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המקרא נגד דויד: דויד המלך במסורת השומרונית

אריה צורף

תקציר
השומרוניים,  במקורות  משתקפת  שהיא  כפי  המלך,  דויד  של  בדמותו  דן  המאמר 

ובעיקר בכרוניקות השומרוניות. בימי הביניים תואר דויד כדמות שלילית, ובתקופה 

ודויד קיבל צביון חיובי במידה  המודרנית היחס לדמותו של דויד נעשה דו־ערכי, 

והנוצרים,  היהודים  עם  המגע של השומרונים  מן  נובע  זה  ייתכן ששינוי  מסוימת. 

ומרצונם של השומרונים להציג את דמותו של דויד בצורה שתהיה מקובלת יותר על 

היהודים והנוצרים.
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מבוא1

מעמדו  בזכות  מרכזי,  מקום  המלך  לדויד  יש  והמוסלמית  הנוצרית  היהודית,  במסורת 

כמלך ישראל וכאחד ממשוררי תהילים. לא כך הוא המצב במסורת השומרונית. הקורפוס 

הדמויות  כל  ולפיכך  בלבד,  התורה  חומשי  חמשת  את  כולל  הקודש  כתבי  של  השומרוני 

המופיעות בספרי המקרא שלאחר התורה הן חסרות משמעות דתית מבחינת השומרונים. 

עם  מתמיד  מגע  מתוך  אלא  מבודדת  בצורה  התפתחה  לא  השומרונית  המסורת  זאת,  עם 

לרבות  אלו,  דתות  של  במקורות  והשתמשה  והמוסלמית,  הנוצרית  היהודית,  המסורת 

ספרי המקרא שלאחר התורה. מפרשים שומרונים מצטטים לעיתים מתוך ספרי הנביאים 

ציטוטים מכלי שני השאובים  אלו  כלל  כי בדרך  חז"ל(, אם  )ואפילו מספרות  והכתובים 

המקראיות  לדמויות  גם  לפיכך,   .)253  :2015 )שחאדה  הביניים  מימי  יהודיים  ממקורות 

בעיקר  בולטות  אלו  ודמויות  השומרונית,  במסורת  מקום  יש  והכתובים  הנביאים  מספרי 

רציף עם  מגע  קיימו השומרונים  במסורת השומרונית המאוחרת, שנוצרה בתקופה שבה 

חוקרים נוצרים ויהודים.

 De( דמותו של דויד במסורת השומרונית נידונה בקיצור נמרץ על ידי פיליפ דה רוברט

ספר  )למשל  המודרניים  המקורות  מן  מחלק  התעלם  הוא  אולם   ,)Robert 2000: 21–23

החילוק(, וגם הציג את המקורות השומרוניים מן התקופות השונות כאילו היו מקשה אחת, 

ולא ציין את ההתפתחות ההיסטורית של המסורת השומרונית כלפי דויד. מטרתו של מאמר 

זה היא לבחון את דמותו של דויד המלך במסורת השומרונית, כפי שעוצבה בימי הביניים 

דויד  על  כיצד השתמשו השומרונים במסורת המקראית  יבחן  המודרנית. המאמר  ובתקופה 

המלך, כיצד עיצבו אותה בהתאם להשקפה התיאולוגית השומרונית, וכיצד התפתחה המסורת 

השומרונית על דויד מימי הביניים ועד לתקופה המודרנית.

מאמר זה יוצא לאור בסיוע הקרן הלאומית למדע )מס' 321/17( בנושא "סיפורי דויד ועיצוב דמותו   1

של דויד )ספרי שמואל ותהילים( בפרשנות ימי הביניים והרנסנס היהודית, בגישה השוואתית למקורות 

הנצרות והאסלאם", בהובלת פרופ' מאירה פוליאק מן החוג למקרא באוניברסיטת תל אביב.
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המקורות השומרוניים

על פי המסורת השומרונית, רוב החיבורים ההיסטוריים של השומרונים אבדו בתקופה הרומית 

בימי  נערכו בחיבורים מקיפים  והן  נותרו רק שרידים של מסורות היסטוריות,  והביזנטית. 

הביניים )בעיקר במאה ה־14( ובתקופה המודרנית )Stenhouse 1989: 262(. סיפורו של דויד 

מוזכר בארבעה מקורות שומרוניים – אחד מימי הביניים ושלושה ממקורות מודרניים. המקור 

מימי הביניים הוא הכרוניקה של אבו אלפתח, כרוניקה שומרונית בשפה הערבית שנכתבה 

במאה ה־Vilmar 1865: 43–48( 14(; תרגום אנגלי שלה אפשר למצוא אצל פול סטנהאוז 

)Stenhouse 1985: 54–62(. שלושת המקורות המודרניים הם:

ספר החילוק )כתאב אלח'לף(, המכונה גם "ספר מנהגי הדת" )כתאב טקוסאת אלדין(:   .1

כפי שמציין חסיב שחאדה בתיאור המצורף לכתב יד רינרסון, חיבור זה נכתב בידי 

הכוהן השומרוני פנחס בן יצחק )נפטר ב־1898( בשנות חייו האחרונות, לפי בקשתו 

של יעקב בן אהרן, הכוהן הגדול השומרוני באותו זמן. זהו חיבור בשפה הערבית 

ולהבין את  ונוצרים שביקשו להכיר את הדת השומרונית  יהודים  שנועד לחוקרים 

ההבדלים בין הדת היהודית לדת השומרונית )Rynearson 1931: a–b(. סיפור דויד 

מופיע בפרק מתוך החיבור המוקדש למקורותיה של דת השומרונים )שם: 12–14(. 

המקור הערבי של החיבור לא פורסם, אך כמה מפרקיו פורסמו בתרגום אנגלי על ידי 

הכומר האמריקאי ויליאם ברטון )Barton 1906: 28–29(, לרבות הפרק על מקורות 

דת השומרונים, שבו מובא הסיפור על דויד.

הראשון,  חלקו  את   .1142 גסטר  יד  בכתב  מופיע  זה  חיבור  השנייה:  הכרוניקה   .2

 Macdonald( העוסק באירועים מימי יהושע ועד ימי נבוכדנצר, פרסם ג'ון מקדונלד

מאוד  הקרובה  בעברית  כתובה  זו  כרוניקה  דויד.  סיפור  לרבות   ,)1969: 48–62

מן המקרא. מקדונלד טען שכתב  ומצוטטים בה פסוקים רבים  לעברית המקראית, 

ה־17, בהתאם לתאריך המצוין בכתב  נכתב במאה  היד שעליו מבוססת המהדורה 

היד – 1026 לספירה המוסלמית )1616 לסה"נ(, והוסיף שהחיבור עצמו קדום אף 

היד  הראה שכתב   )300–296  :1971( בן־חיים  זאב  לעומתו,   .)69  ,10 )שם:  יותר 

מציין מאורעות שקרו במאה ה־19, ושלכן יש להניח שחלה טעות בתאריך שבסוף 

כתב היד – התאריך צריך להיות 1326 לספירה המוסלמית )1908 לסה"נ(, כלומר 

כתב היד נכתב במאה העשרים. בן־חיים טען שסגנון כתב היד אחיד במשך כל חלקי 

החיבור, הן אלו שעוסקים בימי קדם הן אלו שעוסקים בתקופות מאוחרות, ולכן יש 
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להניח שהחיבור כולו מאוחר, שהוא נכתב בידי טביה בן פנחס בן יצחק השומרוני 

בתחילת המאה העשרים, ושהוא נכתב במכוון בעברית הקרובה לעברית המקראית 

כדי שיהיה מובן לחוקרים יהודים ונוצרים שהתעניינו בספרות השומרונית. אין ספק 

שבן־חיים צדק בקביעתו שמדובר בחיבור מאוחר, אך עדיין קשה להכריע בשאלה 

אם משתקפות בו מסורות קדומות יותר.

ספר הימים: חיבור זה מופיע בכתב יד גסטר 1168. בכתב היד לא מצוין מי העתיק   .3

ומתי הוא הועתק. בדומה לכרוניקה השנייה, גם ספר הימים מסתיים  את כתב היד 

 Cohen( בתיאור אירועים מן המאה ה־19. חלקים מכתב יד זה פורסמו: ג'פרי כהן

ניסן  ופרידריך  רבה,  בבא  השומרוני  במנהיג  שעוסקים  הקטעים  את  פרסם   )1981

שעוסק  החלק  זאת,  עם  ביהושע.  שעוסקים  הקטעים  את  פרסם   )Niessen 2000(

הימים  ספר  של  תוכנו   .)Rylands 1908: 77a–85a( יד  בכתב  עודנו  דויד  בסיפור 

שני  לשונות  בין  ברור  הבדל  יש  אולם  השנייה,  הכרוניקה  של  לתוכן  מאוד  דומה 

החיבורים: הכרוניקה השנייה כתובה בשפה שקרובה מאוד לעברית המקראית, ואילו 

ספר הימים כתוב בעברית בלולה – כנהוג בספרות השומרונית המאוחרת – כלומר 

Florentin 2005: 72–( עברית בלולה בארמית, המושפעת מאוד מן הלשון הערבית

בשאלת  החוקרים  נחלקו  חרוזה.  בפרוזה  קטעים  בו  מובאים  לעיתים  כן,  כמו   .)77

היחס בין שני החיבורים: מקדונלד )Macdonald 1969: 10( טען שספר הימים הוא 

עיבוד של הכרוניקה השנייה, שנכתב בתקופה מאוחרת יותר, כשגברה השפעת הלשון 

טען   )Cohen 1981: 174, 214( כהן  לעומתו,  השומרונית;  העברית  על  הערבית 

להפך: הכרוניקה השנייה היא עיבוד של ספר הימים, והיא נכתבה מתוך ניסיון לקרב 

הקטעים  את  להבהיר  ניסיון  ומתוך  המקראית,  לעברית  הימים  ספר  של  סגנונו  את 

הסתומים שיש בו. קשה להכריע בשאלה זו, ומוטב להניח שהדמיון בין שני החיבורים 

נובע מכך ששניהם נכתבו בפרקי זמן סמוכים על ידי אנשים שחיו יחד בקהילה קטנה 

והכירו זה את זה )או אולי אפילו על ידי אדם אחד(. אין לדעת איזה חיבור קדם לשני, 

וכוללת  לעברית מקראית  בעברית שקרובה  נכתבה  מכיוון שהכרוניקה השנייה  אך 

ציטוטים מן המקרא – כלומר, היא נועדה כנראה לחוקרים יהודים ונוצרים – יש להניח 

שמחבר הכרוניקה עיבד את המסורות המוכרות לו והציג אותן בנוסח שונה מצורתן 

המקורית, כדי להתאים אותן למסורת המקראית. לעומת זאת, מחבר ספר הימים נשאר 

קרוב יותר למסורת השומרונית המקורית, ולא ניסה להתאים אותה לציפיותיהם של 

חוקרים יהודים ונוצרים.
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דמותו של דויד בכרוניקה של אבו אלפתח

הכרוניקה של אבו אלפתח מלמדת אותנו כיצד ראו השומרונים את דמותו של דויד בתקופה 

קדומה יחסית, בסוף ימי הביניים. אבו אלפתח מתחיל את סיפורו של דויד בהצגתו כמי שכבר 

המשכן  את  נטשו  אשר  ישראל,  בני  מבין  הרשעים  של  הגדולה  תקוותם  היה  לידתו  ברגע 

המקודש בהר גריזים בימי עלי הכוהן:

בתחילת מלכות שאול נפלה מחלוקת בין אלה מבני ישראל שסטו מן הדרך. חלק מהם 

רצו ]לקבוע את המרכז[ בשילה, וחלק מהם רצו ]לחזור[ להר גריזים, ואילו חלק 

מהם אמרו: "לא שם ולא שם! כבר נולד אדם שיקבע מקום מקודש ]אחר[". זהו דויד 

בן ישי מבית לחם משבט יהודה, שנולד בשנת השמיטה ביום הראשון של חג הסוכות, 

ואמר ישי אביו: "כבר נולד גבר שיקבע מקום מקודש". נאספו התועים כדי לשמוח 

בלידתו, והסכימו על בית מכתש כפנה, שהיא ירושלים ]כמקום מקודש[, וכולם רצו 

.)Vilmar 1865: 43( אותו ותלו בו את תקוותם

אבו אלפתח מתאר את דויד כדמות שלילית מבטן ומלידה. כבר מרגע לידתו היה דויד מעין 

"משיח של רשע", ויועד על ידי אביו להטות את ישראל מדרך האמת, וליצור מרכז מתחרה 

למקום המקודש האמיתי על פי האמונה השומרונית – הר גריזים. אבו אלפתח מקפיד להדגיש 

כגון  גנאי,  בכינויי  ירושלים  את  מכנה  ולכן  פסולה,  הייתה  בירושלים  דויד  של  שבחירתו 

"גפנא", כינוי שמרמז שזהו מקום של שיכורים, או "בית המכתש", כלומר בית הנגע, שהוא 

.)De Robert 2000: 24( "סירוס מכוון של הביטוי "בית המקדש

חיובית  כדמות  שיתואר  להניח  אין  לידתו,  מרגע  עוד  הרשע  כמקור  מתואר  דויד  אם 

דויד כמלך, הוא מצייר את  גם כשאבו אלפתח מתאר את מעשיו של  ואכן,  בהמשך דרכו. 

דמותו בצבעים שחורים משחור:

אחריו ]אחרי שאול[ מלך דויד בן ישי משבט יהודה, בן שמונה עשרה שנה. הוא שכב 

עם אישה בעולת בעל והרג את בעלה. הוא התחתן עם בת שאול וגירש אותה, והיא 

התחתנה עם גבר אחר, ולאחר ש]הגבר האחר[ גירש אותה בניגוד לרצונו, הוא ]דויד[ 

התחתן איתה. כאשר הוא הביא את הארון על גבי עגלה לבית המקדש ניגש הכוהן לקבל 

]את הארון[ ממי שהיה על העגלה, ונגחה אותו הפרה שתחת העגלה והוא מת, והוא שם 

.)Vilmar 1865: 46( את הארון בבית אחד ממשרתיו מתוך כעס על מות הכוהן
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תיאורו של אבו אלפתח מבוסס על דברי המקרא, אך אבו אלפתח מעצב את החומר המקראי 

כדי לתאר את דויד כדמות שלילית. הוא מזכיר את חטאו של דויד עם בת שבע )שמואל ב 

יא(. בתארו את נישואיו של דויד עם מיכל בת שאול, אבו אלפתח טוען שדויד גירש את 

מיכל, ושלאחר מכן היא נישאה לפלטי בן ליש. גישה כזו קיימת גם בפרשנות ימי הביניים 

היהודית: כך סבר גם רד"ק )בפירושו לשמואל א כה, מד(, אלא שלפי דעתו דויד גירש 

אותה מאונס, ולכן הגט לא היה תקף – "נראה ששאול הכריח את דוד לתת גט, ודוד מסר 

מודעה ובטלו". לעומת זאת, אבו אלפתח טוען כאמור שהיו אלה גירושין מרצון ותקפים 

לחלוטין, ולפיכך כשדויד דרש לקבל את מיכל חזרה )שמואל ב ג, יד(, הוא עשה מעשה 

הארון  העלאת  את  וכדין.  כדת  אשתו  שהייתה  אישה  לעזוב  פלטי  את  ואילץ  הגון,  בלתי 

לירושלים ואת מותו של עוזה הכוהן )שם ו, ו–ז( תיאר אבו אלפתח בלעג, ואת דברי הכתוב 

"כי שמטו הבקר, ויחר אף ה' בֻעזה ויכהו שם אלֹהים" )שם( פירש אבו אלפתח כאילו הפרה 

שנשאה את הארון נגחה את עוזה.

אבו אלפתח תיאר את דויד בצורה שלילית גם בהמשך חיבורו:

הוא עסק בכל מיני שעשועים, ושחט בהמות בכל מקום שרצה והיה מברך את העם, 

ואכל מן הלחם אשר נערך על שולחן השבת, ואת הגורן אשר קנה מן הנבואי ]יש 

לקרוא: היבוסי[ בחמישים שקל זהב הוא הפך למקדש, וכך הוא גם קידש את הפרה 

עם העגלה ]שנשאו את הארון[. מזמן זה הוא הפך את הגורן להיות המקום שאליו 

הם היו פונים בתפילתם, שכן דויד היה נוהג לעלות לרגל להר גריזים ולשם היה 

המשיך  שדויד  אומרים  יש  והתרומות.  והנדרים  והמעשרות  הקורבנות  את  מוביל 

ללכת בדרכם של שמואל ושאול, ולא היה לו ולעמו מקום שאליו כיוונו את תפילתם, 

.)Vilmar 1865: 46–47( עד שהגיע לגיל שבעים, וירושלים הייתה מקום הממלכה

גם דבריו אלו של אבו אלפתח מבוססים בעיקר על דברי המקרא, אך הם מכוונים להטיל דופי 

בדויד. דברי אבו אלפתח על כך שדויד עסק במיני שעשועים הם כנראה רמז לריקודו של 

דויד לפני ארון הברית, שעורר את לגלוגה של מיכל בת שאול )שמואל ב ו, טז(. גם תיאור 

דויד כמי ששחט בהמות ובירך את העם בכל מקום רומז להעלאת הארון על ידיו לירושלים 

)שם ו, יז–יח(. מעשים אלו פסולים לפי התפיסה השומרונית, שכן לפיה מותר לזבוח רק בהר 

גריזים, ולכן אומר אבו אלפתח שדויד שחט בהמות "בכל מקום". אבו אלפתח גם ציין שדויד 

אכל מן הלחם שעל שולחן השבת, כלומר אכל מלחם הפנים, כפי שאכן אכל דויד כשברח 

משאול והגיע לנוב עיר הכוהנים )שם כא, ה(. אבו אלפתח מציג את מעשהו זה כמעשה פסול, 
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כנראה משום שלחם הפנים נועד לכוהנים בלבד )ויקרא כד, ט(. יש לציין שהתנהגותו של 

דויד בעניין זה הטרידה גם את חכמי המדרש ואת מפרשי ימי הביניים. המדרש טוען שדויד 

ואנשיו היו רעבים עד כדי סכנת מוות: "אמר לו דוד: תן לי שלא נמות ברעב, שספק נפשות 

דוחה שבת" )ילקוט שמעוני, שמואל א, רמז קל(. טענות ברוח זו מצויות גם בתלמוד )בבלי 

מנחות צו ע"א(. רד"ק פירש בשם אביו שדויד לא אכל את לחם הפנים ממש אלא לחמי תודה. 

אך לעומת חז"ל ומפרשי ימי הביניים היהודים, שהשתדלו למצוא צידוק להתנהגותו של דויד, 

אבו אלפתח הציג אותה בפשטות כחטא. רק טענתו של אבו אלפתח שדויד הפך את הפרה ואת 

העגלה שנשאו את הארון לחפצים מקודשים, היא טענה שאין לה בסיס במקרא, ואינה אלא 

טענה נוספת שנועדה להשחיר את דמותו של דויד.

בנוסף לכך, אבו אלפתח מזכיר את טענתו המרכזית נגד דויד: הפיכת ירושלים למרכז 

פולחן, שהתחרה בהר גריזים. אבו אלפתח מזכיר שדויד קנה גורן מן היבוסי ושהפך את 

הגורן הזה למקום מקודש, בהתאם לדברי המקרא )שמואל ב כד, כה(. הוא גם טוען שהגורן 

הזה הפך למקום מקודש, שאליו פנו בני ישראל בתפילתם ושאליו עלו לרגל במקום הר 

גריזים. עם זאת, אבו אלפתח מציג שתי מסורות מנוגדות כמענה לשאלה מה היה המקום 

המקודש שאליו נהג דויד לעלות לרגל לפני שקנה את הגורן בירושלים: לפי מסורת אחת, 

כמקום  אותו  וקבע  בירושלים  הגורן  את  שקנה  עד  גריזים  להר  לרגל  לעלות  נהג  דויד 

מקודש; ולפי המסורת השנייה, דויד לא הכיר כלל בשום מקום מקודש, לא בהר גריזים, לא 

בשילה ולא בשום מקום אחר, עד שבסוף ימיו החליט לקבוע את הגורן בירושלים כמקום 

קדוש.

ידי אבו אלפתח כעניין  הטענה שדויד נהג לעלות לרגל להר גריזים אינה מוצגת על 

שיש לזקוף לזכותו של דויד אלא להפך. דויד ידע שהר גריזים הוא מקום מקודש, ובכל זאת 

בחר לנטוש אותו ולקבוע מקום מקודש חדש בירושלים. למרות זאת, יש להודות שטענה 

זו אינה מתיישבת בקלות עם מהלך הדברים כפי שאבו אלפתח מתאר אותו. אבו אלפתח 

טען שישי, אביו של דויד, היה אחד האנשים שהפסיקו לעלות לרגל להר גריזים עוד בימי 

עלי הכוהן, ושישי ייעד את דויד עוד מילדותו לקבוע מקום מקודש חדש. יתרה מזו, אבו 

אלפתח מתאר כיצד הצטרף ישי לשאול, עודד אותו לצאת למלחמה נגד נאמני הר גריזים, 

 Vilmar 1865:( גריזים לאחר שהובסו במלחמה  הר  נאמני  בדיכוי האכזרי של  והשתתף 

45–43(. תיאור זה של אכזריות שאול כלפי כוהני הר גריזים הוא כנראה גלגול של המסורת 

המקראית )שמואל א כב( על הריגת כוהני נוב בידי שאול )De Robert 2000: 21(. ואם 

כך, יש לשאול: אם דויד חּונך מנעוריו ברוח עוינת להר גריזים, מדוע נהג לעלות לרגל 

להר גריזים בתחילת ימיו?!
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התשובה לכך נעוצה כנראה בתפיסה שהייתה נפוצה בספרות ההיסטורית וההרזיוגרפית 

המוסלמית בתקופתו של אבו אלפתח, כפי שאפשר לראות אצל בן זמנו המוסלמי, אלמקריזי. 

אלמקריזי טען שלאחר מותו של דויד התפצלו היהודים לשבע כיתות, ובהן השומרונים )מנצור 

1998: ד, 347(. כפי שראינו בדברי אבו אלפתח, חלק מן השומרונים אימצו את הדעה הזאת, 

ולפיה הנתק בין נאמני הר גריזים למתנגדיו חל רק בסוף ימי דויד, ולכן נאלצו להניח שלמרות 

הפיצול שחל לדעתם בעם ישראל לאחר הקמת המשכן בשילה בימי עלי הכוהן, עדיין לא היה 

גריזים,  דויד, שהיה אחד ממשפחות המורדים בהר  ואפילו  בין שני הצדדים מוחלט,  הנתק 

המשיך לעלות לרגל להר גריזים, עד שבסוף ימיו קבע את ירושלים כמקום מקודש. אחרים 

טענו שדויד, כמו שמואל ושאול לפניו, לא עלה לרגל להר גריזים, אך גם לא עלה לרגל לשום 

מקום אחר, ולכן אי אפשר לראות בשאול, בדויד ובתומכיהם קבוצה דתית נפרדת. רק בסוף 

ימי דויד הפכה ירושלים ממרכז מלכותי גרידא למקום מקודש המתחרה בהר גריזים, ובאותו 

זמן גם נוצר הפירוד בין היהודים לשומרונים.

לאחר מכן מציג אבו אלפתח את שושלת היוחסין של דויד, ואומר שֵאם אימו של דויד 

הייתה מואבייה ששמה נאעמה )Vilmar 1865: 47(. זהו כנראה גלגול של דברי המקרא על 

כך שמוצאו של דויד מרות המואבייה, אלא שנתחלפה לו רות בנעמי, או שאולי הוא מזהה את 

רות עם נעמה העמונית, אשתו של שלמה. לאחר מכן מציג אבו אלפתח בקצרה את הסיפור 

המקראי על אונס תמר בידי אמנון, נקמתו של אבשלום באמנון ומרד אבשלום נגד דויד, על 

פי שמואל ב יג–טז )Vilmar 1865: 48(. אף שהדברים לא נאמרו במפורש, נראה שרצונו 

של אבו אלפתח לרמוז שכל הצרות האלה באו על דויד כעונש על מעשיו הרעים, ובעיקר על 

כך שקבע את ירושלים כמקום פולחן מתחרה מול הר גריזים. אבו אלפתח סיים את דבריו 

בקביעתו שדויד בנה את היסודות למקדש בירושלים, וששלמה השלים את בנייתו בפועל, 

ובכך היה נאמן לדברי המקרא )דברי הימים א כב, ב(.

ממנו.  גרועים  מודה שהיו שליטים  הוא  לדויד,  אלפתח  אבו  יחסו השלילי של  אף  על   

בדבריו על ימי מלכותו של שלמה אומר אבו אלפתח: "הוא ]שלמה[ ואביו לא פגעו באלו מן 

האומה שהמשיכו לדבוק בהר הקודש, ולא עשו כמעשי שאול" )Vilmar 1865: 51(; כלומר, 

דויד ושלמה לא רדפו את נאמני הר גריזים באופן פעיל, כפי ששאול רדף אותם. אבו אלפתח 

מעיר זאת כדי להסביר מדוע הצליחו דויד ושלמה למשול על ישראל ויהודה, ולא נפלו בידי 

אויביהם, כפי ששאול נפל.

על  מגובשת  שומרונית  מסורת  הייתה  כבר  ה־14  שבמאה  לומר  ניתן  זה  חלק  לסיכום 

דויד, ושהיא הייתה שלילית בעיקרה. מסורת זו התבססה בעיקר על דברי המקרא, אך עיצבה 

אותם בצורה שנועדה להשחיר את דמותו של דויד. עם זאת, נראה שסיפור דויד לא תפס 
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מקום מרכזי בתודעתם ההיסטורית של השומרונים במאה ה־14, כפי שניתן ללמוד מכרוניקה 

שומרונית אחרת )בשפה הערבית( שנכתבה באותה מאה – "ספר יהושע השומרוני". כרוניקה 

כלל  בה  מוזכר  אינה  ודויד  נבוכדנצר,  לימי  ישירות  הכוהן  עלי  מימי  מדלגת  זו  שומרונית 

)Juynboll 1848: 44(, ומכאן שסיפור דויד לא נחשב בעיני מחבר הכרוניקה כעניין מרכזי 

בתולדות השומרונים. אולם היו גם שומרונים במאה ה־14 שהיו להם מסורות מפורטות על 

דויד, ומסורות אלו שימשו בסיס להתפתחות המסורת על דויד בתקופה המודרנית.

דמותו של דוד בתקופה המודרנית 

ספר החילוק
הכוהן פנחס בן יצחק, שחיבר את ספר החילוק, לא התכוון לכתוב כרוניקה מפורטת שתציג 

את תולדות השומרונים, אלא להציג את הדת השומרונית בפני חוקרים, ובעיקר את ההבדלים 

בין השומרונים ליהודים. הפרק שעוסק במקורות הדת השומרונית נועד להציג בקיצור את 

הרקע לפילוג שחל בין היהודים לשומרונים, ובין השאר את הפיכת ירושלים למקום פולחן 

המתחרה בהר גריזים. משום כך סיפור דויד מופיע בספר החילוק בקיצור רב.

מחבר ספר החילוק אינו מזכיר את סיפור לידתו של דויד, אלא מתחיל את הסיפור בזמן 

עלייתו של דויד למלוכה. בניגוד לדמותו השלילית של דויד בכרוניקה של אבו אלפתח, בספר 

החילוק מוצג דויד )לפחות בתחילת הסיפור( כדמות חיובית, האוהדת את נאמני הר גריזים: 

"דויד מונה למלך בעיר חברון לפי החלטתו של שבט יהודה, והיה בן שלושים כשמלך עליהם. 

 .)Rynearson 1931: 13( "הביאו אותו למרגלות ההר המקודש גריזים ומינו אותו שם למלך

דויד  דויד: "כאשר ברח  גריזים על המלכת  בהמשך מוסבר הרקע לשמחתם של נאמני הר 

מלפני שאול היה נוהג לבקר אצל הכוהן יאיר ואצל שבט יוסף, והיה מביא את מעשרותיו 

הכרוניקה  בספרי  השומרונית  העדה  בני  אצל  במסורת  שעבר  כפי  גריזים,  הר  אל  ונדריו 

שלהם, כמסורת מפי הדורות הקודמים" )שם: 15(.

מחבר ספר החילוק מסתמך על מה שנאמר בכרוניקות השומרוניות, כלומר על דברי אבו 

אלפתח. אבו אלפתח הזכיר מסורת שלפיה דויד נהג בתחילת דרכו לעלות לרגל להר גריזים 

כדי להביא לשם תרומות ומעשרות. כפי שכבר הוזכר, אבו אלפתח לא הזכיר מסורת זו לזכותו 

של דויד, ואף ציין מסורת אחרת, ולפיה דויד מעולם לא פנה בתפילה להר גריזים. לעומת 

זאת, במסורת השומרונית המאוחרת התפתחה המסורת על הקשר בין דויד להר גריזים, והיא 

הפכה לתיאור של יחסי אהבה ואחווה בין נאמני הר גריזים ובין דויד בתחילת דרכו. על פי 
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המסורת השומרונית, שאול נלחם בנאמני הר גריזים, ולכן היה הגיוני להניח שכאשר נמלט 

כך התפתחה  באזור שכם.  יריביו של שאול  אצל  מצא מקלט  הוא  מאיבתו של שאול  דויד 

המסורת והפכה את דויד לדמות חיובית, לפחות בתחילת דרכו.

הטענה שדויד היה ידידו של הכוהן יאיר דווקא היא טענה מפתיעה, אם נשווה אותה לסדרי 

הכוהנים הגדולים המוכרים לנו ממקורות שומרוניים אחרים. בשלשלת הכוהנים שפרסם משה 

גסטר )Gaster 1928: 132(, וכן ב"כרוניקה החדשה" שפרסמו אלחנן אדלר ומקס זליגסון 

)Adler and Seligsohn 1902: 208(, מסופר שדויד עלה לשלטון בימיו של הכוהן יהונתן 

בן חזקיה, אחריו בא הכוהן יאיר בן יהונתן, ולאחר מכן בא הכוהן דליה בן יאיר, ובימיו מת 

נרדף על  יהונתן, שהיה הכוהן הגדול כשדויד  כידידו של  יתואר  היינו מצפים שדויד  דויד. 

ידי שאול ולאחר מכן כשעלה לשלטון. ייתכן שבעל ספר החילוק סבר שתוכניתו של דויד 

לבנות מקדש בירושלים נחשפה שנים רבות לאחר שעלה דויד לשלטון, כלומר לאחר מותו 

ויאיר היא בוודאי מסורת מאוחרת.  דויד  ידידותם של  יש לציין שהמסורת על  יהונתן.  של 

הכוהן יאיר בן יהונתן מוזכר אצל אבו אלפתח, אך לא מוזכר שהיו לו יחסים כלשהם עם דויד 

)Vilmar 1865: 51(. בספר תולידה, המקור הקדום ביותר של שושלת הכוהנים השומרונית 

)חובר כנראה בתחילת המאה ה־14(, אין שום זכר לכוהן ששמו יאיר בן יהונתן )פלורנטין 

.)80 ,42 :1999

אף שסבר שדויד היה ידידם של נאמני הר גריזים, מחבר ספר החילוק לא היה יכול 

להתעלם מן המסורת המקראית שלפיה קבע דויד את ירושלים כמקום פולחן והחל בהכנות 

לבניין בית המקדש. לפיכך, הוא תיאר כיצד התרחק דויד מן האמונה בהר גריזים ורצה 

וביבוסים  בפלישתים  דויד  נלחם  כיצד  תיאר בקצרה  פולחן;  כמרכז  ירושלים  את  לקבוע 

וכבש את ירושלים; תיאר את העלאת הארון לירושלים; חזר על המסורת של אבו אלפתח 

על הפרה שנגחה את עוזה הכוהן; ותיאר כיצד הועבר הארון למשמרת אצל אישה אלמנה 

ירושלים  כיצד התגבשה התוכנית להפוך את  )Rynearson 1931: 13(. לאחר מכן תיאר 

למרכז פולחן:

לאחר מכן התאספו שבט יהודה ודרשו מדויד שיבנה להם מקדש כדי שישימו בו 

הגדול  לכוהן  כך  על  הידיעה  הגיעה  כאשר  האלמנה.  אצל  מונח  הארון שהיה  את 

של עדת השומרונים באותה עת, הכוהן יאיר, שחי באזור הר גריזים, הוא הודיע 

לדויד שהדבר אסור, אלא צריך להקים את המקדש על הר גריזים על פי הכתוב 

בתורה, שהייתה מצויה אצל שני הצדדים ]היהודים והשומרונים[ לפני שזויפה ]על 

ידי היהודים[ ]...[ כאשר דויד התמנה למלך הוא מיעט לעשות זאת ]לעלות לרגל 



197 המקרא נגד דויד: דויד המלך במסורת השומרונית

להר גריזים[ עד שהחליט לבנות היכל ביבוס. הכוהן יאיר נטל על עצמו לשכנע את 

דויד ולמשוך אותו חזרה אל האמונה. כאשר דברי הביקורת האלה מאת הכוהן יאיר 

הגיעו אל דויד, דויד חזר בו מתוכניתו לבנות את המקדש בעיר יבוס, וגם לא בנה 

מקדש בהר גריזים. הוא מצא לעצמו תירוץ ואמר לבני שבטו שאלוהים אינו רוצה 

שהוא יבנה מקדש, מכיוון ששפך דמים רבים, אלא הבן שיצא ממנו וימלוך אחריו 

הוא שיבנה את הבית. כך נעצרה העבודה ]של בניית המקדש[, לאחר שאסף את כל 

צורכי המקדש, כגון זהב וכסף ונחושת ועץ וכדומה. הוא הצליח בכך ]ושכנע את בני 

שבטו[. לאחר מכן המלך דויד לקח את אשת אלישע ]יש לקרוא: "אשת אלשבע", 

כלומר: בת שבע[ אשת אוריה וילדה לו את שלמה, והוא קיבל את המלוכה לאחר 

.)Rynearson 1931: 13–14( מכן

סוטה  אפילו לאחר שהוא  לחלוטין,  כדמות שלילית  אינו מתואר  דויד  פי ספר החילוק,  על 

כוונות רעות,  אינו מתואר כאדם בעל  גם  דויד  ומחליט לבנות מקדש בירושלים.  מן הדרך 

אלא כחסר אופי ונטול יכולת הכרעה. הוא נכנע ללחץ של בני שבטו ומסכים לבנות מקדש 

בירושלים, וגם כאשר הוא מבין שתוכניתו זו פסולה, אין לו אומץ להודות בגלוי על טעותו, 

אלא הוא משאיר את הדבר בידי בנו. המסורת המקראית, ולפיה דויד החל בהכנות לבניין 

המקדש אך הותיר את הבנייה עצמה בידי שלמה )דברי הימים א כב(, מגויסת כהצדקה לעמדה 

השומרונית שלפיה המקום אשר בחר ה' הוא הר גריזים. השומרונים טענו שאפילו דויד, האיש 

שקבע את ירושלים כמקום פולחן, ידע שהוא עושה מעשה אסור, ולכן השאיר את הבנייה 

בידי בנו. טענתו של דויד שאין הוא יכול לבנות את המקדש בגלל ששפך דמים )שם ב כב, ח( 

נתפסת במסורת השומרונית כתירוץ בלבד, שנועד לכסות על הסיבה האמיתית שבגללה נמנע 

דויד מלבנות את המקדש.

ספר החילוק לא נכתב ככרוניקה, וסיפור דויד מופיע בו בקיצור נמרץ. משום כך מחבר 

ספר החילוק אינו חוזר על סיפורי המקרא שעוסקים בדויד, כפי שעשה אבו אלפתח, ואינו 

מנצל אותם כדי להשחיר את דמותו של דויד. מחבר ספר החילוק הניח כנראה שהחוקרים 

היהודים והנוצרים )שלהם נועד הספר( מכירים את סיפורי המקרא, ואין צורך לחזור עליהם. 

הוא הזכיר רק את סיפורי המקרא שהיה זקוק להם כדי לשמור על הרצף הסיפורי שעסק 

בהתגבשות מרכז הפולחן בירושלים. כך למשל הזכיר שדויד התחתן עם בת שבע כדי להזכיר 

את לידת שלמה, אך לא התעכב על כך שבת שבע הייתה אשת איש. משום כך, דמותו של 

דויד כפי שהיא מוצגת בחיבור היא חיובית יחסית, למרות חלקו של דויד בהקמת בית המקדש 

בירושלים ובהשלכות הקשות של הקמתו.
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הכרוניקה השנייה וספר הימים
בניגוד לתיאור הקצר והתמציתי של סיפור דויד בספר החילוק, הכרוניקה השנייה וספר 

הימים מתארים באריכות את תולדות חייו של דויד. שתי הכרוניקות פותחות את סיפורו 

דויד  של  לידתו  מתוארת  השנייה  בכרוניקה  שונות.  בצורות  אך  לידתו  בתיאור  דויד  של 

בצורה אוהדת: 

זה דויד בן ישי משבט יהודה. הוא נולד בבית לחם. בנערו ]בילדותו[ היה איש ישר. 

נולד בשנת השמטה ביום הראשון ממועד חג הסכות. ויאמר אבי ישי: זה הילד נולד 

ביום קדש בחדש קדש בשנה קדשה. וישמחו כל משפחתו במולדו שמחה גדולה. ויהי 

.)Macdonald 1969: 50( ישי אביו מאנשי שאול

תיאור זה מבוסס על תיאור לידתו של דויד אצל אבו אלפתח, אך הושמטו ממנו כל הפרטים 

הועיד  דויד  טען למשל שאביו של  אבו אלפתח  דויד.  כלפי  גישה שלילית  לפתח  שעלולים 

אותו מילדותו לקבוע מקום פולחן חדש שיתחרה בהר גריזים, ומשום כך שמחו בלידתו כל 

המתנגדים להר גריזים, אך בכרוניקה השנייה אין כל אזכור לעניין זה, והיא רק רומזת שישי 

היה אחד מאנשי שאול. יתרה מזו, הכרוניקה השנייה קובעת בפירוש שדויד היה איש ישר 

בילדותו, כלומר דויד הוא דמות חיובית מיסודה. 

לעומת הכרוניקה השנייה, ספר הימים מתאר את לידת דויד ברוח שלילית, בצורה דומה 

מאוד לזו של אבו אלפתח:

וזה דוד בן יסא ]ישי[ בן שבט יהודה. אתולד בבית לחם, ומן החל ממצאו היה מיסר 

]גורם ייסורים[. והולד בשנת השמטה ביום הראש מן חג הסכות. ואמר אביו יסא: זה 

הילד אתיליד במקום קדוש ביום מקדש בשנה קדושה. והקהלו ]ונקהלו[ בעלי זנותה 

]בני הזנונים[ דחמסון ]שהתלהבו[ דלית פלי ]ללא גבול[, כל אחד מנון ]מהם[ וילידו 

]ובניו[, ושמחו במולדו שמח עדף רביאניו ]שמחה גדולה ורבה[, ואסתכלו הנפוש 

.)Rylands 1908: 77a( האנשים[ על פניו, ויסא אביו היה מן אנשי שאול[

בניגוד לכרוניקה השנייה, שטענה שדויד היה אדם ישר בילדותו, ספר הימים קובע שדויד היה 

"מיסר", כלומר מקור לייסורים ונזק, מרגע לידתו. אין ספק שיש כאן משחק מילים מכוון 

)יש"ר – יס"ר( מצד אחד המקורות, אך קשה לדעת מהי הגרסה המקורית. אומנם ספר הימים 

אינו מזכיר במפורש שדויד נועד מילדותו לקבוע מקום מקודש מחוץ להר גריזים, אך הוא 
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מזכיר שבני הזנונים – כינוי מקובל בספר הימים למתנגדי הר גריזים – שמחו בלידתו, וזהו 

רמז ברור לכך שדויד נועד מלידתו לקבוע מקום מקודש חלופי. אף שספר הימים הציג את 

סיפור לידתו של דויד בצורה מרוככת יותר מזו של אבו אלפתח, גם בספר הימים היא שלילית 

ביותר, ותיאור דויד שם מקבע את מעמדו כדמות שלילית מלידתה.

שני המקורות מספרים באריכות את סיפור מלחמתו של דויד בגוליית הפלישתי, סיפור 

מאוד  קרובה  בצורה  הסיפור  את  מספרת  השנייה  הכרוניקה  מזכיר.  אינו  אלפתח  שאבו 

גוליית  סיפור  את  מתאר  הימים  ספר  גם   .)Macdonald 1969: 51–52( המקראי  לנוסח 

דויד  של  שהצלחתו  בקביעה  התיאור  את  וחותם  המקראי,  לסיפור  מאוד  קרובה  בצורה 

גרמה לכך ששאול שנא אותו: "וכד עמה ]וכאשר ראה[ שאול הושם על ידי דויד נושע, 

נתן בתו לו לאשה. והורם דויד בעיני העם, ואתהפך לב שאול עליו ]...[ ושנאו שנאה עדפה 

]גדולה[" )Rylands 1908: 78a(. סיפור מלחמתו של דויד בגוליית מציג את דויד כדמות 

גריזים  הר  נאמני  עם  דויד  החיוביים של  יחסיו  לתיאור  מכין את הקרקע  והוא  חיובית, 

בראשית דרכו.

לאחר מכן מתארים שני המקורות את ידידותו של דויד עם נאמני הר גריזים בזמן שברח 

מפני שאול, אם כי שני המקורות רומזים שהמניע להתנהגותו של דויד לא היה אהדה כנה 

ידידי". כך  הוא  אויבי  "אויבו של  גריזים, אלא בעיקר איבתו לשאול, בבחינת  לנאמני הר 

מסופר בכרוניקה השנייה:

ישראל  בני  עדת  קהלינו  את  וגם  המלך  שאול  ואויבי  שנאי  לכל  מאהב  היה  ודוד 

קרבניו  ואת  גדולה.  מאהבה  דוד  אהבים  אל  בית  גרזים  בהר  האמת  על  השמרים 

ונדריו ונדבותיו ומעשריו היה ירים אותם וישלחם להמקום המבחר הר גריזים בית 

אל, עד אשר אתבשרו בו בני ישראל השמרים ויאמרו: איש טוב וישר דויד בן ישי 

.)Macdonald 1969: 53(

גם ספר הימים מדגיש שבריתו של דויד עם נאמני הר גריזים נבעה משנאתו העזה לשאול: 

ובתורה  ובמשה  בה'  ]אמונה[  אימנות  על  דנשארו  אתם  הוה  ולמן  המאהבה,  להם  "ואגלי 

 Rylands 1908:( "ובטורה טבה ]ובהר הטוב – הר גריזים[, מרב געלה בשאול בעדפות תועבה

78b(. הכרוניקה השנייה וספר הימים אימצו שניהם את המסורת המוזכרת בספר החילוק, 
ולפיה דויד היה ידידם של נאמני הר גריזים בזמן שברח משאול. אולם גם כשהם מתארים את 

"תקופת הזוהר" של יחסי דויד עם נאמני הר גריזים, הם מקפידים לשתול רמזים המעידים 

שברית זו לא הייתה בנויה על יסודות מוצקים, ולכן לא יכלה להימשך.
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שני המקורות מתארים כיצד הוכתר דויד למלך לאחר מות שאול. בדומה לספר החילוק, 

שני המקורות טוענים שדויד הוכתר כמלך בהר גריזים, כיוון שזה היה המקום שבו נהגו 

 Rylands 1908: 78b–79a; Macdonald( בני ישראל להכתיר מלכים מאז ימי יהושע בן נון

זו מסתמכת כנראה על הסיפור המקראי שעוסק ברחבעם בן שלמה,  54 :1969(. קביעה 

השומרונים  הכרוניקאים  מכאן  א(.  יב,  א  )מלכים  המלוכה  את  ירש  כאשר  לשכם  שהלך 

להכתיר  מקובל  היה  שבו  מקום  הייתה  שכם  צאצאיו,  בימי  ואפילו  דויד,  שבימי  הסיקו 

מלכים. תיאור המלכתו של דויד בהר גריזים מרמז שבתחילת דרכו היה דויד מקובל על 

נאמני הר גריזים, אך מהר מאוד גברה השפעתם של בני יהודה, שבטו של דויד, שהתגאו 

שהמלך הוא משבטם, כפי שמתאר ספר הימים: "ובעת עמו ]ראו[ בית יהודה, כי דויד צפר 

דביקותם"  בעדפת  בו  ואתדבקו   ]...[ נפשותם  ואתעזת  אתחזקת  העדה,  על  מלך  ]נעשה[ 

 .)Rylands 1908: 79a(

מידי  ירושלים  כיבוש  ואת  בפלישתים  דויד  של  מלחמתו  את  מתארים  המקורות  שני 

זה  כי אירוע  ואת מותו של עוזה הכוהן, אם  וכן את העלאת הארון לירושלים  היבוסים, 

מתואר בשני המקורות בצורה שונה במקצת: הכרוניקה השנייה מתארת את האירוע בהתאם 

ללשון המקרא )Macdonald 1969: 55(, ואילו ספר הימים מזכיר את המסורת שמובאת גם 

אצל אבו אלפתח ובספר החילוק, ולפיה הפרה שהובילה את הארון נגחה את הכוהן – "נגש 

 Rylands( "הכהן המתפקד עליהם למען יקחו מן העגלה. נגחת אותו הפרה והמיתו ה' ברע

.)1908: 79a
שני המקורות גם מתארים כיצד התבקש דויד לבנות מקדש, בצורה דומה לתיאור בספר 

החילוק. אלא שאם בספר החילוק נאמר שהדרישה הועלתה מצד שבט יהודה, בכרוניקה 

השנייה האנשים שמעלים דרישה זו מכונים "ראשי העם", ואילו בספר הימים הם מכונים 

הכוהן.  עלי  מימי  עוד  גריזים  להר  שהתנגדו  החוטאים  האנשים  כלומר  זנותה",  "אנשי 

נכנע  כיצד  מתואר  הימים  ובספר  השנייה  בכרוניקה  גם  החילוק,  בספר  למתואר  בדומה 

– הכרוניקה השנייה מכנה  יאיר  וכיצד לאחר אזהרות תקיפות מצד הכוהן  דויד לבקשה, 

אותו "יאיר בן יהונתן" – דויד מוותר על תוכניתו ומשאיר את בניית המקדש לבנו שלמה 

.)Rylands 1908: 79a–b; Macdonald 1969: 55(
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המקרא נגד דויד

מה,  במידת  חיובי  לדויד  הימים  וספר  השנייה  הכרוניקה  יחסם של  היה  זו  לנקודה  עד  אם 

הרי שמנקודה זו והלאה שני המקורות טורחים להשחיר את דמותו של דויד. הם תופסים את 

הסכמתו של דויד לבנות מקדש במקום שאינו הר גריזים כנקודת שבר, נקודה שלאחריה חשף 

דויד את הצדדים השליליים באופיו. כמו אבו אלפתח, גם הם מגייסים את המסורות המקראיות 

כדי להוכיח את תכונותיו השליליות של דויד, אך בכמה מקומות הם מרחיבים הרבה יותר 

מאבו אלפתח, ואף טוענים נגד דויד טענות חדשות.

אבו אלפתח הסתפק באזכור קצר של העובדה שדויד שכב עם אשת איש, אך הכרוניקה 

השנייה וספר הימים מספרים באריכות על מעשה בת שבע, בהתאם למסורת המקראית. 

את  הרג  איש,  אשת  עם  שכב  חטאים:  שלושה  דויד  חטא  שבכך  מדגישים  המקורות  שני 

 Rylands 1908:( אוריה  עם  שנהרגו  מצבאו  נוספים  אנשים  של  למותם  והביא  אוריה, 

חוזרים על טענתו של אבו אלפתח שדויד  81a; Macdonald 1969: 57(. שני המקורות 

גירש את מיכל בת שאול, ולכן עשה מעשה בלתי הגון כשדרש לקבל אותה לאחר שנישאה 

לאחר. ספר הימים מדגיש כי מעשה זה היה מעשה גזל – "וגזל אותה ממנו בלא רצונותיו" 

)Rylands 1908: 81a(. הכרוניקה השנייה טוענת שמעשה כזה מנוגד לציווי התורה )דברים 

כד, ד(, האוסר על בעל לחזור אל אשתו לאחר שגירש אותה והיא נישאה לאיש אחר – 

"ויפר את צו ה' אשר אמר בתורתו הקדושה: לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב 

.)Macdonald 1969: 57( "לקחתה

בדומה לאבו אלפתח, הכרוניקה השנייה וספר הימים מספרים בהרחבה על אונס תמר 

על ידי אמנון, אלא שבניגוד לאבו אלפתח, שני המקורות האלה מאשימים את דויד במפורש 

על כך שלא עשה דבר ולא העניש את אמנון. הכרוניקה השנייה קובעת שבכך עבר דויד על 

ציווי התורה )ויקרא כ, יא( המחייב להמית את מי ששכב עם אחותו – "ולא עשה עם אמנו בנו 

 Macdonald( "דבר ולא עשה כאשר ציוה ה' על יד עבדו משה: ואיש אשר ישכב עם אחותו

58 :1969(. ספר הימים מאשים את דויד בהתעלמות מכוונת ובניסיון להשכיח את פשעו של 

 .)Rylands 1908: 81b( "אמנון – "ואביו דויד יאצם ]יעצום[ את עיניו, עד שכח אחיו פעליו

במקרה זה, כמו בעניין לקיחתה של מיכל מפלטי בן ליש, הכרוניקה השנייה מדגישה את 

הצד הפורמלי שבחטא, כלומר את העובדה שמעשיו של דויד מנוגדים לתורה, ואילו ספר 

הימים מדגיש את הצד המוסרי שבחטא, וכיצד פגע דויד במעשיו באנשים אחרים. 

לאחר מכן מספרים שני המקורות על רצח אמנון בידי אבשלום ועל מרד אבשלום נגד 

דויד, מתוך כוונה )לא מפורשת( לטעון שאירועים אלו היו עונשו של דויד על הסלחנות 
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שגילה כלפי אמנון )Rylands 1908: 83b-84a; Macdonald 1969: 59–60(. שני המקורות 

מציינים שדויד עשה כמיטב יכולתו להשמיד את צאצאי בית שאול – בכרוניקה השנייה: 

"ויתן דוד המלך את מאדו לכרת את בית שאול ואת כל משפחתו ואת כל הקרובים אליהם 

וכל הנוגע בהם עד השמידם" )Macdonald 1969: 60(; ובספר הימים: "ונתן פניו בנתק 

בית שאול ומן יתקרב אליהם עד גרשם והשמידם" )Rylands 1908: 84a(. המקרא )שמואל 

ב כא, א( מספר שדויד הרג את צאצאי שאול )מלבד מפיבושת בן יהונתן( לאחר שנודע 

לו שה' דורש כפרה על מעשיו של שאול נגד הגבעונים. המסורת השומרונית רואה בכך 

כנראה תירוץ בלבד, וטוענת שמטרתו האמיתית של דויד הייתה להשמיד את בית שאול, 

 Brooks שבעיניו התחרו עימו על כס המלוכה. כך סברו גם כמה חוקרים מודרניים )למשל

.)2005: 60

בדומה לאבו אלפתח, שני המקורות מזכירים את מוצאו הפגום של דויד, שהיה צאצאן 

של נשים מואביות. שני המקורות מספרים שבועז )סבו של דויד לדעתם( התחתן עם אישה 

)זקוביץ'  למקרא  הנוצרי־סורי  בפשיטתא, התרגום  רות  כפי שמכונה  רעות,  מואבייה בשם 

1976: 337(. בנוסף הם טוענים ששלמון, אחד מאבותיו של דויד, נשא גם הוא אישה מואבייה 

זו: "וכן  נוספים על אישה  )Rylands 1908: 82b(, ובכרוניקה השנייה אף מובאים פרטים 

 Macdonald 1969:( "רחאב אשר בא עליה שלמון בן נחשון מואבית, ואף אישה זונה היא

57(. כלומר, הכרוניקה השנייה טוענת שרחב הזונה, המוכרת מספר יהושע )ב, א(, הייתה 

מואבייה, ודויד היה מצאצאיה. המסורת שרחב נישאה לשלמון בן נחשון מוכרת מן הברית 

החדשה )מתי א, 5(, ומחבר הכרוניקה השנייה מניח שגם רחב הייתה מואבייה, כמו רות, שגם 

היא חלק מאילן היוחסין של דויד. שני המקורות מציגים אפוא את אילן היוחסין של דויד 

כדוגמה למצבם הירוד של בני ישראל, שנטשו את הר גריזים והחלו לשאת נשים נוכריות 

בניגוד לצו התורה – כך למשל מובא בכרוניקה השנייה: "כי ערב רב מזה הנוכרים היה בין 

בני ישראל אשר הלכו אחרי אילי ]עלי הכוהן[ ולא שמרו את אשר אמר ה' על יד עבדו משה 

ג("  ז,  )דברים  לבנך  תקח  לא  ובתו  לבנו  תתן  לא  בתך  בם,  תתחתן  לא  הקדושה:  בתורתו 

.)Macdonald 1969: 57(

שני המקורות חוזרים על האשמותיו של אבו אלפתח, ולפיהן דויד אכל מלחם הפנים 

ונהג להקריב קורבנות בכל מקום ולא רק במקום המיועד )Macdonald 1969: 57(. ספר 

הימים מוסיף על כך האשמה נוספת, ולפיה דויד גם עסק בעבודת אלילים – "ואשיג ידו אל 

האלילות" )Rylands 1908: 81a(. אין מקבילות להאשמה זו בכרוניקה השנייה, וגם לא 

במקורות שומרוניים אחרים. טענה זו ודאי מושפעת מדברי אבו אלפתח, שטען שדויד הפך 

את הפרה והעגלה שנשאו את הארון לחפצים מקודשים, אך אבו אלפתח לא הגדיר זאת 
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כעבודת אלילים. ייתכן שהאשמה זו אינה אלא השתקפות של דברי המקרא על שלמה, אשר 

הניח לנשיו הנוכריות לעבוד את אלוהיהן )מלכים א יא, ד(. גם דויד נשא נשים נוכריות, 

ולומר  זאת  לציין  מקפידה  השנייה  והכרוניקה  אבשלום,  של  אימו  מגשור,  מעכה  כגון 

שהדבר אסור על פי דין התורה )Macdonald 1969: 54(. ייתכן שמחבר ספר הימים הניח 

שגם דויד נהג כלפי נשיו הנוכריות כפי שנהג שלמה בנו כלפיהן. ייתכן גם שזהו גלגול של 

דרשת חז"ל: "ביקש דויד לעבוד עבודה זרה" )בבלי סנהדרין קז ע"א(. לפי דרשה זו, דויד 

רצה לעבוד עבודה זרה משום שחשב שהוא עתיד להיהרג על ידי אבשלום, והוא לא רצה 

שעם ישראל יחשוב שהוא נהרג אף שהיה צדיק, שכן מחשבה כזו עלולה להוביל למסקנה 

שאלוהים נהג שלא בצדק. יש להעיר שבדרשת חז"ל זו נאמר שבסופו של דבר דויד לא 

עבד עבודה זרה, וייתכן שבמסורת השומרונית התפתח הסיפור ודויד הפך לעובד אלילים 

ממש.

ימיו האחרונים של דויד

הכרוניקה השנייה וספר הימים מציגים את דויד הזקן כדמות נלעגת, כזקן סנילי שאיבד את 

יכול  היה  לא  כאשר  ימיו,  בסוף  דויד  מצבו של  את  המקורות מתארים  שני  דעתו.  צלילות 

להתחמם ומשרתיו הציעו להביא לו נערה בתולה שתחמם אותו, כפי שמתואר גם במקרא 

 Macdonald 1969:( הכרוניקה השנייה מתארת את האירוע על פי המקרא .)מלכים א א, ב(

61(, ואילו ספר הימים טוען שלאחר שהובאה הנערה אל דויד הוא החלים ממחלתו: "ואחפישו 

 Rylands( "]לו על נערה מנערות גבולות ישראל והביואה אליו ואתרפא מן המחץ ]המחלה

84a–b :1908(. הטענה שדויד החלים ממחלתו מובאת גם במדרש )אגדת בראשית לח, ג(, אך 
לפי המדרש דויד החלים לאחר שהתפלל לה', ואין לכך זכר בספר הימים. לא נראה שסיפור 

ההחלמה בספר הימים נועד לרמוז שדויד השיב לעצמו את כוחותיו כמקדם, אלא נועד יותר 

לעורר לעג על דויד, על שנזקק לנערה צעירה כדי להחלים ממחלתו.

המקורות  שני  אדוניה.  את  ולא  שלמה  את  להמליך  דויד  של  החלטתו  גם  מתוארת  כך 

בכרוניקה  מובא  כך  שלמה.  את  להמליך  לו  וגרם  דויד  על  הערים  הכוהן  שצדוק  טוענים 

השנייה: "ויעש צדוק במרמה להמלך את שלמה בן דויד המלך על כל ישראל תחת אביו, כי 

תלמידו הוא" )Macdonald 1969: 61(. ספר הימים מוסיף שצדוק הכוהן היה מנאמני עלי 

עם  מהם.  אחד  היה  המרמזת שגם שלמה  הוספה  גריזים,  הר  ממתנגדי  אחד  כלומר  הכוהן, 

זאת, ספר הימים גם טוען שהיו לצדוק סיבות טובות לבחור בשלמה, כיוון שהיה חכם ואיש 
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כשפים, בניגוד לאדוניה: "צדוק הכהן דמבני לוי, דמן פרט חכומים עדת אילי ]עלי הכוהן[, 

והוא היה מאהב אל שלה ]שלמה[ ]...[ עשה ערומה ביעידות המלך אל שלה, כי היה מחכמה 

)Rylands 1908: 84b(. צדוק הכוהן אכן מתואר במקרא  וכשף, ואדוניא לא היה מחכמה" 

כאחד מתומכיו של שלמה )מלכים א א, ח(, אך מדוע טוענים שני המקורות שצדוק הערים 

על דויד וגרם לו לבחור בשלמה? ייתכן ששני המקורות רומזים למעשיו של תומך אחר של 

שלמה – נתן הנביא. נתן הורה לבת שבע לומר לדויד שהוא הבטיח להמליך את שלמה )מלכים 

א א, יג(, הבטחה שאינה מוזכרת במקרא לפני כן. ייתכן ששני המקורות סברו שהבטחה כזו 

לא ניתנה מעולם, ושנתן ניצל את הסניליות של דויד כדי לגרום לו להאמין שהבטיח להמליך 

את שלמה, אף שמעולם לא הבטיח הבטחה כזו. כך סברו גם כמה חוקרים מודרניים )למשל 

.)Hagan 1979: 320; Eschellbach 2005: 51

שני המקורות חותמים את סיפור דויד בתיאור צוואתו של דויד לבנו. כך מובא בכרוניקה 

השנייה:

ה'  לאמרי  לבו  דוד  הפך  ולא  לב.  שנאת  ישראל  מבני  לאנשים  שנא  היה  ודוד 

בתורותו הקדושה: לא תשנא את אחיך בלבבך. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא 

עליו חטא. לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה' )ויקרא יט, 

יז–יח(. ולא שמר את המצוה הזאת, וישבע להם דוד בימי חייו לא יעשה בהם כל 

דבר רע. ויצו דוד את שלמה בנו דע מה תעשה לאנשים האלה כי עשו עמי רעה 

.)Macdonald 1969: 62(

כמו במקרים קודמים, ספר הימים אינו מזכיר שדויד עבר על ציווי התורה, אלא מדגיש את 

הפגם המוסרי בכך שדויד ציווה להרוג אנשים שנשבע שלא לפגוע בהם: "ובימי חייו לא התל 

]פגע[ בהם, כי היה משבע להם בספר מכתם ]חתום[, וקדם ימי מותו ציוה ילידו שלה ]שלמה[ 

להם" )Rylands 1908: 85a(. שני המקורות רומזים לצוואתו של דויד לבנו שלמה, ובה ציווה 

עליו להרוג את שמעי בן גרא, אף על פי שדויד נשבע שלא יפגע בו )מלכים א ב, ח(. שני 

המקורות מציינים מעשה פסול זה כחתימה מתאימה לתולדות חייו של דויד, המוכיחה את שפל 

המדרגה שאליו הגיע דויד בימיו האחרונים.
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התפתחות דמותו של דויד

דמותו של דויד במסורת השומרונית בימי הביניים, כפי שהיא מוצגת בדברי אבו אלפתח, 

הייתה דמות שלילית ביותר. דויד נתפס כאיש שקבע את ירושלים כמקום פולחן שבעתיד היה 

אמור לתפוס את מקומו של הר גריזים. הוא נתפס במסורת השומרונית כאדם שהיה תקוותם 

הגדולה של מתנגדי הר גריזים מבטן ומלידה, ואכן הגשים תקוות אלו כשהתבגר ונעשה מלך. 

נראה  לא  בנעוריו,  גריזים  להר  לרגל  עלה  טענו שדויד  מסוימות  אף שמסורות שומרוניות 

שמסורות אלו נועדו להציג את דויד באור חיובי. להפך, העובדה שהכיר בקדושתו של הר 

גריזים ובכל זאת בחר לפרוש ממנו עומדת כנראה לחובתו של דויד. בנוסף לחטאו המרכזי 

של דויד – בחירתו בירושלים כמקום שבו עתיד המקדש לקום – אבו אלפתח מבליט קווים 

שליליים נוספים בדמותו של דויד, על ידי ניצולו את סיפורי המקרא באופן שמאיר את דמותו 

של דויד באור שלילי.

בתקופה המודרנית עברה דמותו של דויד שינוי מסוים. הסיבה לכך היא כנראה המגע 

האינטנסיבי של השומרונים מאמצע המאה ה־19 ואילך עם חוקרים יהודים ונוצרים. ביקוריהם 

של חוקרים מערביים אצל השומרונים בשכם החלו כבר בשנת 1671, בביקורו של רוברט 

הנטינגטון, אך ביקורים כאלה היו נדירים ולא השפיעו על חיי הרוח של השומרונים בצורה 

והיינריך  רובינסון  אדוארד  של  ביקורם  בזמן   ,1853–1852 בשנים  זאת,  לעומת  מעמיקה. 

 .)Montgomery 1907: 6–10( פטרמן אצל השומרונים, נעשו ביקורים אלו לעניין שבשגרה

מתקופה זו חיבוריהם של השומרונים היו מבוססים על ההנחה שהחוקרים היהודים והנוצרים 

הם חלק מקהל היעד של היצירה הספרותית. דויד הוא דמות מקודשת עבור היהודים והנוצרים, 

והמחברים השומרונים בתקופה המודרנית לא רצו להציג אותו בפני היהודים והנוצרים כדמות 

שלילית מבטן ומלידה. הם הניחו שהיהודים והנוצרים יתקשו לקבל תיאורים כאלה של דויד, 

ושהם יעוררו בהם התנגדות למסורת השומרונית באופן כללי, ולכן העדיפו להציג את דויד 

כדמות שהיה לה פוטנציאל חיובי בתחילת דרכה. עם זאת, הם גם לא יכלו להתעלם מתפקידו 

של דויד בקביעת ירושלים כמקום פולחן, וממילא גם לא יכלו להתעלם מתיאורו השלילי של 

דויד בתפיסה ההיסטוריוגרפית השומרונית. לפיכך, הם תיארו את דויד כאדם שהיה ידידם של 

נאמני הר גריזים רק בתחילת דרכו. 

דויד  ולפיה  אלפתח,  אבו  שציטט  במסורת  השתמשו  המודרניים  השומרונים  המחברים 

עלה לרגל להר גריזים בצעירותו. הם ייחסו את התיאור הזה לתקופה שבה נרדף דויד על ידי 

שאול, ופיתחו את התיאור הזה עד לכדי ידידות מופלאה בין נאמני הר גריזים ודויד בראשית 

דרכו. עם זאת, הם טענו שידידות זו הייתה מבוססת על איבה משותפת לשאול, יותר מאשר 
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על אהבה אמיתית, ולכן כאשר נעלם האויב המשותף התפרקה הברית, אך הוסיפו שגם לאחר 

שדויד החליט לבנות מקדש בירושלים לא התפרקה הברית לחלוטין. הם ניצלו את המסורת 

המקראית שלפיה אומנם דויד התכוון לבנות מקדש אך הותיר את הבנייה עצמה לבנו שלמה, 

וטענו שהחלטה זו נבעה מכך שנאמנותו להר גריזים לא נעלמה מליבו לחלוטין, למרות לחצם 

של בני שבטו ושל מתנגדי הר גריזים. כך הפך דויד לדמות שאומנם היה לה תפקיד שלילי 

בסופו של דבר, אך גם כזו שיש לה יסודות חיוביים, והיה להם נוח יותר להציג דמות כזו 

בפני יהודים ונוצרים.

יש לציין שתהליך דומה עבר גם על דמותו של ישו הנוצרי במסורת השומרונית. השומרונים 

הקדומים הציגו כמה פרטים על ישו, שחלקם לקוחים ממסורות יהודיות ומציגים את ישו באור 

שלילי במידה מסוימת. לעומת זאת, הכרוניקה השנייה הדגישה שלא הייתה כל איבה בין ישו 

ובין השומרונים: "וישו הנוצרי לא שאל את עדת בני ישראל השומרים על האמת כל חייו, ולא 

עמד בדרכם והם לא עמדו בדרכו, ולא טענו אותו ולא טען להם דבר"; הערה כזו אינה מצויה 

 Macdonald and Higgins( אלפתח  אבו  בכתבי  כגון  יותר,  קדומים  שומרוניים  במקורות 

64 ,55 :1972(. זו דוגמה נוספת לכך שהמחברים השומרונים בתקופה המודרנית רצו להציג 

את המסורת השומרונית בצורה שתהיה מקובלת על הנוצרים.

שלושת  השומרונים.  אצל  לפופולריות  זכתה  דויד  על  המסורת  של  זו  מעובדת  גרסה 

המקורות – ספר החילוק, הכרוניקה השנייה וספר הימים – מציגים סיפור דומה מאוד על חייו 

של דויד, ומוכח מכך שמסורת זו הייתה מקובלת ונפוצה בין השומרונים בתקופה זו. עם זאת, 

יש לא מעט הבדלים בפרטים בין שלושת המקורות, הבדלים שנוצרו בעיקר לאור השאלה 

עד כמה מקורות אלו היו מכוונים לחוקרים יהודים ונוצרים, ועד כמה הם נשענו על מסורות 

שומרוניות. 

ספר החילוק נועד במפורש ליהודים ולנוצרים, ומטרתו היא לענות על שאלות שחוקרים 

ההשקפה  לפי  האירועים  רצף  את  לתאר  שנועדה  כרוניקה,  אינו  הוא  לשומרונים.  הפנו 

בין  הפיצול  נוצר  כיצד  לדעת  שרצו  החוקרים,  לשאלות  ממוקד  מענה  אלא  השומרונית, 

היהודים לשומרונים. משום כך דמותו של דויד בחיבור זה היא חיובית יחסית. המחבר מתאר 

מקדש  לבנות  דויד  החלטתו של  ואת  ימיו  בתחילת  גריזים  להר  דויד  החיובי של  יחסו  את 

בירושלים, החלטה שמוצגת ככניעה ללחץ של בני שבטו יותר מאשר כהחלטה הנובעת מכוונת 

זדון. המחבר אינו מרבה להביא פרטים על חיי דויד, ולכן אינו מזכיר פרטים רבים המוזכרים 

במקרא ויכלו להשחיר את שמו. 

הכרוניקה השנייה איננה מיועדת במפורש לחוקרים יהודים ונוצרים, אך לשונה וסגנונה 

מעידים שהיא נכתבה למענם. בהתאם לכך, מחבר הכרוניקה מביא פרטים רבים מן המסורת 
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השומרונית הקדומה, שמובאים גם אצל אבו אלפתח, אך מרכך את הנימה השלילית כלפי 

דויד. הדבר בולט בסיפור לידתו של דויד: מחבר הכרוניקה השנייה מזכיר אותו )בניגוד לספר 

החילוק(, אך משמיט ממנו את הנימה העוינת לדויד, נימה המצויה אצל אבו אלפתח. כמו כן, 

מחבר הכרוניקה הולך בדרכו של אבו אלפתח ומשתמש בסיפורי המקרא כדי לתאר את דויד 

ימיו באור שלילי, אך הוא מקפיד לציין שמעשיו של דויד הם שליליים משום שהם  בסוף 

נוגדים את דין התורה. כלומר, מחבר הכרוניקה רומז ליהודים ולנוצרים שהשיפוט הביקורתי 

שהוא מפעיל כלפי דויד אינו שיפוט אישי הנובע מאיבה לדויד, אלא זהו דינה של התורה, 

שבה מאמינים גם הם וגם השומרונים. 

סגנונו של ספר הימים מראה שהוא לא נועד ליהודים ולנוצרים דווקא, ולכן מקור זה 

הוא הקרוב ביותר למסורת השומרונית של ימי הביניים, ובהתאם לכך דויד מופיע בו בצורה 

השלילית ביותר. מחבר ספר הימים מדגיש דווקא את הפגם המוסרי במעשיו של דויד ולא 

את הסתירה בין מעשיו לדין התורה. עם זאת, גם מחבר ספר הימים היה מושפע מן המסורת 

שהתפתחה בתקופה המודרנית וייחסה לדויד צדדים חיוביים מסוימים, ולכן תיאורו השלילי 

של דויד אינו מגיע לרמת התיאור השלילי במסורת השומרונית מימי הביניים.

מקדונלד  הימים.  ספר  של  אופיו  את  יותר  טובה  בצורה  להבין  לנו  מאפשר  זה  ניתוח 

)Macdonald 1969: 12–13( וכהן )Cohen 1981: 216( ציינו שהִקרבה בין ספר הימים לאבו 

איננה  לכך  לכרוניקה השנייה. הסיבה  בין אבו אלפתח  יותר מאשר הקרבה  גדולה  אלפתח 

שספר הימים נשען על כרוניקה עברית קדומה ששימשה מקור לספרו של אבו אלפתח, כפי 

שטענו שני החוקרים. הסיבה לכך היא, שספר הימים מושפע פחות מן המגמה לקרב את תיאור 

האירועים לתפיסתם של היהודים והנוצרים, ולכן הוא מושפע יותר מן המסורת השומרונית 

המקורית, ודומה יותר לתיאוריו של אבו אלפתח מימי הביניים.

סיכום

שהספרות  מעידה  המודרנית  בתקופה  השומרונית  בספרות  דויד  של  דמותו  התפתחות 

השומרונית בתקופה זו הפכה להיות ספרות המכוונת כלפי חוץ – כלפי יהודים ונוצרים. תופעה 

דומה מוכרת לנו מתולדות הקראים באירופה בסוף המאה ה־17. בתקופה זו החלו הנוצרים 

)בעיקר הפרוטסטנטים( להתעניין בקראים, ומדינאים וחוקרים נוצרים הפנו אל ראשי העדה 

ואותן  אלו,  לשאלות  תשובות  חיברו  הקראים  ראשי  ומורשתם.  דתם  על  שאלות  הקראית 

תשובות פורסמו לאחר מכן כספרים. כך למשל נולדו שני חיבוריו של החכם הקראי מרדכי בן 
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ניסן – "לבוש מלכות" ו"דד מרדכי". בחיבורים אלו הוצגה המסורת הקראית כמסורת אוהדת 

)קפלן  לנוצרים  הקראים  של  האמיתי  ההיסטורי  ליחסם  תואמת  שאיננה  בצורה  לנוצרים, 

1987: 296–300; אחיעזר 2018: 20–21(. הצגתה של המסורת כלפי חוץ גררה שינוי בתוכן 

מסורתם  את  להציג  ביקשו  ה־17,  במאה  הקראים  כמו  ה־19,  במאה  השומרונים  המסורת. 

שהיו  מרכיבים  ממנה  השמיטו  ולכן  החוץ,  מן  מתבוננים  על  יותר  מקובלת  בצורה שתהיה 

עלולים לפגוע באנשים שהתעניינו במורשתם, או שהציגו מרכיבים אלו בצורה מתונה יותר.

המסורת השומרונית על דויד התפתחה בתקופה מאוחרת יחסית, ואף על פי כן יש לה 

חשיבות בתולדות הפרשנות ובאופן הבנת דמותו של דויד כפי שהתפרשה במהלך הדורות. 

דויד הוא דמות נערצת במסורת היהודית והנוצרית, ואף במסורת המוסלמית. לפיכך הקדישו 

את  ולהצדיק  דויד  של  דמותו  את  להאדיר  כדי  רבים  מאמצים  )והקוראן(  המקרא  מפרשי 

דויד  מעשיו, גם את אלה המתוארים במקרא באור שלילי, כפי שאמרו חז"ל: "כל האומר 

דויד  הוצג  השומרונית  במסורת  זאת,  לעומת  ע"א(.  נו  שבת  )בבלי  טועה"  אלא  אינו  חטא 

מלכתחילה כדמות שלילית, בגלל תפקידו בהקמת מרכז פולחן מתחרה להר גריזים, וגם לאחר 

שדמותו נעשתה חיובית יותר בתקופה המודרנית, הוא עדיין נחשב דמות שלילית בסיכומו של 

דבר. מלבד זאת, גם על פי המסורת המקראית התנהג דויד בצורה מפוקפקת בכמה פרשות 

בתולדות חייו. עובדה זו אפשרה למחברים השומרונים להציג קריאה "חתרנית" של סיפורי 

המקרא הקשורים לדויד, ולתאר את דויד באור שלילי, גם במקרים שבהם המקרא מתאר את 

התנהגותו של דויד באור חיובי. במקרים מסוימים דומה קריאתם של השומרונים לקריאתם 

של חוקרים מודרניים, שגם הם סוברים שמתחת לתיאוריו האוהדים של המקרא ניתן לגלות 

דויד שונה, זוהר והרואי פחות. בכך טמונה חשיבותה של המסורת השומרונית על דויד: היא 

דויד  של  דמותו  את  לראות  לנו  ומאפשרת  דויד,  סיפורי  של  הפרשנות  תולדות  את  מאזנת 

בצורה שלמה יותר על כל צדדיה, החיוביים והחיוביים פחות.
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