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 ידשב   עזראלידרך הרוח של 
 מאת יהודה ליבס

 

אני, ששנות נעורי עברו עלי הכרותי עם אלי החלה בשנת תשכ"ח. 

בירושלים המחולקת, כשהכותל המערבי, וכן חברון ובית לחם, שילה 

הצלפים הירדנים,  ובית אל, מצויים היו מעבר לחומת החושך של

בה נטלתי הימים, שכולי ברושם הנס של מלחמת ששת  נתוןאז הייתי 

, ואז נכתבה והגיעה לידי מסתו של אליעזר שביד, חלק כצנחן סדיר

, פתחים 'ימי שיבה )על "המימד הדתי" של חוויית הניצחון והשחרור('

: יהדות וציונות נדפסה בספרו של אלי 'עד משברחזרה ו. , )תשכ"ח1

 , והיא ממש קלעה והתאימה לרוחי.('במדינה יהודית

באוניברסיטה מחשבת ישראל תי בלימודי וליגם הח באותם ימים 

אז , שמילא עזר שבידבמחיצת מורים מעולים, וביניהם אלי העברית,

מורי המובהק מימי בית  יעקב מאיר, מה את חסרונו של-אצלי במידת

 מלחמה. אותה נפל באשר הספר התיכון, 

תרשמתי במיוחד מבהירות ההסברה, אלי הבשיעוריו של  

 ומעומק השכנוע שבא לידי ביטוי בדיקציה מיוחדתמשטף הלשון 

תי גם בהמשך, בישיבות החוג, כששימשתי נוכחאלה ב. ובפתוס כובש

יחד אתו כמורה למחשבת ישראל. צד אחר באישיותו, רגשי 

, בערבי ט"ו בשבט , חברתיותוסנטימנטאלי, נודע לי בנסיבות אחרות

נוכחתי שם בביתה של חברתנו המשותפת, המשוררת רבקה מרים. 

 , בעברית ואף ביידיש.יפה שר אלילדעת כמה 

הוראה התרשמתי מגישתו של שביד למחקר ול ולאך יותר מכ 

אלא מלאה אמפתיה  מחשבת ישראל, שהיתה רחוקה מניכורשל 

ומשמעות אידאולוגית ואולי אף דתית, של מי שמבקש, כפי שאומרת 

 הכותרת של אחד מספריו, 'להיות בן לעם היהודי'.

יקשתי במחקר טעם של מצד אחד התאים לי הדבר, כי גם אני ב 

הלכתי יותר . אני של אליעם זאת דרכי שונה מ  תלמוד תורה. ו

במחקר היהדות  גם שלום מצא. מורה אחר, גרשם שלוםבעקבות 

בין הפעור זה,  רתקמ שוניעל . קיומנו, אך באופן שונההכרחי ליסוד 

שיטותיהם של שני המורים, מנקודת ראותו של אלי, אפשר ללמוד 
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בשנת שכתב על כך מיד אחרי מות שלום, והתפרסמה  חוברתמ

  תשמ"ג, בהוצאת המכון למדעי היהדות של האוניברסיטה העברית.

'מיסטיקה ויהדות לפי גרשום שלום', שכותרתה בחוברת זו,  

מאשים את שלום  הואמצד אחד מתקיף שביד בשתי חזיתות: 

מצויה אידאולוגיה, מה  ,האובייקטיבי לכאורה ,שמאחורי מחקרו

תלונן גם על ההפך מ אליכונה היום אג'נדה. אך מאידך דומה שמש

. רושם זה דורנוגבי משמעות לאין למחקר כל  שלוםאצל , וטוען שזהמ

פשר כפילות זו ל, כאשר שאלתיו פה-התחזק אצלי בשיחה בעל

שהאידאולוגיה היא עם שלום שלו אלי הבהיר לי שהבעיה ו, שבטיעונו

. בטענה זו דומה ששביד מתקרב קצת דאולוגיהיחסרת א של שלום

ברוך קורצווייל שמצא במפעלו של  שולמיאני-לדברי הפולמוס האנטי

 של שלום את 'פולחן האפס'.

אצל שלום, אינה את, שאפשר אכן למוצאה זכ סתירהלדעתי  

דווקא הדתיות האפשרית לדורנו טמונה ום שללפי : נטולת פשר

ככל שניתן לחוקר  ,ת ההיסטוריתמ  א  באובייקטיביות המחקרית, ב  

להתקרב אליה. כך ביקשתי להראות במאמרי 'הרהורים על משמעותו 

הדתית של מחקר הקבלה' שבחרתי לפרסמו בספר 'דרך הרוח: ספר 

היובל לאליעזר שביד' )המאמר ניתן לקריאה גם באתר האינטרנט 

 שלי(.

אפילו כך  שהעדיף עלעל דעתו של שביד,  הלא התקבלגישה זו  

קטיבי שאין בו כל יומרות רוחניות )כפי שדימה למצוא אצל מחקר אוביי

אלי (. פעם-מוצא לו מורה, כפי שציין לאאלי דווקא בו שלמה פינס, ש

לבין עולמו  הנחקר בין ההוגהצורני ותוכני קשר אינו מוותר על מצדו 

 הרוחני של החוקר. 

, בדברי הגנה על דרכה של על שלוםהנזכרת בחוברת וכך,  

קובע שביד ש'השאלה  ,ישראל במאה התשע עשרהחכמת 

, היא, ין לנגד עיניהם של אותם חכמיםשעמדה כד  המהותית', כלשונו, 

מנין היתה יכולה הגות יהודית מודרנית לשאוב תכנים? במה 'כלשונו: 

מסוגלת להתמודד יכלה להיאחז כדי ליצור יצירה המשכית, ועם זאת 

לשם כך  ,(. לדעת שביד81עם אתגרי התרבות המודרנית?' )עמ' 

אפשר להיאחז רק במקרא ובפילוסופיה, לא במדרש ובוודאי שלא 

תכנע בנכונותה של המיתודה ש(: 'מי שה79כלשונו שם )עמ' ובקבלה, 
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המדעית הביקורתית וההיסטורית ידחה את שיטת המדרש, בייחוד 

  בגלגוליה הקבליים, כעיוות וסילוף'.

נטולת סודות. משהו מאלה  , אומנם,אינה זו פרשת מחלוקת 

התפרץ לנגד עיני בעקבות הרצאה שנשא אלי ובה דיבר על כך 

ששלום התנגד למחקר המחשבה היהודית החדשה, ובמיוחד למחקר 

פרנץ רוזנצווייג. אחרי ההרצאה ניגשתי אליו בידידות, וביקשתי 

להזכיר לו ששלום עצמו כתב על רוזנצווייג ועל ספרו 'כוכב הגאולה' 

שוב, שהתפרסם בעברית, אנגלית וגרמנית. לזאת הגיב אלי מחקר ח

בכעס שכמותו לא פגשתי מעולם, בלי לנסות כמובן לסתור את 

 ביבליוגראפית הנ"ל.-העובדה האובייקטיבית

צד אותה חוברת, פרסם אלי באותה שנה, תשמ"ג, לעם זאת,  

עוד מאמר, קצר יותר, בכותרת 'מחקר והגות ביצירתו של גרשום 

שלום'. במאמר זה, שהתפרסם לראשונה בכתב העת גשר ונכלל גם 

יותר הבנה ואף מידה של מגלה בספרו 'חשיבה מחדש', שביד 

: אך המחלוקת העקרונית מצויה גם כאן ,אמפתיה לדרכו של שלום

 שוב , את מה שח'הרלוונטיות'היהדות, את  ש במחקרשלום אינו מחפ

אך במחקריו של אלי זה הוא העיקר, ודומה שעולה בחשיבותו  ,לדורנו

 . רקע תקופתועל תודעת ההוגה עצמו אף על 

-ממחקר מחשבת ימיאלי לכן, כך דומה, במרוצת השנים חדל  

הציונית. זאת  זו הביניים, ועבר אל מחקר ההגות החדשה, ובעיקר

בה ש תלשון הערביהעשה אולי גם מפני שלא היה לו קשר מספיק עם 

המקורות החשובים ביותר בפילוסופיה היהודית של ימי נכתבו 

מורה נבוכים לרמב"ם. בבעייתיות זו חשתי גם אני ספר הביניים, כגון 

, ללימוד ערביתלכן פניתי , ו-BAרמב"ם בלימודי האצלו כאשר למדתי 

סלול גייס את העבר לשם ההווה אלא דווקא כדי לוונה לא למתוך כ

דרכים מהכא להתם, ולמצוא באפשרויות הנסתרות בעולמות העבר 

, בבחינת הומוסכמותי המציאות העכשויתמכבלי  ותחררתששל ה דרך

 .'משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו'

מה כוון את המחקר אל שלפיה יש ל, דרכו של אלידוגמה ל 

'להגיד כי ישר ה': הצדקת תימצא בספרו  רלוונטי ונצרך,בעיניו ש

על ספר זה אלהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה'. 

כתבתי מאמר ביקורת בשם 'העל אלוה לבקש הצדקה?', וזה 

ניתן לקריאה והתפרסם במוסף 'הארץ' בערב ראש השנה תשנ"ה )
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ששביד אינו כולל  כךעל באתר האינטרנט שלי(. בביקורתי גם תמהתי 

)על פשר  הקבלה תבסקירתו לא את ספרות המדרש ולא את ספרו

בספר,  ישבו על מה שי נס  אך עיקר דבר  . (לעילהדבר כבר עמדנו 

איננה קיימת כבעיה דווקא שהצדקת האל, התאודיצאה,  וטענתי 

אמר  ,קבות מאמר זהעבששיחתנו בשביד.  בובעיני המקורות שמביא 

במושג תאודיצאה אלא בפסוק בספרו  נקטשלא בכדי לא  ,לי אלי

'להגיד כי ישר ה''. את צדקת האל יש להגיד, ואם ההגד נסתר 

 מתודעת ההוגים, נגיד זאת אנחנו.

על היסודות  עולמנולאשש את , של אליעזר שבידזו מטרתו  

על רקע תסתבר יותר , נטיים של מחשבת ישראל ההיסטוריתהרלוו

בהרחבה בראיון עצמו הוא זאת , כפי ששטח ל אליגידולו ומוצאו ש

למראיינת שרה בנבנישתי )עמותת תולדות  2015שנתן בשנת 

ניתן לצפייה ביוטיוב, בכתובת  . הראיוןישראל(

https://www.youtube.com/watch?v=bHyqAGHLemY. 

חינוכו, חב להם את  ,באהבה רבה ,שהוא הוריו של אלי, 

ם סיעה זו, מדגיש הוא, ע  אנשי השתייכו למפלגת 'פועלי ציון שמאל'. 

זה השולל את ערכי העבר , בו ציוני המהפכני שדגלוההסוציאליזם 

, משכבר דבקו בעממיות היהודיתדווקא ני, הגלותי והדתי, הבורג

גם  הוריו של אלי רוהיידיש שבה הוסיפו ודיבשפת בפולקלור ובשפה, 

בידלה אותו אלי, בנם, למורשת זו שהורישו ל בצד העברית. ,בארץ

, ורק בזכותה נתאפשר שדגלה בשלילה מוחלטת של הגלות מסביבתו

תיבדל לחיים, לפי דבריו, לשאת לאשה את סבינה, כך , לו אפילו

העולה החדשה מן השואה בפולין, מה שלא התאים לחבריו בתנועת 

 סדו.יח ובקיבוץ שי"בפלמהנוער, 

את  כללהעממיות היהודית לא כלפי ה םהוריהאמפתיה של ה 

עולם הישן, בעיניהם חלק מן ההיו רבות העתיקה. אלה הדת והת

שחיבר אביו של . כך אפשר ללמוד משירים המהפכשעליו להיחרב ב

שאלי זיכני  ,'נתיב אל אור'בספר ונדפסו צבי ישראל שביד, אלי, 

בחייו הקצרים,  צבי ישראלים שחיבר כתבהאוסף  בטופס שלו. זה

-תל) כשנתיים אחרי מות המחבר בהוצאת המשפחה התפרסםוהוא 

גם שירי מהפכה כתבים אלה כוללים, בין השאר, . (אביב תשט"ז

 : (200)עמ'  אלימים, כדוגמת זה שפותח בשורות

  !ׁשד  ם ח  יר יֹוא  ד י  ר: עֹומ  אֹוך ה  רּוב   

https://www.youtube.com/watch?v=bHyqAGHLemY
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     :לפ  א   ֹומב   עּוב  ט  י   אֹולֹומ  ם ּול  ת עֹוע   

הדת את , כך דומה, גם ל צבי ישראלכל ,באותו עולם הנדון לכליה

להיפטר ממנה מבחינה נפשית,  ,היהודית, שגם אם המשורר אינו יכול

כנף  , בבחינתמעכבמנטאלי יסנטלגמרי, רואה הוא אותה כשריד 

 (: 211)עמ'  שם כאומרו בשיר אחר, גבהמסתרכת על השבורה 

 ,נּור  צ  ק נֹוח  צ  לא ל  יר ֹו  ׁש  א ל  ל   נּוח  נ  א   

 ,בג  מ  ף נ  ה כ  ח  מ  צ   יםמ  ת ר  פֹועּות  א ל  ל   

 ,נּור  ס  ר מ  ב  ד  מ  -הד  ש  ים ל  נ  ת  כ   ינּוי  ח   

 .בג  ׁש  ר נ  ב  יד ע  ר  ש  ב כ  ח  ס  ה נ  ר  בּוף ׁש  נ  כ   

 בב  ל ל  ע   נּות  ר  ים ח  מ  דּות ק  ו  א  ר ג  א  ׁש  כ   

 ,דר  י  ׁש   ׁשמ  ש  מ  ה ר  י אֹונ  ר  ן ק  רֹוכ  ז   

 ,ויר  מ  י ׁש  ל  א ע  פּוה ק  ז   נּוו  ן הֹול כ  ע   

 ?דע  ר  ל י  מֹות  ר ל  ׁש  ר א  ח  ף מ  א  ׁש  י   יְךי א  כ   

עם הוריו. הוא, שנולד בירושלים ונתחנך  סכיםאלי לא האך בזאת 

תו אובבית הספר של זרם העובדים, לא  תו מרד נגד הדת, נשא א 

 אביו, שנולד בגליציה בבית של חסידי צאנז. פיעם בלבבאשר 

, 'מצא 'נתיב אל אורהיה זה שדווקא אלי דומה ששלא כאביו,  

ן הוא השם שנית 'נתיב אל אור'דרך חזרה למחשבת ישראל. את ה

, צבי ישראל כזכור לקובץ הלא גדול של הכתבים שהשאיר אחריו

 (.189)בעמ' ן השירים שנדפסו שם ומקורו באחד מ

דומה שגם מבחינות אחרות זכה אלי באור רב יותר מאשר  

אריכות ימים. צבי ישראל שביד נפטר לעולמו והוא  – ראשית כול. אביו

תשעים ושתים לגיל ם, הש , ברוךהגיע עזרואלי חמישים ושלוש,בן 

 צלילות.בו תיחסיבבריאות 

היה איש רוח שביד כך גם באשר לגורל האקדמי. צבי ישראל  

מופלא. חמש עשרה לשונות ידע הוא 'על בורין', לפי ניסוחו של אלי 

הוא בנוסף לקלאסיקה ומזרחנות, גם כימיה למד ובאותו ראיון. 

 רצקה גֹו-ילהבקֹו ת מולדתו, שאליה נדד מעיירבאוניברסיטת ברלין

תביו ניכר מכ. )היא צאנז( סונץ'-בעיר נובי דרך הגימנסיה הפולנית

בצד שירי  ונוגים שכתב שירי אהבה עדיניםעז לשון, שהוא משורר 

פר ֹוסא והיה הכן כמו  .טבע ושירי מהפכה סוציאליסטית וציונית

את למשל , שהטיב לתאר בעל חכמה ומעוףטוב ומסאי  איפרוז
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הוא בנוסף לכך . נית שקדמה להיטלר ובישרה את בואוהסצנה הגרמ

 אם חפשי, מיוונית עתיקה. גם מתרגם מעולה, גם 

אלמוני' -לא-'אלמוני צבי ישראלעם כל זאת, בסוף ימיו היה ו 

עתה  בימינודב סדן, במבוא שצירף לאותו קובץ כתבים, ו נקטשן כלשו

פשית ועניין זה קשור אומנם לרוחו הח .םאלמונישב הוא בוודאי אלמוני

יון. ועל כך אאלי באותו רזאת , כפי שתיאר שביד של צבי ישראל

לתרגם לעברית דווקא את של צבי ישראל אפשר ללמוד גם מבחירתו 

 פומבוא שהוסמילות הפרומתיאוס הכבול. ב ,מחזהו של אייסכילוס

כראוי: אמר ידי דב סדן או שמא אליעזר?( נ  -תרגום )עלבראש ה

'בשבילו ]בשביל צבי ישראל[ היה מעשה פרומתאוס משא החרות 

 והיסורים של היחיד הנושא אור לאנושות תועה במחשכים'.

)הוא  כבדאישי אך כפי שמפרומתאוס גבתה החירות מחיר  

קל , גם לצבי ישראל לא דו(את כב   בא לאכולהיה נשר ונקשר לסלע 

'מי שלא ראה אותו  :ספרבמבוא ה דןהיה הדבר, כפי שכותב ס

בנסיונותיו, המעטים והנדירים, לעלות על הגשר ולמצוא חיבור 

   לחברת ספר וסופר לא ראה אדם בגודל ייסוריו'.

גם הצלחה כלכלית לא היתה מנת חלקו של צבי ישראל שביד.  

מספר אלי איך בדרכו של אביו לארץ ישראל, כבר על הנ"ל בראיון 

יא ממנו במרמה את כל כספו, שלושים האוניה עקץ אותו מישהו והוצ

בבית  לירות סטרלינג. בארץ השיג בסופו של דבר רק משרה כפקיד

לשונו של סדן, 'באוירה דחוסה של המשפט המנדטורי, ששם עבד, ב

שימש אותו  בבית המשפטביזוי ושגרה'. אלי מספר באותו ראיון ש

בתרגום בקשות ומכתבים של אנשים קשי שלו דע הלשוני המופלג הי  

נאלץ לבקש עזרה אף יום, אך פרנסה לא עלתה משם. ובנו אלי 

 .ותנועת הנוער הספר-במימון השתתפויותיו בטיולי בית

לנשמתו של האב בהיפגשו עם עתה אולי נחת רוח נגרמת ו 

חתן פרס פרופסור אוניברסיטאי ונשמת הבן אליעזר, איש רוח נערץ, 

למצוא נתיב אל  עלה בידואף ימד רבים ופרסם רבות, ושלישראל, 

  אורה של מחשבת ישראל.


