
 שלמה וחכמת אדוניהוערמת

מאת

 זלבסקיש.

 אבי את אדוניהו בבקשת העוסקתהפרשה
 העוסקים את הביכה לאשה השונמיתשג

 הכירו החוקרים המקרא. ובחקרבפרשנות
 כל והשתדלו, מערימה זו שפרשהבקשיים
 חלוקות הדעות לישבם. דרכו, פי עלאחד
 בקטע המופיעים הגבורים את הערכתםלגבי

 הדעות חילוקי יג-כה. ב', א'שבמלכים
 האחרי מעמדה קביעת ענין על פסחו לאגם
 בקטע מובא שהנו כפי השונמית, אבישגשל

 ישנה אחד בדבר א-ה. א', א'שבמלכים
 והיא והחוקרים הפרשנים רוב אצלהסכמה
 תביעה משום בה יש המלך נשישנשיאת
למלוכה.
 משמעות את מחדש לבדוק זה מאמרמגמת
 ולהציע יג-כה ב', א' שבמלכיםהסיפור
 אבי- את אדוניהו בקשת לבעית חדשפתרון
 לאשה. לו השונמיתשג

 הלגיטימי כיורשו שלטה על מכריזדור
 שביהל ה'  למלחמות קודש היו דודחיי
 שבמדיניות בעוד אולם וארצו. עמולמור
 אויביו על גבר מזהירים, נצחונות נחלהחוץ
 מדיניות במישור הרי לתהילה, יצאושמו
 פנים. ההצלחה לו האירה תמיד לאהפנים
 כהנבטו מעמו, אויבים עליו קמו פעםמדי

 את לערער מלכותו, להפיל וניסוומביתו
 על ריחפה זקנתו בעת גם ולמגרו.כסאו

 קיים והיה אזרחים, מלחמת סכנתהמדינה
 אחים, שני והארץ. העם לפילוג רציניחשש
 ולשניהם המלכות, כתר על התחרו דוד,בני
 העם. ראשי מקרב ואוהדים תומכיםעמדו

 מלהכריז העת כל שנמנע ישראל מלךדוד
 היה אנוס וממשיכו, יורשו עלבפומבי
 המצב על דעתו את לתת האחרוניםבימיו
 הממושכת, שתיקתו עקב שנוצרהמסוכן
 היה אדוניהו הבנים. אחד לטובתולהכריע
 הוא המלוכה. משרת ליורש הטבעיהמועמד

 ולמעשה אבשלום אחרי הבא הגדולהבן
 ללא העצר כיורש אחיו, מות לאחרנהג,

 היווה החיצוני מראהו של התיאור 1.הפרעה
 אדוניהו 2. למועמדותו מסייע גורם הואגם

 מעלה רמי אנשים סביבו ללכד גםהצליח
 שעזרו דוד, של חצרו מאנשי השפעה,ובעלי
 העם. בקרב השפעתו את לחזק במעט לאלו

 את הכתוב מונה הבולטים תומכיומבין
 בני הכהן, אביתר ישראל, צבא שריואב
 המר- הנציגות אף על יהודה. ואנשיהמלך
 לאדו- ידם שנתנו העם מכובדי שלשימה
 כיורש יומית היום הופעתו למרותניהו,
 אדוניהו בידי עלה לא זאת בכלהעצר
 אופוויציונרית  מיעה אביו. כסא עללשבת

 ראו הם ותומכיו. אדוניהו נגדהתארגנת
 כסא את לרשת המתאים האיש אתבשל'מה
 נתן כמו אישים השתייכן זו לקבוצהדוד.

 הודות והגיבורים. בניהו הכהן, צדוקהנביא,
 עלה היעילה ועזרתם המירביתלערנותם
 התבס- במקרא הכתובים לפי למלכות.שלמה
 השבועה על במלוכה הצעיר שלמה טענתסה

 8. שבע לבת דודשנשבע
 דוד, של התשוש הגופני מצבובהוודע

 לעכב המלך עבדי של נסיונותיהם אףעל
 אבישג באמצעות ההדרדרות תהליךאת

- ה. א', א' מלכים1
 כה; י"ר, ב, שמואל מב; י"ז, יח; יב, ו, ט"ז, ב; ט,, א' שמואל והשמה 1 א', א' מלכים2

 ג. מ"ה, תהלים יזי ל"ג,ישעיהו
 ל.  יז, יג, א', א' מלכים3
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ה זלבסקיש.
 ההרגשה גברה בתוהה שעלוהעענמית
 נכנסה אדוניהו סיעת ספורים. המלךשימי

 של מזרחה בדרום רוגל, בעיןלפעולה.
 וערך ובקר צאן אדוניהו זבחירושלים,
 של הפומבית הופעתו לקרואיו.מסיבה
 לו הביאה רב, וקהל מוזמנים בפניאדוניהו
 העם לב להטות קיווה ובכך רב,פרסום
 המלכות. כסא על עליתו את ולממשאליו
 ותחושת בתדהמה, הוכתה שלמהסיעת
 וגברה. הלכה שלמה ולגורל לגורלםהסכנה
 שלמה, סיעת של המניע הכוח הנביא,נתן
 הופעתו בעקבות שנוצר בשינוי היטבחש

 לא וכדי רוגל, בעין אדוניהו שלהציבורית
 ליזום מיד החל הכושר שעת אתלהחמיץ
 נתן הנביא נתן מועמדו. לטובתפעולות

 אל והעריך שנוצר החמיר למצב דעתואת
 מלח- לפרוץ עלולה דוד מות  שלאחרנכון
 המה- משני רב דם ישפך בה אזרחים,מת
 בסכנה יהיה נתון הממלכה וגורלנות

 הוא לעשות שיש החשוב הדברממשית.
 שני ,של הירושה מאבק מירוץלהפסיק
 שלמה יוכרז חי דוד עוד כל ולדאוגהאחים
 הס- היתה נחוצה כך לשם מלכותו.כיורש
 ונחלש ההולך האדיש המלך שלכמתו
 זו לפעילות ויפה השלטון רסן אתומאבד
 את הבהיל הנביא נתן קודם. אחתשעה
 את בפיה ושם דוד של למיטתו שבעבת

 הופיע הנאמן, העבד עצמו הוא גםטיעונה.
 של מעשיו על מלא דו"ח לו ומסר מלכולפני

 שאדו- למלך הודיע נתן וסיעתו.אדוניהו
 שמות את בפניו ומנה למלך הוכרזניהו
 שנש- האנשים הוזכרו וכן העיקרייםעוזריו
 זה. בטכס השתתפו שלא לדוד נאמניםארו
 יעורר שהדבר לצפות היה יכול הנביאנתן
 של העצמאיים ומעשיו המלך, של חמתואת

 יתפרשו מדוד רשות נטילת ללאאדוניהו
 לא דוד של תגובתו באביו. מרדכמעשה
 הנביא נתן של שיקוליו לבוא.בוששה
 יואב של נוכחותו נראה עצמם. אתהוכיחו
 פעילותו של והעיתוי אדוניהו שלבמחנהו

 להטות מעט לא עזרו וסיעתו, אדוניהושל
 שלמה. לטובת דוד אצל המאזנים כףאת

 שבע בת של בנה ושלמה נפלהההכרעה
 אדוניהו סיעת כיורשו. דוד ע"יהוכרז

 נפשו על נמלט ואדוניהו עבר לכלהתפזרה
 נתון חייו וגורל המזבח, ליד מקלטומצא

 סו. כ', א' מלכים4
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 שלמה. בידי לחסד אם לשבט אםהיה
 והשאירו אדוניהו את חנן שלמההמלך
 למלך אמונים להצהיר עליו היהבחיים.
 אשיות תחת עוד לחתור לא ולהתחייבהחדש

 הקץ שהקיץ היה נראה ובכךהמלוכה.
 אדו- ע"י השלטון תפיסת שאיפותלנסיון
 המלך. במשפחת הושג הבית ושלוםניהו

 שכע בת עם אדוניהו פגישת סיפורא.
 בואו על מסופר יג-כה ב', א'במלכים

 דוד. מות לאחר שבע, לבת אדוניהושל
 למליץ להיות המלך מאם מבקשאדוניהו
 יאות שהמלך כדי אחיו, שלכוה בפניטוב
 דוד סוכנת השונמית, אבישג את לולתת

 עורר אדזניהז של בואו לאשה.לשעבר,
 גבר שבע בת של ובלבה רבההתרגשות
 הדשות מזימות הוא חורש שמאהחשש,
  להרגיע  מנמה  ארוגיהר  השלטון.לתפיסת

 בהרצאה חששותיה. את ולהפיג שבע בתאת
 למופת לב גילוי משום בה שיש רושם,רבת
 המאו- של הטראגית הפרשה את הואמגולל
 לא הדברים למלוכה. להגיע וכשלונורעות
 הרושם את ליצור כדי אלא כמובן,נאמרו,
 עתידו ואת העבר, את לשכוח יששאכן
 אדוניהו האהבה. בחיק להסדיר רוצההוא
 המלך אם לפני מתחנף ואינז מתרפסאינו
 וללא כהוויתם, הדברים את מעמידהוא
 אין ומשכנע. הגיוני טיעונו פנים.משוא
 כסא את לרשת שבנסיונו לטעון מנסההוא
 חטא. מעשה או הפרה משום בו ישאביו
 לממש כדי דרוש מאמץ כל עשההוא
 היו סיכויו אביו, כסא על לשבתוכותו
 וגם לדוד, הגדול הבן הוא כי למדיטובים
 וממשיכו, אביו של יורשו את בו ראההעם
 לוותר האדם ועל אחרת. רצה שהאלאלא

 להאשים אין לכן ה'. של רצונו בפניולהכנע
 הוא האל אכן כי ובגורלו, במצבואיש

 והוא ותולדותיו, המאורעות אתהמכוון
 כן , אם דוד. קול כיורשו בשלמהבחר

 העל-טבעי כוחו ע"י נפסל הטבעייתרונך
 4. האלשל

 עמוק חדרו הענין ומלאי הקצריםדבריו
 חששו- כל פרי. ונשאו שבע בת שלללבה
 שוכנעה היא כעת היו. כלא נמוגותיה

 המלוכה על אדוניהו ויתר שאכןלחלוטין
 ליבה והלאה. ממנו הן השלטון שאיפותוכל
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 ה י אדוג ת מ רע]ק
 בקשתו לשמע בקשה. לכל פתוחכעת

 נסכנה חפצה  יורון שבע בת לונעתרת
 שאב"טג ולהשתדל לשלמה ללכתהש

 לאדוניהו. תינתןהשונמית
 הפנים קבלת את המספר מתארבהמשך

 שלמה המלך שלמה. אם שבע בת זכתהלה
 כבוד לה וחלק רבה באדיבות פניההקביל
 שם 5 יה והשתחווה בפניה קם הוארב.
 כיבוד תיאור לימינו. והושיבה לגבירהכסא
 הענין, רציפות את המפסיק שלמה, ע"יהאם

 הטעיה. כאמצעי למספר למעשהמשמש
 מתרשמים הסיפור את השומע וכןהגבירה

 של סיכוייה גדולים כן הכיבוד כגודלכי
 מבוק- את בנה שלמה אצל להשיג שבעבת
 בבקשה המלך אל פונה שבע בתשה.

 קטנה". אחת כ"שאלה ידה עלהמוגדרת
 ובכך בקשתה. את לקיים מבטיחהמלך
 מכאן האם. כיבוד פרשת למעשהתמה
 הרגיל. ממסלולו הסיפור סוטהואילך
 בניקור שבע ובת אדוניהו שתלוהתקוות

 לא שבע בת של התערבותה התבדו.זה
 שלא אלא המטרה, את השיגה שלארק
 שול- את להציל והיכולת הכוח גם בההיה
 המר. מגורלוחה

 אחת ה"שאלה את שמע ששלמהלאחר
 ודבריו תרעומת לבו נתמלא מאמו,קטנה"
 שולל. הוליכתו אמו נמרצת. תקיפותלבשו

 הוא מבהיר אירוניה ספוגי הקשיםובדבריו
 בקשה אלא אינה הצנועה שבקשתהלאמו
 המלוכה על הטוב מרצונו לוותרמבנה,

 להפיל אדוניהו זומם שאכן הסימנים כללים מקופ- זו בבקשה הרי לאדוניהו.ולהעניקה
 דוד. כסא על ולשבת שלמה מלכותאת
 עמו אחת ובעצה ואביתר יואב עוזריםלידו

 פועל המלך השלטון. את למגרמתכוונים
 דין לגזר נשבע הוא במקום בובמהירות.

 אבן את בכך ולהסיר אדוניהו, עלמות
 אדוניהו של מותו עם השלטון. מןהנגף

 לה. וישק כתוב: השבעים בתרגום5
 גדולוו מקראות בתוך: רלב"ג רד"ק, רש"י,6

 תשל"ג; ירושלים עפגשטיין ש. פרופ,מהדורת

 שלמה וחכמת1

 של למלכותו הסכנה חלפה עתרתוהענשת
 כסאו. על איתו ישב והמלךשלמה

 יג-כה ב', א' שבמלעיט הסיפורהערכת
 שהקטע היא, המקרא במחקר הרווחתהדעה
 בו אין אחת. מקשה ועשוי אחדותיכולו

 עקבות בו ניכרים ולא מאוחרותהוספות
 החוקרים נוטים רוב פי על מאוחר. עורךשל

 ערעור כל ואיז בו למסופר באימוןלהתיחס
 תמימות אין אולם ההיסטורית. אמיתותועל

 משמעותו להבנת ביחס החוקרים ביןדעים
 קיימים רציניים דעות וחילוקי הסיפור,של
 שלושת של ואופים אישיותם הערכתלגבי

 עלינו הסיפור הבנת לשם זה. בסיפירעים המופי- שבע ובת אדוניהו שלמה, :הגיבורים
 כפי מהדמויות אחת כל של ומעשיהןתיהן כוונו- הערכת על תחילה דברינו אתליחד
 והחוקרים.  הפרשנים ע"י  הובנושהן

ארוניתו
 אדו- של  האמיתיים  למניעיו  שואליםהבול
 לאשה. השונמית אבישג את  בבקשוניהו
 שמא או פוליטי תכסיס בכך לראות ישהאם

 לאהבה. כן רצון משקפת לאבישג זובקשתו
 תכסיס זו בבקשה לראות הנוטים חוקריםיש

 שלמה.  את שולל להוליך ניסה הוא :פוליטי
 למלך אמונים לשמור 'התחייב אמנםהוא

 בכל בגלוי מלנקוט נזהר ולכאורהולכסאו
 ליבו בסתר אולם מחשידה, מעשיתיזמה
 חלומו את וטיפח שלמה נגד מזימותרקם

 העוב- משמשת לכך הראיה המלוכה.לשיבת
 שתשתדל שבע מבת ביקש  שאדוניהודה

 תינתן השונמית שאבישג שלמה אצלעבורו
 מהרמון אשה בקשת וכידוע 6. לאשהלו

 ולכן 1. למלוכה תביעה משום בה ישהמלך
 ונחשב מאוד מתמיה אדוניהו שנקט זהצעד

 הנוקטים ויש 8. ופזיז זהיר בלתיכמעשה
 בבקשת רואים הם יותר קיצוניתעמדה

 ראשונים לנביאים קרא יוסף ר' חש"ו; ירושליםת
 מקרא בודד( אבן טוב יום בן )שבתי ארליךא.

 Volkes des R.Kittel,Geschichte כב. א', א' למלכים בפירושיהם תר"ס ברלין שני כרךכפשוטו,
Kings,the of 8001 First The Barnes, 8. 1909 .8 ;214 .,ל Gotha 11 Israe1, 
Israel,4 History  1 Bright,  3. 16; 1911 .ע,  Oambridge Bible) (Cambridge 
 London. ,1960 .ק190
 כ-בג. ט"ז, תו י"ב, זו ג', ב', שמואל7
8Leipzig Oolnmentar)  Hand (Kurzer K~nige  Der Bacher  Die Benzinger,  1. 
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]4[ זלבסקיש.

 9. וסכלות דעת חוסר אבישג אתאדוניהו
 בכשרו- הונן לא שאדוניהו סבור גוריוןבן
 : כותב הוא מלכים. סגולות בו וחסרונות

 בהר שנתן קויפמן פרופ' על חולק"אני
 בעיון הקורא כל נשבע. שדוד מפניבשלמה
 איננו שאדוניהו רואה א' מלכיםבתחילת
 העיקרי הנימוק היה זה למלוכה,מוכשר
 ביקש מה נשבע. שהוא מפני ולאשלו

 לו שתתן שבע לבת בא הוא זאדוניהו
 מהלמן גם מחזיק זו בדעה 10. שונמית"את

 הכו- חסרים היו שלאדוניהו להוכיחהמנסה
 את לכונן כדי ךהנפשיים הרוחנייםחות

 "במידה : כותב הוא מוצק. בסיס עלהמלוכה
 מסיפורי אדוניהו של דמותושמצטיירת
 דוד תחת למלוך מוכשר היה לאהמקרא,
 מות אחרי גם שגה חמור ומשגה . . .אביו
 וחולשה מאונס שויתר לאחר אביו.דוד
 המדי- בהנהגת הלקו ועל המלוכה כסאעל
 מאושר וליהנות בשלוה לישב היה רצונונה.

 אבישג את לקחת היתה שאיפתופרטי.
 שהביע בשעה לאשה. לו היפיפייההשונמית
 נותן שהוא בחשבון הביא לא זובקשה
 שנאה לו הנוטר המלך לשלמהאמתלא
 המת המלך פילגש את הנושא כילהמיתו,
 כפילג- העם בעיני שונמית נחשבה)וכנראה

 למלוכה. מסוימת זכות לו קונה דוד( שלשו
 כה בשגיאות להיכשל היה שיכולאדוניהו
 למנהיגות  מוכשר היה אם ספקחמורות,
 11.מדינית"
 החכמה ספרות בין זיקה קיימת וייבריילדעת
 בחצרו דוד. כסא ירושת על הסיפורובין
 מדינאים רק לא התרכנו ושלמה דודשל
 לחני- להנחיל היה שעיסוקם חכמים גםאלא
 לדעתו, והמוסר. החינוך מתורתכיהם

 על הסיפור ובין כמילי ספר ביןההשוואה
 הרקע על אור זורעת דוד כסאירושת

 למשל כך החצר. סיפורי שלהתרבותי
 התנ- את משלי ספר מפתגמי כמהמשקפים

 דבר לכל יאמין "פתי אדוניהו. שלהגותו
 סו( י"ר, )משלי לאשורו" יביןוערום
 נענשו" עברו פתאים נסתר רעה ראה"ערום
 לדעתו, היה, כזה "פתי" יב(. כ"ז,)שם

 את בבקשו דעתו בקלות אשראדוניהו
 אדוני- אסון. עצמו על המיט לאשה,אבישג

 הוא הרי הנסיון, מן דבר למד לא גםהו
 עליו והיה שלמה, מפני פעם ברחכבר

 עוררה ואוילותו כן עשה לא והואלהזהר
 זו סיטואציה בשניה. שלמה של חמתואת

 "ככלב : הבאים המשלים בשנימשתקפת
 )שם באיוולתו" שונה כסיל קאו עלשב
 אדוניהו של התנשאותו כב(. כ"ז, ; יאכ"ו,

 במשלי ביטוייה את מוצאת היתרהוגאוותו
 12. יה וט"ז, ; בי"א,

 השלי- בהערכתם הגזימו שהחוקריםנראה
 לא ממשית ראיה ושום אדוניהו, אתלית

 !את. הערכה המאשרת הכתובים מןהובאה
 לשלמה המלוכה בהעברת דוד של הנימוקאם
 כשרונו מחוסר גוריון, בן שטוען כפינבע,
 שלמה הוכרז כן אם מדוע אדוניהו,של

 הת- לאחר ורק האהרון, ברגע ממשלמלך
 ואילו הנביא, נתן של ושידולוערבותו
 דוד אם ? העת כל משותקת היתה דודיזמת
 למלוכה יצלח לא שאדוניהו משוכנע כההיה
 ? עצר כיורש לנהוג בידו עיכב לאמדוע

 קשיים. הם גם מעוררים מהלמןדברי
 והתכוון המלוכה על ויתר וכאדוניהו לומנין
 ביתו? את ולבנות אבישג עם בשלווהלשבת
 את לעורר כדי בה יש אבישג בבקשתהרי

 תכניותיו על ויתר לא שאדוניהוהחשד
  להש- נוספת כושר לשעת והיכההקודמות
 מהלמו הזה השיקול ועל המלוכה, עלתלטות
 לראות הכרח יש מדוי דעתו. את נותןאינו

 לקח שלא ולהניח תמים אישבאדוניהו
 המת המלך פילגש הנושא "כיבחשבון
 ואולי ?" למלוכה מסויימת זכות לוקונה
 ביותר הנאמן השליה את שיגר כךכהוום

Essays,Other and Hexateuch the of Problem The Rad, 1899 .8 12 ; .נ( ממץ, 

 .trana. .8 .,ל Trueaan מEdinburgh 1(1)16 19661 .ק189
 .א .% "!VOl Bible Interpreter's The 18 K~ngs 11 Tand 8881 111 .צ.א ,91954
 .ק. .the of World The Gordon, 11. )!. 34 .ז.0 .א .ץ ,1958 .ק181
 המלך", בחצר "נביא  קויפמן, י. פרופ, של הרצאתו על ויכוח בדברי גוריון בן ד.10

 12. עמ' תאריך(, ציון )ללא ס"ז פגישה בתנ"ך, הירושלמי החוג דיוני החוג,דברי
 החברה פרסומי ט"ו, ספר בתנ"ך, מחקרים קובץ לדוד, עוז בתוך: המלך", "דוד מהלמן, י.11
 2414240. עמ' תשכ"ד, בישראל המקראלחקר
 .%.  .א ,London Narrative, Succession The Whybray ,1968 .ע ,56 1284-85
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 אדוניהערמת1

 שלא בלבד זו שלא תקנה מחודלמלך
 תצליח אף שבע בת אלא רע כל לויאונה
 ממש אק אם משאלתה את עברולהשיג
 את להפגל התכתנה שבע 'כבתבהנחה
 בת 'רגם להודות יש הרי נפחאדוניהו
 המר- בסכנה הרגישה לא אדוניהו כמושבע
 וגם אבישג. 'בקשת בגלל ראשו עלחפת
 כשלון נחלה ושליחותה בהערכתה טעתההיא
 בהערכתו אדוניהו שטעה אעפ"יחרוץ.

 הלה שלא אומרת זאת אין דעתוובשיקול
 מנהיג. של סגולות לו היו וחסריםמוכשר
 המשלים משכנעת. אינה וייבריידעת
 ומתאי- מדי כלליים הם משלי מספרשבחר
 הסר הרבה. ולאנשים שונים לאירועיםמים

 הסיטואציה את שיציין היחוד אלהבמשלים
 בנוסף אדוניהו. נתון היה בההספציפית

 אדוני- את לראות יש אם הוכרע טרםלכך,
 בעיני מצטייר שהוא כפי "פתי" בדמותהו

 את ראו ועוזריו העם אם רב וספקוייבריי
 האלה. המשלים באוראדוניהו
 הניחה לעיל וכהבאנו הטענותלעומת
 אדוניהו שבבקשת אחרת חוקריםקבוצת
 שאיפה מסתתרת לא השונמית אבישגאת

 באמצעו- השלטון את לתפוס לנסותכלשהי
 פי על כשרונו את למדוד גם ואיןתה,

 שמילא הוא אהבה רגש אלא הזאת,הבקשה
 את לשאת חפצו היה ואדיר לבו חדריאת

 חייו במרכז העומדת היא לעשה.אבישג
 מכבר. זה הסתלק המלוכה מתביעותואילו
 הבקשה בעיתוי לחפש יש אורבךלדעת
 עצם "אך : כותב הוא חייו. סיכון סודאת
 הראשון. הקרבן נפל ומיד עיניו אתדוד

 מן ביקש המודח, העצר יורשאדוניהו,
 לו, תנתן כי שבע, בת באמצעותהמלך
 מקום יש לאשה. היפה אבישג דוד,מהרמון
 עיקר כל שהעז המלך בן עללהתפלא
 נשקפת מוות סכנת בעוד משאלה איזולהביע
 היתה הרי הנערה, את אהב אם אולםלו.
 שכן לבו, עם אשר את לאמור השעהזו

 הרמונו אל לעבור היתה עתידהלמחרת
 הזדקק שאורבך בעוד "1. החדש" המלךשל

 פעו- דחיפות את להסביר כדי הזמן,לגורם
 היא אהוביה של הסברו אדוניהו, שללתו

 מצי- כלל קיימת לא לדעתו יותר.פשטנית
 לרכוש ניתן המלך נשי שבאמצעות כזואות

 שלמהוחכמת

 על כמובן, הוא חולק ובזה מלוכה,זכויות
  אדוניהו ויתר לדעתו, החוקרים. רובדעת
 מקלט שמצא בעת סופי באופן המלוכהעל
 אדוניהו של לבקשתו בהתיחסו המזבה.ליד
 "הכתוב : הוא אומר לאשה אבישגאת

 )"ויבקשו אבישג של יופיה אתהקדים
 את וימצאו ישראל גבול בכל יפהנערה
 עד יפה והנערה . . . . השונמיתאבישג
 ידעה" לא ש"המלך לנו והודיע "( . . .מאד
 לאדוניהו שנאמין כדי ג-ד(, שם,)שם

 ליהטה". השונמית אבישג את לי "ויתןבאמרו
 שאדוניהו הדעת, על מתקבל זה איןהאמנם
 להשיג כדי לא אבישג את לשאתביקש
 אשתו, תהיה שהיא כדי אלא המלוכה,את
 14 ז" בעיניו חן מצאה שהיאכיוון

 ואין סברה על נשענים אורבך שלדבריו
 הוא חייב למשל כך בכתובים. אחינהלהם
 הפגיעה התקיימה דוד, שמת שביוםלהניח
 הלכה ביום ובו שבע. בת ובין אדוניהובין
 שאבי- בנה בפני והמליצה לשלמה שבעבת
 ציווה שלמה וכאשר לאחיו, תינתןשג

 בו הדבר בוצע הרי אדוניה, אתלהמית
 היום "כי מפורש כתוב ישנו כך )וצלביום
 את מצאו כך כד(. ב', אדוניהו"יומת
 העצר יורש ובנו, המלך דוד ביום בומותם
 זה אין להניה. קשה זה ודברהמודח.
 כנראה, שהיה, דוד, קבורת שביוםסביר
 אבישג את אדוניהו ישא העם לכל אבליום

 החבל יום את ויהפוך דוד, סוכנתהשונמית
 הפרשיות שסמיכות לי נרווה טוב.ליום
 של וביקורו נ-יב( )ב', דוד מותבין

 את  הטצתה יג( )ב', שבע בת אצלאדוניהו
 דחוק זאת. השערה הציע ולפיכךאורבך
 התרחשו הללו הדברים שכל להניחהוא
 ביום.בו

 מדוע מסביר אינו זאת לעומתאהוביה,
 אם שבע, בת של לשרותה אדוניהונזקק
 המלך נשי באמצעות השלטון לתפיסתהחשד
 היה יכול הרי כלל, במציאות קייםאינו
 בפניו ולהציג לשלמה ישירות ללכתהוא
 ומהביטוי ההסבר ? האישיות בעיותיואת

 לתת שיש לרמוז כדי בא ידעה" לא"והמלך
 באותה גם מאפשר אדוניהו בדבריאמון
 היה שלו אולי, להניח, סבירות שלמידה
 אסורה שיא היתה אבישג, אל באדוד

 243. עמ' תשי"ח, תל-אביב ראשון, כרך הבחירה, וארז המדבר אורבך,א.

 ד4  עמ'  השכ"ז, ל'(, .)חונ' י"ב שנה מקרא, בית בשרביטו", משתדשין "ואין אהוביה,א.
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]6[ 'זלבסקיש.

 אבישג את ההם בתנאים ובקשתולאדוניהו,
  ואדו- למלוכה, וכויות כקונה נחשבתהיתה
 אם במלכות. כמורד נחשב בדין היהניהו
 .יש ההי הכתוב, מן העולה המסקנהזוהי
 אהוביה של לעקרונו סתירה כהווםבזה

 זכויות לתבוע אפשר אי שלעולםהמניח
 כן אם המלך. נשי רכישת ע"ילמלוכה
 מקום יש זאת בכל אולי השאלהנשאלת
 באמצ- הוא מתכוון שמא באדוניהולחשוד
 לעסוק ולא השלטון את לתפוס אבישגעות

 ? אהוגיה שמניח כפי אהבהבעניני

 עם אדוניהו פגישת לסיפור לשוותכדי
 על ומתקבלת הגיונית סבירות שבעבת

 המאור- את מחדש רובינסון משחזרהדעת
 לבקש סכל כה אדוניהו ה"ה לא לדעתו,עות.
 מעמדו כאשר משלמה, השונמית אבישגאת

 טוב יובן הסיפור ומושפל. ירודהאישי
 אבישג את אדוניהו שבקשת נניח אם'יותר

 והיא דוד, של למותו קדמההשונמית
 באמצעות עצמו דוד לפני הובאהאפילו
 שלמה חיסל מדוע יובן זה לאור שבע.בת
 15. אביו מות לאחר מיד אחיואת

 מבחינה פסולה זו שדרך הואברור
 פתרון להציע פנים בשום ואיןמתודולוגית,

 יתר חשבונם. ועל לכתובים מחוץלבעיה
 חדשות. בעיות מעלה הצעתו : כןעל

 דוד לתשובת כלל מתיחס אינורובינסון
 נניח בנו. ע"י זו מוזרה בקשהלשמע
 נרתע כן אם מדוע בקשתו, את דחהשדוד

 להשיג כדי צבאו את מלהפעילאדוניהו
 הומת דוד מות אחר מיד אם ? מבוקשואת

 אבישג בקשת בגלל שלמה ע"יאדוניהו
 למיותר הופך זה הסבר הרי דוד,מידי

 החנינה על המספר הקטע את מובןולבלתי
 שלמה. ע"י לאדוניהושהוענקה
 הגיע זהיר שיקול שמתוך בדבר פלאאין

 בדבר להכריע שאין למסקנהמונטגומרי
 השונמית אבישג לבקשת אדוניהו שלמניעיו
 או בליבו. קינן אהבה רגש אםלאשה.

 המלו- את לתפוס התכוון אבישגשבאמצעות
 מונטגומרי לדעת חייבת זו שאלהכה,

 "1. מענה וללא פתוחהלהשאר
 הסוברת להנחה הצדקה כל שאין לינראה
 וכמו כשרונות. חסר אדם היהשאדוניהו

 את הדריכו אהבה עניני שלא לי נראהכן
 אבישג. את בבקשתואדוניהו

 שבעבת
 שבע בת של אישיותה הערכת לגביגם
 היש החוקרים. בין רעים תמימותאין

 להיפך או ונכנעת תמימה אשה בהלראות
 הסכמתה האם קומה. שעור בעלת נבונהאשה

 משלמה אבישג את לבקש לאדוניהלהיענות
 זו, בסוגיה מעמיק מעיון כתוצאהנאה

 ולא עדין רגש בעל אדם עומדשלפניה
 ממשית סכנה ושום שלטון, תאוותרודף
 אבישג בהעברת בנה למלכות נשקפתאינה

 הסגו- לה היו חסרות שמא אולאדוניהו.
 לראות והמעשי הטוב והשכל הנפשיותלות

 מוע- ופניו מסכה פניו על עוטהשאדוניהו
 שבכל סבור וייבריי השלטון. לכיבושדות

 כדמות שבע בת מצטיירת הופעותיהשלוש
 מכשיר היא משמשת מקרה בכלשלילית.
 גורם כל עם פעולה ומשתפת אחריםבידי
 יזמה. כל מגלה אינה עצמה היאואילו
 נתן תאוותיו, לספק כדי בה משתמשדוד-
 תכניות לסכל כדי לדוד אותה שולחהנביא
 שולחה ואדוניהו השלטון את לתפוסאדוניהו
 היא אין אפילו אבישג. את להשיגלשלמה

 בנה וחיי חייה כאשר לפעולהמתעוררת
 הקשר מן כתוצאה גדולה, בסכנהנתונים
 בלבד זו לא אביו. נגד אדוניהושקשר
 אלא בכך לשכנעה הנביא נתן עלשהיה
 שיהיה הדברים את בפיה לשים גם עליוהיה
 על הסיפור מן גם דוד. לפני לטעוןעליה
 לעמוד ניתן שלמה אצל שבע בתביקור
 משהכתוב יותר המלך. אם של דמותהעל

 מהב- בו שהזר על שלמה את לבקרמתכוון
 סכלותה את להרגיש הוא בא לאמוטחתו
 מונטגומרי סבור זאת לעומת 17. שבע בתשל
 שקלה נסיון, למודת כאשה שבע,שבת
 והסכמתה אדוניהו של בקשתו אתהיטב

 לבו משאלת למלא שלמה בפנילהמליץ
 היתה לא כי להעיד בה יש אדוניהושל

 מעמדה וכי שלמה, למלכות סכנה כלנשקפת
 פילגש או אשה של היה לא אבישגשל
 כל להטיל שאין בדעה אהוביה גםדוד.
 ביקור שבע. בת של דעתה בשיקולדופי

 .ז .א ,Oxford 1, vol. Israel, of History 1 Robinson ,1957 .עק 15245-246
  -Kings  of Book The Montgomery, 1. 3  ;).1.0.0ן Edinburgh ,1951 .ע 1692
 40. עמ' שם וייבדיי,17
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 ה אדוני ת מ רעה[

 ומיד כבדים, חשדות אצלה מעורראדוניהו
 דברי אחרי רק בואו. למטרת שואלתהיא

 חששותיה את להפיג אדוניהו הצליחשכנוע
 "בת : אהוביה של בלשונו שבע. בתשל
 שאפשר תמימה כאשה מתוארת אינהשבע

 18. עליה"להערים
 ביחס וייבריי של שהערכתו לינראה
 נכונות העובדות צודקת. אינה שבעלבת
 המציאות. מחוייבת אינה מסקנתו אולםהן,

 של וכוונתו מגמתו על עמד לא גםוייבריי
 ע"י נלקחה שבע שבת הוא נכוןהמספר.

 היא יכלה מה אבל עמה. שכב והואדוד
 שבעלה איש, אשת עם ששוכב למלהלומר
 כאן יפה הרי המלך מלחמות ולוחםבחזית
 בכוונה השמיט שהמספר שנאמר אושתיקה.

 הליכתה גם משלו. מטעמים תגובתהאת
 באים אינם הנביא נתן ביזמת דודאל

 הרי שבע. בת של מדמותה במאומהלגרוע
 ועל שלמה של יזמתו על שמענו לאגם

 פחות לא אישית לו שנוגע דברפעילותו,
 שהשליך להניח אין יותר. ואולי לאמומאשר
 מלאכתו וכל בלבד תומכיו על יהבואת

 ולא אדיש נשאר והוא אחרים, ע"ינעשתה
 רוצה שהמספר להניח אפשר ענין. בלגילה
 הכושר שעת בניצול העיתוי שקביעתלציין

 נתן של ביזמתו לדוד שבע בתלהליכת
 להם יש המלך, אצל הוא וביקוריהנביא
 מאשר מבוקשם, להשיג יותר רבסיכוי

 ועל לדוד שבע בת של הבודדתהליכתה
 שבע בת בפי נתן דברי שימת עצמה.דעת
 כלפיה מתיחס שהמספר סימן אינהכלל

 לתמימה וחושבה זבזלוזל כבודבחוסר
 לגבי יואב נהג גם כך אינטליגנציה.וחסרת
 את להטות בנסותו חכמה המכונההאשה
  הביתה. אבשלום את להשיב שיאות המלךלב

 : החכמה  לאשה  יואב  שנחן  ההוראותואלה
הובאת  ה ו ה ר  רב כ אליו  ורברב המלך אל
 בפיה"  הדברים %ת יואבוישם
 בספר מוצאים אנו וכן ג(. י"ר, ב')שמואל
 שבשיירת הסופר לעזרא כשנתבררעזרא
 מכוב- משלחת שיגר לויים, נעדריםהשבים
 'למספר שיתיר לשכנעו כדי אדו אלדים

 המש- על אליהם. להצטרף לויים שלמוגבל
 ומבינים" . . . "ראשים נמנו שנבחרהלחת
 ערך שעזרא לספר הכתוב ממשיך זאתובכל
 הצלחת את להבטיח כדי טיעוניהם,את

 ד4. עמ' שם אהוביה, א. 72; עמ' שם מונטגומרי,18
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 שלמהוהכמת

 דברים בפיהם "ואשימה : ככתובהשליחות.
 יואב מעשה ואם טז-יז(, ח', )עזראלדבר"
 כלפי עזרא ומעשה החכמה האשהכלפי

 כפגיעה נתפסים אינם והמביניםהראשים
 את להעריך יש כן אם מדועבשליחים
 אינו המספר ? שונה באור שבע בתמקרה
 שבע בת על ביקורת למתוח כללמתכוון
 חלקו את להדגיש כוונתו אלא זהבסיפור
 לשלמה. המלוכה בהשגת הנביא נתן שלהרב

 אצל שבע בת של השתדלותה עלבסיפור
 של סכלותה את לא אדוניהו, למעןשלמה
 שטוען כפי לציין, הכתוב רוצה שבעבת

 לדעתי, טעתה, שבע שבת אעפ"יוייבריי,
 אלא אדוניהו, של כוונותיו לגביבהערכתה
 שלמה, של חכמתו את להדגיש באהכתוב
 האמיתיות כוונותיו את לחשוף בידושעלה
 לא שבע שבת לי נראה הגדול. אחיושל

 בקשתו חומרת על משמעותה במלואעמדה
  להוליכה הצליח המלך ובן אדוניהושל

 שבת לאהוביה אני מסכים ובכךשולל.
 חולק אולם תמימה, אשה היתה לאשבע
 הערים לא שאדוניהו בסברתו עליואני
 מדברי הוקסמה כנראה, שבע, בתעליה.
 המשפט מן ליבה נתרכך 'ובמיוחדאדוניהו

 המלך. כסא על ויתורו על מצהיר הואבו
 כדבר בעיניה נראתה לאבישג הבקשהולכן
 לא בוודאי נכסים עתיר העשיר ערך.קל

 לאיש קטנה אחת כבשה במסירתיתרושש
 לישב המלך אם קיוותה גם ובכךהרש.
 אם שלום. בדרכי המשפחתי הסכסוךאת

 כסא העברת בהבטחת חלקה שרבהמלך,
 ידיה, במו השמיטה כמעט לבנה,בעלה
 בנה של המלכות כתר את יודעין,בלא

 בגורל עולה היה מה יודע מישלמה.
 שלמה של חכמתו לו  עמדה אלמלאהמדינה
 המלוכה. כסאבהצלת

שלמה
 בכשרונות ניחן ששלמה מודיםהכול
 המלוכה את הוריש ושדוד הכלל מןיוצאים
 על מוות דין גזר בהנוע ונבון. חכםלבן

 :  חומרתה בכל  השאלה את מעלהאדוניהו,
 שופט ע"י כאן נעשה צדק משפטהאם
 עוול וללא נקי לאדם נעשה פשע אוהארץ
 זה במעשתו שלמה מצטייר האםבכפיו.
 מת- את הרודף עריץ כמלך או ישרכמלך
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]8[זל,כסק,י

 ובאכזריות ' והפוכה בחימה חרמה עדנגדיו
 החוקרים של ההערכה ? ולהשמידםלהרגם
 מעט לא מושפעת תהיה שלמה שללמעשהו
 זאת. ' בפרשה שבע ,בת של ועמדתהמית השונ- אבישג של המשפטי מעמדהמהגדרת
 בקרתו שבט את חוסך ארליך אין. .כללבדרך
 כדוד דמים "איש גם ומגדירו שלמהעל

 את אדוניהו בקשת בענין אולםאביו",
 על בשבתו "המלך כותב: הואשלמה. למרשיעי מצטרף הוא אין השונמית,אבישג
 לפניו שהיה המלך נשי יורש מלכותוכסא

 פי על אף השונמית, ואבישגופלגשיו.
 שככה הלא . . . ידעה לא והמלך בהשנאמר
 דבר. לכל כפלגשו היא והרי . . .בחיקו
 בעיני אדוניהו שאלת היתה כןובשביל
 החוקהים מן ויש 19. מלכות" כטענתשלמה

 שלמה מעשה על קשה משפטהחורצים
 פירש ראולי לדעת חובה. לכף אותוודנים
 לאבישג, אדוניהו בקשת את שלמהאמנם
 של מעמדה בגלל המלוכה, תביעתכדין
 העובדה לאור אולם דוד. כפילגשאבישג
 ובעלת נכונה כארוה הנחשבת שבע,שבת
 תמכה  שולל, להוליכה ניתנת ושאינהנסיון

 כבד צל מטיל זה דבר אדוניהו,בבקשת
 ההנחה את ומחזק שלמה וטל מעשיועל

 מאחיו להיפטר אמתלה לו חיפשכההלמה
 מעוררים שלמה של מעשיו 20.אדומהו
 אינו הוא החוקרים. בקרב ורוגזסלידה
 הוא וכך דעה, ובשום אדם באףמתחשב
 מבלי אדוניהו את להורג להוציא"מוהר
 דלקט 21. הגבירה" אמו כבור עללחוס
 שלמה של צווארו על הקלון קולרתולה

 קר נדם לרצוח צבועה בתואנהכשציווה
 עצר יורש אחיו את דוד מות לאחרמיד

 22. נוספים" אישים ושגיהחוקי
 בהערכתו שלמה הגיע האכזריותלשיא

 אדוניהו בבקשת שלמה של דינו גזר אתרים קוש- מסויימים שחוקרים בעוד אהוביה.של
 המלך אשת את לשאת והבקשה אבישג,את
 למלוכה, כתביעה להתפרש יכולההמת,
 כל כזאת טענה נטולה אהוביה לדעתהרי

 אינה כלל כזאת מציאות כי ממשי,יסוד
 ישראל מלך של עלייתו בתולדותקיימת
 שלמעשה איפוא, יוצא מלכותו. כסאעל

 משפטית, לטענה בסיס כל ,שלמהנעדר
 לשם אהוביה בדברי מובאים עיקרייםקים נימו- שלהמה דיין. ואין דין כאן אין כןאם

 טענתו.ביסוס
 כל וללא וברוגז בכעס פעל שלמה1.
 "שלמה אהוביה: של בניסוחו משפטי.שיקול
 שידע טרם עוד מסקנות. הסיק ולא בחןלא
 )"שאלי לקיימה הבטיח הוא השאלה,מהי
 מהי, ומשידע פניך"(. את אשיב לא כיאמי
 שאמו על רגז אלא דרש, ולא חקר לאהוא

 עבור - "קטן" הוא אם וגם - דברביקשה
 דווקא )ולאו וברגזו ממנו. הגדולאחיו
 אדוניהו". גורל את חתם רוגזו(מתוך
 שכן בנפש, מאויביו להפרע נאותהדמנות הז- לשלמה שימשה שבע בת בקשת2.
 שום אבישג, את להשיג בנקשה שאיןידע
 אהוביה: של בלשונו למלוכה. לתביעהשמץ
 השוץ אבישג את שואלת את "ולמהבאמרו
 המלוכה," את לו ושאלי לאדוניהו?נמית
 לאדוניהו אבישג שנתינת שלמה אמרלא

 הבדיל שלמה לידיו. המלוכה מסירתמשמעה
 תמיכה משום יש שבשתיהן ,הוא,ניהן בי- היהירי הקשר אלה. שני ביןבפירוש
 הדאגה עבורו. הטוב בקשת -באדוניהו
 לטובה שלו שמו הזכרת ועצםלאדוניהו

 ופסק-הדין שלמה. של חמתו אתהעלו
 לא - לשיאה ההתפרצות בהגיעשניתן
 נחתך אדוניהו גורל כי כלל. "דין" בוהיה
 רק שימשה אבישג את ובקשתו מזמןכבר

 החלטתו". יביצוע לשלמהתואנה
 להסרת יעיל אמצעי היא התואנה3.
 "שלמה אהוביה: של ובסגנונו הקללה.פחד
 כשם אדוניהו, במקרה לתואנה. היהזקוק
 שמעי. ובמקרה יואב . במקרה זקוקשהיה
 חשש, הוא קהל דעת ' מפני שלאונדמה
 היא שמא - נקי דם קללת מפניאלא
 23. ביתו" ועל עליותרבץ

 210. עמ' ב', כרך כפשוטו, מקרא19
 .London Israel, in'Ancient Worship Rowley, .8 ,1967 .ע "189 .ת 203
 74. עמ' תשכ"ה, בג-בו( )חוב' עשירית שנה מקרא, בית וצוואתו", רוד "שבועת נאמן,. פ.,21
22(Fest- Eaahlnug" Dsavid-SaJomo .der Theologie und 'שת60ת0זי Delekat, ]. 
275. 1967, Berlin Maass, ע. ed. Roat), .schrift 
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 אדוניהערמת]ק

 ח לבעיה פתרח להציע ,נאנסהלפני
 לעיל. שנאמרו לדביים תהילהאתייחס
 ארליך של למסקנתו 'בהחלט אנימסכים

 להאשים משפטית הצדקה היתהשלשלמה
 לקביעת מסכים איני אולם אדוניהו,את

 דברי אבישג. של מעמדה לגביעובדתו
 שבע בת של עדותה על המסתמכיםראולי
 האפ- את שוקל אינו הוא כבמכנעים.אינם
 בשי- שבע בת טעתה זאת בכל שמאשרות
 הנס- בכוונותיו במיוחד התעמקה ולאקולה
 להאשים מקום גם אין ולכן אדוניתו, שלתרות
 הגבירה אמו כבוד על חס שלא שלמהאת
 את המקדים התיאור ודווקא נאמן. שטעןכפי

 ה מ ל ש ת מ כ ח1

 יח-יט( )ב', שלמה עם שבע בתשיחת
 וההם הלבבי יהסו את הבהירות בכלמציין
 נתקבלה בו הרב הכבוד ואת לאמו הבןשל
 שינה זאת בכל ואם המלך. בבית שבעבת

 מתקבל הרי פתאומי, באופן טעמו אתהמלך
 אנו האם בזלזול שלא להניח הדעת עליותר

 לכסאו. שארבה הסכנה בגילוי אלאעוסקים
 שמר המלוכה על אבל וכיבד אהב אמואת

 של הראשונה לטענתו באשר עינו.כבבת
 על שלמה את להאשים שאיזן נראהאהוביה,
 ידע טרם עוד אמו בקשת את למלאשהבטיח
 בת של דרישתה היא זאת הרי שאלתה,תוכן
 ככתוב: בזה. לה נעתר ושלמהשבע

 פני". את תשב אל מאחד שואלת אנכי קטנה אחתשאלה"ותאמר
 פניך". את אשיב לא כי אמי שאלי המלך לה"ויאמר

 ולא שבע לבת להאמין הכרח ישומדוע
 בדבריו הרי "רגז" שלמה אם גםלשלמה?
 דברי את לסתור כדי בהם ישהמנומקים

 אחת "שאלה זו שאין לה ולהוכיחאמו
 אהוביה טוען השניה להערה ובאשרקטנה".
 אבישג את שואלת את "ולמהשהביטוי
 המלוכה" את לו ושאלי לאדוניהוהשונמית

 המלוכה תפיסת לנסיון כלל קשוראינו
 כיצד אבל אלה" שני בין הבדילו"שלמה
 אין זאת אלה, שני בין שלמההבדיל
 במפורש שנאמר מה לנו. מגלהאהוביה
 ומה כלאחר-יד אהוביה מבטלובכתוב,
 לדבר אהוביה הופכו כלל, כתובשלא

 הזיקה על מצביע המספר האיןמפורש.
 ? המלוכה נושא ובין אבישג שאלתבין
 מפו- בצורה אלה דברים לומר ניתןהאם
 אחי הוא "כי הביטוי גם ? יותררשת
 ואף מצטטו אהוביה שאין ממניהגדול
 לאותו יוצא הוא גם אליו, מתייחסאינו
 מדבר שלם שמשפט עומר יתכן לאענין.
 "ולמה לא. דתו באדוניהו בתמיכה ורקאך
 היא השונמית" אבישג את שואלתאת

 המלוכה" את לו "ושאלי באדוניהותמיכה
 הגדול אחי הוא "כי באדוניהו. תמיכההיא
 צרויה" בן וליואב הכהן ולאביתר ולוממני
 של שלימה שורה באדוניהו. תמיכההיא

 אחד לענין מלים כגיבוב משמשיםביטויים
 ברור ? היתכן באדוניהו". "התמיכהוהוא
 אחת תשובה הוא כב שהפסוק כןאם

 אמו. של קטנה" אחת ל"שאלהגדולה
 שבע לבת להבהיר באה שלמהתגובת

 העברת של הסכנה היתה טמונהשבבקשתה
 קשה השלישית: ולהערה לאדוניהו.המלוכה
 מפני חשש לא ששלמה הנימוק אתלקבל
 האם נקי. דם קללת מפני אלא הקהלדעת
 ירמוס ששלמה הדעת על להעלותאפשר

 העם כל ולעיני הצדק כבופט אתבפרהסיה
 היתכן ? כהונתו תקופת בראשית זהוכל

 בהת- ביזמתו, מהאל שביקש שאדםלהניח
 את לשפוט שומע "לב בגבעון, ה'גלות
 ברבים יפגין ט( ג', א' )מלכיםעמך"
 כדי עד הקהל בדעת וזלזול עריצותמעשה

 לימדו לא אבשלום נסיון האםהפקרות?
 וצדקה משפט רקע שעל המר הלקחאת
 אם גם ? המרד אש את להבעירניתן
 תחבולות ובעל ערום היה ששלמהנאמר
 לפחות צדק שכסמפט דואג היה לאהאם
 דוד השקיע עמל כמה חוץ? כלפיייראה
 כמה אבנר. לרצח קשר מכל הצנולנער

 את מעצמו להסיר כדי דוד פעלפעולות
 לאבנר שערך הממלכתית ההלויה העם.חשד

 את וקללתו ידיד מות על הנרגשוהספדו
 להחזיר סוף סוף הצליחו אלה כליואב,
 ג', ב' )שמואל דוד במלכו העם אמוןאת

 בראשית שכבר להניח סביר האםכח-לז(.
 ניהול את להשתית 'שלמה ניסהצעדיו
 בויתור לשמה עריצות על המדינהעניני
 ממוסדות ובהנתקותו העם אמון עלמריהם
 הטריד שלמה שאת הטענה ? ומשפטחוק

 תרבץ שמא נקי דם קללת "מפניהחשש
 ומתקבלת היא אפשרית ביתו", ועלעליו
 במקרא התיאולוגית התפיסה לאור הדעתעל

237

טבת-אדר תשל"ד בית מקרא (נז)

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



]10[ זלבסק,יש.

 לפע- עלול כאן גם אולם הקדום.ובמזרח
 ללבב" יראה ש"ה' ההשש להתגנבמים

 מצפונו. השקטת על להכביד עשויוהדבר
 ששלמה פנים בשום להסכים איןאולם
 הקהל דעת ביקורת בפני מחוסן שהואחש
 המשפט בתחום לפגוע כלל חוששואינו

 היש- החברה של היסוד ערכי -והצדקה
 דברי בהצגת התרכז כה עד הדיוןראלית.
 הכ- הקשיים על להצביע ובנסיוןהחוקרים
 ברור אחרת. או זו דעה בקבלתרוכים
 מחייבת אבישג את אדוניהו בקשתשהבנת
 של המשפטי מעמדה לגבי בדיקהעדייז
אבישג.

 השונמית אבישג של המשפטי למעמדהב.
 דוד אשת נקראת אינה השונמיתאבישג

 בכל פילגש. בתואר נושאת אינהוגם
 "אבישג מכונה היא מזכירה שהכתובמקום

 תפקיד למלא 25 אבישג על 24.השונמית"
 הכתובים מן לדוד. ומשרתת סזכנתשל

 על למדים אנו א-ד( א', א')מלכים
 באחרית המלך של הרופף הגופנימצבו
 המלך את חיממו לא שהבגדים כיוןימיו.
 לפניו להביא לדוד 26 המלך עבדייעצו
 שיצליחו השרים קיוו קווה בתולה.נערה
 ולעצור נעורים כוהות במלך לעורר כךע"י
 שידוע וכפי והניוון. הקמילה תהליךאת
 שבמלכים בקטע יפה. מאמציהם עלולא
 מצבו על פעמים שלוש מסופר א-ד א',א'

 הכ- בדברי פעמיים דוד. של הרופףהגופני
 בקטע המתבונן השרים. בדברי ופעםתוב
 למיינו שאפשר לדעת נקלה על יוךכחזה

 הח- 2. מילולית; הזרה 1. סוגים:לארבעה
 החזרה; השמטת 3. אחר; בביטוילפה
 נביא הדבר הבלטת לשם ביטוי. תוספת4.
 ההשוואה: טבלתכאן

 א( )א', הכתובדברי

 זקן דודוהמלך
 בימיםבא

 בבגדיםויכסוהו

 לו יחםולא

 ההצלחה ומירה השרים דבריביצוע ב( )א', השריםהצעת

 עבדיו לוויאמרו

 המלך לאדונייבקשו
 בתולהנערה

 המלך לפניועמדה
 סוכנת לוותהי
 בחיקךושכבה
 המלך לאדוניוחם

 התיאור בא מה לשם השאלה כמובןנשאלת
 המספר ? ללמדנו בא הוא ומה הוההמפורט
 בצורה הדברים את למסור בהחלט היהיכול

 בתוכן לפגוע מבלי נמרץ ובקיצורתמציתית
 של יופיה שענין אלא עוד ולאהדברים.
 הש- בטור ומופיע הוכפל השונמיתאבישג

ויבקשו
 את וימצאו ישראל גבול בכל יפהנערה

 למלך אותה ויביאו השונמיתאבישג
 מאוד עד יפהוהנערה
 סוכנת למלךותהי

ותשרתהו
 ז2 ידעה לאוהמלך

-( )- 

--  -  ידעה( לא )והמלך 

 מופיע במקביל השני ובטור בלבדלישי
 "המם" הפועל ואילו בתולה". "נערההביטוי
 שהרי השני, ובטור הראשון בטורהמופיע
 המלך, לבית הנערה הובאה זו מטרהלשם
 האם השלישי. בטור נעדר דווקא זהפועל
 ? מכוונת יד כאן יש אי זה הואמקרה

 כב. כא, יז, ב', סו; ג, א', א' מלכים24
 מזהים ל"ג דר"א בפרקי אולם המשפחתי. יחוסה את מציינים אינם במקרא הכתובים25
 דחו גם החוקרים כרונולוגי. קושי גם קיים הזיהוי בעיית מלבד משונם. האשה כאחותאותה
 .נ ,Gray 1 נ8 11 למשל, ראה השירים. שבשיר השולמית לבין השונמית אבישג ,בין הזהותאת

Neukirchen1%( א )8 Konige Noth, 1964 .ע ;77 .א, London (OTL), Kings 
145. 1964; .Vluyn 

 רופאיו. הם המלך עבדי 343(, סעיף שביעי, ספר היהודים, )קומוניות מתתיהו בן יוסף לפי26
 ידעה". לא "והמלך הביטוי בהקבלת קיימות אפשרויות שתי27
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 אדוניהערמתהס

 הבי- וחילופי החזרות וטענין כן אםנראה
 מסזיימת. תכלית לשם באיםטויים
 הולך המלך נכשל. השרים מבצע1.

ונחלש.
 אבישג של המשפטי מעמדה הגדרת2.

 אבישג את אדוניהו בקשת לסיפורוהשלכתה
לאשה.
 זבם קיום בדבר הסיפור שהמשך יתכן3.

 הדו"ח מן כתוצאה בא רוגל בעיןאדוניהו
 דוד. של אלקוי בריאותו מצב עלהמוסר

 ה מ ל ש ת מ כ הו

 אבישג של המשפטי מעמדה הגדרתלשם
 הקשו- ביטויים למספר נתייחסהשונמית,

 הזה. לעניןרים

 ידעה לאוהטלך
 בין במקרא, "ידע" הפועל משמשכידוע
 28. בעילה במובן גם משמעויותיו,שאר
 יותר מצומצמת במשמעות מופיע שהואויש

 לאשתו איש בין מין יחסי קיוםוכוונתו
 כך: ילדים הולדתלשם

 א(; ד', )ברא' 29 קין את ותלדוצהר אשתו חווה את ידעוהאדם
 יט(. א', א' )שמואל בן ותלד וצהר הימים לתקופת ויהי ה' ויזכרה אשתו חנה את אלקנהוידע

 שאל- יוצא א', א' שבשמואל הסיפורמן
 סגר ש"ה' אלא אשתו, בתנה דבקקנה

 ..." חנה את אלקנה "וידע כן אםרחמה".
 צלא ראשונה", "ביאה לציין באאינו

 הדוג- פי על 0'. חנה נתעברה זושבביאה
 שהביטוי לטעון היה אפשר הנ"למאות

 אמנם שהמלך משמעו ידעה" לא"והמלך
 כל היו שלא אלא אבישג עם מין יחסיקיים

 הנחה לדחות יש אולם ממש. שלתוצאות
 לעיל בדוגמאות א. : טעמים משניזאת
 אשתו, את בעל בעילת על מפורשותדובר

 הובאה אבישג ואילו משפחה, הקמתלשם
 לשורש ב. שונה; מסיבה דוד שללביתו
 יותר: רחבה משמעות גם נודעת"ידע"

 יחסים קיום לשם מינים שני ביןהתחברות
 לטעון יהיה אפשר זה לפי 31.ביניהם
 עם מיניים יחסים כלל קיים לאשדוד
 מעמדה תיאור של הקבלה השונמית.אבישג
 עם יצחק, לכלת נבחרה טרם רבקהשל

 דוד, אל בואה לאחר אבישג שלתיאורה
 אבישג של שמעמדה ללמד כדי בה ישאולי
 וכפנויה. כרווקהנשאר

 טז(82; כ"ד, )בראשית ידעה" לא ואיש מאוד מראה טובת"והנערה
 ד(88. א', א' )מלכים ידעה" לא וה'מלך ... מאוד עד יפה"ההנערה

288. 1959, Berlin 4) ,.יו. das 
~ber 

Handw~rterbuch Buhl, ע. Geseniu8, על. 
libros,Testamenti Veteris 1מ Lexicon Baumgartner, 1 .עז lLoehler ]. . 287 
 Leiden. ,1958 .ק365
 כה. יז, ד', בראשית פרק באותו גם נמצאת לנ"ל זהה נוסחה29
 שבא טקום "בל האומר: כלל קובע לנישואין בקשר "ידע" לשורש בהתייחסו המלבי"ם30
 לתת כדי ידעה". לא ואנט "בתולה כמ"ש הראשונה, הביאה על בא הבעילה על ידיעהלשון
 "לבד כותב: הוא ובהמשך הכלל. מן יוצאים מקרים גם להסביר הוא מנסה הזה, לכללתוקף
 וממ"ש חדשה, כאשה ונעשה חנה של גופה נשתנה כי .,, אשתו חנה את אלקנה וידעמ"ש
 רושמ' נמחק שכבר עד שגה ק"ל מאשתו שפירש לחז"ל 'ראיה יש אשתו" את עוד אדם"וידע

 ה'כ'ר'מ'ל' המלבי"ח הא11תו". על יתירה תאבה לו שנתאסף המדרש כדברי או שנית, ושבמידיעתו
 המלבי"ם של הדחוק הסברו מלבד ידע(. קערך קמב עמ' גרינבוים(, יוסף )מה"ר תר"ססיגעט
 בראשית והם: לטיפולו זכו שלא נוספים מקומות ישנם הרי ידו, על שהובאו המקרים אותםלזכי
 המסופר כה י"ס, שופטים וכן יהודה-תמר. יחסי לגבי האמור לדעתה" עוד יוסף "ולא בו:ל"ח,
 א(. י"ט, )שם פילגשו" עליו "ותזנה מסופר ועליה הלוי איש של פילגשועל

 ה; י"ט, בראשית זכור למשכב וגם ח. י"ט, בראשית כה; י"ט, שופטים טז; כ"ד, בראשית31
 יז. ל"ה, במדבר ; כב י"ט,שופטים
 SEb 8211-%ז-18-[2 1% 18ם-ט-1-68 דומה ביטוי אגו מוצאים 130 סעיף חמורבי בחוקי32

 איש( ידעה לא )אשר .and Driver 1). 13 .נ .Laws, Babylonian The Miles, )3 .01ץ,2
 oxfofd. ,1955 .ק52

 בלבד. הללו המקומות בשני במקרא מופיע "ידע" השורש של זאת צורה33
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121[ זלבסקיש.

 אבישג היתה אליה בא המלך היה שלויתכן
 פילגש, אז אשה של למעמד בדיעבדזוכה

 הנערה נבחרה זו מטרה לשם שלאלמרות
 מדוע לשאול יש זאת בכל לביתו.והובאה
 חדש ביטוי כאן להכניס לנכון המספרראה

 מונח הנו שידוע וכפי ידעה" לא"והמלך
 הבי- על לחזור במקום מין, יחסימתחומי
 הנ"ל בקטע קודם  כבר  שהובאוטויים

 מצפים אנו הרי ? "חמם" הפועלבתוספת
 השרים עצת אם שיודיענו המספרמןז

 הנערה האם ? שנכשלה או יפהעלתה
 חיממה האם בחיקו שכבה המלך אלשהובאה

 הבנות מפקד נערך כך לשם הרי ז גופואת
 חוזר הכתוב אין כך ועל ישראל גבולבכל
 ביטוי הינו ידעה" לא ש"המלך יתכןעוד.
 מצבו על מענה לתת בא הוא מחד,כולל.
 וחושיו שינוי ללא שנשאר דוד שלהגופני
 יש מאידך, בו. בגדו המלך שלויצריו
 למעמדה יותר מדויקת הגדרה הנ"לבביטוי
 הרמז כבר טמון ובכך אבישג. שלהאישי
 את אדוניהו פנל בקשתו סיבת אתהמסביר
 הסיפור שבהמשך לאשה לו השונמיתאבישג
 שאבישג כלומר, יג-כה(. ב', א')מלכים
 אדוניהו כאשר גם בתולה נשארההשונמית
 4'. לאשה הזאת הנערה אתביקש

 בחיקך""וניכבה
 מונחי מאוצר לקוח  כקודמו, זה ביטויגם

 חיקך" "שוכבת מכונה האשההנישואין.
 י"ג, )דברים חיקך" "אשת או ה( ז',)מיכה
 "ושכבה הביטוי שבחירת להניח איןז(.

 שאבישג לומר הכתוב התכוון 35בחיקך"
 מעמיד היה בכך כי לדוד, לאשהתהיה

 התכוון לו כולו. הקטע מגמת אתבסתירה
 השרים שהצעת הנ"ל בביטוי לצייןהמספר
 אבישג, עם מין יחסי יקיים שדודהיא

 בביטוי בהתחשב בהחלט אפשרי כזהוהסבר
 יחסי את המתאר בסיפור המופיעדומה
 שפחתי "נתתי שרי מציינת בו ושריהגר

 כך לשם משתמש המספר היהבחיקך"
 "בוא או עמך" "ושכבה יותר המקובלבניב
 הס- השרים שהצעת לזכור עלינואל".
 את שכיסו שהבגדים המציאות עלתמכה
 מוגדר הנערה ותפקיד עוד. היממוהו לאדוד

 "ותהי אלא כפילגש ולא כאשה לאבמפורש
 היא גם בחיקו השכיבה ומטרת סוכנת".לו

 מין יחסי לקיים כדי לא במפורשהוגדרה
 המלך". לאדוני וחם בחיקך "ושכבהאלא

 להם וחם שניים ישכבו אם "גםבבחינת
 ובאמת יא(. ד', )קהלת יחם" איךולאחד
 הוא נקי בחיק" "שכוב שהניב מוצאיםאנו

 לאשה השונמית אבישג את אדוניהו בקשת ובין ידעה" לא "והמלך גין הזיקה בדבר34
 תער"ג, לאמזא באורים, )אוצר גראיעווסקי ג. ה. כותב זה ולענין וחוקרים. פרשנים כברעמדו
 ידע לו כי לאשה, לו תהיה כי אדוניהו לו ביקש זה ו,בעבהר ידעה. לא והמלך "וי"מ, 105(,עמ'
 )בשם ימות: 'בה והנוגע מפלגשיו אחת היא כי יען הזה כהבר לבקש נועז לא אז אותההמלך

 לאור מתחזקת החוקרים מסקנת 47. עמ' שם ואהוביה 14, עמ' Kenige נות ראה וכןיטל"ש(",
 הנ"ל.הבדיקה
 השבעים נוסח נבדל דברים בשני עמו". "ושכבה כותב ב א,, א', למלכים השבעים תרגום35
 בתרגום "עם". היחס במלת "חיק" המונח ובהחלפת שלישי לגוף בשינוי המסורה:מנוסח
 המלה ע"י כלל בדרך אצלו משרגמת "היק" 1םז8"1ז0מא01"המלה יז8א כתוב:00זטםהשבעים

 חלקי שינוי שונה. במינוח משתמש שהוא גם ויש ועוד(. י י"ג, דברים ה; ט"ו,01%09אלבראשית
 התרגום, באור )המקרא קומלוש ה לותך". "ותשכוב כותב: הוא למקומנו יונתן בתרגום גםנמצא

 שהוא נוספות דוגמאות ומביא יונתן בתרגום זה שינוי על מצביע by )237' תשל"ג,הל-אביב
 כי המקורי, הנוסח דווקא משתקף שבתרגומים להניח שאין לי נראה הסגנון". "ריכוך אותםמכנה
 משפטי מונח בחיקך" "ושכבה הביטוי טקסט. שינוי המחייב המסורה בנוסח ושיבוש פגם שוםאיו
 להניח גם קשה התרגומים. במגמת השינוי את לחפש יש כן אם דומים. בהקשרים במקרא ונמצאהוא

 דבר אבישג, עם דוד שביחסי המינית הכהשמעות הרחקת משום נובע השבעים בתרגוםשהשינוי
 מימת משמעות להם שיש הביטויים כי המסורה, שבנוסח הדברים רוח עם להתאים היהשיכול

 להצעת אוריה ודחיית ז( ל"ט, )בראשית עמי" "שכבה ליוסף פוטיפר אשת פנית כמומהבהקת
 כמו מתרגם יא( י"א, ב' )שמואל אשתי" עם ולשכב ... ביתי אל אבוא ואני "... באמרו:דוד

 שבמקור לשון באותו עם" "שכב הביטוי את מתרגמים ויונתן אונקלוס תרגום ואילובמקומנו.
 שבתרגומים שבשינויים המשמעות לגבי דופן. יוצא למקומנו יונתן בתרגום "לותך"והמלה
 נוסף. עיון הדברמצריך
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 אדוניהעימתיח

 נתן במוטל קוראים אנו כך מיהמכוומת
 וב- "... לכבשתו: הרש איש של יחסולגבי
 ב' )שמואל כבת" לו ותהי תשכבחיקו
 מתתיהו: בן יוסף כותב זה ולענין ג(36.י"ב,
 אותו וחיממה המלך עם שכבה רק"והיא
 מפאת תלש היה וזווג דודים ליחסיואילו
 המחבר השתמש מדוע ובכן המופלג"37.גילו
 ספק אין ? ללמדנו בא ומהו זהבמונח
 מעמדה בקביעת הוא גם קשור זהשמונח
 בהתייחסו ארליך אבישג. שלהאישי
 אף השונמית "ואביחג כותב: הזהלענין
 הלא ... ידעה לא והמלך בה שנאמר פיעל

 לכל כפלגשו היא והרי ... בחיקושכבה
 אדוניהו שאלת היתה כן ובשבילדבר.
 קויפמן 88. 'מלכות" כטענת שלמהבעיני
 "בקורות לדבריו: יותר זהירה עמדהנוקט
 מקום. שום באמת תופסת אבישג איןדוד
 רק היא פלגשו. לא ואף אשתו לאהיא

 תפקיד ממלאים ויפיה אבישג ...משרתת
 האינטימיים הפרטים האחים. בריבגורלי
 העז שאדוניהו הדבר, קרה כיצד לבאר,באו

 שבע ושבת לאשה לו אבישג אתלבקש
 וכן שלמה. לפני בקשתו את הביאהאף
 אותו הוציא מה מפני לבאר, באיםהם

 מעמדה הזאת. הבקשה בשל הורג אלשלמה
 היתה היא במינו. מיוחד היה אבישגשל
 שכבה היא - אבל למלך, משרתתרק

 כך, הדברים את לראות היה אפשרבחיקו.
 89. אחרת לראותם היהואפשר

 ול- לארליך מתתיהו, בן ליוסףהמשותף
 שאבישג העובדה את קובעים שכולםקויפמן
 ארליך מגיעים ומכאן דוד של בחיקושנבה
 של המחריד גורלו לגבי למסקנותוקויפמן
 )ראה בכתוב נתבונן אם ארלםאדוניהו.
 לא חסר.  זה פרט הרי ההשוואה(טבלת
  שבבה  שאבישג כללנאמר

  היתה דור. בחיי
 מה נתגשמה. שלא לדוד השרים עצתזאת

 סוכנת למלך "ותהי במפורש: כתובשנתגשם
 נתגשם. ההצעה של זה חלק רקותשרתהו"

 ה מ ל ש ת מ כ הו

 וחם בחיקך "ושכבה ההצעה לגביואילו
 המספר אין זה ניסוח על המלך",לאדוני
 שהדבר לרמוז כנראה, רצה יבזה עודחוזר
 נתגשם.לא

 גם בא בחיק" "שכב שהביטוי לינראה
 זכויות ורכישת ובעלות קנין של אקטלציין
 העקרה ששרי כידוע הצדדים. שניע"י

 לאברהם הגר שפחתה את למסורנאותה
 בכבודה ההרה השפחה של זלזולהלאשה49.

 חריפים מחאה לדברי הביא הגבירהשל
 אנכי עליך "חמסי אברהם: אל שרישל
 הרתה כי וחרא בתיקך שפחתי אתנתתי
 הלוי ב. ה(. ט"ז, )בראשית בעיניה"ואקל
 בעצמה שרי טיפלה לא מדוע להסבירמנסה

 בעלה. להתערבות נזקקה אלאבשפחתה
 על שליטה עוד אין לה "כי כותב:הוא
 לתשוב'ת לאשה. לבעלה משמסרתההגר
 הטוב לה עשי בידך: שפחתך "הנהאברם

 החזרת - חוקית משמעות לכן ישבעיניך"
 ספייזר 41. שרי" כשפחת הקודם למעמדהגר

 שפחתי נתתי "אנכי לביטויבהתייחסו
 מונה זה בביטוי לראות שיש מצייןבחיקך"
 המורח מן  מקבילה על והצביעמשפטי
 שרי של שיסוריה להזיח ניתן 42.הקרום

 בחיק שפחתה את שמסרה מאומתחילים
 בעלות זכויות אברם רכש כך וע"יאברם
 את להפנות שרי נזקקה ולפיכך הגרעל

 כמובן, לשאול אפורר לאברם.טענותיה
 הגר את העניש לא עצמו אברםמדוע

 יתכן לשרי? מסרה אלא עולהפורקת
 לא שהדבר אעפ"י שרי כוונת היתהשזו
 בעל אצל הגר של קרבתה במפורש.נאמר

 זכויות להקנות לה היה עשויהגבירה
 הגר של החזרתה אברם, במשפחתמסולמות

 התרת על אולי, מצביע לשרי, אברםע"י
 הזכויות וביטול ביניהם המיוהדיםהקשרים
 יפה מדגים הרש כבשת סיפורהמיוחדות.

 הבלעדית ובעלותו הרש האיש של זכותואת
 מעמדה את לציין בא הוא כן כמו קנינו.על

 כבשת "משל סימון, א. של במאמרו ראה אוריה לענין והשלכתו הזה הקטע ניתוח לגבי36
 27-26. עמ' תשכ"ט-תש"ל, ז-ח השנה ספר בר-אקל,ן, בתוך: שיפוטי", "משל בחינתהרש"
 344. סעיף שביעי, ספר שליט, א. תרגום היהודים, קדמוניות37
  210. עמ' ב', כרך כפשוטו, מקרא38
 177-176. עמ' תשכ"ו, תל-אביב המקראית, היצירה של מכבשונה קויפמן, י.39
 לאשה". לו אישה לאברם אותה "ותתן ג: ט"ז, בראשית40
 115--116. עמ' תשב"ו, כז( )חוב' עשרה אחת שנה מקרא, בית שרי", "ותענה הלוי, ב.!4
 .Anchor  (The  Genesis Speiser, 14. .8 ,)81610 .,ר.4כ ,1964 .ק 42118
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]14(זלבסקי

 המש- לחיק צרופה ע"י הכבשה שלהחדש
 לו ותהי תשכב ובחיקו "... הכתוב:פחה.
 הנעשה אימוץ טכס מעין לתאר באכבת"
 בחיק הכבימה שכיבת ע"י משפטיבאקט
 קיבלה זו סמלית פעולה ע"י הרש.איש

 לקניינו והפכה בת, של מעמדהכבשה
 עצם היא מעתה הכבשה. בעל שלהלגטימי
 מבשרו. ובשרמעצמיו
 אבישג היתה שלו ל'הניח כן אםסביר
 הצעת לפי גם לו דוד, של בחיקושוכבת
 היתה בלבד, חימום לשם שכיבההשרים
 מעמדה דוד. של ולבעלותו לקניינוהופכת
 ולא לחלוטין אז משתנה היההמשפטי

 לאשה. אבישג את לבקש הגיון כל בכךהיה
 מעמדה נשאר התגשם לא זה שדברמכיון
 בזה יש כן אם מוגדר. בלתי אבישגשל
 לאדוניהו היתר למתן רמז "מחברמצד
 ממצב ולזכות לאשה אבישג אתלבקש
 43.ההפקר

"סוכנת"
 שת- לנערה שנועד התפקיד הוא"סוכנת"

 שאבישג מציין הכתוב דוד. לפני לעמודבחר
 מה אבל המלך. אצל זה תפקידמילאה
 דעות כך על "סוכנת" המונח שלמובנו

 חלוקות. והחוקריםהפרשנים
 קריבה. עוזיאל: בןיונתן
 עצים בוקע וכן מחממת - סוכנתרש"י:
 ט(. י', )קהלת בםיסכן

 בכל ואין לפרשו ידעתי "לאארליך:
 ונעלם דרכו שנסתרה שורש המקראלשון
 סבור רביו 44. סכז" כשרש משמעיותיוסדר

 המלה לבין סוכן המלה בין קשר ,כלשאין
 ואם נציב. או מושל במובן iaknuהאכדית
 במשמעות זו אין סוכנת מכונהאבישג

 לפרשה יש אלא "מושל", שלמטאפורית
 המלה והשגחה. טיפול דאגה, שלבמובן
 ,., ב יסכן הניב למשמעות קרובהסוכנת
 ולהשמר. להזהר שפירושו ט( י',)קהלת
 מולדר "4. "סכנה" במלה היא קשורהוכן

 בדיקה לאחר רבין. של דעתו עלחולק
 עם בהשוואה הזאת התיבה שלמחודשת
 שסוכנת למסקנה הוא מגיע שמיותלשונות
 נציב במובן סוכן למלת אקויולנטיתהיא

 של היה לא אבישג של מעמדהומושל.
 מילאה אלא הרבה לו היו כאלה כיפלגש,
 החופ- כניסתה גם ראשית. אשה שלתפקיד
 )מלכים דוד של לחדרו שבע בת שלשית
 שרותה זאת. הנחה סותרת אינה סו( א',א'
 סיבה אינה דוד של בחדרו אבישגשל

 דוד, של אשתו שבע, מבת שתמנעמספקת
 מולדר, של לדעתו המלך. אל חופשיתגישה

 להסביר כדי בו יש אבישג של הרםתפקידה
 הבין שלמה לאשה. אדוניהו ביקשהמדוע
 לערער אדוניהו מתכוון זו שבשאלהמיד
 45. מלכותו כסאאת

 התכוון שאדוניהו מולדר עם אנימסכים
 אבישג באמצעות למלוכה להגיע שובלנסות

 שדווקא להניח הכרח כל אין אבלהשונמית,
 כדי בקשתו. סיבת הוא העליוןמעמדה
 אדוניהו התכוון לה מטרה לאותהלהגיע
 ואבשלום שא'ול בפילגש אבנרהסתפק
 הוא הרם התפקיד שלא כך דוד.בפלגשי
 דוד היה זקוק בית למנהלת לאהקובע.

 .א .Bible, Interpreter's The Kings, 11 and 1 Snaith, 8 ),יא סנייט לנעת43
 יובן שלמה של דינו שגזר כדי כמלך. טיפלה רק שאבישג לכסברה הגיון כל אין ,1954( .ע20

 שראינו כפי ארליך כבר השמיע וו דעה דוד. אשת של מעמד היה שלאבישג ההנחהמחוייבת
 של מעמד לאבישג היה .London Kings, 1-11 Gray, 7 ,1964 .ק 76 גריי לדעתלעיל.
 אינם גריי וגם סנייט גם המלוכה". את לו "שאלי שלמה בדברי מוצא הוא לכך סימוכיןפילגש.
 את לקבל שבע בת הסכימה ומדוע אווניהו הסתכן מדוע הדעת את המניחה בצורהמסבירים
 שלאבישג להראות ניסתה לעיל התויקה סכל. היה שאדוניהו לטעון מספיק זה איןהשליחות,

 שניה לקיצוניות לעבור גם אין זאת לעומת החוקרים ע"י לה שיוחס כפי כזה מעמד היהלא
 לא שאבישג ידעה" לא "והמלך הניב על בהסתמכו K~nige) .5 ,11 ,14 )34 נות עםולהניח
 המלך, להרמון כלל שייכתהיתה
 262. עמ' ב', כרך כפשוטו, ,מקרא44
45vol. Hierosolymitana, Scripta Miscellanea", "Etymological Rabin, Ch. 
 ,111,י. .Jerusalem Rabin, Ch. ed ,1961 .ע395
4622 VT 4מ1 (11 ,1 ,2 ,יי Sokenet von D~utung zur "Versuch Mulder, 11 .נ. 

43-545. .)1972(, 
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 אדוניהערמתיה

 הבדיקה אלץ. אבישג הובאה כך לשםולא
 רק לא שלאבישג להראות ניסתהשלנו
 של לא גם אלא אשה של מעמד היהשלא

 מניח הסבר אין מולדר של בהצעהפילגש.
 בשאלת אדוניהו של להעזתו הדעתאת

 למענו. שבע בת ולהשתדלות לאשהאבישג
 ש"סוכנת" 47 ופנטון רבין כמו להניחסביר

 בכל ..." ב לטפל ... ל "לדאוגמשמעה
 כלשהי זיקה "סוכנת" למלה איןאופן
 מין. וליחסי נישואיןלענין

 להתחקות ניסתה זה בפרק 'הבדיקהסיכום:
 המסקנה השונמית. אבישג של מעמדהעל

 אשת היתה לא שאבישג היא הגענושאליה
 שכב לא גם והמלך פילגשו לא וגםדוד
 משום אדוניהו בבקשת היתה לא לכןעמה.
 ביקש אדוניהו המקובל. הנוהג מןסטיה
 הפנויה אבישג את או דוד של הסוכנתאת
 איש. אשת היתהשלא

 אדוניהו נאוםג.
 בת בין שנערכה הדראמטיתבפגישה

 מתח. של רגעים חסרו לא לאדוניהושבע
 בפחד אדוניהו של פניו את קידמה שבעבת

 לא זה מאליו. מובן והדברובחשדנות,
 את לתפוס דוד של הגדול הבן ניסהמכבר
 וגורל הזרוע בכוח אביו מידי השלטוןרסן
 גדולה. בסכנה היו נתונים בנה וחייחייה
 נרגעת, אינה והזהירה החשדנית שבעבת
 חתומה אדוניהו של בואו מטרת עודכל

 שאלת כמוס. סוד עדיין ומהווהבפניה
 עזרה איזו זה. איש זומם מה היא:השאלות
 בטרם עוד המלך. מאם לצפות הואיכול
 ברכה בדברי דבריו את אדוניהופתח

 שבע בת אותו הקדימה 48, המקובלובנימוס
 בואך?" "השלום המלים: שתי בתבשאלתה
 רבה מה נמרץ באופן מדגישה זושאלה
 שבע בת בלב החשש גדול ומההדאגה
 אדוניהו תשובת בפניה. העומד האישמפני
 לשון מטבע באותו ועניינית. קצרהמידית
 ! "שלום" בלבד אחת במלה לה הואמשיב
 ספק אין רבה. ומשמעות תוקף בעלתמלה
 המתח הרפיית משום אלה בדבריםשיש

 היטב יודע אדוניהו מה. במידתשנצטבר

 שלמהוחכמת

 חששותיה את להפיג כדי בכך. דישאיל
 המלא לשיתופה לזכות וכדי שבע בתשל
 נושא לאותו ולהתייחס לדבר צורךיש

 מאמץ כל לחסוך ואין לו, יפהשהשתיקה
 ברגעים בשלום המשבר את לעבורכדי
 די- בכושר - ההצלחה מבחז אלה.קשים
 אדוניהו של. והמרגיע הקצר נאומובורו.
 לצפות הוא יכול כעת בהצלחה,הוכתר
 הדבר מהו מצידה, מלא פעולהלשיתוף
 אדוניהו ביחסי תמורה לחולל שגרםבנאומו
 ? שבעובת

 הצורניתהכחינה
 בנוי סו שבפסוק אדוניהו שלנאומו
 חלקים:שלושה
 המלוכה"; היתה "לי : אחלק
 פניהם ישראל כל שמו "ועלי : בחלק

למלוך";
 מה' כי לאחי ותהי המלוכה "ותסוכ : גהלק

 לו".היתה
 לעיננו מזדקרים אופייניים דבריםכמה

 המשפט של הצורני במבנהבהתבוננותו
 ובגוון מילולית חוזרים הסיום דבריהזה.

 בשינוי אבל הפתיחה דברי עלכיאסטי
 לנסתר: ממדברהגוף

 המלוכה היתהלי
%

 לו היתה מה'כי
 הניגוד הבעת לשם מילולית חזרה כאן"ש
 בכל חוזר ך ל מ השורש חריפותו.בכל

 הכתוב חושף זו ובהדגשה החלקיםשלושה
 האתים. ריב של הבעיה שורשאת

 שני עוד שייכים הזה הפסוק שללמבנהו
 אלה יסוד שמלות המעידים טכנייםביטויים
 והמכתב. הנאום סגנון ממסורתשאובות
 לתוכן המקדים ידעת" "את 1( הם:הרי
 זה בניב תשתמש הכתוב אדוניהו.דברי
 מכיר השני שהצד לציין הוא חפץכאשר
 מוסרו בכוונת ואין לו, שותף או העניןאת

 המעבר מלת אתרי 2( הדש. דבר כללהביע
 חידוש. עמה שיש ההצעה תבוא"ועתה"
 החלק סיום היא "ועתה" המלה שלמקומה

 דעתו את 1046, עמ' תשכ"ח, ירושלים ה, מקראית אנציקלופדיה "סוכן", פנטון, ל. ט.47
 .O.T. the of Text the and Philology Comparative Barr, 7 ראה: בר. גם קיבל רביןשל
 Oxford. ,1968 .ע331
 ועוד. ד ב', רות ז, י"ח, שמות יב; ו', שופטים השווה48
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נ6ח זלבסקיש.

 הבקשה. הצגת לבין המצב סקירתבע השנק החלק נפתח ובה הטעט שלהראשך
 חירם: אל שלמה של מכתבו בנוי למשלכך חלקי שני בין מפריד כקו משמשת זומלה

  לאמור:  חירם אל שלמה"וישלח העתיד לטענות  העבר טענות ביןהשיחה;

 . . . המלהמה מפני אלהיו ה' לשם בית לבנות יכול לא כי אבי דוד את ידעתאתה
 . . . לי" ויכרתו צווהועתה

 . . . אנכי" אחת שאלהועתה . . . המלוכה היתה ליכי ירעהאת

 התוכןבחינת
 זה ביטוי המלוכה" היתה "לי א':חלק
 לאדוניהו שייכת היתה שהמלוכה לצייןבא
 "ועלי ב': הלק 49. הגדול הבן שהואכיון
 לה משפט למלוך: פניהם ישראל כלשמו
 היירש את באדוניהו ראה שהעם 'להדגישבא

 דוד כסא על ועלייתו דוד שלהלגטימי
 חלק ותקוותיו. העם רצון כמילוינחשבת

 מה' כי לאחי ותהי המלוכה "ותסובג':
 בגלוי מובעת אלה בדברים 50. לו"היתה

 שרצונו מסביר אדוניהו כשלונו. עלההודעה
 תקוו- את לאל שם הבלחי-צפוי הגורםשל
 מציאות בתוך טבעית על התערבותתיו.

 והביאה הכף את שהכריעה היאטבעית
 הוא חייב כרחו שבעל המהותי,לשינוי
 מתו משום יש אלה בדברים אמן.לענות

 של בלגטימיות הפנימית להכרתוהצהרה
 ונמרץ. קצר הנאום אחיו. שלמהמלכות
 כדי הנחוצים יהיסודות אותם כל בויש

 שיש ולשכנעה הנכבדה לשומעתלהנעים
 ומודה המלוכה על ומרצון מדעת ויתורכאן
 למה לב לשים גם יש אולם ירוחם.ועוזב

 יכול הפה שאין ולמה בנאומושהושמט
 לבו נצר אבל פיו פתח אדוניהולדבר.
 בנושאים מלטפל נזהר הוא סוד.ושמר

 תכניותיו. את להכשיל העלוליםפרובלמטיים
 שלמה שבחירת בנאומו כלל הוזכר לאולכן
 דוד, של רצונו מילוי משום בה ישלמלך
 מינויו על שהכריז אביו דוד זה היההרי
 זה למעשה אולם תחתיו. כמלך שלמהשל
 הדברים שידוע כפי עד. היה לאהוא

 המלך של מיטתו ליד חדרים בחדריהוכרעו

 .11 .81 .נ הגיל בגלל היינו ~51 ע"ז עם(%11ה מתתיהו בן יוסף נכון אל הבין כך49
-  .vol.  Josephus, Marcus, 11 זך London 4 1. 1,111, Book ,1958 .ק572  .Thackeray  
 בעמן ארוניהו של נותחו מסביר 03 עמ' תש"ג, ניו-יורק  העבר,  )מסתרי  פייגין י. ש.59
 גס החוק, לפי המלובה' היתה ש'לי הוא, מניר "אמנם, כותב: הוא לשלמה.  הממלויההעברת
 אף-על-פי-כן יורש-העצר; בתור לראותו התרגלו כלומר, למלך', פניהם ישראל כל שמו'עלי
 הנביא כח היה שגדול מניר, הוא גם לו". היתה מה' כי לאחיו, המלוכה' 'הסבת על מתאונןאינו
 כי נודע כי לו: היתה מה' "כי כותב: ורד"ק תרעומות". לו ואין זכוהו, את להפקיע ה'בשם
 ספק הועת. את מניח אינו זה הסברם אולם מלך". יהיה שלמה כי ה' פי על אמר הנביאנתן
 להניח יש הנביא. נתן לדברי מתייחס לו" היתה מה' "כי שהמשפט לומר מתכהן אדוניהו אםהב

 מתכוון אם לשלמה. הטובים שרותיו בגלל השש נתן של נבואתו תוקף את גמ הכתיששאדוניהו
 %ת והבימתי ממעיך יצא אשר אחריך  זרעך את "והקימותי יב: ז', ב' )שמואל נתן לחזוןפייגין

 וכבר אחריו. ימלוך מבניו מי  בבירור אומרת ואשה מפרשת אעה ואת נבואה הריממלכתו"(
 על מדברת היא סתמית, היא "הנבואה כותב: קויפמן לשלמה. מתכוונת היא  שאין  קויפמןההתה
 ניתן אם נולד. שנשלמה לפני עוד נאמרה הנבואה יורש. יהיה דוד מבני מי אומרת ואינההיורש
 היצירה של מבששונה קויפמן, )י. דוד" בכור אמנון, על אוהה פתרו ריאלי, פתרון אזלה

 בפרק כלל נאמר לא הרי א' א' למלכים פייגין כוונת אם 181(. עמ' תשכ"ו, תל-אב"כהמקראית,
 פועל אינו "הוא משכנעת בצהרה קויפמן הבהיר זו נקודה גמ ה'. בשם כאן פעל הנביא שנתןהוה
 כן אם 182(. עמ' שם )קויפמן החצר" מאנשי כאחד רק א' א' במלכים מופיע הוא אלוהים.בד,בר
 מתכוון אליו ולא אמרו הוא לא ההוא. המשפה של מבעלותו הנביא נתן את להפקיע הכרחיש

 תחת הומלך שהוא הדבר שעצם לואר מתכתן שאדוניהו הנ"ל הביטוי את לפרש ישהכתוב.
 בראשית השווה וכן לו". היתה מה' "כי הדהר מוכיח אדוניהו ולא כסאו על ישב וההא אביודוד
 ועוד. כס כ"ח, ישעיהו וכן טוב" או רע אליך דבר נוכל לא הדבר יצא מה' "ויאמרו נ:כ"ד,
 מחוללם. גם והוא האירועים 'בתוצאות מתגלה ה' רצוןהיינו
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 אדוניהערמתחק

 הנביא תתן שבע בת בהשפעת והחלשהזקן
  שאויביו כיון זה וכל נוספים.וגורמים
 להרוס כדי אביו חולשת את ניצלובנפש
 המזכיר זה מעין טיעון עתידו, ואתאותו
 משהיה יותר שלמה, במלכות דוד רצוןאת
 רוחה, את להרגיע כדל נוסף נימוקבו

 לסכן היה העלול נפץ חומר בו היהטמון
 על כלל דובר לא זה בגלל בעליו.את

 הוזכרה ולא שלמה של ומעלותיוכשרונותיו
 הד- בכל כי שבע, לבת שנשבעהשבועה
 לפענוח מפתח מסירת משום יש הללוברים
 מלה כל הבוחנת שבע בת נפשו.סודות
 את מפרשת בוודאי היתה מפיוהיוצאת
 ושכרו חלקות ושפת חנופה כדברידבריו
 בהפסד. יוצאהיה

 כך נאומו את אדוניהו בנה זאתלעומת
 אדוניהו מבטחה. בו לשים תוכל שבעשבת
 כן האשה, אמון את  שירכוש שככלידע
 יש ולכן באבישג. לזכות סיכוייויגדלו

 בעובדות אובייקטיביים, בטיעוניםלהתרכז
 כל על ומקובלות לכל הידועותמוצקות
 זה. תפקיד למלא בא אדוניהו נאוםצד.
 המ- את לכבוש שאף שאדוניהו ספקאין
 וחשדותיו השונמית אבישג באמצעותלוכה
 זה מתוחכם נאום היו. נכונות שלמהשל
 קשבת אוזן מצא אדוניהו פעולתו. אתפעל
 נאותה והיא סולקו המחיצות שבע, בתאצל
 נכנס כך בנה. שלמה אצל לפה לולהיות
 בשלום. ויצא בשלום שבע בת אלאדוניהו

 הארכי חושי ונאום אדוניהו שלנאומו
 יש רובע בת עם אדוניהו פגישתבסיפור
 הארכי חושי פגישת לסיפור מקביליםקווים
 סו-בג(. ט"ז, ב' )שמואל אבשלוםעם

 משום בהם יש הללו הסיפוריםהשוואת
 אדוניהו. של אישיותו להערכתתרומה
 ב' )שמואל דוד ע"י נשלח הארכיחושי
 אב- של מחנהו אל להצטרף לג-לז(ט"ו,
 אחי- עצת את להפר ברורה במטרהשלום
 הנאמן כידידו הידוע חושי, של בואותופל.

 ה מ ל ש ת מ ב חו

 וחשש תמיהה עורר אבשלום אל דוד,של
 להדיה הצלית עתה שזה המלך בן שלבלבו
 תחתיו: מלכות כסא על ולשבת אביואת
 אל חושי של שהצטרפותו אבשלוםידע

 המלוכה של ליוקרה נכס מהווהמחנהו
 בלבו מכרסם הספק אבל ולחיזוקה,החדשה
 שומר עדיין והוא כברו תוכו איןשמא

 האמי- כוונותיו ועל הקודם למלכואמונים
 שטרם לנחש היה קשה לא עמד. טרםתיות
 עליו ההדש המלך לפמלית יתקבלשחושי
 פני את הקדים חושי אמון. מבחןלעבור
 פעמיים המלך". "יחי בהצהרתאבשלום
 להדגיש כדי זו, נוסחה על הכתובחוזר
 ליצור חושי שמתכוון האמון אוירתאת
 לצפות היה שאפשר כפי זו. הכרזהע"י
 הוא אלה. מדברים אבשלום השתכנעלא
 להפיג כדי ממשיות, לראיות היהזקוק
 הטיח ובוטים קשים דברים חששו.את

 בבגידה האשימו הוא חושי. כלפיאבשלום
 חסדך זה חושי אל אבשלום "ויאמרבדוד:
 ובכך רעך" את הלכת לא למה רעךאת
 בחקירה בהתנהגותו. האמת את לגלותציפה
 בתבונה קשה. במבחן חושי הועמדזו

 בקשר תשובה ממתן חושי התחמקובזהירות
 אדונו על ביקורת מתח לא הואלדוד.
 כדי חטאים לחפש ניסה לא אףהקודם
 אלא דוד, של ממחנהו עריקתו אתלנמק
 סביב נימוקיו משקל כובד כל אתריכז

 הני- המה שלושה 51. אבשלום שלאישיותו
 הצטרפותו לסיבת ידו על הניתניםמוקים
 אב- בחרו, העם בחרו, ה' 52. אבשלוםאל

 דברים יורשו. והוא דוו של בנו הואשלום
 של בלבו הרגעה כסם פעלו חושי שלאלו

 בממ- יועץ בתפקיד נתקבל חושיאבשלום.
 בנא- לשרת והמשיך אבשלום שלשלתו
 רעו. דוד אתמנות
 אבשלום. - חושי הסיפור וביןאדוניהו - שבע בת סיפור בין רב דמיוןקיים

 המוטיבים אותם הם חושי בנאוםהמוטיבים
 שמראה כפי אדוניהו, בנאוםהמופיעים
 הבאה:ההשוואה

 נובע אולי הובר הכתוב. גזרת הוא חושי, של מצדו דוד כלפי דברים הטחת שהעדר יתכן51
 אמונו. איש ע"י דוד של באישיותו קשה פגיעה להסתיר המגמהמתוך
 הקודמים הנימוקים לשני מתייחס שהכתוב מראה יט ט"ז, ג' בשמואל "שנית" המלה52
 אחד. שהתכשניים
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181[ זלבסקיש.

 אדוניהונאום חווטינאום
 לו היתה מה' כיג. ה' בהר אשר כיא.
 פניהם ישראל כל שמו ועליב. 53 ישראל איש וכל הזה והעםב.
 54 המלוכה היתה ליא. ... בנו לפני הלוא אעבוד אני למיג.

 חלה הסיפורים בשני המאורעותהתרחשות
 וגם חושי גם המלוכה; ראשיתבתקופת
 מנסים ושניהם בכוונותיהם חשודיםאדוניהו
 אינם שניהם ואמון; יושר בהכרתלזכות
 החדשה, המלוכה של בלגיטימיותהמכירים
 להפילה משלו מטעמים אחד כלופועלים
 שניהם ליושנה; העטרה ולהחזירולמגרה
 חולשות ומנצלים הנאום בכשרוןבוטחים

 הזולת. שלפסיכולוגיות
 לנאומו הארכי חושי של נאומומהשוואת

 המקוריים דבריו הם אלה )אם אדוניהושל
 שאדוניהו כנראה, ללמד, יש אדוניהו(של
 חינוכו את קיבל העצר ויורש מלךכבן

 למד מהם המלך. שבחצר החכמיםמחשובי
 ספרותיות מסורות והנאום, הסגנוןתורת
 מלכות,ונוהגי
 מבליט תכנו ועל צורתו על אדוניהונאום
 או סכל עומד אינו שלפנינו ברורבאופן
 המלוכה, של לאצטלה ראוי שאינותם,
 הבאגו דבריהם שאת החוקרים שהניחוכפי
 כאדם אדוניהו את מציג זה נאוםלעיל,
 חזק, רצון ובעל לב אמיץ וערום,פיקח
 אדם שיגרה. של וטיבה לאות יודעושאינו
 זכויותיו את לעצמו להחזיר עוז בכלהנלחם
 וסמכותו.מעמדו

 אדוניהו של הערמה תפסיםר.
 של הקודמים כשלונותיו שמסתברכפי
 את הרפו ולא מרצו את התישו לאאדוניהו
 להשיב ניסה הוא מחודש ובמאמץרוחו,

 של לבה ברכישת לקדמותו. המצבאת
 להשתדל ובהסכמתה לתכניתו שבעבת

 אדוניהו השיג ככר בנה, שלמה אצללמענו
 אדוניהו יודע אולם בקשתו. מחציתאת

 עוד ומוקדם הפרשה תמה טרם כיהיטב,
 אל הוא קרוב כי אף המוגמר, עללברך
 המכשול את עבר טרם הרי חפצו,מחוז

 בנקל לא המלך, שלמה אחיו,האחרון.
 עלול והוא שאיפתו, את להגשיםיאות
 להצעה, חריפה והתנגדות רוח מורתלהביע
 לטמיון. יד במחי ירד שעמל עמלו שכליצא
 ובקפדנות, בזהירות עצה לטכס ישולכן
 יבוא והכל תחילה, במחשבה מעשה סוףכי
 מבטיחים כיצד אבל בשלום. מקומועל

 יענה כרחו ובעל אמו בקשת ימלאששלמה
 של השני חלקו להשיב בא כך על ?הן

 מתגלה זו בתכנית שבע. בת עםשיחתו
 ההושב תחבולות, ובעל ערום כאדםאדוניהו
 פרטיו כל על כולו המבצע אתומתכנן

 אדו- של תכניתו להבנת 'המפתחודקדוקיו.
 המנחה הביטוי ע"י הכתוב לנו נותןניהו
 זה בקטע השי פנים להשיבלא

 מת- המנחה הביטב 55. פעמים ארבעבדוחק
 השיחות קבוצות לשתי שתה באופןןחלק

 הביטוי הוזכר פעמיים זה. בקטעהמופיעות
 טז-יח( )ב', שבע בת - אדוניהובשיחת
 )ב', שלמה - שבע בת בשיחתופעמיים
 נחוץ הופעותיו של זה ומספריט-כא(.
 מקומו הוא נוסף חשוב פרט הוא.והכרחי
 תמיד יקדים הנ"ל הביטוי הופעותיו.בסדר
 לנקוט המאזין את ויחייב עצמה השאלהאת

 החסר הזה במנופט ש"העם" מציין שלד( עמ' 1956, ירושלים שמואל, )ספרי סגל צ. מ.53
 אחרי ההולכים אנשים קבוצת אותה "העם מציין הפרשה בכל כי הוא, מיותר השבעיםבתרגום

 ראה: דרייבר, אצל גם נמצאת זו דעה אבשלום. אחרי הולך ישראל" "איש ואילודוד
80015the 01 Topography the and Text Hebrew The )5טי0(ן תל Driver, %. 8. 
 Oxford Samuel, .of ,1913 .ע319
 49. הערה לעיל ראה הגיל" "בגלל כותב: מתתיהו בן יוסף הגדול. בנו היותו בתוקף54
 מתייחסים המוטיבים שלושה כל חושי שאצל בזה הוא אדוניהו נאום יבין חושי נאום ביןההבדל

 בשנים זכה אדוניהו הוא האחים. לשני הם מתחלקים אדוניהו בנאום ואילו בלבד,לאבשלום
 בעיקר. אבל באחד שלמה ואילומהם
 של דרכו בוכר, מ. ראה המנחה, המלה עקרון לענין )פעמיים(. כ יז, טז, ב', א' מלכים55
 284-ד30. עמ' תשכ"ד, ירושליםמקרא,
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 שימה שכמת אדיניה'ערמתיח
 הנשאל המאדן יתה"ב אם כלפיה.עמדה
 השאלה תישאל השואל, פני להשיבלא
 יקבל לא ואם התחייבותו. מתן לאחרמיד
 את לשאול טעם איז זה, תנאי עצמועל

 לעולם ומבוטל. בטל הענין וכלהשאלה
 לביטוי עצמה השאלה את להקדיםאין

 כל בשאלה להמשיך לשואל לו ואלהנ"ל,
 את למלא הנשאל ע"י הובטח לאעוד

 חייבים המשחק כללי לכשתישאל.המשאלה
 חלילה ואסור הצדדים לשני ברוריםלהיות
 לבדוק כעת נפנה הסדר. בהחלפתלשגות
 לב לשים יש אדוניהו. של פעולתו דרךאת

 שאלתו.,לאופן
 אנכי אחת שאלה "ועתה : אדוניהורבלי
 פני". את תשיבי אל מאתךשואל

 דבר!", אליו: "ותאמר שבע: בתתעיבת
 מבלי מה דבר לשאול אדוניהו התכווןלו
 בפשטות יכול לקיימה, שבע בת אתלחייב

 אנכי אחת שאלה "ועתה לומר:ובקיצור
 תשיבי "אל התוספת ללא מאתך"שואל
 יכול דבריו, את מנסח היה כך לו פני".את
 המיוחדת, שאלתו את לשאול  להמשיךהיה

 מיותרת. היתה "דבר" שבע בתותשובת
 שיש שאלה מציג שאדוניהו כן אםברור
 דברי את השומע. מצד התחייבותעמה
 כהתחייבות לראות יש "דבר" שבעבת

 טרם אם גם בקשתו, את למלאמצידה
 אינו הדבר מדובר. רוה על היאיודעת
 המ- נושא על כי במיוחד יהדאיגהצריך
 הצהיר אדוניהו הרי כאן. ידובר לאלוכה
 ומכיר הדין את עליו מקבל הוא כילפניה
 שאלה וכל ישראל. על כמלך אחיובשלמה
 לעומת משקלה ומה ערכה מהשישאל
 גם אולם ? המלוכה על המפורשויתורו
 השאלה אין 'הסכמתה נתנה שבע שבתלאחר
 הדו-שיח של זה בשלב גם מיד.נשאלת
 ישיב "לא הביטוי הופעת לסדר השיבותיש
 היא עצמה הבקשה ואילו לבקשה,חייבות ההת- נוסחת קודמת הפעם גם פניך".את

 זה במקרה גם המשפט. של האחרוןהחלק
 את לקיים שבע בת מצד הסכמהישנה

ההתחייבות.

 "כי" המלה של השונים השימושים על56

 לשלמה נא אמר "ויאמר: : אדוניהודברי
 לי ויתן פניך את ישיב לא כי56המלך
 לאשה". השונמית אבישגאת

 טוב שבע: בת "ותאמר : שבע בתתשובת
 המלך". אל עליך אדבראנכי

 לשכנע אדוניהו כוונת אין זהבמשפט
 לד- קשבת אוזן יטה שהמלך שבע בתאת
 בדרך שמפרשים כפי לה, יסרב ולאבריה
 האין ? לכך זקוקה שבע בת האםכלל,
 אפשר אי האם ? זאת יודעת בעצמההיא
 "כי הביטוי על לחלוטין לוותר הפעםהיה
 משמעות כל האין ? פניך" את ישיבלא
 את הפעם גם מקדים הנ"ל שהביטויבכך

 פועלת רואים שאנו כפי ? עצמההשאלה
 לגבי הטכניקה אותה השיחה חלקיבשני

 פנים". להשיב "לא הביטוי שלשימושו
 בת של הראשונה תשובתה בין ההבדלומה
 הראשונה בפעם ? השנייה לתשובהשבע

 מראש, אדוניהו של משאלתו למלאהתחייבה
 לה- הסכמתה את נתנה השניהובתשובתה

 מחייב. בסדר שלמה לפני הבקשה אתביא
 לפני מראש הסכמה קבלת להקדיםהיינו
 יש . שבע בת של תשובתה השאלה.הצגת
 ולא בהתחייבותה תעמוד שהיא הודעהבה
 אדבר אנכי "טוב כלומר, המוסכם. אתתפר
 דברי שבקשת. זה בסדר המלך" אלעליך
 המלה את בהוסיפה שלמה אל שבעבת

 להרגיע כדי באה אחת" ל"שאלה"קטנה"
 מראש 'הסכמתו 'מתן עליו ולהקל שלמהאת

 השאלה. נשאלהבטרם
 את הדריך שאדוניהו מדברינו,העולה

 לפגי  השאלה את להביא כיצד שלמהאם
 אחראי הוא הבקשה לתוכן רק לאבנה.
 שבע בת הפכה כך הצגתה. לאופן גםאלא
 בגודל לחוש מבלי אדוניהו ביד שרתלכלי

 מתגלה כך שע"י להניח צורך איןהסכנה.
 כי ניסיון, וחסרת תמימה כאשה שבעבת
 ערומים שבלשון באדם כאן מדוברהרי

 וגדולים לבבו, עם אשר את להסתירהצליח
 מסוג התחבולה ברשתות נפלו ממנהופקחים

 הארכי שחושי אבשלום למשל כמוזה
 בפח.הפילו

 הלשון מלון יהודה, בן א. יאהומשמעותיה,
 אש, ש. ואילך; 2326 עמ' תל-אביב, - ירושלים חמישי, כרך "כי", והחדשה, הישנההעברית

 ואילך; 48 עמ' )תשי"ח(, ושניים עשרים כרך לשוננו, בעברית", ישר דיבור לפני מלות-פתיחה"על
 תשל"ג, נד( )חוב' שמונה-עשרה שנה מקרא, בית מקוריות", מקראיות "משמעויות מלצר, פ.ש.
 314-313.עמ'
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]20[זלבםקי

 שלמה עם שבע בת בשיחת הבאבקטע
 של שיטתו בהפעלת  ההצלחה עלמסופר

 הוראותיו את קיימה שבע בתאדוניהו:
 בין הדו-שיח התנהל וכך נמרץ.בדיוק
 אחת "שאלה אומרת: שבע בתשניהם.
 את תשב אל מאתך שואלת אנכיקטנה
 העצירה לא. ותו דבריה נמשכו כאן עדפני"

 אנו מצפים הרי כי כאן, נחוציםוההפסק'ה
 בחזרה בחיוב. עונה המלך הנשאל.לתגובת

 הסכמה מתן משום בהם יש אמו דבריעל

 הוא אם גם בקשתה, את לקייםמראש
 המלך לה "ויאמר תכנה. את. יודעטרם
 ורק פניך". את אשיב .לא כי .אמישאלי
 מותר אדוניהו, עם שהוסכם וכפיעכשיו,
 "ותאמר: השאלה. תוכן את לגלותכבר
 אחיך לאדוניהו השונמית אבישג אתיותן

 שבע בת השיחות שתי השוואתלאשה".
 בנוסח גם אלא הם שווים בשיטה רקשלא

הדברים.

 : לשלמה שבעכת : שכע לבתאדוניהו
 מאתך שואלת אנכי קטנה אחתשאלה מאתך שואל אנכי אחתשאלה
 פני את תשבאל פני את תשיביאל
 : שלמהתשוכן שבע: בתתשובת
 פתך את אשיב לא כי אמישאלידבר

 תשובת בע הבדל כל אץ רואים, 'טאמכפי
 תשובתו לבץ "דבר"! הקצרה 'רבעבת

 מתייחסת תשובתה גם שלמה שלהאחכה
 פניה את ישיב ,טלא ה"נו עניהלאותו
 אדוניהו של שליחותו את ולמלאריקם

 שלמה אצל המלאה בחזרה אולםכמבוקש.
 להדגיש הכתוב רצה שבע בת דבריאחרי

 למלך הצפויה הגדולה המכנה אתבמיוחד
 הנוסחה בתכסיס זו. התחייבות מתןע"י

 לא בפח אדוניהו הפיל הפעלתהובאופן
 והחשדנית, הזהירה האשה שבע בת אתרק
 החכם. המלך שלמה את גםאלא

 איננו אדוניהו ע"י שהופעל זהתכסיס
 מכמה לנו ידוע הוא דופן, יוצאמקרה
 עק'רון מופעל למשל כך במקרא.מקומות

 מתקוע. האשה עם בשיחתו דוד ע"יזה
 גבר" תסובב ש"נקבה לדעת נכחכאשר
 הד- עיקרי את להסתיר מצליחהוהאשה
 דינו פסק מתן ע"י שמא חששו גברברים,
 מקדים לכן מרימה. במצב להמצא הואעלול
 להתחייבות מפורשת דרישה לשאלתודוך

 משאלה לכל בחיוב להענות מצידהמראש
 שהאשה לאחר רק להתבקש. עלולהשהיא
 ההת- עול את עצמה על קיבלההחכמה
 'המט- השאלה את לפניה דוד הציגחייבות

 החכם השופט דוד מנע כך ע"י אותו.רידה
 במקום החכמה. מהאשה המענההתחמקות

 הדין פסק את להוציא העומד השופטהמלך
 הרבה להפתעתה והבוחן. החוקר המלךהופיע
 קלפיה. את דוד טרף החכמה האשהשל
 ויאמר המלך "ויען שיחתו. את דוד פתחוכה
 אשר דבר ממני תכחדי נא אל האשהאל
 שהאשה מסופר ובהמשך אותך" וכואלאנכי
 תשובה במתן התחייבות עצמה עלקיבלה
 ידבר האשה "ותאמר נשאלה שטרםלשאלה

 השאלה .תופיע כעת רק 'המלך". , אדונינא
 אהד" יואב היד המלך "ויאמרהמפורשת:

 זק ומלאה כנה תשובה באה כךתל

 איש אם המלך אדוב נפשך חי"יתאמר
 אדוני דיבר אשר מכל ולהשמיללהימין
 ...". צווני הוא יואב עבדך כיהמלך
 הנ"ל הפגישות שלוש את נשווהאם
 ארבע קיימים זה ספרותי שבסוגנמצא
 לפי שלב: אחר שלב הבאים ק,בועיםיסודות
 התחייבות להטלת. הנוסחה 1. מחייב.סדר

 עול קבלת נוסחת 2. השואל. ע"ימראש
 השאלה הצגת 3. הנשאל. ע"יההתחייבות

 ע"י ההתחייבות ביצוע 4. השואל.ע"י
הנשאל.

 למלך להשיב הסכמתה התקועית האשה שבסיפור הוא הסיפורים שני בין החשוב ההבדל57
 נעשה להקדים מחויב אינו המלך רשות. בבחינת זה אדוניהו אצל ואילו חובה בבחינתהיא

 למלאה. עליו ההתחייבות, את המלך קיבל אם אולםלנשמע.
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 שלמה וחכמת אדוניהוערמת]21[

 האשה עם דודשיחת שלמה עם שבע בתשיחת שבע בת עם אדוניהושיחת
החכמה כ-כה( ב', א')מלכים טז-יח( ב', א')מלכים

 יח-כ( י"ר, ב')שמואל
 דבר ממני תכחדי נא אל מאתך שואלת אנכי קטנה אחת שאלה מאתך שואל אנכי אחתשאלה הנוסחה.

 אותך שואל אנכי אשר פני את תשב אל פני את תשיבי אללהטלת
ההתחייבות

מראש
 האשהותאמר המלך להויאמר אליוותאמר נוסחת.

 המלך אדוני נאידבר פניך את אשיב לא כי אמישאלידברקבלת'עול
ההתחייבות

 המלךויאמרותאמרויאמר הצגת.
 המלך לשלמה נאאמריהשאלה

 פניך את ישיב לאכי
 זאת בכל אתך יואבהיד 'השונמית אבישג אתיותן השונמית אבישג את ליויתן
 לאשה אחיךלאדוניהולאשה

 ותאמר האשהותעו לאמו ויאמר שלמה המלךויען שבע בתותאמרביצוע.
 המלך אדוני נפשךחי אבישג את שואלת אתלמה עליך אדבר אנכיטובההתחייבות

 ול- להימין אישאם ... לאדוניהוהשונמית המלךאל
 דיבר אשר מכלהשמיל
 עבדך כי המלךאדוני
 והוא עווני הואיואב
 ... בפישם

 שפתיו. מוצא את לשמור ועליוטחותיו דברי יקיים ששלמה אדוניהו, הניחמדוע
 הוא ואין מחייב תוקף יש המלךלדבר תופעל אם הפעם לסרב יוכל ולאאמו,

 על שניתנה 'מהבטחה הצנו את לנעריכול שרכש אדוניהו ? שבע -בת ע"יתכניתו
 שהמלך איש דעת על גם יעלה לאידו. ידע המלך בבית מלכות וגינוני חינוכואת
 קיומו היא הבטחתו דבריו. את לאלישים כפי אדוניהו, המלך. של מגבלותיו הםמה

 ברור, זה. לפי 58. עשייתו היאואמירתו מלכותי נוהג על הסתמך להניח,שניתז
 ומדוע הזו  התכנית היתה נחוצה מהלשם מהב- בו לחוור יכול המלך שאיןמקובל

 בעליה את כובלת שההבטחה נוהג על מעידים הקוום והמזרח המקרא מן כתובים מספר 58.
 לשינוי ניתן אינו ברבים שפורטמ מלכותי שצו למדים אנו אסתר ממגילת לקיימה. נדרשוהמתחייב

 כי המלך בטבעת וחתמו המלך בשם בעיניכם כטוב היהודים על כתבו "ואתם לבטלו. אפשרואי
 על טז. יג, ט, ו', דניאל ראה וכן ח(. ח', )אסתר להשיב" אין המלך בשם נכתב אשר'כתב

 הארץ כל אדון נבוכדנאצר הסלד "נאום בדיבורו: עומד שהוא יהודית מסופר.בספרנבוכדנצר
 גרינץ, מ. י. של תרגומו פי על ד, ו', יהודית ספר ,ריקם",' ישובו לא פיו ודברי דיבר הואכי
 בתקופה כזאת במצעות ספק .להטיל הצדקה כל .אין 118 עמ' השי"ת; ירושלים יהודית,ספר

 .[ .Edinburgh (Ice), Esther of Book The Paton, 8 ,1908, .ק שהניחו כפיהפרסית
3,vol: Bible, Interpreter's The Esther, of 8001 The Anderson, 157 .8 .יל; 

Loildon(OTL), Daniel Porteous,  ו.4נ;  ,1954 .ע 865 גקמ יותר זהירה עמדה .4ן .ין,. 
 ג. כך  כמהימנים. הבתובים  דברי את המקבלים החוקרים אותם שצווקים יראה,  ,1965. .ע89

 תולדו,ת קויפמן, י. רצט; רנד, עמ' כהנא(, א. )סדרת תר"ץ אביב תל אסתר, מגילתהירשלר,
 .of Men Rowlley, 14. 11 וכן 444 עמ' תשט"ז, תל-אביב ספר רביעי, כרך הישראלית,"אמונה
 שבועה ובין שבע"פ הבטחה בין הבחנה על הקפדנו לא ;לענייננו ,London .God ,1963 .ע238
  וחובתו הבקשה לידיעת המלך הבטחת המקדימה אדוניהו של  לזו דומה דוגמא וחתום. כתובוצוו
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 59. שבע בת של לעזרתה אדוניהוהזדקק
  ישירות לגשת מהליט אדוניהו הנהלו

 בת של תיווכה על מוותר והיהלשלמה
 תכסיסו את להפעיל יכול היה לאשבע,

 להשיג קלושים סיכוייו היו ואזהמתוחכם
 הבט- קיים לא שלמה אולם מבוקשתו.את
 למצופה בניגוד אמו עם ההסכם והפרחתו

 כשלונו את אופן בכל לתכניתו.ובניגוד
 בת- פנים בשום לתלות אין אדוניהושל

 המודח העצר יורש כשרונו. ובחוסרמימותו
 מרץ, בעל תחבולות, כאיש לעיננומצטייר
 רב. בכשרון מזימותיו שרקם ושאפתןעקיב

 גבול ידעה לא מטרתו להגשמתשאיפתו
 ששלמה לאחר גם מאמץ. מכל נרתעולא

 אדוניהו נטש לא דוד, כסא על וישבהומלך
 החוקית זכותו על ויתר ולא המערכהאת

 אבל ובחשאי בסתר פעל אמנםלמלוכה.
 תכניותיו דעת. ובשיקול ביסודיותבזהירות

 והיו ההצלחה סף על עמדוהמתוחכמות
 גבול להן שמה אלמלא מטרתן אתמשיגות
 אדוניהו של סילוקו עם שלמה. שלחכמתו

 שעלול ומסוכן מוכשר מיריב שלמההשתחרר
 יסודות ואת בארץ הבטחון את לערערהיה

 שלמה. שלמשטרו

 שלמה טשפטה.
 אישיותו  להערכת לעיל שהקדשנובדיון

 שבדרך ראינו החוקרים, בעיני שלמהשל
 כאדם אליו להתייחס החוקרים נוטיםכלל
 עליו ביקורת ומותחים שלילי אופיבעל
 הממעיט. ואחד המרבה אחד מעשיו,ועל

 ועריץ אכזרי כאדם בעיניהם מצטיירשלמה
 זלזול ונוהג וחברה מוסר ערכיהרומס
 שניסו החוקרים מן ויש המשפטי.בנוהג
 בהס- אדוניהו, להמתת מה הצדקתלמצוא
 השונמית, אבישג של מעמדה עלתמך

 והמ- פילגש, של מעמד לה היהשלדעתם
 למלכות. כטוען פילגשבקש

 הגענו השונמית אבישג בפרשתבדיוננו
 כזה. מעמד היה לא שלאבישגלמסקנה
 כפלגשו. ולא דוד כאשת נחשבה לאהיא

 מחזקת אבישג של מעמדה לגבי זומסקנה
 היה ששלמה הסוברת הדעה אתלכאורה
 אלמנטרי. יושר וחסר מצפון חסראדם

 אדוניהו נאום את בניתוחנו זאתלעומת
 השו- אבישג בקשת בדבר שאלתווניסוח
 מתגלם אינו שאדוניהו לדעת נוכחנונמית,
 אלא תכלת, שכולה וכטלית תמיםכאיש
 בהער- צדקנו ואם תחבולות. ובעלכערום

 ארטאינטי אל פנה כסרכסס הירודוטוס. בכתבי אנו מוצאים ,לרצונו בניגוד הוא אם גםלקיימה
 "תתן לו: השיבה היא תשיג". שתדרוש מה כל כי ". רוצה שהיא מה "לדרוש לה ואמרכלתו
 נשבע, כאשר בשבועה. והבטיח אחר דגר 'כל תדרוש שהיא חשב הוא ממך? שאורוש מהלי

 לה הציע הוא ..." לתת רצה לא כי להשתמט התאמץ כרכסם המעיל. את פחד בלידרשה
 כסרכסס של אשתו על בהמשך מסופר וכן הבטחתו. לקיים נאלץ דעתה על שעמדה ומכיוןתחליף

 על עמדה היא יען "לבסוף, הירודוטוס: מעיר כך ועל המלך משתה בשעת דבר ממנושיבקשה
 המלך, משתה בשעת מבקש פני ריקם להשיב הנמנע מן כי  החוק, ידי על נאלץדעתהוהוא
 ורושלים שור, 4 בתרגום 111, 109, סעיף תשיעי, ספר הירודוטוס, כתבי ...", רצונו  נגרהסכים
 דבר קיום על הדגש הושם מיתגי מלך ובין חת מלך שופלוליומה 'בין בחווה 282. עמ'תרצ"ו,
 היוצא )היבר  amata 52  שמן  [piiu] 111מ  ana ט81-11-5י-ku וע itar קוראים: אנו שם חת.מלך
 .Die Kleinasien,  aus  Dokumente  Politische  Weidner,  1. 11 ישובץ לא אחורמפיו

LeipzigBoghazkoi,  von Archiv dem aus Sprache akkadischer ]מ Staatsvertrage 
 Dictionarf Assyrian The "היי .1,01 ,8 אצל המובא בתעתיק השתמשתי ,1923, .5 22642
 הא' סחי על נאמר שאן מבית באסטילה  ed. .Chicago) .ג .[ (Oppenheim ,1971 .ק605
 בתקופת וארצו ישראל לתולדות מקררות וערך(, )כינס מלמט א. בידו", ופועל בפיו"דובר
 והג' הב' רעמסס מימי נוספות דוגמאות שתי אחיטוב(. ש. )תרגם 179 עמ' תש"ל,המקרא,
 ,JBL' Balaam", of Oracles "The W.F.Albright 63 ( ,)1944 ראה: אולברייט, אצלמובאות
 .על .;(  ,Oxford Literature,  Wisdom  Babylonian  Lambert ראה וכן .ע. ,224 .ת119
 1960. .ק233
 באמרו: 33, עם, 180מ6(נ, נות של בהסברו להסתפק אין לעיל האמור יסוד על59
einersich sondern wagte, gehen zu Kdnig  zum selbst  sogleich  51%!  er "Dass  
keinerLage seiner ]ת d~rfte w~nschte, bedienen zu F~rsprache einflussreichen 

bed~rfen"Begrandung .besonderen  
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 ו ה י אדור ת מ רעיק
 כדי מסוכו תכסיס הפעיל שאדוניהוכתנו
 הדבר מעורר הרי לבו, משאלת אתלהשיג
 לאהבה ולא לשלום לא שמא כבדיםחששות
 אבישג של מעמדה אם גם מועדות,פניו
 הנשים אותז של למעמדו דומה היהלא

 כוונתו אלא אליהן, באו ואבשלוםשאבנר
 להניח כן אם סביר המלוכה. אתלתפוס
 את אדוניהו ביקש הנעהה מאהבתשלא
 מלכות משנאת אלא שבע בת מידיאבישג
 מחודש ניסיון נעשה עתה שזהשלמה
לכבשה.
 לוטה שבע בת של התנהגותה פשרגם

 היחסים רקמת היו מה ידענו לובערפל.
 המת- השונמית אבישג לבין שבע בתבין
 על אור זורע הדבר היה הצעירה,חרה

 גם לו להסביר בזה שהיה ויתכזהפרשה
 אם של התנהגותה את לפחות חלקיבאופו
 אצל אישיים מניעים גם פעלו האםהמלך.
 אבישג את אדוניהו שבשאלת שבע,בת
 ההרמון מן להרחיק ההזדמנות לידהבאה
 בעלות דוד נשי קבוצת ממסגרת הנערהאת

 מניעים גם פעלו שמא או ? המכובדהעבר
 להשכנת הכנה השאיפה כמו אצלהאחרים
 והק- השסועה המלוכה משפחת בתוךשלום
 בהתחשב כוחם פג אלו נימוקים אולםרועה.

 אלא מרצונה פעלה לא שבע שבתבמציאות
 המ- תכסיסיו באמצעות זו לתכניתהופעלה
 אדוניהו. שלחוכמים
 התנהגותו את להסביר ניתן כיצדובכן
 לי נראה ? הזאת הפרשה בכל שלמהשל

 החוקרים אותם לדעת שותף אינושהמספר
 "מטפר eo שלמה של מעשיו אתהמרשיעים

 לא שלמה נגד אשמה שום מטיחאינו
 ולא בגלוי לא בעקיפיז ולא ישירבאופז
 אישית  התערבות מתערב איש  הואבנסתר.
 אינו הוא העניינים. במהלך וממשיתפעילה
 לכאן. ולא לכאן לא דעתו את כללמחווה
 במקום גם הדיבור רשות נוטל אינו גםהוא

 השומע את לכוון יכולה היתהשהערתו
 גי- בידי הוא משאיר הכל אלאולהדריכו,
 וה- בעצמם עניינם את ינהלו הםבוריו.
 מעורב שהמספר לומר מוצדק זה יהיהזאת בכי מעשיהם. את וישפוט יתרשםשומע
 וסייגיו. הגבלותיו למרות זה בעניןאישית
 בת-שבע- לפגישת נרחב מקוםהקצאת
  34 עמ, משתשא, נות ננו60
 33. עמ' שם נות נגד61

 ה מ ל ש ת מ כ הו

 ובמיוחד שלמה של דינו גזר ולהודעתשלמה
  לטובת עמדה נקיטת בו יש  האחרון,בענין
 לשלמה  מאפשר שהמספר  ההבר  עצםשלמה.
 ומפורט, ארוך בנאום עמדתו אתלהסביר
 וכלל. כלל לו עויין עד הוא שאיןמוכיח
 במשפט אדוניהו זכה כידוע, כן, עליתר

 מן נלקח הוא שלמה ע"י בחנינההראשון
 אמונים נשבע שלמה, אל והובאהמזבח
 ובפירוש שלמה". למלך "וישחחולמלך
 "ויאמר טובה בהתנהגות מותנים שחייונאמר
 משערתו יפול לא חייל לבן יהיה אםשלמה
 מה לשם ומת". בו תמצא רעה ואםארצה
 למסור ,במקום בפרטים, להאריך היהנחוץ
 המספר 1 נמרץ בקיצור הדברים תמציתאת

 המ- התיאור ע"י להדגיש כנראה,מתכוון
 מטרה ועוד צדק. משפט נעשה שפהפורט
 הת- בהדגשת הדברים. בפירוט ישאחת

 והב- לשלמה אדוניהו של נאמנותוחייבות
 רע, כל יאונה לא שלטובים שלמהטחת
 בכל ומת", בו תמצא רעה "ואםוהציון
 אדוניהו שהאיש לרמוז המספר ניסהאלה
 ובפרוט ולהענש. חטאו על לחזורעלול
 הקים אדוניהו לגבי האזהרות שלהזה

 והאחרון השני המשפט עם גשרהמספר
 השני המשפט שגם ומכאן אדוניהו,של
 צדק. משפטהוא

 אמתלה חיפש ששלמה החוקריםטענת
 אבישג לבקשת היזמה שהרי מספקתאיבה
 אדוניהו של תכסיסו גילוי אדוניהו. מצדבאה
 הוא לכך שבע בת את בנצלו שלמהע"י
 כבוד ותעודת אדוניהו נגד אשמהכתב

 בעד מדבר והדבר שלמה. שללחכמתו
 בסכסוך המספר עומד מי של לצדועצמו
 מידי משמיט הזה הדבר האחים. שניבין

 אי טענת שלמה, של מרשיעיוהחוקרים,
 לדבוק מסייע זה כל האם 61.מוסריותו
 לא שלמה של שמשפטו הכלליתבדעה
 ? צדק משפטהיה
 במשפט הרואה הדעה מסתמכת מהעל
 שלמה אהוביה לדעת ? הדין עיוותשלמה
 מניעים מתוך פעל אלא דרש" ולא חקר"לא
 אמו לדרישת להיענות במקום רוגז.של

 ופגיעת שבועה זעם, התפרצות -"והנה
 ועצם לאדוניהו הדאגה ... באדוניהומוות
 של חמתו את העלו לטובה שמוהזכרת
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 ההתפרצות בהגיע שניתן הדין ופסקשלמה
 גורל כי כלל. 'דין' בו היה לאלשיאה
 אבישג את ובקשתו מזמן כבר נחתךאדוניהו
 הח- לביצוע לשלמה תואנה רקשימשה
 ?6.לטתו"
 עשית משום יש אלה שבטענות לינראה
 אינו גם והדבר שלמה של למשפטועוול
 המתאר בקטע המספר. של דעתו אתמשקף
 נזכר לא אמו דברי על שלמה תגובתאת

 ויחר כמו ביטויים ברוגז. פעלששלמה
 ודומיהן בו בערה חמתו או מאודאפו
 שישנה יתכן ואת בכל כלל. מופיעיםאינם

 ששלמה אהוביה של להתרשמותוהצדקה
 פסק מתן האם אמו. הצעת על מאודרגז
 לגרוע כדי בו יש וכעס, רוגז מתוךדין

 דוד כאשר ז ומשפט צדק מעשייתבמשהו
 נאמר הרש כבשת משל על להגיבנתבקש
 מאוד באיש דוד אף "ויחר במפורש:שם

 האיש מוות בן כי ה' חי נתן אלויאמר
 האם ה(. י"ב, ב' )שמואל זאת"העושה
 הוציא שדוד הדין בצדקת יפקפקמיכיהו
 ? רוגז מתוך הדבר נעשה אם גם עצמועל
 ששלמה אהוביה של האחרת הטענהגם

 : שבע לבת אדוניהודברי
 אבישג את לי זיתן ... לשלמה נאאמרי

 'לאשההשונמית
 המלוכה היתה לי כיא(
 למלוך פניהם ישהאל כל שמו ועליב(
 מה' כי לאתי ותהי המלוכהותסובג(

 לו.היתה

 צודקת. אינה דרש" ולא חקר "לאכלל
 וכוח אדוניהו תכסיס של  המפורטהתיאור
 הראיה הוא לעיל,  שהראינו נפיהמצאתו
 אשמתו עצמו. בעד  שמדבר  לחטאוהחותכת

 לשום עוד מקום ואין מוכחת אדוניהושל
 דברי כן, על יתר נוספים. ובירורחקירה
 השו- אבישג את שואלת את "ולמהשלמה
 המלוכה" את לו ושאלי לאדוניהונמית

 שהוציא דין לגזר משפטי כנימוקמשמשים
 שבב- שלמה ע"י מואשם אדוניהושלמה.
 הכוונה מוסתרת השונמית אבישגקשת

 השלטון.לתפיסת

 שלמה מלכות בהדחת אדוניהואשמת
 תחת שחתר אדוניהו את מאשיםשלמה
 תח- ולמלוך להפילו ניסה המלוכה,אשיות
 ולא אדוניהו טענת מקבל אינו המלךתיו.
 מתייחס שלמה אבישג. בענין אמוטענת
 את ומעמיד סעיף סעיף אדוניהו .לנאום
 אלה ובדברים אחיו. גרסת לעומתגרסתו
 המד- ובתחבולתו האמת חשיפת משוםיש

 אדוניהו. שלהימה

 : שבע לבת דילמהדברי
 השונמית אבישג את שואלת אתלמה

 המלוכה את לו ושאלילאדוניהו
 ממני הגדול אחי הוא כיא(
 צרויה בן וליואב הכהן וולאביתר ולוב(
 על ויושיבני הכינני אשר ה' חיועתהג(

 ... אבי דודכסא
 אדוניהו יומת היוםכי

 שלמה המקומות' בשני זהה א' סעיףתוכן
 למלוכה זכאי מבוגר כאח שאדוניהומאשר
 הוא גם ג' סעיף המקובל. הנוהג פיעל
 שה' שלמה גרסת מקבל אדוניהוזהה.
 אולם המלוכה. כסא על שלמה אתהושיב
 לאמונו זוכה אינה אדוניהו ש'ל זוהצהרה
 כדי שפתיים כמס נחשב הדבר שלמה.של

 אבישג בבקשת הרי המלוכה. אתלהשיג
 משיח'ו. ונגד ה' נגד התקוממות משוםיש

 לא העם אדוניהו. דברי על חולק ב'סעיף

 היום, לצידו עומד ואינו אז לצידועמד
 שהתחברו האנשים הם קשר אנשיאלא

 בעצה "הלא יונתז תרגום )ולפילאדוניהו
 צרויה( בר ויואב מהגא ואביתר הואהוו

 השלטון. את לתפוסוזממו
 או משותף במוטיב השימוש שע"יויש

 בדבר האינטרפרטציה ניתנהבהשמטתו
 מובלט וכך אדוניהו. של האמיתיותכוונותיו
 "האשה": המוטיב ע"יהדבר

לאשה השונמית אבישג את ליויתן : שבע לבת אדוניהודברי
 לאשה אהיה לאדוניהו השונמית אבישג אתיותן : לשלמה שבע בתדברי
 לאדוניהו השונמית אבישג את שואלת את למה : שבע לבת שלמהכברי

ל 8ג עמ' שם אהוביה א.62
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 שלמה וחכמת אדוניהוערמתיק

 את דוחה 'כשלמה לצ"1 באה היאבהעדרה שמתן ישים מד שבע ובת שאדוניהובעוד
 דעת אמו. ע"י הנתמכת אדוניהו שלטענתו נישואיו מטרת לשם הוא לאדוניהואבישג
 אדוניהו התכווז "לאשה" לא היא:שלמה בקשתה בניסרת "לאשה" ובהדגשתבלבד,
 למלוכה.אלא לנאום ניצחון לראות יש שבע בתשל

 זה בקטע המשולש ה"אח" במוטיב גם אם של ודבקותה גרסתו בקבלתאדוניהו
 בת לעמדת שלמה עמדת בין הניגוד בולט המלה השמטת דבריו. באמיתותהמלך

 ואדוניהו.שבע מקרית. איננה שלמה שבדברי"לאשה"

לאחי ותהי המלוכה ותסוב : אומר שבע בת את שולל בהוליכואדוניהו
אחיך לאדוניהו השונמית אבישג יותן : אומרת אדוניהו מדברי המושפעת שבעבת

 ממני הגדולאחי הוא כי המלוכה את לו שאלי : הבקשה פשר את שלמה מבהיר מרבלעג

 על הדגש הושם אדוניהו דבריבניסוח
 המ- ותסוב אומר אדוניהו אין "אח".המלה
 לטהר התכוון אדוניהו לשלמה. ותהילוכה
 הוא שמכיר הרושם את וליצור האוירהאת

 אליו ומתייחס מלאה הכרה שלמהבמלכות
 בת בדברי עולם. ועד מעתה נאמןכ"אח"
 דוד של הגדיל בנו את בכנותהשבע,

 יש סתם, אדוניהו ולא אחיך""אדוניהו
 שלמה, 63. כבודו והחזרת זיכוי מתןמשום
 "הגדול" ובתוספת "אח" אדוניהו אתבכנותו
 של אשמתו כיוון על ברור באופןמצביע
אדוניהו.

 המניתה דעה לאותה הצדקה כל איז'
 דינו ושגזר וכעס רוגז מתוך פועלששלמה
 המענה ודרישה. חקירה על מתבססאינו

 המלך עמדת להסברת כולו מוקדש שבעלבת
 הואשם אדוניהו אדוניהו. של אשמתובטיב
 אדוניהו דיבר 64 בנפשו "כי מרד.בניסיון

 נוסחה היא זאת הזה". ר ב הד תא
 לפני מופיע לה שיוחד והמקוםמרשיעה
 נוסחת אלא עוד ולא 65. הדין גזרביצוע

 יוסיף" וכה אלוהים לי יעשה "כההשבועה
 משובצת ההרשעה נוסחת אתהמקדימה'

 ובאה משפטי בירור לאחר הכתוביםבסדר
 הפרת או עוול מעשה על כתגובהלפעמים
 שב- למסקנה הגיע ששלמה לאחר 56.הסכם
 למלוכה התביעה מוסתרת אדוניהובקשת
 "כה המקובל בנוסח שבועה נשבעהוא
 יוצא 67. ..." יוסיף וכה אלוהים לייעשה

 כה בנוסח אחת שבועות. שתישלפנינו

 אלא עצמו, אל ביחס "אח" בכינוי אבימלך את מכנה אינו עצמו יותם יותם. משל השתה63
 אחיו נקרא כן אבימלך המספר בדברי ואילו כך. בכוונה וכנראה שכם. אנשי אל ביחס אחמכנהו
 להנחה חיזוק משום בו יש הזה הדבר אחיו". אבימלך מפנו ,.. ויברח יותם "ויגס יותםשל

 מבחינה אדוניהו נחשב שלמה של  שבמקרהו למרות אירוני, בשימוש זה בכיסוי משתמשששלמה
 משל לניתוח לגטימית. לאשה אביו בן היותו מפאת חורג אח הוא אם גם ממש, כאחמשפטית
 תשכ"ה, ,ל"ד, תרביץ הספרותית",. ומסגרתם ושברו המשל - יותם "משל סימון, א. ראה:יותם,
 34-1.עמ'

 מקרא ארליך וכן עליה. ימות כי נפשו באבדן - בנפשו כג( ב', א' )מלכים דוד מצודת64
 הדבר מחיר על מלמד בנפשי של בית שקר' בנפשי עשיתי 'או יג י"ח, ב, לשמואלכפשוטו
 . אדוניהו". דיבר בנפשו בזהוכיוצא
 זאת.,. העושה האיש מתת בן בי ה' "חי דעה את עצמו על דוד גזר וכך65
 הזה הדבר עשה,את אשרעקב

 שאול ויאמר טית.., ע מה לי הגידה יונתן אל "ויאמר מג--מד: י"ד, א' וטמואל66 )שמיאל1רי"ב,ה"
 ח--ט: י, ב' 'טמואל כבו ס"ה, זי 'טמואל וכן ענתה. תמות מות בי יוסיף וכה אלוהים 'neYכה

  .Boecke~ 3.  11  ראה:  מוצפת, לעניני אלה  נימוחים 'טל  הזיקה על ועוד. ב י"ס, א'מלכים
P~eukichen14(1 (SVtKKN1? 0ת! 

~ a m   
Altm 1~1 llecht~ebens des llede~ormen 

 ,964נ .ק 30."
 "כה ,טהביטוי הסבור 270( עמ' 1ד, כרך כפשוטה )מקרא ארליך להביי הצדקה כל אין67
 אומר הוה הכתוב  ",%הרי דבריו: ואלה  היטבועהל לנוסח נחוטב אינו יוסיף" וכה אלוהים לייעוסה
 לעין האחר". הפסוק  בריש והשבועה וו יחם ההם הדביים ואת ' ה ב 'סלמה  המלךרשוע
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נ26 זלבסקיש,

 ... ה' "חי ואחת כג( )פסוק ... לייעשה
 בהוצאת דנ" הראשונה השבועה כד(.)פסוק
 לעיתוי נוגעת השניה והשבועה מוותדין

 אינה העברה חומרת הדין. פסקביצוע
 מיד68. להורג להוציאו ויש דיחוי כלסובלת
 לניסיון רמז ישנו האחרונה בשבועהגם

 צודקים אם שלמה. במלכות למרודאדוניהו
 עשה "ואשר שהביטוי בהניחםהחוקרים

 מתייחס כד( )ב', דיבר" כאשר בית יל
 יש הרי יא(, ז', ב' )שמואל 59 נתןלחזון
 מי המחלוקת להמשך הד זה בביטוילראות
 פירש שלמה למלוך. רשאי האחים שנימבין

 לאדוניהו ולא אליו מתייחסתשהנבואה
 לציין יש לו. ולא בית" לי עשה"ואשר
 נוספים דיז בגזרי נזכר אינו זהשביטוי
 במשפט לא הוזכר לא הדבר שלמה.שהוציא
 במי- נוגע שהוא מכאן ושמעי. יואבאביתר,
 אחד כל הטוענים האחים שני לריבשרין

 המשיך שאדוניהו כיון המלוכה.לחוקיות
 ליושנה המלוכה עטרת להחזירבמאמציו
 דוד כסא על שלמה את הושיב שה'למרות
 ויושיבני הכינני אשר ה' "חי ככתוב:אביו
 כאשר בית לי עשה ואשר אבי דוד כסאעל
 ה' נגד פעל שאדוניהו נמצא ..."דיבר
 משיחו.ונגד
 ברור לעיל האמורים הדברים יסודעל

 דין פה שנעשה לפקפק מקום כלשאין
  המספר. של ראותו לפי גם צעק  ודיןאמת
 האומר שכל נאמר  אם איפוא, נטעהלא
 עתמלמה אדוניהו על שנחרץ זה ריו  פסקעל
חטא

- '  
 טועה. אלא אינו

 סתומה נוספת נקודה לברר לנו נותרעתה
 את לפרש שלמה היה יכול הכיצדוהיא:
 כטענת לאשה אבישג את אדוניהושאלת
 מוכר מעמד היה לא שלאבישג בעתמלכות,

 שהוברר כפי פילגש של ולא אשהשל
 המעמד בין להבדיל יש לעיל.בדיוננו
 שלאור משפטית מבחינה אבישג שלהאישי
 קטן לחוג היה ידוע המיוחדותהנסיבות
 הציבור דעת לביז מכובדים, שלומצומצם
 ובלחי שונות משמועות ניזון שבודאיהרחב

 אבישג. של מעמדה לגבי שהופצומאושרות
 שאבישג ההמון את לשכנע היה מאודנקל
 אדוניהו-אבישג נישואי דוד. אשתהיתה
 את מחדש מעוררים היו מתגשמים היולו

 לשבת ראוי האחים משני מי הישןהויכוח
 לא אדוניהו של מפלגתו דוד. כסאעל

 ידיים. בחיבוק כזאת בהזדמנות יושבתהיתה
 לחזק היזמה את לידה נוטלת היתההיא
 להשיב כדי מהומות ולארגן שורותיהאת
 וכך אביו. כסא על דוד של הגדול הבןאת

 אמר כאשר הדברים את שלמה ראהכנראה,

 קדמאי "שימוש 33--34(: עמ' 1957, ירושלים ובקררת, למסורת סגל צ. מ מעיר השבועהנוסח
 כפי ... יוסיף" וכה אלוהים יעשה "כה העתיקה בשבועה ,ביחוד נמצא אלוהים השם ,שלזה

 במקום והוה השם אחת פעם בה נמצא ולכן והוה, משמעו זו קדמאית בשגועה אלוהיםהישראלי
 יתכן ה', בשם היא השבועה שנוסחת יג כ', א, לשמואל מתייחס אינו סגל יז". א', תותאלוהים
 שהנוסחה יוצא סגל. צודק בעיקרו ה'. שם במקום אלוהים הכותבים השבעים גרסת את"העדיף
 במקרא. ורגיל מצוי דבר הוא ה' תארי שהחלפת לציין יש זה מלבד שבועה. כנוסחת לתפוס ישלעיל
 לאדוניהו כנראה, שנשבע שבועתו להתרת מתייחסת כג--כד( )ב', שלמה ששבועת יתכן68
 שישכן בתנאי המזבח ליר החסות שטח את לעזוב אווניהו היה נכון כירון גא(. ~א',  להמיתולא
 במפורש. כתוב לא הדבר אם גם לו נשבע המלך שאכן להניח סביר ימיתהו. שלא המלךלו

 ימול לא חיל לבן יהיה "אם לאדוניהו שלמה שנתן תנאי על ההבטחה את מציין אמנםהכתוב
 ועל ההסכם על שמר לא שאדוניהו כיון גב(. )א', ומת" בו תמצא רעה ואם ארצהמשערתו
 בין זיקה למצוא אפשר אולי משבועתו. גם ואולי מהבטחתו המלך משוחרר המפורשהתנאי
 אדוניהו להורג. והוצאה הזמן ציון השבועה, ענין המשותפים: המוטיבים ע"י המקומותשני

 "וישבע שלמה: דברי נא(, )א', בחרב" עבדו את ימית אם שלמה המלך כיוס יי "'שבעאומר:
 לענין כ4--כד(. (rta אדוניהו יומת הי,מ כי ... אדוניהו דיבר בנפשו כי ... בה' שלמההמלך

 בגידה של שבמקרה החתי הנוהג לענין יז. כ,, יהושע מא; כ"ד, בראשית ראה תנאי עלהשבועה
 אצל שבועה קיום של הנוהג ולשאלת לאלהיו משבועתו הריבון חמלך נקי הוסאל הסלךמצד
 .Manila Treaty, Suzerainty and  Oracle  Dynastic  Calderone,  3. 1 ראה: הריבוןהמלך

 ,1966. .ק  ,16 .ת8
 שהוא למרות כד ב', א' במלכים "לי" במקום "לו" לקרא שיש ממח 103( עמ' )שם גריי69
 לי. נראה לא תיקונו בתרגומים. סיוע לכך l'Nff מצייןעצמו
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 ה י אדונ ת מ רעחק
 השר אמשג את שמלת את "ולמהלאמד:
 כי המלוכה את לו ושאלי לאדוניהונמית
 הכהן ולאביתר ולו ממני הגדול אחיהוא

 צרויה". בןוליואב
 מוגדר אינו אבישג של מעמדה אםגם
 להסיק עדיין אין כפלגשו או דודכאשת
 להרמון שייכת היא שאין המסקנה אתמכאן
 נקודת כאן היתה שלאדוניהו נכון 70.המלך
 לטובתו המצב את לנצל היה ויכולאחיזה,
 היה יכול שני מצד אולם עשה. שגםכפי
 המלך של רכושו שהיא לטעון שלמהגם

 איננה המלך להרמון הנכנסת ואשההיורש
 המלך. מות עם חרותה אתקונה
 בירושה עוברת הגבוהה הפקידותגם
 שלמה יועצי שימשו כך 1ז. החדשלמלך
 רחבעם המלך "ויועץ ככתוב: רחבעם בנואת
 את עומדים היו אשר הזקניםאת
 אצל גם המופיע ביטוי ו(. י"ב, א'כים )מל- הי" בהגיתו אביו ,מלמהפני
 - הם י נ פ לל ה עמד "ו השונמיתאבישג

 בהועשון אבהטג 1?ל מקומה כן אם . " ךל
 'דהיתה לטכוח גם אין לה מחוצה ולאהמלך
 'ןל במחיצתו ,טעמדה השונמית, אבישגזאת
 שום שכנראה האחרונים, בימיו המלךדוד
 לכך. זכו לא פילגש או דוד מנשיאשה
 הפורמלי הצד האם ? מזה גדול כבודהיש
 הקובע הוא אבישג של האישי מעמדשל
 את לתפוס אדוניהו של כוונותיולגבי

 גודל הפחתת משום בזה יש האם ?השלטון
 אדוניהו כאשר שלמה של למלכותוהסכנה
 אבל מוכר מעמד ללא אשה לשאתמבקש
 שלמה ? דוד כסוכנת הארץ בכלידועה
 את אדוניהו בקשת מפני לחשוש היהעלול
 שאדוניהו לעיל ראינו נוסף. מטעםאבישג
 על למלוכה הגיע ששלמה בנאומוהזכיר

 שלמהוחיכמת

 דוד של חלקו על אולם ה', של רצונופי
 לראות אביו של ורצונו שלמהבהמלכת
 אדוניהו עובר כך על כיורשו,בשלמה
 שאדוניהו להניח בהחלט אפשרבשתיקה.
 חצר דוברי בהודעות ספק הטילוועוזריו
 מבניו הצעיר שלמה את הכריז שדודהמלך
 העת. כל מלעשותו שנמנע דברכיורשו,

 שוכנעו ונאמניו שאדוניהו נניח אםוגם
 שזאת ואילך( מב )א', אביתר בן יונתןמפי
 מקום היה דוד, של האישית החלטתוהיתה
 אדוניהו הושג. שהדבר בדרך דופילהטיל
 שהם שבע ובבת הנביא בנתן כנראה,חשד,

 לחץ והפעילו דוד, בעיני ריחו אתהבאישו
 את ישנה החלש שהמלך כדי עליו,כבד
 אבישג אם שלמה. לטובת ויכריעדעתו

 בעת דוד של בחדרו נוכחת היתההשונמית
 שבע ובת הנביא נתן של החשאיתשיחתם
 ביותר השוב עד זה הרי הזקן, המלךעם

 התע- ופענוח האמת לגילוי המפתחשבידו
 אומר: הכת'וב האפלה. הפרשה שללומה

 מאוד זקן והמלך החדרה שבע בת"ותבוא
 )א', המלך" את כפטרת השונמיתואבישג

 אז יצאה לא שאבישג להניח וניתןסו(
 במלך לטפל והמשיכה דוד שלמחדרו
 היתה לא שאבישג נניח אם גם 3ז.החולה
 גם הרי החשאיות, השיחות בשעתנוכחת
 בדבר הדמיוני ולסיפורה הכוזבתלעדותה
 הרות תוצאות להיות עלולות השיחות,תוכן
 יציבות ולערער שלמה, של לשלטונואסון

 באפ- המשותף מוראלית. מבחינהמשטרו
 התכוון שאדוניהו הוא לעיל שהעלינושרויות

 יסו- את לקעקע השונמית אבישגבאמצעות
 על לעלות שוב ולנסות שלמה מלכותדות
 להצדיק הדבר בא כך ובין כך בין דוד.כסא
 שלמה. של משפטואת

To34. עמ' שם נות נגד 
 ח', ב' ב,שמואל דוד, של זו עם א-ו, ד', א' מלכים שלמה, של השרים רשימת השווה71

 אני "למי אבשלום: אל בפנותו הזה הנוהג על מסתמך הארכי חושי גם כג-בו. כ',טז-ית;
 ארליך יט(. ט"ז, ,ב, )שמואל לפניך" אהיה כן אביך לפני עבדהי כאשר בנו לפני הלואאעבוד
 .11 .ונ ,Ehrlich לפני. עמד הביטוי את מקבל הוא כך ע"י "עבדתי" במקום "עמדתי" לגרוםמציע
3158. 1910, Leipzig 3, Band Bibel, Hebr~ischen zur Randglossen Samuelis, 11 .1ט. 
 שאבישג היא חשבה ל% הכיצד שבע. בת של ראייתה נקודת מבחינת בקושי נתקלת זו סברה72
 מדב,רי שוכנעה שבע שבת שלאחר לומר אפשר אולם החשאיות? השיחות סודות לחשוףעלולה
 התייחסה לא לאשה, אבישג את לשאת חפצו ועז ולפיוס, לשלום מועדות שפניואדוניהו

 הדרושה. ברצינות שלו החתירהלאפשרויות
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