכ המלש תא גיצמ רחא שרדמ 

יתש ירהש ?הרות ימעט ולגתנ אל המ ינפמ" :המלש לש ויאטחל הביסה תא קחצי 'ר ראתמ 

רמא ,(זי:זי םירבד)'םישנ ול הברי אל' ביתכ .םלועה לודג ןהב לשכנ ןמעט ולגתנ תוארקמ 

א םיכלמ)'ובבל תא וטה וישנ המלש תנקז תעל יהיו' ביתכו ,רוסא אלו הברא ינא :המלש 

ביתכו בישא אלו הברא ינא :המלש רמאו ,(זט:זי םירבד)'םיסוס ול הברי אל' ביתכו .(ד:אי 

.(ב"ע אכ ןירדהנס ילבב)"(טכ:י א םיכלמ)"וגו ששב םירצממ הבכרמ אצתו' 

םש יתייה וליא :יאעלא ר"ב הדוהי 'ר רמא" :הנוש תצק חסונה םילהת שרדמבש הליבקמב 

וארש ןויכ ?רזגיש ינשל הוצש אלא ,תמש דחאה יד אל ,תאוצ לע ןתונ יתייה ןירקיפ 
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איה תינמחרה םאה תבוגתו דליה תא גורהל ןווכתה ןכא המלש הדוהי 'ר תנעטל 

וב ןפואב הביגמ התיה אל םאה וליא היה המ .וז הנושמ התיממ דליה תא הליצהש 

התיה היינשה השיאה םג םא גהונ היה דציכו ?דליה תא גרוה היה המלש םאה ,הביגה 

האור אוהו רחאמ אושל גרהנ ןכא היה דליה יכ רורב הדוהי 'רל ?המוד ןפואב הביגמ 

החילצהש וז איה םאה קרו (ה:י תלהק)"טילשה ינפלמ אצייש הגגש?" המלש ירבדב 

תילטל םימכח לש םסחי תא ריכזמ דליל המלש לש וסחי ,הדוהי 'ר יפל .הבישהל 

רמוא הזו ילש הלוכ רמוא הז ...תילטב ןיזחוא םינש" :(א:א)אעיצמ אבבבש הנשמב 

היצחמ תוחפ הב ול ןיאש עבשי הזו היצחמ תוחפ הב ול ןיאש עבשי הז .ילש הלוכ 

םה הדוהי 'ר לש תרוקיבה ירבד ,2.(תילטה ךרע תקולחל הנווכהש תורמל)"וקולחיו 

לע הקינחב וגרוה היהש ועמשמש יוטיב ,"תאוצ לע ךרוכ יתייה ןירקופ" :םישק 

ץרא ךל יא" :(זט:י) תלהקמ קוספה ךמסנ הדוהי 'ר לש וז השרדל ".הז השעמ 

סכ לע ובשויב תורענ השעמ השועה ךלמ הז רשקהב ועמשמש ,"רענ ךכלמש 
,4.טפשמה 

דליב הכוזה םאה לע הטלחהה .ג 

םאה איה תינמחרה םאה יכ עבוק אוה םישנה תובוגת תא האור המלשש רחאל 

הז אוה המלש אל יכ לארשי ץרא יארומא םינעוט ןידה קספ לש וז הדוקנב .תיתימאה 

:שדוקה חור אלא ,ןידה קספ תא רמאש 

תבוגתל המוד הבוגת ."'רענ ךכלמש ץרא ךל יא' םירמוא וליחתה ולש [ןיד תיב=] ןיטילקנס 

טפשמב םיחכונה לש םהיפב (270 ימע ,ב:ב ח תוינומדק)והיתתמ ןב ףסוי םש הדוהי 'ר 

ןב ירבד לע ."ריעצ םדאלכ ךלמל רתסב להקה לכ געל הזה רבדה עמשל" :ןידה קספ עמשל 

.86,72 ימע (5 הרעה ליעל) ,ןמדלפ האר הלא והיתתמ 

ודבע אביצ ןיבו וניב תשוביפמ לש והדש תא קלחל שי יכ עבקש דוד לש וניד קספל הוושהו 

רמא" :דוד תטלחה לע בר םשב הדוהי בר חתמש תרוקיבה תא הארו .(אל-הכ:טי ב"ומש) 

לוק תב התצי הדשה תא וקלחת אביצו התא תשביפמל דוד רמאש העשב :בר רמא הדוהי בר 

לביק אל ילמליא :בר רמא הדוהי בר רמא .הכולמה תא וקלחי םעבריו םעבחר :ול הרמאו 

"ונצראמ ונילג אלו ,הרז הדובע לארשי ודבע אלו ,דוד תיב תוכלמ הקלחנ אל ערה ןושל דוד 

.(ב"ע ונ תבש ילבב) 

חכשמו רזוחו ריבעמ וניבא הוהו" :911 ימע ,קבלא-רודאית תרודהמ ,ב:זע ר"ב הוושה 

."...וראוצב ןתנו ןירקיפ לטנ :סחניפ 'ר רמא ,םוקמרפ היל רמא ,חכשמו רזוחו ריבעמ 

:דליה תא רוזגל ותטלחה תא הקידצמה המלש לש תולפלפתה תלהק שרדמ איבמ ךשמהב 

םדאל אוה ךורב שודקה ארב םולכ :רמא ,ותמכחב [גילפמ־] סיגוליפנא ליחתה העש התוא" 

הז ןיד דיתעש אוה ךורב שודקה הפצ אלא ?םידי יתש ,םילגר יתש םינזא יתש ,םיניע יתש הז 

הנעטה תא םי'ג לש ויפב םש ,92 ימע ,(8 הרעה ליעל)ןייווט םג ,לידבהל בושו ."תויהל 

המלשלש הדבועהמ עבונה רבסה ךכל אצומ םג אוהו דליה תא רוזגל ןווכתה ןכא המלשש 

זבזבי אוהה םדא־ןבה :םינש וא דחא דלי קר ול שיש םדא-ןב חקת התא" :תובר םישנ ויה 

לבא .םתוא ךירעהל ךיא עדוי אוה .ומצעל תושרהל לוכי אל אוה :ןפוא םושב ,אל ?םידלי 

אוה .רחא רבד הזו ,תיבב םיצצורתמש םידלי ןוילמ השימח ילוא ול שיש םדא-ןב חקת התא 

."לותח ומכ םינשל דלי ץוצקל ןכומ 
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ה"בקה עיפוה תומוקמ 'גב :קחצי בר רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר 

...המלשלש וניד תיבבו לאומשלש וניד תיבבו םשלש וניד תיבב 

,והותימת לא תמהו יחה דוליה תא הל ונת" :המלשלש ןיד תיבב 

רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר ?רמא ימ - (זב:ג א םיכלמ)"ומא איה 

,בי:הפ הבר תישארב)16."ומא איה" ימא שדוקה חור 15:קחצי בר 

(1045 ימע 

שדוקה חור תוברעתה תראותמ תוליבקמבו הבר תישארב לש םיחסונהמ קלחב 

ןפואב המלש לש ןידה קספב ברעתהל שדוקה חור הכירצ התייה עודמ ,7."החווצ"כ 

? הנוילע תוכמס לש תוברעתה בייחש טפשמב ןיקת היה אל המ י הזכש לוהב 

לא תמהו יחה דולןה תא הל ונת" המלש לש הזרכהה יכ הלוע םיקוספב ןויעמ 
:איה (זכ:ג)"ומא איה והתימת 

זחהל אל ךל םג יל םג " :תרמואה תירזכאה םאה ירבדל הרישי הבוגתכ האב [1] 

.(וכ 'ספ )"וריזג 

יחה ־זאד! תא ה1? ונת ,ינדא יב" :תינמחרה םאה ירבד לע תקייתמ הרזח [2] 

,היינשה השיאל ןתניי דליהש תנווכתמ איה רשאכ ,(םש) "והןוימזןו לא תמה) 
".תירזכאה 

הנורחאל ותנווכ "הל ונת" רמוא המלש רשאכש קיסהל ןתינ הלא תודוקנ יתשמ 

אוה וז הטלחהב ".ינשה קוניתה תא םג וגרהיש הנבומו הנב תא הגרהש וזל ,הרכזוהש 

םיארומאה ינש .ינמחנ רב לאומש 'רל םירבדה םיסחוימ ([ז"ט] א:י)הבר הלהקבש הליבקמב 

הדפ ןב רזעלא 'ר יבגל ןידה אוהו י"א יארומאל ישילשה רודה ינב םה םירבדה םיסחוימ םהל 

.ןלהלש תוכמ ילבבב םירבדה םיסחוימ ול 

היסנכה בא לצא תאצמנ ,טפשמב שדקה חור תוברעתה לע הז שרדמל תניינעמ האוושה 

Ambrose, The Holy Spirit (trans. Roy J. Deferrari), Washington ,סויסורבמא 
 165-167 .1977,3.6.36-38, pp :"...הצרעהל יואר הכ ... המלש לש םסרופמה וטפשמ

רודחל הלוכי התיה אל תרחא ברח ףאש ןוויכמ .שדוקה חור לש הנתמה תועצמאב יאדווב 

שדוקה חור תוברעתה לע "...שדוקה חור לש וז דבלמ ,םישנה לש םירתסנה ןהיתושגרל 

(ב"ע טנ מ"ב ילבב)"איה םימשב אל" עשוהי ד ירבדל דוגינב תדמועה הטמ לש ןיד תיבב 

הכלה" ,ךברוא ךלמילא םירפא :האר (א"ע בנ תוכרב ילבבו םש)"לוק תבב ןיחיגשס ןיא"ו 

.12-10 ימע ,(ז"שת)חי ,ץיברת ,"האובנו 

.([ז"טן א:י) הבר תלהקבש הליבקמב ןכו הבר תישארב לש ינמית י"תכבו סופדה חסונב 

ץראה םישרדמל הרדח "עיפוה" הלימהו תירוקמה איה "החווצ" הלימה יכ עיצהל הארנ 

.ןלהל 25 הרעהב דוע ךכ לע הארו .ילבבה תעפשהב םילארשי 

Moshe :הארו .9 'עה 79 ימע (6 הרעה ליעל) ,ןיזאל האר הלא תודוקנ יתשל תוסחייתה 

 Garsiel, "Revealing and Concealing as a Narrative Strategy in Solomon's
 41 .. Judgment", CBQ, 64 (2002), p. 45, n

וניד-קספבש וז תויתייעבל בל ומש אל וז השרפב םיקסועה בור יכ ןייצמ ,66 ימע ,םש ןיזאל 
.המלש לש 
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םאה יכ רבוס המלשש תורשפאל רע שרדמה 20.תינמחרה םאה לש התשקב תא םשיימ 

תא בויחב האור אוהש ןכתיי .קוניתה תא הל תתל יוארש םאה איה "תירזכא"ה 

המלש לש וז הנקסמש רחאמ 21.דליה תא רוזגל ותעצה תא תצמאמ וז םאש הדבועה 

תונשלו תופיחדב ברעתהל ךרוצ האור ומצעב 'ה ,הנוכנ אלה םאל ןתניי דליהו היוגש 

בלה תשק השאה אלו "ומא איה" תלמוחה השאה יכ רמואו זירכמ 'ה .ןידה רזג תא 

22.ךלמה תעצהב הכמתש 

םיסחוימ םירבדה םש ךא ,(ב"ע גכ תוכמ ילבב) לבבל םג עיגה הז שרדמ 

:רזעלא 'ר (לבבמ ואצומש)ילארשי ץראה ארומאל 

וניד תיבבו ,םש לש וניד תיבב :שדוקה חור עיפוה תומוקמ 'גב :רזעלא ר"א 

:ביתכד ,המלש לש וניד תיבב ...המלש לש וניד תיבבו ,יתמרה לאומש לש 

23.'ומא איה ,והותימת אל תמהו יחה דוליה תא הל ונת רמאיו ךלמה ןעיו' 

![וילע המירעה אמש יעדי ןיינמ=] אמרעימ אמורעיא אמלד יעדי אנמ 

.'"ומא איה' :הרמאו לוק תב תאצי 

הכירצ שדוקה חור התיה עודמ רבסהה תא ,רזעלא 'ר ירבד ךותב ףיסומ ילבבה 

לבקמ המלשש ךכל רע ,109 ימע ,(ז"נשת)זכ ,םידגמ ,"המלש טפשמ" ורמאמב דדח רזעילא .20 

תינמחרה םאל אקווד סחייתמ המלש ירבדבש "הל"הש ול רורב ךא ,תינמחרה םאה ירבד תא 

םאה יפב 'הל' יוטיבה ירהש .םכופיה םה וירבד ירה הירבד לע ותרזח תורמל ךא" :המצע 

."תיתימאה םאל אוה ןווכמו ותועמשמ הכפהתה ךלמה יפב וליאו ,היינשה השיאל ועמשמ 

ונת :רמאיו ךלמה ןעיו" :אוה חסונה םיעבשה םוגרתב .היאר וירבדל ןיא בותכהמ ,רומאכ 
שוריפה דגנכ אב הז חסונ ,"ומא איה - 'והותימת לא תמהו ותוא הל ונת' תרמואל דליה תא 

,ףסכ ינדא ,יפסכ ןבא ףסוי 'ר שוריפב םג האר .תירזכאה םאל ןווכתה המלשש עצוהש 

."הנושארהל יונכ - 'הל ונת'" :שרפל ךרוצ האורה ,46 ימע ,ל"שת םילשורי 

ךא" :הכופה ותנקסמ ךא ךלמה ירבד לע תרזוח תירזכאה םאהש בל םש ,םש ,דדח םג .21 

אלל הינפ הזיעמה וז וליאו .תינענ הניא - ךלמה רבדל תינוציחה תונמאנה אקוודש ררבתמ 

."תינענ - הנבל שפנ תוריסמ ךותמ המצע לע הבשחמ לכ 

:תווממ הנטבבש םימואתה תאו רמת תא הליצמ םש לש וניד תיבב שדקה חור תוברעתה םג .22 

'ר םשב הימרי 'ר .(וכ:חל תישארב)'ינממ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו' :םש לש וניד תיבב. .." 

רמוא לאומש לש וניד תיבב ."םירבדה ויה 'ינממ' :ימא שדקה חור :קחצי בר רב לאומש 

זאו (ה:בי א"ומש)"ה1ןואמ ידןב םתא^מ איל יכ הזה םויה וחישמ ד??)םכ? 'ה דע" :לאומש 

חקל אל לאומשש דיעמה אוה 'ה שרדמה יפל "דע רמאי]" :דחא רבוד יפמ הבוגתה האב 
.המואמ םעהמ 

ךלמה 'מאיו" :95 ןכנימ י"תכ :הרוסמה חסונמ םייונישב קוספה אבוה סופדבו דיה-יבתכב .23 

לא תמהו יחה דליה תא הל ונת רמאיו ךלמה ןעיו" :היצנו י"תכ ."ומא 'יה דוליה תא הל ונת 

לא תמהו יחה דוליה תא הל ונת 'מאיו ךלמה ןעיו :גוצרה ברה י"תכ ."ומא איה יכ והותימת 

והותימת אל תמהו יחה דליה תא הל ונת רמאיו ךלמה ןעיו" :אנליו סופד ."ומא איה והתימת 
."ומא איה (יכ) 
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רבסה עיצהל ךרוצ שיגרמ ילבבה 24."!אמרעימ אמורעיא אמלד" :ןידב ברעתהל 

ןויערל עדומ ילבבה םאה רורב אל .טפשמב הנוילע תוברעתהב ךרוצ שי עודמ 

חור תוברעתה יכ שח אוהש וא ,ול דגנתמו ליעל אבוהש יפכ הז שרדמ לש ירוקמה 

םאהש ןכתייש אוה עיצמ ילבבהש רבסהה 25.הילאמ תנבומ הניא ןידה קספב שדקה 

.בלו תוילכ ןחובש ימ לש ותוברעתהב ךרוצ היה ןכלו ,המלש לע המירעה "תלמוחה" 

הלוע ןיידע ,תירוקמה השרדבש תרוקיבהמ םלעתמה ,ילבבבש רבסהה תורמל 

ןתינ היה קוניתה םא םג ,קדצ טפשמ ןאכ היה אל ה"בקה תוברעתה אללש הנעטה 

ןיד עצבתמ היה אל תרחאש ינפמ ןידב ןורחאה עגרב ברעתה ה"בקה .תיתימאה םאל 

ןויערה 26.תיתימאה םאה ימ תעדל לגוסמ אוה קרש רחאמ ,ןיקתה להונה יפ-לע הז 

אלל ןד המלשש ,הדבועה םגש ,ה"ר ילבבמ ליעל האבוהש העדל םאות הז רבסהבש 

.םוגפ יטפשמ ךילה לע תדמלמ ,הארתהו םידע 

'ר לש םיקוספה תשרדבש קוידהמ גייתסמה אבר ירבד תא איבמו ךישממ ילבבה 

:רזעלא 

ימנ המלש ...?[יעמשמ דח וניא םיקוספהמ קוידה־] יאממ :אבר רמא 

אל אהו אתמחרמ אק אהדמ ,['וה 'רבס ימלש לש וניד 'יב - 95 ןכנימ י"תכ] 

וליאו דליה לע המחיר איהש ינפמ ומא איהש עדי המלש־] אתמחרמ אק 

![המחיר אל היינשה 

ברעתה 'הש תרוסמב הלבק וז=] [הל ארימג ־ 95 ןכנימ י"תכ] ארמג אלא 

27.[םיקוספה ןמ תאז קיידל ןיאו םירקמה תשולשב 

אמתסמ ןכ ףסותינש 'רנ" :ריעה ,1045 ימע ,בי:הפ הבר תישארב לע "הדוהי תחנמ" רבכ 

."רמאמה רקיעמ וניאו ארמגד 

שרדמבש "החווצ"ה ףוליחב םג תאטבתמ שרדמה לש ירוקמה רסמהמ ילבבה לש הייטסה 

תוכמ תכסמ לש גוצרה ברה י"תכב .(17 הרעה ליעל האר) םתס "עיפוה"ל ילארשי-ץראה 

חור המיכסה תומוקמ השולשב" :חסונה םש ,ירוקמה ןויערהמ ףסונ דעצ קיתעמה קחרתה 

הובגמ ףקות ןתמב רבודמ אברדא אלא תרוקיב ןאכ ןיאש קר אל הז י"תכ יפל ."...שדקה 

דחי ילארשי-ץראה שרדמה תא ריכזמ ,67 ימע ,(6 הרעה ליעל)ןדאל .הטמ לש ןידה-קספל 

.ילבבה תנבה יפ לע תורוקמה ינש תא שרפמ אוה ןאכ רמאנל דוגינב ךא ילבבה םע 

הל ,ארקמ תיב ,"המלש טפשמ" םרמאמב ץיבוביל הליגו הילא םילעמ המוד תרוקיב 

י"שר ירבדל איה םתוסחיתה ילבבה תא וריכה אלו רחאמ ךא ,243 - 242 ימע ,(ן"שת) 

אוה ךא ,המוגפ המלש תמכח וז השרד יפלש שח רתא לע א"שרהמ .ילבבה תא טטצמה 

רמאש ותמכח בורב בותכה גילפהש היתובר יאמ ןכ םאד תושקהל ןיאו" :וז הדמע החוד 

לארשי לכ וארד ןויכ מ"מד ,רמול שיד ,'וברקב םיהל-א תמכח יכ ואר יכ לארשי לכ ועמשיו' 

."וברקב םיהל-א תמכח יכ ואר ,לוק תבה דיעהש ומכ םוקמה תעדל ותעד המיכסהש 

.אבר תוגייתסהל רזעלא 'ר תשרד ןיב רשגל "אמתס"ה לש ןויסינ אוה "ארמג אלא" ץוריתה 

תיבבו ,םש לש וניד תיבב :שדוקה חור עיפוה תומוקמ 'גב" :רמא רזעלא 'ר הז ץורית יפל 

'ר ירבד ךשמהב האבש םיקוספה תשרדו "המלש לש וניד תיבבו ,יתמרה לאומש לש וניד 
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יכ ארקמהמ ול רורב ירה :טפשמב הנוילע תוברעתהב ךרוצ שי עודמ ןיבמ וניא אבר 

ךרדב טפשמה תא שרפמ אוהו רחאמ .התונמחר ללגב םאה איהש הנוכנ קיסה המלש 

לש תוידוחייה לכ ,תינמחרה םאל ןבה תא תתל הצר ,ןכא ,המלשש ,"תלבוקמה" 

רסוח יכ ,עיצהל הארנ .שדוקה חורל ןידה־קספ תא םיסחיימ םא תמלענ טפשמה 

וליא .תירוקמה תילארשי־ץראה השרדב ילבבה השעש יונישהמ עבונ אבר לש הנבהה 

,הנוילע תוברעתהב ךרוצ שי עודמ ול רורב היה ,ילארשי־ץראה רוקמה אבר ינפל היה 

לש תוברעתה התיה אל אבר תעדל ,םוקמ לכמ .הנוכנ אלה םאל ןתינ היה דליה תרחא 

.הקיספב לוק תב 

,המלש טפשמב לוקה־תב תולגתה לע השרדה ילוגלגמ יכ אצוי ליעל רומאהמ 

:המלש לש וניד קספל סחיב סימש תולוק השולש םילוע 

חורו "תירזכא"ה םאל דליה תא תתל הצר המלש - ילארשי־ץראה שרדמה [1] 

םאה איהש תינמחרה םאל ןתניי דליהו רואל אצי קדצהש תנמ־לע הברעתה שדוקה 

םשורה תורמלו 'המ ול הנתינש המכחה תורמל תמאל אטח המלשש עמשמ .תיתימאה 

.בחרה רוביצה לע טפשמה השעש 

חור ךא תיתימאה םאל דליה תא ןתנ המלש - השרדל ילבבה תונשרפ [2] 

.םאה תמרעהל ששחמ יוארכ עירכה המלשש רשאל ידכ ברעתהל הכירצ התיה שדוקה 

יפ־לע ןתינש וניד קספ לעמ ףחרמ קפסה היה שדקה חור תוברעתה אללש - עמשמ 

ךא םכח םנמוא היה המלש ךכ םא .תוחכומו תוקצומ תויאר יפ-לע אלו היציאוטניא 

.ןיקת טפשמ להנל עדי אל 

ןכל ,הנוכנה םאל דליה תא ןתנו ןוכנ קספ המלש - השרדל אבר תוסחייתה [3] 

אוהו הנוכנ התיה המלש לש היציאוטניאה .שדקה חור לש תוברעתהל ךרוצ היה אל 

28.הז קספל הובגמ רושיאב ךרוצ ןיאו וניד קספב הילע ךומסל יאשר היה 

ץראה תרוקיבל םיבלש ינשב ילבבה לש יטגולופא ךלהמ םיפקשמ הלא תולוק 

חור תאז לכב ירה :תרוקיב לש תמייוסמ הדימ תראשנ ,ןושאר בלשב .תילארשי 

קספש רחאמ ,חבש ירבד אלא ללכ תרוקיב ןיא רבכ ינשה בלשב .הברעתה שדוקה 

.תינוציח תוברעתה התיה אלו המלש לש היה ןידה 

ךלהמב םימגפ םימכחהמ תצקמ ואצמ ןהב תודוקנ שולש םילעמ הלא תורוקמ 
:המלשלש טפשמה 

תובקעבש ךכ .וירבדל הזיחא םיקוספב אוצמל התרטמשכ רחואמ דבורל תכייש ,רזעלא 

חסונב .ארקמה יקוספב סיסב הל ןיאש תרוסמכ רועלא 'ר ירבד םיראשנ אבר תיישוק 

.םש האר ,הז ןפואב קחצי בר רב לאומש 'ר ירבד תא קלחל ןתינ אל הבר תישארבבש 

תוברעתה לכ ללוש אוהשכ ,המלש לש ןידה-קספ תא והיתתמ-ןב םג שריפ הז ןפואב 

ןבל ל"זח ןיב הוושמה ,87-86 ימע ,(5 הרעה ליעל)ןמדלפ לצא ךכ לע האר ,תינוציח 
.וז הדוקנב והיתתמ 
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קשש דעלג 200 

.הארתה אללו םידע אלל ןדשכ הנוכנ גהנ אל המלש [א] 

.יחה דליה תא רוזגל ןווכתה המלש [ב] 

שדוקה חור לש תוברעתה קרו תירזכאה םאל יחה דליה תא תתל הצר המלש [ג] 

.תאז הענמ 

לארשי-ץרא תורוקמש דועב ילבב רוקמב יוצמ ןושארה םגפה יכ ןייצל בושח 

ילארשי־ץרא רוקממ הלוע ישילשה םגפה וליאו ,ךכ לע המלש תא םיחבשמ 

ץרא ןיבש תושיג ילדבהב תרוקיבה תא תולתל ןיא ,ךכיפל .ךכמ גייתסמ ילבבהשכ 

המגמה תא תוכפוה ןהש תודוקנה תשולשל ףתושמה םוקמ לכמ .לבבל לארשי 

ךלמב אלא ,העיתפמו תירוקמ ךרדב ןדש םכח ךלמב רבודמ ןיא .היפ לע תיארקמה 

הלוע הילאמו .תירזכא ךרדב יוגש ןיד קספל עיגהו הרות ןיד יפ־לע אלש ןדש ריעצ 

ותמכחו המלש תא דהואה יארקמה רואיתה תא הלא םימכח ופילחה עודמ :הלאשה 

י ןייוע רואיתב 

םג .ךלמה המלש לע ל"זח תושרדב םימעפ רפסמ המצע לע תרזוח וז העפות 

םיצתנמה םימכח שי ,יבויח ןפואב המלש גצומ ןהב ארקמה ןמ תורחא תוישרפב 

רואיתה תא לבקל הלא םימכח לש ישוקה אוה וז העפותל רבסהה יכ הארנ 2,.וז תימדת 

עיגמה קידצ ךלמ אוה המלש - דחא דצמ .ארקמב המלש תומד לש ימוטוכידה 

ךלמכ ראותמ אוה ינש דצמו (י - א םיקרפ 'א 'למ)םיילכלכו םיינידמ ,םייתד םיאישל 

םדא דציכ ןיבהל השק .(אי קרפ)ויתושנ לש םילילאה תדובעל ףתוש היה רשא אטוח 

רותפל תנמ ־לע .והנשמל דחא ינוציק בצממ רבוע אוהשכ וייחב וזכ תויבטוקל עיגמ 

לכ ךרואל הדיחא תומדכ המלש תא גיצהל םינשרד המכ לצא ןויסינה השענ ,הז ישוק 

,ךכיפל .וימי לכ אטוחו לשוכ ךלמ היה ,השעמל ,המלש .ותוכלמב םיקסועה םיקרפה 

,לפשב אצמנ אוה רבד לש ותימאל ,ואישב אצמנ אוה יכ ארקמהמ הארנ רשאכ םג 

םדאב םכחה ךלמה תמאב היה אל המלש ךכ 30.וימי תירחאב ראותמ אוהש יפכ קוידב 

31.ורובע לודג גשיה היה אל םישנה טפשמו 

תיינב תרישקו ([א] א:א הבר תלהק)ירמוח חוור תגשהל ילככ המכחה תשקב :המגודל 

לע תרוקיבה לע דוע .(בסר ימע ,ה:בי הבר ארקיו) הערפ תבל המלש יאושינב שדקמה 

טפשמ" ,גרבנזיו הדוהי טירפא האר ,המלש לע תרוקיבה לש בחרה רשקהב טפשמה 
.ג-זמ ימע ,(ג"לשת)י ,הישרדמה בינ ,"המלש 

ול םיסחוימ רשאכ םג וימי לכ קידצכ המלש תא הגיצמה הכופה המגמ םג תמייק יכ ןייצל שי 

וניא - אטח המלש רמואה לכ" :ןתנוי 'ר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר ירבד םיעודיו ,םיאטח 

.(ב"ע ונ תבש ילבב)"העוט אלא 

יפל ,השעמ רחאלש םימכחכ הבחר הביטקפסרפ ךותמ טפשמל וסחייתהש םימכחל דוגינב 

הב ךרדהמ םעפתה ןכלו ,יתדוקנ ןפואב עוריאה תא האר םעה ,םיכלמ רפס לעב תכרעה 

.(חכ קוספ)ןידב המלש עירכה 
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