חשיבות התנועה בחיים
מקצוע :מחשבת ישראל
נושא :רצון לצמיחה
כיתה :תיכון

פתיחה :לימוד מדרש המלאכים ומשה
נקרא עם התלמידים את דברי המדרש במסכת שבת :אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב“ה
רבונו של עולם מה לילוד אשה ביננו? אמר להם לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשעה מאות שבעים וארבעה דורות
קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? ”מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה‘ אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה
הודך על השמים“ אמר לו הקב“ה למשה :החזיר להן תשובה ,אמר לפניו :רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם .אמר לו:
אחוז בכסא כבודי והחזר להן תשובה ]…[ אמר לפניו :רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה? ”אנכי ה‘ אלוקיך אשר הוצאתיך
מארץ מצרים“ אמר להן :למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם? שוב מה כתוב בה” :לא יהיה לך אלהים אחרים“ בין
עמים אתם שרויים שעובדים עבודת גילולים? שוב מה כתיב בה” :זכור את יום השבת לקדשו“ כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים
שבות? שוב מה כתיב בה” :לא תשא“ משא ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה” :כבד את אביך ואת אמך“ אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב
בה” :לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנב “ קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקב“ה שנאמר” :ה‘ אדוננו מה אדיר שמך בכל
הארץ“ ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב .מיד כל כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר” :עלית למרום שבית שבי לקחת
מתנות באדם“ בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות ,אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר” :ויתן את הקטורת ויכפר על העם“ ואומר ויעמד בין
המתים ובין החיים“ )בבלי ,שבת פ“ח עמוד ב -פ“ט עמוד א( נשאל :למה מתנגדים המלאכים? מדוע? מהי תשובתו של משה? מהי
משמעות הדבר שקוראים למשה לבסוף ”אדם“?

מפגש :לימוד דברי ר' צדוק הכהן מלובלין
נעמיק את הבנת ההבדל בין המלאכים לבני האדם בעזרת דברי ר‘ צדוק הכהן מלובלין” :ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה“ )זכריה ג ,ז(
וזה ההבדל בין מלאך לאדם ,דמלאך נקרא עומד ,שעומד תמיד במדרגה אחת מה שאין כן האדם צריך להיות הולך במעלה תמיד ממדרגה
למדרגה עד שמשלים עצמו ומגיע אל בית עולמו .וזה שאמר ’וילך משה‘ ,דמשה רבינו עליו השלום היה הולך תמיד במעלה ממדרגה
למדרגה) .דברי סופרים לר‘ צדוק הכהן ,ליקוטי אמרים אות יג( נשאל את התלמידים :מה ההבדל בין מלאך לאדם על פי הנ“ל? כיצד
לדעתכם האדם עולה ממדרגה למדרגה? נקרא את המשך הדברים :עד שבא אל מדרגה זו שאמר ’לא אוכל עוד לצאת ולבא‘ היינו דכל שלא
יוכל עוד לצאת ,לנפול ממדרגתו ,על ידי זה לא יוכל לבא עוד למדרגה למעלה הימנו גם כן ,וכמו שנאמר ’כי שבע יפול צדיק וקם‘ ,והיינו
שעל ידי הירידה חס וחלילה ,על ידי זה מתגבר עוד בחילא יתיר וקם ,ואז הוא נקרא ’הולך‘ אבל כל שלא יוכל לצאת עוד לא יוכל לבא גם כן,
וכן צריך כל אדם להיות הולך תמיד“ .נשאל :כיצד מפרש ר‘ צדוק את המילים ”לצאת“” ,ולבוא“? לאיזו מדרגה הגיע משה? על פי הדברים,

מה לדעתכם מבקש משה לאחר שהגיע למדרגה המתוארת? מדברי ר‘ צדוק הכהן מלובלין ניתן להבין כי מהותו של האדם היא התנועה
בחיים ,העלייה והירידה ,הנפילה והקימה .תנועה זו נמשכת עד לסוף חיי כל אחד .משה מגיע למדרגה גבוהה כלכך שאיננו יכול עוד לרדת
ממנה ,וברגע שרואה משה שתנועתו הגיעה לעצירה ,הוא יודע שחייו מתקרבים לסיומם.

התבוננות :קריאת שיר ודיון
נקרא את מילות השיר של לאה גולדברג :למדני אלוהי  /לאה גולדברג לַמְּדֵנִי ,אֱלֹהַי ,בָּרֵך וְהִתְפַּלֵּל עַל סוֹד עָלֶה קָמֵל ,עַל נֹגַהּ פְּרִי בָּשֵׁל ,עַל
הַחֵרוּת הַזֹּאת :לִרְאוֹת ,לָחוּשׁ ,לִנְשֹׁם ,לָדַעַת ,לְיַחֵל ,לְהִכָּשֵׁל .לַמֵּד אֶת שִׂפְתוֹתַי בְּרָכָה וְשִׁיר הַלֵּל בְּהִתְחַדֵּשׁ זְמַנְּךָ עִם בֹּקֶר וְעִם לֵיל ,לְבַל יִהְיֶה
יוֹמִי הַיּוֹם כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם .לְבַל יִהְיֶה עָלַי יוֹמִי הֶרְגֵּל .נשאל את התלמידים :מה מבקשת המשוררת ללמוד? על אילו דברים יש לברך
ולהתפלל? על אילו דברים נוספים הייתם מבקשים לברך ולהתפלל? ממה חוששת המשוררת? האם גם אתם חושבים שיש בעיה ש“היום“
יהיה ”כתמול שלשום“? נעמיק את הדיון בעזרת דברי ר‘ מנדל מקוסוב :מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום? מדוע לא בא? מפני שהננו
היום כמו שהננו אתמול נדון עם התלמידים בשאלה :מהי חשיבותו הגדולה של שינוי היום לעומת אתמול?

הפנמה :קריאת מאמר
נבקש מהתלמידים לקרוא את דברי המאמר ”המבט הנכון“ מתוך עיתון ’משפחה‘ ,אודות צורת הסתכלותם של ילדים על החיים :במסגרת
חיי המתנהלים נכון לעכשיו בחיק חבורת ילדים מקסימים במגוון גילאים הגעתי אל המסקנה הבאה ! הם עוד לא התקלקלו והבראשיתיות
הטהורה עוד מעפעפת בדמם הצעיר .זה לא שאין להם קשיים ,תמיד התנגדתי בתוקף לכל דברי אלה שמציירים את הילדות כמחוז קסום
וחסר דאגות אין זה כך .לילדים ישנם דאגות לא פחות מאשר לנו ואולי אף יותר .הם קטנים ,הם תלותיים ,הם ברוב חסרי אונים ואינם
מסוגלים לעזור לעצמם .הכול גבוה מדי או רחוק מידי בשבילם והם רוב הזמן צריכים להיראות  .כמו למשל בהורדת בגדי חורף  .יש אנשים
שיש להם בבית מספיק ארונות }ומספיק חדרים בשביל הארונות הללו { כדי לאחסן את בגדי החורף גם בקיץ בהישג יד .אח… ..מה הם
מפסידים ! אני עוד זוכרת את עצמי ילדה קטנה עומדת בהתרגשות למרגלות סולם המתכת המשופשף שלנו בעוד אימי נוברת אי שם
במדפי הארון העליונים ומטילה ארצה שקיות ארוזות בקפידה .אנו הילדים הינו מתנפלים על כל שקית כזו כאילו יש בה זהב ולא הועילו
אזהרותיה של אימא ממרומי הסולם .היום אני עומדת בעצמי על הסולם וילדי שלי עומדים אי שם למטה ששים ושמחים על כל שקית
שאני משליכה מלמעלה ולא מעילות כל אזהרותיי … רגע מי אמר שלהוריד בגדי חורף זה עבודה מעצבנת? הי חבר‘ה! כן ,אתם שגדלתם
ונטשתם את הילד שבתוככם ,התעוררו .איזה כייף זה לפגוש בבגדי החורף אחרי למעלה מחצי שנה שלא פגשנו אותם כי הם ישנו כמו
דובים במרומי הארון ! השקיות שסדרתי ברוב עמל בתחילת הקיץ החולף נפתחות לקול מצהלות הילדים ותוכנן נפוץ לכל עבר .כל בגד
משנה את ייעודו :הגרביונים הופכים לכובעי ליצן בעלי שני קצוות מתנופפים ,הסוודרים הופכים למכנסיים לפחות לזמן מה ,והמעילים הם
בכלל אוהלים אשר תחתיהם מצטופפים כל אנשי השבט הקופאים מקור  .אחר כך כולם נרגעים ואני מנסה להשליט מעט סדר ” .עכשיו
מודדים !“ אני מכריזה ומחלקת את הבגדים המתאימים לכל ילד ” .היי אימא ,המעיל שלי קטן עלי!“ מכריז הבן הגדול בעליצות “ מה אימא
מעילים ששוכבים בארון מתקטנים ?“ מבררת אחותו ”לא מסבירה הגדולה יותר בחשיבות ”אנחנו פשוט גדלנו ” אהה…זהו ,רואים שהיא
מתחילה להיכנס לעולם של המבוגרים .אותם מבוגרים חסרי דמיון שחושבים שאנחנו פשוט גדלנו ולא הבגדים הם אלו שהתקטנו .אותם
מבוגרים החושבים שהרכבת היא זו שנוסעת ולא העצים והעמודים שלצידי הדרך .או קחו למשל את הגשם הראשון .אני כבר מריחה אותו
בלילה ומתחילה לחפש בהיסטריה את המטריות .אחרי חיפוש מייגע אני מגלה שאחת קרועה ,השניה לא נפתחת והשלישית הלכה
לאיבוד .אבל את הילדים שלי לא מעסיקות זוטות שכאלה הם מתעוררים להם בבוקר ,וכשהם מגלים את הגשם הם מזנקים כולם בבת
אחת ונדבקים אל זגוגיות החלונות ” .אימא ! תראי השמיים בוכים“ זועק הקטן” .ואיפה השמש ? היא מתחבאת !“ “ אז אולי בכלל לילה
עכשיו .אולי באמת ? אח“כ הם עוקבים אחרי הטיפות ועורכים ביניהם תחרות .כמו אתו ילד שערך תחרות בין הטיפות רות ומרים באותו
שיר ילדים ישן שלמדנו במסלול לספרות בסמינר  .וזה מזכיר לי את אותה פעם שצינור הפליטה של מכונת הכביסה שלנו הוסט ממקומו בלי
כוונה וכל מֵי השטיפה המקציפים הציפו את מרפסת השירות וממנה עברו אל המטבח ואל חדר הכביסה כשהם מאיימים להציף את הבית
כולו .מבוהלת אצתי בתזזיתיות לכל עבר מנסה להשתלט על השיטפון בעזרת מגב ומטלית ריצפה .אבל הילדים ראו שם משהו אחר” :הי
הים הגיע אלינו הביתה !“ הם התרוננו וטרם הספקתי למחות הם כבר חלצו את הנעליים }משהו בכל זאת הצלחתי להכניס להם לראש…{

והחלו משכשכים בהתלהבות בין בועות הסבון .או שמא עלי להיזכר באותה פעם שילדי קרא לי בהתלהבות מן המטבח וכשבאתי חשכו
עיני :פירורי עוגה שהתפזרו על הארץ וטרם הספקתי לאספם משכו אליהם נחיל של נמלים ,הנמלים התרוצצו כה וכה כשהן אוספות את
הפירורים בעמלנות .באנחה קלה פניתי ליטול את המטאטא למקומו אולם אז נעצרה ידי באוויר .מבטי נפל על הילד שלי כשכרע על ברכיו
בסמוך ראשו ,רכון ועיניו עוקבות בהתפעלות אחרי היצורונים הזערערים המתרוצצים על הארץ ..תראי אימא יש כאן משפחה שלימה! זה
האבא  ,הוא סוחב את הפירור הכי גדול וזו האימא את רואה? ויש להם שתי ילדות!“ הוא המשיך לתאר את המשפחולוגיה הנמלית ואני
הותרתי את המטאטא במקומו ורכנתי לצידו .מגלה פתאום שלשתי הילדות יש סרט ורוד על הראש ושהן נותנות יד אחת לשניה… .זה
היה אחד מאותם רגעים מופלאים שבהם אני מבינה פתאום מה אנו המבוגרים מפסידים .במו ידינו אנחנו מקלקלים לעצמנו את היופי של
החיים כי נמלים מתרוצצות זהו אכן מחזה שראוי להביט בו ,ומים שבורחים ממכונת כביסה הם בעצם ים שבא לבקר ,להוריד בגדי חורף זה
לא מטלה אלה חוויה שנתית מלבבת ,וגשם שיורד זוהי תחרות המונית של טיפות זהו המבט הנכון .רבותיי ככה צריך להסתכל על החיים
ואז הכול יראה אחרת .נשאל את התלמידים :לפי האמור ,מה מיוחד בנקודת המבט הילדותית? מה מפסידים המבוגרים בצורת ראייתם?
מה אתם מרגישים יותר ,מבוגרים או ילדים? לסיום ,נבקש מהתלמידים לספר על מצבים בהם נכון לאמץ את צורת הסתכלות של ילדים
ולחשוב על דרכים בהם ניתן להתחדש ולהשתנות מיום ליום.

אסיף:
פתחנו בדברי המדרש המתאר את הויכוח בין המלאכים למשה על מסירת התורה לבני אדם .למדנו מדברי ר‘ צדוק על ייחודיותו של האדם
על פני המלאך ביכולתו להשתנות ללא הרף ,בין בעליית מדרגה ובין בנפילה ממנה .לאור שירה של לאה גולדברג דנו בחשיבות השינוי
היומיומי ,ולבסוף ראינו כיצד ראיית העולם כילד מסייעת ליצירת תנועה וחידוש בחיינו.
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