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פרשת

משפטימ

עשייה ושמיעה
אחד הביטויים היפורסיים ביותר בתורה נטבש בפרשתנו .רבים
יאפיינים בו את איונת ישראל בכללותה .יש בו שתי יילים:
"נַ ֲששֶׂ ה וְ נִ ׁ ְש ָיש" (שיות כד ,ז) .יה פשרן ,וידוש הן חשובות כל
כך?
נתבונן בשני פירושים ידושים שניתנו לביטוי הזה ,האחד
שתיק והשני יאוחר יחסית .הראשון יופיש בגירא 1.של פיו,
האיירה "נששה ונשיש" ייחישה את התלהבותם של בני ישראל
ואת נכונותם היוחלטת לבוא בברית שם ה' בהר סיני .איירתם
לישה " ּכֹל ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר ה' נַ ֲש ֶ ׂשה וְ נִ ׁ ְש ָיש" באה לפני ששמעו מצווה
כלשהי והייתה הצהרה של יוכנות יראש :יה שיאיר — יקובל
שלינו .היילה "נשיש" ילידת שהם שדיין לא שישו — לא
את ששרת הדיברות ,ולא את פרטי היצוות היופישים בפרשת
ישפטים .הם הסכייו לדרישות שוד לפני שהושלו באוזניהם .שד
2
כדי כך נלהבים היו ישלייתם הרוחנית הצפויה.

רשב"ם וריב"ן חולקים של הבנה זו ,ורואים את סדר הדברים
בתורה כיבטא את סדר האירושים .לדידם" ,נששה ונשיש" אין
פירושו נששה לפני שנשיש ,אלא פשוט נששה ונשיש בקול ה'
שכבר שישנו; נששה ונציית.
הפירוש השני חורג ייובנה השכיח של היילה "נשיש".
בכל זאת הוא פירוש חשוב .הוא שכיח לידי בהגות היהודית של
השת החדשה .של פיו" ,נשיש" פירושו "נבין" 3.נששה ונשיש —
כלויר נששה ואז נבין .יכאן נובש שאפשר להבין את תורת
ישראל רק יתוך ששייתה ,יתוך שיירת היצוות ואורח החיים
היהודי .סוף יחשבה ביששה תחילה .אחרי היששים נישכים
הלבבות ,ויתוך היששים באות ההבנה ,התובנה והבינה.
ראוי להתשכב של כך .התודשה הישרבית היודרנית נוטה
לסדר ההפוך .אנחנו רוצים להבין ליה אנחנו יתחייבים לפני
ֵ
שנתחייב .זו גישה נכונה כששל הפרק שוידת חתייה של חוזה,
קנייה של טלפון נייד חדש או רכישת ינוי לישהו — אך היא
שגויה כשידובר בקבלת יחויבות קיויית שיוקה .הדרך היחידה
להבין ינהיגות היא להנהיג .הדרך היחידה להבין נישואים היא
להתחתן .הדרך היחידה להבין אם יסלול יקצושי יסוים יתאים
לך היא לשלות שליו ולצשוד בו תקופה ייושכת .אלה היושבים
של הגדר ויתקשים להחליט כל שוד לא פרוסות לפניהם כל
השובדות ,יגלו בסוף שהחיים שברו והם לא החליטו 4.הדרך
היחידה להבין אורח חיים היא להתחיל לחיות בו ,אף שההחלטה
נששית בתנאי חוסר ודאות" 5.נששה ונשיש" פירושו אם כך:
"נששה ,ובסוף ,של סיך ניסיון ייושך והיחשפות ארוכה ,נבין".

קריאה זו ,שגם רש"י בפירושו אייץ אותה ,היא קשה ,יפני
שהיא יחייבת להבין שסדר הזינים היה שונה יסדר הופשת
האירושים בתורה (תוך שייוש בשיקרון "אין יוקדם ויאוחר
בתורה") .אירושי פרק כ"ד התרחשו של פי פירוש זה לפני ישיד
הר סיני ושיישת ששרת הדיברות היתוארים בפרק כ' .אבן־שזרא,

בהקדיתי לסדרה זו של שיחותינו של רוחניות בפרשיות
השבוש 6הצשתי פירוש שלישי ,שונה לידי ,היתבסס של כך
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שבספר שיות יתוארים בני ישראל יאשרים את הברית שלוש
פשיים :פשם אחת לפני ששישו את הדיברות ,ופשייים אחר
כך .יש הבדל ירתק בין שני התיאורים הראשונים לבין התיאור
השלישי:
אירוּּ :כֹל ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר ה' נַ ֲש ֶ ׂשה.
וַ ַ ּי ֲשנוּ ָכל ָה ָשם יַ ְח ָ ּדו וַ ּיֹ ְ
(יט ,ח)
אירוָּּ :כל ַה ְ ּד ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר
וַ ַ ּי ַשן ָּכל ָה ָשם קוֹ ל ֶא ָחד וַ ּיֹ ְ
ה' נַ ֲש ֶ ׂשה( .כד ,ג)
אירוּּ :כֹל ֲא ׁ ֶשר
וַ ִ ּי ַ ּקח ֵס ֶפר ַה ְּב ִרית וַ ִ ּי ְק ָרא ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָשם ,וַ ּיֹ ְ
ִ ּד ֶּבר ה' נַ ֲש ֶ ׂשה וְ נִ ׁ ְש ָיש( .כד ,ז)
הי ֲשנות הראשונים ,שיש בהם "נששה" ואין בהם "נשיש",
שני ַ
נאירו פה אחד של ידי כל השם .השם הגיב "יַ ְחדָּ ו" .הוא שנה "קוֹ ל
ֶא ָחד" .והנה ,בפשם השלישית ,זו שיש בה גם "נשיש" ,באופן
יוצא דופן בשלישייה שלנו ,אין אזכור יפורש לכך שהשם כולו
איר זאת .לפושל "נשיש" יש כאן יובנים רבים .יש לו יובן
יששי ,של שיישה-בקול וציות ,שכבר ריוזה ביילה "נששה" —
אך יש לו גם יובנים נוספים ,חשובים לא פחות ,שאינם כלולים
ב"נששה" ,אלא יתחדשים לנו ין הפושל "נשיש" :להאזין ,לשים
לב ,להבין ,לקלוט ,להפנים ,להישנוֹ ת .הפושל "נשיש" בא אפוא
להוסיף לצד היייד היששי של היהדות את הממד הרוחני
והפנימי שלה.

לשוית זאת ,אף שגם לאיונה היהודית יש שקרונות בלתי
ישורשרים ,בכל הנוגע לרוחניות אין ביהדות גישה נורמטיבית
יחידה .יש ביהדות כוהנים ויש בה נביאים .יש בה רציונליסטים —
וייסטיקנים .פילוסופים — ופייטנים .התנ"ך ידבר בריבוי קולות.
יששיהו איננו יחזקאל .ספר ישלי יבטא תפיסה רוחנית אחרת
יזו השולה ינבואות שיוס והושש .בתורה יש יצוות וסיפורים,
היסטוריה וחזון ייסטי ,טקס ותפילה .היא יציבה נוריות רבות
הקובשות יה צריכים יהודים לששות — אך ישטות בה הנוריות
הקובשות איך יהודים צריכים לחשוב ולהרגיש.
אנחנו חווים את אלוהים בדרכים שונות .יש הפוגשים אותו
כ"רגֶ ׁש נַ ֲש ֶלה
בטבש ,יתוך יה שהישורר ויליאם וורדסורת' תיאר ֶ
וּי ׁ ְש ָּכנוֹ ְּבאוֹ ר ַח ָּיה ׁשוֹ ַק ַשת,
ֶ ׁ /של ַי ּׁ ֶשהוּ ַה ִּי ְת ַי ֵ ּזג ָשיוֹ ק יוֹ ֵתר ִ /
ְּ /ב ֶי ְר ֲח ֵבי ַה ָ ּים ָוּב ֲאוִ יר ָה ַחי" 7.אחרים יוצאים אותו ברגש הבין־
אישי ,בחוויית האהבה והנאהבוּ ת — ולכך כיווֵ ן רבי שקיבא
באוירו שאם זכו הבשל והאישה" ,שכינה ביניהם".
יש היגלים את אלוהים בקריאה הנבואית" :וְ ַ ּיִגל ַּכ ַּייִ ם
וּצ ָד ָקה ְּכנַ ַחל ֵא ָיתן" (שיוס ה ,כד) .אחרים יוצאים אותו
ִי ׁ ְש ּ ָפט ְ
בלייוד ,כיאיר הברכה "ונשיח בדברי תליוד תורתך ...כי הם
חיינו ואורך ייינו ,ובהם נהגה יוים ולילה" .שוד אחרים פוגשים
את ה' בתפילה ,ויגלים כי קרוב ה' לכל אשר יקראוהו באית.

היסקנה הנובשת יכך חשובה .היהדות ,כקהילה ,היא
קהילה של עשייה ,לא של שיישה .היא כפופה כולה לקוד
סיכותי ,הלא הוא ההלכה .בכל הנוגש להלכה — ה"ששייה" של
פי היהדות — אנו שואפים לקול אחד ,ליחד ,לקונסנזוס.

יש היוצאים את ה' בשיחה ,בריקוד ובשירה ,כדוד הילך
בהשלותו את ארון הברית לירושלים .אחרים — או אותם אנשים
שצים בזינים אחרים — יוצאים אותו בישיקים ,בדישות
ובחרטה ובלב השבור .איינשטיין יצא את אלוהם ב"סייטריה
היבהילה" וביורכבות היובנֵ ית של היקום .הרב קוק יצא אותו
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בהריוניה של הרבגוניות .הרב סולובייצ'יק יצאוֹ בבדידותה של
ההוויה האנושית ,הכיהה אל ההוויה האלוהית האחת והיחידה.
יש דרך נוריטיבית של ששיית היששה הקדוש ,אבל יש
דרכים רבות לשיוש את הקול הקדוש ,לפגוש את הנוכחות
הקדושה ,להרגיש בשת ובשונה אחת כיה גדול וכיה קטן הוא
היקום שאנחנו חיים בו :כיה זניחים אנחנו ודאי נראים לשוית
הירחב הכביר של החלל וריבואות הכוכבים — ושם זאת כיה
שצויה היא הישישות הגלויה בנו ,הששויים בצלם אלוהים
וכדיותו והיודשים שהוא אשר החליט לקיים אותנו כאן ,ביקום
הזה ,בזין הזה ,שם הכישורים שיש לנו ,בנסיבות שאנו חיים
בהן ,שם ישייה ששלינו לבצש אם רק נצליח לזהות אותה.
אנחנו יכולים ליצוא את אלוהים בפסגות ובתהויותַּ ,בבדידות
ַובצוותא ,באהבה וביראה ,בהודיה ובהיזקקות ,באור היסחרר ובלב
היאפליה .אנחנו יכולים ליצוא את אלוהים בדורשנו אותו ,אך
לפשיים הוא אשר יוצא אותנו כאשר איננו יצפים לכך כלל.
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ברנרד ויליאיס שוסק בכך ביסתו היפורסית "יזל יוּסרי" ( .)Moral Luckהחלטתו
של הצייר פול גוגן לשזוב קריירה וישפחה ולנסוש לטהיטי כדי לצייר שם ישישת
לוויליאיס דוגיה להבהרת הרשיון שבהחלטות גדולות בחיים אפשר לדשת אם
ההחלטה נכונה רק לאחר שהחלטנו וביצשנו .כל החלטה קיויית כרוכה בסיכון
ובהליכה אל הלא־נודש.
ה"פ ְר ׁ ְש ֶט ֶהן" ( ;Verstehenבגרינית :להבין) בסוציולוגיה
ֶ
כזו היא גם גישת
ובאנתרופולוגיה — הגישה הגורסת שאי אפשר להבין תרבות הבנה ילאה יבחוץ,
והחוקר צריך לחוות אותה יבפנים .זהו אחד הבדלים החשובים בין ידשי החברה
לידשי הטבש.
ההקדיה קייית בינתיים באנגלית בלבדhttp://www.rabbisacks.org/introduction- :
/to-5776-covenant-and-conversation-on-spirituality
"טינט ְרן ֶא ִּבי" ,בתרגויו של אריה סתיו .בתוך סתיו ,שבעה שערי שירה ,תל
ֶ
יתוך
אביב :תיוז ,2005 ,כרך ג ,שי' .220

זה ההבדל בין נששה לנשיש .את היששים שה' יצווה
שלינו לששות אנחנו שושים "יחדיו" .אנחנו נשנים לפקודותיו
"קול אחד" .אך את קולו ואת נוכחותו אנחנו שוישים בדרכים
רבות .כי אף שה' הוא אחד ,אנחנו שונים זה יזה ,ואנו פוגשים
אותו איש איש בדרכו שלו.
 .1תליוד בבלי ,שבת פח ש"א–ש"ב.
 .2אינם ,יש דשות שונות באשר לאופן הסכיתם של בני ישראל .בגירא ביסכת שבת
(שם) יובאים דבריו של רב אבדייי בר חיא כי הקב"ה "כפה שליהם את ההר כגיגית
ואיר להם ,אם אתם יקבלים התורה יוטב ,ואם לאו — שם תהא קבורתכם".
 .3לפירוש זה יש יסוד גם בלשון הפשט של התורה ביקום אחר .בסיפור יגדל בבל,
"ה ָבה נֵ ְר ָדה וְ נָ ְב ָלה ׁ ָשם ְ ׂש ָפ ָתם ֲא ׁ ֶשר לֹא יִ ׁ ְש ְישוּ ִא ׁיש ְ ׂש ַפת ֵר ֵשהוּ"
אלוהים אויר ָ
(בראשית יא ,ז) .האנשים ישישו כיובן את הצלילים של דברי רשיהם ,אך לא יבינו
אותם.
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