
 

 גמישות וקשיחות בעבודת ה'
מהדילמות החינוכיות אפשר שזוהי אחת  ?כארז יחקשאו כקנה  גמישבעבודת ה', אדם כיצד יתנהג ה

. כאדם דתי אני מחויב להלכה, למצווה קלה לקשיחות הגמישותבין חיים  ,הרגישות ביותר של האדם הדתי

שו"ע והרמב"ם, כף החיים  ,וברכות הלכות כשרות ונידה, הלכות שבת ותפילה, לשון הרע -כחמורה

, בעל דרך סלולה וישרה בעלת אופק החלטות ידוע וצפוי מראש, אך בה בעת, כאדם פניב ניצב, והמ"ב

חולשותיי, ל מודע החוויה היומיומית שלי,בכך שוודאות ופשטות זו איננה  מכיר אני רגשות ותנודתיות,

. פעם מעגל את השעות שעברו בין ולקצר את הדרך , להתרפותתי להתפתותנטיילשלי, חוסר היציבות ל

דבר רכילות עסיסי ופה  אומראני  בשר לחלב, ופעם מזיז את השעון שבת קצת לפה או לשם, פה

 ולב יודע מרת נפשו.או משהה את השכר של השרברב שעבד אצלי אתמול,  מאחר/מזרז/מקצר תפילה

שאין לתת  אפשרות ההתרפות,את  הדתית 'חותהקשי'לא לגיטימי להעמיד מול יאמרו ששבוודאי יהיו 

תיתכן תנועה תמידית ואינסופית אל ה', והאדם  שלאלירידה, אך הטענה כאן היא ומקובל מקום מוצהר 

תמיד יחווה ירידה )ומכאן מושג התשובה(, ולכן צריך לשאול ולהתבונן כיצד לחנך לאותה  ,באשר הוא,

 קוטביות.-דו נוכחות

יציבה ,ת יוודא טוטאליותשל בין הדרישה הבלתי מתפשרת  -ן הקשיחות לגמישותבי המאמין של ההוויה

שבין הקו לעיגול, בין הנשמה התווך הזה , תהליכיות, קבלה עצמית, קשיים בדרך לביןומחויבת לאמת, 

איפה אני מוותר לעצמי  .של דינמיות וחוויה תמידית של קונפליקט מקום הוויה זו איננה סטטית, זהו לגוף,

 'סתמי' האם אני .והיכן זהו צורך אמתי של הרפיה וקבלה עצמיתמעצמי יותר,  ומוטל עלי לתבועלחינם 

 -פשר לכנות זאתולי אא תשובה והתקדמות.התמודדות, של עמוק בתהליך  שרויאבוד וצבוע, או שאני 

 .דילמת המתח המתמיד בין הגוף לנשמה, פיסית-הבעיה הפסיכו

והי גם ומתלווה לקיומנו הדתי בעל כורחנו, אך ז אתגר אישי שמלווה אותנו לאורך חיינו,היא דעה זו תו

היכן ובאיזו מידה אנו מציבים לילדינו/תלמידנו קו קשיח, חד משמעי, של  -דילמה חינוכית קשה ומכוננת

ומאפשרים  והכלה בנהאנחנו מגלים ה וכיצד מתישות: כך בחור/ה דתי מתנהג/ת! זה אסור וזה מותר! דרי

, אורג בתוכו גם מצבים של כיצד והאם מחנכים לכך שהקיום הדתי, ככל מערכת יחסים תהליך ותנועה.

 חטא ותשובה?רפיון, 

'ואל  -לבין ההתגלות אנושיותםמעמד הר סיני העמיד את עם ישראל במצב בלתי אפשרי של קריעה בין 

שאף  אפשרי שבמעמד זה-גם הוא עומד על הבלתי )בבלי שבת פ"ח( נמות'. התלמודידבר עמנו אלהים פן 

תא', ברגע אחד נוקטים כי היה חייב להתרחש בדרך של כפיית הר כגיגית הרי ש'מכאן מודעא רבה לאוריי

ם של המלאכים ומקדימים נעשה לנשמע וזוכים בשני כתרים, ובמשנהו חוטאים בעגל ישראל בדרכ

 ית הופעת ההתגלות בא לעולם גם תסכול ההחמצה.עם ראש וכתריהם נלקחים מהם.

 אהבה ויראהשתהיה העיקר 
את מעמד הר סיני  מתארהוא פ"ט, -במסכת שבת דפים פ"ח מימרות!( 8)רבי יהושע בן לוי של בדרשתו 

עלייה וירידה, ודאות וספק, קירבה וריחוק. רגע אחד עולה האדם להר סיני ונשמתו  , תנועת'נשימה' כ



למרומים, ובמשנהו מעבירה ממנו הרוח את ההשראה הלאה ונשמתו שבה אל הגוף השרוע  נעתקת ועולה

שאובד בדרך, ה גדולה, יש פתח לנפילה וסכנ בגילוי ההבנה הזה לתנודתיותלחרדתנו  עייף על הארץ.

כן בבסיס ההדרכה הזו חייבת  לע. להישאר במרומי ההרמעצמי  אדרוששלא אתאמץ ולא אשתדל, שלא 

בסך הכל אם  ,אני מעוניין להשתפר בעצםלהיות אהבה ויראה! החיים בתווך הזה אפשריים רק אם 

 קדימה ולמעלה. המגמה היא

 וכך פותח רבי יהושע בן לוי את דרשתו:

אמרה כנסת ישראל  "?צרור המור דודי לי בין שדי ילין"  (:שיר השירים אהו שכתוב )מ

בין שדי ילין.  -ש ברוך הוא: רבונו של עולם, אף על פי שמיצר ומימר לי דודי לפני הקדו

מי שהכל שלו מכפר לי על עון  (:שיר השירים א) "אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין  גדי"

 .)=חטא העגל או בכלל ע"ז( גדי שכרמתי לי

 ותסכול, הן מצדנו, עם ישראל, כלפי ה', והן מצדו , משבריש זמנים קשים, יש רגעי שפלמלמד שריב"ל 

רית ולעמוד בציפיות, והן חלקנו בב מצליחים לקיים את שלעיתים אנו חוטאים, לא -דנוכלפינו. מצ ית'

חלקו את קיים מלא הוא כביכול כל כך עד שאתנו את פניו מ מסתיר ה' ית'שלעתים  -מצדו ית' כלפינו

ה' ית' (. ריב"ל מדגיש שקשר האהבה בין הדוד לרעיה, בין קר בסופובברית )ועיינו בתהלים מ"ד, בעי

דוד והרעיה ל כך מהותי שעם כל ההפרעות וההפרות ההדדיות, בסופו של יום הכנסת ישראל, הוא כל

לעם  -שני הצדדיםלוהאהבה במקומה עומדת. הנקודה השנייה במימרא היא ההדדיות!  ,מעוניינים זה בזו

בכל קשר עמוק ובכל  .הדרך מסתבכת ומתערפלת , ולעיתיםזמנים של ריחוקישראל ואף לקב"ה יש 

חייבת  הבדידות והשוני מעבר לערפלמערכת יחסים יש זמנים של קירוב וריחוק, של הבנה ותסכול, אך 

 להיות שם אהבה ונאמנות.

והעבודה על וכאן המקום להזכיר שגם בפשוטו של מקרא נראה שהעיקר של מעמד הר סיני היה היראה 

, וחשיבותו של המעמד נשארה לנצח נצחים, למרות שבסופו של דבר העם לא בין ישראל לה' עצם הקשר

 קיבל שם את עשרת הדברות אלא רק את הקולות והברקים ושתי הדברות הראשונות, שעניינן האמונה.

הזכיר שני פסוקים, כ' בספר שמות, לא אמנע מל-ואף כי אין באפשרותי להאריך כאן בקריאת פרקים י"ט

 אחד לפני המעמד והאחר לאחריו:

ְמרּו לֶָּכם ֲעלֹות בָּהָּר ּוְנגֹעַּ ְבקָּצֵ   הּו ָָּּל הֵַֹֹּּגעַּ בָּהָּר מֹותְוִהְגבְַּלתָּ ֶאת הָּעָּם סִָּביב ֵלאמֹר ִהשָּ

 ...לֹא ִיְחֶיה יּומָּת: לֹא ִתגַּע בֹו יָּד ִָּי סָּקֹול ִיסֵָּקל אֹו יָּרֹה ִייֶָּרה ִאם ְבֵהמָּה ִאם ִאיׁש

עּו ֵׁשן וַּיְַּרא הָּעָּם וַּיָּנ ְוכָּל הָּעָּם רִֹאים ֶאת הַּּקֹולֹת ְוֶאת הַּלִַּפיִדם ְוֵאת קֹול הַּשֹפָּר ְוֶאת הָּהָּר עָּ 

נּו ְוִנְׁשמָּעָּה ְוַאל ְידַּבֵ  וַּיַּעְַּמדּו ֵמרָּחֹק: נּו ֱאלִֹהים ֶפן וַּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה דֵַּבר ַאתָּה ִעמָּ ר ִעמָּ

ה ֱאלִֹהים ּובֲַּעבּור ִתְהיֶ וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל הָּעָּם ַאל ִתירָּאּו ִָּי ְלבֲַּעבּור נַּסֹות ֶאְתֶכם בָּא הָּ  ּות:נָּמ

 ִיְרָאתֹו עַּל ְפֵניֶכם ְלִבְלִתי ֶתֱחטָּאּו:

 



 רצו ושוב
עמידה סטטית בתווך שיש בו תערובת טוב ורע או קרבה וריחוק, ב אין מדובר כאן  יותר: דויקבאופן מ

למעשה זהו מצב דינמי סוער שיש בו תנועה מהירה ותמידית בין עליה לירידה, בין זמנים שהנשמה מאירה 

 ומשתוקקת לקודש ומלאה בדבר ה' שבקרבה לבין זמנים של 'אין אלהי בקרבי', וכך ממשיך ריב"ל:

ור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים. כל דבור ודבואמר ריב"ל: 

הוציא הקדוש ברוך הוא  הרוח  דיבור שני להיכן הלך? וכיון שמדיבור ראשון נתמלא, 

 מאוצרותיו, והיה מעביר ראשון ראשון

 כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראלואמר ריב"ל: 

ומאחר שמדיבור ראשון יצתה      נפשי יצאה בדברו.( שיר השירים השנאמר: )

 ן, דיבור שני היאך קיבלו?  הוריד טל שעתיד להחיות בו  מתים, והחיה אותםנשמת

 

מצד אחד להתלהב  -תנועותלנו לדורות את ההכרח שבשתי ה תנועת הרצו ושוב שבמעמד הר סיני מסמנת

לשכוח את הגוף, העפר מן  גבוה, ומאידך, לאלקול האלוהי, לתת לנשמה את החירות לעלות ולהיפתח 

, אחרי הדיבר הראשון לא היה ולסגתהאדמה. ריב"ל מלמד שיש מהו חיוני והכרחי ביכולת הזו להרפות 

מקום לדיבר שני, אם אני חי חיים של 'הכל או לא כלום' אז אחרי 'אנכי ה' אלהיך' אין צורך ואין פניות 

, אבל אם התכלית והמציאות היא שבסופו של דבר אני יצאה בדברו''נפשי  -לשום דבר, כבר יצאה הנשמה

, 'אחזור לעצמי', והנשמה תרד ממרום התלהבותה אל הגוף המוטל למטה, הרי שהדיבור השני נחוץ ביותר

 וראוי להדגיש שלא רק הירידה היא אמתית, כנה ואותנטית, גם העלייה היא כזו.

 והגוף לכתחילה
רצו ושוב היא לא עניין שבדיעבד, כשהנשמה יורדת מלמד אותנו שתנועת ה בדרשתו ריב"לבנקודה זו 

ממרום מעלתה ואני שב אל הבשר, עם כל ירידתה וצמצומה הרי שדווקא בתנועתה זו היא מביאה לידי 

 :, כשם שיש ממדים בנפש שנבנים רק ממשבריםמימוש וגילוי את התורה, האמונה והדבקות

מרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו בשעה שעלה משה לואמר ריב"ל: 

של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה 

שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה 

 (שמות כ)כתיב בה  אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה... לבשר ודם?

אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן: למצרים ירדתם, לפרעה 

לא יהיה לך אלהים אחרים, בין  -השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה 

זכור את יום השבת לקדשו  -הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה? שוב מה כתיב בה 

לא תשא, משא ומתן  -שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה כלום אתם עושים מלאכה 

כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה  -יש ביניכם? שוב מה כתיב בה 

 לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם? 

קשור  אניבמצב של 'נשמה' וגדלות  לא רק בשר ודם. על מנת להופיע בחיילבוש גשמי ב התורה מתעטפת

לתורה, גם בזמן 'הירידה' והחזרה לאדמותי התורה והנשמה יכולים להיות שם איתי. היכולת הזו של 



הוויה של דינמית שמלווה אותו ברקע, דווקא היא תוצאה של התנועה ה למצוא ב'בשר' את התורההאדם 

 עולם גשמי.כולה התורה להתלבש ולהתקיים בישבתוכו  מקוםוירידה, יוצרים 'רצו ושוב', של עליה 

 ריב"ל מוסיף ומדגיש את העניין:

בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים ואמר ריב"ל: 

לאותיות. אמר לו:  משה, אין שלום בעירך? אמר לפניו: כלום יש עבד שנותן שלום לרבו? 

 ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת (בר  ידבמד)עזרני. מיד אמר לו: אמר לו: היה לך ל

ב"ה צריך סיוע קשל גילוי התורה בעולמו של 'ילוד אישה' מופיעה במימרא זו באופן מובלט, ה התכלית

מסמלים את התושב"ע ואפשר שהם מסמלים את ההתפרטות של היסודות  מהאדם. אפשר שהתגים

לעלות להר סיני ולרדת ממנו, האדם זוהי מלאכתו של אם כך או כך, הרוחניים למעשים חומריים מרובים, 

  את זה רק ילוד אישה יכול לעשות.

רא נוספת שמדברת על הענווה. חשוב לציין שבין שתי האמירות הללו של ריב"ל על יתרון האדם יש מימ

 כדי להדגיש שאפשרות הפעולה של האדם במרחב שנפתח לו בין הנשמה לגוף תלויה בענווה תמידיתאולי 

 ובעדינות:

בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו: רבונו של עולם, תורה 

חזר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, .. היכן היא? אמר לו: נתתיה לארץ.

חיפשתי בכל הארץ  ולא מצאתיה. אמר לו: לך אצל בן עמרם. הלך אצל משה, אמר לו: 

ברוך הוא היכן היא? אמר לו:  וכי מה אני שנתן לי הקדוש ברוך תורה שנתן לך הקדוש 

הוא תורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, בדאי אתה? אמר לפניו: רבונו של  

אמר -עולם, חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום. אני אחזיק טובה לעצמי? 

 ...על שמךתקרא  -לו הקדוש ברוך הוא למשה: הואיל ומיעטת עצמך 

 

מסעו של רבי יהושע בן לוי מעביר אותנו במספר תחנות, תחילה הוא מעמיד במרכז את האהבה 

מטה, תנועה -שמתקיימת מעבר למשברים, בהמשך הוא חושף את התנועה של 'רצו ושוב', של מעלה

 שמתאפשרת הודות להוויה של האהבה והנאמנות. לבסוף, מתוך חיבור היסודות הללו מלמד ריב"ל

 שהעבודה הזו היא לכתחילה, ושבתנועה הזו של עליה וירידה לסירוגין טמונה ברכה ותיקון גדול.

 

 


