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 בל  סירוב מש  

על פניו  - ? WIN-LOSEבלי שהתוצאה תהיה , האם ניתן לסרב לבקשה של מישהו בלי להשאיר אצלו רושם שלילי

 אפשרי.מסתבר שהדבר אכן נראה קשה, אבל 

ש ולצאת לטיול חופשבוע , נמאס לי מהלימודים. אני רוצה לקחת אמאלה: " תואומר ּהמ  א  ל הבא יעלנתאר לעצמנו ש

ושאני לא אשן בלילה  ?באסרטיביות: "נפלת על הראש באמצע הלימודיםתענה , אמאהטיבעי ש". נגבב עם חברות

בשגרת  וממשיכה "הטירוף"מ תשוכח יעלש תמוודא אמאה. W-L תהדרך הזאת מובילה בהכרח לתוצא?!" מדאגות

, ממשיכה התמה שרצ את היגלא השא יה, ין אותהבמרע מהסיפור הזה. אף אחד לא  תיוצא יעלהלימודים. מאידך, 

 .יעלתוצאה עצובה לללא ספק . "רעיון הזוי"על הראש בגלל  הוגם קיבל בטירוף הלימודים

שליטה  צריכה האמא. בשביל זה W-Wת , לתוצאּהמ  א  ואת  יעלעשוי להוביל את  "סירוב משלב"אפשר אחרת. 

מיקוד , אמפטיה :ג' מרכיבים מרכזיים וללכ. הרעיון של "סירוב משלב" מיקוד עצמי נמוךו עצמית, יצירתיות, סבלנות

 היענות חלקית. , וראח  ב

ה לה א יקריכמה ה ליעל תסביראמפטיה. היא  תגלה אמאבחלק הראשון, הּה. מ  ננסה ליישם את הרעיון על יעל וא  

" "גם אני במצבך, ניסיתי להתפרפרלומר להוסיף ומהמתח הלימודי. אפשר להשתחרר  מבינה את הצורך שלהשהיא ו

כיצד לה  ותסביר יעלבאינטרס של  תתמקד היא. בחלק השני, , בהתאם לנסיבות המיוחדותאו משהו מרוכך יותר

לסיים את  לאעשה מאמץ אמא ת. בחלק השלישי, הבשבילה רעומדוע הרעיון  התיפגע קשות בלימודי שלהההחלטה 

לאזור  -יומיים, במקום לנגב -יום -ם שבוע ציע היענות חלקית. במקות היא. "תלא נוסע"הדיון בתשובה דיכוטומית 

 ,חשובמה שוכו'.  הגדולאח העם  -חברות עם בעוד שבועיים או בחופש, במקום  - עכשיוהמרכז בשעות הערב, במקום 

 עכשיו או מאוחר יותר.. בידה מתאוותה הראשונית שמשהותחושה שיעל תצא ב

ה נחושה להגיע לתוצאיצירתית ו, יעלמוקדת באינטרס ה מיתה אמאהמעט, אך ככול שמפרך אומנם, התהליך המוצע 

 .  קשובותייפלו על אוזניים הם שגם סביר וטבעי, הדברים יאמרו באופן יש סיכוי ש, כך משלבת

במסגרת יחסי אלוהים ומשה. כידוע בפרשה זו מתרחש )פ' ל"ג( גם בפרשת "כי תשא"  מופיע "סירוב משלב" הרעיון

באופן משמעותי גם על  משפיעחטא העגל. חטא זה  –האירועים המכוננים ביותר ביחסי אלוהים ועם ישראל  אחד

. לא )ר' רש"י פ' ל"ב פסוקים ז' ול"א(נורא החטא למרקם היחסים שבין אלוהים ומשה, תוך הטלת אחריות הדדית 

 . תמרגש עוברים תהליך של התפייסותנרחיב בעניין זה, רק נדגיש כי במחצית השניה של הפרשה, משה ואלוהים 

"סירוב משלב". משה  ם שלמרכיבימרגש בין אלוהים למשה הכולל גם ההתפייסות, אנו מוצאים שיח במסגרת תהליך 

י: "לאלוהים ומבקש את קרבתופונה  נ  ע  ֶכָך ֶאת נ א הֹוד  ר  ֲעָך דְּ ד  א  ַמַען וְּ א לְּ צ  ן ֶאמְּ יֶניָך ח  ע   םגַ ": הלמשעונה אלוהים  ".בְּ

ר ֶאת ב  ת   ֲאֶשר ַהֶזה ַהד  ַברְּ י ֶאֱעֶשה ד  את   כ  צ  ן מ  יַני ח  ע  ֲעָך בְּ ד  א  ם ו  ש  מצד אלוהים למשה. של אמפטיה חזק ". ביטוי בְּ

י, משה מוסיף ומבקש מאלוהים: "האמפטיה האלוהיתבעקבות  נ  א  ֹבֶדָך ֶאת נ א ַהרְּ " )רש"י: "ראה משה שהיה עת  כְּ

ֹאת תּוַכל ֹלא: "נאלץ לדחותאלוהים  ,זוהבקשה את הרצון...והוסיף לשאול"(.  רְּ י ֶאת ל  נ  י פ  י ֹלא כ  ַאנ  רְּ ם י  ָאד  י ה  ח  ". ו 

. אין האדםיושב היא כריתת הענף שעליו , אלוהים ראייתהמשמעות של האדם. -משהאינטרס של אלוהים מתמקד ב

 . עצמו באדם העפגיפגיעה בכבוד אלוהים אלא 

ישלב ההיענות החלקית: " – ואז מגיע השלב האחרון בתהליך ֹרת  י ֶאת ַוֲהס  ית   ַכפ  א  ר  י ֶאת וְּ ַני ֲאֹחר  אּו ֹלא ּופ  ר  את פני, ". י 

חז"ל דנים בעומק ) , אבל במקום זאת תוכל לראות את אחורי.  היענות חלקית. לראות כפי שביקשת, אומנם לא תוכל

  (. , ולא נאריך בעניין זהאלוהיםבהקשר לשבין "פנים" ו"אחור"  ההבחנה

 . אנושיתישות היחסים שבין אלוהים ומשה, לכל סוג של מערכת יחסים מרגלהשליך ניתן  כיצדמדהים לגלות 
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