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אברום רותם ,אוגוסט .2018

המושג "חכמה" במקרא ,ובמאמרון זה נדבר על המקרא לבדו ,מכמין בתוכו תעלומה .יש לנו מלך אדיר,
שלמה בן דוד ובת-שבע ,בעל עושר אגדי ,ניחן בכישרון מדיני יוצא דופן ,בהכרה בינלאומית גורפת ,ובעיקר
"הנֵּה נ ַָת ִתּי ְל לֵב חָ כָם וְ נָבוֹן אֲ שֶׁ ר כָּמוֹ ל ֹא הָ יָה ְל ָפנֶי וְ ַאחֲ ֶרי ל ֹא יָקוּם
בחכמה יתרה ,עם הבטחה אלוהית " ִ
כָּמוֹ ".
אך במקביל נמצא הנמכה משמעותית של המושג "חכמה" ,ובהשפלת שלמה המלך עוד בחייו ,התפוררות
ממלכתו האדירה והיציבה ,וסילוקו המסתורי מפנתיאון הזיכרון הלאומי המקראי בהמשך ספרי המקרא,
מלבד אזכורו כבונה מקדש מוכשר ולא מאיים ,ובספר עזרה ונחמיה גם כחוטא רחמנא ליצלן ,מבחינת ראו
הוזהרתם.
לאורך המקרא כולו ,המושג "חכמה"" /בינה"" /דעת" מתאר תכונות אינטלקטואליות ורגשיות ,ו/או
כישורים מיוחדים של אדם ,כפי שאנו מבינים זאת כיום פחות או יותר .לצד זה ,במספר מופעים קטן במקרא,
נמצא שהמושג משמש גם לתאור "חכמת האל" ,היודעת את סודות הבריאה ונבראותיה ,שחורגת מההכללות
הבנאליות המוכרות לכל )"הכל-יכול" ,עושה ניסים ומוציא ממצרים( .אך העניין מסתבך כשסופר אלמוני,
מערב בספר מלכים המקראי בין שתי חוכמות אלו ,חכמת האל וחכמת האדם ,ואין לך חטא תאולוגי ,לימים
יהודי ,גדול מזה ,שאכן זוכה מיד לתגובה מקראית הולמת -לטאטא זאת למחשכים.
בקריאה חפה מהקליפות התאולוגיות הפרשניות שעוטפים את דעתנו מילדותינו ,בכל הכתוב והמדובר במלך
החכם מכל אדם בכתבים בתר מקראיים ,שבטעות מיוחסים לא פעם לטקסט המקראי עצמו ,ניתן להבחין
שמדובר בחיקוי לנוהג מצוי בממלכות והתרבויות במזרח התיכון דאז )האלף הראשון לפני הספירה( .המלך
האנושי הוא גם האל ,או לפחות בן-בית וידיד קרוב ,בעל תכונות על-אנושיות ואף אלוהיות ,ודאי אם המלך
בולט ,כריזמטי ורב פעלים ורב שנים .ברוח זו נקרא בספר מלכים אודות שלמה המלך שניחן לא רק בעושר
אגדי כיד הדמיון המזרחי ,קשרים בינלאומיים ענפים ,חוזק צבאי )אמנם ,נעבעך ,בחסות החתן פרעה(,
והערצה והוקרה של ממש של כל הגויים מסביב שעולים אליו לראות את הפלא האנושי  -אלא גם מיוחסת
לו חכמה שבעקרון משיקה לחכמת האל ,ולא של אדם בשר ודם.
ייחוס חכמת אל לבן-אנוש היא צרימה בוטה לקולות המקרא ,שקוראים באינסוף אופנים לאורך ספרי
המקרא ,להתיישר על פי הקו שאין אל מלבד האלוהים העברי )לימים -יהודי( ,ושלילה מוחלטת לייחס
תכונות הנחשבות אלוהיות לאדם ,וודאי להפך ,לא רק בצורה חיצונית ותכונות מוכרות כמו כעס ,קנאה
וחמלה ,אלא בתכונות של "חכמת אל" שמאפיינות חכמת בריאת עולם על נבראותיו ומימושם.

על "חכמת האל" במקרא
מאפייני "חכמת האל" ,מעבר לבנליזציה של כל יכול וכד' ,כוללים במקרא ידע אינסופי ונצחי ,שליטה
מוחלטת בכל המתרחש בעולם והחברה האנושית בפרט ,ויכולת מימוש והגשמה חומריים בלתי מוגבלת ,גם
מחוץ לחוקי הטבע .להלן שני מקורות מקראיים משמעותיים בעניין )שכן ישנם מקומות נוספים שגם בהם
ניתן ,באילוץ מסוים ,למצוא מאפיינים דומים(.
א.

"טוב מאד"  -מעשי הבריאה בידי האלוהים ,שנעשים בחכמה אלוהית ,הם "טוב מאד"
)בראשית א'( .זה מתקשר בהלימה מרתקת למושג "טוב" ו"-רע" שבהמשך שם" :עֵ ץ הַ חַ יִּים
בְּ תוֹ הַ גָּן וְ עֵ ץ הַ דַּ עַ ת טוֹב ו ָָרע" ,שניתן להבינה ללא צורך בהפלגה בדמיון  -כיסוד הבריאה" ,עץ
החיים" ,שמכיל בתוכו את סך הידע האולטימטיבי עליו מושתת העולם] ,מ[טוב ו]עד[ רע –
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ִיתם כֵּא ִהים י ְֹדעֵ י טוֹב
כלומר ,הכל" .כִּ י יֹדֵ עַ אֱ ִהים כִּ י בְּ יוֹם אֲ ָכ ְלכֶם ִממֶּ נּוּ וְ נִפְ ְקחוּ עֵ ינֵיכֶם וִ ְהי ֶ
ו ָָרע" .בדיעבד נמצא ,שאפשר להרגע ,שכן האל המקראי יודע נפש האדם ,והוא לא הפקיר באמת
את כלל סודות חכמת הבריאה בידי האדם הקטן והחמדן שלעמל יולד ,אלא העניק לו בערמה
ידע להתעלות רוחנית ,אם יחפוץ באמת בכך .אך למורת רוחו של האל ,וכך גם יודעים כולנו
היום ,שרוב רובם של בני האדם לא ישכילו לדעת למעשה מה יש לכל אחד בידיו ואיך להשתמש
בו לטובת העולם ,על כל נבראותיו שהם ה ְמדַ בֵּ ר ,החי ,הצומח ,והדומם .הם יעדיפו לשרת את
האגו הקטן והתאוותן שרוצה רק לעצמו עוד ועוד.
ב" .הַ גֵּדִ ,אם-יָדַ עְ ָתּ בִ ינָה"  -המקום השני המשמעותי במקרא אודות חכמת האל ,נמצא בספר איוב ,בו
האל סופג הטחת האשמות קשות מצד איוב שאיבד הכל – כל משפחתו ,כבודו ,מעמדו וכל רכושו .אמנם
חבריו שיושבים עמו בסבלו ,לא מסכימים עמו ,ומטיחים באיוב שאל לו לדבר ולחשוב שהאל טועה ,או
מזניח את דבקיו ,אך הם מדברים מתוך אי -ידיעה והבנה של אופן פעולת האל ,ולכן הם ננזפים בידי
שמיים .אולי אמרו את "הדברים הנכונים" ,אך מתוך בורות ,ולא ידיעה של מהותם .אין לרעיו,
המסמלים את המאמין השגור ולא המעמיק ,את התבונה הנדרשת ,אלא לוקים בקנאות ודבקות בבנאלי
ובשטחיות הדתית הטוענת ,שאם קורה לך משהו רע סימן שאתה רע ,או לפחות עשית מעשים רעים.
עיקר ספר איוב מתמקד בתשובת האל לביקורת של איוב ,שניתן לסכמה במילים אחדותִ " :מי זֶה,
מַ ְח ִשׁי עֵ צָ ה בְ ִמלִּין בְּ לִי-דָ עַ ת .הַ גֵּדִ ,אם-יָדַ עְ ָתּ בִ ינָה ".במילים אחרות – ,אין בידיך הידע ,החכמה
האלוהית כדי שתוכל בכלל להבין את מה שנראה בעינך כחוסר צדק ,unfair ,התעלמות ,הזנחת הצדיק
לסבלות החיים וכיוצא באלה .כל תשובת האל לאיוב מסתכמת בתאור פואטי מופלא של פלאי הבריאה,
ואין כמו דברי הגשש החיוור לתאר את הלקח מכך" :מי אתה ,מי אתה יבחוש בן שלולית ,מיקרוב בן
דומן" להדגים ,שלא רק שאין בידך את הידע האלוהי הדרוש להבין כיצד פועל העולם ,אין בידך את
הפוטנציאל והבשלות להכיל את הבינה הנדרשת כדי לדעת זאת.
חכמת האל על פי המקרא היא אם כן  -הידע לברוא ולתחזק את העולם ,ולנהל את הנבראות כלם ודרך
חייהם .ומכאן נסב את מבטנו על החכמה האנושית:

על החכמה האנושית במקרא
לאורך המקרא מספר בראשית ועד ספר דברי הימים ,המושג חכמה ונגזרותיה כמו בינה ודעת מכסה כל מה
שעולה על דעתנו גם היום אודות המושג :ספר משלי )פרק א'( מסכם עבורנו כבר בפתיחתו חלק גדול מתפיסת
החכמה שנמצא במקרא ,ואין להשתומם איפה ,מדוע הפסוק הראשון הפותח את הספר )בין אם הוא תוספת
מה בֶ ן דָּ ִו֑ד ֝ ֗מֶ ֶל
זרה מאוחרת ,ובין אם כך המקור( ,הוא ייחוס ספר משלי לשלמה המלך בכבודוִ֭ " :מ ְשׁלֵי ְשׁ ֣ ֹ
י ְִשׂ ָר ֵ ֽאל" .אכן ,אין כחכם האולטימטיבי שלא היה ולא יהיה עוד כמוהו ,המתאים ביותר לכתוב את ספר
משלי המלא בשבחי החכמה.
מוּסר הַ ְשׂ ֵכּ֑ל ֶ ֥צדֶ ק ֝וּ ִמ ְשׁ ָ֗פּט
וּמוּסר ֝ ְלהָ ִ֗בין ִא ְמ ֵר֥י בִ ינָ ֽה ֭ ָל ַקחַ ת ַ ֣
ָ֑
תמצית החכמה על פי משלי היא" :ל ַָד֣עַ ת חָ כְ ָ ֣מה
וּמזִ ָ ֽמּה :י ְִשׁ ַ ֣מע ֭חָ כָם וְ י֣ וֹסֶ ף ֶל ַ֑קח ֝ ְונ ָ֗בוֹן ַתּ ְחבֻּל֥ וֹת י ְִקנֶ ֽה :לְהָ ִ ֣בין ֭מָ שָׁ ל
אי֣ם עָ ְר ָ ֑מה ֝ ְל ֗ ַנעַ ר ַדּ֣עַ ת ְ
ָתת לִפְ ָת ִ
וּמֵ ישָׁ ִ ֽרים :ל ֵ ֣
מוּסר אֱ וִ ִיל֥ים ָבּֽזוּ".
אשׁית ָדּ֑עַ ת חָ כְ ָ ֥מה ֝וּ ֗ ָ
ִיצה ִדּבְ ֵר֥י ֝חֲ כ ִָ֗מים וְ ִחיד ָ ֹֽתם :י ְִר ַ ֣את ֭ה' ֵר ִ ֣
וּמל ָ ֑
ְ
ומכאן ללקט חלקי מאד )כי כמות אזכור החכמה בספרי המקרא היא עצומה( ממספר ספרים במקרא אודות
החכמה האנושית המקראית:


יוסף ,שמוכר בשרידותו המפלאה כעבד ממוצא זר נטול זהות ומעמד ,ועלייתו המטאורית לסגן שליט
מצרים ,מתואר כ֖ ִ " -אישׁ נ ָ֣בוֹן וְ חָ ָכ֑ם" )בראשית מא(



כמו בתאור חכמת בנית המקדש בהשראת שלמה ובפיקוחו ,כך נמצא גם באמנים העוסקים בבניית אוהל
שׁב
מועד וחפצי הקדושה בו ,חכמה ככישרון ייחודי ,כשרון עיצובי ,תכנוני וביצועי בפיסול ובניה" :ל ְַח ֖ ֹ
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ָאכֽה :וַאֲ ֞ ִני ִהנֵּ ֧ה
חשֶׁ ת :וּבַ חֲ ֥ ֹרשֶׁ ת ֶ ֛אבֶ ן לְמַ ֖לּ ֹאת וּבַחֲ ֣ ֹרשֶׁ ת ֵע֑ץ ַלע ֲ֖שׂוֹת בְּ כָל ְמל ָ
מַ חֲ שָׁ ֹ֑בת ַלע ֲ֛שׂוֹת בַּ זּ ָ ָ֥הב וּבַ ֶכּ֖סֶ ף וּבַ ְנּ ֽ ֹ
ית " )שמות ל'א(  .בהמשך ,כך גם מתואר רב האמן בצלאל בן
שׁר צִ וִּ ִ ֽ
ָת ִתּי חָ כְ ָ ֑מה וְ עָ ֕שׂוּ ֵ ֖את כָּל־אֲ ֶ ֥
) (...נ ַ ֣
קּדֶ שׁ" )שמות
ָל־מ ֶ ֖לאכֶת ֲע ֹב ַד֣ת הַ ֑ ֹ
שׂת ֶ ֽאת־כּ ְ
וּתבוּ ָנ ֙ה בָּ ֔ ֵהמָּ ה ל ַָד֣עַ ת ַל ֲע ֔ ֹ
אורי֣ ִ " :אישׁ חֲ כַם ֵ֗לב אֲ שֶׁ ר֩ נ ֨ ַָתן ֜ה' חָ כְ ָ ֤מה ְ
שׁ־לוֹ לְהָ ִ ֥כין ֶ ֖פּסֶ ל ֥ל ֹא י ִֽמּוֹט )ישעיהו מ'(
ם יְבַ ֶקּ ֔
ל'ו( ,או למשל עוד דוגמה לאמן כחכם" :יִבְ ָ ֑חר חָ ָר֤שׁ חָ ָכ ֙


השוואת חכמה יתרה ,חכמת המלך דוד ,לחכמת מלאך אלוהים ,שהיא יותר חנופה מאשר דבר אלוהים
כמו אצל שלמה .כזכור )שמואל י'ד( ,יואב בן צרויה משבח את חכמת דוד המלך ,שגילה את המזימה
שרקח עבורו עם שחקנית ,האשה התקועית המתוארת "אשה חכמה"" :וַאדֹנִ ֣י חָ ָ֗כם כְּ חָ כְ מַ ֙ת מַ ל ַ ְ֣א
הָ אֱ ִ֔הים ל ַָד֖עַ ת ֶ ֽאת כָּל אֲ ֶ ֥שׁר בָּ ָ ֽא ֶרץ"



חכמה אנושית היא גם יועץ חכם -למשל ,חלק מהעילית החברתית שהוגלתה מירושלים לבבל )ישעיהו
ג'(

נמצא שניתן לתמצת את סך תכונות החכמה האנושית המקראית לאורך ספרי המקרא כלם ,כך :איש חכם
הוא זה הפועל בהגינות ,בהגיון ,כמו גם בערמומיות והתמצאות בהלכות ניתוב יחסים בינאישיים לטובתו,
בחברה ובשלטון ,כמדינאי ,כמנהיג ,כשופט נאמן לצדק ,כלוחם אסטרטג מוצלח ,יועץ למנהיגים ואחרים,
בעל כישרון מיוחד בבניה ,עיצוב ופיסול ,מכבד את משפחתו וסביבתו ,בעל ענווה רוחנית ואינטלקטואלית,
ובעיקר -ירא את אלוהים ,כשהניגוד לו ,זה הנחשב ללא חכם הוא זה שרואה עצמו עליון ,מתנשא ואינו מכיר
באל כמקור הכל.
ועתה נראה כיצד חכמת האל מזה וחכמת האדם מזה מתערבבים אצל שלמה המלך.

שלמה המלך ַ -ויּ ְֶחכַּ ם ִמ ָכּל־הָ אָ דָ ם
שלמה המלך הוא דמות ייחודית במקרא .גם הקנאים לכל אות ואות ולקדושתו יודו ,שההפלגות אודות
כישוריו ועוצם ממלכתו ,גובלות בהגזמות אגדתיות ,ואינם אלא משל .מלך אדיר ,עשיר מופלג ומשפיע,
שהגויים מסביב עולים אליו לראות את הפלא האנושי המהלך ַ " -ו ָיּבֹאוּ ִמכָּל הָ עַ ִמּים ל ְִשׁמֹעַ ֵאת חָ כְ מַ ת ְשׁ מֹה
מֵ ֵאת כָּל מַ ְלכֵי הָ ָא ֶרץ".
תפיסה זו מתחזקת עוד יותר לנוכח ברכת האלוהים אליו :האל שואל את שלמה לרצונו ,ושלמה עונה לו:
"וְ נ ַָת ֨ ָתּ לְעַ בְ ְדּ ֜ ֵל֤ב שֹׁמֵ ַ ֙֙ע ל ְִשׁ ֹ֣פּט ֶ ֽאת עַ ְמּ ֔ לְהָ ִ ֖בין ֵ ֽבּין ֣טוֹב ל ְָר֑ע ִ ֣כּי ִ ֤מי יוּ ַכל֙ ל ְִשׁ ֹ֔פּט ֶאת עַ ְמּ ֥ הַ כּ ֵָב֖ד הַ זֶּ ֽה".
אז עונה לו האל ,מן הסתם בהתכתבות סמויה עם "טוב ורע" מבראשית )פרק ב'( שמומרים כאן למשפט צדק
"הנֵּה נ ַָת ִתּי ְל לֵב חָ כָם וְ נָבוֹן אֲ שֶׁ ר כָּמוֹ ל ֹא־הָ יָה לְ ָפנֶי וְ ַאחֲ ֶרי ל ֹא־יָקוּם כָּמוֹ ׃".
בלב חכם ונבון שיודעִ :
מהכתוב נראה שלכאורה מדובר על חכמה עילאית המוגבלת לעשיית משפט צדק ,אך המשך הטקסט מראה
שהתוצאה חורגת בהרבה מחכמת שופט צדק המבחין בין טוב לרע:
יתן הָ אֶ זְ ָר ִחי וְ הֵ ימָ ן
וּמכֹּל חָ כְ מַ ת ִמצְ ָריִם׃ ַויּ ְֶחכַּם ִמכָּל הָ ָאדָ ם מֵ אֵ ָ
"ו ֵַתּ ֶרב חָ כְ מַ ת ְשׁ מֹה מֵ חָ כְ מַ ת כָּל־בְּ נֵי קֶ דֶ ם ִ
וְ ַכ ְלכֹּל וְ דַ ְרדַּ ע בְּ נֵי מָ חוֹל ַוי ְִהי ְשׁמוֹ בְ כָל הַ גּוֹיִם סָ בִ יב׃ ַויְדַ בֵּ ר ְשׁ שֶׁ ת אֲ לָפִ ים מָ שָׁ ל ַו ְי ִהי ִשׁירוֹ חֲ ִמשָּׁ ה ו ָָאלֶף׃ ַויְדַ בֵּ ר
עַ ל־הָ עֵ צִ ים ִמן הָ ֶא ֶרז אֲ שֶׁ ר בַּ לְּבָ נוֹן וְ עַ ד הָ ֵאזוֹב אֲ שֶׁ ר יֹצֵ א בַּ ִקּיר ַויְדַ בֵּ ר עַ ל הַ בְּ הֵ מָ ה וְ עַ ל הָ עוֹף וְ עַ ל הָ ֶרמֶ שׂ וְ עַ ל הַ דָּ גִ ים׃
ַו ָיּבֹאוּ ִמכָּל הָ עַ ִמּים ל ְִשׁמֹעַ ֵאת חָ כְ מַ ת ְשׁ מֹה מֵ אֵ ת כָּל מַ ְלכֵי הָ אָ ֶרץ אֲ שֶׁ ר שָׁ ְמעוּ ֶאת חָ כְ מָ תוֹ׃ )מלכים א ,ה(.
בפסוקים אלה אנו עדים לנסיון להנחיל לשלמה המלך תכונות על-אנושיות .טקסט זה מצביע על עוצמתו
וחכמתו ,שמאששים את עצמת ייחוס תכונות המלך האדיר לאל ,לא פחות.
מהטקסט המקורי במלכים א' פרקים ב'-י' נוכל להסיק שחכמת שלמה היא:


מדינאי ממלוח שיודע את הוא עושה ,וצופה את מעשי יריביו ומקדים תרופה למכה.



חכם גדול יותר מכל אנשי הארצות סביב ,כולל כל החכמים הידועים אז.

ככה יעשה לאיש שנאמר עליו ויחכם מכל אדם

אברום רותם

-3-



מושא להערצה במדינות אחרות ,שעולים אליו לרגל ממרחקים.



מכיר כמות בלתי נתפסת של משלים חידות ושירים .מדובר בתאור של פנומן יחיד ומיוחד.



מכיר את כל /חלק גדול של הנבראות ,עד כדי כך שהוא יודע אודות ואולי אף לדבר עם כל אחת
ואחת מהן – מכל הצומח והחי בארץ ,בשמיים ובמים.



"רואה" ללבב של האנשים ,לא רק מראה העיניים.



ובקיצור ,אם ננקוט בלשון המקרא ,גם אם לא כוונה לשלמה אלא לאביו דויד " -ל ַָד֖עַ ת ֶ ֽאת כָּל אֲ ֶ ֥שׁר
בָּ ָ ֽא ֶרץ".

התכתבות המקרא עם חכמת שלמה שעלולה להיתפס כאלוהית
אמנם המקרא אינו מתכחש להבטחה של אלוהים לשלמה ,שהעניק לו חכמה על-אנושית ,אך ייתכן שסיפור וותיק
זה בספר מלכים א' ,יחסית לספרים אחרים במקרא ,גרם לכך שהגדרת חכמה אנושית תתעלם במכוון מתכונות
חכמת שלמה שהוזכרו כאן למעלה ,וודאי וודאי שמתעלם מהתכונות האלוהיות שמשולבות בחכמה כזו ,כמו ידע
אינסופי אודות הבריאה ונבראותיה )"לדבר על" )שפה?( מגוון עצום של בעלי חיים ,הכרת כל צמח ועץ(.
התעקשות המקרא לספר על מפלת המלך שלמה עוד בחייו ,הרוחנית כמו גם המדינית ,פנים וחוץ ,קשורה מן
הסתם באופן מאד בולט לחכמה העל-אנושית שניתנה לו מפי הגבורה ,מתוך חשש שחכמה זו עלולה להיתפס
ִיתם כֵּא ִהים "...או אף בגרסת
כגרסת ספר בראשית "כִּ י יֹדֵ עַ אֱ ִהים כִּ י בְּ יוֹם אֲ ָכ ְלכֶם ִממֶּ נּוּ וְ נִפְ ְקחוּ עֵ ינֵיכֶם וִ ְהי ֶ
מלכים א'ַ " :ו ִיּגְ דַּ ל הַ מֶּ ֶל ְשׁ מֹה ִמכֹּל מַ ְלכֵי הָ אָ ֶרץ ְלעֹשֶׁ ר וּלְחָ כְ מָ ה׃ וְ כָל הָ ָא ֶרץ ְמבַ ְק ִשׁים ֶאת פְּ נֵי ְשׁ מֹה ל ְִשׁמֹעַ אֶ ת
חָ כְ מָ תוֹ אֲ שֶׁ ר נ ַָתן אֱ ִהים בְּ לִבּוֹ"
אין לנו אלא להתפעל מהטקטוניקה התת -קרקעית שעליו מושתת המקרא ,לתקן סטיות תאולוגיות ,או שעלולות
להתפרש ככאלה ,כעניין חכמת שלמה כאן ,שהיא דוגמה אחת לכך .כך נמצא את הנמכת המושג חכמה באמצעות
ההתמרה של חכמה מידע אינסופי אודות הבריאה ונבראותיה ,לתכונות אנושיות כמעט שגרתיות ,היפות לכל
דבק באל הנשגב והבלתי מושג ,באמצעות יראת האל דבקות וצדקה:


אשׁית חָ כְ מָ ה י ְִר ַאת יְהוָה שֵׂ כֶל טוֹב ְלכָל עֹשֵׂ יהֶ ם ְתּ ִהלָּתוֹ עֹמֶ דֶ ת לָעַ ד) .תהילים קיא(
ֵר ִ



ְמ ֶל ֵ ֑תּן וְ צִ ְד ָק ְת ֥ לְבֶ ן ֶ ֽמ ֶל ) :תהלים עב(
מה ,א ִ֗הים ִ֭מ ְשׁפָּטֶ י ל ֶ ֣
ל ְִשׁ ֨ ֹ



אשׁית דָּ עַ ת חָ כְ מָ ה וּמוּסָ ר אֱ וִ ילִים בָּ זוּ) .משלי א'(
י ְִר ַאת יְהוָה ֵר ִ



ְתּ ִחלַּת חָ כְ מָ ה י ְִר ַאת יְהוָה וְ דַ עַ ת ְקד ִֹשׁים בִּ ינָה) .משלי ט'(



ם יֵ ֣לְכוּ ֔ ָבם וּפ ְֹשׁ ִ ֖עים י ִָכּ ְ֥שׁלוּ ָ ֽבם) .הושע י'ד(
ם וְ יָ ֵ ֽ֣בן ֔ ֵאלֶּה נ ָ֖בוֹן וְ יֵ ֽ דָ ֵע֑ם ִ ֽכּי ְישָׁ ִ ֞רים דַּ ְר ֵכ֣י ֗ה' וְ צַ ִדּ ִקי ֙
ִ ֤מי חָ ָכ ֙



נסיון מעניין נוסף ,נמצא בסיפור המוזר אודות חנוך בן ירד המסתורי )בראשית ה( ,שעשוי להיות
התכתבות עם חכמת שלמה הבעייתית תיאולוגית .הטקסט המקורי לא ידוע לנו) ,אלא ,אולי ,הדהוד
בספרים מאוחרים במאות שנים לפחות ,בספרי חנוך החיצוניים( ,ששונה כנראה על ידי עורך /מעתיק
אלמוני שהזדעזע תאולוגית מהסיפור אודות חנוך ששאב את ידיעותיו מן השמיים ,ולכן נמצא את
הפסוק הסתום ולא מפורטַ " :ויּ ְִתהַ ֵ ֥לּ חֲ נ֖ וֹ ֶאת ָ ֽהאֱ ִ ֑הים וְ ֵאי ֕ ֶננּוּ ִ ֽכּי ל ַ ָ֥קח א ֹ֖תוֹ אֱ ִ ֽהים" )בראשית ה( .נראה
שהטקסט המקראי לא מאפשר קיומו של אדם עם חכמה החורגת מחכמה אנושית ,ולכן הוא מורחק
לשמיים ,הרחק מבני האדם האחרים ,מחוץ להוויה האנושית החומרית.

הדרת שלמה מפנתאון החשובים ,והפיכתו לפלקט
הטקסט המקראי ,שכנראה מצא חובה לתקן את הרושם שמותירה חכמת שלמה עוד בימי חייו ,ולא בדיעבד,
עושה את העבודה :המקרא בונה בהדרגה את חכמת שלמה עד דרגת חכם מכל אדם ,ומיד מתחרט ומדרדרו
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בחטף לבירא עמיקתא .שלמה מוזכר בעת לידתו לדוד ובת-שבע )שמואל ב'( -שמו שלמה "ואדני אוהבו" .מיד
עם המלכתו )מלכים א ,ב'( מגיע לשיא הפעילות כמלך אדיר ,עשיר ומצליח ,ומשם )מפרק י'א ואילך( הדרדרות
עד כדי חטא שאין ממנה חזרה .עובדה היא ,שלאחר מות שלמה הוא נעלם כמעט לגמרי ונשכח ,ואם מוזכר
– נפקדת חכמתו ,בעצם נשכחת ומושכחת ,שכזכור היא חכמה שלא הייתה ולא תהיה כמוה.
בהמשך הספרים ממלכים א' ,מוזכר שלמה רק בהקשר כבונה בית המקדש) מלכים ב'( .מכל הנביאים לא
נמצא אלא באזכור בודד של ירמיהו )פרק נ'ב( שמצטט למעשה את מלכים ב' )פרק כה( .שלמה החכם מכל
אדם נעדר מספרי נביאים אחרים .אפילו ספרי נחמיה ועזרה ,שניכר שהם מכירים את הסיפור ממלכים ,ואין
בידם מקור נוסף ,מוזכר שלמה פעמים רבות כבונה המקדש ,שדור לפניהם נהרס ונבזז ,ובין השאר מוזכר
שלמה המלך כחוטא ,כדוגמה שלילית להזדהות והערצה .שלמה מוזכר בשיר השירים כתפאורת רקע של
מלך פלקטי  -לא בחכמתו ועוצמתו המדינית .כך גם בספר דברי הימים )המאוחר בהשוואה לשאר ספרי
המקרא( ,שמזכיר אמנם את שלמה פעמים רבות ,אך ישנה תחושה שהוא דבק בטקסט של ספר מלכים א',
אך מפליג על פי האג'נדה הדתית-כהנית שלו ,אודות מלך אוהב אלוהים ,מוצלח במשפט וכבונה המקדש,
וממעיט בשבחי חכמתו המתוארת "כחכמה ומדע" ,באופן מאד כללי ולא מחייב.

ככה יעשה לאיש החכם מכל אדם
כך נמצא שחכמתו הבלתי נתפסת והייחודית מכל אדם ,מאיימת מדי במקרא ,שממהר לטשטשה ולהעלימה.
כך חולפת תהילת עולם גם לחכמה אנושית שהתעלתה לכדי חכמת האל .וכל מה שנותר הוא ,אם נשתמש
בעגה המקראית " ,כִּ י עָ פָר ַא ָתּה וְ ֶאל עָ פָר ָתּשׁוּב" .או במילים אחרות -אלוהים כאדם ,או אדם כאלוהים –
לא בבית ספרנו המקראי!
אך אין זה סוף המעשה! אפילו בקרב היהדות על גלגוליה לאורך המילניומים ,לא ניתן היה להחניק לגמרי
את הצורך הכל כך אנושי ובלתי ניתן להסתרה של ממש ,למצוא משותף בין אדם לאל ,כדי לאפשר להתקשר
אליו באופן עמוק הרבה יותר מתפילות ופולחן שגרתי ,למרות הנסיונות החוזרים ונשנים להדיפת נטיה
אנושית זו על ידי מנהיגי היהדות לדורותיהם .כך נברא המשיח בעולם היהודי במרוצת הדורות על גלגוליו
השונים ,דמות אנושית בעלת תכונות אלוהיות כאלה ואחרות ,שמעמעת ומטשטשת את הגבול בין אל לאדם,
שמצא מקום של כבוד בין הגויים .אך זה כבר סיפור שחורג בהרבה מדיוננו כאן.
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