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בין שקיעה לזריחה:
על האפשרות להשתנוֹת, מכשוליה וכלים להתמודדות

 ◆

רגב בן דוד

חלק א: סגור, פתוח

 בשנה הבאה
מילים: אהוד מנור / לחן: נורית הירש

ֶסת ְרּפֶ ב ַעל ַהּמִ ָאה ֵנׁשֶ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ

ִרים נֹוְדדֹות. ְוִנְסּפֹר ִצּפֳ

ֲחקּו ּתֹוֶפֶסת ה ְיׂשַ ֻחְפׁשָ ְיָלִדים ּבְ

דֹות. ִית ְלֵבין ַהּשָׂ ין ַהּבַ ּבֵ

ְרֶאה ְרֶאה, עֹוד ּתִ עֹוד ּתִ

ה טֹוב ִיְהֶיה ּמָ ּכַ

ָאה. ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ָנה, ּבַ ָ ּשׁ ּבַ

ילּו ַעד ָהֶעֶרב ים ַיְבׁשִ ֲעָנִבים ֲאֻדּמִ

ְלָחן, ֻ ׁשּו צֹוְנִנים ַלּשׁ ְוֻיּגְ

ֶרְך אּו ַעל ֵאם ַהּדֶ ְורּוחֹות ְרדּוִמים ִיּשְׂ

ִנים ְוָעָנן. ִעּתֹוִנים ְיׁשָ

ְרֶאה... ְרֶאה, עֹוד ּתִ עֹוד ּתִ

ּפֹות ָיַדִים ָאה ִנְפרֹשֹ ּכַ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ

ָבן. ר, ַהָלּ ּגָ מּול ָהאֹור ַהּנִ

ָנַפִים אֹון ּכְ ְפרֹשֹ ּבְ ֲאָנָפה ְלָבָנה ּתִ

תֹוָכן. ְזַרח ּבְ ֶמׁש ּתִ ֶ ְוַהּשׁ

ְרֶאה... ְרֶאה, עֹוד ּתִ עֹוד ּתִ

"אהוד מנור כתב את השיר על בית הוריו בבנימינה, 

שבו אכן היתה המשפחה נוהגת לשבת על המרפסת 

ָנה האב, והגפן שטיפסה עליה הניבה ענבים  שּבָ

אדומים. הילדים שיחקו בין הבית לבין השדות והענן 

המוזכר בשיר הוא ענן האבק שעלה מחצבת "אבן 

וסיד" הסמוכה. הפרט היחיד שאיננו זהה למציאות 

הוא העובדה שמן המרפסת בבנימינה יכלו לראות רק 

את שקיעת השמש ולא את זריחתה, כפי שמתואר 

בבית האחרון, אבל מנור החליף את ה'שקיעה' 

שהופיעה במקור ב'זריחה', לאחר ששמע את המנגינה 

של נורית הירש שחיזקה את הנימה האופטימית 

שבשיר. אילן ואילנית ]מבצעי השיר[, שהיו אז בשיא 

הפופולריות שלהם, הוסיפו לשיר הרבה שמחה 

ותקווה לעתיד טוב יותר )1968(."

על השיר 'בשנה הבאה'

מתוך הספר המלווה לאוסף גדלנו יחד: אוסף היובל של ישראל, 1960–1970 )יורם רותם(:
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"במקור הלחנתי לחן עם קצב איטי, אולי מתוך 

הזדהות עם אהוד שהנציח בו את אחיו יהודה, שנפל 

זמן קצר קודם לכן. שלמה צח ]הוא 'אילן' מהצמד 

'אילן ואילנית'...[ זיהה בשיר משהו אופטימי. 'תנגני 

את זה יותר מהר', הוא הציע בחושיו הבריאים, ורוח 

הנכאים נעלמה מהשיר. אהוד, שהיה גאון בכתיבת 

שירים, שינה את המילים. במקום 'השמש תשקע 

בתוכן', הוא כתב 'השמש תזרח בתוכן'".

מה שנקלט ונשמע באוזנינו כשיר שמח וקצבי, הוא 

בעצם שיר מאוד עצוב ]...[. מנור כלל לא התכוון 

לכתוב על ראש השנה. כשנתיים לאחר מות אחיו 

הצעיר יהודה, מנור מגיע אל בית הוריו בבנימינה. 

הוא יושב לבדו בשעת בין הערביים על "המרפסת 

הגדולה". היום החל לדעוך. העצב והגעגועים אל 

אביו שנפטר בגיל צעיר כשאהוד היה בן 15, ועל אחיו 

יהודה שנהרג בזמן שירותו הצבאי על גדות תעלת 

סואץ, מציפים אותו. כך מתוך ההרהורים הנוגים 

האלה, הוא כותב שיר געגועים לתא המשפחתי שהיה 

ואיננו עוד. עם תקווה וניחומים "עוד תראה כמה טוב 

יהיה בשנה הבאה."...

ִפּלֹוֶתיָה ה ּתְ ָאחֹות ְקַטּנָ

ִהּלֹוֶתיָה עֹוְרָכה ְועֹוָנה ּתְ

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ְלַמֲחלֹוֶתיָה

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְכֶלה ׁשָ ּתִ

ְקָרֶאה ים ְלָך ּתִ ֹנַעם ִמּלִ ּבְ

י ְלָך ָנֶאה יר ְוִהּלּוִלים ּכִ ְוׁשִ

ַעד ָמה ַתְעִלים ֵעיְנָך ְוִתְרֶאה

ָזִרים אֹוְכִלים ַנֲחלֹוֶתיָה

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְכֶלה ׁשָ ּתִ

ְרֵעה ֶאת צֹאְנָך ֲאָריֹות ָזרּו

אֹוְמִרים ָערּו ֹפְך ֲחרֹוְנָך ּבְ ּוׁשְ

ְרצּו ְוָארּו ת ְיִמיְנָך ּפָ ְוַכּנַ

ִאירּו עֹוְללֹוֶתיָה לֹא ִהׁשְ

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְכֶלה ׁשָ ּתִ

ְפלּות ְלרֹאׁש ַמְמֶלֶכת ָהֵקם ִמּשִׁ

ֶכת ּה ִנּתֶ לּות ַנְפׁשָ בֹור ּגָ י ּבְ ּכִ

ּה ׁשֹוֶפֶכת ּוְכֻרם ֻזּלּות ִלּבָ

נֹוֶתיָה ּכְ ּלּות ִמׁשְ י ּדַ ַדּלֵ ּבְ

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְכֶלה ׁשָ ּתִ

ָך ִמּבֹור ּתְ ֲעֶלה ּבִ ָמַתי ּתַ

ּבֹר ׁשְ ּה ּתִ ֶלא ֻעּלָ ית ּכֶ ּוִמּבֵ

ִגּבֹור ֵצאְתָך ּכְ ְוַתְפִליא ֶפֶלא ּבְ

ה ְמַכלֹוֶתיָה ְלָהֵתם ְוַכּלֵ

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְכֶלה ׁשָ ּתִ

ּלֹו ֵחיָלּה ָקְבעּו ַהּגֹוי ּכֻ

ְבעּו ּוָבְזזּו ִאיׁש לֹו ְוטּוָבּה ׂשָ

ּה ָקְרעּו ּוְבָכל זֹאת לֹא ְוִלּבָ

לֹוֶתיָה ָך ָנעּו ַמְעּגְ ִמּמְ

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְכֶלה ׁשָ ּתִ

יר ְגּבִ ָקּה ּתַ ַבת ְוֶחׁשְ ְזִמיָרּה ׁשָ

ַלְחּפֹץ ִקְרַבת ּדֹוָדּה ְוַתֲעִביר

ּה ְוָתִסיר ֲאַבת ַנְפׁשָ ב ּדַ ִמּלֵ

לּולֹוֶתיָה ׁש ַאֲהַבת ּכְ ְלַבּקֵ

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְכֶלה ׁשָ ּתִ

ַנַחת ִלְנֵוה ִרְבָצּה ְנֵחָה ּבְ

ַרב ִנְזַנַחת ִמּדֹוד ֶחְפָצּה

ּה ְוִהיא ְכפֹוַרַחת ָעְלָתה ִנּצָ

לֹוֶתיָה ּכְ ילּו ַאׁשְ לֹא ִהְבׁשִ

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ְכֶלה ׁשָ ּתִ

ַמר י ׁשֹד ּגָ ִחְזקּו ְוִגילּו ּכִ

ַמר ִריתֹו ׁשָ ְלצּור הֹוִחילּו ּבְ

ָלֶכם ְוַתֲעלּו ְלִצּיֹון ְוָאַמר

סֹּלּו סֹּלּו ְמִסּלֹוֶתיָה

ָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה ֵחל ׁשָ ּתָ

נורית הירש, ראיון במעריב, 2014

דני אדלסון, העמוד 'זוכרים את השירים'

העובדה שהשיר 'בשנה הבאה' הפך להיות כה מזוהה עם ראש השנה )אף שלא לכך יועד מלכתחילה!( מעידה 
אולי בעיקר על התחושה המשותפת שיש לנו, 'הקוד התרבותי הקולקטיבי', שראש השנה הוא הזדמנות 

להתחדשוּת, להשתנוּת; הוא 'קולב' לתלות עליו את תקוותינו לשיפור עצמי ולשיפור בכלל.

הפיוט 'אחות קטנה', שחיבר ר' אברהם גירונדי )המאה ה-13( , פותח את תפילות ראש השנה בקהילות רבות 
ובמיוחד בעדות המזרח. נעיין בו  ונאזין לו:

רשום/רשמי לעצמך שלושה איחולים/ייחולים לשנה הבאה. השתדל/י שחלק לפחות יעסקו בך עצמך )ולא  ◆
רק בתנאים סובבים שאינם תלויים בך, לדוגמה קורונה או מלחמות...(. היעזר/י בתבנית "עוד תראה כמה טוב 

יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה ___________ ."

 ◆   ◆    ◆

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=21#7,135,216,4813
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מה שבולט בין היתר בפיוט, בהקשר לדיוננו, הוא ההבחנה של סגירה – ופתיחה: בתי הפיוט עצמם מבטאים 
תחינה, תקוות והלל ושבח לבורא עולם. השורות החוזרות – ובעלות העוצמה בשיר – מבטאות בשמונת הבתים 
הראשונים את מגמרת הסגירה, החתימה, הכלייה של השנה החולפת; רק לאחר מכן מתפנים, בשורה החותמת 

את הפיוט כולו, לפנות קדימה, אל השנה הבאה.

אכן, ראש השנה )כרגעי־סף אחרים( מקפל בתוכו הן תנועה של סגירה ופרידה מהקודם, מצד אחד – והן תנועה 
של פתיחה אל הבא, מצד שני.

חלק ב: מכשולים להשתנוּת

בחלק זה ננסה לבחון מהם הדברים שמונעים מאיתנו להשתנות ולהתחדש כפי שהיינו רוצים – ולתת קצוות-חוט 
להתמודדות עם מכשולים אלה.

נעיין בדברי קהלת ובשיר של קואפיס )ונאזין לו בביצוע היפהפה של אנסמבל שם־טוב לוי(.

ם. ב ֲהֵבל ֲהָבִלים  ָלִ ירּוׁשָ ִוד, ֶמֶלְך ּבִ ן-ּדָ ְבֵרי קֶֹהֶלת ּבֶ א ּדִ

ְתרֹון,  ָאַמר קֶֹהֶלת, ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל. ג ַמה-ּיִ

ֶמׁש. ד ּדֹור ֹהֵלְך  ָ ַחת ַהּשׁ ֲעֹמל, ּתַ ּיַ ָכל-ֲעָמלֹו ׁשֶ ָלָאָדם: ּבְ

ֶמׁש, ּוָבא  ֶ א, ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת. ה ְוָזַרח ַהּשׁ ְודֹור ּבָ

ם. ו הֹוֵלְך,  ֶמׁש; ְוֶאל-ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא, ׁשָ ָ ַהּשׁ

רֹום, ְוסֹוֵבב, ֶאל-ָצפֹון; סֹוֵבב סֵֹבב הֹוֵלְך ָהרּוַח,  ֶאל-ּדָ

ם,  ָחִלים ֹהְלִכים ֶאל-ַהּיָ ל-ַהּנְ ב ָהרּוַח. ז ּכָ ְוַעל-ְסִביבָֹתיו ׁשָ

ם  ָחִלים ֹהְלִכים--ׁשָ ַהּנְ ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא; ֶאל-ְמקֹום, ׁשֶ ְוַהּיָ

ָבִרים ְיֵגִעים, לֹא-יּוַכל ִאיׁש  ל-ַהּדְ ִבים, ָלָלֶכת. ח ּכָ ֵהם ׁשָ

ֹמַע.  ְ ֵלא ֹאֶזן ִמּשׁ ע ַעִין ִלְראֹות, ְולֹא-ִתּמָ ּבַ ר; לֹא-ִתׂשְ ְלַדּבֵ

ה;  ָעׂשֶ ּיֵ ה, הּוא ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ְהֶיה, ּוַמה-ּשׁ ּיִ ָהָיה, הּוא ׁשֶ ֶ ט ַמה-ּשׁ

ּיֹאַמר ְרֵאה- ָבר ׁשֶ ֶמׁש. י ֵיׁש ּדָ ָ ַחת ַהּשׁ ל-ָחָדׁש, ּתַ ְוֵאין ּכָ

ָפֵננּו. ר ָהָיה ִמּלְ ָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים, ֲאׁשֶ ֶזה, ָחָדׁש הּוא: ּכְ

)קהלת א, א–י(

אלך לארץ אחרת,

אפליג לים אחר,

אמצא לי עיר שונה,

טובה מזו פי כמה.

כי כאן אני כושל,

רפה ומוותר,

כי כאן נמק ליבי,

ורוח בי לא קמה.

האם תקום בי רוח לקום מן 

הרפיון?

האם אמצא בי כוח למצוא 

מקום אחר?

כי כאן שוקעים חיי כגל של 

חורבות

להבל ולריק זריתי את ימי.

לא תמצא ערים שונות,

לא תפליג בים אחר,

העיר תלך תמיד בעקבותיך.

גם אם תרחיק לנדוד

לא תוכל להשתחרר

מן העיר שבה אבדו לך ימיך.

אלך לארץ אחרת...

עלי להתנער,

לקום מן הרפיון,

לצאת למרחקים,

למצוא לי עיר אחרת.

האם תקום בי רוח...

לא תמצא ערים שונות,

לא תפליג בים אחר,

העיר תלך תמיד בעקבותיך.

הִזקנה תשיג אותך

באותם הרחובות

שבהם לריק חלפו לך ימיך.

לא תמצא ערים שונות,

לא תפליג בים אחר,

העיר תלך תמיד בעקבותיך.

כי הן כל המקומות

הם העיר הזאת

אשר בה כילית את ימיך.

מה אני רוצה להשאיר מאחוַרי יחד עם השנה החולפת? רשום/רשמי לעצמך שני דברים לפחות – שאחד  ◆
מהם לפחות קשור בך־עצמך ישירות ונמצא באחריותך.

 ◆   ◆    ◆

 העיר
מילים: קואפיס )תרגום: עלי מוהר ויורם ברונובסקי( /לחן: שם־טוב לוי

מה המסר שעולה מדבריהם לגבי אפשרות ההשתנות? ◆
האם הרגשת כך פעם? תן/י דוגמה אחת לשינוי שרצית לעשות והרגשת דומה לדברי קהלת או קואפיס. ◆

 ◆   ◆    ◆

https://www.youtube.com/watch?v=ypKuD9f7g3Q
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נביט בשני טקסטים ציוניים מראשית המאה העשרים, שהיו חלק מאחד השינויים הכבירים בתולדות העם 
היהודי.

הסופר ואיש העלייה השנייה, יוסף חיים ברנר, זועק על הפער בין הדימוי העצמי המסורתי של יהודים כעם נבחר 
ומרומם – לבין המציאות השפלה והירודה. 

לשיטת ברנר, ההכרה במציאות הקשה אינה מובילה בהכרח לייאוש, אלא להיפך – זו הדרך היחידה לתיקון. הוא 
אינו מתעלם מהשאלה הדרמטית: "איך נהיה אנו ללא־אנו?!". האם שינוי עצמי משמעותי הוא בכלל אפשרי?

ההוגה הציוני אחד העם )אשר צבי גינצברג(, הוגה 'הציונות הרוחנית', מבקר את חיבורו של הרצל 'אלטניילנד' 
)ארץ ישנה ]אלט[-חדשה ]נוי[( על שטחיות התוכן היהודי שבו. מתוך דבריו נגד הרצל, בן המתבוללים היהודים 
האוסטרו־הונגרים, שהיה דובר בעיקר גרמנית ושהיכרותו עם ארון הספרים היהודי היתה מעטה – עולה אתגר 

משמעותי הרובץ לפתחם של מי שיוצאים לדרך של שינוי ארוך, ועלולים להשתקע בדרך ולשכוח להגיע.

ספרות־ההערכה שלאחר מנדלי אומרת: תעודתנו עתה 

היא דווקא להכיר ולהודות באי־היחוס שלנו מימות־עולם 

ועד עתה, בפסול־האופי שלנו – ולהתעלות ולהתחיל 

הכל מחדש. לא מיוחסים אנו, אחינו בני ישראל, הוי, 

כמה לא מיוחסים, אבל עוד יש מקום לתיקון, תמיד יש 

מקום לתיקון. ו'מודה ועוזב ירוחם'.

והיא, ספרותנו העלובה, הנבוכה, יודעת: ההגיון יבוא 

וַיקשה חרם: איך נהיה אנו ללא־אנו?

אבל ַיקשה לו ההגיון מה שיקשה. כוסף־החיים שבנו, 

שהוא למעלה מההגיון, אומר אחרת. כוסף־החיים שבנו 

אומר: הכל אפשר. כוסף־החיים שבנו לוחש לנו תקוה: 

מושבי־פועלים, מושבי־פועלים.

מושבי־פועלים – זוהי הריבולוציה שלנו. האחת והיחידה.

)יוסף חיים ברנר / 'הערכת עצמנו בשלושת הכרכים', 

תרע"ד־1914(

הדבר ָגלוי, כי ִחקה המחּבר בשם זה את הכנוי 

'אלטניישּול', שבו קראו היהודים מימים קדמונים את 

בית הכנסת העתיק שבפראג. – והנה ידועה ההגדה 

היפה, שבית הכנסת הזה נבנה על ידי גולי ירושלים אחר 

החורבן, והם הביאו אתם מאבני המקדש והניחון ביסוד 

בית־הכנסת, ותנאי התנו אז, כשיבוא המשיח ושבו בנים 

לגבולם, יהרסו את הבית וישובו ויקחו את האבנים אתם 

ירושלימה. ועל שם זה נקרא בית הכנסת על־תנאי־שול, 

ורק אחרי כן שכחו מקור השם ונתנו לו תמונה אשכנזית: 

'אלטניישול'.

)אחד העם / 'אלטניילנד', 1904(

האם קרה לך שיצאת לדרך של שינוי ובאמצע שכחת, או זנחת את היעד? האם סכנה כזו רלוונטית לאחד  ◆
השינויים שכתבת לעצמך לשנה החדשה?

לא נוותר גם על פרשנות מודרנית של 'היהודים באים' לאפשרות ההשתקעות בדרך. ◆
האם זו אכן סכנה בעינינו? או שאולי 'הדרך עצמה היא המטרה', או לחילופין אם בדרך מגלים יעד אחר, אין  ◆

בעיה לשנות כיוון?
אילו מכשולים נוספים את/ה מזהה בחייך, שעומדים בינך לבין ההשתנוּת המקוּוה? ◆

 ◆   ◆    ◆
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חלק ג: כלים להתמודד עם המכשולים להתחדשוּת

בחלק זה נראה כמה כיווני מחשבה וכלים אפשריים שעיצבה המסורת ועשויים לסייע לנו להתמודד עם 
המכשולים שעליהם הצבענו.

לפני חשיכה, סמוך ליום הכיפורים, אומרים "כל נדרי". 

מה אומרים בכל נדרי? "כל נדרי ואסרי... וקונמי וקנוסי 

וכנויי...". כל ההתקשרויות, הכינויים, ההשתייכויות, התוויות 

וההגדרות ששמתי על עצמי, ושאולי אשים על עצמי "כולהון 

יהון שרן, בטלין ומבוטלין", כולם יהיו מותרים, בטלים 

ומבוטלים. מעתה אני משחרר את עצמי מכל אלה; מהעבר 

וגם מהעתיד, מיום כיפורים זה ועד ליום הכיפורים הבא 

עלינו לטובה. אדם מכנה את עצמו בכל מיני כינויים: שהוא 

אינטלקטואל, שהוא חסיד, שהוא לא חסיד או שהוא לא 

מתרגש בקלות. אדם כובל את עצמו: שדבר מסוים הוא אינו 

מסוגל, שיש נושאים שעליהם לא מדברים ולא חושבים, 

ושלעניינים כאלו ואחרים הוא בכלל לא שייך; וממילא 

כאשר הוא סוגר את עצמו היטב בקליפותיו אין דבר שיוכל 

להשפיע עליו. ]...[

בני אדם חוששים לעזוב את "כל נדרי ואסרי וקינוסי וכנויי". 

לא רק משום שאין הדבר נוח, ושקשה לאדם להניח תאווה 

וֶהרגל שיש בידו, אלא בעיקר משום שלרוב האחיזה בדברים 

אלה היא כל האחיזה שיש לאדם במציאות. ה"כינויי ונדרי 

ואסרי" זה ה"אני" שלו. ככל שהוא מוסיף ב"אסרי" הוא 

מקבל יותר חיות, ככל שהוא מוסיף ב"כנויי" הוא גדל ומוסיף 

כוח. אלה הם השורשים שבהם הוא נאחז בקרקע, ודרכם 

הוא יונק את חייו. לכן, כדי שיהיו בטלין ומבוטלין, צריך 

להרפות לרגע את האחיזה במציאות באופן זה, ולהשליך 

עצמו אל החלל הריק, למסור נפשו, בבחינת "אליך ה' נפשי 

אשא".

)עדין שטיינזלץ / תפילות יום הכיפורים, מתוך: 'באור פני 

מלך'(

יבואר, ״השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם״ )איכה ה', 

כ"א(. ויש דקדוק מאי ׳כקדם׳. ויבואר על פי המדרש ״ועתה 

ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה״ )דברים י', 

י"ב(, ואיתא ]=יש[ במדרש )בראשית רבה כא, ו( ״אין ׳ועתה׳ 

אלא תשובה.״ 

ופירושו כך הוא, משום דכל אדם ואדם מישראל מחויב 

להאמין באמונה שלמה שבכל רגע ורגע מקבל חיּות מהבורא 

ברוך הוא, כמו שדרשו )בראשית רבה יד, ט( ״׳כל הנשמה 

תהלל׳ )תהלים ק"נ, ו'( כל נשימה ונשימה תהלל יה״. שבכל 

רגע החיּות רוצה לצאת מן האדם והקב"ה שולח לו בכל 

רגע חיות חדש]ה[. נמצא לפי זה מהני ]=עוזרת[ תשובה 

לכל אדם, כי בעת שעושה תשובה מאמין שהוא כעת ברייה 

חדשה )עי' רמב"ם, הלכות תשובה, ב, ד(. ובזה ה׳ יתברך 

ברוב רחמיו אינו מזכיר לו עוונות הראשונים.

)ר׳ לוי יצחק מברדיצ׳ב, קדושת לוי, דברים מגילת איכה 

ותשעה באב(

מה האתגר שאליו מתייחסים דברי הרב שטיינזלץ? האם הרגשת פעם שהעבר כובל אותך? מעשיך  ◆
הקודמים, כינויים שהוצמדו לך, משבצת שתפסת בתוך הקשר חברתי מסוים או במקרים אחרים?

כיצד מציע הרב שטיינזלץ להתמודד עם קושי זה? ◆

איזה רעיון מציע ר' לוי יצחק מברדיצ'ב שמסייע להאמין באפשרות התשובה, ההשתנות? ◆
מה יכול לעזור לך להאמין באפשרות הזו? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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סיכום

)סיום תפילת נעילה ביום כיפור(

בסוף תפילת נעילה של יום הכיפורים, כמו בסדר פסח, יהודים אומרים כבר דורות רבים 'לשנה הבאה 
בירושלים הבנויה'. אומרים – גם כשלא היתה להם כוונה באופן פרטי לעבור דירה. כך, בשתיים מההתכנסויות 

המשמעותיות ביותר בלוח השנה, שוּקע רעיון שמועבר מדור לדור. )זאת, כמובן, בנוסף למה שקיים בכל יום 
בתפילת העמידה, ולעוד ביטויים נוספים במסורת המתחזקים באופן שוטף את מקומה של ארץ־ישראל בתודעת 

היחיד.(

לנוכח האתגר שעליו הצביעו אחד העם ו'היהודים באים', אפשר לראות את השיקוּע התרבותי של התקוות בתוך 
עולם המנהגים והמסורת כדרך להנחיל חלומות מדור לדור – עד שיבשילו התנאים. ואז כשמגיעים אנשים מארץ־
ישראל, עשרות אלפים מוכנים לעזוב את בתיהם ולצעוד לאורך מדבר שלם כדי להגיע לשם בשם חלום הדורות.

מנגד, אפשר גם לבקר את התקוות המסורתיות הללו כמחליפות את המאמץ הממשי – כפי שעושה יודק'ה, 
גיבורו של הסופר חיים הזז בסיפור "הדרשה":

נסיים את דיוננו בשאלות הללו:

"אינם רוצים שייגאלו! ]...[ דוקא הם מאמינים בגאולה 

שתבוא, אני חוזר על זה עוד הפעם, מאמינים באמת 

ובתמים, מיחלים לה, נושאים נפשם אליה, ואף־על־פי־כן 

מתכוונים שלא תבוא. זו לא רמאות, לא דו־פרצופיות כלל. 

אני בטוח, אני בטוח... כאן פועל מה שמתחת להכרה, מה 

שטמון בעומק הלב, שלא מדעת... ]...[ שני אלפים שנה הם 

חיממו ידיהם בה ועמדו, ועוד שני אלפים שנה יחממו עצמם 

לאודה ויהגו בה ויתאבלו ויחכו ויפחדו ממנה בסתר ולא 

ייעפו לעולם."

האם יכול לעזור לי להכניס תקוות השתנוּת לתוך 'מטבעות' תרבותיים בחיי היומיום שלי?  ◆
מתי זה מסייע לי להשאיר אותם בתודעה – ומתי זה עלול להחליף את המאמץ להגשמתן? ◆

 ◆   ◆    ◆


