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ן - כבוד מר,כיזר ' - '  
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 והרחתכם הסברות שלמרות שמו, בגלל בתג-ךן במינו יהיר הוא קהלתספר
 הוונה המילית, לשונו בגלל היום; עד חידה בגדר לבארו-הואהרבים
 המלים אוצר מבתכנת הן ראשה, בית חורבן שמלפת הספרים מלשון נםבהרבה

 . י המשנה. מלשן יותר עוד ושונה - ואורטוגרפית תחבירית מבחינה1ה1
 פסוקים הטנ,ם עשרים מאתים הכל בסך המכיל הקטן, הספר.

- 
 כב"ר כמנץ

 השבעים תרטמ. הראשונים; מן החל ונוצרית; יהודית רבה, זכה.לפרשטת,-
 והמשך הכנסיה! אבות של הפרשנות חז"ל, מדרשי פשיטא(. )ת"י;והארמים
 המקרא חוקרי של ברובה החדשה, הפרשית וצד הבעט ימי שלבפרסומת

 עוד היום: ועד עשרה התשע המאה למן - פרוטוסטנטים גרמתם של בעיקרן
 את להקיף אדם של מכוחו למעלה גחה נ Delitzsch Franz כתב 1875בשנת
 ואמר: מזה הסיק Vahldieck~ ההוקר קהלת. ספר על שנכתבה הספרותכל

 והענפה מאד הספרות.העשירה מפתועה קהלת ספר של המועט ה-קפו'.לעומת
 - מאה מרובה עליו שהידע מעיד אחד במשא המתמיד הטסול עליו.שנכתבה

 -,ע' . .; , ., . ן . , .: ~אושהואמועט.ביותה".

 ,, למיניהם מינים ונם מאפינים בו שטפלו קהלת לטפר היה מאד מיוחדמזל

 יחס המוסריותן והשקפותיהם דעותיהם את בה לתלות יתש אותו עשותשיהם

4 תינוק חומם( שמוס פטורה, עיי, נמו: "ו-, גישון ייוך שמושני 1"ראץ" !.ז  גס-ק: שומם "ם 
 שגיחה מי" ארונה-הש נורך " א נ " "מ~ג אח ,הנטע מהיבט ק. י,1; איו"יס, מגה:עמין,
 יקהיתז יישונה היום" א"ת משנה יעגין אפשר "אס גחוך: ונרי ננוניס "גי 1ע1 החנה,גלשון
 ועוד. הירונימוס, מניצה, גריגור אולימפיודורום2.
."1"15; Ltipsig Kommentar, Bibl. (KeiI, 2ה=י",5 .9 א, Dtlihdk: .Fra~a 
 ,Kohelelh, 8. 4, Verstaed~is ,4 Biihtg ,.ש8 "1"1 .ק 441,

-E.Vthlilt~, .!ל .: .1פר2מסגמק1סא"ר. מקוו" וחני יליניס, השוגה "יא שמנמתם מהמיתית, ולפעמ,פ שיניס, מורשים הם ,נך "דם;,. . ,'-; ,.. 
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 הקסום במעני קהיתהקר.]2ן

 המיוחס יהודי ספה-מוסר בו ראו קדמורוו ימעו. עד נשתנה לא זהסוביקטיבי
 עשרה, התשע המאה למן ובעיקר החדשה, המלך,.אולם.בםפרותלשלמה
 ערר אותו מכנה דליטש פ' י זה. ספר בהערכת מזו זו ורחוקות הלעותחלוקות
 של כתקציר מנדירו Hartmann- הפילוסוף וכמדי - שמים יראת של.השירים
 רואים ואחרים - הלפקעת של, השירים שיר קוראו היינה ; המודריתהחמרית

 כל בקיצור, הזה:. העילם בחי נהנתמת' הוא שמיטה הידורסתית תורהבו
 . ....., . ' לבבו. מצעי או לבו ממראות זה בספר ראהפרשן

 והוא אדם, מכל החכם .לשלמה הוא קהלת שספר הדעה מקובלת חז"ל אצל:
 המשתקפת דמותו גם וזוהי סיד, ה', במל-א מתוארת שהיא כפי, מחכמתוחלק

 'בלתי היתה 11 דעה המצרית. הכנסיה אבות קיבלו מהם ד-ט. ב',נם".קהלת
 מילא אחריו תיאולוגים: מטעמים בה פקפוקו והביע Lutherl שבא עדמעורערת
.Grotiu?4. שרא- בדניאל, רק הנמצאות מלים בגלל ; לכסיקלים נימוקים מתוך 
 י 'IEichhorn ע"י הורחבה זו דעה וסיעתה לזרובבל מיחסו הוא לכן ינחמיה.
 "והטענה האומר: רנ"ק: על נם השפיע ספק ובלי רבים: הוקדים נמשכוואחריו
 למאוחר מכר לשין:הספר - קלה העתר בהשקפה שהרי הלשק, "צדהקשה
 הרוב בחומרו.ובצורתוןיעל מארמי בלול והוא ונחמנה, עזרא מלשוןאפילו
 מסיק'רנ"ק,'שהספר לבסוף ובדיבורים" במילות המאה ללשון ממשדומה
 לאטג מסרים חבר או : ראש "שהיה זרובבל של. ירו מבני אחד ע"י~כתב-
 שלמקהלה

 חכמים-

 במחצית כלומר: פרס, ימי בסוף הסופרים,' בזמן שחי 1
 -. . - :- י '.ןהאחרונהשלהמאההרביעיתלמ~ה"ס.

---.~ 
.: 1 

 פשפש הוא ההילניסתית. היא loZirkel, שמוצאה האסכולה לכתהרחיקה
 וכן מיונית תורגמו שהם שסבר ובטוים מלים וחמישים ממאה למעלהומצא
 במשך הוכחשה זאת תיאוריה היש. התחביר לפי הבמים משפטים למצואחשב

 קהלת שבספר לומר, "ניתן בזה.הלשון: סיכמה החדירם החוקרים ואחדהזמזא
 שהסתייעו תומכים לה קמו ניסא מאידך ,יי; גריציסם" שום או יוונית מלה אףאז
 .Kobilek Ch~ftw Gtrioi~,"Dri .4 .(זמו a/m :7905 :ק 17 רץ משרסק רעימה6.

. 

" - 'ף, ' .ג., ,%!Knbbel;-1)0186 4444! 76:ק:,1836 ען.  , '', " 
 ןש- -י , .ומן2;%1%0,4ץ. :Z.-AT [וו .ק -636ל8.

 י,. ק -,
"") 

 של-רבי14ביץ. ג' מהד' קמא, עמ' ח', טימן 'יא, שער "זמן; נבוכי מורה ר' קהלת: השם את ביארו10.-כך
 י ן . : .Prediger,Waerzbi~rg den ucber trntersuihengen Zirkel, .0 2פל14.1.
 ; .? ,ושאגע .פ HalleI Einfii~sh glNS.I 2/8 1899  .ק 10 .(1 מנצל: של ביקורתו בגטין תשבה10א,

alo114, קו Frtibur~ %, ק, Orien11 אס U.d. 00%861 L~u, ,0. . " - 2טך 
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31ן זה-כבזד מרדכי ,:

 בהכסות לקהלת .תמוכין למצוא סבר llRanston העיוני'שבספר.בצד
 . לפנה"ס. הששית במאה שפעל Theognis השדד היודהמשורר

 כדוה"ס. של בפרנמינטים לקהלת מקבילות מלה .Pfleiderer 1הפילוסוף
 צלילים "שו ' : במשפט פטרו נן .א Diels הפילוסופיה הוקר אבל זי,שפרסם
 איום המחבר שמצא אלה אבל מזמז, ידוע - והנוצרית היהודית בספהותדומים
 שני ,ע"י קהלת.התפשטה של המתג של היוני מקורה. על הדעה כלוב".ולא

 רבים: נהלת והיתה .2!ו H.Plumptre וממשיכו .Tyler "Th אעלים:פרשמם

 המטואה, מרעיונות מלוקטת אקלקטית, יצירה הוא קהלת ספר דעתםלפי

 דמית'ים רע'ומת ועל דימומם על הסתמכו הם המפקרם. ומהגיגי אפיקורמתורת

 עם זהה - ."הכל.הבל" בקהלת החוזר המשפט לדוגמא: דעתם., להוכיחכדי

 ד-ט( א', )ק', שיהיה" הוא שהיה מה : . הולך. -דור הסטואה: של חולף""הכל

 שהכל ' אורליוס; מרקום ע"י  שנמסרה כפי הסטואית הקיקלוס תורת זוהי-
 : הסטואה. דעת זוהי - הגזרה עם להשלים צריך ואדם מלמעלהמור

 השרת העף התפרקות השמחה,. חיוב י:'נ, בקהלת הזקנה חולשותתיאור
 השאלה אפיקור: תורת של יסודות הם אחר.המות-אלה והבהמההאדם
 .. - .. . וכו'. וכו' הספקנים מתורת לקוחה יודע" ."מי בקהלתהנשנית

 - עקבת נכיקורת שמתהה עורר קם. של.)ז0ו')PIumptre-7 לתיאוריה--
 אפילו הסטואה ולתורת לקהלת שאק טוען הוא בנינה. את וסותרא0ת[ט"ן,.ץ,ן

 היו הסטואה שאבות בעובדה מקורו -  בשניהם שדומה ומה משותפים: יסודמושגי
 מז הלק יי. הקדום השרה מספרות .מושפעת מפה והיא המורח, אמןברובם
 הסטואה אצל תורת.הקיקלוס: כגת מוטעית, על,מרשמת מבוססהזיהויים
 היא הכותה ד-ט א', ובקוהלת תקופהן כל לבסוף עולמות חורבןמשמעותה
....:... . ,. .. 

,.1] 1925 bondan, Literature, Wisdom Grcek Early ש) and Ecclesiastes, 2, ,1)4",!04 
,.12 ' Berlin Kohelct, 448015ן2 שן [ך . , . Hea~it dc) ן5ע0!סטאע" Dir PReidcrcr, Ed. 

 . י ,885!'., .ע85--255
 ' "ן -.

 ,ש-4. .[ .י1,,4,הBerlin 1, 54 Phil~ophie 4. 0 .555[ .ק ש[.נו.

-.11 1874 Londeh %))145%5ט, Tyler, .4ז. 
.,15 1881 London Bible), (Cambridge Eccks. Plumpt~, .2,11, , '- 

.. (. . 
- 

 ,ע. ,![0חאז:Studicn )10 1 .ט Go~ha Knikenl ,883! ,ק 82--16761.

 ומרקום שמניקש .היא, ניסרך עמא שחס, "ל העלו החולקים ולא המציעים שלא הוא המעניין17.
 האנטישמית הגישה מתוך יובן רק זה ממנו. הושפעו לקהלת, השבעים תרגום קראו שבוודאישרליוס,

 יון שחכמי אלכסנדריה יהודי של לדעות בנוגע zcilcr~ של דבריו הם מאפיינים החוקרים. רדבאצל
 האלה- היהוריוח המעשיות כלל בדרך נעובו כיום "אמנם כותב: הוא זה על החג-ך;הישפעו.מן

 .Grundriss Ze~ler, .2 :ט Geschichte .נ .Philosophie Gnech .ע .20Leipzig 18פג

 אינה זאת שמסורת תשי-ח, ירושלים ההילגיסתית, היהודיית הספרות בספרו הראה גוססן ירושעפרופ'
 , מעשייה.סתם
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 הקסום במעני קה_יתתקד]א

 נ', להלן למפורש לשנותה: יכול אדם ואץ אלוהים שקבעה בעולם חוקיותשיש
 11מדת". לעולם "והארץ : אדרבה ; העולם לדורבן ;כר כאן אין אבליד-שו:
 נתפסת היא בקהלת ואילו העולמן נשמת אימננטית, היא המטואה שלשיח

 הסטואה בתורת נתחדש, שלא רעיון הוא - הגזרה'השליונהכטרנסצנדנטית.
 'ן..- " .- 1-ד '..אלאמקויונמחשבההשמיתהקדומה.

- 
 כפירה ה8טומיססל הם! תורתו' המאפין 'אפיקור: השמעת לגב,הוא'היין

 מיראה:ופחד האדם את לשחרר ושאיפתו עולמות.ואלים; ריר הרוח,בקיום

 אוא שהכל ומשון חוזר הוא קהלת; בספה הוא ההפך - עליהום כוחותמפי
 ירא האלוהים "את : היא תויתו ותמצית בו, תלוי שאדם מיגיע אלוהים,טעיה
 שמחה זוהי אלא האדם כלית ת אשה שבקהלת השמחה גם ע(. י"ב, 1, )ה'וע'"
 % מזלזללבערכה. שאפיקור העבודה שמהת זוהי בחלקו, השמח העובד,של

 אם הוא, היוני הסקפטיציום של בעיתו עיקר הלא - לספקניתובמגע
 ביכולתם מסק שום אין לקהלת ואילו בכלל; והשגה להכרה אדםמסוגל
 את לדעת זו השגה של בכוהה שאץ אומר שהוא אלא להכיר, החתרםשל
 איפוא ואין וודאי, הכל כאן ואילו בספק הכל שם - כן אם אלוהים;מעשי
 קשר. שוםביניהם

 קדם והספר פתית השפעה שום אין שבקהלת הש Kleinert שלמסקנתו
 קהלת. ספר של יושתו השולל הראשון אעו Kleinert ,י ההיליגיסתית.לתקופה
 על כלשהו המרת קהלת בספר מקום שום "אין האומר: 19Knobel לוקדם

 להניה מבלי עברית כיצירה לבארו יש היונית. הפילוסומיה מצדהשפעה
 "גס אומר; zaZeller היונית לפילוסומיה ההיסטוריון גם היצוגית".השפעה
 כמו בקהלת, למצוא שחשבו והאפיקורים הסטואים מתורות הצליליםהידי
Tylerוגם Siegflied מדי. יותר סתמיים הם - כלל בדרך עמו הסכים 

 ישיר קשר שום להוכיח מכדי . . . האלה השיטות של האופי קווי מהםונעדרים
 "אם מוסיף: הוא המקראי המקצוע אנתי לגבי חובה ידי לצאת אכלבימיהם",
 ושמתוך יונית, השכלה עם כלשהו מגע היה קהלת ספר שלמחבר ייתכןאמנם
 זה משפט הפילוסופים". אצל שמקורם בודדים רעיונות אליו הגיעו זואוירה

 חקר על שנשתלטה למבוכה אופלה הוא ספיקא, ספק וסופו ודאישתחילתו
 ממש של זיקה שדחה מאחר כי אחריתו; סותר ראשיתו שכן קהלת,ספר

 14. עם, 5ן,"ו.

 .Commen~ari Knobvl,~ 108 601ט .ieiPzieI Kobeleth.: 8. 6 .1936 .ס .84 ר'18.

 .מ [,Griec~en, der~ Philosophie~ Ztller 3 ,מטוש 1,2ם .ע 20275.

349

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ז5ן ' זר-כבוד ,מרדני..

 זה אע -האררה';ז' מז והקלוטה כלשהו" פשרה-מגע מה - היהזתלפילוסופיה
 מסמלים שאעם. קהלתן חוקר מעל המרחפת המעורפלת האררהאלא

 של כוחה גדול מה הדבר מפליא ית. הוא הספר שמקור ההנחה,להשתחרר.מן
 על.יסוד אותה שבנה Jtirlcel של התיאוריה את אלה.שדחו אפילואינרציה;
 קהלת בספר הרואה גונזברג, ח"ע או I_CH:ttZ כמו היורת, הלשוןהשפעת
 היליניסתי. תאריך לספר מדביקים גם,)הם - ארמי למקור משובשתרעם

 ההילניסתיתי התיאוריה של עמותיה ששני מאחר לומר, .ש דבר של בסיכומו-
 קהלת ספה של זמט וקניעות פפה היא גם ממילא' נתמוטטו, והרעיוני.-הלשוני
 ,בדרכים ההתלבטות פרשת תמה לא בנה אך וממוטלות. בטילות - בההחלף
 גדת זה ועל במצרים. או כפיניקיה בארם, אב בית זה ליתום למצואאחרות,
 , 1 . י- ' . בפרק"בא..אי"ה

..י-., . .. ,,. .. ,.י"

.. - . :.),., 

.":. -. ,.-.- ., ..

--,- - -' '1 - ,-4 . 

 תם-י- ,ן"י"
 לק. י - r::rc? -יסב "- " ' "ייס . ,.
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