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  עמו� פריש
 

  פרק נו�פ במשנת נחמה: המילה המנחה

  מבוא

נחמה ליבוביצ ראתה את עצמה כמורה, לא כחוקרת, וזה גמ התואר היחידי הרשומ על 
חיבור המציג את גישתה באופנ תיאורטי, אלא  פר�מההיא לא  מצבתה: "מורה".

, ות העירה במקרימ מ�וימימ הער הפרשניואגב הדיונ  1ע�קה בפרשנות בפועל
עקרוניות. אמ נרצה להבינ את שיטתה, יהיה עלינו לעקוב אחר פעילותה ולנ�ות לגבש 
כללימ מתוכ כלל הפרטימ, תוכ שימת לב להערות העקרוניות השזורות בינ הפרטימ. 

 , נושא הנוגע ל�יפור המקראי'מבנה החזרה'את תפי�תה ל באשרעשינו זאת בעבר 
שיטתה, והוא יתייח� ל�וגיית המילה  כאנ נבקש להו�יפ פרק נו�פ בחקר 2.בלבד

זו אינה מוגבלת ל�יפור המקראי אלא מקיפה  בשונה מהנושא הקודמ, �וגיה 3המנחה.
את המקרא על �וגותיו השונות. נבקש אפוא ללמוד את תפי�תה של נחמה בנושא 
המילימ המנחות מתוכ עיונ בדּוגמות שהיא עצמה הציגה. נעמוד בעיקר על שאלות 

וממי ראתה עצמה מושפעת? באילו  פעה נחמה בעי�וקה בנושא זהושאלה: ממי ה
צורות נגלית המילה המנחה בעיוניה? מה, לפי גישתה, תרומתה של המילה המנחה 

  למ�ר המקראי?
מהי המילה המנחה? מרטינ בובר, טובע המונח, הגדיר אותו ככ: "בשמ 'מלה 

טכ�טימ או -טכ�ט או רצפמנחה' מציינימ אנו מלה או שורש לשוני, החוזרימ בתוכ 
 

ע"פ]  –פרנקל: "בשניהמ [ב�פרי העיונימ ובגיליונות לעיונ בפרשת השבוע  'השוו קביעתה של מ  .1
ניכרת המלאכה הקפדנית של העיונ במקורות היהדות דרכ שאלות אנליטיות למכביר, ללא כל 

אורטי. לעומתמ בחיבורימ קצרימ כגונ מכתבימ, מאמרימ ו'חוברות למורה' התייח�ות למישור התי
עיוני מעטות, ויותר משהנ - נחמה מתארת את 'גישתה'... ההערות המתייח�ות למישור התאורטי

תורתה של נחמה ליבוביצ: דרכה בלימוד התנ"כ מגלות טפח הנ מכ�ות טפחיימ" (מ' פרנקל, 
  . )23, עמ' 2007אביב  , תלובהוראתו

, בתוכ: מ' ארנד ואחרימ 'ב�יפור המקראי "מבנה החזרה"על  –פרק במשנת נחמה 'ראו: ע' פריש,   .2
 . 323- 313, ירושלימ תש�"א, עמ' פרקי נחמה: �פר זכרונ לנחמה ליבוביצ(עורכימ), 

 S. Peerless, Toעיונ קצר במילה המנחה במפעלה הפרשני של נחמה מופיע ב�פרו של פירל�:  .3

Study and to Teach: The Methodology of Nechama Leibowitz, Jerusalem-New York 2004, 
pp. 99-103 מובאימ שמ חמישה מקרימ של מילימ מנחות וכנ הערות הבהרה. יש לציינ שכל .

המילה המנחה '(ראו לקמנ), ואילו  'המילה המנחה התדירה'הדוגמות של פירל� הנ מה�וג של 
 אלא שאפ אינה כלולה בהגדרתו למילה המנחה.  ,אינה מודגמתלא זו בלבד ש 'הנדירה
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משמעות אחת של  –משמעות: המתחקה על חזרות אלה - טכ�טימ חזרה רבת- מ�כת
 4הטכ�טימ מתפענחת או מתבהרת לפניו, או, מכל מקומ, מתגלית לו ביתר שאת".

משמעית, ועיקר הערפול בה כרוכ במילימ "החוזרימ" ו"חזרה - הגדרה זו אינה חד
  5משמעות"?-ה הראויה ומה היא חזרה "רבתמה היא מידת החזר –משמעות" -רבת

בהגדרה הנדונה מצויה הבחנה הכרוכה בהיקפ הטק�טימ שבהמ מופיעה המילה 
טכ�טימ"). במקביל להבחנה זו יש מקומ -טכ�טימ... מ�כת- המנחה ("טכ�ט... רצפ

למיינ את המילימ המנחות לשני �וגימ עיקריימ (ולצדמ �וג שלישי שהוא שילוב 
האופנ והתדירות של הופעתנ בכתובימ. יש זיקה  –מת מידה אחרת שלהמ) על פי א

מ�וימת בינ שתי דרכי המיונ של המילה המנחה, אכ אינ ביניהנ זהות. במיונ המילימ 
, כלומר, 'התדירההמילה המנחה ' המנחות על פי תדירות הופעתנ נקרא ל�וג האחד

א נותנ דעתו לחפש הופעתה של המילה מושכת את תשומת לבו של הקורא, והו כמות
משמעות לחזרותיה התכופות של המילה, בדרכ כלל על פני רצפ טק�ט קטנ. ואילו 

; באיכותו, כוחו לא בכמותו אלא 'הנדירההמילה המנחה 'ה�וג השני, שאותו נכנה 
במקומ דהיינו, מילה נדירה מופיעה במקומ אחד, והקורא נזכר שהוא כבר נתקל בה 

משמעות לקישור הנוצר בינ שני פשר ונ�ות לחפש לאחר. נדירות זו גורמת לו 
לרוב מדובר בקישור בינ שני טק�טימ שונימ,  שבהמ מופיעה מילה זו.מקומות ה

בשני �פרי מקרא שונימ (ולא בהכרח להופיע להיות מרוחקימ זה מזה ואפ  העשויימ
קישור בינ שתי הופעות של המילה באותו טק�ט גמ אכ ייתכנ  6;�פרימ �מוכימ)

 מורכבתהות מצויה דרכ הופעה שלישית, העיקרי לצד שתי דרכי ההופעה 7ו.עצמ

 
, �גנונ במקרא- דרכו של מקרא: עיונימ בדפו�י, 'המנחה ב�יפורי התורה- �יגנונ המלה'מ"מ בובר,   .4

  . 284ירושלימ תשכ"ד, עמ' 
, , תשנ"ד�1דנ , '"מנחה- מלה"תכליתי במונח - בעיית השימוש הרב'אמית,  'השוו ביקורתה של י  .5

 ,Purpose “Leading Word” and the Problems of -‘The MultiY. Amit; בגר�ה אנגלית:37' עמ
p. 1019, 1989,  Prooftexts its Usage’,.  

המנחה אינו -השוו דברי ויי� בתארו את גישת בובר: "אכ, כאמור, תחומ פעולתה זו של המלה  .6
לשונ ִמרווחי. יש שביטוי נדיר... -על- לנופ-מוגבל בתחומי אותו ה�פר. בובר גמ מצביע על 'לשונ

ידי העלאתו על לב הקורא מתפענחת או מתבהרת -מזכיר בהישנותו טּכ�ט מרוחק, מנותק, ועל
, בתוכ: 'ב�וד שיח המקרא'לפניו משמעותו של אחד הטּכ�טימ או כוונת שניהמ כאחד" (מ' ויי�, 

רואה בחזרה כזו בינ �יפורימ שונימ ארמז ה). יש לציינ כי גמ גרו�מנ, 26, עמ' 4 לעיל, הערה, בובר
 , תלהעיצוב של ה�יפור המקראי גלוי ומוצפנ: על כמה מדרכי לשוני ולא מילה מנחה (י' גרו�מנ,

וכנ הוא מודה  ,ה כמילה מנחהאות מודה (שמ) בככ שבובר ורוזנצוויג ראו ,)119, עמ' 2015אביב 
עצמ קיומה של מילה מנחה לא תדירה, אמ כי בתוכ ה�יפור האחד: "לעתימ לא מ�פר החזרות ב

על מילה הוא שיהפוכ אותה למילה מנחה, אלא העובדה שמילה זו צדה את תשומת לבו של 
 ). 118עמ' שמ, הקורא..." (

לאברהמ על שיח בינ ה' -פעמיימ ב�יפור הדו 'משפט'תוזכר הדוגמה המרשימה של הופעת המילה   .7
(רק עוד פעמ אחת ב�פר כשמ  בעוד שבשאר �פר בראשית מילה זו נדירה מאודהשמדת �דומ, 
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משילוב של שתי קודמותיה: שני טק�טימ מלוכדימ מכוח מילה מנחה החוזרת ונשנית 
   8בהמ הרבה, ושניהמ מתקשרימ זה לזה מכוח העובדה שמדובר באותה מילה מנחה.

גמ זה בקיצור נמרצ!) נחמה (ו הבהירהמצאנו שלושה קטעימ פרוגרמטיימ שבהמ 
 9.'המילה המדריכה'היא עצמה קוראת לה לרוב  .את תפי�תה ב�וגיית המילה המנחה

בהציגה את המילה המנחה המקשרת בינ מלאכת המשכנ למעשה בראשית (ראו לקמנ 
הקדישה נחמה מילימ אחדות לתיאור כולל יותר של האמצעי ה�פרותי  ,דוגמה כג)

  מ הדברימ אחוזימ בדוגמה המ�וימת. וכה כתבה: ולפירוט חוקריו, אמ כי גמ ש

כבר חז"ל לימדונו את חשיבותה של כל מלה ומלה, והורונו להבינ הקבלות בינ שני מקומות 
השווימ בלשונמ אפ אמ מרוחקימ המ זה מזה ב�פר, בינ שתי מלות מפתח, בינ שני צירופי 

ג, בנו יעקב, קא�וטו, מאיר לשונ דומימ. בדורנו קמו כמה חוקרימ, בעיקר בובר ורוזנצווי
ווי�, שפיתחו שיטה זו וגילו על ידי ככ משמעויות שהיו גנוזות בינ קמטי המקרא ולא 

  10ראינונ.

ויי� על פרקי נחמה יחד עמ פרופ' מאיר נחמה הקטע השני נמצא ב�פרונ שהוציאה 
בעיונ בפרשת התשובה שבדברימ ל' המ מציגימ לקורא שלוש . וגאולה במקרא

  ממוקדות במילה המנחה. בהקדמה הקצרה למשימות אלה נאמר: משימות ה

 
 שמ י"ד, ז): האיש הֵמֵעז –" ֵעינ ִמְשָּפטעצמ כללי: בראשית מ', יג, ועוד פעמ אחת כשמ מקומ: "

ַאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת : "ה' מעיד עליוש" (י"ח, כה), הוא מי ִמְשָּפטַהשֵֹפט ָּכל  ָהָאֶרצ לֹא ַיַעֶשה לדרוש מה': "
), 4" (שמ, יט); ראו: בובר (לעיל, הערה ּוִמְשָּפטָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאַחָריו ְוָשְמרּו ֶּדֶרְכ ה' ַלַעשֹות ְצָדָקה 

יוצרת  רקכל מינוח שהוא אלא  הבהקשר ז. נחמה דנה בדוגמה זו, אכ אינה נוקטת 298-299 עמ'
, כבר ומשפטאת הקישור בינ מופעי השורש שפ"ט: "...מה שנאמר שמ, כי ילמד בניו לעשות צדקה 

עיונימ ב�פר בראשית: בעקבות פרשנינו  הארצ עצמו" (נ' ליבוביצ, משופטידרוש האב אותו כאנ 
  ).120והשוו עמ' , 131, ירושלימ תשכ"ז, עמ' הראשונימ והאחרונימ

על 'לדיונ במילימ מנחות על ב�י� חלוקה משולשת זו של דרכי הופעת המילה ראו: ע' פריש,   .8
עיוני , בתוכ: ר' כשר ומ' צפור (עורכימ), 'השתקפותה של המילה המנחה בתרגומי מקרא לאנגלית

. במאמר הנוכחי אני נוקט מינוח שונה מזה 251- 235גנ תש�"ג, עמ'  ו, רמת מקרא ופרשנות
ו לגבי �וגי המילה המנחה: התדירה (ָשמ: "בדרכ הליכוד"), הנדירה (שמ: "בדרכ הקישור") שבקודמ

דרכי  –והמורכבת (שמ: "בדרכ הליכוד והקישור"). המינוח החדש מבליט את עקרונ המיונ 
של המילה המנחה, בעוד שהמינוח הישנ ("הליכוד" ו"הקישור"), על אפ הה�ברימ  ההופעה

  המילה המנחה.תפקידי ת את הקורא כאילו המיונ מבו�� על להטעועלול המפורטימ, 
  .93הערה להלנ,  וראו בפירוט  .9

, ירושלימ תש"ל, והאחרונימבעקבות פרשנינו הראשונימ  עיונימ חדשימ ב�פר שמות:נ' ליבוביצ,   .10
  .348 עמ'
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צירופ מלימ או שורש החוזר ונשנה בפרשה או ביחידה �פרותית אחרת במקרא  :מקובלנו
פעמימ אחדות (באותה צורות או בצורות דקדוק שונות) מורה דרכ הוא בהבנת היחידה 

  11.'מלה מדריכה'דשימ בשמ ובתפי�ת רעיונה העיקרי. אשר על כנ גמ יקראו לו חוקרימ ח

  הקטע השלישי מופיע בעיונה בפרשת קורח (בהצגת דוגמה טז שתובא לקמנ):

כבר רבות עמדנו בעיונינו על חשיבות המלה החוזרת ונשנית במקרא בתוכ פרשה אחת 
(מה שנקרא בימינו בעקבות בובר ורוזנצוייג בשמ 'המלה המדריכה'). וכבר חז"ל העמידונו 

זרה זו על אותה מלה משמעות מיוחדת. אולמ בתשומת לב מיוחדת יש על ככ לראות בח
שיח. המלה הנזרקת אז ככדור - לעקוב אחרי המלה החוזרת (או צירופ המלימ החוזר) בדו

יש ומשמעותה קבלת מו�ר,  –העונה, ונזרקת בחזרה מנ העונה לפותח  מנ הפותח אל
�תירה, העמדת דיעה מול דיעה, לימוד לקח, ה�כמה, הרכנת ראש, ויש ומשמעותה ניגוד, 

  12...ואלמ יתכנ שיש בחזרה חיקוי עלוב לדברי הדובר הראשונ מתוכ לעג, ביטוי לחוצפה

שלושת הקטעימ שמצאנו מייצגימ את שתי דרכי ההופעה של המילה המנחה: הקטע 
הראשונ, שבו נחמה מדברת על "להבינ הקבלות בינ שני מקומות השווימ בלשונמ אפ 

המ זה מזה ב�פר, בינ שתי מלות מפתח", מתייח� למילה המנחה אמ מרוחקימ 
הנדירה, ואילו שני הקטעימ הבאימ, שבהמ מדובר על "צירופ מלימ או שורש החוזר 
ונשנה בפרשה או ביחידה �פרותית אחרת במקרא פעמימ אחדות" ועל "חשיבות 

תדירה. המלה החוזרת ונשנית במקרא בתוכ פרשה אחת", מתייח�ימ למילה המנחה ה
נחמה מו�יפה ב�ופו מילימ על חשיבות המילה  ,לאור הקשרו של הקטע השלישי

פרוגרמטיימ שיח. דברי נחמה בשלושת הקטעימ ה- המנחה התדירה במ�גרת הדו
כל אחד משני ה�וגימ של המילה המנחה שבהמ אנו מדברימ, האלה, שבהמ הגדירה 

שלא הציבה הגדרה אחת מעידימ בעליל על ככ שהייתה מודעת לשני ה�וגימ, אפ 
כוללת למילה המנחה, אשר במ�גרתה יופיעו שניהמ. לעומת זאת, ה�וג השלישי 

, אינו נזכר אפ לא באחד משלושת הקטעימ המבואיימ המורכבתהנדיר, המילה המנחה 
 לא מצאנו את נחמה) �עיפ ג(ראו להלנ, הללו, וגמ בגופנ של שתי הדוגמות שלו 

מובחנ �וג זה כחלק שנחמה לא הכירה ב נראה אפואמייח�ת אותנ למילה המנחה. 
  תופעת המילה המנחה.ב

מה עומד מאחורי החשבת המילה המנחה כי�וד משמעותי בהבנת כתובי המקרא? 
מ�תבר שהערכה זו הולמת את ההבחנה שציינ מאיר ויי� בינ הגישות ה�פרותיות 

הבחנה בינ החדשות לקודמותיהנ באשר להבנה ש"המהות חופפת את הישות, וכל 
קליפה ובינ גרעינ, בינ חומר ובינ צורה, היא פרי ניתוח והפשטה ומתנכרת 

 
 , אות א.16עמ'  , ירושלימ תשי"ח,בפרקי נחמה וגאולהשיעורימ נ' ליבוביצ ומ' וי�,   .11
, ירושלימ תשנ"ו, עמ' עיונימ ב�פר במדבר: בעקבות פרשנינו הראשונימ והאחרונימנ' ליבוביצ,   .12

222. 
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 14שפת השירה אינה רק אמצעי להעברת מ�ר אלא היא עצמה המ�ר. 13למציאות".
עיקרונ  – מכאנ נובעת חשיבותה הגדולה של כל מילה (וקל וחומר המילה החוזרת!)

כיצד לקרוא 'ש המאמר רה בראהמאפיינ את דרכה של נחמה, כפי המשתמע מתיאו
  :'פרק בתנ"כ

משותפ לכולמ... הרצינות אשר בה המ מתייח�ימ למלה הנה בכל זאת היה דבר אחד ...
נפצ -הכתובה, לכל מלה, לא רק למלה הגדולה הרוויה משמעות עמוקה, הטעונה חומר

ה הקטנה, רעיוני כמו 'קדושה', 'משפט', 'צדקה', 'ח�ד ואמת', '�גולה', אלא אפ למל- דתי
החיבור; אותו יח� של רצינות, אותו קשב מתוח -קשר, לו"ו- יח�, למלת-החיוורת, למלת

לא רק לחומר המלימ אלא אפ ל�דר המלימ, למבנה המשפט, לחזרה על מלימ, לכפל 
  15נאמר.-ולבלתי –במלימ שונות, לכל נאמר 

פרוזה. דברי ויי� התייח�ו לשירה, וכאנ עולה השאלה אמ המקרא הוא שירה ולא 
נותנת נחמה תשובה חיובית לשאלה זו, כשהיא  16'כי לא דבר ריק הוא מכמ'בעיונה 

" ַהִּשיָרה ַהּזֹאתומביאה את דברי רלב"ג, שההגדרה " 17מזכירה את "חכמי התלמוד"
רק על שירת האזינו אלא על התורה  ת(דברימ ל"א, יט [פעמיימ], כב, ל) אינה מו�ב

 .לתורה 'שירה'צי"ב, אשר גמ מנמק את התאמת המונח כולה. ומיד היא דנה בדברי הנ
שירה היא משומ שכול דבריה רוויימ רזימ ופ�וקיה  –בלשונה של נחמה: "התורה 

היא  18ותיבותיה זקוקימ לקריאה מדוקדקת, להתעמקות, לניתוח, לפירוש, לפיענוח".
   19ח).ממשיכה ומבהירה את חשיבותו של כל פרט מפרטי התורה (וראו לקמנ בדוגמה 

במכתב שכתבה לרב מקהילת יוצאי גרמניה, הזכירה נחמה במיוחד את בובר ואת 
  רוזנצוויג כמי שהשפיעו עליה (ועל אחרימ) בהכרת המילה המנחה וחשיבותה: 

 
 .21עמ'  ירושלימ תשמ"ז,, 3שיטת האינטרפרטאציה הכולייתהמקרא כדמותו: מ' ויי�,   .13
 . 18-23 ), עמ'6השוו: גרו�מנ (לעיל, הערה   .14
, ירושלימ תשנ"ה, עמ' ללמוד וללמד תנ"כ: א�ופת מאמרימ, 'כיצד לקרוא פרק בתנ"כ'נ' ליבוביצ,   .15

 . קד)-, ירושלימ תשי"ד, עמ' צנפש ושיר(המאמר פור�מ לראשונה בתוכ:  2
 , ירושלימ תשנ"ד, עמ'נו הראשונימ והאחרונימעיונימ ב�פר דברימ: בעקבות פרשנינ' ליבוביצ,   .16

343-347 .  
אינ בדברי נחמה מראה מקומ למאמר בתלמוד. ככל הנראה כוונתה למאמרו של רבא [רבה]: "אפ   .17

שהניחו לו אבותיו לאדמ �פר תורה, מצוה לכתוב משלו, שנאמר: 'ועתה כתבו לכמ את  על פי
 תובנמ 'שירה'המילה מאמר זה, ושימ האפשריימ להפיר. על פי אחד השירה'" (�נהדרינ כא ע"ב)

  כמתייח�ת לתורה כולה, כדברי רלב"ג והנצי"ב. 
 . 345, עמ' )16ליבוביצ (לעיל, הערה   .18
דומה שהדברימ נכונימ לגבי התנ"כ כולו ולא רק לגבי התורה, אכ נחמה (בעקבות דברי הנצי"ב)   .19

ה. יושמ לב לככ שבמובאה התוכפת מדבריה, אשר מתייח�ת למילה המנחה, מתמקדת כאנ בתור
" בתורההנרמזת באמצעותה  ...בתנ"כהיא פותחת בתנ"כ ועוברת לתורה: "כמה דברימ נכונימ 

נראה דוגמה של מילה מנחה נדירה, שאחד משני איבריה מופיע  להלנע"פ).  –(ההדגשות שלי 
 במגילת א�תר (דוגמה כב). 
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...אבל מה אעשה, ואני והרבה מורימ דתיימ למדו ממנו כמה דברימ נכונימ בתנ"כ, בייחוד 
עותה העמוקה הנרמזת באמצעותה בתורה. ואמ כי ומשמ Leitwort כל עניינ המלה המנחה

 'מידה כנגד מידה', וכנ 'נאמר כאנ... נאמר שמ...'גמ מדרשינו ראו את הפרינציפ הזה (
ועוד), אבל זכותו של בובר וביותר של רוזנצווייג, שהרחיבו עניינ זה וגילו כמה מקומות 

שאעלימ דבר זה  ידי-שלא מצאתימ בשומ מקומ קדומ. ולא אמנע טוב מלומדימ על
   20מעיניהמ.

  המילה המנחה התדירה בפרשנות נחמהא. 

נציג כאנ את הדוגמות שמצאנו אצל נחמה למילה מנחה החוזרת ונשנית הרבה 
בטק�ט מ�וימ. את הדוגמות נציג לאו דווקא לפי �דר �פרי התורה אלא לאור 

  שיקולימ מתודיימ תוכ מחשבה על זיקה בינ דוגמות �מוכות. 

ד חוזר בצורה בולטת בשלושת הפ�וקימ האחרונימ של פרק ב' ב�פר שמ אח .א
  שמות:

 ַוְיִהי ַבָּיִמימ ָהַרִּבימ ָהֵהמ ַוָּיָמת ֶמֶלְכ ִמְצַרִימ ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמנ ָהַעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל
ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת  לִֹהימ‡¡ ַנַאָקָתמ ַוִּיְזּכֹר ֶאת  לִֹהימ‡¡ ַוִּיְשַמע  .ִמנ ָהַעבָֹדה לִֹהימ‡¡ הָ מ ֶאל ַשְוָעָת 

  .)כה-כג(שמות ב',   לִֹהימ‡¡ ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ַוֵּיַדע  לִֹהימ‡¡ ַוַּיְרא  .ַאְבָרָהמ ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיַעקֹב

מופיע בהבלטה חמש פעמימ בשלושת הפ�וקימ הללו, והוא גמ המילה  'אלוהימ'השמ 
מה מציינת שלפי התחביר המקראי אינ לחזור על הנושא האחרונה המופיעה בהמ. נח

במשפט המחובר, גמ לא ברצפ פ�וקימ, כל עוד לא התחלפ, ואילו כאנ הוא חוזר 
ונשנה ואפ מופיע פעמיימ בתוכ הפ�וק האחרונ הקצר. כל ההופעות האלה מבליטות 

ה�תר  עד כה היה 21(כמעט) לא נזכר. ה'חידוש בעלילה, כיוונ שעד כה  ואת שמו. זה
פנימ במצרימ, וכאנ מתחיל המפנה של ההתגלות, ומיד בפ�וקימ הבאימ יתגלה ה' 

 –למשה ב�נה. אמ כנ, החזרות על המילה המנחה ממחישות את מה שנאמר בכתוב 
   22הקב"ה שב לפעול בגלוי למענ עמו.

לא בדברי המ�פר אלא בדברי הדמות.  'אלוהימ'מקרה דומה הוא חזרת השמ  .ב
שוב ושוב כדי להטעימ את תפי�תו.  פרעה מזכיר יו�פ את האלוהימ בדיבורו לפני

לו), והיא מוצאת בו -, כהמ"אנחמה עומדת תחילה על מבנהו של נאומ יו�פ (בראשית 
 

אביב), ו' בני�נ  בתל 'איחוד שיבת ציונ'בוביצ, מכתב לרב יהודה אנ�בכר (רבה של קהילת נ' לי  .20
 . 658), עמ' 2(לעיל, הערה  פרקי נחמהפור�מ בתוכ:  ,תש"מ

וי בעלילת מצהמנ הכלל אחד יוצא , ישנו ("פרט לעניינ המילדות")כפי שמציינת נחמה בקצרה   .21
ַוְיִהי ִּכי ָיְראּו ַהְמַיְּלדֹת ֶאת ָהֶאלִֹהימ ַוַּיַעש  ...ַוִּתיֶראָנ ַהְמַיְּלדֹת ֶאת ָהֶאלִֹהימהמשנה של המיילדות: "

 כא).- " (שמות א', יזָלֶהמ ָּבִּתימ
נחמה מביאה מתוכ הזדהות את דברי פרנצ  8 . בהערה22- 21), עמ' 10ליבוביצ (לעיל, הערה   .22

  רוזנצווייג, הדורש להקפיד גמ בתרגומ על ארבע הופעות עודפות אלה של השמ אלוהימ. 
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שלושה שלבימ. לפני השלב הראשונ ובמעברימ בינ השלבימ הבאימ מופיעימ פ�וקימ 
ינה את כל בניינ הנאומ. עלילה, והמ, לדבריה: "נושאימ כאבני פה מ אתשאינמ מקדמי

ואת  המכינאת העתיד, את העושה, המגיד והמראה בהמ חוזר יו�פ ומזכיר את 
, ובפ�וק האחרונ אפילו נגד כללי האלוהימלעשות. ולכנ חוזר ומודגש שמ  הממהר

חזרת המילה נועדה לרמוז למ�ר של יו�פ  23באותו פ�וק פעמימ". –התחביר התנ"כי 
הצלחתו של יו�פ ניכרת גמ בככ ה'. דבריי, אלא מאת  לא מחכמתי אני אומר את –

 שמ," וגו' (אֹוְתָכ ֶאת ָּכל זֹאת לִֹהימ‡¡ ַאַחֵרי הֹוִדיַע שפרעה מאמצ את ה�ברו ומ�כמ: "
ַוַאִני ָשַמְעִּתי ָעֶליָכ ֵלאמֹר ִּתְשַמע ַחלֹומ ִלְפּתֹר לט), וזאת בניגוד להבנתו הראשונית: "

" (שמ, ּבֹו לִֹהימ‡¡ יש ַאֶשר רּוַח ַהִנְמָצא ָכֶזה ִא רעה מתרשמ: "כנ פ כמו" (שמ, טו). אֹתֹו
  24לח).

קרובה דוגמה אחרת מ�פר שמות, ובה השמ החוזר אינו שמ ה' אלא לדוגמות אלו  .ג
מצרימ. חמש פעמימ בשני פ�וקימ רצופימ מזכירימ בני ישראל  –דווקא שמ האויב 

  :'מצרימ'את השמ 

נּו ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ַמה ּזֹאת ָעִשיָת ּלָ  ִמְצַרִימַהִמְּבִלי ֵאינ ְקָבִרימ ְּב ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹשה 
ֵלאמֹר ַחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת  ִמְצַרִימַהלֹא ֶזה ַהָּדָבר ַאֶשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָכ ְב  .ִּמְצָרִימְלהֹוִציָאנּו ִמ 

  .יב)-(שמות י"ד, יא  ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִמְצַרִימת ִּכי טֹוב ָלנּו ַעבֹד ֶא  ִמְצָרִימ

 –" ַאְבָרָהמ ַאְבָרָהמבהיאחזה בדברי חז"ל על כפילת שמ האדמ כביטוי לחיבה ("
), מ�יקה נחמה: "כמה חיבה טמונה כאנ שמות ג', ד – "מֶֹשה מֶֹשה"בראשית כ"ב, יא; 

[= �וח מתפייט: "שמה את תחושת הדוברימ בני בחזרה המחומשת!", והיא מתארת
והמ מתרפקימ עליה כתינוק המתרפק על  ,מתנגנ בפיהמ בחזרה מחומשתשל מצרימ] 

  25שדי אמו".

מקרה אחר שבו חזרת המילה ממחישה את מה שחשוב בעיני הדמות מופיע  .ד
בתחילת �יפור התנחלות בני גד ובני ראובנ בעבר הירדנ (במדבר ל"ב). הפ�וק 

ַרב  ּוִמְקֶנהניצבת בפתיחתו ובחתימתו: " 'מקנה'והמילה  הראשונ נמ�ר מפי המ�פר,
 

לב, כפי שהדבר -כה, כח ו לפ�וקימ. נחמה מתייח�ת כאנ 312- 311), עמ' 7ליבוביצ (לעיל, הערה   .23
דית למחמאה של בתרשימ הנלווה לדיונה. היא מציינת שגמ לפני נאומו, בתגובתו המיָ מובלט 

 ימ ַיַעֶנה ֶאת ְשלֹומ ַּפְרעֹה" (פ�' טז). ִּבְלָעָדי ֶאלִֹה פרעה (שבפ�' טו), יו�פ משיב: "
 'כיצד לקרוא פרק בתנ"כ'במאמרה  5בעמ'  1נחמה עצמה מקשרת בינ דוגמה זו לקודמתה בהערה   .24

  ).15הערה  (לעיל,
ייתכנ שלא יח� של חיבה משתקפ כאנ אלא יח� של  ,. אמנמ181), עמ' 10 ליבוביצ (לעיל, הערה  .25

טֹוב ָלנּו ַעבֹד ר: "כמקומ עדיפ על המדב רקפחד, והדוברימ אינמ רואימ את מצרימ כגנ עדנ אלא 
 בינ מיתה במדבר לעבדות במצרימ, המצב השני פחות גרוע לדעתמ. – "ֶאת ִמְצַרִימ ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר

ולא על  כמה פעמימ, המ אמורימ דווקא על חזרה רצופה של שמיות דעתי לענ –אשר לדברי חז"ל 
  שיח.- אזכוריו החוזרימ שלא ברצפ במהלכ נאומ או דו
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. ניתנ לפרש חזרה זו " (שמ, א)ִמְקֶנהְוִהֵּנה ַהָּמקֹומ ְמקֹומ  ...ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבנ ְוִלְבֵני ָגד
נושא או על נקודת המוצא של ה�יפור, אכ נחמה נוקטת פירוש מחמיר: הכהצבעה על 

שיקופ של  הואדהיינו, הפ�וק  26;בורי ה�יפור""בתארו בזה את כל עולממ של גי
תפי�תמ. לאחר מכנ, גמ בדברי בני ראובנ ובני גד מופיעה המילה של תחושתמ ו

. נחמה אינה מבליטה " (שמ, ד)ִמְקֶנהִהוא ְוַלַעָבֶדיָכ  ִמְקֶנהֶאֶרצ פעמיימ בפ�וק אחד: "
לרמוז למשה  –מפרשת את כוונתמ  רקצמ חזרת המילה עוד פעמיימ אלא כאנ את ע

שאותה  י�יק את המ�קנה המתבקשתמתוכ ציפייה ש ,על התאמת חבל ארצ זה להמ
  לקבל אותה כעת לנחלה. –לא העזו לבקש 

 'עמ'שיח בינ משה רבנו לה' בעקבות חטא העגל ניכרות הופעותיה של המילה -בדו .ה
המלה יד). נחמה מציגה את הנתונימ תוכ כדי הצבעה על חשיבותמ: "- (שמות ל"ב, ז

בצורות שונות, היינו בכינויימ  משה'עמ' חוזרת ונשנית בוויכוח הבא בינ ה' ובינ 
תחילה מכונימ בפי ה' בני ישראל  27שונימ, וחילופינ אלה בעלי משמעות רבה המ".

כינויימ אשר  –" (שמ, ט) ַהֶּזה ָהָעמ, ז) ו"שמ" (ַאֶשר ֶהֶעֵליָת ֵמֶאֶרצ ִמְצָרִימ ַעְּמכָ "
, 'עמי'בניגוד לכינוי המבטא את הקרבה,  . זאת� הזרות" מצדו של ה'מבטאימ את "יח

אלוהיו", - אשר אינו נזכר כאנ בפי ה'. לעומתו, משה רבנו "מחזיר כאנ את העמ לאדוניו
ַאֶשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרצ  ַעֶּמכָ ְּב באמצעות המינוח שהוא נוקט: " 28כלשונה של נחמה,

(שמ, יב). נחמה עומדת על ככ שהפ�וק  "ַעֶּמכָ ָהָרָעה לְ ְוִהָּנֵחמ ַעל ", יא) שמ,( "ִמְצַרִימ
ַוִּיָּנֶחמ ה' ַעל שיח מציג את השינוי, והפעמ הוא בא בלשונ נ�תר: "- המ�יימ את הדו

החזרות הרבות מדגישות את חשיבות העניינ  (שמ, יד). "ַעּמֹוָהָרָעה ַאֶשר ִּדֶּבר ַלַעשֹות לְ 
לא רק לעצמ החזרה אלא עוד יותר מככ של מעמד העמ, ובהקשר זה יש חשיבות 

המילה  29חילופינ בכינוי הדמות.וללהבדלימ הקיימימ בינ ההופעות השונות של המילה 
   30משה. ו שלהמנחה מאפיינת את התהליכ: מכע� אלוהי להתרצות ולקבלת תחינת

 
רוזנצווייג, שבתרגומ ו ) את בובר1. נחמה משבחת שמ (בהערה 355), עמ' 12ביצ (לעיל, הערה ליבו  .26

  . 'מקנה'הפ�וק לגרמנית הקפידו לשמר את מבנה הפ�וק, הנפתח ונחתמ במילה 
) מציינת את תרומתו של בובר 6. נחמה (שמ, הערה 403), עמ' 10ליבוביצ (לעיל, הערה   .27

 ,N.M. Sarnaראו גמ: 'עמי'ל 'עמכ'למשמעותה של המילה המנחה בדוגמה זו. על עצמ הניגוד בינ 
p. 204Philadelphia 1991, , (JPS Torah Commentary) Exodus.  

  .407), עמ' 10ליבוביצ (לעיל, הערה   .28
הדוגמה המאלפת של נחמה (לא בתחומ המילה המנחה) לגבי ההבדלימ את  יש להזכירזה  בהקשר  .29

  . 10- 9), עמ' 15ראו: ליבוביצ (לעיל, הערה  ;בכינויי ישמעאל (בראשית כ"א) בפי הדוברימ השונימ
את המעקב אחר הופעות המילה המנחה נחמה מ�יימת בפ�' יד, ויש מקומ להתחקות אחר   .30

פעמיימ]). דומה  [ל"ב, לא, לד; ל"ג, א, יב, יג, טזשמות משמעות הופעותיה גמ בהמשכ (
ֵלְכ ַעֵלה ִמֶּזה ַאָּתה ְוָהָעמ ַאֶשר ֶהֶעִליָת ֵמֶאֶרצ " :ההתייח�ות בולטת במיוחד באשר לל"ג, א-שאי

, 10היא מדברת בהקשר זה (לעיל, הערה  הוא הכתוב שבו נחמה מ�יימת את עיונה.ש", ...ְצָרִימִמ 
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 כמה, המופיע "ִלְפֵני ה'"מתייח�ת לצירופ המילימ שיח -מצויה בדוהמה נו�פת דוג .ו
 בינ בני גד ובני ראובנ ב�פר במדברושבינ משה  שיח- בדועמימ במשמעות אחידה פ

מבטא תפי�ה שאותה מייצג משה זה  ונחמ[פעמיימ], כז).  (במדבר ל"ב, כ, כא, כב
ארבע ההופעות הראשונות של הצירופ), ואינו נזכר בדברי שני השבטימ בשלב ב(

 הופעתו האחרונהבשיח (-הדושיח. אזכורו בפיהמ בשלב השני של - הראשונ של הדו
שני השבטימ  –את מה שקורה בעלילה  המבטא בפ�' כז) הוא מעינ �ממנ לשוני

נגורו על עמ ישראל בדוגמה מאמצימ את עמדת משה, בדומה להצלחת משה בִ� 
מדברימ על נחמה רואה כאנ ביטוי לשתי השקפות שונות: שני השבטימ  31הקודמת.

ומנגד עומדת נזכר תחילה בדבריהמ,  אינושמ ה' "ה�כמ בינמ לבינ השבטימ", ולכנ 
"התחייבות לה' יוצרמ קונה הכל, אשר הוא לבדו מגרש  תפי�תו של משה בדבר

  32אויבימ ומנחיל נחלות".

שבע פעמימ  'ארצ'בחמישה פ�וקימ רצופימ בנאומ שב�פר דברימ חוזרת המילה  .ז
. יח)-, יבשמהבא אחריו (יא). נחמה דנה בקטע זה מתוכ השוואתו לקטע - (דברימ ח', ז

בארצ שטוב המפני שכחת ה' בהתענגמ על  ישראלאת בני מזהיר משה  בשני הקטעימ
יח). נחמה מתמודדת עמ בעיית הכפילות של שני -יד, יז ,, יאשמישראל (ראו בפרט: 

רת עֵב  לשונ כנגד מקור אחר הקטעימ, והיא מבקשת להראות שכל אחד משניהמ מכּו
מוקדש ל�כנה הנובעת מהצלחת בני ישראל בפעולות היצירה הִשכחה. הקטע השני 

" (כנזכר שמ ּכִֹחי ְועֶֹצמ ָיִדי" ה שלמ בארצ, הצלחה העלולה ליצור תחושוהפיתוח שלה
ואילו הקטע הראשונ מוקדש ל�כנה המידית הכרוכה בראיית הטוב הטבעי  ;בפ�' יז)

להבליט  נועדהאשונ בקטע הר 'ארצ'שבארצ. לפי ה�ברה של נחמה, החזרה על תיבת 
הארצ, האדמה ואוצרותיה הטבעיימ. ככ מגבשת המילה  –את הנושא המאתגר 

   33המנחה את עניינו של הקטע.

 
 נו�פ השאלי ",ְוָהָעמ" המילה) על חיבור חוזר של משה עמ העמ, אכ אינה מעירה דבר על 420עמ' 
 ", ממש כדברי ה' למשה בשיא הכע� (ל"ב, ז).מַאֶשר ֶהֶעִליָת ֵמֶאֶרצ ִמְצָריִ " כאנ

אביב  , תלבמקרא: עיונימ בפרשיות התורה על פי ה�פרות הפרשנית בינהוהשוו: י' יעקב�ונ,   .31
שער במדבר, , עקדת יצחק. הרב יעקב�ונ מפנה לדברי ר' יצחק עראמה, 177-178תשי"ג, עמ' 

  . , פר�בורג תר"ט, קלב ע"בשמונימ וחמישה
. נחמה אינה עומדת במפורש על חזרת הביטוי בהמשכ העלילה 357), עמ' 12צ (לעיל, הערה ליבובי  .32

מנ ההמשכ, והוא  היא מתעלמתאינ בפי משה (בפ�' כט) ובפי בני ראובנ וגד (פ�' לב). עמ זאת, 
שאלות לעיונ ולהעמקה" שהיא מביאה ככל הנראה (חלק מ)כוונתה בשאלה הראשונה בקבוצת "

כז לתשובתמ הבאה לדברי -ב�ופ עיונ זה: "השווה את תשובתמ של שני השבטימ בפ�וקימ כה
רמ משה..." לב. התוכל למצוא גמ כאנ התקדמות בדבריהמ על פי הכיוונ שהֹו- משה בפ�וקימ לא

  ). 359(עמ' 
  .93-96), עמ' 16ראו: ליבוביצ (לעיל, הערה   .33
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כביכול יכולות לשמש  לא רק מילימ גדולות וחשובות אלא גמ מילימ פשוטות .ח
 "/ַהְּדָבִרימ(כנ�מכ של " "ָּכל"מילימ מנחות. נחמה מצביעה על חזרתה של המילית כ
  ארבע פעמימ בשלושה פ�וקימ רצופימ לקראת �ופו של �פר דברימ:  34")ִּדְבֵרי"

ַוְיַכל מֶֹשה ְלַדֵּבר  .ָהָעמ הּוא ְוהֹוֵשַע ִּבנ נּונִּדְבֵרי ַהִּשיָרה ַהּזֹאת ְּבָאְזֵני  ָּכלַוָּיבֹא מֶֹשה ַוְיַדֵּבר ֶאת 
ַהְּדָבִרימ ַאֶשר ָאנִֹכי  ָכלּיֹאֶמר ַאֵלֶהמ ִשימּו ְלַבְבֶכמ לְ וַ  .ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְשָרֵאל ָּכלֶאת 

    ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָּכלֵמִעיד ָּבֶכמ ַהּיֹומ ַאֶשר ְּתַצֻּומ ֶאת ְּבֵניֶכמ ִלְשמֹר ַלַעשֹות ֶאת 
  .מו)- מד(ל"ב,    

א ַחֵּייֶכמ ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכמ ִּכי הּותוכ התמקדות בפ�וק הבא, "
מז), שמ, (" ַּיְרֵּדנ ָשָּמה ְלִרְשָּתּהַּתַאִריכּו ָיִמימ ַעל ָהַאָדָמה ַאֶשר ַאֶּתמ עְֹבִרימ ֶאת ַה 

קובעת  נחמה 35,עינ בו"ימכמ; למה? שאינ אתמ יג –ק "ואמ הוא רֵ  ובדרשת חז"ל עליו,
התייח�ותה העקרונית אל המאפיינ את  היגד פרדיגמטיקביעה שניתנ לראות בה 

ולה הוא חשיבותו של כול לנו כאנ קרוב ל�יומה של התורה ככתובי התורה: "הנאמר 
תורה ברעיונותיה הכלליימ, אפ לא בחוקיה בלבד, אלא  –אינ התורה  .פרט ופרט

תורה  –אפילו כול �יפור מ�יפוריה, כול פרט מפרטיה, כול קמט שב�גנונ דבריה 
  36המ".

החוזרת ונשנית. ב�יפור הקמת המשכנ  הפעולהחוזרת מטעימה את יש שהמילה ה .ט
תשע פעמימ, ויש בככ ייצוג למגוונ התורמימ, בהטיות שונות  'הביא'מופיע הפועל 

". נחמה ָנַדב ִלָּבמ אָֹתמ ָּכל ִאיש ְוִאָּשה ַאֶשרשהמ, כפי המ�וכמ בשמות ל"ה, כט: "
, נשיאימ ו�תמ יהודימ. המאחד את מציינת שהמביאימ היו "אנשימ ונשימ, חכמי לב

היא  –היא המלה המדריכה החוזרת ונשנית בפ�וקימ אלה תשע פעמימ  –כולמ 
החזרות הללו תוכ הדגשת ריבוי התורמימ נועדו  37ההבאה: 'הביאו', 'ויביאו', 'להביא'".

 בינחמה מצביעה (בעקבות דרשתו של ר לציינ את שבחמ של בני ישראל. מאידכ גי�א,
) על ממד של ביקורת העולה מתוכ השוואת פעולה זו לפעולה 38נ פזי בשמ רבייהודה ב

הופעה נו�פת  אינ שמשהביאה לעשיית עגל הזהב ( נתינהה – אחרת, קודמת, של העמ
אינו שמ נושא הפעולה הביקורת עולה מככ ש. )זהה של המילה המנחה אלא רק מוטיב

" (שמות ל"ב, קּו ָּכל ָהָעמ ֶאת ִנְזֵמי ַהָּזָהבַוִּיְתָּפרְ קבוצות של מתנדבימ אלא העמ כולו: "

 
מופיעה פעמ נו�פת בפ�וקימ אלה, עמ �ומכ שונה: "ָּכל  "ָּכל"הו�פנו הבהרה זו למענ הדיוק, שכנ   .34

  ִיְשָרֵאל" (פ�' מה). 
  . , טו ע"בירושלמי פאה פ"א  .35
  . 346עמ' ), 16ליבוביצ (לעיל, הערה   .36
  .466), עמ' 10 ליבוביצ (לעיל, הערה  .37
  , מה ע"ד.ירושלמי שקלימ פ"א  .38
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העומדת  39ג). ראוי לציינ שנחמה אינה חותמת בביקורת זו אלא מביאה דרשה אחרת,
  .למשכנתרומות הבאת הבלחטא העגל דווקא על התיקונ שנעשה 

עב"ד חוזר חמש פעמימ בשני פ�וקימ �מוכימ ומתאר את שעבוד בני  השורש .י
  ישראל במצרימ:

ָקָשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנימ ּוְבָכל  בָֹדהַע ּבַ ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהמ . ת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְּבָפֶרכְ ִמְצַרִימ ֶא  ִבדּוַע ַוּיַ 
  40).יד- שמות א', יג(  ַאֶשר  ָעְבדּו ָבֶהמ ְּבָפֶרכְ  בָֹדָתמַע ַּבָּשֶדה ֵאת ָּכל  בָֹדהַע 

ה קצרצרה: "יוטל על התלמידימ לגלות בהנחיותיה למורימ נחמה מעירה על ככ הער
  41את מלת המפתח בפ�וקימ אלה (עבד) ולשאול למשמעותה ולתפקידה בהקשר זה".

י) שבע -ב מופיע בפרשת התשובה (דברימ ל', א"שו שהפועלנחמה מציינת  .יא
החזרות הללו על הפועל מטעימות את הנושא, כדברי נחמה: "מלה זאת  42פעמימ.

שונות הנה 'מלה מדריכה' המבליטה ביותר שנושא פ�וקנו הוא החוזרת כאנ בהוראות 
מ�כמת: "כשמ נחמה אל הקטע הבא,  כשהיא עוברתבהמשכ דבריה,  43התשובה".

אמ כנ, המילה  44'שוב'...". שבעשרת הפ�וקימ הראשונימ של פרקנו מלת הנושא היא
זו גמ  ייתכנ שיש מקומ ל�ווג דוגמה ,אמנמ .מטעימה כאנ את הנושא 'שוב'המנחה 

   45בקטגוריה נו�פת.

 
  .169ז, מהד' בובר עמ'  ו"מדרש אגדה תרומה כ  .39
  .בפרק זהשל השורש עב"ד ציינ שאלה מופעיו היחידימ יש ל  .40
לציונ החזרה בלי להבהיר את  .20, ירושלימ תש�"ג, עמ' שמות הוראת פרשני התורה:נ' ליבוביצ,   .41

. להצעה לקשר בינ C. Hautman, Exodus (HCOT) I, Kampen 1993, p. 249 משמעותה ראו:
פרק ב' (דוגמה  חמש הופעות אלה של השורש עב"ד לבינ חמשת האזכורימ של שמ אלוהימ ב�ופ

  . 55- 54אביב תשנ"ט, עמ'  , תלא אל העבודהיגיע כפיכ: יח� המקרא דלעיל) ראו: ע' פריש, 
(ט),  "ָישּוב"(ח),  "ָתשּוב"(ג),  "ְוָשב... ְוָשב"(ב),  "ְוַשְבָּת "(פ�' א),  "ַוַהֵשבָֹת ֶאל ְלָבֶבכָ "ואלה מופעיו:   .42

  (י). "ָתשּוב"
על הקורא את פרשת  . נחמה גמ מטילה שלוש משימות293 ), עמ'16 ליבוביצ (לעיל, הערה  .43

לנ�ח והתשובה: למצוא את "המילה המדריכה", להבהיר אמ היא מופיעה בהוראה אחת או יותר 
וח ני�נ ה). מ16עמ' , 11לעיל, הערה , ליבוביצ ווי�לאורה את "רעיונה המרכזי של פרשתנו" (

  מה).דא (ֵת זה) ולא בנושא גרֵ מדובר במ�ר (ֵת נראה כי אחרונ ה
  . 294), עמ' 16 ליבוביצ (לעיל, הערה  .44
רק מציינת את הנושא אלא גמ משמשת להשוואה בינ  אינהלטעמי, המילה המנחה בקטע זה   .45

תשובה ' דלקמנ; ראו: ע' פריש, כב-וומה לדוגמות יג, יד העשייה האלוהית לעשייה האנושית, בד
; דה"ב ל 46-51; מל"א ח 10- 1תיאולוגי בשלוש פרשיות מקראיות (דב' ל -ושיבה: עיונ �פרותי

. 129-137גנ תשנ"ז, עמ'  ד, רמת עיוני מקרא ופרשנות , בתוכ: ר' כשר ואחרימ (עורכימ),')6-9
י'  גת דעתה של נחמה ב�פר שנערכ אחר פטירתה:גמ בהצ לאחר שה�כמתי, תפי�ה זו שולבה

מועדי נחמה: עיונימ בפרקי גאולה ותשובה ובמועדי ירח איתנימ על פי הגיליונות ריינר, 
 .622-624, עמ' 2005, ירושלימ והשיעורימ של נחמה ליבוביצ
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כ, נחמה מצביעה על קיומה של מילה מנחה, -גמ בקטע �מוכ לקודמ, דברימ ל', טו .יב
 –גמ היא "מלת הנושא" במינוח של נחמה, והפעמ מדובר בשמ עצמ (ולא רק בפועל) 

, כאנ מופיעה שבע פעמימ המילה המנחה ושב מהקוד ה. בניגוד למקר'חיימ'המילה 
בכתובימ אלה  המופיע 'חיימ' המילהיינת את מ�פר הופעות המילה. נחמה אינה מצ

יט). פ�' " (ִּתְחֶיה" (פ�' טז), "ָת ְוָחִייועוד פעמיימ כפועל: " 46כשמ עצמ ארבע פעמימ
 "ַּבַחִּיימ"בקטע זה נקרא השומע להיות נאמנ לברית ה', והתנהגות זו נתפ�ת כבחירה 

  47(פ�' יט).

ח. "של השורשימ אחדות ב�יפור קורות יו�פ, הוא אחר, אשר חוזר פעמ שורש .יג
במקומ אחד (בעיונה "וימצאהו איש") עומדת נחמה רק על שתי הופעות שלו, 

" (בראשית ֵמֵעֶמק ֶחְברֹונ ַוִּיְשָלֵחהּוהניצבות לדבריה בתחילתו וב�ופו של ה�יפור: "
" (שמ מ"ה, ח). בהתייח�ה לפ�וק אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהֶאלִֹהימ ְשַלְחֶּתמלֹא ַאֶּתמ ל"ז, יד), "

כלול בו הרעיונ  .הוא כעינ מפתח להבנת ה�יפור כולוהאחרונ נחמה קובעת: "פ�וק זה 
יעקב שולח את בנו יו�פ... ושל  –של שתי השליחויות, של השליחות הגלויה לעינ 

 48רימ בארצ לא להמ".השליחות הנ�תרת... ה' שולח את בני אברהמ מצרימה להיות גֵ 
שמ לב לככ שנחמה אינה מזכירה כאנ כלל את מושג המילה המנחה (בכל מונח אכ יו

נרדפ שהוא). לעומת זאת, בעיונה "ושלח לכמ את אליכמ אחר ואת בנימינ", היא 
לת מ�כמת במבט רטרו�פקטיבי (תוכ הפניה מפורשת לעיונ הקודמ): "...וכנ ראינו שִמ 

ְלָכה כמה הופעות של השורש: "כאנ היא מציינת  49המפתח ל�יפורנו היא השליחות".
ִּכי ְלִמְחָיה " (בראשית ל"ז, יג) כמייצג את השליחות האנושית, ו"ַאֵליֶהמ כָ ַח ְוֶאְשלָ 

" (מ"ה, ה) כמייצג את השליחות האלוהית. ומיד היא קובעת: ֶאלִֹהימ ִלְפֵניֶכמ ְשָלַחִני
בניו  . שלוש פעמימ שולח יעקב אתשליחותמג מתחילימ אפ המ ב- "פרקימ מב

ק שבו בולט השורש מביאה פ�ו נחמהשליחות הראשונה לגבי הרק ברמ  50 "....מומִע 
לשליחות השנייה אינ כל אזכור של השורש; הנוגעימ בפ�וקימ  .של"ח (ל"ז, יג)

 הה), אכ נחמה אינ-פעמיימ (מ"ג, דמופיע של"ח ובפ�וקי השליחות השלישית השורש 
השליחות ולאו  מוטיבאנ שנחמה דנה במבליטה אותו כל עיקר. לכאורה עולה מכ
"וכנ שהזכרנו לעיל,  משמעי-חדהני�וח הדווקא במילה המנחה של"ח. אולמ לאור 

שנחמה מתבהר  ,ע"פ] ל�יפורנו היא השליחות" –[ההדגשה שלי לת המפתח מִ ראינו ש
נו�פ על ככ, נחמה מצרפת למשפט זה הערת לדונ כאנ במילה המנחה.  כנ מתכוונת

גה תופעה דומה בחומש אחר. ההערה נפתחת בלשונ זו: "על 'שלח' המצישוליימ 

 
  (כ). "ַחֶּייכָ "(יט),  "ַּבַחִּיימ ...ַהַחִּיימ"(פ�' טו),  "ֶאת ַהַחִּיימ"  .46
 . 294), עמ' 16ליבוביצ (לעיל, הערה   .47
 .275), עמ' 7ליבוביצ (לעיל, הערה   .48
   .338שמ, עמ'   .49
   .339שמ, עמ'   .50
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ובהמשכה לת מפתח בשליחותו של משה מעמידנו ב. יעקב בפירושו ל�פר שמות", כִמ 
   51מצוינימ מ�פר פ�וקימ המדגימימ תופעה זו ביח� לשליחותו של משה.

רה ה�קי –בפרשת הביכורימ, הכוללת בתוכה גמ את פ�וקי מקרא ביכורימ  .יד
נ "נת השורשיא), חוזר ונשנה -ההי�טורית שמשמיע מביא הביכורימ (דברימ כ"ו, א

�ד משקפות את ח הנזכרות שמשהוא מ�פר בעל משמעות. הנתינות  52שבע פעמימ,
מתנ הארצ לבני ישראל (וליתר דיוק, כבר בח�ד הבטחת ה' במהלכ ההי�טוריה, החל ב

ג), וכלה ביבול שבו זכה שמ,  – "ינּו ָלֶתת ָלנּוַאֶשר ִנְשַּבע ה' ַלַאבֵֹת הארצ לאבות: "
 –האדמ המ�וימ מביא הביכורימ. לכאורה אינ כאנ אלא הטעמה של הנושא האחד 

הנתינה הרביעית מבינ השבע היא חריגה; אולמ ח�ד הנתינה של ה' לאורכ הדורות. 
אָֹתנּו  ַוָּיֵרעּועל מעשה ה' אלא על מעשה מ�וג שונה לחלוטינ: " תה מו�בנהיא אינ

ו). ועל ככ מעירה נחמה: "בינ שלוש  שמ," (ָעֵלינּו ַעבָֹדה ָקָשה ַוִּיְּתנּוַהִּמְצִרימ ַוְיַעּנּונּו 
נתינות ראשונות שנתנ ה' לנו לבינ שלוש נתינות אחרונות שנתנ ה' לנו... עומדת נתינה 

היא מ�וג אחר ושונה לגמרי... כאנ לא ה' הוא הנותנ, כי אמ המצרימ, לא הארצ 
אלא עבודת פרכ. מ�וג זה היא 'הנתינה' ההי�טורית של עולמ הגויימ  –הניתנת 

בדרכ זו נוצר עימות בינ אותה פעולה כביכול הנעשית בידי שני נושאימ  53לישראל".
  ' לעומת נתינתמ הרעה של המצרימ.נתינתו הטובה של ה –שונימ 

, נחמה אינה מאלפ הדבר שלצד ההתייח�ות המפורשת אל המילה המנחה נת"נ
השורש בו"א, אפ על פי שבובר עמד  –דנה במילה מנחה אחרת המופיעה בפרשה זו 

ִהֵּנה ט) לבינ " שמ," (ַוְיִבֵאנּואת ההקבלה שבדברי מביא הביכורימ בינ " 54גמ עליה.
המ�כמ את טעמ המצווה לאור שלוש  ,נחמה מזכירה במשפט אחד )שמ, י" (ֵהֵבאִתי

לדעת ר' יצחק עראמה, שדעתו היא  בהתאמהובפרט דעות של פרשנימ והוגימ (
: "רואימ אנו אפוא שכנגד... משפט זה וזה שלד הני�וח של .השנייה בינ שלוש הדעות)

אומרימ אנו...". ודוק: תיבת "אפוא" מבליטה את ממד החזרה המ�כמת שבני�וח, 

 
גבי של ה האי. איננו דנימ כאנ בנפרד בדוגמה זו הנ בשל אופי2, הערה 338-339שמ, עמ'   .51

למשמעותו של  מצדההנ בשל היעדר ה�בר , לשורש של"ח ב�יפור משה ה של נחמההתייח�ות
  . בהקשר זה �פרותיהאמצעי ה

ַוִּיֶּתנ "(ו),  "ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו"(ג),  "ָלֶתת ָלנּו"(ב),  "נֵֹתנ ָלכְ "(פ�' א),  "נֵֹתנ ְלכָ "ואלה שבעת המופעימ:   .52
 (יא). "ָנַתנ ְלכָ "(י),  "ָנַתָּתה ִּלי"(ט),  "ָלנּו

. ני�וח זה הוא פרפרזה של דברי בובר, שאליהמ היא מפנה: מ' 244), עמ' 16ליבוביצ (לעיל, הערה   .53
 .9אביב תש"ה, עמ'  תל-, ירושלימבינ עמ לארצו: עיקרי תולדותיו של רעיונבובר, 

 ראו: בובר, שמ.  .54
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זרת של ח הלשונישלוש הדעות לא הייתה התייח�ות לממד  שב�קירתוזאת אפ על פי 
  55השורש בו"א.

ד זו של שתי מילימ מנחות בדוגמה אחרת נחמה עומדת על הופעתנ זו לצ  .טו
. בפ�וקימ הראשונימ של 'הרימ'ו 'רצ'הפעלימ  –שייכות לאותו שדה �מנטי ה

 ַוְיַמֵהר... ִלְקָראָתמ ַוָּיָרצ" בהופעות חוזרות ונשנות שלהמ: בראשית י"ח אנו נתקלימ
ז). לפני שהיא -" (פ�' בַלַעשֹות אֹתֹו ַוְיַמֵהר... ַאְבָרָהמ ָרצְוֶאל ַהָּבָקר .. .ִרי‰¬ מַ ... ַאְבָרָהמ

נחמה מקדימה הערה קצרה: "לא פעמ עמדנו  ,מציעה את ה�ברה למשמעות התופעה
על ככ שיש חשיבות מיוחדת בתורה לאותנ המלימ החוזרות ונשנות בפרק שהנ הנ 

יא מביאה את הכתובימ ואז מציעה את ה לות המפתח".לימ המדריכות' או ִמ 'הִמ 
פעלימ אלה המעידימ על המהירות שבה התנהל אברהמ הזקנ לדבריה, ה�ברה. 

מלמדימ על  –אותמ שלושה זרימ שראה והזמינ אליו  –והחולה בקבלת האורחימ 
   56עומקה של הכנ�ת האורחימ של אברהמ הנעשית בלב שלמ.

  בפרשנות נחמה המילה המנחה הנדירהב. 

דוגמות אחדות אצל נחמה למילה המנחה הנדירה. כפי שהזכרנו, אפ על פי  מצאנו
ש�וג זה מקשר בעיקר את שאינמ קרובימ בכתוב, יש מקרימ אחדימ שבהמ הקישור 
נעשה בתוכ הקשר קרוב מאוד. גמ במקרימ הללו לא מדובר על חזרות רבות של המילה 

אינ בכוחנ להדגיש את  אלא על שתי הופעות שלה, ומפאת מ�פר קטנ זה של פעמימ
הנושא אלא לקשר בינ אלמנטימ שונימ בעלילה. נפתח במקרה כזה, וממנו נלכ ונגדיל 

  את הטווח הטק�טואלי שבינ הופעות המילה המנחה.

�יפור מרד קורח ועדתו, מצויה מילה מנחה המקשרת בינ  של �יפור אחד,בתחומו  .טז
ַרב ה פתחו את דבריהמ בלשונ "מעומתימ. הנועדימ על מש דוברימשני דבריהמ של 

משה בתשובתו נאחז בלשונ זו, ובה הוא מ�יימ את החלק  ." (במדבר ט"ז, ג)ָלֶכמ
" (שמ, ז). כיוונ שמשה שתל בדבריו י�ודות ְּבֵני ֵלִוי ַרב ָלֶכמהראשונ של דבריו: "

ונאחזו במילה שבה פתח משה את  57לשוניימ משלהמ, הגיבו אפ אנשי קורח בדרכ זו
למשה: ענו וככ  שמ, ח).( "ִמֶּכמ ַהְמַעט ,ִשְמעּו ָנא ְּבֵני ֵלִוי": חלק השני של נאומוגופ ה
 

בדברי מביא הביכורימ, אשר מגלמת את ההקבלה בינ העשייה  ההבאה ראוי לציינ שהקבלת פעלי  .55
האנושית לעשייה האלוהית, מצטרפת אל ארבע הופעות קודמות של השורש בו"א (שלוש מהנ 

  (ג). "ִּכי ָבאִתי... ּוָבאָת "(ב),  "ַאֶשר ָּתִביא"(פ�' א),  "ִּכי ָתבֹוא"בבניינ פעל): 
  . 117), עמ' 7צ (לעיל, הערה ליבובי  .56
שמ, בינ קורח ועדתו (ושיח הראשונ מתקיימ בינ משה -דוה –יושמ לב לככ שהנמענימ התחלפו   .57

אמנמ נחמה רואה את הכול  .יד)- יבשמ, שיח השני מתנהל רק עמ דתנ ואבירמ (-דוהיא), ואילו - א
), עמ' 12ר בולט עוד יותר בעיונ קודמ שלה ב�יפור; ראו: ליבוביצ (לעיל, הערה כרצפ אחד. הדב

206. 
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יג). נחמה מביאה -וגו' (שמ, יב "ִּכי ֶהֶעִליָתנּו ֵמֶאֶרצ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַהְמַעט ,לֹא ַנַעֶלה"
על זיקה זו בינ דברי הדוברימ  שעמד, עקדת יצחקמדברי ר' יצחק עראמה, בעל 

נחמה מו�יפה שהחיקוי אינו מתמצה במילימ הללו, אלא הוא קיימ גמ  58עומתימ.המ
משה. חזרתמ דברי מבנה הפ�וק הראשונ של דבריהמ אל הפ�וק הראשונ של  נבדמיו

לוק על רבמ" (ר"י נטור וִח " נתפ�ת כביטוי ל"ִק ַהְמַעטשל דתנ ואבירמ על המילה "
   59חוצפה (נחמה).ללעג ולעראמה) או 

בינ דברי ונחמה מצביעה על קישור בינ דברי יעקב לרחל  ,מו של �פר שלמבתחו .יז
" (בראשית ל', ב), ַהַתַחת ֶאלִֹהימ ָאנִֹכי" :יעקב ענה לרחל .אחיוליו�פ  –הדור הבא 

" (שמ נ', יט). מה משמעותו של דמיונ זה? נחמה ַהַתַחת ֶאלִֹהימ ָאִניויו�פ ענה לאחיו: "
"אמר לו הקב"ה: ככ עונינ למעיקות? חייכ שבניכ  :יעקבבנוגע ל למביאה את מאמר חז"

ניתנ להבינ מאמר זה כמותח ביקורת על יעקב וכמציג  60עתידינ לעמוד לפני בנה".
כיוונ שיעקב פגע ברחל, עתיד בנה להשתמש באותנ  – מעינ גמול של מידה כנגד מידה

ותו כמציג נחמה מ�בירה א אולמ 61;מילימ בדברו אל בני יעקב (שאינמ בני רחל)
הנגדה: "התנהגות מעליבה ומצערת מול התנהגות מעודדת ומנחמת". כאנ מביאה 
נחמה הערה ארוכה מדברי חוקר המדרש יצחק היינמנ, שבה הוא מציג "מילימ 

  62מדריכות" במקרא שנתגלו כבר בידי חז"ל.

ב�ופ הדיבר  �פר שמות: –דוגמה נו�פת לקישור בתוכ ה�פר השלמ, ובמקרה זה  .יח
ַאֶשר הֹוֵצאִתיָכ ֵמֶאֶרצ אשונ בעשרת הדיברות מופיעה תמורה לתיאור המקומ: "הר

 (שמות כ', ב). נחמה שואלת מה תפקידה של תמורה זו, ומשיבה "ָבִדימַע ִמֵּבית ִמְצַרִימ 
מראש  שנתפרשהשהיא נועדה לקשר בינ פעולת ההוצאה ממצרימ לבינ התכלית שלה 

" (שמות ג', ת ָהֶאלִֹהימ ַעל ָהָהר ַהֶּזהֶא  ַּתַעְבדּונמ ִמִּמְצַרִימ ְּבהֹוִציַאָכ ֶאת ָהָע בנבואה: "
" ָתָעְבֵדמְולֹא יב). במקביל, היא נועדה גמ ליצור קשר אל האי�ור הבא בדיבר ה�מוכ: "

את המאמצ הגדול מציגה נחמה  64)שורות שלושימבהערה למדנית ארוכה ( 63).ד(כ', 

 
  , �ג ע"ב.שער שבעימ ושמונהבמדבר, ), 31(לעיל, הערה  עקדת יצחק  .58
 .222- 221), עמ' 12ליבוביצ (לעיל, הערה   .59
ליבוביצ (לעיל, הערה אצל ; מובא 830-831אלבק, עמ' - בראשית רבה פרשה עא ז, מהד' תיאודור  .60

 . 234), עמ' 7
יל מקטע הה�בר הארוכ שנחמה מביאה שמ הבנת הדמיונ כעונש מידה כנגד מידה משתקפת בעל  .61

, יעקב: ה�יפור המפתיע של אבי האומה; והשוו: י' זקוביצ, האגדה דרכיהיינמנ ב�פרו  'מדברי י
. אולמ נחמה עצמה אינה מזכירה את הגמול ולּו במילה אחת, אלא 72אור יהודה תשע"ב, עמ' 

  על הנגדה בינ שני האירועימ. רקמדברת 
 .87; וראו עוד: שמ, עמ' 3, הערה 234), עמ' 7הערה ליבוביצ (לעיל,   .62
  .226), עמ' 10ליבוביצ (לעיל, הערה   .63
 . 6שמ, הערה   .64
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כדי לשקפ גמ בלשונ התרגומ את  ,תורה לגרמניתשהשקיעו בובר ורוזנצווייג בתרגומ ה
בשורש זהה לא רק , באמצעות שימוש א ָתָעְבֵדמ"ְולֹ"בינ ו" ִמֵּבית ַעָבִדימ"הקשר בינ 

בשני הכתובימ ה�מוכימ, אלא גמ בכל הכתובימ הקודמימ ב�פר העו�קימ בשעבוד 
  מצרימ. 

על  שמות המקראי ב�פרה�יפור הדוגמות הבאות ענייננ קישור בינ  שלוש
  המקראי: החוקבינ והשעבוד במצרימ והיציאה ממנו 

(שמות כ"ב,  "ִתְלָחֶצּנּוְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא החוק ב�פר שמות או�ר על הפגיעה בגר: " .יט
 בנוגע" (שמ כ"ג, ט). והנה, הקורא אמור להיזכר במה שנאמר ִתְלָחצְוֵגר לֹא כ), "

ַאֶשר  ַהַּלַחצְוַגמ ָרִאיִתי ֶאת אליו ב�נה: " שעבוד מצרימ בדברי ה' אל משה בהתגלותול
ג', ט). מה מדרבנ את הקורא לערוכ השוואה כזו? נחמה שמ ( "אָֹתמ ִצימÁ¬ לִֹמְצַרִימ 

מצביעה על נתונ �טטי�טי מאלפ: "ומשמ עד כאנ (ובכל �פר שמות) לא נזכר הפועל 
ורה את אי�ור 'לחצ' אלא בשני פ�וקימ אלה המדברימ בגר. ולכנ כאשר תקראו בת

המילה המנחה  65גרימ". אשר �בלתמ אתמ בהיותכמהלחצ יעלה זכרונ  לחיצת הגר
כדי לחזק בקרבו את הנכונות לקיומ המצווה ואת  ,מזכירה אפוא לקורא נשכחות

בהבהרה  –בדוגמה זו הקישור נעשה כבר על ידי הכתוב עצמו  66ההזדהות ִעמה.
שמ " (ִּכי ֵגִרימ ֶהִייֶתמ ְּבֶאֶרצ ִמְצָרִימ" הנצמדת אל הוראת החוק באותמ שני פ�וקימ:

  כ"ג, ט). שמ " (ְוַאֶּתמ ְיַדְעֶּתמ ֶאת ֶנֶפש ַהֵּגר ִּכי ֵגִרימ ֶהִייֶתמ ְּבֶאֶרצ ִמְצָרִימ" ;כ"ב, כ)

(ויקרא " ְּבָפֶרכְ לֹא ִתְרֶּדה בֹו החוק ב�פר ויקרא קובע את היח� הראוי לעבד עברי: " .כ
אינה מופיעה עוד בתורה (פרט לפרק זה  "ְּבָפֶרכְ "שהמילה  כ"ה, מג). נחמה מציינת

ַוַּיַעִבדּו ִמְצַרִימ ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל שמות: "�פר של  'יקרא) אלא פעמיימ בפרק אובו
על ככ היא מעירה:  .יד)- " (שמות א', יגְּבָפֶרכְ ֵאת ָּכל ַעבָֹדָתמ ַאֶשר ָעְבדּו ָבֶהמ  ...ְּבָפֶרכְ 

נאנחו העובדימ עבודת פרכ במצרימ מהדהדות באי�ור זה של 'לא  "וכל האנחות אשר
מתוכ זו שלפנו דוגמה  67תרדה בו בפרכ', אי�ור שנצטוו בו אלה שנגאלו מעבודת פרכ".

דיונ מקיפ, וחיוני לעמוד על ההקשר שלה: במבוא ל�פר העיונימ שלה על שמות דנה 
ואה את הגלות כעונש, נחמה בטעמה של גלות מצרימ. לאחר שהיא מציגה תשובה הר
היא מציגה "תשובה  68ותשובה שנייה הרואה בה אמצעי חינוכי ל"זיקוק וטיהור",

בניגוד לשתי  69גמ היא בכוונ של משמעות חינוכית". –מדויקת יותר לטעמ הגלות 
 

  . 280), עמ' 10ליבוביצ (לעיל, הערה   .65
נחמה משבחת את הקפדתמ של בובר ורוזנצווייג בתרגוממ לשקפ את הזיקה שבינ ני�וחי שני   .66

הפ�וקימ, ובעקבות עיונה בהערותיו של רוזנצווייג לטיוטות התרגומ היא מדגישה את תרומתו 
  .4הייחודית לככ; ראו: ליבוביצ, שמ, הערה 

 . 13), עמ' 10הערה  ,ליבוביצ (לעיל  .67
 . 11עמ' שמ,   .68
 . 12עמ' שמ,   .69
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התשובות הראשונות, שמקורנ במדרש, את התשובה הזו מאפיינת נחמה כתשובה 
מקור אחר. היא על אינ היא נשענת על מדרש או העולה מתוכ עיונ בתורה עצמה, ו

מציגה פ�וקימ שבהמ התורה מציגה את גלות מצרימ על העבדות שבה כהנמקה לקיומ 
ימוח החלשימ בחברה, מנוחת העבד והאמה בשבת, מצוות חברתיות (היח� לגר, ש

תו בתור ומציגה או "ְּבָפֶרכְ לֹא ִתְרֶּדה בֹו "הענקה לעבד), ואז היא מביאה את הפ�וק 
   70"רמז שקופ ביותר, בלי להזכיר מלת מצרימ".

(דברימ  "ֵריָקמלֹא ְתַשְּלֶחּנּו  ...ְוִכי ְתַשְּלֶחּנּוהחוק ב�פר דברימ בדבר הענקה לעבד: " .כא
ט"ו, יג), יכול להזכיר לקורא את הנחיית ה' לשאול כלימ מנ המצרימ לפני היציאה 

בניגוד לדוגמה  (שמות ג', כא). "ֵריָקמנ לֹא ֵתְלכּו ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלכּומצרימ: "שעבוד מ
נחמה מצטטת תחילה  בדוגמה זומקורות קודמימ,  נשענה עללא נחמה הקודמת, שבה 

ההקבלה בינ ההענקות המשולשות: "כי על  עמד, אשר חזקוניהפירוש  – מקור פרשני
 71, גורנ, יקב".צאנ דוגמת הענקת עבד ...מינימ: כ�פ, זהב ושמלות ג'המ יעניקו לכמ 

וככ מתארת נחמה את התופעה: "הקבלה זו בוודאי לא מקרית היא. והכתוב עצמו 
ועוד יותר  ,מבליטה ביותר על ידי חזרת המלה הנדירה בתורה 'ריקמ' בשני המקומות

אפשר שנימה  72על ידי המבנה השווה של הפ�וקימ המקבילימ בשני המקומות".
ככ שהפרשנ אכ מביא את ההקבלה ואינו  קלושה של ביקורת מבצבצת מדבריה על

מנ�ה לפרש את משמעותה. ב�יומ העיונ שלה היא מביאה מפרשנותמ של שניימ מנ 
יעקב (המצרימ נהגו בכמ כפי  'ב האחרונימ, ובה ניתנ למצוא משמעות להקבלה:

וטו (הקב"ה שאתמ נצטוויתמ לנהוג בעבד עברי, ולכנ אינ לשנוא אותמ) ומ"ד קא�
להעניק לעבדיהמ המשתחררימ, כפי שהחוק הצודק של ו עשות צדקגרמ למצרימ ל
   73התורה קובע).

קישור  .שור בינ �פרימ שונימ בתוכ התורהבשתי הדוגמות האחרונות ע�קנו בקי .כב
האחד ב�פר  –בינ שני �יפורימ בקצות התנ"כ  מחברנועז ומרחיק לכת הרבה יותר 

. נחמה מביאה את דרשת חז"ל בראשית ומשנהו בחטיבת הכתובימ, במגילת א�תר
" (א�תר ד', ְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרהַוּיִ "הכתוב אשר מפרשת את  74,במדרש בראשית רבה

זרעו של יעקב על ככ שבמעשהו גרמ לעשו להגיע למצב  עלהקב"ה  שהטילעונש כא) 

 
  . 13שמ, עמ'   .70
   , שמות ג', כא, ירושלימ תשמ"א.חזקוניר' חזקיה בנ מנוח,   .71
  . 133), עמ' 10הערה  ,ליבוביצ (לעיל  .72
), �27רנה (לעיל, הערה  ". לה�ברו של קא�וטו השוו:לה "ֵריָקמדגיש את זהות המיקא�וטו אפ מ  .73

 לשמות י"א, ב. חזקוני�רנה מפנה גמ לפירוש  .57הערה  241, 19עמ' 
: "אמר ר' חנינה: כל מי שאומר 757-758אלבק, עמ' -בראשית רבה פרשה �ז ד, מהד' תיאודור  .74

וותרנ הוא, יתוותרונ מעוי, אלא מוריכ רוחיה וגבי דידיה. זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו,  הקב"ה
  א)".  ',ואיכנ נפרע לו? בשושנ הבירה, שנ': 'ויזעק זעקה גדולה ומרה' וגו' (א�תר ד
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הקצרצר הדנ בפתח עיונה  75" (בראשית כ"ז, לד).ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגדָֹלה ּוָמָרה: "דומה
בנושא זה מכריזה נחמה: "דוגמה אחרת של חטא ועונש מ�תמנת במקרא באמצעות 
'המלה המדריכה'". המילה המנחה מכוונת את הקורא להבינ את משמעותו של האירוע 

  76גמול צודק מאת ה' על מה שקרה באירוע הראשונ. –השני 

  המילה המנחה המורכבת בפרשנות נחמהג. 

המילה המנחה המורכבת.  – , של מילה מנחהשלישי, נדיר יח�ית כאמור, קיימ גמ �וג
גמ חוזרת ונשנית במקביל היא מדובר במילה מנחה החוזרת ונשנית בטק�ט אחד, ו

אולמ בליטותה הרבה  ;תדירהמילה מנחה לכאורה בשני המקומות היא  .בטק�ט אחר
המופיעה  נדירהבשני הטק�טימ הללו יוצרת קישור ביניהמ, כאילו היה מדובר במילה 

  שתי דוגמות כאלה. להלנ נציגדווקא בשני אלה. 

עשרות רבות של  'עשה'מ') חוזר ונשנה הפועל - בפרשת המשכנ ב�פר שמות (כ"ה .כג
" (שמות כ"ה, ח), ִלי ִמְקָּדש ְוָשַכְנִּתי ְּבתֹוָכמ ְוָעשּו"פעמימ, החל בתחילת הפרשה, בצו 

(שמ  "ָעָשהמֶֹשה ְּככֹל ַאֶשר ִצָּוה ה' אֹתֹו ֵּכנ  ַּיַעשוַ "וכלה באחריתה, בדיווח על הביצוע: 
מ', טז). לכל אורכ פרשת המשכנ מופיע הפועל בצורות שונות, והוא מתאר הנ את 

הנ את של משה הנ את חלקמ של האומנימ ההוראות הנ את הביצוע, הנ את חלקו 
ת מופיע הפועל העמ כולמ. גמ בתיאור בריאת העולמ ב�פר בראשי חלקמ של בני

בריאותיו של בורא העולמ. מעתה, -, והוא מתאר את עשיותיופעמימ רבות 'עשה'
מוצע לקשר בינ שתי הפרשיות הללו, לאור העובדה שבשתיהנ בולטת אותה מילה 

  מנחה. 
נאמר הפועל  –והוא מ�פר בעל משמעות בתורה  –נחמה כותבת: "שבע פעמימ 

מ פעמ נאמר הפועל 'עשה' במעשה המשכנ קרוב למאתיי 77'עשה' במעשה בראשית.
בלי לשנות ובלי לגוונ", ולאחר פירוט דוגמות אחדות היא שואלת: "האינ בהקבלה זו 

 
. בדרשה זו נאמר לימ פ', ויהמשתקפת בפירוש רש"י לתהזו מצרפת נחמה דרשה נו�פת דרשה ל  .75

עמ ישראל על מעשה זה של יעקב, אכ לא מופיע בה קישור בינ בראשית  שהקב"ה העניש את
 לא�תר.

 .190), עמ' 7ליבוביצ (לעיל, הערה   .76
 טז, כה),שמ, ( "ַוַּיַעש"יא, יב),  ,(שמ "עֶֹשה"(בראשית א', ז),  "ַוַּיַעש"ואלו הנ שבע הפעמימ:   .77

לא). אולמ �פירה זו מעוררת בעיה, שכנ מה הב�י� שמ, ( "ָּכל ַאֶשר ָעָשה"כו), שמ, (" ֶשהַנַע "
לצמצומ ה�פירה לפרק א' בלבד ללא פ�וקי השבת, שהמ עצמ מעצמיו ובשר מבשרו של �יפור 

פעמ  –פעמיימ; ב', ג  –של הפועל (ב', ב נו�פות הבריאה?! בפ�וקי השבת מצינו שלוש הופעות 
 –אנ אנו נחשפימ לשני אתגרימ שיש לתת את הדעת עליהמ בשימוש במילה המנחה אחת). כ

ת שלמּו יחשיבות הקביעה המבו��ת של גבולות היחידה ה�פרותית וה�כנה שבהיצמדות למ�פר
 כגונ שבע. 
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 78של עשייה אנושית כנגד עשייה אלוהית משומ כוונה להעמיד זה לעומת זה?".
שלא דאג בהערה היא מביאה את ביקורתו של פרנצ רוזנצווייג על תרגומו של קאוטש, 

קובעת  נחמהערכי של הפועל הזה לכל אורכ תיאור המשכנ. - להקפיד על תרגומ חד
שנושאמ של "כל הפרקימ האלה" הוא "עשייה אנושית  שמ (בעקבות רוזנצווייג)

היא מציגה בפירוט  במעשה המשכנ אשר תקביל לעשייה האלוהית במעשה בראשית".
ולב�ופ היא  למעשה בראשית;את שבע ההקבלות שגילה בובר בינ מעשה המשכנ 

י רצונ שתשרה שכינה במעשה "אמר להמ: יה :בדברי רש"י (לשמות ל"ט, מג) נאחזת
"ובזה נתנ רש"י את המפתח בידינו להבנת משמעות המשכנ כפי  , וקובעת:ידיכמ"

שהתגלה לנו מתוכ שבע ההקבלות שבינ מעשה בראשית למעשה המשכנ... שומה על 
רכיו ובמידותיו, ומוטל עליו להיות שותפ עמו במעשה האדמ להידמות לבוראו בד

   79בראשית".

שלבי בינ חומשימ עולה מפרשנותה של נחמה לממצא - דוגמה אחרת לקשר דו .כד
ז. בשישה פ�וקימ אלה מופיע -ה, ב"שב�פר ויקרא כ ה�פרותי במצוות שבת הארצ

לראות בככ ניתנ  80השורש שב"ת בצורות שונות (ושבתה, שבת, שבתונ) שבע פעמימ.
השביתה,  –דוגמה מובהקת למילה המנחה התדירה, המציגה את הנושא של החוק 

אולמ נחמה  81השנה השביעית. –ומ�פר הופעותיה אפ מרמז על זמנ חלותו של החוק 
. לדבריה, עצמ הופעת בלבד אינה מציינת זאת כלל אלא מדברת על הממד המקשר

ב�פר בראשית "המתחלק  'פרק א השורש שב"ת שבע פעמימ די בה כדי להזכיר את
מה זו הקישור נעשה לא מכוח בדוג 82לשבע פ�קאות, ושבע פעמימ נאמר בו 'כי טוב'".

מילה המנחה הדומיננטית בשני הטק�טימ אלא בזכות ָעצמת המילה המנחה הזהות 
  המאפיינ את המבנה של הטק�ט האחר. והופעתה במ�פר פעמימ בטק�ט האחד

  מילימ מנחות במחזור �יפורימ דוגמה חותמת: קבוצתד. 

בה שהכרוכה במערכת של מילימ מנחות,  נחתומ את הדוגמות בדוגמה מ�ועפת .כה
יש, לטעמנו, ייצוג לכל שלוש דרכי ההופעה. באשר לטווח הטק�ט יש בדוגמה זו 
דווקא צמצומ, שכנ מדובר בחזרות בתוכ מחזור �יפורימ אחד ולא בינ �פרימ שונימ, 

 
 .348), עמ' 10(לעיל, הערה  ליבוביצ  .78
 . 352שמ, עמ'   .79
שמ, ( "ַשָּבתֹונ"ד), שמ, ( "ַשָּבת ...ַשַּבת ַשָּבתֹונ"ב), ויקרא כ"ה, ( "ַשָּבת ...ְוָשְבָתה"ואלה המופעימ:   .80

  ו). שמ, ( "ָהָאֶרצ ַשַּבת"ה), 
' שב�פרו לשונה של בשורה' במאמרוכנראה לככ התכוונ בובר בהציגו בקיצור נמרצ דוגמה זו   .81

  .277, עמ' 4לעיל, הערה הנזכר 
, ירושלימ עיונימ חדשימ ב�פר ויקרא: בעקבות פרשנינו הראשונימ והאחרונימנ' ליבוביצ,   .82

 . 402תשמ"ג, עמ' 
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יש בה הרחבה משמעותית, לפי שהיא בשלמותה מבו��ת על חזרת  אולמ מאידכ גי�א
ארבע מילימ מנחות הפועלות זו לצד זו. הדוגמה מצויה במחזור �יפורי יעקב. נחמה 
מבקשת לגלות "מהי דעתה של התורה עצמה" על ככ שיעקב נטל את הברכות מיצחק 

י הערכה ישירה אביו בהתחפשו לעשו. לדבריה, ידוע שבדרכ כלל אינ ב�יפור המקרא
באמצעות מהלכ המאורעות. ב�יפור  –על מעשי האישימ, ולרוב ההערכה היא עקיפה 

חיי הצער והנדודימ  –) מהלכ האירועימ 1זה שני אמצעימ משמשימ להבעת ההערכה: 
ידיעתו ומרמימ אותו -והיפוכ המצב ככ שבניו מנצלימ את אי ,שבאו על יעקב

 –) מילימ מנחות 2 83.(בראשית ל"ז, לב) ..."ֶנת ִּבְנָכ ִהואַהֶּכר ָנא ַהְּכתֹ" –באמצעות בגד 
זהות המתברכ שהקדימ  שבו התבררהשיח בינ עשו ליצחק -ברצפ של שני פ�וקימ, בדו

 ְּבִמְרָמהָּבא ָאִחיָכ מרמה, ברכה, בכורה וֵשמ: " –את עשו, באות ארבע מילימ מנחות 
ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה  ְּבכָֹרִתיַיַעקֹב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפַעַמִימ ֶאת  ְשמֹוַוּיֹאֶמר ַהִכי ָקָרא  .ִּבְרָכֶתכָ ַוִּיַּקח 
: מי שנאמר 'מרמה'לו). תחילה מצביעה נחמה על המילה -" (שמ כ"ז, להִּבְרָכִתיָלַקח 

ְוָלָּמה " (שמ, לה), עומד לב�ופ במצב שהוא עצמו תמה וקובל: "ְּבִמְרָמהָּבא ָאִחיָכ עליו "
המילה המנחה ממחישה שמה שקרה ליעקב בע�קת הנישואינ  ." (שמ כ"ט, כה)ִניִרִּמיתָ 

לֹא מצביעה על ככ שבדברי לבנ, "נחמה עמ לבנ היה עונש מידה כנגד מידה. לאחר מכנ 
" (שמ, כו), מהדהד רמז למה שעשה ַהְּבִכיָרהֵיָעֶשה ֵכנ ִּבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני 

" (שמ כ"ז, לו). שתי מילימ ָלָקח ְּבכָֹרִתיֶאת ו, כשאחיו ָקבל עליו: "יעקב במקומ מגורי
רמ"י ובכ"ר) משמשות אפוא לקישור המרמז לגמולו של יעקב. השורשימ מנחות אלה (

 הוא מתקנ" (שמ ל"ג, יא), ובככ ִּבְרָכִתיַקח ָנא ֶאת מעשו אחיו, "מבקש יעקב  בהמשכ
נחמה  84.(שמ כ"ז, לו) "ִּבְרָכִתיֵּנה ַעָּתה ָלַקח ְוִה כביכול את מה שעליו התלוננ עשו: "

אחיו הוא זוכה  עומדת גמ על התמורה באשר לשמו של יעקב: לאחר שהוא מפיי� את
 :הוא מילה מנחה: מחד גי�א השמ נזכר, כאמור, בקובלנת עשו 'שמ'גמ הולשינוי שמו, 

זוכה  יעקבשמ כ"ז, לו), ומאידכ גי�א " (ב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפַעַמִימַיַעקֹ ְשמֹוַהִכי ָקָרא "
 

רואה מוטיב חוזר, אשר מבטא עונש של מידה כנגד מידה: "הוא שניצל  ההכרה החוזרת נחמה-באי  .83
 .לא הכירו, לו אמרו בניו: 'הכר נא הכתנת בנכ היא', והמ מנצלימ את אי ידיעתו" עיוורונ אביו אשר

), עמ' 7רק לפני הדוגמה הבאה היא עוברת לדונ ב"מלימ מדריכות"; ראו: ליבוביצ (לעיל, הערה 
, כ"ז, כג) שמ" (ְולֹא ִהִּכירֹו" יות לרמוז למילימ" (בראשית ל"ז, לב), העשוַהֶּכר ָנא"המילימ . את 186

יש מוטיב חוזר. בינ המילימ המנחות ב�יפור זה, אלא היא רואה בהנ נחמה אינה מכלילה אפוא 
" משמשות כמילה מנחה בהקשר אחר, שכנ הנ חוזרות ומופיעות ב�יפור ַהֶּכר ָנא"לציינ שהמילימ 

ַהֶּכר ָנא ְלִמי תו כמנהיג האחימ שב אליו בפי תמר: "מה שעשה יהודה ליעקב בפעילויהודה ותמר. 
אצל נחמה, אכ היא  יתדוני" (ל"ח, כה). מילה מנחה זו אינה נַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלימ ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה

, הערה 234, עמ' 7לעיל, הערה , נזכרת אצלה בצורה אגבית במובאה מדברי יצחק היינמנ (ליבוביצ
3.( 

, עמ' 7לעיל, הערה , בניגוד לדיונ בשלוש המילימ המנחות האחרות, הנעשה בגופ העיונ (ליבוביצ  .84
נחמה מתייח�ת רק ב"שאלות לעיונ ולהעמקה" המלוות את  'ברכה'), למילה המנחה 186-188

 . 2, שאלה 189שמ, עמ'  העיונ; ראו:
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עֹוד  ִשְמכָ ַיַעקֹב לֹא ִיָּקֵרא  ִשְמכָ לתיקונ בדברי אלוהימ אליו בקבעו את שינוי שמו: "
" (שמ ל"ה, י), ועוד קודמ לכנ ִיְשָרֵאל ְשמֹוַוִּיְקָרא ֶאת  ְשֶמכָ ַיַעקֹב ִּכי ִאמ ִיְשָרֵאל ִיְהֶיה 

" ִּכי ִאמ ִיְשָרֵאל ִשְמכָ לֹא ַיַעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד  ...ְּשֶמכָ ֵאָליו ַמה  ַוּיֹאֶמרבבשורה מפי המלאכ: "
בהציגה דוגמה זו נחמה מפנה לבובר וכנ גמ (לגבי חלק מנ המילימ  85כט).-(שמ ל"ב, כח

  87ולפירושו של ר' אליעזר אשכנזי. 86המנחות) לדברי חז"ל
ה תוצגנה המילימ את שפע הנתונימ שבדוגמה זו נמחיש באמצעות טבלה, שב

  החוזרות המשותפות על פי �דר הופעתנ בכל אחד מהטק�טימ הנזכרימ: 
  

 בראשית ל"ה בראשית ל"גבראשית ל"בבראשית כ"טבראשית כ"ז
קח נא את  ברכתני רמיתניי במרמהי

 ברכתי
  יעקב  שמכ

 שמכלא יקרא   שמכמה הבכירה ברכתכויקח 
 עוד יעקב

שראל יהיה י שמכיאמר עוד   שמוקרא 
 שמכ

ויקרא את   שמכהגידה נא  לקח בכֹרתי
 ישראל שמו

   לשמיתשאל  ברכתילקח 
   אֹתו ָשמויברכ  

 
ולא בדברי ה' שבפרק ל"ה. גמ באשר לדברי המלאכ לא נזכרו  ,נחמה דנה שמ רק בדברי המלאכ  .85

 שבו, )ל(ל"ב, " מופיעה עוד פעמיימ בפ�וק הבא ֵשמבעיונה של נחמה כל הנתונימ, שכנ המילה "
"). ָבֶרְכ אֹתֹו ָשמַויְ ה: "תמ�יימ בתיבה הזהה בכתיבגמ יעקב שואל את המלאכ לשמו (הפ�וק 
כז), שמ, " (ֵּבַרְכָּתִניִּכי ִאמ , תחילה בבקשת יעקב: "'ברכה'בכתובימ אלה מופיעה גמ המילה המנחה 

השורש (ארבעה מופעימ) ו 'שמ' הל). המיל שמ," (אֹתֹו ָשמ ַוְיָבֶרכְ ולאחר מכנ בהיענות המלאכ: "
למילה מנחה  וזוהי אפוא דוגמהמלאכ, בדברי ה ימבפתיחה ובחתימה) דומיננטי –בר"כ (שניימ 

שיח שבינ עשו ליצחק, שבו בולטת -בדו נגמ מזכירות לקורא את הופעת אולמ מילימ אלותדירה. 
 'שמ'; המילה ה דומהצליל' שבכֹרה'המילה , ולצדמ מופיעה המילה המנחה בר"כ (שני מופעימ

לטעמנו, הופעה בדגמ כאנ,  מופיעה פעמ אחת). מכוח הקישור הנוצר בינ הטק�טימ נגלית
 .המורכב

 .152, עמ' ויצא יא (בובר)תנחומא   .86
ראו למשל: מ'  ;. רבימ התייח�ו לדוגמה זו225- 224 ,185-188, עמ' )7לעיל, הערה ( ראו: ליבוביצ  .87

ד,  הגות במקרא' המנחמ (עורכ), , בתוכ: ע'המבנה ה�פרותי והמ�ר ב�יפורי יעקב ועשיו'גר�יאל, 
. ראוי 17-18, עמ' 1995אביב  , תלמקראות בארצ המראות; י' זקוביצ, 77אביב תשמ"ד, עמ'  תל

בהפנותו ל�פרו של ר' אליעזר אשכנזי מציינ  )3, הערה 110להזכיר את העובדה שזקוביצ (שמ, עמ' 
 ". 187, עמ' בראשיתפי ליבוביצ, - את המקור: "על
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  מ�קנותה. 

שישה ממצאימ יוצגו כאנ באשר לדרכה של נחמה בהתייח�ותה למילימ המנחות 
  במקרא, ובפרט בתורה:

המילימ המנחות התייח�ות לקודמיה: נחמה מפנה לחוקרימ שְקדמוה באיתור   א.
בדוגמות שנדונו  88.בפרט למרטינ בובר ולפרנצ רוזנצווייגוהמ�וימות שבהנ דנה, 

ממצא זה הולמ את רשימת החוקרימ  89מוזכרימ גמ בנו יעקב ומ"ד קא�וטו.
בקטע הפרוגרמטי הראשונ שהצגנו במבוא: "בעיקר בובר נחמה עצמה פירטה ש

כל ואולמ החוקרימ אינמ נזכרימ ב ורוזנצוויג, בנו יעקב, קא�וטו, מאיר ווי�".
מגמה להצביע על התייח�ות לתופעה אצל חז"ל  ישלנחמה  ,המקרימ. במקביל

כמובנ ללא שימוש במינוח המודרני. בתודעתה ראתה  90והמפרשימ המ�ורתיימ,
 ,אמנמ .עצמה, בצדק, ממשיכה את דרכמ גמ בהתייח�ותה למילה המנחהנחמה 

   91לא היה ב�י� אובייקטיבי לראייה זו. הצבענו על מקרה אחד שבו לכאורה
המינוח: מתברר שאינ בפי נחמה שמ אחיד לאמצעי �פרותי זה. לרוב היא נוקטת   .ב

מעינ "ואפ  'לה מנחהימ', 'לת מפתחימ', אכ מצויימ גמ 'לה מדריכהימ'את המונח 
 מכנה אותה נחמה מילה המנחהה בהתייח�ה לתפקיד מ�וימ של 92."לות י�ודימ
אשר למעשה מציינת תפקוד, ולכנ מעצמ  'לת הנושאימ'פרט ל 93.'ושאלת הנימ'

טיבה מאפיינת את המילה המנחה התדירה, שאר המונחימ משמשימ בפי נחמה 

 
  רוזנצווייג לגרמנית: ד, יח, יט. -וגמות ה, יד, כג, כד, כה; רוזנצווייג: א, יט, כג; תרגומ בוברבובר: ד  .88
 בנו יעקב: דוגמות יג, כא; מ"ד קא�וטו: כא.   .89
כב), את , יז ותהיא מזכירה את מדרש תנחומא הקדומ (דוגמה כה), את מדרש בראשית רבה (דוגמ  .90

 ,כנ ר' יצחק עראמה (טז) ואת ר' אליעזר אשכנזי (כה). כמו , �פרו שלעקדת יצחק(כא), את  חזקוני
כנראה בשל  –היא מזכירה את חז"ל בקטע הפרוגרמטי הראשונ והשלישי (היעדרמ בקטע השני 

אופיו כדברי ה�בר קצרימ למשימה המוטלת על הקורא). בהקשר למילה המנחה ב�פרות חז"ל 
). למאמר המוקדש 62או לעיל, הערה מביאה את דברי חוקר המדרש יצחק היינמנ (ר נחמה

להשוואה בינ דרכמ של מדרש חז"ל (ורש"י) לדרכה של הגישה ה�פרותית המודרנית ב�וגיית 
בית , 'מדרכי המדרש ומדרכי ה�פרות בפרשנות המקרא'המילה המנחה ראו: ש' רוזיק [קמינ], 

  .78- 71' תשל"ו, עמ, כא מקרא
  . �25ופ הערה , ראו לעיל  .91
  . 2, א36, ירושלימ תשל"ד, עמ' גליונות לעיונ ב�פר ירמיהולמונח האחרונ ראו: נ' ליבוביצ,   .92
 מיהפרוגרמטי ימדוגמות ט, יא, טז, כב, כה וכנ בקטע ,ראו לעיל 'לה מדריכהימ'לשימוש במונח   .93

ראו  'לת מפתחימ'לשימוש במונח  .) והשלישי43הערה  ,ראו לעיל ;השני (ובשאלות הצמודות לו
מכתב ראו את ה 'לה מנחהימ'לשימוש במונח  .טו, י, יג ותדוגמבוכנ  ,בקטע הפרוגרמטי הראשונ

  לרב אנ�בכר (הוצג ב�יומ המבוא).
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ואינ כל ב�י� להבחנה בינ מונחיה לאור �וגי  ,להצגת שני �וגי המילה המנחה
  94המילה המנחה.

 מילה מנחה תדירה �וגי המילה המנחה: ניכר שנחמה דנה ביותר מקרימ של  .ג
דרכ המורכבת, הבנויה על שילוב של המ�פר המקרימ  .מאשר במילה מנחה נדירה
  שני ה�וגימ, קטנ עוד יותר.

היקפ ההתייח�ות: לא תמיד נחמה מציינת את כל הנתונימ של הופעות המילה   .ד
מ�תבר שכוונתה הייתה להצביע על עצמ  95המנחה בדוגמה שבה היא דנה.

את כל רכיביה. יתר על כנ, עמדנו על שלושה מקרימ שבהמ  התופעה ולא לפרט
נחמה הציגה דוגמה (מרשימה לטעמנו) של מילה מנחה וה�בירה בקצרה את 

   96.שמדובר בתופעה של 'מילה מנחה'משמעותה, אכ לא ציינה כלל 
מ�פר הופעות המילה המנחה: אינ משמעות למ�פר הופעות המילה המנחה, פרט   .ה

. לעתימ נחמה מצביעה על חשיבות הופעת המילה המנחה שבע –למ�פר אחד 
ת (דוגמות יד, שבע פעמימ דווקא, אמ בשל משמעותו של המ�פר כמציינ שלמּו

ואמ בשל התאמה עניינית לנושא שגמ הוא קשור במ�פר שבע (דוגמה כד).  ,כג)
במקומ אחד נחמה אפ מציגה בקצרה קביעה עקרונית בדבר חשיבות המ�פר שבע, 

   97היא מפנה לבובר, ובפרט לקא�וטו. ובהערה
תפקידיה העיקריימ של המילה המנחה: בובר העריכ את המילה המנחה בתור   .ו

ההבחנה שלאורה ניתחנו  98"החזק שבאמצעימ להודיע משמעות מבלי להביעה".
בזיהוי ושיבות בהבנת משמעות המילה המנחה ח-תאת הדוגמות מתגלית כרב

ניכר תפקיד אחד  דרכי ההופעה של המילה המנחהשכנ לכל אחת משתי  תפקודיה,
(כולל  הנדירהאינו מצוי בדרכ ההופעה האחרת. המילה המנחה ש דומיננטי

ה�יפור (בדרכ כלל: יציאת מצרימ) במ�גרת הדרכ המורכבת) בולטת כמחברת בינ 
בינ החוק (דוגמות יח [חלקית], יט, כ, כא, כד), כדי להגביר את הזדהות האדמ עמ ו

בהופעתה  הנדירהחוק (יח?, יט, כ). תפקיד אחר של המילה המנחה קיומ ה

 
בקטע כב היא מתייח�ת למילה מנחה  – 'לה מדריכהימ'שהוזכרו בהערה הקודמת:  בדוגמות  .94

תדירה, ובקטע נוגעת לבדוגמות י, יג וטו היא  – 'לת מפתחימ'לתדירה;  –נדירה, ובשאר הדוגמות 
מכתב במצאנו אצלה רק במקומ אחד ( 'מילה מנחה'לנדירה. את המונח  –הפרוגרמטי הראשונ 

שר הולמ את המילה המנחה הנדירה; ואילו המונח "מעינ מלות י�וד", לרב אנ�בכר), ושמ ההק
(בגליונות לעיונ בירמיהו), מופיע בהקשר של מילה מנחה תדירה.  בלבד גמ הוא פעמ אחתהנזכר 

 מאזכור אחד בלבד. ראוי לה�יק מ�קנה מנ המשתמע ינאכ א
 .85 ,30ות ראו לדוגמה הער  .95
 , וב�ופ דוגמה יד.48, 7 ותהער, ראו לעיל  .96
 . 1והערה  243עמ'  ),16 ראו: ליבוביצ (לעיל, הערה  .97
   ).4בובר (לעיל, הערה   .98
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 99כב, כה).דוגמות ב�יפורימ הוא הצבעה על הגמול בדרכ של מידה כנגד מידה (
נחמה מייח�ת בראש ובראשונה תפקיד של הבלטת  התדירהואילו למילה המנחה 

פקיד הקרוב הנושא (ככ במפורש בדוגמות ז, יא, יב, ואולי גמ ט), ואליו מתחבר הת
לבוא גמ מפי דמות (יו�פ העשוי ), 43של הבלטת המ�ר (דוגמות ב, ח, יג והערה 

דוגמה ב; הפ�וק השני בדוגמה יג). דומה  –המדגיש שהכול הוא מאת האלוהימ 
 לרבות ה, ו),דוגמות התפקיד של הבלטת עמדת הדובר או הדוברימ (הוא לככ 

תרומה להתפתחות העלילה כאשר אחד הדוברימ מאמצ את עמדת הדובר האחר 
וכנ  ,מפי נציגי שני השבטימ בדוגמה ו "ִלְפֵני ה'"ואת מטבע הלשונ המאפיינ אותו (

  ). בדוגמה ה פי המ�פר כמשקפ את יח�ו של ה'" מְלַעּמֹו"

רוב הדוגמות,  לא אתאפ נחמה עצמה לא חידשה את עצמ המושג של המילה המנחה ו
כאמצעי חשוב להגשמת  היא השתמשה במילה המנחהקיימימ.  רעיונות המציאלא א

לעיינ בכתובימ, להעמיק בהמ, לייח� משמעות לכל מילה ובפרט  –דרכ הלימוד שלה 
למילימ חוזרות ואפ לחשופ קשרימ בינ חלקיו השונימ של הטק�ט, כולל בינ �פרי 

ולהעלות מהמ מ�ר חינוכי (לרוב  100אמינה,מקרא שונימ, מתוכ גישה אחדותית מ
  101בעקבות חז"ל והמפרשימ המ�ורתיימ).

 
לדיונ מקיפ על תפקודנ של מילימ מנחות בהצבעה על הגמול של מידה כנגד מידה ראו: י' יעקב�,   .99

 .107-112; 129-139, אלונ שבות תש�"ו, עמ' מידה כנגד מידה ב�יפור המקראי
דותמ של כתבי הקודש וחו�ר האפשרות של �תירות מהותיות ביניהמ" כמאפיינ של על "אח  .100

י�ודות בהוראת חבר שלה (- שהיה תלמיד ו של משה ארנד,הפרשנות המ�ורתית ראו דברי
  , �עיפ ב).54- 53גנ תשמ"ח, עמ'  , רמתהמקרא

רובמ, מכילימ מ�ר השוו קביעתו של מנחמ בנ ישר: "רבימ מפרקי עיוניה של נחמה, ואולי אפילו   .101
לעיל, , פרקי נחמה, בתוכ: 'פנימ פ�יכולוגיות וחינוכיות בפרשנותה של נחמה ליבוביצ'חינוכי" (

). על חשיבותו של המ�ר בעבודתה של נחמה ועל משמעותו לעתימ כביטוי 351, עמ' 2הערה 
"א לשיטת הקריאה הצמודה המודרנית שבה דגלה, ראו: א מודרנית, הנלווית- לתפי�ה פו�ט

, א לימודימ, 'מודרנית-הפנימ של נחמה ליבוביצ והפרשנות הפו�ט- פרשנותה רבת'גרינשטיינ, 
 .33- 21תש�"ב, עמ' 
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