תשע"ז

שבת המועד פסח ,שיר השירים

המשל הזה
מים ראשונים :שלושה ספרים חיבר שלמה הוא קהלת ,עפ"י מסורת חז"ל :שיר השירים ,משלי וקהלת .הראשון נקרא
בשבת המועד פסח והאחרון בשבת המועד סוכות (כמנהג האשכנזים) .האמצעי ,משלי ,ספוג במאות ואלפי מדרשים
שנשענים על פסוקיו וגם שיר השירים שמדבר במשלות ומשלים הוא מעין 'משלי' ,כפי שנראה להלן .לפיכך ,החלטנו
להקדיש את הדף לשבת המועד פסח השתא לרעיון המשל ולזכות אולי אגב כך את ספר משלי .נושא המשל והשימוש
באמצעי זה בדרשות חז"ל הוא 'רחב מיני ים' (עפ"י איוב יא ט) וכבר דרשו וחקרו בו רבים וטובים .אין ספק שניכרת בו
גם השפעת תרבויות שכנות .ואנו רק נלקט 'עמיר כמלוא פי טלה' (עפ"י מסכת שבת פרק ז משנה ד) .הנה כבר השתמשנו
בשני דימויים שגם הם סוג של משל.

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א סימן ח
"שיר השירים" זהו שאמר הכתוב" :וְ י ֵֹתר שֶׁ ָהיָה ק ֶֹׁהלֶׁת ָחכָם" (קהלת יב ט) .אילו אדם אחר אמרן ,היית צריך
לכוף אזניך ולשמוע הדברים האלה; ויותר  -שאמרן שלמה .ואילו מדעתו אמרן היית צריך ָלכֹוף אזניך ולשמעם;
ויותר  -שאמרן ברוח הקודש " .וְ י ֵֹתר שֶׁ ָהיָה קֹהֶׁ לֶׁת חָ כָם עֹוד לִמַּ ד ַּדעַּ ת ֶׁאת ָהעָ ם וְ ִאזֵן וְ ִח ֵקר ִת ֵקן ְמ ָשלִים ַּה ְרבֵ ה"
וח ֵקר דברי תורה ,עשה אזנים לתורה .ואת מוצא שעד שלא עמד שלמה ,לא היתה
ואזֵ ן דברי תורה ִ
(שם) ִ -
דוגמא1.
רב נחמן [אמר] תרתין 2.רב נחמן אמר :לפלטין גדולה 3שהיו בה פתחים הרבה וכל שהיה נכנס בתוכה היה טועה
מדרך הפתח .בא פקח אחד ונטל הפקעת ותלאה דרך הפתח; היו הכל נכנסים ויוצאין דרך הפקעת 4.כך ,עד שלא
עמד שלמה לא היה אדם יכול להשכיל דברי תורה .וכיון שעמד שלמה ,התחילו הכל סוברין תורה .רב נחמן
[אמר] לישנא חורי 5:לחורשא של קנים ולא היה אדם יכול להיכנס בה .ובא פקח אחד ונטל את המגל וְ כִ ֵס ַּח.
התחילו הכל נכנסין דרך הַּ כִ סּוחַּ ויוצאין 6.כך שלמה7.
א"ר יוסי :לקופה גדולה מלאה פירות ולא היה לה אוזן 8ולא היתה יכולה להיטלטל ובא פקח אחד ועשה לה
אזנים והתחילה להיטלטל ע"י אזנים 9.כך ,עד שלא עמד שלמה לא היה אדם יכול להשכיל דברי תורה ,וכיון
שעמד שלמה התחילו הכל סוברין תורה .א"ר שילא :לקיתון גדול שהוא מלא רותחין ולא היה לו אוזן להיטלטל
ובא אחד ועשה לו אוזן והתחיל להיטלטל ע"י אוזנו .א"ר חנינא :לבאר עמוקה מלאה מים והיו מימיה צוננין
ומתוקים וטובים ולא היתה בריה יכולה לשתות ממנה .בא אדם אחד וְ ִס ֵפק לה חבל בחבל משיחא במשיחא

 1עד שלמה לא השתמשו במתודיקה של "דוגמא" ,היינו בטכניקת המשל .שלמה הוא קהלת הוא אבי מתודה המשלים .האמנם?
 2שני דברים ,שתי דרשות ,אמר רב נחמן .נראה אותם להלן.
 3משל לפלטי ן גדולה .במדרשי חז"ל רבים המביאים משלים ,חסרה המילה" :משל" בפתיחה .אחרים לעומת זאת ,פותחים בשאלה:
"משל למה הדבר דומה" (דומה = דוגמא לעיל) .הנה ,במשל על המשל ,חסרה המילה "משל" בפתיחה.
 4נראה שכאן שאלו חז"ל מאגדת המבוך ) (Labyrinthשבמיתולוגיה היוונית.
 5לשון אחרת .זו הדרשה השנייה של רב נחמן.
 6אפשר שגם דימוי זה לקוח מהספרות הכללית וכל היודע דבר אודותיו ,אנא יודיענו.
 7כך עשה שלמה .מה בדיוק עשה שלמה? מה הנמשל במשל של הפקעת והכיסוח? התשובה תבוא בהמשך ,בעצם המצאת מתודת
המשל .זה משל על המשל שאין צורך להסביר בו את הנמשל.
 8ידיות לתפוס בהם את הקופה .ראה הידיות בכדים בחלקם העליון שעשויים כמו אוזניים .ויש מלמדים שהיו תופסים את הילדים
באוזניים ויש שעושים אזניים לדפי הספרים המודפסים  ...שניהם אינם האזניים לתורה הרצויים.
 9הביטוי "אזניים לתורה" שאיתו פתח המדרש ,מקבל כאן משמעות כפולה .אוזניים לתורה כדבר שאיתו אפשר "לתפוס" את התורה
ולגבש בעזרתו מתודה של לימוד והבנה ,לצד המשמעות הפשוטה של הקשבה" :לכוף את אזניך ולשמוע את הדברים" ,כפי שפתח
המדרש .ראה גם "עשה אזנך כאפרכסת" בגמרא חגיגה ג ע"ב .אוזניים למלמד ואוזניים לתלמיד .ראה עוד בגמרא שבת ששלמה גזר
על נטילת ידיים ורש"י שם " :שעשה אזנים לתורה ,כלומר סייג והרחקה ככפיפה זו שנוטלין אותה באזנים ואין נוגעין בה".
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ודלה ממנה ושתה .התחילו הכל דולין ושותין 10.כך ,מדבר לדבר ,ממשל למשל ,עמד שלמה על סודה של תורה,
דכתיב" :משלי שלמה בן דוד מלך ישראל" (משלי א א)  -ע"י משלותיו של שלמה עמד על דברי תורה11.
שאבֵ ד
ורבנן אמרין :אל יהי המשל הזה קל בעיניך ,שע"י המשל הזה אדם יכול לעמוד בדברי תורה .משל למלךִ 12
זהב מביתו או מרגליות טובה ,לא ע"י פתילה כאיסר הוא מוצא אותה? כך המשל הזה לא יהיה קל בעיניך ,שע"י
המשל אדם עומד על דברי תורה .תדע לך שהוא כן שהרי שלמה ע"י המשל הזה עמד על דקדוקיה של תורה.
א"ר יודן :ללמדך שכל מי שהוא אומר דברי תורה ברבים ,זוכה שתשרה רוח הקדש עליו .וממי אתה למד?
משלמה ,שע"י שאמר דברי תורה ברבים זכה ששרתה עליו רוח הקודש ואמר שלשה ספרים :משלי ,קהלת ושיר
השירים13.
רש"י שיר השירים פרק א פסוק א  -הקדמה
"אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי" (תהלים סב יב) ,מקרא אחד יוצא לכמה טעמים וסוף דבר אין לך מקרא
יוצא מידי פשוטו ומשמעו .ואף על פי שדברו הנביאים דבריהם בדוגמא ,צריך ליישב הדוגמא על אופניה ועל
סדרה14.
שופטים פרק ט פסוקים ז-טו
ֹאמר לָ הֶׁ ם ִש ְמעּו ֵאלַּ י בַּ ֲע ֵלי ְשכֶׁם וְ יִ ְש ַּמע אֲ לֵיכֶׁ ם
יֹותם ַּו ֵי ֶׁלְך וַּ ַּי ֲעמֹד ְבר ֹאש הַּ ר גְ ִרזִ ים וַּ ִי ָשא קֹולֹו וַּ יִ ְק ָרא ַּוי ֶׁ
וַּ יַּגִ דּו לְ ָ
ֹאמר ל ֶָׁהם ַּהזַּיִת ֶׁהחֳ ַּדלְ ִתי ֶׁאת
ֹאמרּו ַּל ַּזיִ ת מלוכה ָמ ְלכָה עָ לֵינּוַּ :וי ֶׁ
ֹלהים :הָ לֹוְך הָ ְלכּו ָהעֵ צִ ים לִ ְמשֹחַּ ֲע ֵליהֶׁ ם מֶׁ לְֶׁך וַּ י ְ
אֱ ִ
ֹאמר
ֹאמרּו ָהעֵ ִצים ל ְַּת ֵאנָה ְלכִ י ַּא ְת ָמ ְלכִ י עָ לֵ ינּו :וַּ ת ֶׁ
ֹלהים וַּ אֲ נ ִָשים וְ הָ לַּכְ ִתי ָלנּועַּ עַּ ל הָ עֵ צִ ים :וַּי ְ
ִד ְשנִי אֲ שֶׁ ר ִבי ְיכַּבְ דּו אֱ ִ
ֹאמרּו ָהעֵ ִצים ַּלגָפֶׁ ן לְ כִ י ַּא ְת ָמלְ כִ י
לָהֶׁ ם ַּה ְת ֵאנָה ֶׁהחֳ דַּ ל ְִתי ֶׁאת מָ ְת ִקי וְ ֶׁאת ְתנּובָ ִתי הַּ ּטֹובָ ה וְ הָ ַּלכְ ִתי לָ נּועַּ עַּ ל ָהעֵ ִצים :וַּי ְ
ֹאמרּו כָ ל
ֹלהים וַּ אֲ נ ִָשים וְ ָהלַּכְ ִתי ָלנּועַּ עַּ ל ָהעֵ ִצים :וַּי ְ
ירֹושי הַּ ְמשַּ מֵ ַּח אֱ ִ
עָ לֵינּו :וַּת ֹאמֶׁ ר לָהֶׁ ם הַּ ֶׁגפֶׁן ֶׁהחֳ דַּ ל ְִתי ֶׁאת ִת ִ
הָ עֵ צִ ים ֶׁאל הָ ָאטָ ד לְֵך ַּא ָתה ְמלְָך עָ ֵלינּו :וַּי ֹאמֶׁ ר הָ ָאטָ ד ֶׁאל הָ עֵ צִ ים ִאם בֶׁ אֱ ֶׁמת ַּא ֶׁתם מ ְֹש ִחים א ִֹתי ְל ֶׁמלְֶׁך עֲלֵיכֶׁ ם בֹאּו
הלְבָ נֹון15:
חֲ סּו בְ צִ לִ י וְ ִאם ַּאיִן ֵתצֵ א ֵאש ִמן הָ ָאטָ ד וְ ת ֹא ַּכל ֶׁאת ַּא ְר ֵזי ַּ
שמואל ב פרק יב פסוקים א-ז
 10ראה דימוי החבל והמשיחה גם בנאום יהודה בתחילת פרשת ויגש ,על בסיס פסוק במשלי .בראשית רבה צג ד" :ויגש אליו יהודה,
כתיב :מים עמוקים עצה בלב איש ,ואיש תבונות ידלנה (משלי כ ה)  -לבאר עמוקה מלאה צונן והיו מימיה צוננין ויפין ולא היתה
בריה יכולה לשתות הימנה .בא אחד וקשר חבל בחבל ונימה בנימה משיחה במשיחה ודלה הימנה ושתה .התחילו הכל דולין הימנה
ושותין ,כך לא זז יהודה משיב ליוסף דבר על דבר עד שעמד על לבו" .ובדברים רבה על הפסוק" :לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה
היא " ,מצאנו את המשל של סולם שבונים אותו ועולים בו שלב אחרי שלב.
 11ראה פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)בקהלת יב ט שהחידוש של שלמה הוא ההבנה של דבר מתוך דבר והמדרש" :שלא היה אדם יכול
להנות ולסבור בדברי תורה כל עיקר ,עד שעמד שלמה לסבור ולהגות בדברי תורה ונתן דרך ופתח למשכילים ולמבינים להבין דבר
מתוך דבר ומדרש ממדרש ,והכל לקחו דרך לדרוש פסוקי התורה" .המשל כחלק מהמדות בהן נדרשת התורה.
 12משל על המשל .רוצה אתה להבין מה כוחו וערכו של המשל? אמשול לך משל על זה :משל למלך שאיבד זהב מביתו וכו'.
 13ועוד משל מצאנו במדרש שיר השירים רבה סימן אחד קודם" :משלו משל למה הדבר דומה? לחבית שהיא מלאה אבנים טובות
ומרגליות ומוקפת צמיד פתיל והיא נתונה בזוית אחת ואין אדם יודע מה בתוכה .בא אחד ופנה אותה וידעו הכל מה בתוכה .כך
לבו של שלמה היה מלא חכמה ולא היה יודע אדם מה בתוכה כיון ששרתה עליו רוח הקודש ואמר ג' ספרים ידעו הכל חכמתו".
 14מכל פירושיו לספרי המקרא (ולתלמוד) ,לא בחר רש"י לכתוב הקדמה אלא לספר שיר השירים ,כנראה בשל הצורך להסביר את
רובד המש ל (הדוגמא) ורובד הנמשל (הדבר עצמו ,המטרה) שבספר .ראה גם הקדמת אבן עזרא לשיר השירים שבה גם הוא מדגיש
את מוטיב המשל " :זה הספר נכבד וכולו מחמדים ואין בכל שירי שלמה המלך חמשה ואלף כמוהו  ...וחלילה חלילה להיות שיר
השירים בדברי חשק כי אם על דרך משל .ולולי גודל מעלתו לא נכתב בסוד כתבי הקדש" .וכבר הארכנו לדון בהקדמות אלה ואחרים
לספר שיר השירים בדברינו הקדמות לשיר השירים  ,וכאן לא באנו אלא להצדיק את החלטתנו לדון בנושא המשל בשיר השירים
ולאו דווקא בספר משלי.
 15יותם הוא השריד (הבן) שנותר מבני גדעון אחרי שאבימלך ,בן פילגשו של גדעון משכם ,הרג את כל אחיו וכרת ברית עם בעלי שכם.
יותם עולה להר גריזים המשקיף על שכם ונושא משם את נאום/משל האטד .וגם מסביר ,למי שאולי לא הבין ,את הנמשל" :וְ ִאם
ּומבֵּ ית ִמּלוֹא וְ תֹאכַל אֶ ת אֲ ִבימֶ לְֶך" .משל זה
ַאיִן ֵּתצֵּ א אֵּ ׁש מֵּ אֲ ִבימֶ לְֶך וְ תֹאכַל אֶ ת בַ עֲ לֵּי ְׁשכֶם וְ אֶ ת בֵּ ית ִמּלוֹא וְ ֵּתצֵּ א אֵּ ׁש ִמבַ עֲ לֵּי ְׁשכֶם ִ
הוא אולי המשל המלא הראשון בתנ"ך ,אם לא נחשיב משלים שהם מסוג נבואות או חזון ,כגון זה של בלעם" :וישא משלו ויאמר".
ראה ילקוט שמעוני שופטים רמז סה על משל זה" :ולמה עמד על הר גרזים וקלל ,ולא נתנו הקללות אלא על הר עיבל? אלא כך
אמר :אתם הכותים עתידים לומר הר גרזים שלנו הוא ששם נתנו הברכות ואינם יודעים ששם נתנו הקללות ,שהרי עומדים על הר
עיבל ומקללים ,למי היו מקללים לא לאלו שהיו כנגדן?! נמצאו הקללות באו על הר גרזים ,והברכות על הר עיבל ,לפיכך אמר יותם
איני מקללם אלא על הר גרזים .התחיל אמר :הלוך הלכו העצים ,אמר ר' מנשיא :משל הם הדברים הללו :הלוך הלכו העצים אלו
ישראל ,ויאמרו לזית מלכה עלינו זה עתניאל בן קנז ,שהיה משבט יהודה ,שנאמר זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך ,ומה אמר
לו עתניאל החדלתי את דשני ,הלכו אצל דבורה ויאמרו לתאנה מלכי עלינו החדלתי את מתקי ,ותשר דבורה ,ויאמרו לגפן זה גדעון,
משול בנו גם אתה ,אמר להם החדלתי את תירושי ,לא אמשול אני בכם ,ויאמרו העצים לאטד לך אתה מלך עלינו זה אבימלך ,כשם
שאטד אילן סרק וכולו קוצים ,כך אבימלך לא היו לו מעשים טובים".
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ֹאמר לֹו ְשנֵי אֲ נ ִָשים ָהיּו ְבעִ יר ֶׁא ָחת ֶׁא ָחד עָ ִשיר וְ ֶׁא ָחד ָראש :לְעָ ִשיר ָהיָה צ ֹאן
וַּ ִי ְשלַּח ה' ֶׁאת נ ָָתן ֶׁאל דָ וִ ד ַּויָב ֹא ֵאלָיו וַּי ֶׁ
ּובָ ָקר הַּ ְרבֵ ה ְמאֹד :וְ ל ָָרש ֵאין כֹל כִ י ִאם כִ בְ שָ ה ַּאחַּ ת ְקטַּ נָה אֲ שֶׁ ר ָקנָה וַּ י ְַּחי ֶָׁה ו ִַּתגְ ַּדל עִ מֹו וְ עִ ם בָ נָיו י ְַּח ָדו ִמפִ תֹו ת ֹאכַּ ל
ּומ ְב ָקרֹו לַּ עֲשֹות לָ א ֵֹר ַּח
ּובחֵ יקֹו ִת ְשכָב ו ְַּת ִהי לֹו כְ בַּ תַּ :ו ָי ב ֹא הֵ לְֶׁך ְל ִאיש הֶׁ עָ ִשיר ַּוי ְַּחמֹל ל ַָּק ַּחת ִמצ ֹאנֹו ִ
ּומכֹסֹו ִת ְש ֶׁתה ְ
ִ
ֹאמר ֶׁאל נ ָָתן חַּ י ה' כִ י
הַּ בָ א לֹו ַּוי ִַּקח ֶׁאת כִ ְבשַּ ת ָה ִאיש הָ ָראש ַּו ַּיע ֲֶׁש ָה ָל ִאיש הַּ בָ א ֵאלָיוַּ :ויִ חַּ ר ַּאף דָ וִ ד בָ ִאיש ְמאֹד וַּי ֶׁ
ֹאמר
בֶׁ ן מָ וֶׁת הָ ִאיש הָ ע ֶֹׁשה ז ֹאת :וְ ֶׁאת הַּ כִ בְ שָ ה יְשַּ לֵם ַּא ְרבַּ עְ ָתיִם עֵ ֶׁקב אֲ שֶׁ ר עָ ָשה ֶׁאת ַּה ָדבָ ר ַּהזֶׁ ה וְ עַּ ל אֲ ֶׁשר ל ֹא ָח ָמל :וַּ י ֶׁ
תה הָ ִאיש 16....
נ ָָתן ֶׁאל דָ וִ ד ַּא ָ
ישעיהו פרק ה פסוקים א-ד
וַּיִ
ִ
ידי ְב ֶׁק ֶׁרן בֶׁ ן שָ ֶׁמן :וַּ יְעַּ זְ ֵקהּו וַּ י ְַּס ְקלֵ הּו וַּ י ָּטעֵ הּו ש ֵֹרק בֶׁ ן ִמגְ ָדל
יד ִ
דֹודי ְלכ ְַּרמֹו ֶׁכ ֶׁרם ָהיָה לִ ִ
ירת ִ
ידי ִש ַּ
ִיד ִ
ירה נָא ל ִ
ָא ִש ָ
ְהּודה ִשפְ טּו נָא בֵ ינִי ּובֵ ין
ְרּוש ַּל ִם וְ ִאיש י ָ
יֹושב י ָ
בְ תֹוכֹו וְ גַּם י ֶֶׁׁקב חָ צֵ ב בֹו ַּויְ ַּקו ַּלעֲשֹות ֲענָבִ ים וַּ יַּעַּ ש בְ אֻ ִשים :וְ עַּ ָתה ֵ
שים17:
יתי לַּ עֲשֹות ֲענ ִָבים וַּ יַּעַּ ש ְבאֻ ִ
יתי בֹו מַּ דּועַּ ִקּוֵ ִ
כַּר ִמי :מַּ ה לַּ עֲשֹות עֹוד ְלכ ְַּר ִמי וְ ל ֹא עָ ִש ִ
ְ
משל הנשר ומשל הארז – יחזקאל פרק יז
ּומשֹל מָ שָ ל ֶׁאל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל :וְ ָא ַּמ ְר ָת כֹה ָא ַּמר אֲ ֹדנָי ה' ַּהנ ֶֶׁׁשר ַּהגָדֹול
ידה ְ
וַּיְ ִהי ְדבַּ ר ה' ֵאלַּי לֵאמֹר :בֶׁ ן ָאדָ ם חּוד ִח ָ
יקֹותיו
ָ
יִקח ֶׁאת צַּ ֶׁמ ֶׁרת ָה ָא ֶׁרזֵ :את ר ֹאש יְנִ
גְ דֹול הַּ כְ ָנ ַּפ ִים ֶׁא ֶׁרְך הָ ֵאבֶׁ ר מָ לֵ א ַּהנֹוצָ ה אֲ שֶׁ ר לֹו הָ ִר ְק ָמה בָ א ֶׁאל ַּהלְ בָ נֹון וַּ ַּ
יאהּו ֶׁאל ֶׁא ֶׁרץ כְ נַּעַּ ן בְ עִ יר רֹכְ לִים שָ מֹוַּ :ו ִי ַּקח ִמ ֶׁז ַּרע ָה ָא ֶׁרץ וַּ י ְִתנֵהּו בִ ְש ֵדה זָ ַּרע ָקח עַּ ל מַּ יִ ם ַּר ִבים צַּ פְ צָ ָפה
ָקטָ ף ַּו ְי ִב ֵ
וַּת ַּשלַּ ח
יֹותיו ֵאלָיו וְ ָש ָר ָשיו ַּת ְח ָתיו יִ ְהיּו ַּו ְת ִהי ְל ֶׁגפֶׁן ַּו ַּתעַּ ש בַּ ִדים ְ
קֹומה ִלפְ נֹות ָדלִ ָ
שָ מֹו :וַּיִ צְ מַּ ח ַּויְ ִהי לְ גֶׁפֶׁן ס ַֹּרחַּ ת ִשפְ לַּת ָ
לְה ְשקֹות
יה עָ לָיו וְ ָדלִיֹו ָתיו ִש ְל ָחה לֹו ַּ
פ ֹארֹותַּ :ו ְי ִהי נֶׁשֶׁ ר ֶׁאחָ ד גָדֹול גְ דֹול כְ נָפַּ יִם וְ ַּרב נֹוצָ ה וְ ִהנֵה הַּ גֶׁפֶׁ ן הַּ ז ֹאת ָכפְ נָה ָשרֳ ֶׁש ָ
א ָד ֶׁרת18:
ָשאת פֶׁ ִרי ל ְִהיֹות ְלגֶׁפֶׁן ַּ
אֹותּה מֵ עֲרֻ גֹות ַּמּטָ עָ ּהֶׁ :אל שָ דֶׁ ה ּטֹוב ֶׁאל מַּ יִם ַּר ִבים ִהיא ְשתּולָה ַּלעֲשֹות עָ נָף וְ ל ֵ
ָ

.....

ְקֹותיו ַּרְך ֶׁא ְקטֹף וְ ָש ַּתל ְִתי ָאנִ י עַּ ל ַּהר ָגב ַֹּּה
כֹה ָאמַּ ר אֲ ֹדנָי ה' וְ ל ַָּק ְח ִתי ָאנִי ִמצַּ מֶׁ ֶׁרת הָ ֶׁא ֶׁרז הָ ָרמָ ה וְ נ ָָת ִתי מֵ ר ֹאש ֹינ ָ
וְ ָתלּול :בְ הַּ ר ְמרֹום י ְִש ָר ֵאל ֶׁא ְשתֳ לֶׁנּו וְ נָשָ א עָ נָף וְ עָ שָ ה ֶׁפ ִרי וְ הָ יָה ל ְֶׁא ֶׁרז ַּא ִדיר וְ ָשכְ נּו ַּת ְח ָתיו כֹל ִצפֹור כָל כָ נָף ְבצֵ ל
לִיֹותיו ִת ְש ֹכנָה :וְ י ְָדעּו כָל עֲצֵ י הַּ שָ דֶׁ ה כִ י אֲ נִי ה' ִה ְש ַּפ ְל ִתי עֵ ץ ָגבֹּהַּ ִהגְ בַּ ְה ִתי עֵ ץ ָשפָל הֹובַּ ְש ִתי עֵ ץ לָח וְ ִהפְ ַּר ְח ִתי עֵ ץ
ָ
דָ
יתי19:
יָבֵ ש אֲ ִני ה' ִדבַּ ְר ִתי וְ עָ ִש ִ
דניאל פרק ח פסוקים א-ז
 16נראה שמכל המשלים ,משל זה איננו רק 'החזק' מכולם בשל עוצמתו המוסרית ,אלא גם בהיבט הספרותי והפסיכולוגי שנתן הנביא
הצליח באמצעות המשל לגרום לדוד להוציא את משפטו על אותו האיש וממילא על עצמו – הוא הנמשל .רבו הסניגוריות של חז"ל
והפרשנים על דוד שנכנס למסורת כמשיח העתידי ("כל האומר דוד חטא איננו אלא טועה" ,שבת נו ע"א) ועל האופן שנסלח לו
בניגוד לשאול" :שאול באחת  -ועלתה לו ,דוד בשתים  -ולא עלתה לו" (יומא דף כב עמוד ב) .אך לא נחסכו מדוד גם ביקורות קשות.
ראה גמרא יומא כב ע"ב" :ואת הכבשה ישלם ארבעתים  -ילד ,אמנון ,תמר ,ואבשלום" .ושלמה בעל ה ְמׁשלִ ים הוא החמישי ,הבן
השני של בת שבע ודוד (תשלומי ארבעה וחמישה  .)...ראה גם ספרי דברים פיסקא כו" :כל פורעניות שהיו באות על דוד היו
מכופלות שנאמר :ואת הכבשה ישלם ארבעתים ,רבי חנינה אומר :ארבעתים  -ששה עשר" .ובמדרש תהלים (שוחר טוב; בובר)
מזמור ג" :ואת הכבשה ישלם ארבעתים  -אמר ר' יהודה בר חנינא :אמר ליה הקב"ה :לדוד אתה ניאפת אחת ,שש עשרה ניאפות
יבואו לך ,אתה רצחת אחת ,שש עשרה נרצחות יבואו לך ,ארבעתים ארבעה על ארבעה" .הכוונה לפלגשי דוד שאבשלום ,הוא אחד
מתשלומי הארבעה ,חילל וכנראה גם הרג (שמואל ב פרק טז).
 17משל נוסף מצאנו בישעיהו הוא משל הכרם בקרן בן שמן .הנמשל כאן הוא פשוט וברור והנביא לא מותיר לנו להסתפק בדבר מי
הוא הכרם שעליו מדובר " :כִ י כ ֶֶרם ה' ְצבאוֹת בֵּ ית י ְִשראֵּ ל וְ ִאיׁש יְהּודה נְ טַ ע ַׁשעֲ ׁשּועיו וַ ְי ַקו לְ ִמ ְׁשפט וְ ִהנֵּה ִמ ְשפח לִ ְצדקה וְ ִהנֵּה ְצעקה".
אבל חז"ל בנו משל על המשל כשדרשו שהכרם במשל של ישעיהו איננו כרם במובן הרגיל ,אלא מחילות השיתין תחת מקום
המקדש .ראה גמרא סוכה מט ע"א" :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :שיתין מששת ימי בראשית נבראו ,שנאמר :חמוקי ירכיך
כמו חלאים מעשה ידי אמן .חמוקי ירכיך  -אלו השיתין ,כמו חלאים  -שמחוללין ויורדין עד התהום ,מעשה ידי אמן  -זו מעשה ידי
אומנותו של הקב"ה  ...תניא ,רבי יוסי אומר :שיתין מחוללין ויורדין עד תהום ,שנאמר :אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם
היה לידידי בקרן בן שמן .ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו .ויטעהו שרק  -זה בית המקדש ,ויבן
מגדל בתוכו  -זה מזבח ,וגם יקב חצב בו  -אלו השיתין" .וכבר הזכרנו במקצת את השיתין המופלאים בדברינו מעשה שמים ומעשה
בשר ודם בפרשת בראשית ובדברינו שלום בין איש לאשתו בפרשת נשא ועוד.
 18אבל הגפן לא מצליחה לצמוח והנשר הגדול השני הוא פרעה ,מובס ע"י הנשר הגדול ממנו "ארך האבר מלא הנוצה" הוא נבוכדנצאר.
הגפן היא שארית פליטת יהודה שנשארה תחת מלכות צדקיהו לאחר גלות יהויכין ,גלות המסגר והחרש בסוף בית ראשון ,ולא
הצליחה לשרוד .ראה סוף מלכים ב וכן פרקים מ-מד בירמיהו .עוד לפירוש משל הנשר ביחזקאל ,ראה רד"ק על הפרק" :הנשר הוא
משל לנבוכדנצר מלך בבל כי הנשר הוא מלך העופות  ...בא אל הלבנון  -הלבנון היא ארץ ישראל  ..וצמרת הארז  -הוא משל להר
ציון שהוא בית המלוכה  ...את ראש יניקותיו קטף  ... -והוא משל ליהויכין ונער רך היה במלכו  ...ויקח מזרע הארץ  -זה משל
לצדקיהו שהיה מזרע המלוכה וכו' " .ראה פירושו בהרחבה שם.
 19צמרת הארז היא שארית הפליטה שגלתה לבבל ועתידה לחזור בשיבת ציון לארץ ולשוב להכות שורשים בארץ .ראה שוב פירוש
רד"ק שם" :ולקחתי אני מצמרת הארז  -מאותה צמרת הארז שנקטפה והוסרה ממקומה  ...מראש יונקותיו רך אקטוף  -ראש יונקותיו
הוא יהויכין  ...והרך הזה הוא זרובבל בן שאלתיאל בן יהויכין  ...והיה לארז אדיר  -כמו שהיה מתחילה  ...ושכנו תחתיו  -ישראל
ישכנו בצלו " .בכך הקדים יחזקאל את נביאי בית שני :חגי ,זכריה ומלאכי.
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בִ ְשנַּת שָ לֹוש לְמַּ לְכּות בֵ לְאשַּ צַּ ר הַּ מֶׁ לְֶׁך חָ זֹון נ ְִר ָאה ֵא ַּלי אֲ נִ י דָ ִניֵאל ַּאחֲ ֵרי ַּהנ ְִר ָאה ֵאלַּ י בַּ ְת ִח ָלה :ו ֶָׁא ְר ֶׁאה בֶׁ ָחזֹון וַּ יְ ִהי
וָא ְר ֶׁאה וְ ִהנֵה
יתי עַּ ל אּובַּ ל אּולָ י :ו ֶָׁא ָשא עֵ ינַּי ֶׁ
ירה אֲ שֶׁ ר בְ עֵ י ָלם הַּ ְמ ִדינָה ו ֶָׁא ְר ֶׁאה בֶׁ חָ זֹון ַּואֲ ִני ָהיִ ִ
שּושן הַּ בִ ָ
ַּ
בִ ְרא ִֹתי וַּאֲ נִ י בְ
יתי ֶׁאת
ַּאיִל ֶׁאחָ ד עֹמֵ ד ִלפְ נֵי הָ אֻ בָ ל וְ לֹו ְק ָר ָניִם וְ הַּ ְק ָר ַּניִם גְ בֹהֹות וְ ָה ַּאחַּ ת גְ ב ָֹהה ִמן ַּה ֵשנִ ית וְ ַּהגְ ב ָֹהה ֹעלָה בָ ַּאחֲ ֹרנָהָ :ר ִא ִ
יִיתי ֵמ ִבין
הָ ַּאיִל ְמ ַּנגֵחַּ י ָָמה וְ צָ פֹונָה ָונֶׁגְ בָ ה וְ כָל חַּ יֹות ל ֹא יַּעַּ ְמדּו לְ ָפנָיו וְ ֵאין מַּ צִ יל ִמיָדֹו וְ עָ ָשה כִ ְרצֹנֹו וְ ִהגְ ִדילַּ :ואֲ נִי ָה ִ
וְ ִהנֵה ְצפִ יר ָהעִ זִ ים בָ א ִמן הַּ מַּ ע ֲָרב עַּ ל פְ נֵי כָל הָ ָא ֶׁרץ וְ ֵאין נֹוגֵעַּ בָ ָא ֶׁרץ וְ ַּהצָ פִ יר ֶׁק ֶׁרן ָחזּות בֵ ין עֵ ינָיוַּ :ויָב ֹא עַּ ד ָה ַּאיִ ל בַּ עַּ ל
יתיו ַּמגִ יעַּ ֵאצֶׁ ל ָה ַּאיִל וַּ י ְִת ַּמ ְר ַּמר ֵאלָ יו וַּ יְַּך ֶׁאת
יתי עֹמֵ ד לִ פְ נֵי הָ אֻ בָ ל וַּ י ָָרץ ֵאלָ יו בַּ חֲ מַּ ת כֹחֹוְּ :ור ִא ִ
הַּ ְק ָר ַּנ ִים אֲ שֶׁ ר ָר ִא ִ
מיָדֹו20:
לָאיִ ל ִ
הָ ַּא ִיל ַּו ְישַּ בֵ ר ֶׁאת ְש ֵתי ְק ָרנָיו וְ ל ֹא ָהיָה כֹחַּ בָ ַּא ִיל לַּ ֲעמֹד ְלפָ נָיו ַּוי ְַּשלִיכֵ הּו ַּא ְרצָ ה וַּיִ ְר ְמסֵ הּו וְ ל ֹא ָהיָה ַּמ ִציל ַּ
שבת שלום וחג שמח
מחלקי המים
מים אחרונים :נדרשנו לנושא "המשל הזה" בעקבות שיר השירים רבה ,המדרש המלווה את מגילת שיר השירים הנקראת
בשבת זו ,והסתפקנו במשלים מהתנ"ך .גם אותם ספק אם מיצינו וכל היודע אודות מדרשים נוספים בתנ"ך ,אנא יודיענו.
חז"ל נותנים את הכבוד והבכורה להמצאת המדרש לשלמה המלך ,אך נראה שהם עצמם היו תלמידים-ממשיכים נאמנים
שהגדילו במשלים משלהם ,רובם סובבים סביב דמויות מלך ובן .בע"ה נזכה להשלים ,ועד אז ראה דברינו משלי חיות
במדרש בפרשת וישלח ,שם גם המשל של ר' עקיבא על השועל והדגים ,וכן דברינו משל הפדגוג בפרשת כי תשא .וראה
המשל על האילן עם הפירות המתוקים בגמרא תענית ה ע"ב ,משל החיגר והסומא בסנהדרין צא ,משל הכרם שהחמיץ
בשמות רבה מג ט ועוד ועוד.

 20משל אצל הנביאים הוא חיזיון או נבואה בהם נאמרים הדברים במפורש ולא משל-סיפור שצריך לפענח את הנמשל שלו .ראה
"המשל הזה" ,כמטבע הלשון של שיר השירים רבה ,בנבואת ישעיהו יד ד על בבל ,יחזקאל פרק יב על החזון עצמו ,פרק יח על שכר
ועונש ועוד .כאן ,בדניאל ,יש משל-חזון שהוא משל-סיפור אלגורי שיש לו נמשל .דניאל עצמו מתקשה שם לפענח את הנמשל ,עד
שגבריאל המלאך מסייע לו להבין שהאיל הוא מלכות פרס ואילו צפיר העיזים הוא מלכות יוון .כל זה לא מנע מחז"ל ליצור משל
על משל ,בוויכוח הלכתי בבית המדרש בין ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי" :אמר רבי טרפון :ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה ...
ועשה כרצונו והגדיל  -זה עקיבא .ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב  ...ויך את האיל וישבר את שתי קרניו ולא היה
כח באיל לעמוד לפניו  ...ולא היה מציל מידו  -זה יוסי הגלילי" (ספרי במדבר פרשת חקת פיסקא קכד).
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