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  ענת שפירא
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היו שעסקו בשאלת זמנו . זכה למחקרים רבים' סדר אליהו'או ', תנא דבי אליהו'החיבור המכונה 

 אחרים עסקו בלשונו ובסגנונו של 1. זוונראה שעדיין אין הסכמה בין החוקרים בשאלה, ומקומו

 שאלת 2.כי הוא נתחבר בידי מחבר אחד, ובסוגיה זו נדמה כי מוסכמת על הכול הדעה, הספר

 היו שניסו לבחון את היחס בין 3.זהותו של מחבר זה היא חידה שטרם נמצא לה פתרון משכנע
       
גוטמן ' קלוזנר וי' י, ד קאסוטו"מ', בעיית קדמותו של ספר סדר אליהול, 'מרגליות' מ: ראו למשל 1

, ²ד"ירושלים תשי, הדרשות בישראל, ל צונı"י; 390–370' עמ, ג"ירושלים תשי, ספר אסף, )עורכים(
 W.#G. Braude and I. Kapstein (trans.), Tanna; 296–288' אלבק בעמ' והערותיו של ח, 57–53' עמ

debe Eliyyahu, Philadelphia 1981, pp. 3–12 . לסקירה מקיפה על הפולמוס בדבר זמנו ומקומו של
האוניברסיטה , עבודת מוסמך', ומקומה בסדר אליהו'' לעולם יהא אדם''תפילת , 'כהן' צ: ר ראו"סא

 .28–12' עמ, ג"תשנ, העברית בירושלים
: 183' עמ, )ז"תשי(לשוננו כא ', יהולשאלת לשונו ומקורותיו של ספר סדר אל, 'א אורבך"א: ראו למשל 2

הטבועה בחותם , המדובר איננו כמו ברוב המדרשים בחיבור מקובı ומלוקט אלא ביצירה אחידה'
ירושלים , סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא, )ש"רמא(=שלום -איש' מ: וכן. 'אישיותו של מחבר אחד

בראודה ; )פי מהדורה זו- ך הם עלכל ההפניות למספרי עמודים שיובאו בהמש (102' עמ, ט"תשכ
מחקרי ', ו בתנא דבי אליהו–עיון בפרקים א: בין מדרש לספר מוסר, 'אלבוים' י; 3' עמ, שם, וקפשטיין

 . 144' עמ, )א"תשמ(ירושלים בספרות עברית א 
על פי המסופר במסכת . נזכרים בתלמוד הבבלי' סדר אליהו זוטא'ו' סדר אליהו רבה'חיבורים בשם  3

על פי , כלומר. אליהו הנביא נפגש עם רב ענן ולימד אותו את שני המדרשים הללו) א"קו ע(ות כתוב
, לא כאן המקום להעמיק בכך. והחיבור קרוי על שמו, התלמוד אליהו הנביא הוא למעשה בעל המדרש

. אך לדעתי החוקרים לא נתנו ליבם לכך שבמדרש עצמו לא נטען בשום מקום שאליהו הוא הדובר
בדיוק כשם שנזכרות בו דמויות מקראיות רבות , אליהו נזכר בו כמה פעמים בגוף שלישי,  מכךיתרה

לא היה ' אליהו'השם ? האם ייתכן שהחיבור קרוי על שמו של אליהו אחר, נשאלת השאלה. אחרות
, בספרות התנאים והאמוראים אין כמעט אזכור לחכמים בשם זה. נפוı בעולם היהודי עד לימי הביניים

רק בסביבות המאה העשירית והמאה האחת עשרה . כך גם בתקופת הסבוראים והגאונים הראשוניםו
: חכמי צרפת הראשונים, והעיר על כך אברהם גרוסמן(מתחילים יהודים לקרוא בשם זה לבניהם 
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יוני והתמטי בעיצובו כלומר להעמיד במרכז את השאלה כיצד הצד הרע, צורה לתוכן בחיבור

 נושא שכמעט לא עסקו בו הוא אופיו של החיבור מן הבחינה 4.של החיבור בא לידי ביטוי

מהן הסוגות הספרותיות העיקריות :  כוונתי היא לשאלות כגון5.אמנותית- הספרותית

כיצד מצטיירת ? מהם האמצעים הספרותיים שהוא משתמש בהם? המשמשות את המחבר

במאמר זה נדון ?  אפשר לזהות צירופי לשון ייחודיים המאפיינים אותוהאם? דמותו כמספר

  . בשאלות אלה
2  

. הינו חיבור שנתחבר בידי כותב אחד) ר"סא(' סדר אליהו רבה'כאמור מקובל על הכול כי 

   :וניתן להבחין בארבע עיקריות, מחבר זה מרבה לשלב בדרשותיו סוגות ספרותיות

ומתארים ' ...פעם אחת הייתי 'ים הפותחים בנוסחה  שבעה עשר סיפור–ויכוחים   .א

שיחות אלה . את מסעות המספר ואת תוכן שיחותיו עם אנשים הנקרים בדרכו

       
לא מצינו ': 6הערה , 84' עמ, ה"ירושלים תשנ, יצירתם הרוחנית, דרכם בהנהגת הציבור, קורותיהם

ולא בספרות התלמוד ואף לא ', לפני המאה הי" אליהו"שנקראו בשם ,  כולל חכמים,אנשים
, ככל הנראה, ההימנעות מן השימוש בשם זה מקורה. ... ת או בגניזה הקאהירית"במקורות השו

אחד החכמים הראשונים בשם ). 'בהערכה ובכבוד הנדיר שיוחסו לאליהו הנביא מבשר הגאולה
שחיבר את פיוט האזהרות , )Le Mans(אליהו הזקן ממנש ' הוא ר, ליהםשיש לנו מידע ע', אליהו'
ועל פי המחקר נדד ברחבי ,  לערך בצרפת1060–980חכם זה חי בין השנים . 'אמת יהגה חכי'

ıיש הטוענים שהתחתן בבבל עם אישה . ישראל וגם לבבל-העולם היהודי והגיע גם לאר
בחלק מכתבי היד ). 107–84' עמ, שם,  ראו גרוסמןעל כל הידוע עליו(ממשפחתו של רב האי גאון 

הוא כינוי המוצמד ' זכור לטוב'. 'אזהרות דאליהו זכור לטוב': של פיוטי האזהרות שלו כתוב בצד
אליהו הזקן ': ראו(והדבר יכול להסביר את הבלבול בין שני הייחוסים , שמו של אליהו הנביאבדרך כלל ל

השוו לבלבול בין ו ;544' עמ, ז"ירושלים ותל אביב תשי, רית גהאנציקלופדיה העב', בן מנחם ממנש
מזה לבין הספר החיצוני המיוחס לבן סירא מתקופת הבית ' ביתא דבן סירא- אלפא'ו' סירא- תולדות בן'

סיפורי בן סירא בימי , יסיף' ע; 47' עמ, ג"ירושלים תשי, ספר בן סירא השלם, צ סגל"מ: ראו[השני מזה 
ספר 'ולזיהויו השגוי של מחבר ] 19' עמ, ה"ירושלים תשמ, ביקורתית ופרקי מחקרמהדורה : הביניים
ירושלים , ספר יוסיפון, פלוסר' ד: ראו) [הוא יוסיפוס( יוסף בן גוריון הכהן –עם מקורו העיקרי ' יוסיפון
 שלושתם –התפילה והפיוט , ר מערב יסודות מן המדרש"הסגנון הספרותי של סא]). 68' עמ, א"תשמ

סדר '(' סדר'ידוע גם על יצירה המיוחסת לו המכונה בשם . אליהו הזקן שלח בהם את ידו' יסוקים שרע
שמא הוא הוא המחבר גם ). 103' עמ, שם, גרוסמן: ראו.  תפילה העוסקת בעבודות המקדש–' המערכה

 .ע"וצ? ואולי זהו אליהו אלמוני אחר? שלפנינו' סדר'של ה
חיבור שמחברו ניסה להביא לידי השלמה בין צורה 'לראות בספר זה הטוען שיש , כך למשל אלבוים  4

ובין הצגה שיטתית של נושא כנוהגם של מחברי , שמטבעה קשה לה להכיל ולהציע שיטה, דרשנית
: תלמוד תורה בסדר אליהו, 'קדרי' ע; )153' עמ, ]2לעיל הערה [אלבוים (' ספרי מוסר וספרי פילוסופיה
 .59–35' עמ, )ג"תשס (52–50דעת ', חברתי-ההיסטוריהמשנה הרעיונית בהקשרה 

לעיל הערה [בראודה וקפשטיין (במבוא לתרגום האנגלי מוזכרים מספר עניינים הקשורים לנושא זה   5
 ). 29–20' עמ, ]1
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  ;נסבות בדרך כלל על ענייני דת ואמונה
3  

ומתמקדים ' ...מעשה ב' שבעה עשר סיפורים הפותחים בנוסחה –מעשים   .ב

כהן , אדם אחד(סטראוטיפיות שגיבוריה הם דמויות אלמוניות ו, בהתרחשות אחת

כולם דמויות מפורסמות (או חכמים ידועים מן הספרות התלמודית ) אחד וכדומה

  ;)ביותר מתקופת התנאים

ומוצגים מבחינה ', ...משל ל' ששים וארבעה סיפורים הפותחים בנוסחה –משלים   .ג

 ;רטורית כאלגוריה בדיונית העוסקת בצורה כלשהי במציאות האנושית

מכאן (=' ...מיכן אמרו ' שבעים וארבע אמרות חכמה הפותחות בנוסחה –רות מימ  .ד

,  ומצביעות בדרך כלל על דפוסי התנהגות מקובלים או מומלצים6)אמרו

  7.המנוסחים ניסוח פתגמי

       
בחיפוש במאגר הממוחשב של . 'מכאן'ולא ' מיכן'ר משתמש באופן עקבי במילה "מחבר סא  6

מופיע בדרך כלל במקורות ' מיכן אמרו'נמצא כי הצירוף , )ת" השופרויקט(אילן -אוניברסיטת בר
ואחר כך במקורות מתקופת הגאונים ואילך ) בספרי במדבר ובספרי דברים, בעיקר בספרא(תנאיים 

, מדרש לקח טוב מן המאה האחת עשרה, יהודאי גאון מהמאה השמינית' לר' הלכות פסוקות'כגון ב(
). ואור זרוע ומחזור ויטרי מהמאה השלוש עשרה, ים עשרהı למשנה מהמאה השת"פירוש ריבמ

וכך הוא גם במקורות מימי הביניים ', מכאן אמרו'במקורות מתקופת האמוראים מופיע לרוב הצירוף 
 .המאוחרים ועד לימינו

מעשה , יש ארבעה ויכוחים, שבו לא אדון במאמר זה, ז"בסא. ר"המספרים שלעיל נוגעים רק לסא  7
ורק שתיים בניסוח ', מיכן אמרו'מתוכן עשר בניסוח (ושתים עשרה מימרות , ליםעשרה מש, אחד

כהמשך ישיר לטענתו בדבר , ש מקבל כמובן מאליו את הקשר בין שני החיבורים"רמא). 'מכאן אמרו'
, )2' עמ, ]2לעיל הערה [איש שלום : ראו(זיהוי מדרשנו עם סדר אליהו רבה וזוטא הנזכרים בגמרא 

' תנא דבי אליהו'בערך , אלבוים). 11–3' עמ, ]1לעיל הערה ([דה וקפשטיין וכך גם בראו
כותב כי החלקים המקוריים , )941' עמ, א"ירושלים ותל אביב תשמ, כרך לב(באנציקלופדיה העברית 

בדיקת המשלים בשני החיבורים . הּבָ הם ממחבר הַר ) ארבעה עשר הפרקים הראשונים(של הזוטא 
, מבחינה צורנית(ר "ז דומים כמעט בכל למשלי סא"נמצא כי משלי סא. ומחזקת את הטענות הלל

, ר"גם אם הם דומים מאוד למשלי סא, ז"לעתים נדמה שהמשלים בסא, עם זאת). תוכנית ורטורית
, ואולי אף אסתכן ואומר שהם נראים לפעמים כמעין טיוטה, מהם' מהודקים'מבחינה מסוימת הם פחות 

לצורך עיצוב , לעתים נדמה כי המשל נרשם בראשי פרקים. לם עד הסוףשעיבודה הספרותי לא הוש
שביטויים ציוריים מסוימים מופיעים בשני חלקי , נוסיף לכך גם את העובדה. מוקפד יותר בהמשך

פעם אחת '(וכן את העובדה ששני סיפורי ויכוח , )ועוד' מגפפן ומחבקן ומנשקן': כגון(המדרש 
, נוכל לסכם ולומר. ר"בצורה כמעט זהה לזו שבה הם מופיעים בסאז "מופיעים בסא) '...הייתי 

מחזקים את ההשערה כי יש זיקה הדוקה , ובעיקר התמקדות בסוגת המשל, שניתוח סגנוני ולשוני
אם כי קיימת גם אפשרות (ואף סבירות גבוהה לכך שנכתבו בידי מחבר אחד , ז"ר לסא"ביותר בין סא

ואולי ). ועשה זאת בהצלחה יתרה, סגנונו של המחבר שקדם לושאחד מהמחברים ניסה לחקות את 
: או להיפך? ר"ואחר כך הרחיב ופיתח אותה בסא, ז אינו אלא טיוטה ראשונית שכתב המחבר"סא

כדי להתאים את מבנה החיבור למה שנאמר במסכת , ר"תקציר שנעשה בידי עורך מאוחר מתוך סא
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המעשים : ויש מקרים של חפיפה בין הסוגים, חלוקה זו אינה פשוטה כפי שאפשר היה לחשוב

ומימרות רבות מופיעות כסיכום או , אחד הצדדים בתוך הוויכוחוהמשלים עשויים לשמש את 

בדומה לטענתה . במאמר זה נתמקד בסוגת המשל, מכל מקום. מסקנה של מעשה או של משל

ר "אבקש להראות כי המשל בסא', פרקי דרבי אליעזר'של דינה שטיין בנוגע לסוגת המימרה ב

וא משמש אפיק שדרכו אפשר לבחון את כלומר ה, של החיבור כולו' סמן סמיוטי'הוא מעין 

   8. של החיבור ושל מגמותיוMise en Abymeבבחינת , תהליך ייצור המשמעות של הטקסט
4  

) חמישים וארבעה משלים( מהם הרוב המכריע 9.ר"ששים וארבעה משלים מופיעים בסא

  ידים ורק עשרה משלים מעמ, )'מלך בשר ודם': וליתר דיוק(' משל המלך'הסוגה - שייך לתת

 תמונת מצב זו תואמת את התאוריה של דוד שטרן בנוגע להתפתחות 10.במרכזם דמויות אחרות

       
משמעית - שה לדעת אם אי פעם נוכל לתת תשובה חדק? כתובות שבבבלי על סדר אליהו רבה וזוטא

 .לשאלות אלו
ירושלים , פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית:  מיתוס, מגיה,מימרה, שטיין' ד: ראו  8

ניוזנר לגבי משלי ) ייקוב'ג(הנחה זו תואמת גם את מסקנתו של יעקב . 53–49; 27–26' עמ, ה"תשס
חיבור מותאמת סוגת המשל למטרות הרטוריות של הקורפוס שבו הטוען שבכל , ל"המלכים של חז

 ,J. Neusner, ‘Parable (MASHAL)’, J. Neusner and A.#J. Avery-Peck (eds.): ראו. וא משולבה

Encyclopaedia of Midrash: Biblical Interpretation in Formative Judaism II, Leiden 2005, 

pp. 626–627  
לא . ר"המופיעים בסא) ראו להלן(ל את המשלים הפותחים בנוסחת פתיחה מפורשת מספר זה כול 9

ויש רבים (שאינם בגדר משל מפורש , כללתי בחישוב זה השוואות סמליות ודימויים מפותחים אחרים
אשרי  ';]13' עמ[' ז דומים לאיילה זו שמעוברת בצער ויולדת בצער"בני ישראל בעוה': כגון, כאלה

' לרגל שמונחת בתוך נעל ומוגנת מפני כל צער ויגון? למה הוא דומה. רובין מחוכמתואדם שמעשיו מ
) א"פד( פרקי דרך ארı –ש "המשלים בשני החלקים הנוספים שהוכנסו למהדורת רמא]). 84' עמ[

אין כאן המקום להשוואה מדוקדקת בין . ר" שונים מאוד מהנמצא בסא–) א"פר(אליעזר ' ופרקי ר
א יש הרבה יותר אזכורים "ז בפד"ר ובסא"אופן כללי ניתן לומר שבהשוואה לנהוג בסאאך ב, החיבורים

חיבור זה כולל אוספים של אמרות חכמה . והסגנון פחות ציורי, הרבה יותר ארמית, של שמות חכמים
אדם מהגליל (ישראלית -וכאשר מופיעים בו מעשים ניכרת בהם בדרך כלל אווירה ארı, מפי חכמים

גם הסיפור היחיד . א כמעט אין משלים"בולטת העובדה שבפד, כמו כן).  בדרום וכדומהשהלך לעבוד
ר "לא דומה כלל לוויכוחים הדתיים המופיעים בסא' ...פעם אחת הייתי 'המופיע שם בנוסחת הפתיחה 

מסתבר שזהו . שפוגש אדם מלקט עצים, יוחנן בן זכאי' מסופר בו על ר(ז תחת נוסחת פתיחה זו "ובסא
כל פרק בחיבור זה נפתח בשאלת : א"בנוגע לפר). ז גואל אותו על ידי העלאת בנו לתורה"שריבמת 

אך נדמה שמבחינה , ר"אמנם העברית שלו וסגנונו דומים לסגנון של סא. אליעזר אליו' תלמידי ר
ופחות מתעניין , הוא מרבה לעסוק בגורל האדם ובגורל העמים לעתיד לבוא: תמטית הוא שונה מאוד

אין רשימות , מבחינה ספרותית אין בו כמעט משלים. ז"ר וסא"ימוד תורה ובמעשים טובים כמו סאבל
נראה אפוא ששתי תוספות אלה אינן חלק . 'מיכן אמרו'ואין מימרות הפותחות בנוסחה , קטלוגיות

  .'סדר אליהו'אינטגרלי מ
; )שני משלים ברצף, שם(בן ; )110' עמ(עבד ; )93' עמ(עשרה בני אדם ; )12' עמ(בעל הבית : הדמויות 10
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שסופרו קודם לכן על מגוון דמויות , בתקופת האמוראים מרבית המשלים, לשיטתו. ל"משלי חז

 בהמשך ננסה לבחון את השאלה 11.עברו עיבוד שהתאים אותם לתבנית של משל המלך, רחב

, ל"הרווחים בספרות חז, ובעיקר ממשלי המלכים, ר שונה מן המשלים"אאם אמנם המשל בס

יש לתאר תחילה את , כדי שנוכל להידרש לשאלה זו.  מהו ייחודו בהשוואה אליהם–ואם כן 

. כפי שהיא משתקפת בחיבורים מתקופת התנאים והאמוראים, ל"מאפייני המשל בספרות חז

שהוא הניסיון השיטתי ביותר ', ל במדרשהמש'אשתמש לשם כך בדגם שהציע שטרן בספרו 

  12.ל"להציב מודל תאורטי מקיף של סוגה זו בספרות חז
5 

חז. א בספרות  המשל  י  נ י י': ל"מאפי הדרשנ   'המשל 

סוגה זו מציגה בגלוי את מטרתה , לדבריו. שטרן מגדיר את המשל צורה ספרותית רטורית

. וני בשביל להדריך את שומעיהואינה מסתירה את כוונתה להשתמש בסיפור בדי, החינוכית

סמליות או מרמזות על , שהיא משתמשת בטכניקות אלגוריות, הרטוריות שלה מתבטאת בכך

מטרתו של הְמַמֶשל היא לאפשר לקהל השומעים לתפוס את . מנת לשכנע את קהל מאזיניה

או העובדה שאין לו מבחינה ,  הבדיוניות המפורשת שלו13.שמעבר הכלול במשל- המסר

כגון , מבחינה בין המשל לבין סוגים קרובים אליו, ית כל תביעה להיתפס כאמתרטור

   14.והמעשההאקסמפלום 
       

בת מלך ; )137' עמ(אחד שהיה חבוש בבית האסורים ; )137' עמ(אחד ; )114' עמ(תינוקות של בית רבן 
 ).150' עמ(בת עניים ; )149, 143' עמ: שני משלים(

, 1995תל אביב , )מתרגם(עמנואל ' י, ל"סיפורת ופרשנות בספרות חז: המשל במדרש, שטרן' ד 11
לא נראה כי ישנו הבדל מהותי בין שני , ר"בבדיקת המאפיינים הספרותיים של משלי סא. 31–30' עמ

ראוי לציין כי תמונה זו ). משלי המלכים לעומת משלים על דמויות אחרות(סוגי המשלים בחיבור 
 .מחזקת את הטענה לאיחורו של המדרש

ל מוצע על "ל נוסף לקריאת משלי חזמוד. ש"ירושלים ת, המשל בתקופת התנאים, גוטמן' ט: ראו גם  12
 'דרכי האגדה והמדרש'ו) 470–401' עמ, ז"תל אביב תשנ ('מדרש ואגדה'ידי יונה פרנקל בספריו 

המובילה אותו בדרך , פרנקל מציע קריאה סטרוקטורלית). 393–323' עמ, 1991גבעתיים , ב–א(
. חת לפני השטח הגלויים שלוהמסתתרים מת, כלל לחיפוש מבנה עומק או מסרים סמויים של המשל

היסוד הקרוי אצל פרנקל . איני רואה בדגם שלו חידוש עקרוני בהשוואה לדגם של שטרן, עם זאת
בשני המודלים כוונת . בדגם של שטרן' המישור הייצוגי של המשל'אינו אלא ', פריצת דגם המשל'

 הקלסיים כדוגמת משלי בעיקר בהשוואה למשלים, ל"החוקרים להצביע על מורכבותם של משלי חז
 .איזופוס ודומיהם

 .24' עמ, )11לעיל הערה (שטרן   13
, יסיף' ע: על האקסמפלום. 26–25' עמ, שם, שטרן: על ההבדלים בין האקסמפלום לבין המשל ראו  14

השוואה בין המשל . 324–310' עמ, ד"ירושלים תשנ, סוגיו ומשמעותו, תולדותיו: סיפור העם העברי
 . 630–628, 614–612' עמ, )8לעיל הערה (ניוזנר :  אצללבין המעשה ראו
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אשר , כי בתהליך המעבר של המשל אל תוך הספרות המדרשית חלו בו שינויים, שטרן טוען

. הביאו אותו לצורתו המגובשת שבה אנו מוצאים אותו בתוך החיבורים מתקופת האמוראים

, הטוען שהוא פרשנות, סיפור על דרך המשל'ל כ" להגדיר את המשל של חזניתן, לדבריו

כמו מבחינה , הוא מדגיש כי מבחינה כרונולוגית. 'ומשרת את מטרותיה של אידיאולוגיה

כלומר לפני המשל קיים תמיד . ושניהם תלוים בפרשנות, גוף המשל תלוי בנמשל, אונטולוגית

שמניעים אותה תפקיד או שאיפה ,  כבר פרשנותואפילו בטרם היות הנמשל קיימת, נמשל

   15.רטורית מחושבת מראש
6  

עמידתו באמצע : הוא תפקודו בתוך ההקשר, על פי תפיסה זו, ל"המייחד את המשל של חז

.  הסיפור הדרשני–דומה המשל לסוג ספרותי אחר , מבחינה זו. הדרך בין סיפורת לבין פרשנות

, כדרשה.  גם דרשה וגם סיפור–סוגי - ור הדרשני הוא דוהסיפ': וכך מגדירה אותו עפרה מאיר

.  שממנו מופקת משמעות חדשה–פסוק או פסוקים , היגד,  מילה–נקודת מוצאו בטקסט מקראי 

 במקום אחר מציינת מאיר כי 16.'עלילה ומשמעות, שיש בו דמויות, הוא מבע מילולי, כסיפור

כן הוא אינו מובא בראש ובראשונה כדי ש, הסיפור הדרשני הוא למעשה מעין תחבולה רטורית

 נדמה שאם רק נחליף 17.אלא על מנת להפיק מן המקרא רעיונות מוסריים ודתיים, לספר סיפור

נקבל הגדרה שתהיה קרובה מאד , בהגדרות אלה של מאיר' משל'במילה ' סיפור'את המילה 

יע את המינוח ברצוני להצ, לאור ההשוואה הזו. לתפיסתו של שטרן באשר למשלי המלכים

ובכך להבחין בינו לבין משלים , ל בצורתו המעובדת"ם של חזלָ שָ לתיאור מְ ' משל דרשני'

  18).להעשרה אסתטית וכדומה, להמחשת טיעון(המשמשים בהקשרים אחרים 

       
שטרן עוסק במעבר מספרות התנאים לאמוראים . 615' עמ, שם, ניוזנר; 74–72' עמ, שם, שטרן  15

ואילו ניוזנר עומד על הבדלים דקים יותר בין משלים בחיבורים שונים מתקופת התנאים , באופן כללי
). שיר השירים רבה, איכה רבה(ומתקופת האמוראים ) ועודמסכת אבות , התוספתא, כגון המשנה(

ומכל מקום הוא אינו נדרש למשלים על , נראה כי ניוזנר בדק רק את משלי המלכים בשתי התקופות
 .דמויות אחרות שאינן מלך ואנשי חצרו

 . 63' עמ, 1987תל אביב , הסיפור הדרשני בבראשית רבה, מאיר' ע  16
 .81' עמ, ג"אביב תשנ-תל, ל"קה של סיפורי חזבפואטי סוגיות, מאיר' ע  17
לבין המשל ) The Halakhic Parable(מציע להבחין בין המשל ההלכתי , 621' עמ, )8לעיל הערה (ניוזנר   18

ואין בו , הראשון קרוב יותר מבחינה סגנונית לדימוי מפותח). The Exegetical Parable(הפרשני 
ואילו השני מפותח יותר ודינמי מבחינה , לשמו נוצרהיגיון סיפורי מחוı להקשר ההלכתי ש

. אך גם הוא כמעט תמיד חסר מובן ללא ההקשר הפרשני שלמענו נתחבר מלכתחילה, נרטיבית
שכן המשל לא רק מציע פרשנות ,  מדויק יותר לדעתי(Homiletic Parable)' משל דרשני'המינוח 

שהוא חידוש מקורי של , דרש לבין רעיוןאלא בעיקר מחבר בין הפסוק הנ, לפסוק שבו הוא עוסק
 .הדרשן שיצר את אותו משל ספציפי
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בתהליך העיבוד שעבר המשל כדי להתאימו לספרות המדרשית הוא נטמע בצורה , כאמור

שרבים ממשלי המלך אין , תיות של פעולה זו ניכרת בכךהמלאכו. הספרותית של משל המלך

ובאחדים מהם ניתן להחליף את דמות המלך בדמותו של כל אדם מבלי , להם כל אופי מלכותי

לפחות מבחינה (שהוא גיבור המשל , דמות המלך. שייפגעו לא המשמעות ולא המסר

בני , נתינים, שרים, צים יוע–ואילו המשתתפים האחרים , היא בעלת אופי משתנה, )פורמלית

ויש להם פונקציה מוגדרת וקבועה , ממדי-  מאופיינים באופן סטראוטיפי וחד–המלך ונשותיו 

  . במהלך העלילה הסיפורית
7  

דמות המלך המצטיירת במשל הדרשני אינה זהה לדימויו המקובל במסורת המקראית 

ציין כי מאז מחקרו של שטרן מ. המרבות לדמות את אלוהים למלך, מקראית- ובמסורת הבתר

, מקובל להכיר בכך, ל"שחקר בתחילת המאה העשרים את משלי המלכים של חז, ציגלר

- או של נציבו בארı(שתכונותיו של המלך במשלים אלה עוצבו על פי אלה של הקיסר הרומי 

אמנם יש משלים שאי אפשר להבינם מבלי להכיר את המציאות ההיסטורית של ). ישראל

דוחה , שכל המשלים מקורם באירועים היסטוריים,  את מסקנתו של ציגלראולם, התקופה

שאין להם אפילו תביעה , הוא מדגיש כי המשלים הם סיפורים בדיוניים. שטרן מכול וכול

את ההתייחסויות המרובות במשלים למציאות ההיסטורית יש לראות . רטורית להיחשב כאמת

ובאיזו , החכמים את העולם התרבותי שמסביבםהמלמדות עד לאיזה עומק הכירו , כדוגמאות

   19.דרך יצירתית השכילו לנצל ידע זה בשביל סיפוריהם הדמיוניים

ציגלר לא היה היחיד שניסה להשתמש במשל כדי לשאוב מידע על המציאות ההיסטורית 

על סמך מילים . ר מנסה גם יהושע בראנד ללכת בדרך זו"במאמר העוסק בסא. שבה הוא נוצר

מנסה בראנד להסיק מסקנות , ר"ובעיקר בהסתמך על משליו של סא, יים הנזכרים בספרוביטו

יחסי הורים וילדים ; יחסו של מחבר הספר לבניו ולעבדיו: בנוגע לנושאים שונים ומשונים

, אופן הדלקת האש על ידי שפשוף שני עצים; צורת המגורים הנהוגה במקומו; בסביבת המחבר

כגון , ד משתמש במשלים כאילו היו תעודות היסטוריות גרדא בראנ20.ועוד כהנה וכהנה

  :בדברים שלהלן

: 107ח "א פי"ס{אהבתם אהבה גמורה , פרימיטיביים ביותר... אנשי דור המחבר הם 

  הם רתחנים ובשעת . וכן שנאתם'} ה וכוו שהיה לו עבד והיה אוהבו אהבה גמור"למלך ב

       
המתארים מציאות חיים , ניתוח של משלים מהתלמוד והמדרש. 31–30' עמ, )11לעיל הערה (שטרן   19

אלוהים וזירת , 'גרוסמרק' צ: ניתן למצוא אצל) זירות גלדיאטורים ומסלולי מרוצים, תאטרון(רומית 
 .90–67' עמ, )ז"תשס(מועד יז ', תהשעשועים הרומי

, קובı מחקרים במקרא: זר לגבורות, )עורך(צ לוריא "ב', ספר תנא דבי אליהו רבה וזוטא, 'בראנד' י  20
ı611–606' עמ, ג"ירושלים תשל, זלמן שזר' מוגש לר: בלשון ובספרות תלמודית, בידיעת האר. 
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 ד"שם פ. 6' א עמ"שם פ{או עבדיהם , הםם הם לרצוח אפילו את בנירתחה מוכני

ו שסרח לפניו בנו בכורו תפסו בידו ונתנו לעבדו לשר הבית ואמר לו "למלך ב: 18' עמ

  21...'} צא והרג את זה ותנהו לחיה ולכלבים וכו
8  

כי ברצותו למצוא סימוכין לטענתו , אין לנו אלא לשער. נדמה כי הדברים מדברים בעד עצמם

ללא , החיבור השתמש בראנד בכל מילה בספר כעומדת לעצמהבדבר זמנו ומקומו של 

בעלת , התחשבות בהקשר שבו היא מופיעה ובהתעלמות מהעובדה שמדובר בסוגה בדיונית

  .מאפיינים אלגוריים מובהקים

התבנית הספרותית . נחזור עתה לדרכי העיבוד של המשל בתהליך הפיכתו למשל דרשני

. הפשוט בזמן עבר הבא אחרי נוסחת פתיחה מקובלתהשכיחה ביותר במשלים היא הסיפור 

 אולם במשלים –' ...ל? למה הדבר דומה, משלו משל '–נוסחה זו יכולה להופיע בשלמותה 

או אפילו רק '; ...משל ל'; '...ל? למה הדבר דומה': כגון, רבים היא מובאת בנוסח קצר יותר

חוı ממידת , ה השונות של הנוסחהשטרן טוען כי אין משמעות נראית לעין לצורותי. '...ל'

ר במרבית המשלים הנוסחה מופיעה "במקרה של סא. היד- חריצותו או עצלותו של מעתיק כתב

  22.בצורתה המלאה

אחריו . המסופר בזמן עבר,  סיפור בדיוני על מלך–אחרי נוסחת הפתיחה מופיע גוף המשל 

, ם בדרך כלל בציטוט פסוקהנמשל מסתיי). '...כך '(שגם לו פתיחה נוסחתית , בא הנמשל

, פסוק זה נותן למשל הדרשני את המסגרת הפרשנית. של המשל כולו' טקסט האסמכתא'שהוא 

ההיגיון שמאחורי התבנית הספרותית הזו . והפירוש משמש שיא המשל מבחינה ספרותית

עובדה זו עשויה .  הנמשל–מכתיב הקבלה בין המשל לבין מה שהוא לכאורה היישום שלו 

שיכול לשחק בין האפשרויות של חזרה מדויקת על המסר בשני , ת מנוצלת על ידי המחברלהיו

התאמה כזו - אי. התאמה בין גוף המשל לבין הנמשל-  יצירת אי–או לחילופין , חלקי המשל

מבחינה זו כפל . יהיה להתמודד עמו) או הקוראים(שעל ציבור השומעים , תיצור פער פרשני

 ומצד שני – הוא מוודא כי המסר יובן באופן ברור –עי הגנה פרשני הביטוי הוא מצד אחד אמצ

       
בהמשך הוא משתמש גם .  סוגריים מסולסליםשציטטתי בתוך, 10- ו9והערות , 614' עמ, שם, בראנד  21

 כדי להוכיח שההתאבדות הייתה תופעה שכיחה בימיו של – המעשה –בסוגה ספרותית אחרת 
המתעלמת מאופיו הספרותי של המשל ומנסה ללמוד ממנו עובדות היסטוריות , לגישה דומה. המחבר

ית של הורים לילדיהם בהיסטוריה אלימות פיס, 'פרישטיק' מ: ראו, ל"על דרכי התנהגות בתקופת חז
הניסיון להסיק מסקנות בנוגע . 63–45' עמ, )1998(י –חברה ורווחה ט', היהודית ובמשפט העברי

וכדומה הוא ' מלך שהכה את בנו'ל להכאת ילדים בהסתמך על משלים המזכירים "ליחסם של חז
 .בעייתי ביותר לדעתי

, )ן"תש (30–28בלשנות עברית ', ל"ם בספרות חזנוסחות הפתיחה למשלי, 'שרביט' ש: וראו גם  22
 .206–197 'מע
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שטרן מציג  23.הוא מאפשר לקהל להגיע אל שכבות נוספות ועמוקות יותר במשמעות המשל

  24:שלוש גישות הנהוגות במחקר באשר לפונקציה של המשל
9  

 השקפה זו רואה במשל אמצעי להמחשת רעיונות מופשטים על –המשל כהמחשה   .א

. ובשל כך מובנות ביתר קלות, מוכרות, שהן קונקרטיות, די דוגמאות סיפוריותי

והיא מתאימה ביותר , זוהי תפיסה הרואה במשל צורה ספרותית הקרובה לדימוי

 שטרן טוען כי גישה זו אינה 25.לקריאת המשלים הקלסיים כגון משלי איזופוס

ם וקשים להבנה  מרבית המשלים שלהם הם סתומי–ל "מספקת באשר למשלי חז

השימוש במשל כהמחשה נעשה נפוı רק , לדעתו. יותר מן הנמשלים עצמם

  .ר" בראש ובראשונה בסא–ל "בספרות שאחרי תקופת חז

אירוע מפרש ;  לפי השקפה זו המשל הוא צורת תקשורת אזוטרית–המשל כצופן   .ב

וא ה, בהיותו כזה. המפריד בין אלה המבינים אותו לבין אלה שאינם מבינים

גם . אמצעי לביטוי אמונות שנויות במחלוקת או מסוכנות מבחינה פוליטית

הוא טוען כי בספרות היהודית השימוש במשל כצורה . להשקפה זו מתנגד שטרן

אינו שכיח עד לספרות , החסומה בפני חלק מהציבור, של הבעה בשפת סתרים

כן קריאה כזו ש, להבדיל מן הספרות הנוצרית(הקבלה בימי הביניים המוקדמים 

   26).המופיעים בברית החדשה, מתאימה לחלק גדול ממשלי ישו

 לפי השקפה זו המשל אינו סיפור מוצפן בעל משמעות –המשל כסיפור רטורי   .ג

סיפור ההופך רמיזה לכוח 'הוא . נעלמת ואינו סיפור שקוף בעל מוסר השכל ברור

או גישה או תחושה על מנת לשכנע את קהל שומעיו בערכו של רעיון ', משפיע

ִקשרו אל ; המשל אינו נתפס כאמצעי להצגת האמת או להסתרתה. מסוימים

על . והוא דורש מהקהל להסיק את המסר שלו בעצמו, משמעותו הוא נפתל ועקיף

  .ל"זוהי הגישה הנכונה שיש לנקוט בדיון במשלי חז, פי שיטתו של שטרן

עוד נאמר כי . ר"מה לפירוש משלי סאבהמשך ננסה לשאול איזו מבין ההשקפות האלה מתאי

 מן הקבצים הקדומים מתקופת התנאים עד לטקסטים המאוחרים ביותר –ל "במסורת חז

רק .  קשה להצביע על הבדלים משמעותיים בהתפתחות המשל–ילמדנו - ממסורת תנחומא

       
 .21' עמ, )11לעיל הערה (שטרן   23
 .57–55' עמ, שם, שטרן  24
בין משלי איזופוס לספרות , 'זקוביı' י: על הקשר בין משלי איזופוס לבין מסורת המשל העברי ראו  25

', ל"משלי איזופוס ומשלי חז, 'יםשוורצבו' וכן ח; 9–3' עמ, )א"תשמ (48–47 ,ידע עם כ', המקרא
 .117–112' עמ, )ז"תשכ(מחניים קיב 

מחקרים : יהדות ומקורות הנצרות, ל"הנ', ל"משלי ישו והמשלים בספרות חז, 'פלוסר' ד: על כך ראו  26
 .209–150' עמ, ט"ירושלים תשל, )עורכת(ספראי ' ח, ומסות



    
      
      
  10[  ענת שפירא  
       

              
]142[  

   

 ההבדל היחיד בין המשלים. בראשית ימי הביניים עוברת צורה ספרותית זו שינויים ממשיים

במשלי האמוראים יש , משתי התקופות הוא שבניגוד למשליהם של התנאים שכולם בעברית

 כפי 27.והארמית היא לעתים קרובות שפתם של הדיאלוגים, תערובת של עברית וארמית

אולם דווקא מבחינת השפה יש , ר יש אמנם התפתחויות מבחינה סגנונית"בסא, שנוכל לראות

כמעט ללא עירוב ,  כתובים עברית בלבד– כמו הספר כולו –המשלים : חזרה לתקופת התנאים

  .של ארמית או של כל שפה זרה אחרת
10  

ב. ב המשל  י  נ י רבה'מאפי הו  אלי הנרטיבי': 'סדר  תי- המשל    'ספרו

ר דנים בראודה וקפשטיין בספר גם "בדברי המבוא הקצרים שהקדימו לתרגום האנגלי של סא

, דרמטיזציה המאפיינת את סגנונו של המחבר הם מציינים את ה28.מנקודת מבט ספרותית

כמו כל מורה או מטיף טוב יודע גם בעל , כלומר. שלדבריהם הוא מנצלה למטרות דידקטיות

כדי להשפיע על קהלו , בדרך כלל ידועות ומקובלות, ר להשתמש בתחבולות ספרותיות"סא

 של בראודה לשיטתם. אחת מן התחבולות הללו היא המשל. ולשכנע אותו בצדקת מסריו

המחשה או הדגמה ) א: (ר משמש בשתיים מן הפונקציות שנמנו לעיל"וקפשטיין המשל בסא

כלי רטורי להעברת המסר ולשכנוע ) ב(; של הרעיונות המוסריים המופשטים המובעים בספר

רעיון , בראודה וקפשטיין מציינים כי לעתים המשל אינו אלא אנלוגיה פשוטה. בתקפותו

, במקרים אחרים הוא סבוך יותר ומכיל פרטים רבים, לעומת זאת; יפור קצרהמוצג על ידי ס

  29.פעולה נרחבת ודיאלוגים מורכבים

הוא רואה בהם חוליית קישור . ר"למשלי סא' המשל במדרש'שטרן מייחד פרק בספרו 

השקפתו שונה מעט מזו . ל לימי הביניים"המסמלת את תחילת המעבר של המשל מתקופת חז

ר הוא יותר כאמצעי הדגמה והמחשה "השימוש במשל בסא, לדעתו. וקפשטייןשל בראודה 

הוא רואה במשליו של חיבור זה נטייה להרחבת הסיפור באמצעות הגיונו . ופחות ככלי רטורי

ר הם "המשלים של סא, ל"בהשוואה למשלי חז. יותר מאשר ריכוזו במסר רטורי יחיד, שלו

יותר בסגנון  '–או כלשונו של שטרן ; על נוסחאותופחות מבוססים , הרבה יותר מסוגננים

   30.'הברוק או בסגנון קלסיציסטי מאשר בסגנון הקלאסי
       
 .44–43' עמ, )11לעיל הערה (שטרן   27
מחקרי ירושלים בספרות עברית ז ', תרגום אנגלי לתנא דבי אליהו, 'אלבוים' י: גוםביקורת על התר  28

 .119–103' עמ, )ה"תשמ(
 . 23 –22' עמ, )1לעיל הערה (בראודה וקפשטיין   29
: ר"תיאור זה תואם את דבריו של אורבך באשר לסגנונו של סא. 194' עמ, )11לעיל הערה (שטרן   30

הבלתי רגיל , חיפוש מכוון אחרי המעודן, ות מן הפשוט והמקובלמצויה בו מידה רבה של התרחק'
שאין הוא משתמש בסממני סגנונו ודרכי הבעתו כדי , לעתים אף מתקבל הרושם הברור. והמושך
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, רוב המילים היווניות והלטיניות: ל"ר למשלי חז"הבדלים נוספים שהוא מוצא בין משלי סא

כמו כן נעלמו . ר"נעלמו בסא, השכיחים במשלי האמוראים, וכן הטרמינולוגיה של חצר הקיסר

הספונטאניות הישירה והבלתי 'ו, יומיות- הרמיזות היום, הפרטים ההיסטוריים המיוחדים

 כיוון שהתפקיד המדגים של 31.את המשלים המדרשיים הקדומים, לדעתו, המאפיינת' מלומדת

ונעשים פחות , סיפורי המשל מאבדים את תכונותיהם הסמליות, המשל נעשה דומיננטי יותר

עד כי פרטים , הסיפור הוא בעל אופי מלאכותי כל כך, לעתים. מניחים את הדעת כסיפורים

 להלן נבחן את קביעותיו אלה של שטרן על ידי ניתוח ספרותי 32.רבים בו אין להם כל ערך סמלי

, )תבניות פורמליות(ר בהידרשות לצורת המשלים "של כמה משלים אופייניים מתוך סא

' ספרותי- משל נרטיבי' אציע את המינוח בסיום הדברים. לתוכנם התמטי ולתפקידם הרטורי

  .ל"ר בהשוואה למשל הדרשני של חז"כדרך טובה להגדיר את ייחודו של המשל בסא
11  

  צורה. 1

הצגה ) א: (ל בנוי מחמישה מרכיבים קבועים"המשל הדרשני של חז, על פי שיטתו של שטרן

 חלק ממשלי 33.מכתאטקסט האס) ה(, הנמשל) ד(, גוף המשל) ג(, נוסחת פתיחה) ב(, כללית

. אולם רבים אחרים חסרים בהם אחד או יותר מהמרכיבים הללו, ר תואמים את המבנה הזה"סא

  : ל"ר ביחס לדגם הנ"נדמה כי ניתן להצביע על מספר מגמות שינוי במשלי סא

ר מתאפיינים בכך שמחד גיסא יש "המשלים בסא. הרחבת המשל וצמצום הנמשל

- סדרות מספריות,  חזרות–צמו באמצעים ספרותיים מגוונים למחברם נטייה להרחבת המשל ע

בראשי , כביכול,  ומאידך גיסא יש לו נטייה לצמצום הנמשל ואזכורו– דרמטיזציה 34,קטלוגיות

       
' " ...מלאכה יפהפיה"אלא שמשתלט עליו הרצון לשאת חן ביכולתו לעשות , לשכנע ולהשפיע

 ).184' עמ, ]2לעיל הערה [אורבך (
כפי שעולה מדבריו בנוגע לשני משלים המופיעים בפרק , קפה זו תואמת את דעתו של אורבךגם הש  31

המציין את משלי , כמו משלים רבים אחרים שבחיבור חסרים הם אותו אופי מציאותי': ר"א של סא
 ). 196' עמ, שם, אורבך(' ל"המלכים של מדרשי חז

 .196–195' עמ, )11לעיל הערה (שטרן   32
 .42–34' עמ, שם, שטרן: יתוח משלים על פי דגם זה ראודוגמאות לנ  33
: כגון. 12-  ו10, 7, 5בעיקר סביב הספרות , רשימות קטלוגיות מסוגים שונים מופיעות תדיר בחיבור  34

ה בבית " ישיבה לקב–) 14' עמ(' כבר נעשה מקצתו היום, מיכן אמרו כל דבר שעתיד לעשות בסוף'
אכילה ושתייה , כבוד ועוז לצדיקים, תחיית המתים, ם שלא בצערחיי, מאור פנים, המדרש גדול שלו

; )ל"רשימה ולאחריה פירוט והרחבה של שבעת הפריטים הנ(דם ובשר ושבר גוג , שמחה ורינה
, אדם: שכולם קיימו את התורה למרות שחיו לפני שניתנה למשה, רשימת שבעת הצדיקים הראשונים

השוואות בין מים לתורה או לאדם הלומד תורה ; )35' עמ (יוסף, יהודה, יעקב, יצחק, אברהם, נוח
 כך יהא אדם בכל איבריו Xמה מים הללו ): 1 + 7בתבנית של ,  ואילך104' עמ(ועושה מעשים טובים 

Xה והביא "לא ִגלגל הקב';  וכוXאלא בשכרו של ,  לעולםY) מלכות יוון, שם–אברהם: 114' עמ–
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  ):55' עמ, פרק יב(לדוגמה . פרקים בלבד

  ?למה היו ישראל דומין בימי שפוט השופטים  )א(
12  

  ל  )ב(

     .מלך בשר ודם שקנה בתים ועבדים  )ג(

  . מהן בני ארבע. מהן בני חמש. מהן בני שש

  . בני אחת. מהן בני שתים. מהן בני שלוש  

    . וגידלן על שולחנו ואכלו ממה שהוא אכל ושתו ממה ששתה

    . ונטע להן גפנים ואילנות ונטעים. וגידלן ובנה להן בתים

    . הללוהיזהרו בגפנים . היזהרו באילנות הללו. היזהרו בנטיעות הללו: אמר להן

  כיון שאכלו ושתו עמדו ועקרו את הגפנים וקיצצו את האילנות 

    .והכריתו את הבתים ואת הנטיעות  

  . כיון שבא ומצאן הרחיקה דעתו מהן

    ? מה אעשה לאילו, הרי הן כתינוקות של בית רבן: אמר  

  . הביאהו והיכהו ושנו לו ושלשו לו

  . פוט השופטיםלכך נדמו ישראל לפני אביהם שבשמים בימי ש  )ד(

  . חזרו ועשו תשובה גאלן מיד. סרחו במעשיהן ומסרן למלכות

  .ללמדך שלא חסר מישראל שום פרוטה שלא כדין והכל אינו אלא בדין  )ה(

היזהרו ; נטעים/אילנות/גפנים(גוף המשל הורחב כאן בצורה ניכרת על ידי שימוש בחזרות 

...) ארבע /חמש/מהן בני שש(דרה מספרית בס, )היזהרו בגפנים/ היזהרו באילנות / בנטיעות 

אמצעים אלה הם . המדגיש את אופיו הדרמטי של הסיפור, ובציטוט ישיר של דברי המלך

שהם מאפיינים את , העובדה. ואין להם משמעות מבחינה סמלית בנמשל, סגנוניים בלבד

 מהעיצוב מדגישה את היות המשלים חלק, סגנונו של המחבר לא רק במשלים אלא בספר כולו

המשלים מתגלים כאן כחלק אינטגרלי מהספר ולא , מבחינה זו. האמנותי הכולל של החיבור

  .כיחידות עצמאיות שהוכנסו אל תוך היצירה השלמה בצורה מלאכותית

  הוא חוזר על נוסח השאלה אשר בדברי : מובא כאן בקיצור נמרı, לעומת זאת, הנמשל

  

       
עשרה ; )אגג–המן, מרודך–נבוכדנצר, אשור–סנחריב, ורשכ–מלכות מדי, עשו–מלכות רומי, יפת

ועוד . רשימת האנשים ואחר כך מי בעט בכל דיבר: 130' עמ(בני אדם שבעטו בעשרת הדיברות 
הרוב קשור בסיפור חייו , עשרה אנשים שכן קיימו את הדיברות בליווי דוגמאות מפסוקים: בהמשך
אמנם מדובר בצורת דרשה ידועה ומקובלת בספרות . ויש עוד דוגמאות רבות כגון אלה). של יוסף

 .ר עושה בה שימוש מעל ומעבר למקובל מבחינה כמותית ואיכותית"אך אין ספק שבעל סא, ל"חז
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תופעה ). גאלן... חזרו ... ומסרן ... סרחו (ציתית ההקדמה ועונה עליהם בצורה פשוטה ותמ

היא העובדה שאין כאן , שבה נעסוק בנפרד בסעיף הבא, נוספת שיש לשים אליה לב במשל זה

במקרה שלפנינו בא במקומו סיכום מוסרי מפורש של המשל . 'פסוק אסמכתא'שימוש ב

גש מושם כאן על המסר הד: כלומר. שתפקידו לוודא כי המסר הובן במלואו, ...)ללמדך (

  .דרשני- ולא על ההיבט הפרשני, הדידקטי של המשל ועל העיצוב האמנותי שלו
13  

  ):71' עמ(להדגמת המאפיין הבא נשתמש במשל המופיע בפרק טו . השימוש בפסוקים

דברי תורה יותר מכל באי העולם ] ה"על הקב[מפני מה חביבין , רבי: אמר לי  )א(

    ? לםומכל מעשה ידיו שברא בעו

, ומחנכין אותן במצוות, שמכריעין את ישראל לכף זכות] מפני[, בני: אמרתי לו

 , ומביאין אותן לחיי עולם הבא

 משל ל  )ב(

שהוא מלמד , ויש לו עבד זקן ביניהם, שיש לו בנים בתוך ביתו, מלך בשר ודם  )ג(

 בכל יום ויום שנכנסין לפניו מניח את. את בניו דרכים נאים ומעשים טובים

אילמלי עבד זקן שיש לי : אמר. ואוהב את העבד הזקן שיש לו בתוך ביתו ,הכל

  , שהוא מלמד את בניי דרכים נאים ומעשים טובים, בתוך ביתי

 ?]עליהן[ומה יהיה   

מחנכין אותן במצוות , הואיל ומכריעין את ישראל לכף זכות, כך דברי תורה  )ד(

 , ומביאין אותן לחיי העולם הבא

  ה יותר מכל באי העולם "ביבין עליו דברי תורה על הקבלפיכך ח  )ה(

  . ומכל מעשה ידיו שברא בעולם

מצוי בתוך ויכוח שמתנהל בין הדובר , )א(כפי שניתן להבין מן ההצגה הכללית שלו , משל זה

 אדם זה פונה אל המספר ומציג בפניו מספר 35.'אדם אחד שיש בו מקרא ואין בו משנה'לבין 

בתשובותיו .  התורה או ישראל– חביבין דברי התורה ומי חביב יותר כגון מדוע, שאלות

- משתמש המספר בכמה משלים שמטרתם להעשיר את הטיעון האמוני העשרה אמנותית

, שהמשל מפורט הרבה יותר מהנמשל, גם כאן ניתן לראות, כמו בדוגמה הקודמת. אסתטית

וחוזר למעשה ', לפיכך'ח במילה ובמקומו מובא מוסר השכל הפות, פסוק אסמכתא אינו מופיע

  גיבור ) 137' עמ, פרק כה(בדוגמה שלהלן . חזרה מעגלית אל השאלה שהוצגה בפתיחת המשל

  

       
לסיכום הדעות . קראי- ר נכתב מתוך פולמוס אנטי"רבים פירשו את הזיהוי הזה כרמז לכך שסא  35

' עמ, )ג"תשס(ב - א ,תרביı עב', שת הארוןעל פרות מזמרות ושאלת קדו, 'קדרי' ע: בנושא זה ראו
177–196.  
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    :אולם היא מדגימה היבט נוסף הקשור לענייננו, הסיפור אינו מלך

    )7ישעיה נח (' מבשרך לא תתעלם'  )א(
  למה הדבר דומה ל. משלו משל  )ב(

14  

  . בית האסורים במדינת הים תשעה חדשיםאחד שהיה חבוש ב  )ג(

    . ומי כלכלו בבית האסורין. מי חבשו בבית האסורים

    . אלא אחד שהוציאו ממעי אמו

    . ואחד נותן לו מזונות לאכול עד שיגיע ליישוב

    . ואחד נותן לו ספינה לישב בו עד שיגיע ליישוב

  . לא יאמר זה גדול מזה וזה גדול מזה, נזדמנו שלשתן כאחד

  .אלא ינהוג כבוד בשלשתן כאחד

   ---    )ד(

  ---    )ה(

אין בסיום המשל , כמו כן. נדמה כי המחבר הביא רק את המשל והשמיט את הנמשל, שוב

. שכן האסמכתא מופיעה בתוך ההקדמה, אלא שלמעשה אין זה תיאור מדויק. היסמכות על פסוק

הפסוק , עין יעד שיש להגיע אליושהוא מ, במקרה שלפנינו במקום שהמשל יוביל אל פסוק מסוים

אינו בא לסתור את ' מוצא'ו' יעד'מובן שהשימוש במונחים . הוא נקודת המוצא לפיתוח המשל

. הקביעה בדבר קדימותו האונטולוגית של הנמשל ביחס למשל ושל הפרשנות ביחס לשניהם

ה ארוכה של המצטרפות לשור, הכוונה היא להצביע על דרכי הקומפוזיציה שבהן משתמש המחבר

ר פעמים רבות הְמַמֶשל " במשלי סא36.מאפיינים המדגישים את סגנונו העשיר והמגוון של הספר

אך באופן , ובִצדם יש משלים שבהם נעשה אמנם שימוש בפסוקים, כלל אינו משתמש בפסוקים

ניכר כי המחבר אינו רואה . ל"שהם מקבלים מעמד הרבה פחות משמעותי מאשר במשלי חז, כזה

 כמו בטכניקות –והוא משתמש בהם , ה לעצמו להיתלות בפסוקים כדי לחזק את דבריוחוב

  37.אסתטית-  בעיקר לשם העשרה אמנותית–הספרותיות האחרות שנזכרו לעיל 

ר נטמעים בתוך הקשרם "משלים רבים בסא. הטמעת המשל בתוך הקשרו הספרותי

 משלים המשולבים בתוך דברי .והפונקציה שלהם בתוך הקשר זה קובעת את אופיים, הספרותי

הם , כפי שראינו באחת הדוגמאות לעיל; המספר בוויכוחים הם הנפוצים ביותר מסוג זה

       
ראו למשל הבחנתו של לוינסון בין . גם בנוגע לעניין זה יש דמיון בין המשל לבין הסיפור הדרשני  36

, עבודת דוקטור', אגדי-הסיפור המקראי בעיצובו המדרשי, 'לוינסון' י: 'סיפורי מוצא'ל' סיפורי יעד'
 . 93–90' עמ, ד"תשנ, םהאוניברסיטה העברית בירושלי

הסיפור הדרשני במדרש קדום , 'מאיר' ע: לעניין השימוש בפסוקים במדרש המאוחר בכלל ראו  37
 . תנחומאהדוגמאות שמאיר מביאה שם הן בעיקר ממדרש. רסו–רסא' עמ, )ם"תש(סיני פו ', ומאוחר
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ולכן , משמשים למחבר אמצעי להמחשת טיעוניו ולהסברתם בצורה פשוטה וקלה להבנה

 יש גם דוגמאות אחרות למגמה זו כמו 38.עליהם להיות משולבים בתוך הקשרם בצורה מועילה

  ):31' עמ, פרק ז(גמה הבאה הדו
15  

  ) 4ש א "שה(' משכני אחריך נרוצה'  )א(

    . זו היא כנסת ישראל שהיא נמשכת והולכת אחר בעלה

  'נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד' מרחוק ה': שנאמר

    . לא נאמר אהבה רבה אלא אהבת עולם). 2ירמיה לא (

    . שנים היאה אהבת שלש"ושמא תאמר אהבה שאהב הקב

    . או אהבת עשר שנים היא

    . או אהבת מאה שנים היא

    . אינה אלא אהבה לעולם ולעולמי עולמים

  .''ואהבת עולם אהבתיך וגו': לכך נאמר

  משל ל  )ב(

    . מלך בשר ודם שהיה יושב על כסאו והיו עבדיו עומדים לפניו  )ג(

    . ונתן עיניו במי שהוא אוהבו

  . י חדרים שלותפסו בידו והכניסו בחדר

    ). ש שם"שה(' משכני אחריך נרוצה'לכך נאמר   )ד(

    ה בחדרי חדרים שלו "הביאני הקב, כנסת ישראל אומרת לו

  .ולא הביא לכל אומה ומלכות

  )ש שם"שה(' הביאני המלך חדריו'לכך נאמר   )ה(

  ...)דבר אחר הביאני המלך חדריו (  

העוסקים בשני חלקיו של פסוק אחד ,  דרשנייםמשל זה מהווה מעין דברי קישור בין שני קטעים

 כדי להתאימו לסדר הכרונולוגי של –כדי ליצור התאמה בין המשל לבין הקשרו ). 4ש א "שה(

הביאני המלך '(ורק אחר כך בחלקו השני ) 'משכני אחריך נרוצה'(הדיון קודם כל בתחילת הפסוק 

אל תוך דברי  )'שכת והולכת אחר בעלהזו היא כנסת ישראל שהיא נמ'( הועבר הנמשל –) 'חדריו

גוף המשל עצמו אינו אלא המחזה .  גוף המשללפניכך נוצר מצב שבו מופיע הנמשל . ההקדמה

. ראליזציה של המטפורה של שיר השירים והפיכתה למציאות סיפורית, קצרה של דברי הפסוק

והפעם לשם הדגשה  – המוכר כבר מן ההקדמה –לאחר הסיפור הבדיוני ישנה חזרה על הנמשל 

שוב אנו רואים את נטייתו של , נוסף על כך. כדי לוודא שהובן במלואו, מפורשת של המסר

       
) שני משלים (83–80' מע; )ארבעה משלים (72–70' עמ; )שני משלים (6–5' ראו למשל הוויכוח בעמ  38

 .ועוד
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מאה / עשר שנים / שלש שנים (וכן בתבניות מספריות , המחבר להשתמש בחזרות משולשות

  .קישוטי בלבדהן מתפקדות כאלמנט ; שאין להן משמעות סמלית במשל, )שנים
16  

  טוריתוכן ותפקיד ר. 2

ננסה , לאחר שהארנו במקצת את נושא הקומפוזיציה של המשלים ומאפייניהם הפורמליים

. לומר משהו גם על הֵתמות המופיעות בהם ועל המסרים שהמחבר מנסה להנחיל בעזרת משליו

המשבחים או מגנים , משלי שבח ומשלי גנאי: נהוג להבחין בין שני סוגי משלים, באופן כללי

, אפולוגטיקה: נושאים- אבחנה דקה יותר ניתן לעשות בין תתי. וימתצורת התנהגות מס

   39.חרטה ואזהרה, תלונה, נחמה, הספד, פולמוס

אחד . 'בדרכי נועם'ככלל ניתן לומר שמחברו מעדיף לדבר , ר" אשר לסא–שבח וגנאי 

' ...עשו כך וכך 'הביטויים לכך הוא העדפתו להציג את דרך ההתנהגות החיובית ולומר לקהלו 

כפועל יוצא של גישה זו מרבית . '...אל תנהגו כך 'מאשר להציג את הדרך השגויה ולומר 

, חלקם משבחים התנהגות רצויה.  הם משלי שבח– עשרים ושמונה במספר –ר "המשלים בסא

  40:כלהלן, וחלקם משבחים דמויות מקראיות

וד תורה ללימ; ) משלים5( שבח ללימוד תורה –שבח להתנהגות או לדרך חיים   *

לחיים ; )2(לתשובה ; )2(ולא רק ליראה , לאהבה ויראה; )3(ושימוש חכמים 

  ). 1(' להקרבה למען ה; )2(לכיבוד אב ואם ; )2(טובים בעולם הזה 

לעם ; )2(לצדיקים ; ) משלים6( שבח לאלוהים –שבח לדמויות או לישויות   *

  ).1(לדוד ; )1(למשה ; )2(לתורה ; )2(לאברהם ; )2(ישראל 

ורק , רובם מגנים דמויות ספציפיות. הם משלי גנאי, שישה במספר, מיעוט יחסי של משלים

  : אחד מהם מגנה דרך חיים

  ). 1( גנאי למי שלא לומד תורה –גינוי דרך חיים   *

; )1(למצרים ; )1(עשו /לאדום; )1(ישראל -  גנאי לעם–גינוי דמויות או ישויות   *

  ). 1(לאחאב ; )1(לשאול 

 המאפיין את המשלים האפולוגטיים הוא הרצון להגן על התנהגות שלילית של –יקה אפולוגט

מטרת . אלוהים כלפי ישראל בעולם הזה והניסיון להסביר את ההתנהגות הזו בצורה רציונלית

וזאת למרות העובדה שמתוך , המשלים הללו היא להגן על מעמדו של עם ישראל כעם נבחר

       
 ).141–101' עמ, 11לעיל הערה (ל בפרק ד בספרו "ראו דיונו של שטרן בעניין התמטיקה של משלי חז  39
 .משלים שיש בהם יותר ממסר אחד צוינו בכל אחד מן הנושאים שהם משתייכים אליהם  40
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רובם . תמה זו ניתן למצוא בעשרה משלים. והים נטש את עמוהתבוננות במציאות נדמה כי אל

וכן הם , בעולם הזה) ובמיוחד הצדיקים שבו(עוסקים בהצדקת הייסורים שסובל עם ישראל 

בחלקם יש גם פולמוס מרומז נגד אומות . מבטיחים שהמצב עתיד להשתנות בעולם הבא

  .בעולם הזה' הצד המנצח'שהם , העולם
17  

מדובר במשלים :  משלימה מבחינות מסוימות את התמה האפולוגטית תמה זו–פולמוס 

 בהתאם לגישה 41.שתכליתם לתקוף ולגנות אמונות או אנשים שהמחבר רואה בהם גורם עוין

יש משלים אחדים . ר"משלים מסוג זה הם מעטים מאד בסא, החיובית שעליה דיברנו לעיל

שני (העולם - או כלפי אומות) י משליםשנ(שניתן לזהות בהם פולמוס מרומז כלפי עובדי אש 

, כאמור, אולם. משל אחר מרמז על פולמוס נגד מי שלומד רק מקרא ולא לומד משנה; )משלים

והיא באה תמיד בצד מסר חיובי , המגמה הפולמוסית אינה מפורשת באף אחד מן המשלים הללו

  ).שבח לעם ישראל וכדומה, אפולוגטיקה(כלשהו 

שבה הְמַמֶשל מאשים גורם כלשהו על כך , ורה מיוחדת של גנאי התלונה היא צ–תלונה 

והוא זה שנדרש לתקן את , בדרך כלל התלונה מופנית כלפי אלוהים. שפעל בצורה לא הוגנת

 –שטרן מציין כי מבחינה סיפורית יש במשלים אלה התמקדות בדמויות המשניות . העוול

; ר נאמרת כמעט תמיד על ידי הקרבןהמילה האחרונה בסיפו.  ולא בדמות המלך–בקרבנות 

והיא תורמת לרגש האהדה של , העובדה כי המלך אינו מגיב על התלונה היא חיזוק לאמתותה

אלא שבשניהם . ר שני משלים" בסך הכול שייכים לקבוצה זו בסא42.הנמענים כלפי הקרבן

ם ישראל  שניהם מביעים תלונה כלפי ע–מצטיירת תמונה הפוכה לגמרי מזו שתוארה לעיל 

התפקידים שעליהם דיבר שטרן . וזו מובאת או מפי מחבר המשל או מפי אלוהים עצמו, דווקא

, אלוהים הוא זה הזוכה לומר את המילה האחרונה: ל מתהפכים כאן"בנוגע למשל התלונה של חז

  . לא כשורה– באלוהים –שנהג בו , וכך מודגשת אמתות תלונתו כלפי עמו

משל חרטה מציג את : ת אלה יש מעין ניגוד פנימי במסרים שלהן בשתי תמו–חרטה ואזהרה 

משל ; ואחר כך מעלה מחשבה שנייה באשר לאותו מעשה, גיבורו כעושה או אומר דבר מה

ר ניתן למצוא חמישה " בסא43.ואז מזהיר מפני פעולה דומה, אזהרה מתאר התנהגות מסוימת

משלי . ומתמקדים בדמויות אחרות, כולם מתוך המשלים שאינם משלי מלכים, משלי אזהרה

ובשניים , באחד החרטה היא של עם ישראל המבין שחטא לאלוהיו: חרטה נמצאו שלושה

       
ית היא בדרך כלל שטרן טוען כי ההשוואה הפולמוס, ל"בעניין המשלים הפולמוסיים של חז  41

. היא מתוכננת לגנות את מה שהמחבר וקהלו יודעים מלכתחילה שהוא ראוי לגינוי. מלאכותית
החידוש , לפיכך .אלא לתת תוקף למה שציבור השומעים כבר יודע, היא לא מתכוונת לשכנע: כלומר

וסית שבצורת הגשת הדברים הוא גורם חשוב יותר בהצלחת הפולמוס מאשר תוכן הטענה הפולמ
 ). 113' עמ, ]11לעיל הערה [שטרן (עצמה 

 . 126' עמ, שם  42
 .136' עמ, שם  43
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ואף מספיד , המתחרט על כך שהביא על עמו את החורבן, החרטה היא של אלוהיםהאחרים 

  . אותם בדבריו
18  

שמונה משלים אשר נדמה כי נותרו , לאחר מיון כל המשלים על פי הנושאים הנידונים בהם

בחלקם ייתכן : ייתכנו מספר סיבות לדבר. אי אפשר להגדיר את המסר שלהם בוודאות

אפשרות נוספת היא שהמחבר ציין ; שהאשמה היא בנוסח פגום או משובש שהגיע לידינו

ואולי רצה המחבר ליצור ; ולכן זהו מעין צופן אישי שלו, לעצמו את המשל רק בראשי פרקים

לעת עתה . בהירות באשר למסריהם של משלים מסוימים- תחושה של חידתיות ואיבאופן מכוון 

  .אין בידינו אפשרות לענות על שאלה זו

  סיכום

גם אם מבחינות רבות הם , ר מעלה אפוא שיש בהם מגמות התפתחות חדשות"עיוננו במשלי סא

נה החשובה מן נדמה כי המסק. עדיין קרובים אל המשלים הרווחים בספרות התנאים והאמוראים

סגנונית ותמטית , כי השינויים החלים במשל מבחינה קומפוזיציונית, הניתוח שלעיל היא

כלומר מרבית ההתפתחויות . קשורים באופן מהותי באופיו הספרותי הכולל של החיבור

הן אינן מצביעות על . ר"שהצבענו עליהן במשלים קשורות לסגנונו הייחודי של מחבר סא

המשל הוא . אלא על עשייה ספרותית כוללת מסוג חדש, תפקיד המשל דווקאתפיסה חדשה של 

  .רק חלק אחד בתצרף החדש הזה

כמו במשלים כך גם בספר כולו ניתן לזהות סדר עדיפויות שונה מהמקובל בספרות 

דרשניים אל ההיבטים - הוא מעביר את מרכז ההתעניינות מן ההיבטים הפרשניים: המדרשית

הסגנון העשיר והכמעט . אמנותי מצד שני-  מצד אחד ואל העיצוב הספרותימוסריים- החינוכיים

, הנטייה להרחבת גוף המשל. פיוטי של המחבר לכל אורך הספר בא לידי ביטוי גם במשלים

המשחק , )עד כדי היווצרות אפקט של מקצב ממש(השימוש בחזרות רבות , הדרמטיזציה

הם חלק ; אפיינים דווקא את המשלים כל אלה אינם מ–במספרים וברשימות קטלוגיות 

המשלים הם רק אחד , מבחינה זו. ר"אינטגרלי מסגנונו ומלשונו של המחבר לכל אורכו של סא

ל המשל "אם במשלי חז. התורמים אף הם לתחושת האחדות של החיבור, ממרכיבי הטקסט

ל לנמשל  סיפור אלגורי העושה שימוש בפערים בין המש–משמש פעמים רבות כסוגה חתרנית 

כדי לרמז על תהיות באשר לקשרים שבין אלוהים לבין האדם וכדי להביע ביקורת סמויה על 

 הרי –) 'קשה הדבר לאומרו ואי אפשר לפה לפרשו'(דרכו של אלוהים במקרים מסוימים 

פנינה מלוטשת שעיקר תפקידה למשוך את עינו ; ר הוא משמש יותר כיצירת אמנות"שבסא

  . קורת רוח מיפי סגנונו של המספרשל הקורא ולגרום לו 

*  
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כי ניתן להבחין בין טקסטים , קבע רומן יאקובסון' בלשנות ופואטיקה'במאמרו המפורסם 

 אם נשתמש באבחנתו לצורך מיפוי 44.והיגדים שונים על פי הפונקציה הלשונית השלטת בהם

הם ברובם ) סכדוגמת משלי איזופו(נוכל לומר בהכללה כי המשלים הקלסיים , סוגי משלים

הפונקציה הלשונית השלטת בהם היא הפונקציה הרפרנציאלית ; חינוכיים- משלים דידקטיים

וכן הפונקציה הקונטיבית המתמקדת , שמטרתה לתאר את המציאות, המתמקדת בהקשר

ל הם על פי "משלי המלכים של חז. שכוונתה להשפיע על המאזין לפעול בכיוון מסוים, בנמען

לשונית המתמקדת בצופן - והפונקציה השלטת בהם היא הפונקציה המטה, םרוב משלים דרשניי

גם כאן . ומנסה לפרש אותו ולתת לו משמעות חדשה, )פסוקי מקרא: במקרה זה, בלשון עצמה(

ואילו הפונקציה . אם כי לא תמיד באופן גלוי ומוצהר, יש מקום מרכזי לפונקציה הקונטיבית

בטקסט ( זו המתמקדת בשדר –הפונקציה הפואטית ר היא "הדומיננטית ביותר במשלי סא

דומיננטיות של הפונקציה הפואטית היא זו , לשיטתו של יאקובסון. כתכלית לעצמו) המשל

 לכן גם הצעתי בכותרת 45.ספרות- שמבדילה בין טקסטים ספרותיים לבין טקסטים שהם לא

דיותו של המשל כהגדרה אפשרית לתיאור ייחו' ספרותי- משל נרטיבי'המאמר את המינוח 

שדגש רב מושם בה , זהו משל שהוא חלק מהותי מיצירה ספרותית בעלת סגנון ייחודי. ר"בסא

לפנינו . סיפוריים בפרט- אסתטיים בכלל ועל הצדדים הנרטיביים- על הצדדים האמנותיים

ועומד בצומת דרכים ספרותי כמבשר את המעבר מספרות המדרש , חיבור שנכתב בכישרון רב

 ספרות –ואולי אף פוסע צעד ראשון בכיוון חדש , ספרות המוסר הימי ביניימיתהמאוחרת ל

פתחיה ' שאת ניצניה הראשונים נהוג לראות בספריהם של ר, המסעות של ימי הביניים

  .שניהם בני המאה השתים עשרה, בנימין מטודלה' מרגנסבורג ור
19  
  

       
 . 285–274' עמ, )1970 (2 ,הספרות ב', בלשנות ופואטיקה, 'יאקובסון' ר  44
  .278–277' עמ, שם 45
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