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 שלמהמשפט  - 'פרק ג

 אלחנן סמט הרב

 

חלום החלום. סיפור ה במבנה נדוןבשיעור הקודם התחלנו את הדיון בחלומו של שלמה בגבעון, וכעת 

 י פרק ג', מפסוק ג' ועד פסוק ט"ו:משתרע על פנ

ת  ֹלֹמה אֶּ ֱאַהב שְׁ ְך  ה')ג( ַויֶּ לֶּ ִטיר: )ד( ַויֵּ ַח ּוַמקְׁ ַזבֵּ ֻחּקֹות ָדִוד ָאִביו ַרק ַבָבמֹות הּוא מְׁ ת בְׁ כֶּ ָללֶּ

ַח ַההּוא:  בֵּ ֹלֹמה ַעל ַהִמזְׁ ה שְׁ ף ֹעלֹות ַיֲעלֶּ לֶּ דֹוָלה אֶּ ֹבַח ָשם ִכי ִהיא ַהָבָמה ַהגְׁ ֹעָנה ִלזְׁ ְך ִגבְׁ לֶּ ַהמֶּ

ָאה  עֹון ִנרְׁ ִגבְׁ ֹלֹמה ַבחֲ  ה')ה( בְׁ ל שְׁ ר אֶּ ן ָלְך: )ו( ַוֹיאמֶּ תֶּ ַאל ָמה אֶּ ר ֱאֹלִהים שְׁ ָלה ַוֹיאמֶּ לֹום ַהָליְׁ

ַרת ִישְׁ ָדָקה ּובְׁ ת ּוִבצְׁ ֱאמֶּ ָפנֶּיָך בֶּ ר ָהַלְך לְׁ ד ָגדֹול ַכֲאשֶּ סֶּ ָך ָדִוד ָאִבי חֶּ דְׁ ֹלֹמה ַאָתה ָעִשיָת ִעם ַעבְׁ  שְׁ

ד ַהָגדֹול ַהזֶּ  סֶּ ת ַהחֶּ ָמר לֹו אֶּ ָבב ִעָמְך ַוִתשְׁ ַעָתה לֵּ ה: )ז( וְׁ אֹו ַכיֹום ַהזֶּ ב ַעל ִכסְׁ ן ֹישֵּ ן לֹו בֵּ ה ַוִתתֶּ

את ָוֹבא: )ח(  ה' ַדע צֵּ ָאֹנִכי ַנַער ָקֹטן ֹלא אֵּ ָך ַתַחת ָדִוד ָאִבי וְׁ דְׁ ת ַעבְׁ ָת אֶּ ַלכְׁ ֱאֹלָהי ַאָתה ִהמְׁ

ר ֹלא ִיָמנֶּ  ָת ַעם ָרב ֲאשֶּ ר ָבָחרְׁ ָך ֲאשֶּ תֹוְך ַעמְׁ ָך בְׁ דְׁ ַעבְׁ ב וְׁ ָך לֵּ דְׁ ַעבְׁ ָנַתָת לְׁ ֹרב: )ט( וְׁ ר מֵּ ֹלא ִיָספֵּ ה וְׁ

ה: )י( ַוִייַטב  ד ַהזֶּ ָך ַהָכבֵּ ת ַעמְׁ ֹפט אֶּ ָרע ִכי ִמי יּוַכל ִלשְׁ ין טֹוב לְׁ ָהִבין בֵּ ָך לְׁ ת ַעמְׁ ֹפט אֶּ ַע ִלשְׁ ֹשמֵּ

ה: )יא( ַויֹ  ת ַהָדָבר ַהזֶּ ֹלֹמה אֶּ ינֵּי ֲאֹדָני ִכי ָשַאל שְׁ עֵּ ָת ַהָדָבר בְׁ ר ָשַאלְׁ ָליו ַיַען ֲאשֶּ ר ֱאֹלִהים אֵּ אמֶּ

שָ  יָך וְׁ בֶּ ש ֹאיְׁ ָת נֶּפֶּ ֹלא ָשַאלְׁ ר וְׁ ָך ֹעשֶּ ָת לְׁ ֹלא ָשַאלְׁ ָך ָיִמים ַרִבים וְׁ ָת לְׁ ֹלא ָשַאלְׁ ה וְׁ ת ַהָדָבר ַהזֶּ ָת אֶּ ַאלְׁ

יָך ִהנֵּ  ָברֶּ ָפט: )יב( ִהנֵּה ָעִשיִתי ִכדְׁ ֹמַע ִמשְׁ ָך ָהִבין ִלשְׁ ר ָכמֹוָך ֹלא לְׁ ָנבֹון ֲאשֶּ ב ָחָכם וְׁ ָך לֵּ ה ָנַתִתי לְׁ

ר ַגם ָכבֹוד ֲאשֶּ  ָת ָנַתִתי ָלְך ַגם ֹעשֶּ ר ֹלא ָשַאלְׁ ַגם ֲאשֶּ יָך ֹלא ָיקּום ָכמֹוָך: )יג( וְׁ ַאֲחרֶּ ָפנֶּיָך וְׁ ר ָהָיה לְׁ

יָך: ָלִכים ָכל ָימֶּ ְך בִ  ֹלא ָהָיה ָכמֹוָך ִאיש ַבמְׁ לֵּ ִאם תֵּ ר ָהַלְך )יד( וְׁ ֹוַתי ַכֲאשֶּ ֹמר ֻחַּקי ּוִמצְׁ ָרַכי ִלשְׁ דְׁ

יָך:ָדִויד ָאִבי ת ָימֶּ ִתי אֶּ ַהֲאַרכְׁ נֵּי ֲארֹון  ָך וְׁ ם ַוַיֲעֹמד ִלפְׁ רּוָשַלִ ִהנֵּה ֲחלֹום ַוָיבֹוא יְׁ ֹלֹמה וְׁ )טו( ַוִיַקץ שְׁ

ָכל ֲעָבָדיו: ה לְׁ תֶּ ָלִמים ַוַיַעש ִמשְׁ ִרית ֲאֹדָני ַוַיַעל ֹעלֹות ַוַיַעש שְׁ  בְׁ

 ורה של שני מחציות לא לגמרי שוות:הסיפור בנוי מצורה בר

 בקשת שלמה.  :'ט-'גפסוקים  .1

 היענות ה'.  :ו"ט-'יפסוקים  .2

 ה, כמו שרואים מסידור האירועים שבפרק:ללו נמצאות במסגרת כיאסטית ברורשתי המחציות ה

 קרבנות בקשה בגבעון. .1

 ה' נראה לשלמה בחלום הלילה. .2

 היענות בחלום. .3

 בירושלים. תודה על ההתגלות וההיענות לבקשה הקרבת עולות .4

 

(, 'ח-'. נאומו של שלמה בנוי משלושה פסוקים )והקב"ה היענותכנגד  שלמה בקשה את כעת נעמיד

כאשר הפסוק  ,ומו של הקב"ה מוצב מנגדנא .שלמה בוחר בחכמה בו פסוק ט'שהם הקדמה והסבר ל

ד(, הקב"ה נותן "י-ב"מדגיש את הייחוד שבבחירת שלמה, ואחר כך במשך שלושה פסוקים )י הראשון

שהוא מעין כיאסטי, כאשר שלמה לא מבקש את הבקשה מיד, לשלמה שכר על בחירתו. יש לנו מבנה 

ורק תחילה הוא מציין את מה ששלמה לא ביקש,  אלא לאחר הקדמה. גם הקב"ה לא נענה מיד, אלא

 את מה שביקש, וגם את מה שלא ביקש.  גם בסוף הקב"ה אומר לשלמה שהוא ייתן לו

י " :ת דודכאשר בראש דבריו שלמה מזכיר א ,כיאסטי נוסףמבנה ישנו  וִׂד ָאבִׂ ם ַעְבְדָך דָּ יתָּ עִׂ שִׂ ה עָּ ַאתָּ

ְצֹוַתי " :מסיים את תשובתו בהזכרת דודגם הקב"ה , ו]ו[" ֶחֶסד גָּדֹול ְשמֹר ֻחַקי ּומִׂ ַכי לִׂ ְדרָּ ְך בִׂ לֵּ ם תֵּ וְאִׂ
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י וִׂיד ָאבִׂ ַלְך דָּ י ֶאת יֶָּמיָךַכֲאֶשר הָּ ה, והקב"ה מתחיל . שלמה מתחיל בדוד ומסיים בבקש]יד[ "ָך וְַהֲאַרְכתִׂ

 בהיענות לבקשה ומסיים בדוד.

 

א האם הסיפור הבא הינו חלק מהסיפור הקודם, או שמא מדובר שיש לדון בה הי השאלה הבאה

 (:אד,  -בסיפור חדש. נקרא את הסיפור )ג, טז

ָפָניו: )יז( ַותֹ  ָנה לְׁ ְך ַוַתֲעֹמדְׁ לֶּ ל ַהמֶּ ַתִים ָנִשים ֹזנֹות אֶּ ר ָהִאָשה ָהַאַחת ִבי )טז( ָאז ָתֹבאָנה שְׁ אמֶּ

לִ  ִליִשי לְׁ ִהי ַביֹום ַהשְׁ ד ִעָמּה ַבָבִית: )יח( ַויְׁ לֵּ ָחד ָואֵּ ַבִית אֶּ ֹבת בְׁ ָהִאָשה ַהֹזאת ֹישְׁ ִתי ֲאֹדִני ֲאִני וְׁ דְׁ

תַ  ין ָזר ִאָתנּו ַבַבִית זּוָלִתי שְׁ ָדו אֵּ נּו ַיחְׁ ד ַגם ָהִאָשה ַהֹזאת ַוֲאַנחְׁ לֶּ נּו ַבָבִית: )יט( ַוָיָמת ַותֵּ ִים ֲאַנחְׁ

ִלי  צְׁ אֶּ ִני מֵּ ת בְׁ ָלה ַוִתַּקח אֶּ תֹוְך ַהַליְׁ ָבה ָעָליו: )כ( ַוָתָקם בְׁ ר ָשכְׁ ָלה ֲאשֶּ ן ָהִאָשה ַהֹזאת ָליְׁ בֶּ

יִקי: )כא חֵּ ִכיָבה בְׁ ת ִהשְׁ ָנּה ַהמֵּ ת בְׁ אֶּ יָקּה וְׁ חֵּ הּו בְׁ ִכיבֵּ ָנה ַוַתשְׁ שֵּ ָך יְׁ יִניק ַוֲאָמתְׁ הֵּ ר לְׁ ( ָוָאֻקם ַבֹבקֶּ

ר ָהִאָשה  ִתי: )כב( ַוֹתאמֶּ ר ָיָלדְׁ ִני ֲאשֶּ ִהנֵּה ֹלא ָהָיה בְׁ ר וְׁ ָליו ַבֹבקֶּ בֹונֵּן אֵּ תְׁ ת ָואֶּ ִהנֵּה מֵּ ִני וְׁ ת בְׁ אֶּ

ָחי ַותְׁ  ִני הֶּ ת ּובְׁ נְֵּך ַהמֵּ ת ֹלא ִכי בְׁ רֶּ ֹזאת ֹאמֶּ ת וְׁ נְֵּך ַהמֵּ ִני ַהַחי ּובְׁ ת ֹלא ִכי בְׁ רֶּ נֵּי ָהַאחֶּ ָנה ִלפְׁ רְׁ ַדבֵּ

נְֵּך ַהמֵּ  ת ֹלא ִכי בְׁ רֶּ ֹזאת ֹאמֶּ ת וְׁ נְֵּך ַהמֵּ ִני ַהַחי ּובְׁ ה בְׁ ת זֶּ רֶּ ְך ֹזאת ֹאמֶּ לֶּ ר ַהמֶּ ְך: )כג( ַוֹיאמֶּ לֶּ ת ַהמֶּ

ָחי: ִני הֶּ לֶּ  ּובְׁ ר ַהמֶּ ְך: )כה( ַוֹיאמֶּ לֶּ נֵּי ַהמֶּ ב ִלפְׁ רֶּ ב ַוָיִבאּו ַהחֶּ חּו ִלי ָחרֶּ ְך קְׁ לֶּ ר ַהמֶּ רּו )כד( ַוֹיאמֶּ ְך ִגזְׁ

ָנּה  ר בְׁ ר ָהִאָשה ֲאשֶּ ָחת: )כו( ַוֹתאמֶּ אֶּ ת ַהֲחִצי לְׁ אֶּ ַאַחת וְׁ ת ַהֲחִצי לְׁ נּו אֶּ ָנִים ּותְׁ ד ַהַחי ִלשְׁ לֶּ ת ַהיֶּ אֶּ

ת ַא ָהמֵּ ת ַהָילּוד ַהַחי וְׁ נּו ָלּה אֶּ ר ִבי ֲאֹדִני תְׁ ָנּה ַוֹתאמֶּ יָה ַעל בְׁ רּו ַרֲחמֶּ מְׁ ְך ִכי ִנכְׁ לֶּ ל ַהמֶּ ל ַהַחי אֶּ

ת ַהָילּו נּו ָלּה אֶּ ר תְׁ ְך ַוֹיאמֶּ לֶּ ֹזרּו: )כז( ַוַיַען ַהמֶּ יֶּה גְׁ ת ַגם ִלי ַגם ָלְך ֹלא ִיהְׁ רֶּ ֹזאת ֹאמֶּ ִמיֻתהּו וְׁ ד תְׁ

ְך  לֶּ ר ָשַפט ַהמֶּ ָפט ֲאשֶּ ת ַהִמשְׁ ל אֶּ ָראֵּ עּו ָכל ִישְׁ מְׁ ִמיֻתהּו ִהיא ִאמֹו: )כח( ַוִישְׁ ת ֹלא תְׁ ָהמֵּ ַהַחי וְׁ

אּו ֹלֹמה  ַוִירְׁ ְך שְׁ לֶּ ִהי ַהמֶּ ָפט: )א( ַויְׁ בֹו ַלֲעשֹות ִמשְׁ ִקרְׁ ַמת ֱאֹלִהים בְׁ ְך ִכי ָראּו ִכי ָחכְׁ לֶּ נֵּי ַהמֶּ ִמפְׁ

ל: ָראֵּ ְך ַעל ָכל ִישְׁ לֶּ  מֶּ

ם, עם אנשים שונישים בזמנים שונים וח, מכיוון שהסיפורים מתרשונים לכאורה מדובר בשני סיפורים

  פשוטה:כמו שרואים מהשוואה 

 מיקום הדמויות 

 גבעון. ה', שלמה. גבעון

 ירושלים. שלמה, שתי נשים. שתי הנשים

 

הסיפור השני מראה על כך שבקשתו שלמה  כלומר, מאידך שני הסיפורים עוסקים בחכמה של שלמה.

 נתקיימה. המקרא מספר על בקשתו של שלמה, ואחר כך המקרא מספר על הקיום בשטח של הבקשה

ְכַמת מפסוק כ"ח: " ינה סגנונית ניתן להביא ראיה לכיוון זהלפי זה מדובר באותו הסיפור. מבח - כִׂי חָּ

ים  טֱאֹלהִׂ ְשפָּ ְרבֹו ַלֲעשֹות מִׂ  . פסוק זה מחזיר אותנו לבקשתו של שלמה."ְבקִׂ

בסיפור פסוקים, וכמו כן  13 ניתן להביא ראיה סגנונית נוספת ממספר הפסוקים. בסיפור הראשון ישנו

שפסוק זה נראה ש , ומכיווןבהנחה שאנו מכלילים את פסוק א' בפרק ד' כחלק מהסיפור השני. זאת

חלום  סיפור אחד על כללנו אותו. לפי דברים אלו, הסיפור שלנו הוא - מהווה חתימה לכל הסיפור

 : "ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל".]א[והתגשמות, כאשר החיתום הוא בפרק ד' 

 למה. נראה את הביסוסים הקודמים:זה הוא הביסוס השלישי לממלכת שפסוק 

כֹן ַמְלֻכתֹו ְמאֹד " .1 יו וַתִׂ וִׂד ָאבִׂ א דָּ  .]ב, יב[ "ּוְשֹלמֹה יַָּשב ַעל כִׂסֵּ

כָּה נָּכֹונָּה ְביַד ְשֹלמֹה" .2  .]ב, מו[ "וְַהַמְמלָּ

ל" .3 אֵּ י ַהֶמֶלְך ְשֹלמֹה ֶמֶלְך ַעל כָּל יְִׂשרָּ  .]ד, א[ "וַיְהִׂ

על התבססות הוא יוצא דופן מכיוון שהוא לא מדבר על התבססות רשמית, אלא  אצלנווק הפס

י היה לאחר סילוק המתנגדים מבחינת העם. הביסוס הראשון היה לאחר מינוי דוד, והביסוס השנ

המנגנון מסביב  ,הדבר העיקרי. אם לב העם עם המלך זהש את לב העם אך עדיין חסר לשלמה,
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מה שבאה לידי זריכקסמה. לא מדובר פה על שבה ביעם רואה את חכמתו ונהוא לא מה שיקבע. ה

המנהיגות של שלמה מקבלת  לכן .בזמן שלמה ביטוי במצבים קשים, מכיוון שאין מצבים כאלו

 אישור מהעם בהנהגה המשפטית והמדינית. 

יקש התגלות מכיוון שהוא רצה אישור אלוקי הפסוק הזה מחזיר אותנו לגבעון. שלמה בכמו כן 

 שני אנו לומדים על ההוכחה בשטח ועללהמלכתו, ואת האישור הזה הוא קיבל בחלומו. בחצי ה

 לדו מהתגלות, ועקב הצלחה הוא הפכוהצלחת ההתגלות האלוקית. כל המנהיגים הקודמים נו

עקב כך שההנהגה עברה על העם. שלמה זוכה במלוכה קודם כל בגלל התורשה  יםלהיות אהוד

לצורה מלוכנית. אך שלמה לא רוצה להסתפק בכך, אלא הוא רוצה לקבל את האישורים שהיו 

בתקופה הטרום מלוכנית. לכן הוא מבקש את ההתגלות, ובנוסף לזאת זוכה באהדת העם 

  ההתגלות. לאחרבעקבות הצלחה הבאה 

אותנו שלפנינו סיפור אחד בעל שתי  בסיפור מלמדמכל הדברים האלו אנו רואים שהפסוק האחרון 

 ראיות סגנוניות: לרעיון זה נוסיף מחציות שוות, ומשפט סיכום שמסכם את שתי המחציות יחדיו.

 השורש ש.פ.ט מופיע שלוש פעמים בכל מחצית. .1

 פעמים בכל הסיפור. 14השורש מ.ל.ך מופיע  .2

סך הכל  -ה ישניצית החת הראשונה, ופעם אחת במיפעמים במחצ 6שמו של שלמה מופיע  .3

 שבע פעמים.

ישנה זיקה בין הפסוק המסיים את החלק הראשון, לפתיחת החלק השני. בפסוק ט"ו נאמר:  .4

ית ֲאדֹנָּי" ְפנֵּי ֲארֹון ְברִׂ ים זֹנֹות ֶאל ַהֶמֶלְך וַַתֲעמְֹדנָּה " ", ובפסוק ט"ז:וַיֲַעמֹד לִׂ בֹאנָּה ְשַתיִׂם נָּשִׂ ָאז תָּ

נָּיו  שלמה זוכה לכך שעומדות בפניו שתי נשים למשפט. ,לפני ה'. בזכות העמידה "ְלפָּ

 

הדברנית מספרת סיפור שלם, אך אין עדות שה ישהא אנו ראוים נתחיל כעת בניתוח הסיפור השני.

ראיה. כמו  מהווה גודלם איננו ,ינוקות נולדו בסמיכותתכדי להכריע בדין. כלומר, מכיוון שה אובייקטיבית

 ון שאין עוד מישהו בבית. כן אין עד חיצוני, מכיו

שה הראשונה. יאחרי פרט, הקורא נוטה להאמין לא טיה איננה מכחישה פרישה השנימכיוון שהא

ה להאמין לראשונה ייש נטיו "לא כי בני החי ובנך המת", :פשוטה פקת באמירהתיה מסישה השניהא

כנראה שהיינו  שלמה, נדרשים להכריע במקוםעקב אריכות דבריה ופירוט המעשה כולו. אם אנחנו 

 מהן שלמה עדיין איננו יודע למי מתוך דברי שתי הנשים אך שה הראשונה,יפוסקים מיד לטובת הא

 להאמין. 

שה הראשונה ברור שהיא ישה הדוברת ראשונה. אם זה כך, ומדברי האירוב הפרשנים מאמינים לא

וַיֹאֶמר "ראה כך מפסוק כ"ג: דוברת אמת, אזי הטריק עם החרב לא נועד להכריע את הדין. אך לא נ

י ת ּוְבנִׂי ֶהחָּ י ְבנְֵּך ַהמֵּ ת וְזֹאת אֶֹמֶרת ֹלא כִׂ שלמה מציג את שתי ". ַהֶמֶלְך זֹאת אֶֹמֶרת ֶזה ְבנִׂי ַהַחי ּוְבנְֵּך ַהמֵּ

המבטא מבוכה, ולכן המסורה חילקה  זהו משפטהטענות כאילו הם שקולות ולא ניתן להכריע ביניהם. 

מבוכה. הדברים של שלמה מעידים על ההשהיה הנובעת מ לבטא ר פסוק כ"ג, כדיאת הפרשות לאח

 כך שמדברי הנשים לא ניתן להוכיח. 

שה ישה הראשונה מציגה טענות מפורטות ומרשימות, והאילכאורה דבר זה לא ברור, שהרי הא

עצמה מודה שהיא לא יודעת מה  הראשונה שהיתגובה. הסיבה לכך היא שהא תה נותרת חסריהשני

שה הדוברת מודה שכל הסיפור קרה בזמן שהיא יבדיוק היה, אלא כל הסיפור נובע מהשערה. הא

נָּהישנה: " ְתָך יְשֵּ . כל הסיפור שלה אינו אלא השערה. הטיעון היחיד שלה הוא שלפי ]כ[" וֲַאמָּ

נובע מכך , והוא דמיוני רהשסיפ לא נראה לה שהילד המת הוא בנה. כל הסיפור שלה תבוננותהה

 מנסה לשכנע את שלמה שכך באמת היה,שהיא הכירה את הילד המת כאילו איננו בנה. היא בכלל לא 

ברגע שהיא טוענת שהזיהוי של האשה הראשונה  ממילא חברתה לא צריכה להתווכח על הפרטים.ו
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 ה רפיון וחולשה, אלאינישה השייצור של האלכן אין לראות בק שגוי, היא פרכה את כל הסיפור שלה.

 ממטרותיו של הסיפור הוא ליצור ערפל כדי שלא נדע מי האם האמיתית.אחת עלינו להבין ש

שה ישלמה אומר לא ובאמת שה הראשונה בודה סיפור, עליה להמציא סיפור הגיוני ואמין.ימכיוון שהא

ם באמת הבן של יכול להיות שזה מה שהיה, וסביר שזה מה שקרה א -שהסיפור שלה הוא שקול 

לגדל את הבן של חברתה?  שה תרצהייה מת. על הנחה זו יש לשאול, מה פתאום שאישה השניהא

חלק מעצמותה. הנביא ישעיהו אומר "התשכח לבנה, והיא חשה שהוא  ה חיבור אורגניהאם מרגיש

נה של מה לאשה ולבן בט אך לא ייתכן שאשה תפסיק לאהוב את בנה. כלומר - ]מט, טו[ אשה עולה"

אחר. לכן חברתה? במקרה שהתינוק מת, לא יעלה על הדעת שהאם תחליף את התינוק המת בתינוק 

 נחזור לשאלה זו בהמשך.שה הראשונה. יית קיצונית בסיפור של האנראה שיש אי סבירות אנוש

שכל  במספר מדרשים שלמה הולך על דבר מאוד נועז כדי לגלות מי האם האמיתית. חז"ל מתארים

ה חשבה ששלמה מדבר ברצינות, ועל כן נוצרה מהומה רבתי. שלמה כנראה תכנן שהאם הסביב

ותדרוש את חציית  האמיתית תתפרץ ותוותר כדי שלא ימות הילד, והאם השקרנית תעמוד על שלה

, בעצמה א לא ילדההלא אמיתית. הרי היא רצתה ילד שהינשאלת השאלה על האם  לפי זה . אבלהילד

 השקרנית . אם האשהווהיא מוכנה לראות במות על הילד, בפסקו גרם לה לוותרוהנה עכשיו שלמה 

שה השניה הייתה יהא - יובאמת רוצה את הילד, היינו מצפים שמייד לאחר שהאם האמיתית ויתרה על

האם שלמה יכול היה  -צריכה ללכת ולקחת אותו. אם היא הייתה מגיבה כך, וכך היה צפוי שתגיב 

שה השניה לא רוצה שהילד ישנכמרו רחמיה היא האם? ודאי שלא, שהרי גם הא לומר שוודאות שזאת

 ימות. 

הנקודה שהכריעה את זהות האם הייתה הרחמנות של האשה האחת כנגד האכזריות של האשה 

אנחנו היינו מצפים שהאם  ?איך יכול היה שלמה לדעת שכך יקרה -על כך יש לשאול ה. יהשני

שה השניה תודה לה על הוויתור ותקח את הילד. במקרה ית הילד, והאהאמיתית תתחנן שלא יהרגו א

לכאורה לא ניתן להכריע בזהות האם. מה שאירע בפועל שיחק  -כזה שאין הפרש דרמטי בין הנשים 

 לידי שלמה, אך מה גרם לו לחשוב שזה מה שיקרה? 

בנוגע לשאלה הראשונה ישנו פירוש של ר' יהודה החסיד. הוא כתב פירוש לתורה, וכמו כן הוא כתב 

מקץ פרשת פירוש על ההפטרות. הפרק הזה הינו ההפטרה של פרשת מקץ, אך עקב כך שלרוב 

ר' יהודה החסיד מסביר . שאכן קוראים את ההפטרה הזומקרים ה מעטים מאוד -בחנוכה  תנופל

ישנו אב אחד לשני הילדים. המנהג היה שכל באמת האלו היו אלמנות של אדם עשיר, ושתי הנשים ש

שיגדל. מתוך עד יתה אפוטרופוס על הילד מנה לכתובתה, והיא הי 222מי שילדה מת הייתה מקבלת 

כספו של  -ית נהיא שלטה על רכוש האב והתפרנסה ממנו. כעת ברור מה האינטרס של האם השקרכך 

שהם היו אלמנות של אדם עשיר, אזי מדובר בדבר מהותי. שלמה אמר שמכיוון שמדובר ומכיוון  האב,

 הבעיה בפירוש זה שלמה הפך את המשפט לממוני.", ובכך יחלוקוהדין הוא " -בממון המוטל בספק 

לא רק שלא נאמר שהם שתי אלמנות של איש עשיר, אלא מדובר  ,העיקר חסר מן הספר. בנוסףהיא ש

גרות יחד, ומדוע שניהן  ןפשוטו כמשמעו. העובדה ששניהם זונות מבארת לנו מדוע ה -ב"שתי זונות" 

 הרו ולשניהן אין אב. 

 

השוויון  אין בעל, אךולשתיהן שתיהן זונות  -הסיפור מתחיל משוויון מוחלט לבאר אחרת.  העל כן נרא

 אין שיעור לזו שלמופר כאשר בנה של האחת מת. בו ברגע הופך מעמדה של האם האמיתית לגבוה מ

]שיר השירים ח,  בנה מת. אין לך דבר חמור יותר מקנאתם של נשים זו לזו. "קשה כשאול קנאה"ש האם

דרדר בבת אחת, רוצה למנוע מחברתה להפר את ימדה השה שכל מעישים. האנאמרה על קנאת נ ו[

ה את הילד, אלא היא ובשביל כך היא מוכנה לגנוב את ילדה של חברתה. היא לא באמת רוצ -השוויון 

. אין לה שום רצון לגדל ילד שאינו שלה, אך היא מוכנה ילד משלה יה לא יהיהיפשוט רוצה שלשנ

ה. הפסיכולוגיה של שתי הנשים והבנתו של שלמה מורים על כך שלא ילסבול כדי לא לקנא בשני
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ן שמדובר הוא מבי "?מה האינטרס של השקרנית"עצמו מה שאירע. שלמה שואל את מופקע שזה 

ברור שזה מה שהאשה במניעת היתרון של חברתה, לכן הוא רוצה להחזיר את השוויון כאשר 

וממילא הטריק של השקרנית רוצה. היא לא רוצה את הילד החי, אלא רק למנוע את עליונות חברתה. 

 החרב ברור ומבואר.

ולת חדירה פסיכולוגית המסר של הסיפור איננו חכמת שלמה, אלא משהו עמוק הרבה יותר. יש פה יכ

של מלך שנולד עם כפית של זהב בפה, ובכל זאת מסוגל לחדור לעולמן הפסיכולוגי של שתי זונות. זו 

משפט שלמה מראה לנו  גדולה שלא מספיק להיות חכם בשבילה, אלא צריך הבנה פסיכולוגית חודרת.

 .את היכולת של שלמה לרדת לעומק מחשבות הנשים הללו

 

 


