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סרטון פתיחה: “אופטימיות לעומת תקווה”
rabbisacks.info/optimismvshope :צפו בו כאן

תמלול

רבים מאיתנו מבלבלים בין שני מושגים: אופטימיות ותקווה. הם נשמעים דומים. אבל לאמיתו של דבר הם 
שונים מאוד. האופטימיות היא האמונה שדברים ישתפרו. התקווה היא האמונה שכולנו יחד נוכל לשפר את 

הדברים. כדי להיות אופטימיים, לא צריך אומץ. די בתמימות מסוימת. אבל כדי לקוות נדרש אומץ רב.

שום יהודי המכיר את תולדות עמו, שפרקים רבים מהן נכתבו בדמעות, אינו יכול להיות אופטימי. אבל שום 
יהודי, אם הוא יהודי אמיתי, אינו יכול לוותר על תקווה. ומשום כך היהדות היא בשבילי קולה של התקווה 

בשיחתה של האנושות.

והתקווה היא המַשנה את מצבו של האדם.

שאלות לעיון

האם יש ערך באופטימיות? מדוע, על פי הרב זקס, התקווה עדיפה?. 	

איך השפיעה ההיסטוריה היהודית על התקווה?. 	

למה מתכוון הרב זקס באומרו שהיהדות היא בשבילו “קולה של התקווה בשיחתה של האנושות”?. 	

מאופטימיות לתקווה

COMMUNITIES IN CONVERSATION

יונתן זקס זצ"ל יום לימוד עולמי לזכר הרב 

כי אביה המנוח ראה את השיחה כמפתח ללימוד. היא סיפרה  זקס  גילה  ‘קהילות בשיח’, סיפרה  בהשקת המיזם שלנו, 
שהרב זקס “למד מספרים, מטקסט, מחוקים, מההיסטוריה ומאירועים בעולם. אבל יותר מכול הוא למד מאנשים. הוא היה 
מחפש אנשים ללמוד מהם, מכל מסלול חיים אפשרי, והוא עשה זאת באמצעות שיחה: דרך דיבור והקשבה. בשבילו, השיחה 

הייתה מעשה מכונן ורוחני, דרך להיפתח למשהו שמעבר לעצמנו. ואולי תרגול בהיפתחות בפני האל”.

לעונג לנו להציע דפי מקורות שיעוררו שיחה ולימוד לזכר הרב זקס. הנושא השנה הוא מאופטימיות לתקווה, רעיון שהיא 
חשוב לרב זקס. דפי העיון שלפניכם פותחים בקישור לסרטון בן דקה אחת, ולצידו תמלול שלו; הרב זקס מבהיר שם את 
הגדרתו להבדל שבין אופטימיות לתקווה )עמ’ 	(. יתר הקורות כוללים קטעים מהמקרא ומהתלמוד )עמ’ 	–4( ומכתבי הרב 
זקס )עמ’ 4–6(. לכל מובאה נלוות שאלות מנחות שנועדו לעזור בפיתוח דיון – בחברותות )זוגות לומדים(, בקבוצות קטנות, 

או אף עם קהל גדול מכך. אתם מוזמנים לבחור אילו מן הסעיפים ללמוד, על פי סגנון הלמידה המועדף עליכם.
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יעקב כמופת של תקווה

   בראשית לז, לא-לה   

ִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם ַויֹּאְמרּו זֹאת  ים ַוָיּ ִסּ תֶֹנת ַהַפּ חּו ֶאת ְכּ ְלּ ם.  ַוְיַשׁ ָדּ ֶנת ַבּ תֹּ לּו ֶאת ַהֻכּ ְטְבּ ִעיר ִעִזּים ַוִיּ ֲחטּו ְשׂ ְשׁ תֶֹנת יֹוֵסף ַוִיּ ַוִיְּקחּו ֶאת ְכּ
ם  ֶשׂ ְמֹלָתיו ַוָיּ ְקַרע ַיֲעקֹב ִשׂ ִני ַחָיּה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטרֹף טַֹרף יֹוֵסף. ַוִיּ תֶֹנת ְבּ יָרּה ַויֹּאֶמר ְכּ ִכּ ְנָך ִהוא ִאם לֹא. ַוַיּ תֶֹנת ִבּ ר ָנא ַהְכּ ָמָצאנּו ַהֶכּ
אָֹלה  ִני ָאֵבל ְשׁ י ֵאֵרד ֶאל ְבּ נָֹתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם ַויֹּאֶמר ִכּ ָניו ְוָכל ְבּ ים. ַוָיֻּקמּו ָכל ָבּ נֹו ָיִמים ַרִבּ ל ַעל ְבּ ְתַאֵבּ ַוִיּ ָמְתָניו  ק ְבּ ַשׂ

ְבְךּ אֹתֹו ָאִביו. ַוֵיּ

   תלמוד בבלי, מועד קטן כז ע”ב   

יַצד?  יעּור. ָהא ּכֵ ׁשִ נּודּו לֹו״ — יֹוֵתר ִמּכְ אי, ״ְוַאל ּתָ ְבּכּו ְלֵמת״ — יֹוֵתר ִמּדַ נּודּו לֹו״ )ירמיהו כב, י(. ״ַאל ִתּ ְבּכּו ְלֵמת ְוַאל ּתָ ״ַאל ּתִ
ם ַרְחָמִנים  רּוְך הּוא: ִאי ַאּתֶ דֹוׁש ּבָ אן ְוֵאיָלְך — ָאַמר ַהּקָ ים ְלִגיהּוץ ּוְלִתְסּפֹוֶרת. ִמּכָ ֹלׁשִ ד, ּוׁשְ ְבָעה ְלֶהְסּפֵ ה ָיִמים ְלֶבִכי, ְוׁשִ ֹלׁשָ ׁשְ

י.  ּנִ ּבֹו יֹוֵתר ִמּמֶ

   הרב זקס   

למאן להינחם )שיחה לפרשת וישב(
שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע, א )מאנגלית: צור ארליך, מגיד, תשע”ז(, עמ’ 97

מה גבולות לאבל. שבעה, שלושים, שנה, ולא יותר. אדם אינו מתאבל עד סוף ימיו. על המתאבלים יתר על המידה  ההלכה ׂשָ
אומר ה’, “אין אתם רחמנים יותר ממני” )על פי בבלי, מועד קטן כז ע”ב(. אך יעקב מודיע שיתאבל עד מותו. המדרש )מובא 
ברש”י( מציע הסבר מאיר עיניים: “אין מקבלין תנחומים על החי”; במילים אחרות, יעקב מסרב להתנחם כי לא איבד את 

תקוותו שעוד יוסף חי. 

מצבו של יעקב מזכיר את מצבם הנורא של הורי חיילים נעדרים. הם אינם יכולים לעבור את השלבים הנורמליים של האבל 
מפני שאינם יכולים לוותר על האפשרות שיקירם הנעדר עשוי להימצא. אבלם המתמשך הוא סוג של נאמנות; הוויתור, 

ההתנחמות, ההשלמה עם האובדן, הם בעיניהם בגידה. במקרים האלה, הסירוב להתנחם הוא סירוב לוותר על התקווה.

שאלות לעיון

מדוע יעקב ממאן להתנחם?. 	

למה קבעה ההלכה מסגרת ברורה, ואף לוח זמנים מדויק, לאבל על יקירינו?. 	

האם צדק יעקב כשהתעלם מהמוסכמות הללו והמשיך להתאבל על בנו?. 	

להבנת תגובתו של יעקב בעזרת דיני שומרים

   הרב זקס   

שם, עמ’ 97–98

על סמך מה המשיך יעקב לקוות? הרי הוא ראה את הכותונת המגואלת בדם, ואמר במו פיו "ַחָיּה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו. ָטרֹף טַֹרף 
ר ָנא" יש  ה ז"ל העלה הצעה הנראית לי משכנעת. למילים שנאמרו ליעקב "ַהּכֶ יֹוֵסף"! חוקר המשפט המקראי דיוויד דאוּבֶ

משמעות סמי-משפטית. דאובה מקשר אותן, ואת ענייננו, לדין שומר שכר שבפרשת משפטים. 

ין  ְהֶיה ֵבּ ֻבַעת ה' ִתּ ה, ֵאין רֶֹאה – ְשׁ ָבּ ר אֹו ִנְשׁ ַבּ מֹר, ּוֵמת אֹו ִנְשׁ ֵהָמה ִלְשׁ ה ְוָכל ְבּ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ֶשׂ י ִיֵתּ ִכּ
ם )שמות  ֵלּ ֵרָפה ֹלא ְיַשׁ ֵרף ְיִבֵאהּו ֵעד, ַהְטּ ם... ִאם ָטרֹף ִיָטּ ֵלּ ָעָליו ְוֹלא ְיַשׁ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ְבּ ַלח ָידֹו ִבּ ֵניֶהם, ִאם ֹלא ָשׁ ְשׁ

כב, ט-יג(.
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   הרב זקס   

שם, עמ’ 98–99

יוסף. הם היו אחראים על אחיהם הקטן, והיו צריכים  לאור זאת נבין את שהתרחש במפגש בין יעקב לבניו כששבו בלי 
לתת את הדין על אובדנו. לכן הביאו איתם, בהתאם ְלדין השומר, את ה"ֵעד", הרָאיה, לכך שהוא נטרף: אם הוא נטרף, הם 
ר ָנא" כמוה כבקשה לבחון את הראיה. ליעקב לא הייתה ברירה אלא לעשות זאת – ולַזּכֹוָתם.  פטורים. בקשתם מיעקב "ַהּכֵ
ועדיין, שופט עשוי לזכות נאשם בשל ראיות לא מספקות, ועדיין לחשוד בו בלבו. באופן דומה, יעקב לא האמין לבניו, אף 

שפטר אותם מאשמה פורמלית. מיאונו להתנחם מעיד על כך. תקוותו שעוד יוסף חי עתידה הייתה, כידוע, להתאמת. ...

היהודים הם העם שסירב להתנחם, כי לא נטש את התקווה. יעקב זכה לשוב ולראות את יוסף. בניה של רחל שבו לגבולם. 
עם ישראל שב לציון. כל הסימנים הראו אחרת: הכותונת המגואלת, הגלות המתארכת, שממותיה של הארץ. גזר דינה של 
ההיסטוריה נראה בלתי הפיך. עם ישראל לא השלים עם הנתונים ולא קיבל את הראיות, כי לעומתם היו לו אמונה, ביטחון 
ותקוַות ברזל שהתגלתה כחזקה מן הכורח ההיסטורי. לא נגזים אם נאמר שהעם היהודי שרד באמצעות התקווה. תקווה זו 
נולדה בפסוק אחד פשוט, או אולי לא כל כך פשוט, בסיפורו של יעקב. הוא מיאן להינחם. ואנו, אף כי עולמנו עוד מצולק 

באלימות, בעוני ובעוול, חייבים לעשות כמוהו. 

הנביאים מיאנו להינחם

   הרב זקס   

השותפות הגדולה )מאנגלית: צור ארליך, מגיד, 2013(, עמ’ 241

תקוותם.  התגשמה  לא  עוד  כל  להתנחם  ממאנים  הְמַקווים  גבוה.  מחיר  ואף  מחיר,  יש  מאופטימיזם,  להבדיל  לתקווה, 
היהודים, שדפי קורותיהם ספוגים בדמעות, אינם נוטים להיות אופטימיסטים. אבל הם מעולם לא ויתרו על התקווה. זאת 

הסיבה לכך שכאשר הנביאים ראו את הרוע שבעולם, הם מיאנו להתנחם. 

שאלות לעיון

השומרים . 	 דיני  לבין  לא-לה(  )לז,  בראשית  בספר  הסיפור  בין  זקס  הרב  מוצא  חשובה  הקבלה  איזו 
)שמות כב, י-יג(? 

האם יעקב היו אופטימיסט – או מַקֶווה?. 	

איזו השראה נתן סירובו של יעקב לוותר על התקווה ליהודים לאורך ההיסטוריה?. 	

מדוע מיאנו הנביאים להינחם? איך קשור הדבר למיאונו של יעקב?. 4

איזה לקח אפשר ללמוד מסירובם זה של יעקב ושל הנביאים – ליֵמינו?. 	

התקווה וזמן הברית

   הרב זקס   

 “הזמן כנראטיב של תקווה”,
פסח על שום מה: הגדה של פסח בביאור ובתוספת מאמרים מאת הרב יונתן זקס )מאנגלית: ברוריה בן-ברוך, מגיד, 2015(, עמ’ 231–232

זמן הברית. זהו הזמן לא כהתקדמות רצופה אלא  הזמן היהודי אינו זמן ליניארי אלא משהו עמוק יותר. אני מכנה אותו 
כסיפור שיש לו התחלה וסוף מרוחק, סיפור שאנחנו מצויים באמצעו וסיבוביו ופיתוליו ממשיכים להפתיע אותנו. תנאי 
הדרמה נקבעו. יש בה שתי דמויות, אלוהים והמין האנושי. יש בה מוטיבים קבועים: גלות וגאולה, נדודים במדבר, הידרדרות 
אותו.  מוצא  ואינו  אלוהים  את  מחפש  האדם  שבהם  ורגעים  התגלויות  מחדש,  והקדשה  שיבה  וסליחה,  כפרה  ומעידה, 
בסיפור הזה אין משהו פשוט כמו זמן ליניארי. אין כל ערובה להתקדמות. כל הזמן יש סטיות, פניות מטעות, נדודים במדבר. 

אין "אי-נמנעות היסטורית"... 
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ההבדל העמוק ביותר בין הזמן הליניארי לזמן הברית הוא שהראשון מוליד אופטימיות ואילו האחרון מוליד תקווה. שני 
המשוגים הללו, שרבים מבלבלים ביניהם, הם למעשה שונים לחלוטין. האופטימיות היא האמונה שדברים ישתפרו. התקווה 
היא האמונה שכולנו יחד נוכל לשפר את הדברים. האופטימיות היא מידה פסיבית, ואילו האמונה – אקטיבית. כדי להיות 
אופטימי אין צורך באומץ לב אלא בתמימות מסוימת. כדי לקיים את התקווה דרוש אומץ לב רב. יהודי – היודע מה שידוע 
לנו על העבר, על השנאה, על שפיכות הדמים, על הרדיפות בשם אלוהים, על דיכוי זכויות האדם בשם החירות – אינו 
לּו", אומר הנביא  ׁשֵ ׁשֹול ִיּכָ יכול להיות אופטימי. אבל היהודים לא ויתרו מעולם על התקווה. "ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו, ּוַבחּוִרים ּכָ
ֵתְך"  ָכר ִלְפֻעּלָ י ֵיׁש ׂשָ ְמָעה", אומר הנביא ירמיהו, "ּכִ ִכי ְוֵעיַנִיְך ִמּדִ ישעיהו, ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח" )ישעיהו מ, ל(. "ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ
)ירמיהו לא, טו(. להיות נביא פירושו למצוא שביב של תקווה בין הריסות הייאוש. הזמן היהודי – וזהו סוד השפעתו של 

סיפור חג הפסח על עולם המחשבה של המערב – הוא סיפורה המופלא-מכול של התקווה. 

שאלות לעיון

כיצד מובילה האופטימיות לגישה ליניארית לזמן?. 	

איך משתנה הדבר בתקווה, המובילה לגישה של זמן הברית?. 	

בהיסטוריה . 	 יותר  ניכרת  מהן  איזו  החילונית?  בחברה  לדעתכם  יותר  רווחת  הללו  הגישות  מין  איזו 
היהודית?

התקווה כהצהרת אמונה

   הרב זקס   

לרפא עולם שבור )מאנגלית: צור ארליך, מגיד, 2010(, עמ’ 201–203

הסוציולוג פיטר ברגר הגדיר את התקווה כאות מהטרנסצנדנטי. אין שום בסיס לוגי לאמונה שמחר יהיה טוב יותר מהיום. 
כן, היהדות  פי  ומעוגנת בהיסטוריה האנושית באותה מידה. אף על  האמונה החלופית, תפיסת החיים הְטָרגית, הגיונית 
היא דת של תקווה. כבר אחרי הכישלונות הראשונים – אדם, קין, דור המבול, מגדל בבל – אלוהים אינו מוותר, ומשום כך 
גם אנחנו צריכים לא לוותר. מופלאה בעיניי העובדה שאחרי כל אסונות העבר, ובהם אפילו השואה עצמה, היהודים לא 

התייאשו.

מאין מגיעה התקווה? להבדיל מהעונג, הכאב, התוקפנות והפחד, התקווה אינה רק תחושה, מסוג אלו שאנו חולקים עם 
בעלי החיים. אפילו לא בכל התרבויות האנושיות היא בהכרח קיימת. היא מגיעה ממערכת מסוימת של אמונות: שהיקום 
אינו עיוור לחלומותינו ואינו חירש לתפילותינו; שאנו איננו לבד; שאנו קיימים מפני שמישהו רצה שנתקיים; ושעצם קיומנו 
הוא עדות לכוחה היוצר של האהבה. איננו שוגים כשאנו מייחלים לצדק; ולייחולנו זה יש מי שעוזר להתגשם. טבע היקום 
אינו גוזר בשום אופן ששנאה, אלימות, מלחמה ושפיכות דמים יהיו תמיד חלק ממצבו של האדם. רעיונות אלא לא צצו 
בחלל ריק. תולדות ישראל מתחילות בשחרורו של עם עבדים מהמעצמה ששעבדה אותו. עם ישראל מתקיים בזכות ברית 
בינו לבין אלוהים, ברית ששני הצדדים בה מחויבים לנאמנות הדדית ולבנייתה של חברה המכבדת את צלם האלוהים של 

כל בניה, יהיו אשר יהיו כוחם, מעמדם וכישוריהם. ...

ההבדל בין תקווה וטרגדיה אינו נמצא בעובדות, אלא בפרשנות ובציפיות. ובכל זאת, הבדל זה הוא הבדל מוסרי. המַקווה 
שואף לשפר; המפוכח משלים עם המציאות. ואלו הן נבואות המגשימות את עצמן. מוסריות של תקווה נשענת על האמונה 
ספר  אינו  התנ"ך   ... אופטימיות.  אלא  תקווה  אין  מסוימות  תיאולוגיות  אמונות  בלי  לטובה.  העולם  את  לשנות  שאפשר 

אופטימי, אולם הוא אחד משיאיה של ספרות התקווה.

שאלות לעיון

היכן בתנ”ך אפשר למצוא דוגמאות לתקווה?. 	

איזו הצהרה של אמונה אנו מבטאים כשאנו ממשיכים לקוות?. 	

מבחינה מעשית, מה דורשת מאיתנו התקווה )להבדיל מהאופטימיות(?. 	
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קולה של התקווה בשיחתה של האנושות

   הרב זקס   

בלשון עתיד )מאנגלית: צור ארליך, מגיד, 2021(, עמ’ 235–239

הם  והיצירתיות  ושהחופש  שינוי,  של  זירה  הוא  שהזמן  הרעיון  למערב.  היהדות  של  ביותר  הגדולה  תרומתה  אולי  זוהי 
מתנתו של אלוהים לאנושות, חלחל למערב כולו דרך שורשיה היהודיים של הנצרות. הוא הוביל להישגים מדהימים במדע 
וביכולתנו להקים אנשים מעפר  וביכולתנו לשלוט בסביבה האנושית, בכלכלה  וביכולתנו להבין את העולם, בטכנולוגיה 
יותר, לשיפור  וביכולתנו לרפא מחלות. הוא הוביל לביטול העבדות, לצמיחתה של חברה שוויונית  דלות ורעב, ברפואה 

מעמד האישה ולהופעת הדמוקרטיה והליברליזם. ...

נגד  מחאה  הם  היהודי,  בסיפור  והברה  הברה  כל  מצווה,  כל  דתי,  מעשה  כל  תקווה.  של  סוכן  להיות  הוא  יהודי  להיות 
אסקפיזם, נגד אוזלת יד, נגד קבלה עיוורת של הגורל. היהדות, דת האל החופשי, היא דת של חופש. האמונה היהודית 
כתובה בלשון עתיד. היא אמונה בעתיד שעדיין אינו אך הוא יכול לבוא, אם נשמע לקריאתו של אלוהים, נעשה את רצונו, 
ועודם נקראים, להיות קולה של  נקראו,  ... היהודים  יחד כקהילה של ברית. שמו של העתיד היהודי הוא תקווה.  ונפעל 

התקווה בשיחתה של האנושות.

שאלות לעיון

אילו אמונות נחוצות כדי שהזמן יהיה זירה של שינוי )ועל כן: נראטיב של תקווה(?. 	

באיזה אופן נקרא העם היהודי להיות “קולה של התקווה בשיחתה של האנושות”?. 	

האם לדעתכם היהודים מגשימים כיום ייעוד זה?. 	

סיכום

   הרב זקס   

הפוליטיקה של התקווה )The Politics of Hope, Vintage, 2000(, עמ’ 268

בהולדתה המחודשת של מדינת היהודים, נקבעה המילה "התקווה" בשם המנונה הלאומי. העובדה שהיהודים והיהדות 
יוכלו לעשות גם  שרדו עד היום היא ראיה מספקת לעוצמתה של רוח האדם; כי את אשר הצליחו היהודים לעשות, 

אחרים.

שאלות אחרונות לעיון

מה יכולה ללמד אותנו גישתו של הרב זקס לרעיון התקווה על העובדה שהמנון המדינה היהודית . 	
נקרא “התקווה”?

“לשמור על התקווה” – מה זה אומר לכם?. 	

ם בעתיד בחיינו כיחידים וכאומה?. 	 איך נוכל להבטיח כי מה שלמדנו היום מהרב זקס ְייּוׂשַ
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