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דבר פתח

א.

למחקר תכנית הכנת עצמי על שאקבל בהצעה כ"ץ ישראל דייר אלי פנה 1976 באביב

משימה, בכך לראיתי חשתי ארוך לא שיקלל לאחר ישראל". במסירת והזדקנות "ןק7 על

להברלר. המוגדר על ע7יי7 מי7בה בל מוגדר הבלתי אשר אתגר בה שיש

ממנל, לרחוקים אלי אל לנלשא, איכשהו להקרלבים השייכים לאנשים שפניתי ככל

המהולה אלהדת לבתגלבה רבתעני7 כלל,בהקשבה נדרך זניתי, ההצעה, על להם וספרתי

אתו ולהתמודד בל להתעמק הנלשא הלא מעני7 כי ואמרו, סברו רבים מסקרנת. בהפתעה

הפזורים ולפרג1ים, והשקפות, עובדות לדעלת, לדברים,ידיעלת לצפות מותר אולי, וכי,
הלסיפל ליתבררל; שייחשפו ארוכים, דלרלת והמתמשכים רחבים וימים יבשות עלפני

יותר שלם למשהו וישתלבו ישתזרו אללי ביחד, ללהשחילם לצרפם מאמץ לאחר כי לאמיל ^

בהצעת שיש הראשוניות על הצביעו יותר הבקיאים ומקיפה, כוללת תמונה לתפוש שמסייע

לצעדים מלקדם תנאי עמו7 הזה הנסיל7 של השיטתי בפיתלחל כי והדגישו הזה המחקר

נוספות. אפשריות ללהשתלשללילת נלספים

בתחום הגוברת להתענינות ואות סימ7 ספק ללא הוא זו להצעה היוזמה עצם

והמזדקנים הזקנים מספר של והיחסי האבסולוטי מהגדול כתוצאה בכלל, הגרונטולוגלה

ביטוי לה משמש המברך הקמת עצם ואשי ובתפוצות, בישראל היהודית, האוכלוסיה בקרב

מורכבת ללהילת לרבדורית להיהפך כ7 לפני הייתה צריכה הישראלית החברה ביותר, בולע

בארץ מאד שכיח היה שלא דבר דלרלת, 4 ואלי 3 בעללת משפחות של והולך גובי מאחוז

בלבד. מועטות שנים עשרות לפני המתחדשת ישראל

הגוברת האקטואליות ועל המסקר7 האתגר על בפנינו והצביעו מאד עלדדלנל רבים

ראשונה כצבת לשמש אולי, מימושה, עשוי בידינו, ויעלה נצליח אם זו. בהצעה שיש

הזה, הנושא בכל מיוחדת יהודית לגישה כלו7 א9 או דגש מת7 ולאפשר נוספים למעשים

יהודי לתחום מעבר אלי ואולי ישראל, מדינת לגבולות מעבר השלכות שוב להם שייתכנו

במקום עניים לדעת תליה דברי קדמלנינל אמרל לכבר כזל, בשרשרת החוליות רבות בלבד.
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אחר במקום לעשירים אחד

תודה רחשי הבאות. לקראת לצפלת ומותר הראשונית ההכנה עבודת החלה לאכ7

ללמציעיס. ליוזמים

ב

הישראלית האגידה ידי על נתבקשנו זו, בעבודתנו שהתחלנו לאחר קצר זמ7

לציךך הראשרך הארצי הגרלנל1לללגי בכנס 1976 בדצמבר כמרצה, להשתתף לגילנטלללגיה
את משתתפיו בפני להביא הננס למארגני הצענל בהיסלסמה לאגודה. קילס שנות 20

חלרג זה מלצע נושא כי בהביננל הקדלמים", במקלרלתינל 'זק7 המונח "לבירור הנושא

רפואה, עבילללגיה, בכנס הדיונים קבלצלת של המסלולים למ4 המתוכננת טהסנימה

משום להצעתנו והמתכננים המארגנים מצד בתגובה היתה פה גם החברה). מדעי שירותים,

הדיוץ בקבוצת איפוא, נכלל, הנושא סקרנותמה ידי על המלווה חיובית התענינות

לרקע כתלרם והגדירלהל זל, מתוכננת במסגרת דדפז יוצא היותו למרות הרביעית,
המאזינים מצד ההדים האקטואליים. יה ההל לדילני היס1לרי היב1 למשלוה הדייגים

צמאל7 על  דעתנל עניות לפי  העידו הם אחדים, לגם אלתני גם הפתיעו בכנס לדברים

מכוונים גם באו האמורים ההדים c7הזמ לבעילת ושרשים תכנים חפלש יעל לדעת רב

מחקר למימצאי וציפיה פתיחלת שיש מרמז יותר בכל מצאנו מלכתחילה. צפויים בלתי

לחקירה ורלבנעיות שייכלת היסעלריים להבנה בממד יש כזה היסג1וריאידיאלללגי

זמננל בני בנישאים מודרנית

והמוגבל המוגדר ובהיקפה היסודיים הכלליים בקוויה הושמע שתוכנה זל, חוברת

וגיבוש חפושידרך של בשלב ראשוני לנסיל7 כרמז לקורא בזה מוגשת האמור, בכנס

לתוכ7 רק לא והצעות רעיונות הערות, דעת, חוות תגובות, לעלדר עדה ו ג להיא כילל7,

כפי להמקי9, הכללל המחקר להצעת גם לכך, מעבל אלא, החוברת, נושא של המוגדר
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הקדים הכלל לבעקבלת זל, ילמרנית בלתי חוברת תזנה שמא אי. באלת למעלה שנזכר

והמעיי7/ הקורא מצד לתגובות לגירוי פריכיקעיה תשמש הלכה" ונזכר מעשה "ראה של

שכרנו. זה והיה  פעולתנו המשך כלל7 על ולהשפיע להפרות היא עשלייה כך ידי על

המחבר

1
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י ל צ ק ת

רהמכרבד. החיובי  "l?r" הנ>רנח של האחד הפץ

לזקנה. הזדקנות של התופעה לבי7 "זקני,.." "הזקנים", "זקז"' המונח בי7 חפיפה אי7

התיחסית זה במלנח אי7 הגיל; את ללא הגרלנעיקר^יה את מבטא במקרא "הזקנים" המונח
החלקיים א'נל nr Kipj "age irrelevant" השנים; מספר על מכלסס הלא לאי7 לגיל

נארה"ב.

להזדקנלת, זקנה המלשג של להנכשל השלילי השני, ה73

הגלעדי ברזילי בפי  האדם בחיי 7גנרג1יניל; כתקופה שמאלית) ;שי7 השינה  הזקנה

.(17 ב', ;פרק הקלהלח. בעל יבפי (3336 ב',י''ג1, ;שמלאל

את בעברם האשה לשל האיש של ערגל ירידת מלכחת (17 כ"ז, גליקרא, "ערכים" בפרשת

הששים. גיל

.(25 ח', ;במדבר, במקרא זכלת) אל (חרבה הפרישה לגיל רמז

לרגל). ;עליה במאמץ הקשלרלת מחלבלתמ'גללת פטרר הזק7

במשל בל שחלה מנלבד, מלנח של מהסטיגמטיזעלה "זק7" הבידוי את לשחרר דכי*7 האם

האלטרנטיבות? מה ליושנה? עג1רה להחזיל לאיר הדרררת
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במקרא "זק7" המרנח לבררר

bipb כלל, בדרך עשרי, הקדלמים במקלרלתינל "זק7" המונח לפררש השלאל

שגלרה שהיא כפי "זק7" המלה תלכ.7 את הנלגדת למדי, סג1יריאלג1יפיתשבליגלה תשלנה

בימינל. בפרבר

פתגמים, אמרים, ניעלילם, של ארלכה שררה לשמלע עשלי הלא לשאלתל כתשלנה

בכל", אברהם את ברר לה' נימים בא זק7 מ"לאנרהם החל לכילע"ב הכלללת אפלריזמיס,

לעלד, העיד" "זקני העם", "זקני העדה", "זקני ישראל", "זקני על רנים נלעוללם דרך
3 תבלנה".2 חיים לאלרן חכמה "בישישים , זק7" פני ל"רהררת עד

חז"ל, מאמרי לכללים, 2רטלם לעלד עלד ליתלבל יתלספל כך ילתר, בקי שהמשיב ככל

מאמרי ציטרט ידי על תשובתם את שיעשירל משיבים יהיו םפק ללא לכיוע"ב. חכמה פתגמי
4 חכמה", שקנה זה זק7? "איזל כגל7. עתיקים, לספרים ממדרשים לפתגמים למשפעים חז"ל

אי7 הזקנים "אלמלא אל לזקנים", כבלד חללק המקלם 'זקנים' מל^א שאתה מקלס "כל או

המכלנדים הצדדים את למדגישים מבליטים שהם שבכללם השללה הצד מתקיים", העללם

יש ננ"ל שבללני םעיריאלטיפי בהסבר ברם, במקלרלתינל, ה"זק7" תרמית של והחיוניים
בלבד, חלקית אמת רק המבעאים יטדפס תרמית

"הזדקנות" אל "זקנה" למלשג ריש "זק7"' למונח אחד פך רק צדדי, חד הסבר זה

נלספיס. פנים

זה. מלשגמלנח להבנת לסדר בהירלת ילתר להכניס ברעלננל הבאים בדברינו

א' הנחה

להמ'גייניס כיום בפינו השגורים הזדקנות, זקנה, של המלשגים בי7 חפיפה אי7

כפי "זק7", המלנח האדס/לבי7 של הגילים בהרכב החיים בשרשרת האחרלנה החלליה את

הקדלמים. במקלרלתינל מלפיע שהוא
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מתבקשת  בימינו הקורא אצל הפתעתמה הראשל7 ברגע מעוררת שאולי  זו הנחה

במקרא.7 רבים לבפסלקים שלנים בפרקים מ7לק7ק עיל7 לאחר למתגבשת

ה'הידיעה עם כלל בדרך בנפרד רבים, בלשל7 עצם, נשם "זק7" המלה

(terminus technicusj ענני כמונח משמשת במקרא הנמצאת "זקני", בסמיכות, או "הזקנים"

"הזקנים", העצם בשם אי7 רם, מעמד בעלי מנהיגים, מכובדים, חכמים, , D^mi? ,■ 7.37!^

7 י המעי ;1בני מונח זהו גיל, של מרכיב שלם שנים, של ביעוי שוס "זקני..." נסמינ7ת או

בל מלסד הזקנים" "מועצת  "הזקנים" שלעו7  "גרונעוקרעיה" של משער שלעוני, מוסד
8 ומנהיגות. הכרעה כח לאחרילת, סמכלת יש

רבנו משה של הראשונים צעדיו יפה לנו מוסברים  זו יסודית עובדה בהבנתנו

לל אלמר לשליחלתל משה את הממנה הצל מצרים. מעבדלת ישראל בני לגואל מארג7 כמנהיג

ומיד מצרים, בגלות ישראל בני אצל קיים שכבר מוסד ישראל", זקני את ואספת "לך

אליל".21 ואמרתם מצרים מלר אל ישראל וזקני אתה ובאת לקלר "ושמעו אחרכר

ועמים שבעים אצל ומשטר מנהיגות כצורת לנו הידועה איפוא, גרונעוקרעיה,

 הקדומה ההיסעלריה על ובספרים האנתרופולוגיה במדע לומדים שאנו כפי  שונים קדומים

ופעילותו הופעתו לפני עוד במצרים ישראל בני אצל וברירה מוכחת מפורשת, בצירה מופיעה

לגבלש למכשיר לאמצעי כצנלר ישראל" "זקני של הזה הרשמי במלסד משתמש הוא גם משה, של

הבוער הסנה ליד הגילוי בזמ7 משה לגאללתל, מעבדלת השתחררותו תהליך הנהגתו, העם,
מלצע12 לאז ממצרים, ישראל בני nnyin של שליחלת למלא יכללתל בדבר פקפוקים מלא הוא

ולהנהיג השליחות את למלא לל שיסייע כמכשיר ישראל" ב"זקני ולהיעזר להשתמש ו7 הרגני לל

ויאספו ואהר7 משה "וילך בפשעות בפסוק נאמר לאכ7 מעבדות, השתחררלתל לקראת העם את

מוסד זה אי7 אליהם" ויאמר ישראל זקני לכל משה "ויקרא . ישראל" בני זקני כל את

משה. של הלפעתל לפני העם בקרב הקיים מוסד זהו להיפר, , ומארג7 מיסד שמשה

בסימני בפעם פעם מדי מההתחלה נתקל משה כאשר במדבר, ישראל בני מסעות בזמ7 גם

זקני של הגרונעוקרעי המוסד משמש להסבל, הקשיים מלל ישראל בני של להתמרדלת תסיסה

מים ישראל בני לעדת אי7 כאשר למשמעת, סדר ולהשליע העם את להנהיג פלא כאמצעי ישראל
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, יאכ7 ישראל" מזקנל אתך לקח העם לפנל עבר משה אל די "ויאמר רב: כת לשתרת
17 ,,. ישראל"., זקני לעיני משה כך "ללעש

בדבר משה לחתני 'נפלרה אבי יתרל עצת על המספרת המפלרסמת בפרשה גם

לאכל ישראל זקני לכל אהר7 "ליבא כתלב ישיפל^ שלג1י7 סדרי של ריאררגניזציה

ליקרא משה "ליבא במפירש הפסיק אלמר סיני הר במעמד גם משה" חתן עם לחם

האלה". הדברים כל את לפניהם לישם העם לזקני

ישראל" זקני  העם "זקני של הגרלנעלקרג1י המיסד את איפלא, הכרנו, כה ער

לי "אספה ישראל" מזקני "שבעים של המספר את מל'גאים אנל כל אחר מספר, ללא
22 ,, לשל1ריל"., העם זקני הם כי ידעת אשר ישראל מזקני איש שבעים

בפרשת כגו7 כמקרא, שלנים כמקומלת יעילה צץ גרלנעלקיטיה של הזה המיסד

פעמים עלד שם מלפלע העיר" "זקני להמלנח , ישפעיר" ד ני זק "לי'גאי ערופה"3 "עגלה

העם מ7 משה של הפרידה לפרקי עד , לזקניכם" שבל1יכם אלי "לתקרבל'' אל אחדלת,
26

. , רשיטריבם זקניכם שבטיכם "ראשיכם 

בהם במקרא, המקלמלת כל מתיחסים לפעיל ממוסד חיים, גררנטרהרטי לממשל

זקני ישראל, זקני העם", "זקני  ישראל בני אצל כמוסד היזקניס" על רק לא מסלפר

ארץ "זקני על לא, הה בזמן אחרים עמים על מדיבר כאשל גם אלא העיר, זקני העדה,

רבים. לעלד יהלדה" זקני יבש, זקני גלעד, זקני מריך, זקני מלאב, זקני מערים,

לההתנחללת ישראל ארץ כבלש בזמ7 גם קיים להיה דלרלת נמשך בלשלאל גרלנעוקרטל מלסד

אשר הזקנים ימי רכל יהרשע ימי "כל שכתלב כמל לאחליי יהלשע של מנהיגלתו בזמ7

"לכל אל לישראל", עשה אשר ד' מעשי כל את יזעל אשר יהרשע אחרי ימים האריכל

עשה אשר הגדלל ד' מעשי כל את ראל אשר יהרשע אחיי ימים האריכו אשר הזקנים ימי

ריהרשע ליהרשע למסרה מסיני תלרה קבל "משה המשנה בפשטות אומרת לזאת לישראל"
ההצהרתי29 הביג1לי את מרצאת "זק7" במלנח המילמזת זל תפישה " , , ל, לזקנים לזקנים,

njpv זה זקן? "איזהל בגמרא אלמר זקן" פני "להדרת הפסוק על חז"ל במאמר להמסכם
30
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היינל זמך, נחוץ חיים וחכמת רב נסירך רכישת לשם כי לימד, אמנם ניתך מכללא

לחכמת בניך רחמרי בסיס כלל בדרך המשמש נסירך, רהרלך מצטבר חיים שנרת ברבות רק כי

לנמספר בגיל להתחשב מבלי שבט", "ראש ל"חכם", "זק?" תמרנת זהה במפררש אבל חיים,
"זקניו" לך", ייאמרל זקניך ריגדך אביר "שאל בפסוק; להסתייע גם ניתך השנים.

לבעילת. לשאלות תשובות היודע המקיר היא רבים בלשרך

ב' הנחה

כתרפעה ההזדקנות לאת njprn ערבדת את יררע גם יודע המקרא האחר. לפך רעתה

הפיזיוליגיהפיזי במרבנים הדגנרטיבי התהליך ידי על והמאופיינת הגברה לגיל המתלררה

בשם להשתמש שלא המקרא מקפיד זה לנושא שבהתיחסותו אלא רהפסיכרלרגיהאינטל>ךטראלי.

שם אחרי שבא תואר שם של ב'בורה אלא סמכרת, שפיטה, חכמה, למנהיגרת, הזהה "זק7" עצם

רתכהינה יצח? ipt כי "ויהל הפסלק מך דיל מלכח זה אי7 שמא פועל. של ב'גורה אל א7ס'

מך להסתייע נ.ית7 , "7^^^^ כבדר ישראל "רעיני הפסלק מך אל מרארת"32 עיניר
ביר המתנהלת השיחה למ7 הגלעדי לברזילי בקשר רברלט בררר באררת רהמתראר המסרפר

לשרב םתכרנך רנדרדים מאבקים לאתר אשר המלך, הגלעדי. ברזילי מטיבר לביך ררר המלך

קשלת, בשערת למלך שהרשיט החשלב הסילע על לברזילי לגמרל ברצרתר בירושלים, לבירתר

המלך לשרלחך סמרך רלהתישב המלך לפמלית רלהצטרף ירישלימה אתי יחד לעלרת מזמיני
שנה שמנים "בך מסביר: רהרא המחמיאה, המלך להזמנת להענרת ממאך ברזילי ביררשלים.

אשמע אם שתה, אשר לאת אכל אשר את עבדך יטעם אם לרע, טרב בי7 האדע לס, הי אנכי

מעדיף איפלא, רהרא, המלך על "למשא" להיית רק עלרל הלא יהיי לשרית", שיים בקלל ערד

אבותיי. עם יחד ללהקבר מגלייל במקלם להשאר

שגם אלא שנה". שמיגלם ב7 מאד זק7 "וברזילי הפסיק, אמנם מעיי7 זו, בפרשה

תיאר. כשם "זק7" המלה מרפיעה פה

של האתררך בפרק ביותר מודגשת ב'גירה מתואר הדגנרעיבית ההזדקנות של תהליך

של קלאסי כתאור המערבית התרבות בני א'נל מקובלים הללי הפסיקים קהלת,35 ספר
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התלפעה את חדים, אבל קערים, בקלליס למבליטיס מתקדם בגיל הדגנרטיבי התהליך

ההררית מבחינת תך פיזילללגיתגלפנית, מבחינה תך האדם, בחיי הירידה בשלב המורכבת

במשך עשירה לפרשנלת שזכל מטאפלרייםאלגלריים, בניבים הפסיכולוגיתאינטלקטלאלית.
 הרעה" "ימי בלא j)n nbnpn מחבר מתאר לבללטיס ריאליסטיים בעבעים אבל הדורות,

התקי7 תפקלדל ירידת את המתאר הקהלת, בעל כי מפתיע חפץ". אשר...אי7...בהם "שנים

בכל כלל הזכיר לא ההנאות, החוויות, החלשים, הזריזות, הבריאות, מבחינת האדם של

קונקרטי כמלנח לא כפלעל, לא תואר, כשם לא עצם, כשם לא "זק7", המלה את הזה הקטע

משובצת להיות בימינו המעיי7 ידי על כך כל מתבקשת זל שמלה למרות מופשט, כמושג ולא

צררה אל "זקנות" או "זקנה" מונח לאזכור מעפה הקורא אלה. בפסוקים כלשהי בעורה

הפסלקים רקע על ילתר עלד למזדקר מתבלט כזה מלנח היעדר אחרת, כלשהי לשונית

במלים; המבלטאים מלפשטים מלשגיס מלפיעים בהם הנדרך, הקטע את המקדימים הסמלכים,

ההשערההחשד, מתעלררת אף קט לרקע [נחלרותין). ועוד "בחרות" "שחרות", "ילדות",
מסכ7 ילד "טלב שהפתגם אלא "זקן", המלה לחללטי7 חסרה הקהלת בעל של המלים באלער שמא

המלה... ידיעת אי על ההרהור את למבטל מנפץ לכסיל" זק7 ממלך לחכם

בסו9 הירידה תופעת בי7 כלל זהות שאי7 להנחתנו, מפה נלס9 חיזוק אי7 כלום

כלשהי? בעורה "זק7" המונח לבי7 האדם חיי דרך

זכות פרישת או פרישה חובת המכתיב כגורם לגיל התיחסות גם במקרא יש לאכ7,
לפרוש מעולים לוי שבט בני זה; בהקשר נזכר "זק7" שהמונח מבלי הסדירה העבודה מ7

לגיל כפלפה פרישה חובת היינו, עלד". יעבד ללא העבודה "מעבא שנה 50 בגיל

ת?שת, מהעבודה הפרושה חובת בדבר הוראה יש שנת) (חמישים זה גיל לאחר הכרונולוגי;
או כחובה כזה תפקיד לפרש חופשי אחד כל ושמירה. שרות לתפקידי הקשישים והפניית

38 כזכות.

אחרו7 במעגל הירידה תקופת של הטבעית בתופעה התחשבות יש במקרא ועוד, זאת

ללמלד אפשר לדלגמא, לפשלטה. ברורה מאד בעורה ביטוייה את מלעאת והיא האדם בחיי
3 הנלדר9 האדם בר שמתתירב ,vipnn לקופת התשלום גובה קביעת בזמ7 "ערכים" ממעלות
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מערכת לפי בתעריפים דרגות ארבע. יש זולתו. ערך אל עצמל ערך כפי ,uiipnb לתררם

הגילים;

לנקבה, ו3 לזכר שקלים 5  שנים" ל5 ועד חודש "מב7 בעד התשלום גרבה ,1

לנקבה. 2 07 לזכר שקלים 20  שנה" 20 ועד שנים חמש "מב7 בעד התשלום גובה .2

לנקבה, 5 07 לזכר שקלים 50  שנה" 60 ועד שנה עשרים "מב7 בעד התשלום גובה ,3

לנקבה. ר10 לזכר שקלים 15  ומעלה" שנה ששים "מב7 בעד התשלום גונה .4

ויותר) 60 (מגיל דרכו בסו9 האיש של ערכו כי ומוכח עצמה, בעד מדברת זו טבלה

צעיר בגיל אדם מערך פחות אפילו להוא השיא, בתקופת שוויו מאשר 1/30 פחות שווה

תלולה הזכר אצל והדגנרציה ההתבלות כי ברורה בצררה פה מרומז שנה. ל20 5 שבי7

לנו ואל כשלעצמל, נפרד נושא שזה אלא הנקבה, א'נל אלה תהליכים מבוטאים מאשר יותר

ממסלללנל. דעתנו להסיח פה

המונח בדבר השקפתנו בנכונות והפקפקנים הספקנים אמונה קטני יימצאו לעדיי7

את המחזק נוס9 ארגומנט נביא אותם גם לשכנע כדי והבנתו. הגדרתו במקרא, "זק7"

שמאלית'), (שיך שב בביטויים כלל בדרך המקרא משתמש מופלגת זקנה לציי7 כדי טיעוננו.
בדברים להנחותינו זהה דעה מבצבצת הפרשנים מ7 רבים ומאת חז"ל מדברי ישיש. או שיבה

"מפני הפסוק. על וממוקדת. מפורשת בצררה נאמרים תמיד לא בנררך דבריהם כי אף אלה,
, , ,,,,, כלומר,40 , במשמע שיבה כל  תקום שיבה מפני ל חז אמרו , 1?t פני והדרת תקום שיבה

לאילל נלספים, לתנאים תכונות בסגולות, להתחשב ואי7 הקובע הוא בלבד הגיל רק

וחכם", יניק "אפילו כולל כלומר חכמה", שקנה מי אלא זק7 אי7  זק7 פני "והדרת
בתלמלד41 מהדברים היוצא הגיל. ולא הקובעות ה7 שהסגולותהקללליפיק'נילת גןכיוו7

בלבד, הגבוה והגיל השנים מספר על מבוססת הפסוק של הראשונה שהמחצית הוא ובמדרשים

קשורה ואינה ודעות ידיעות בעל חכם, לאדם מתיחסת הפסוק של השניה המחצית לאילל

שנים. למספר כלל

נמצאת בהרבה ממנו צעיר שהנהו זק7 לבי7 רבות שנים כבעל שיבה בי7 האבחנה
לשיבה".42 שבעים ב7 לזקנה ששים "ב7 בפשטלת וקלבעת בבירור המגדירה במשנה,
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שהרי בע'נמל. המקרא הלא בדילננל (ultimaratio J להמכרלע האחררך הנימלק

היצרנית בחסכנלת לנלהג בלשלנל להדילק הקי^לר תכלית על mpan מקפיד עקבי באלרח

להגה הכתלנ. להבנת חילנית שאינה מלה כל על לכמה כמה אחת לעל לאלת, אלת כל על

"1PT" עצם בשם להסתפק יכלל המקרא אי7 מלפלגת, זקנה נעל ל'גיין בר'גלתל פתאלם

נלספלת, מלים שתי ללהלסי9 להדילק הצמצרם מתכלית לסעלת נאלץ הלא אלא בלבד,

בימים", בא 7pt" השכיחים". לביעלייס כללנתנל הגבלה; הגילי המרכיב את המציינרת

הקלרא יבי7 עלד, ללא זק7" "לאברהם באמרל כי מלדע המקרא ימים". שבע "זק7 אל

בכללנתל לאם להשבט, המשפחה ראש המצביא, השרפט, המנהיג, החכם, לאברהם לנה הכל כי
אל בימים", "בא המלים שתי להלסיל" אלא אחר מרצא איץ אברהם, לישיש להתיחס הפעם

המשמעלת אי7 בלבד, "זק7" במלה שימלש ידי על היינו בלעדיהן, לכי ימים", "שבע
45 44 לכתלבים43 בנביאים בתלרה זה 'גרל^ נמ'גא דבלת פעמים לאכ7 .ipTpi כלל ברררה

לתר. י מאלחרת רבספררת

רל'גה ישראל, על למלך שאלל את שהמליך לאחר שמלאל, כאשר כי מלב7 גס לכ7

המלה בלי שמאלית); (שיך לשבתי" זקנתי "לאני אלמר. הלא מתפקידל, להשתחרר

"זקנתי", למלה מדריי? משמע איך "שבתי"

בפינל רשם כמעט אשר לחלרטיך, צפרי בלתי מפתיע, גיללי בפנינל נתגלה לפתאים

המלפתע. ארכימדס Heureca)בעקבלת j יריקה אל הקריאה את

הגענל, יהרדיים במקלרלת זקנה בעניני הפרשנלת לדברי התפיסה אחיי בחיפלשינל ,^

ל500(!) קרלב לפני שנכתב התלרה, על אברבנאל יצחק דד7 של לפרלשל במקרה, לגמרי לא
4 מפתיע7 אל'נר לעינינל נחש9 לפתאלס רמרכר, סלרל כמעט בנתיב לאטנר צעדנר שנה.

החידלשים בי7 זהלת מעאנל כאשר לני נקרתה להמרתקת המפתיעה ההשתאלת צפרי. בלתי

של לברלרה הדקה החדה, האבחנה לבי7 האחרלנלת בשנים הגרלנעלללגיה בתחים יההגדרות

ררציפרתך. לההזדקנלת ההתבגרלת במהלך השלנים לשלבים הנלגעים אברבנאל, י'נחק דל7

באחרלנה המתחדשים המלנחיס אל שנים, אללי חיני בני אברבנאל, דברי של התאמתם נפלאה

הסל'גילללגים הגרלנעלללגים, בפי שגלרים ללהילת במחשבתנל להשתל לילתר ילתר להמתחילים
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"זק7 ללבי7 מבלגר" "זק7 לביך צעיר" "זק7 בי7 בהבחינם בימיני, להפסיכלללגים

במערכת שלרברת, רגם נפרדרת גם שהך שרנרת, חללילת בי7 שמבחינים כשם זק7",

של הכרונולוגי למרכיב כי השקפתו את ומבליט מדגיש האברבנאל ההתחלתית. הגילים
מתרחשים שאינם שונים, סלבייקטיבייםאישיים מרכיבים לצרף יש השנים מספר

ואחידה שררה במידה לגיל רצמררים שלרבים ואינם אחידה בצורה בהכרח ומופיעים

ולהביאם אלה אברבנאל דברי על הרחבה ביתר להתעכב מלצדק האנושי. המיך בכי כל אצל

להיט דווקא אינם שהם נאמר אם לאמת נחג1א לא שהרי ולערכם, לקצרם מבלי כלשונם

הגרונטולוגיה. בתחום ומתעמקים המתענינים בקרב אפילו נפוץ אופנתי

1 אברבנאל אומר בימים" באים זקנים ושרה "ואברהם וירא. בפרשת הפסוק על

יאמר זקנה ששם "לפי בימים"; "באים בתוספת ההכרח את ומסביר התורה על בפירושו
הרבה ל נכנס שכבר מלרה בימים באים אליל יתחבר לכאשר והזלק7 הישישלת התחלת על

שבעים כר כל שהם המלפלגת הישישלת על אם כי יאמרל לא ימים שבע אבל הזקנה. בימי

בימים". לבאים זקנים לשרה אברהם ל שהי כא7 אמר ללכ7 בחייהם, יקלצי שכבר מהימים,
המחבר.)  הבא בקטע גס רכך שלי, (ההדגשרת

הגרינטלללגי הנישא לאלתל להרחבה, הסבר יביתר נלספת, פעם נזקק האברבנאל
זה49 לקטע בפירושו בימים". בא זק7 "לאברהם שרה חיי בפרשת הפסלק על בפירלשל

הנלגעלת לשאלות קלשילת של רב מספר בראשונה הרגילה, שיטתו לפי אברבנאל, מלנה

על דבלר דבר לפרשנותל תשרברתיר רנרתך מינה לאט לאט לאחרכך עלסק, הלא בה לסלגיה

השאלות י"ח מתרך א' שאלה על רק נתעכב שלנל לצררך ומסלדר. שיטתי באלרח אלפניל

הנה כי בימים, בא זק7 ואברהם באמרי הא' "השאלה זו. לשאלה והסברו תשובתו ועל

לשו7 באותו שנה 140 ב7 בהיותו הכתוב עליו יאמר שנה..ואיך 140 ב7 בהיותו זה היה

בימים, באים זקנים ושרה ואברהם (שם) שנאמר שנה. 99 ב7 בהיותו עליו שנאמר עצמל

שהיה מהגבול להבדילו מאד בימים בא או ימים ושבע זק7 שהיה כא7 שיאמר ראוי והיה

."140 בך שהיה ממה 99 ב7 בימים וביאתו בזקנה

אליעזר של שליחלתל לעני7 הנלגעלת הנוספות השאלות י"ז כל על פה מדלגים אנו

. א' לשאלה בתשלבתל אברבנאל של לפירלשל יולזרים לאנל ליצחק אשה למצלא אברהם עבד
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שכבר לפי יתהפך, ללא זק7 עם מחובר רק בימים בא בכתרב מצינל "ולא דבריי; והנה

ורבים זק7 דוד והמלך יצחק, זק7 כי ויהי זקן, ואדוני בימים; בא בלי זק7 מינינו

והנושא זקנה בלבד תקרא וההתחלה לאמצע, לסלף התחלה לה יש שהזקנה הוא להעני7 כ7;

אלו שבי7 האמצעי אמנם ימים, ושבע. זק7 או ימים שבע. או ישיש נקרא וסוף , זק7 אותה

שנכנס מי ויש הזקנה בימי נכנס ר"ל בימים, בא זק7 יאמר מאד, רחב והוא הקצוות

ושרה שנה מאה ב7 אברהם בהיות ולכ7 הרבה, שנכנס מי ליש מאד רחב שהוא אמצעי באותו

שנה וארבעים מאה ב7 ובהיותו בימים, באים זקנים ושרה ואברהם עליהם נאמר תשעים בת

אמצעי באלתל היל תמיד כי בימים, בא זק7 ואברהם כ7 גם נאמר שרת) מות (לאתר

קרוב היה כי ק"מ ב7 מהיותו להתחלה קרלב יותר היה שנה מאה ב7 בהיותו אבל מהזקנה,

שכתב במה קושי אי7 כ7 אם הנה מדרגות, יש "בזקנה בימים.,." בא נקרא וזה לסופה

בגבול היה ההם השנים בכל כי שנה ק' ב7 בהיותו שנאמר כמו בימים בא זק7 ואברהם כאן

ויהיה בימים, בא זק7 יקרא ובכולם מדרגות ברחבה ליש לסלפה הזקנה התחלת בי7 האמצעי

מהזקנה השנים אלתם לבכל בימים בא כך לאחר זק7 שעבר במה היה שאברהם הזה הכתוב פ'

האחת", השאלה והותרה ברכו... הימים לביאת

לני נראים אברבנאל דברי כי במקצת, הצידה שנטינו על סליחה מבקשים איננו

לצטטם היה וראוי מודרניים אולטרה ודיוקים ניסיחיס בהם וכלולים ומסקרנים כמפתיעים

הדירך, בנושא מסלולנו לעיקר נשוב זו דיגרסיה שסיימנו לאחר בים כלשונם,

"זק7" המכובד המקורי המונח של ההדרדרלת לתהליך הדרך ראשית בציל7 ונסיים
כמותה') רבות גליש אחת דוגמא נביא . עמיקתא) לבירא נאמר ;ילא למישור רמה מאיגרא

מחלייב54 היה מישראל שאיש במקדש, לרגל,"להראות" עליה של מצולה קיימת מהמשנה.

האדם בני סלגי את מלנה המשנה בשנה. פעמים 3 קייס היה המקדש שבית בזמ7 לקיימה

יכול שאינו ומי והזק7 והחולה והסלמא "התגר השאר. לבי7 זל, מצווה מלקיים הפעורים

עצמאי לא עייף, חלש, אדם פירושל "זק7" שהמלה מלכיה הזה הצירוף ברגליו". לעלות

באירלפה אידיש דלברי אצל נפלץ שהיה עממי סיפור בזכרי7 עולה כאסוציאציה וכדומה.
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 כמצררה  להביך רררצה שמרנהעשרה בתפילת המתפלל להודי להמזרחית. המרכזית

בקטע. המרפיעה "רתמגר" המלה לפיררש לשלאלל ממגל בקי לאיש פרנה המלים, פיררש את

המלה של המדלייק הפיררש את הנשאל: למשיב החלל; בימרת בתפילה ים" "רלמלשינ

ג"תעקר ןל מלה המקדימלת השכנרת המלים מתרך אלא יררע, אינני אני גם "רתמגר"

"רתמגר" המלה שגם אני מסי? רגר') רתשפילם" ("רתכלם אחריה שבארת לאלה רתשבר")

הנ"ל במשנה "fpr" המלה ללשזלר לצררף הריך הלא רמשמחת, תירבית מלה במירתר אינה

חגיגה, במס'

חכמה" שקנה ל"זה סינרנים הירתר מאז "זק7" המלגה אי2לא, עבר, רב מרת?

הצד שהרי זר, במשנה רמפררטים הנמנים האדם בני לםלגי בשכנלת כללל להילתל לעד

הקשלרה הנאה, אתת שיש מצרה, בקילם להשתתף יכרלת להיעדר כת תרסר שבהם השררה

אתם, שיכרלתם לאלה לשמלרה במאמץ

במקלרלתינל. "זק7" המלנ.ח של האחר הפך זהר

שלפי  ללאחריה המשל.ה בתקלפת "זק7" המלנח ברלר הסעיגמגויז'גיה, תהליך החל

אחרת. להזדמנרת יידחה  בילתר מעגיגים דברים בקרבל הלא גם עלמ7 הבנתנל
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ומק?ל7ל; העררת

.1 כייר, בראשית נ,

.3 2 י"ג1, יקרא ל .2

.12 י"ב, ב ל י א .3

ל"ב. קידישי7 .4

צ"ב, פיסקא בהעללתך לפר' ספרי .5

סירא, דב7 אב1 מדרש .6

ני לגיל מתיחס אינל "זק7" שהמלנח מרלמז 1 כייר, בבראשית הפסלק על תמימה" ב"תלרה .7
לאינל בזקנה שהלא א7ס לר "יש בימים", בא "ןק7 בניב הלשל7 כפיללת מסביר לחכמה, אם

ל. אלת u"J פר' רבה בראשית במדרש שמלבא כפי בזקנה", ואינל בימים שבא ליש בימים, בא
"לאברהם המתחיל. בדברר כח: ילמא למס' אגדלתין ;ל/דלשי המהרש"א בדברי גם ע'
שני בחלק נדפס ל"רל"ז, עמי רהחכמה" הזקנה "כבלד עפשטיי7 אביהם עי לגלי". זק7

, הברמך א.מ. ידי על לאלר רהרצאר נקב^ל לרשימלת", מחקרים היהלדים, "מקדמלנילת בספר;
תשי''ז קלק, הרב מלסד ירלשלים,

ביאליקדביר מלסד הל'גאת ר', כרך בישראל" האמלנה "תללדלת קליפמ7. יחזקאל ד"ר אעל עי .3
הפרימי1יבית" "הדמלקרל1יה בשם הזקנים שלטרך את המגדיר לאילר, 96 עמ' תש"ז, ת"א,

 ?UE'nn צלרת של לתיאלקרטי') ;בניגלד החיללני האלפי את למדגיש

יהלנת7 הרצאת פלרסג1 יללילס מאת לתנ"ך, קלנקלרדנ'גיה הנקרא הלא הקלדש לשל7 אלעי ראה;
תרע"ב. לייפציג,

שטיינברג, בךמנחם יהרשע מאת הקלדש למקראי המלים אלער  האליים משפע "זק7" ע"ע
תרע"ח ת"א, שרביק עשירית, הלעאה

נגרמת נפש עגמת זה, מלנח חסר ירלשלים, ביאליק, מלסד הלצאת מקראית, באינעיקללפדיה
לערך מלפנה שלב "חברה" למערך "חברה", לעיי "זק7" בערך המלפנה למעיי7מחפש,

דרל לסל9 מגיע הנך כר הזה, המלנח על לדלגל שנעלמל שם לגללת מנת על לללגיה" "סל'גי
תאמי7".  מעאת ללא "יגעת להפעס החיפלשים

דביר, הל'נאת ברכלז, למשה ז"ל סלליאלי מנחם בעריכת מקראי לכסיקל7 "זקנים", ע"ע
תשכ"ה. ת"א,
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"מייחדים ברירית האומר יש"י בפירוש תימרכיך מרצאת זו תפישתנו .16 גי, שמרת .9

רש"י . רביא" ששים של זקנים לאסי9 לי אפשר היאך סתם? זקנים תאמר יאם לישיבה;
לא אבותינו של "מימיהם כ"ח:) (יומא התלמיד במאמר "ישיבה" למישג משמעית פה נות7
עייני. למידי מיסד רק ילא שיפועי סמכותי מיסד במיב7 מהם", ישיבה [פרשה] פסקה
"וכל 33 , ח' מיהושע הפסיק את המביא חי, אית ג' פר' רבה שמלת במדרש גם השלוה
שהמלים נשם כי מעצמר כמרבך ומזה" מזה עומדים ושופעיו ושוערים וזקניו ישראל

מוסד. המציין מונח היא "לזקניו" המלה גם כך קייס למלסד מתיחסים ושופעיו שלעריו
שלכנעל כמלסד "הזקנים" כי א', אלת ט"ז, פר' רבה בשמלת הנאמר עם יפה משתלבים הדברים

ערייך שהם העם המלני את למלמדים משכנעים היל כך אחר להם משה, ידי על תחילה
מפקפקים.

.1 כ"ד, לבראשית תמימה" ב"תלרה גם ע'

.18 שם, .10

גינ'בבלרג, ללי מאת שבמצרים הגניזה מץ להגדה מדרש קעעי , א' ספר שכטר, גנזי ע' .11
העללם מנהג  ישראל "ללזקני ;8283 עמ' לרבנים, ביהמ"ד הוצאת תרפ"ח, נילילרק,

מ^אנל שכך לזקנים אלא תחלה מקדים אי7 עצה או תשועה בו שיש דבר או מעלה דבר כשהיה
תורה שנתנה ישראל'; זקני את ואספת 'לך שנאמר לזקנים, אלא בישר לא מצרים בגאולת

נתנה לא לאהר7 הכהונה ושנתנה וגו'', עלה אמר משה 'ואל שנאמר לזקנים, אלא נתנה לא
לגל''". השמיני בילם 'ויהי שנאמר זקנים בפני אלא

תנחומא). רבה, שמלת רבה, ליקרא (ספרי, במדרש מקלמלת להרבה מפנה שם, בהערלת

.13 ,10 ,1 ד', ;13 ,11 ג. שמרת .12

,29 , ד" שם, .13

.21 י"ב, שם, .14

.23 t"v ;24 ט"ר, ;1112 י"ד, שם, .15

.5 ,T" י' , DB> .16

.6 שם, .17

צער כעי7 אותו רלשפרט העם את לנהוג כי'גד למשה יתרי של בע'נתו יש לאללי י"ח, שם, .18
מכל תחזה "לאתה מלגדרלת, תכלנלת על ממליץ יתרל הגרונעלקרעי? המימסד נגד המכררן

מאלת שרי אלפים, שרי עליהם רשמת בצע שנאי אמת אנשי אללקים יראי חיל אנשי העם

למדגיש הקיים במשער שינלי על מדבר יתרל .21 י"ח, שמרת, עשרות", לשרי חמישים שרי
בפרוערוע בכך עסקו הדורות כל במשך והדרשנים הפרשנים ברלרלת, וסמכלילת קללליפיק'גילת
מימסדי אנעי מהלך של הרעיו7 את אעלם מצאתי לא רבים, ואופנים בדרכים זה עני7 ונתחו

למשה. יתרו בע'גת אולי שיש
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.12 שם, .19

.7 י"ט, שם, .20

.9 ,1 כייר, שם, .21

א'גל הנזכר לשבעה שבעים למספר להתיר/ס מעניננו זה אי7 .30 ,25 ,24 ,16 י"א, במדבר, .22
די, (דלת, בלעז א'נל העיר" מזקני "עשרה למספר אל ,(14 (חי, שופטים נס סוכות אנשי

.(2

.19 כ''א, דברים, .23

.6 ,4 ,3 שם, .24

.20 , ה' שם, .25

.9 כ"ט, שם, .26

.31 כ"ר, יהושע, .27

. 7 , ב' , שופעים .28

הרשמית מזל נלסחאלת ילתר יש הזקנים?" מסרל "למי השאלה בדבר ,1 א', אבות, פרקי .29
הו'ג' דינור, ב"צ מאת ומבוארת, מפורשת אבות מסכת ע' פה. מעל.יל.נ.ו הזה הבירור ואי7

אבות" "פרקי והשימושי המעני7 בספרו ש1אל אברהם .1972 ירושלים, ביאליק, מוסד
נלל מתיחס אינו תשל"ר), המאוחד, הקבוץ בהו'ג' והתרבות, החינוך משרד מטעם (הרפיע

הזקנים?". מסרו "למי לשאלה

.4 מס' לעיל, הערה .30

שבטים א'גל ונתגלתה שנתגבשה כפי גרונטוקרטיה, של אנושי הכלל הנושא ,7 ל"ב, דברים, .31
והשינויים, המגוונים כל על האנושית ההתפתחות באזורי ההיסטורית בתקופה רעמים קדומים

בתחום בכך העוסקת העשירה בספרות פרג1ים למצוא וניתז הפעם בירורנו ממוקד מורג
האנושית. והתרבות החברה ובקורות ההיסטורית הסוציולוגיה האנטרופולוגיה,

.6 כ"ז, בראשית, .32

.10 מ"ח, שם, .33

.3336 י"ט, , ב' שמואל .34

.17 י"נ, קהלת, .35

.13 ר', שם, .36

.25 , ח' במדבר, .37



 18 

מאשר להיפר בהם", פלסליס מדמי7 לאי7 בהם פלסלי7 "ללייסשניס כייר. חולי7 מסכת נבלי .38
יגל'). 24 חי, (.במדבר, ללייים" אשר "ןאוג הפסוק מ7 הנהגים, אצל

על רק חל עוד, ולא שנה 50 של גיל עד העבודה חלבת את המגביל הנ"ל הכלל כי מעני7
משא ועבודת עבודה עבודת "לעבוד הפסוק מ7 שנלמד כפי סיני, במדבר מועד באהל המשכך
ובבית בשילה אבל בבת9, שהעבודה בזמ7 אלא גמרתי "לא ,(47 ד', (במדבר, מועד" באהל

לוייס עבודת "שאיך מפרש במקום לרש"י בקול" אלא נפסלים אי7 בירושלים) (המקדש עולמים
ומשוררים". שוערים אלא

'נמוד הפרישה גיל כנראה, היה, ההם בדורות החיים בתוחלת בהתחשב ני להעיר מותר ואילי
גיל גם הפרישה. לגיל להגיע הצליחו מהאנשים חלק רק ואולי החיים, שנות למספר למדי

הקנצלר של הסוציאליות הרפורמות ידי על שהונהג ,(65) נעת המדינות ברוב הנהוג הפרישה
בתנועה הפועלים של התארגונתם ראשית את ללמת7 להחליש שנועד (במהלך בגרמניה ביסמרק
הבעיה דאז. הממוצע החיים תוחלת לגבול מעבר בזמנו היה אנטימימסדית) סוציאליסטית
שתוחלת מהעובדה נובעת המתקדמות, המדינות בנל בימינו קרובות לעתים והנדונה הקיימת
וקבוע יציב עומד במקומו הפרישה גיל ואילו ניכרת במידה עלתה האחרונים בדורות החיים
בימינו, ופסינולוגיות בריאותיות נלנליות, חברתיות, לבעיות מקור בזה שנה, כמאה זה
שלברור אלא הממוצע. החיים אורך לבי7 הפרישה גיל בי7 המרחק ניכרת במידה מתארך נאשר

פה. מקומו 7 אי כשלעצמו, החשוב זה,

לפיה עמדה ננקטת התלמודית בספרות כי לציי7 מעניך שם. רש"י בפ" ע' ;17 כ"ז, ויקרא, .39
בביתא פאחא בביתא "סבא לפיו עממי פתגם ומביאים זק7 זל ערכו על עדיף זקנה של הערך
בבית אוצר בבית סבתא בבית, טורח בבית לעברית:סבא שתרגומו בביתא", סימא בביתא סבתא

י"ט). (ערכי7,

.2 מס' הערה ראה .40

ומפלפלים הדנים במפרשים, וביתר התוספות הרא"ש, רש"י, בדברי גם שם ע' ל"ב; , קידושי7 .41
גי. אות , u"j פר' רבה בראשית ע' שיבה לבי7 זקנה בי7 האבחנה על זה. בעני7

כ"א. משנה , ה' פיק אבות, פרקי .42

לעוד. ,29 ל"ה, ;1 כייר, ;11 י"ח, בראשית, .43

.15 כייר, בי, ;1 א', א', מלכים ;2,1 כ"ג, ;1 י"ג, יהושע, .44

.15 כייר, בי, ;1 כ"ג, א', הימים דברי ;17 מ"ב, איוב, .45

.2 י"ב, , א' שמואל .46
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הארצי הגרונטולוגי בכנס לדברי שהקשיבו שימעים להערות יסוד כל אי7 כי במרדמלם, סהדי .47
כיונה לי הללנו, כאילי בי שחשדל בישראל, ('12.2976) תשל"ז כסלי נמח^לת שנתכנס הראשיז,
ידי על אלה בימים אקטואליות להתרחשויות ללהתיחס באירוניה לרמוז ברצוני יהיה נסתרת
יחד ממנה שגורש פורטוגל למלך האוצר שר דברי מתור דווקא שנה, 4802 מלפני המובאות
אוצר כשר והשפעה עצמה ורב נכבד בתפקיד בשמשו שנית סבל ואשר ,14832 היהודים כל עם

היהודים את האינקוויזיציה עינתה שלטונם שתחת איזבלה, והמלכה פרדיננד המלך אצל בספרד
מוקד, על בעלותם השם קידוש על נוראים עינויים תור למות אל להתנצר אל אותם ואיליה
האיברי, האי חצי מגבולות היהודים כל עם יחד 14922 אברבנאל יצחק דל7 גלרש ולבסון
ובאוצרות ביצירלת ועשירה גדולה מושרשת, משגשגת, יהלדית קהילה של בשנים מאות לאחר
תקרית כלפי עמדה ללנקלט עימלת לבטא באתי כאילי לדברים שחר אי7 כבירים. לריח חומר
לבי7 נימלנו, למלכה ספרד שליטי בי7 דלקא ימים באלתם במדריד שהתרחשה למבישה, מצערת

תקרית עתה, זה ספרד בבירת קצרים לדיינים שנתכנס האירופאי היהודי הקונגרס משלחת
מקצתיה ללא מניה לא כללו. בעללס רב לפרסלם שזכתה

מאד מאד נהניתי , כ7 אמנם נסתרות. או גלויות כלשהך, פלליטיית כוונות כלל לי היל לא

מתוך אברבנאל, יצחק 777 בדברי ומפתיעים חשובים צפויים, ובלתי נאים דברים למצלא
נולד אברבנאל, יצחק 777 של לעטל מחשבתו פרי ;שהם חשובים ספרים של ארוכה רשימה

בתחום שעוסקים (15082 בונציה נפטר ותהפוכות רביפעילות חיים ילאחר 14372 בליסבו7
הגאולה עניני היהודית, האמונה עיקרי נוצרים, עם תיאולוגיים ויכיחים הפילוסופיה,
העצומה להפתעתנו ומקוריים, מעניניס דברים פה הבאנו  ר התג." על ומפרשנותו והמשיח,
הסתם מ7 נארה"ב החוקרים הגרלנטלללגי. במחקר ביותר המודרנית ההשקפה את חיפפים המה
ושלא בלבד וריחם השראתם ופרי מקלויים הם להשקפתם ניסוחם תפיסתם, כי היל משוכנעים
כ500 לפני אברבנאל, יצחק שדיז מתברר פתאלס להנה זולתם, איש ידי על לפניהם בלטאל
לא במלבאותנו צפליה. לבלתי מפתיעה זהלת כמותם; בדילק כמעט זאת יבטא סבי גרס. שנה

הוכיחו ונזכרו, שהלבאי הדברים עצם כי לעובדה מידע אני בלבד, ח7 ליודעי רמז כל כלל היה
ומרגלילת פנינים טמונות ישראל עם של העצומים הספרותיים האוצרות בתור כי נוספת, פעם

וטורח שזוכה מי כל השטח, פני על ולהעלותם קצת לטרוח כדאי תחוס, ובכל הזדמנות לכל
וראיתי נוכחתי כאשר שבעתיים גדלה שלי הנאתי אמתיים, והנאה גמול שכר, לו מובטחים בדבר

וסקרנותם התענינותם גברה כנס, באותו השומעים אצל וסיפוק השתאות עוררות שהמלבאלת
שכרי. זה והיה , בדבר

בשם: , Bernice L. Neugarten של במאמרה 7 י עי
"Age Groups in American Society and the Rise of the YoungOld"
The Annals of the American Academy of Political and Social ב שנתפרסם
Science, Philadelphia.
Political Consequences of Aging לנושא: הוקדש ,1974 בספטמבר שהופיע חגלירך

הנ"ל. המאמר 187198 בעמ נכלל ובו
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.11 י''ח, כראשית, ,48

,1 כייר, שם, .49

לתשלבלתיהם שהסכריהם אלא ע'גמה, שאלה אלתה לשלאלים עלמדים אחרים לדרשנים פרשנים גס .50
ט"ז. אלת מ"ח, פ' רנה מדרש כגרך , (בגררנטרלרגיה) דילננל לתחלס נלגעים אינם

,1 כ"ג, א', הימים נדנרי נימים", נא זק7 דלד "להמלך כתרב ,1 אי אי, מלכים בספר .51
כפי פסלק נרם מאד", זק7 "והמלך 15 א', א', נמלכים ימים", לשנע זק7 "לדלד כתרב

מעאתי/ לא אנרננאל נדברי פה המדבא

תמלרלת בהם שחלים המשתנה, כרצף האדם חיי מהלך על אברבנאל של האינטגרטיבית השקפתי ,52
בלשוננו, הדייקנלת בכל מבוטאות אלה שתלפעלת מנלי והתקופות, השנים כל נמשך לשינויים
עליהם שדלגנל במשפטים ביטליה מו'נאת החיים, של העשיר למגלל7 נהשללאה לעניה דלה שהיא

לפי  הדברים הם לאלילם המרכזי. נלשאנל שהלא לזקנה, מתיחסים לאינם הילת למעלה
לבפרשנלתל, במקרא מומחה להיות חייב שאינל הקורא, בפני מלבאים להיותם  שיפלטנל מיטב

ל. דברי יהנה בהערה, הפחלת לכל
(שרפעים, הנער' יהיה אלקים נזיר "כי אמל במעי העובר על נער שם נאמל הנעולים בימי "כך
בוכה'') נער (.'והנה הילד' את ותראהו לתפתח ' חדשים 3 ב7 הילד על כ7 גם לנאמר ,(13 ג, י"

קול את אלקים ישמע ו ' בישמעאל שנאמר כמר שנה 14 ב7 בהילתו עלד ונאמר ,(6 ב', (.שמלת,
ב7 בהיותו בנימי7 על נער ונאמר ,(19 ,17 כ"א, ;בראשית,. הנער' את שאי קומי הנער',

רעל שם), כאלה נוספים ובטויים ;33 מ"ד, (.בראשית, אחיו" עם יעל 'והנער שנאמר שנה ל
כלו זה והיה ,(11 ל"ג, (שמרת, נער'  נרך בך 'ליהושע שנה לששים קרוב בהילתו יהושע
וכמו .. כאחד., נחשב שכלל והבהרות הנערות זמ7 אם כי האדם בחיי שיעור לא שהכתוב לפי

כ7 בעמידה, והבחרות בגדול והנערות והילדות מהטפות מדרגלת בו) במקור. ; בה יש שהבחלית
שאמרתי" כפי מדלגות יש בזקנה

נלגעים אינם לבק'גלרים, נרמזים לא וכדרכל לדעת, טעם בטלנ הנאמרים אברבנאל דבוי ויתר "53
במקומם להשארנים הגרינטלללגי לנושא

,16 ט"ז, דברים, ;17 ,13 כ"ג, שמרת, ,54

. א' משנה פ''א, חגיגה מס' .55
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