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היהודיים. המקורות בראי הזקנה תופעת את לבדוק היא זה עיון תכלית
המורכב ביחס לדיון גורר ובהשלכותיה בזקנה העיסוק הדברים, מטבע
להגדיר בניסיון עיוננו את אפוא נפתח החכמה. עם הזקנה של והמתבקש

חכמה. מהי
מחקר; מומחיות; פיקחות; הוראות: חמש ל'חכמה' המילונים, ְָָלפי

השכל. חריפות הספירות; מעשר השנייה לספירה כינוי קּבלי: אולם1מושג ַָ
ועניינה 'תבונה', שמהותה 'פיקחות' היא המילה של הבסיסית ההוראה
הרץ נפתלי שמגדיר כפי ישר, ובשכל בהיגיון דבר כל לשקול הכושר

טור-סיני:

והבנת הדברים של מופשטת ידיעה עניינם אין שבמקרא, וחכמה חכם
עיקרה לעצמם; ותולדותיהם להתנהגותתכונותיהם בה שתועלת הדעת

בחיים ידיעותהאדם לקדמונינו שהיו מוכיחות, ראיות שהרבה פי על ואף .
הקודש, בכתבי לעצמן נדונות הללו אין ומלואה, תבל על מסוימות והשקפות

מגמתם הדבריםשכל של טעמם על ההיסטורייםלעמוד המעשים (ואף
זה) בחייםבכלל נכונה להתנהגות מסקנות מהם 2.ולהסיק

רק אפוא היא הקודש בכתבי הקדמונים אבותינו בפי המתוארת החכמה
חכמה חיים', 'חכמת זאת למעשה הקיים. הסוגים מגוון מתוך אחד סוג
לחיות המסייעת תכלית-מעשית, מבחינה תועלת בעלת פרקטית-ריאלית,
החיים את הקדמונים אבותינו ראו כך נאותים. הנהגה דרכי באמצעות נכון
דרכי של הידיעה היא החכמה לשיטתם, לפיכך מציאותי-ריאלי. באופן

ספר,1 קרית ירושלים: ב, כרך המשלבת, המהדורה החדש, המלון שושן, אבן א'
.535 עמ' 'חכמה', ערך תשנ"ז,

ירושלים2 ג, כרך מקראית, אנציקלופדיה חכמה", "חכם, הערך: סיני, טור ְָָָָנ"ה
א"ג. – שלי ההדגשות ;128–127 עמ' תשי"ח,
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חכמה חכמה: של נוספים סוגים מכירים שהם ברור לחיות. כדי הנהגה
אולם בזה. וכיוצא עיונית חכמה מעשית, חכמה נרכשת, חכמה נלמדת,

המעשי. הצד על הוא הדגש
כלשהי, במידה מּולד להיות יכול לגווניה החכמה יסוד ועוד, זאת
במידה דהיינו, החיובית. השפעתם את מעניקים והניסיון המיומנות כאשר
בעירבון רק אולם ונרכשת, נלמדת להיות יכולה חיים חכמת מסוימת
ומסוגל יכול האדם לשינוי. ניתן אינו האדם שאופי משום זאת מוגבל.
מבריאתו. בו הטבּוע אופיו את לשנות לא אך בהתנהגותו, דרכיו לשפר
אפשר העיונית ובחכמה הנרכשת בחכמה הנלמדת, בחכמה זאת, לעומת
יותר תלויים אלה חכמה סוגי יותר. משמעותיים להישגים להגיע

מּולדים. כלל בדרך שהם בכישורים, ופחות במיומנות
החיים במהּות אבותינו של הפרקטית-ריאלית ההסתכלות כן, על יתר
ההנהגה, בדרכי הצדדים את בהדגשה מציגה רציונלית-אותנטית, מבחינה
חיובית. להנהגה היא המתמדת השאיפה שהרי השלילה. מול החיוב את
דוגמת הנהגה, בדרכי נוספים אפשריים לקשרים מּודעים הם גם אולם

בזה. וכיוצא מובנית מתפתחת, ממשיכה, משלימה, הנהגה

‰�˜Ê‰ ¯˜Á
בדרך הזקנה. היא אורגניזם כל של בחייו והאחרונה המאוחרת התקופה
היא הזקנה המוות. עד הּפריה תקופת מגמר הוא התקופה טווח כלל
ואילך מהתבגרותו האדם חיי האורגניזם. חיי כל במשך המתקדם תהליך
לעולם בואנו מרגע הגורל. גזרת היא ההזדקנות הזקנה. לקראת מהלך הם
את לעצור שהצליח חי יצור נולד לא עדיין לאחור. הספירה מתחילה
המנהרה: שבקצה האור את לראות מתחילים זאת, עם הביולוגי. השעון
בגופנו, המתחוללים הבליה לתהליכי שונות תאוריות מציעים 3מדענים

שונות דיסציפלינות הזקנה בחקר התהליך. את להאט דרכים ועל
בעזרת הזקנה את שאפשר כמה עד להאיר לנסות לחוקרים המסייעות
הדמוגרפי, הביולוגי, המחקר: לרשותנו שהעמיד המגוונים העיון תחומי

אנטי3 קרסו, ר' ראו לכך, באשר השונות והתאוריות ההזדקנות על
עמ' ,2001 אסיה, תל-אביב: ההזדקנות, תהליכי לעיכוב דרכים – אייג'ינג

.42–29 ;21–19
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מקום הזקנה תפסה הדברים מטבע והאתני-דתי. הפסיכולוגי-סוציולוגי
הי בתחום ובספרות,חשוב באומנות ובדת.4צירה 5בתרבות

המבוגר לאדם אמנם מורכב. שילוב הוא זקנה עם חכמה של השילוב
לצעיר שאין מה התעסקותו, בתחום השנים במשך שצבר הניסיון מיטב יש
הזקן, האדם של בעוכריו הן בעיקר, הגופניות הזקנה, בעיות אולם ה'ירוק'.
לב, (איוב מזקנים נבונים שצעירים ההשקפה במקרא מיוצגת בכדי ולא

ו–י).
להגדיר וננסה חז"ל, ובספרות במקרא הזקנים חכמת את נבחן להלן

היהדות. מקורות השקפת פי על הזקנים' 'חכמת המושג את

ערך:4 ואחרים, ורזאר פ' אצל ומקיפה יסודית סקירה ראו אלה היבטים על
על ;970–947 עמ' טז, כרך תשכ"ה, ירושלים העברית, האנציקלופדיה ְִָ"זקנה",
ריכוז, ) ברגמן נ' ראו הזקנה, וחולי ובריאות אורח-חיים הזקנה, של הפיזיולוגיה
חיינו שנות לקראת ההיגוי), ועדת (יו"ר ברגמן וש' מדעית) ועריכה פיתוח
ולפיתוח לתכנון האגודה ואשל, הפתוחה האוניברסיטה אביב: תל- המאוחרות,
של הפסיכולוגי ההיבט על א; כרך תשנ"א, בישראל, הזקן למען שירותים
שם, ראו – הזקנה של החברתי ההיבט ועל זקנה לעת המשפחה על הזקנה,
הישראלית בחברה הזקן ועל מהפנאי, הנאה ופרישה, עבודה על ב; כרך תשנ"ב,
חזן, ח' ראו הסוציולוגי, ההיבט מן הזקנה על תשנ"ד; ג, כרך שם, ראו –
משרד משודרת", "אוניברסיטה ספרית תל-אביב: חברתית, כתופעה הזקנה
הרב ראו ישראל, במקורות ימים ואריכות הזקנה נושא על תשמ"ד; הבטחון,
ישראל במקורות הזקנה – שמואל זכרון ספר (עורכים), ואחרים סלומון ד'
זקנה שוורץ, י' הרב תשמ"ט; התורה, יהדות ספרי בני-ברק: ימים), (סגולת
לימוד לעידוד המוסד ירושלים: זקן, כבוד ודיני האדם חיי תקופת – ובחרות
אתר, ד' ראו ספרות פרקי בראי האנושית הזקנה בעיות על תשנ"ז; התורה,
המתפרסמים המאמרים ראו עוד תש"ן. טבנקין, יד אפעל: הספרות, בראי הזקנה
מטעם לאור יוצא הזקנה, בנושאי העוסק עת כתב גרונטולוגיה, העת בכתב

ה לזקןהאגודה שירותים ופיתוח לתכנון האגודה בסיוע לגרונטולוגיה ישראלית
.(1974 משנת (החל בישראל

ימינו5 ועד העתיקה מהעת והדת התרבות בתולדות הזקנה של ההיסטוריה על
.966–962 עמ' ,(4 הערה (לעיל, גזל ;29–22 עמ' ,(3 הערה (לעיל, קרסו ראו
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לזקנה שזכו ויעקב, יצחק אברהם, האומה: אבות על מסופר במקרא
אברהם חיי שני ימי "ואלה שנים: וחמש שבעים מאה חי אברהם מופלגת.
בשיבה אברהם וימת ויגוע שנים. וחמש שנה ושבעים שנה מאת חי אשר

של6טובה בנו יצחק, ז–ח). כה, (בראשית עמיו" אל ויאסף וׂשבע ְֵֵֶַָָזקן
שנה. ושמונים שנה מאת יצחק ימי "ויהיו שנים: ושמונים מאה חי אברהם,
כח–כט). לה, (בראשית ימים" ּוׂשבע זקן עמיו אל ויאסף וימת יצחק ְֵֵַַָויגוע
טובה, בשיבה שנפטר בו נאמר לא מאביו, יותר שנים חמש חי שיצחק אף
טובה" "בשיבה באמרה שהתורה אפוא להניח יש אביו. על שנאמר כשם
השנים. על כמותית הסתכלות בכך ואין ואיכותיים, טובים לחיים כיוונה
שנים: ושבע ארבעים מאה חי אברהם, של ונכדו יצחק של בנו יעקב,
לצוות יעקב ויכל שנה. ומאת וארבעים שנים שבע חייו שני יעקב ימי "ויהי
כח; מז, (בראשית עמיו" אל ויאסף ויגוע המטה אל רגליו ויאסף בניו ִֵֵַָֹאת

יצח מאביו פחות שנים ושלוש שלושים אפוא חי יעקב לג). ו-28מט, ק
שנפטר נאמר לא 170 לגיל הגיע שלא מכיוון אברהם. מסבו פחות שנים
זכו האומה אבות שלושת מקום, מכל טובה'. 'בשיבה לא וגם ימים' ְַ'ׂשבע

מופלג. לגיל להגיע
נבואת במסגרת ברכה: כלל בדרך המקרא רואה ובזקנה ימים באריכות
כי הנביא מנבא טז–כה), סה, (ישעיהו לירושלים לבוא העתידה הנחמה

את" ימלא לא אשר וזקן [ל]ימים [=צעיר] עּול עוד משם יהי לא
(שם,7ימיו יקולל" שנה מאה בן והחוטא ימות שנה מאה בן הנער כי

בשלום6 אבתיך אל תבוא "ואתה הבתרים': בין ב'ברית הקב"ה שהבטיחו ֹכפי
לך שתראה – טובה בשיבה "תקבר שם: ביאר והרד"ק טובה". בשיבה ִּתקבר
כהן], מ' מדעי: ועורך [מהדיר הכתר גדולות מקראות (בתוך: בנים" ובני בנים
אברהם של מותו בתיאור .(145 עמ' א, חלק בראשית, ספר תשנ"ז, רמת-גן
בנים לו שראה – טובה' "'בשיבה ביאורו: את הרד"ק הרחיב ז) כה, אשית (בר
'שיבה דהיינו, :(219 עמ' כהן, (מהד' ימיו" כל ובכבוד בטובה והיה בנים. ובני

בריאות. מתוך איכותית ימים אריכות היא טובה'
ההשלמה7 כאשר ימים, אריכות משמעותו הימים, השלמת של במובן הימים' 'מילוי

כבר האדם. של הממוצעת החיים תוחלת פי על השערתי - סטטיסטי תיאור היא
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של המלא המספר את יחיה שלא אדם יהיה לא בעתיד כלומר, כ). פסוק
מספר "את ה': עם הברית למקיימי התורה כהבטחת לו, שנקצבו ִהשנים

כו). כג, (שמות אמלא" ימיך

משורר רופא אבן-שמעון, יהודה בן יוסף ר' המובהק תלמידו ידי על רמב"ם נשאל
פי על נקבעים מותו וזמן האדם חיי משך האם לחיים: הקצוב הקץ על ופילוסוף,
בראיות תשובתו את ונימק מוחלטת, בשלילה כך על השיב רמב"ם קדומה. גזרה
הוא שאותה המונעת, הרפואה לדעתו שיסודה העכשוויות, הרפואה ומן התורה מן
ז' מהד' – 13 פיסקא השלישי, השער הבריאות, (הנהגת הבריא" "בריאות מכנה
ראשון, כרך תשמ"ז, קוק הרב מוסד ירושלים: רפואה, כתבי – רמב"ם מונטנר,
הזקנה במחקר כבקי הרמב"ם מתגלה בתשובתו, .(59 עמ' שלישית, מהד'

(Gerontologia),לחיים הקצוב הקץ בשאלת הרמב"ם תשובת שוורץ, (מ'
מאמרי: ראו כרופא הרמב"ם של לדמותו קווים על תשל"ט). פפירוס תל-אביב:
רפאך' ה' אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה "'כל גוטליב, ֹא'
(עורך), אלגביש ד' בתוך: כרופא", הרמב"ם של לדמותו קוים – כו) טו, (שמ'
מתודה .220–218 עמ' תשנ"ח, בר-אילן, אוניברסיטת רמת-גן: האילן, ֵמּפרות

הדומה אתרפואית לציין יש במיוחד שיטות. במספר בזמננו קיימת הרמב"ם לשל
י' אצל נרחב בביאור המובאת ימים ולאריכות לבריאות מיקולין פרופ' שיטת
"פרופ' הספר: בגב שכתוב כפי תשמ"ה. יואב, תל-אביב: טֹוב, להרגיש ארגמן,
לקה בברית-המועצות, מנועי-הסילון בוני שבין הבכיר מיקולין אלכסנדר
לעצירת מקורית שיטה פיתח שנה 40 במשך ומאז ,50 בן בהיותו קשה בהתקף-לב
יותר טוב ומרגיש נראה הוא ,(1985 (בשנת היום הגוף. של והבלות ההזדקנות
קודם ניסה אותה והפשוטה, האישית לשיטתו הודות זאת כל שנה. 30 לפני מאשר
סדרת על וכן פעולתו ודרך הגוף מבנה הבנת על בנויה השיטה הוא. גופו על
המודרני לאדם המאפשרים מיוחדים ודגשים יום סדרי תזונה, הרגלי תרגילים,
איננו גופו צלול, מוחו טוב, נראה שהוא תוך פעלתנית ימים לאריכות להגיע
ארגמן, יוסף ערך שלפניכם הספר את חיוניות. אומר כולו וכל בקלות מתעייף
שעקב תל-אביב, באוניברסיטת שני תואר בעל סובייטולוג, 'במחנה', עיתון מעורכי
דעת חוות עליהם וקיבל המועצות, בברית מיקולין על הפרסומים אחרי רב זמן
ולאריכות לבריאות מיקולין פרופ' של שיטתו ישראלים". ממומחים מאוד חיוביות
זאת "עשה הספר: של החיצונית בכריכה כמוגדר ייחודית, שיטה היא ימים
צעיר; במראה זכה העייפות; מן היפטר הזקנה; את עצור לב; התקף מנע בעצמך:
גופך; מערכות חזק העור; רעננות חדש מרץ; גופך מלא הצלילות; על שמור
ההזדקנות', תהליכי עיכוב – 'אנטי-אייג'ינג קרויה זו שיטה ימים". אריכות הבטח
בפירוט כך על ראו בימינו. המדע של ביותר והדינמיים המרתקים התחומים אחד
נכונה תזונה בריא, חיים אורח מקרה, בכל .(3 הערה (לעיל, קרסו של בספרו נרחב

נעורים. ולתחושת חיים לאיכות המפתח ונשארו היו גופני כושר על ושמירה
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הייתה ההם בימים שכן, 'נער'. שמת עליו יאמרו מאה בן שימות מי
של ימיהם בקיצור הייתה החוטאים קללת מאוד. ארוכה החיים תוחלת
הימים אריכות את כישעיהו רואה הנביא זכריה המאה. בני החוטאים
וזקנות זקנים ישבו עוד צבאות ה' אמר "כה א–יז): ח, (זכריה ֵכברכה
ברכת ד). פסוק (שם, ימים" מרוב בידו משענתו ואיש ירושלים ברחובות
ילדים וגם וזקנים זקנים לצד יהיו שברחובות בכך ביטוי לידי תבוא השנים
משחקים וילדות ילדים ימלאו העיר "ּורחובות הנביא כדברי ְִָוילדות,

ה). פסוק (שם, ברחובותיה"
ספר המונומנטלי בחיבורו ישראל', זמירות 'נעים המלך דוד כבר
דשנים בשיבה ינּובּון "עוד כדבריו: ימים, באריכות ברכה ראה ְתהלים,
דוד אמר הצומח מעולם בהשאלה טו). צב, (תהלים יהיו" ורעננים
טובים מעשים ויעשו כוחם במלוא יהיו ׂשיבתם בימי גם ֵָָשהצדיקים
הזקנים שגשוג מאוד. רבות שנים פרות העושה התמר עץ כמו ומבורכים
לחות. מלאי ורעננים, שמנונית, מלאי דׁשנים, – בחיּותם ביטוי לידי ְִֵֵַיבוא
אישים שלושה רק ברכה. סימן היא ימים אריכות כל לא אולם,
בן גדעון אבינו, אברהם טובה: בשיבה שמתו בתנ"ך בהם כתוב חשובים
הבתרים' בין ב'ברית כבר ישראל. מלך ודוד השופטים בימי שופט – יואש
אל תבוא "ואתה טובה: שיבה אברהם, אז שנקרא לאברהם ה' הבטיח

תקבר בשלום טובה"אבותיך היה:בשיבה כך ואכן, טו). טו, (בראשית
אברהם וימת וׁשבע"ויגוע זקן טובה כה,בשיבה (שם, עמיו" אל ויאסף ְְִֵֵֵַַַָָ

ח).
איש לפנה"ס, ה-12 במאה בישראל השופטים מגדולי יואש, בן גדעון
בני ומיד מדין מיד ישראל את שהושיע ודתי מדיני צבאי, מנהיג ְְִָָָעפרה,

"וימת טובה: לשיבה אבינו כאברהם זכה ימיםקדם, שב טובה ְַבשיבה
ברם, פטירתו, גיל את יודעים אנו אין אמנם כח). כט, (דה"א וכבוד" עושר
כדברי משבעים", פחּותה ׂשיבה "אין שהרי שבעים, בגיל לפחות ֵָמדובר
בבא (מסכת לספירה הרביעית מהמאה בבלי אמורא יעקב, בר אחא רב
שיש האידאלית הימים אריכות היא היא טובה' 'שיבה ע"א). עה, דף בתרא

ברכה. סימן בה
נאמר כך מסוימות. מצוות לקיום כשכר בתורה מובטחת ימים אריכות

אמך ואת אביך את "כבד הורים: כיבוד מצות ימיךעל יאריכון למען ִ
הקן שילוח מצות על יב). כ, (שמות לך" נתן אלקיך ה' אשר האדמה ִָֹֹעל
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לך ייטב למען לך תקח הבנים ואת האם את תשלח "שלח והארכתנאמר: ֵַָ
ׁשלמהימים" "אבן נאמר: במסחר עשיית-צדק מצות ועל ז). כב, ְֵָ(דברים

לך. יהיה וצדק ׁשלמה נפח] [=מדת איפה ל יהיה יאריכווצדק למען ֵֵֶֶָָָָ
האדמה מובטחתעל ימים אריכות טו). כה, (דברים ל נתן אלקיך ה' ָֹֹאשר

ו, (דברים 'ואתחנן' בפרשת שנאמר כפי כולה, התורה קיום כשכר גם
8א–ב):

לעשות אתכם ללמד אלקיכם ה' צוה אשר והמשפטים החקים המצוה ִִֹֻוזאת
את לשמר אלקיך ה' את תירא למען לרשתה. שמה עברים אתם אשר ִֹֹֹבארץ
ולמען חייך ימי כל בנך ובן ובנך אתה מצוך אנכי אשר ומצותיו חקתיו ֹֻכל

ימיך. יאריכון

משילה: הכהן לעלי האלקים איש כדברי לקללה, נחשב דבר של ִֵֹֹהיפוכו
באים ימים זקןהנה מהיות אביך בית זרע ואת זרעך את וגדעתי

ישראלבביתך את ייטיב אשר בכל עין) צרּות (=מתוך מעון בצר והבטת .ִ
הימים כל בביתך זקן יהיה לא-לב).ולא ב, (שמ"א

מרוגלים הגלעדי, ברזלי בדברי מוצאים הזקנה של קודרים תיאורים
המלך. אל ישראל, מלך דוד של ומנאמניו גלעד מעשירי בגלעד, אשר
הירדן בעבר היה וצבאו דוד, את שכלכלו השלושה מן אחד היה ברזלי
המלך דוד הזמינו ניצחונו לאחר כז–כח). יז, (שמ"ב אבשלום מרד בימי
זקנתו מפאת סירב וברזילי לד), יט, (שמ"ב המלכות בחצר לשבת

לה–לח): (שם, משפחתו לחיק לחזור והעדיף המופלגת,

ירושלים המלך את אעלה כי חיי שני ימי כמה המלך אל ברזלי ֱֶֶויאמר
המלך מארמון להנות עוד להספיק כדי לחיות לי נותרו עוד שנים [=כמה
יטעם אם לרע טוב בין האדע היום אנכי שנה שמונים בן ֹשבירושלים?].
בקול עוד אשמע אם אשתה אשר ואת אכל אשר בטעם] יחּוש [=אם ַֹעבדך
עבדך יעּבר כמעט המלך. אדני אל למשא עוד עבדך יהיה ולמה וׂשרות ֲַֹֹׂשרים
[=תן עבדך נא ישב הזאת. הגמולה המלך גמלני ולמה המלך את הירדן ָָֹאת
והנה ואמי אבי קבר עם בעירי ואמות לעירו] לשּוב רשות לעבדך בבקשה

בעיניך. טוב אשר את לו ועשה המלך אדני עם יעבר כמהם ְֲִִִָֹֹעבדך

בדברים8 חז"ל מדברי ליקוט באמצעות חז"ל בראי הימים אריכות של למהּותה
הרב (מהד' נפתחים ספרים שני פיש, י"י הרב ראו ימים, אריכות לידי המביאים

תשמ"ו. המחבר, הוצאת ירושלים: סופר), י"ח
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לט–מ). (שם, משפחתו אל לעירו לשוב ברזלי לבקשת נענה המלך דוד 9ואכן,

המלך, לשלמה בחז"ל המיוחס קהלת, ספר "ימי10לפי הן הזקנה שנות
קהלת מביא ב–ו) (שם, בהמשך א). (יב, חפץ בהם אין שלאדם הרעה"
הגרונטולוגית לספרות אב בניין היה זה תיאור לזקנה. ציוריים דימויים

המסורתית11המאוחרת, בפרשנות שונים ביולוגיים לפירושים ומקור
אמר הבלים "הבל כללית: בהצהרה ונחתם נפתח קהלת ספר והמודרנית.
הפותחות היחידות ואכן, ח). יב, ב; א, (שם, הבל" הכל הבלים הבל קהלת
ז–יב, (יא, אותו והחותמות א–טז) ג, כו; יב–ב, א, ג–יא; (א, הספר את
חיי ואת העולם את המחבר, לדעת המאפיינות התכליתיות בחוסר דנות ז)
עולם השקפת הקורא בפני מציג הספר בעל בתוכו. הנמצא האדם
לכול לומר אלא הבריות את לייאש בכוונתו אין כי אם פסימית-מציאותית.
תוכן, יש שלחיים אלא הבלים, הבל בעצם שהכול וישיר הוגן באופן
וכלשונו למעשה, הלכה מצוותיו וקיום בה' האמונה ניצבת שמאחוריהם
ׁשמור מצותיו ואת ירא האלקים את נשמע הכל דבר "סוף ספרו: ְְָֹבחתימת
נעלם כל על במשפט יביא האלקים מעשה כל את כי האדם. כל זה ֹכי

יג–יד). יב, (שם, רע" ואם טוב אם
של חייו ולתחּושת להלך-רוחו כביטוי נראית קהלת מגילת למעשה,
אמונה מתוך החיים את לחיות יש כאמור, אולם המתבגר. האדם
הכוחות את לו ונותן האדם את שמחזיק מה זה כי כמהּות, ושמחת-חיים
את המלך דוד חיבר החיים במציאות התבוננות ומתוך הלאה. להמשיך
קולנו': 'שמע בתפילת הנוראים ובימים ציבור בתענית אומרים שאנו התפילה

ט). עא, (תהלים תעזבני" אל כוחי ככלות זקנה לעת תשליכני ֵַַ"אל
זקנה כריכת לידי קדמונינו את הביא הזקנה עם שבא החיים ניסיון
ברם, יב). יב, (איוב תבּונה" ימים וארך חכמה "בישישים בזו: זו ֹוחכמה
זו, רווחת עולם השקפת לעומת שכן, דעות, אחידּות במקרא זה בעניין אין

וצאצאיו9 ברזלי ו"מהווה'סיפור במקרא, שונים מקומות בשבעה לחלקיו מופיע '
שבו דוד, מימי בישראל, המלוכה ראשית של ומלכותית הנבואית בכרוניקה פרק
אחד, באיש המתמקדים דוד לבית נאמנות עם וחכמה זקנה ושלובים מרוכזים
(תשס"ב), 1 מד, חמד, בשדה המלך", ודוד הגלעדי "ברזלי שפירא, (י' בברזלי"

.89–67 עמ'
מקרא),10 דעת (סדרת קהלת מגילות, חמש כבוד, זר מ' ראו בנדון חז"ל לזיהוי

.4–3 עמ' תשל"ד, קוק, הרב מוסד ירושלים:
11.968 עמ' (4 הערה (לעיל, ואחרים הר כך על ראו



גוטליב 115אברהם

ביטוי לידי אליהואבאה כדברי מזקנים, נבונים צעירים שיש העובדה חריף
הצעיר: של דעתו לחוות בנוגע הזקנים אל רם, ממשפחת הבוזי ברכאל בן

אמרתי אתכם. דעי מחֹות ואירא זחלתי כן על ישישים ואתם לימים אני ְִֵֵֶֶַצעיר
רוח כי] נתברר [=אולם אכן חכמה יודיעו שנים ורוב ידברו ימים הייתי] [=סבור
[=ולא וזקנים יחכמו בשנים] [=גדולים רבים לא תבינם. שדי ונשמת באנוש היא
ו–י). לב, (איוב אני אף דעי אחוה לי שמעה אמרתי לכן משפט. יבינו ֱִִֵֶַזקנים]

בפיהם שאין כשראה רעיו. ושלושת איוב שבין הוויכוח אל הצטרף אליהוא
לימים צעיר הוא שאמנם ואמר מעורבותו, על התנצל הוא לאיוב, מענה
לא שזה לו שנתברר אלא לחכמה, נרדף שם היא שהזקנה כמקובל וחשב
לכן, נבונים. שאינם זקנים ויש נבונים זקנים יש ויש: יש שהרי כך, בהכרח

דיבור. זכות יש לצעירים גם לדעתו,
והדרת תקּום ׂשיבה "מפני כנאמר: הזקנים, את לכבד מצווה ֵהתורה
בה הכרוכות ובמגבלות בזקנה ההתחשבות לב). יט, (ויקרא זקן" פני
הדור, לקלקלת אות היה הזקנה ביזוי קרובות. לעתים במקרא מתוארת
הזקן הנער [=יתגאו] "ירהבו העם: למנהיגי בתוכחתו הנביא ישעיהו כדברי

ה). ג, (ירמיהו בנכבד" ֶוהניקלה

כאכזריות: נחשב בזקנה ההתחשבות חוסר
נ). כח, (דברים לזקן יכבד] [=לא פנים ישא לא אשר פנים עז ַגֹוי

ו). מז, (ישעיהו מאד על הכבדת זקן ְִֹֻעל
טז). ד, איכה, ) חננו לא ָּוזקנים

הזקנה: מגבלות לגבי מוחלט כמדד נחשב אינו הכרונולוגי שמואל12הגיל
וׂשבּתי" זקנתי "ואני עצמו: על אומר ושתיים, חמישים בן בהיותו ְִָהנביא
כשהיה טו) א, (מל"א מאד" כ"זקן מתואר המלך דוד גם ב). יב, ֹ(שמ"א

מופלג. זקן לא שבעים, בן
מרובים אינם הרפואיים, סימניהם לרבות הזקנה, של הסימנים תיאורי

בו: נמצאים אך במקרא,

וּתכהן יצחק זקן א)ויהי כז, (בראשית מראת עיניו ְֶַֹ
י) מח, (בראשית מזקן כבדו ישראל ִִִֵועיני

להשלכותיו.12 החיים אמצע מעבר במאוחר או במוקדם קיים מקום, מכל אולם,
דוקטור עבודה וגברים, נשים החיים: אמצע מעבר דיאור, ש' כך על ראו

תשנ"א. רמת-גן בר-אילן, באוניברסיטת
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קושי לרע, טוב בין הבחנה בקשיי גם מאופיינת הזקנה ראייה קשיי מלבד
((שמ"ב, המלך לדוד הגלעדי ברזילי כדברי שמיעה, בקשיי אף טעם, בזיהוי
ראייה: מבעיות סבל הכהן עלי סבל אבינו, ליעקב בדומה להלן). לו, ֵיט,
לראות" יכול ולא (דהיינו) קמה" ועיניו שנה ושמנה תשעים בן ִֵֹ"ועלי
ובמותו: הכסא מעל בנפילתו גם ביטוי לידי בא מצבו טו). ד, (שמ"א
זקן כי וימת מפרקתו וּתשבר השער יד בעד אחרנית הכסא מעל ִֵַֹֹֹ"ויפל

יח). פס' (שם, [=במשקלו]". וכבד האיש
ה'חום העדר באמצעות גם במקרא מתואר הזקנה של הביולוגי התהליך
(מל"א לו" יחם ולא בבגדים ויכּסהּו בימים בא זקן דוד "והמלך ְַַֻהטבעי':

א). א,

˙È„ÂÓÏ˙‰ ˙Â¯ÙÒ·Â È�˘‰ ˙È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰�˜Ê‰ È¯ÂÎÊ‡
שבאסּופה הספרים ל-כ"ד מחוץ אשר החיצונית בספרות כמשתקף
והזקנים כברכה, הזקנה נחשבה בית-שני בימי גם שנתקדשו, המקראית

לכבוד. בגלל13כראויים האדם על קופצת שהזקנה הכיר כד) (ל, סירא בן
בערבוב המלּווה מהירה זקנה ט–יא) כג, ) היובלים ספר לפי ואילו ָדאגה.

החטא. מחמת לבוא עלולה הדעת
החכמה, גם וכך שישים, בגיל מתחילה הזקנה התלמודית, הספרות לפי
לפני אדם על לקפוץ עלולה הזקנה כא). ה, (אבות שבעים בגיל – ֵוהשיבה

"אשר14זמנה. כימים הזקנה שנות נחשבות חז"ל בעיני קהלת, בעיני כמו
מהד' רבה, (קהלת לקוף דומה הזקן ע"ב); קנא, (שבת חפץ" בהם אין
לפחד-שווא: נתּון הזקן ע"ב); פט, (שבת בזקנים טעם אין ב); א, וילנא,
(קהלת לקפחו באו שליסטים אומר הוא מצייצות ציפורים שומע הוא כאשר

ד). יב, רבה

כך: הזקנה פגעי חז"ל אצל מתוארים קהלת, של האלגורי לתיאור בדומה
[=נוספה שלוש נעשו משתים רחוקים, נעשו קרובים גבוהים, נעשו ַסלעים
(שבת התאווה] כוח [=ניטל בטל בבית שלום מׂשים הרגליים], לשתי ִמשענת

ע"א). קנב,

כז;13 כג, פס' ו, פרק ב, ספר [מקבים], חשמונאים ו; פסוק ח, פרק סירא בן
יג–יט. פס' ז, פרק ואילך; ד מפס' ה, פרק ד, ספר חשמונאים

ראו14 התלמודית, הספרות תקופת של בעיצומה דנא, מקדמא כבר זו אפשרות על
ב. שרה, חיי תנחומא, ע"א; נו, עירובין ע"א; קנב, שבת



גוטליב 117אברהם

של עטרה היא [=הילדות דוורדא בלילא "ינקּותא הפתגם: שם מוזכר וכן
קוצים]". של עטרה היא [=הזקנה דחילפא כלילא סבּותא שושנים]

פאחא בביתו] [=זקן בביתא "סבא כי: עממי פתגם קובע זאת, לעומת
דהיינו, ע"א). יט, (ערכין בבית מטמון בבית זקנה בבית], [=שבר ִבביתא
בעבודות לסייע היכולה הּזקנה, כן שאין מה לטורח, נחשב שבבית הזקן ְָרק
(מהד' תנחומא במדרש נאמר כבר הנשים. מלאכת שהן השגרתיות הבית
ופיו רואות "עיניו יהיו זקנותו שבעת להתפלל האדם שעל י) מקץ, ורשא,

מהלכות". ורגליו אוכל
בן שמעון ר' מעטים. הם הזקנה של בשבחה המדברים המאמרים

הזקנים: עצת את העריך החמישי) מהדור (תנא אלעזר

מפני תבנה, ואל סתֹור - 'ּבנה! ולידים: 'סתור!' זקנים: ל יאמרו ְְְֵאם
שלמה בן רחבעם לדבר: וסימן סתירה, - נערים ובנין , ּבנין – זקנים ְָשסתירת

ע"ב). לא, (מגילה

שורה שהתבּונה כיוון הזקנים לעצת לציית יש אליעזר, בן שמעון ר' לדעת
שמעון ר' שלמה. בן מרחבעם היסטורית עדות סימן, לכך מביא הוא בהם.
בטיפשותו הממלכה פילוג את מסביר המקרא אך פירט, לא אלעזר בן
שבטי של עּולם את להקל הזקנים לעצת נשמע שלא רחבעם, של ורשעתו
שבבקשו ה', רצון של יוצא כפועל המקרא מסבירה זו אווילות ישראל.

חלקים. לשני הממלכה חלוקת על גזר שלמה את המסקנה15להעניש
גם תומך זו בדעה זקנים! לעצת להישמע שכדאי כן, אם היא, המתבקשת

האומר: השני) בדור ישראל ארץ אמוראי (גדול נפחא בר יוחנן ר'

מושי מראהאין ובעלי חכמה, ובעלי קומה בעלי אלא בסנהדרי ובעליבין ְֵַ
מפיזקנה שומעת סנהדרי תהא שלא לשון, בשבעים ויודעים כשפים, ובעלי

ע"א). ז, (סנהדרין מתורגמן

התפיסה ברוח הם המאמרים זה בנדון לחכמה, הזקנה בין ליחס אשר
מצד הצבור. החיים ניסיון מפאת לחכמה ערּובה היא שהזקנה הקדמונית
הולכים הזקן של והנפשיים השכליים שכוחותיו היא הרווחת הדעה שני,

הרקע15 על כו–מ. א–יג, יא, מל"א והשוּו יט. י, דה"ב א–יט; יב, מל"א ראו
אפעל י' בתוך: בוסתנאי, וע' גל צ' ראו המאוחדת הממלכה לפילוג והסיבות
המקרא, בתקופת ויהודה ישראל ב: כרך ישראל, ארץ של ההיסטוריה (העורך),

.134–131 עמ' תשנ"ח, צבי, בן ויד כתר ירושלים:
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כמו ולקלוט ללמוד מסוגל הוא ואין אצלו, מצויה השכחה ופוחתים;
לספירה): השנייה מהמאה (תנא אבויה בן אלישע אומר כך על הצעיר.
זקן, והלומד חדש. נייר על כתובה לדיו דומה, הוא למה ילד, "הלומד
בן אלישע כ). ד, (אבות, מחוק" נייר על כתובה לדיו דומה? הוא למה
נייר על כתובה לדיו דומה הוא צעיר בגיל תורה שהלומד מסביר אבויה
במוחו נחקקת הילדּות גרסת וכך בנקל, נמחק ואינו ברור שהכתב חדש,
כבר כשהוא תורה הלומד זאת, לעומת ממנו. משתכחת ואינה האדם של
הכתב מעליו שנמחק נייר מחוק: נייר על כתובה לדיו הוא דומה זקן,
כך בנקל. ונמחק לקריאה קשה מלוטש, הכתב מחדש, עליו וכתבו הראשון
באבות ואכן, במהרה. ומשתכחת יפה נקלטת אינה הזקנה, בימי הגרסה

נאמר: נתן דרבי
כשהם מפיו ויוצאים בדמיו נבלעים תורה דברי – בילדותו תורה הלומד
ואין בדמיו נבלעים תורה דברי אין – בזקנותו תורה והלומד מפורשים.

כד). פרק א, נוסחא (שם, מפורשים מפיו 16יוצאים

את קובעים התורה וידיעת החכמה רק יתרון,– אין עצמה שלזקנה מסתבר
במשנה: כמובא ידּוע) לא שזמנו (תנא עקשיא בן שמעון ר' כדברי ערכה,

שפה 'מסיר שנאמר: עליהן, מיטרפת דעתן שמזקינין, זמן כל הארץ, עם זקני
כל אלא כן, אינן תורה זקני אבל כ). יב, (איוב 'קח' זקנים וטעם לנאמנים
ימים וארך חכמה "בישישים שנאמר עליהן, מתישבת דעתן שמזקינין ֹזמן

ו). ג, (קינים יב] יב, [איוב תבּונה"

מיטרפת דעתן מזקינין, הארץ עם שזקני זמן כל עקשיא, בן שמעון ר' לדעת
מתבלבלות, מחשבותיהם – דיבורם17עליהם כוח את מהם נוטל ה' כי

ימים, מאריכים שהם וככל חכמה, בהם יש חכמים תלמידי ואילו ושכלם.
כדברי "חכמה", הנקרא: קדשים סדר את מסיים זה מאמר תבּונה. מוסיפים
השני), בדור ישראל ארץ אמוראי (מגדולי לקיש בן שמעון ר' לקיש, ריש

הנעּורים16 בימי החכמה "לימוד אתר: על הבחירה, בית המאירי, כתב זה על
ממשי]". ערך [=ללא בחול כפיתוח הזקנה בימי החכמה ולימוד באבן, כפיתוח

התורה,17 בן החכם של כהפכו הארץ' 'עם של השלילית להוראה היא כאן הכוונה
ה: ב, באבות כמובא הזקן, הלל דברי פי (על הארץ' ועם 'בּור של במשמעות
ראו ההנהגה בשכבת הזקנים על חסיד"). הארץ עם ולא חטא ירא בּור ַ"אין
ירושלים: חיצוניות, ותעודות המקרא לאור בישראל הזקנים מוסד רביב, ח'

תשמ"ג. מאגנס,
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מעניקה שהיא בזה ביטוי לידי בא תורה של כוחה ע"א). (לא, שבת במסכת
יד). ד, (קידושין בזקנותו" טובה ותקוה "אחרית לאדם

חלוקות: הדעת היו צעירים, של זו על הזקנים תורת עדיפות ּבדבר ִגם

דומה? הוא למה הקטנים, מן הלומד אומר: הבבלי ּכפר איש יהודה בר יוסי ְֵר'
לאוכל דומה? הוא למה הזקנים, מן והלומד מגתו. יין ושותה קהות ענבים לאוכל
בו. שיש במה אלא בקנקן, תסתכל אל אומר: רבי ישן. יין ושותה בשּולות ענבים

כ). ד, (אבות בו אין חדש שאפילו ויש ישן, ויש ישן, מלא חדש קנקן יש

הצעירים מן תורה הלומד ידוע), לא שזמנו (תנא יהודה בר יוסי ר' ֵלדעת
את מקהות והן צרכן כל נתבשלו שלא קהות ענבים לאוכל הוא דומה
חכמתם בו. מעּורבים והשמרים תוסס כשעודנּו מגתו, יין ולשותה השיניים,
ומלאים צרכו, כל בשל אינו עדיין שכלם כי מגובשת, אינה הצעירים של
ענבים לאוכל הוא דומה הזקנים מן הלומד אולם ופקפוקים. ספקות הם
הזקנים של חכמתם כך לחך. וערב טוב שטעמם ישן, יין ושותה ֵבשולות
רּבי, השיב יהודה, בר יוסי ר' דברי על מיושבת. ודעתם וברורה, ִֵַמגובשת
לדּון שיש המשנה), ועורך לאמוראים השני (מהדור הנשיא יהודה ר' הוא
אלא הכד, של החיצונית בצורתו – בקנקן תסתכל אל לגופו: עניין בכל
לקבוע שאין שכמו וסובר יהודה בר יוסי ר' על אפוא חולק רבי שיש. ֵבמה
אין כך בתוכו, נתּון שהיין הקנקן של החיצוני המראה לפי היין טיב את

על אלא גילו, לפי אדם של חכמתו את שהרילקבוע חכמתו. מעלת פי
וטעמו מרובה, וחכמתו שזכה צעיר יש וכך ישן, ביין שמלא חדש קנקן יש
אין חדש יין שאפילו ישן קנקן ויש ניסיון, בעלי מלּומדים זקנים כטעם
לרבי, בדומה מבולבלת. שחכמתו או החכמה, מן ריק שהוא זקן יש כך בו.
לר' והרביעי) השלישי בדור ישראל ארץ אמוראי (מגדולי ירמיה ר' השיב
"מידי זקנותו: בזכות כמותו הלכה כי שטען לאחר השלישי) (מהדור אבהו
מילתא תליא בטעמא הדבר?] תלוי בזקנה [=האם מילתא תליא בקשישותא
דבר כל כלומר, ע"ב). קמב, בתרא (בבא בטעם] אלא תלוי הדבר [=אין

בדבר. כללים אין כי עניין, של לגופו אינדיבידואלי באופן לבדוק יש

‰ÎÏ‰· ‰�˜Ê‰
ציווי את הזקנה. בהערכת בולט שינוי חל הזקנים בכיבּוד הדנות בהלכות
תרגם כבר לב), יט, (ויקרא זקן" פני והדרת תקום שיבה "מפני התורה
בן שהוא מי לפני קּום דהיינו, תקּום", באורייתא דסבר "קדם ְַאונקלוס:
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(קידושין חכמה" שקנה אלא זקן "אין פירשו: וחז"ל בתורה. שעסק תורה,
ואילו בכבודו. וחייבים זקן נקרא לימים הצעיר החכם גם כלומר, ע"ב). לב,
אולם, כיבוד. מכלל חז"ל הוציאו "אשמאי", – העבריין או הּבּור הזקן את
דעה על חלק בחסידותו, ידּוע שהיה החמישי) בדור (תנא יהודה בן איסי
ולאו במשמע, שיבה כל אפילו – תקּום" ׂשיבה "מפני לדעתו, שכן, ֵָזו,
הכריע השני) בדור ישראל ארץ אמוראי (גדול יוחנן ר' החכם. שיבת דווקא
נחמן רבי ואילו א), לג, (שם, נוכרים זקנים לגבי ואפילו יהודה, בן כאיסי
בבל אמוראי (מגדולי ורבא והשלישי) השני מהדור בבלי (אמורא יעקב בר
בעצמם ולא שליחים באמצעות עקיף באופן כדבריו עשו הרביעי) בדור

יוחנן: דר' אליבא יהודה בן כאיסי רמב"ם פסק להלכה ממש.

החכם ואפילו לפניו. עומדין חכם שאינו אע"פ בזקנה, מופלג זקן שהוא מי
אלא קומתו מלא לעמוד חייב ואינו בזקנה. המופלג הזקן בפני עומד ילד שהוא
שנאמר: לסמכו, יד לו ונותנין בדברים אותו מהדרין כותי זקן ואפילו להדרו. כדי

ה"ט). פ"ו תורה, תלמוד (הלכות במשמע שיבה כל תקום". שיבה "מפני

˙Â¯Â˜Ó‰ ¯Â‡Ï ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚
בתפקידים מסוים לגיל מעבר אנשים העסקת על הגבלה הייתה ומתמיד ֵמאז

ביותר. המשכן:18אחראיים מעבודת פרישה גיל ללויים נקבע בתורה כבר
אחיו את וׁשרת עוד יעבד ולא העבודה מצבא ישוב שנה חמשים ְֵֵֶָֹ"ומבן
הפורש כה–כו). ח, (במדבר יעבד" לא ועבדה משמרת לשמר מועד ִֹֹֹבאהל
ובשמירה. לאחיו בעזרה פחות: קשה חלופית, בעבודה להמשיך היה ֶָרשאי
שמטעמים הסנהדרין, חברי על הגבלה הייתה התלמודית בתקופה
זקן בסנהדרין מושיבין "אין מופלג: בגיל להעסיקם היה אסור פסיכולוגיים
רש"י: שם וביאר ע"ב), לו, (סנהדרין בנים" לו שאין ומי וסריס
פסק זו דרך ועל רחמני". ואינו בנים גידּול צער כבר ששכח – "זקן

כמצב18 הפרישה תפיסת ובמיוחד רבים, פסיכולוגים היבטים מהעבודה לפרישה
עלולים זה במצב פנוי. זמן ונותר עסוקים לא לפתע כאשר וחרדה לחץ של
במסגרת העבודה בישין. המרעין כל ומכאן ולהשתעמם, תועלת חסרי להרגיש
לחץ של היא התחושה ולכן בחיים, בעצם האדם את שהחזיקה זו היא קבועה
הפרישה תפיסת על המשפיעים הגורמים סדן, ק' ראו לכך הגורמים על וחרדה.
רמת-גן בר-אילו, באוניברסיטת שני לתואר עבודת-גמר וחרדה, לחץ של כמצב

תשמ"ו.
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סריס, ולא בשנים מופלג זקן לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין רמב"ם:
(הלכות רחמן" שיהא כדי בנים לו שאין מי ולא אכזריות בהן שיש מפני

ה"ג). פ"ב סנהדרין,
את עושה הגיל שכן הזקן, על הקיימות המגבלות על למדים נמצאנו
הולכים החשיבה ויכולת הלמידה וכושר פחות, סבלני נעשה האדם שלו:
שאין מה הניסיון, יתרון יש שלמבוגר ברור, כי אם השנים. במשך ופוחתים

עניין. של לגופו מקרה כל לדּון כאמור יש מקום, מכל אולם לצעיר.
הזקנה בעיות כי מלמדת היהדות במקורות הזקנה סקירת כן, על יתר
בחינת הגבוה, לגיל הראוי הכבוד יחס (א) ראייה: נקודות שתי מתוך נדונות
התהליכים את לברר ניסיון (ב) לב); יט, (ויקרא זקן" פני "והדרת
מהצד התוצאות את לקדם גם האפשר ובמידת הזקנה, של ְהביולוגיים

מבעבר. פחּות מאמץ אך פעילות המשך דּוגמת הבריאותי,
הקשיים במיוחד בלטו לא היהודי המסורתי בהווי ועוד, זאת
היו טובים ומעשים תורה שלימוד משום זאת הזקנה. בגיל הפסיכולוגיים
עיסוק לרֹוב נתן המסורתי המשפחה ומבנה בזקנתם, הגברים את ָמעסיקים
היהדות שבמקורות לעובדה לב לשים שיש ונאמר, נוסיף הזקנה. לאישה
ואילו מוזכרת לא כלל זו מילה במקרא כ"קשיש"! מוגדר אינו הזקן
ולא בוגר לאדם ככינוי רק אבל מאוד מעט נזכרת היא התלמודית בספרות

זו במלה שיש מפני זאת כל לזקן. נרדף מלשוןכשם קשיש הגנאי: מן
וכלה הנשרף אחרים, שדה וגידולי תבואה של יבש קנה נטול-ערך, ֶָקש,
שהרי ועיקר, כלל כך זאת רואה אינה שהיהדות ברור ברוח. ועף מהר,
התפקוד שכושר נכון אלוקים. בצלם כולם כמו שנברא בן-אדם הוא הזקן
לבוא אולם בעבר. שהיה מה לא כבר זה הזקן, האדם של התחומים בכל
ומכל ערך, לזקן יש כאמור ולא! לא – נטול-ערך יצור שלפנינו ולומר
פני "והדרת התורה: כדברי מונח, במקומו הזקן האדם של כבודו מקום
למילה שיש 'קשיש', התורה אמרה לא קשיש'. 'פני ולא זקן' 'פני זקן".
החיים לשנות כינוי – זקנה מלשון 'זקן' אלא שלילית, קונוטציה זו

19המאוחרות.

המונח19 לברור קורץ, מ"א ראו השונות והשלכותיו להוראותיו במקרא ה'זקן' על
וחברה אדם והתפתחות לגרנטולוגיה הג'וינט מכון ירושלים: במקרא, "זקן"
הגרונטולוגית החשיבה פי על נערך המחקר תשל"ז. ברוקדייל, שם על בישראל

המקראי. העיון באור
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עולם הוא אדם כל ומשמעות, רב קיומי ערך יש בעולם אדם לכל
הכללית לחברה המרובות שנותיו במשך כבר תרם זקן אדם כל עצמו. בפני
משמן שם "טוב קהלת: אמר וכבר שבסביבתו. בחברה עבודתו כדי ֵתוך
שתי בעלת תקבולת זה בפסוק א). ז, (שם, הּולדו" מיום המות ויום ְִִֶָטוב
שם טוב מדוע מּובן: אינו הפסוק לכאורה קצרה. בלשון המופיעות צלעות
בין הקשר ומה הלידה? מיום המוות יום טוב מדוע טוב? משמן טוב
האלה, השאלות שלוש על להשיב כדי השני? למשפט הראשון המשפט

המלאה: הוראתה פי על בפסוק הנתונה התקבולות את תחילה נציב

המות יום טוב = טוב שם טוב
היוולדו מיום = טוב משמן

מאשר יותר טוב בשם העולם מן שנפטר לאדם הוא טוב מּובן: הפסוק כעת
השם כן, על יתר נודע. לא ושמו טיבו ניכר לא עדיין אז כי היוולדו, יום
מאשר יותר בעבורו הוא טוב פטירתו, בעת המלווהו האדם של הטוב

דנא. מקדמא כמנהג היוולדו ביום אותו סכּו שבו השמן20השמן של ריחו ָ
האדם של הטוב כשם שלא אולם הטוב. השם כמו למרחוק מתפשט הטוב
שהוא האדם של הטוב שמו מתנדף. הטוב השמן ריח שנשאר, מותו, לאחר
ומּוּכר הנודע שלו המוניטין הוא חייו, שנות במשך ומפעליו פעליו ָתוצר
בחייו, לו שרכש הטוב השם את בעולם הוא משאיר מותו עם ִבציבור.
ר' על מסופר ברכות במסכת החיה. מצבתו הוא הוא הטוב השם כאשר

כדלהלן: יוחנן,

איוב] [=ספר דאיוב ספרא את] מסיים היה [=כאשר מסיים הוה כי יוחנן ִר'
הם למיתה והכל שלחיטה בהמה וסוף למּות אדם סוף כך]: [=אמר הכי אמר
ועמלו בתורה שגדל מי אשרי [לפיכך] עיקר]. בעצם הוא [=המוות עומדים
ועליו העולם מן טוב בשם ונפטר טוב בשם וגדל ליוצרו, נחת ועושה בתורה
ע"א). יז, (ברכות הולדו" ויום המות מיום טוב משמן שם "טוב שלמה: אמר

של הטוב שמו מלבד שהכל טוב", "שם אפוא הם הגשמיים החיים תכלית
יוצר שהאדם והאידאל המהּות היא הרוחניות כן, אם למיתה. עומד אדם
העובד דהיינו, ימיו. בערוב הוא קוצר הפרות ואת שנותיו, במשך וצובר
שבת, בערב שטרח "מי חכמים: כמימרת עמלו, מפרי ייהנה לעתידו ודואג

מעליך20 דמיך ואשטף במין "וארחצך יחזקאל: בנבואת ביטוי לידי הדבר בא ֹכך
ט). טז, (שם, בשמן" ֲֵָֻואסכך
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זרה (עבודה בשבת?" יאכל מהיכן שבת בערב טרח שלא מי בשבת. יאכל
על כלומר, הזה. העולם פירושו שבת' ש'ערב הסביר שם ורש"י ע"א). ג,
שיוכלו העולם, מן משהו עם לצאת כדי הזה בעולם ולעמול לפעול האדם
בעולם האדם השתדלות משהו. יצר דבר-מה, עשה אכן שהוא עליו לומר
שבסופם האדם של ימיו אחרית היא והזקנה לעמלו, ברכה להביא עשויה

לעדי-עד. הקיים טוב לשם הוא ראוי

‰�˜ÊÂ ‰Èˆ�‚ÈÏË�È‡ :ÌÈ�˜Ê‰ ˙ÓÎÁ
שלו הבסיסית הרמה בעצם היא בזקנתו האדם של האינטליגנציה רמת

בתחומו. השנים במשך שצבר ניסיונו יכולה21בתוספת במיטבה הזקן חכמת
קובע, הניסיון כלל בדרך זאת. מאפשר הפיזיולוגי מצבו כאשר להתבטא
לחכמה. נרדף שם אינה הזקנה שכן חכם. בהכרח הוא זקן כל לא כי אם
הזקנים' 'עצת של איכותה על למדים יב, פרק ממלכים, לעיל, שהוזכר כפי
חז"ל כאשר והשלילית. הרעה הילדים' 'עצת לעומת והחיובית, הטובה

גם כזה: באמת הוא שאכן זקן לאדם כוונתם 'זקן-חכם', וגםמזכירים זקן
בעירבון רב-שנים, מצטבר ניסיון היא כן, אם ביהדות, הזקנים חכמת חכם.

האדם. של הבריאותי למצבו בכפוף מוגבל,

¯·„ ˙È¯Á‡
הזקנה הזקנה. של הקשות למגבלותיה מודעות עולה שסקרנו מהמקורות
העולם. מן שמוציאתו עד עליו מקשה היא אדרבה, האדם. עם מטיבה אינה
היא הרווחת הדעה אולם לחכמה. ערּובה בזקנה ראתה הקדמונית התפיסה

הקיימים21 היחסים את להבין היכולת ההבנה: כושר המשכל, היא האינטליגנציה
למהות מוגברות. מטרות להשיג כדי אליהם ולהסתגל מצב של מרכיביו בין
"אינטליגנציה", אורמיאן, ח' ראו המרכזיים וטיפוסיה האינטליגנציה
על ;938–935 עמ' ב, כרך תשי"א, תל-אביב ירושלים העברית, האנציקלופדיה
ואחרים, נבו ב' ראו האינטליגנציה רמות ועל הידיעה, כושר שהוא האינטלקט
היחס על תשנ"ז; הפתוחה, האוניברסיטה אביב: תל אנושית, אינטליגנציה

ראו ויכולת אינטליגנציה בין .Sהמעניין Wiseman and J. P. Guilford
(eds.), Intelligence and ability–selected reading,Baltimore:

Penguin, 1967; J. P. Guilford,Intelligence, creativity, and their
educational implications,San Diego, Calif.: R. R. Knaph, 1897;

.L. Pinto, L`intelligence en action, Paris: Metailie, 1984
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שהזכרנו הרווחת הדעה מאחורי שעומד מה חכם. בהכרח הוא זקן כל שלא
אדם כל שלא העובדה עם יחד הזקנה של הידועות מגבלותיה למעשה הם
כבר להיות צריך האדם זקן-חכם להיות כדי חכם. בהכרח הוא צעיר) (גם
ספציפי. באופן נושא כל לבחון יש כאמור לפיכך זקן. היותו טרם חכם
הולכים החשיבה ויכולת הלימוד כושר השנים שעם וידוע ברור ִעוד
המשתבח נושן ישן כיין הגיל עם ומשתבחים משתפרים אינם הם ודועכים,
חל האדם. של בעוכריו היא הזקנה פיזיולוגי-ביולוגי באופן הזמן. עם
את המהווה החיים, מהּות – הסּוּבסטנציה אבדן עם יחד באורגניזם ַָצמצום
כישוריו, עם יחד ופוחתת הולכת האדם של חיּותו האדם. של העצמי הקיום
רק אלא לייאוש, המלצה זו עגּומה במציאות אין אולם בתחומו. איש איש
לסביבה טובים מעשים לעשות להשתדל החיים, להמשך מחזק דרבון

ולעולם.
שימת תוך היהודית-דתית, בספרות כמושג הזקנה סקירת ועוד, זאת
אותנו הביא היום, בערוב המוגבלים החשיבה ויכולת הלימוד כושר על דגש
הזקנים שחכמת העלינו במחקרנו כאמור, הזקנים'. 'חכמת מהי להגדרה
עתיר ניסיונו עם בצירוף ימיו בערוב האדם של החיים חכמת למעשה היא

הבריאותי. למצבו בהתאם משתנה כנתון וזאת בתחומו, השנים
האדם עמל שהרי בפעולתו. חייו את מקיים שהאדם מצאנו כן, על יתר
סיכויו את יגביר ובכך הזה בעולם ולפעול לעבוד צריך האדם חייו. הוא
הלמידה יכולת זאת, לעּומת האדם. בידי הנתון דבר זה מופלג. לגיל להגיע
כישוריו. פי על איש-איש אינדיווידואלי, עניין כבר הם החשיבה וכושר


