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 היהודית אל מול הכוח והגורל   המסורת :  וההתייצבות הקריאה  

 1שחר פישר ו   עודד רון 

 שכל העולם כולו לעבר אחד והוא היה לעבר אחד" ? ' העברי ' מבוא: "מהו  

הינה   –צוטטת לעיל  קתא המה לפסי ומבד  –  ישנו בסיס איתן לאמירה שהמסורת היהודית

מנגד וכנגד. כבר בעצם סיפור לידתו    –מעבר  ת  עברית, רוויה במופעים מכוננים של התייצבו 

ת  , שמותבפתח ספר    , של העם ואייאנו מוצאים סדרה של עמידות מנגד, קריאות  ציות  -גר 

 לדותהמייה  ועופשפרה    2הגורל עצמו.  ףיים, הכוח הפוליטי ואחתרני ומתריס כנגד הסדר הק

תנים, מביאים ילד חתמהשסירבו לקיים את מצוות המלך להמית כל בן זכר, עמרם ויוכבד  

הילוד  "כל  של  החוק  ללשון  ההתחכמות  חודשים,  שלושה  במשך  אותו  ומצפינים  לעולם 

בדיוק  ולהתערב  התינוק  על  לשמור  המתייצבת  מרים  התיבה,  בהכנת  תשליכוהו"  היאורה 

המתחילה   –שרת את התייצבותו של משה עצמו  נה המבכמו הכם  ה  ה כל אלברגע הנכון.  

ב אחיו,  אל  זולתוראביציאתו  איש"  אין  "כי  הרועים    , ותו  מול  ההתייצבות  אל  ומשם 

שהתעמרו בבנותיו של יתרו, מול הסנה, מול פרעה, מול העם, מול הים ומול אלוהים על הר 

ההתייצבויות    סיני.  מנגד  ה האלסדרת  העמידה  מ,  בעולם, של    רגילה  כוהלכנגד  הכוח 

הודי. מנקודת ראות מצרית מציע יאת סיפור כינונו של העם ה  תמלוו  –  לופריצה מעבר  הו

ז'אן אסמן נגד", המתעצבת  -כי היהדות היא במהותה "דת  , האגיפטולוג וחוקר המונותאיזם 

ָצֵרי ַמִים  )"ַוְיַכּסּו  הכחשה  ולבסוף  ערכים  היפוך  מרד,  התנגדות,  אֶ מתוך  א ל ֶהם  מֵ ד  חָ ֶהם 

  4( של התרבות הקדומה שמתוכה התהוותה.3נֹוָתר"

 
  טורנט דוק   , שחר פישר;  בירושלים  בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית  דוקטורנט ,  עודד רון  1

 . ביבא ל סיטת תבבית הספר למדעי התרבות, אוניבר
  2008אשרמן,  2
 תהלים קו, יא  3
4 1997 ,Assmann 
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 ת המקראית בעמדתה הלעומתית, אנדוגמית ומועדת לשאיפות טיהור דומכאן ממשיכה היה

התופסת   , אתני כלפי עמי הסביבה. עמדה זו שלובה עמוקות בתוך החדשנות המונותאיסטית

סכום כמשחק  היחידה  האלוהות  ה -את  מול  אל  של  אולוגתה  זםפלורליאפס  הפגאניות. י 

, דרך היחס אל  למשל   ובסיפור דינה  י"לך לך" האברהממגמה זו ניכרת כבר בסיפורי האבות, ב

"ַעם כיבוש הארץ, בגלות בבל עם  ובעת  ָהַעִמים", -עמי כנען לקראת  ֵבין  ּוְמֹפָרד  ְמֻפָזר  ֶאָחד 

ועד   , לותת הגשנו  כלך  ורים ולאבמאבק עזרא בנישואי תערובת, ביחס כלפי היוונים והרומא

 בפרטיקולריזם היהודי והישראלי. הזה עצם היום 

הנ המתבדלת    ד געמדת  האתניות  את  רק  מפרנסת  אינה  היהודית  ההתייצבות  של 

הסיפור   5שלה, אלא את עצם הברית שכורת העם היהודי עם כוח גדול וחזק מהסדר הארצי.

שבת, במסכת  והנח  6הידוע  עקיבא  רבי  של  בתו  אתה  ישממח  , ש על  לפיה שה  התפיס  יטב 

וכנגד הגורל הארצי. ר עקיבא מאמין לנבואת הכלדיים    יב"ישראל מעל המזל", דהיינו מעל 

הוא מונע את החתונה ובסופו של דבר לומד כי אין  בדבר מותה של בתו ביום חתונתה, אך  

  כוכבים בכוחה של פעולה אנושית, של מעשה חסד הנושא חן בעיני ה', לנצח את הכתוב ב

"כ גורל ה  אתו גבוה  ,  ח   מעלי  על  מספרת  אריסטו,  אצל  יוונית  מקבילה  חסדו".    ן תשמים 

ובחר לברוח ולהותיר את ארוסתו נטושה, מה   , אודות אסון ביום חתונתועל  שקיבל נבואה  

המקדש(   בחילול  סימבולי  )באופן  להפללתו  ו-עלשהוביל  הנקמניים  קרוביה  הוצאתו לידי 

בהם בכדי להאיר את עצם ההתייצבות יש  רים, ואן ברוכ  רלההבדלים בתפיסת הגו  7להורג.

צריות( של העם היהודי בהיסטוריה, אשר שורד כנגד כל סיכוי ונהמתריסה )למשל בעיניים  

ה כל  וכנגד  גורליריאלי  ולתהפוכות  אדם  מעשי  לכל  בהתמשכותו  אדיש  פרקטי,    ,גיון 

 בדבקותו בברית שכרת עם אלוהים.

א במאמ להתחקות  נבקש  זה  הפ   חרר  חקירה   , המקראיתות  התייצבעולת  באמצעות 

טים שלה והתחקות אחר פשרה הפילוסופי. ראשית  לופנומנולוגית של מופעים מקראיים ב

נערוך  השני  המהלך  במסגרת  עמידה.  ובין  בינה  הבחנה  דרך  בהתייצבות  הדיון  את  נאפיין 

 יעסוק  שילי רשי התנ"ך. המהלך השטקסונומיה של ההתייצבות המקראית הנסמכת על מפ

מ בניתו פילוסופיתח  תאוריה  באמצעות  ההתייצבות  זאת, כע  פנומנולוגית-קראי של  שווית. 

להוות   יכולה  היהודית  במסורת  ההתייצבות  האם  בשאלה  לדיון  תשתית  להעמיד  במטרה 

 מקור השראה לקריאת תיגר על המציאות הישראלית.  

 
 2005הגל,  5
 שבת קנו, ב  6
  3130a4301-b, 4, פרק 5, ספר  פוליטיקה 7
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 בין עמידה להתייצבות 

המיל של  המשמעות  נ.צ.בהולית  ממורבב  שורש  והיו ים  עמידה,  של  היא  המקראיים  פעיו 

בין   הבדלים  על  עמדו  שלא  למשלתשמפרשים  כך  הפעולות.  "]ַו[ַיֲעֹמֹ֥ד   , י  הפסוק  בפירוש 

ה", ַהַמֵגָפֵּֽ ַוֵתָעַצִ֖ר  ַחִיִּ֑ים  ַ ּוֵבֵ֣ין הֵּֽ ין־ַהֵמִתִ֖ים  כותב ספורנו כי אהרון "התיצב שם והתעכב להגן   8ֵבֵּֽ

ימותו". על הח עמידה ים אחמפרש  , דךאי מ  9ולים שלא  בין  שוני מהותי  יש  כי  מציעים  רים 

ֲעֵליֶהִּ֑ם",פה   התייצבות. בין  גרידא ו ִנָצִ֖ב  ֹעֵמֹ֥ד  מעלה את השאלה מדוע נצרך    10סוק "ּוְשמּוֵאֵ֕ל 

ופרוזאי פירוש מילולי  רד"ק מציע  ניצב.  וגם  עומד  גם  על   :היה לכתוב  עומד  "עומד שהיה 

המלבי"ם   אך  ֵליבּו)רגליו",  יחי   שמאיר  או (  ל אבן  הישיבה  הפך  רק  הוא  "שעמידה  מדייק 

ההתי אבל  וההליכה,  על בצהשכיבה  נשאר  להיות  וחיזוק  כח  שצריכה  העמידה  הוא  ות 

 , "ויבוא ה' ויתייצב", שמואלמדו..." המלבי"ם עקבי בקו הפרשני שלו גם בפסוק נוסף בספר  ע

בר שצריך ת הוא בדשההתיצבו,  עליו הוא כותב: "וכבר ידעת ההבדל בין עומד ובין נצב אשר  

במקום   שישאר  על  קושיה    11ההוא".להתחזק  ישנה  מתקשה  שמאולם  שהמלבי"ם  זה  דה 

ההו בין  הסתירה  והיא  מֹוֵעֵ֔ד מולה,  "ֶאל־ֹאֵֶ֣הל  ישראל  מזקני  שבעים  לאסוף  למשה  ראה 

ך", ִעָמֵּֽ ָשִ֖ם  ְתַיְצבֹּ֥ו  ִאישׁ֙  12ְוִהֵּֽ ִשְבִעֹ֥ים  "ַוֶיֱאֹסֹ֞ף  בפועל:  ָהָעְֵ֔קֵנֵ֣זִ מִ   לבין מעשיו  ֹאָתִ֖ם". י  ַיֲעֵמֹ֥ד  ַוֵּֽ   13ם 

חלה אמר לשון התיצבות. אבל בחוץ שלא היה צריך תו"המלבי"ם מתרץ באופן הדחוק הבא:  

יישוב שנאמן להבחנה של    14תחזקות כתיב עמידה".ה כי בכוחנו להציע  אולם אנו סבורים 

והתייצבות  –המלב"ים   עמידה  בהאשר  ו  –  בין  מעניין  דיון  לנו  הו   יישוב  ך. משפותח  א  זה 

אנשים    שניתן להתייצב    –להעמיד  ועמדה    –אך  פעולה  כבר  מצריכה פ נזוהי  אשר  שית 

 ידי סובייקט עצמאי.  -עלרק  נכונות אישית, כזו היכולה להתבצע

 טקסונומיה של התייצבות 

של  משמעות  ההתייצבות  לפעולת  ייחסו  מהפרשנים  והגנה.    חלק  למשל שמירה  על   , כך 

ֲאֶשֶׁ֤ר ַאָתהׁ֙ ֹשֵכֵ֣ב   ץ ָהָאָ֗רֶ [  ... ]  "ִהֵנֵּ֨ה ְיהָוָ֜ה ִנָצֵ֣ב ָעָליו֮ ַוֹיאַמר֒  :בנכתבה  ש ם  רהאבהתגלות אלוהים ל

ך", "שהתיצבות זו היא השגחה להצילו   העץ יוסףכותב בעל פירוש    15ָעֶלֵ֔יָה ְלךֹ֥ ֶאְתֶנִָ֖נה ּוְלַזְרֶעֵּֽ

 
 יג דבר יז, במ 8
 הכתב והקבלה על בראשית כח, יג   או:לפרשן נוסף שלא עמד על ההבדלים בין המושגים ר 9

 שמואל א יט, כ  10
 –רים ברוח דומה על הפסוק "מי יתייצב לי עם פועלי אוון"  דבגם    אור  ;יא  מלבי"ם על שמואל א ג,  11

  או ם צד, טז; ר על תהילי "ם  לבימ ה וש  פיר"וההתיצבות בא תמיד על מקום שצריך להתחזק בכח",  
 גם מלבי"ם על בראשית לז, ז  

 במדבר יא, טז  12
 במדבר יא, כד  13
 במדבר יא, כד מלבי"ם על  14
 בראשית כח, יג  15
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ומו של  לחלגם    יוסףץ  העבדרכו. בפירוש זה מתייחס    נוכח הסכנות שפגש  16מכל נזק ופגע" 

ָעָליו". ִנָצב  ְיהָוה  "ְוִהֵנה  הה  17יעקב  רש"י  לפי  לפי יתגם  "ְלָשְמרֹו".  נועדה  זה  במקרה  יצבות 

מסכת חולין, האלוהים לא הגן על יעקב מפני לסטים או חיות רעות. התייצבותו נועדה להגן 

שחווה. ההתגלות  רקע  על  בו  שקינאו  המלאכים  מפני  ה   18עליו  במעמד  לא סיר  גם  ר  חני, 

מספר המדרש כי   19ְתַיֵצב ִעמֹו ָשם",יִ ָוה ֶבָעָנן וַ שמשה ביקש לראות פני ההוויה נכתב "ַוֵיֶרד ְיה

התייצבותו של האל נועדה להגן ולשמור על משה מפני מלאכי השרת, שדעתם לא הייתה 

 נוחה מבקשתו של משה:  

ן אנו יכולין לראות  לה ואים ובלי יוב  אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה הרי אנו משרתים לפניו
דך, ועמדו בזעף ובבהלה להמיתו והגיעה נפשו  וב רוצה לראות את כה ילוד אשה  את כבודך, וז

 20עד מות. מה עשה הקב"ה? נגלה עליו בענן שנאמר "וירד ה' בענן". 

תביעה, בשונה מהתייצבות שנועדה להגנה ולשמירה, ישנה גם התייצבות העומדת בבחינת  

דיןה  ריקטגו למשלאו  כך  העם    , .  את  לבדו  על משה ששפט  יתרו  נִ בביקורת  ב ָצֹ֥ "ְוָכל־ָהָעָ֛ם 

"ַוִיַחר ַאף ֱאלִהים ִכי הֹוֵלְך הּוא ַוִיְתַיֵצב ַמְלַאְך ְיהָוה ַבֶדֶרְך ְלָשָטן    –בסיפורו של בלעם    21;ָעֶלִ֖יך"

 ְבֵני ָהֱאלִהים ָיֹבאּוהפסוק "וַ ת  א  )ר' שלמה יצחקי(  שם מפרש רש"י  , איובכמו גם בספר    22;לֹו"

יצבותם מול האל נועדה "לריב עמו שאין להתיצב אלא על  ית וקובע שה  23ְלִהְתַיֵצב ַעל ְיהָוה",

ה". לריב  נצב  שנאמר  )במקום    24דין  היאור  שפת  על  פרעה  מול  משה  התייצבות  בו שגם 

ַשַלחׁ֙ [  ... ]   ֵאָלָ֗יוְיֹאִּ֑ר ְוָאַמְרָתֵ֣ת הַ ל־ְשַפֵ֣עַ   ות האל "ְוִנַצְבָתֹ֥ ִלְקָראתִ֖וֹ פי מצו -על  –התייצבה אחותו(  

אותן כינה אליעזר שביד "התייצבות של בן  ש  26והתייצבויות נוספות מול פרעה,  –  25ֶאת־ַעִמֵ֔י" 

ש  נועדו לריב, לדין ולתביעה המוסרית "שלח את עמי". פירו  27חורין אמיתי מול עבד בנפשו",

החיים ספר    אור  כישמות  על  את  צבייההת  עתב  מסביר  לשבור  יש  דין,  ולעשיית  לריב  ות 

הדין בעלי  בין  ירכין    , ך כומש  , ההיררכיות  "שלא  פרעה  בפני  התייצב  בטרם  משה  הצטווה 

גדולים".  לפני  העומדים  כדרך  קומתו  ירכין  ולא  המלאכים   28ראשו  כיצד  מסביר  זה  פירוש 

 
 א סט, ג ף על בראשית רבעץ יוס 16
 בראשית כח, יג  17
  2006, ואחרות ערן  או:חולין צא; להרחבה נוספת על משל הסולם ר  18
 שמות לד, ה  19
 יא עזר מו, אליבי  רדקי פר 20
 שמות יח, יד  21
 במדבר כב, כב  22
 איוב א, ו  23
 יג  ,ישעיהו ג 24
 טז -שמות ז, טו 25
השכם  [  ...]  התיצב לפני פרעהמר השכם בבקר וטו: "וכן במכת הערוב נא  ,ב"ן על שמות חרמ  אור  26

 בבקר והתיצב".  
 106: 2000שביד,  27
 אור החיים על שמות ט, יג  28
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ֹרן ֹמֶשה ְוֶאת ַאהֲ  ֶאת  ְגעּופְ יִ צד התייצבו בני ישראל מול משה "וַ מתייצבים על האלוהים, או כי

 29ְרֹעה".פַ   ִנָצִבים ִלְקָראָתם ְבֵצאָתם ֵמֵאת

נקבע בשמות רבא   , כך למשל  התעמתות. מובן נוסף ודומה למושג ההתייצבות הוא  

הפסוק ַפְרֹעה"   :לגבי  ֵמֵאת  ְבֵצאָתם  ִלְקָראָתם  ִנָצִבים  ַאֲהֹרן  ְוֶאת  ֹמֶשה  ֶאת  ר  אש  30,"ַוִיְפְגעּו 

ְוַאֲהֹרן";ילּו  "ִהְתחִ  ְכַלֵפי מֶשה  ּוְמַגְדִפין  ְכֵצֶׁ֤את   העמק דברש  ורבפי  31ְמָחְרִפין  "ְוָהָיָ֗ה  על הפסוק 

בפירוש רבי חזקיה בן מנוח על כן  ו  32; ֶהל ָיקּׁ֙ומּוׁ֙ ָכל־ָהָעֵ֔ם ְוִנְֵּ֨צבֵּ֔ו ִאִ֖יש ֶפֵַ֣תח ָאֳהלִֹּ֑ו"ֹמֶשהׁ֙ ֶאל־ָהֹאֵ֔

"יצאו נצבים לפי הפשט לשון נצבים שייך גבי   33צבים",ניו  דתן ואבירם בפרשת קרח ש"יצא

י ַהְשֵכם ְוַהֲעֵרב "ַוִיַגש ַהְפִלְשתִ   שמואלעליו נכתב בספר  אשר    ,לישתיפהגם לגבי גלית    34ריב".

קביעה דומה: "התיצב לפני מחנה ישראל    (רבי דוד קמחי)  קובע רד"ק  35ַוִיְתַיֵצב ַאְרָבִעים יֹום", 

 36לחרפם".

נוסף  שפ לר  ההתייצבות  שניתן  הוא  -עלפעולת  הפרשנים  פירוש  פיקוח.  ידי  לפי  כך 

ַעלעל    , רותאלשיך על מגילת  משה    יבר ַהִנָצֹ֥ב  "ַהַנַָ֛ער  "דרך   37ַהּקֹוְצִרִ֖ים"  אודות  בעז:  בשדה 

גבוה  במקום  ולהעמידו  במלאכתם  יתרפו  בל  הקוצרים  על  נצב  איש  להעמיד  שדות  בעלי 

 ַבֲעַדת  ִנָצב  לִהיםבפרשנות רד"ק לפסוק "אֱ  גם  כך  ו  38ם..." איש מהט  שמ יראה את כלם לבל י

דהיינו, האל ניצב בהליך המשפטי לשם   40"כבודו עמהם להשגיח יותר משאר דיינים".   39: "ֵאל

יונתן   , פיקוח, לטובת מניעת עוול. "הנצב על הקוצרים" גם מתורגם באופן מעניין בתרגום 

 .  לימודמשמעות של ב – עומד ומלמד עליהם""כלומר  41,"במילים "קאים מליף עלויהון

. ניתן למצוא התעכבותיצבות כהיא ההתילמושג  ם  ינשמשמעות נוספת שיוצקים הפר

זאת בפירוש רבי נפתלי צבי יהודה ברלין על הפסוק המתאר את מסעו של אליעזר במצוות  

ה ָאֹנִכֹ֥י "ִהֵנָ֛  נכתב  –  רבאה  –אדוניו אברהם למציאת זיווג הגון לבנו. כשאליעזר הגיע ליעדו  

ַהָמִִּ֑ים" ַעל־ֵעֵ֣ין  עין המים  בכ"הנה אנכי מתע  42: ִנָצִ֖ב  כך את ג  43". על  ם הפרשן חזקוני מפרש 

 
 שמות ה, כ  29
 כ  ,הות שמ 30
 ה, כ  מות רבא ש 31
 שמות לג, ח   32
 במדבר טז, כז  33
 חזקוני על במדבר טז, כז   34
 שמואל א יז, טז  35
 יז, טז   ק על שמואל ארד" 36
 רות ב, ה  37
 , ו ב י משה על רותעינ 38
 תהילים פב, א  39
 רד"ק על תהילים פב, א   40
 תרגום יונתן על רות ב, ה   41
 בראשית כד, יד  42
   יד כד, תבראשי העמק דבר על 43
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ר". ָהָהֵּֽ ַעל־ֹרֹ֥אש  ָשִ֖ם  ִלָ֛י  ְוִנַצְבָתֹ֥  ִסיַנֵ֔י  ֶאל־ַהֵ֣ר  ַבֹבֶׁ֙קרׁ֙  ְוָעִלֶׁ֤יָת  ַלֹבִֶּ֑קר  ָנכִֹ֖ון  "ֶוְהֵיֹ֥ה  גם    44הפסוק 

הפסוק על  ִמְר ַוִתּסָ "  בפרשנות  ָנַסעיָ ֵגר  לא  ְוָהָעם  ָיִמים  ִשְבַעת  ַלַמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֵהָאֵסף -דעַ   , ם 

מצא לנכון לעכב   , שהיה בעיצומו של מסע חייו במדבר  , שואלים חכמים מדוע העם  , ם"ִמְריָ 

ַוֵתַתַצב ֲאֹחתֹו ' ַמר  ֶנאֱ שֶ   ר, "ִבְשִביל ָשָעה ַאַחת ֶשִנְתַעְכָבה ְלֹמֶשה ְכֶשֻהְשַלְך ַלְיאוֹ   :ועונים  , עבורה 

א, פסוק זה טומן בחובו שלא ינזלץ על מסכת סוטיטש ". לפי חז"ל, כפי שקובע פירוש  ' ֵמָרֹחק

 45אלא גם האלוהים.  , רק אחותו של משה ביקשה להשגיח עליו

ה ההתייצבות  של  ומשלים  נוסף  של    ואמובן  המצוי סולידריות  הפגנה  אדם  כלפי 

  –בסיפורו של אברהם היושב בפתח האוהל, על פי המדרש  ך  כ  46לה.מח ו  בצרה, צוקה, נגע א

מכאבים  השלישק  ונאנק  ביום  מאים  שלושה שי  רואה  הוא  והנה  עורלתו  בשר  את  שמל  ז 

"חזיוהו  )המלאכים(  האנשים  ששלושת  מציעה  מציעא  בבא  הגמרא  עליו.  ניצבים  אנשים 

כך גם בפרשת   47אב".כ ר,ו צעל יש"ראוהו ש –דהוה ליה צערא" ומתרגם הרב עדין שטיינזלץ 

  48, ִבי ְוַהַנַער ֵאיֶננּו ִאִתי" ְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָא יאֵ "  –  בה לאחר שיהודה מבקש על בנימיןאשר  ויגש,  

על    )ר' משה בן נחמן(  לפי פירוש הרמב"ן  49נכתב "ְולא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלֹכל ַהִנָצִבים ָעָליו". 

רבים יחלו פניו למחול לבנימין כי נכמרו רחמיהם   יםנשם "אינה  הניצבים על יוסף  , פסוק זה 

ידי המלבי"ם, -עלדריות לפעולת ההתייצבות נעשית  יציקת תוכן הסולי  50."על תחנוני יהודה

המרגש   הרגע  את  המתאר  הפסוק  את  דרש  הכהן ש כאשר  עלי  את  לפגוש  חוזרת  חנה  בו 

"ֲאִני ָהִאָשה ַהִנֶצֶבת    :לומרת  אוו  , לאחר שתפילותיה נענו  –הפעם עם בנה שמואל    –בשילה  

 נצבת לי אז ועזרתני בתפלתך".  "שגם אתה 51ְיהָוה", לִעְמָכה ָבֶזה ְלִהְתַפֵלל אֶ 

.  התגלות השכינה משמעות אחרונה של התייצבות שעלה בידנו לזהות היא צורה של  

ֲעֵליֶהִּ֑ם", ִנָצִ֖ב  ֹעֵמֹ֥ד  ל"ּוְשמּוֵאֵ֕ל  ל)  הרלב"ג  52בפירושו  "עליהם"   (םגרשו  ןב  וירבי  את  מחליף 

צלת דרך שמואל רוח הקודש כמו מוא   הב ש  , ב"אצלם" ומציע כי ניצבות היא סוג של נבואה

פב,   ליםיתה"והתיצבו שם עמך" מצטט את הפסוק מומשתלטת על העם. הרמב"ן בפירוש ל

  הר הזוו  53. על ידם"א: "אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט כי השכינה עמהם להסכים  

 .י מסכים עימו בעניין ההתייצבות המתווכת את המשפט האלוהי אל הארצב(  קכג , )ב

 
 לד, ב  שמות 44
 סוטא יא, א  45
 171: 2017שגיא,   או:ת הסולידריות ר ילדיון בסוגי 46
 זלץ על בבא מציעא, פו, ע"ב תרגום שטיינ  47
 לד בראשית מד,  48
 א  ,בראשית מה 49
 רמב"ן על בראשית מה, א   50
 שמואל א א, כו  51
 שמואל א יט, כ  52
 רמב"ן על במדבר יא, טז   53
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 התייצבות פנומנולוגיה של ה

ופשר  תוכן  ליצוק  בניסיון  לעיל  שנזכרו  המובנים  כל  בין  משותפים  מכנים  מספר  ישנם 

חירות  הלפעולת   תודעת  בעל  נבדל,  יש  להיות  חייב  הסובייקט  להתייצב,  כדי  התייצבות: 

 ,לפי מישהו. התייצבות היא פעולה עצמאית במלוא מובן המילהחייב כלו להתת  שרהמאפ 

צמיות נבדלת. הנבדלות המאפשרת את ההתייצבות אין יטוי של עשהתייצבות היא ב  ןאכומ

מן החברה   חיים המנותקים  זהו    –פירושה  להלן  כפי שנראה  ביטוי המזוקק של ה אדרבא, 

 קיחת אחריות. ושל ל  לסביבהר  קשחיים במסגרת קהילה כלשהי, של זיקה ו

"לך לך , בה של ניתוק ושלילהל ופעולת ההתייצבות היא גם מרידה. היא פותחת בפע

היא דוחה את המצב הקודם, חורגת ממנו ומציבה    55"שלח את עמי".וב  54מארצך וממולדתך", 

 את הסובייקט בעמדה חדשה ביחס למציאות. עמדה זו היא אך ורק שלו ולא של איש זולתו, 

  ל שט  "אק  :ובמילותיו של אבי שגיא  56ועת ההתנתקות, שנוצרת דרך תנ  מוחלטתדאיות  חיי

י כאיש  עליוסובייקט  המוטל  לכורח  הנענה  לאתגר [  ... ]  חיד  נענה  המתייצב  האדם  כאשר 

 57שלפניו הוא עומד לבדו, והתייצבותו אינה מותנית בעמדת אדם אחר כלשהו".

לורברבוים   ש  שואלמנחם  דימויים  האדם    , יגול""על  מהאר"י  של  צעדיו  את  הגודר 

לנוע    , בהכרח המבקש  "יושר"  למול  ההתיי  . ה מיקדוהגבלה  לורברבוים  בהגדרת  של  צבות 

הנתון,   קיומו  של  המעגלי  הסוגר  פריצת  דרך  ריבוני,  לסובייקט  חורין,  לבן  נעשה  האדם 

לסו קשב  אותנו  מלמדת  "האתיקה  אפשרות  המוכתב.  עצם  של  יסודי  כמאתגר  גר 

שהחריגה של ההתייצבות מתאפשרת משעה שאנו    , רברבוים. דהיינוב לוכות  58,ת"בוההתייצ

לגבולותמ  םיעשנ מעבר    ודעים  אל  ופורצים  וזהו  להםקיומנו  שרק אכן  .  פנומנולוגי,  פלא 

 בחריגה מעבר לגבולותינו אנו נעשים לעצמנו.  

וי ינש  ם לכן הזכרנו כי ההתייצבות מביאה עימהאך מה עניין האתיקה לחריגה? קוד

את   ביחר שמזו משתנה בעבורו באופן  לכך,  ובהתאם    ם תופס ביחס למציאות, דה שאדבעמ

באדם  תחושת האח תודעת המרד המתפתחת  קאמי מתאר את  כשאלבר  כלפיה.  שלו  ריות 

ה של הרי שתודעת המרד היא הבנ  , הוא מבחין שבעוד שבאבסורד "הייסורים הם אישיים"

משותפת אנושית  "ש   , הוויה  של  ליחו במסגרתה  מגפה אהו  להיות  הופך  האחד  יש 

לו אל בני ישראל כשעוד  נות שיהאצטגנמ ו  להאו יצא מה   , שהיה אחד  , אברהם  59קולקטיבית".

משה יוצא אל אחיו מארמון פרעה כאשר הם כבר פורצים ואילו  היו רק משולים לכוכבים,  

 
   בראשית יב, א 54
 א    ט, תושמ 55
 2012 שגיא, 56
 67–66: 2020שגיא,  57
 48: 2018לורברבוים,  58
 22: 2011קאמי,  59
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כחול   הים. ההכראשר  ורבים  ה'על שפת  היא הבנת  בסבלותם של אחיו   פהמגה של משה 

פרעה   ןומר מאהיציאה של משה    , של האר"י ולורברבויםבלשון קאמי. בלשונם    טיבית' הקולק 

הנוגש   אחיואל   הרג  ופעולת ההתייצבות הראשונה של משה.  היושר מהעיגול  חריגת  היא 

תו אל עתיד שולחת אואשר  ו  ,העבירה שמוציאה את משה אל מחוץ לחוק פרעה   –  המצרי

לאחר   , חורין  יה שמשה מבצע כסובייקט בןה השניהפעול  יאה  –  בלתי ידוע בתכלית הידיעה

הן הראשונות בסדרת ההתייצבויות   האל צא".  עצם פעולת "וי   לש  נתזאת הראשונה והמכונ

העם שהלך  של  שילוו את כל מסע חייו של משה ו   –בפני אלוהים, בפני פרעה ובפני העם    –

 בעקבותיו.

התיגר הפנומנוהמרד,  או    ,קריאת  בלב  הגילומצויה  של  "בלי   , תוהתייצבה  נעשית 

הכל"   לפתור  להתייצולהתיימר  "לפחות  נכונות  של  נפשי  הלך  הבעיות". מכוננת  בפני   60ב 

פעולת ההתייצבות איננה מבטיחה בהירות או ודאות כלשהי ביחס לתוצאתה. נהפוך הוא,  

זינוק   ת  סמנודע, "קפיצת אמונה" בלשונו המפור -אל הלאההתייצבות כחריגה היא בבחינת 

והבנה השמורים לתחום ה"עיגול"   קירקגור, הכרעה שאינה יכולה להסתמך על ידע  סרןשל  

אין ולא יכולה להיות בחירה במובנה בלבד  שממנו חותר ה"יושר" לחרוג. בתנאים של ידיעה  

הנכו הדרך  מהי  בוודאות  לדעת  מבלי  להכריע  הצורך  במובן  הוא המלא,  כאשר  רק  אך  נה. 

מי   ההכרח הבלתי נמנע להחליט  םשפניה ה  , חירותו   ממש אתומ ר  כאשר הוא בוח  –  מכריע

עצמי מכונן    –  הוא אין  כך  בפועל,  רק  אלא  בכוח  חירות  שאין  כפי  עצמו.  את  הסובייקט 

 שקודם להתייצבות בעולם, לפעולה הבחירית ולקריאת ה"הנני". 

למעשה שני פנים של שאלה אחת: מה מחולל    שתי השאלות שילוו אותנו מכאן הן

עלינו לתת את  ליו  עשהראשון  וכנגד מה פעולה זו מתהווה. הדבר    , תייצבותה ן את הונמכו

הוא השאלה  על  בחשיבה  כך   , דעתנו  לקריאה,  מענה  הינה  בתנ"ך  "הנני"  שהצהרת  שכפי 

גיה הצרפתית התייצבות אינה אלא תגובה ביחס למשהו שזימן אותה. דיון מרכזי בפנומנולו

הת  בענפיה  בייחוד  ימינו,  סולואשל  ]גיים,  הקריאה  של  'הפנומנולוגיה  סביב  ['. l’appelובב 

לוק ז'אן  כמו  כרטיין-וז'אן  ( Marion)  מריון-הוגים  בעשורים    ( Chretien)  לואי  קידמו 

אלא מכונן מבחוץ    , שהעצמי אינו מקור ראשוני  –עיקרה  ר  שא האחרונים תפיסת סובייקט  

 62, ( ען שגם באמירת "לא"יט  דרידה)  העצמי מתחיל באמירת "כן" 61ידי קריאה הקודמת לו. -על

שמתבטא   קדמוני  לקייםב "כן  הפיכתי  בעצם  היותי,  אמיר   63."עצם  רק   האבל  אפשרית  זו 

לשאל כרטייןכמענה  לדברי  מלכתחילה.  לפתחו  הונחה  שכבר  העצמי   , ה  של  ההתייצבות 

 לפיו: , מן הטעם , נובעת מהקריאה

 
 254 :שם 60
61 , 2006pahlWest 
62 Derrida, 2007 
63 : 202004, Chretien 
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  מישהו ואל מישהו   ור עבאה בריק   שמע, של להיותיהקריאה צריכה לערוב לעצם האפשרות לה
כי הם כבר התייצבו  והכוח להזמין משה  [...] ההזמנה    [ ...]   או מישהו להתייצב מניח מראש 

יכולה לפיכך לענות "הנני" להתייצ אני    [...]  ב אינה ממוענת לישות, שבעומדה מול ההזמנה, 
ני  א  שרי כאיתענכבר כאן כאשר אני אומר "הנני", כבר התייצבתי כאשר אני מתייצב, כבר  

ממ   [... ]  עונה לא  פוט מהקריאה  איזו  לי  נשת  שיש  מכיוון  נקרא  אני  אין  קודמת:  ציאליות 
ושר וירטואלי מצידי. תחת זאת, אני מקשיב ויש לי את היכולת היכולת לשמוע בשל איזה כ

 64. להקשיב משום שאני נקרא

ות:  חרא  יליםבמו  אם הקריאה מבחוץ היא זו המניעה את ההתייצבות, מהו המקור שלה? א

שאלה זו הוא נמנע במכוון מלהציב את אלוהים או לכנגד מי מתייצבים? כאשר מריון נדרש  

כל סוכנות אחרת כמקור הקריאה, שכן ב"קריאה הטהורה", לדבריו, "הקריאה עצמה מופיעה 

עוד בטרם מבין   65.אחר מאשר ההפתעה של זה השומע אותה"   ' ר מס' כעצמה, ללא ולפני כל  

אין קריאה שאת מקורה    ייד-עלהוא כבר חש כי הוא נקרא    , הקורא לוה  ז  מהו  אוי  העצמי מ

זו יפה לטעמנו לניתוח הן   לאברהם והן את מעמד   ""לך לךקריאת האת  הוא יודע, והצעה 

 הסנה של משה, למשל.

מה מתייצבים מול  בספרו    , בשאלה  קירקגור  של  הניסוח  את  להציע  עשויים  אנחנו 

וך הותרת ת  66,"יחס מוחלט אל המוחלט"יד והאינסוף כהיחין  בש  פגהמ אודות  על   חיל ורעדה

מאידך מאחור.  ואתית  ארצית  מחויבות  הפילוסוף   ,כל  של  החריפה  ביקורתו  את  לנו  יש 

ין זה כלל הכרחי כי האתיקה שוכנת במקום בו הוא לפיה: "אש   , עמנואל לוינס על קירקגור 

אותה.   רואה  אחריות]קירקגור[  של  כתודעה  אותך  הרח  אחר, י  לפכ   אתיקה  מלאבד  ק 

קריאתו   , בעבור לוינס  67".בידואל מיוחד, כאניי יבה אותך כאינדצמ  בכלליות, מייחדת אותך, 

המכוננת את   , של האחר המוחלט היא קריאתה של האתיקה, הזיקה והאחריות כלפי האחר

 העצמי ועומדת לשיטתנו ביסוד ההתייצבות.  

 ,וההתייצבות של האדם יאה  הקר  רךד  יתהאם נוכל להציע שההתגלות האלוהית נעש

נוכל לעמוד  תאובאתיקה ההופכת   כזו  לזולתו? בטענה  לוינס ו אחראי  על כתפי הענק של 

ְקָראִתיך   ְיהָוה  "ֲאִני  הפסוק  עם  משענת  לנו  לספק  מצידו  עשוי  ישעיהו  גם  לעיל.  כמצוטט 

התייצבות משמעה התחייבות של    68".ִיםגוֹ ֹור  אלְ   םְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְבָיֶדך; ְוֶאָצְרך ְוֶאֶתְנך ִלְבִרית עָ 

נוהס "ברית עם"  הוא  צדק  זולתו,  כלפי  לגויים. בייקט  ובזאת טמון האור  קריאת האל  וכח 

ר של  בתורה  הגדול  צדדים  ביהכלל  שני  בין  יחסים  מבטא  איננו  משולש  , עקיבא  אם   : כי 

המתווך את   , ה"ו"את"  ני"אאני ה'", עם אלוהים כיסוד השלישי בין    –"ואהבת לרעך כמוך  

 
64 : 19.dIbi  
65 Marion, 1998: 157 
 ועוד  136, 88, 59:  1986קירקגור,  66
67 Levinas, 1976: 117 
 ישעיהו מב, ו   68
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לצדק  בקריאתו  הזולת  שכותביםכ  69.אהבת  שגיא  פי  וניר  שגיא  "ההתייאבי  לימין  ,  צבות 

 70".הצדק והמחאה על העוול היא אפוא התייצבות לימין האל עצמו

הסובייקט את אחריותו כלפי האחר, ומגלה היענות למה  מזהה  בפעולת ההתייצבות  

אות  , שהכרחי המנחה  האחריות  למחו  כאשר  מתוך  פעול.  ייבת  להיקבע  צריכה  משמעותה 

ובת  התחשבו מולו  העומד  לעמסובייקט  ממנו  שנדרש  אחריותו מה  את  לממש  כדי  שות 

מנוגדת   כתנועה  וזאת  הסובייקט,  של  האגואיזם  שלילת  גם  היא  שהתייצבות  מכאן  כלפיו. 

ודו את ניגא  וצדון לעיל מילנבדלות שתיארנו לעיל. זה המקום לציין כי גם היבט החירות שנ

יים  כמו נתבע לכדי קיום, נדרש לאחריות, מתק  מיודל הקריאה של ההתייצבות, שכן העצבמ

 מעצם העול המוטל עליו.  

הבין   כך  העצמי,  של  כמכוננת  האחר  של  וקריאתו  ראשונית  כאונטולוגיה  האתיקה 

העצמ  והפיכת  לתביעה  מקריאה  מעבר  של  המדרון  על  עומדת  המאוחרים,  בכתביו  י לוינס 

 71א אינסופית.יה שהתביעה האתית שלו לאחריות  , האחר בה" שלבן ערול"

 72סיכום: ַאֶתם ִנָצִבים ַהיֹום ֻכְלֶכם 

סיפור יציאת מצרים ולידתו של משה החל בהתרסה של אמירת "לא", אך הוא נשען באותה 

רוב  סיב  מה שהחל  73ענות "כן", על החיוב וההתחייבות, על ה"הן" שב"הנני".יהמידה גם על ה

שלפק במחתרת,   ודה  לעולם  שבא  ובילד  שמ מ   מיילדות  ביציאתו  אחיו, שיך  אל  משה  ל 

ע וי בהזדהות  בסבלם  וב מם  לשינוי  במאבק  העוול  מול  ברגע ושחרלהתייצבות  ר. 

הטרנספורמטיבי של קריעת ים סוף נדרשים בני ישראל להתייצב: "ֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם ַאל  

לשון   , ה וף חייו של משסו  ממש לקראת סוף המסע  74ַעת ְיהָוה". ְישּו ֶאת  אּוְר ִתיָראּו ִהְתַיְצבּו ּו

ֻכְלֶכם". ַהיֹום  ִנָצִבים  "ַאֶתם  הווה:  בלשון  מתחלפת  לפי    75הציווי  המשותפת,  ההתייצבות 

ָקִנים, ֶשל  ֲאגָֻדה  ָאָדם  נֹוֵטל  ִאם  ֶשָבעֹוָלם,  "ְבֹנַהג  החוסן:  את  היוצרת  היא  תנחומא,    מדרש 

ַחת, ֲאִפלּו ִתינֹוק ְמַשְבָרן. ְוֵכן ַאְת מֹוֵצא ֶשֵאין ֵטל ַאַחת ַאוֹ נ  ָשְבָרם ְבַבת ַאַחת. ְוִאלּוֹכל לְ ָמא יָ שֶ 

ַאַחת".   ֲאגָֻדה  ֻכָלן  ֶשִיְהיּו  ַעד  ִנְגֲאִלין  היא  כאשר  ִיְשָרֵאל  לקולקטיבית,  נעשית  ההתייצבות 

בזיקה הדדית המתווכת בצ וה  הןהוא  ש  דקמתבטאת  המפתח   ןיסוד השכינה בקרב האדם 

כותב הרב   , זהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה"הוא מבטיח. "ושה  לישוע

 
"אגו וטוטאליות",   1954-יחסו לצדק מופיעה בחיבורו המוקדם של לוינס משלישי" וד ה "הצ   תיסוגי  69

רת מהיות או מעבר  אחרונים של "אחב"כוליות ואינסוף" ובאופן שיטתי בחלקיו ה באזכורים פזורים  
 למהות".  

   171: 2018, שגיא ושגיא 70
71 Levinas, 1974; 2009גם: דרידה,  אוור 
 ט   דברים כט, 72
 57 :0120 ,דה 73
 ות יד, יג שמ 74
 דברים כט, ט  75
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הוא   , אשלג  מישראל אם מסכים  ואחד  כל אחד  ניתנה להם התורה בטרם שנשאל  לא  "כי 

  76רו".בכל שיעו  ' ואהבת לרעך כמוך' לקבל עליו את המצוה של אהבת הזולת בשיעור הכתוב,  

לזה" אנו עשויים להבין דרך לוינס המאוחר    הז  את פירוש "כל ישראל ערבים  , מאידך 

בניכ ישראל  דרך   "כל  לזה", שבויים לעד בתביעה המתמשכת המגיעה מאלוהים  זה  ערובה 

מה   דבר  וללמדנו  לחלצנו  יכולה  המקראית  ההתייצבות  של  הפוליסמיה  אודות  על  הזולת. 

המורכבי מואש  םהיחסים  בינחנו  והמגבילצאים  המכיל  הכללי  "העיגול"  ה"יושר" יבל  ן  ן 

להתייצב   בבחירה  לחירות מתחיל  ישראל  גבולותיו. מסעם של  הפורץ את  כדי    –היחידאי 

להגן על משפחה ורעים כפי שעשתה מרים; כדי לתת ולקבל דין וחשבון כפי שעשה משה 

ולדרוש,  להתעמת  כדי  כלפיו;  ישראל  בני  ללמוקח לפ   וכפי שעשו  להת,  להביע ע ד,  וכדי  כב 

בה  ש זרים. מבלי זה לא ניתן להקים חברה חופשית ומתוקנת, חברה    ילפגם כ  –סולידריות  

כי אם מימושו המלא. מבלי זה   , ההתייצבות עבור האחר איננה סתירה של עיקרון החירות

 לעצמו.  –גם אם לא למלך עריץ  –האדם והעם עשוי להישאר משועבד 

יאה. כשבעל  רקל  רות להבין את ההתייצבות כהיענותתר באפשבין הי  ונעגבדברינו נ

אמתהפירוש   אבינו שפת  אברהם  של  מעלתו  הייתה  מה  שואל  אלתר,  ליב  אריה  יהודה   ,

הוא כותב: "ובזוהר הקדוש נראה כי זה עצמו השבח   , בקבלו את הקריאה האלוהית "לך לך"

לכל הא יתברך  לך שנאמר מהשם  לך  זה המאמר  כ  םי שנששמע  לאינון מו שכתותמיד  וי  ב 

לא   77לישנים בחוריהם[ ואברהם אבינו עליו השלום שמע וקיבל".  יבודשינתא בחוריהון ]א

להתייצב  ובכך  ולקבל  לשמוע  תמיד,  האנשים  כל  לקריאת  אוזן  לכרות  שלך,  בחור  לישון 

ה בעיני  אברהם  מורשת  זוהי  וכעם,  כיחיד  אמתבעולם  שמאבחשפת  ה"נגד"  יסוד  שורש   ן , 

ל העולם כולו לעבר אחד והוא כש  –  ' העברי ' "  –, שורש יסוד ה"עבר"  היהודיתמן בדת  ס א

 78היה לעבר אחד".

באי בהתנגדות,  אפוא  נעוצים  היהודי  העם  של  ה"עגולה"  -שורשיו  המציאות  קבלת 

כי  הצענו  הדברים  בתחילת  המעבר.  אל  ה"יושר"  בתנועת  קדימה,  ובהתייצבות  שהיא  כפי 

התר הינה  כנגד    הסהתייצבות  וגם  עצמו  הגורל,  המציג  בקיום  מתמדת  בע ו קכממרידה 

ם להבין את ההתייצבות לא רק כמרידה בגורל כמעט בלתי ניתן לשינוי. עתה אנחנו יכוליכו

ובפור הארצי, אלא כאמונה ביכולת של בני אדם לעצבו במעשיהם, מתוך לקיחת אחריות 

 , ת את דרכה ית מחפשהישראל  הרבח בהם השוכינונה של אתיקה. אנו מאמינים כי בזמנים  

התייצבות  ות לקריאה המופיעה בדמות של משבר, אשר מצריך  נעהיישנה חשיבות מכרעת ב

שתחדש ימינו כקדם. התייצבות כזו, כפי שראינו, היא מרובת פנים ולובשת מופעים מרובים  

 ונ ניהם הוא של צדק. צדק שקיומו עלי אדמות מתווך את הקשר שלישחוט השני העובר ב
 

 .392עמ' מתוך כתבי בעל הסולם  ,"הערבות"  ,יהודה לייב הלוי אשלג 76
 א ראשית, לך לך, שפת אמת: ב ,יהודה אריה ליב אלתר 77
 פסיקתא רבתי לג, א  78
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השמיי ומגלה  עם  חם  יסוד  שהוא  צדק  אנחנו.  מי  התיגר תו ירלנו  קריאת  זה,  במובן  נו. 

בה לקחו חלק פשוטי העם  שתהווה המשך ישיר של מסורת יהודית    שבפעולת ההתייצבות

ורמי המעלה, אשר התייצבו כנגד מלכים, צדיקים, רשעים ואף למול ריבון העולם. למעשה,  

המ שגם  עולה  שערכנו  נמ יכאל מהסקירה  לא  מפעם  מול נעו  אפילו  ההתייצבות,  ולת 

ראות מציאות הטעונה תיקון יתר על כן, גם מי שאדון על כל המעשים הצליח ל  . יםהאלוה

 ולהתייצב כדי לעשות את המוטל עליו.  

במצבים  דמוקרטית  חובה  רק  איננה  המציאות  על  תיגר  כקריאת  התייצבות 

זו  שביקשו    היהודיים  םיבפרשנות סבירה של הטקסט  –  ניתן  79מסוימים.  –לפענח פעולה 

כ אותה  שבצוק    הב חולתפוס  סבורים  אנו  הראשונה.  המעלה  מן  אנו שהעיתים  יהודית  בו 

והפוליטי    –  נתונים המוסרי  החברתי,  של    –הכלכלי,  למופעים  זקוקה  בישראל  החברה 

 מציות.  , התייצבות לטובת תיקון ולמען הצדק לא פחות, ואולי יותר

 ביבליוגרפיה 
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