
 התאמה בין תוכן וצורה: שיעוריו התלמודיים של לוינס - רווח בין האותיות

 אליזבט גולדוין 

 ענת ישראלי4 סקירה

מאחורי החזות הצנועה והסגנון הידידותי 4 הוא ספר מטעה, רווח בין האותיות, ספרה של אליזבט גולדוין

ו של הספר מחייבת התמצאות התמודדות עם תכני. מסתתר בין דפיו אתגר אינטלקטואלי כבד, והפשוט

 . ודומה שהוא נועד ליחידי סגולה בלבד, טובה במרחבים תרבותיים מגוונים ומורכבים מאוד

הספר מבוסס על התמצאות מפליגה . נכונים שבעתיים בכותבת, הדברים האמורים בקוראים

שכתבים אלה יונקים  ובשני עולמות התוכן הסבוכים, והפילוסופיים של עמנואל לוינס 1בכתביו התלמודיים

גם המהלך המוצע בו הוא מהלך כפול . התלמוד מחד והפילוסופיה המערבית המודרנית מאידך, מהם

והצעת ֶהקשר , הנהרת שיטתו ודרכו של לוינס והמסרים העמוקים הצפונים בכתיבתו מחד4 ומורכב

של עיון אקדמי מעמיק הספר מציע שילוב , במילים אחרות. אקטואלי ומקומי למצע הרעיוני הזה מאידך

 2.חברתית ופוליטית, לצד אמירה אקטואלית אישית

כפי שנרמז גם , על האותיות וביניהן, גלויות וסמויות, זהו אפוא ספר של כפילויות מרובות

נקודת המוצא שלו היא אוסף השיעורים התלמודיים . "התאמה בין תוכן וצורה", בכותרת המשנה שלו

וינס במחצית השנייה של המאה העשרים במסגרת הכנסים השנתיים של המיוחדים שהעביר עמנואל ל

גדול  ,(יליד ליטא)צרפתי -שהיה פילוסוף יהודי, לוינס. האינטלקטואלים היהודיים דוברי הצרפתית

הוא איבד את משפחתו )וחווה את מוראותיה ( 5331-5391)חי לאורך כל המאה העשרים כמעט , ומוערך

הגותו הפילוסופית נלמדת ונערצת היום (. חמש שנים כחייל צרפתי בשבי הגרמניבשואה ובעצמו היה שבוי 

שבהם שילב באופן מקורי ומיוחד בין הטקסט , הוא הרצה וכתב שיעורים תלמודיים, בצדה. בעולם כולו

 .התלמודי העתיק ובין הגות פילוסופית עכשווית מאוד

דרנית משך לשיעוריו שומעים וקוראים החיבור שהציע לוינס בין התלמוד לבין הפילוסופיה המו

אפשר שהצלחתם של השיעורים . רבים והתאפיין במקוריות רבה ובמבט חדש ורענן על הסוגיות העתיקות

שכן זהו , הפרשנות של לוינס לתלמוד הלמה את רוחו של התלמוד עצמו, נובעת גם מכך שבעומקו של עניין

בכלים חדשים  ,קריאה רעננה ואקטואלית4 פניהםהמהלך שמבצעים חכמי התלמוד עצמם על הטקסט של

4 גולדוין מגדירה את המדרש כך. "מדרש"ל קראו לשיטתם "חז. ך"התנ - של התורה שבכתב, ומהפכניים

המאפשרת להפיק ממנו משמעויות נוספות על , מציין שיטת פירוש של טקסט קנוני' מדרש'המושג "

 (. 09' עמ" )המשמעות הפשוטה והפשט שלו
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חשוב לי על כן להבהיר מהן נקודות [ ..."]4 על הרקע האישי שהביא אותה לחקור את לוינס מספרת גולדוין במבוא 
ע על חיינו כי היהדות נועדה להשפי גדלתי בבית בו האמינו. ינסהמוצא והחיבור שלי אל שיעוריו התלמודיים של לו

אנשים הנמצאים בשירות קידום הטּוב בעולם ועל כן מנסים ליישם את האמונה הזאת , כאנשים מוסריים בעולם
שהוסיפו ממד מרתק , תיאור וחשיבה מעמיקה, ניסוח, מצאתי בכתבי לוינס נקודת מוצא קרובה. הלכה למעשה

 (.53' עמ) "כגירסא דינקותא ,אנין ולוסיאן לזר'ז, ידי אמי ואבי-ומעצים למה שהוקנה לי על



. טענתה המרכזית של גולדוין בספרה היא ששיעוריו התלמודיים של לוינס הם עצמם מדרש חדש

אך למעשה הוא פועל במסגרת הכללים , ת התורה שבכתבלוינס דורש אמנם את הטקסט התלמודי ולא א

התחוור לי שהם סוג , ככל שהרביתי ללמוד וללמד אותם", כדבריה. תלמודיה-לי"והכלים של המדרש החז

ל עשויה להעמיק ולהפרות "ולכן סברתי שהוספת כלים הלקוחים מֵחקר המדרש והאגדה של חז, של מדרש

והיא , היא ממהותו של המדרש הקלאסי, וך גישה שחל חידוש ועדכוןהאחיזה במסורת מת]...[ את לימודם 

 (.51' עמ" )גם ממהותה של פרשנות תלמודית זו

כדי להוכיח את טענתה פותחת גולדוין את הספר בפרק המציג תיאור נרחב ומעודכן של המדרש 

יקריים של על בסיס הפרק הזה היא חושפת בפרקים הבאים את המאפיינים הע. התלמודי ומאפייניו

, אותן היא מצטטת, תוך הצעת דוגמאות רבות משיעוריו, המדרש כפי שהם מופיעים בפרשנותו של לוינס

יחסם , ל ולוינס את מפעלם כתחליף לנבואה"בפרקים אלה נידונים תפיסתם של חז. מפרשת ומנתחת

יינת את והחירות הפרשנית המאפ, מחויבותם למציאות שמסביבם, לטקסט הקדוש המתפרש על ידם

 . בשונה מיוצרי התלמוד, הפרק האחרון עוסק במאפיינים הייחודיים לעבודתו של לוינס. עבודתם

במשמעותו  "תרבות"המהלכים ההגותיים הנחשפים אט אט בספר הם התגלמותו של המושג 

אליזבט משוחחת בספרה עם עמנואל 4 כשכבות מצטברות של שיח מתמשך בין דורות ועולמות, העמוקה

, שיחה על המשנה והתורה, והתלמוד בעצמו הוא כולו שיחה, לוינס משוחח בספריו עם התלמוד. סלוינ

 4וכל השיחות  האלה משלבות בין עולמות שונים. שמתנהלת בין חכמים רבים ממקומות ומדורות שונים

 הכללים הגדולים והחובה , המשפט, כלומר בין עולם החוק, התלמוד משלב בין ההלכה והאגדה

 .פעמי-הפרטי והחד, הרגשי, האנושי, ובין הסיפור האישי, קניתהדקד

 שאפשרה לו גם , לוינס שילב כאמור בין הטקסט התלמודי העתיק ובין הגות פילוסופית עכשווית

 .להציג את עמדותיו בנושאים שנידונו בכנסים בהם ניתנו שיעוריו

 שיעורים התלמודיים של לוינסהיא מנתחת את ה, מחד4 גולדוין מבצעת בספרה מהלך כפול אליזבט ,

. ל"סי של חזאשהשיעורים האלה הם למעשה מדרשים שנענים לחוקי המדרש הקל ,כאמור ,ומוכיחה

, היא קושרת את מסריו הפילוסופיים והמתודיים של לוינס למציאות הישראלית הנוכחית, מאידך

באופן מרשים את מה שגם היא מיישמת ומדגימה , בעשותה כן. ומעניקה להם ממד אקטואלי ופוליטי

ובין אידיאלים , לקשור בין ההווה למורשת העבר4 כל אחד בדרכו, התלמוד וגם לוינס בקשו לעשות

 . ורעיונות נשגבים לסוגיות חברתיות ומוסריות בוערות

היא ממשילה את  חוויית  .שכבתיות הזאת ומצהירה עליה לאורך הספר-ד לרבוגולדוין מודעת מא

משול לאדם הנכנס לאולם , מי שניגש ללימוד שיעורים תלמודיים אלה4 "לאולם מראות העיון המוצעת בו

כל זה יוצר את . האמוראים ידי-עלשדבריהם נדרשים , התנאים ידי-עלפסוקי המקרא נדרשים 4 מראות

כך נוצרת פרשנות של פרשנות . שדבריו מזמינים את הלומד לדרוש אותם, לוינס ידי-עלהנדרש , התלמוד

 (.092' עמ" )רשנותשל פ

כמו שהמדרש רואה עצמו חלק מן השיחה עם 4 "]...[ הפרק על המדרש מסתיים בהצהרה הבאה

וכמו שלוינס רואה עצמו חלק מן השיחה עם התורה והתלמוד 5  התורה שבכתב ולא התבוננות בה מבחוץ

ולא רק  –ורה התלמוד והת, כך אני רואה עצמי חלק מן השיחה עם לוינס, ולא מתבונן בהם מבחוץ

מידי פעם אשאל איך כל זה משתקף במציאות הישראלית ובלימוד התורה שבבתי . מתבוננת בהם מבחוץ

 (.24' עמ" )המדרש הפלורליסטים היום בארץ

אני סבורה , (51' עמ" )?האם הצלחתי ליצור מדרש על המדרש של לוינס על התלמוד"לשאלתה 

תמונת המראות 4 גדולה של הספר היא גם חסרונו העיקריאך מעלתו ה, שיש לתת תשובה חיובית לגמרי

הגישה אליה מחייבת ידע נרחב ודרוש מאמץ לימודי מעמיק וממושך כדי . ד לפענוחוהנוצרת בו קשה מא

דומה שבכך נגזרת בדידות מזהרת על ההצעה התרבותית . לפצח את שרשרת המדרשים הארוגה בתוכו

  .ור הקליפים והמסרונים מעטים יוכלו להתבשם ולהתעשר ממנהבד. והחברתית הנועזת הטמונה בין דפיו



סד וניהל שנים יאותה י, המשובחת "הילל בן חיים"הספר יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד במסגרת ספריית 

עטיפתו החיצונית מעוטרת בציור . ממייסדי החוג למחשבת ישראל באורנים, ל"ר מאיר איילי ז"ארוכות ד

החזות , וביחד עם השם היפה המתנוסס עליה, ים במיוחד לשמו ולתוכנוכהן המתא-של מיכאל סגן

גם מבחינה זו יש כאן מפגש מוצלח בין תוכן . החיצונית מעוררת השראה עוד לפני תחילת הקריאה בספר

 . וצורה
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