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מקורות למחשבה
לשנות את ה'
"ויעבור ה' על פניו ויקרא ".א"ר יוחנ :אלמלא מקרא כתוב ,אי
אפשר לאומרו .מלמד שנתעט( הקב"ה כשליח צבור ,והראה לו
למשה סדר תפלה .אמר לו :כל זמ שישראל חוטאי ,יעשו לפני
כסדר הזה ואני מוחל לה.

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה ד( יז ע"ב

עמיות ואינדיבידואליות
תודעה עמית לא תתרחש
מאליה רק משו שקבוצה
של פרטי תכונס יחד
בכיתה או בטקס כלשהו בו
ה יושבי באופ פסיבי.
על מנת להפני את ער1
העמיות האינדיבידואל
זקוק להזדמנות לבטא את
האינדיבידואליות שלו.
תכנית העמיות המורכבת
מעצימה את המשתתפי
ומעודדת אות לנקוט
בפעולות קונקרטיות
המחוללות תחושה של
מחויבות למסע היהודי
הפרטי שלו או שלה ,כמו
ג לע היהודי באשר הוא.
האינדיבידואל נכנס
למערכת יחסי ע
הקולקטיב היהודי שהיא
אישית באופ מיידי ,ולכ
משמעותית ,א 1בו בזמ
משחקת ג תפקיד
במסגרת הקולקטיב.

לבד וביחד
ֹאמרַ :ה ְר ֵאנִ י נָאֶ ,את ְ7ב ֶֹד ָ.1
ַוַ .
ֶי,1
ט6בי ַעל ָ>נ ָ
ֲביר ָ7ל ִ
ֹאמרֲ ,אנִ י =ע ִ
ַוֶ .
ֶי ;1וְ ַח@ ִֹתי
אתי ְב ֵ 8יְ הוָהְ ,ל ָפנ ָ
וְ ָק ָר ִ
ֶאת ֲא ֶ8ר Aחֹ ,וְ ִר ַח ְמ ִ9י ֶאת ֲא ֶ8ר
ת6כל ִל ְראֹת ֶאת
ֹאמר ,לֹא ַ
ֲא ַר ֵחַ .וֶ .
ָחי.
Aד ,ו ָ
ָ>נָי7ִ :י לֹאיִ ְר=נִ י ָה ָ
ֹאמר יְ הוָהִ ,ה@ֵה ָמקִ Bא ִ9י;
ַוֶ .
וְ נִ ְַ Cב ַָ ,9על ַה6Cר .וְ ָהיָה ֲַ 4עבֹר ְ7ב ִֹדי,
י4ְ 1נִ ְק ַרת ַה6Cר; וְ ִַֹ 7Dתי ַכ ִ>י
וְ ְַ Dמ ִָ 9
ַה ִסר ִֹתיֶ ,את ַ>ִ 7י,
יַ ,1עד ָע ְב ִרי .ו ֲ
ָע ֶל ָ
ֵרא.6
6פנַי ,לֹא י ָ
יתֶ ,את ֲאח ָֹרי; ָ
וְ ָר ִא ָ

 שמות לג :יחכג

ַCב ִע;8ָ BE
ֵרד יְ הוָה ֶָ 4ענָ ,וְַ ִ.תי ֵ
ַוֶ .
וְַ ִ.ק ָרא ְב ֵ ,8יְ הוָה .ו ַו ֲַ .עבֹר יְ הוָה ַעל
ָ>נָיו ,וְַ ִ.ק ָרא ,יְ הוָה יְ הוָהֵ ,אל ַרח6
ֶא ֶמת.
=>יִ  ,וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
וְ ַח@ֶ 6א ֶר ְַ 1
ָפ ַ8ע
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפי ,נ ֵֹDא ָעוֹ ו ֶ
ַGה> ֵֹקד עֲוֹ
ַGה ,לֹא יְ נ ֶ
וְ ַח ָA:ה; וְ נ ֵ
AבBת ַעל ָ4נִ י וְ ַעל ְ4נֵי ָבנִ יַ ,על
ִ8ִ Hֵ 8י וְ ַעל ִר ִֵ 4עי .וַיְ ַמ ֵהר מ ֶֹ8ה;
ֹאמר ִאנָא
=ר ָצה ,וַ9ָ 8ְ ִ.חַ .6וֶ .
וַֹG ִ.ד ְ
ֵל ְ1נָא
ֶיֲ ,1אדֹנָי ,י ֶ
אתי ֵח ְֵ 4עינ ָ
ָמ ָצ ִ
ֲאדֹנָיִ 4ְ ,ק ְר ֵ4נ7ִ :6י ַע ְק ֵ8הע ֶֹר(
אתנ6
6ל ַח ֵָ :
 ד"ר עזרה קופלובי וד"ר ה6א ,וְ ָס ַל ְח ַָ 9לעֲוֹנֵנְ 6
שלומי רביד6 Best Practices of ,נְ ַח ְל ָ9נ.6

Organizations the Build Jewish
 ,Peoplehoodמאי 2010

 שמות לד:הט

אני ואנחנו
כיצד משתלב רצונו העז של משה
להתגלות מיסטית ע הנרטיב של
חטא וסליחה? מעניי לציי שכאשר
הוא מבקש לחזות בתפארתו של ה'
הוא מדבר בגו( ראשו יחיד ,אול
בפסוק ט' הוא עובר מיחיד לגו(
אתי
ֹאמר ִאנָא ָמ ָצ ִ
ראשו רביַ " :וֶ .
ֵל ְ1נָא ֲאדֹנָי,
ֶיֲ ,1אדֹנָי ,י ֶ
ֵח ְֵ 4עינ ָ
ְִ 4ק ְר ֵ4נ7ִ :6י ַע ְק ֵ8הע ֶֹר( ה6א,
אתנ6 6נְ ַח ְל ָ9נ.".6
6ל ַח ֵָ :
וְ ָס ַל ְח ַָ 9לעֲוֹנֵנְ 6
בשיא התפילה של משה הוא מזדהה
ע חטאו של הע ,בשקט ,באופ
בלתי דרמטי ,משתני כינויי הגו(.
בשלב הזה האש בעצמותיו היא כבר
חלק בלתי נפרד ממנו והיא פורצת
באופ בלתי מודע דר 1התחביר שלו.
נראה כי הטיות מינוריות אלה בקולו
מבטאות את הסולידריות שלו ע עמו
ואת ההתעלות מעל עמדות
נרקיסיסטיות או פרנואידיות .משה
מצא את "קול דממה דקה" שלו .הוא
מדבר בנורמליות שקטה שנראת
כהמש 1טבעי לחזיו שהוא חווה זה
עתה ...יש חשיבות ,א כ ,לעובדה
שמפגש מסוי זה ע ה' מוביל את
משה לסולידריות ע עמו" :וְ ָס ַל ְח ָ9
אתנ ."6זהו הרגע שבו הוא
6ל ַח ֵָ :
ַלעֲוֹנֵנְ 6
בוחר את הבחירה הנחרצת שלו,
להיות דובר הצד האנושי .האש
בעצמותיו משפיעה כעת על הדיבור
שלו כ 1ש"אני" ו"אנחנו" מתמזגי
זה בזה .ובאותו הרגע ,ה' מחדש את
בריתו.
 אביבה זורנברגThe Particulars of Rapture: " ,
 ,"Reflections on Exodusעמ' 437442

אוטונומיה והכללה
שתי הנטיות הללו מבטאות את שתי הכמיהות הגדולות בחויה האנושית .אנו רואי את הביטוי לכמיהות
הללו בכל מקו ,בעצמנו ואצל הסובבי אותנו ,בתרבויות מזרח ומערב ,מודרניות ומסורתיות .נראה כי שתי
הכמיהות הללו מכילות בתוכ את כל שלל התקוות והכמיהות שאנו חווי .את הכמיהה האחת נית אולי
לכנות הכמיהה להיות שיי ,1להיכלל ,להיות חלק מ ,קרוב ל ,בקבוצה ע ,להיות מוחזק ,מקובל ,מלווה .את
השניה נית לכנות הכמיהה להיות עצמאי או אוטונומי ,לחוות את הייחודיות של העצמי ,את הבחירה
העצמאית של הכיוו ,היושרה האינדיבידואלית של האני .דייויד ברק מכנה זאת "הדואליות של החויה
האנושית" ,שתי הכמיהות ,ל'שיתו(' ול'עצמיות' ) ...(1966אול מה שבמיוחד מעניי לגבי שתי הכמיהות הללו
הוא שה לכאורה מנוגדות זו לזו ,א 1למעשה היחס ביניה – המתח ,יש לו חשיבות בעיני יותר מכל אחת
מהכמיהות בפני עצמה .אני מאמי כי המתח הזה מלווה אותנו לאור 1כל חיינו .ייתכ והאופ שבו אנו חווי
את האמביוולנטית הבסיסית הזאת מעצב עבורנו את החויה של התנועה היצירתית ,השלמה ,חסרת המנוחה
של החיי עצמ ...ביולוגי מדברי על תקופת ההסתגלות באבולוציה – תקופת ארגו החיי – כעל שלב
שעיקרו איזו בי דיפרנציאציה לאינטגרציה .אלה ה מילי קרות ומופשטות .אני מציע כי זוהי דר 1ביולוגית
לדבר על אותה תופעה שאנו חווי אותה כשתי הכמיהות ,לאוטונומיה ולהכללה.
 רוברט קג ,"The Evolving Self" ,עמ' 107108

הפרשנות של 'נסיעה'
כיצד משלבת היהדות בי הצור 1שלנו לראות בעצמנו פרטי ייחודיי לבי הצור 1שלנו להשתיי 1לקבוצה
גדולה יותר ,לקהילה? א שתי הכמיהות הללו – להיות נפרד ולהיות כלול – נמצאות במתח מתמיד זו ע
זו ,כיצד נוכל לראות במתח הזה מקור לצמיחה אישית?
בספרו ") "The Evolving Selfבתרגו חופשי :העצמי המתפתח ,(1982 ,טוע רוברט קג כי התפתחות
האישיות תלויה בנסיו תמידי ליישב בי שתי הכמיהות הסותרות הללו .התאוריה של קג מציעה שהמאמ
לאז בי שני הצרכי הללו הוא חיוני להתפתחות היכולת שלנו להיות באינטימיות ובתלות הדדית .קג
מציע עוד כי מערכות יחסי ו"סביבות" שונות מספקות לנו הזדמנויות חיוניות לבנות ולארג מחדש בכל
פע את האופ שבו אנו מאזני את שני הצרכי המנוגדי הללו ולהגיע לרמות הגבוהות ביותר של מוסר,
יושרה ,יצרנות ,סיפוק ומנהיגות.
בהשפעת עבודתו של קג ניסו תכניות 'נסיעה' מאז ומתמיד לשי דגש ג על התפתחות האישית של
המשתתפי כאינדיבידואלי בעלי ייחוד וג על השתייכות לקהילה .תכניות 'נסיעה' התבססו תמיד על
ההנחה שהיהדות מכילה בתוכה ג היא את אותו הדגש הכפול ,לראות את העצמי כייחודי ויחיד במינו ובו
בעת כשיי 1למפעל היסטורי וקהילתי.
כאשר אנו מתכנסי בבית הכנסת בזמ הימי הנוראי ,אנו מתפללי כפרטי וכבני הע היהודי .תפילה
אחת שחוזרת שוב ושוב בסליחות ובתפילות הימי הנוראי היא דרישת ה' על שלוש עשרה המידות" :ה',
ַGה)"...מתו1
ָפ ַ8ע וְ ַח ָA:ה; וְ נ ֵ
ֶא ֶמת .נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפי ,נ ֵֹDא ָעוֹ ו ֶ
=>יִ  ,וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
ה'ֵ ,אל ַרח 6וְ ַח@ֶ – 6א ֶר ְַ 1
שמות ל"ד :ו'ז'(
מדוע שינו זה של השמות האלוהיי משחק תפקיד מרכזי כל כ 1בתפילות הימי הנוראי? כיצד אמור
מעשה זה לעזור לנו להגיע לשינוי ולהתחדשות? כאשר אנחנו חוזרי שוב ושוב על האופ שבו ה' מתאר את
עצמו ,כיצד זה אמור להיות עבורנו רגע של תפילה עוצמתית ומלאת השראה? הסיפור של המשא ומת
שניהל משה ע ה' ,ממנו לקוחי אות פסוקי ,מתחיל אולי לתת מענה על השאלות הללו ומלמד אותנו
רבות על הקריאה לשינוי ולהתחדשות ,ברמה האישית ,הבינאישית והקהילתית.
ה' מפרט את התכונות האלוהיות הללו כתגובה על תחנוניו של משה שיסלח לע ישראל על בניית עגל
הזהב .אחד מההיבטי המענייני של אותו משא ומת ארו 1ומייגע שמשה מנהל ע ה' היא ההתעקשות
הכפולה שלו על כ 1שה' יית לו עצמו 'חסד' מיוחד ביחסיו איתו ובו בזמ ,שה' יסלח לע ישראל וישיב את
נוכחותו אל 'קרב'.
לא תמיד היו אלה פני הדברי .מיד לאחר שנבנה עגל הזהב ,ה' מציע ליצור אומה חדשה בהנהגתו של משה
ולמחוק את ע ישראל מעל פני האדמה .משה משכנע את ה' לוותר על התכנית ,א 1כאשר הוא רואה את
עגל הזהב עולה בו חמתו והוא מנפ את הלוחות .כאשר משה מבקש שוב מה' לסלוח לע ,הוא מאיי
להתפטר א ה' לא יעניק את סליחתו .ה' עומד על כ 1שמסעו של ע ישראל לאר ישראל חייב להמשי1
בהנהגתו של משה .אול ,ה' אומר למשה פעמיי כי הוא לא יהל 1יותר בקרב הע כיוו שבהיות "ע
קשה עור(" הקרבה הזו לנוכחות אלוהית עלולה להביא להשמדת )שמות ל"ב:י'ל"ג:ה'(.
כאשר משה קורא שוב תיגר על החלטתו של ה' למנוע את נוכחותו בקרב הע ,הוא עושה זאת בשתי רמות.
הוא מדבר ג כמנהיג האחראי על עמו וג מתו 1תשוקה עזה למפגש אינטימי ע ה' .מה שמעניי לציי
בקשר לתחינתו של משה הוא האופ שבו הצור 1האישי שלו והאחריות הקהילתית שלו משתלבי זה בזה
וע הזמ יותר ויותר מתבססי זה על זה) .ראה שמות ל"ג :י"בי"ג(
למרות שה' מבטיח למשה "פני ילכו והניחותי ל ,"1משה ממשי 1ומתעקש כי המסע לאר ישראל לא יוכל
להמשי 1א ה' לא יהיה ע הע; פעמיי הוא משתמש בביטוי "אני ועמ) "1שמות ל"ג :ט"וט"ז( .כא,
שוב ,תחינתו של משה היא ייחודית בכ 1שהיא מכילה בתוכה דאגה כפולה ,ליחסיו האישיי המיוחדי ע
ה' מצד אחד ודאגה לעמו ישראל מצד שני.
אבל ,א ה' כבר נת את הסכמתו ללכת עמו ,מדוע חוזר משה על הבקשה? פרשנויות קלאסיות רבות
מצביעות על השימוש בביטוי "אני ועמ "1כנקודה המרכזית המהווה את האתגר העומד בפני משה .משה
מכריז כי הצהרתו של ה' כי הוא יל 1עמו לא מספיקה .על ה' להסכי בנוס( לחדש את יחסיו ע הע
ולהל 1בקרב למרות כשלונותיה .מדרש אחר מציע כי משה קורא מציב אתגר בפני ה' "לשנות את פניו",
לעבור מכעס לחמלה .בכל מקרה ,בשתי ההשקפות הללו ,משה מבקש מה' לחולל שינוי בעצמו ,לשנות את
מי שהוא על מנת שיוכל להמשי 1את יחסיו ע הע.

ֱDה" , ,ובאותו הרגע
תגבותו הבאה של ה' היא חיובית ,א 1מעורפלתֶ ַM" :את ַה ָָ Nבר ַהֶOה ֲא ֶ8ר ְִ 4ַ Nר ֶָ 9אע ֶ
ֲביר ָ7ל
משה מתחנ להתגלות בלעדיתַ :ה ְר ֵאנִ י נָאֶ ,את ְ7ב ֶֹד ָ ."1בתגובה לבקשתו ה' מבטיח למשהֲ " :אנִ י =ע ִ
ֶי ."1הכוריאוגרפיה והמיקו של ההתגלות מבהירי לנו כי מה
אתי ְב ֵ 8יְ הוָהְ ,ל ָפנ ָ
ֶי ,1וְ ָק ָר ִ
ט6בי ַעל ָ>נ ָ
ִ
ת6כל ִל ְראֹת ֶאת ָ>נָי" .לאחר כתיבת הלוחות השניי,
שמשה יראה מדמותו של ה' יהיה מוגבל ביותר" :לֹא ַ
ה' יורד בענ ועובר לפני משה ומכריז על שלוש עשרה המידות).שמות ל"ג:י"זל"ד:ט'(.
מהאופ שבו ה' מכריז על עצמו משה לומד משהו חדש על טבעו של ה' .קשה להאמי ,אבל משה עדיי לא
מרוצה .הוא מבקש בקשה אחת אחרונה מה' להתחייב באופ שלא משתמע לשתי פני להישאר בקרב
ֵל ְ1נָא ֲאדֹנָי,
ֶיֲ ,1אדֹנָי ,י ֶ
אתי ֵח ְֵ 4עינ ָ
הע ,ושוב הוא מקשר זאת ליחסיו האישיי שלו ע ה'ִ " :אנָא ָמ ָצ ִ
אתנ6 6נְ ַח ְל ָ9נ ."6אביבה זורנברג מתארת את הרגע
6ל ַח ֵָ :
ְִ 4ק ְר ֵ4נ7ִ :6י ַע ְק ֵ8הע ֶֹר( ה6א ,וְ ָס ַל ְח ַָ 9לעֲוֹנֵנְ 6
המיוחד הזה כרגע שבו מוצא משה "את קולו שלו" ואת "הסולידריות המוחלטת ע עמו" .זורנברג מציעה
כי הנגדת הזהויות של משה ,שבה "אני" ו"אנחנו" מתמזגי זה בזה ,היא שמביאה לכ 1שה' מוכ לחדש
את בריתו ע הע .בעיצומו של רגע המפגש האקסטטי והפרטי ביותר שלו ע ה' ,משה מדבר בעבור
הקהילה.
דמותו של משה ברגעי אלו משקפת את המחויבות הכפולה לצור 1הפרטי שלו ולקהילה – אשר מזיני זה
את זה ומיטיבי זה ע זה .היכולת הזו לראות את עצמ 1בעת ובעונה אחת לבד וביחד – ג כאד נפרד
ופרטי וג כחבר בקהילה – משקפת את התכונות של אישיות המסוגלת להיות בתלות הדדית ,להעשיר
באופ עמוק ה את עצמה וה את האחרי ,בלי לאבד את היכולת להבחי ביניה .מעורבותו של משה ע
ה' ,ה כאד פרטי וה כמנהיג ,מעצבת כעת שפה חדשה שתשרת את מערכת היחסי בי הע לה'.
התלמוד מביא הצהרה מעניינת מפי רבי יוחנ בנוגע לסיפור הזה" :ויעבור ה' על פניו ויקרא ".א"ר יוחנ:
אלמלא מקרא כתוב ,אי אפשר לאומרו .מלמד שנתעט( הקב"ה כשליח צבור ,והראה לו למשה סדר תפלה.
אמר לו :כל זמ שישראל חוטאי ,יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל לה.
רבי יוחנ אומר כי הסיפור מגלה לנו אמת רדיקלית :אלוהי מכריז בעצמו על השמות שבה הוא רוצה
להיקרא .כאשר אלוהי מכריז שמות חדשי לתכונותיו שלו הוא מעניק למעשה למשה ולע ישראל
לאור 1ההיסטוריה את הכח לשנות אותו .ה' מעניק לנו את הכח לשנות את ה' .א נקרא לה' אל של סליחה
ואהבה ,זה מה שהוא יהיה .א נאשר ונחזק את חסדו ונדיבותו ,נוכחותו תהיה של חסד ושל נדיבות.
כיצד נוכל לייש מודל זה של שינוי וטרנספורמציה ליחסינו ע אנשי אחרי? רבי מאיתנו חושבי על
שינוי כעל תהלי 1פנימי .אנחנו מחליטי על סט חדש של התנהגויות ,גישות ותגובות ואז אנחנו מנסי
להטמיע את השינויי הללו .מעשיו של ה' בסיפור על שלוש עשרה המידות מציע כי א ברצוננו בשינוי
או בצמיחה אנחנו צריכי שאחרי יקראו לנו באופ חדש .היחסי שלנו ע אחרי ה מרכיב חיוני
בנסיו שלנו לחולל שינוי בעצמנו .על מנת להגשי את הפוטנציאל שלנו לנדיבות ,חמלה ,אהבה וסובלנות,
על האחרי לדרוש זאת מאיתנו .אנו זקוקי לאלה שסביבנו על מנת שיזהו בנו את האד הטוב יותר
שאנחנו יכולי להיות ,לקרוא לו בש ולהביא אותו אל העול.
אולי זוהי הסיבה שאנו בוחרי לקבל את פני השנה החדשה כקהילה .אנחנו מזהי כי הכח שלנו לחולל
שינוי בעצמנו כפרטי קשור באופ בלתי נמנע להשקעה ולמחויבות של הסובבי אותנו .על כולנו לקחת
חלק בתהלי 1זה ,זיהוי הפוטנציאל באחרי וקריאה לפוטנציאל הזה להתממש .על ידי שאנחנו פותחי
את עצמנו לשמוע את הקריאה הזו אנחנו יוצרי עבור עצמנו את האפשרות להיות האד שאנחנו תמיד
שואפי להיות .אולי בימי אלה ,בתקופה זו של השנה ,עלינו לא רק לבקש סליחה אלא ג להזמי אחרי
לאשר ולחזק ולדרוש את הטוב שבנו ,ואנחנו נעשה את אותו הדבר עבור.
שנתבר 1בשנה חדשה שבה יתחזקו היכולות שלנו לקרוא אל הטוב – לבד וביחד .ושנחזק את עצמנו ה
כאינדיבידואלי ייחודיי וה כחלק מקהילות חיוניות ,מתחדשות ואוהבות.

שאלות למחשבה
 .1ציינו חלק מהתכונות או המאפייני שהיית רוצי שאנשי אחרי יזהו בכ ו"יקראו לה"
אצלכ ,על מנת לעזור לכ להיות האד שאת שואפי להיות .הא יש תכונה מסוימת אצל אד
קרוב אליכ שאת מרגישי שכדאי "לקרוא לה" אצלו?
 .2היכ בחייכ את רואי את עצמכ נאבקי לאז בי אינדיבידואליות ובי שייכות?
 .3מתי העובדה שהיית חלק מקהילה עזרה לכ לפתח את הייחודיות שלכ? הא היו פעמי שבה
הקהילה שלכ מנעה מכ לשגשג?

