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 האקדמי השיח של במסגרתו הנערך הביך־תחומי הדיוץ מץ להתרשם שלא קשה
 ובצרפת, בישראל הברית, בארצות ובראשונה בראש היהדות, מדעי בתחום

 את רבה במידה מזכיר זה דיוץ יהודית״. כ״הרמנויטיקה המוגדר התחום סביב
 דומה מידה מתוך התשע־עשרה המאה בשלהי שהתנהל היהודי־גרמני הדיון

יריעה. ורוחב דחיפות של

:בשם הגרמנית בשפה לאחררנה פורסם אשר מספרי הראשון הפרק של עיבוד הוא זה מאמר *
.Almuth Sh. Bruckstein, Die Maske des Moses. Studien zur jiidischen Hermeneutik 

17-48 .Berlin 2001, pp. יותר כוללת תכנית של ראשרני סיכום מהורה שלהלץ המחקר 
 פרויקט של במרכזו ניצבת זו תכנית היהרדית. ההרמנויטיקה סרגיית של פילוסרפית לבחינה
 “Hermeneutik interkuitureii — שנושאו (DFG)למחקר״ הגרמנית ״האגרדה של מחקרי

intrakulturell — transkulturell — Muster des Ubersetzens und Auslegens in sieben 
”.und ihrehistorischeBedeutung ש &]הרמנויטיקה11^  בץ־תרבותית — פנים־תרבותית ג

 להביע ברצוני רמשמעותן[. תרבויות בשבע ולפרשנות לתרגום דוגמאות על־תרבותית: —
 שיתרפי על קרוכמלניק דניאל ולפרופ׳ ריינהרד ורלפגנג לפרופ׳ מיוחדת תודה זו בהזדמנות

 שהמאמר מרבן הביקורתיות. והעררתיו הסבלנית עצתר על נירונר פרידריך ולפרופ׳ בפרויקט
 ניסוח רהרחבה. עיבוד דורשים שפרטיו ראשוני מתווה מאשר יותר להציע יכול לא שלהלן

שבון שיביא יהודית להרמנויטיקה יסרד קורי של חדש  חוקרים של עברדותיהם את בח
 דרישה בגדר הנו היהדות מדעי של הטקסטואלית החקירה תחומי בכל מובילים וחוקרות

 צורך של רלהצדקתו להבנתו כלים לספק ובראשרנה בראש נועד שלהלן הטקסט אידאלית.
 רברת שעות במשך וההשראה האתגרים על שורץ יוסף ד״ר לעמיתי להודרת ברצוני זה.
 ישראל מסורת שבין היחסים בסבך היסוד ומן מחדש להרהר למדתי שבהן שיחה, של

איררפה. והגות
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 האקדמי הדיון של היקפיו ואת תחומו את לנתח בבואנו הטעם, מץ בכך יש
 ובמאפיינים במניעים שוב ולהתבונץ לנסות יהודית״, ב״הרמנויטיקה העכשווי

 לברר למטרה לה ששמה זו מוקדמת, אירופית פנים־יהרדית תנועה אותה של
.“Wissenschaft des Judentums’’^־ הדיוץ של תחולתו ואת תחומו את

 אירופה רחבי מכל יהודים חוקרים של קבוצה בברלין התאספה 1902 בשנת
 התוויית 1היהדות.״ של כולל למדע (Grundriss)יסוד ״קווי יחדיו לנסח במטרה

 מארגץ יסוד היהדות, מדעי בתחומי מארגץ יסוד־על של מציארתו הניחה היסודות
 המדרש בתי את שאפיינה האינטלקטואלית המציאות מתוך רבה במידה שנלקח
 בהתווייתו דרך מורה בבחינת היום עד ושנותרה 2התשע־עשרה במאה לרבנים

 גם אך ובישראל, הברית בארצות בעיקר היהדות, במדעי עיוץ תחום כל של
בגרמניה.

 והעברית הארמית הקלאסית־מקראית, העברית לימודי על בהתבססם
 ספרות כמו תחומים השאר ביץ והקיפו הללו היסודות יצאו המודרנית,

 ואגדה, הלכה מדרשי המסורתית, המקרא פרשנות הלניסטית, יהדות מקראית,
 ההשכלה ספרות הביניים, בימי יהודית פילוסופיה הלכה, ותלמוד, משנה

 שבין היחסים ניתוח )או אפולוגטיקה יהודית, מיסטיקה היהודית־אירופית,
מחקרית. היסטורית וכתיבה פיוטים ואסלאם(, נצרות יהדות,

וחשבון״ דין מתן פירושו ״מדע
 נמצא עיוניים׳/ ״מדעים של הכותרת תחת הוראה, ושל לימוד של זה סדר בתוך
 היה שעתיד אך מלכתחילה, רבה לב תשומת עודר שלא נוסף לתחום מקום

״כלל של מקפת תמונה להצבת הניסיון במסגרת בחשיבותו מרכזי מקום לתפוס

 Monatsschrift fiir die Geschichte und Wissenschaft des Judentums (MGWJ,) 48 1רא 1
60-63 .1904,) pp;) ״היסודות״ של היום סדר של מעמיק רשיטתי היסטררי לניתוח 
 Dieter Adelmann, “Die ‘Religion der Vernunft’ im 1רא יהודי תרבות לחקר כתכנית

Grundriss der Gesamtwissenschaft des Judentums”, in: Helmut Holzhey, Gabriel 
Motzkin, Hartwig Wiedebach (eds.), Hermann Cohens “Religion der Vernunft aus 
den Quellen des Judentums ” — Tradition und Ursprungsdenken in Hermann Cohens 

3-35 .Spatwerk. Internationale Konferenz in Zurich 1998, Hildesheim 2000, pp. אני( 
היהדות׳(. ׳מדעי בסרגיית רהידידרתי הפורה הדיאלרג על אדלמץ לדיטר מודה

 בברסלאר, לרבנים הסמינר של הלימודים לתכנית פרנקל זכריה של הראשוני המתורה ראו 2
 מסכם פרנקל .1854 מפברואר היהודי התארלוגי הסמינר של השנתי בדוח מופיע שהוא כפי
 חייב היהרדית התאולוגיה ״מורה הבאות: במילים הסמינר פעילרת של המדעי הכיררץ את

שלהם...״ המשותף בפץ הכלליים המדעים ואת היהדות מדעי את לתפוס מסוגל להיות
במברא(. )ראו
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 תחת 3הדת״. של ופילוסופיה ״אתיקה לכינוי זכה זה תחום היהדרת״. מדעי
 בתחום לכלול שם הוצע מרבורג״, כהן, הרמן ״הפרופסור של המדעית האחריות
אינטר־דיסציפלינרי. אופי בעל מקיף דיון הדת״ של והפילוסופיה ״האתיקה

 בפני הדרישה את להציב כהץ הרמן של הבנתו על־פי היה צריך שכזה דיון
 היסודי טבעה אודות על וחשבוך׳ דין ״למסור היהודי המדע תחומי מכלול

 הדרישה פירושו ״מדע :חוקרים הם שאותה היהודית הספרותית המסורת של
 כך נתפסת היהדות מדעי בפני הניצבת המשימה 4הנאמר״. על וחשבון דין למתץ

 מכלול של המשמעות את ולמסור לנסח פילוסופית כמשימה חדשה במשמעות
 כלומר כולה, האנושית הקהילה של ביקורתה בפני היהודית הספרותית המסורת

 היה לא היסודות״ ״מניחי עבור האקדמי. העיוץ עולם של הציבורי המרחב בפני
 ואף מוזאליים כמוצגים אותם ומכוננת מושאיה את ה״מאבנת״ בעבודה מדובר

 שלום גרשם של הולמת״)בניסוחו ל״ביקורת מקורותיה את להביא במאמץ לא
 מדעית חקירה באמצעות עושה היא זאת 5שטיינשניידר(. מוריץ על בביקורתו
 להציע ביכולתה גם אלא היסטוריים־פילולוגיים, בכלים רק לא עצמה המודדת

 במגמה שמדובר דבר של פירושו יהודית. תרבות תאוריית של פילוסופי עיבוד
 נושא ה״יהודי״ שבו והפוליטי התרבותי האופן אחר לחקור מלכתחילה שנכונה

לכולם. הנוגע הרחב ההקשר תוך אל העצמית תרומתו את

יהודית״ ו״פילוסרפיה הרמנויטיקה

עמ׳ (,1 הערה לעיל 62. ) m g w j 3
Hermann Cohen, Logik der reinen Erkenntnis [1902], intr. Helmut Holzhey, 4 ראו 
idem, “Die Errichtung von )גם ראי ;פרפראזה ) Werke vi, Hildesheim 1997, pp. 16, 20 
Lehrstuhlen fur jiidische Ethik und Religionsphilosophie an den judisch-theologischen 
Lehranstalten” [1904], in: Hermann Cohens jiidische Schriften, II, Berlin 1924, pp. 
108-125, esp. 122ff. and 221-289; idem, “Die Charakteristik der Ethik Maimunis” 
מו להבנת ; [1908 אותו של בביסוסו כהן הרמץ של המרכזי מקו ], ibid, in, pp. 222-223 

מדעי של ״האקדמיה של בייסודה ביטויר למלוא הגיע אשר היהדות מדעי של תחום  
Paul Mendes-Flohr, “Wissenschaft des Judentums at the 1 רא 1919 בשנת היהדות״  
Fin-de-siecle”, in: Michael Graetz, Aram Mattioli (eds.), Krisenwahrnehmungen im 
Fin de siecle — Jiidische und katholische Bildungseliten in Deutschland und in der 

. שם נוסף למחקר הפנירת גם ראו  .Schweiz, Zurich 1994, pp. 67-81, esp. pp. 73-81 
Gershom Schoiem, 5 ראו שטיינשניידר, מרריץ של בפיר שלום גרשם ששם כדברים  
“Wissenschaft vom Judentum einst und jetzt” [1959], idem, Judaica I, Frankfurt a.M., 
1977 pp. 147-164; Peter Schafer, “Gershom Schoiem und die ‘Wissenschaft des 
Judentums”, in: Peter Schafer, Gary Smith (eds.), Gershom Schoiem: Zwischen den

Disziplinen, Frankfurt a.M. 1989, pp. 122-156
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 רהיוס אז — היהודית החשיבה ארפני של האוניברסליות אודרת על השאלה
 דיון, של במרכזו זו פילוסופית משימה ניצבה התשע־עשרה המאה בשלהי

 לתכנים ארניברסלית פרשנות של האפשרות עצם בשאלת בעיקרו, אפולוגטי
 סוגיית למשל הפכה כך היהודית. החשיבה במסגרת הצומחים מובהקים

 לצורך מרכזית לשאלה הרע״ ״אהבת בדבר התלמודי הציווי של האוניברסליות
6הרבניים. המקורות חקר של מחדש ההערכה

 החקירה באמצעות ״היסודות״ של המלרמדים כירונו שאליה המטרה
 כן אם הצטמצמה לא הדת״ של והפילוסופיה ״האתיקה אחר השיטתית

 הכתובה במסורת ודת אתיקה בענייני ודעות מבוארת של ולאיסוף לחיפוש רק
 לרמב״ס פרקים שמונה לרס״ג, ודעות אמרנות אבות, הקלאסית)פרקי היהרדית

 שהייתה ושיטתית עצמאית מחקרית מגמה הסתתרה זו חקירתם מאחורי ועוד(.
 ההגותיים המבנים של והפילוסופית האתית המשמעות בחשיפת מעונינת

הקלאסיים. היהודיים בטקסטים המשוקעים רהרציונליים

חדשים יסוד״ ״קורי של ניסוחם משימת
 שאפו היסודות״ ש״מלומדי המשמעות ארגוץ להעלות, שברצוני הטענה על־פי
 בשיח שמתנהל הרא הוא הדת״ של ופילוסופיה ״אתיקה של הכותרת תחת לכונץ

 בין־תחומי עניין אותו יהרדית״. ״הרמנויטיקה הכרתרת תחת העכשווי המדעי
 פחותה לא במידה כיום מנוסח האתיקה מושג באמצעות אז בוטא אשר
 סוגיית של ורבגונירתה מררכבותה ה״הרמנויטיקה״. מושג תחת דחיפות של

 הדתיות, הקהילות בפני הנוכחי המאות במפנה המוצבת התרבותית, הזהות
 המגמה לשינרי הרקע את יוצרת השונות, והחברתיות הפוליטירת האתניות,
 ההרמנויטית השאלה כיום ניצבת אמנם כך הכלליים. הדיון תחומי בהתוויית

 ושיח השיג במרכז היהודית התרבות מגדירי של והדינמיקה המבנה בדבר
 של עתידית פילוסרפיה היהדות. מדעי של הקלאסיים התחומים בכל האקדמי

 בתחומיה המובילים החוקרים על להתבסס לכץ חייבת יהודית הרמנויטיקה
 בקדחתנות שעוסקים אלה הקלאסית, היהודית הספרותית המסורת של השונים

 התבנית של והפילוסופית התרבותית המשמעות בהבנת עשררים כשני זה
7היהודית. ההרמנויטיקה של הפרשניים המבנים ושל הטקסטואלית

 Hermann Cohen, “Die Nachstenliebe im Talmud. Als ein Gutachten dem למשל ראו 6
koniglichen Landgerichte zu Marburg erstattet” [1888], in: J iid isch e  S chriften iii לעיל( 

David Hoffmann, D ; 174—145 עמ׳ (,4 הערה e r  Schulch an-A ru ch  u nd d ie  R a b b in en 

1894 iib e r  d a s  Verhaltn is d e r J u d e n  zu  A n d ersg ld u b ig en . Berlin
ש)כולל בתחום החדשים במחקרים 7 מדר המקראית( לספרות הנרגעות הרמנויטיות סוגיות ה
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להרמנויטיקה חדשים יסודות של בהעמדתם כרוכה המסתמנת המשימה  
השונים לתחומים האפשר כמידת משותפת שאלה תוצב שבמסגרתה יוזודית  

את כמושאה לה להציב חייבת תהיה זו שאלה היהדרת. מדעי מחקר של  
בהרמנויטיקה מסורתיות הבעה תצורות של והפילוסופית התרבותית משמעותץ

יהודיים פנים הרמנויטיים תהליכים של זה מעין תרבותי תרגום של הרבה התרומה ניכרת  
סוגיית שנה כעשרים זה נדונה כך העכשווית. התרבות תאוריית של הדיון להקשר  

עם שיח מתוך גם כמו החדשות הספרותיות התאוריות עם התמודדות מתוך ה״מדרש״  
החרתררת העכשווירת רהפסיכראנליטיות הפוסט־סטררקטורליסטיות הצרפתיות המגמות  

ופיתחו ביססו אשר המובילים החוקרים קנוניים. תרבותיים ממצאים של לדקונסטרוציה  
יעמדו מחקריהם ואשר למדרש, חדשה פרשנות התרבות ביקררת של הזה השיח מתוך  

Susan A. הנם יהודית, הרמנויטיקה של פילוסופית תפיסה של עתידי פיתוח כל בבסיס  
Handelman, The S la yers  o f  M o ses , Albany 1982; Jose Faur, G o ld en  D o v e s  w ith  S ilver  

D o ts:  S em io tic s  a n d  Textuality in R a b b in ic  T rad ition , Bloomington 1986; Michael 
Fishbane, The G arm en ts o f  Torah: E ssa ys  in B ib lic a l H erm en eu tics , Bloomington 
1989; cf. also idem, The E x eg e tica l Im ag in a tion : On J ew ish  T hought a n d  T heology, 
Cambridge, Mass. 1998; Daniel Boyarin, In ter tex tu a lity  a n d  the R ea d in g  o f  M idrash , 

Bloomington 1990; cf. also idem, U nheroic C on du ct: The R ise  o f  H e tero sex u a lity  and  

the In ven tion  o f  the J ew ish  M an , Berkeley 1997; Steven D. Fraade, F rom  Tradition  

to  C om m en tary: Torah a n d  its  In terp re ta tio n  in the M id ra sh  S ifre to  D eu teronom y, 

Albany 1991; Gerald L. Bruns, H erm en eu tics A n c ien t a n d  M o d ern , New Haven 
1992; David Stern, M id ra sh  a n d  T heory: A n c ien t J ew ish  E x e g esis  a n d  C on tem porary  

L ite ra ry  S tu d ies, Evanston 1996; cf. also idem, P a ra b le s  a n d  M id ra sh : N a rra tive  

a n d  E x eg esis  in R a b b in ic  L itera tu re , Cambridge 1991; Ithamar Gruenwald, “Midrash 
and ‘Midrashic Condition’: Preliminary Considerations”, in: Michael Fishbane (ed.),
The M id ra sh ic  Im ag in a tion : J ew ish  E xegesis , Thought, a n d  H is to ry , Albany 1993, 

ראו העכשווי ההרמנויטי לשיח המדרש בתרומת דיונים של מייצג למבחר  .pp. 6-22  
Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick (eds.), M id ra sh  a n d  L ite ra tu re , New 

ההלכה בתחומי גם זו מעין ישירה התמודדות על לדבר עדייץ מוקדם  .Haven 1986 
מחקרים של שורה על להצביע בהחלט ניתן בדיוק הללר התחומים שבשני אף והקבלה,  
ח ירמם שסדר מובילים ארטוריטה וצנזררה״, ״קנון של הקשרים מתוך רבה במידה לקו  

Aieida Assmann and Jan Assmann ,ראו אלו בתחומים דיונים למגררן מגדר. וסמכות  
(eds.), K an on  und Z en su r: B e itrd g e  zu r  A rch d o lo g ie  d e r  lite ra r isch en  K om m unikation , 

במחקרים למצוא ניתץ ההרמנויטית השאלה תחומי של ביקורתית תודעה  ;Miinchen 1987 
Moshe Halbertal, P e o p le  o f  the B ook: Canon, של 1אל ן1כג חז־״ל ספרות של חדשים  
M eanin g , a n d  A u th o rity , Cambridge, Mass., 1997; Judith Hauptman, R erea d in g  the 

Moshe Idel, L angu age, Torah, p גם 1כמ   ',R abbis: A  W om an ’s  Voice, Boulder 1998 
a n d  H erm en eu tics in A b ra h a m  A bu la fia , tr. Menahem Kallus, Albany 1989; Elliot 
Wolfson, Through a  Specu lu m  th a t Shines: V ision a n d  Im ag in a tion  in M e d ie v a l Jew ish  

M ystic ism , Princeton 1994; cf. also idem, C irc le  in the Squ are: S tu d ies in the U se o f  

G en d er in K a b b a lis tic  S ym bo lism , Albany 1995; Betty Rojtman, B la ck  F ire in W hite 

Fire: A n  E ssa y  on  J ew ish  H erm en eu tic  fro m  M id ra sh  to  K a b b a la h , Berkeley 1998

יהודית״ ו״פילרסופיה הרמנויטיקה
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ברוקשטיין ש׳ עלמות

 בין־תחומי למחקר הדרך את שיפתחו ניסוחים מראשיתה תכלול היא היהודית.
עליה. להשיב היחיד כאמצעי

הצר במובנה חז״ל״ של ה״הרמנויטיקה על
 מצטמצס אינו שכזה ביקורתי במובץ יהודית״ ״הרמנויטיקה ליצור הניסיון

 דיסציפלינה של בבנייתה עוד מדובר אין יהודיות. פרשנות תורות לחקר
 פילולוגי היסטורי, והסבר בהצגה כול קודם המתמקדת כזו מבודדת, מחקרית
 ״פרשנות עם זה מעין מדעי עיסוק חז״ל. של הפרשנית המתודה של ושיטתי
 התשע־עשרה המאה של למחקר בעיקר שייך הביטוי של הצר במובן חז״ל״

 די לכת. מרחיק ופילולוגי לוגי לפיתוח בו זכה ואף העשרים, המאה וראשית
 בפרסומים אור ראו אשר שוורץ, אדולף של מחקריו את הדעת על להעלות

 שוורץ הניח ובהם ,1916-1897 בשנים בווינה לרבנים המדרש בית של השנתיים
 במרכזו חז״ל. פרשנות של הפרשנית המתודה של היקף רחב ניתוח הקורא בפני
 התבוננה שבה הדרך את המשקפים הלל, של הפרשנות כללי ניצבו זה ניתוח של

 תוך ביותר, המוקדמים בשלביה כבר שלה בפעולתה היהודית המדרשית המסורת
 8המקראי. בטקסט לעסוק בבואה הפרשנית גישתה את לעצמה מנסחת שהיא
 להצבתם מובהקת, אפולוגטית מגמה מתוך חותר, שוורץ של המפורט עיונו

 של האוניברסלית המחשבה מסגרת את כתואמים הללו הפרשניים הכללים של
 של הפרשניים הכללים את מנסח הוא כך לצורך האריסטוטלית. הלוגיקה כללי
 פרשנית ״אינדוקציה״ אנלוגי״, ״הקש הרמנויטי״, כ״סילוגיזם כותרות תחת חז״ל

9ועוד. פרשני כמותי״ ״יחס פרשנית, ו״אנטינומיה״

בכתב לעיין זכיתי אידל משה של לנדיבותו תודות והקבלה. היהודית המיסטיקה בתחרם  
רבה במידה לשנות עתיד אשר חיבור והרמנויטיקה״, ״קבלה הכרתרת את הנושא היד  
הפרשנית הפרקטיקה להבנת תרומתר מתוך יהודית הרמנויטיקה של בסוגיות הדירן את

.הקבלית
ניו־יורק מדות, רשתים שלושים מדרש או אליעזר רבי משנת ענעלאו, ג. הילל ראר 8 1933 ;
Viktor Aptowitzer, “Das Alter der Baraita der 32 Normen fur die agadische גם ראו  
Auslegung der heiligen Schrift”, in: Samuel Krauss (ed.), Festschrift fur Adolf Schwarz 

נוספת לספרות  ;zum siebzigsten Geburtstage, Berlin und Wien 1917, pp. 121-132 
Giinter stemberger, Einieitung in Talmud ראו חז״ל פרשנות על מסורתי מחקר הכוללת

und Midrasch, Munchen 1992, pp. 27-30
.1916-1897 שנים בווינה היהודית התאולוגית הקתדרה של השנתי הדיווח ראו 9
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 התשע־עשרה במאות של-חז״ל הטקסט פרשנות בתחומי מדעיות עבודות
והעשרים

 ניתץ חז״ל של השונות הפרשניות בשיטות זה מתמשך מדעי עיסוק של ראשיתו את
 זכריה נשא זה באירוע .1854 בשנת בברסלאו לרבנים הסמינר של לפתיחתו לתארך
 10והאלכסנדרינית״. הפלסטינית הכתבים פרשנות ״על הפתיחה הרצאת את פרנקל

 ההלניסטית, זו מול אל היהודית הפרשנית הפרקטיקה את פרנקל הציב זו בהרצאתו
 קבוצה ו״מדרשית״. ״אלגורית״ כתבים פרשנות בין הבחנה לנסח מגמה מתוך

 התלמודית״. ״הפרשנות של בחקירתה ימים באותם התמקדה מלומדים של שלמה
 התשע־עשרה המאה במהלך היהודית־אירופית האקדמית המסורת של במסגרתה

 מספק הסבר לצורך הנדרש והספרותי הפילולוגי הבסיס את כמייצגת זו נתפסה
 וכלליה חז״ל של ההרמנויטיקה על בעבודתם הצר. במובנה חז״ל פרשנות של

12בכר, וילהלם 11שוורץ, אדולף של עברדותיהם את כאץ להזכיר יש הפרשניים

יהודית״ ו״פילוסופיה הרמנויטיקה

Programm zur Eroffnung des jiidisch-theologischen Seminars zu Breslau 110 רא
“Frankelscher Stiftung”, Breslau 1854

Adolf Schwarz, Die Erleichterungen der Schammaiten und die Erschwerungen der 111 רא 
Hilleliten: Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halacha (am Eroffnungstage 
der israelitisch-theologischen Lehranstalt), Wien 1893; idem, Hermeneutischer 
Syllogismus in der talmudischen Literatur, Jahresbericht der israelit.-theol. Lehranstalt 
in Wien, VII, 1901; idem, Der hermeneutische Kontext in der talmudischen Literatur, 

שבה אופן להצגת למסורת המחויב חוקר של הראייה מזרוית הרבני המח  ;Wien 1921 
מידות ההלכה: לחקר המידות עמיאל, אביגדרר משה ראר המסורתית הליטאית הלימרד  

קיימים הלל של המידות שבע מלבד .1942-1939 אביב תל התלמרדית, בסברא והגיון  
ניתחו היהדות מדעי שחוקרי חז״ל בפרשנות שיטתית הרמנריטיקה של נוספים כלים  

לכך מצרינת דוגמה כאן. פרטיהם על לעמרד כוונה לי אין רהיסטורית. פילרלרגית מבחינה  
היהודית המסורת של ל״פרד״ס״ המתורגמת הכתוב מובני ארבע בדבר בתורה למצרא ניתן . 

Haim Borodianski (ed.), Moses Mendelssohn,, לקהלת מנדלסוץ משה של הקדמתו ראו  
Gesammelte Schriften. Jubilaumsausgabe, XIV, Hebraische Schriften I [Breslau 1938 
Philip Culbertson,, קלברטסון פיליפ של תרגרמר גם ראו ן=.  Stuttgart 1972, pp. 147-160 
“Multiplexity in Biblical Exegesis: The Introduction to Megilat Qohelet by Moses 
Wilhelm גם ראו  ;Mendelssohn”, Cincinnati Judaica Review, 2 (1991), pp. 10-18 
Bacher, Abraham Ibn Esras Einleitung zu seinem Pentateuch-Commentar: Ein Beitrag 
zur Geschichte der Bibelexegese, Wien 1876, esp. pp. 12-15; Gershom Scholem, Zur 

של רבה ספררת לצד  ;Kabbala und ihrer Symbolik, Frankfurt a.M. 1973, pp 80-82
. האחרוץ הדור

Wilhelm Bacher, Die exegetische Terminologie der judischen Traditionsliteratur, 12 
Hildesheim 1965 [= 1899/1905]); idem, Die Agada der Tannaiten, I-II, StraBburg

מי בכר של נוספים חשרבים מחקרים גם כמו ,19032 היהודית. הפרשנות בתחו
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ברוקשטיין ש׳ עלמות

 ושאול 14היינמץ יצחק פינקלשטייץ, לואיס מכץ שלאחר ובדור 13מילצינר מוזס
ליברמץ.

 היחס על הללר, בכתבים הפועלות הדמויות של ותכונותיהם אישיותם
 מדרשי של הייחודיים מאפייניהם על פה״, שבעל ותורה שבכתב ״תורה שבין

 הניחו אלה כל חז״ל, של והספרות הפרשנות אופי גם כמו והאגדה, ההלכה
 השונים ומופעיה תחומיה עם היום עד שנמשך מדעי לעיסוק היסודות את
 היהדות מדע חוקרי של המדעי היום סדר 15היהודית. הפרשנית הספרות של

 חוקרי את למנות ניתן אלה בין הבאים. הדורות של בעבודרתיהם כן אם נמשך
 המזרח הישיבות עולם מתוך צמחו קרובות לעתים אשר הגדרלים, התלמוד מדע

 באוניברסיטאות או בגרמניה לרבנים בסמינרים למדו מהם רבים המסורתי. אירופי
 הוביל העשרים במאה אירופה של והטרגי הנפתל ההיסטורי המהלך גרמניות.

 פיתוח לכלל הגיעה הזו היהודית־גרמנית המדעית שהמסורת לכך דבר של בסופו
 ואמנם 16ובישראל. הברית בארצות היהודי המחקר במרכזי דווקא ושיטתי מלא

מזוהה ועודנה הייתה לעיל, נוסחו שקוויה זו, קלאסית־פילולוגית מדעית מסורת

Moses Mielziner, Introduction to the Talmud [1894], with notes of J. Bloch and 13 ראו
L. Finkelstein, New York 1925

.1950 ירושלים האגדה, דרכי היינמן, יצחק 14
 השאפתני הפרריקט את לציין ניתן כאן המתוארת המדעית המסורת של מוצא כנקרדת 15

 היהדות מדע לקידום החברה ניסחה שאותו ,Corpus Tannaiticunrn של היריעה ורחב
(Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft des Judentums) ראו ייסודה בזמץ( 

48 ,m g w j, .)המהדורות בגרמניה 1939 לשנת עד לאור יצאו זה פרויקט במסגרת שם 
 המהדורות כך היום. עד שימוש נעשה שבהן הרבנית הספרות של היסודיות המדעיות
 הורוביץ, שאול שערך דברים וספרי זוטא ספרי ישמעאל, דרבי מכילתא של המדעיות
 שבה ספרי ומהדורת אלבק וחנוך תארדור יהודה של רבא בראשית מדרש של המהדורה

 הערה להלן )ראו פינקלשטיין ארי( )אליעזר לואיס סיים ואותה הורוביץ שארל החל
 מץ )תורה השל אברהם של בעבודותיו המשכה את מוצאת זו מדעית מסורת (.17

)דזז״ל, אורבך אלימלך אפרים (,1990-1962 ירושלים הדורות, של באספקלריה השמים
 (1984 ירושלים והתפתחותה, מקוררתיה ההלכה, תשכ״ט; ירושלים ודעות, אמונות פרקי

ב, והמדרש, האגדה דרכי פרנקל, יונה לדוגמה ראו היום. עד ויורשיו - ; 1991 גבעתיים א
 השוו ואחרים. תא־שמע ישראל זוסמץ, יעקב הר, דויד משה של המחקר עבודות גם ראו
 David Weiss haLivni, Peshat and Derash: Plain and Applied Meaning in Rabbinic גם

Exegesis, New York 1991; Shamma Friedman, “The Primacy of Tosefta to Mishnah in 
Synoptic Parallels”, in: Harry Fox, Tirzah Meacham, Diane Kriger (eds.), Introducing 

99-121 .Tosefta: Textual, lntratextual and Intertextual Studies, Hoboken 1999, pp
ואחרים.

 של והעריכה התרגום עבודות של הכרונולוגית ההשתלשלות 17 בהערה להלן ראו 16
היהודיים. הקנוניים הטקסטים
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 (1886 בשנת >נרסד יורק בניו היהודי״ התאולוגי ה״סמינר עם ובראשונה בראש
(.1925 בשנת בירושלים)הוקמה העברית האוניברסיטה ועם

 להוצאתם החתירה הייתה מקיף״ יהדות ל״מדע זו בפרוגרמה יסוד אבן
 היהודיים המקררות של הספרותי הקנון מכלול של מדעיות מהדורות של לאור

 המהותית המדעית הדרישה את לוודאי, קרוב הציב, זה מפעל המסורתיים.
 מדובר המושג. של הצר במובנו היהודית בהרמנויטיקה בעיסוק הכרוכה ביותר

 היהודי הספרותי הקנוץ את שיטתי באופץ להציג ניסיון מאשר פחות בלא כאן
 של האוניברסליסטיות התרבותיות־פוליטיות היסוד למגמות תואם שיהא כך

 של עצמו בפני קנוני ליסוד בהמשך שהפכה היא ז־ו הצגה המייסדים״. ״האבות
היהודית. ההרמנויטיקה בתחומי מאז שנעשה מדעי מחקר כל

 מן חדורות האחרונות השנים וחמישים במאה שהופיעו המדעיות המהדורות
 ההצגה בדבר אלה של חזונם המייסדים. דרר של מדעית הפילולוגית ברוח היסוד

 מחקרית מסררת של במסגרתה עדיין חי היהדות מקורות של והמקפת השיטתית
 של המשנה, של הראשונות המדעיות המהדורות על לחשוב ניתן זה בהקשר זג

 מתמונה חריגה 17לקנרץ. שמחוץ הרבנית הספרות ושל המדרשים של התוספתא,
 שלום, גרשם היהודית. המיסטיקה של המחקרית ההיסטוריה בפנינו מציגה זו

 הופנתה והמיסטיים הקבליים היהרדיים הטקסטים בחקר המדעית עבודתו אשר
כי היהדות׳)אם ׳מדע של פרליטיות התרבותיות היסוד מגמות כנגד מלכתחילה

 David Z. Hoffmann, Zur Einleitung in die halachischen Midraschim, Berlin 1רא 17
1887; Moses S. Zuckermandel, Tosefta, Mischna und Boraitha in ihrem Verhaltnis 

.,zu einander, oder palastinische und babylonische Halacha, I-II, Frankfurt a.M
 תרע״ז; לייפציג במדבר, ספר על רב דבי לספרי הוררביץ שארל של מהדורתו ;1908

 אברהם ישראל על־ידי 1930 בשנת והושלם 1917 לייפציג ישמעאל, דרבי רלמכילתא
 )ברלין תאודור ויהודה אלבק חנרך בעריכת רבא בראשית מדרש של המהדורה רבין;

 תורת אר ספרא ת״ש; ברלין דברים, ספר על ספרי פינקלשטיין, לואיס (,1936-1912
י הברייתות, אוצר היגער, מיכאל (,1956 יורק )ניו אסמני כ״י לפי כהנים -  )ניו א

 תוספתא תרצ״ז-תרצ״ט; יררשלים ראשונים, תוספת ליברמץ, שאול (,1948-1938 יררק
שוטה, ותוספתא ח נויארק כפ מ״ ש ת ט״ו- ש  החשרבות. העבודות את רק לציין כדי — ת

הירושלמי, לתלמוד שפר פטר של הביקורתית המהדורה גם שייכת מדעית מסורת לארתה
 Peter Schafer and Hans-Jurgen Becker (eds.), Synopse zum Talmud Yerushalmi, ראו

1991-1998 voi. 1 ,1-11, m , IV, Tubingen; של כלשהי מדעית מהדורה הופיעה טרם 
 לתלמוד בחוג כיום נעשים זה מסוג עברדה לקראת ראשונים מהלכים הבבלי. התלמוד

 בעיצרמו. כעת מצוי ״סיפרא״ הכותרת תחת מיוחד פרויקט העברית. באוניברסיטה
 Hoffmann, Zwr Einleitung גם ראו הרבנית הספרות עם המוקדמת התאררטית להתעסקות

 Chanoch Albeck, Untersuchungen iiber die halachischen Midraschim, Berlin ;)שם(
.1927; Luis Ginzberg, The Legends of the Jews, I-VII, Philadelphia 1909-1938 et. al.

אחרים. ורבים ההלכה מדרשי על אלבק חנוך של מחקריר גם וראו

יהודית״ ר״פילוסופיה הרמנויטיקה
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 ובראשונה בראש התרכז עליהן(, ששרתה הפילולוגית־־היסטורית הרוח נגד לא
 לשם לו שנדרש האנליטי־היסטורי במחקר דווקא אלא הפילולוגית בעבודה לא

 התחלות למעט 18היהודית. המיסטיקה מקורות של והערכתם פירושם הצגתם,
 של המדעית ההוצאה מפעל ואילך, ילינק אדולף של עבודותיו למן בודדות

19בעיצומו. עתה גם מצוי ומיסטיים קבליים טקסטים
 הטקסט בביקורת כיום הנעשות העבודות שכל לומר כך משום אנר יכולים

 כפי המושג של הצר במובץ היהודית והפרשנות הספרות בתחומי מסירתו ודרכי
 קרקע על מיוסדות השונות, המדעיות המגמות שבין השוני כל עם לעיל, שהוצג

 וחמישים כמאה זה מכוננת זו מסורת )הגרמנית(. האירופית המדעית המסורת
 והשיטות חז״ל ספרות של המסירה דרכי עם היהדות מדעי של העיסוק את שנה

 ולמדרש״, לתלמוד ״המבוא מתוכן. הנגזרות הכתובים פרשנות של השונות
 מבט מציע שטמברגר, גינטר המשיך ושאותו שטראק הרמן החל שבו מפעל
הקנון של המסירה דרכי של להיסטוריה בנוגע המחקר מצב על זו ברוח בהיר

ברוקשטיין ש׳ עלמות

 )עורכים(, ליבס ואסתר דן יוסף ; 1977 ירושלים שלום, גרשם כתבי של ביבליוגרפיה ראו 18
 זרכות שלרם של עבודותיו תשנ״ט. ירושלים היהודית, הסוד בתורת שלום גרשם ספריית
 אליאור רחל דן, ירסף ליבס, יהודה אידל, משה של במחקריהם ולביקורת להמשך
 Joseph Dan, The תשנ״ג; ירושלים חדשים היבטים קבלה: אידל, משה ראר ראחרים.

Unique Cherub Circle, Tubingen 1999; idem, Jewish Mysticism, I-IV, Northvale
חירות אליאור, רחל תשנ״ה; ירושלים השבתאית, האמונה סוד ליבס, יהודה ; 1998-1999

תש״ס אביב תל הלרחות, על .
המדעית למהדררה כבוד של מקום שמרר הזר החדשה המדעית הפרשנית המסורת בתרך 19  
Peter Schafer (ed.), Synopse zur ראו ההיכלות. לספרות שפר פטר של ההשפעה רבת  
Hekhalot Literatur in Zusammenarbeit mit Margarete Schliiter und Hans Georg von 

כותבי חוג על מרוז ורונית ליבס יהודה של עבודותיהם ראו  ;Mutius, Tubingen 1981 
דניאל של בניהולו מדעיות במהדורות קבליים כתבים של לאור ההוצאה מפעל ואת הזהר  

Yehuda Liebes, ‘How the Zohar was Written?’, idem, Studies in the Zohar, : אברמס  
New York 1993, pp. 85-138,194-227; idem, ‘Christian Influences in the Zohar,’ ibid., 
pp. 139-161; idem, ‘Myth versus Symbol in the Zohar and in Lurianic Kabbalah,’ 

נוצריות ׳השפעות ליבס, יהודה  ;in: Essential Papers on Kabbalah, 1995, pp. 212-242 
שבת יררשלים מחקרי הזהר׳, ספר על א ישראל במח ׳זיקת ;74-43 עמ׳ >תש״ס(, ב/  

עמ׳ תשס״ו, והמזרח, ספרד יהודי בקרב וציונות צירץ בתוך: ישראל,׳ לארץ הזהר
Ronit Meroz, ‘Zoharic Narratives and their Adaptions’, in: Hispania Judaica ; 44—31 

בספר שונות משיחיות עמדרת עכשיו? ׳משיח מררז, רונית  ;Bulletin, 3 (2000), pp. 3-63  
Daniel Abrams, ;72 -5 9 שקפות דערת מגוון הזהר,׳  ת וה עמ׳ )תש״ס(, 10 ישראל בתרבו  
‘Knowing the Maiden without Eyes: Reading the Sexual reconstruction of the Jewish 

.Mystic in a Zoharic Parable’, Daat, 50-52 (2003), pp. lix-lxxiii
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 המושג של צר מובץ באותו יהודית״ ל״הרמנויטיקה ובנוגע היהודי, הספרותי
20כה. עד שהוגדר כפי

יהודית״ ו״פילוסופיה הרמנויטיקה

11

 תרבות של ביקורתית כתאוריה יהודית הרמנויטיקה
 האטימולוגית במשמעותו ה״הרמנויטיקה״ מושג עם המקיפה ההתעסקות

 של האיטלקי הרנסנס עם לראשונה האירופי השיח אל חודרת המקורית
 שבו והאופן הרפורמציה עם המאוחר לכל או אז, כבר החמש־עשרה. המאה

 הטקסטים של והיווניים העבריים המקור לנוסחאות חדשה משמעות העניקה
 שגילו הגובר וההומניסטי הפילולוגי העניין ביטוי לידי בא שלה, הקנוניים

 הללו הפרשניים המפעלים הקלאסית. היוונית המקור בספרות התקופה בני
 שיטות ושל תאוריה של בניסוחה להסתפק עוד מוכנים שאינם בכך מתייחדים

 מעבר אל חורגים הם קנוניים. טקסטים של פרשנית לקריאה הנוגעות עבודה
 של כוללת תאוריה ניסוח על־ידי הפרשני האופק להרחבת בשאיפתם למטרה
 £pHT|V£w1K׳n T£%vT!/ars)הפרשנות״ ״אמנות את כמושאה לה שתציב פרשנות

interpretandi.) היווני המינוח של המקור hermeneutike בפועל הוא epIJTiveco, 
 לפענח, ניתץ שבאמצעותו המדע את מציין והוא ״לתרגם״, ״לפרש״, מילולית

 מובן. בעלי תרבותיים הקשרים אנושי, מבע אופני של נתונים סימנים מתוך
 המחשבה של בהפיכתה העוסק המדע ה״מסירה״, מדע פירושו ׳הרמנויטיקה׳

 אזורי אחר זה מדע חקר במקורו ה״שפה״. מדע למובנת, האנושית והיצירה
 למסורת שהונחל האלים שליח עצמו, הרמס האדם. בני בין התקשורת של הספר

 כך בשל רק ויכול שכזה גבולות חוצה הוא לה, קדומות ממסורות היוונית
 המושלם, והפרשץ המתרגם הוא האדם. בני וביץ האלים בין כמתווך לפעול
 השפה מייסד ה״אחרות״, של שגרירה זרות״, ב״ארצות (hermae) הדרך מורה

 שבו־בזמן אפולונית דמות וההעברה, המסירה של הפנימי מושגה והכתב,
חצייתו. אפשרות את גם כמו הגבול את מכוננת

המודרנה כתוצר ההרמנויטיקה מדע
של המובהק תוצרה היא תרבות תאוריית המכונן כמדע ההרמנויטיקה

ש״)לעיל לתלמרד ה״מבוא 20  גדול חלק של רחבה סקירה הקורא בפני פררש (8 הערה ולמדר
 היהרדית״ ״ההרמנויטיקה ועל היהודיים הקנרניים הכתבים אודות על בהווה המחקר של

הצר. במובנה
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ברוקשטיין ש׳ עלמות

 הספרותית ההתעסקות של בשוליה צומחת הפילוסופית ההרמנויטיקה המודרנה.
 התעסקות מתוך ואשר לעבר, כשייך הנתפס דבר־מה עם האינטנסיבית והתרברתית

 באותו 21מחודשים. לחיים זוכה גם כך ובתרך חקירה של למושאה מחדש הופך זו
 הבעיה של היווצרותה את כמאפייץ שנראה ״מה כי גדמר הנס־גאורג טוען אופץ

 על להתגבר חותרת הרחוק, את ומעלה שבה היותה הוא מלכתחילה ההרמנויטית
 כבר מונח היה מכך משהו )...(וה׳עכשיו׳. ה׳אז׳ בין גשר לבנות חייבת הזרות,

 את העמידה שבו ובאופץ המקרא חקר של הפרוטסטנטית התאולוגית בדרישה
 הגיעה ממשי פיתוח לכלל ואולם (,sola scriptura)׳לבדם הקודש ׳כתבי עקרון
 ההיסטורית התודעה צמחה והרומנטיקה, הנאורות מתרך כאשר, רק זו מגמה

22היא״. באשר מסורת כל מול אל שבור״ ״יחס שהציבה

 נשכחיפ״ ב״טקסטים כהזכרות רדיקלית תרבות ביקורת
 היסטוריה״. וב״רסיסי שבורימ״ ב״יחסים כץ אם עוסקת הרמנויטית פילוסופיה

 המודע אימוצו שעבורה היסטורית תודעה של כביטויה מתגלה ההרמנויטיקה
 המדרגה מן פרשנית כאסטרטגיה נתפס זנוחה״ ״רטוריקה או נשכח״ ״טקסט של

 תרבותי העדר של רדיקלית ביקורת לשם בה העוסק את המשמשת כזו הראשונה,
 של למפעל הופך ״העבר״, עם הזר, עם להתמודד ההרמנויטי המאמץ בהרוה.
 והפרשני(, הספרותי ההיסטורי, )הפילולוגי, הישנים במובנים רק לא 23תרגום
 של הנכחתן תרבותית. מהפכה של לביטויה הופכת ההרמנויטית הפעילות שהרי

 או שנשכח אלטרנטיבי קיומי לניסוח דרכים סוללת נשכחות ספרותיות עדויות
24חדש. תרבותי לאידאל ופוליטי תרבותי קיומי, פרדיגמטי, כיווץ ומתווה שנזנח

הנטייה ראיית של זר פרשנית באסטרטגיה שימרש ליבס יהודה עושה יהודי הפנים בהקשר 21
 רפנייתה הזהר ספר חיבור שסביב הרוחנית התנועה את בניתוחו כ״רנסנס״ העבר עבר אל
 על השני הבינלאומי בכנס שנישאה הרצאה כרנסנס״, ״הזהר ליבס, י׳ ראו התנאי. העבר אל

זה. במאמר לעיין הסכמתר על למחבר מודה אני .8.6.1994 בירושלים, ספרד יהודי תרבות
Hans-Georg Gadamer, Kleine Schriften, I, Tubingen 1967, p. 116 22 

“Translation as Transformation”, in: Carola 23 במאמרה אסמן אליאדה של הניסוח את 1רא  
Hilfrich-Kunjappu and Stephane Moses (eds.), Zwischen den Kulturen: Theorie und 

Praxis des interkulturellen Dialogs. Tubingen 1997, pp. 21-22
אסמן: יאן אצל העבר...״ של החברתית ״הקונסטרוקציה הלשוץ מטבע זה לענייץ ראו 24

Jan Assmann, Das kulturelle Gedachtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identitat 
השאלה הצבת של האתגר  .in friihen Hochkulturen, Miinchen 19972, pp. 34-48 

הנוכחית לחקירה עדייץ תורגמה לא התרבותי הזיכרון בהקשר זה בספר ההרמנריטית  
מי של זו ברוח לחקירה השראה משום בה יש כי נראה היהודית. ההרמנויטיקה בתחו

היהודיים הספרותיים המקורות של השונים התחומים .
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? היום הפילוסופית ההרמנויטיקה בעלי הם מי
 מסופרת חדשות התחלות ושל תרבותיים שבר קווי של זו אירופית היסטוריה

 של התרבותיים המשברים את מחדש להבנות חותרת שהיא מתוך כן אם
 בהווה. המעוגץ פילוסופי־פוליטי ביקורתי יום סדר של בסיסו על העבר
 היום עד ומסופרת מראשיתה, סופרה זו ״מהפכנית״ היסטוריה גם ואולם

 זמננו. בני הלניסטים הרמניסטים על־ידי או נוצרים על־ידי הגדול, בחלקה
 אודות על העכשווי ההרמנויטי בשיח הטון את הנותנים הפילוסופיים הקולות

 הנס־גאורג למשל הגרמני)כמו בגילויה ובעיקר התרבותית, האירופית המורשת
 של כמו־מדעי נרטיב יוצרים (,27הברמאס ירגן או 26בלומנברג הנס 25גדמר,

 של העניין לתחומי מרכזים תפקידים שמורים שבו פילוסופית הרמנויטיקה
 לתפיסה גם כמו הגרמנית, והרומנטיקה האירופית הנאורות הרפורמציה, הרנסנס,

 מרטיץ של למחשבתו המפורשת זיקתה על עצמם שלהם המודרנית ההרמנויטית
היידגר.
 הדיון עם הגרמני הדיון של משווה בחינה מתוך זו טענה להבהיר ניתץ

 זו של ההרמנויטי יומה סדר הצרפתית. בפילוסופיה שנה כארבעים זה המתנהל
 זץ־פרנסואה פוקו, לקאץ, ז׳ק ריקר, פול לוינס, כעמנואל הוגים על־ידי נקבע

 פרידריך של למשנותיהם ומכונן מרכזי תפקיד בו ושמור דרידה ודק ליוטר
 של ההרמנויטית לתררתו גם כמו מרקס קרל ושל פרויד זיגמונד ניטשה,
 המסורת אל סארטר ח׳ץ־פול לוינס של באמצעותם הועברה שזו כפי היידגר

 שונה יום סדר מעלה הפילוסופיות המסורות שתי בין ההשוואה 28הצרפתית.
 החדש, הדיון מדוע להבהיר ננסה זו קצרה סקירה של בהמשכה מהן. אחת בכל

 השראתו את שואב היהודית, ההרמנויטיקה בשדה שנה כשלושים זה המתפתח
כבעבר. הגרמנית מזו עוד ולא הצרפתית ההגות של היום מסדר

 המוקדמת החדשה העת מאז הדגישה האירופית ההרמנויטית ההגות מסורת
 המקרא כתבי ואת היררנית, הקלאסיקה של הגדולים )השכוחים( הכתבים את

 כתבי מסורת את המאפיין סדר^־ום על ליהדות, )ולא לנצרות המקודשים
 של המסורות את גם הד^קמנויטי הדיוץ בהקשר יותר ומאוחר שלה(, הקודש
 התרבות ביקורת ל^למטרה שמה כך השראתו. כמקורות הגרמאני הצפון

לכונן ית^היוונ ההקןלאסיק של התרגום מפעל בבסיס שעמדה זר הרנסנס, של

Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tubingen 1960 25 
Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt a.M. 1981 26 

Jurgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a.M. 1968; idem, Der 27 
philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a.M. 1985 

Bernhard Waldenfels, Phdnomenologie in Frankreich, Frankfurt a.M. 1998 128 רא

יהודית״ ו״פילוסופיה הרמנויטיקה
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 הדיכוי כנגד הועמד זה עושר העתיקה. העת של האסתטי העושר את מחדש
 הופנתה אופן באותו הנוצרית. הסכולסטיקה על־ידי היוונית הרוח של האפלטוני

 המפעל מכל יותר מייצג שאותה הרפורמציה, הוגי של ההרמנויטית ההבנה
 הלשונית, חדשנותו על לותר מרטיץ בידי הקרדש כתבי תרגרם של הכביר

 זו של כנגדה הקתולית. הכנסייתית המסורת של הדוגמטית הרוח צררת כנגד
 לבדם״ הקודש ״כתבי של הפרשני העיקרון את הפרוטסטנטית המסורת ניסחה

(sola scriptura.) הרדיקלית הביקורת פנתה הללו המוקדמות הביקורות לעומת 
 התאוריה או הספרות הפילוסופיה, בתחומי אם בין האירופית, הנאורות של

 באשר הפהיטיביות הדתות את המאפיינת ההטרונומית הגישה כנגד המדינית,
 הפוזיטיבית הסמכות את גם הנאורות תקפה זה כולל מהלך של במסגרתו הץ.
 השמרניים הכוחות מכלול מול אל בפרט. הדתי הטקסט ושל בכלל הטקסט של

 האידאל ושל התבונה של ה׳עצמי/ של הכוחות את הנאורות כוננה הללו
 הרמנויטי במהלך האנושות. מרשג שביסוד המאפיינים כל את בקיצור המוסרי,

 במרידה הרומנטיקה של מדרשה מבית הפואטי הספרותי הענייץ התמקד דומה
 הקלאסית המסורת את המאפיינת הכתובה האות של הסטטית התרבות כנגד

 שממקוררת זה הץ העממי, הנרטיב את הרמנויטיקה הוגי הציבו למולה מעיקרה.
 כדוגמת הנורדית התרבות של הגדולים הסיפורים מתוך שצומח זה והן יוון

ה״אדה״. או הניבלרנגים
 בלטינית הגדולים בחלקיה שהתנהלה זר, קלאסית הרמנויטית מחלוקת

 קרובות לעתים )הקשורות שונות מסררות לשתי היסודות את הניחה ובגרמנית,
 והשניה הומניסטית האחת ביניהן(, חדה הבחנה מאפשר שאינו באורח בזו זו

 של ״הכללית״ ההיסטוריה את יוצרות יחד שתיהן רפורמטורית־מקראית.
 המוקדמות בשיטות כאמור ראשיתה זו היסטוריה המודרנית. ההרמנויטיקה

הנאוררת, הוגי דרך מתפתחת והיא 29והשבע־עשרה השש־עשרה המאות של

ל 29 ת ע ר סו מ ה של ה צי מ ר פו ר או ה ל ר ש מ Matthias Fiacius niyricus, c ל ia v i s  S crip tu ra e 

1567 S a cra e  seu  d e  S erm on e S. L ittera ru m , Basel ס ס ב מ ה ש ט ת שי שני ר ת פ די חו ת יי גנ ה  ל
ת רר ס מ ה ה ב ר ת כ ע ה ו סי לי ב ל ה כ ק רי טו ר ת ה שנו ר פ ה חו ו ו רו ר ש מנ ה בז א ח מ ד כ ג ה נ ל לי ש  ה
ה פ רי ח ת של ה ס פי ם ת בי ת כ ת, ה טי טנ ס ט ר ר פ פי ה ת שזו כ ח ס ו די מנ ל־י ה ע סיי כנ ת ה תרלי  הק
ת בו ק ע ת ב ד עי ס ו רנ ת ט שנ או .1546 ב ם ר Johann c ג .  Dannhauser, H erm en eu tica  sa c ra 

1654 siv e  m eth odu s expon en daru m  sa c ra ru m  littera ru m , Augsburg, ר בו בו חי ה ש ע פי  מו
ה שונ א ר ה ל ל מי ״ ה ה ק טי מנוי ר ה ת. ״ ר ת כו ח ב סו י ם לנ ד ק ר מו ת ה של יו ס פי ת ת טי מנוי ר  ה

ת פי סו לו ת פי טי ס י מנ idem, Idea ... 1רא הו  b on i in terp re tes e t  m a litio s i ca lu m n ia to r is 

16524 ,1630 h erm en eu tica ), strafiburg.) ל ד ב ה ו ב רי בו חי ם מ ריי טו מ ר פו ר ם־ גיי לו או ת  ה
ח ת פ ר מ אוז ה ר דנ בו חי ה ב ה ז ק טי י מנו ר ת ה לי ל h) כ erm en eu tica  g e n e ra iis) פן או  של כ
ה ע די m) י o d u s s d e n d i,) ר מ לו ה כ ד תו מ ת כ טי לי שנרת של אנ ם פר בי תו כ ל ה ש ה. ו פ ש ה
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וולף )קריסטיאץ והתשע־עשרה השמונה־עשרה במאות והמרדרנה הרומנטיקה , 
גוסטב יוהן הלמבולט, פוץ וילהלם שליירמאכר, פרידריך כלנדיוס, מרטין יוהן  

)וילהלם העשרים המאה במחשבת הבשלים לביטוייה מגיעה שהיא עד ווויזץ(  
הגרמני השיח 30היידגר(. מרטין הוסרל, אדמרנד ניטשה, פרידריך רילתיי,  

ההרמנויטית המסררת של הפילוסופית המשמעות סביב כיום המתנהל ההומנויטי  
אם בעצמו, נולד בלומנברג( הנס הברמס, בולטמן, רודולף הזו)גדמר, התאורטית  

המורשת מתוך שלו,  (Wirkungsgeschichte) ההשפעה היסטוריית אחר לעקוב  
ובמסורת ההלנינסטית במסורת בטבורו קשור נותר כן ועל בוחץ, הוא שאותה

הנוצרית.31
מוגדרים לטקסטים להזדקק נוטות לעיל שתוארו הפרשניות האסטרטגיות  

התרבותירת הקהילות את בבירור המאפיינות ספררתיות עדויות כמכלול ולהציגם  
שבה הגרמנית במסררת ביטרי לידי בארת הן שבר באופן צומחות. הן שמתרכן  

אקסקלוסיבית זהות עיצוב של אסטרטגיות כול קודם מייצגות הן אנו׳עגסקים, , 
אלו ל׳אחרים/ הפרשני בתהליך שהפכו כל^אלה מייצגים החי שאד^גודה זהות  

המתבונץ של מבטו מנקודת נראים שהם כפי y ^ îלקטיבי ות^^ן1מכל^ מורכבים  
והנוצרית ההלניסטית למורשת ״זיקה״ באותה חלק נוטלים שאינם ״מבחוץ״( .

ciaus ראו הרחב. במובן לוגי־מתודי לניסוח פילוסופי כבסיס בתורה נתפסת זו פרשנות
von Bormann, “Hermeneutik”, in: T h eo log isch e  R ea len zyk lo p d d ie , XV, Berlin 1986,
Jean Bollack and Helen Stierlin (eds.), Peter Szondi, Einfuhrung גם 1רא  .pp. 108-137

in d ie  lite ra r isch e  H erm eneu tik , Frankfurt a.M. 1975 
Christian Wolff, P h ilo so p h ia  ra tio n a lis  s iv e  lo g ica , 1728; Johann Martin 30 ראו 
Cladenius, E in leitu n g  zu r  rich tigen  A u slegu n g  vern iin ftig er R ed en  u nd Schriften, 

Leipzig 1742; repr: Einleitung Lutz Geldsetzer, Diisseldorf 1969; Manfred Frank (ed.), 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, H erm en eu tik  u n d  K ritik . M it e in em  A nhang  

sp ra ch p h ilo so p h isch er  Texte S ch le ierm ach ers, Frankfurt a.M. 1977; Wilhelm von 
Humboldt, “Uber die Aufgabe des Geschichtsschreibers”, in: A. Leitzmann, Wilhelm 
von Humboldt, G esa m m elte  Sch riften , IV, Berlin 1905, pp. 35-56; R. Htibner (ed.), 
Johann Gustav Droysen, H istorik . Vorlesungen u b er  E n zyk lo p a d ie  u n d  M e th o d o lo g ie  

d e r  G esch ich te [1857], Miinchen 1977; E. Bratuscheck (ed.), Philip August Boeckh, 
E n zyk lo p a d ie  u n d  M e th o d o lo g ie  d e r  p h ilo lo g isch en  W issenschaften , Leipzig 18862; 
Wilhem Dilthey, D e r  A u fbau  d e r  gesch ich ltich en  W elt in den  G e is tesw issen sch a ften , 

intr. Manfred Riedel, Frankfurt a.M. 1970; Edmund Husserl, D ie  K r is is  d e r  

eu ropd isch en  W issenschaften  u n d  d ie  tra n szen d en ta le  P h a en o m en o lo g ie . H u sserlian a  

— G esa m m elte  W erke, VI, Den Haag 1954; Martin Heidegger, Sein  u n d  Z eit, Tubingen
193317

Rudolph Buitmann, G iau ben  u nd V e rste h e n ראו 28-26 בהערות שמכרו לעבודות מעבר 31,  
I-IV, Tubingen 1961-1965; Hans Blumenberg, A r b e it am  M yth o s, Frankfurt a.M. 1979
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 במהלך עליהם להתגבר צורך שהיה תרבותיים שלבים כמייצגי עתה מרצגים אלה
 בסובלנות. לנהוג היותר לכל יש-עתה כלפיהם ואשר התרבות, של ההיסטוריה

 זרימ״ מ״מניעים חפים היסטוריוגרפיים שיקולים סמך על כמובן נעשה זאת כל
 )הנוגע ה׳אחרים׳ או ה׳אחר׳ אודות על הסמכותי הדיבור מאחורי כלשהם.
 יהודית, בהרמנויטיקה הנוצרית האירופית בהתעניינות גם גדולים בחלקים

 ומשום דובר, כסובייקט חיה מסורת שום עומדת לא בודהיסטית( או מוסלמית
 הענייץ כלשהו. ״סובייקטיבי״ או ״עצמי״ ייצרג ממנו לצמוח יכול לא גם כך

 איררפית מררשת מתוך בעצמו שצומח עניין ״זרות״, תרבויות של בחקירתץ
 עצמית הגדרה של קווים מאשר יותר לא דבר של בסופו מסגיר קולוניאלית,

 ״ימי ו״רומנטיקנים״: ״נאורים״ ״רפורמטורימ״, ״הומניסטים׳/ של תרבותית
 היהודית״, החוק ״תפיסת הכתובה׳/ באות היהודית ״האמונה האפליס״, הביניים

 לצורך הכרחיות כהבניות נראים אלה כל המעשה״, על־ידי הקתולית ההצדקה
והמנצח. החזק של התרבותית זהותו כינוץ

 ההיסטוריה של השני העבר אל המנצחים מגיעים כיצד
 אל להגיע ההרמנויטי הקרב בשדה ה״מנצח״ יוכל כיצד השאלה כן אם נשאלת
 האפשרות את וביה מניה שוללת זו שאלה ואולם ההיסטוריה, של האחר״ ״העבר
 עמדות של לניסוחן עדים אנו זאת כנגד הבעיה. של ואובייקטיבית כוללת להצגה

 את המבלות עכשוויות דמויות עצמן על לוקחות שבמסגרתן מדעיות, יסוד
 התפקיד את המדעית, ההיסטוריה של ה״אחר״ הצד מן העולמות, ביץ חייהן

 הלאה לוינס מוסר שבו האופץ זהו הרמס. של תפקידו את כלומר ההרמנויטי,
 של פילוסופיה־מתוך־עמדה־יהודית אותה של עיקריה את הצרפתית לסביבתו

 תופעה אותה 32היידגר. תורת את גם ומעבד מקבל הוא כך כדי ותוך רוזנצוויג,
 התלמוד על השישים משנות הרצאותיו שבו באופן גם ביטוי לידי לבוא מוסיפה
מה 33ופרשנות. טקסט שבין היחס על חדשים רעיונות לפיתוח ריקר את דוחפות

 Susan A. Handelman, Fragments of Redemption: Jewish Thought and זד! לעניין ראו 32
Literary Theory in Benjamin, Scholem and Levinas, Bloomington 1991; Robert Gibbs,

:Correlations in Rosenzweig and Levinas, Princeton 1992; Richard Cohen, Elevations 
1994 The Height of the Good in Rosenzweig and Levinas, Bloomington ; מאיר, אפרים
 גם ראו .194-187 עמ׳ תשנ״ד, יררשלים רוזנצרריג, פרנץ של ריצירתו חייו מיעקב: כוכב

 Stephane Moses, Systeme et revelation: 1m :מוזס של לספרו לוינס של הקדמתו את
7-16 .philosophic de Franz Rosenzweig, Paris 1982, pp

 Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Social Sciences: Essay on Language, Action 1רא 33
1981 and Interpretation, John B. Thompson (ed.), Cambridg, Mass./Paris
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 של סגורות לתבנירת ״המנצחים״ של ההרמנויטית ההיסטוריה על־ידי שהוכנס
 שיח כמרחב כך מתוך נפתח ״אוריינטלי״ או ״נשי״ ״יהודי״, הביניים״, ״ימי

 שיבה )לא וניכור כיבוש( )לא ידידות מחוות מיסיון(, )לא תרגום שבמסגרתו
 בבסיסה מניחה זו 34המדעית. ההתנסות של המפתח כלי להיות הופכים הביתה(

 שהיא תוך הדברים, של במינם ומיוחדים מקוטעים לייצוגים להקשיב הנכונות את
 של הדדי לאבדן להוביל שיוכל כזה רדיקלית, משמעות בעל דיבור לפתח מקווה

 ״פנים של גבולרתיהם את כה עד קבעו אשר הגדרות אותן העצמיות, ההגדררת
ושקר״. ״אמת וחושך״, ״אור וחוץ״,

היהודית הספרותית ההיסטוריה של האנטי־גיברר
 האתגר את עצמו על לקחת חייב יהיה יהודית הרמנויטיקה של משכנע תיאור
 מבפנים מקוטע באופץ היהודית המסורת של פנימיות דמויות ולפרש מןגוא

 זרימתה נגד ההיסטרריה את הקוראת אקסוטרית ^מתנן^ממווה1החוצהדכלומ
 ההרמנויטית המסורת עם ביקורתית התדיינות מתוך כפול: באופן הטבעית

 לעצמה כך מתוך ומכוננת ונוצריים הלניסטיים ממקורות הניזונה האירופית
 בתוך כיום השליט השיח כנגד התקוממות מתוך גם בזמן ובו ״היהודי״, את

 אותן של העלמתן במגמת המתאפיין שיח ה׳אחר/ אל ביחסו היהודי העולם
 הרבנית לרטוריקה אופייניים מומנטים והזר. ה׳אחר׳ כלפי היהדות מתוך מחוות

 תרבות ליצור חז״ל ספרות של ידועה נטייה אותה לדוגמה כמו והמדרשית,
 בהקשר נתפסים וסתירה, ביקורת על הנבנית א־לינארית, פנים, מרובת שיח

 לבסס שנועדו טוטליטריים נרטיבים כנגד העמידה ליכולת השראה כמקור זה
 ביץ פילוסופית קורלציה על להצביע ניתן הזו הזווית מץ 35שליטה. ולקיים

 ובראשונה בראש דגלה על חורתת )שאותה הרלטיביסטית המדעית הרטוריקה
 אופני אותם לבין באירופה, ער דיון כיום מתנהל אודותיה שעל מודרנה(, הפוסט
 מתנהל שסביבם הפרשנית המסורת של מכוננים טקסטים של ופרשנות קריאה

 בכוחו יהא זה מעין משווה ניתוח רק זו, בראייה יהודי. הפנים היוויכוח כיום
 היהדות. מדעי בתחומי כיום המתחולל הדיון של המשמעויות מגווץ על להצביע
״הרמנויטיקה לכלל ופיתוחן אלה פרשניות שיטות של הצגתן אחרות: במילים

 בתוככי זה מעיץ שיח מרחב של שיירים של לשחזררם השראה מעוררת לדוגמה 34
 ההגדרה של ההרמוגנית הסטרוקטורה של פירורה תרך הרבנית, האינטר־טקסטואליות

 של הקונטיננטלית הביקורת עם מתמיד דיאלוג מתוך זאת וכל הארטוריטרית, העצמית
(.7 הערה )לעיל Daniel Boyarin, Unheroic Conduct ראו הקלאסית, ההרמנויטיקה

35 .(,Jean-Francois Lyotard, Das postmoderne Wissen: Ein Bericht, P. Engelmann (ed 
190-191 .Wien 1993, pp
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ברוקשטיין ש׳ עלמות

 עוד כל אפשרית תהא לא פילוסופי דיון של למושאו להפוך שיכולה יהודית״
 העבודה שיטת תוך אל שתופנם מבלי ״מבחוץ״ עצמה הזו להרמנויטיקה נתייחס

 עבור האינטלקטואלי. הסוג מץ להרפתקה הזמנה לפנינו זו מבחינה המדעית.
 המנצחת-פבחינה אירופה של ביותר המובהק המודל את אודיסאוס ייצג לוינס

 —והמודו^יוו׳- המערבית אירופה של לגיבורה להפוך היה יכול ארדיסאוס תרבותית.
 וניצחונות, כיבושים של ארוך מסע לאחר לביתו חזרה בדרכו בידו, שעלה משום

 שכבל בכך נחשף, שאליה הסירנות שירת של האולטימטיבית מהקריאה להתעלם
ספינתו. לתורץ עצמו את

 ההפוך בקוטב העומד הפרדיגמטי המודל את מציע זאת, לעומת אברהם,
 של הקיומי המצב בתוך דווקא אשר גיבור של מודל אודיסאוס. של לסיפורו

 ובהתהלכו הקורא לקול בהיענותו וזאת ב״בית״ חש מולדת והעדר בית העדר
 שוויתרו אלה דווקא הם היהודית הספרות של ה״אנטי־גיבורים״ האלוה. בדרכי

 כזה אנושי לסדר המצייתים (vita activa)פעולה חיי מתוך המרשגת השליטה על
 מתוך ההיסטוריה, של הרדיקלית פתיחותה על מתעקשים כך רמשום אחר. או

 פתיחות מחדש. פעם בכל בזיכרון ומועלה השב עתיד כלפי בזיקה העמדתה
 הלא־ממומשת ההבטחה לאות העתיק הגעגוע מץ בתורה ניזונה זו רדיקלית
האנושי. של בבריאתו הגלומה

התרבותי המרכז של הדקונסטרוקציה
 של מהלך מתוך כץ אם תתחיל יהודית להרמנויטיקה חדשה אב תכנית

 של השוויון את ביסודה תניח היא התרבותי. ה״מרכז״ של דקונסטרוקציה
 תחתור ולכן מקור, של לתוקף טענתם את ותקבל שונים מסורתיים נרטיבים
 רצף בעל מבנה העמדת על המתבססת הדיאכרונית, ההרמנויטיקה להחלפת
 המתבססת הוריזונטלית)אופקית(, בהרמנויטיקה אידאלי, עבר תולדת כרונולוגי

תרגום. של פרקטיקה על
 המוקדם אל זיקה ביצירת טעם עוד אין זו מעין הרמנויטית גישה יסוד על
 תהיה הטענה 36אחד. זמן מישור על השונות המסורות של בהצבתן אלא יותר

 יסוד אבן מלכתחילה מהווה השונים המסורתיים הנרטיבים של הבו־זמניות כי
 המורכבת המדרשית ברטוריקה שימוש לעשות ניתץ כך היהודית. המסורת של

בכל או בהווה חדש, תוכן כל כי לומר רוצה מסיני״, למשה ״הלכה כי המניחה

 ספרו על פראדה סטיוון של ביקורתו ראו זו לגישה הקשורה המדעית הפרובלמטיקה על 36
 S. Fraade, “Interpreting Midrash 1: Midrash וראו: (Judaism and Text) נויזנר יעקוב של

179-180 .and the History of Judaism”, Prooftexts, 7 (1987), pp
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 בפועל הדבר משמעות מה השאלה מראשיתה. כבר בתורה נחרת אפשרי, עתיד
 והקהילתית הספרותית הסמכות ויצירת הקנון הבניית של יסוד בסוגיות נוגעת

 הראשית בעצמה היותה סמך על כך, בתוך הופכת התורה 37היהודית. במסורת
 יציב זו מקורית משמעות לתפוס הניסיון מתמיד. תוקף בעלת להוראות^הדלהיות

 הרמנויטיקה 38כאן. מוצעים שקוויה ההרמנויטית האב תכנית בפני -אתגרמתמשך
 של המתמשך הזיכרוץ עם הדרך אורך לכל מתדיינת עצמה תמצא שכזו יהודית

 היהודית המסורת שעל־פי להנחה ותזדקק תשוב היא בה. המתוארות הדמויות
 אותם על־פי משחקים האדם ובני שהאל כ״שעשוע״, עצמה התורה נתפסת

 מועברות שהן כפי עצמן הפרשניות התבניות הנם המשחק כללי 39הכללי־ם.
 כן כמו ההרמנויטי. המשחק שדה של גבולותיו את שמציבים אלו הם במסורת:

 הטקסט כלפי זו פרשנית לעשייה ומקנה שבה היהודית המסורת כי לזכור יש
 אותה זו העולם. גאולת היא המשחק מטרת :40קוסמי אסכטולוגי ממד המקודש

41ומעוול. מעוני, ממלחמה, האדם כשחרור הרמב׳׳ם על־ידי תוצג אשר גאולה

 היהודית המסורת עיצוב בתהליכי פרשניות תצורות
 המתקשרת היהודית הספרותית המסורת של הקלאסיות הפרשניות התבניות אחת

 שרמה העתידי״. של ״קדימותו מהנחת נובעת זה לדיון בלתי־אמצעי באופן
 והציבוהו ישראל נביאי שניסחו הציווי של למימושו ולחתור לשוב הפרשן על

 מבחינת המנוסח עתיד שלום. של עולם ליצירת הציווי מתמשכת, תביעה בבחינת
 כל נבחנת שעל־פיה מידה לאמת הופך שלום ושל צדק של במושגים תוכנו

42ההרמנויטיקה. בתחומי גם אלא והמדינה החברה בתחומי רק לא וזאת הוויה,

ל משה ראו זו לסוגיה 37 עי טל)ל (.7 הערה הלבר
 )לעיל The Garments בקובץ פישביין מיכאל של מאמריו ראו זה בכיווץ יסודי לדיון 38

.179-133 עמ׳ (,7 הערה
ומדרשיהם. ל פס׳ ז, משלי עז; פס׳ קיט, תהילים 39
 בנוגע השאלה אותה של בהצבתה Wahrheit und Methode ספרו את מסיים גדמר 40

(,25 הערה )לעיל גדמר ראר ההרמנדטיים. הדמויות משחקי של ההיסטורית למשמעות
.494-493 עמ׳

 Hermann Cohen, “Die כהץ הרמן של ופרשנותו יב; פרק מלכים הלכות תורה, משנה ראר 41
”Charakteristik der Ethik Maimunis 289—280 עמ׳ (,4 הערה )לעיל.

 ביותר. המובהק הפילוסופי הניסוח את לעיל המתוארת לגישה שהעניק זה היה כהן הרמץ 42
 של הדתי המרנח את קושר כהו הרמן כי העובדה את שהבליט אדלמץ דיטר זה היה

ת כערב ׳שלום׳  מידי קשר שיוצר מה הפילוסופית גישתו עם התרבותית המודעות לאחדו
 Dieter Adelmann, Einheit des Bewufitseins als Grundproblem ראו ;ל׳צדק׳ ׳שלום׳ ביץ

222-234 .der Philosophic Hermann Cohens, Phil. Diss. Heidelberg 1968, pp. אד 
דתית למסורת ביקורתית הכרה לגשריביץ בניסיון כהן לדברי שלי בפרוש זו לבעיה חרזרת
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 הזו הפרשנית הקדימות את בעצמם מניחים כבר המסורתיים היהודיים הכתבים
 את קובע המאוחר שהטקסט דבר של פירושו קונקרטית מבחינה העתידי. של

 זה תהליך בתוך המקורי. במובנו המוקדם הטקסט של תוכנו ואת משמעותו
 הקריאות הופכות פה שבעל המסורת לבין הכתב בין מתמשך ומתן משא של

 פעולה דרכי מיוסדות בכך ״מקורות״. בבחינת להיות בעצמן הללו המאוחררת
 לבין ״הלכה״ שבין הפנים כפל את מלכתחילה במסורת המזהות פרשנות ודרכי
 אופני לחקר המתמסרת האינטלקטואלית הפעילות 43״הגדה״(. )בבחינת אגדה

 פני על לקדימות הרמנויטית מבחינה והץ לוגית מבחינה הץ בכך זוכה המסירה
 שונים באופנים הראה האחרונות השנים במאה המדרש חקר הקדומים. המקורות

 הרמנויטי תהליך של כתוצאתו להיתפס יכול עצמו המקראי הטקסט כבר כיצד
44תרגום. ושל מסירה של כלומר פה״, שבעל ״תורה של מתמשך

התרגום אמנות על
 להרמנויטיקה חדשה אב תכנית של יצירתה בתהליך הראשונים השלבים אחד

 פרנץ תרגום. של לתאוריה יסוד קווי של בניסלחם להתרכז יכול יהודית
 יסוד לאבץ התרגום בעיית את הפכו בנימיץ וולטר בובר מרטיץ רוזנצוויג,
 ובעיקר המודרני, התבונה מושג על רדיקלית פילוסופית ביקורת של להבנייתה
 ההקשרים בתוך בכתביהם עולה זו רדיקלית ביקורת ההגלייניים. בניסוחיו

 של זמניותה עובדת עם רצינית להתמודדות בדרישה השפה״, ״מחשבת של
 ביקורת וחיות. הקשבה בתוכה המשלבת לתורה האידאל ובהצבת המחשבה

45ותרגום. פרשנות הוראה, של ימי־ביניימיות למסורות בתורה חוזרת זו

 Almuth S. Bruckstein, Ethics of Maimonides. Translated with Commentary,:כהן אצל
2004 Madison. למגמה נאמץ נרתר היהרדית הכתובים פרשנות אודות על לוינס של מאמרו 

ראו מטענותיר. הנובעת האתית המשמעות אל מפנה הרא שבר באופץ גם כהן של זו
Emmanuel Levinas, “De la lecture juive des ecritures”, in: idem, L’au-dela du verset,

Paris 1982
Joseph Heinemann, “The Nature of Aggadah,” in: Geoffrey H. Hartman and 143 רא 

Sanford Budick (eds.), Midrash and Literature, New Haven 1986, pp. 41-55
החלוצי מאמרו ראו אלה. בנרשאים הדץ המחקר של היריעה רוחב על כאץ לעמוד ניתן לא 44  

קל)לעיל של שות העבודות ביץ ראו רכץ (9 הערה פרנ פישביין של מחקרו את בתחום החד  
הערה לעיל 7). ) Michael Fishbane, “Inner-Biblical Exegesis” 

Franz Rosenzweig, “Die Schrift und das 45 התרגום של בתאוריה רחנצוויג של דיוניר ראו  
Wort”, “Die Schrift und Luther”, “Nachwort zu Jehuda Halevi”, in: idem, Kleinere 

התרגום ״על בובר, מרטין גם ראו  ;Schriften, Berlin 1937, pp. 134-166, 200-219 
Christoph Askani,; התרגום של הראשרן לכרך כנספח הקודש״ כתבי של החדש הגרמני  
Das Problem der Ubersetzung dargestellt an Franz Rosenzweig, Tubingen 1997;
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 של הפילוסופית הביקורת בין מקבילות על להצביע בהחלט ניתן אחרות, במילים
 הימי־ביניימית ההרמנויטית הפעולה לביץ אחד מצד המודרני הסטרוקטורליזם

 השני, הצד מן והטקסטואלית הלשונית ההוויה סביב המרוכזת מודרנית הקדם
46ב״סוגריים״. המודרנה מכך כתוצאה מושמעת אלה לבין אלה בין כאשר

 הכתובים של וההיסטוריציז־ם שפינוזה :המודרנה״ של ״הסוגריים
 הימי־ביניימית, הפרשנות של מבקריה ניצבים המודרנה של הללו הסוגריים בתוך

 ״האור של בכוחו מבטחם את בשימם הנאורות. מחשבת של הביקורתיים ההוגים
 הטקסט. אחר המתמיד החיפוש מן האמת חקירת את משחררים הם הטבעי״

 התרגום את ומנדים הטבע הכרת של בסוגיות מרצם מרב את משקיעים הם
 נעדר לא־ארוטי מרחב לאותו הטקסטואלי הפירוש ואת המסורתי הימי־ביניימי

 של הסוברניות על רס״ג בעקבות הגץ הרמב״ם 47הפילוסופיה. עבור משמעות
 ומוחלט סופי פירוש של העדרו על העקרונית עמידתו מתוך פה שבעל התורה

 כדרישה הכתוב של הפנימי המובץ להבנת החתירה את הציב הוא בכך לטקסט.
 בפתיחותו הטקסט את המותיר הרמנויטי לתהליך הכתוב, של תבונית לפרשנות
ניסוחו על שפינוזה של הרדיקלית ביקורתו 48פירוש. אופני לאינספור העקרונית

Walter Benjamin, “Die Aufgabe des Ubersetzers”, in: idem, Gesammelte Schriften,
IV, 1, Tillmann Rexroth (ed.), Frankfurt a.M. 1972, pp. 9-21; cf.: Klaus Reichert, 
“Zur Ubersetzbarkeit von Kulturen: Appropriation, Assimilation Oder ein Drittes?” in: 
Carola Hilfrich-Kunjappu und Stephan Moses (eds.), Zwischen den Kulturen: Theorie 
und Praxis des interkulturellen Dialogs, Tubingen 1997, pp. 35-45; Thomas Dorr, 
Kritik und Ubersetzung. Die Praxis der Reproduktion im Friihwerk Walter Benjamins,

Frankfurt a.M. 1988
והרמב״ם אקהרט מייסטר על עבודרתיר גם כמו זה, בכרך המופיע שורץ ירסף של מאמרר 46,  

של מובהק כמאפיין התרגום מעשה של פילוסופית אקספליקציה של מגמה מייצגים  
‘Zwischen Piuraiismus und Toieranz: Zur מאמרו גם ראו הימי־ביניימית, התרבות  
Sakularisirung der inter-religiosen Problematik im Ubergang von Spatmittelalter zur 
friihen Neuzeit,’ in: Jens Mattern (ed.), Ein-Bruch der Wirklichkeit: Sakularisierung 

שאלתו על להשיב כניסיון זאת  ;als Problemlage undMethodik, Berlin 2002, pp. 73-99 
שב הביניים בימי ״תרגום״ על לדבר בכלל אפשר אם רייכרט, של הספקנית בכך בהתח  
זריס״ לטקסטים שרירותית ״גישה בעיקר מייצגת לותר לפני התרגום שמסורת .

Leo Strauss, “Phiiosophie und Gesetz. ,47 שטראוס ליאו של הקלאסי ניתו־חו ראו  
Beitrage zum Verstandnis Maimonides und seiner Vorlaufer”, [1935], in: Leo Strauss, 
Gesammelte Schriften, II, Phiiosophie und Gesetz. Friihe Schriften, Heinrich Meier

(ed.), Stuttgart 1997, pp. 19-27 et passim.
Moses Maimonides’ Einieitung zum Fiihrer der :48 נבוכים למורה הקדמה הרמב״ם, ראר  
Unschlussigen, iibersetzt und kommentiert von Adolf WeiB, eingel. von Johann Maier,
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 כאינוסו הבינו ששפינוזה מכך נבעה המסורתית, לפרשנות הרמב״ם של זה
 זו ביקורת שמרנית. פוליטיקה של צרכיה לפי הנעשה הכתוב של הדוגמטי
 הטקסט של להיסטוריזציה שפינוזה של הפרשנית במשנתו כבר מצדה הובילה

 כפרקטיקה היהודית הפרשנית במסורת אנושה פגיעה אפשרה ובכך המקראי,
 המקור טקסט של המוחלטת הקדימות הנחת הייתה זה מהלך של תוצאתו חיה.

 מדע של מאליה מובנת יסוד לאבץ הייתה מדעי לאידאל שהפיכתו ההיסטורי
 בכלל(. המקרא חקר של כך התשע־עשרה)ומוך המאה של הפרוטסטנטי המקרא

 הדוגמטית המורשת את הנאורות של מבקריה מזהים שבמסגרתה התפתחות זו
 המהפכנית הפוליטית דרישתו שפינוזה. של התארלוגית־פוליטית תוכניתו של

 הכתובים בין הפרוגרמתית בהפרדה זה בהקשר מתנסחת הדת מן האמת להפרדת
 זו הבחנה לתאולוגיה. הפילוסרפיה ובין האמונה לבין המדע בין המסורת, לבין
 הייחוד את מלראות האירופית המודרנה נמנעה שבו האופן את שעיצבה היא

 של החד־צדדית היסוד הנחת 49היהודית. הפרשנית המסורת של ההרמנויטי
 כל לתוכו להחדיר שאין סגור לעבר המקראי הטקסט את משייכת שפינוזה

 ״מתוך הטבע, את כמו ולפרשו, לשוב החוקר על שומה אלא לו, הזרים תכנים
 כשהוא זו, עבודה הנחת עצמו שפינוזה נוטש פרדוקסלי באופץ ואולם 50עצמו״.

 של ובדינמיות בחיות מפורשת הכרה לטובת הנוצרית, במסורת לעסוק מגיע
 אותו אשר זה, מכריע הרמנויטי מהלך 51החוץ־מקראית. הכריסטולוגית המסורת

 את אלה לימינר עד הכשיל שטראוס, ליאו והן כהן הרמץ הן בבהירות ניתחו
 היהודי האינטר־טקסטואלי הפרקסיס של האירופית הפילוסופית ההבנה אפשרות

 רמדרשו. הטקסט שבין הבין־זמניות את דורש הוא שבו והאופן הימי־ביניימי,
 אופן כמייצגת אותה ושופט הרבנית הפרשנית המסורת על ביקורת מותח שפינוזה
 לחלק כך בתוך הפכה זו ביקורת הטרונומית. מחשבה החושף ״דוגמטי״ מחשבה

הרמנויטיות יסוד להנחות בכפוף רק 52האירופית. המחשבה מץ בלתי־נפרד

12-17 .Hamburg 1995, pp; ודעות: אמונות גאון, סעדיה גם ראר Saadja Gaon, Emunot 
we-Deot oder Glaubenslehre und Philosophic, iibersetzt von Julius Fiirst, Leipzig 

388-389 .1845, pp
 “Spinoza uber staat und מאמרו ראו ומודגש, מפורט באופן כהן הרמן שהראה כפי 49

Religion, Judentum und Christentum”, in: Hermann Cohens jiidische Schriften, III
עמ׳ (,4 הערה לעיל 372-290. )

Baruch de Spinoza, Theologisch-politischer Traktat, iibers. :50 תאולמי־מדיני מאמר 1רא  
von Carl Gebhardt, eing. und herausg. von Gunter Gawlick, Hamburg 1976, pp. 115ff 

Leo Strauss, “How to study Spinoza’s Theologico-Political p j עמ׳ שם ראו 51 73—74   
T re a tise in: idem, Persecution and the Art of Writing, Glencoe 1952, pp. 171-175 

Jaques Derrida, “Edmond Jabes und die Frage nach dem Buch”, in: Die Schrift 152 רא
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 כלומר סגור״, ״סיפור בבחינת המקראי הסיפור את לתאר ניתץ שפינוזיסטיות
 הללר הפרשניים הכללים תחת רק הרמטית. בסגירות המתאפיין טקסט בחינת
 זו התפתחות אובייקטיבי. היסטורי־ביקורתי מחקר של למושאו הטקסט יהפוך
 המאות של הפרוטסטנטי המדעי המקרא במחקר מיצויה לשיא להגיע עתידה

 משמעותי חלק נטל היהדות מדעי במסגרת המקרא חקר והעשרים. התשע־עשרה
פרוטסטנטי. פרויקט אותו במסגרת

שפינוזה לעומת הרמב״ם
 ותתגבש תלך המודרנית הפרשנית המדעית המסורת של פילוסופית ביקורת

 לתפיסת בלתי־אמצעי באופץ מצדר המתקשר עימות שפינוזה, עם העימרת מתוך
 לוינס ועמנואל שטרארס ליאו כהץ, הרמץ של עבודותיהם הרמב״ם. של דמותו

 השאלה. של זו מגמתה על בדיוק מעידות יהודית בהרמנויטיקה העוסקות
 שכהץ משום לדיוץ מוצא כנקודת זה בהקשר לשמש יכרלה כהן של הפילוסופיה

 של הפילוסופיה את לחלוטיץ מודע באופץ לרמב״ם פירושו במסגרת מציע
 הימי־ביניימית התורה על בהתבסס מפתח שהוא ״האינסוף״ ושל ה״ראשית״

 למחשבת המנוגד בקוטב זו תורה מנסח כהץ כץ, על יתר התארים׳/ ״שלילת של
 ההיסטורית האימננטיות היא הפרשנית שמסקנתה שפינוזה, של האימננטיות

 יעקב של בתיווכם לוינס גם יאמץ שאותו הפרשני המודל זהו הכתובים. של
ראייה מתוך מציעה הרמב״ם בכתבי כהץ הרמץ של קריאתו 53זק. וסלוויין גורדין

105 .unddie Different, Frankfurt a.M. 1992, p; השיפוט את מאמץ זאת לערמת לוינס 
.49 הערה לעיל ראר כהץ, הרמן של הביקורתי

 לעמדרתיהם מתקרב הוא ואולם לרמב״ם, כהץ של לפרשנותר מפורשות מתייחס אינו לוינס 53
 גורדיץ, יעקב כהץ: של מתורותיו אינטנסיבי בארפן ינקר שמצדם קרובים הוגים שני של

 של האינסוף מושג את בעיקר מקבלים אלה שני זק. סילוויין גם יותר פחותה ובמידה
 אפיסטמרלוגיה של כביטויה הרמב״ם אצל התארים שלילת לתורת פרשנרתו ראת כהץ

 של משרוה כמחקר מנסח הוא שאותה האינסוף, מושג את גורדין של חקירתו נגטיבית.
 Jacob ראר לוינס. של להגותו מיוחדת משמערת לה יש וכהן, הגל אצל האינסופי השיפוט

Gordin, Untersuchungen zur Theorie des unendlichen Urteils, Berlin 1929; Emmanuel 
Levinas, “Jacob Gordin”, in: idem, Difficile Liberte: Essais sur le Judaisme, Paris 

219-224 .1976, pp. והשמונים, השבעים בשנות חקירתו במהלך התמקד, זק סילווייץ 
 כהן של הרמב״ם לפרשנות מיוחד משקל רהקנה ושפינוזה, הרמב״ם כהן, של במשנותיהם

 Sylvain Zac, Philosophie, theologie, politique dans Voeuvre ראו שפינוזה. של בהקשר
de Spinoza, Paris 1979; Paul Ricoeur, “Introduction”, in: La philosophie religieuse 

1984 J e  Hermann Cohen, Paris במיוחד מהדהדת ברמב״ם כהן של הייחודית קריאתו 
 מנהל שהוא דו־שיח מתוך וזאת בשפיננוזה, הדן לוינם של מאמרו של השורות מביץ

 Emanuel Levinas, “Avez-vous relu Baruch?” in: Difficile Liberte, ibid. pp.ראו־ זק. עם
המסורת כלפי היסודית פתיחותו על מלמדת ולזק לגורדין לוינם של זיקתו .148-159
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ברוקשטיין ש׳ עלמות

 העכשרויים הפילוסופיים למחקרים הדרך את המורה פילוסופית פרדיגמה זו
קלאסית. יהודית פרשנרת אופני על להתבסס המנסים

 כהן הרמן של (Ursprungsphiiosophie) הראשית״ ״פילוסופיה
 של ההרמנויטית הראשית הוויית את מעבדת כהץ של הראשית״ ״פילוסופיה

 הזו ההרמנויטית המקור הוויית מקורותיה. את לה בוראת בהיותה המסורת
 קדימות העבר, בהבניית העתיד של לוגית קדימות לאותה בהתאמה עומדת
 כלומר הידיעה, משלילת יוצאת שהיא מתוך 54ב״לוגיקה׳/ כהץ מנסח שאותה
 ״פילוסופיית מפתחת שאלה, בסימן העצמי, של הקיים, של רדיקלית מהצבה

 של במסגרתה האנושית. ההכרה אופני של יסודית ביקורת כהן של הראשית״
 כאנלוגית לראות שניתץ האינסופי)אותה השיפוט של המתודה הופכת זו ביקורת
 ״ידיעה של המשגה ניסיון כל שפורצת לכזו האינסופי( הטקסט של למושג

 עתיד מושג של לטובתו מקומה את עתה מפנה שכזו טוטלית ידיעה טוטלית״.
 55והצדק. השלום של הנבואי־משיחי המושגים מעולם תוקפו את השואב מקורי,

 והופכו בו, הגלומה הטוטליות ביקורת על זה, אינסוף מושג נוטל רוזנצוויג
 כהן של המשיחית ההכרה תורת 56החדשה׳/ ״המחשבה של מפתח למושג
 יותר הרבה רדיקלית היא בחובה נושאת שהיא התבונה ביקורת של בהיבט

 הסכולסטיקה את להפוך זה של ניסיונו שטראוס. ליאו של זו כדוגמת ממחשבה
 של הרצף על ניצב הקלאסי הנאורות אידאל של מוקדם לדגם והערבית היהודית
 מציבה אינה גאון, לסעדיה עד שחוזרת זו, מסורת הישנה. האפולוגטית המסורת

 תפיסת את רדיקלי שאלה בסימן להעמיד בכוחו שיש ככזה ההתגלות רעיון את
 מוקדמת כהנחה כלומר מאליה, מובנת יסוד כהנחת אותו מנסחת אלא הידע,

57הפילוסופיה. של להצדקתה המחויבת

חסר ידיעתי, למיטב היידגר. כלפי ביקורתל את שמעצבת הביקורתית, הניאו־קאנטיאנית  
לניסיון הניאו־קאנטיאנית. המסורת בהקשר לרינס של הגרתר על יסודי מחקר עדייץ  

“Lachen und Weinen: Jiidische Kritik am Mythos מאמרי 1רא זה בכיוון ראשוני
Cohen, Levinas und Maimonides zu Monotheismus und Midrasch, Theodizee und 
Die וגם Messianismus”. Frankfurter Judaistische Beitrdge, 27 (2000), pp. 129-155 

עמ׳ ב־*(, המסומנת הפתיחה, הערת לעיל 175-139. ) Maske des Moses 
במיוחד ,156—152 עמ׳ (,4 הערה לעיל ) Hermann Cohen, Logik der reinen Erkenntnis 54

עמ׳ 154.
א (,42 הערה לעיל במבו .) Bruckstein, Radical Readings 55 

Franz Rosenzweig, Der Stem der Erldsung, Frankfurt a.M. 1990 (1921), pp. 21-24 56 
עמ׳ (,47 הערה לעיל 42. ) Leo Strauss, “Philosophic und Gesetz” 57
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 העכשווית ההרמנויטיקה תרך אל הטרנסצנדנטי של מחדש הכתיבה
 המסורת בתוך ונבנית הולכת ודרידה לוינס רחנצוויג, כהץ, של בהגותם

 חדשה ביקורתית אפיסטמולוגיה העשרים המאה של היהודית הפילוסופית
 ברובה הבנריה ההרמנויטית, המסורת על עצמאית ביקורת להציב המסוגלת

 לראשונה אולי כך, בתוך ההיידגרית, היסוד אונטולרגיית על שראינו כפי
 קלאסיים יהודיים מוטיבים משחקים הפילוסופית, ההרמנויטיקה של בהיסטוריה

 ולבסס להציב ביכולתו שיש כוה מרכזי, תפקיד ההרמנויטית המסורת של
58תאוריה.

 מציעים היהודית הסיפר מסורת של (Faktizitat)העובדתיות כלפי בפתיחותם
 בעבודתו דרידה והץ ה׳אחר״׳ של ״ההרמניזם של החדש המושג עם לווינס הץ
 המחשבה עבור הטרנסצנדנציה לסוגיית חדש ניסוח וההבדל״ ״הכתב על

 הנחבא האידאלי במומנט עוד להחזיק שייאלצו מבלי זאת כל הפילוסופית.
 שבו שיח של חדש תחום מתפתח זו מהצעתם ההומניות. מושג של ביסודו
הפילוסופי. השיח עבור מקורי ענייץ מייצגים אכץ היהודי הסיפר מרכיבי

 המחקר תחומי כל של במסגרתם המתרחש הפנים־יהודי ההרמנויטי לשיח
 יש הנוכחי, בכרך השונים המאמרים דרך משתקפים שהם כפי הטקסטואלי,

 העיסוק במהלך הזו. הפילוסופית לשיחה להציע ניתן שאותו עשיר תכנים עולם
 את החרשפת הפוליטית, המבט נקודת השיח שורות מבין ונחשפת הולכת בו

 התרבותי התרגום משימת היא כאץ הניצבת המשימה 59שבמטפיזיקה. האלימות
 ובמסורת היהודיים הטקסטים במסירת ביטוי לידי הבא הנרטיבי הסדר של

 החושפת כללית הרמנויטיקה של מסגרת תוך אל והמשגתו היהודית, הפרשנית
 במובץ נאמנה נשארת שהיא תוך והפוליטיים, הפילוסופיים מניעיה את בפתיחות

עצמה. שלה האוניברסליסטית למסורת ביותר הטוב
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רמקשרים ההיסטרריה״ של ההסבר וחסר הנרטיבי ״אופייה על מדברים רריקר דרידה לוינס, 58  
האנרשית ההוויה של בהיסטרריות היידגר של דיונו מתוך העולה הבעיה את כך בתרך  

שביץ הפרשני ביחס העיון עולה זה דירץ מתוך הטקסט. של יותר הכללית הבעייה אל  
Christina ראו עצמה. הפילוסופית החקירה בתהליכי מכוננת כהתרחשות ופירושו הטקסט
Pfestroff, Verkorperungen: Soteriologische Fragmente bei Jean-Francois Lyotard, 
Diplomarbeit Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Katholisch-theologische Fakultat

1997
שנת ביקורתים בדיונים לאחרונה שערלה נקודה 59  היא שבו במקום ובמירחד לרינס, במ

 רגע באותו שמתגלה כוח הרמנויטיקה, כל של הטוטליטרי כוחה של מהסוגיה מתעלמת
 הציווי בשם זאת בעשותה ובמירחד אחידה פרספקטיבה של בשמה מדברת היא שבו

.Jaques Derrida, L’ecriture et la difference, Paris 1967 1רא האתי.
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