
החכמה* ספרות בראי מאוגרית כרת עלילת

גרינשטיין )אד( אליעזר

גרינפלד יונה חיים פרום׳ של לזכרו

 העתיקה, אוגרית היא שמרה, בראם שנתגלו האפוסים שלושת מבין שניים
 אחד לו. זכה העלילה במהלך אך יורש בן לו היה שלא מלך על מספרים
ל הללו, המלכים א  המקראית בתקופה גם מפורסם היה שמו, (Dana’ilu) ת

 שמעיד כפי קדם, ימי של הגדולים החכמים כאחד שנים במאות לו המאוחרת
 סתום כל מדניאל[, ]קרי: מדנאל אתה חכם ׳הנה צור: מלך נגד יחזקאל משא

 הרבית ברכלתך חכמתך ברב חיל...; לך עשית ובתבונתך בחכמתך עממוך! לא
׳ . כח, )יחזקאל חילך״. ) ה -  החכמים, בין עזם לעצמו שקנה דנאל, לעומת 1ג

 (,Kirta) כרת הוא שהוזכר, השני האוגריתי באפוס מרכזי מקום התופס המלך
 קווים עליו המסופר בסיפור לגלות ניתן אף־על־פי־כן, ביניהם. זכר לו אין

הקדום. התיכון המזרח בספרות החכמה את המאפיינים
2הסיפור. את בקצרה נסכם כרת, שבעלילת החכמה ליסודות נידרש בטרם
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 לעולמה. הלכה היא אף ואשתו בניו, כל עליו מתו שכן ואלמן, שכול אב כרת,
 אבי־האלים, נרדם. אשר עד ובוכה מיטתו על המלך שוכב הכבד, אבדנו מחמת

 לבעל, קרבן להקריב לו מציע הוא צרתו. מקור את ומברר בחלום אליו יורד אל,
 צבא לגייס כרת על מכן, לאחר זבח. לזבוח לאל לו וגם והמלחמה, הסערה אל

 מהלך אותם ולנהוג — ונכים נשים לרבות — עירו אנשי כל את הכולל עצום
 לו להיות הראויה נסיכה למצוא עתיד הוא ובה אדם העיר לעבר ימים שבעה

בנים. לו ללדת והאמורה לאישה
 את אל אבי־האלים לו גילה שבו חלום שחלם מיד ומגלה מתעורר כרת

 בדיוק הדברים את מבצע כרת חדשה. משפחה לעצמו להקים הדרושים הצעדים
 אדם העיר על מצור כרת שם שקיבל, ההוראות ועל־פי אל. לו שהורה כפי

 בן־נון יהושע של למעשהו בדומה בעיר, שפגע בלי תמימים ימים לשישה
 פבל הוא אדם, מלך מתעורר השביעי ביום 3ימים. שישה יריחו את שהקיף

(4(Pabuli ובלבד — אוגרית בלשון ׳שלמים׳ — שלום מתנות לכרת ומציע 
 המלך, בת את נסיגתו תמורת דורש כרת אולם, אדם. את ויניח אחור שישוב
 הנסיכה, מן אדם אנשי נפרדים בררה בלית (.Huraya)חךי_ והיפה הטובה הנסיכה

לביתו. כרת אחר הולכת והיא
 את המזכירה — אלים של גדולה קבוצה כרת של לביתו באה שובו, עם

 בכבודו ה׳ הסיפור, בהמשך שמתברר כפי ה׳אנשים׳)שהם, שלושת של ביקורם
 לברך — 5יח פרק בראשית, בספר ושרה אברהם אצל ממלאכיו( ושניים ובעצמו

 אבי־האלים את מזמין בעל האל בנים. להם ולהבטיח והמלכה המלך נישואי את
ל מבטיח ובדבריו לברך,  את מציין והוא בנות, ושש בנים שני המלכותי לזוג א
 אחד, שמצד בכך תמיהה מעוררת ואף דופן יוצאת אל של ברכתו כולם. שמות

נה!צבו הבכור, שהבן מציין הוא מצבת את שיציב הבן דהיינו, (,Yassibu)המכו
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 וסימן אות — 7וענת עשתורת הפריון, אלות חלב את יינק הוא 6מותו, לאחר אביו
ל מבכר האחר, הצד מן ואולם, אביו: תחת למלוך שעתידו  הצעירה הבת את א

 במעמד אותה ומציב האחרים על־פני ׳שמינית׳, דהיינו, ת׳תמנת, היא ביותר,
 הזה המסקרן לעניין נחזור הממלכה. את לרשת העתידה היא־היא כאילו הבכור,

הדברים. בהמשך
 יכול היה והסיפור שנים, שבע בתוך נולדו הילדים שמונת כל מקום, מכל

 דרכו באמצע כה. עד דילגתי שעליו אחד דבר אלמלא סיומו, אל בכך להגיע
 מהוראותיו כרת המלך סטה אדם, הרחוק יעדו לעבר חבר, המכונה מעירו,

 ושם אל. של רעייתו אשרה, לאלה המוקדשים המקדשים לאחד ונכנס אל של
 )בראשית אל בבית יעקב של נדרו את מעט לא המזכיר נדר, לאלה נדר הוא
, כח, ) ב כ -  הרצויה כלתו את להכניס לו ותאפשר דרכו את תצליח האלה שאם 8כ

 — 9בזהב משקלה שלושה ופי בכסף משקלה שניים פי ייתן הוא ביתו, לתוך
 מצופים ממנו שלישים ששני היפה הכלה של בדמותה לפסל הכוונה שמא או

 מן חיתי בטקסט המוזכר דומה לנדר בהקבלה זהב, מצופה השלישי והחלק כסף
10באוגרית. האפוס שנכתב לאחר שנה וחמישים מאה רק השלוש־עשרה, המאה

(.KTU 1.17 i 26-28)אקהת בעלילת דנאל של העתיד בנו על הנאמר את השווה 6
7 26-27 k t u  1.15 u. ׳אשרה׳ הגרסה מצויה כה עד שנתפרסמו הטקסט מהדורות בכל 

 בידי שנעשו הטקסט, של והמשופרים החדשים התצלומים בדיקת אבל ׳עשתרת׳; תחת
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 שילם לא שנים שבע שבמשך כיוון בעלילה. המפנה נקודת הוא זה נדר
 את ניגעה היא הנדר, דבר את שכחה לא שאשרה ומכיוון נדרו, את כרת המלך
 שגרמה ממש אנושה במחלה — שכחה — השכיחה המחלה מן הסובל המלך

 את להמליך יש שמא או למלוך המלך היוכל :בממלכה ולדאגה בארץ לבצורת
 שונה לדאגה גרם המלך של הקשה מצבו 11תחתיו? יצב, כרת, של הבכור בנו

 הצעירה הבת ואחותו (,Ilha’u) א לח א הוא המלך, של הצעיר בנו ביתו; בקרב
 בעיניהם שהוא שהמלך, כך על ותמהים לאביהם יתרה חיבה מגלים ת׳תמנת,

למות. נוטה אל, העם בעיני אף ואולי
 מחומר יוצר הוא אל. אבי־האלים, מאת הפעם, גם באה, המלך של ישועתו

 קסמים באמצעות המחלה את המלך מן שתסיר עזרה, נקבה, ממין גולם מעין
 מן הזה הסוג מן יצירות לבין זו יצירה שבין הקרבה על החוקרים עמדו )כבר

 וחוזר מבריא כרת (.12ב פרק שבבראשית הבריאה מעשה לרבות הקדום, המזרח
 ולרוע הפליאה למרבה יצב, המלך, של הגדול בנו אבל המלוכה. כס על למושבו

 אל לגשת דווקא הזאת בעת ובוחר המלך של להבראתו כנראה, מתכחש, מזלו,
 בידיו)ההקבלות המלוכה את להפקיד ממנו ולדרוש ברשלנות, להאשימו אביו,

 כרת (.13במחקר צוינו מלכים, בספר כמסופר דויד, בן אדוניהו של למרידתו
 הטקסט מסתיים בזה נמרצת. קללה אותו ומקלל בנו של ליהירותו קשות מגיב

 של עלייתו על לספר הסיפור המשיך האם השאלה, לגבי הדעות חלוקות ששרד.
 הבכורה ברכת את שקיבלה הצעירה בתו של עלייתה על אפילו או הצעיר הבן

 שיבתו עם הכללי הסדר הוחזר שבו הזה, בשלב הסתיים שמא או 14מאבי־האלים;
15? המתקומם התבען של ובהשפלתו לתפקידו המלך של

 מעמדה של בחשיבותו למעט ואין למדי, מורכב סיפור היא כרת עלילת
 16בהם. עוסקת שהעלילה הבולטים הנושאים אחד שהוא המלוכה, של הלא־יציב

המעורר סיפור סיפורנו, של האנושי הפן על לוותר אין אחרת, ראיה מזווית אבל,
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הדמעות יבשו ובטרם בבכייה מתחיל שהסיפור כיוון ושלב שלב בכל רחמים בנו  
מי העלילה. כל לאורך תמונה אחר בתמונה כלשהו מסוג בכייה ונשנית חוזרת  

שיתבונן הראוי מן ולטבע, אנוש, לבני לאלים, ויחסיה המלוכה במוסד שמעוניין  
ובירידות בעליות שמעוניין מי אבל, 17מלך. בתור כרת לגיבורנו שקורה במה  

משפחתו את שאיבד אדם בן בתור כרת במלך יתבונן גיבורנו, של הנפשיות  
בשני ושהתאושש אחר, במקרה מחלה מחמת המוות לסף ושהגיע אחד במקרה

,8. ים זרת המקר ים בע יכת האל ו ובתמ י ו חבר וקרובי  
וכל יק נ ותר להעמ ן י י בפ וש נ ל הא וס ש נקוט אם האפ ודת את נ בט נק המ  

ל ות ש , ספר ותה החכמה וגה א ית ס ות וסקת ספר ות הע י ים האדם בבע גם ולעת  
. ן נ ו ונתי אין בפתר יע כו יתן להצ ות שנ וס לרא י באפ ית וגר ור הא י סיפ ידאקט ד  

ובהק גלם מ ו המ וכ ים את בת יים המסר נ י ולת האופי כמה לאסכ ל הח זרח ש המ  
, ום י הקד יע כפ י רד פון גרהארד שהצ ור לגב וסף סיפ ו י ו 19ואחי יה ן ושמר ו טלמ  

י ילת לגב . מג ובר 20אסתר יטה מד ל זו כגון בש ׳ר ש , רוג יהה וייבריי ז ות ש וד יס  
כמה וך ח ור בת יפ ורכב הס ושת על המ ו יר ות ל מלכ ן שעה דויד ש י גמה שהבח במ  

ית יט ול לטת הפ ו . הש יע כן 21בו ים על וייבריי הצב ן הדרכ ות שבה ימ ות מדג י ו הדמ  
ור יפ וב — בס יקר את — ולרע לט ות ע ות העצ וצע ות המ כמה בספר בכלל הח
י ובספר בפרט משל . 
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ים גמ ים פת י ולא ומשל ור ות הרה לשהם הג וקם פרט כ ו אחד לפאראד  בני שהעל
: כרת ים וב , כרת הט נחשב המלך ן ה י , כמע יתכן אל ות הי ימ  22האדם? ככל ש

יבה ית חש וקסאל נת אכן פאראד י י ות את מאפ . ספר וח 23החכמה ו וקס ר  הפאראד
והלת בספר ית וביצירה 24במקרא ק , הבבל ו־שיח המבדרת ן בין ׳ד ו , אד ׳ ו  25לעבד
וא י וה ו ו מצ יל י בספר אפ גמה משל ו : כבד זאת ה

ן אל יל תע , כס ו ולת וה פן כא ו תש . גם ל אתה
נה יל ע , כס ו ולת י חכם יהיה פן כא )משל ו י נ י , בע . כו ) -ה ד

, ו אין אבל ומ י ל בק וקס ש ילת אחד פאראד ירה כדי כרת בעל ירה להגד יצ יש כ  ש
יקה בה ית ז ות . משמע לחכמה

ו אולי נ ירת וא חת ות למצ וד כמה יס ילת ח יא כרת בעל ית ה וטע . מ יקרה  מה מע
כמה עניין יר אצל ח ית? הע וגר , א י למעשה וקר כמה ח ית הח ים המקרא והג  עד נ
ום וק הי ות לעס כמה בספר ל הח ים ש ים המצר וטאמ ופ ותר והמס ו ומה על ול י  ק

ל ות ש זאת ספר . אצל כ ים ום זה אין 26הכנענ ן המק ו כמה בעניין בהרחבה לד הח

KTU 1.16 ii 43-44 22
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יה י ו ות המצ ור ות בצ נ ו י ש ים בכתב נ נע י האלף מן הכ נ י הש . לפנ ירה מן אך 27הספ  
ן , הדי ים כי לציין ופר יר הס ית בע וגר ופת א זה בתק נ ו וחרת הבר ו המא ות עסק בספר  

כמה ות לא הח יהם פח ית י מעמ ז ות במרכ יה התרב וטאמ ופ . במס ים וק 28ובמצר יס ע  
בטא זה ידת רק לא הת ו חכמה יצירות בלמ נתחבר ית ש וצר בב י , ה י גם אלא הבבל  

ים ור יב ים בח י ומ וג מן מק . הס ן הזה כמה יצירות מספר מבי ית הח גר ו ן מא ו בלש  
ית סם האכד ר פ וף נוגיירול ש ות בס נ , ש ים יש י 29הש ים שנ ור יב ים הח ול הם הגד  

ירתם פרי ל יצ ים ש ופר ו הס יה שפעל ור . בס יקה י העת ור הר יב וצג הח ור המ בת  
ו י ות ורא ל ה ו אב ש ומד לבנ יעה לצאת הע נס וכה ל ו יש אר גמת ו יר הן כד בע  

ירה ל הב , ש ים ית , הח ושש ׳ת יר והן ח ר בע מ זרח א , שבמ ום ולא 30סוריה בש  
ז . מרכ יה וטאמ ופ ו 31במס ור ואיל יב ול הח , הגד י ירת השנ יק ש , הצד ובל ור הס יב ח  

יל ירה המקב יצ ית ל ועה הבבל יד ן ׳אהללה ה ו ׳ לאד ום אך החכמה ום בש אינו מק  
, זהה גלה 32לו ו את מ וצא י מ ומ ים המק יל ות במ וחד י פה המ ית לש ית השמ המערב

33. ות וט נק , ה י בו סודן פון הראה שכבר כפ  
, , הלכך ית נ ו ו לפקפק אין עקר ומ י ל בק כמה יסוד ש וס הח י באפ ית וגר הא . 
, ות ניתן ולמעשה ילת לגל ים כרת בעל ים מסר י נ י ות האופי כמה לספר בכלל הח  

ים ואף ים מסר ותפ י מש יד ות לשר כמה ספר ו הח נתגל רה בראם ש בפרט שמ . 
ו ות ל דמ יכת המלך כרת ש י ידה ש יכרת במ גת נ ו כמה לס ל הח יק ש ובל הצד הס ,
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ות , דמ ועה , יד ור ג כאמ ו ים בח ופר ית הס גר ו . בא יקה יתה העת ל ראש ילה ש  העל
ירה זכ ו את מ ית ל ראש וב ספר ש ל שסדרה בכך אי ות ש י ו ורענ וקדת פ י את פ  שנ

, יבורים , כרת הג ים ובכך ואיוב ובד . כל להם שא יהם ו בנ , כמ יהם כן נ ים ש יר י  מצט
ים יק ים כצד ובל ול לא על שס ו , ע יהם 34בכפם נ ים וש יהם מאת מקבל וה ים אל  בנ

ים , חדש ול ים חלף כביכ נ . הב ו יבד , שא ילת אין אמת יטה כרת על לת את מבל  שא
יק ו ורע הצד ומדת ל ז הע ו במרכ ל סיפור . ש וב נה אי י ופסת זו, מבח ילת ת  כרת על

ום את י המק ו בין האמצע ל סיפור וב ש י ורה ובין א יפ ל ס י ש ילת נעמ ג , במ  רות
ור יפ י על ס דה מ ב פחתה כל לה שא ובלת והיא מש ות ס יר . ממר ור 35לב יפ  בס

י גרת המשמש העממ , לספר מס וב ושב אי ור י יב וך הג ו בת ושה ואינו סבל ום ע  כל
י ות כד נ , את לש ו וף מצב וא ולבס ל ה ו את מקב י שכר . מאמץ כל בל ו ומת 36משל  לע

, , זאת נה נעמי י ירת שא י ית מצט נ , כצדק וקא ו לת ד וף שכרה את מקב  ורק אך בס
ות וד יהם ה ל למאמצ ות ש . ובועז ר נה יטת למע , לש ילה וטלת המג  האדם על מ

ות י ול אחר ן לפע וי למע . המצב שינ , כרת המלך 37הקשה ועל ו לא אך פ זמת י ו ב  של
י אם כי ו על־פ נת הדרכת ו ו ל המכ , ש ו . אלוהי 38אל

, אם ולם אינו כרת כן ־כך יפה ה ו את כל ות ל דמ יק ש . הצד ובל ו אין הס  סבל
, ושך וא ואין ממ , ה , כל מהרהר ות על עיקר וד גרם מה א ו ש . ל ו , סבל ולם  א

ובדה עצם וא הע ית שה י י מצ ים אל לדבר י ות ומק יקנ י ורה מה כל את בד , שה  לו
יא יא־ה ית ה כמה ראש : הח וה ו י )הש , משל ות ז(. א יתנ י ו צ וצה כז וחד נח י  במ
. ים למלכ
ו אחת י ות ול ל מסג זרח המלך ש ום במ , הקד ך היא ל נה שהמ כמת נה ים מח האל

 D. J. O’Connor, ‘The Keret Legend and the Prologue-Epilogue of Job,’ Irish :השווה 34
1-6 .Theological Quarterly, LV (1989), pp. מפורשת איוב של צדקתו דבר, של לאמיתו 

 שהוא משום כצדיק מצטיין הוא גם שכרת להסיק ניתן אבל, מפורשת. אינה כרת וצדקת
 יצב בנו דברי מתוך שמתברר ומשום ג( ב, ת: א, )איוב איוב כמו אל׳ ׳עבד מכונה

Yassibu),) אנשים כלפי ומשפט בצדק נוהג כרת שהיה הטקסט, סוף לקראת המובאים 
 K.-H. Bernhardt, ‘UgariticTexts למשל: השווה, הצדיקים! המלכים כל כדרך במצוקה

Keret,’ in: Near Eastern Religious Texts Relating to the OJd Testament (W. Beyerlin — 
[ed.]), Philadelphia 1978, pp. 224-225, note j

 !165-164 עמ׳ (,14 הערה )לעיל, פארקר ראה: האלה, הסיפורים שלושת להשוואת 35
197-195 ; 209-207.

 ועל המקרא על — איוב׳ של התיאולוגיה על ׳הרהורים גרינברג, מ׳ למשל: השווה, 36
.243-235 עמ׳ ,1984 תל־אביב היהדות,

R. M. Hals, The Theology o 1969 :למשל השווה, 37 f the Book of Ruth, Philadelphia
 S. B. Parker, ‘The Historical Composition of Krt and :ראה באל, כרת המלך של לתלותו 38

(,1977) the Cult of El,’ Zeitschrift ftir die alttestamentliche Wissenschaft, LXXXIX 
174 .pp. 161-175, esp. p; (.18 הערה ליונשטם)לעיל, וכן



נקת וע ו המ . בחסד ל , עליון וה ו , הש וגמה י לד יא דבר נב ו ה יה ות על ישע וד  א
ולד המלך ו י ית שי יד: לב דו

נחה ו ו י וח על , ר וח ה׳ כמה ר , ח ובינה
וח , עצה ר וח וגבורה יראת דעת ר ו ו יה ישע ( ׳ . יא, ה ב(

נק נה זה מע ות נם מ , אמ יה ך בציפי ל יעשה יוקירו שהמ ו ו וש ב ימ . ש , תדיר  למעשה
ל רב מספר ים ש ו חכמ ימש ים את ש ור המלכ ועצים בת . י ים 39וסופרים  לא המלכ
ו כמתם על סמכ למה ח )ש להם וצא המלך ש ן בכך י , מ ור הכלל ו ונחז י . אל )  בהמשך
, י אבל , על־פ יאל יד יב הא וך המלך חי זרת למל כמה בע נה הח , מאת שק ים  האלה

י ומרת כפ כמה שא : בספר עצמה הח י משל

ים בי , מלכ ו ו ורוזנים ימלכ :צדק יחקק
ים בי , שר ו נדיבים ישר י צדק שיפטי כל ו , )משל . ח ) ז -ט ו 40ט

י יאל על־פ יד , א ולם זה למה המלך ח ום ש ן חל ו גלה ובו בגבע ו מת י . אל ׳ ה׳  ה
ואל למה את ש י ש ו מה , ותינתן בקשת קש והמלך לו ב ושר לא מ וד ולא ע  כב

ן ולא י ניצחו פט שמע ׳לב אלא צבא , את לש ן עמך י וב בין להב ים ט )מלכ ׳  לרע
׳ . ג, א ו ט( ובת ל תש ימחה המלך ש , את ש וא ה׳ ו נתן וה : ל ו כם ׳לב כבקשת  ח

וך אשר ונבון יה לא כמ יך ה נ יך לפ ום לא ואחר )שם יק ׳ וך , כמ . שם נה יב( ו  התמ
זאת ומה ה י ד ו למך ו לז נ נח ים שא וגש ילת בה פ ור בתח יפ , על הס ו כרת ומ  כשבחל

ו גלה של ו מת י . אל ידי המלך נשאל שם גם 41אל , על־ ו וא למה אלוהי , ה וכה  ב
וא ומה . ה , מבקש ון אבל ן כיו י י ילה שענ כמה אינו העל , אם כי הח ושה יר וחה ה  ד

ושר מיני כל את כרת המלך ים הע וצע ו המ . ורק אך ומבקש ל בנים
יה וטב ה ו לכרת מ יקש איל וסף ב ים על נ נ , גם הב ו כי חכמה י סבל נ  — הש
לה ו נגרם — המח ום ל נטש מש י ש ות שת ות עצ ורסמ ות מפ . בספר  החכמה
לטת העברה ו ותר הב , י נדר היא נדר ה יח אשרה לאלה ש נ ו והז יץ א את החמ

 J. G.:לאחרונה ראה הקדום, במזרח המלכים בחצרות והסופרים החכמים של מקומם על 39
Gammie & L. G. Perdue (eds.), The Sage in Israel and the Ancient Near East, Winona 

1990 Lake, Indiana! המקרא׳, בתקופת ׳הסופריס־החכמים ויינפלד, מ׳ גם: והשווה 
.17-7 עמ׳ )תשנ״ו(, 10 מכמנים,

 M. Weinfeld,ראה: הדויטרונומיסטית, ובספרות דברים בספר ה,זה החכמתי הרעיון על 40
254-257 ;244-247 .Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972, pp

 C. L. Seow, ‘The Syro-Palestinian Context of Solomon’s Dream,’ Harvard השווה: 41
152- 141 .Theological Review, Lxxvn (1984), pp. בספרות אחרים להקשרים להשוואה 

.254-247 עמ׳ (,40 הערה ויינפלד)לעיל, ראה: הקדום, המזרח



 אירוניה מדגיש הטקסט לו. שהובטחו ההבטחות כל שהתקיימו לאחר גם קיומו,
 מימושן לציון אשרה האלה שזוכרת הנדר זיכרון את מסמיך שהוא על־ידי זו

ההבטחות: כל של

שנים, שבע כעבור אזי,
שהודרו, כפי הם כרת בני
שהודרו. כפי חרי, בנות אף

נדרו, אשרה וזוכרת
KTU 1.15 iii)42 22-26)שבןועתו[ האלה,

 קוהלת לדוגמה, ;החכמה בספרות למדי נפוץ דבר היא הנדר קיום של חשיבותו
: ה, ה - ג

לשלמו, תאחר אל לאלהים, נדר תדר כאשר
שלם. תדר אשר את בכסילים, חפץ אין כי

תשלם. ולא משתדר תדר לא אשר טוב
בשרך, את לחטיא פיך את תתן אל

היא. שגגה כי המלאך לפני תאמר ואל
ידיך. מעשה את וחבל קולך על האלהים יקצף למה

, )יח, בן־סירא בספר כה(, )כ, משלי בספר מצויים דומים דברים ) ג כ - ב  כ
, כג, דברים ג! ל, )במדבר התורה בספרי ) ד כ ב-  הקדום המזרח ובקפרות 43כ
 המקראי, בסיפור גם חשוב מקום תופסת נדרים קיום של נחיצותו 44בכלל.

 אבשלום, על הקצרה ובאפיזודה (45יא )שופטים ובתו יפתח במעשה כמו
 שעה נדר לשלם צריך הוא כאילו פנים והעמיד בתחבולה לחברון שהלך

אותה 46ואילך(. ז טו, ב׳ )שמואל שם מולך היותו דבר את להפיץ שהתכוון

 סימוכין מוצאת גינזברג', שהציע ל׳נדר׳, במקביל ׳שבועה׳, דהיינו, פ]לאה[, ההשלמה, 42
עמ׳ (,9 הערה גינזברג)לעיל, השווה: במקצת. קריאה ה׳ל׳ שבהם החדשים, בתצלומים

J. Gray, The Krt Text in the Literature of Ras Shamra, Leiden 1955, גם: השווה ;41
47 .p

 ,עמ (,40 הערה )לעיל, ויינפלד :ראה החכמה, של כדוגמה דברים בספר זה קטע לציון 43
272-270.

 )לעיל, פארקר :174-172 ׳עמ (,14 הערה )לעיל, פארקר ראה: מקורות, ולציון לדיון 44
.700-693 ׳עמ (,8 הערה

.D. Marcus, Jephthah and His Vow, Lubbock, Texas 1986 :השווה 45
 (,21 הערה וייבריי)לעיל, אצל: בסיפור החכמה השפעת של כדוגמה מובאת זו אפיזודה 46

.70 ׳עמ



 טקסט בתוך שמרה, בראס שנתגלתה האכדיות היצירות באחת מתועדת החכמה
:כדלהלן לקח המטיף

sukun kaspa §a mamlti itti ill teleqqi 
mamlta pilahemma pagarka Sullim

;מהאלים חזרה ותקבלו נדרך, כסף את הפקד
47בריאותך. על שמור וככה נדרך, את ירא

 שקיבל לאחר נדרו את שהזניח בכך החכמה עצת את נטש כרת המלך כן, אם
 לא מעולם ידיעתנו, למיטב בראשונה. נדרו את נדר שתמורתן הברכות את

 ובכך האלה את שהרגיז לו התברר כי רמז כל ואין מחלתו, סיבת למלך נודעה
עצמו. על הפורענות את הביא

 מחלתו שבעת בכך גמורה הייתה המלך של ששכחתו להערכתנו אישוש
 ׳נדרי, למענו: נדר לנדור ׳שמינית׳, ת׳תמנת, הנאמנה, בתו על כרת מצווה

 שביקש ייתכן לא KTU 1.16 i.)48 44-45)לכול׳ זהב במתנה, כסף: הקריבי
 לשלמו. ושכח נדר נדר בעצמו שהוא כלשהי הכרה מתוך האהובה מבתו זאת
 כו, לתו׳)משלי ו בא שונה כסיל קאו, על שב ׳ככלב החכמה: בספרות נאמר הרי
 כך אירוני, במצב נמצא והוא נדרו את זכר לא כלל שהמלך להניח, סביר יא(.

 לעניין נחזור כלום. רואה אינו והגיבור האמיתי במצב מבחינים הקהל שאנחנו
דברינו. סיום לקראת מעט, עוד זה

 חמורה. פחות לא אך בולטת פחות שנייה עברה עבר כרת כי למעלה, צייננו
 להתחקות לאדם לו מוטב זאת, ולאור העולם את מנהיגים שהאלים מלמדת החכמה

 רבנו, משה למופת, המורה כדברי ושמאל ימץ מהן לנטות ולא קביעותיהם על
 ימין תסרו לא אתכם, אלהיכם ה׳ צוה כאשר לעשות ׳ושמרתם כח: ה, בדברים

 למשל, שמעיד, כפי החכמה ממקור נובעת זו דויטרונומיסטית נוסחה ושמאל׳.
 מלמדת כן, כמו 49מרע׳. רגלך הסר ושמאל, ימין הט ׳אל כז: ד, במשלי הפסוק

המלך 50יד(. ג, קוהלת ממנו)השווה לגרוע ואין האל דבר על להוסיף שאין החכמה

47 15.10 RS 143-140 ׳עמ (,31 הערה חנג׳יאן)לעיל, אצל: והדיון התעתיק על־פי.
 )לעיל, חדשות קריאות מאמרי, ראה :החדשים התצלומים בדיקת על מבוססת זו גרסה 48

ndr. Xqrb [.] ksp/bm (,7 הערה gnk. w lys. Ikl : 114 '13V.
 כ: יא, יז, כז; ב, דברים ראה: והדויטרונומיסטית, הדבךימית בספרות אחרות לדוגמות 49

 )לעיל, ויינפלד השווה: ב. כב, ב׳ מלכים יב: ו, א׳ שמואל ו! כג, ז! א, יהושע יד: כח,
.339 ׳עמ (,40 הערה

 החכמה: מספרות נובעת היא גם א(, יג, ב: )ד, דברים בספר פעמיים המובאת זו, עצה 50
.265-261 עמ׳ (,40 הערה ויינפלד)לעיל, השווה:



 הוראותיו על ולהוסיף אל של מהוראותיו לסטות נכון אל ראה משומ־מה כרת
 לה ונדר אשרה, של במקדשה ביקר אדם, לעיר מסעו את הפסיק הוא נוספת. פעולה

 אנושות; המלך חלה הנדר, את לשלם ששכח מכיוון גורלית. טעות הייתה זו נדר.
 קרה, וכך המלכות. את ממנו לתבוע ההזדמנות את הגדול בנו ניצל שחלה, ומכיוון
 ולסכל לקללו דבר של בסופו נאלץ יורש, בן מכול יותר בראשונה שביקש שהמלך

מזימתו. את
 יכין וה׳ דרכו, יח#ב אדם ׳לב משלי: כדברי להבין, צריך היה חכם מלך

 בנו 51כא(. תקום׳)יט, היא ה׳ ועצת בלב־איש, מחשבות ׳רבות ט(; צעדו׳)טז,
 המלוכה את שתבע בטקסט מודגש זאת. להבין מוטב היה לו גם יצב, המלך, של

 ktu 1.16 vi) להגיד ומה לעשות מה לו׳ הורתה ׳נפשו עצמו: ביזמת מאביו
.52(.26ff ולהתאים הוא תכניותיו על לוותר לאדם לו טוב כי ממליצה החכמה 

 באחת שמצוין כמו בידיהם, העולם והליכות חיינו כי האלים, לקביעות אותן
באוגרית: שנתגלו החכמה מיצירות

itti dEa ussurama ussuratu 
[i]na tem illma usqa usqetu 

a[wll]utu §[a e]pi[§§a] ramamsa la Idu
 אא על־ידי)האל( נחקקו העולם חוקי

הגורלות נחרצו האלים מטעם
RS.)53 25.130:19’, 21’, 25’) עושה היא מה יודעת אינה האנושות

 אחרים למסרים מיוחדת לב מתשומת גם מרוויח היה כרת, של היהיר בנו נצב,
 את מלהכעיס להסתייג מומלץ ראשית, החכמים. של מדרשם בבית שנלמדו

 נפשו׳ חוטא מתעברו מלך, אימת ככפיר ׳נהם ב: כ, במשלי כאמור המלך,
 יז: ל, במשלי מצוין כך בהורים. לזלזל אסור שנית, יב(. יט, משלי )השווה:

 נשר׳)למה בני ויאכלוה נחל ערבי יקרוה אם, ליקהת ותבוז לאב, תלעג ׳עין
 מזמין הוא יצב, בנו את כרת המלך שמקלל בקללה דווקא? ונשרים עורבים

האל מצטייר המצרית באמנות הראש. את לבנו לשבור חורן אל־הפורענות את

 לסיפורי ובנוגע ;297 עמ׳ (,19 הערה ראד)לעיל, פון עיין: ואחיו, יוסף בסיפור זה לנושא 51
 כן: גם המצריות בהוראות הקבלות יש .66-62 עט׳ (,21 הערה וייבריי)לעיל, עיין: דוד,

 M. Lichtheim, Ancient Egyptian )למשל: 17-14 שורות יט, אמנמופה, הוראות למשל,
157 .Literature, vol. II — The New Kingdom, Berkeley 1976, p;) :והשווה .W. O. E 

47-48 .Oesterley, The Wisdom o f Egypt and the Old Testament, London 1927, pp
.224 עט׳ (,34 הערה )לעיל, ברנהארט השווה: 52
.189-182 עט׳ (,28 הערה חנג׳יאן)לעיל, ראה: לדיון 53



ת ת כרת עליל רי אוג אי מ ת בר רו פ ה ס מ כ ח ה

 המובא האיום של רקעו את לגלות ניתן אולי 54נשר. של בצורה חורן הכנעני
השני(. באלף הכנענים של הספרותית במסורת משלי בספר

 למאמר בניגוד אביו. שעבר עברה אותה עבר כרת המלך של בנו מקום, מכל
, חכם תהי ׳אל משלי, בספר המפורסם  לבצע ביקשו ובנו המלך ז(, בעיניך׳)ג

מצוקה. לידי הגיעו ובכך האלים, של רצונם לפי הייתה שלא אישית תכנית
 את שהעסיקה הגדולה השאלה זוהי האלים? רצון את לדעת יכלו כיצד
 לאדון ׳אהללה הבבלית, ביצירה השאלה נשאלת כך הקדום. במזרח החכמה

:  שבספר החכמה על בשירה וכך 55ודם?׳ בשר האל דרך את למד ׳היכן החכמה׳
:כח פרק איוב,

 בינה? מקום זה ואי תבוא מאין והחכמה
... נסתרה השמים ומעוף כל־חי מעיני ונעלמה
, )פסוק מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים א כ - כג(. כ

 משמש סיפורו היה המעשה, לאחר בה שהבחין עברה על כרת המלך נענש אילו
 אבל, ויחטא. חכמתו את שישכח בשעה הטוב האדם את שיקרה למה דוגמה

 של לזה דומה מצבו כי עולה סבלו, מקור כרת המלך מן נעלם לעולם אם
 ניכר חלק כרת לעלילת גם יש כן, אם 56שחשבנו. ממה יותר איוב הסובל הצדיק

הקדומה. החכמה בספרות
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