
 דרך!  / הרב אלישע וולפיןפנו  –ראש השנה 
 

 חברים יקרים.
  

 עוד כמה שעות ראש השנה תשע"ה. 
 ראש השנה...
 ראש השינוי.

  
 שינוי... 

 שינוי!!! 
 שינוי???

  
 למה... מה? 

האם יש סיכוי שמשהו ישתנה? האם לא אמר קהלת "הבל הבלים הכל הבל, אין חדש תחת 
שלפתע ישתנו סדרי עולם? שהשמש תשנה את מסלולה? השמש"? אמר וצדק! האם אנו מצפים 

 שיפחת כוח הכבידה שלנו, ונוכל קצת לרחף? 
  

 שינוי הוא רק בראש. אין שום שינוי אחר. 
 השנה". ראשולכן זה נקרא, "

  
ביום ראשון האחרון, התכנסנו לערב סליחות בקהילה, שכלל לימוד ומסכת סליחות קצרה. את 

חה היא מנגנון מופלא של שחרור. אם יש משהו שמאפשר שינוי, זה הערב פתחנו באמירה שסלי
 הסליחה!
אפ עברי גאוני: לסיים שנה, לשחרר אותה, לנקות את עצמנו, לשחרר את הסיבים -סטארט

הקטנים והבלתי נראים שעוד קושרים אותנו אליה ואותה אלינו, ולפנות מקום לשנה חדשה 
 בר, היא חומר החיטוי והניקוי הטוב ביותר שיש. ולאפשרויות חדשות לשינוי. הסליחה, מסת

  
 אבל כמה לא קל! 

  
מה הוא או היא היו מוכנים לנקות ולשחרר בימים  -לאחר הפתיחה הזאת, כולם הוזמנו לשתף 

האחרונים של תשע"ד, כדי לפנות מקום לאוויר חדש של תשע"ה, לאפשר שינוי כלשהו, בידיעה 
יהם מותנים בסליחה ]המנגנון פשוט: מה שלא נסלח נתקע ששחרור מאפשר שינוי, וכי הם שנ

 במערכת ולא יכול להשתחרר ואין סיכוי כמעט לשינוי[. 
  

בסבב עלו דברים יפים ומשמעותיים. התובנה הראשונה שעלתה בראשי תוך כדי הסבב היה: "כמה 
מקררים לנו יש  –לא קל להיות אדם!". נכון שחיינו הרבה יותר קלים מאילו של אבותינו 

מרקטים שמפשיטים לנו את הציד, אורזים אותו יפה, ומביאים לנו -ששומרים לנו על האוכל, סופר
אותו כמעט עד הפה. לנו יש טיטולים שסופגים עבורנו את כל ההפרשות. מכונות כביסה לנקות 
את מה שלא ניתן להשליך לפח. "אוטו לכל פועל" שמביא אותנו לכל מקום. אנטיביוטיקה 

ת את מלאך המוות, משככי כאבים שמגרשים את מלאכי החבלה, ונוגדי דיכאון שמגרשים שמגרש
את השדים. לנו יש אפילו מסכים שהפכו לשמרטפים היעילים ביותר שלנו. אנחנו יכולים לשלוח 
 סמס לתפוצה המונית ובמחי יד לומר לכולם "שנה טובה, ודרך אגב, סליחה אם במקרה פגעתי...". 

  
 אם החיים כל כך הרבה יותר קלים, למה הם כל כך לא...?אז תהיתי, 

  
והסבב המשיך, ואחד הדברים שחזרו על עצמם בוואריאציות שונות, היה נושא הדרישות 

 מעצמנו ומזולתנו.  –והציפיות שלנו 
  

האדם, אבל היה ברור שעלינו כאן על משהו. רבים אני יודע... יש עוד סיבות לקשיים של בני 
אמרו שהם היו שמחים להפסיק לדרוש מעצמם ולצפות מעצמם לכל כך הרבה, ושהם רוצים 
לבקש סליחה מעצמם על שאינם עומדים בציפיות המטורפות הללו, ואולי סליחה על עצם 

 הדרישה האינסופית.
  

 דרישות וציפיות!
  

ה אנושית מתפקדת בלי ציפיות? האם אפשר לייצר חיים ראויים האם אפשר בכלל לדמיין חבר
ומשמעותיים בלי דרישות? האם יש צמיחה אישית וקולקטיבית בלי אתגרים שדורשים מאתנו 

 להתמודד? 



  
 לעניות דעתי, יש כאן כשל תודעתי, והכשל הזה מביא הרבה סבל וקושי לאדם. 

  
? ומה בדיוק "אמור" לקרות על פי הציפיות שלנו? דרישות וציפיות... דרישות ממי? ציפיות למה

 ובכלל, מי אמר???
  

ממש לא מזמן קראנו בספר דברים את הפסוקים שמזהירים את האדם לבל יפול בפח שטומנת לו 
 מניין הם מגיעים?  –תודעתו ההישגית. דרישות וציפיות? אולי. אבל, בן אדם, הישגיך 

  
לְ )דברים ח', י"ז(  ֶבָך:ְוָאַמְרתָּ בִּ י ֶאת בָּ ה לִּ שָּ י עָּ דִּ ֶצם יָּ י ְועֹּ חִּ ל ַהֶזה.-כֹּ   ַהַחיִּ

  
 . "yes WE can"כמו המנטרה של אובמה: 

  
אובמה לא המציא את זה. למדנו ממפקדנו בצבא, ובהמשך העברנו את המורשת הזאת הלאה 

ה יכול! ואם אנחנו -ת-! ברור שאתה יכול! אלחיילים שלנו, שאין "לא יכול", יש "לא רוצה"
 מוותרים לחייל, או לעצמנו, זה יירשם בזיכרון הפנימי לדיראון עולם ככישלון וכוויתור!

  
שלא תבינו לא נכון, האמירה הצבאית הזאת נפלאה בעיני, והיא טומנת בתוכה תעצומות רוח 

 גם מאוד בעייתית.  אדירות. עובדה, היא הכניסה את אובמה לבית הלבן. אבל היא
  

מאז הרנסנס, ובמיוחד מאז הרפורמציה הנוצרית, החל תהליך מואץ של העברת הכוח מהאל אל 
האדם. תמצית התהליך הוא שהאדם המליך את עצמו לאלוהים. מכיוון שהציפיות והדרישות 

הללו מאלוהים וממלך בשר ודם מאוד גבוהות, כעת שהפכנו בעצמנו למלכים ולאלוהים, הציפיות 
חלים מעתה עלינו. אבל זה לא מסתיים בכך. מה שאנחנו מצפים מעצמנו אנחנו מצפים מזולתנו, 
וההפך, וכך הפכנו לחברה אנושית רדופה, עייפה, מותשת מדרישות וציפיות, שההגדרה הטובה 

 ביותר להן, היא "אלילות"! 
  

ישראל גיבורים ואנשי חיל  הרמב"ן, אחד הפרשנים הדגולים של ימי הביניים, כותב: "וידוע כי
כולם יודעים כמה מסוגלים אנחנו![... על  -למלחמה, כי נמשלו לאריות ולזאב יטרוף ]כלומר: נכון 
"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה",  כן אמר ]כלומר, דווקא בגלל כוחנו הרב[: אם תחשוב 

. ותזכור עוד, כי וצם יד כלללא היה לך שם כוח ועה' הוציא אותך ממצרים, ו -]הרי ש[תזכור 
גם החיל הזה ]כלומר, במדבר אשר אין לאל ידך לחיות שם, ]ה'[ עשה לך כל צרכיך. אם כן, 

. ואם ההצלחות שלך, באשר הן[ אשר עשית בכוחך, ה' הוא שנתן לך הכוח כאשר עשית אותו
 תשכח את ה', יכלה כוחך... ותאבד...".

  
שנה חדשה היא הזמנה להתחדשות. אלא שהתחדשות הערב מתחילה שנה חדשה. תחילתה של 

היא כאמור בראש. רק בראש. שהרי, אין באמת התחלה אמצע וסוף. העץ שבחוץ, והשמש ברקיע, 
והציפור שעל העץ, ממש לא יודעים שהיום ערב חג ושהערב אמור להתחיל שינוי כלשהו. לכן, כל 

חלחל מהראש אל הלב ואל שאר איברי שינוי מתחיל בראש ]בראש השנה, כמובן[. לפעמים הוא מ
 הגוף, ומתממש בעולם, ולפעמים הוא נשאר בראש, "מטרטר" ומציף, או פשוט מתפוגג. 

  
הפרוטסטנטית, אם  –האליל הגדול של החברה המערבית, ההישגית, הקפיטליסטית, וצריך לומר 

. עם האליל הזה בנינו לנו גורדי שחקים כן, הוא אליל ה"כחי ועצם ידי עשה לי את הדבר הזה"
כל הדברים שהיו אמורים להקל ולהקליל  –והגענו לירח, והמצאנו טיטולים וטלפונים סלולאריים 

את חיינו. כל אחת מההמצאות הללו נפלאה, אבל אף לא אחת מהן שינתה בהרבה את מהות 
 טזיה רק מחריף.הקושי האנושי. ההפך, הציפיות מעצמנו רק גברו, והמרדף אחר הפנ

  
כשם שהכשל נמצא בראש, כך גם תיקון הכשל הזה הוא אך ורק בראש. עם זאת, הוא לא כל כך 

 פשוט! הוא דורש מאתנו לוותר על ההאלהה של עצמנו! 
  

 וזה מביא אותנו אל המהות הליטורגית של ראש השנה:
רצו( המולך בממלכתו בראש השנה אנו נזכרים לקבל מחדש את קיומו של "מלך" )או כוח, אם ת

ים כולם )המציאות(, הזורם בעורקנו, בשרירנו, מרעיד את מיתרי קולנו, לכהמ)חיינו(, מניע את ה
 ודרכינו ובאמצעותנו הוא בורא את עולמו כל יום מחדש ונוכח בו. 

  
זו לא שיחה על אמונה! אין כאן כל דרישה להאמין! אלא הצעה לתודעה, לתפיסת עולם פנימית. 

 לחוות את זה, להרגיש את זה, בכדי באמת להתמסר לרעיון.צריך 



  
זו המהות של ראש השנה: בראש השנה אנחנו ממליכים את המלך! מחזור התפילה של ראש 

כבני מלכים, אם  –השנה עוסק כלו בהמלכת המלך, בקבלת עול מלכותו, ובהבנת מקומנו בעולם 
 תרצו. 

  
ון "שיפור", קריאה לאדם להשתפר. אני דוחה את נהוג לומר, שהשופר של ראש השנה בא מלש

 הפירוש הזה מכל וכל. השופר לא מבקש מאתנו להשתפר. השופר מזמין אותנו לפנות דרך!
  

 בימים הקרובים נקרא את הפסוקים הבאים כמה וכמה פעמים: 
  

יֶכם  אשֵׁ ים רָּ רִּ י  ]שאו את השערים הנמצאים בראשיכם![ְשאּו ְשעָּ ְתחֵׁ ם ּוְשאּו פִּ לָּ ]ופנו דרך, פתחי עוֹּ
ד. עולם[ בוֹּ א ֶמֶלְך ַהכָּ  ְויָּבֹּ

ד. בוֹּ אוֹּת הּוא ֶמֶלְך ַהכָּ ַני ְצבָּ ד? ֲאדֹּ בוֹּ י הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ  מִּ
 ואולי מכאן הקשר שבין מלך, למהלך, לתהליך, להליכה, להלכה.

  
דרך? אם נדע לזוז הצידה? לתת לחיים לקרות? לתת לנהר איך תראה שנת תשע"ה אם נדע לפנות 

 לזרום את זרימתו? 
  

  זאת אמנות! אולי האמנות, בהא הידיעה. לא אמונה. אמנות. 
  

 מי יתנני אומן באומנות הלחימה העברית הזאת!
  

 שנה טובה וחתימה טובה!
  

 אלישע
 
 


