‡ÔÂÓÈÒ Ï‡È¯Â

»Â‰ÈÚ˘È Ï˘ ˙Â˘¯„Ï ‰ÓÁ Ï˘ ˙ÂË
·Lt¿‰ ÔÈ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ˜È˘Ó‰ ÌÈÈ˘¯Ù ÌÈÏÚÙÓ È˘ :‰ÁÈ˙Ù
יצירתה של נחמה ליבובי נטועה כל כולה בתחומי התמחותה – פרשנות המקרא
ודרכי הוראתו ,ואילו יצירתו של אחיה ישעיהו חורגת הרחק מעבר לתחו מחקרו
במדעי הטבע ,ותרומתו הגדולה והמקורית היא בעיקר כפילוסו יהודי וכתאולוג של
אמונת ישראל 1.מפעלו ההגותי ,מיעוטו דברי שבכתב 2ורובו דברי שבעל פה 3.בי
דבריו שבעל פה יש לציי את דבריו בתחו המקרא ,שבה בלבד נדו כא˙Â¯Ú‰ :
 4ÚÂ·˘‰ ˙ÂÈ˘¯ÙÏו˘·5.ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÏÚ ˙ÂÁÈ˘ Ï˘ ÌÈ˘ Ú
ואילו נחמה ,שהייתה "בעלת מלאכה אחת" ,כפי שהטיב לתארה משה ארנד6,
כתבה במש שלושי שני רצופות ) (19711942את ה'גליונות לעיו בפרשת
*
.1

.2

.3

.4
.5

.6

בעקבות דברי שאמרתי בכנס שנער במכו ו ליר בירושלי ,במלאות מאה שנה להולדתה
של נחמה ליבובי ,ב'ג' בטבת תשס"ו ) 32בינואר .(2006
ישעיהו ליבובי היה מודע למחיר הגבוה שגבה ממנו רוחב דעתו האנציקלופדי ,כפי שמעידה
ביקורתו העצמית )הקטלנית כדרכו(..." :זוהי כמוב הסיבה היסודית לכ מדוע לא יצרתי
שו דבר גדול בשו תחו .התפזרתי על פני תחומי רבי ...א אד רוצה ליצור דבר
גדול ,עליו להתייחד בעיסוק בלעדי בו ,וזה נגד טבעי" )– Â‡ÂÏÓÂ ÌÏÂÚ ÏÚ ıÈ·Â·ÈÏ Â‰ÈÚ˘È
˘ ,¯˘˘ Ï‡ÎÈÓ ÌÚ ˙ÂÁÈירושלי  ,1988עמ' .(177
שני קבצי של מאמריו פורסמו כבר בחייו ,‰Ê‰ ÔÓÊ· ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ :תל אביב תשי"ד;
 ,Ï‡¯˘È ˙È„ÓÂ È„Â‰È ÌÚ ,˙Â„‰Èירושלי תשל"ה .מבחר ממכתביו האישיי והפומביי
כונסו חמש שני לאחר פטירתו בספר ¯ˆ ,ıÈ·Â·ÈÏ 'ÙÂ¯Ù ,Í˙Â‡ ÏÂ‡˘Ï È˙Èירושלי .1999
˘ ,Ì"·Ó¯‰ ÏÚÂ ˙Â·‡ È˜¯Ù ÏÚ ˙ÂÁÈירושלי תשל"ט; ‡ ,Ì"·Ó¯‰ Ï˘ Â˙ÂÓתל אביב
תש"; ˘ ,Ì"·Ó¯Ï "ÌÈ˜¯Ù ‰ÂÓ˘" ÏÚ ˙ÂÁÈירושלי – ‰‡Â·‰ ˙¯Â˙ ÏÚ ˙ÂÁÈ˘ ;1986
 ,Ì"·Ó¯‰ Ï˘ "ÌÈÎÂ· ‰¯ÂÓ"· ÌÈ¯Á· ÌÈ˜¯Ùירושלי תשנ"ה; ˘"ÌÈ¯˘È ˙ÏÈÒÓ" ÏÚ ˙ÂÁÈ
 ,Ï"ÁÓ¯Ïירושלי תשנ"ה;  ,‰ÂÓ‡ È¯ÙÒ ‰˘ÈÓÁירושלי Ï‡¯˘È-È‚Á ÏÚ ˙ÂÁÈ˘ ;1995
] ,ÂÈ„ÚÂÓÂחמ"ד[ תש"ס ,ועוד.
 ,ÚÂ·˘‰ ˙ÂÈ˘¯ÙÏ ˙Â¯Ú‰ירושלי תשמ"ח – תמליל ערו של חמישי וארבעה שידורי
שבועיי ב'טלוויזיה החינוכית' בשני .19871986
˘· ,1982-1976 ,‚"Ó˘˙-Â"Ï˘˙ :ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÏÚ ˙ÂÁÈ˘ Ï˘ ÌÈ˘ Úירושלי תש"ס –
תמליל ערו של  361שידורי שבועיי של התכנית 'עיוני לפרשת השבוע' ,ששודרה ב'קול
ישראל' בשני הנ"ל.
מ' ארנד' ,מתו עבודתי ע נחמה ליבובי ע"ה' ,בתו :מ' ארנד ואחרי )עורכי(È˜¯Ù ,
 ,ıÈ·Â·ÈÏ ‰ÓÁÏ ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ – ‰ÓÁירושלי תשס"א ,עמ' .47
מגדי נד )ניס תשע"ג(
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השבוע' ,ובמקביל לכ פרסמה במש שבע שני ) (19611955את ה'עיוני בפרשת
השבוע' ,שכל אחד מה הקי ארבעה עמודי דפוס והוקדש לעיו בפסוקי ספורי
הדני בנושא אחד .את העיוני הללו כינסה בחמישה כרכי ,המהווי את מפעלה
הספרותי הגדול )שתורג לאנגלית ,ובאופ חלקי ג לצרפתית ,לספרדית ולגרמנית(.
הראשו שבה ,על ספר בראשית ,הופיע בשנת  7,1966והאחרו שבה ,על ספר
במדבר )שראה אור אחרי ספר דברי( – בשנת  8.1996הספרי על שמות וויקרא
עברו עריכה יסודית יותר ,ולפי שיש בה הוספות רבות ה קרויי 'עיוני
חדשי' 9.בנוס לכ היא כתבה מאמרי רבי ,וכ מספר ספרי ,שאינ מענייננו
כא 10.ההקבלה החלקית שבי מעשי האח והאחות ניכרת ג בכ ,שכמוהו היא
הייתה רבאומ בכתיבת מכתבי )שלקט קט מה מובא בספר ,(11‰ÓÁ È˜¯Ù
ושכמוהו היא ראתה בכלי התקשורת ההמוניי אמצעי ראוי להוראת התורה,
ופרסמה בשנת  1990מדי ערב שבת במוס ' 48שעות' של העיתו ˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È
'רעיו קצר לפרשת השבוע'12.
ארבעה צדדי שווי מצאנו במפעליה המקבילי בתחו הוראת התורה:
א .שניה נצמדי לפרשת השבוע ולעתי ג להפטרה .הסוגה הספרותית שבה
בחרו להתבטא איננה פירוש רצו לתורה ,העומד בפני עצמו ונועד לעיו
וללימוד בכל עת ובכל שעה במנותק מזר החיי היהודיי ,אלא 'הערות' או
'עיוני' על סוגיות נבחרות ,שנועדו ללוות את קריאת התורה השבועית .ואכ
כאשר לומדי או מאזיני לה בזיקה לפרשת השבוע ,מוקנית לה אקטואליות
כפולת פני – של 'ענייני דיומא' מכא ושל 'תורת חיי' מכא.
ב .שניה מבטאי את עצמ בעיקר באמצעות הפרשנות המסורתית .מה שה
באי ללמדנו אי ה מביעי בדר כלל במישרי כפירוש שלה ,אלא בעקיפי
על ידי הבאת דבריה של חכמי ישראל לדורותיה )החל במדרשי חז"ל ,דר
רש"י ,רשב" ,ראב"ע ,הרמב" ,רמב" ור"י אברבנאל וכלה בנצי"ב ,ר' מאיר
שמחה מדווינסק ,בעל !ֶ ,‰ÓÎÁ Í˘Óנ יעקב וארנולד אהרלי( .נראה שה
עושי כ משו שה מוצאי את קול האישי בתו ריבוי הקולות שבתו
גדרי המסורת; ומשו שה דוגלי בזכות המלאה להכריע במחלוקות העבר
 ,ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ˘¯Ù ˙Â·˜Ú· – ˙È˘‡¯· ¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ .7ירושלי תשכ"ז.
 ,ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ˘¯Ù ˙Â·˜Ú· – ¯·„Ó· ¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ .8ירושלי תשנ"ו.
 ,ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ˘¯Ù ˙Â·˜Ú· – ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ· ÌÈ˘„Á ÌÈÂÈÚ .9ירושלי תש"ל;
 ,ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ˘¯Ù ˙Â·˜Ú· – ‡¯˜ÈÂ ¯ÙÒ· ÌÈ˘„Á ÌÈÂÈÚירושלי תשמ"ג.
 ,‰ÏÂ‡‚Â ‰ÓÁ È˜¯Ù· ÌÈ¯ÂÚÈ˘ .10ירושלי תשי"ח )ע מ' וייס(; ‚,Â‰ÈÓ¯È ¯ÙÒ· ÔÂÈÚÏ ˙ÂÂÈÏ
ירושלי תשל"ד;  ,˙È˘‡¯· ¯ÙÒ – Ì˙‡¯Â‰Ï ÌÈÎ¯„Â ‰¯Â˙‰ È˘¯Ù „ÂÓÈÏירושלי תשל"ה;
 ,Â˙ËÈ˘· ÌÈÂÈÚ – ‰¯Â˙Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙתל אביב תש" )ע מ' ארנד(.
 .11לעיל ,הערה  ,6עמ' .702651
 .12ה'רעיונות' מובאי בשלמות ,ש ,עמ' .530503
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על פי נטיותיה האישיות; ומשו שהמהימנות )האותנטיות( היהודית של
דעת האישית חשובה לה הרבה יותר מאשר חדשנותה ומקוריותה.
ג .דבריה שבכתב ודבריו שבעל פה אינ מיועדי לבני שיח בעילית המסוגרת של
לומדי וחוקרי ,אלא פוני לקהל הרחב ומנוסחי בשפה לא מקצועית,
השווה לכל נפש .אלה יצירות עממיות מובהקות שאכ זכו עד מהרה להדפסות
חוזרות ונשנות.
ד .דברי שניה מקריני להט אמוני )אהבה גדולה לתורה( ,פתוס מוסרי )רדיפת
וארס חינוכי )שאיפה עזה להשפיע ולתק( .שניה ששו אלי
הצדק והיושר( ֶ
ויכוח ,תו ביטחו רב בצדקת דרכ ,המאוז על ידי ענווה וכבוד לקורא13.
בציו נוריאל ,עור השיחות ומביא לבית הדפוס ,כותב בהקדמתו ל˘-È‚Á ÏÚ ˙ÂÁÈ
) ÂÈ„ÚÂÓÂ Ï‡¯˘Èשלוקטו מתו השיחות על פרשת השבוע ונדפסו בנפרד(:
כבר בשנת תשמ"ג ,בתו שבע שנות שידור השיחות ,פניתי אל מורנו בבקשת מת
רשותו להיער לקראת הוצאת לאור של השיחות .אול תשובתו היתה כי – 'כל עוד
לא ראו אור בעברית כל חמשת ספרי העיוני על התורה של אחותו נחמה ,הדבר לא
בא בחשבו'14.

ללמדנו שישעיהו ליבובי לא רק ידע היטב שבתחו של פרשנות המקרא הייתה
הבכורה לאחותו ,אלא ג הקפיד שדבריה הנכתבי בעמל ,ביגיעה ובאחריות
מקצועית עליונה יראו אור לפני דבריו שבעל פה ,שאות הוא הגדיר ,בכנותו
האופיינית ,כ"הרהורי"15.

 .13עד כמה ה דומי זה לזה בגישת הדיאלוגית מעיד הדמיו הרב שבי דבריה )שבכתב(
במלאות שלושי שנה לכתיבת 'הגליונות' לדבריו )שבעל פה( במלאות שבע שני לשידור
השיחות .היא כותבת" :בתו שלושי שנה שבה זכיתי בע"ה לערו את 'הגליונות לעיו
בפרשת השבוע' ,אני מסיימת עבודה זאת .תודתי נתונה בזה לכל הלומדי – הקרובי
והרחוקי ,באר ובחו"ל ,אשר בתגובותיה ובשאלותיה ,בהתמדת ובאהבת התורה
שבה העשירו את ידיעותי ,הוסיפו לי כח בעבודה ,שמחו את לבי והאירו את עיני לראות
את התורה .והתקיי בי במלוא משמעותו 'ומתלמידי יותר מכול' " )נ' ליבובי' ,אהבת
תורה ולימודה – במלאת עשר שני לגליונות' ,עיתו  ;9.11.1951 ,‰ÙÂˆ‰נדפס שנית בתו:
 ,‰ÓÁ È˜¯Ùלעיל ,הערה  ,6עמ'  .(469והוא אומר )ברדיו(" :נוס על הזכות הגדולה שהיתה
לי לתת שיחות אלה ,היתה לי ג הזכות לדעת שהיה לה הד רב בקרב הציבור .ואני
הערות והחיוביות
משתמש בהזדמנות זו להודות לקהל המאזיני והמאזינות ,על התגובות ֵ
שהגיעו אלי ,א בצורת שאלות להסברת העני ,וא כטענות על הדברי שאמרתי ,לרבות
הצעת רעיונות נוספי .כל זה מעיד שלא דיברתי לחלל ריק" )י' ליבובי ,לעיל ,הערה  ,5עמ'
.(955
 .14י' ליבובי ,ÂÈ„ÚÂÓÂ Ï‡¯˘È È‚Á ÏÚ ˙ÂÁÈ˘ ,לעיל ,הערה  ,3עמ' .19
 .15י' ליבובי )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .955
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»‰ÓÁ Ï˘ ˙ÂË
Lt¿‰
א בכל זאת מנסי אנו לל ֵמד לקרוא ,הרי הצדקתנו היא בכ ,שההוראות הניתנות
לבנאי ]ר"ל הקורא[ – תבנית האדריכל ]ר"ל הטקסט[ – על פסוקיה ,תיבותיה
ואותיותיה ה ה הדבר הנתו ,הקיי ,האוביקטיבי ,המטיל מרות .להתבוננות בה
ולקבלת מרות זו אולי אפשר להוביל את הקורא ,וזה היה ג הדבר אשר הורנו
בשיעוריו מורנו לודויג שטראוס16.

אי קבלת מרות ללא משמעת ,וקבלת מרותו של הטקסט ,שהיא מטרתו הגדולה של
בעל הפשט ,ניתנת להשגה רק באמצעות משמעת פילולוגית .ואכ ,שבחה של נחמה
בפיו של שאול ליברמ הוא שפרשנותה גדורה במשמעת חמורה]" :היא[ הצילה את
פרשנות המקרא מ הלקטנות )אקליקטיקה בלע"ז( וצמצמה אותה לדיסציפלינה
מדעית" 17.נחמה הצליחה להראות שרוב המחלוקות שבי המפרשי אינ בגדר של
חילוקי השקפות בעלמא אלא נובעות מהבנות דקדוקיות ,לשוניות ,סגנוניות
ופרשניות חלוקות .היא חשפה ג את הבסיס הפילולוגי ואת הסבירות ההקשרית
של מדרשי רבי )בעיקר אלה המובאי על ידי רש"י מבלי שהגדיר כמדרשי(.
אי היא מעלימה מקוראיה את העובדה שמדרשי אחרי אכ קוטעי את הכתוב,
מפקיעי אותו מהקשרו ומבארי את מילותיו שלא כמשמע; א היא משתדלת
מאוד להוכיח שחז"ל אכ הטיבו להאזי לפרטי הפרטי שבכתובי ,ובכ היו חלוצי
'הקריאה הצמודה' המקובלת עלינו .שיקול הדעת הפרשני שלה בהכרעה בי ביאורי
חלוקי מבוסס בעיקר על אמות המידה של הפשט :הישמעות לחוקי הדקדוק
והתחביר ,רציפות הקשרית ,נהירות עלילתית ,סבירות במילוי פערי והתאמה לדרכי
הסיפר והשירה במקרא ולנורמות הסגנוניות שלו18.
ֵ
אול קבלת מרותו של הכתוב איננה בעבורה חזות הכול .המשמעת הפילולוגית
היא בעיניה לכל היותר בגדר תנאי הכרחי לפרשנות הולמת של דברי התורה ,אבל
 .16נ' ליבובי' ,כיצד לקרוא פרק בתנ"'‚ÈÂ„ÂÏ ‰È¯‡ Ï˘ Â¯ÎÊÏ ÔÂÈÚ ÌÂÈ· ÌÈ¯·„ – ¯È˘Â ˘Ù ,
˘ ,ÒÂ‡¯Ëירושלי  ,1954עמ' צא.
 .17ש' ליברמ' ,נאו לרגל הענקת פרס יהודית ליברמ לנחמה ליבובי' ,בתו‰ÓÁ È˜¯Ù :
)לעיל ,הערה  ,(6עמ' .23
 .18כ ,למשל ,היא מסתייגת מהצגת המדרש כפשט בפירוש רש"י לברית בי הבתרי )בראשית
ט"ו ,י(" :לא הבאנו כא המש דברי רש"י על העיט ,שהוא רמז לדוד המל ,כי דבריו
)הלקוחי מפרקי דר' אליעזר( נראי לנו רחוקי מ העניי ומקישור של הפסוקי" )נ'
ליבובי ,לעיל ,הערה  ,7עמ'  ,103הערה  ;(2דוחה מילוי פערי מופלג של רמב"" :ולא תנוח
הנפש בתשובה זו" )ש ,עמ'  ;(85ומבקרת )בלשו רכה( תפיסה תחבירית לא סבירה של בעל
 ‰Ï·˜‰Â ·˙Î‰בביאורו לדברי אחי יוס" ,#מה זאת עשה אלהי לנו" )בראשית מ"ב ,כח(:
"והנה בי א נקבל את פירושו המחלק את פסוקנו לשני משפטי; למשפט תמיהה ]מה
זאת?[ ולמשפט חווי ]עשה אלהי לנו![ ,ובי א לא נקבלו – נסכי עמו לראות בקריאה זו
ביטוי לחרדת ולהכרה בחטא" )ש ,עמ' .(332
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בשו פני איננה בגדר תנאי מספיק .אי היא רוצה ,ואי היא יכולה ,להסתפק
בפשוטו של מקרא ,וזאת מכוח מחויבותה לשלושה ערכי הנעלי בעיניה ממנו:
א .עושרה הבלתינדלה של התורה )המתבטא ברבמשמעותו העקרונית של הכתוב(;
ב .הרציפות שבי התורה שבכתב לתורה שבעל פה )המתבטאת בנטייה חזקה
לטשטש את הגבול המפריד בי פשט ודרש בעזרת המושג 'עומק פשוטו של מקרא'(;
ג .ייעודה כמורה ומחנכת בישראל )המחייב אותה להאהיב את התורה ולהעמיד את
הלקח הדתימוסרי בראש מעיינה( .ביטוי ברור למחויבות המשולשת הזאת יש ,דר
משל ,בהגנה הנלהבת שלה על מדרש אשר רש"י אימ כפשט בפירושו לבראשית
ל"ט ,ג' " :וירא אדוניו כי ה' אתו' – ֵ $שמי שגור בפיו":
ראה ושמע האדו כי יוס מזכיר ש אלוהיו וכל מעשיו וכל הצלחתו מייחס יוס
לא לכוחו ,לא לעוצ ידו – כי א לאלוהיו .אולי יתמהו הלומדי ויחשבו – מתו
תפיסה מוטעית הרואה בדרש ניגוד לפשט במקו לראות בו שכבה עמוקה יותר של
הפשט – מניי לחז"ל דבר זה ומה ראו לשי בפי יוס בהיותו בבית המצרי את
ה'בעזרת ה' ' ואת ה'א ירצה הש' של דורות מאוחרי? ואול מיד ניווכח שלא
עשו כא חז"ל אלא מה שמתפקידו של כל פרש אמת לעשותו – ה עיינו בכתובי
בעי פקוחה ,ה קראו בתשומת לב את כל אות הפסוקי שבה נמסרי דברי
יוס בדבור ישיר ]כא מובאי ומבוארי שלושת הפסוקי האלה" :וחטאתי
לאלהי" )בראשית ל"ט ,ט(" ,הלוא לאלהי פתרני" )ש מ' ,ח( ו"בלעדי אלהי
יענה את שלו פרעה" )ש מ"א ,טז([ .א כ בעקבות הכתוב אמרו חז"ל מה שאמרו
ולא 19...Ì·ÏÓ

בעלי הפשט – רשב" ,ראב"ע ,רד"ק ור' יוס בכור שור – אינ אומרי דבר על
הפסוק הזה ,ושתיקת מעידה עליה שה הבינו אותו כמשמעו ,וראו בביאור
המדרשי פרשנות יתר ,שאינה מצריכה את התייחסות .ואילו רמב" מצא לנכו
להסתייג ממנו במפורש' " :כי ה' אתו – ש שמי שגור בפיו' – לשו רבנו שלמה,
ואינו נראה .אבל 'וירא אדניו כי אלהי עמו' – כי יצליחו מעשיו בכל עת יותר מכל
אד ,וידע כי מאת האלהי היא לו .וכ' :ראה ]בנוסחנוָ :רא[ ראינו כי היה ה' עמ'
)בראשית כ"ו ,כח(" .על ההשוואה המשכנעת הזאת ע דברו של אבימל מל גרר
ליצחק אפשר להוסי ג את ההשוואה ע דברו של לב לנוכח הצלחתו המופלאה
של יעקב" :נחשתי ויברכני ה' בגלל" )ש ל' ,כז( .אול נחמה החליטה להתעל מ
הדמיו הזה בניסוח ובנסיבות ,ככל הנראה משו שהביאור הפשטי נראה לה פשוט
מדי )כלומר :טריוויילי( .לעומת זאת קס לה המדרש משלוש בחינות :מבחינה
פרשנית ,בכ שהוא מגלה ממד חדש ומפתיע בפסוק; מבחינה חינוכית ,בכ שהוא
ש את יראת השמי של יוס הצדיק כמופת לנו; ומבחינה דידקטית ,בכ שהוא

 .19נ' ליבובי )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .290
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מאפשר לרומ את הקריאה המדוקדקת של חז"ל )ושל רש"י ההול בעקבותיה(
החושפת את 'עומק פשוטו של מקרא'.
20
ואכ כאשר נחמה כותבת" :פשטני מיישבי קושייתנו בפשטות" ,או:
"מפרשי רודפי הפשט עוברי עליו ]= על הכתיב החריג[ על נקלה" 21,היא דוחה את
פירושיה בגלל פשטות ושטחיות ,מקרבת את המדרש בגלל עומקו ועושרו
ומשתדלת להוכיח את יתרונו הפרשני .כ ,למשל ,היא עושה כשהיא משווה את
ביאוריה של רש"י ורשב" לשמות ג' ,יא:
הנה לפנינו ראיה גדולה עד כמה עלול הראציונליסט ]הכוונה לרשב"[ ,המשתדל
לרדו אחרי פשוטו של מקרא ומתרחק מכל מדרש ומכל דרשנות ,להחטיא את כוונת
הפסוק ולהתרחק מעומק פשוטו .אמנ יכול הרשב" לטעו על פירושו של רש"י
זקנו )אשר כמוב נגדו מכווני הדברי' :הראשוני ממני לא הבינו בו כלל וכלל'(,
שאי סדר המלי בפסוק הול את דעתו ...א אי זו טענה חזקה .לעומת זה – מה
גדולה הטענה שיש לטעו נגד פירושו של הרשב"!] ...ובסו טיעונה היא מכריזה[:
וכמה עולי עד לאי ערו על דברי הפשט הרשב" כא דברי מורנו רש"י] ...והריהי
מסכמת [:נראה שזה ורק זה הוא פשוטו של מקרא22...

בדבריה אלה חולקת נחמה על עצ ההפרדה העקרונית שהפרידו "רודפי הפשט"
)שה בעיקר רשב" וראב"ע( בי הפשט והדרש ועל ראיית אות כמתודות
מקבילות ,ומאמצת את דרכו של "מורנו רש"י" )ובמידה רבה ג של רמב"( שלפיה
הפשט והדרש ה שני קצוותיו של רצ אחד ,שבו הדרש ממש נחו לעתי קרובות
כהשלמה של הפשט .מכוח ההפרדה החדה בי שתי דרכי הפירוש הגיעו רשב"
וראב"ע להישגיה הגדולי בפרשנות הפשט ,ומכוח הקירוב החוזר של שתי הדרכי
פשטותיה של נחמה ה אכ רביהשראה ועתירי לקח ,א לא תמיד עומדי במבח
המחמיר של דר הפשט .שאול ליברמ צדק ,א כ ,רק באופ חלקי ,כאשר שיבח
אותה על ש'צמצמה את הפרשנות לדיסציפלינה מדעית' .ואכ לא זאת הייתה
מטרתה העיקרית23.
בנאו חגיגי שנשא אפרי אלימל אורב במלאות עשר שני להופעת של
'הגליונות' ,הוא הפציר בנחמה להפנות את יכולתה הפרשנית הגדולה לכתיבת פירוש
חדש לתורה ,שהוא צור הדור:
.20
.21
.22
.23

ש ,עמ' .291
נ' ליבובי )לעיל ,הערה  ,(8עמ' .146
נ' ליבובי) ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ· ÌÈ˘„Á ÌÈÂÈÚ ,לעיל ,הערה  ,(9עמ' .5654
ראו על כ בהרחבה אצל מ' פרנקלÍ"˙‰ „ÂÓÈÏ· ‰Î¯„ – ıÈ·Â·ÈÏ ‰ÓÁ Ï˘ ‰˙¯Â˙ ,
 ,Â˙‡¯Â‰·Âתל אביב  ,2007העומדת על המתח הדיאלקטי בשיטת נחמה בי הנאמנות לפשט,
מצד אחד ,לבי המחויבות להלכה )עמ'  ,(7675מלאות הכתובי ועושר )עמ' (143139
והרבקוליות של המקראות ,מצד שני )עמ' .(163 ,150149
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אול ע כל מעלותיה של הגליונות אי ה יכולי למלא את תפקידו של הפירוש
החסר לנו .החיטוט ,החיפוש ,והדיוק בדברי המפרשי מרחיק אותנו לפעמי מ
הכתוב עצמו ...לא רק פסוקי קשי טעוני פירוש ...זקוקי אנו לפירוש שית לכל
פסוק את פשוטו הטוב ביותר .לא פירושי זה על יד זה ,אלא זה בתו זה ]ר"ל לא
גיבוב של פירושי אלא שילוב בתפיסה כוללת[ ...דר' נחמה ליבובי יכולה וצריכה
לתת לנו את הפירוש החסר לנו ,הוא יהיה פרי עמלה בגליונות ,אלא שעליו לתת לא
את השאלות כי א את התשובות24...

בדבריו אלה השכיל אורב להציב בפני נחמה את שלוש הדרישות ,שבלעדיה ייבצר
ממנה לכתוב פירוש לתורה :א .להמיר את הצגת השאלות במת תשובות; ב .לוותר
על ההבעה העקיפה באמצעות דברי המפרשי ולדבר בגלוי בקולה שלה; ג .להפסיק
את ההתמקדות בפסוקי נבחרי ולהתייחס לטקסט המקראי בשלמותו וברציפותו.
א מעיני אורב נעלמה העובדה ,שבכ הוא דורש ממנה לא פחות מאשר לנטוש את
דרכה הייחודית הטבועה בחותמה האישי ,וזאת היא לא רצתה ולא יכלה לעשות.
ואכ היא נענתה בהיסוס רב א ורק לדרישה הראשונה ,ובמקביל לכתיבת ה'גליונות'
היא החלה בפרסו ה'עיוני' 25שבה היא התעלמה מ הדרישה השנייה והשלישית,
והמשיכה ה בהיצמדות למפרשי ,ה בקיטוע לפסוקי נבחרי .בעשותה זאת היא
לא רק נמנעה מלהיענות לאתגר הגדול של כתיבת פירוש משלה לתורה ,אלא ג
מנעה את עצמה מלעסוק במישרי בחקר הסיפור המקראי .ואכ ,שתי התרומות
הבולטות שלה בתחו הזה – 'מבנה החזרה' וחקר הדיאלוג – ה בגדר של יוצא מ
הכלל המוכיח את הכלל ,שכ ה הושגו מכוח טיפולה הישיר בסוגיות הנידונות ,תו
זיקה מועטת אל המפרשי26.
 .24א"א אורב' ,למקרא ה"גליונות לפרשת השבוע" ' ˙ÂÈÚÓ ,ד ,תשי"ד ,עמ' ) 5855נוסח מורחב
של מאמר שהופיע בעיתו  ,‰ÙÂˆ‰כ"ו בתשרי תשי"ב ).(26.10.1951
 .25בהקדמה לעיוני בדברי )נ' ליבוביÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ˘¯Ù ˙Â·˜Ú· – ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ ,
 ,ÌÈÂ¯Á‡‰Âירושלי תשנ"ד( היא כותבת ,שהסכמתה לחבר את העיוני בבראשית )לעיל,
הערה  (7נראתה לה בשעתה כוויתור על העיקרו לדרוש "מאמ רב מ הלומד בעיו מדוקדק
בקריאת התורה ומפרשיה ופתרו בעיות בהבנת" לטובת ההתחשבות "במי שרוצה להכיר
במקצת ]![ את תורתנו לאור מדרשי ומפרשי מדורות שוני מתו קריאה שוטפת".
 .26ראו :ע' פריש' ,פרק במשנת נחמה – על "מבנה החזרה" בסיפור המקראי' ,בתו‰ÓÁ È˜¯Ù :
)לעיל ,הערה  ,(6עמ'  ,323313הסוקר ,מנתח וממיי את הדיוני המרובי ב'מבנה החזרה'
הפזורי בחמשת כרכי ה'עיוני' ,שבה נחמה עוקבת אחר התפקיד ההבעתי )אקספרסיבי(
שיש במקרא לחזרה על אותו עניי תו שינויי גדולי וקטני .לא זו בלבד שבדיוני אלה
היא ממעטת יחסית להסתייע בפרשנות הקלסית ,אלא שבדיו אחד היא א #נשמעת
כמתנצלת על כ" :ומפליא הוא שלא עמדו על כ מפרשי ימי הביניי – ג אלה הרגישי
כל כ לכל שינוי בלשו ,לכל סטיה מ הצפוי" )נ' ליבובי ,˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ· ÌÈ˘„Á ÌÈÂÈÚ ,לעיל,
הערה  ,9עמ'  .(72יחד ע זאת היא מסתייגת בחריפות מאות מפרשי שלא היו רגישי
לתופעה זו" :אנחנו לא נאבה ולא נשמע לדברי הראב"ע וההולכי בדרכו ,כגו הרד"ק ור'
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לאור כל אלה לא אוכל להסכי להערכתו של משה ארנד" :אכ ,נחמה לא עסקה
ב'מחקר המקרא' כפי שמביני מונח זה הרבה מחוקרי ימינו ,שלא כול יודעי
בטיב של מדעי הרוח .די לנו שנקבע ,כי לעניות דעתנו אי ספק שהיא תופסת
מקו כבוד בי פרשני המקרא של עמנו" 27.נחמה ויתרה במודע על הכתר הזה
ונאמנותה לעצמה ולייעודה היא תהילתה .בחמישי וחמש השני שחלפו מאז
שאפרי אלימל אורב השמיע את בקשתו באוזני נחמה ,קמו בישראל ובתפוצות
חוקרי מקרא שמילאו במידה רבה את החסר הזה וחיברו פירושי 'חדשי' לרבי
מספרי המקרא .ואילו נחמה כתבה את מה שרק היא יכלה לכתוב – ספר לימוד
מופתי ללימוד התורה.
Â‰ÈÚ˘È Ï˘ ˙Â˘¯„‰
באחת משיחותינו שעסקו במהותה של ההלכה ,טענתי כלפי ליבובי שדבריו אינ
מבוססי על המקורות והצעתי ,שלפני קביעת עמדה כלשהי בנושא הנידו נעיי
במקורות .דברי אלו הרגיזו אותו כהוג והוא הגיב כלפי' :אז אתה פילולוג ואינ איש
חושב'28.

אבי שגיא רואה בתגובה הזאת של ליבובי פרדוקס ,שהוא ,לדעתו ,אחד המאפייני
של האיש ושל הגותו" :כ משקפי אפוא דבריו את המתח הפרדוקסלי בי מגמתו
הכללית לתיאור העול היהודי הנתו לבי מחויבותו העמוקה למחשבה
יוס #אב כספי ,החושבי שאי כל משמעות לשינויי אלה )ג א ה הבדלי גדולי
וניכרי ,ואי צור לומר כשה דקי( .ראב"ע קובע אפילו כלל ,שאי לשי לב להבדלי
כאלה ,כי לדעתו 'משפט אנשי לשו הקודש' בבוא לחזור על איזה סיפור 'שומרי הטעמי,
אבל לא המלות' ,ולא חש ולא הרגיש הראב"ע שאי 'טע' מחו למלה ,ובשנות המלות א
במעט א בהרבה מיד שינית 'הטע' .וא #על פי שרגילי לראות דוקא בראב"ע ,ברשב"
וברד"ק את הפשטני ,אנו לפי דרכנו ,לא נראה מסימני הפשט באיהתחשבות זו במלה
]ו[בהעדר תשומת לב לשינויי דקי שבסגנו .וההול בדר זו מאבד טובה הרבה ,ואינו
פוקח עיניו לראות בעימקי הדברי" )נ' ליבובי ,לעיל ,הערה  ,7עמ'  ,366הערה .(7
בעוד שתרומתה לסוגיית 'מבנה החזרה' היא ,כאמור ,מפוזרת ,תרומתה לחקר הדיאלוג
המקראי מרוכזת במאמר 'ויאמר ...ויאמר' )נ' ליבובי' ,ויאמר ...ויאמר' ,בתו,‰ÓÁ È˜¯Ù :
לעיל ,הערה  ,6עמ'  ,(502495שנמצא בעיזבונה בצורת מכתב אישי לאד דובר גרמנית,
ודומה שהיא לא טרחה לפרסמו בגלל חריגותו .ואכ ,לא זו בלבד שבמאמר לא נזכר שו
מפרש מ הראשוני ומ האחרוני )פרט לאזכור אחד של ֶבנו יעקב( ,אלא שהיא א #מנסה
למזער את תרומתה להבנה בלתיאמצעית של המקרא" :נדמה לי שבעזרת החונ לאד דעת
נתגלה לי פרט קט הגנוז בקמטי הדיאלוג התנ"כי ,נרמז בו ואינו כתוב בו במפורש" )ש,
עמ'  ,(495ובשנית" :ואול כא אני מגיעה ל'תגליתי' " )ש ,עמ' .(497
 .27ארנד )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .47
 .28א' שגיא' ,פתח דבר' ,בתו :הנ"ל )עור( ,Â˙Â‚‰Â ÂÓÏÂÚ – ıÈ·Â·ÈÏ Â‰ÈÚ˘È ,ירושלי  ,1995עמ'
.11
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העצמאית" 29.בר ספק רב בעיניי א ליבובי עצמו חש שהוא נתו במתח הזה וא
הוא ראה בו פרדוקס ,וזאת משו שהייתה פתוחה לפניו דר אחרת ,לא פילולוגית,
לגשר בי מחשבתו העצמאית והמקורית לבי המקורות שהוא ראה את עצמו מחויב
להסתמ עליה – הלוא היא הקריאה הדרשית.
טיב המדרשי המובהק של ה'שיחות' בא לידי ביטוי מובהק בהעדפה הברורה של
ליבובי את ריבוי הפני של הכתובי ואת העושר הפרשני השופע על פני
ההצטמצמות בחדמשמעות פשטית .כ ,למשל ,רואי בעלי הפשט בתקבולת
השירית צורה סגנונית ,המחייבת את המפרש להישמר מלהבי את האמירה הכפולה
כשני היגדי )כפי שמעיר ראב"ע בפתח שירת האזינו" :והנה הטע כפול ,כדר כל
הנבואות לחיזוק ]ר"ל להדגשה[ – דברי ל"ב ,ב(" .ואילו ליבובי מתפעל מ"דורשי
המקרא ומפרשיו היודעי שאי במקרא דבר ֵריק" ומוצאי דיוקי משמעות ה
בהבדל שבי 'האזנה' ו'שמיעה' ,ה בסדר ההפו של שני הפעלי האלה בכתוב
הפותח את נבואת ישעיהו" :שמעו שמי והאזיני אר " 30.ואכ ליבובי מטעי
וחוזר ומטעי את החשיבות העקרונית שיש ה לעושר הבלתינדלה שבמקראות
גופ ,ה לחילוקי הדעות הקיצוניי לגביה במדרשי ובפירושי .טיפוסיי לכ
דבריו בראש פרשת וזאת הברכה:
הדברי הנפלאי והמופלאי שנאמרו בעני זה ]בתורה עצמה[ ניתני להבנות
ולפירושי שוני ,ותיקצר היריעה מלהעלות בכתב או בעלפה את ההסברי,
ההבנות ,הכוונות והרמזי המרובי שניתלו בפסוקי סדרה זו .ומתו שפע העניני
נעמוד על פרטי אחדי ,בה מתגלי ההבדלי בגישות השונות בעולמה של
הכשרה לגבי דברי תורה31.
האמונה ֵ

בעוד שהפשט הוא תלוי ֶהקשר ,הדרש חופשי ממגבלה זו ויכול להעשיר את הכתוב
על ידי קיטועו מהקשרו הרחב ,המידי וא התחבירי .אמנ ,כאשר הקיטוע הזה הוא
קיצוני מדי לטעמו של ליבובי – למשל במדרש על הפסוק "אלה תֹלדות יעקב יוס
ב שבע עשרה שנה היה רֹעה את אחיו בצא" )בראשית ל"ז ,ב( – הריהו מביע
הסתייגות קלה בטר יאמ את תוכנו:
המדרש עושה כא מעי בדיחה ]ר"ל מעשה שנינות[ ואי הוא מביא את הפסוק
בשלמותו ,אלא קוטעו בארבע מלותיו הראשונות ,כדי לחבר יחד את שמות האב
והב 'יעקב יוס' ,מתו מגמה להעמידנו על הצדדי הרבי השווי והזֵהי בקורות
חייה של יעקב האב ובנו יוס ,אות הבאנו בעיוננו על סדרת 'וישב'32.

.29
.30
.31
.32

ש.
י' ליבובי )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .928
ש ,עמ' .939
ש ,עמ' .173
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א בידיו של ליבובי עצמו הקיטוע הוא כלי פרשני מרכזי )א כי לאו דווקא מודע(.
כ ,למשל ,מתמודד ליבובי ע הפרשה העגומה של צוואת דוד לשלמה )מל"ב ב',
אט( בכ שהוא מחל ממנה את הלימוד החשוב ,שהשלטו משחית אפילו את
המעולה שבמלכי .כדי לעשות זאת הוא ד א ורק בעניינו של יואב )ולא בעניינ
של שמעי ב גרא ובני ברזלי הגלעדי( ,וג מתעל לגמרי מ המסגרת הספרותית
שבה נמסרי דברי דוד לשלמה ללא כל הסתייגות מאופיי הנקמני )בניגוד להוקעה
החריפה של חטאיו באוריה החתי ובבת שבע(:
...ואילו בסיפור ההפטרה שאנו קוראי ,מתו המגמה למנוע סכנה כלשהי הנשקפת
למלכות שלמה ,מצווה דויד את בנו שלמה להרוג את יואב ,שהיה כאמור נאמנו של
אדוניהו ]מה שאיאפשר לטעו לגבי שמעי[ ...בספרי 'שמואל אב' ובתחילת 'מלכי
א' מפורטי מעשי דויד המל באוביקטיביות גמורה ,ללא טשטוש ,חיפוי או איפור,
על כל הגדולות שעשה ,לרבות הפשעי והכשלונות בה ניכשל ,וכ מה שעשה
לתיקו כשלונות אלה ...בדבריו האחרוני בעת פטירתו ,ההוראות שנות דויד לבנו
שלמה נושאות אופי ,כפי שראינו ,של חישובי פוליטיי ,וה ג מבוצעות בצורה
המקובלת בי מחסלי חשבונות ,ולעינינו נחשפת אמת גדולה מאד .כל מל או בעל
שלטו ושררה בקרב בני אד באשר ה בני אד ,ואפילו בישראל זרע אברה יצחק
ויעקב ,ג א הוא קרוי 'משיח אלוהי יעקב' )שמ"ב כ"ג ,א( הריהו נעשה רשע בכורח
א ָחיו .לא תיתכ מלכות שאיננה רשעות33...
שלטונו על ֶ

אי למדרש קיו ללא חירות מתודולוגית מופלגת ,אשר אחד מביטוייה הקיצוניי
היא מידת הגימטרייה .ליבובי מרבה להביא גימטריות של 'בעל הטורי' ,בי מתו
התפעלות אמת מ התחכו שלה ובי מתו הזדהות ערכית עמוקה .דוגמה לגישה
הראשונה משמשת הערתו בשולי פרשת קניית מערת המכפלה" :בעל הטורי
בשנינותו ובעינו החדה מוצא ,כי בפסוק בו נסתיימה העיסקה ובוצע התשלוֵ ...ש
'עפרו' מובא הפע בכתיב חסר – 'עפרֹ' העולה בגימטריא  400כמיספר השקלי
שקיבל על פי דרישתו" 34.דוגמה לגישה השנייה משמשי דבריו בפרשת תולדות על
הכתוב "ויקרא שמו ֵע ָשו" )בראשית כ"ה ,כה(:
דבר שהוא ספק חידוד ספק רעיו עמוק מאוד ,מוצאי אנו אצל 'בעל הטורי' ,שבי
התבטאויותיו פזורות לפעמי הערות עמוקות מאוד .הוא מוצא כי ' ֵע ָשו' שווה
בגימטריא 'שלו' ,וכל אחת משתי מילי אלה עולה  376והחישוב מדויק' 35...בעל
 .33ש ,עמ' .190189
 .34ש ,עמ'  ;94וראו ג :עמ' .829 ,430
 .35ליבובי אכ בודק את נכונות של כל הגימטריות שהוא מביא בש 'בעל הטורי' ,וכאשר
הוא מוצא הפרש של יחידה אחת הוא מעיר על כ בכובד ראש גמור ,משל מדובר בסטייה
תקנית מחוקי הסטטיסטיקה" :יצוי כי 'וזאת הברכה' עולה  ,646ואילו 'זו היא התורה' עולה
 ,645אול מחשבי גימטריאות כבר העמידונו על כ ,שסטייה ביחידה אחת אינה מעכבת,
והיא מצטרפת לחשבו הכולל" )י' ליבובי ,לעיל ,הערה  ,5עמ'  .(939ואילו נחמה נהגה לצטט
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הטורי' חוזר על רעיו זה פע נוספת במקו בו מוצג נושא השלו בכל עוזו –
בברכת הכוהני )במדבר ו' ,כו( ...וג ש הוא מציי כי 'שלו' בגימטריא עולה
'עשו' ,אלא ההסבר הנית לחפיפה של שני שמות אלה הריהו שונה בשני מקומות
אלה .בסדרת 'תולדות' אומר 'בעל הטורי'ֵ ' :ע ָשו בגימטריא שלו ,שאלמלא שמו
שהוא שלו היה מחריב את העול'; כלומר ,למעשה צרי היה עשו להחריב את
העול ,כפי שנאמר עליו בברכת יצחק 'ועל חרב תחיה' ,אול כדי ל ַמ ֵק את
החומרה שבדבר זה ,נית לעשו ג הש 'שלו' .אול הרבה יותר עמוק הוא ההסבר
שנות 'בעל הטורי' במקו השני ,בו הוא אומר' :שלו בגימטריא ֵע ָשו ,הוי מקדי
שלו לכל אד ואפילו בשלו לנוכרי'; וכאמור מדובר כא ב'ברכת הכוהני' ,משמע
– ברכת השלו לישראל איננה שלמה ,כל זמ שלא יהיה שלו ג על עשו .נית
לומר בסיכו ]שיש בו ג הרחבה[ כי בסדרה זו הגימטריא של עשו היא 'שלו' כדי
לרס את עשו ,ואילו ב'ברכת הכוהני' הגימטריא של עשו היא 'שלו' ,כדי שידע ע
ישראל עד כמה מצ! ֶוה הוא על השלו ,וכי לא יהיה לישראל שלו ,כל עוד לא יִ"#
שלו בי יעקב לבי עשו36.

ליבובי הטיב לדעת שבתחו של פרשנות המקרא הוא איננו בעל מקצוע אלא
חובב ,וא הודה בכ בפה מלא בדברי הסיו שאמר בתו שבע שנות השידורי:
"מ הראוי לציי כי אני לא לימדתי תורה וג לא נתכוונתי ללמד תורה ,וכל שיחותי
לא היו אלא בגדר הרהורי על פרשות השבוע ,בה תליתי כמוב את הרהורי
לבי" 37.בהמש דבריו הבחי בי "משוחחי" לבי "מרצי" ,ובכ הוציא את
ה'שיחות' שלו מתחומה של פרשנות התורה המקצועית )ואגב זאת ג הג עליה
מפני ביקורת פילולוגית( .כ אמר ג בפתיחה לפרשת כי תצא" :מתו שפע עצו זה
אנו נלקוט לנו פרטי אחדי ,אות נבחר כמעט באופ שרירותי ,לתלות בה כמה
הרהורי ,לרבות עיוני שניתוספו עליה עלידי בעלי מדרש ואגדה ,פרשני ומורי
הלכה" 38.ב'תליית הרהורי' בכתוב אי כל פסול ,מפני שזו דרכ של בעלי המדרש
מאז ומעול להסמי את רעיונותיה על הכתובי ,ו"שערי הדרוש לא ננעלו"39.
אמנ דומה שלפשט יש בעיניו יתרו עקרוני ,שכ לעתי )רחוקות( הוא מדרג

.36
.37
.38
.39

את הפירוש הארו לתורה של 'בעל הטורי' ,והעירה בזלזול מוסווה למחצה ,שבחומשי
שלנו נדפס "קיצור ממנו )הכולל גימטריאות ופרפראות(" )נ' ליבובי ,לעיל ,הערה  ,8עמ'
 .(63בחמשת כרכי ה'עיוני' היא מתייחסת פע אחת בלבד לגימטרייה שלו ,תו ציו שרש"י
דייק בגימטרייה של "כושית" = " = 736יפת מראה" )במדבר י"ב ,א( ,בעוד ש"בעל הטורי
אומר' :הכשית' – בגימטריא 'יפת מראה' – ולא דייק )הכשית – ) "(735ש ,עמ' .(159
ומסתבר שהיא לא הכירה בתוקפו של הכלל הנזכר.
י' ליבובי )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .110!109
ש ,עמ' .955
ש ,עמ' .859
ש ,עמ' .1
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מדרשי ופירושי לפי מידת קרבת לפשט 40.א לא זו בלבד שקביעות אלו ה
אינטואיטיביות ובלתימנומקות ,אלא שהאפיו של פירוש כ'דרש' איננו מונע בעדו
להתפעל מתוכנו 41.כ ,למשל ,אי הוא יכול להסתפק בקביעה ש"כולנו מביני שהיא
דברי דרוש" 42,בבואו לצמצ את הנזק האמונימוסרי הנגר ,לדעתו ,על ידי
השימוש הרווח בפירושו של רש"י לפסוק הראשו של התורה "לסיפוק צרכי
ואינטרסי לאומיי ,מדיניי אקטואליי"; 43והריהו טורח להראות שפירושו זה של
רש"י הוא פרפרזה מרדדת של מדרש בבראשית רבה ,שמ הראוי להשוותה ע
המקור .ובעוד שפירוש רש"י ,שלפיו "הקדושברוהוא הוא בעלהבית והוא נוהג
כמי שעושה בתו שלו" 44,יכול לסייע לנציג ישראל בארגו האומות המאוחדות להג
על זכות היהודי על ארצ ,מוצא ליבובי במדרש את האמת הנצחית ש"אי לשו
אומה שו זכות על שו אר  ,שהרי – 'לה' האר ומלואה' )תהילי כ"ד ,א("45.
כשמחתו במדרש הזה כ שמחתו בשפע הפירושי )רוב של קודמיו ומיעוט
שלו( שהוא מביא תו ביטחו גמור שמשנתו העיונית היא המשכ הראוי והמהימ.
כאשר הוא מדבר מתו שכנוע רב על "האמת הגדולה" ,הכתובה בתורה ונשנית
ב"מאמרי חז"ל ומדרשי אגדה רבי" 46,ברי שהוא סמו ובטוח שאמת זו אכ כתובה
ש ,ושהיא איננה בגדר של 'הרהור' שלו שהוא תולה בכתוב או בגדר של
'אילוסטרציה' בעלמא )כפי שהוא נהג לסייג את האסמכתות שציטט בהרצאותיו.(47
כ למשל ,הוא מוצא ללא שו היסוס ופקפוק בכתוב רב החשיבות שבפרשת ציצית:
"ולא ָתת*רו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ אשר את זֹני אחריה" )במדבר ט"ו ,לט(,
את אחד מעיקרי התאולוגיה שלו:
א נחזור ונתבונ פע נוספת בפסוק ...ניווכח כי ראשיתו של צו זה' :ולא תתורו
‡ ,'ÌÎ··Ï È¯Áהרי זוהי שלילת גישתו של קאנט המכוו את האד אל לבו ואל מה
שהוא מכנה 'החוק המוסרי' השוכ בו בעצמו; ואילו חלקו הנותר של הצו' :ואחרי
עיניכ' )כלומר :ולא תתורו ג ‡ ,(ÌÎÈÈÚ È¯Áזוהי שלילת דרכו של סוקרטס ]המכוו
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47

ראו למשל ש ,עמ' .172 ,151 ,23 ,1716
ראו למשל ש ,עמ' .905 ,772
ש ,עמ' .5
ש ,עמ' .4
ש ,עמ' .3
ש ,עמ'  ;4ובשנית וביתר הרחבה בעמ' .772767
ש ,עמ' .269
כדבריו בהרצאה ב'סימינריו ללימודי היהדות' שנער בחיפה בשנת " :1953ציטטות והבאות
דברי מ המקורות לא ישמשו אסמכתא או ראיה אלא אילוסטרציה בלבד .לצרכי דיוננו אנו
רשאי להדגי את מה שיש בדעתנו להגיד ע"י דברי מתאימי מ המקורות ,תו ידיעה
ברורה שהמקורות מכילי ג דברי המבטאי השקפות ודעות אחרות ,ואפילו מנוגדות
לאלו" )י' ליבובי ,Ï‡¯˘È ˙È„ÓÂ È„Â‰È ÌÚ ,˙Â„‰È ,לעיל ,הערה  ,2עמ' .(13
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את האד אל מראה עיניו בהבנת המציאות[ .עוד נית לומר כי טעמ ונימוק של
שתי שלילות אלה נית בפסוק ההמש שלאחר מכ) 'ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡' :ט"ו ,מא( .כא
עומדי אנו על התהו שבי תודעת מעמדו של האד בפני האד ,המתבטאת
·˙ ˙È˘Â‡‰ ¯ÒÂÓ‰ ˙¯Âה של סוקרטס וה של קאנט ,לבי תודעת מעמדו של
האד בפני אלוהי48...

זוהי אכ דרשנות תאולוגית במיטבה ,שתוקפה בעיני בעליה נובע מ ההתאמה
המושלמת שבי אמת דתית עילאית לבי מילות הכתוב במוב שיש לה בפינו כיו.
דוגמה נוספת לכ יש בדבריו על שני חלקיה של פרשת בשלח' " :בשלח' מספקת לנו
את ההוכחה הניצחת שהנס הריהו חסר כל משמעות דתית ,וג אינו יעיל מבחינת
האמונה ,שהרי עליו קראנו 'ויאמינו בה' )שמות י"ד ,לא( ,בעוד שהתמונה האמיתית
היתה הפוכה לחלוטי" 49.דומה שרק מי שהוא בעל חשיבה דיכוטומית כליבובי
ואמו כמוהו על החירויות הפרשניות שאפשרו לרמב" לזהות את הפילוסופיה שלו
ע 'סתרי התורה' ,יראה בתלונות של יוצאי מצרי על צמא למי ורעב ללח ובשר
במדבר "הוכחה ניצחת" לכ שקריעת י סו לא הותירה בלב רוש אמתי,
ושתיאור הנסי המופלאי ושירת הי המרוממת לא באו אלא להמחיש עד כמה
ה חסרי משמעות דתית של ממש.
אפשר ,ולעתי צרי ,לחלוק על הפרשנות הנחרצת של ליבובי ולראות בה
השלכה של רעיונותיו הגדולי על הכתובי 50,א איאפשר להקל ראש בעצמת
ביטחונו בכ שאמתו התאולוגית היא היא אמתה של התורה51.
.48
.49
.50

.51

י' ליבובי )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .675
ש ,עמ' .270
דוגמה מעולה לכ יש במרכזיות של פרשת העקידה בכתביו של ליבובי ,שעליה עמד ואותה
הטיב לנתח מאיר רוט בעבודתו הסמינריונית' ,י .ליבובי ופרשת "העקידה" בי הפשט
והדרש' ,אוניברסיטת בר איל ,רמת ג.
ביטחונו זה בא לידי ביטוי חזק ג בדבריו על עיקרו תאולוגי אחר – התקיימות נבואות
הנחמה והפורענות מותנית במילוי הדרישות האלוהיות .וכ הוא כותב על הפטרת 'נחמו':
"עיו מדוקדק וללא דעה מוקדמת בייעודי הגאולה ושיבת ציו ,שה למעשה תוכנ ועיקר
של נבואות 'שבעא דנחמתא'ְ ,יגַלה להפתעתנו את משמעות האמיתית ,בהיות משולבות
וכרוכות תמיד בהצגת דרישות ,ואלמלא היו כאלה היו חסרות כל משמעות דתית ,ונית היה
הא-ראקל ,מגידיהעתידות והמנחשי של עובדיהאלילי ,שהיו
ַ
להתייחס אליה כאל מעשה
קיימי מאז ימותעול ועד היו הזה .בניגוד לאחת מסברות חז"ל האומרת כי רק נבואות
פורענות יש וה אינ מתקיימות בגלל חזרה בתשובה שיש בכוחה לבטל את רוע הגזירה,
ידועה העובדה ממנה נוטי אנו להתעל ,שמוצאי אנו לא מעט נבואות נחמה שלא
התקיימו כלל ,וג בנושא זה קיימי דברי נמרצי בספרות התלמודית ,במדרשי
שייעד ירמיהו לאפרי ולעשרת השבטי ,ולרחל
ֵ
ובאגדות ,כגו על אות נחמות גדולות
אמנו המתבשרת על בניה העתידי לשוב ,אול אעפ"כ כולנו יודעי שהבני לא שבו,
ומלכות ישראל עברה ובטלה מ העול חר #כל הנבואות) "...י' ליבובי ,לעיל ,הערה  ,5עמ'
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˙ÂÎÂÙ‰ ˙ÂÓ‚Ó È˙˘ :‰ÓÈ˙Á
דרכיה של האח והאחות מקבילות ולעתי א משיקות ,א מגמותיה הפוכות:
נחמה ביקשה להעניק לגיטימיזציה מודרנית לפרשנות המסורתית ,ואילו ישעיהו
ביקש לקבל מ הפרשנות המסורתית לגיטימיזציה לתאולוגיה החדשנית שלו.
בהתא לכ ,אב הבוח להערכת הפשטות של נחמה היא מתודולוגית והרמנויטית,
ואילו אב הבוח להערכת דרשותיו של ישעיהו היא פילוסופית ותאולוגית .בדברי
שניה על פרשת ויל שזורה נימה טרגית .נחמה כותבת כדרכה ,באיפוק רב ,ש"על
כל הפרשה חופ משהו מעצבות הפרידה" ,וזאת בעיקר מפני שנסתתמו ממשה
מעיינות החכמה )על פי רש"י( ,ומפני שע מינוי יהושע הוא נעשה מיותר )על פי
מדרש רבה( .הלקח העקרוני שהיא מפיקה מכ הוא חינוכי" :כללו של דבר :אי חז"ל
רואי את משה רבינו כיצור על אנושי .אי הוא חלילה אלוה ולא ב אלוהי .לא
לחינ שמו חז"ל בפיו כמילי אחרונות בתנחומא ואתחנ ו' :נטל שתי ידיו והניח
על לבו ואמר לישראל 52," 'Ì„Â ¯˘· Ï˘ Â˙È¯Á‡ Â‡¯ :ואילו ישעיהו כדרכו ,רואה
שחורות ומילותיו כדרבנות:
את משה רבנו מלווה תחושת כשלו עמוקה ,שהרי הוא לא הצליח להעלות את דורו
לאותה רמה שנתכוו ,שיהיו ישראל זכאי לרשת את האר ,ולהיות בה 'ממלכת
כוהני וגוי קדוש' ,ושליחותו נכשלה ...כבר קראנו כיצד אומר משה לישראל את
הדברי הקשי – 'ולא נת ה' לכ לב לדעת ועיני לראות ואזני לשמֹע' )דברי
כ"ט ,ג( ,ובדבריו האחרוני כעת הוא אומר דברי לא פחות חמורי' :ה בעודני חי
עמכ ַמ ְמרי ֶה ִי ֶת ע ה' ,וא כי אחרי מותי' )ש ל"א ,כז(; והוא צופה את הפרת
הברית בידי ישראל ,ובעקבותיה – תגובת נטישה והסתר פני ,כנאמר' :ועזבתי,
והסתרתי ָפנַי מה ,ו ָהיָה לאכל ,ומצ 1אה& רעות רבות וצרות' )ש ,יז(...

הלקח העקרוני שהוא מפיק מכ הוא תאולוגי:
הלקח שנית ללומדו מכל האמור בדברי פרידה אלה ,משמעותו ברורה לכל המוכ
להודות באמת הגדולה .שו החלטה של האד איננה מושפעת מ המציאות
האובייקטיבית ,וא א תהיה גלומה בה 'אצבע אלוהי' ,לרבות 'קול אלהי חיי
מדבר מתו האש' )דברי ה' ,כג( ,אי בכל אלה כדי לעצב את אישיות האד ואת
דרכו האמונית ,אלא הדבר תלוי בהכרח בהכרעתו האישית של האד ואפס זולתה53.

שמא מותר לסיי בשאלה כפולת פני :א .הא לנוכח הלקטנות והדרשנות של
 .(147146וראו ג את דבריו המאלפי של זאב הרוי על "התנ" של ליבובי" )ז' הרוי,
'מקורותיו היהודיי של ליבובי' ,בתו ,Â˙Â‚‰Â ÂÓÏÂÚ – ıÈ·Â·ÈÏ Â‰ÈÚ˘È :לעיל ,הערה ,28
עמ' .(4139
 .52נ' ליבובי )לעיל ,הערה  ,(25עמ' .316313
 .53י' ליבובי )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .917916
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אחיה ,לא חשה נחמה אותה עצבות שבקוצר יד על שלא הצליחה להנחיל לו קצת
משמעת פרשנית? ב .הא לנוכח השמרנות התאולוגית והפוליטית של אחותו ,לא
חש ישעיהו תוגה עמוקה על שלא הצליח להדביק בה מעט מחשיבתו הרדיקלית
והתרסתו האמיצה?
שניה לא התייחסו זה לזה בכתביה ,ובכ הותירו לנו מקו לשער ,שההערצה
שה חשו זה כלפי זה הייתה כה גדולה ,עד שכיבדו את הזכות ואת הכורח של כל
אחד ללכת בדרכו שלו ,ולשל על כ בוויתור מודע על הישגי חברו .כמאמר
א ֶר ַר ָ!ה"54.
*נב ל ַעל ֶ
המשוררת]" :כל[ ִאיש ְ

' .54מנגד' ,בתו :א' מילשטיי )עור( ,ÏÁ¯ È¯È˘ ,פתח תקווה  ,1993עמ' .152
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