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 הרות לש המכוחו תובא יקרפ ,תלהק

 בילטוג קחצי

 לש ורכזל שדקומ

 דלפנירג הנוי םייח

 ,תלהק לש ותונקפס .תובא יקרפו תלהקב ונתורפסב וזל וז תודגונמ תוריצי יתש ךל ןיא
 ,ארקמה ללכמ ותוא ואיצוהו טעמכ תווצמו הרותב ולש ןיינעה רסוחו תומכסומה תייחד

 תועדהו תונומאה ףסוא איה תובא תכסמ ,תאז תמועל 1.תודהיה ללכמ ףא רובסש ימ שיו

 םיוושמ ונאשכ .תווצמ תרימשו הרות דומיל ,םימש תארי תושיגדמה תורמא :ל״זח לש

 ירה ,אבה םלועו שנועו רכש ,יתימאה בוטה ,םדאה תילכת ןוגכ םיאשונב ןהיתועד ןיב

 .ברעממ חרזמ קוחרכ וזמ וז תוקחורמ הלא תוריציש

 ינש :טושפ אוה רבסהה הרואכל .ןהיניב עגמ תודוקנ שי יכ איה ונתנעט תאז לכבו

 לש םשה יוניש .המכוחה תרוסמב בטיה םינגועמ םנונגסו םנכות תניחבמ הלאה םירפסה

 ,םישורפ ,םימכחו 2ןאכמ םינקזו םיאיבנ ,םינהוכ ,הפוקתל הפוקתמ םהינימל םירפוסה

 לע קלוח ןיא 3.המכוחה ףצר תא רותסל ידכ וב ןיא ,ןאכמ םיארומאו םיאנת ,םיקודצ

 1986 תנשב רמאמה לש תמדוק הסרג לע וריעהש ןומיס ׳א ׳סורפלו ןילרב ׳א ׳םורפל הנותנ יתדות

 .תומוקמ יארמ זא יל ףיסוהש רברפש ׳ד ׳פורפל ןכו

Not only is there here... hardly any specifically Jewish element, the whole tone of the book' 

is alien from the fundamental optimism of Judaism'. R. T. Herford, Talmud and Apocryph, 

24 .New York 19712, p 

 M. Fishbane, Biblical interpretation:ןכו .חי חי :ונ ז ;ח ח ׳רי :האר המכוחל םירפוס ןיב רשקה לע

24-27 .in Ancient Israel, Oxford 1985, pp 

 .סימרוג רפסמ הל שי םינוש תומלועכ ל״זח תורפס תאו ארקמה תורפס תא תוארל תחוורה הייטנה

 ןושל ןוגכ ,תונוש תונילפיצסידל תודהיה יעדמ לש תיאטיסרבינואה הקולחה איה ךכל תחא הביס

 קרפו קרפ לכב דרפנ לופיטל איבה הז בצמ .ל׳׳זח תורפסו תיארקמ תורפס ,ל״זח ןושלו ארקמ

 .בחר רשקהב ואשונ תא תוארל רקוחה ןמ ענמנ םיתעו רבדל םיחמומ ידי לע לארשי תודלותב

 ׳Israelis have :ןמפיש ןייצש יפכ pאב ןארמוקמ תוליגמה רקחמ לע דחוימב העיפשה תאז היעב

,had trouble classifying Qumran studies... Accordingly, this field did not find a centralized 

'natural home in any specific department in the Israeli academy. רקחמה בצמ לעי ,ןמפיש ׳ל 

 לודיבה תמגמל ףסונ םרוג .11 ימע ,ילגנא קלח ,(א״נשת) 31 ,תודהיה יעדמ ,׳חלמה םי תוליגמ לש

 םירפסל ׳תיארקמ־רתב תורפס׳ חנומב שומישה אוה תרחואמה תידוהיה תורפסל ארקמה תורפס ןיב

 ןיב ץיחכ םתוא וביצהו ך״נתה םע דחיב הלא םירפס וכרכ םירצונ םירקוח תאז ךרדב .םיינוציחה

 'The ethical teaching in apocalyptic is a vast advance :לשמל האר .ל״זח תורפס ןיבל ארקמה
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 הרות לש המכוחו תובא יקרפ ,תלהק

 גוס לש ויתונוכת ירקיע תא הליכמ תובא תכסמ םג !המכוחה גוסל ךייש תלהקש ךכ

 5.ילשמ רפסל אקווד ונונגסבו והנבמב תובא תכסמ המוד םירבדה ינפ לעש אלא 4.הז

 תוריציכ םיוושה םידדצל רבעמ תובא יקרפל תלהק ןיב רשק שיש חיכוהל הסננ ןלהל

 םידחה םילדבהה ףא לע תאזה הקיזה תא ריבסהל הרעשה עיצנו המכוחה תורפס לש

 .םירפסה ינש ןיב םירורבהו

 םיקוספ ונאבה אל .םירפסה ינשמ םיליבקמ תונושלו םייוטיב תמישר ונכרע ,ךכ םשל
 וליפא וא תולת חיכוהל רשפא יא ולאמ יכ ,תינושל הברק אלל ןויער אוה ףתושמה םהבש

 תברק םהב שיש םירקמה ךא 6.םירחא המכוח ירפסב םג אצמנ ןויערה םא טרפב ,רשק

 תואמגודה רפסמש לככ ?תנווכמ הברק לש תורשפאה תא םילעמ המוד ףוריצ וא ןושל

 רצואב ןפוד תואצוי ןה תובאב תונושלה ןמ המכש םג המ ,ירבל אמשה ברקתמ ,בר

 ארקמה תונושלב ךרועה רחב םעט המ .הנממ קלח םה תובא יקרפש ,הנשמה לש םילמה
 וניתונקסמו וניתורעה הנאובת המישרה רחאל 7?םירחא ןושל ישומיש וינפל ודמעש העש

 .האוושהה תובקעב

on that of the O.T., and forms the indispensable link which... connects the O.T. with the 

N.T. This ethical element is present also in Talmudic literature, but somehow it lacks the fire 

and the inspiration...' R. H. Charles, APOT, II, Oxford 1913, p. xi. השפיח הייסנכהש ינפמ 

 לש יעבטה ךשמהכ ל״זח תורפסמ המלעתה איה ,הל תשדוקמה תורפסהו ך״נתה ןיב ףתושמה תא

 'The term :גרובצניג ׳ל םירבדה תא ריבסה ךכ .המכוחהו רסומה ,תדה ימוחתב ארקמה םלוע

Rabbinic was applied to the Jewish Literature of Post-Biblical times by those who conceived 

the Judaism of the latter epoch to be something different from the Judaism of the Bible, 

,1947 something actually opposed to it'. L. Ginzberg, The Legends of the Jews, I, Philadelphia 

p. vii. ןדיע לש לארשי םע״ תא רומג קותינ קתנל הייטנ תחוור׳ :וקספ םרט הלא תומגמ הארנכ 

 םיירוטסיה םילוקישו תויגולונורכ תודבוע אל ...״המודקה תודהיה״ וא ״ידוהיה םעה״ ןמ ״ארקמה

 ןיבו ארקמ ןיב׳ ,ןומלט ׳ש .׳הנומא לש תונורקעו םייגולואית תונויגה םא יכ ,סיסב הל םישמשמ

 ,ישורב ׳מ וכרע ,רקחמ תונש םיעברא :הדוהי־רבדמ תוליגמ ,׳םינפבמ ןארמוק לש םלועה — הנשמ

 העיבתה תחנומ הז ונרמאמ לש ודוסיב .20 ימע ,ב״נשת םילשורי ,prm? ׳דו תפי ׳ש ,ןומלט ׳ש

 .ל״זח לשו ארקמה לש המכוחה תורפסב רבודמשכ ןבוריעל ףאו תוישרפ תוכימסל

B. M. Lerner, 'The Tractate Avot', in: S. Safrai (ed.), The Literature of the Sages, Assen 1987, .4 

pp. 263-276; I. B. Gottlieb, 'Pirqe Abot and Biblical Wisdom', VT, 40 (1990), pp. 152-164 

 ,ו״משת םילשורי ,דומלתה תורפסב םינויע :ךותב ,׳תובא תכסמב לקשמו רפסמ ,חסונ׳ ,דמלמ צ״ע .5

 ;Eissfeldt, The Old Testament.'An Introduction, Oxford 1965, p. 85, n .0. 8 ;237-212 ימע

 .21 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) דרופרה

 ,(זי א תובא)׳אטח איבמ םירבד הברמה לכו׳ ,(ה ה ׳הק)׳ךרשב תא איטחל ךיפ תא ןתת לא׳ ןוגכ .6
 :ה ב תובא ,כ ו ׳הק ;ח ב תובא ,אי ה ׳הק םג הוושה .(טי י ׳שמ)׳עשפ לדחי אל םירבד ברב׳ םג ךא

 ׳הק :תובא יקרפל תלהק ןיב םיימעפ רשקמ הבר תלהק שרדמש ,רבדה ןיינעמו .ח ב תובא ,וכ ז ׳הק
 הפי׳ םע ׳הלחנ םע המכח הבוט׳ אי ז ׳הקו (זי א תובא)׳הקיתשמ בוט ףוגל יתאצמ אלו׳ םע ה ה

 .(ב ב)׳ץרא ךרד םע הרות דומלת
 וירפס ךותמ הדמלנ תרחא ןושלב רוחבל תורשפאבו תואמגוד לש בר רפסמ ףוסיאב שיש תובישחה .7

 םילשורי ,םילהת רפסב המכח יעיקש ;26-22 ימע ,ב״לשת םילשורי ,ןושלל ןושל ןיב ,ץיברוה ׳א לש

 ימע ,המכח יעיקש) תיתאוושה־תינונגסה השיגהמ ץיברוה לש תוגייתסהה ךא .41-40 ימע ,א״נשת
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 בילטוג קחצי

 תדמע םלועל pKm ד א (1)

 רשא םדאה ינבל בוט הז יא גב (2)

 ושעי

 תוחפשו םידבע יתינק ז ב (3)

 יל היה תיב ינבו

 יל הדמע יתמכח ףא ט ב (4)

 יקלח היה הזו ״חמש יבל יכ י ב (5)
 יבל תא שאיל כ ב (6)

 התשו לכאיש םדאב בוט ןיא דכ ב (7)

 ץפח לכל תעו ןמז לכל א ג (8)

 תומל תעו תדלל תע אג (9)

 תושחל תע ז ג (10)

 לכה ,דחא םוקמ לא ךלוה לכה כ ג (11)

 לא בש לכהו רפעה ןמ היה

 רפעה

 ...ךיפ לע להבת לא א ה (12)
 רבד איצוהל

 םיטעמ ךירבד ויהי ןכ לע א ה (13)

 בוט ןמשמ םש בוט א ז (14)

 חור־הבגמ חור ךרא בוט ח ז (15)

 סועכל ךחורב להבת לא ט ז (16)

 םתאנק םג םתאנש םג םתבהא םג ו ט (17)
 דוע םהל ןיא קלחו ,הדבא רבכ

 םלועל

 ךניי בוט בלב התשו ז ט (18)
 ...ןובשחו השעמ ןיא יכ י ט (19)

 המש ךלה התא רשא לואשב

 הדוצמב םיזחאנש םיגדכ בי ט (20)

 ינב םישקוי םהכ ...הער

 תובא יקרפ

 דמוע םלועה םירבד השלש לע חי ב א

 ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא א ב

 םדאה

 ךתיב ינב םיינע ויהיו ה א

 תמייקתמ ותמכח ט ג
 וקלחב חמשה ?רישע והזיא א ד
 תונערופה ןמ שאיתת לאו ז א

 וניבא םהרבא לש וידימלת טי ה

 הזה םלועב ןילכוא

 ,העש ול ןיאש םדא ךל ןיאש ג ד

 םוקמ ול ןיאש רבד ךל ןיאו
 ךחרכ לעו ,דלונ התא ךחרכ לע בכ ד

 תמ התא

 לטומ ותמש העשב והמחנת לאו חי ג

 וינפל

 ..רפע םוקמל ?ךלוה התא ןאלו אג

 בישהל להבנ וניאו ז ה

 טעמ רומא וט א

 םלוכ לע בוט םש רתכו זי ג

 ההובג חורו טי ה

 סועכל השק אי ה

 דובכהו הואתהו האנקה אכ ד

 םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ

 בוט בל :רמוא רזעלא ׳ר ט ב

 לאו ,ןובשחה יפל לכהש עדו בכ ד

 תיב לואשהש ךרצי ךחיטבי

 ךל סונמ
 םייחה לכ לע הסורפ הדוצמו זט ג

 המדק םייתשה ןיבמ הריצי וזיא קפס ונל ןיאש ןוויכ הברדא — ונלש הרקמב הפקת הניא (35-33

 .יתאוושה־ינונגס סיסב לע םג ונרקחמ תא ונינב
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 הרות לש המכוחו תובא יקרפ ,תלהק

 תלהק
 םדאה

 ...טעמ הב םישנאו די ט (21)

 םכח ןכסמ שיא הב אצמו וט ט (22)

 היוזב ןכסמה תמכחו זט ט (23)

 הלא לכ לע יכ עדו ט אי (24)

 טפשמב םיהלאה ךאיבי

 ךיארוב תא רכזו א בי (25)
 רמאת רשא םינש ועיגהו א בי (26)

 ץפח םהב יל ןיא

 רישה תונב לכ וחשיו ד בי (27)

 ארי םיהלאה תא גי בי (28)

 תובא יקרפ

 לדתשה םישנא ןיאש םוקמבו ה ב

 שיא תויהל

 לדתשה םישנא ןיאש םוקמבו ה ב

 שיא תויהל

 םדא לכל זב יהת לא גד

 עידוהל עדיל ...םייחהו בכ ד

 ןודל דיתע אוהש עדוהלו
 םירבד השלשב לכתסה א ג

 רבעו תמ ולאכ האמ ןב אכ ה

 םלועה ןמ לטבו

 חושל םיעשת ןב אכ ה

 םכילע םימש ארומ יהיו ג א

 תורעה

 םילמ המכ 8.׳ארקמה תורפסל הילמ רצואבו הנושלב הבורק׳ תובא תכסמש רמאנ רבכ

 הארוהב אקווד תובאב תועיפומ הנשמה ןושלל ארקמה ןושלמ ןתארוה תא ונישש

 10.הנשמה ןושל ךותב םג המצעל םוקמ תעבוק תובא תכסמש הארנ ןכל 9.תיארקמה

 לעפתנ/לעפתה ןיינבב מ״וק הנשמה ןושלב 11.׳תמייקתמ׳ ןאכ השוריפ ׳תדמוע׳ (4)(1)

 ידיל אב׳ ,׳עצבתמ׳ ,׳רמתשמ׳ :ללוכ יטנמסה הדשה .תובאב ןהמ שילש ,םימעפ 27 עיפומ

 ׳דמוע׳ םיפוליחה הארו .ןאכ הארוהה איה הנורחאה הארוההו ,׳דמעמ קיזחמ׳ ףאו ׳יוטיב

 ׳ץרא׳ הלמל הליבקמה איה הנשמה ןושלב ׳םלוע׳ .רתא לע הנשמה לש די־יבתכב ׳םייק׳

 12.׳[תלהקמ] קוספה דהדהמ [תובאב רמאמל] עקרבש ןכתיו׳ :עיצה טיברש .ארקמב

 ונקוספ תא איבה אל אוה ךא ,׳םידבע׳ ושוריפ תובאב ׳תיב ינב׳ש דמלמ ריעה רבכ (3)
 תוחפשו םידבע הברת לא׳ :ךכ רמאמה תא שריפ ירטיו רוזחמ לעב הנהו 13.ךכל היארכ

 .ונקוספ םע רשקל זמור הז שוריפו 14,׳ךתיב ינב תויהל םמוקמב םיינע אבה אלא ךתרשל

 ,׳חוורה׳ אוה ׳יקלח׳ תלהק יפל .טכ כ בויא :האר ,׳הנמ׳ ,׳לרוג׳ ושוריפ ׳קלח׳ (5)

 .111 ימע ,(5 הרעה ,ליעל) דומלתה תורפסב םינויע :ךותב ׳הנשמב תלובקתה׳ ,דמלמ צ״ע .8

 ימע ,(םש) דומלתה תורפסב םינויע :ךותב ,׳תובא תכסמ לש הנושלל׳ ,דמלמ צ״ע חיכוהש ומכ .9

245-238. 

 היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ,׳תובא תכסמ לש הנושלו היתואחסונ׳ ,טיברש ׳ש :האר .10

 תפקשמ תובא תכסמ׳ש העיבקה ךא .24-15 ,7-6 ימע ,ו״לשת ןג־תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש

 .וניניעב איה ההומת (6 ימע ,םש)׳תרבודמ תיתורפס ןושל

 .386-383 ימע ,(ז״משת) איק ,ארקמ תיב ,׳םייקתהל=״דמע׳״ :ירמאמ האר .11

 .29 ימע ,(10 הרעה ,ליעל)טיברש .12

 .243-242 ימע ,(9 הרעה ,ליעל)דמלמ .13

 .468 ימע ,ג״פרת גרעבנרינ ,ץיוורוה ׳ש ךרע ,ירטיו רוזחמ .14
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 בילטוג קחצי

 ןוצר עבש אוהש ימ וניא רישעה ,תלהק לע ךמתסמ ןכא תובא םא 15.רבדב החמשה ונייה

 .ורשוע איה איהו וקלחב הלפנ החמשהש ימ אלא לודג קלחב

 לעיפ והז .ןאכ קר לעיפ ןיינבבו ,ארקמב םימעפ שמח אצמנ (שאונ) לעפנב ש״אי (6)
 .(תרזוח הלועפ)ןבומ ותואב (שאייתה) לעפתהל הוושה ,(דמוע לעופ) בצמב יוניש לש

 ןושל ינצינמ ןהש ארקמב לעיפ תורוצ לש המישרל ש״אי תא ףיסוהל ןכ םא רשפא
 ,ונלש הרקמה תא איצוהל .לעפתה ןיינבב םימעפ שולש העיפומ הלמה הנשמב 16.הנשמה
 .יתכלה גשומ אוהו הדיבאה ןמ שואיי לש רשקהב דימת אוה הנשמב שומישה

 הרותב ,תאזה הליגמב ׳אנש היתשו הליכא לכ׳ :הצילמכ ונקוספ תא וניבה ל״זח (7)

 תלבקל יוטיב אוה תובאב ׳הזה םלועב םילכוא׳ .(וכ ב הבר תלהק)׳רבדמ בותכה ט״עמבו
 ׳ןילחונו׳ הלמה םג .(ב א האפ ,הנשמ)׳הזה םלועב םהיתוריפ לכוא םדאש׳ :הוושה ,רכש

 .רכש תלבק לע הרומ (׳אבה םלועל ןילחונו׳)ונתנשמ ךשמהב

 ׳לכל׳ 17.תובא יקרפמ תאזה הליבקמה לע ךמתסה הז קוספל ימראה םוגרתה (8)

 ןושלב ומכ ׳רבד׳ תארוהב תלהקב ןאכ אב ׳ץפח׳ וליאו ,׳םדא׳ ונייה ,׳רבג לכל׳ םגרותמ
 .האבה האבומב הארו ,ארקמ לש וטושפ הז ןיא ךא 18.ל״זח

 רבדו׳ תמגוד ,השועל הבוט הצעכ םינמזה לע רישה תא ושריפ אלש םישרפמ שי (9)

 ׳ןמז לכל׳ 19.שארמ רזגנ לוכה יכ לע שואיי תאירקכ אלא ,(גכ וט ילשמ)׳בוט המ ותעב
 לע׳ שרפתמ ׳תדלל תע׳ :ןאכ יוטיב ידיל אב הז ןויער .תואיצמה חרוכ אוה (א ג ׳הק)

 השועה ןורתי המ׳ :רישה םויס םע דימ ,ט ׳ספמ עויס לבקמ הז שוריפ .׳דלומ התא ךחרכ
 ?ויצמאמבו םדאה תמזויב עצב המ שארמ רזגנ לוכהש רחאמ י ׳למע אוה רשאב

 יגהונ לע תזמור ׳רבדל תעו תושחל תע ,רופתל תעו עורקל תע׳ תועלצה תוכימס (10)

 20.םיבותכה הכלהה תורוקמל ומדק יאדווש לארשיב תולבאה

 ליעל ,ש״אי :הוושה) םירחואמה םירפסל דחוימ ל״הב לש לעיפב שומישה (12)

 הנשמה ןושלב וליאו .ארקמה ידבור לכב אצמנש (יוכו להבנ) לעפנל דוגינב (6 האבומ

 .ל״ הב שרושל תפסונ המגוד ןיא

 אב ׳בוט םש׳ ףוריצה ןיא םנמאו .׳בוט ןמשמ בוט םש בוט׳ הארנכ ןיבהל שי (14)

 .׳רפסמ ןיא ימי םש תבוטו׳ גי אמ ארימ ןב הארו ,ונאצמ ׳ער םש׳ ךא ארקמב

 ונללכ אל ךא ,׳חור ךראו עונצ יוהו׳ :א ו תובאב עיפומ ׳חור ךרא׳ ףוריצה םג (15)
 .הנשמה לש הרקיעמ וניא אוהש ינפמ הז קרפמ תואבומ

 דוגינה .׳סועכל השק׳ יוטיבב הנווכה וזו ,(סועכל)׳רהמת לא׳ ועמשמ ׳להבת לא׳ (16)

 .ט-ז ׳ספב םש ורכזנש םירבדל הנווכהו ,׳םייחב ךקלח אוה יכ׳ :ט ט ׳הק ןכו .15
 תאז העפות .164-160 ימע ,ד״כשת םילשורי ,הנשמה דוקינל אובמ ,׳בצמב יוניש — לעיפ׳ ,ןולי ׳ח .16

 .יוכו ׳וטעמתנ׳ רשפא םמוקמבש (י י)׳ההק׳ ,(גי בי)׳וטעמ׳ :תלהק רפסב דוע תאצמנ
 .3 הרעה ,וט ימע ,ג״לשת םילשורי ,(ארקמ תעד) תלהק ,דובכ־רז ׳מ . 17

 .34-32 ימע ,(ו״כשת)ל ,וננושל ,׳םהיתושרדבו ל״זח ןושל לש הקיטנמסב םינויע׳ ,יתפרצ ע״בג .18

 .׳ול ןכומ אוה רשאל םדא עעונתי תעה אובבו ,םה םיבוצק םיתעה לכש׳ :ונקוספל ע״באר ןוגכ .19

G. A. Barton, Ecclesiastes (ICC), Edinburgh 1908, pp. 100-101 .20 
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 הרות לש המכוחו תובא יקרפ ,תלהק

 .׳דבאל השקו עומשל רהמ׳:בי ה תובא םג הוושהו ,(סועכל)׳חונ׳ אוה ןאכ ׳השק׳ לש

 21.הזה רבדכ ונאצמ אלו ,(גי ה תובא)׳סועכל רהממ׳ יוטיבה תא איבמ טיברש

 .תואבומה יתשב שלושמה הנבמל םג בל םיש ׳םלוע׳ו ׳האנק׳ לע הרזחל ףסונב (17)

 .(ותשאל אניק ,תואנק תחנמ) הטוסה יניד רשקהל ץוחמ הנשמב העיפומ הניא ׳האנק׳

 ׳בוט בל׳ .תובא תכסמ ךותב ארקמה ןושל לש הקיטנמסל הרורב המגוד ונינפל (18)

 םגו תלהקב םג ךכ .good-hearted ושרפל ןיאו ,׳וקלחב חמש׳ ,׳ןוצר עבש׳ ושוריפ

 22.תובא יקרפב

 יוטיבה םג .ונקוספ דגנ ןווכמכ הארנ ׳ןובשח יפל לכהש׳ .הנשמב ןאכ קר ׳לואש׳ (19)

 תיב לא םדאה ךלה יכ׳ ;׳ומלוע תיב׳ לקשמ לע יונב הנשמב יאדיחי אוהש ׳סונמ תיב׳

 .(ה בי ׳הק)׳ומלוע

 ינב׳ ,׳םדא׳ םוקמב ,ארקמה ןושל ךרד לע אוה ׳םישנא׳ ,׳שיא׳ב שומישה (22)(21)

 ׳םישנאל ויהו וקזחתה׳ םיקוספה תא דחוימב ריכזמ תובאב רמאמה 23.הנשמב ליגרה ׳םדא

 לשמה תיצמתכ הארנ ולוכ םגתפה ךא ,(ב ב א״למ)׳שיאל תייהו תקזחו׳ ,(ט ד א״מש)
 .תלהקב ןכסמה םכחה לע

 ,וריע תא ליצה םכח ןכסמ ותוא :עקרב דמוע תלהקב לשמה םדוקה הרקמב ומכ (23)
 .8 האבומ ,ליעל הארו .׳העש ול ןיאש םדא ךל ןיאש׳ רמאמה ףוס תא ךכב תמיאו

 ,רמא ינכיסד ל״ביר׳ :ונקוספל הבר תלהקב רבכ רשקנ הנשמל קוספה ןיב רשק (25)

 ךראב ,החורס החל וז ךרוב .ךארוב ,ךראב ,ךרוב .תחא הבית ךותמ איבקע שרד ןתשלש
 .׳ןובשחו ןיד וינפל ןתיל דיתע התאש ה״בקה ה״ממ הז ךארוב ,העלותו המר וז

 .ןאכ קר הנשמב ׳חושל׳ (27)

 תונקסמ
 .תוריהז הנשמ טוקנל ךרטצנ הלוקש הרוצב תובאל תלהק ןיב םיעגמה תא ריבסהל ונאובב

 .ילשמ ןוגכ רחא רפס לכ םע םירשקהמ רתוי םיקודה תלהק םע םירשקהש רמול ונאב אל

 ,ילשמ ךותמ םה העברא ,תובאב םיטטוצמה ארקמהמ םיקוספה רפסמ יפל טופשל םא
 םירמאמ ןיב תדחוימ הקיז שיש םינעוט ונא 24.דחא שרופמ טוטיצ ףא ןיא תלהקמ וליאו

 וא) םהירבחמשכ ורצונ הלא םירמאמ יכו תלהקב םימיוסמ םיקוספל תובאב םימיוסמ
 .הז רפסבש םדא לכמ םכחה ירבד רבע לא טבמ םיפיעמ (םהיכרוע

 יתש ןיב ןושלו ןיינע ירשק יכ ,ונירבד תליחתב ונעט רבכש המל רבעמ ,רמול ןתינ

 .24 ימע ,(10 הרעה ,ליעל) טיברש .21

 .241-240 ימע ,(9 הרעה ,ליעל) דמלמ .22

 .22 ימע ,(10 הרעה ,ליעל) טיברש .23

 :האר ,תובא ירמאמב םיבותכה שרדמ םג שיש רובסש ימל תובישח לעב אוה תובאב םיקוספה רוקמ .24

 השיש קר תובא יקרפ תשמחב םיטטוצמה םיקוספ 32 ךותמ .269-268 ימע ,(4 הרעה ,ליעל) רנרל

 וליאו .(טיק :זל) םילהתב המכוח יקרפ ךותמ םיינשו ילשממ העברא :המכוחה תורפס ךותמ םיאב

 ,269 ימע ,(םש)רתל בתוכש יפכ .ילשממ םתיצחמ ,םיקוספ 36 איבמ תרחואמ אתיירב אוהש ו תובא

 םיזומרה וא שרופמב וב םיאבומה םיקוספה רואל שרדמכ תובא לש ודמעמ תא קודבל םוקמ שי

 תושרד לע .וניארהש תוליבקמב יוטיב ידיל אבה תלהק לע יומס שרדמ ןיעמ תובאב שי ונתעדל .וב

 'Midrash as Biblical Philology', JQR, 75 (1984), pp. 161-168 :ירמאמ האר תויומס
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 בילטוג קחצי

 ׳י חינה ךכ .דחא ןמז קרפב ורצונ תובא יקרפו תלהקש ינפמ םה םייעבט ךא תוריציה

 אוה ,רכו ׳הרותל גייס ושע׳ ,תובאב ןושארה רמאמהש ותרעשה תא ססבל ידכ ןידלוג

 :תלהק לש ופוסל הבוגת

we assume that the authors of the saying in Abot 1:1 began to function... 

that group of יריישמ about fifty to thirty years before Simeon, who was 

Men. And that date fits most admirably with the date of Kohelet... The 

concern reflected by the statement of the Anshe Keneset Ha-Gedolah fits 

best what we know of the religio-intellectual climate and pre-occupations 
of the mid-third century B.C.E. and is to be understood against the 

25.background of Kohelet,s last words 

 לעו ,׳ץק ןיא הברה םירפס תושע׳ ,בי בי ׳הק לש ןכותה לע ססובמ ונועיט בורש ףא

 תא תוושהלמ ןידלוג ססיה אל ,׳הרותל גייס ושע׳ ,תובאב הנושארה הנשמה לש הנכות

 תא וליפאו ,(א א תובא) ׳הברה םידימלת ודימעהו׳ םע ׳הברה םירפס תושע׳ םילמה

 תא ןקתל ןידלוג עיצה .(םש תובא)׳ןינב םינותמ ווה׳ םע (בי בי ׳הק)׳ינב המהמ ,רתויו׳
 לש (!ןקותמה)טסקטל ׳םינותמ׳ ןיב הברקה ךמס לע (׳ןידב׳ םוקמב ׳ןינב׳)תובאב חסונה
 :וא)ינושלה ןחובה אוה עירכמו בושח המכ ךדמלל ,26(׳המהמ׳ םוקמב ׳המהמ׳) תלהק

 םיבותכה תא ונילע תוועמ אוהש ,םיטסקט ןיב הברקל ןעוטה יניעב (ינונגסהו ינושלה

 .הז ךרוצל

 רתוי לע תובאב וביגה ל״זח ונתעדל :ונויער תא וניחד אל ,ויתויאר תא וניחד םא ךא

 החנהה יכ םדא רמאי םאו .ךכל תודע איה ונלש תוליבקמה תמישרו ,תלהקב דדוב קוספמ

 תסנכ ישנאל םיכומסה תורודל ,תובא תליחתל קר הנוכנ תפתושמ הריצי תפוקת רבדב

 םיעדוי ונא ןיא ,תישאר :ךכ ול בישנ ,רתוי םירחואמ םיאנת לש תורודל אל ךא ,הלודגה
 תכסמ לש הנושלש ולעה ןושל ירקחמ יכ ונרכזה רבכ .תובאבש םירמאמה ובתכנ יתמ

 לש םהיתומשב ורסמנש םירמאמב רבודמשכ וליפאו ,םייארקמ תונושלל תברקתמ תובא

 .םנושלבו םתרוצב דודל רודמ הפ לעב ורסמנ המכוח ימגתפש ינפמ תאז .םירחואמ םיאנת

 םתסה ןמ יכ ,םרמוא םשב םירבדה תא איבה אל םא ףא ,ןושאר רסומכ ןורחא רסומ ןכל

 חרכהב אל תלהקל הקיז םהב שיש םירמאמ יכ רבדה שוריפו .עודי היה אל רבחמה םש

 .םתוא ורסמש םיאנתה ידי לע ורמאנ

 לע תובא יקרפמ — הכופה העפשה ראתל רשפא קוחר הארנ רבדהש לככ ,תינש

 ?ולוכ רפסה ךרענ יתמו 27תלהק ףוסב חפסנה בתכנ יתמ ונל עודי יכו .תלהק רפס ףוס

25. J. Goldin, 'The End of Ecclesiastes: Literal Exegesis and its Transformation', in: A. Altmann 

158 .ed.), Biblical Motifs, Cambridge, Mass. 1966, p) 150 ימע ,םש האר תיללכה ותנעטלו. 

 ביבא־לת ,תלהק ,גרבזניג א״ח ידי לע העצוה ׳!רהזיה יינב ,טאל׳ ןבומב ׳ינב המהמ׳ האירקה .26

 האירק גרבזניג עיצה (135 ימע) רפסה ףוגב וליאו .(דומע רפסמ ןיא) םינוקיתו תומלשה ,א״כשת
 ,׳ןידב םינותמ ווה׳ ,ןידלוג ׳י האר .תובא תנשמב עיצהש ןוקיתהמ ןידלוג וב רזח הנורחאל .תרחא
 .6 הרעה ,619 ימע ,(ג״נשת)בס ,ץיברת

 'Sof Davar: Biblical Endings', Prooftexts, 11 (1991), p. 220 ירמאמ האר .27
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 הרות לש המכוחו תובא יקרפ ,תלהק

 (גי בי ׳הק)׳רומש ויתוצמ תאו ארי םיהלאה תא עמשנ לכה רבד ףוס׳ קוספב ןיא םולכ

 וישעמש לכ ...ותמכוחל תמדוק ואטח תאריש לכ׳ אסוד ןב אנינח יבר ירבדל םוכיס ןיעמ

 לקשמ לע תויונב ׳עמשנ לכה׳ םילמה ןיא םאה 28?(בי-אי ג תובא)׳״.ותמכוחמ ןיבורמ
 קוספה םג ?(א ב םש)׳תעמוש ןזוא׳ לע הרמאה תא תומכסמו 29(טי ג תובא)׳יופצ לכה׳
 ,(די בי)׳טפשמב אבי םיהלאה השעמ לכ תא יכ ער םאו בוט םא םלענ לכ לע׳ ,אבה

 ג) ׳ןודנ םלועה בוטבו׳ :ונטטיצ ןהמש תוינשמה יתש לש ןושלהו ןויערה תא ךישממ

 םירפסה ינשש חינהל םוקמ שי ,ךכ םאו ךכ םא 30.(א ב)׳םיבתכנ רפסב ךישעמ לכו׳ ,(טי

 .םיבורק ןמז יקרפב םקלחב וכרענ וא ורבחתנ

 תוביסב קר אלו תנווכמ הלועפב םירפסה ןיב הברקה תא תולתל םיפידעמ ונחנא ךא

 ינפמ 31,תלהק תא לכעל ושקתהש םימכח ויה הריפסל תישילשה האמב םג .ןמרג ןמזהש

 דדומתהל הדיחיה ךרדה .םימכחה לש הבשחמה םלוע םע ףירח תומיעב הדמע ותמכוחש

 תונשרפ ידי לע הניכשה יפנכ תחת וסינכהל התיה ךליאו םיארומאה תורודב רפסה םע

 ךותב ;תרחא הדוצב היעבה םע ודדומתה םימכח לש םימדוק תורוד וליאו .המיאתמ
 .תלהק ךותמ םיפוריצו חתפמ תולמ וצביש םה תועדו תונומא אשונב וכרעש תכסמה

 הנבה ידיל ,ורבס ךכ ,ואיבי תובא יקרפב םימש תארי לש םירשקהה ךותב ולא ןושל יזמר

 לע דמליו שרופמ אובי׳ תניחבב ,ומצע תלהק רפסב םיחנומהו םילמה םתוא לש הנוש

 .׳םותסה

 ינפמ אלו ל״זח לש ׳בוטה םעטהו םתונלבוס׳ ינפמ אל 32ןונאקל ןכ םא סנכוה תלהק

 ארקמה ירדסמ ידי לע לבקתה אוה .ךלמה המלשל רפסה סוחיי לש 33׳חלצומה הגשמה׳
 תולאשה תא גיצה תלהק ל״זח יניעב .תודהיה לש הבשחמה תרשרשב תינויח הילוחכ

 .ההימתו לוכסת ךותמ הנעמ ילב ןתוא חינה ךא םייחהו םדאה תועמשמ אשונב תונוכנה

 יקרפב ונע ל״זחו לאש תלהק :׳ומילשהל׳ םימכחל חתפ חתפ רפסה לש השקה הנבמה
 ןונאק׳ ,רתוי בחר ׳ןונאק׳ תריציל סיסכתכ תינונגסה הבריקה תא ןיבהל אופא ןתינ .תובא

 .בי בי ׳הקל םינוקיתו תומלשה ,(26 הרעה ,ליעל) גרבזניג רובס ךכ

 ,תועדו תונומא יקרפ :ל״זח ,ךברוא א״א הארו ,ה״בקה יניעל הארנ לכה ׳יופצ לכה׳ םיניבמ ונא

 וניניעב הומתו ,יאמצע ינמש טפשמ אוה ׳עמשנ לכה׳ ךכל המודב .230-229 ימע ,ו״לשת םילשורי

 ,ג״משת םילשורי ,(ארקמ תעד) תוליגמ שמח ,דובכ־רז ׳מ :לשמל האר :ךכ וניבה אל םירחא המל

 .הז קוספ לע

 :ירמאמ האר ,יער םאו בוט םא׳ ףוריצה אוה ונושל תניחבמ (די בי) קוספה תא רחאל ףסונ םעט

 .43 ימע ,(ט״משת) ה ,ארדיס ,׳תולקלקעל םא לקעל םא עדוי בלה׳

 :(הריפסל 250-220) בר לש ומשב (הריפסל 300-260) תליש ברד הירב הדוהי בר לש ורמאמ ןוגכ

 Sid z. Leiman, The :האר .׳הז תא הז ןירתוס וירבדש ינפמ תלהק רפס זונגל םימכח ושקב׳

,1976 Canonization of Hebrew Scripture: The Talmudic and Midrashic Evidence, Connecticut 

73 .p 

 .132 ימע ,םש :האר ,קיודמ וניא הז יוטיב

 :האר .'Tolerance and catholicity of taste'; 'fortunate accident' ,סידרוג לש םייוטיבה הלא

38 .R. Gordis, Koheleth: The Man and his World, New York 19683, p 
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 בילטוג קחצי

 תלהק רפס ךפה וז ךרדב 34.הפ לעבש הרותה תא םגו תלהק תא םג ללוכה ,׳המכוחה
 35.םימכחה לש םהיתועדו םהיתונומאל אובמה

 קוציל ותרטמ לכש תלהקמ הלמב רזוח שומישל תובא יקרפ ךותמ תפסונ המגוד איבנ
 תא עיבהל ידכ 36ל״מע שרושב שמתשהל הברמ תלהק .העודי הלמב השדח תועמשמ

 שקובמה ןיא ,תלהק ןעוט ,בורל ךא .ושקובמ תא גישהל םדאה לש דימתמה ןויסנה
 רכש לע רבדל ל״זחל חתפ חתפ הזה םלועה ייח רחא ףדרמב תלעותה רסוח .די גשיהב

 הרותה דומיל לש הדשל ׳למע׳ לעופה תא וקיתעהו םימכח ואב ?דציכ .אבה םלועל שנועו

 37:׳רבד גישהל ידכ תדמתמ העיגי׳ ,תלהקב וז הלמל שיש יבויחה טביהה לע םססבתהב

 יפכ סדליי׳צ דראבירב םע ההוזמה ןונאקה תרוקיב תלוכסא לש םיקומינל המוד ונלש ןועיטה
 J. Barton, Reading the Old Testament, London 1984, pp. 92-93: 'What the לצא םיאצמנ םהש

canonical method can do is to establish what meanings a given text can have within a given 

canon, and... how these meanings would change if the limits of the canon were differently 

'defined. המלש ילשמ רפס תא םג ליכמה ילותקה ןונאקב ,ןומראב ףיסומ ,ןכל (Wisdom) ובו 

 ׳Qoheleth's .תלהק הלעהש תולאשל תובושת תתל המלש ילשמ רפס אב ,שפנה תוראשיהב הנומאה

insistence that man and beast have the same empty fate [must be understood] as the question 

 תלהק תא םג ללכ םיאנתה תפוקתב ׳המכוחה ןונאק׳ םא .to which Wisdom provides the answer׳

 הוושה .ןושארל הנעמ ינשב וארו דחא רשקהב הלא םירפס ׳וארק׳ ל״זחש רבדה שוריפ ,תובא תא םגו

 לכב יזכרמה ןויערה׳ :ז״לשת םילשורי ,לארשיב תושרדה ,ץנוצ ל׳׳י לש ורפס תחיתפב קבלא ׳ח ירבד

 אל םלועמו הפ לעבש הרותב הכשמה תא האצמ בתכבש הרותה ...הלוכ הרותה תודחא :אוה רפסה

 תורפס ןיב לדבהה תא תושיגדמה תודמעל דוגינב ןבומכ תאז לכ .(21 ימע ,םש)׳תרשרשה הקספנ

 .3 הרעהב ליעל ואבוהש ל״זח תורפסו ארקמה

 אוה .ל״זח ירבד תא םאותש רסומ רפס תלהק רפסב האר (1089-1038)תאיג ןבא הדוהי ןב קחצי יבר

 ךרד לע ארקמה תונשרפ׳ ,ןומיס ׳א לצא ורואית האר ,׳תושירפה רפס׳ םשב תלהק לע ושוריפל ארק

 .102-101 ימע ,ב״נשת םילשורי ,טראנייב ׳ח ךרע ,דרפס תשרומ ,׳תידרפסה הלוכסאה — טשפה

 !תלהקמ טטצל םיברמ ,ו״סרת ןילרב ,ל׳׳חמר לש ׳םירשי תליסמ׳ ןוגכ רסומ ירפס ,הנבה התוא ךותמ

 יכ׳ תלהקב אורקל ץילממ ותאווצב הנליוומ א״רגהו :תלהקמ קוספב חתופ ׳םיקידצ תוחרוא׳ רפס

 .׳הזה םלוע יניינע ליבהמ םש

 (תלהקו בויא ,ילשמ ,םילהת) המכוחה תורפסב ןהמ 43 ,ארקמב םימעפ 53 עיפומ ל׳׳מע שרושה

 וא ,׳סעכ׳ ,׳ןוא׳ ,׳ןוגי׳ ,׳ינע׳ל ליבקמב אב ׳למע׳ םצעה םש םירקמה בורב .דבל תלהקב םימעפ 35־ו

 םצע םשכ)תובאל קחמ לעופכ ׳למע׳ ןיא הנשמב .תילילש תועמשמ ול ןיא דבל תלהקב ךא .׳אוש׳

 דימת איה תובא יקרפב ותועמשמו (ד ה אעיצמ אבב ,הנשמ ,׳ולמע רכשי :תחא םעפ עיפומ אוה

 :האר .׳הרות לש הלמע׳ איה הארוהה םלוכבו ׳למע׳ עיפומ ילבבה דומלתב תואבומ ששב .תיבויח

 .30-29 ימע ,(10 הרעה ,ליעל) טיברש

 .׳שוכר׳ ,׳ןיינק׳ ,׳ןוממ׳ אוה תלהקב ׳למע׳ שוריפ ,15-13 ימע ,(26 הרעה ,ליעל)גרבזניג יפל םנמא

 תימראב ךא .׳בוט רכש׳=׳אלמע׳ תילבב תימרא עויסב ,׳השיכרו היינק׳ שרפמ אוה לעופה תא

 ,רכש אלו ,׳בוט השעמ׳ וא ׳העיגי׳ תועמשמב תאז הלמב ושמתשה םיארומאה לש תילארשיצרא

 תא ■M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic, Ramat-Gan 1990, p. 411 :האר

 הלמב שומישב גרובזניג בשחתה אל ןכ .תרחא ךרדב ףולוקוס שריפ גרבזניג הב עייתסהש האבומה

 וניבה ךכ ,ונאבהש תורוקמה יפל .(תמדוקה הרעהב האר)׳העיגי׳ השוריפ םש ,הנשמה ןושלב ׳למע׳

 .תלהקב םג ל׳׳זח
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 הרות לש המכוחו תובא יקרפ ,תלהק
 ד)׳הרותב תלמע םאו׳ ;(ב ב)׳רובצה םע םילמעה לכו׳ ;(ד ב)׳למע התא ימ ינפל עדו׳
 38.(ג ו)׳למע התא הרותבו׳ ;(י

 לש הלמעב רכש וחיטבה ל״זח רכש ול ןיאש תלהק לש ׳למע׳ל טלחומ דוגינב ךא

 39.׳רכש םילבקמ םניאו םילמע םהו רכש לבקמו למע ינא ,םילמע םהו למע ינא׳ :הרות

 ?(ח ד)תלהק לש ׳למע ינא ימלו׳ דגנכ אב ל״זח לש ׳למע ינא׳ש רבדב קפס שי םאה
 םהיתובושתל תלהק לש ויתולאש ןיב רעפה םוהת לע רשיג המוד ןושלב עדומה שומישה

 טלוב תופיצרה ךותמ ךא .םינוש הכ םירפס ינש ןיב ףצר שיש םשורה תא קמחו ל״זח לש

 .ודצב ורכש הרות לש הלמע ,תלעות רסח אוה תלהק לש למעה ;ינושה םג

 40.הרותה תמכוחל תיארקמה המכוחה ןיב רשגל דעונ תובאל תלהק ןיב ינושלה ןוימדה

 לכ 41.׳הרות ירבד הפוסו התליחתש׳ תלהק לע םתרמאב ל״זח ונוויכ הזכ ךילהתל ילוא

 וילעש ארוקה תא ריהזהל אלא ואב אל ׳תלהק רפס תא זונגל ושקיב׳ חסונב םירמאמה

 תלהק לש ׳רבד ףוס׳ :הרותה תמכוח לש בחרומה ןונאקה תרגסמב קר רפסה תא דומלל
 .תובא יקרפ לש המכוח תישאר אופא אוה

 .םיאנתה תפוקתמ אוה םג ךא ,ו תובא אתיירבהמ אוה הז ןורחא יוטיב .38

 .ךל ןתיל הברה רכש ול שי ,הרותב תלמע םאו׳ :י ד תובאל ךשמהב אוה ןכו ,ב״ע חכ תוכרב ,ילבב .39
 .ד ב תובא לש ךשמהה תא םג הארו

 Wisdom Piety םינכמ םירקוחהש המכוחה גוסל ונייה .40

 בי !אי-ב א ׳הק) רפסה לש חפסנלו המדקהל ל׳׳זח ונוויכ ,רמאמ לש וטושפל .ב״ע ל תבש ,ילבב .41

 .םש ,(27 הרעה ,ליעל)ירמאמ :האר ,(די-ח
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