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פנים אל מול פנים
פניו האינסופיות של האל כשיקוף לפניו האינסופיות של האדם

◆

שיר בן חיים, מבוע כ״ט

ביום יום השגרה שלנו טורחת להעלים את הרעשים הפנימיים, אבל בתקופה כזו ששורר שקט בחוץ, 
הרעשים האלו נשמעים פתאום בעוצמות. עכשיו אנו נמדדות בניהול של אותם רעשים, ובפיתוח 

יכולת לסווג אותם.

מזמינה אתכן ואתכם למסע מהחוץ אל הפנים. נעבור בין ביטוייו השונים של האל, האדם, ושל כל אחד 
ואחת מאיתנו. מצאו חבר או חברה קרובים, צאו לאוויר הפתוח ופתחו את הלב.

חלק 1 - המשמעות של נתינת שם
פרשת שמות מציינת את זמן הגלות, את החושך המוחלט שממנו מתגלה סוד הגאולה. הפרשה 

מעניקה לנו כלי ליציאה והתרוממות ממקומות חשוכים:

יו,  ֵני ֹנְגׂשָ י ִמּפְ ַמְעּתִ ִמְצָרִים; ְוֶאת-ַצֲעָקָתם ׁשָ ר ּבְ י ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ה', ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת-ֳעִני ַעּמִ

ד ִמְצַרִים, ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמן-ָהָאֶרץ ַהִהוא,  ילֹו ִמּיַ י ֶאת-ַמְכֹאָביו.  ח ָוֵאֵרד ְלַהּצִ י ָיַדְעּתִ ּכִ

י, ְוָהֱאֹמִרי  ַנֲעִני, ְוַהִחּתִ ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶאל-ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש--ֶאל-ְמקֹום ַהּכְ

ָאה ֵאָלי; ְוַגם-ָרִאיִתי, ֶאת- ָרֵאל ּבָ ֵני-ִיׂשְ ה ַצֲעַקת ּבְ ה, ִהּנֵ י ְוַהְיבּוִסי.  ט ְוַעּתָ י, ְוַהִחּוִ ִרּזִ ְוַהּפְ

י  ְרֹעה; ְוהֹוֵצא ֶאת-ַעּמִ ָלֲחָך ֶאל-ּפַ ה ְלָכה, ְוֶאׁשְ ר ִמְצַרִים, לֲֹחִצים ֹאָתם.  י ְוַעּתָ ַחץ, ֲאׁשֶ ַהּלַ

ְרֹעה;  י ֵאֵלְך ֶאל-ּפַ ה, ֶאל-ָהא-להים, ִמי ָאֹנִכי, ּכִ ְצָרִים.  יא ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ָרֵאל, ִמּמִ ְבֵני-ִיׂשְ

י  ָך ָהאֹות, ּכִ ְך, ְוֶזה-ּלְ י-ֶאְהֶיה ִעּמָ ְצָרִים.  יב ַוּיֹאֶמר, ּכִ ָרֵאל, ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ְוִכי אֹוִציא ֶאת-ּבְ

ה.   ַעְבדּון ֶאת-ָהא-להים, ַעל ָהָהר ַהּזֶ ְצַרִים, ּתַ הֹוִציֲאָך ֶאת-ָהָעם, ִמּמִ יָך:  ּבְ ַלְחּתִ ָאֹנִכי ׁשְ

י ָלֶהם, א-להי  ָרֵאל, ְוָאַמְרּתִ ֵני ִיׂשְ ה ָאֹנִכי ָבא ֶאל-ּבְ ה ֶאל-ָהא-להים, ִהּנֵ יג ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ

מֹו, ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם.  יד ַוּיֹאֶמר א-להים ֶאל- ָלַחִני ֲאֵליֶכם; ְוָאְמרּו-ִלי ַמה-ּשְׁ ֲאבֹוֵתיֶכם ׁשְ

ָלַחִני ֲאֵליֶכם. ָרֵאל, ֶאְהֶיה, ׁשְ ר ֶאְהֶיה; ַוּיֹאֶמר, ּכֹה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיׂשְ ה, ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ֹמׁשֶ

שמות • ג׳ • א׳-ט״ו
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משה מבקש מה' לזרוק לו עצם, משהו שבעזרתו יוכל להסביר לבני ישראל כיצד הם הולכים לסיים את 
החושך שהם נמצאים בו.

איזה צורך ממלא הענקת שם לאלוהים? למה בסיטואציה הזו משה היה זקוק לכך? 	

חלק 2 - הבחירה שלא לתת שם
בבסיס האמונה הדאואיסיטית עומדת המילה 'הטאו', זהו למעשה המונח הבסיסי ביותר בפילוסופיה 

הסינית. הטאו נגזר מהמילה הסינית 'דאו' שפירושה בשפה היומיומית 'דרך'. אך הטאו אינו בר הגדרה, 
שם, או תכונות כלשהן, הדבר הקרוב ביותר להגדרה שאנחנו יכולים לומר על הדאו הוא שהוא מייצג 

את העקרון האחד שממנו נובע קיומם של כל הדברים, ובגלל זה הוא כל כך מבלבל את האדם המערבי. 
האמונה או הפילוסופיה הזו מפנה את האדם להקשיב פנימה והחוצה ולהתבונן בעולם ובתנועה 

המתרחשת בתוכו.

ספר הטאו ◆ לאו צה ◆ תרגום: ניסים אמון ◆ בהוצאת אבן חושן

ְצִחי  ֶאת ֲהָטאֹו ַהּנִ

ים ּלִ ּמִ ן ְלָתֵאר ּבַ  לֹא ִנּתַ

ה ָלֵתת לֹו ר ֲאַנּסֶ ֵ ם ַאּשׁ ל שָׂ  ּכָ

י  מֹו ָהֲאִמּתִ ְ  ָרחֹוק ִיְהֶיה ִמּשׁ

ם הוּא  ָנטוּל שָׂ

יָתם  ְמקֹור ֵראׁשִ

ִמים ְוֶאֶרץ ל שָׂ  ׁשֶ

 ְנטוַּלת ּתַֹאר

ם    ִהיא ִאּמָ

ָבִרים     ל ִרּבֹוא ַהּדְ  ׁשֶ

ֲאוֹות ַעל ַהּתַ  ּבַ

ְלַבד ְגֶלה ּבִ  רֹוֶאה ֶאת ַהּנִ

ְהֶיה ֶּה ּתִ ַאו  ֵאם ַרק ְנטֹל ּתְ

רֹות ם ִנְסּתָ  ּתוַּכל ִלְראֹות ּגַ

עֹוָלם ָבִרים ָרִבים ּבָ  ֵיׁש ּדְ

ם מֹות ׁשֹוִנים ְלֻכּלָ  ְוׁשֵ

דֹוָלה ֲעלוָּמה ַאַחת ּגְ  ַאְך ֵיׁש ּתַ

ָפִנים ם ִמּלְ  ּגַ

 ְוַגם ֵמָאחֹור

דֹול ְועֹוָלם ַהּתֹוָפעֹות  ַהּסֹוד ַהּגָ

מֹוֵתיֶהם ׁשֹוִנים  ׁשְ

 ַאְך ְמקֹוָרם ַאֵחד

ַחד  ִלְחיֹות ְללֹא ּפַ

 ָלחוּׁש ֶאת ָהעֹוָלם

ְכׁשֹוִלים  ְלַחוֹּות ֶאת ַהּמִ

 ָלַדַעת ֶאת ָהעֹוָלם

ר  ְמֻעּבָ

ֵער  ְלׁשַ

 ַהּתֹוָפעֹות

 זֹוֵרם

 ָנָהר

ֲהָטאֹו
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לפני שנמהר לעבור למשמעות של הטקסט, או לפירוש של המילים, עצמו עיניים וקחו כמה נשימות.

נסו לתאר מהי התחושה בגוף לאחר קריאת המילים ללא ההתעמקות בהן, הקשיבו לקצב ונפח  	
הנשימה, בדקו אם ישנן מחשבות מתרוצצות או שקט, האם מצטיירות בעיניכן תמונות כלשהן? 

מה נותנות לנו ההקשבה וההתמסרות ללא הבנה, ומה נותנת לנו ההתעמקות במושגים ובמילים? 	

חלק 3 - שמות רבים - אפשרויות רבות

אמר רבי אבא בר ממל: אמר ליה ]=לו[ הקב"ה למשה: שמי אתה מבקש לדעת?

לפי מעשי אני נקרא: באל שדי, בצבאות, באלוקים, בה', כשאני דן את הבריות נקרא 

"אלוקים", וכשאני עושה מלחמות ברשעים, אני נקרא "צבאות", וכשאני תולה על 

חטאיו של אדם אני נקרא: "אל שדי", וכשאני מרחם על עולמי אני נקרא "ה'", שאין 

"ה'" אלא מידת הרחמים שנאמר )שמות ל"ד( "ה' ה' אל רחום וחנון". "אהיה אשר 

אהיה" – אני נקרא לפי מעשי.

שמות רבה • ג'

◆  ◆  ◆

למה לדעתכן א-להים בוחר לקרוא לעצמו בשם שונה בכל צורת התנהגות ולא מסתפק בשם אחד? 	

כאשר אנו נקראות בשמות שונים, מה זה מאפשר לנו?  	
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נצלול עוד שלב פנימה, והפעם לתוך עצמינו:

כשניסיתי לחיות על פי "הדרך האחת והנכונה" פעלתי כאילו יש לי רק סוג אחד של 

פנים, הסוג הנכון. את כל הפנים האחרות היה עלי לנסות ולהסתיר. בעצם התכחשתי 

לתהליך הפעיל והדינמי של הצמיחה. הליכה בדרכים חדשות אין פירושה, שעלינו 

להיפטר מכל מה שהיה בעבר מוכר ונוח. פירושה מיון חדש, שמירה על המתאים 

וסילוק הבלתי מתאים. אפשרויות יכולות להפתח על ידי חיפוש פנימי פעיל 

והתייחסות אל עצמנו ואל הפנים הרבות שלנו בצורה אחרת. ייתכן שהפנים הרבות 

שלנו יכולות לספק תזונה, מרחב והזדמנות למרכיבים האחרים שלנו ולאפשר להם 

לגדול, להשתנות ולפנות מקום לאחרים שיבואו.

וירג'יניה סאטיר • פנים רבות לנו • עמ' 71

◆  ◆  ◆

רבקה מרים ◆ אבי ציווני לא למות ◆ 2007 ◆ עמ' 65

ם ֲאִני ִהיא ּגַ א, ׁשֶ ל ַאּבָ  ִמְרָים, ָהָאחֹות ׁשֶ

יִרים ְלָפַני. ָאה ִלְקרֹא ׁשִ  ּבָ

ם ִהיא ֲאִני,  ּגַ ּה, ׁשֶ  ְוִרְבָקה, ִאּמָ

יִרים, לֹוֶגֶמת ּכֹוִסית ִ יָבה ַלּשׁ  ַמְקׁשִ

 וְּמַחיֶֶּכת.

נוּ ֲאִני ּלָ ּכֻ נוּ, ׁשֶ ּתֵ ָלׁשְ בֹות ׁשְ  ְויֹוׁשְ

ֲאִני ָקָמה ָלֶלֶכת. ַעד ׁשֶ

ֵלילֹות  ֻריֹּות ַרּבֹות. ּבְ נוָּיה ֵמֶאְפׁשָ ֲאִני ּבְ

ל חֶֹרף ים ׁשֶ  ֲאֻרּכִ

לֹף חוִּטים ׁשֹוִנים י ִלׁשְ יָכְלּתִ  ּבִ

ֶזה,  תֹוִכי ֶזה ּבְ רוִּכים ּבְ ּכְ  ׁשֶ

ִנְפָרד.  ִלְראֹות אֹוָתם ּבְ

ּה,  ּלָ ֶ י ֵמיָתר ִמּשׁ רוּת ּבִ  ְלָכל ֶאְפׁשָ

ּגוִּפי הוּא ֶאָחד ]....[ ַאף ׁשֶ

◆  ◆  ◆

ואתן - מה פניכן השונות? 	

תארו את המתח בין "הדרך האחת והנכונה" לבין מגוון האפשרויות השונות. 	

כיצד ניתן לפתור את המתח הזה?  	
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חלק 4 - את פני שלי אבקש
ׁש".  ׁשוּ ָפנָי ֶאת ּפָנֶיךָ ה' ֲאבַּקֵ בפרק כ"ז בתהילים נאמר:  "לְךָ ָאַמר לִּבִי ּבַּקְ

נסו לחלק את הפסוק למילים: מי אומר כל מילה? מה משמעות המעבר מיחיד לרבים? מי מבקש ומי  	
נענה לבקשה?

רש"י מפרש: "לך אמר לבי בקשו פני" - בשליחותיך אומר )לי( לבי בקשו כלכם ישראל את פני ואני 
שומע לו, את פניך ה' אבקש.

ִליחוְּתך ׁשְ "י ּבִ ֵרׁש ַרׁשִ ׁשוּ ָפנַי ּפֵ ּקְ י ּבַ  ְלך ָאַמר ִלּבִ

תוּב: "צוּר ְלָבִבי" ּכָ מֹו ׁשֶ ּלֵב, ּכְ ר ָהֱאלקוּת ּבַ י ִעּקַ  ּכִ

ִסיָמן מ"ט[ ָמקֹום ַאֵחר ]ְלֵעיל ּבְ ְמבָאר ֶאְצֵלנוּ ּבְ  ּכַ

י" ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ ְבִחיַנת: "ְוִלּבִ ר ֵלָבב", ּבִ הוּא "ּבַ  וִמי ׁשֶ

ׁש ְבֵרי ה' ַמּמָ הוּא ּדִ ַהּלֵב אֹוֵמר לֹו, ׁשֶ ֶ  יוַּכל ֵליַדע ֲעִתידֹות ַעל ְיֵדי ַמה ּשׁ

ּנַ"ל ִליחוְּתך' ּכַ ׁשְ ׁשוּ ָפנַי", 'ְלך ּבִ ּקְ י ּבַ  ְוֶזהוּ "ְלך ָאַמר ִלּבִ

ּנַ"ל, ְוָהֵבן ׁש ּכַ ְבֵרי ה' ַמּמָ ַהּלֵב אֹוֵמר, ֵהם ּדִ ֶ י ַמה ּשׁ ּכִ

ליקוטי מוהר"ן • ח"א • תורה קל"ח

◆  ◆  ◆

נבחנת כאן גם שאלה של הקשבה פנימית: מה אומר הלב? זו סוג של אינטואיציה, אך איך נדע  	
שהאינטואיציה בריאה, נכונה? 

רבי נחמן מזכיר בהקשר לכך את בר הלבב, מיהו בר הלבב? נפנה להגדרה של האקדמיה ללשון 
העברית:

ּבַר לֵבָב )בר = נקי(

'בר לבב' הוא כינוי לאדם ישר ומוסרי, ככתוב בתהלים: "ִמי יַעֲלֶה בְַהר ה' וִּמי יָקוּם ּבְִמקֹום ָקְדׁשֹו? נְִקי 
ּבַע לְִמְרָמה" . ּבַר כאן פירושו 'נקי', טהור', 'צח' – מן  י וְלֹא נִׁשְ וְא נְַפׁשִ א לַּשָׁ ר לֹא נָׂשָ כַּפַיִם וּבַר לֵבָב ֲאׁשֶ
השורש בר"ר הקרוב לשורש בה"ר. הקשר בין שני השורשים מתבטא למשל בקרבת המשמעות של 

שמות התואר ּבִָהיר ובָרוּר. 

◆   5   ◆



שלום שלום לרחוק ולקרוב ∙ אלול ה'תש"ף ∙ בית פרת ∙ מדרשה ישראלית

סוף דבר 

ים  תֹוִכיּוּת ַהַחיִּ ל ּבְ ּכֵ ִהְסּתַ ָעה ִמּלְ ִסיִחים ּדֵ ּמְ ׁשֶ ָמה ָהַעְצִמית, ּכְ ׁשָ ֹוְכִחים ֶאת ַמהוּת ַהּנְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ִהיא ְמִאיָרה  ית, ׁשֶ ׁשוָּבה ָהָראׁשִ ק. ְוַהּתְ ב וְּמֻסּפָ ה ְמֻעְרּבָ ל ַעְצמֹו, ַהּכֹל ַנֲעשֶׂ ים ׁשֶ ִניִמיִּ ַהּפְ

ָמתֹו, וִּמיָּד ָיׁשוּב ֶאל  יָּׁשוּב ָהָאָדם ֶאל ַעְצמֹו, ֶאל ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ים ִמיָּד, ִהיא ׁשֶ ּכִ ֲחׁשַ ֶאת ַהּמַ

ה וְּבָטֳהָרה. ָ ְקֻדׁשּ מֹות, ְוֵיֵלְך ְוִיְצַעד ָהְלָאה ַמְעָלה ַמְעָלה ּבִ ׁשָ ל ַהּנְ ַמת ּכָ ָהֱאלִֹהים, ֶאל ִנׁשְ

ל ַהֲהָוָיה  ִתּקוּן ּכָ ין ּבְ יּוּת, ּבֵ ָכל ָהֱאנֹוׁשִ ין ּבְ ֵלם, ּבֵ ַעם ׁשָ ין ּבְ ִאיׁש ְיִחיִדי, ּבֵ ין ּבְ  ְוָדָבר ֶזה נֹוֵהג ּבֵ

ִהיא ֲחֵפָצה  ִהיא ׁשֹוַכַחת ֶאת ַעְצָמּה. ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ִמיד ִמּמַ א ּתָ ְלקוָּלּה ּבָ ּקִ ּה, ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ל  ׁשוָּבה ׁשֶ ֶחיָה, ֲהֵרי ִהיא ּתְ ץ ֶאת ִנּדָ ָלׁשוּב ֶאל ד' ְוֶאת ַעְצָמּה ִהיא ֵאיָנּה ְמכֹוֶנֶנת ְלַקּבֵ

ׁשוָּבה  ל ַהּתְ דֹוָלה ׁשֶ ֱאֶמת ַהּגְ ן ַרק ּבָ ְוא. ַעל ּכֵ ָ ם ד' ַלּשׁ א ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאת ׁשֵ ּשָׂ ּתִ ְרִמיָּה, ׁשֶ

אֹור  ּה, ֶאל קֹוָנּה, ֵלאֹור ּבְ ּלָ ֶאל ַעְצמֹו ָיׁשוּב ָהָאָדם ְוָהָעם, ָהעֹוָלם ְוָכל ָהעֹוָלִמים, ַהֲהָוָיה ּכֻ

ֲהִאירֹו ָיׁשוּב ָהעֹוָלם  ּבַ ַמת ָהעֹוָלם, ׁשֶ יַח, הֹוָפַעת ִנׁשְ ל ָמׁשִ ל אֹורֹו ׁשֶ ים. ְוֶזהוּ ָהָרז ׁשֶ ַהַחיִּ

ַאב ָהָאָדם ֶאת  דֹוָלה ַהזֹּאת ִיׁשְ ׁשוָּבה ַהּגְ קֹור ַהּתְ ֶלה. וִּמּמְ ְלׁשֶֹרׁש ַהֲהָוָיה, ְואֹור ד' ָעָליו ִיּגָ

ּה. ֲאִמָתּ ׁשוָּבה ּבַ ל ַהּתְ ַחיֵּי ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

הראי"ה קוק • השיבה אל העצמיות • אורות התשובה • פרק ט"ו
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אחזור ל"אהיה אשר אהיה"- המשפט הזה נתן לי סוג של אנחת רווחה בתקופה האחרונה, משהו 
במילים האלו עוזר לשחרר את האחיזות במה שאני יכולה להיות, עלולה להיות, אומרים לי להיות, 

ופשוט להיות. אמירה זו מאפשרת לנו להתחבר למגוון הכל כך רחב של ביטויי האישיות שלנו, לקבל 
ולאהוב כל אחד מהם.

חודש אלול הוא זמן של הפרדה. היכולת לייצר הפרדה בין השנה שחלפה לזו שעתידה להגיע 
משחררת מעמסות ומכניסה כוחות מחודשים. וכך גם בתוכי: ההפרדה בין הביטויים השונים של האני 

מפתחת הסכמה לקיים את כולם ומשם לקבלה עצמית, לכל אחת יש מקום וזמן לבוא לביטוי, כל אחת 
היא אני.

מאחלת לכן ימים טובים, של התחדשות והשלה. קירבה לסובבים אתכן ולעצמכן.

 אשמח לשמוע כל מחשבה שעולה,
 שיר

shirbenhaim4@gmail.com
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