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בוָֹרה ַהדְׁ ך וְׁ לֶּ ֹלֹמה ַהמֶּ  שְׁ

 ח"נ ביאליק

 

 א 

ְתנּוַמת ַהָצֳהַרִים, -ַגּנֹו, ָלנּום ֶאתַוְיִהי ַהּיֹום ַוִּיְשַכב ְשֹלֹמה ַתַחת ְתֵאָנה בְ 
ּוְשֵני שֹוְמֵרי ֹראשֹו עֹוְמִדים ָעָליו ּדּוָמם ְמַרֲאשֹוָתיו ּוְמַנְפְנִפים 

ַהְזבּוִבים.  ַוְיִהי ַאְך ֶנֶאְחזּו ְשמּורֹות ֵעיֵני ַהֶמֶלְך -ִבְמִניפֹות,ְלָהִשיב ֵמָעָליו ֶאת
ה ְמשֹוֶטֶטת, ְוִהיא ֹלא ִהְשִגיָחה ַבְמִניפֹות, ַוֵתֵרד ַוֵתֵשב ַעל ַוַתֲעֹבר ְּדבֹוָרה ְקַטּנָ 

ֲאֶשר ַנֲעָשה -ַאף ַהֶמֶלך ַוַתַעְקֵצהּו.   ַוִּייַקץ ְשֹלֹמה ַוִּיַתר ִמְמקֹומֹו.   ַוֵּיַדע ֶאת
ַאּפֹו ָבֵצק ַוֶּיְאַּדם  ְכִפי ַהַמֲאֶכֶלת! ְוַגם ––לֹו, ַוִּיַחר ַאּפֹו.   ִכי ַחד ַהְכֵאב ְמֹאד 

 ––ַבת ַהֶמִרי ְלַיְסָרה ִכְזדֹוָנה; ַוְיַחֵּפש ַוְיַמֵשש -ְכִרמֹון.  ַוְיַבֵקש ְשֹלֹמה ֶאת
 ְוֵאיֶנָּנה, ִכי ַעד ֹכה וַעד ֹכה ְוַהּפֹוֶחֶזת ִנְמְלָטה ַעל ַנְפָשּה ַוֵתָעֵלם.                  

תֹוֵפַח ְוָצֶבה ֵמֶרַגע ְלֶרַגע, ַוִּיְפֹרץ ָלֹרב, ַעד ֱהיֹותֹו  ְוַאף ַהֶמֶלְך עֹוֶדּנּו
 ָּפָניו ָהְפכּו ֹחֶמץ.   -ְכִקּׁשּוא.   ַוִּיְזַעף ֵלב ַהֶמֶלְך ְבִקְרבֹו ְוָכל

-ָכל-ְוֶאת ַהְּדבֹוִרים-ָכל-ָאז ְיַצֶּוה ַהֶמֶלְך ַבֲחָמתֹו ְלַהְבִהיל ֵאָליו ֶאת
-ָכל-ַהַּיְבחּוִשים ְוֶאת-ָכל-ַהַּיתּוִשים ְוֶאת-ָכל-ְוֶאת  ַהִגִזים-לכָ -ַהְצָרִעים ְוֶאת

-ַהַבקֹות ַהַּדקֹות ְוַהַּדקֹות ִמן ַהַּדקֹות ֲאֶשר ְבַגּנֹו וֲאֶשר ְבָכל
      ְסִביבֹוָתיו,ַהְקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים.     

-ַהְצָרִעים ְוָכל-ַהְּדבֹוִרים ְוָכל-לַוֶּיֶחְרדּו ִמִקֵּניֶהם ּוִמַכְּורֹוֵתיֶהם כָ 
ֶיֶתר ְבֵני ַהַזְמזּוִמים ְלִמיֵניֶהם, ַוִּיְנֲהרּו ֵמֲאֶשרֵהם ָשם ִמָקרֹוב  -ַהַּיתּוִשים ְוָכל

ֲהמֹוִנים, ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים  ּוֵמָרחֹוק, ַוֵּיְרדּו ֶאל ַהֶמֶלְך ַמֲחנֹות ַמֲחנֹות, ֲהמֹוִנים
ַמְלָכה ּוְנִחיָלּה, ַמֲחֶנה ַמֲחֶנה ּוְנִגידֹו, ְוֻכָלם ְבהּוִלים, ְוֻכָלם  הָלֹרב, ַמְלכָ 

-הֹוִמים, ְוֻכָלם ְמַזְמְזִמים, ְוֻכָלם שֹוְקִקים, ִמְשָתִאים ָלַדַעת: ָמה ַהָּדָבר? ַמה
 ֶזה?-זְ -ֶזה ְוַעל ַמה-זְ 

 א:ְוַהֶמֶלְך ַבֲחרֹות ַאּפֹו ָרַקע ְבֶרֶגל ַוִּיְקָר 

 "ָהס!"

ַהַמֲחנֹות.  ֵאין נֹוֵדד ָכָנף ּוְמַזְמֵזם.   -ְוִדְמַמת ֱאֹלִהים ָנְפָלה ִפְתֹאם ְבָכל
 ָאז ִהִכירּו ַוֵּיְדעּו ֻכָלם ִכי ָאֵכן ָגדֹול ְוָעצּום ָהַאף, ָעצּום ְוַרב ַעד ְמֹאד.  

אד ְמֻמָלא ַעד שָפתֹו ְוַאף ַהֶמֶלְך ָּפָשה ֵביָנַתים הֹוֵסף ּוָפֹשה ַוְיִהי ְכנֹ 
ַחדּוֵדי ְזכּוִכית ּוְמָחִטים ַּדִקים ְולֹוֲהִטים ַהבֹוְקִעים ָלֵצאת.  ַוִּיְצַעק ַהֶמֶלְך 

 ִבְכֵאבֹו ּוַבֲחַמת ַאּפֹו ַהבֹוֵער: 

"ִמי ָבֶכם ֶבן ַהְבִלַּיַעל אֹו ַבת ַנֲעַות ִהַמְרּדּות ֲאֶשר ְמָלאֹו ִלבֹו, אֹו ְמָלָאה 
 ָבּה, ַלֲעשֹות ַלֶמֶלְך  ֹכה!"לִ 

ּוֶבֱאמֹור ַהֶמֶלְך "ֹכה!" ַוַּיַגע ֹבֶהן ָידֹו ֶאל ַהֹּנאד, ְכַמְרֶאה ְבֶאְצַבע: ְראּו, 
 ָמה ֹעַוַלְלֶתם ַלֶמֶלְך!    

ֶרַגע ֶהֱחִרישּו ַהְּדבֹוִרים, ִכי ִנְדֲהמּו ְמֹאד ִמַּפחד ַהֶמֶלְך ְוַגֲעָרתֹו; ְואּוָלם 
ֶרַגע ַהֵשִני ִהְתאֹוְששּו ְמַעט, ַוַתֲעֹבר ֶהְמָיה ֲחִריִשית ִמַמֲחֶנה ֶאל ַמֲחֶנה, ֶהְמַית בָ 

ֶזה -זְ -ְמבּוָכה ְוִתְמהֹון ֵלָבב; הֹוי, הֹוי, ִמי ָוִמי ָעָשה ֶאת ַהתֹוֵעָבה? ִמי הּוא זְ 
 ֶזה הּוא?-זְ -זְ -ְוֵאי

ְקַטָּנה ִהְתַנְשָאה ִמֶקֶרב ַהַמֲחֶנה,  ּוְדבֹוָרה  ְוַעד ֵהם ְמַזְמְזִמים ֶחֶרש
 ַוִתיַשר ַוָתָעף ַעד ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ַוַתֲעֹמד ַוֹתאַמר:  

 "ִהְנִני ְבָיְדָך, ֲאדֹוִני ַהֶמֶלְך! ָאֹנִכי ַהחֹוֵטאת!"
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ְוֹלא  ַעל ַאף ַהֶמֶלְך? ––ָנַהם ְשֹלֹמה ַכְכִפיר ְוַאּפֹו ְכַלִּפיד ִיְבָער  ––"ַאְת?! 
 ָיֹגְרְת ִמְּפֵני ָהַאף?"   

"ַאל ְבַאף, ֲאדֹוִני ַהֶמֶלְך! ָחִלָילה ְלַבת ֲאָמְתָך ִמְּפֹגַע ְבָזדֹון ְבַאף ְמִשיַח ְיָי, 
ִכי ַרק ֵמִאֶּוֶלת ִּוִמְבִלי ַדַעת.   ַוֲאִני ְדבֹוָרה  ְקַטָּנה ְוַרָכה, ָיַמי ִמְסָּפר, ּוְסָכָלה, 

ֹאד.   ֹלא ָלַמְדִתי עֹוד ַּדַעת ְלַהְבִחין ֵבין ַאף ְלֶפַרח ּוֵבין ַאף ְלַאף.   ְסָכָלה ֲאִני ְמ 
ְוַאף ִכי ַאף ֲאדֹוִני ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר ֵריַח לו ְכשֹוָשן ּוַמְרֵאה לֹו ְכַתּפּוַח.   ֲהֵתָחֵשב  

ֶניָה ָחְמָדה ֶרַגע ֶאָחד ִלְדבֹוָרה  ַבת ֹלא ִבינֹות ְלַחָטאת, ִאם ְבשּוָטּה ַאֲחֵרי ֵעי
 ְבִלָבּה ַאף ֶנְהָּדר ּוְמּפָאר ָכֶזה, ַוַתַעט ֵאָליו ָלֹמץ ִמֶמּנּו ֹקֶרט צּוף?"

ְבֹחֶמץ ְּפֵני ַהֶמֶלְך ִנְגלּו ֹכה ָוֹכה ְשַנִים  ְשֹלָשה ִצְחצּוֵחי ְדַבש ַוֲחִצי ֶרַגע  
ֲאֶשר ִמָסִביב ְלָזִוּיֹות ְשָפָתיו ְכִאלּו  ִנְדָמה ִכי ְבֶאָחד ִמן ַהְקָמִטים ַהַּדִקים

-ֶשִהיא.  ֵאין ֹזאת ִכי ִאם ָיְשָרה ַבת-ְשחֹוק ָכל-ַבת-ָחְתָרה ַלֲעלֹות ַגם ַבת
ֱעזּוז ַאּפֹו ַוִּיְרַעם -ַהְּדבֹוָרה ֶהָחרּוָצה ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך.  ְואּוָלם ַהֶמֶלְך ָזַכר ְכֶרַגע ֶאת

 אַמר:        ָּפָניו ַוּיֹ 

"ּוַמה ְבִפיְך עֹוד, ַהּפֹוֶחֶזת? רֹוֶאה ֲאִני ִכי ְשָפֵתְך ִאָתְך.   ֵאין ֹזאת ִכי ִאם 
 ְלשֹוֵנְך ִמְזֶקְנֵתְך ֵאֶשת ַלִּפידֹות, ְמנּוָחָתּה ָכבֹוד." -ָלַקַחְת ֶאת

 ְוַהְּדבֹוָרה הֹוִסיָפה ֹאֶמץ ַוְתַדֵבר:

י, ַהֵאין ִתְפֶאֶרת ְמָלִכים ְנשא ֶפַשע? ִתְקַטן ְוִתְצַער ָנא "ְולּו ְיִהי ִכי ָחָטאִת 
ֵאפֹוא ַהּיֹום ַהֶזה ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך ַגם ַחַטאת ַבת ֲאָמְתָך ַהַּדָלה ִכְקֹטן ִשְכָלּה 

ֹבא יֹום ַאְּפָך ַאְך ַהּפ  ַעם.   ּוִמי יֹוֵדַע  ִאם ֹלא יָ -ִּוְכְצֹער ָיֶמיָה ְוַהֲאַרְכָת ָלּה ֶאת
ּוָמָצא ֲאדֹוִני ַהֶמֶלְך ֵחֶפץ ּומֹוִעיל ַגם ִבְקַטַּנת ֶאֶרץ ָכמֹוִני ַוֲהִשיבֹוִתי ְגמּול 

 ַלֲאדֹוִני ַהֶמֶלְך."   

ֵלב ַהֶמֶלְך ַעד ִכי ָסָרה ִכְמַעט ֵמָעָליו -ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה ִהְצִהילּו ֹכה ֶאת
 ִבְשחֹוק ָעָנה ַוֹּיאַמר: רּוחֹו ָהָרָעה, ּוְבִתתֹו קֹולוֹ -כל

"ִאי ַעַזת ֵמַצח? ֲהָבְך ִיְמָצא ַהֶמֶלְך ֵחֶפץ ּומֹוִעיל? ִאם ַאְת ִתְגְמִלי לֹו? 
 נּוִסי ְכֶרַגע, ְוִאם ַאִין..."  

 עוד ַהָּדָבר ְבִפי ַהֶמֶלְך ְוַהְּדבֹוָרה ַהְקַטָּנה ָּפְרָשה ְכָנַפִים ְוֵאיֶנָּנה.

ְך ַכֲאֶשר ֵהֵחל ִלְצחֹוק, ָצחֹוק ָצַחק ַעד ֵאין ֹכַח, ַוּיְתנֹוֵדד ְואּוָלם ַהֶמלֶ 
 ְכלּוָלב ְבַיד ְמַנְעְנעֹו ֵמֹרב ְצחֹוק, ּוְבִתתֹו ָיָדיו ַעל ֲחָלָציו ָקָרא: 

"הֹוי, הֹוי, ַסְמכּוִני ָבֲאִשישֹות! ַרְּפדּוִני ַבַתּפּוִחים! ַהְשַמְעֶתם? ִהיא 
 ל ַלֶמֶלְך!..."  ָתִשיב ְגמּו

ַהְּדבֹוִרים ַבֲעבּור ַהְּדבֹוָרה -ּוְכטֹוב ֵלב ַהֶמֶלך ִבְצחֹוקֹו, ַוּי  ָשא ַגם ְלָכל
 ַהְקַטָּנה ַבת ַהַחִיל ַוְּיַשְלֵחן ֵמָעָליו   ְבָשֹלום.  

ַוָּיָשב  ֲאֶשר ָמַרח, ַוֵּיָרֵפא,-ֶאת  ְוַהֶמֶלְך ָמַרח ַבֲעַצת ָהרֹוְפִאים ַעל ַאּפוֹ 
ַבת ַהְּדבֹוִרים -ַאּפֹו ַוְיִהי ְכָבִראשֹוָנה.  ּובְ ְֹרב ַהָּיִמים ְוֹלא ָזַכר ַהֶמֶלך ֶאת

    ַוִּיְשָכֶחָּנה.        

  
 ב

ַוְיִהי ִמֵקץ ָיִמים, ַוָתֹבא ַמְלַכת ְשָבא ֵמַאְרָצּה ְוֲאָנֶשיָה ִעָמּה, ּוַמְשאֹוֶתיָה 
ְשֹלֹמה ְבֵהיָכלֹו ּוְלַנסֹותֹו ְבִחידֹות, ַכָכתּוב על ַסֶפר ְמָלִכים -תְבָיָדּה, ִלְראֹות אֶ 

–ְוַכּׁשנּוי ְבַתְרגּום ֵשִני.  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָבֲחָנה אֹותֹו ִשְבִעים ְוִשְבָעה ְבָכל
ּוב, ַוְתַנס ֵאָליו לֹו, ַכָכת-ָחְכמֹוֶתיָה ְוִחידֹוֶתיָה ּוְנָכֶליָה ָהַרִבים ְוֹלא ָיְכָלה

ַהָּדָבר ַהֶזה.  ַוִתֵתן ְבַיד ַהְּנָעִרים ְוַהְּנָערֹות ֲאֶשר ֵהִביָאה -ָבַאֲחרֹוָנה ַגם ֶאת
ֻכָלן ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדם, זּוָלִתי ָהַאַחת ַמֲעֵשה   ִאָתה ֵמַאְרָצּה ֲאֻגּדֹות ְּפָרִחים,

 ַמֲעָרָכה ַוֹתאַמר:  ְפֵני ַהֶמֶלְך ַמֲעָרָכה מּולֵכן ָעְרָכה אֹוָתם לִ -ָשָמִים.  ַאֲחֵרי

"ִהֵּנה ְלָפֶניָך, ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ִביֵדי ַהְּנָעִרים ְוַהְּנָערֹות ֲאֻגּדֹות ְּפָרִחים, 
ָנא, -ֵמֶהם ְּפָרִחים ַחִיים וֵמֶהם ְּפָרִחים ְמֶלאֶכת ַיד ָאָדם.  ֲהֹלא ַתֶכר

 ֵבין ֵאֶלה ּוֵבין ֵאֶלה."ַהֶמֶלְך,ְלַמְרֶאה ֵעיַנִים 

ּוְמֶלאֶכת ַהְּפָרִחים ַמֲעֵשה ָהָאָדם ָהְיָתה ְשֵלָמה ְוַתָמה ַעד  
ְלַהְפִליא,ְמֶלאֶכת ַמֲחֶשֶבת, ֹלא ֻשּנּו ִבְמאּוָמה ִמִּפְרֵחי ַהָשדה ְוַהַגן.   ַוַּיֵבט 
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ַוִּיֶצר ִלְשֹלֹמה ְמֹאד ַוֵּיַרע לו ָרָעה  .  ְשֹלֹמה, ַוִּיְתבֹוֵנן ַעד בֹוש, ְוֹלא ָיַדע ְלַהִכיר
 ְגדֹוָלה.  

עֹוֶדּנּו ִמְתַמְהֵמַּה, ְוִהֵּנה ָלְקָחה ָאְזנֹו, ֹאֶזן ַהֶמֶלְך ְלַבָּדּה, ְכֹקל ֶהְמָיה ַדָקה 
ָפָניו  ֵעיָניו ֶאל מּול ָהֵעֶבר ַההּוא, ַוִּיְצֲהלּו-עֹוֶלה ֵמֵעֶבר ַלַחלֹון.  ַוַּיֶסב ַהֶמֶלְך ֶאת

 ִּפְתֹאם, ַוִּיְלַחש ְלִאיש ְיִמינֹו:   

 ַהַחלֹון."    -"ַמֵהר ְּפַתח ֶאת

ֶנְחְּפָזה ָלבֹוא ְדבֹוָרה ַקַלת ְכָנַפִים, ֲאֶשר ֹלא  ַהַחלֹון ִנְפַתח ְוֶאל ַהֶחֶדר
ת ֵמֲאֻגּדֹות ָרָאה ִאיש זּוָלִתי  ַהֶמֶלְך, ַוֵתֶרד ַהְּדבֹוָרה ְכֶרַגע ַוַתֲעֹמד ַעל ַאחַ 

 ַהְּפָרִחים.   

ַקל, ּוְבהֹורֹותֹו ְבֶאְצַבע ַעל ָהֲאֻגָּדה ֲאֶשר  ַעל ִשְפֵתי ַהֶמֶלְך ָזַרח ְצחֹוק
 ַהִּנָצִבים ָשם:   -ָיְרָדה ָעֶליָה ַהְּדבֹוָרה ָקָרא בִשְמָחה, ְלִתְמהֹון ַמְלַכת ְשָבא ְוָכל

                                                             "ִהיא ֲאֻגַּדת ַהְּפָרִחים ַהַחִיים!"

 ָכָכה ֵהִשיָבה ַהְּדבֹוָרה ְגמּול ַלֶמֶלְך.  
  
* 

ּוַבַלְיָלה ַההּוא הוסיף ְשֹלֹמה ַעל ִמְשֵלי ָחְכָמתֹו ֲאֶשר ָכַתב ַעל ֵסֶפר ַגם 
 ַהָמָשל ַהֶזה:-ֶאת

 ָבז ְלָדָבר ְיָחֶבל לֹו.   
 

 

 ל האגדהע

באגדה ״שלמה המלך והדבורה" )מתוך "ויהי היום"( מתואר עימות בין המלך לדבורה שבסופו נוכח שלמה 

 לדעת, כי שגה בשיפוטו ובלעגו לדבורה הקטנה.

חיים והבין -שלט בבעלי ( וכן מסופר, כי הוא11על שלמה המלך נאמר "ויחכם מכל האדם" )מלכים א', ה, 

חיים, וניכר כי -אנושיות, כמו שליטה בבעלי-ניחן בסגולות על כי שלמה אכןאת שפתם. באגדה זו מסופר 

: הן בגלל תגובתו אולם התנהגותו אינה הולמת את דמותו של החכם באדםהתפרסם בידע ובחכמה. 

המוגזמת על העקיצה והן בגלל לעגו להערת הדבורה, שיום אחד תוכל לעזור לו. גדולתו וחכמתו הן בכך 

סופו שנזקק  -(. כלומר, מי שמבזה ובז לאחר 13תו ומודה: "בז לדבר יחבל לו" )משלי יג, שהוא מכיר בטעו

 1לו, ובכך נענש.

ההשכל שלה, ניתן לפרש, שההשגחה העליונה כיוונה כך ששלמה ימצא את -לפי רוח האגדה ולפי מוסר

השכל כזה מופיע -רסובריאה, וילמד לקח לעתיד )מ-עצמו במצב מביך ובכך כאילו ייענש על שזלזל ביצירי

 ביש", "דוד והמשוגע" ואחרות(.כבאגדות נוספות על שלמה המלך וכן על דויד המלך: "דוד והצרעה והע

                                                 
1
, 13ההשכל מסתמך על הפירושים הבאים: רש"י: " הבוזה א' מדברי תורה סוף מתמשכן עליו" )ראה רש"י, משלי יג, -פירוש זה למוסר  

 "בז לדבר"(. חובל בעצמו" )ראה: מצודת דוד, ד"ה: ד"ה: "בז לדבר יחבל לו"(; מצודת דוד: "המבזה מה ממצוות ה' הוא
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אלמנטים אופייניים לאגדות עם,  באגדה שלפנינו, אחת מהאגדות הרבות אשר אסף ועיבד ח״נ ביאליק, יש

 כמו:

 סיפור על מלך ומלכה (1

 פני ה״חזק״-למעשה שבו יש יתרון ל״חלש" ע (2

 מוסר השכל המחנך לענווה (3

 שתי עלילות עצמאיות, שכאילו אינן קשורות זו לזו. (4

עם רבות, מופיעים כאן ברוח יהודית טיפוסית. הגוון היהודי נוצר -אלמנטים אלה, המוכרים לנו ממעשיות

של שלמה המלך,  המתבסס על אירועים ורמזים מן התנ״ך, כמו חכמתו - בזכות: )א( תוכנה של המעשייה

 שבא אצלו; )ב( לשונה השזורה ביטויים ומבנים לשוניים מהתנ״ך.-תכוביקורה של מל

 

 רמה שיש בהם -על שני החלקים 

כאמור, האגדה מורכבת משני חלקים, שכל אחד מהם הוא עלילה עצמאית, ורק בסיום הם מתקשרים זה 

 תן את המשמעות לסיפור כולו.הקשר בין שני הפרקים הוא הנו לזה.

)אגב, לא מוזכרת  מתרחש העימות בין המלך הרם והנישא לבין הדבורה הפעוטה בחלק הראשון

משמע, אשר לא השכילו לגרש את הדבורה -התרשלותם של שני שומרי הראש, השומרים על הראש, תרתי

 מעניין האגדה(.זאת אולי משום שבירור אשמתם של הגורמים השונים אינו  בתוקף תפקידם.

 כתוב בהומור ובשנינה )על כך, בסעיף הבא(. –הן מבחינת המעמדים והן באופן תיאורם  –החלק כולו 

הערך, -העצמה לבין הדבורה דלת-הדמויות הראשיות הן שלמה והדבורה. ההתמודדות בין המלך רב

 כביכול, היא התמודדות בין ניגודים גדולים שיוצרת אפקט דרמטי אירוני.

ום על אודות החלמת המלך מהעקיצה בזכות משחה שמרח על אפו, היא מעין סוף של "קול דממה הסי

 דקה" לעומת כל הסיפור הדרמטי שהיה ב"קול תרועה רמה".

לב מעטה יותר לתיאורן הפנימי של הדמויות וניתן תפקיד מרכזי לעלילה -מוקדשת תשומת - בחלק השני

עצות לרגע -שבא על כל כבודתה. שלמה המלך אובד-יקור מלכתהמרתקת. הדגש הוא על אירועים, כמו: ב

קל, אך הוא נהנה מעזרתה של הדבורה ושמח בהצלחתו. במקרה זה ההצלחה נזקפת לזכות הדבורה 

שהגישה את עזרתה ברגע הגורלי, אלא ששלמה המלך עצמו הוא שידע, בתבונתו, לנצל את הידיעה 

 ים מלאכותיים.פני פרח-שהדבורה תעדיף פרחים אמיתיים על
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בעלי משקל  -בדומה לחלק הראשון, גם כאן יש התמודדות בין שתי דמויות, אלא שמעמדן במלכים 

 נמצא בניגוד להתמודדות הקודמת, שבה לא היו הכוחות שווים. -ועוצמה 

 בהתייחסות לתוכנו של הסיפור, אפשר לציין את הנקודות הבאות:

להיות חזק בהזדמנויות אחרות  ו בתחום מסוים, עשויההשכל מלמדנו, שמי שחלש במצב א-מוסר א.

 אחרים. שבהן חשובים תכונות וכישורים

ישרה ואמיצה להודות במעשיה,  שום שהייתה-אפשר לחוש, כי אהדת מספר האגדה נתונה לדבורה על ב.

 שום שהחישה עזרה בשעת הצורך, אף כי שלמה-מן המיצר ועל על שום פיקחותה ויכולתה לצאת

גם לגלגנות  -חנופה והתרפסות, אך  דברי התנצלותה יש בהם ג ובבוז אפשרות כזו בעבר.דחה בלע

 וביקורת מוסווה. לעומתה מוצג שלמה המלך באור ביקורתי על התנהגותו

בעקיצת אפו, וכל זאת בעקבות   חיים רבים למצוא את האשם-השחצנית ועל כך שהטריח והזמין בעלי

 קל ולשכוח את הכאב הגדול.-במשחה, כדי להרפא חיש מקרה שדי היה לו למרוח את האף

 -באשר לצורה ולמבנה של האגדה, מן הראוי להזכיר, כי לשני החלקים סכמה מבנית דומה: תחילתה 

יאור ההתנגשות הבאה בעקבות אותו מאורע ת מאורע הפותח את הסיפור; -הקדמה קצרה;  המשכה 

 ה סיום קצר ומסכם.ועליית המתח הבא לפורקנו בצחוק ובצהלה, וסופ

 

 על הלשון ועל ההומור

 בר צוין, בולט בחלק הראשון של הסיפור הסגנון ההומוריסטי והאירוני.כפי שכ

 טכניקות לשוניות שונות יוצרות את ההומור.

מתוארות במונחי התנהגות  בתיאור הדמויות: שתי הדמויות הראשיות בפרק הראשון הגזמה א.

שלמה המלך כתוב: ״ויחר אפו״ )בשל העקיצה(, ״ויזעף לב  על רבה;ואיפיונים קיצוניים ובהגזמה 

 -פניו".  צחוקו הרועם  "נהם שלמה ככפיר", "ואולם המלך זכר כרגע את עזוז אפו וירעם המלך״,

 לב, אלא של לעג וזלזול.-אינו צחוק של טוב -הרעה"  אפילו כאשר "סרה מעליו כמעט כל רוחו

ידה על עצמה )מתוך הכנעה והצטנעות מודגשת(:  "קטנה ורכה, ימי היא פוחזת ומע - הדבורה הקטנה

מספר, סכלה אני מאוד". עם שוך זעפו, המלך זוכר כי יש לה ייחוס, על דרך משחק מילים ושמות 

לפידות, -ת לדבורה הנביאה, אשת לפידות(: "בת הדבורה החרוצה״, ו״זקנתך אשתסחו)הדבורה מי

 בעיקר, בגלל יושרה, אומץ ליבה והעזתה. -חיל -היא בת״. לבסוף אף נקראת דמנוחתה כבו



1998מדריכים למורה מחומרי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים עד שנת תשנ"ח   

6 

 

גם לאף ניתן תיאור מוגזם: ״ואף המלך עודנו תופח וצבה מרגע לרגע, ויפרץ לרב, עד היותו 

 שוא...״.יכק

והמהומה שנתעוררו בגללה, הוא  חוסר ההתאמה בין העקיצה שנשכחה במהרה לבין גודל הכעס ב.

 אלמנט המעורר גיחוך.

ה מתבטא בהתנהגות הדמויות שבסיפור: זעמו הנורא של המלך לאחר שנעקץ, הפחד חוסר ההתאמ

האופף את כל החרקים שנאספו, וכן כניעתה, רצינותה וחנפנותה של הדבורה המודה בפשעה ובעזות 

מצחה. ישנה כאן צמיחה הדרגתית של הגיחוך עד לכך, שהדבורה מהללת את רום מעלתו של האף 

 .'וכאדוני המלך, אשר ריח לו כשושן ומראה לו כתפוח", והמלכותי: ״ואף כי אף 

 החברתי, מבליטה את הגיחוך. הניגודיות בין המלך ובין הדבורה, הן בגודלם הפיסי והן במעמדם ג.

 .ההתאמה בין המעשה הפעוט לבין הזעם הנורא-העימות ביניהם מחזק את תחושת אי

ובמצבים, בייחוד אלה הבאים  ת המגוחך בדמויותהמבליטים ביתר עוז א -דימויים לתופעות בטבע  ד.

שוא", "ויהי כנאד ממולא עד י"ויאדם כרימון״, "עד היותו כק לתאר את אפו )תרתי משמע( של המלך:

ואפו כלפיד יבער", או כשהוא  , "וכל פניו הפכו חומץ", "נהם שלמה ככפיר'חדורי זכוכית", וכו שפתו

 .'מנענעו מרוב צחוק", וכו ביד "מתפקע" מצחוק: "ויתבודד כלולב

דימויים רבים מזכירים את שיר השירים, אלא שבמקורם הם בעלי משמעות פיוטית וכאן הם 

ח בדמויות ובמצבים.  למשל:  הדבורה: "... ואף כי אף המלך, אשר דמשמשים לתיאור המגוחך והמב

 (.3-2.״ )שם, ב היער.. תפוח בעציכ "כשושנה בין החוחים -כשושן ומראה לו כתפוח"  ריח לו

מכוני ס" -... גמול למלך! מכוני באשישות, רפדוני בתפוחים! השמעתם היא תשיבסשלמה: "

 (.5אהבה אני״ )שם, ב  וני בתפוחים, כי חולתדבאשישות רפ

 

 על אלה נוספים:

וכנצר לשופטת דבורה, )ב( משחקי  -משחקי מילים ומשמעות כפולה למילים, כמו: )א( דבורה כחרק  ה.

 ולא יגורת מפני האף?" ״ואף כי אף אדוני המלך", וכן משמעותה המלך? ףלה "אף״: על אין במלשו

 נות?חמתוך סל בגלל הנפיחות או -הכפולה של הבקשה "והארכת הפעם אפך״ 
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הדבורים -ה יש שימוש בטכניקה של חזרות ופירוטים, כמו למשל, מניית הנקהלים: "את כלדבאג

 וכל שאר החרקים הקטנים והקטנטנים. מנייה כזו מעלה בדימיון ... ״הגזים-כל-הצרעים ואת-לכ-ואת

 המקפים הרבים מדריכים אותנו בקריאה בנשימה אחת. תמונה משעשעת ביותר.

בדרך זו  הזבובים והדבורים. זו דרך ״דיבורם" של-זה?״ כי ז-זה ועל מה ז-אונומטופיה: "מה ז ז.

 חרקים. מתקבלת תחושה של התקהלות המוני

במיוחד הניגודיות שבין  ציטטות ופסוקים מהתנ״ך מדגישים אחדים מהאיפיונים שהוזכרו לעיל, ח.

ההקשר שבסיפור )שבכאן(.  בעוד שבאגדה זו המעמד  האסוציאציה העולה מהמקור המקראי לבין

 דוגמות לכך הן: הרי הביטויים שאובים מההתרחשויות בתנ״ך בעלות הוד ועוצמה. הוא קומי,

נסותם של בני הזמזומים, חרדתם והתרגשותם מזכיר את מעמד הר סיני כפי תיאור התכ -

פר האגדה״, בעריכת סט( ובאגדה )ראה הפרק ״מתן תורה" ב״"שמתואר במקרא )שמות י

 רבניצקי(.-ביאליק

"והארכת לה את אפך אך הפעם״ מזכיר את "אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת"  -

 (.6)שמות לד 

( מול דברי הדבורה "והארכת לה את אפך 32חר לאדוני ואדברה אך הפעם" )בראשית יח "אל נא י -

 אך הפעם".

(; "עד כי סרה כמעט מעליו כל רוחו הרעה" 23"סרה מעליו רוח הרעה" )של שאול, שמואל א' טז  -

 )של שלמה( )וראה גם סעיף די(.

 

 

 על הילד והאגדה

 זו: יש לשער, שרבים מהילדים ייהנו לקרוא אגדה

 ציוריים ועלילה מרתקת.-יש בה תיאורים א.

המוכרים לילדים, כמו דמותו  יש בה אלמנטים -בהיותה אגדה יהודית המבוססת על אירועים בתנ״ך  ב.

 שבא אצל שלמה המלך.-כמו ביקור מלכת החכם באדם; או -של שלמה המלך 

יוכלו הילדים לראות את עצמם  -דל ג.    מפני שנושאה העיקרי הוא הצלחתו של מי שנחשב בתחילה חלש ו

 שותפים להצלחתה של הדבורה הקטנה )ראה גם עבודה ה' ל״התרנגולים והשועל", של ח״נ ביאליק(.
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אילו מהם כבר מוכרים  רלאור האמור לעיל על המוטיבים מהתנ״ך המופיעים באגדה ועל לשונה, כדאי לבר

טיבים העיקריים שעליהם מסתמכת האגדה;  מוצע להבהיר רק את המו -לתלמידים. אם אינם מוכרים 

 לה "אף"(.יכמו כן כדאי להסביר רק את המילים המרכזיות והחיוניות להבנת הסיפור )כמו פירושי המ

 )במשימות לתלמיד ל״התרנגולים והשועל", יש התייחסות לנושא זה של שימוש בביטויים מהמקורות(.

-שבא, ואת הספרים ״שיר-״ך על שלמה המלך ומלכתאם התלמידים אינם מכירים עדיין את סיפורי התנ

( שבו 14-1השירים" ו״משלי", רצוי שיידעו כי אגדה זו מבוססת על סיפור מקראי )ראה: ספר מלכים א', י 

בכיתות שלתלמידיהן יש ניסיון קריאה, יכולה המורה  שבא אצל שלמה.-מסופר על ביקורה של מלכת

ספרים שבהם נאספו דברי שירה וחכמה של שלמה, ולהבהיר את  להוסיף, כי "שיר השירים" ו״משלי״ הם

יחבל לו". כמו כן היא יכולה להדגים שימוש  -"בז לדבר  השכל:-משמעותו של הפסוק המשמש מוסר

 בביטויים השאובים מספרים אלה.

 ההשכל הזה.-רסאפשר לנסות לחבר משפט אחר, שיביע את תוכנו של מו

מעות של חבלה וגם להבעת צער, ואפשר להציע לילדים לשחק אגב, השורש "חבל" משמש גם במש

 בביטויים הנובעים מהשורש הזה.

 

 על העבודות לתלמיד

 :בעת בניית דף עבודה לתלמידים כדאי לתת את הדעת לנקודות הבאות

וג זה סעבודות מ  או אחדות, לפי ההוראות. -ברירה שבהן יש לבחור תשובה אחת -רבות שאלות להציג .1

פשוטו של הסיפור, ולעזור להם להבין את תובנה  בעיקר לאותם התלמידים, המתקשים בהבנת נועדו

 המפורש של האגדה.

 :הילדים להיבטים אחדים להפנות את דעתם של  כמו כן ניתן .2

 (.'הבנת הסדר העלילתי של האגדה ומתן שם ל״תמונות״ אחדות בה )משימה א  - 

 (.'מסוים מנקודות ראות שונות )משימה בלאירוע  סהדגשת האפשרות להתייח -

(. לתלמידים שעסקו במושג זה 'י השימוש בו באגדה זו )משימה גכת המושג ״האנשה״, ודרכרה -

מו "בגינת הירק" לח״נ ביאליק, ו״מזבוב ועד פיל" לע. הלל, ייתכן שהעבודה כביצירות קודמות, 

 תהיה מיותרת. זהבסעיף 
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לאופן דיבורה של הדבורה המנסה לשכך את זעמו של שלמה בשעה לבו של הילד -הפניית תשומת -

לעומת  -שגורלה נתון בכפו: עירוב דברי חנופה למלך בפיחות דמותה מול זו של שלמה )"אמתך״ 

לעומת "החכם באדם", ועוד(, אשר בהיותם כה שקופים הם משעשעים  -", "סכלה" '"משיח ה

 (.'זעמו )משימה ד את המלך וגורמים לו לפרוץ בצחוק המשכך את

 (.'הלב להגזמה בתגובות ובתיאורים, ולדימויים לתופעות בטבע )משימה ה-הפניית  תשומת -

 (.'התייתסות למסופר בתנ״ך כאל מקור שעליו מתבססת האגדה של ביאליק )משימה ו    -

 -פעילויות באשר לפעילויות נוספות, אפשריות תנועה והמחזה של תמונות אחדות הכוללות דיאלוגים או 

הזמזומים לאסיפה הכללית, כשהם מסתדרים בשורות, מתחבאים, שואלים מזמזמים -בני התכנסותכמו 

המצלול ואת משחקי המילים שהם חלק מאיפיון הדמויות.   . בזכות הקריאה בקול, אפשר להדגים את'וכו

חיים -יור דמויות בעלירצוי לחפש דרכים לבטא את ההומור שבסיפור גם בצורות ביטוי אחרות, למשל, בצ

 מאונשים, בהדגשת הבעות פניהם, בהכנת התפאורה להמחזה וכן הלאה.

אם אגדה זו נלמדת ביחד עם "התרנגולים והשועל" מאת ח״נ ביאליק, כדאי לקשר ביניהם בזכות 

 הרעיונות המרכזיים הדומים:

 עשוי להיות חזק במקרה אחר. -מי שחלש במקרה אחד  א.

 במובן הגופני. הן תכונות שעשויות להועיל למי שחלשהפקחות והערמה  ב.

 כוח וחולשה הם מושגים יחסיים. ג.

 

 להלן הצעות לשאלות הבודקות את הבנת תוכן האגדה:

 ברתך את התשובה הנכונה(חלפי המסופר באגדה, במה עזרה הדבורה הקטנה לשלמה המלך? )העתק למ

 היא זמזמה באזניו את התשובה לחידה. א.

 קצה והרגיזה את האורחים.היא ע ב.

 הדבורה עפה אל זר הפרחים האמיתיים. ג.

 הדבורה עודדה את המלך בשעת צרה. ד.
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 מה היו הסיבות שהמלך שלמה ..................................

 )העתק למחברתך את האפשרויות המתקבלות על דעתך, והוסף להן הסבר(

 .שלמה האמין לה שתוכל לעזור לו בעתיד א.

 היא שעשעה והצחיקה אותו. ב.

 כאב העקיצה עבר בינתיים. ג.

 המלך ריחם על הדבורה. ד.

 


