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קרני פינחס

 על כוללת ובצורה עקרונית המחבר מצהיר בה דרשה, עומדת קהלת ספר בראש
 הספר שאר של רובו את (׳.11-2 א )פרק האדם של הקיומי מצבו בדבר השקפתו

 לשם המחבר של ודרישותיו חקירותיו ונסיונותיו, ניסוייו כתיאור להגדיר אפשר
 )אני הספר מאמרי ברוב האישי הסגנון מכאן זה. ראשון במאמר הצהרתו הוכחת

 אני ואמרתי אני... וראיתי אני... ופניתי לבי... עם דיברתי לבי... נתתי קהלת...
 לעומת ,2אני...( ומוצא לדעת... אני סבותי נסיתי... זה כל כי... ידעתי בלבי...
 מקום תופסת זו שדרשה מתברר שלפנינו. בקטע האל־אישית הדברים הרצאת
 אלא כולו. הספר של המסר תפיסת על השלכות הנכונה ולהבנתה ומיוחד, מרכזי

 עד לפרשנים נתבררה לא שכוונתו ,8 פסוק נגף כאבן עומד כזאת להבנה שבדרך
רצון. משביעת בצורה הזה היום

 א של הכללי במבנה 8 פסוק של מקומו את לראות מחודש נסיון הוא זה עיוננו
 מהזכרה מפלט אין כך לשם כולה. הדרשה משמעות את - יוצא וכפועל 11-2
 בספר המעיינים התלבטות שיטתנו: לתיאור כבסיס ידועים דברים מעט של קצרה
 והמדומות, האמתיות ההגיוניות, ובסתירותיו הטקסטואליים בקשיים קהלת

 בדבר חכמים למחלוקת יסוד שימשה התופעה הופעתו. עם מיד כנראה התחילה
 המעיינים תהיית פסקה לא הקודש ספרי בין סופית מקומו אושר מאז .3קדושתו

 הסותרים ההיגדים של חומרתם מיתון מלאכת עם יחד ובשורתו. כוונותיו אחר בו
 את לישב כנוצרים, יהודים ומטיפים, דרשנים טרחו ,4ומוסריות דתיות מקובלות
 בין היא, האליגוריסטיקה בדרך מפשוטם דברים הוצאת שונים. באופנים הקשיים

 הבלשנית הגישה התפתחות עם .5זה בשלב הפרשנות של העיקרי המאפיין היתר,
 הצהרותיו שגורמות הגדולים הקשיים שוב צצו פשטנית, פרשנות אל והשיבה

:6שונים פתרונות השמונה־עשרה המאה מאז הוצעו לישובם קהלת. של הסותרות
 שונים זרמים של מיצגיהם בין תלת־שיח או דו־שיח בעיקרו הוא הספר א(

הישראלית. בחכמה
שונים. מחברים מאת שונות יצירות של אסופה אלא הספר אין ב(
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הופרע. המקורי שסדרם בודדים, דפים גבי על חובר הספר ג(
 והערות־קוראים, הערות־עורך נשתרבבו המקורי המחבר דברי לתוך ד(

הדתיות. המקובלות עם דבריו לישב מגמתן שעיקר
 כי ההנחה על ויותר יותר קהלת מחקר מתבסס מאתנו של השלושים שנות מאז

 אותם וסותר דעתו, את הנוגדים ידועים, ומשלים פתגמים לצטט נוהג המחבר
 סתירה נוצרת זאת, לומר בלי כזה ציטוט מביא הוא ולרוב היות מכן. לאחר

 סתום! הנוסח נשאר המצוי הקורא בשביל לתופעה. עד שאינו מי בעיני לכאורה
 מוצדקים, שאינם בנוסח, ותיקונים העברות מחיקות, לבצע מיד נוטה החוקר

 נוהג של ויסודית מקיפה בבדיקה המחבר. כוונת את מסלפים ועל־כל־פנים
 הראה ישראל, שכני של החכמה וספרות והרבנית המקראית בספרות הציטוטים

 אמצעי עוד נזכיר הציטוטים לצד .7קהלת לספר אופייני סממן כאן שיש גורדיס
 בטענת־הנגד המדובר הדיאטריביות! בדרשות והרווח בספר המופיע רטורי

 כדי אלמוני, בר־פלוגתא איזה בפי שם שקהלת (,fingierte Gegenrede)הבדויה
.10 בפסוק שלנו בקטע נמצאת הבולטת הדוגמא .8הוויכוח את להחיות
 בתופעה הכיר כבר הוא עזרא. אבן אברהם ר׳ עם צדק לעשות המקום וכאן

 המדומות הסתירות, את שם מונה הוא .3 ז לקהלת בפירושו בה ודן האמורה
 דברים של אסופה שהוא ההנחה את ודוחה אחיד, הוא שהספר קובע לדעתו,
 הראב״ע ניגש אחר־כך מחשבותיו״. לפי אמר אחד ש״כל קהלת, תלמידי שערכו
 אדם״, בני ״דברי שהם ציטוטים, על מדבר הוא היתר בין הקשיים! ליישוב
 לאחרונה. רק זו שיטה מנוצלת כאמור, ״האמת״י. שהיא קהלת, דעת בפני הנדחים
 הדברים רוח והשגת המתכוון כוונת הכרת קושיות, יישוב איפשרה והיא במחקר,
בכולם. לא גם אם מקומות, בהרבה

.8 בפסוק המחבר אומר מה להבין עתה ננסה אלה, קודמות בהנחות מצוידים
לשונו: וזה

לדבר איש יוכל לא יגעים הדברים כל
משמע אזן תמלא ולא לראות עין תשבע לא

 הטבע בתנועת החד־גוניות את המתאר ,7-5 הקטע אחרי עומדים אלה דברים
 והמשמעות התכלית חוסר את זו)גלינג״(, בתנועה המיגע האין־סוף )גורדיסי״(,

 והנחלים, הרוח השמש, של פוסקת הבלתי התנועה בתיאור מודגם זה ענין שבה.
 בו. והמתרחש העולם בתמונת עיקר מהווים התכלית וחוסר כשהחד־גוניות

 של עיוניו עצמה! בפני מטרה אינה הטבע בסדרי זאת התבוננות כי לציין, למותר
 קבע הקטע לכל בפתיחה הרי בחלדו. האדם של קיומו בתנאי מתרכזים קהלת

תחת יעמל אשר עמלו בכל לאדם יתרון ״מה שלו: המרכזית ההנחה את המחבר
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.2(4-3) עומדת״ לעולם והארץ בא ודור הילד דור השמש?  כי למדים נמצאנו '
 או אחר, לדבר משל אלא אינו הטבע ביסודות המשעממת המחזוריות תיאור
 ומיאש מדכא צר, עולם רקע על האנושית. הדרמה מתרחשת עליה הבמה עיצוב
 אין כי עליה נאמר שכבר הקדחתנית, האנושית הפעילות הערכת מכן לאחר תבוא

 שיהיה...״, הוא שהיה ש״מה 9 ט בפסוק מסכם שהוא עד בינתיים, יתרוף׳. בה
אליהם. עתה נפנה .8 בפסוק הקשים הדברים את אומר הוא

 וערך מעמד זה לפסוק אין כי היא המפרשים רוב אצל המקובלת הדעה
 בהוראת חלוקים אך הם לכן. קודם שנאמר מה של סיכום משום בו יש עצמאיים.

 הראשונים תופעות״. ״חפצים, או ״מלים״ משמעה אם כאן, ״דברים״ המלה
 את לתאר איש יוכל לא מיותר, טורח הן המלים ״כל כאומר: פסוקנו את מפרשים

 מה דהיינו, .,4מהם״ תשבענה לא ואוזן עין שבתולדה, הטעם וחוסר החד־גוניות
 ממה מעט או הוא והנחלים, הרוח השמש, תנועת באמצעות תיאר שהמחבר
 לכך, בדומה בחושים. לתפוס שאפשר וממה הנושא, על לומר היה שאפשר
 כי באמרו המחבר מסכם האילסופית, התנועה תיאור לאחר כי האחרים, מפרשים

 האדם בידי ואין מיגעים(, )או יגעים לאדם שמסביב התופעות או החפצים כל
.,5ובאוזניו בעיניו אותה להקיף בכוחו שאין כפי היגיעה, כל את לתאר

 קהלת של עיונו סיכום כאן יש לדעתו עצמאי. מעמד לפסוק מיחס צימרלי
 חי בו העולם את ולתפוס להשיג האנושיים והחושים הלשון של המוגבל בכוחם
 בנסיונו החכם למאמצי יתרון ואין וזר, עוין לו נשאר זה עולם לכן האדם.

 die Unaussagbarkeit der כגון מושגים בי לציין, למותר עליו. "להשתלט״
Welt או ihre Unaushorbarkeit, ליצור הלשון של המיגבלה בדבר שיקולים וכן 
 שייכים בחלדו, האדם של הניכור תחושת על התגברות תוך ״אני־אתה״ יחסי

.,6כולו ולמקרא לקהלת זר לעולם־הגות
 - החוקרים מן אחדים סיפק לא לעיל, שתואר כפי הרוב, על המקובל הפירוש

 הרישא שבין וההגיוני, הרטורי הניגוד, את בחשבון מביא אינו זה פירוש ובדין.
 מתאימה אינה זאת סיפא תשבענה(. לא ואזן )עין והסיפא יגעים( הדברים )כל

 לעייפה עצמן על החוזרות משעממות, תופעות אל האדם של התיחסותו לתיאור
 לבקרים, חדשים דברים בגילוי סקרנות לאיזו מתאים ההיגד אדרבא, תכלית. ללא
 מכחיש ואמנם כולם. את להקיף האדם חושי בידי הסיפק שאין עד רבים כה שהם
 כל אתגר ולאוזן לעין שיש או שהוא, כל חדש בעולם שיש ההנחה, את 9 פסוק
 איזה אודות האמירה בין הניגוד את לישב כיצד שמסביב. בתופעות שהוא

 ויגיעת משעממת מחזוריות אודות האמירה לבין האדם חושי של גדול ״תיאבון״
כדלקמן: הם זה בכיוון שנעשו הנסיונות הדברים? כל
 ״כל כך: ולתרגם בתמיהה כמנוסח הפסוק של בסיפא ההיגד את לתפוס יש א(

שבעה העין אין האם במלים. זאת לתאר איש יוכל לא במהלכם, עייפים הדברים
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 אלא השמש״. תחת חדש אין ״הלא ובהמשך: ,7משמוע?״ מלאה והאוזן לראות
 ואין תשבע...׳/ ׳׳לא לפני לפחות השאלה ה״א את למצוא מצפים היינו כך לשם

העתיקים. ובתרגומים שלפנינו בנוסח כך הדבר
 שבין הניגוד את מבטל הקודמת בהצעה הסיפא של בתמיהה שהניסוח בעוד ב(
 לחכם העניין כל ייחוס תוך הניגוד את להחריף הצעה קיימת הפסוק, חלקי שני

 הסקרנות סלע אל גם מתנפץ זה נסיונו במלים. המציאות את לבטא המתיגע
 זאת סקרנות "גם ובהמשך: .,8ולחקור לשמוע מלראות, לאה שאינה האנושית

 נוסח מתוך מחוורת אינה זו משמעות אך - חדש...״ אין הלא כי הבל, היא
 תחילה כדרכו היה המחבר, כוונת זאת היתה לו עינינו. לנגד העומד הדברים,

 הדברים ״כל כי מסכם, כך ואחר לאה, הבלתי האנושית הסקרנות את מתאר
יגעים...״

 את עמלת״ בכל לאדם יתרון ״מה :3 פסוק אל כחוזר פסוקנו את להבין יש ג(
 שבע אינו זאת, יודע שהאדם ואף־על־פי לתאר, מלים די אין הזה העמל כל

 של הגדול התיאבון כך בולע. שהוא הנחלים מכל שבע אינו שהים כפי לעולם,
 הטבע תופעות תיאור את תופס זה פירוש .,9יתרון להשיג מאמציו על מוסב האדם
 נושא החכם(. בשביל פילוסופית התבוננות כנושא האנושית)ולא לפעילות כמשל

 כפי ומשמעותה, הפתיחה מבנה את יפה ותואם קהלת של המרכזי לעניינו קרוב זה
 באקראי נתקלנו לולא לעצמנו, מאמצים שהיינו הגישה זו בהמשך. נראה שעוד

הבאה. בהצעה
 חבויה בפסוקנו כי המשער היחיד הוא האלשיך מגעת, שידיעתנו כמה עד ד(
 להביא נוכל לא .20לדחותה כדי ממציאה או מביאה הספר שמחבר ציטטה, איזו
 התבוננות על מבוססים מקצתם תוכנם שמצד הזה, הפרשן דברי כל את כאן

 הנסתר. ותורת הקבלה ברוח שיקולים ומקצתם הביניים, ימי ברוח פילוסופית
 של מפשוטם רחוקה דרשנית מסקנה אל בהכרח מובילים אלה שדברים מאחר

 משל את שקרא לאחר האלשיך. שיטת של הפשטני בבסיס נסתפק הכתובים,
 יגעים הדברים כל גם כי ולומר אומר "לגזר אדם יכול הים, אל ההולכים הנחלים

 כדבר לדבר איש יוכל ולא מאליו... כך מתנהג העולם וכי ותכלית תועלת מבלי
 אם וגם ומלואו... העולם מלראות עין... תשבע לא הלא כי והראיה, הזה... הרע
 תמלא לא נברא... מאז התמדתו ורוב ענינו וחכמת עולם של סדורו לאיש יוגד
 עומד הפסוק של ב חלק שאין לעובדה הלשוני ההגיון את משמע...״. אזנו

 תשבע "לא בתחילת החיבור ו׳׳ו בהיעדר האלשיך מוצא ג, חלק עם אחד במישור
קורא: הוא כך ולכן לראות...׳׳. עין

יגעים!״ הדברים ״כל לדבר: איש יוכל לא
משמע. אזן תמלא ולא לראות עין תשבע לא הרי( )כי

ותיאור הדברים יגיעת תיאור בין ההגיוני הניגוד את מקיימת זאת קריאה



11-2255 א קהלת במבנה עיון

 ייחוס על־ידי מסולק הקושי הפרשן(. כוונת זו אין אם )גם החושים תיאבון
 קהלת בא השני ובתיאור המחבר, של מדומה בר־פלוגתא לאיזה הראשון התיאור
המובאים. הדברים את לדחות

 אנו הכתובים. של פשוטם מצד עלינו קשה האלשיך של הכללית מסקנתו
 את בסכמו דווקא, לקהלת יגעים, הדברים כל כי הזה״, הרע ״הדבר את מיחסים
 מן למדנו אך ותכלית״. תועלת ״מבלי אמנם שהן בעולם, התופעות סקירת
 לבץ א חלק שבין הבולט הניגוד מטשטוש להימנע נוכל בה דרך, הזה הפרשן
ד חלקים -  קהלת. כוונות של פשוטן בתחום אף־על־פי־כן, ולהישאר, בפסוקנו, ג

כדלקמן: בהקשרו 8 פסוק את להבין מציעים אנו זה לפי
 הדורות בחילופי והתכלית המשמעות חסרת הקביעות את הראה שקהלת אחרי

 כל מסכם: הוא (,7-5) הטבע גרמי תנועת על־ידי כמאויר (,4) אדמות עלי
 אץ תמלא ולא לראות עין תשבע "לא לומר: איש יוכל ולא יגעים הדברים
 ו־ד ג חלקים דווקא דהיינו, (. 9) וגו׳ שיהיה הוא שהיה מה הרי כי משמע״,
 בהמשך א. בחלק שהובעה לזו מנוגדת דעה של אפשרי ציטוט הם בפסוקנו
 עניין ולאוזן לעין אין כי קהלת טענת לצדקת הוכחה 9 פסוק של הרישא משמשת

בסביבתן.
 כנגד השמש. תחת חדש אין נוספת: ביניים מסקנת מוצגת 9 פסוק של בסיפא

מפורשת: בצורה והפעם נוספת אפשרית טענת־נגד 10 בפסוק המחבר מעמיד זה

וגו׳... לעולמים היה כבר הוא אותה: סותר ומיד

 והאחרונים׳׳ "הראשונים בפירוש תלוי הכללי במבנה 11 פסוק של מקומו
 האדם בני שזכרון לומר הפסוק כוונת כי חושבים יש בו. מדובר שעליהם

 .22חדש שנראה דבר איזה ימצא שהוא שמי ייתכן ולכן הוא, קצר לדורותיהם
 הוכחה זה, לפי משמש. השמש תחת חידוש איזה בדבר האשליה למקור זה הסבר
.(.א9-8הראשון) בוויכוח להוכחתו במקביל (,11-נ9) השני בוויכוח קהלת לדעת

זוכרים אינם אדם בני וגו׳ שיהיה הוא שהיה מה המחבר: הוכחת (3

 יד יהיה לא לדורותיהם האדם לבני כי כאומר, 11 פסוק את מפרשים יש אך
 (.3) האדם מאמצי לכל יתרון אין כי המוצא הנחת את המחריפה קביעה ,2נוזכר

במה המסיימת ,10-2 הדרשה כל בסיכום עצמאי באופן הפסוק עומד זה במקרה

הוא! חדש זה ׳׳ראה (:2)האישי שיאמר דבר יש

א׳ ויכוח
יגעים הדברים כל הנחת־ביניים: (1
תשבענה לא והאזן העין טענת־נגד: (2

ב׳ ויכוח
 השמש תחת חדש אין

הוא חדש זה ראה
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שהתחילה:
3) עמלו בכל לאדם יתרון אין הבל. הכל הכללית: ההנחה (1 -2)
7) ההנחה אישוש לשם אמפיריות בתופעות התבוננות (2 -4)
 שני הנחות״ביניים, שתי עם בהקבלה בנויים מבוימים ויכוחים שני (3

(10-8) וסתירתם טיעוני״נגד
 (11) ולעמלם האדם בני לדורות וזכר יד אין הכללית: המסקנה (4

נתחוורה מלכתחילה, טעינו לא אם תהא, אשר 11 פסוק לגבי החלטתנו תהא
 כולה, בדרשה ומקומו במחלוקת, והשנוי המוקשה 8 פסוק של משמעותו לנו

 והיא היטב, בנויה מחשבת מלאכת אחד, רטורי כמיקשה בפנינו עתה העומדת
ואילך. מכאן עליהם מרצה שהמחבר האישיים, לניסויים המוצא נקודת

הערות

 המקובלת. החכמה של ההשקפה את מחודש במבחן מעמיד איוב, ספר כמו קהלת, ספר 1
 המוסר במישור בעיקר מתנהלים וטיעוניו אישית בבעיה מתרכז איוב ספר מחבר

 ומשמעות תכלית ערך, של במושגים האנושות כל של מעמדה את בוחן קהלת והצדק.
הקיום.

 ו ;17,12 ה ואילך; 1 ד ;18,16,14,12,10ג ואילך; 11 ב ואילך; 12 א לדוגמא ראה 2
.5 י ;13,1 ט ;9 ח ;25 ,23 ז ;1

.״)שבת את זה סותרין שדבריו מפני קהלת, ספר לגנוז חכמים ״בקשו 3 .  ואין ב(. ל, זה.
 ביקשו אם או החוקרים, רוב כדעת לקנון, הכנסתו למנוע ביקשו אם כרגע, משנה זה

י ז״ל, גרינץ י״מ כדעת משם, להוציאו א ו ב א מ ר ק  184 ,עמ תשל׳׳ב(, )תל-אביב מ
ואילך.

 ־ (3 )א השמש תחת שיעמל עמלו בכל לאדם יתרון ״מה החומרות: לעקוף דוגמא 4
 )העמל בעמלו״ אלא עמל, בכל אמר לא ואמרו: חזרו תורה? של בעמלה אף יכול

 לו)יתרון(, אין השמש תחת יודן: ״א״ר יתרון(. לו אין הארציים הפרטיים, בעניניו
 יוסף ר׳ של פירושו וראה ס״ד(. פ״א רבא קהלת )מדרש לו...״ יש השמש מן למעלה

 לעולם הארץ אך יתרון(, לו )שאין האדם רק הבל? הוא איזה הבלים, ״הבל קרא:
7 )א והנחלים השמש הרוח, הים, מן והדוגמאות עומדת.״ -  כי לדעתו, מוכיחות, (4

הבל. אינם
 הכתוב טובים ובמעשים בתורה הזאת, במגילה שנאמר ושתיה אכילה ״כל כגון: 5

סכ״ה(. פ״ב מדבר״)קוה״ר
אצל סיבתן ולהסביר הסתירות את למצוא הפרשנים של המאמצים תולדות על סקירה 6

R. Gordis, HUCA 22 (1949), pp. 157-160
R. Gordis, JBL 62 (1943), 17-26; idem, JQR 30 (1939), pp. 123-147; 7 

idem, Koheleth, The Man and His World (N.Y. 1968), pp. 95-108
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Der Kleine Pauly, Vol. II, col. 1577, s.v. Diatribai 8
 יש כי והאמת אדם, בני דברי (1 ט בשאול)קהלת ודעת וחשבון מעשה אין כי לדוגמא: 9

 והיא מדבר, הוא העשוקים כנגד (12 ד )שם המתים את אני ושבח וכן בעוה״ב. חשבון
אדם. בני דברי (,4 ט המת)שם האריה מן טוב החי לכלב כי וענין האמת;

ad loc. in Koheleth, The Man and his World; cf. A. Strobel, Das Buch 10 
Prediger (Dusseldorf, 1967); W. Zimmerli, in ATD; A. Barucq, 

VEcclesiaste (Paris 1968); F. Ellermeier. Qohelet, 1/1 (Hertzberg 1967)
K. Galling, Der Prediger (Tubingen 1940) 11

 במונחים מופשטים ותהליכים תופעות מציין המקרא, סופרי ככל וקהלת, היות 12
;,,בעולם ההתרחשויות "בל במקום כעומדת 4 בפסוק ,,״ארץ להבין אפשר מוחשיים,

.32 ,עמ לעיל( 10 שטרובל)הערה השווה לעולם. עומדות ואלה
 המשרה שבמחזוריות הקביעות על המסופר עם זאת עולם תמונת להשוות ראוי 13

.22 ח בבראשית וסדר בטחון תחושת
ועוד. לעיל( 10 הערה )ראה ברוק אלרמייר, צימרלי, מלים( = )דברים מתרגמים כך 14
 גלינג (.10 שטרובל)הערה גלינג, גורדיס, מפרשים עניינים, תופעות, הם ש״דברים״ 15

 להצעה אין אך .,,לדבר לשון יכלה ״לא הפסוק: של השניה בצלע טקסט תקון מציע
מאידך. ״לשון״ לבין מחד ואזן עין בין לתאם הפרשן של מרצונו חוץ ביסוס, זאת

 שמביא הסוג מן ספקולציות לדחות יש כמו״כן למקום. בפירושו צימרלי ראה 16
בטקסט. אחיזה אין שהוצעו חפשיים תרגומים מיני לכל אף (.207-206 ,אלרמייר)עמ

V. Zapletal, Der Prediger, (Freiburg 1905), S. 97, 105 לדוגמא ראה
O.S. Rankin, ad loc. in Interpreter s Bible מציעים כך 17

(1975 W.J. Fuerst, The Cambridge Bible Commentary (London
 מיוסד, החושים אי״שביעות על הרעיון ;62 ,עמ לעיל(, 10 הערה )ראה ברוק א. כך 18

שם? המשל של פשוטו זה אם תמהני, אך .20 כז במשלי האמור על כביכול,
A. Allgeier, Das Buch des Predigers (Bonn 1925) 19

 דרשנית ומסקנתו היות יתרון״. מה על ״מוסב פסוקנו כי ההנחה מתוך יוצא רש״י גם
בלבד. כאינדיקציה אלא בהנחתו להשתמש יכולים אנו אין ביותר,

 )ירושלים דברים ספר פנינים, רב בחומש נדפס קהלת לספר האלשיך״ ״קצור פירוש 20
תשי״א(.

 ,,״איש מעדיפים אנו ״האומר״. שיאמר דבר יש כך: המשפט נושא את השלים רש״י 21
 היה כאילו תרגמו והפשיטתא השבעים תרגום .8 בפסוק האיש עם ההקבלה בגלל

אחת. היא והכוונה - שיאמר.״ דובר ״יש כתוב:
ועוד. ברוק גורדיס, כך 22
ועוד. שטרובל צימרלי, גלינג, כך 23


