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  חכם מכל אדם"וי" -ככה יעשה לאיש שנאמר עליו 
  .2018אברום רותם, אוגוסט 

  

, יש לנו מלך אדירמקרא לבדו, מכמין בתוכו תעלומה. ובמאמרון זה נדבר על ההמושג "חכמה" במקרא, 

, בהכרה בינלאומית גורפת, ובעיקר יוצא דופן בכישרון מדיניניחן עושר אגדי, בעל  שבע,-שלמה בן דוד ובת

ָיקּום  ָהָיה ְלָפֶני ְוַאֲחֶרי לֹא "ִהֵּנה ָנַתִּתי ְל ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹו לֹא"מה יתרה, עם הבטחה אלוהית כחב

"   . ָּכמֹו

התפוררות עוד בחייו,  מלךהשלמה  בהשפלתואך במקביל נמצא הנמכה משמעותית של המושג "חכמה", 

 בהמשך ספרי המקרא, הזיכרון הלאומי המקראיפנתיאון סתורי ממה ווסילוקממלכתו האדירה והיציבה, 

, מבחינת ראו רחמנא ליצלן גם כחוטאובספר עזרה ונחמיה , ולא מאייםמוכשר  כבונה מקדש ומלבד אזכור

  .הוזהרתם

   

ו/או מתאר תכונות אינטלקטואליות ורגשיות, "/ "בינה"/ "דעת" חכמה"לאורך המקרא כולו, המושג 

, במקרא קטןכפי שאנו מבינים זאת כיום פחות או יותר. לצד זה, במספר מופעים של אדם, ים מיוחד כישורים

הכללות שחורגת מההיודעת את סודות הבריאה ונבראותיה, , "חכמת האל"גם לתאור  נמצא שהמושג משמש

 ,אלמוני סופרהעניין מסתבך כשאך  . )עושה ניסים ומוציא ממצרים ,"יכול-הכל"( בנאליות המוכרות לכלה

תאולוגי, לימים טא חואין לך  ,האדםחכמת האל ו חכמתבין שתי חוכמות אלו, בספר מלכים המקראי ערב מ

   לטאטא זאת למחשכים.- הולמת מקראיתלתגובה  אכן זוכה מיד, שגדול מזה ,יהודי

  

בכל הכתוב והמדובר במלך  ,מילדותינו עוטפים את דעתנואולוגיות הפרשניות שבקריאה חפה מהקליפות הת

ניתן להבחין שבטעות מיוחסים לא פעם לטקסט המקראי עצמו, כם מכל אדם בכתבים בתר מקראיים, הח

המלך  .(האלף הראשון לפני הספירה) ממלכות והתרבויות במזרח התיכון דאזבמצוי  חיקוי לנוהגב שמדובר

 המלךדאי אם ואנושיות ואף אלוהיות, -בעל תכונות על, קרובבית וידיד -בן, או לפחות הוא גם האלהאנושי 

עושר בלא רק  שניחןמלך ברוח זו נקרא בספר מלכים אודות שלמה ה. בולט, כריזמטי ורב פעלים ורב שנים

, )בחסות החתן פרעה ,נעבעך, אמנם(כיד הדמיון המזרחי, קשרים בינלאומיים ענפים, חוזק צבאי אגדי 

מיוחסת אלא גם  - פלא האנושישעולים אליו לראות את ה של כל הגויים מסביבשל ממש והוקרה והערצה 

  . בשר ודם אדם לשלחכמת האל, ולא  משיקהשבעקרון חכמה לו 

לאורך ספרי  קולות המקרא, שקוראים באינסוף אופניםצרימה בוטה לאנוש היא -ייחוס חכמת אל לבן

לייחס  ושלילה מוחלטת, יהודי) -העברי (לימים להתיישר על פי הקו שאין אל מלבד האלוהים, המקרא

חיצונית ותכונות מוכרות כמו כעס, קנאה  לא רק בצורה, , וודאי להפךלאדם אלוהיותהנחשבות ונות תכ

  .םומימוש ועל נבראותי עולם בריאת מתכחשמאפיינות תכונות של "חכמת אל" , אלא בוחמלה

  

  על "חכמת האל" במקרא 
, שליטה ונצחיופי ידע אינסכוללים במקרא מעבר לבנליזציה של כל יכול וכד',  ,"חכמת האל"מאפייני 

גם בלתי מוגבלת,  יםחומרי והגשמה ויכולת מימוש רה האנושית בפרט,חבמוחלטת בכל המתרחש בעולם וה

שכן ישנם מקומות נוספים שגם בהם ( בעניין משמעותייםמקראיים להלן שני מקורות   מחוץ לחוקי הטבע.

  .)דומיםלמצוא מאפיינים  ,באילוץ מסוים ,ניתן

  

" טוב מאדהם " ,מה אלוהיתחכ, שנעשים במעשי הבריאה בידי האלוהים -  "טוב מאד"  .א

ֵעץ ַהַחִּיים ": שבהמשך שם "רע"-"טוב" ומושג זה מתקשר בהלימה מרתקת לראשית א'). ב(

עץ , "כיסוד הבריאה -בהפלגה בדמיון  שניתן להבינה ללא צורך ,"ְּבתֹו ַהָּגן ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע

 – רע[עד] ו טוב[מ] שתת העולם,ועליו מ בתוכו את סך הידע האולטימטיבי , שמכיל "החיים
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ִהים ֹיְדֵעי טֹוב "  הכל.כלומר,  ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכא ִּכי ֹיֵדַע ֱא

באמת לא הפקיר הוא המקראי יודע נפש האדם, והאל ר להרגע, שכן ש, שאפ. בדיעבד נמצא"ָוָרע

  אלא העניק לו בערמה שלעמל יולד, הקטן והחמדן אדםהבריאה בידי ה סודות חכמת לאת כל

 אך למורת רוחו של האל, וכך גם יודעים כולנו. , אם יחפוץ באמת בכךרוחנית ידע להתעלות

בידיו ואיך להשתמש לכל אחד למעשה מה יש  ישכילו לדעתלא  רוב רובם של בני האדםש ,היום

יעדיפו לשרת את  . הם, החי, הצומח, והדומםְמַדֵּברהם, על כל נבראותיו שהם בו לטובת העול

 .עוד ועודלעצמו שרוצה רק  תאוותןהאגו הקטן וה

 

בספר איוב, בו  נמצא, חכמת האלאודות במקרא  המקום השני המשמעותי  - "ָיַדְעָּת ִביָנה-ַהֵּגד, ִאם"  .ב

. אמנם כל רכושו, כבודו, מעמדו ומשפחתוכל  – שאיבד הכל מצד איוב קשותהאל סופג הטחת האשמות 

לא מסכימים עמו, ומטיחים באיוב שאל לו לדבר ולחשוב שהאל טועה, או  שיושבים עמו בסבלו,יו חבר

ננזפים בידי הם , ולכן ידיעה והבנה של אופן פעולת האל -מזניח את דבקיו, אך הם מדברים מתוך אי

, ולרעי. אין , אך מתוך בורות, ולא ידיעה של מהותם"הדברים הנכונים"אולי אמרו את  .שמיים

קנאות ודבקות בבנאלי לוקים בהנדרשת, אלא  תבונהאת הולא המעמיק,  המסמלים את המאמין השגור

 רעים.  , שאם קורה לך משהו רע סימן שאתה רע, או לפחות עשית מעשיםהטוענת דתיתובשטחיות ה

ִמי ֶזה, ", שניתן לסכמה במילים אחדות: בשל איו ביקורתל תשובת האלאיוב מתמקד ב עיקר ספר 

אין בידיך הידע, החכמה  –במילים אחרות,  "ָיַדְעָּת ִביָנה.-ַהֵּגד, ִאם ָדַעת.-ַמְחִׁשי ֵעָצה ְבִמִּלין  ְּבִלי

התעלמות, הזנחת הצדיק , unfair האלוהית כדי שתוכל בכלל להבין את מה שנראה בעינך כחוסר צדק, 

מסתכמת בתאור פואטי מופלא של פלאי הבריאה, לאיוב וכיוצא באלה. כל תשובת האל לסבלות החיים 

יבחוש בן שלולית, מיקרוב בן י אתה, מי אתה "מ :לתאר את הלקח מכך אין כמו  דברי הגשש החיוורו

" להדגים, שלא רק שאין בידך את הידע האלוהי הדרוש להבין כיצד פועל העולם, אין בידך את דומן

 להכיל את הבינה הנדרשת כדי לדעת זאת. והבשלות הפוטנציאל

  

חזק את העולם, ולנהל את הנבראות כלם ודרך הידע לברוא ולת - ם כןאהיא  חכמת האל על פי המקרא

  על החכמה האנושית: נסב את מבטנוומכאן  חייהם. 

  על החכמה האנושית במקרא 
ה כל מה סדברי הימים, המושג חכמה ונגזרותיה כמו בינה ודעת מכספר בראשית ועד ספר לאורך המקרא מ

חלק גדול מתפיסת כבר בפתיחתו א') מסכם עבורנו רק פ( משליספר  :שעולה על דעתנו גם היום אודות המושג

בין אם הוא תוספת ( , ואין להשתומם איפה, מדוע הפסוק הראשון הפותח את הספרהחכמה שנמצא במקרא

ה ֶבן: "לשלמה המלך בכבודוספר משלי ייחוס  הוא, )זרה מאוחרת, ובין אם כך המקור ֹמ֣ ְׁשֵלי ְׁש ֶל ּדָ  ִמ֭ ֗ ד ֶמ֝ ִו֑

ל , המתאים ביותר לכתוב את ספר שלא היה ולא יהיה עוד כמוהו ולטימטיביחכם האכ אין . אכן,"ִיְׂשָרֵאֽ

  . החכמה שבחיבמלא המשלי 

י ִביָנֽה" :החכמה על פי משלי היאתמצית  ין ִאְמֵר֥ ָהִב֗ ר ְל֝ ה ּומּוָס֑ ַעת ָחְכָמ֣ ט  ָלַד֣ ֶדק ּ֝וִמְׁשָּפ֗ ל ֶצ֥ ר ַהְׂשֵּכ֑ ַקַחת מּוַס֣ ָל֭

ים: ה: ּוֵמיָׁשִרֽ ַעת ּוְמִזָּמֽ ַער ַּד֣ ַנ֗ ה ְל֝ ם ָעְרָמ֑ ת ִלְפָתאִי֣ ָנ֗בֹו ָלֵת֣ ַקח ְו֝ ָכם ְו֣יֹוֶסף ֶל֑ ע ָח֭ ָׁשל  ן ַּתְחֻּב֥לֹות ִיְקֶנֽה:ִיְׁשַמ֣ ין ָמ֭ ְלָהִב֣

ם: ים ְוִחיֹדָתֽ ָכִמ֗ י ֲח֝ ה ִּדְבֵר֥ זּו ּוְמִליָצ֑ ים ָּבֽ ר ֱאִויִל֥ ה ּ֝ומּוָס֗ ַעת ָחְכָמ֥ ית ָּד֑ ת ֭ה' ֵראִׁש֣   . "ִיְרַא֣

בספרי המקרא היא עצומה) ממספר ספרים במקרא אודות   (כי כמות אזכור החכמה ומכאן ללקט חלקי מאד

  מה האנושית המקראית:החכ

 ועלייתו המטאורית לסגן שליט  מעמד,ו כעבד ממוצא זר נטול זהותהמפלאה רידותו מוכר בשיוסף, ש

ם" -מתואר כ  ,מצרים יׁש ָנ֣בֹון ְוָחָכ֑  )בראשית מא( "ִא֖

  בניית אוהל סקים בואמנים העגם בנמצא בנית המקדש בהשראת שלמה ובפיקוחו, כך חכמת כמו בתאור

ב עיצובי, תכנוני וביצועי בפיסול ובניה: "ן , כשרוייחודיחכמה ככישרון וחפצי הקדושה בו,  מועד ַלְחֹׁש֖
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ץ ַלֲעׂ֖שֹות ּבְ  ֶׁשת ֵע֑ את ּוַבֲחֹר֣ ֹ֖ ֶבן ְלַמּל ֶׁשת ֶא֛ ֶׁשת: ּוַבֲחֹר֥ ֶסף ּוַבְּנֹחֽ ב ּוַבֶּכ֖ ת ַלֲעׂ֛שֹות ַּבָּזָה֥ י ִהֵּנ֧ה  ָכלַמֲחָׁשֹב֑ ה: ַוֲאִנ֞ ְמָלאָכֽ

ר ִצִּויִתֽ (...) ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ה ְוָעׂ֕שּו ֵא֖ ִּתי ָחְכָמ֑ בן  בצלאלכך גם מתואר רב האמן . בהמשך, " (שמות ל'א) ָנַת֣

יׁש ֲחַכם: "אורי אֶכת ֲעבֹ  ִא֣ ת־ָּכל־ְמֶל֖ ת ֶאֽ ַעת ַלֲעֹׂש֔ ָּמה ָלַד֣ ה ּוְתבּוָנ֙ה ָּבֵה֔ ן ֜ה' ָחְכָמ֤ ב ֲאֶׁש֩ר ָנַת֨ ֶדׁשֵל֗ ת ַהֹּק֑ " (שמות ַד֣

א ִיּֽמֹוט" אמן כחכם:עוד דוגמה ל , או למשלל'ו) ֹ֥ ֶסל ל ין ֶּפ֖ ׁש ָחָכ֙ם ְיַבֶּקׁש־֔לֹו ְלָהִכ֥ ר ָחָר֤  (ישעיהו מ') ִיְבָח֑

  שהיא יותר חנופה מאשר דבר אלוהים לחכמת מלאך אלוהים ,חכמת המלך דודחכמה יתרה, השוואת ,

שגילה את המזימה  המלך, משבח את חכמת דוד בן צרויה יואב, שמואל י'ד)( כמו אצל שלמה. כזכור

ם ְּכָחְכַמ֙ת ַמְלַא֣ " :כמה""אשה חהמתוארת האשה התקועית  ,שרקח עבורו עם שחקנית י ָחָכ֗ ַואֹדִנ֣

ת ַעת ֶאֽ ים ָלַד֖ ִה֔ ֶרץ ָּכל ָהֱא ר ָּבָאֽ  " ֲאֶׁש֥

 לבבל (ישעיהו  מירושלים הוגלתהחלק מהעילית החברתית שלמשל, -חכם  חכמה אנושית היא גם יועץ

 ג')

  

חכם  איש: כך ,רך ספרי המקרא כלםוהמקראית לאהאנושית לתמצת את סך תכונות החכמה  שניתן נמצא

, טובתול יחסים בינאישייםניתוב בהלכות ערמומיות והתמצאות בכמו גם זה הפועל בהגינות, בהגיון,  הוא

סטרטג מוצלח, יועץ למנהיגים ואחרים, לוחם אשופט נאמן לצדק, כ, ככמנהיגכמדינאי, בחברה ובשלטון, 

ענווה רוחנית ואינטלקטואלית,  בעלכישרון מיוחד בבניה, עיצוב ופיסול, מכבד את משפחתו וסביבתו, בעל 

זה הנחשב ללא חכם הוא זה שרואה עצמו עליון, מתנשא ואינו מכיר  לו, ירא את אלוהים, כשהניגוד -ובעיקר

  באל כמקור הכל.

  

  האל מזה וחכמת האדם מזה מתערבבים אצל שלמה המלך.ועתה נראה כיצד חכמת 

  

  ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל־ָהָאָדם -שלמה המלך 
אודות  יודו, שההפלגות שלמה המלך הוא דמות ייחודית במקרא. גם הקנאים לכל אות ואות ולקדושתו

ומשפיע, מופלג  מלך אדיר, עשיר אינם אלא משל.ו ,גובלות בהגזמות אגדתיות, כישוריו ועוצם ממלכתו

ֹמה  ַוָּיֹבאּו ִמָּכל" -שהגויים מסביב עולים אליו לראות את הפלא האנושי המהלך  ָהַעִּמים ִלְׁשֹמַע ֵאת ָחְכַמת ְׁש

   ."ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֵמֵאת ָּכל

לרצונו, ושלמה עונה לו: האל שואל את שלמה   :עוד יותר לנוכח ברכת האלוהים אליו תתחזקמתפיסה זו 

ת" ט ֶאֽ ַע֙ ִלְׁשֹּפ֣ ב ֹׁשֵמ֙ ֜ ֵל֤ ין ְוָנַתָּת֨ ְלַעְבְּד ין ֵּבֽ ֔ ְלָהִב֖ ט ֶאת ַעְּמ י יּוַכל֙ ִלְׁשֹּפ֔ י ִמ֤ ע ִּכ֣ ד ַהֶּזֽה ֣טֹוב ְלָר֑ ֥ ַהָּכֵב֖   ". ַעְּמ

למשפט צדק כאן  יםשמומר "טוב ורע" מבראשית (פרק ב')עם  סמויה , מן הסתם בהתכתבותאז עונה לו האל

׃" :לב חכם ונבון שיודעב . "ִהֵּנה ָנַתִּתי ְל ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹו לֹא־ָהָיה ְלָפֶני ְוַאֲחֶרי לֹא־ָיקּום ָּכמֹו

מראה טקסט המשך העשיית משפט צדק, אך המוגבלת ל ה עילאיתמחכלכאורה מדובר על מהכתוב נראה ש

    :המבחין בין טוב לרע מחכמת שופט צדקשהתוצאה חורגת בהרבה 

ֹמה ֵמָחְכַמת ָּכל־ְּבֵני" ָהָאָדם ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ְוֵהיָמן  ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ֶקֶדם ּוִמֹּכל ָחְכַמת ִמְצָרִים׃ ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁש

ֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַויְ   ַהּגֹוִים ָסִביב׃ ְׁשמֹו ְבָכל ְוַכְלֹּכל ְוַדְרַּדע ְּבֵני ָמחֹול ַוְיִהי ַוְיַדֵּבר   ִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלף׃ַוְיַדֵּבר ְׁש

  ַהָּדִגים׃ ָהֶרֶמׂש ְוַעל ָהעֹוף ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ְוַעד ָהֵאזֹוב ֲאֶׁשר ֹיֵצא ַּבִּקיר ַוְיַדֵּבר ַעל ַעל־ָהֵעִצים ִמן

ֹמה מֵ  ַוָּיֹבאּו ִמָּכל     .(מלכים א, ה) ָחְכָמתֹו׃ ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ֵאת ָּכלָהַעִּמים ִלְׁשֹמַע ֵאת ָחְכַמת ְׁש

תו עוצמעל  מצביע. טקסט זה אנושיות-להנחיל לשלמה המלך תכונות על לנסיון אנו עדים בפסוקים אלה

  מלך האדיר לאל, לא פחות. השמאששים את עצמת ייחוס תכונות , וחכמתו

  

  :שחכמת שלמה היא נוכל להסיק י'-מלכים א' פרקים ב'מהטקסט המקורי ב

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

 כל החכמים הידועים אז.כולל יותר מכל אנשי הארצות סביב,  חכם גדול 
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  ממרחקים. רגלאחרות, שעולים אליו למושא להערצה במדינות 

 חיד ומיוחדי מדובר בתאור של פנומןחידות ושירים.  ל משליםמכיר כמות בלתי נתפסת ש. 

 לדבר עם כל אחת אודות ואולי אף  מכיר את כל/ חלק גדול של הנבראות, עד כדי כך שהוא יודע

 מכל הצומח והחי בארץ, בשמיים ובמים. –ואחת מהן 

 ב של האנשים, לא רק מראה העיניים"רואה" ללב.  

  ת" - די, גם אם לא כוונה לשלמה אלא לאביו דובלשון המקראובקיצור, אם ננקוט ַעת ֶאֽ ר  ָּכל ָלַד֖ ֲאֶׁש֥

ֶרץ  ."ָּבָאֽ

  

  התכתבות המקרא עם חכמת שלמה שעלולה להיתפס כאלוהית
ותיק ואנושית, אך ייתכן שסיפור -לשלמה, שהעניק לו חכמה עלאמנם המקרא אינו מתכחש להבטחה של אלוהים 

מתכונות  במכוון לםתעתהגדרת חכמה אנושית שם לכך גר ', יחסית לספרים אחרים במקרא,אזה בספר מלכים 

, וודאי וודאי שמתעלם מהתכונות האלוהיות שמשולבות בחכמה כזו, כמו ידע שהוזכרו כאן למעלה חכמת שלמה

  . הכרת כל צמח ועץ) , בעלי חיים ה?) מגוון עצום שלשפ(לדבר על" "אינסופי אודות הבריאה ונבראותיה (

  

מן נית, פנים וחוץ, קשורה התעקשות המקרא לספר על מפלת המלך שלמה עוד בחייו, הרוחנית כמו גם המדי

אנושית שניתנה לו מפי הגבורה, מתוך חשש שחכמה זו עלולה להיתפס -באופן מאד בולט לחכמה העל םהסת

ִהים..." או  ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכא בגרסת אף כגרסת ספר בראשית "ִּכי ֹיֵדַע ֱא

ֹמה ִמֹּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְלֹעֶׁשר ּוְלָחְכָמה׃  ְוָכל"ַוּיִ ': אמלכים  ֹמה ִלְׁשֹמַע ֶאת ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת ְגַּדל ַהֶּמֶל ְׁש  ְּפֵני ְׁש

ִהים ְּבִלּבֹו" ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר   ָנַתן ֱא

 

ת, או שעלולות קרקעית שעליו מושתת המקרא, לתקן סטיות תאולוגיו -אין לנו אלא להתפעל מהטקטוניקה התת

 את הנמכת המושג חכמה באמצעות כך נמצא. ךהיא דוגמה אחת לכש, מת שלמה כאןכ, כעניין חלהתפרש ככאלה

 היפות לכל כמעט שגרתיות, נות אנושיותולתכההתמרה של חכמה מידע אינסופי אודות הבריאה ונבראותיה, 

  :וצדקה ראת האל דבקותי באמצעות ,ק באל הנשגב והבלתי מושגדב

 (תהילים קיא) .ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיהָוה ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל ֹעֵׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד 

 ה ֹמ֨ ְׁשָּפֶטי ,ִלְׁש ים ִמ֭ ִה֗ ֥ ְלֶבןא ן ְוִצְדָקְת ֶל ֵּת֑ :   ְלֶמ֣ ֶל   )תהלים עב(ֶמֽ

 ('משלי א) .ִיְרַאת ְיהָוה ֵראִׁשית ָּדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ָּבזּו  

 ('משלי ט) .ְּתִחַּלת ָחְכָמה ִיְרַאת ְיהָוה ְוַדַעת ְקֹדִׁשים ִּביָנה 

  ֽם ִּכ ֶּלה ָנ֖בֹון ְוֵיֽ ָדֵע֑ ן ֵא֔ י ָחָכ֙ם ְוָיֵ֣בֽ ם. יְ  יִמ֤ ְׁשלּו ָבֽ ים ִיָּכ֥ ם ּוֹפְׁשִע֖ י ֗ה' ְוַצִּדִקי֙ם ֵיְ֣לכּו ָב֔ ים ַּדְרֵכ֣  )ד'הושע י(ָׁשִר֞

 עשוי להיות ש ,)הבראשית ( ירד המסתורי ןב חנוך אודותנמצא בסיפור המוזר  ,נסיון מעניין נוסף

הדהוד (אלא, אולי,  ,לנו דועלא ימקורי הטקסט ה. עם חכמת שלמה הבעייתית תיאולוגית התכתבות

על ידי עורך/ מעתיק  כנראה שונהשספרי חנוך החיצוניים), בבספרים מאוחרים במאות שנים לפחות, 

את  מצא, ולכן נמהסיפור אודות חנוך ששאב את ידיעותיו מן השמייםלוגית תאושהזדעזע  אלמוני

י ַוִּיְתַהֵּל֥ ֲח֖נֹו ֶאת" :סתום ולא מפורטהפסוק ה ּנּו ִּכֽ ים ְוֵאיֶנ֕ ִה֑ ֱא ים ָהֽ ִהֽ ח ֹא֖תֹו ֱא  נראה. )הבראשית (  "ָלַק֥

ולכן הוא מורחק הטקסט המקראי לא מאפשר קיומו של אדם עם חכמה החורגת מחכמה אנושית, ש

 ., מחוץ להוויה האנושית החומריתהרחק מבני האדם האחרים לשמיים,

  

  לקטהחשובים, והפיכתו לפ פנתאוןהדרת שלמה מ
, ולא בדיעבד, חייו הטקסט המקראי, שכנראה מצא חובה לתקן את הרושם שמותירה חכמת שלמה עוד בימי

 דרדרו, ומיד מתחרט ומכל אדםחכם מדרגת עושה את העבודה: המקרא בונה בהדרגה את חכמת שלמה עד 
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מיד  .שמו שלמה "ואדני אוהבו" -שבע (שמואל ב')-מוזכר בעת לידתו לדוד ובת שלמה. לבירא עמיקתאחטף ב

הדרדרות ) ואילך (מפרק י'א , ומשםשיא הפעילות כמלך אדיר, עשיר ומצליחעם המלכתו (מלכים א, ב') מגיע ל

, ואם מוזכר נעלם כמעט לגמרי ונשכחהוא  שלמה מותלאחר עובדה היא, שה חזרה. נשאין ממ עד כדי חטא

 .כמוהולא תהיה תה ישלא הי יא חכמה, שכזכור הבעצם נשכחת ומושכחת ,חכמתו נפקדת –

לא מכל הנביאים . )מלכים ב' (בית המקדשכבונה מוזכר שלמה רק בהקשר  ,מלכים א'הספרים מ בהמשך

שלמה החכם מכל . )כה(פרק  'במלכים למעשה את שמצטט (פרק נ'ב)  ירמיהו שלאלא באזכור בודד נמצא 

ואין  , שניכר שהם מכירים את הסיפור ממלכים, נחמיה ועזרהנביאים אחרים. אפילו ספרי ספרי מנעדר אדם 

מוזכר נהרס ונבזז, ובין השאר דור לפניהם , שכבונה המקדששלמה פעמים רבות מוזכר בידם מקור נוסף, 

של רקע  תפאורתכ בשיר השיריםשלמה מוזכר  .מה שלילית להזדהות והערצהוג, כדכחוטאשלמה המלך 

המאוחר בהשוואה לשאר ספרי ( םידברי הימבספר כך גם  ועוצמתו המדינית. חכמתובלא  -פלקטי  מלך

, א' מלכיםטקסט של ספר דבק בישנה תחושה שהוא שמזכיר אמנם את שלמה פעמים רבות, אך  ,)המקרא

ש, בונה המקדמוצלח במשפט וכהב אלוהים, אומלך  אודות ,שלו כהנית-תדתיה על פי האג'נדהפליג אך מ

 ", באופן מאד כללי ולא מחייב.חכמה ומדעכ"וממעיט בשבחי חכמתו המתוארת 

  

  חכם מכל אדםככה יעשה לאיש ה
 .במקרא, שממהר לטשטשה ולהעלימה חכמתו הבלתי נתפסת והייחודית מכל אדם, מאיימת מדיכך נמצא ש

, אם נשתמש כך חולפת תהילת עולם גם לחכמה אנושית שהתעלתה לכדי חכמת האל. וכל מה שנותר הוא

 –אלוהים כאדם, או אדם כאלוהים  -או במילים אחרות ".ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב " ,בעגה המקראית

 לא בבית ספרנו המקראי!

יומים, לא ניתן היה להחניק לגמרי מילנהאפילו בקרב היהדות על גלגוליה לאורך  אך אין זה סוף המעשה!

כדי לאפשר להתקשר , בין אדם לאל משותףלמצוא הסתרה של ממש, הכל כך אנושי ובלתי  ניתן להצורך את 

להדיפת נטיה  החוזרים ונשניםלמרות הנסיונות , ופולחן שגרתיאליו באופן עמוק הרבה יותר מתפילות 

על גלגוליו  במרוצת הדורותבעולם היהודי  משיחהרא בכך נ. לדורותיהם יהדותמנהיגי ה אנושית זו על ידי

, את הגבול בין אל לאדם תומטשטש תמעמעשתכונות אלוהיות כאלה ואחרות,  תבעלדמות אנושית  ,שוניםה

   .מדיוננו כאןאך זה כבר סיפור שחורג בהרבה בין הגויים. קום של כבוד שמצא מ


