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 כמת יוסףוכמת שלמה וחוח
 איידלהייטגדי 

ה הפטרההשנה יש לנו הזדמנות נדירה לכתוב על 
שבת 'כמעט תמיד  ", שכןמקץ"פרשת  המקורית של

ורק כאשר ראש השנה בשבת,  ,בחנוכהחלה  'מקץ
יום  'שבת מקץ'וגם השנה היא שנה חסרה, תחול 

 לאחר סיום חג החנוכה.

לשני היבטים, בדיון בהפטרות יש להתייחס 
 ,לפירוש ההפטרה גרידא. הראשון הוא בנוסף

מנותקת הנקראת מתוך החומש ההפטרה ש
מהקשרה בנביא, וכך רוב הקוראים אינם יודעים מה 

 ,אוהשני הההיבט בדיוק מופיע לפניה ולאחריה. 
 ,שעלינו לחפש את הזיקה בין הפרשה להפטרה

במחקרי על  שתיים.בין השהקשר את ולהבין 
 כי כמעט תמיד יש קשר פשוט ,מצאתי ותההפטר
אולם לרוב  ., שהוא לרוב מילה או ביטויביניהן

כאלו  ;קשרים עמוקים בהרבהגם אפשר למצוא 
 הבאים לחזק מסרים חשובים מהפרשה.

ניתן להדגים את שני  ה של פרשתנובהפטר
ה הפטרהוזו עוד סיבה לעסוק בה.  ,ההיבטים
והיא מוכרת  ,א:טו עד ד:ספר מלכים א, גמ לקוחה

 . 'משפט שלמה'כ

שהתמנה לאחר כמלך צעיר  יהשלמה המלך ה
מינוי אביו. גם דוד  לשלטון סוער ש ותשנעשרות 
כפי שניתן לראות  ,לא עבר בקלותהיורש המלך 

 ,שני הפרקים הראשונים של ספר מלכיםתיאור שבב
והשלטון החדש עדיין לא התבסס דיו. ההפטרה 
, שלנו מציגה את מבחנו הפומבי הראשון של שלמה

 אך מתחילה מעט קודם לכן:

ם ַוַיֲעֹמד  ַלִּ רּושָּ נֵּה ֲחלֹום ַויָּבֹוא יְׁ הִּ ֹלֹמה וְׁ ַקץ שְׁ ַויִּ
ית  רִּ י ֲארֹון בְׁ נֵּ פְׁ ים ה' לִּ מִּ לָּ ַוַיַעל ֹעלֹות ַוַיַעׂש שְׁ

ת   שְׁ יוַוַיַעׂש מִּ דָּ ל ֲעבָּ כָּ  .)מל"א ג:טו( ה לְׁ

המלך  נולכאורה הקשר לפרשה ברור. גם בפרשת
 חולם חלומות, והמילה הראשונה בהפטרה לא רק

 יש אולם  אלא אף דומה לה בצליל. ,מופיעה בפרשה

 

 

 

שההפטרה מתחילה רק לאחר חלומו של  ,לב םשיל
בלי לתאר אותו כלל, ולכן ההקשר שטחי  ,שלמה
לא תמיד שומע ההפטרה יזכור מה היה  שכן ,בלבד

סיכום קצר של כאן נביא  פיכךל .חלום שלמה
 הדברים. 

 לבקש לו   אפשרו  לשלמה ה'  נגלה  בחלום   
אפשרויות  לו   מציע  שהוא תוך   אחת,  שאלהמ

 עושר, בריאות או ניצחון במלחמות,מגוונות, כמו 
משל היה החלום שעשועון פרסים מודרני. שלמה 
ת  ֹפט א  שְׁ ַע לִּ ב ֹשמֵּ ָך לֵּ דְׁ ַעבְׁ ַתתָּ לְׁ נָּ ביקש )שם, ט(: "וְׁ
ָך  ת ַעמְׁ ֹפט א  שְׁ י יּוַכל לִּ י מִּ ע כִּ רָּ ין טֹוב לְׁ ין בֵּ בִּ הָּ ָך לְׁ ַעמְׁ

ד ַהז ה". בֵּ כן מהבקשה, ש מאוד 'מרוצה'ה' היה  1ַהכָּ
, האמורים לא כללה דברים חומריים אישייםהיא 
 .אלא יכולת שתעזור לעם כולו ,רק לשלמה לעזור
 אכן,את אלו וגם את אלו. וו ה' גם העניק ללפיכך 

פטרה מופיע מקרה מבחן מעניין ליכולת השיפוט בה
 של שלמה.

ְך  ל  ל ַהמ  ים ֹזנֹות א  שִּ ם נָּ ַתיִּ ה שְׁ ֹבאנָּ ָאז תָּ
ה  נָּ יוַוַתֲעֹמדְׁ נָּ פָּ  .)ג:טז( לְׁ

ולתוך הארמון באות  ,המלך נמצא באמצע משתה
שתי נשים מהמעמד הנמוך ביותר בחברה. זוהי 

פתוחה הייתה גדולתם של מלכי ישראל, שדלתם 
 לשפוט גם את פשוטי העם. ותפנהוהם  ,לולכ

ה  שָּ אִּ הָּ י וְׁ י ֲאנִּ י ֲאֹדנִּ ַאַחת בִּ ה הָּ שָּ אִּ ר הָּ ַוֹתאמ 
ת יִּ ּה ַבבָּ מָּ ד עִּ לֵּ אֵּ ד וָּ חָּ ת א  ַביִּ ֹבת בְׁ  .ַהֹזאת ֹישְׁ

ה  שָּ אִּ ד ַגם הָּ ל  י ַותֵּ תִּ דְׁ לִּ י לְׁ ישִּ לִּ י ַביֹום ַהשְׁ הִּ ַויְׁ
ין ו אֵּ דָּ נּו ַיחְׁ י  ַהֹזאת ַוֲאַנחְׁ תִּ ת זּולָּ נּו ַבַביִּ תָּ ר אִּ זָּ

ת יִּ נּו ַבבָּ ם ֲאַנחְׁ ַתיִּ ה ַהֹזאת  .שְׁ שָּ אִּ ן הָּ ת ב  ַויָּמָּ
יו לָּ ה עָּ בָּ כְׁ ר שָּ ה ֲאש  לָּ יְׁ ה  .לָּ לָּ תֹוְך ַהַליְׁ ם בְׁ קָּ ַותָּ

                                                      
 ,העםעל אפשר לראות בבקשת שלמה מעין תלונה   1

ועוד, . גם אצל משה רבנותלונות מסוג זה נשמעו ו
 :באו אל משהבני ישראל שמתואר  "יתרו"בפרשת 

ם " עָּ ם ַוַיֲעֹמד הָּ עָּ ת הָּ ֹפט א  שְׁ ה לִּ ב מש  ת ַויֵּש  ֳחרָּ מָּ י מִּ הִּ ַויְׁ
ב ר  עָּ ר ַעד הָּ ן ַהֹבק  ה מִּ גם על דוד . (יג:יח 'שמ) "ַעל מש 

ראו את סיפור יואב )את העם ששפט מסופר המלך 
שזמן רב  ,מכאן(. ד"י, ב"שמ ,מתקועוהאישה החכמה 

ושלמה ידע שהצלחת מלכותו , הוקדש לעניינים אלו
גם במובן )לשפוט  וביכולתבמידה רבה תלויה 
 .יותר מאשר בצבירת עושר פרטי ,את העם( להנהיג

 *  גדי איידלהייט הוא איש מחשבים בשירות הציבורי. 
 –הפטרה לעניין  :מאמר זה הוא פרק מתוך הספר **

שיצא לאחרונה מאת המחבר  ,בעקבות הנביאים מסע
להערות ותגובות . בהוצאה עצמית

gadieide@yahoo.com. 
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הּו  יבֵּ כִּ ה ַוַתשְׁ נָּ שֵּ ָך יְׁ תְׁ י ַוֲאמָּ לִּ צְׁ א  י מֵּ נִּ ת בְׁ ַקח א  ַותִּ
ּה ַהמֵּ  נָּ ת בְׁ א  ּה וְׁ יקָּ חֵּ יבְׁ יקִּ חֵּ ה בְׁ יבָּ כִּ שְׁ ָאֻקם  .ת הִּ וָּ

יו  לָּ ן אֵּ בֹונֵּ תְׁ א  ת וָּ נֵּה מֵּ הִּ י וְׁ נִּ ת בְׁ יק א  ינִּ הֵּ ר לְׁ ַבֹבק 
י תִּ דְׁ לָּ ר יָּ י ֲאש  נִּ יָּה בְׁ נֵּה ֹלא הָּ הִּ ר וְׁ -יזשם:) ַבֹבק 

 .כא(

עד כאן טיעוני הצד האחד, והטענות חמורות. אותה 
אישה מאשימה את האישה השנייה בכך שלמעשה 

ו של בנה )שכבה עליו ותוך כדי כך גרמה למות
ולאחר מכן חטפה ממנה את בנה החי  ,חנקה אותו(

 המת. תינוקאת הבחיקה ושמה 

ת ר  ַאח  ה הָּ שָּ אִּ ר הָּ נְֵּך  :ַוֹתאמ  י ַהַחי ּובְׁ נִּ י בְׁ ֹלא כִּ
ת ת ,ַהמֵּ ר  ֹזאת ֹאמ  י :וְׁ חָּ י ה  נִּ ת ּובְׁ ְך ַהמֵּ נֵּ י בְׁ  ,ֹלא כִּ

ְך ל  י ַהמ  נֵּ פְׁ ה לִּ נָּ רְׁ ַדבֵּ  .כב(שם:) ַותְׁ

אלא  ,אל שלמהכלל שה השנייה אינה פונה יהא
שה הראשונה. האם שמתם לב ימתווכחת עם הא

להבדל בין טענות הנשים? לכאורה נראה ששתיהן 
ואין לנו אלא עדות של זו  ,טוענות אותו דבר בדיוק

תה בדיקה גנטית היי ,מול זו, מילה כנגד מילה. כיום
מגלה את האמת, אולם אפשרות זו לא עמדה לפני 
שלמה. מול שלמה עומדות שתי נשים מהמעמד 
הנמוך ביותר, אולם עבורן אותו תינוק, הוא הדבר 

 היחידי שעוד נותר להן בחייהן.

נְֵּך  י ַהַחי ּובְׁ נִּ ה בְׁ ת ז  ר  ְך ֹזאת ֹאמ  ל  ר ַהמ  ַוֹיאמ 
נְֵּך הַ  י בְׁ ת ֹלא כִּ ר  ֹזאת ֹאמ  ת וְׁ יַהמֵּ חָּ י ה  נִּ ת ּובְׁ  מֵּ

 .כג(שם:)

ושמע הבדל לדבריהן, אבל שלמה הקשיב היטב 
קדימה בדבריה את מה שחשוב לה הקטן. כל אחת 

 ",החיבני "את טענותיה ב האחת פתחהיותר. 
. הבדל זה "המתבנך "את טענותיה ב הוהשנייה פתח

כבר עם מי הצדק. שלמה ידע הוא ו ,הספיק לשלמה
גם כדי ללמדנו שהדיין צריך  ,חזר על הטיעונים

 כןשא היווכחלחזור במילותיו על טיעוני הצדדים ול
שכולם יבינו מדיוק גם פה יצהוא . היטב הבין אותם

ל והדברים מהו הדין הנכון במשפט. מבחינתו הכ
בחין לא הברור, אך איש מהנוכחים באולם היה כבר 

היה ולכן שלמה המלך  ,בהבדל הדק בדברי הנשים
 וך "הצגה" קטנה.צריך לער

נֵּי  פְׁ ב לִּ ר  אּו ַהח  ב ַויָּבִּ ר  י חָּ חּו לִּ ְך קְׁ ל  ר ַהמ  ַוֹיאמ 
ְך ל  ד ַהַחי  .ַהמ  ת ַהי ל  רּו א  זְׁ ְך גִּ ל  ר ַהמ  ַוֹיאמ 

י  ת ַהֲחצִּ א  ַאַחת וְׁ י לְׁ ת ַהֲחצִּ נּו א  ם ּותְׁ יִּ נָּ שְׁ לִּ
ת חָּ א   .כה(-כדשם:) לְׁ

שלמה מתאר את עצמו בחלום כנער קטן. מקובל 
נסו לדמיין  2.שגילו היה צעיר מאוד כשהומלךלפרש 

שלמה את הציע כאשר  ,את התדהמה בארמון
יים. נההצעה לחתוך את התינוק ולחלק אותו לש

                                                      
רבי נהוראי אומר משום רבי : "סדר עולם רבא יד 2

מקץ ארבעים שנה לקץ ששאלו ישראל את : יהושע
מיכן , היא שנה עשירית לשמואל הרואה, המלוכה

אתה מחשב שבן שנים עשרה שנה היה שלמה 
 .וראו שם את דרך החישוב המדויקת", במלכו

, כמו שראינו בהפטרה המתנגדי שלמה )והיו כאל
 וובסיפור מרד אדוניה( פרצ "חיי שרה"לפרשת 
שוטה  ראוהוק , ואולי אףבצחוק עז ומלגלגבוודאי 
 אי אחרים.וכינויי גנ

י  ְך כִּ ל  ל ַהמ  ּה ַהַחי א  נָּ ר בְׁ ה ֲאש  שָּ אִּ ר הָּ ַוֹתאמ 
ּה  נּו לָּ י תְׁ י ֲאֹדנִּ ר בִּ ּה ַוֹתאמ  נָּ יהָּ ַעל בְׁ רּו ַרֲחמ  מְׁ כְׁ נִּ

יֻתהּו מִּ ת ַאל תְׁ מֵּ הָּ ת ַהיָּלּוד ַהַחי וְׁ ֹזאת  ,א  וְׁ
ֹזרּו י ה גְׁ הְׁ ְך ֹלא יִּ י ַגם לָּ ת ַגם לִּ ר   .כו(שם:) ֹאמ 

שצוחק אחרון. ההצגה של שלמה  אבל צוחק מי
לו, שחלקו הלנשים הצליחה מעל המצופה. שתי ה

אחת הקורת גג והיו אחיות לצרה, מגלות ניכור רב 
כלפי השנייה, עקב הכעס שלאחת יש את מה 
ם האמיתית מוכנה לוותר על  לשנייה היה ואין. האֵּ

ובלבד שיישאר בחיים, ואילו האישה  ,ילדּה
 .השקרנית אינה מגלה שום רחמים ורגש אימהי

"גם לי גם לך לא יהיה!".  :היא אומרת ;יותר מכך
גם  כלומר, לי כבר מת בן אחד, ומצידי ששלך ימות

 ,למעשהצפויה . תגובתה של האם האמיתית הוא
היא יכלה  ,שכן .האם הרמאית כשלה בלשונהואילו 

שיישמע פחות כהודאה ברורה כל כך  משהו ומרל
שכל תגובה אחרת  ,נראה עם זאת .באשמה ובשקר

 עידים עלהייתה מראה עם מי הצדק, ודבריה רק מ
דרדרה. כל הנוכחים רואים תשאליו ה נוראהשפל ה

  .שצדקומבינים  ,של שלמה את חוכמתו הרבה
רק להוכיח לעם נועדה ההצעה לחתוך את התינוק 

 את חוכמתו.

ת ַהיָּלּוד ַהַחי ַויַ  ּה א  נּו לָּ ר תְׁ ְך ַוֹיאמ  ל  ַען ַהמ 
מוֹ  יא אִּ יֻתהּו הִּ מִּ ת ֹלא תְׁ מֵּ הָּ ל  .וְׁ עּו כָּ מְׁ שְׁ ַויִּ

אּו  רְׁ ְך ַויִּ ל  ַפט ַהמ  ר שָּ ט ֲאש  פָּ שְׁ ת ַהמִּ ל א  אֵּ רָּ ׂשְׁ יִּ
ַמת א   כְׁ י חָּ אּו כִּ י רָּ ְך כִּ ל  י ַהמ  נֵּ פְׁ בֹו -מִּ רְׁ קִּ ים בְׁ ֹלהִּ

פָּ  שְׁ ל  .טַלֲעׂשֹות מִּ ְך ַעל כָּ ל  ֹלֹמה מ  ְך שְׁ ל  י ַהמ  הִּ ַויְׁ
ל אֵּ רָּ ׂשְׁ  .כח, ד:א(-)מל"א ג:כז יִּ

 לאחר המשפט שלמה הוא מלך ללא מתנגדים.

מה הקשר העמוק לפרשה? ההפטרה משווה בין 
יוסף לשלמה. ראינו כיצד דיוק קל בדברי הצדדים 
מוציא את האמת לאור. גם בחלום פרעה יש לשים 

פעם  ;תיאור החלומות מופיע פעמייםלב לכל מילה. 
 ספרמופעם פרעה  ,פרעהחלם מה  הכתוב מתאר

הבדלים דקים,  נםשני התיאורים ישין . באת חלומו
של אולם יש להם משמעויות רבות. בזכות חוכמתו 

 ,הוהקשבתו לפרטים הקטנים ביותר )לדוגמיוסף 
אתֹו מתואר ו:פא תהליםב צֵּ מֹו בְׁ ף ׂשָּ יהֹוסֵּ דּות בִּ : "עֵּ

ע" מָּ שְׁ י א  תִּ ַדעְׁ ַפת ֹלא יָּ ם ׂשְׁ יִּ רָּ צְׁ ץ מִּ ר  המילה  .ַעל א 
לא הופיעה והיא  ,פרעההוסיף היא מילה ש "שפת"

לפענח היטב את יוסף הצליח  ,בתיאור המקורי(
החלום, לעומת החרטומים שנכשלו, ועל ידי כך 

   עלה לגדולה והציל את מצרים.
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 מופץ בסיוע קרן הנשיא השבועי הדף

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
 ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. 

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  
 יש לשמור על קדושת העלון

 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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