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חשבון ברבים
על האפשרות של חשבון נפש לאומי

◆

אלחנן לואיס, גבוהה ה'

בעיני יום כיפור מזמין אותנו לעשות חשבון נפש למצבנו כעם. איפה אנחנו נמצאים מבחינה מוסרית, 
איפה היינו רוצים להיות, איך מתקנים את מה שמקולקל ואיך מייצרים מרחב צמיחה לדברים. בלימוד 

הזה אני מזמין אתכם להיכנס לשיח הזה. לא מהמקום הרגיל שאנו מכירים היטב, בו אנו מתנצחים 
על עמדות שונות ומנסים לשכנע אחרים לפעול בדרך שאנחנו תופסים כדרך הראויה. אלא, אני מזמין 
אתכם להיכנס אליו מהמקום הכי אישי, מהמקום של חשבון הנפש הפרטי שלכם, ולנסות לגזור ממנו 

מחשבות וכיוונים לאופנים חדשים בהם חשבון הנפש הלאומי יכול להתקיים.

הטקסטים בהמשך מלווים בשאלות. יש שאלות שמטרתן לעזור להתמודד עם הטקסט ולפתח שיחה 
עליו, והן פחות משמעותיות אם כבר נכנסתם לבירור שלו בעצמכם ואתם לא צריכים את ההכוונה. ויש 

גם שאלות שהן תרגילים לחשיבה או כתיבה. המטרה של התרגילים היא להוריד את הדיבור ה'גבוה' 
של הלימוד אל תוך החיים, לנסות לעגן אותו בתוך מה שיש בחיים ולתת ביטוי וכיוון למה שהיינו רוצים 

שיהיה, פרקטית ולא רק תיאורטית. אני מציע בתרגילים האלו להקציב כמה דקות לכל שאלה, ואחר 
כך לעשות סבב שיתוף במידה ואתם מרגישים מספיק בנוח אחד עם השני. השיתוף של המקום בו 

הרעיונות של הלימוד פוגשים את החיים שלי באופן קונקרטי הוא מרחב משמעותי ללמוד על עצמי 
ועל אחרים. 

לצד הטקסטים יש מראי מקום למי שרוצה להעמיק בטקסט מסוים במקור שלו.

בית פרת
מדרשה ישראלית
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בבטחה גמורה אני אומר, כי החיים הקיבוציים האנושיים או, כמו שקוראים להם 

היום, החיים הסוציאליים, לקויים, והאדם היחיד אינו מוצא את דרכו הנכונה בחיים 

בעיקר מפני שהעם, יוצר החיים הקיבוציים, לקוּי. אין לי צורך להרחיק עדותי: 

המלחמה לימדה אותנו זאת למדי. רואים אנחנו, כי האדם היחיד, כמה שהוא רחוק 

משלמוּת, יש בו בכל זאת הרגשת אי-שלמותו וכמיהה נפשית כמוסה לשלמוּת, לטוב, 

לאור, אשר במידה ידועה היא גם לובשת צורה של שאיפה חיה, הבאה לידי ביטוי 

בצורת תנועות וזרמים שונים. ובכל אופן גם בחטאו, אם בשוגג אם במזיד, לשאיפות 

האנושיות העליונות, הוא, האדם היחיד, מוצא במידה ידועה צורך להצדיק את עצמו 

באיזה שאופן שהוא. אולם העם בתור אישיות קיבוצית הרי הוא חיה טורפת אכזרייה 

ושפלה מאין כמוה בקרב כל החיות הטורפות. לעם בתור עם לא רק מותר לטרוף, 

לרצוח, לגזול, לגנוב, לשקר, לזייף, לטמא, לעשות כל מיני כיעור ותועבה, כי אם גם 

כל זה נחשב לו לשבח, לגבורה, לדבר שכדאי לו לאדם לתת את נפשו עליו. ובדבר 

הזה, כמו שראינו במלחמה, שווים כל המעמדות, המפלגות והכתות. כל האידיאלים 

וכל השאיפות האנושיות העולמיות מיטשטשים ומתבטלים בפני התביעה הבהמית 

הזאת, בפני האנוכיות הגסה של העם. ומה הוא העם מבחינה זו, אם לא האישיות 

הקיבוצית, אם לא יוצר החיים הקיבוציים? ואיך יוכלו החיים הקיבוציים במצב כזה 

להיות אנושיים, אפילו אם הם יעמדו על סדר סוציאלי היותר צודק?

כללו של דבר: באין עם-אדם אין אדם-אדם, אין יחיד-אדם; ומי כמונו, בני ישראל, 

צריך לעמוד על זה? אנחנו הודענו ראשונה כי האדם נברא בצלם אלהים, אנחנו 

צריכים ללכת הלאה ולאמור: העם צריך להיברא בצלם אלהים. ולא מפני שאנחנו 

טובים מאחרים, כי אם מפני שאנחנו נשאנו וסבלנו את כל מה שתובע את זה על 

כתפינו. במחיר ייסורינו, שאין דוגמתם בעולם, קנינו את הזכות להיות הראשונים 

ביצירה הזאת, ובכוח ייסורינו נמצא את הכוח ליצירה הזאת. מכל מיני אשפה עושים 

גז מאיר, – ואנחנו מכל מיני פורענויות וייסורי גיהינום עשינו אור גנוז, ואותו נביא 

לידי גילוי ביצירת עם-אדם, עם בצלם אלהים.

כך היא התביעה. בכל אגדותינו, בכל ספרותנו העתיקה, מדובר על האור הגנוז, הוא 

ישנו. לולא הוא לא היינו מתקיימים קרוב לאלפיים שנה בתוך ייסורי הגיהינום של 

הגלות. אבל כשאנחנו באים להוציאו מנרתיקו, הוא כאילו מתמזמז בידינו, מתפרט 

לפרוטות, לקטנות, או מתחלף למטבעות מזהירות משל אחרים, לאידיאלים מחייהם 

של אחרים, ובכל אופן מתחלף.

אהרן דוד גורדון • עם-אדם • כתבי גורדון • ספר ראשון: האומה והעבודה
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באיזה אופן היחיד תלוי בעם למצוא "את דרכו הנכונה בחיים"? 	

כיצד הליקויים שבעם מעכבים אותו? 	

תרגילי כתיבה:

איפה אתם מרגישים מוגבלים בחיים שלכם לחיות כפי שהייתם רוצים, לחיות באופן ראוי יותר  	
בעיניכם, בעקבות המצב הנוכחי של העם?

איפה אתם מרגישים שהמצב של העם מאפשר לכם לחיות באופן שאתם רואים כראוי? 	

היה לעם יום מיוחד לחשבון הנפש עם עצמו בתור ַעם וִעם בניו בתור בני עם, 

לביקורת חשבון החיים, להתמכרות שלמה לתביעות העליונות של הרוח האנושית. 

חדלו העניינים והחשבונות הפרטיים )התפילות או התחינות על פרנסה וכדומה 

מעטות מאוד ביום הכיפורים ובראש השנה(,– העלו על הפרק העניינים והחשבונות 

הגדולים: הלאומיים, האנושיים, הקוסמיים. חדלה המחיצה שבין הפרטים 

והצטמצמותם איש איש בפרטיותו, – כל הפרטים מרגישים את עצמם בתור אברים 

בגוף אחד עליון, בעם אחד, בתור אישיֹות-תאים באישיוּת אחת עליונה, הבאה לַחשב 

עם עצמה, עם חייה ועם עולמה. האישיֹות הפרטיות, היחידים, גדלו והתעלו בעלייתה 

של האישיוּת העליונה, כמו שהאישיוּת העליונה גדלה והתעלתה בעלייתם של 

היחידים. וזה עיקר. היחיד בתור יחיד יכול לעשות לו את חשבונו עם עצמו בכל יום, 

או ביום שיימצא לטוב לפניו. פה – כמו בכל מפעל לאומי, בייחוד בכל עבודה דתית 

לאומית – חשובה הָעצמה, שהאישיות הפרטית מרבה מתוך צירוף הכוחות; ההארה, 

הנשפכת עליה מתוך שפע החיים של האישיות העליונה; חשובה הנעימה האצילית, 

הנאצלת על הקול הפרטי מתוך התמזגותו בים הקולות של המקהלה העליונה, 

האנושית-קוסמית.

אהרן דוד גורדון • לחשבוננו עם הדת • כתבי גורדון • מהרהורים ביום הכיפורים
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אינני שואל את עצמי, מאין מוצאו של יום הכיפורים, מה הייתה צורתו הקדומה. 

אינני שואל אם גם היום ובדורות הקרובים שקדמו לנו הבין כך רוב העם את יום 

הכיפורים. לפני – עובדה ואפשרות. עובדה היא, כי במשך דורות רבים היה יום, אשר 

העם כולו הקדישו לתשובה, לתפילה, לעבודה שבלב. והיתה אפשרות לבעלי הנפש 

שבעם לעשות את חשבונם חשבון עליון. ואני שואל: מה לנו, לאינם שומרים דת, מה 

לנו היום הזה?

אהרן דוד גורדון • לחשבוננו עם הדת • כתבי גורדון • ספר שלישי: מכתבים ורשימות

◆  ◆  ◆

מה התשובה שלכם לשאלתו של גורדון בסוף הקטע הנ"ל? מה המשמעות, אם קיימת כזו, של יום  	
הכיפורים למי שאינם "שומרים דת"? ואולי אף למי שאינם מאמינים באלוהים?

אילו דרכים נוספות אתם יכולים לדמיין לעשיית חשבון נפש לאומי מעבר לתפילה? 	

תרגילי כתיבה:

באיזה אופן אתם עושים את חשבון הנפש האישי שלכם בחיים? איזה כלים יש לכם בשבילו? 	

האם אתם מסוגלים לדמיין העתקה של פרקטיקות חשבון הנפש האישי לרובד הלאומי? איך זה  	
נראה בעיניכם?

גם צריך האדם לומר כל פרטי הוידוי כולם, אשמנו בגדנו וכו', אע"פ שיודע האדם 

בעצמו שאין כל הדברים ההם ונראה כמדבר שקר, אין חשש בזה, ואדרבא הוא 

מוכרח לומר כך. ובזה תבין טעם נכון למה נתקן הוידוי בלשון רבים, כי היה צריך 

לומר אשמתי בגדתי וכו', אך העניין הוא שמלבד מה שנענש האדם על חטאיו, גם 

הוא נענש על חברו מטעם הערבות, כי כל ישראל הם גוף אחד כלול מאיברים רבים, 

אם כן לזה ראוי לאדם שיתוודה בלשון רבים, כדי שיתוודה גם על חברו. ולכן אף אם 

יש עבירות שלא חטא בהם, הנה אפשר שחברו חטא בהם וצריך להתוודות בלשון 

רבים, אע"פ שהוא לא עשה אותה העבירה.

האר"י • שער הכוונות • ענין חזרת כוונת העמידה
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מדוע נוסח הוידוי הוא ברבים? במידה ואתם מתפללים, האם אתם נותנים על כך את הדעת תוך כדי  	
התפילה?

מה ההבדל בחוויה הפנימית שלכם בין אמירת וידוי בלשון יחיד לאמירת וידוי בלשון רבים? 	

האם יש בעיניכם צורך שנרגיש כולנו אחראים על העבירות השונות המבוצעות בעם כדי לתקן אותן? 	

תרגילי כתיבה:

עד כמה אני מרגיש.ה אחראי.ת על מעשים שאני תופס כלא מוסריים המתבצעים בחברה שלנו? 	

מה גורם לי להרגיש אחריות על מעשים שאינם שלי ומה גורם לי להרגיש לא אחראי עליהם? 	

האם תחושת אחריות זו מניעה אותי לפעולה? אם כן, לאיזה סוג של פעולה? 	

מחשבות לסיום
זו כמובן דעתי האישית ואין צורך שתסכימו איתי, אך אני מאמין כי קיימת הקבלה משמעותית בין 
התהליכים הנפשיים של היחיד לתהליכים הנפשיים של הכלל. יחיד המבקש 'לכפר' על התנהלות 
שלו שהוא תופס כלא ראויה נדרש קודם כל להכיר בה כחלק ממנו. לזהות מאיפה היא נובעת, מה 

מייצר אותה, על אילו צרכים היא באה לענות או לפצות. בהתאם, אני מאמין כי תיקון של ההתנהלות 
הלאומית שלנו, של הפגימות החברתיות שלנו, תלויה קודם כל בכך שנרגיש כולנו אחראים להן. לא 
אחריות בשכל מתוך תפיסה חברתית כלשהי, אלא אחריות שבלב, כמו שאנו מרגישים לגבי עצמנו. 

שנהיה מסוגלים להרגיש כי החולי של החברה הוא באמת החולי שלנו. שאנו באמת נדרשים להתוודות 
ולכפר על כלל מעשי העם, גם אלו שלא לקחנו בהם חלק. המארג החברתי בנוי על כלל היחידים 

המרכיבים אותו ולא ייתכן מבחינה זו כי ישנם מעשים שלא קשורים אליי באופן אישי. ואולי כשנדע 
להרגיש את עבירות הכלל כעבירות האישיות שלנו, נלמד גם לסלוח להן ולקבל "את העבריינים", ומשם 

להיכנס לתהליך עמוק וכנה של ריפוי כללי. 

חג שמח לכולנו,

אלחנן

קצת עליי:

אני אלחנן לואיס, בן 31 וגר בגבעת עדה. למדתי במדרשה בתכנית שנה ב' לפני הצבא, כשזו עוד הייתה 
באלון ולא בכפר )-: לאורך השנים עוסק בחינוך בלתי-פורמאלי, באמנויות לחימה סיניות, בעבודת 

אדמה ועוד מגוון תחומים.... עובד כרגע על הקמת 'מרכז "עם-אדם" – מדרשה לקיימות אדם וטבע', 
בהשראת הגותו של אהרן דוד גורדון. יום כיפור הוא אחד הימים האהובים עליי בשנה, ואני חולם על 

עומקים וגבהים נוספים שהיום הזה יכול להגיע אליהם.
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