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 המשל הזה 

: שיר השירים, משלי וקהלת. הראשון נקרא  , עפ"י מסורת חז"לשלושה ספרים חיבר שלמה הוא קהלת  מים ראשונים: 

והאחרון בשבת המועד סוכות ואלפי מדרשים  )כמנהג האשכנזים(  בשבת המועד פסח  . האמצעי, משלי, ספוג במאות 

י', כפי שנראה להלן. לפיכך, החלטנו  ל  ש  הוא מעין 'מ  שנשענים על פסוקיו וגם שיר השירים שמדבר במשלות ומשלים  

להקדיש את הדף לשבת המועד פסח השתא לרעיון המשל ולזכות אולי אגב כך את ספר משלי. נושא המשל והשימוש  

)עפ"י איוב יא ט( וכבר דרשו וחקרו בו רבים וטובים. אין ספק שניכרת בו    'רחב מיני ים'באמצעי זה בדרשות חז"ל הוא  

'עמיר כמלוא פי טלה' )עפ"י מסכת שבת פרק ז משנה ד(. הנה כבר השתמשנו  השפעת תרבויות שכנות. ואנו רק נלקט    גם

 בשני דימויים שגם הם סוג של משל. 

 שלמה וחכמת המשל  – סימן ח שיר השירים רבה )וילנא( פרשה א

ת ָחָכם"  :זהו שאמר הכתוב  ""שיר השירים לֶׁ ָהָיה ֹקהֶׁ היית צריך    ,לו אדם אחר אמרןיא  .(ט  יב  )קהלת  "ְוֹיֵתר שֶׁ

  ; ף אזניך ולשמעםכֹוואילו מדעתו אמרן היית צריך לָ   .שאמרן שלמה  -ויותר    ;לכוף אזניך ולשמוע הדברים האלה

ת ָהָעם ְוִאֵזן ְוִחֵקר ִתֵקן ְמָשלִ . "שאמרן ברוח הקודש   -ויותר   ת אֶׁ עַּ ד דַּ ת ָחָכם עֹוד ִלמַּ לֶׁ ָהָיה ֹקהֶׁ ְרֵבהְוֹיֵתר שֶׁ "  ים הַּ

וִח זֵ וִא   -  )שם( היתה    , ואת מוצא שעד שלא עמד שלמה  .עשה אזנים לתורה  ,ר דברי תורהקֵ ן דברי תורה  לא 

  1. דוגמא

שהיו בה פתחים הרבה וכל שהיה נכנס בתוכה היה טועה    3לפלטין גדולה :  רב נחמן אמר  2. תרתין]אמר[  רב נחמן  

עד שלא    ,כך  4. היו הכל נכנסים ויוצאין דרך הפקעת  ;הפתח  ונטל הפקעת ותלאה דרך  חדבא פקח א   .מדרך הפתח

רב נחמן    .התחילו הכל סוברין תורה  ,וכיון שעמד שלמה  .עמד שלמה לא היה אדם יכול להשכיל דברי תורה

  .חַּ סֵ כִ ונטל את המגל וְ   חדובא פקח א  .כנס בהילחורשא של קנים ולא היה אדם יכול לה  5: לישנא חורי]אמר[  

  7. כך שלמה 6. ויוצאין חַּ ּוסכִ כנסין דרך הַּ התחילו הכל נ

ועשה לה    חדובא פקח א   ,טלטליולא היתה יכולה לה  8זן ולקופה גדולה מלאה פירות ולא היה לה א  :א"ר יוסי

וכיון    ,עד שלא עמד שלמה לא היה אדם יכול להשכיל דברי תורה  ,כך  9. טלטל ע"י אזניםיאזנים והתחילה לה 

טלטל  יזן לה ולקיתון גדול שהוא מלא רותחין ולא היה לו א  :א"ר שילא  .ין תורהשעמד שלמה התחילו הכל סובר

לבאר עמוקה מלאה מים והיו מימיה צוננין    :א"ר חנינא  .זנווטלטל ע"י א יזן והתחיל לה וועשה לו א  חדובא א

יחא  ק לה חבל בחבל משיחא במשפֵ ִס וְ   חדבא אדם א  .ומתוקים וטובים ולא היתה בריה יכולה לשתות ממנה

 
.  , עפ"י דרשה זוהמשלים  תתודעד שלמה לא השתמשו במתודיקה של "דוגמא", היינו בטכניקת המשל. שלמה הוא קהלת הוא אבי מ   1

דרשני זה.  -בסקירה להלן נראה שאולי היו מי שהקדימו את שלמה, אבל הוא שעשה שימוש מרבי ובולט באמצעי ספרותי  האמנם?
ָשה וָ ראה גם הפסוקים במלכים א פרק ה על חכמת שלמה ובהם הפסוק: "  ירֹו ֲחמ  י ש  ה  ים ָמָשל ַוי  ת ֲאָלפ  ֹלשֶׁ ר ש  ַדב  ףַוי  ". נצא למסע  ָאלֶׁ

 המשל במקרא ובמדרשים שעליו. 
 אמר רב נחמן. נראה אותם להלן.  , שתי דרשות,שני דברים 2
. אחרים לעומת זאת,  )"מתלא" בארמית(  משל לפלטין גדולה. במדרשי חז"ל רבים המביאים משלים, חסרה המילה: "משל" בפתיחה  3

 , במשל על המשל, חסרה המילה "משל" בפתיחה. כאן לעיל(. פותחים בשאלה: "משל למה הדבר דומה" )דומה = דוגמא 
 שבמיתולוגיה היוונית.  )Labyrinth(מאגדת המבוך את הרעיון שאלו חז"ל במשל זה נראה ש 4
 נחמן.  לשון אחרת. זו הדרשה השנייה של רב 5
 , אנא יודיענו. יואפשר שגם דימוי זה לקוח מהספרות הכללית וכל היודע דבר אודות  6
כך עשה שלמה. מה בדיוק עשה שלמה? מה הנמשל במשל של הפקעת והכיסוח? התשובה תבוא בהמשך, בעצם המצאת מתודת    7

 את הנמשל. בו המשל. זה משל על המשל שאין צורך להסביר 
ידיות לתפוס בהם את הקופה. ראה הידיות בכדים בחלקם העליון שעשויים כמו אוזניים. ויש מלמדים שהיו תופסים את הילדים    8

 לתורה הרצויים.  ם המאזניילדפי הספרים המודפסים ... שניהם אינם  םאוזניי ויש שעושים  באוזניים
לתורה כדבר שאיתו אפשר "לתפוס" את התורה    םאוזנייפולה.  הביטוי "אזניים לתורה" שאיתו פתח המדרש, מקבל כאן משמעות כ   9

משמעות הפשוטה של הקשבה: "לכוף את אזניך ולשמוע את הדברים", כפי שפתח  אך גם בולגבש בעזרתו מתודה של לימוד והבנה,  
רא שבת ששלמה גזר  ראה עוד בגמ  לתלמיד.  םואוזניי למלמד    ם אוזניי  המדרש. ראה גם "עשה אזנך כאפרכסת" בגמרא חגיגה ג ע"ב. 

והיום    ."שעשה אזנים לתורה, כלומר סייג והרחקה ככפיפה זו שנוטלין אותה באזנים ואין נוגעין בהעל נטילת ידיים ורש"י שם: "
 עושים נטלא לנטילת ידיים עם אזניים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA
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  , עמד שלמה על סודה של תורה   ,ממשל למשל  ,מדבר לדבר  ,כך  10.התחילו הכל דולין ושותין  .ודלה ממנה ושתה

 11דברי תורה.  ע"י משלותיו של שלמה עמד על  -( א )משלי א "משלי שלמה בן דוד מלך ישראל " :דכתיב

ד  בֵ שִא   12משל למלך   .דברי תורהשע"י המשל הזה אדם יכול לעמוד ב  ,אל יהי המשל הזה קל בעיניך  :ורבנן אמרין

שע"י    ,כך המשל הזה לא יהיה קל בעיניך  ?לא ע"י פתילה כאיסר הוא מוצא אותה  ,זהב מביתו או מרגליות טובה 

  .תדע לך שהוא כן שהרי שלמה ע"י המשל הזה עמד על דקדוקיה של תורה  .דברי תורההמשל אדם עומד על  

יודן   ? וממי אתה למד   .זוכה שתשרה רוח הקדש עליו  ,ברבים  רה דברי תוללמדך שכל מי שהוא אומר    :א"ר 

משלי, קהלת ושיר    :ואמר שלשה ספרים  רוח הקודששע"י שאמר דברי תורה ברבים זכה ששרתה עליו    ,משלמה

 13השירים. 

 רובד המשל והנמשל – הקדמהרש"י שיר השירים פרק א פסוק א 

ד יוצא לכמה טעמים וסוף דבר אין לך מקרא  , מקרא אח(יבתהלים סב  " )אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי"

צריך ליישב הדוגמא על אופניה ועל    ,ואף על פי שדברו הנביאים דבריהם בדוגמא  ו.יוצא מידי פשוטו ומשמע

 14.סדרה

 מתי יחזקאל, משל? – מסכת סנהדרין דף צב עמוד ב

ו  מתו. מה שירה אמרו? ה'  דתניא, רבי אליעזר אומר: מתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם, ואמרו שירה 

. רבי יהודה  "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל"  :ממית בצדק ומחיה ברחמים. רבי יהושע אומר: שירה זו אמרו

למה אמת? אלא: באמת משל    -למה משל, ואם משל    -אומר: אמת משל היה. אמר לו רבי נחמיה: אם אמת  

 15היה. 

 משל/נאום יותם – טו- פסוקים ז שופטים פרק ט

בַּ וַּ  י  ֵאלַּ ם ִשְמעּו  ר ָלהֶׁ יֹאמֶׁ וַּ ִיְקָרא  וַּ ִיָשא קֹולֹו  וַּ ְגִרִזים  ר  יֲַּעֹמד ְברֹאש הַּ וַּ ְך  ֵילֶׁ וַּ ְליֹוָתם  ם  יִַּגדּו  ֲאֵליכֶׁ ע  ְוִיְשמַּ ם  ֲעֵלי ְשכֶׁ

ִית מלוכה ָמְלָכה עָ   ֱאֹלִהים: זַּ יֹאְמרּו לַּ ְך וַּ לֶׁ ם מֶׁ ת    ֵלינּו:ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהֵעִצים ִלְמֹשחַּ ֲעֵליהֶׁ ְלִתי אֶׁ ֳחדַּ ִית הֶׁ זַּ ם הַּ ר ָלהֶׁ יֹאמֶׁ וַּ

ל  ָהֵעִצים: ְכִתי ָלנּועַּ עַּ ֲאָנִשים ְוָהלַּ ְבדּו ֱאֹלִהים וַּ ר ִבי ְיכַּ ְת ָמְלִכי ָעֵלינּו:  ִדְשִני ֲאשֶׁ ְתֵאָנה ְלִכי אַּ יֹאְמרּו ָהֵעִצים לַּ ר    וַּ תֹאמֶׁ וַּ

ת ָמְתִקי וְ  ְלִתי אֶׁ ֳחדַּ ְתֵאָנה הֶׁ ם הַּ ל ָהֵעִצים:ָלהֶׁ ְכִתי ָלנּועַּ עַּ ּטֹוָבה ְוָהלַּ ת ְתנּוָבִתי הַּ ְת ָמְלִכי    אֶׁ ן ְלִכי אַּ ָגפֶׁ יֹאְמרּו ָהֵעִצים לַּ וַּ

ָהֵעִצים:  ָעֵלינּו: ל  עַּ ָלנּועַּ  ְכִתי  ְוָהלַּ ֲאָנִשים  וַּ ֱאֹלִהים  ֵמחַּ  ְמשַּ הַּ ִתירֹוִשי  ת  אֶׁ ְלִתי  ֳחדַּ הֶׁ ן  פֶׁ גֶׁ הַּ ם  ָלהֶׁ ר  תֹאמֶׁ יֹאְמרּו  וַּ ָכל    וַּ

 
ויגש אליו יהודה,  ד: "  צגבראשית רבה  ראה דימוי החבל והמשיחה גם בנאום יהודה בתחילת פרשת ויגש, על בסיס פסוק במשלי.    10

לבאר עמוקה מלאה צונן והיו מימיה צוננין ויפין ולא היתה    -מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה )משלי כ ה(    :כתיב
התחילו הכל דולין הימנה    .בא אחד וקשר חבל בחבל ונימה בנימה משיחה במשיחה ודלה הימנה ושתה   . בריה יכולה לשתות הימנה

ובדברים רבה  (.  היו דבריו של יהודה נראים לכל צד)בדברינו    .כך לא זז יהודה משיב ליוסף דבר על דבר עד שעמד על לבו"   ושותין,
 המשל של סולם שבונים אותו ועולים בו שלב אחרי שלב.  נמצא", לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היאעל הפסוק: "

שלא היה אדם יכול  ט שהחידוש של שלמה הוא ההבנה של דבר מתוך דבר והמדרש: "  קהלת יב  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(ראה    11
שלמה לסבור ולהגות בדברי תורה ונתן דרך ופתח למשכילים ולמבינים להבין דבר  להנות ולסבור בדברי תורה כל עיקר, עד שעמד 

  -  טוב מראה עיניםו ט: "קהלת )בובר( קהלת    -מדרש זוטא  וב".  מתוך דבר ומדרש ממדרש, והכל לקחו דרך לדרוש פסוקי התורה
 ת בהן נדרשת התורה. מדו כאמצעי הסבר, מצטרף להמשל . "טוב מי שהוא סובר תלמודו, ממי שהוא שונה והולך

 משל על המשל. רוצה אתה להבין מה כוחו וערכו של המשל? אמשול לך משל על זה: משל למלך שאיבד זהב מביתו וכו'.  12
לחבית שהיא מלאה אבנים טובות  מה הדבר דומה?  משלו משל לועוד משל מצאנו במדרש שיר השירים רבה סימן אחד קודם: "  13

כך    .בא אחד ופנה אותה וידעו הכל מה בתוכה  .היא נתונה בזוית אחת ואין אדם יודע מה בתוכהומרגליות ומוקפת צמיד פתיל ו
 ". לבו של שלמה היה מלא חכמה ולא היה יודע אדם מה בתוכה כיון ששרתה עליו רוח הקודש ואמר ג' ספרים ידעו הכל חכמתו

לספר שיר השירים, כנראה בשל הצורך להסביר את    מכל פירושיו לספרי המקרא )ולתלמוד(, לא בחר רש"י לכתוב הקדמה אלא  14
רובד המשל )הדוגמא( ורובד הנמשל )הדבר עצמו, המטרה( שבספר. ראה גם הקדמת אבן עזרא לשיר השירים שבה גם הוא מדגיש 

שיר    וחלילה חלילה להיות...    זה הספר נכבד וכולו מחמדים ואין בכל שירי שלמה המלך חמשה ואלף כמוהואת מוטיב המשל: "
". וכבר הארכנו לדון בהקדמות אלה ואחרים  ולולי גודל מעלתו לא נכתב בסוד כתבי הקדש  .השירים בדברי חשק כי אם על דרך משל

, וכאן לא באנו אלא להצדיק את החלטתנו לדון בנושא המשל בשיר השירים הקדמות לשיר השיריםלספר שיר השירים בדברינו  
 . )שאיננו נקרא בציבור( ולאו דווקא בספר משלי

החיה יחזקאל בחזון  לפני שנעבור, סוף סוף, למשלים עצמם, אי אפשר שלא להביא 'דרשה קטנה' זו. רבי יהודה דורש על מתים ש  15
העצמות היבשות, שהוא אחד מהמקורות לתחיית המתים שם בתחילת פרק חלק בסנהדרין, ומסיים בקביעה: אמת, משל היה. בא  
ר' נחמיה ושואל: הכיצד זה אמת משל היה? הרי אם זו אמת ואכן קמו מתי יחזקאל, אין זה משל. ואם זה רק משל, אין זה אמת 

עד. עונה הגמרא )בשמו של רבי יהודה(: אמת, זה רק משל. מה שנקרא 'משל באמת' ומה שמכנים החסידים  עובדתית ועוד חזון למו 
 בסיפורים בדגש חזק: מעשה שהיה כך היה! ואנו בני דור הפוסט נאמר: למשל יש את האמת שלו. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%a6%d7%93-1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%9E%D7%9E%D7%9A-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
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ָתה ְמָלְך ָעֵלינּו: ל ָהָאָטד ֵלְך אַּ ם ֹבאּו    ָהֵעִצים אֶׁ ְך ֲעֵליכֶׁ לֶׁ ם ֹמְשִחים ֹאִתי ְלמֶׁ תֶׁ ת אַּ ֱאמֶׁ ל ָהֵעִצים ִאם בֶׁ ר ָהָאָטד אֶׁ יֹאמֶׁ וַּ

ְלָבנֹון: ְרֵזי הַּ ת אַּ ל אֶׁ ִין ֵתֵצא ֵאש ִמן ָהָאָטד ְותֹאכַּ  16ֲחסּו ְבִצִלי ְוִאם  אַּ

 משל כבשת הרש – ז-אפסוקים  שמואל ב פרק יב

ָחד   ָחד ָעִשיר ְואֶׁ ָחת אֶׁ ר לֹו ְשֵני ֲאָנִשים ָהיּו ְבִעיר אֶׁ יֹאמֶׁ ָיבֹא ֵאָליו וַּ ל ָדִוד וַּ ת ָנָתן אֶׁ ח ה' אֶׁ ִיְשלַּ ְלָעִשיר ָהָיה צֹאן    ָראש:וַּ

ְרֵבה ְמֹאד: ר   ּוָבָקר הַּ ָנה ֲאשֶׁ ת ְקטַּ חַּ ל  ְוָלָרש ֵאין ֹכל ִכי ִאם ִכְבָשה אַּ ל ִעמֹו ְוִעם ָבָניו יְַּחָדו ִמִפתֹו תֹאכַּ ִתְגדַּ ָה וַּ יֶׁ ְיחַּ ָקָנה וַּ

ת: ְתִהי לֹו ְכבַּ ה ּוְבֵחיקֹו ִתְשָכב וַּ ֲעשֹות ָלֹאֵרחַּ    ּוִמֹכסֹו ִתְשתֶׁ ת ִמצֹאנֹו ּוִמְבָקרֹו לַּ חַּ יְַּחֹמל ָלקַּ ָעִשיר וַּ ְך ְלִאיש הֶׁ ָיבֹא ֵהלֶׁ וַּ

ח  ִיקַּ ָבא לֹו וַּ ָבא ֵאָליו:הַּ ָה ָלִאיש הַּ יֲַּעשֶׁ ת ָהִאיש ָהָראש וַּ ת  ִכְבשַּ י ה' ִכי    אֶׁ ל ָנָתן חַּ ר אֶׁ יֹאמֶׁ ף ָדִוד ָבִאיש ְמֹאד וַּ ר אַּ ִיחַּ וַּ

ה זֹאת: ת ָהִאיש ָהֹעשֶׁ ן ָמוֶׁ ל  בֶׁ ה ְועַּ זֶׁ ָדָבר הַּ ת הַּ ר ָעָשה אֶׁ ב ֲאשֶׁ ְעָתִים ֵעקֶׁ ְרבַּ ֵלם אַּ ִכְבָשה ְישַּ ת הַּ ר לֹא ָחָמל:  ְואֶׁ ר    ֲאשֶׁ יֹאמֶׁ וַּ

ָתה ָהִאיש  ל ָדִוד אַּ  17....ָנָתן אֶׁ

 כרם בקרן בן שמן – ד- פסוקים א ישעיהו פרק ה

ן: ן ָשמֶׁ ן בֶׁ רֶׁ ם ָהָיה ִליִדיִדי ְבקֶׁ רֶׁ ְרמֹו כֶׁ ת דֹוִדי ְלכַּ ִיָּטֵעהּו ֹשֵרק    ָאִשיָרה ָנא ִליִדיִדי ִשירַּ ְקֵלהּו וַּ ְיסַּ ְזֵקהּו וַּ ְיעַּ ן ִמְגָדל  וַּ ִיבֶׁ וַּ

ש ְבֻאִשים: יַּעַּ וַּ ֲעשֹות ֲעָנִבים  ו לַּ ְיקַּ ב ָחֵצב בֹו וַּ ם יֶׁקֶׁ ְוגַּ ִם ְוִאיש ְיהּוָדה ִשְפטּו ָנא ֵביִני ּוֵבין    ְבתֹוכֹו  ָתה יֹוֵשב ְירּוָשלַּ ְועַּ

ְרִמי: דּועַּ ִקֵּויִתי לַּ  כַּ ְרִמי ְולֹא ָעִשיִתי בֹו מַּ ֲעשֹות עֹוד ְלכַּ ה לַּ ש ְבֻאִשים:מַּ יַּעַּ  18ֲעשֹות ֲעָנִבים וַּ

  19משל הנשר ומשל הארז  -יחזקאל פרק יז 

י ֵלאֹמר: ר ה' ֵאלַּ ְיִהי ְדבַּ ל ֵבית ִיְשָרֵאל:  וַּ ן ָאָדם חּוד ִחיָדה ּוְמֹשל ָמָשל אֶׁ ָגדֹול    בֶׁ ר הַּ שֶׁ נֶׁ ר ֲאֹדָני ה' הַּ ְרָת ֹכה ָאמַּ ְוָאמַּ

ְך ָהאֵ  רֶׁ ִים אֶׁ ְכָנפַּ ז:ְגדֹול הַּ ת ָהָארֶׁ רֶׁ מֶׁ ת צַּ ח אֶׁ ִיקַּ ְלָבנֹון וַּ ל הַּ ר לֹו ָהִרְקָמה ָבא אֶׁ נֹוָצה ֲאשֶׁ ר ָמֵלא הַּ ֵאת רֹאש ְיִניקֹוָתיו    בֶׁ

ְבִעיר ֹרְכִלים ָשמֹו: ן  עַּ ְכנַּ ץ  רֶׁ ל אֶׁ ְיִביֵאהּו אֶׁ וַּ בִ   ָקָטף  ִים רַּ ל מַּ ע ָקח עַּ ִיְתֵנהּו ִבְשֵדה ָזרַּ וַּ ץ  ע ָהָארֶׁ רַּ ח ִמזֶׁ ִיקַּ ְפָצָפה  וַּ ים צַּ

ְתִהי ְלגֶׁ   ָשמֹו: ְחָתיו ִיְהיּו וַּ ת קֹוָמה ִלְפנֹות ָדִליֹוָתיו ֵאָליו ְוָשָרָשיו תַּ ת ִשְפלַּ חַּ ן ֹסרַּ פֶׁ ְיִהי ְלגֶׁ ח וַּ ִיְצמַּ ח  וַּ לַּ ְתשַּ ִדים וַּ ש בַּ עַּ תַּ ן וַּ פֶׁ

 
את כל אחיו וכרת ברית עם בעלי שכם.    יותם הוא השריד )הבן( שנותר מבני גדעון אחרי שאבימלך, בן פילגשו של גדעון משכם, הרג  16

ם  יותם עולה להר גריזים המשקיף על שכם ונושא משם את נאום/משל האטד. וגם מסביר, למי שאולי לא הבין, את הנמשל: " א  ו 
ם כֶׁ י ש  ַבֲעל  ש מ  א א  צ  ת  ּלֹוא ו  ית מ  ת ב  אֶׁ ם ו  כֶׁ י ש  ת ַבֲעל  ֹתאַכל אֶׁ ְך ו  לֶׁ ימֶׁ ֲאב  ש מ  א א  צ  ן ת  ְך  ַאי  לֶׁ ימֶׁ ת ֲאב  ֹתאַכל אֶׁ ּלֹוא ו  ית מ  ב  ". משל זה  ּומ 

הוא אולי המשל המלא הראשון בתנ"ך, אם לא נחשיב משלים שהם מסוג נבואות או חזון, כגון זה של בלעם: "וישא משלו ויאמר".  
ל הר עיבל? אלא כך  ולא נתנו הקללות אלא ע  ,ולמה עמד על הר גרזים וקללעל משל זה: "  ילקוט שמעוני שופטים רמז סהראה  
שהרי עומדים על הר   ,אתם הכותים עתידים לומר הר גרזים שלנו הוא ששם נתנו הברכות ואינם יודעים ששם נתנו הקללות :אמר

עיבל ומקללים, למי היו מקללים לא לאלו שהיו כנגדן?! נמצאו הקללות באו על הר גרזים, והברכות על הר עיבל, לפיכך אמר יותם  
הלוך הלכו העצים אלו    :משל הם הדברים הללו  :הלוך הלכו העצים, אמר ר' מנשיא  :התחיל אמר  .א על הר גרזיםאיני מקללם אל

זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך, ומה אמר   :ישראל, ויאמרו לזית מלכה עלינו זה עתניאל בן קנז, שהיה משבט יהודה, שנאמר
רו לתאנה מלכי עלינו החדלתי את מתקי, ותשר דבורה, ויאמרו לגפן זה גדעון,  לו עתניאל החדלתי את דשני, הלכו אצל דבורה ויאמ

משול בנו גם אתה, אמר להם החדלתי את תירושי, לא אמשול אני בכם, ויאמרו העצים לאטד לך אתה מלך עלינו זה אבימלך, כשם  
 ". כך אבימלך לא היו לו מעשים טובים ,לו קוצים ושאטד אילן סרק וכ

שלים, משל זה איננו רק 'החזק' מכולם בשל עוצמתו המוסרית, אלא גם בהיבט הספרותי והפסיכולוגי שנתן הנביא  נראה שמכל המ  17
הוא הנמשל. רבו הסניגוריות של חז"ל    –משפטו על אותו האיש וממילא על עצמו  את  הצליח באמצעות המשל לגרום לדוד להוציא  

ועל האופן שנסלח לו    (, שבת נו ע"אהאומר דוד חטא איננו אלא טועה"והפרשנים על דוד שנכנס למסורת כמשיח העתידי )"כל  
ביקורות קשות. ראה  דוד גם  אך לא נחסכו מ(.  ב"יומא כב ע" )ולא עלתה לו   - ועלתה לו, דוד בשתים    - שאול באחת  בניגוד לשאול: "

ים הוא החמישי, הבן השני  ל  שָ מ  ל הָ ". ושלמה בעילד, אמנון, תמר, ואבשלום  -ואת הכבשה ישלם ארבעתים  "ב: "יומא כב עגמרא  
כל פורעניות שהיו באות על דוד היו מכופלות  : "ספרי דברים פיסקא כוראה גם  .  של בת שבע ודוד )תשלומי ארבעה וחמישה ...(

ת  וא: "מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור ג". ובששה עשר  -ארבעתים    :ואת הכבשה ישלם ארבעתים, רבי חנינה אומר:  שנאמר
לדוד אתה ניאפת אחת, שש עשרה ניאפות יבואו לך, אתה  :  ה ב"אמר ליה הק  :אמר ר' יהודה בר חנינא  -הכבשה ישלם ארבעתים  

יבואו לך, ארבעתים ארבעה על ארבעה נרצחות  הכוונה לפלגשי דוד שאבשלום, הוא אחד מתשלומי    ."רצחת אחת, שש עשרה 
והקשה מכולם במדבר רבה כג יג על הפסוק: "אשר עשה לי יואב בן צרויה".    .הארבעה, חילל וכנראה גם הרג )שמואל ב פרק טז( 

 בפרשת משפטים.  לאחוז בקרנות המזבחראה שם מה עשה יואב לדוד שבגינו היה צריך למות. בדברינו 
ישעיהו הוא משל הכרם בקרן בן שמן. הנמשל כאן הוא פשוט וברור והנביא לא מותיר לנו להסתפק מי הוא הכרם  ידוע במשל    18

קַ שעליו מדובר: " ַטע ַשֲעשּוָעיו ַוי  הּוָדה נ  יש י  א  ל ו  ָרא  ש  ית י  ָבאֹות ב  ם ה' צ  רֶׁ י כֶׁ ָעָקהכ  נ ה צ  ה  ָדָקה ו  צ  ָפח ל  ש  נ ה מ  ה  ָפט ו  ש  מ  ". אבל חז"ל ו ל 
. ראה  , אלא מחילות השיתין תחת מקום המקדש בנו משל על המשל כשדרשו שהכרם במשל של ישעיהו איננו כרם במובן הרגיל

חמוקי ירכיך כמו חלאים    : שנאמר  אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שיתין מששת ימי בראשית נבראו, "א: "סוכה מט עגמרא  
זו מעשה ידי אומנותו של    - שמחוללין ויורדין עד התהום, מעשה ידי אמן   - אלו השיתין, כמו חלאים   -מעשה ידי אמן. חמוקי ירכיך  

לידידי אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה    :תניא, רבי יוסי אומר: שיתין מחוללין ויורדין עד תהום, שנאמרב"ה ...  הק
  - זה בית המקדש, ויבן מגדל בתוכו    -בקרן בן שמן. ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו. ויטעהו שרק  

  מעשה שמים ומעשה בשר ודם   דברינווכבר הזכרנו במקצת את השיתין המופלאים ב.  "אלו השיתין  -זה מזבח, וגם יקב חצב בו  
   בפרשת נשא ועוד. שלום בין איש לאשתוובדברינו   בפרשת בראשית

ל ל אֹמר  : "כב  פסוקמוטיב המשל חוזר מספר פעמים בספר יחזקאל, ראה שם פרק יב    19 ָרא  ש  ַמת י  ם ַעל ַאד  ן ָאָדם ָמה ַהָמָשל ַהזֶׁה ָלכֶׁ בֶׁ
ָאַבד כָ  ים ו  כּו ַהָימ  ל  : "רק יח פסוק בשם "משל" הוא נבואה. ובפ –" ל ָחזֹוןַיַאר  ָרא  ש  ַמת י  ת ַהָמָשל ַהזֶׁה ַעל ַאד  ים אֶׁ ל  ם ֹמש  ם ַאתֶׁ ַמה ָּלכֶׁ

יָנה הֶׁ ק  ים ת  נ י ַהָבנ  ש  ר ו  לּו ֹבסֶׁ ָני ה'  ָוֹאַמר ֲאָהּה ֲאדֹ : "פרק כא פסוק ה". עד שהעם מתלונן עליו והוא פונה לקב"ה ב ל אֹמר ָאבֹות ֹיאכ 
ים הּוא ָשל  ל מ  ַמש  י ֲהֹלא מ  ים ל  ר  ָמה ֹאמ   ". אבל משל הנשר והאארז הוא ללא ספק המרכזי בספר. ה 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%91%D7%971
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8-%D7%95%D7%93%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95


 ע"ז תש שבת המועד פסח, שיר השירים 
 

 4מתוך    4עמ'  

 

ב נֹוָצה וְ   פֹארֹות: ִים ְורַּ ָחד ָגדֹול ְגדֹול ְכָנפַּ ר אֶׁ שֶׁ ְיִהי נֶׁ ְשקֹות  וַּ יָה ָעָליו ְוָדִליֹוָתיו ִשְלָחה לֹו ְלהַּ זֹאת ָכְפָנה ָשֳרשֶׁ ן הַּ פֶׁ גֶׁ ִהֵנה הַּ

ָּטָעּה: ֲעשֹות ָעָנף ְוָלֵשאת פֶׁ   אֹוָתּה ֵמֲעֻרגֹות מַּ ִבים ִהיא ְשתּוָלה לַּ ִים רַּ ל מַּ ה ּטֹוב אֶׁ ל ָשדֶׁ ת: אֶׁ ָדרֶׁ ן אַּ פֶׁ  .....  20ִרי ִלְהיֹות ְלגֶׁ

ֲאֹדנָ  ר  ר  ֹכה ָאמַּ ל הַּ ָאִני עַּ ְלִתי  ְוָשתַּ ְקֹטף  ְך אֶׁ ֹיְנקֹוָתיו רַּ ְוָנָתִתי ֵמרֹאש  ָהָרָמה  ז  רֶׁ ָהאֶׁ ת  רֶׁ מֶׁ ָאִני ִמצַּ ְחִתי  ְוָלקַּ ָגֹבּהַּ  י ה' 

ְחָת   ְוָתלּול: תַּ ְוָשְכנּו  ִדיר  אַּ ז  רֶׁ ְלאֶׁ ְוָהָיה  ִרי  פֶׁ ְוָעָשה  ָעָנף  ְוָנָשא  נּו  ְשֳתלֶׁ אֶׁ ִיְשָרֵאל  ְמרֹום  ר  ְבֵצל  ְבהַּ ָכָנף  ָכל  ִצפֹור  ֹכל  יו 

ְשִתי ֵעץ ָלח ְוִהפְ   ָדִליֹוָתיו ִתְשֹכָנה: ְהִתי ֵעץ ָשָפל הֹובַּ ְלִתי ֵעץ ָגֹבּהַּ ִהְגבַּ ה ִכי ֲאִני ה' ִהְשפַּ ָשדֶׁ ְחִתי ֵעץ  ְוָיְדעּו ָכל ֲעֵצי הַּ רַּ

ְרִתי ְוָעִשיִתי:    21ָיֵבש ֲאִני ה' ִדבַּ

 משל האיל וצפיר העזים  –  ז-פסוקים א  חדניאל פרק 

ְתִחלָ  י בַּ ִנְרָאה ֵאלַּ ֲחֵרי הַּ י ֲאִני ָדִנֵיאל אַּ ְך ָחזֹון ִנְרָאה ֵאלַּ לֶׁ מֶׁ ר הַּ צַּ ְלכּות ֵבְלאשַּ ת ָשלֹוש ְלמַּ ְיִהי    ה:ִבְשנַּ ָחזֹון וַּ ה בֶׁ ְראֶׁ ָואֶׁ

ְמ  ר ְבֵעיָלם הַּ ִביָרה ֲאשֶׁ ן הַּ ֲאִני ְבשּושַּ ל אּוָלי:ִבְרֹאִתי וַּ ל אּובַּ ֲאִני ָהִייִתי עַּ ָחזֹון וַּ ה בֶׁ ְראֶׁ ה ְוִהֵנה    ִדיָנה ָואֶׁ ְראֶׁ י ָואֶׁ ָשא ֵעינַּ ָואֶׁ

ְגֹבָהה ֹעלָ  ֵשִנית ְוהַּ ת ְגֹבָהה ִמן הַּ חַּ ִים ְגֹבהֹות ְוָהאַּ ְקָרנַּ ָחד ֹעֵמד ִלְפֵני ָהֻאָבל ְולֹו ְקָרָנִים ְוהַּ ִיל אֶׁ ֲחֹרָנה:אַּ ת    ה ָבאַּ ָרִאיִתי אֶׁ

ִציל ִמָידֹו ְוָעָשה ִכְרֹצנֹוהָ  ְמדּו ְלָפָניו ְוֵאין מַּ יֹות לֹא יַּעַּ ְגָבה ְוָכל חַּ ֵגחַּ ָיָמה ְוָצפֹוָנה ָונֶׁ ִיל ְמנַּ ֲאִני ָהִייִתי ֵמִבין    ְוִהְגִדיל:  אַּ וַּ

ץ   ץ ְוֵאין נֹוֵגעַּ ָבָארֶׁ ל ְפֵני ָכל ָהָארֶׁ ֲעָרב עַּ מַּ ן ָחזּות ֵבין ֵעיָניו:ְוִהֵנה ְצִפיר ָהִעִזים ָבא ִמן הַּ רֶׁ ָצִפיר קֶׁ ל    ְוהַּ עַּ ִיל בַּ ד ָהאַּ ָיבֹא עַּ וַּ

ת ֹכחֹו: ֲחמַּ ָיָרץ ֵאָליו בַּ ר ָרִאיִתי ֹעֵמד ִלְפֵני ָהֻאָבל וַּ ִים ֲאשֶׁ ְקָרנַּ ת    הַּ יְַּך אֶׁ ר ֵאָליו וַּ ְרמַּ ִיְתמַּ וַּ ִיל  ל ָהאַּ ִגיעַּ ֵאצֶׁ ּוְרִאיִתיו מַּ

ת ְשֵתי ְקָר  ֵבר אֶׁ ְישַּ ִיל וַּ ִיל ִמָידֹוָהאַּ ִציל ָלאַּ ִיְרְמֵסהּו ְולֹא ָהָיה מַּ ְרָצה וַּ יְַּשִליֵכהּו אַּ ֲעֹמד ְלָפָניו וַּ ִיל לַּ  22: ָניו ְולֹא ָהָיה ֹכחַּ ָבאַּ

 וחג שמח   שבת שלום 

 מחלקי המים 

הנקראת  מים אחרונים: נדרשנו לנושא "המשל הזה" בעקבות שיר השירים רבה, המדרש המלווה את מגילת שיר השירים  

כל היודע אודות מדרשים נוספים בתנ"ך, אנא יודיענו.  וגם אותם ספק אם מיצינו    .ים מהתנ"ךשלוהסתפקנו במ  ,בשבת זו

ממשיכים נאמנים  - חז"ל נותנים את הכבוד והבכורה להמצאת המדרש לשלמה המלך, אך נראה שהם עצמם היו תלמידים

משלי חיות  דברינו    ראהועד אז    ,בע"ה נזכה להשלים.  שהגדילו במשלים משלהם, רובם סובבים סביב דמויות מלך ובן 

ראה  ובפרשת כי תשא.    משל הפדגוגוכן דברינו  , שם גם המשל של ר' עקיבא על השועל והדגים,  וישלח  בפרשת  במדרש

ב, משל החיגר והסומא בסנהדרין צא, משל הכרם שהחמיץ  על האילן עם הפירות המתוקים בגמרא תענית ה ע"  המשל

בניגוד למקרא, נראה שאי אפשר להקדיש דף אחד לנושא המשל במדרש, אלא דפים רבים    ג ט ועוד ועוד.בשמות רבה מ

     ובע"ה נזכה להוסיף ולהשלים את משלי המדרש.  ושונים, בהתאם לנושאים ולמוטיבים השונים.

 
הוא פרעה, מובס ע"י הנשר הגדול ממנו "ארך האבר מלא הנוצה" הוא נבוכדנצאר.  השני  אבל הגפן לא מצליחה לצמוח והנשר הגדול    20

המסגר והחרש בסוף בית ראשון, ולא  גלות  חת מלכות צדקיהו לאחר גלות יהויכין,  הגפן היא שארית פליטת יהודה שנשארה ת
הנשר הוא על הפרק: "רד"ק  מד בירמיהו. עוד לפירוש משל הנשר ביחזקאל, ראה -הצליחה לשרוד. ראה סוף מלכים ב וכן פרקים מ

הוא משל להר   -וצמרת הארז  ..  א ארץ ישראל  הלבנון הי  -בא אל הלבנון  ...  משל לנבוכדנצר מלך בבל כי הנשר הוא מלך העופות  
זה משל    -ויקח מזרע הארץ  ...  והוא משל ליהויכין ונער רך היה במלכו  ...    -את ראש יניקותיו קטף  ...  ציון שהוא בית המלוכה  

 וכו' ". ראה פירושו בהרחבה שם. לצדקיהו שהיה מזרע המלוכה 
לחזור בשיבת ציון לארץ ולשוב להכות שורשים בארץ. ראה שוב פירוש    צמרת הארז היא שארית הפליטה שגלתה לבבל ועתידה  21

ראש יונקותיו    -ף  ומראש יונקותיו רך אקט...  מאותה צמרת הארז שנקטפה והוסרה ממקומה    -ולקחתי אני מצמרת הארז  : "שם  רד"ק
ישראל    -ושכנו תחתיו  ...  לה  יו שהיה מתחכמ  -והיה לארז אדיר  ...    והרך הזה הוא זרובבל בן שאלתיאל בן יהויכין...  הוא יהויכין  
 . )אבל נשאר בבבל והתנבא משם( ". בכך הקדים יחזקאל את נביאי בית שני: חגי, זכריה ומלאכיישכנו בצלו

סיפור שצריך לפענח את הנמשל שלו. ראה -משל אצל הנביאים הוא חיזיון או נבואה בהם נאמרים הדברים במפורש ולא משל  22
הלשון של שיר השירים רבה, בנבואת ישעיהו יד ד על בבל, יחזקאל פרק יב על החזון עצמו, פרק יח על שכר    "המשל הזה", כמטבע

סיפור אלגורי שיש לו נמשל. דניאל עצמו מתקשה שם לפענח את הנמשל, עד  -חזון שהוא משל-ועונש ועוד. כאן, בדניאל, יש משל
ואילו צפיר העיזים הוא מלכות יוון. כל זה לא מנע מחז"ל ליצור משל  שגבריאל המלאך מסייע לו להבין שהאיל הוא מלכות פרס  

  ... ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה   :אמר רבי טרפון על משל, בוויכוח הלכתי בבית המדרש בין ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי: "
ויך את האיל וישבר את שתי קרניו ולא היה  ...   ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב  .זה עקיבא -ועשה כרצונו והגדיל 
 (. ספרי במדבר פרשת חקת פיסקא קכד" )זה יוסי הגלילי - ולא היה מציל מידו ... כח באיל לעמוד לפניו  
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