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ה ֵהם ְקַטֵני עָּ ִמים ָאֶרץ -ַאְרבָּ ִמים ְמֻחכָּ ה ֲחכָּ  דימויי בעלי חיים בפרספקטיבה חכמתית―  )משלי ל- כד(  ְוֵהמָּ

 גוריון בנגב-טובה פורטי- אוניברסיטת בן

 

 שם החיה: לבעיית הזיהוי של מבוא

ציון די ב .חיההשם  זיהוי שאלתחיים במקורות ספרותיים קדומים נתקל ב-בחקר בעליכל מי שעוסק 

כדי  ,אפעה, עכשוב, פתן, צפע או צפעוני, קיפוז, שפיפון, שרף ותנין כגון, בתנ"ך הנחשיםשמות למיני 

שיטת הפילולוגיה המשווה בין שפות בנות מוצא משותף, השימוש ב. ההגדרהלהעמידנו על קשיי הזיהוי ו

משמעם במעבר מלשון אחת ת את לשנושמות טיבם של כן השמות שזיהוי פותר את בעיית בהכרח  ונאינ

( משמעו עז או תיש צעיר, בערבית alבעברית בן הכבשה הרך, בגעז (הוראתו אחרת. למשל: טלה, של

לעיתים שני בעלי חיים אוחזים בשם אחד, כך (טלא, טלי( הוא עופר צבאים ובארמית (טליא( הוא נער. 

אצל זוהה צב ה. (03 -92(וי' יא שרצים בתורה שנזכר ברשימת ה (toad, tortoiseצב (היחידאי השם  למשל

שימוש זה נעלם סוג של לטאה, חרדון הצב. החל מראשית האלף השני המקראי כעל פי הקשרו חז"ל 

. בראשית המאה העשרים (tortoise( ולצב השריון (toadקרפדה (ל ,לשני משמעים שוניםהוסב זיהויו ו

כך   .את גורל השם החרצשפרשנית המסורת היתה זו ה במקרים רבים 1.הוכרע משמעו לטובת צב השריון

ַאת, להקשרו בישעיהו  בשלקפוד שציין כנראה קרה ל מסורת אך  ,עוף דורס לילה (11, לד 90יד ינשוף (לוקָּ

 יונק בעל הקוציםכ -זיהו את הקיפוד עם מה שמקובל כיוםרש"י וכן הביאור של התרגומים הקדומים 

)hérisson).2 אשר נעזרת בתולדות הנדידה של לחקר שמות בעלי חיים, היסטורית -יתהשיטה הפילולוג

לוקה בחסר, שכן יש ובנדידת קבוצה אתנית לאזור אקלים ופאונה גם היא , עמים הקרובים בלשונותיהם

שמות מוכרים ואהובים מארץ המוצא לחיות נפוצות בסביבת המגורים החדשה כדרכן  תקיםמוע שונים

צלילי נשענת על ש האונומטופאית,  –האחת שתי שיטות נוספות לזיהוי השם,  תרבות אחרות.-לותישל מ

                                                           

יתכן שיש ליחס מגמה פרשנית זו לעובדה שהחרדון לא היה ידוע באירופה, וכן ההומונים "צב" משמש במקרא גם  1

 . 070 -051  , עמ'(שס"גסה (ת לשוננו, "הצב, החרדון והקרפדה", טלשירד'   .(0במשמע עגלה (במ' ז 
 .511- 982ע (תשס"ח(, עמ'  לשוננוד' טלשיר, "ַהּקּפֹוד ְוַהּדְרבן",  2
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נשענת על תכונת החיה שמשתמעת שתור או סיס, והאחרת  כדוגמת השמותשם כחיקוי לקולות החיה ה

 3.משמעי-לזיהוי חד ן מוליכותתנשמת, אינהינשוף והלילית, הדרור, ה  מוכזרון השם ימג

ספר שנזכר ב "זיר מתנייםאת השם היחידאי "זרניתן לציין מקרא, בעלי חיים מות בקושי בזיהוי שבנוגע ל

ַעד : בפתגם מספרי מודרג שכותרתומשלי  ה ֵמיִטיֵבי צָּ ה ֵהמָּ ֶכת" (ל  "ְשלֹשָּ ה ֵמיִטֵבי לָּ עָּ (. הכתוב 92ְוַאְרבָּ

ְתַנִים אֹוהסתום:  " ִיש ּוֶמֶלְך ַאְלקּום ִעמו-ַזְרִזיר מָּ זר"ז  שורשיהויים שרובם נדרשו מן ה" גרר אין ספור זתָּ

עם זרזיר מתנים  . כך התרגומים הקדומים הציעו לזהותהחיה איבר הגוף מתנים לאפיון תכונותנעזרו בו

השם חידת נוגע לאו הנמר (רד"ק(. ובובין פרשני ימי הביניים עם כלב הציד, דק מתנים (רלב"ג(, התרנגול, 

 לא ידעתי מהו". " :רש"יראוי לציין את כנות הצהרתו של 

 לשוניות של -הדו רשימותה לכסיקון זואולוגי דוגמת מתיימרת להציעאיננה  יתספרות המקראלמרות שה

ן מניתן לדלות , Historia  Animalium חיבורו השיטתי של אריסטו או  אכדי-השומרי Urra = ubullu-ה

י לקטגוריות זואולוגיות שונות כמו, סכמתהמיון בנוסף ל .ידיעות עשירות על בעלי חייםבתנ"ך  הכתובים

, תפוצתן, של החיות תיאורים של אורח חייהןצויים גם מבהמה, רמש האדמה, עוף השמים, שרצים ודגה, 

 בתי הגידול שלהן, דרכי הרבייה, ומקורות המזון. 

על ושם יהדגש  זיהוי החיה אך עיקרלהללו אומנם שימוש בידיעות עושה  בדימויים מעולם החי הדיון שלי 

חותמם את המאמר ידגים רטוריים השונים. התפקידיה ותדמיתה הספרותית החיה לשון אחר,  תפיסת

  .דימויית זוקטגוריה ל"בית יוצר" בבחינת החיה תדמית ל עמשלי וקהלת  הספריםמחשבתי של -דידקטיה

 ספר משלי. 9

זואולוגיות:  רבע קטגוריותניתן למיינם לאש של בעלי חיים נזכרים כארבעים שמותבלבד  בספר משלי

נחש  הארבה,הים עליהם נמנש -חרוקים וזוחליםנחל: הנשר ועורבי הדרור, הים שעליהם נמנ – בעלי כנף

צבי הכלב, ה ,וליש כפיר, שחל, שמותיו האחריםו אריה עליהם נמנים ש -חיות טרף וחיות ברצפעוני: הו

  שור.אלפים, חזיר, תיש, חמור, וסוס.מנים נ עליהןש משא ועבודהחיות מבויתות ובהמות ו :סלעהושפני 

 בפרק ם בולטריכוזאך  ,בעלי חייםימויי דזכרים משלי נ פרשמרכיבים את סקבצים שמונת הבכל אחד מ

ערבי נחל, בני נשר, נמלים, שפנים, ארבה,  ':לפרק ו  ,ציפור, דרור, חמור, סוס, כלב, שחל וארי :כו

                                                           

 ד' טלשיר,: 11 -13, עמ' תשנ"ז ,אביב-תל דפטל,-ספרי גרפאור ,החי בימי המקרא- המשנה והתלמודמ' דור,  3

 E. B. Firmage, "Zoology: 7 -1מוסד ביאליק, ירושלים, תשע"ב, עמ' שמות חיים: בעלי חיים מקומות ואנשים- 

(Fauna)," in ABD, vol. 6: 1109- 1167  
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שבו כונסו עריכה הסידור ותקשר לשלב הוף מרשים זה יכול להאיס .ותיש ,שממית, ליש, זרזיר מתנים

  .אסוציאטיבידימויים וניבים מעולם החי באורח 

ספר משלי: תפיסתו הדידקטית של מיוחדים לשבדימוי החיה שני שימושים רטוריים בעסוק המאמר י

הגותי של חיה דפוס התנמשתמש בוהשני  ,של בעלי חיים שראויים לחיקוידפוסי התנהגות האחד מציג 

  4 ים שליליים בחברה.טיפוסכדי לעצב עימות עם 

 חיים כמופת לאדם-התנהגות בעלי 9.9

 .לחברה אדגים את הארבה והנמלההתנהגותם נתפסת כמופתית בדיון על בעלי חיים ש

 הארבה 

ם(: '9' (יש' לג ֵגִבים((: 1' (עמ' ז גַֹבי'בתנ"ך נזכר הארבה בשמות רבים:  זָּ ב(: '2, עמ' ד 95, ב 9' (יו' א גָּ גָּ ' חָּ

ִסיל(: '10, דה"ב ז 99, יש' מ 00, במ' יג 99(וי' יא  , דה"ב 94, תה' עח 95, ב 9, יו' א 9, יש' לג 07' (מל"א ח חָּ

ַמל(: '98ו  ם(: 'מ'ועוד שמונה פע 15(נח' ג  (ֶיֶלק(: '99(וי' יא  'ַחְרגֹל(: '97(תה' עח  (ֲחנָּ ְלעָּ (: 99(וי' יא   (סָּ

ַצל' לייחס לשמות שנזכרים בדברי הנביא הציע אהרוני  שראלי .(93(יו' ב ' ְצפֹוִני: '(1: יש' יח 99(דב' כח  (ְצלָּ

ִסיל: "9יואל א  ֶלק ְוֶיֶתר ַהֶיֶלק ָאַכל ֶהחָּ ַאְרֶבה ָאַכל ַהיָּ ַאְרֶבה ְוֶיֶתר הָּ ם ָאַכל הָּ זָּ דרגות שונות  -  "ֶיֶתר ַהגָּ

םה' רותו.בגחשיפת הכנפיים עד לות הנשילה השונות בתהליך ארבה מן הביצה, לזחל ולדרגה לגולגב זָּ ' גָּ

 בקע הזחליטיל ביצים, אשר מהן ינחשב לדרגה שהחרק אינו מכונף עדיין וממנו מתפתח ה'ארבה' הבוגר ש

מזיקים חרקים ת ארבעת השמות ביואל כמיני פרשו אשמתפתח לחסיל. כנגד הצעה זו,  ֶיֶלקכלומר ה -

 5' עם החגב הנודד ולא כאחת מדרגות ההתפתחות של הארבה.ֶיֶלקה'את  וזיהו למשללצומח 

הושאלה במקרא ובמקורות מעובדים ומכלם עד תום,  מסתער בהמוניו על שדותשארבה מונת הת

ן : "כך מתאר הכתוב בשופטיםו, חילות האויבמתקפת לדימוי ספרותי של ספרותיים מחוצה לו  ּוִמְדיָּ

ל ֵלק ְוכָּ רֹבקֶ -ְבֵני-ַוֲעמָּ ַאְרֶבה לָּ ֵעֶמק כָּ ְֹפִלים בָּ ה ַעל-ִכי : "( או ביואל19" (ז ֶדם נ לָּ ר -גֹוי עָּ צּום ְוֵאין ִמְסּפָּ ַאְרִצי עָּ

ִביא לֹו. יו ִשֵני ַאְרֵיה ּוְמַתְלעֹות לָּ (. 15: נח' ג 97, נא 90: יר' מו 9יש' לג : וכן ג5והשווה שם, ב  4( א  "ִשנָּ

נוחת בעת שרב כענן כבד ורק עם זרימת רוח ים ושוך החום יעלם באורח  םנישא על פני רוח קדישהארבה 

ה -"ְוָאַכל ֶאתפרי העץ השדה ויבול לא לפני שכילה את  (17: נח' ג 18, 10פתאומי (השווה שמ' י  ֶיֶתר ַהְּפֵלטָּ

                                                           

4
 T. L. Forti, Animal Imagery in the Book of Proverbs. The Interpretation of Wisdom Literatureראו: 

(ed. Leo G. Perdue), VTSup 118 (2008), Leiden-Boston: Brill, 87- 100; 101-118. 

5
עמ' תשט"ז,  ,ירושליםמוסד ביאליק, ב, , כרך  החי בארצות המקרא, יפו תר"פ: ש' בודנהיימר, הארבהי' אהרני,  

093- 097. 
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ֶכם ִמן ד ְוָאַכל ֶאת-ַהִנְשֶאֶרת לָּ רָּ ל-ַהבָּ ֶכם ִמן-כָּ ֵעץ ַהצֵֹמַח לָּ ֶדה.-הָּ הנביא של . בתיאור מרשים (5(שמ' י  "ַהשָּ

לרשותו עומד חיל פרשים מיומן וערוך למלחמה ש( 4למתקפת אויב (א  הארבה יואל (א, ב(, מדומה הופעת

הופעת להקות (. 7-4(. אופן אכילתו מדומה למלתעות לביא המכלות טרפן מבלי להותיר שריד (שם 5–9(ב 

ה אֶ הארבה מלווה בהתקדרות השמיים: " ָאֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְראֹת ֶאת-תְוִכסָּ ָאֶרץ" -ֵעין הָּ ֶשֶמש ( ו"5(שמ' י הָּ

ם ְגהָּ ִבים ָאְספּו נָּ רּו ְוכֹוכָּ דָּ ֵרַח קָּ המאבק תמונת השתלבה בעיצוב החשכה המשתררת תמונת (. 13" (יו' ב ְויָּ

 האלו של ו ועושה דברכשליחהארבה פועל בו ש, של הנביא יואל הקוסמולוגי שבין אור לחושך ביום הדין

 (.13שווה יו' ב (ה

 מקורותוזכה לתיעוד במגוון  על הקדמוניםה אימהטיל  החמורים אחד מפגעי הטבע -הארבה 

למלך אשור, מסר שנלפי אותות השמיים נחש כתובת למשל: ב בתרבויות המזרח הקדמון. ספרותיים

"הארבה יעלה ויאכל  :"בהתקרבות מזל עקרב לירח בחודש תמוז", מפוענחת תקופת פלישתו של הארבה

(.  באנאלים של מלכי אשור מדמה המלך סנחריב את מתקפת ABL 1214, rev.13את קציר השעורה" (

באפוס ו (.CAD E, pp. 257-258וכן  OIP 2, p.43:56צבאות בבל ל"עליית הארבה באביב לרוב" (

ה, כמו חסיל פאת "כארבה תשכון שד צבאומתואר , אחד ממלכי אוגרית האגדייםהאוגריתי על כרת, 

 :93-19, 4-9לאחת מבין החמורות שבמכות מצריים (שמ' י נחשב הארבה  6(.135 - 130מדבר" (כרת א, שו' 

ֶדהבדברים כח: " הברית מפרי קללה לשל בניסוח נזכר ו (05 –09: שם, קה 94תה' עח,   ֶזַרע ַרב ּתֹוִציא ַהשָּ

ַאְרֶבה בתפילת  מחלות שיפקדו את החוטאהו ,נגעיםהאסונות, הבין ו, (08פס' ( .ּוְמַעט ֶּתֱאסֹף ִכי ַיְחְסֶלנּו הָּ

ב ִכי": 07שלמה במל"א ח  עָּ ָאֶרץ ֶּדֶבר ִכי-רָּ ִסיל"-ִיְהֶיה בָּ קֹון ַאְרֶבה חָּ פֹון ֵירָּ  (.98דה"ב ו  השוו( ִיְהֶיה ִשּדָּ

וואסלים של הברית כל מי שיפר את ל קללהנוסחת בבמקורות המסופוטמיים גם משמש דומה  מוטיב

  7.(999-990שורות  97(סעיף  אסרחדון מלך אשור: "ארבה הממעיט ]יבול[ את תבואתכם ]יאכל["

 במה אם כן, שונה תפיסת הארבה בספר משלי? 

                                                           

6
 ;J. A. Thompson,"Joel's Locusts in the Light of Near Eastern Parallels," JNES 14 (1955): 52-55: ראו 

P. R. Andinach, "The Locusts in the Message of Joel," VT 42 (1992): 433-41; V.A. Hurowitz, "Joel's 

Locust Plague in the Light of Sargon's II's Hymn to Nanaya," JBL 112 (1993): 613-21.   

א (תשל"ו(, כרך  ום-שנתון למקרא ולחקר המזרח הקד," מ' וינפלד, "השבעת הוסאלים של אסרחדון מלך אשור 7

 . 199 -82עמ' 
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במקורות המקראיים והחוץ שתוארה תדמיתו הספרותית של הארבה בספר משלי שונה לאין ערוך מזו 

ה ֵהם ְקַטֵני" שכותרתו ,98 – 99ל במשלי  פרימספתגם ב תמונת הארבה משובצת. מקראיים עָּ ָאֶרץ  -ַאְרבָּ

ִמים ִמים ְמֻחכָּ ה ֲחכָּ בעלי החיים שנזכרים את נחיתותם הפיזית של מעמידה הצהרה זו . (99" (ל ְוֵהמָּ

ִלים ַעם לֹא :(98 -95(פס'  לחכמתם יחס הפוךב הנמלים, השפנים והשממית ,הארבה, בפתגם ִכי-ַהְנמָּ ז ַויָּ נּו עָּ

ם. ְשַפִנים ַעם לֹא ַבַּקִיץ צּום  -ַלְחמָּ ם.  ַויִָּשימּו   עָּ ַאְרֶבה ַוֵיֵצא חֵֹצץ ֻכלֹו.   כזַבֶסַלע ֵביתָּ ִמית  ֶמֶלְך ֵאין לָּ ְשמָּ

ַדִים ְּתַתֵּפש ַאְרֶבה" :הארבה במשליתמונת  ".ֶמֶלךְ  ְוִהיא ְבֵהיְכֵלי ְביָּ  ציגהה מנאינ" לֹוַוֵיֵצא חֵֹצץ כֻ  ֶמֶלְך ֵאין לָּ

חוקר, של הולמת יותר התבוננות ניטראלית הארבה אלא יבולו ניזוק מפשיטת שחקלאי של  פרספקטיבה

 .של הארבה וערכותיהאופן מוהתפעלותו את רשמיו ביא מלתורת החרקים(, ש(מומחה טומולוג  ֶאנואולי 

נזכר ו ,חצ"האו 'חצ"ץ'  :אסטרטגיתת היערכובבמקרא קשר ננוקט בפועל ש" ַוֵיֵצא חֵֹצץ ֻכלֹו"הכתוב 

ם ֲאֶשר-"ַוַיַחץ ֶאת עם עשו:קראת פגישתו ערכות יעקב ליהב עָּ ר ְוַהְגַמִלים ִלְש -ַהצֹאן ְוֶאת-ִאּתֹו ְוֶאת-הָּ קָּ ֵני ַהבָּ

הנביא מדמה בה שבספר יואל פורענות של יום ה' התמונת משתקף גם בצבאי היבט  8(.8" (בר' לב ַמֲחנֹות

ה..." :טת הארבה למתקפה צבאית ערוכה היטבאת  פשי מָּ צּום ֱערּוְך ִמְלחָּ ְכִגבֹוִרים ְיֻרצּון ְכַאְנֵשי  ְכַעם עָּ

תֹו ֵיֵלכּון קּון ֶגֶבר ִבְמִסלָּ ה... ְוִאיש ָאִחיו לֹא ִיְדחָּ מָּ למרות רישומו השלילי של ראה שנאך (. 8 -5(ב  "ִמְלחָּ

כחרק  (11  (יואל'עושה דברו' ו( 9יח (יש' 'מלאכו הקל של האל' ו בהיסטוריוגרפיה הנבואית וכינויהארבה 

נזקי מ מיםתעלחכמי חיבור זה מהיבט זה. תעד מלנמנעים של משלי מחברי הפתגמים  ,שבא להמיט אסון

 נהיגה:סמכות מגם בהיעדר באורח שיטתי  לפעולהארבה כישרון להדגיש את  יםובוחרמתקפת הארבה 

ַאְרבֶ " חכמתית וכיעילה בעיני החכמים  תנתפסארגונית זו . איכות (97" (פס' ַוֵיֵצא חֵֹצץ ֻכלֹו  ה ֶמֶלְך ֵאין לָּ

 ראויה לחיקוי בחברה.לפיכך ו

 הנמלה

תמונת במקורות ספרותיים מן המזרח הקדום. היבטים שונים בתדמיתה הספרותית של הנמלה נבחנים 

כלל ועיקר נזכרת סמלת חריצות איננה הנמלה בספר משלי שאוגרת מזון בימות הקציר ובשל כך מ

מדמה הסופר שבו ב'מכתב לאל' של המלך סרגון חריצות והתמדה משתמעים עם זאת, . הללובמקורות 

צביון שלילי  (.(TCL 3, 24:143 את יכולת הצבא לפרוץ בערוצי הגאיות לכשרון הנמלה לפלס לה שבילים

מדומה הנמלה לאויב אספסוף שקל להשמידו. לתדמית הנמלה עולה מאחת מכתובות מלכי אשור שבהן 

עמארנה מדומה תגובת האדם המותקף לעקיצת הנמלה הנמחצת (בפי ַלבַאַי מושל -באחד ממכתבי אל

שכם למלך מצרים(: "כאשר נמלים נמחצות, הן אינן מצונפות אלא נושכות את ידי האיש אשר מחצן" 

                                                           

צץ כצעידה בסדר מופתי (בפקודה אחת(: מנחם סרוק מבאר "ויצא חצץ כלו" כ"סדרים ומערכות" תה"ש מבאר ח 8

 בהקשר לסדרי קרב.
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מלה בנוסחה של ביזוי עצמי "כאחת הנמלים ובמגילת אחיקר מוצג דימוי הנ 9(,14, שו' 959(מכתב 

ארבה הן אלא שבשונה מ ,חיוביתתדמית בדומה לארבה להנמלה זוכה בספר משלי  10הנמאסות בממלכה".

( ובפתגם מספרי 2 -4בשני מקומות, בנאום הטפה לעצל (ו . בתנ"ך מחוץ לספר משלינזכרת הנמלה איננה 

על חריצותה ותכונתה לאגור מזון בימות הקציר מלה ת הנ(, משבח החכם א95שבו נזכר גם הארבה (ל 

חקות ולעצל ללכת אל הנמלה את החכם מורה.ההבנאום שפונה אל התלמיד מזרז  .לימות החורף הקשים

ֵצל -ֶאל-ֵלךְ "דרכיה: את  ה עָּ לָּ ם.   ְנמָּ ֶכיהָּ ַוֲחכָּ ִצין-ֲאֶשר ֵאין ְרֵאה ְדרָּ ּה קָּ ִכין ַבַּקִיץ לַ  שֵֹטר ּומֵֹשל.   לָּ ּה ּתָּ    ְחמָּ

ּה. ַעד לָּ ִציר ַמֲאכָּ ה ַבּקָּ ב -ָאְגרָּ ֵצל ִּתְשכָּ ַתי עָּ .   מָּ ֶתךָּ קּום ִמְשנָּ ַתי ּתָּ   "מָּ

 דגם מספריכ השניו ,העצלכפנייה ישירה אל מנוסח  –אחד ה ,הדגמים הרטורייםשני שבין למרות השוני 

ה ֵהם ְקַטֵני" כותרתותחת שמכנס   עָּ ִמ  -ַאְרבָּ ה ֲחכָּ ִמיםָאֶרץ ְוֵהמָּ  חרף נחיתותם שבעלי חיים  (99 " (לים ְמֻחכָּ

 רוןחריצות ולכשכביטוי לשל הנמלה  האגירה תכונתויינת צהם משניב ,מצטיינים בחכמה הפיזית

 בעולם הנמלה וחלוקתהיררכיה ל יםמודעלא היו  הקדמונים מיםשהחכ נראה ההיערכות שלה מראש.

 קצין, שוטרחרף העדרם של חריצותן  לשבח את יעילות בחרוו והפועלות , הזכריםהתפקידים שבין המלכה

 ערכים של חריצות, כאמור, מגלמת ש (Messor Semirufusנמלת הקציר  (של תכונת האגירה  ומושל.

 מצוינתמבלי שהנמלה  שמגנים את העצל הנרפהפתגמים בגם  ספרותיכמוטיב נוסחת מ יעילות ואחריות

ִציר ֵבן ֵמִביש   ִכיל אֵֹגר ַבַּקִיץ ֵבן ַמְש ": מפורשות ם ַבּקָּ ֵצל לֹא ( וכן, "5 " (יִנְרּדָּ ַאל(    ַיֲחרֹש -ֵמחֶֹרף עָּ  ישאל (ְושָּ

ִציר וָָּאִין.  .החורףימות לאגירה של חקלאיות כעונות קיץ וקציר גם כן  יםבפתגמים אלו נזכר(. 9 " (כ ַבּקָּ

 הדבורה 

 . a-c 8ו,נאום שבח לדבורה  8 -4ו  נמלהנאום השבח לל א בהמשךימשלי מביווני לתרגום ההמעניין לציין ש

 רוב החוקרים מייחסים הרחבה זו למתרגם באלכסנדריה בהשפעת מקורות יווניים כדוגמת חיבורו של

 מנםוא הנמלה והדבורה.בסמיכות עניינית גם בו מוצגות ש אריסטו  

 במקראשל הדבורה כות תנובתה אינו הולם את תדמיתה הספרותית אילודבורה לבתה"ש נאום השבח 

                                                           

 .129 עמ' ,9335, מוסד ביאליק, ירושלים, למלך אדוני: מכתבי אל עמארנהרייני, -כוכבי 'צ 9
 .99 עמ' ,1208לים, (על פי המקור הסורי וכתבי יב(, דפוס המעריב, ירוש ספר אחיקר החכםילין, ' א 10
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 מצוי במקורותדבורה השבח ל. (19: תה' קיח 18 : יש' ז99 (דב' א כחרק מזיק וכדימוי לאויבשידועה 

 החוקריםעל תירבות הדבורה ועל ידע גידול הדבורים ורדיית הדבש למאכל ומרפא. שמעידים הלניסטיים 

 שימשבספר משלי  הנמלה שמשלהניחו באלכסנדריה דבורה למתרגם השבח ל דבריייחסו את חיבור ש

 התרומיות לרפאתכונותיה ואת  את חריצותהמוקיר בתרגום היווני ההמנון מחבר   11.מודל ספרותי להם

  ופשוטי עם כאחד: מלכים

)a) או לך אל הדבורה ולמד מה חרוצה היא, ומה מוקירה היא את עמלה 

)b) שוטי עם, נחשקת ומכובדת היא על כולם יגיעותיה ירפאו מלכים ופ 

)c)  ַבדת היא מכל את החכמהואף כי רפת כוח היא, מכ.  

נוסחת ונוקטת ב ט-משלי אבהשכיח ההטפה דגם של  תהסגנוניתבנית עושה שימוש ב ש"תהב  גרסהה

 בנאום שבח נמעניו ל פונה. החכם 8 -4 והשבח לנמלה בפרק  נאוםשמצויים גם בולשונות הציווי הפנייה 

משלב גם את בתרגום הנאום על הדבורה . התבונן בדרכיה וללמוד מחריצותהלבני האדם לקורא ולדבורה 

"ואף כי רפת כוח היא, מכבדת היא מכל את חכמתה ל כוחה רפיון בין הניגוד דרך על השוואהמוטיב ה

גם  .(99 (ל ארץ, והמה חכמים מחכמים"-"ארבעה הם קטניכותרת הפתגם במשלי: בדומה ל החכמה"

מידותיה ליחס ניגודי בתנובת הדבורה מוצאים דברי שבח לבן סירא מן המאה השנייה לפנה"ס בספר 

בעוף דבורה,  .אליל: "קטנהבאלו המילים ,הנמלה במשלי והדבורה בתרגום היווניאצל הזעירות כמו 

   גניזה(.יא, ג, כ"י ב' של הוראש תנובות פריה" (

במחקר בנוגע לתירבות הדבורה החל מימי הבית מקובלת הנחה שהיתה בהקשר זה שבניגוד ל ןראוי לציי  

השני הוכיח הממצא הארכיאולוגי של מכוורת דבורים בתל רחוב שבעמק בית שאן ברשותו של עמיחי מזר 

למרות שתגלית  12על קיום ענף של גידול דבורים בתקופת הברזל השנייה, כלומר כבר בימי הבית הראשון.

                                                           

11
-R. L., Jr. Giese, “Strength through Wisdom and the Bee in LXX-Prov.,” Bib 73 (1992): 404 ראו:  

11; T. Forti, "Bee's Honey - From Realia to Metaphor in Biblical Wisdom Literature," VT 56 (2006): 

327- 41. 

12
 A. Mazar and N. Panitz-Cohen, "It is the Land of Honey: Beekeeping at Tel reov," Nearראו:  

Eastern Arhaeology 70/4 (2007): 202-19; "Iron age Beehives at Tel Rehov in Jordan Valley," 
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, דבש דבורים ולא עסיס פרחים כפי שנהוג היה לפרשכשנזכר במקרא יהוי הדבש זו שופכת אור על ז

 13תדמיתן השלילית של הדבורים במקרא הולמת יותר את דבורי הבר ולא את הדבורים מניבות הדבש.

 חיים וטיפוסים שליליים בחברה-עימות בין דפוסי התנהגות של בעלי 9.0 

הכסיל  -בחברה  יםשלילי יםטיפוסעם  השל חי תנהגותה דפוספתגמים שמעמתים אדגים בא בדיון ה

 . והעצל

 כסיל-דב

גֹוש ּדֹב ַשכּול ְבִאיש "בין דב שכול לאדם:  ,בין אדם לחיהמפגש תמונת הפתגם שלפנינו מעצב  ְכִסיל -ְוַאל ּפָּ

הצירוף  והרגשי. במישור הקוגניטיבירעננות ניב השלכות ממ. מפגש היפותטי זה (19(משלי יז " ְבִאַּוְלּתֹו

, דוד בספר שמ"במצבו הנפשי של בהתייחס לפעמיים מחוץ לספר משלי, פעם  פיעמו'כדב שכול', הלשוני 

ַדְעּתָּ ֶאת" ה יָּ דֶ -ָאִביךָּ ְוֶאת-ַויֹאֶמר חּוַשי ַאּתָּ ה ְכדֹב ַשכּול ַבשָּ ֵרי ֶנֶפש ֵהמָּ ה ּומָּ יו ִכי ִגבִֹרים ֵהמָּ  ה ְוָאִביךָּ ִאישֲאנָּשָּ

ִלין ֶאת ה ְולֹא יָּ מָּ ם-ִמְלחָּ עָּ  : העם יהירותנוכח האל לו האכזרית של תיאור תגובתבבהושע, (, ופעם 8 (יז "הָּ

ֶדה ְּתַבְּקֵעם" ִביא ַחַית ַהשָּ ם ְכלָּ ם ְואְֹכֵלם שָּ שתי ההיקרויות (. ב8" (יג ֶאְפְגֵשם ְכדֹב ַשכּול ְוֶאְקַרע ְסגֹור ִלבָּ

השימושים מאך בשונה . אוש, זעם  ואכזריותיגוריה, רגשות יאת ששכלה דובה תמונת המעוררת שציינתי 

כמשל לבין השכול ב והתנהגות הדבין ישירה אנלוגית עצב זיקה ב שכול" שמו"כד ניב הלשונישציינתי ב

או כפי יתרון "דב שכול" ללא כ"ף הדימוי בפתגם הצירוף את משבץ , הפתגם במשלי השונים נמשליו

גֹוש ּדֹב ַשכּול ְבִאיש" מ"צורת המקור המוחלט . Yמ  Xטוב  תגם זה:פ ןשנהוג לסמ  -שמשת כלשון איווי ּפָּ

לטובת כריע באורח אירוני דגם היתרון מלתו. וכסיל באיואשר מדב שכול איש בכלומר טוב שיפגוש 

הקשריו מ"כדב שכול" ניב ההפקעתו של נראה שכסיל. ה התרועעות בחברתהבדב שכול על פני פגישה ה

 תמוסתב השכול ועם תמונת הדתודעתנו כה בכרועוצמת האיום ש. המוכרים פועלת כתחבולה רטורית

 .כסילהתחברות אל ההתרעה מפני האיתות של לבמשלי 

  כסיל –כלב 

                                                                                                                                                       

Antiquity 317 (2008): 629-39" ;104קדמוניות מתקופת הברזל בתל  רחוב: התגלית ומשמעותה,"  המכוורת 

 . 23 - 80, עמ'  9338 (תשס"ט( 
ט' פורטי, "על הדבש ועל העוקץ: מריאליה לדימוי בספרות המקראית," בתוך: חכמות עמודיה שבעה, עיונים  13

בספרות החכמה במקרא, ביהדות הבתר מקראית ובמזרח הקדום (בעריכת שמיר יונה ואביגדור ויקטור הורוויץ(, 

 . 93 – 95עמ'  (,תשע"א( כרך כ -באר שבע
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ב ַעל"גם בפתגם הבא:  אל חצי לעגו החכם את ( מפנה 11" (משלי כו ַּוְלּתֹוְכִסיל שֹוֶנה ְבִא    ֵקאֹו-ְכֶכֶלב שָּ

בין נטייתו שוואה של הכלב. הפתגם מנסח ה אוסמנוקט בדפוס התנהגותי הוא אלא שהפעם הכסיל 

הכלב לבלוע מגונה אצל ן מנהג מעשה, לביבנות באיוולתו אם כדרך חשיבה ואם ְש המובהקת של הכסיל ל

 .פירוש אחר, לשוב אל מקום קיאולפי (לפי רב פרשני ימי הביניים( או  מחדש את קיאו

פעמים כחית בר משוטטת ברחובות,  01נזכר במקרא , נחשב לבעל חיים ממשפחת הטורפיםש הכלב

ֶלב ": שוחרת לטרף ולהוטה לדם ֶעֶרב ֶיֱהמּו ַככָּ ה ֵמֶחֶרב ַנְפִש " (:15, 7(תה' נט  "ִויסֹוְבבּו ִעיר   יָּשּובּו לָּ י ַהִצילָּ

ִתי-ִמַיד ִבים עַ ":(91(תה' כב  "ֶכֶלב ְיִחידָּ ה-ֵזיְוַהְכלָּ ְבעָּ ְדעּו שָּ נזכר מבוית הרועים הכלב (. 11 יש' נו" (ֶנֶפש לֹא יָּ

: עיהובישנפש" -"כלבים עזיכתוב להמשך ב נרמזו( 1" (ל ַכְלֵבי צֹאִניכינוי "איוב בבבאופן מפורש רק 

ִבין" ְדעּו הָּ ה רִֹעים לֹא יָּ בתיאור הבן  הכלב המבויתאנו מוצאים את טוביה בספר החיצוני : (11(נו  "ְוֵהמָּ

 14.(5יא ]הנוסח הארוך[: וכן  1ו ( הנער והמלאך עמו והכלב יצא עמו וילך עמהם..." "ויצא :טוביה והמלאך

ִֹכי ִכי-ַויֹאֶמר ַהְּפִלְשִּתי ֶאל: "תדמית ספרותית של חיה בזויהבמקרא לכלב  ִוד ֲהֶכֶלב ָאנ א-ּדָּ ה בָּ ֵאַלי -ַאּתָּ

בדומה לדברי דוד הנרדף , מבטא ביזוי עצמי והכנעה'כלב מת' הלשוני  ניבה(. 90(שמ"א יז " ...ַבַמְקלֹות

ה רֵֹדף: "המלך שאול בידי ֵאל ַאֲחֵרי ִמי ַאּתָּ א ֶמֶלְך ִיְשרָּ ד.  ַאֲחֵרי ִמי יָּצָּ " ַאֲחֵרי ֶכֶלב ֵמת ַאֲחֵרי ַּפְרעֹש ֶאחָּ

ִניתָּ ֶאל  ֶּדךָּ ַויֹאֶמר ֶמה ַעבְ או בפי מפיבשת בן יהונתן נכה הרגליים " ,(15(שמ"א כד  ַהֶכֶלב ַהֵמת ֲאֶשר -ִכי פָּ

מֹוִני. עמארנה מן המאה הי"ד ל מכתבי אב 15.(10: מל"ב ח 2: שמ"ב טז 90והשווה שמ"א יז  8" (שמ"ב ט כָּ

-EA 320:22: "מי הוא הכלב אשר לא ישמע לדברי המלך אדוניו?" (מובא שימוש אידיומטי דומה לפסה"נ

כנעה לפני פקיד בכיר בחליפת המכתבים מלכיש ]ערב חורבנה של ממלכת נוסחת נאמנות והב, וכן (24

נוסחה זו איננה מעידה בהכרח על  16.(5, 9(לכיש, מס' ?"כי זכר אדוני את עבדו "מי עבדך כלביהודה[: 

ה ַעְבְּדךָּ ַהכֶ ": במקראונמצאת לה מקבילה  ,והצטנעות נימוסלשון אלא על  השפלה הֵאל ִכי מָּ ֶלב ַויֹאֶמר ֲחזָּ

ע ִהְרַאִני ְיהוָּה אְֹתךָּ ֶמֶלְך ַעל דֹול ַהֶזה ַויֹאֶמר ֱאִלישָּ ר ַהגָּ בָּ ם-ִכי ַיֲעֶשה ַהּדָּ הכלב תיאור   .(10" (מל"ב ח ֲארָּ

ֶדה" :שמותספר ב עדמתוופגרים שיירים כחיה תברואנית שניזונה מ ר ַבשָּ שָּ ה לֹא תֹאֵכלּו ַלֶכֶלב  ּובָּ ְטֵרפָּ

ֶדה: "קללהמנוסחת כתכונה זו (. 03כב (ַּתְשִלכּון אֹתֹו"  ִבים ְוַהֵמת ַבשָּ ִעיר יֹאְכלּו ַהְכלָּ ם בָּ ְבעָּ רָּ יֹאְכלּו  ַהֵמת ְליָּ

                                                           

 D. Winton Thomas, ‘Kelebh  : 1278ירושלים, הוצאת מקור, , כרך שני, הספרים החיצונייםא' כהנא,  14

“Dog”: Its Origin and Some Usages of It in the Old Testament’, VT 10 (1960): 410-27 (417, 424, 

427); Geoffrey D. Miller, "Attitudes toward Dogs in Ancient Israel: A Reassessment," JSOT 32.4 

(2008): 487-500. 

15
 kalbu mtu ).(ABL 521:6; 771:5 ראול"כלב מת" באכדית לכינוי מקביל  

 .83 -53עמ'  ,9335, מוסד ביאליק, ירושלים, הכתב והמכתבאחיטוב,  'ש 16
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ִים"  מָּ נזכר דם  ללקקהכלב מנהג  (.08: כב 99, 90, 12: כא 9טז מל"א : 0יר' טו : 11(מל"א יד  עֹוף ַהשָּ

ם "ְלַמַען ִּתְמחַ : 99תה' סח במקרא: במקורות שונים  ֶביךָּ ֵמאְֹיִבים ִמֵנהּו"    ץ ַרְגְלךָּ ְבדָּ תמונת באו  ְלשֹון ְכלָּ

ִבים ֶאת-:"ַוִיְשטֹף ֶאת08מותו של אחאב במל"ב כב  לֹּקּו ַהְכלָּ ֶרֶכב ַעל ְבֵרַכת שְֹמרֹון ַויָּ צּו..." -הָּ חָּ מֹו ְוַהזֹנֹות רָּ  ּדָּ

גם הפתגם במשלי משמר את תדמיתו של לב. ניתן לשער שתכונה זו הגבירה את תחושת המיאוס כלפי הכ

ה התנהגות. נועדה לבזות את הכסיל ולהדגיש את נחיתותו כסיל לכלבהכלב כחיה בזויה. האנלוגיה בין 

אל בכל פעם הכלב שב כפי ש הכסיל:דרך החשיבה של נסמכת לאיכותה הנפסדת של חיה ה היצרית של

פתגם ה .נפסדתבכל פעם על דרך חשיבתו ההכסיל זר חוחזור ובלוע,  לעוסהמזון בולע את המקום קיאו ו

הדהד מ ,"כסיל שונה באולתו"השימוש בפועל שנ"ה בתמונת הכסיל  הישנותו של דבר מאוס.עוסק ב

באורח אירוני הוא משמש אלא שכאן קרובה לשנ"ן, מונח של למידה והוראה, ששנ"ה  הצורהאת לכאורה 

ִאם : "במקום אחר במשלי נאמרשל הכסיל וחסרת התקנה  . ואכן על פגימותו השכליתולתוהאילהישנות 

ִריפֹות-ֶאת-ִּתְכּתֹוש ֱאִויל ַבַמְכֵּתש ְבתֹוְך הָּ יו -לֹא ,ַבֱעִלי   הָּ לָּ סּור ֵמעָּ  (.99(מש' כז "ִאַּוְלּתֹו תָּ

חוזרת בפתגם מילה "קיא" שעולה מתמונת הכסיל והכלב ראוי  לציין שהבהקשר לתחושת המיאוס ו

ֶלֶחם ַרע -ִּתְלַחם ֶאת-ַאלכילי: "העל שולחנו של בלתי מרוסנת גרגרנות ואכילה הטפה כנגד בי ספר משלב

ִין ְוַאל יו.-עָּ ַער ְבַנְפשֹו  ִּתְתָאו ְלַמְטַעמֹתָּ ְך ְוִלבֹו ַבל-ֶכן   ִכי ְכמֹו שָּ ְך. ִּפְּתךָּ -הּוא ֱאכֹול ּוְשֵתה יֹאַמר לָּ ָאַכְלּתָּ -ִעמָּ

ֶריךָּ ַהְנִעיִמים" ְוִש  ְתִקיֶאנָּה  תחושת המיאוס לבבית שכנו לבקר מפריז אדם שהדומה כן מ(, ו8 -4 (כגַחּתָּ ְּדבָּ

אתָּ ֱאכֹל ַּדֶיךָּ " מופרזת של דבש:אכילה מ צָּ ֶענּו ַוֲהֵקאתֹו. הַֹקר ַרְגְלךָּ ִמֵבית ֵרֶעךָּ -ֶּפן   ְּדַבש מָּ ֲעךָּ -ֶּפן   ִּתְשבָּ ִיְשבָּ

 17(.17-14" (כה ּוְשֵנֶאךָּ 

 מחרחר ריב –כלב 

ֶלב-ַמֲחִזיק ְבָאְזֵני": מחרחר ריבשטיפוס זיקה לבפתגם אחר נזכר הכלב ב  "לֹו.-ִריב לֹא-עֵֹבר ִמְתַעֵבר ַעל   כָּ

ידועה , (תה"שלפי גרסת (הפתגם מציג אפיזודת התגרות. האחיזה באוזני הכלב או בזנב הכלב  (17(כו 

התגרות בכלב היא בבחינת מטונימיה לכל תמונת ה .תגרהסכן את המעלולה לשמתגרה כהתנהגות 

כלומר לקרוא טעם האתנח מ"כלב" ל"עבר", העביר את ת הקריאה להצע. לעורר ריבנועדה התנהגות ש

 נקלע באקראי לדרכו של איששכלב משוטט, במדובר לפיה כן ש ההתגרותדרגת ת מחריפה אבר", "כלב עֹ

 שמשמעה, "עברה"מלשון (דנומינטיבי(  ועל גזור שםפל להיחשב שיכו "מתעבר" .במפגיעבו מתגרה והלה 

התנהגות זהיר מפני שעוסקים בהתנהגות מתגרה, האחד מבספר משלי מים פתגבחוזר  ,כעס וחרון

 ֹו."ַנַהם ַכְכִפיר ֵאיַמת ֶמֶלְך ִמְתַעְברֹו חֹוֵטא ַנְפש : "את נתיניוסכן את כעסו של המלך ובכך לשעלולה לעורר 

                                                           

 .8 : כח19התנהגותם של סובא וזולל, "שכור בקיאו" ביש' יט מתבונן בתחושת מיאוס של הראו  17
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ע " :לתבונת החכם הזהירהתגרות הכסיל היהיר ציג הנגדה בין מ , והאחר(9כ  (מש' ר ֵמרָּ ֵרא ְוסָּ ם יָּ כָּ חָּ

עוסקים ש( 99–18(פס'  פתגמים שרשרתפותח שלנו  ואומנם הפתגם .(14" (יד ּוְכִסיל ִמְתַעֵבר ּובֹוֵטַח.

צרים של זעם, ריב ומדון ליבוי יסמלת אש שמהצטיינת בניבים על זו מחטיבת  .מזגהחם הנרגן ובטיפוס 

ִלים ְוֵעִצים ְלֵאש", "ֵאש-"ְבֶאֶפס ֵעִצים ִּתְכֶבהכגון,  ם ְלֶגחָּ –13יח' כד  השווה( "ִריב-ְלַחְרַחר"הביטוי כן ו "ֶּפחָּ

את נטייתו של הכסיל ללבות סמלת מ'אש' ל'מתעבר' שבין האסוציאטיבית מכאן עולה שהזיקה (. 11

חמת  אתמלבה הכסיל בתוך כך . שולט במוצא פיו נואינש כאשמתלהט  ,במחרחר רינחשב ל כסיליצרים. ה

א. כפי שמתאר הפתגם: הזולת ה-ִּפי "ִשְפֵתי ְכִסיל יָּבֹאּו ְבִריב ּוִפיו ְלַמֲהֻלמֹות ִיְקרָּ יו  לֹו -ְכִסיל ְמִחּתָּ תָּ ּוְשפָּ

 (. 7 - 4(יח  "מֹוֵקש ַנְפשֹו

  עצלהשל טיפוס לחל ארי או ש במשלי בעימות שבין ניאחתום את דיו

 עצל–ארי3שחל 

ֵצל ֲאִרי ַבחּוץ "בשני פתגמים מעמת החכם את העצל עם הארי או השחל:  ֵצַח"    ָאַמר עָּ ְבתֹוְך ְרחֹבֹות ֵארָּ

ֶרְך  (10(כב,  ֵצל ַשַחל ַבּדָּ ְרחֹבֹות" (כו    ו "ָאַמר עָּ אחד מנמעניו העיקריים של נחשב להעצל (. 10ֲאִרי ֵבין הָּ

חכמי הפתגמים נוקטים בלשון סרקאסטית כדי לתאר את עצלותו ורפיון ידיו של טיפוס זה,  .לימחבר מש

ַחת ַגםלמשל:  דֹו ַבַצלָּ ֵצל יָּ ַמן עָּ ּה -(, או: "ַהֶּדֶלת ִּתסֹוב ַעל15: כו 99ִּפיהּו לֹא ְיִשיֶבנָּה" (יט -ֶאל-"טָּ ֵצל  ִצירָּ ְועָּ

תֹו" (כו -ַעל פשטני, מפורש גוון לפתגמים מעניק "אמר עצל"  דברי העצליטוט בלשון של צהשימוש  (.19ִמטָּ

'שחל בדרך', 'ארי בין   :עצבים הנשואים המורחביםבשניהם מאסתטית. -ספרותיתונעדר יומרה 

ומאיים רחובות ארי המשוטט ב: מעשה בהרחבות',' ארי בחוץ', 'בתוך רחבות ארצח', סיפור בזעיר אנפין

'דב של הכפי שראינו בדימוי  חיה מסוכנתעימות היפותטי עם  מוצגכאן גם  על שלוות חייו של העצל.

שכרוכה בתדמיתו מצמצם את תודעת האיום האוניברסאלי אלא שהעימות בין ארי ועצל שכול', ה

בין מציאות מעין ֶקֶצר מחשבתי החכם באופן זה יוצר  עולמו הצר של העצל.להספרותית של הארי 

 .גוחכותמכאמתלות העצל "ארי בין הרחובות", "בתוך רחובות ארצח"  מציג את טיעוניו שללספרות, ו

 קהלת. ספר 0 

הדיון בדימויי בעלי חיים בקהלת ידגים את תפקידו הרטורי של הדימוי בעיצוב הרצאתו הדיאלקטית של 

 הספר. 

  מבוא

בר שמציג עצמו מחה ווידוי בגוף ראשון.של עיוני אשר מנוסח ברובו כמונולוג -קֹהלת הוא חיבור מחשבתי

מקיים שיח עם הקורא בחקירה וחיפוש אחר משמעות   (,11ב -19כקהלת בן דוד מלך בירושלים (א 
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מתחום ההתבוננות פועל  עשירה במבעים של התרשמות אישית במגוון צירופישל קהלת החיים. לשונו 

ַתִּתי ֶאת"והחקירה כמו,  ה-ְונָּ ְכמָּ תּור ַבחָּ תּור ּוַבֵּקש " או (10" (א ִלִבי ִלְדרֹוש ְולָּ ַדַעת ְולָּ ַסבֹוִתי ֲאִני ְוִלִבי לָּ

ַדַעת ה ְוֶחְשבֹון ְולָּ ְכמָּ מונולוג של בסגנון  עם הקורא את הרהוריו והתנסותו האישיתחולק קהלת . (95ז ( "חָּ

ה" פנימי: ה" (ב -ָאַמְרִּתי ֲאִני ְבִלִבי ְלכָּ ה ְבִשְמחָּ מעניק  החקירהתהליך . לצד לבטים וספקות ב(1נָּא ֲאַנְסכָּ

ה ֲאֶשר-ְרֵאה ַחִיים ִעם" כגון, מעשיותעצות גם קהלת  ל-ִאשָּ עצות גם ו , (2(ט  "ְיֵמי ַחֵיי ֶהְבֶלךָּ -ָאַהְבּתָּ כָּ

ֱאלִֹהים"-ִּפיךָּ ְוִלְבךָּ ַאל-ְּתַבֵהל ַעל-"ַאל בנושאים אמוניים כגון,  ר ִלְפֵני הָּ בָּ  . (1(ה  ְיַמֵהר ְלהֹוִציא דָּ

. קרונות אמונייםוע ,ג עמדות סותרות בנוגע לסוגיות קיומיות, דפוסי התנהגות נורמטיבייםקהלת מצי

כגון, חכמה וכסילות, שמחה ואבל, שחוק וכעס, סותרות את ערכן הסגולי של איכויות מחדש בוחן הוא 

ה את , גמול וגורל. מבוכת הקורא בסבך הסתירות הלוגיות והדוגמטיות הביאצדיק ורשעזיכרון ושכחה, 

אצל כבר נדונה פרשני קהלת לדורותיהם להשערה בדבר קיומו של יותר ממחבר אחד. סוגיית הסתירות 

דיון הלכתי שנועד בדיעבד להכריע בשאלת הכללת הספרים בין  –18חז"ל בהקשר ל"ספרים מטמאי ידיים"

שוב הסתירות לייהיו אלו חז"ל שהניחו את הבסיס  19כתבי הקודש או גניזתם לשם הרחקתם מן הציבור.

כיום . סוגיה זונבחנה  ין הפרשנים החדשיםבגם  פרשני ימי הביניים, ועל כך לא ארחיב כאן.בקרב 

לשון אחר, קהלת  –פרשנית שמעניקה לגיטימציה ספרותית לריבוי הקולות שבטקסט הגישה המקובלת 

המורכבת. קהלת  גיבור היצירה מזוהה עם המחבר וריבוי הקולות נתפס כתהליך של חיפוש אחר האמת

שיח עם דמויות המייצגות תפיסות אחרות אלא מכיר בקיומן של -כפרסונה ספרותית איננו מנהל דו

 . הסתירות כנקודת מוצא ואיננו מנסה לישבן

ומתייחסת גישה פרשנית זו קהלת, אני מאמצת ב י בעלי חייםהרטורי של דימוי םתפקידבחקירה שלי על 

 חלק בלתי נפרד מן היצירה הספרותית בהווייתה.אל בספר כרעיונית שהאל סוגיית השניות 

                                                           

 משנה, ידיים ג, ה: משנה, עדויות ה, ג: בבלי, שבת יד, ע"א. 18
מקורות תנאיים ומדרשים מאוחרים נקטו במינוחים שונים לאפיון הסתירות: "דבריו סותרים זה את זה" בא  19

ים לציין סתירה לוגית שמתקיימת בין כתובים באותו חיבור (בבלי, שבת ל, ע"ב(, ו"סתרי תורה" או "מצאו בו דבר

קהלת רבה, פרק א, דף ה': פרק יא, דף ה': במדבר מטין לצד מינות" באו לציין הצהרות שסותרות עיקרי אמונה. 

 .1ע"ב: ויקרא רבה כח  141רבה 
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של בעלי חיים קונקרטיים שמות מעט בהמה, צפור, דג, נחש ושל קטגוריות זואולוגיות בקהלת מוצאים 

  .יםדגמים רטוריעשיר של במגוון משובצים  כמו, כלב, חגב וזבוב

 זבובי מות

ֶות ַיְבִאיש ַיִביַע ֶשֶמן" ר ,חַ רֹוקֵ  ְזבּוֵבי מָּ בֹוד יָּקָּ ה ִמכָּ ְכמָּ ט ִסְכלּות ֵמחָּ   (1(י  "ְמעָּ

הפתגם בקהלת מביא תמונה של 'זבובי מות' או לפי הצעת קריאה אחרת, 'זבוב ימות' אשר נפילתו 

. נזק הזבוב לשמן איכותה המעודנתפגום בללמרקחת הבשמים עלולה להבאיש, לבעבע ולהתסיס ובכך 

  חכמה.עלולה להסב מעט כסילות להרוקח נועדה להמחיש את הנזק הרב ש

(השוו  את רעש מעופומשמיע באופן אונומטופיאי בלשונות שמיות אחרות כמו גם בעברית זבוב שם ה

מטילה ביצים מהן בוקעות נקבת הזבוב . ( zubbu zumbu ,zunbuבארמית דודבא, דבבא, ובאכדית 

חיים -רים, או כטפילים על גבי בעליבפג הרימות, זחלים נטולי רגליים, המתפתחים בחומרים מרקיבים

אחרים. הרימה מתגלמת ולאחר מספר ימים בוקע ממנה הזבוב. הזבוב משריץ ומתרבה בהמוניו בתנאי 

  תברואה פרימיטיביים ולפיכך נחשב למפגע אקולוגי לאדם.

יָּה ַביֹום ַההּוא ִיְשרֹק ְיהוָּה ַלזְ  :נבואת ישעיהו לאחזבנזכר הזבוב מחוץ לקהלת  בּוב ֲאֶשר ִבְקֵצה ְיאֵֹרי ְוהָּ

ה ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ַאשּור. ִים ְוַלְּדבֹורָּ ִעים ּוְבכֹל ַהַנֲעצּוצִ  ִמְצרָּ ם ְבַנֲחֵלי ַהַבּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהְסלָּ אּו ְונָּחּו ֻכלָּ ים ּוְבכֹל ּובָּ

נקהלים ממקומות ש מדמה את מתקפת חילות אשור להמוני זבובים ודבוריםהנביא  (18(ז "ַהַנֲהלִֹלים.

משמשת מחייתם ונחים במקוואות מים ובנקיקי סלעים בין קוצים. טרדנותם של המוני חרקים עוקצניים 

שימוש בדימוי הצרעה כמי שתגרש את עמי הארץ מפני ישראל (שמ' כג ה לתיאור האויב בדומה לשראה

  20.(19: יהושע כד 93: דב' ז 98

שאלת  מנםוא. בקהלת ן של יחידות הדיוןתיחומשאלת כרוך ב הספרותיבהקשרו הדימוי פקיד הדיון בת

ראיה לכך במחקר, ו אחת מן הסבוכותתמאטיות נחשבת ל-יחידות ספרותיותלהספר וחלוקתו מבנה 

  .ף יחידות הדיוןהיקבנוגע לבין פרשני קהלת  הסכמהבהיעדר מוצאים 

                                                           

מתואר רימה ותולעה במקרא, שמות השל היקרויות ן הבחלק מו גלגול הזבוב מן הרימה היה ידוע לקדמונים 20

  .(2מקבים ב ט' : 11יש' יד :5איוב ז והשוו  99מה, כלומר לזחל הזבוב (שמ' טז תהליך של ריקבון שניתן ליחסו לרי
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זיקה ליחידה התמטית השלמה אלא בולקחו הפתגם נמשל ללא רק כמשל הדימוי  את תפקידיש לבחון 

ידגים את  1הדיון בפתגם זבובי המות שבקהלת י  ביחס הדיאלקטי שבין חכמה לכסילות.עוסקת ש

על  משלהסיפור בין יחידות ספרותיות שעוסקות ביחס שבין כסילות לחכמה: מקשר הציר תפקידו כ

פתגמים על חכמה אוסף ו (,18 -14פס' ( ו של סיפור המשללקח ,(15 -10(ט  חכםהמסכן האיש הומלך ה

 .(0 -9 י(וכסילות 

 :0י  -10השלמה פרק ט  וכך נראית יחידת הדיון

י.-ַגם  ה ִהיא ֵאלָּ ֶמש ּוְגדֹולָּ ה ַּתַחת ַהשָּ ְכמָּ ִאיִתי חָּ א זֹה רָּ ט ּובָּ ּה ְמעָּ ֵאֶליהָּ ֶמֶלְך -ִעיר ְקַטנָּה ַוֲאנִָּשים בָּ

ֶליהָּ ְמצֹו נָּה עָּ ּה ּובָּ ַבב אֹתָּ דֹול ְוסָּ ם ּוִמַלט  ִדים ְגדִֹלים.גָּ כָּ ּה ִאיש ִמְסֵכן חָּ א בָּ צָּ ִעיר -הּוא ֶאת-ּומָּ הָּ

ַכר ֶאת ם לֹא זָּ תֹו ְוָאדָּ ְכמָּ ִאיש ַהִמְסֵכן ַההּוא.-ְבחָּ ְכַמת ַהִמ   הָּ ה ְוחָּ ה ִמְגבּורָּ ְכמָּ ה חָּ ְסֵכן ְוָאַמְרִּתי ָאִני טֹובָּ

ִעים. ִּדְברֵ  יו ֵאינָּם ִנְשמָּ רָּ ִעים ִמַזֲעַקת מֹוֵשל ַבְכִסיִלים.ְבזּויָּה ּוְדבָּ ִמים ְבַנַחת ִנְשמָּ ה   י ֲחכָּ ְכמָּ ה חָּ טֹובָּ

ה ַהְרֵבה.  ד ְיַאֵבד טֹובָּ ב ְוחֹוֶטא ֶאחָּ הִמְכֵלי ְקרָּ ְכמָּ ר ֵמחָּ ֶות ַיְבִאיש ַיִביַע ֶשֶמן רֹוֵקַח יָּקָּ בֹוד  ְזבּוֵבי מָּ ִמכָּ

ט. ם ִליִמינֹו ְוֵלב כְ  ִסְכלּות ְמעָּ כָּ ֵסר -ְוַגם  ִסיל ִלְשמֹאלֹו.ֵלב חָּ ל( הֵֹלְך ִלבֹו חָּ כָּ ַבֶּדֶרְך כשהסכל (ְכֶשסָּ

ל הּוא כָּ  .ְוָאַמר ַלכֹל סָּ

ה ִהיא-ַגם"חקירה בגוף ראשון: ניסוי ונוסחת בהיחידה פותחת  ֶמש: ּוְגדֹולָּ ה, ַּתַחת ַהשָּ ְכמָּ ִאיִתי חָּ , זֹה רָּ

י : "אף חכמה זאת ראיתי בעולם ותמיהא גדולה היא אלי". (110 -119רשב"ם (עמ' ה, שעל טיבה העיר "ֵאלָּ

מופלא הוא הרי ש ,15 -19בפסוקים מסכן חכם המשל המלך והבסיפור יסוד הפליאה מוצג כעיקר ואכן 

מופלאה ותמוהה מלך חזק, אך שהטיל עליה ממצור עיר  הצליח בחכמתו למלטאשר עני סיפור האיש ה

פרשנים עסקו . עצתו הנבונהבהצילם האיש המסכן שאת זכר לא ר מתושבי העישאיש העובדה, לא פחות 

כעצה אשר מלכתחילה לא העריכו אותה בני  חכםהמסכן הבשאלה האם המשל מביא את סיפור עצת 

בדיעבד נשכח אך העיר נצלה מא, העצה הטובה התקבלה ואו ש, של בעל העצה מעמדוהעיר בשל נחיתות 

 באפשרות השנייה ךתומ עברב' ִמַלט'זכתה להערכה ראויה. הפועל ועצתו לא  ,שמו הטוב של האיש החכם

ה של סיפור המשל על יחסשל פסימי לקח הלעירו. מלב בני מומשה אך נשתכחה עצתו הטובה לפיה 

ַכר ֶאתחכמיה העניים "להחברה  ם לֹא זָּ ִאיש ַהִמְסֵכן ַההּוא"-ְוָאדָּ חכמים על יתרון נוספת נימה ספקנית , הָּ

הגבורה: שיש לחכמה יתרון על שמנוסח על דרך היתרון לקח הסיפור תן לכאורה להתרשם מני .ועצתם

ה" ה ִמְגבּורָּ ְכמָּ ה חָּ אל מקרה  קהלתאותנו מחזיר הצהרה לך בהמש, אך (א14" (פס' ְוָאַמְרִּתי ָאִני, טֹובָּ

ִעים"מסכן החכם:ה יו ֵאינָּם ִנְשמָּ רָּ ְכַמת ַהִמְסֵכן ְבזּויָּה, ּוְדבָּ דווקא נראית אמירה זו  .(ב14ס' " (פְוחָּ

 .בזו לחכמתולעצת המסכן, ומלכתחילה  צייתוני העיר לא מתיישבת עם האפשרות הראשונה לפיה ב



15 

 

היו  "ֶשִאלו :כתנאי היפותטי "הּוא-מבאר את הכתוב "ּוִמַלט ,פוקס בספרו "על הסתירות בקהלת"מיכאל 

ללא כול את החכמה משבח קהלת א אחריו שבבפתגם  ".ממלט את העירהמסכן שמים לב לדבריו היה 

ִעים, ִמַזֲעַקת מֹוֵשל ַבְכִסיִלים"סייג:  ִמים, ְבַנַחת ִנְשמָּ סיפור דהד יכול להזה פתגם בגם  (.17" (ט ִּדְבֵרי ֲחכָּ

את ביטויי פירוש זה איננו תואם , אך מלך גדול שבוטח בחילו יתרון עצתו על פני יהירותהחכם המסכן ו

ַכר, ֶאת" :שנעל את סיפור המעשה 15 בפסוקקהלת של האכזבה  ם לֹא זָּ ִאיש ַהִמְסֵכן ַההּוא-ְוָאדָּ פסוק ב ".הָּ

ב" ( כלי מלחמהעל החכמה כוחה של יתרון וצג מ 18 ה, ִמְכֵלי ְקרָּ ְכמָּ ה חָּ מסייג שב והמשכו אך ( א18"טֹובָּ

ה ַהְרֵבה" ( :הצהרה זו ד, ְיַאֵבד טֹובָּ מחטיא את מי שכ "חוטאלפרש "שר זה ראוי בהק(. ב18"ְוחֹוֶטא ֶאחָּ

 בפסוק הקודם לכסיל שבכסיליםכלומר דומה ל"מושל בכסילים", ב( ב18(פס' המטרה ולא כחוטא מוסרי 

של משל  ודנשמע הֵ , 18 , 17בפס' החכמה ודובריה יתרון שני הפתגמים על הכרזת בגם שלפיכך נראה . ב17

שלקוחים משדה המערכה: מונחים בבשל השימוש וביזויו של החכם העני שצר על העיר המלך 

הסמיכות העניינית שבין פתגמי השבח לחכמה וסיפור כישלונו של החכם  ."מושל","גבורה", ו"כלי קרב"

 העני פוגמת ביתרונה המובהק של החכמה.

  משל הזבוב בדיון על היחס שבין כסילות וחכמה?מקומו של ואם נחזור ל

ֶות בֹוד, ַיְבִאיש  "ְזבּוֵבי מָּ ה ִמכָּ ְכמָּ ר ֵמחָּ טַיִביַע ֶשֶמן רֹוֵקַח   יָּקָּ  (1(י  "ִסְכלּות ְמעָּ

סכלות שמעוללת לבין הנזק הרב בשמים שמן לכזבוב  בזוייצור  שנגרם מנפילתמשווה בין הנזק שהפתגם 

ט (י "בהקשרו: לנמשל משל כעל פו לחכמה מעטה בֹוד, ִסְכלּות ְמעָּ ה ִמכָּ ְכמָּ ר ֵמחָּ סיפא לכמשל אך גם  (ב1יָּקָּ

ה ַהְרֵבהקדם לו: שהפתגם  ד, ְיַאֵבד טֹובָּ התבוננות מייצגים  פתגמי הנמשלשני  .(ב18" (ט "ְוחֹוֶטא ֶאחָּ

חרף  –כסיל וסכלותוה – יריביה המובהקים של החכמהגוברים לעיתים בה שמפוקחת במציאות 

 .נחיתותם הערכית

שם מאיימת הכסילות לבלע את החכמה: גם בספר משלי נקשרת איכותו הסמלית של השמן לחכם וגם 

ם " כָּ ֶשֶמן ִבְנֵוה חָּ ד וָּ ר ֶנְחמָּ ם ְיַבְלֶענּו   אֹוצָּ   . (93 א" (כּוְכִסיל ָאדָּ

צבת איכותו היוקרתית של השמן מעההנגדה שבין תדמיתו הבזויה של הזבוב לבין  -נסדקאידיאל החכמה 

אידיאל החכמה  ביןפער שבין הרצוי למצוי אלא את ה ערכית שבין סכלות לחכמההקוטביות את הלא רק 

 .פועלים נגדהש לבין כוחות המציאות
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 :סיכוםלנקודות 

 בדרך של הפיכתשל המאזין או הקורא החשיבה נועד לגרות את תהליכי  חיה כמדמההשימוש ב .א

 רלוונטי ויישומי.לקח לבעולם החיה האמת הניסויית 

מחשבתית  –מסגרת הספרותית שות את השמשמהדימויים משתלבים בתבניות רטוריות שונות  .ב

 של החיבור.

הדימויים מעולם החי בספרות החכמה אינם בבחינת עדות לאמת הזואולוגית או האמפירית של  .ג

החיה. החכמים מאמצים תדמית ספרותית של חיה שהולמת את הטפתם הדידקטית או את דרך 

  חשיבתם הספקולטיבית.

 כביתהחכמים מציעה פרספקטיבה נוספת להכרת חוג מה חיה בספרי החכהקטגורית הדימוי של ד. 

 של ספרות ייחודית זו.יוצר ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


