דוד שפירא

"ו ְאּולָם עַל ְּפנ ֵיהֶם ו ְ ַע ֻּמדִים וְעָב עַל ְּפנ ֵיהֶם" — אולם העמודים
1
או אולם הכיסא? קריאה חדשה במלכים א' ז 7-6
דוד שפירא

במתחם הארמון שבנה שלמה 2,כפי שמתואר במלכים א׳ ז  ,12-2היו חמישה
מבנים ושתי חצרות 3.ארבעת הפסוקים הראשונים ( )5-2מתארים את מבנה
״בית יער הלבנון״ ,פסוק  6מתאר את ״אולם העמודים״ ,פסוק  7את ״אולם
הכסא״ .מגורי המלך ומגורי בת פרעה וביניהם החצר האחרת מתוארים יחדיו
בפסוק  .8בשאר הפסוקים מפורטים החומרים היקרים שמהם נבנו המבנים
ומוזכרת החצר הגדולה.
אולם העמודים מתואר בפסוק :6
וְאֵת אּולָם ָהעַּמּודִים ָעׂשָה ֲחמִּׁשִ ים ַאּמָה ָארְּכֹו ּוׁשְ ֹלׁשִ ים ַאּמָה רָחְּבֹו ,ו ְאּולָם
עַל– ְּפנ ֵיהֶם ו ְ ַע ֻּמדִים וְעָב עַל– ְּפנ ֵיהֶם.

1
2

3

מתוך עבודת הדוקטורט ״יסודות מצריים במפעלי הבניה של שלמה בירושלים ,האומנם?״
שהוגשה באוניברסיטת בן גוריון בהנחיית פרופ׳ אביגדור הורוויץ ז״ל ,פרופ׳ נילי שופק
וד״ר דוד גלעד.
חלק מהמחקרים אשר יש להם נגיעה למתחם הארמון של שלמה :ברניי ,מלכים; סלוטקי,
מלכים; מונטגומרי–גהמן ,מלכים; אנציקלופדיה מקראית (מערכת) ,״בית יער הלבנון״,
כרך ב ,עמ׳  ;82-81גריי ,מלכים; בוזינק ,מקדש ,עמ׳  ;161-128אוסישקין ,ארמון שלמה,
עמ׳  ;108-79יוספוס ,קדמוניות ספר שמיני ,סעיפים  ;140-130מולדר ,מלכים; כוגן,
מלכים; פריץ ,מלכים; קיטשן ,אמינות התנ״ך ,עמ׳  ;131-127קיל ,ירושלים ,עמ׳ .257-254
חוקרים המציעים פרישת המבנים על הר הבית :בנצינגר ,ארכיאולוגיה; גאלינג ,מילון,
עמ׳  ;411וינסאן ,ירושלים; בוזינק ,מקדש ,עמ׳  160ושם הצעותיהן של שטאדה וגאלינג;
אוסישקין ,ארמון; קיטשן ,אמינות התנ״ך ,עמ׳  ;622מאטייה ,ארמון שלמה.
יחזקאל ,המתאר בפירוט רב את המקדש העתיד לבוא (מ-מג) מתעלם מן הארמון ,וכך גם
סופר דברי הימים.
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חלקו הראשון של הפסוק מתאר את מידותיו של האולם; בחלק זה אין כל קושי,
אבל נשאלת השאלה מהו אותו ״אולם״? ולמה שימש? חלקו השני של הפסוק
מעורר קשיים :באיזה אולם מדובר? האם מתואר כאן אולם נוסף? מה פירוש
המילה ״עב״? ומה פירוש הביטוי ״על פניהם״ המופיע פעמיים בחלק זה של
הפסוק? הסברים ופירושים רבים הוצעו על ידי מפרשים וחוקרי מקרא ,ואלה
יוצגו להלן.
בפסוק  7מתואר אולם הכיסא:
ו ְאּולָם ַה ִּכּסֵא אֲׁשֶ ר י ִׁשְ ּפָט–ׁשָם ֻאלָם ַהּמִׁשְ ּפָט ָעׂשָה וְסָפּון ָּב ֶארֶז ֵמ ַה ַּק ְרקַע
עַד– ַה ַּק ְרקָע( .שם)7 ,
אלה השאלות העולות מפסוק זה :האם אולם המשפט הוא אולם נפרד או חלק
מאולם העמודים? ומהו מובן הביטוי מהקרקע עד הקרקע?
מאמר זה מבקש להציע קריאה חדשה של שני פסוקים אלו ,קריאה אשר
תיישב את השאלות והקשיים שצוינו לעיל.

א .ניתוח הטקסט המקראי וסקירת המחקר
אולם העמודים (פסוק  :)6מהו ״אולם״? בתיאור מבני בית ה׳ (מל״א ו )10-2
והארמון אנו פוגשים בשלושה אולמות :האולם הראשון הוא המבוא לבית ה׳,
שם נאמר :״וְהָאּולָם עַל ְּפנ ֵי הֵיכַל ַה ַּבי ִת״ (מל״א ו  .)3במקרה זה מקובל על כל
המפרשים כי האולם ,שמידותיו נתונות והיה צמוד למבנה ההיכל ,שימש מבוא
להיכל .המחלוקת הקשורה בו נסבה על השאלה אם האולם היה מקורה או חצר
פתוחה 4.שני האולמות האחרים ,אולם העמודים ואולם הכיסא ,היו במתחם
הארמון.
5
שורש המילה ״אולם״ שאול כנראה מאכדית  .ellamuתרגום השבעים
(להלן :תה״ש) מביא בתעתיק ‘אילם׳ .כך גם ביחזקאל (מ  .)36-15ישנה הסכמה

4

5

כוגן (מלכים) ומאירס (יכין ובועז ,עמ׳  )171-170סבורים שמדובר בחצר .דעה זו מסתמכת
על מל״א ז  ,12שם מוזכר ״אולם הבית״ (אליבא דאלו הסוברים כי מדובר באולם בית ה׳)
יחד עם חצרות הארמון .גם מאירס סבורה כי האולם איננו חלק מהמקדש אלא חצר כניסה
המוקפת חומה נמוכה .מאירס מציגה חמישה מאפיינים שעליהם היא מבססת את סברתה.
נוסף על כך ,אפשר ללמוד זאת מהאמור בפרק ז .12
כוגן ,מלכים.
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כי ‘אולם׳ הוא חלק מ׳בית׳ ,ולכן כמה מפרשים מציעים כי ״אולם העמודים״
ו״אולם הכיסא״ היו חלק מ״בית יער הלבנון״; 6יש הסבורים כי אולמות אלו
שימשו מבוא לבית יער הלבנון ,כפי שהיה בבית ה׳ 7.נכון הוא שהאולם במבנה
בית ה׳ (המקדש) היה חלק אינטגרלי מהמבנה ,והיה ממוקם בחזיתו וממנו נכנסו
להיכל ,אך לתיאור מבני הארמון אין תיאור זה מתאים ,שהרי אין זה הגיוני
שאולם הכיסא היה ממוקם בחזית הבניין .גם סדר הכתוב מעמיד את אולם
העמודים ואולם הכיסא אחרי בית יער הלבנון.
מידותיו של האולם :״שלושים אמה רוחבו וחמישים אמה אורכו״ .ההתאמה
בין מידותיו של אולם העמודים למידותיו של בית יער הלבנון — אורך קיר של
 50אמה — מלמדת על חיבור אפשרי (קיר משותף) בין שני המבנים ששימשו
כיחידה אחת 8.סברה זו נתמכת גם בכתביו של יוספוס ,המתאר את אולם
9
העמודים ואולם הכיסא כיחידה אחת המחוברת לבית יער הלבנון.
הכתוב איננו מציין מה היה ייעודו של אולם זה .מכתבי יוספוס אנו למדים
כי הייתה לו ‘עזרה׳ (יציע) שהתנשאה על גבי עמודים עבים 10.סלוטקי טוען
כי סמיכות פסוק זה לפסוק הבא ,המתאר את אולם הכיסא ,מעלה אפשרות כי
מדובר באולם המתנה לאלה הבאים לראות את פני המלך 11.מולדר מביא את
הצעתו של קלוסטרמן כי קיימת כאן טעות העתקה ואין מדובר ב׳עמודים׳ אלא
באולם ה׳עומדים׳ ,דהיינו — אלו העומדים וממתינים לתורם להיכנס לאולם
הכיסא אל המלך .בדעה זו תומכים גם בנצינגר ומונטגומרי–גהמן 12.אולם
הצעה זו איננה נתמכת על ידי מקורות אחרים במקרא .עם זאת ,סביר להניח
כי אמנם מדובר באולם המתנה הבנוי מאכסדרת עמודים מרשימה ,המיועד
 6כך פרשני המקרא המסורתיים :רש״י; רד״ק; רלב״ג; וכן :נות (מלכים); ואחרים.
 7מונגומרי–גהמן ,מלכים; מולדר ,מלכים .נות ,מפרש את שני האולמות בפסוקים 7-6
כמבואה של בית יער הלבנון ,משום שלדידו לא ייתכן שאולם יעמוד כמבנה בפני עצמו.
לעומת זאת ,בוזינק (מקדש ,עמ׳  )142-140אמנם רואה באולם העמודים המתואר בפסוק
 6מבנה עצמאי ,אך עם זאת הוא סבור שלמעשה מדובר ב״אולם הכסא״ הנזכר בפסוק ,7
אשר ממדיו לא נמסרו ,וזאת משום שלא צוין תפקידו.
 8אורכו של אולם העמודים היה זהה לרוחבו של בית יער הלבנון .רש״י מדייק :״אלא
שלעולם המידה יתירה קרויה אורך והקצרה קרויה רוחב״ .גם תה״ש מוסר שרוחבו היה
חמישים אמה.
 9יוספוס ,קדמוניות ,פרק שמיני ,סעיף .134
 10שם.
 11סלוטקי ,מלכים.
 12ראו :מולדר ,מלכים ,עמ' .292
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לממתינים לתורם לבוא אל המלך .בוזינק ,לעומת זאת ,אינו מקבל סברה זו
וטוען כי אין זה סביר שאולם כה גדול ,שממדיו כ– 15X25מטר ,שימש אולם
המתנה ,וסביר הרבה יותר ששימש גם כאולם הכיסא .לטענתו ,אולמות כיסא
בארמונות באזור היו בעלי ממדים דומים; והוא מבין מפסוק  6bכי לאולם
הכיסא הייתה מבואה 13.אולם מולדר חולק על כך וסובר כי פירוש הדבר הוא
14
שמדובר בשני אולמות נפרדים.
חלקו השני של הפסוק ״ו ְאּולָם עַל ְּפנ ֵיהֶם ו ְ ַע ֻּמדִים וְעָב עַל– ְּפנ ֵיהֶם״ ,איננו
מתקשר לחלקו הראשון 15.האם מדובר באולם נוסף על אולם העמודים? ולפני
המבנה עוד עמודים ועב?
עב :מה פירוש המילה ״עב״? ברניי מציע פירוש המסתמך על תרגום השבעים.
שם בפסוק ,בין המילה ״רוחבו״ למילה ״ואולם״ נוספה המילה ,ἐζυγωμένα
שפירושה ‘מחובר׳ .לפי זה יש לקרוא :״ּוׁשְֹלׁשִים ַאּמָה רָחְּבֹו [ומחובר אליו] אּולָם
ועמודים ועב עַל– ְּפנ ֵיהֶם״ 16.מילה נוספת זו ,מקשרת בין שני אולמות הכלולים
בפסוק :אולם העמודים ואולם נוסף המחובר אליו ,אשר בו ״עמודים ועב״.
לגבי פירוש המילה ״עב״ — גם כאן אין הסכמה והועלו הצעות לא מעטות.
חלק מהמפרשים מסבירים מלשון ‘עבה׳ ,והכוונה לדעתם לקורת עץ שהייתה
מונחת על העמודים 17.התרגום מציע ‘סקופתא׳ ,והכוונה לכניסה עם מדרגות
וכך גם פירושו של ברניי 18.כוגן מעלה אפשרות נוספת .הוא מתרגם את המילה
״עב״‘ :כיפה׳ או ‘חופה׳ ( )canopyשנפרשה על גבי עמודים 19.אולם עד כה לא
הובאה ראיה להסברים אלו ועדין לא ברור למה נועד ה״עב״ ומדוע היה חשוב
לציינו.
13
14
15
16
17
18
19

בוזינק ,מקדש ,עמ' .140
מולדר ,מלכים ,עמ' .293
נות ,מלכים; מולדר ,מלכים; ואחרים.
ברניי ,מלכים.
רד״ק; גריי (מלכים); ואחרים ,כשהם מסתמכים בעיקר על הכתוב ביח׳ מא  .5הרחבה על
פירוש המונח והדעות השונות ,ראו אצל :מולדר ,מלכים.
ברניי ,מלכים.
כוגן ,מלכים; ד"ר גבריאל בירנבאום מהאקדמיה ללשון כתב לי כדלקמן" :מעיון במילונים
המדעיים למקרא אני למד שפירושה של המילה סתום למדי .משערים ששורשה עב"ב על
פי יח' מא  ;26-25בפסוק כה מופיעה המילה עָב ,ובפסוק כו מה שנראה כצורת הרבים שלה
— ֻעּבִים .על פי הדגש והניקוד השורש הוא עב"ב .השורש הזה אינו מוכר ,וגם ההשוואות
לשפות אחרות (ארמית תדמורית ,מצרית) מסופקות .לכן מפרשים על פי ההקשר שמדובר
בכיסוי כלשהו ,ונראה לי ש'חופה' הגיוני באותה מידה כמו 'קורה של עץ' וכד'".
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קשה לקבל את הפירושים שנתנו לעיל .ראשית המילה ״עב״ ,כקיצור
של ‘עבה׳ ,היא יחידאית במקרא 20.שנית ,ביח׳ מא  25נאמר ״וְעָב עֵץ אֶל ְּפנ ֵי
הָאּולָם״ ,העץ בפסוק זה מתאר ממה עשוי העב ,ואין הכרח כי גם בפסוקנו
ה״עב״ יהיה עשוי מעץ .למילה ״עב״ שלושים ואחת היקרויות במקרא ,כולן
ללא יוצא מהכלל במובן ‘ענן׳( ,למשל :מל״א יח  ;44יש׳ יט  .)1פעמיים נוספות,
מופיעה המילה (על פי המפרשים לעיל) ,במובן של ‘קורה׳ (בפסוקנו וביח׳
מא  ,)25ופעם נוספת בלשון רבים ,״עבים״ (יח׳ מא  .)26אם מובנה של ״עב״
בפסוקנו הוא ‘ענן׳ כמו שבכל ההיקרויות האחרות ,כי אז פירושו של כוגן הוא
המניח ביותר את הדעת .וכך אפשר להבין כי היה אולם ובו עמודים שתמכו
במעין חופה/כיפה מעליהם 21.איננו יודעים ממה היתה עשויה הכיפה ,קיימת
האפשרות כי היתה עשויה מעץ.
בחלקו השני של הפסוק מופיע פעמיים הביטוי ״על פניהם״ .להופעת
הביטוי בפעם הראשונה הוצעו שני הסברים .בשניהם מדובר על אולם נוסף —
אפשרות אחת שמדובר באולם מעל אולם העמודים ,ואפשרות שנייה לפניו.
ואולם שתי האפשרויות אינן מתקבלות ,משתי סיבות .ראשית ,לו היה אולם
נוסף היה הכתוב נוקט לשון רבים .בתיאור מבנה בית ה׳ נאמר ״וְהָאּולָם עַל ְּפנ ֵי
הֵיכַל ַה ַּבי ִת״ (שם ו  ,)3ביחיד ,והמפרשים כולם מסכימים כי אולם זה עמד לפני
ההיכל והיה מחובר אליו .שנית ,לו היה אולם נוסף היה הכתוב מציין את שמו,
כפי שעשה לגבי כל מבני הארמון .הגיוני אם כן להניח ,במקרה זה ,כי הביטוי
״על פניהם״ הראשון הוא דיטוגרפיה (לכך מסכימים גם מונטגומרי–גהמן) 22,כי
אחרת אי אפשר להבינו בהקשר.
ממה היו עשויים העמודים? על פי התיאור בנוסח המסורה (להלן :נה״מ)
אפשר להבין כי בבית יער הלבנון היו לא מעט עמודים עשויים עץ ארז ,אך
מספרם אינו מצוין 23.נות מציע כי אולם העמודים היה חלק מבית יער הלבנון,
20
21
22
23

ההיקרויות הן :״עבה״ (מל״א יב  ;)10״עביתָ״ (דב׳ לב  ;)15״ועביו טפח״ ( מל״א ז  ;26יר׳
נב .)21
גם במופע המילה ביש׳ יד  :14״אעלה על במתי עב״ ,משתמש המחבר במילה ‘עב׳
במטפורה של במה.
מונטגומרי–גהמן ,מלכים.
על פי תה״ש ,היו בבית יער הלבנון ארבעים וחמישה עמודים .המתרגם טעה בהבנת
הפסוק ״ו ְ ָספֻן ָּב ֶארֶז ִמ ַּמעַל עַל ַה ְּצ ָלעֹת אֲׁשֶ ר עַל ָהעַּמּודִים ַא ְר ָּבעִים ו ַ ֲח ִמּׁשָה ֲח ִמּׁשָה ָעׂשָר
הַּטּור״ בכך ששייך את המספר ארבעים וחמישה לעמודים אף שכתוב במפורש כי מדובר
בצלעות .טעות זו הביאה את המתרגם למסקנה כי היו שלושה טורי עמודים ולא ארבעה
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ולכן העמודים שבו היו עשויים אף הם עצי ארז 24.אף שהסופר המקראי איננו
מספק מידע לגבי מספר העמודים שהיו באולם ולגבי החומר שממנו היו עשויים,
רמז על כך אפשר למצוא בתה״ש .שם ,בפרק ז פס׳  ,45המסכם את עבודות
הנחושת של חירם ,מופיע קטע מעניין אשר איננו מופיע בנה״מ .כך נכתב שם:
καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς φιάλας καὶ πάντα
τὰ σκεύη, ἃ ἐποίησε Χιρὰμ τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν τῷ οἴκῳ
Κυρίου·υκαὶ οἱ στῦλοι τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ τοῦ οἴκου τοῦ
βασιλέως καὶ τοῦ οἴκου Κυρίου. πάντα τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως, ἃ
ἐποίησε Χιράμ, χαλκᾶ ἄρδην

ובתרגום לעברית:
״ואת הכיורות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים אשר עשה חירם
למלך שלמה בית ה׳ והעמודים ארבעים ושמונה לבית המלך ולבית ה׳
את כל מלאכת המלך עשה חירם״.
לפני תה״ש עמד מצע עברי שכלל את הפסוק הזה ,אשר ככל הנראה נשמט
מנה״מ במרוצת השנים ,או הושמט במכוון מסיבה כלשהי על ידי העורך .אם
אמנם פסוק זה החסר בנה״מ הוא מקורי ,הרי הוא מספק מידע חשוב לעניין
מספר עמודי הנחושת שנבנו במתחם הארמון ובמקדש :מאחר שידוע לנו רק
על שני עמודי נחושת בבית ה׳ ,הלוא הם יכין ובועז ,מסתבר כי שאר ארבעים
ושישה העמודים היו במתחם הארמון; ומאחר שמדובר בעבודות נחושת של
חירם ,יוצא מכאן כי עמודים אלו אינם נכללים במניין עמודי הארז שהיו בבית
יער הלבנון .אם כך מדובר כאן באלה שבאולם העמודים (פס׳  )6או בשאר
המבנים במתחם הארמון ,למשל :בבית המלך ,שם נאמר כי נבנה ״כמעשה
הזה״ ,או בבית בת פרעה ,שם נאמר כי נבנה ״כאולם הזה״.

(נה״מ) ,שהרי ארבעים וחמישה איננו מתחלק בארבע אלא בשלוש .בנצינגר (מלכים)
ובוזינק (מקדש ,עמ׳  )135 ,132סברו גם הם כי היו ארבעים וחמישה עמודים בשלוש
שורות .קיטשן (אמינות התנ״ך ,עמ׳  )128הניח כי היו רק  32עמודים .מאטייה (ארמון
שלמה ,עמ׳  ,120ושחזור המבנה בעמ׳  )129הציע כי היו שישים עמודים ,ארבע שורות
של חמישה עשר עמודים בכל שורה.
 24נות ,מלכים.
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אולם הכיסא (פס׳  :)7מידותיו של האולם לא מופיעות בפסוק ,ובשל כך
כתב יוספוס כי אולם זה היה בתוך אולם העמודים ,כך גם בוזינק 25.כיסא המלך
המפואר העשוי שן ומצופה זהב מתואר רק בהמשך (י .)20-18
הכתוב מציין כי אולם זה שימש כאולם המשפט ,אך סביר להניח כי הוא היה
מקום מושבו של המלך ,ומשם נוהלו ענייני המדינה 26.רד״ק עומד על הכפילות
ומסביר כי ״אולם המשפט״ הוא פירוש ל״אולם הכסא״.
חלקו השני של הפסוק ״מהקרקע עד הקרקע״ ,איננו מובן .בתה״ש אין חלק
זה מופיע ,וייתכן כי מדובר בתוספת מאוחרת .על פי רש״י ורד״ק ,הכוונה
מקרקע קיר אחד עד לקרקע קיר שני ,דהיינו כל שטח הרצפה .אך ייתכן
כי מדובר בטעות העתקה ,וכמה חוקרים סבורים שיש לקרוא ״מהקרקע עד
הקורות״ (כמו שכתוב בפרק ו  ,)16כלומר ציפוי הקירות 27.אבל ,המילה ״ספון״
המופיעה בפסוק איננה מתאימה לציפוי הרצפה אלא לציפוי הגג .למילה ‘ספן׳
שש היקרויות במקרא :במובן של כיסוי מופיעה המילה ארבע פעמים ,מהן
שלוש בפרשת בניית המקדש (מל״א ו  ;9ז  )7 ,3ופעם אחת בירמיה (כב ,)14
פעמיים נוספות מופיעה המילה במובן של ספון ,טמון ( דב׳ לג  ;21חגי א .)4
שני הביטויים ‘ציפה׳ ו׳ספן׳ מתארים פעולת כיסוי ,אבל ,בכל ארבע ההיקרויות
של הפועל ‘ספן׳ במקרא משתמש הסופר לתיאור כיסוי הגג ,ואילו לתיאור
של ציפוי הקירות ,הרצפה והאביזרים (המזבח ,הדלתות הכרובים) הסופר בוחר
במילה ‘ציפה׳ .לכן אפשר להסיק מכאן כי כוונת הסופר בפסוק זה היא לתאר את
ציפוי התקרה; ומכאן אפשר להבין את הביטוי בשתי צורות — האחת ,״מהקרקע
עד הקרקע״ ,היינו מצד אחד לצד השני דרך הקירות והתקרה; והשנייה ,אין
מדובר בציפוי הקיר אלא בציפוי התקרה ,ואזי יש לקרוא ‘קורה׳ במקום ‘קרקע׳,
דהיינו מצד אחד של קורות הגג עד לצד האחר.

ב .חלוקה חדשה לפסוקים 7-6
אם כן הדעות חלוקות באשר למראה האולמות ולייעודם ,ושום גרסה איננה
מניחה את הדעת .אני מבקש להציע קריאה חדשה לשני פסוקים אלו ,קריאה
 25יוספוס ,קדמוניות פרק שמיני סעיף  ;134בוזינק ,מקדש עמ׳ .140
 26גריי; פריץ; מולדר; סלוטקי; כוגן; ואחרים.
 27ברוניי ,מלכים; מונטגומרי–גהמן ,מלכים; בנצינגר ,מלכים; ואחרים ,ועל פי הוולגטה
והפשיטא.
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שתפשט את הכתוב ותענה על מרבית השאלות שהתעוררו .אני סבור כי מדובר
בשני אולמות — אולם העמודים המשמש כחדר המתנה ואולם הכסא שם יושב
המלך ,הוא אולם המשפט .כפי שנאמר לעיל חלקו השני של פסוק  6איננו מובן
בהקשר לחלקו של הראשון .אני סבור שבחלוקת הטקסט לפסוקים נפלה טעות,
ומקומו של הפסוק  6bצריך להיות בפסוק הבא המתקשר לאולם הכיסא (פס׳ .)7
העמודים המוזכרים ב– 6bהם העמודים אשר מעליהם ״עב״ — חופה ,ומתחתיה
ניצב כיסא המלכות .ולכן ,חלקו של פסוק זה צריך להימצא בתיאור אולם
הכיסא בפסוק  .7לפיכך הצעתי לקריאה חדשה של פסוקים  7-6היא כדלקמן:
( )6וְאֵת אּולָם ָהעַּמּודִים ָעׂשָה ֲחמִּׁשִ ים ַאּמָה ָארְּכֹו ּוׁשְ ֹלׁשִ ים ַאּמָה רָחְּבֹו.
([ )7ובמחובר אליו (תה״ש)] ואּולָם ,ו ְ ַע ֻּמדִים וְעָב עַל– ְּפנ ֵיהֶם (הוא) אּולָם
28
ַה ִּכּסֵא אֲׁשֶ ר י ִׁשְ ּפָט–ׁשָם ֻאלָם ַהּמִׁשְ ּפָט ָעׂשָה.
לפי קריאה זו פסוק  6aעומד בפני עצמו ,ומתאר את אולם העמודים ומידותיו.
ואילו האולם המופיע בפסוק  6bהוא אולם הכיסא ,ומעל לכיסא המלך חופה
הניצבת על עמודים הוא אולם המשפט אשר עשה 29.לפיכך ,אין מדובר באולם
נוסף .הממצא הארכיאולוגי תומך בפרשנות זו.

ג .הממצא הארכיאולוגי
ההשוואה הטובה והנכונה ביותר בין הטקסט המקראי של מלכים א׳ ו-ז לממצא
הארכיאולוגי היא מצרים העתיקה 30.מלכי מצרים ,החל מתקופת הממלכה
המאוחדת ( 1550לפנה״ס) נהגו לבנות את ארמונותיהם בדפוס בנייה הדומה
למקדשים .הכניסה לארמון הייתה דרך שני אולמות עמודים ,בדרך כלל

 28לביטוי "על פניהם" או "על פני" היקרויות רבות במקרא .כמו "על פני המים" (בר' א
" ;)2על פני כל הארץ" (בר' א  ;)29או "על פני האדמה" (בר' ד  .)14בכל הפעמים הללו
מדובר בגוף/אובייקט הנמצא מעל גוף אחר וכך גם כאן ,על פני העמודים — כלומר מעל
העמודים.
 29וי״ו החיבור היא בעלת משמעות בטקסט המקראי .בדיקה של האותיות הפותחות את
פסוקי התורה על פי המסורה מעלה כי מתוך  5,845פסוקים 4,169 ,פותחים באות וי״ו
( .)71.33%כך שבהחלט ייתכן ש– 6bפותח את פסוק .7
 30במסגרת עבודת הדוקטורט שלי ,אני מראה כי ארמון שלמה ,כפי שהוא מתואר בכתובים,
נבנה על פי דפוס הבנייה של ארמונות מלכי מצרים ממחצית האלף השני לפנה״ס ועד
התקופה התלמית (מאה ג׳ לפנה״ס) .מאמר על כך יוגש לפרסום בקרוב.

[ ] 283

06/01/2017 11:47

BM61/2.indd 283

דוד שפירא

הראשון גדול והשני קטן יותר; בקצה האולם השני הוצב כס המלכות ומאחוריו
היו מגורי המלך והמלכה 31.מבנה ארמונות זה תואם להפליא את מבנה הארמון
שבנה שלמה ,כפי שהוא מתואר בטקסט המקראי .על פי הממצא הארכיאולוגי:
בתחריטים ובציורי קיר רבים במצרים העתיקה אפשר לראות כי כיסאות
המלוכה של מלכי מצרים הוצבו תחת חופה שהתנוססה על עמודים ,כך למשל
כיסאותיהם של תות ענח׳ אמון (איור  )1ורעמסס ג׳ (איור .)2

איור  .1פריט מקבר תות ענח׳ אמון ( 1335-1344לפנה״ס) בעמק המלכים
במצרים ,ובו נראה המלך יושב על כסאו

דוגמה בולטת של כיסאות מלכות ומעליהם חופה אפשר לראות בממצאי
חפירות ג׳בל בארקל שבנוביה .האתר נמצא כ– 400ק״מ צפונית לחרטום ,סמוך
למפל הרביעי של הנילוס ,ונחפר בידי משלחת איטלקית בראשות טימותי
קנדל .החפירה מצביעה על דפוס הבנייה של הארמונות בשלבים שונים באלף
32
הראשון לפני הספירה.
 31מקצת מהחוקרים העוסקים במבנה הארמון המצרי :או׳קונור ,ארמון מרנפתח; ארנולד
מקדש מצרי ,עמ׳  ;22לקוברה ,עיר מלכותית; מאטייה ,ארמון שלמה ,עמ׳ .126
 32ארמונו של אפריס ( 570-589לפנה״ס) בממפיס דומה מאוד בצורתו לארמונו של מרנפתח.
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איור  .2המלך המצרי רעמסס ג׳ ( 1156-1187לפנה״ס) יושב
על כסא מלכות

במקום זה בנה תחותמס ג׳ ( 1425-1479לפנה״ס) את המקדש לאל אמון,
ואלוהות זו נשמרה בתרבות הנובית עד לנטישת המקום ב– 270לפנה״ס.
נתייחס למתחם  ,B-1200אשר בו מתמקד קנדל עתה 33.על פי הסטרטיגרפיה
נראה כי המתחם הזה נבנה לפחות ארבע פעמים .באיור  3להלן (מעבודתו של
קנדל) ,מוצגים כמה מבנים :האולם המסומן  ,ASP-1אולם לקהל המאזינים של
המלך אספלטה ( 580-600לפנה״ס) אשר בו הוא נהג לחגוג את ראש השנה.
ברצפת האולם נמצאו ארבעה שקעים למוטות אשר תמכו בכיפה (מעין חופה),
ראו אצל :ביינס ,ארמונות ומקדשים עמ׳  ;315קנדל ,ארמון נפאטה.
 33על ארמון נפאטה בג'בל בארקל ומתחם  B1200ראו :קנדל ,ארמון נפאטה ,עמ׳ .312-302
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ותחת חופה זו ניצב כיסאו של המלך .באתר נחשפו לפחות שלושה אולמות
כיסא ,ובכולם נמצאו אותם השקעים ברצפה.
הארמון הצפוני המסומן  ,ANL-1,2מתוארך לשכבה השנייה ,תקופתו של
אנאלמני ( 593-625לפנה״ס) 34.ארמון זה בנוי על פי מסורות הבנייה המצריות
הישנות .הכניסה ממסדרונות  1238 ,1237אל אולם עמודים ראשון  ,1234ובו
שמונה עמודים בקוטר של שמונים ס״מ .משם נכנסו המוזמנים לאולם נוסף
 ,1233ובו ארבעה עמודים .בחלקו הדרומי של אולם זה ,שם היה מקום מושבו
של המלך ,נמצאו על הרצפה ארבעה שקעים שנועדו לעמודי התמיכה של
החופה ,כפי שנזכר לעיל.

איור  :3ארמון נפאטה בג׳בל בארקל.

על פיT. Kendall, Egypt and Africa, Nubia from pre-History to Islam, London :
1991, p. 305

מן ההשוואה למבני הארמונות המצריים אפשר לענות על שאלה נוספת שלגביה
חלוקים החוקרים :האם אולם הכיסא הוא חלק מאולם העמודים? אף שהטקסט
 34דוח חפירה ראשוני משנת  2011ראוhttp://www.archaeogate.org/egittologia/ :
article/1501/7/the-italian-archaeological-mission-in-sudan-university.html
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" ו ְאּו לָם ַע ל ְּפ נ ֵי ֶה ם ו ְ ַע ֻּמ דִים ו ְעָב ַע ל ְּפ נ ֵי ֶה ם" — אולם העמודים או אולם הכיסא?

המקראי מציין את שני האולמות בנפרד ,הרי אולם העמודים מצוין במידותיו
אך לא אולם הכיסא ,ולפיכך סברו חוקרים כי אולם הכיסא היה חלק מאולם
העמודים .בהשוואה לאולמות מצריים ,שבהם אולם העמודים קדם תמיד לאולם
הכיסא ,נראה כי שתי האפשרויות ייתכנו .למשל :בארמונו של אמנחותפ ג׳
במלכתא( 35שנועד למטרת מגורים) אולם הכיסא נפרד מאולם העמודים שהיה
ממוקם לפניו ,ואילו בארמון מרנפתח במוף( 36ארמון זה נועד למטרות טקס
ואדמיניסטרציה) נראה שאולם הכיסא הוא חלק מאולם העמודים.

ד .סיכום
הקריאה של פסוק  6bכחלק הפותח את פסוק  7מיישבת את הקשיים שהוצגו
בפתיח מאמר זה ומפשטת את הכתוב .מדובר אם כן בשני אולמות בלבד :אולם
העמודים ששימש כאולם המתנה לנכנסים אל המלך ,ואולם הכיסא שהיה אולם
המשפט ,שם ישב המלך ודן את עמו .מחקר זה מאשש את הצעתו של כוגן
(לעיל) שבאולם זה היו עמודים ומעליהם ״עב״ — חופה ,אשר מתחתיה הוצב
כיסאו של המלך כמקובל בארמונות מלכי מצרים.

 35לקוברה ,עיר מלכותית ,עמ׳ .114
 36שם ,עמ׳ .116
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