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 של הגבול תיוגבולו

 

ָמה" במלים יחידאיות אלו מתואר  בּול ֵקדְּ ַאִּויֶתם ָלֶכם ִלגְּ ִהתְּ ָתאּו ָלֶכם... וְּ בּול ָצפֹון... תְּ "גְּ

אותי כאן,  תעסיק גבולותה של הגיאוגרפיהלא בפרשתנו הציווי לסמן את גבולות ארץ ישראל. 

המקשר  מתוחכם פוליטי-תרבותישיח בינינו התפתח  רונותבשנים האחאלא עצם מושג הגבול. 

משתקף  למדינהקיומם של גבולות -אי: נוצר . מיתוס חדשלאתיקה פוליטיים בין גבולות

, כשנקודת מיתוס זהעל להעלות מספר הרהורים אנסה  הידרדרות המוסרית של החברה.ב

 רעיון הגבול.  שלהקבלית תפיסה המוצא שלי תהיה ה

 .מוחשיים סמליםוב מופשטים מושגיםהקבלה בתורת את רעיונותיה משתמשת כדי לבטא 

כאן אני להתייחס מבקש מביניהן . הספירותהקלאסית שבה היא מערכת מערכת הסמלים 

ברורה. חסד  אלה המשמעות הרגילה של מושגיםחסד וגבורה. שבה, לאחד הצמדים היסודיים 

סכנות,  מוללעמוד  הכוח, על פי המקובליםרושה פי , לעומת זאת,נתינה, חנינה. גבורה פירושו

כדי מופשטת יותר. משמעות מובנים אלה, מצויה מאחורי אולם . , העונשהדין הנוקב את ההר

 מתגלית מתמשך עד לאינסוף. או אז,כישר ההולך ו, חסדאת הלעצמנו ה נתאר להמחיש

, הגבול גבולרושה פיעוצרת שאיפה זאת אל האינסופי. הגבורה הנקודה  , הקובעתהגבורה

בו הבורא, כביכול, קבע קודם, הצמצום, נסתר גבול זה משתקף  גבול. בהמגביל את החסד

מצאנו כך בשפתה הציורית של האגדה. קבלו ביטוי  רעיונות אלוהמקובלים גבול לעצמו. לפי 

ששמים וארץ  – נראה בשמו של ר' אליעזר בן הורקנוסכ – במדרש )תנחומא חיי שרה, ג(

", כיקום המתפשט בעקבות המפץ הגדול, ו והיו הולכין ומתמתחין עד סוף כל העולמים"נברא

: (, א)בראשית יז הקודש אחד משמותלפירוש חדש כך גילינו מתוך ". אלא שאמר להם די"

 מקורו של הגבול. הוא  זהו, '!'דישאמרתי לעולם די".  ?ַדי-ַדי. מהו שַ -ל שַ -"ֲאִני ֵא 

לשים גבול לרשעות ולפשע, והנה ' אמורה גבורה'היינת את הקבלה. מאפה מפתיעה תפיסה

אכן, חייבים אנו לנתינה, לחנינה, לטוב הבלתי מוגבל והבלתי שקול.  ,גבול לחסדהיא שמה גם 

, 'תפארת' המציינת שמעליהןלספירה  להגיעמתוך כך , ובין חסד לגבורה להגיע לשיווי משקל

מה שמותר  יםהקובע גבולות לשרטטך משמעותו חינוהרחמים האמיתיים. , את הרחמים

 לפניך אזור סכנה. לחסד, די! לומריש והגבורה חייבת . ולסלחנות גם גבולות לחסד ,ואסור

זאת, אלא שהוא בחר בגבול אחר, לא מעין גם המקרא משתמש במטפורה  ?גבול ומוסר

בּול " מדבר על ירמיהו )ה, כב(. עצמיתהמוסרית השליטה החובת את כדי לסמל פוליטי,  חֹול גְּ

הּו".  ,ַלָים ֶרנְּ לֹא ַיַעבְּ לֹא יּוָכלּולא הצלחה למנסים ל גלי היםָחק עֹוָלם וְּ ָגֲעשּו וְּ  ,פרוץ גבול זה "ַוִיתְּ

הּו" ֻרנְּ לֹא ַיַעבְּ ָהמּו ַגָליו וְּ האדם, בני  לא כך .על הגבולותשומרים גלי הים למרות הצונאמי, . וְּ



הידוע לנו המושג ָסרּו ַוֵיֵלכּו", הגדרה מופלאה של 'סֹוֵרר ּומֹוֶרה', , סֹוֵרר ּומֹוֶרהאשר להם "

חינוך נהיגה. , בשכרות ובואינו יודע גבולות זהו הבן הפורץ מחסומים .)כא, יח( מספר דברים

  ?מורה 'סֹוֵרר ּומֹוֶרה'ואולי יש ? גבולותיהםהורים שומרים על הפירושו קביעת גבולות. האם 

-מטפורה נפלאה על הגבול שבין בניהיא  מדינותהגבול בין ראינו ש לגבול? תוהאם יש גבול

גם על מושג אלא ש. וולתאוותי ומחסום ליצריהמחייב אדם כלפי עצמו, ה הגבולעל ו אדם

ֵכי הגבול נאמרו דבריו של הושע )יד, י(: " ָשִרים ַדרְּ לּו ָבם ה'יְּ ִעים ִיָכשְּ כּו ָבם ּופשְּ ַצִדִקים ֵילְּ ". וְּ

 פעמים רבותאנו בפוליטיקה. ושוב . להיהפך מטוב לרע עלולים, ודברים עצמם אותם דרכים

לרשעות ו, כלפי פנים, נגד האנושות לפשעים מחסה, מחסה חוקילחסום ממהגבול הופך  מדי,

המוסדות הניסיונות להתגבר על כך על ידי  .כלפי חוץ משחית-ובני משחית-כלי נהיכמה

גם היא בבחינת ה זו, . תופע, ומי כמונו עדים לכךינטרסים ובעוולות, נגועים באהבינלאומיים

בין הלב גבול השאיננו מחסום אלא מחסה. זהו  גבולבתוך האדם עצמו, יש ,שהרי מטפורה

 רמיהושילעיל ראינו לבין מה שהוא מכריז כמטרותיו. של האדם,  פה, בין כוונותיו הנסתרותל

" ָעֹקב ַהֵלב ִמֹכל" :ביתר שאת מדגישהוא )יז, ט( מקום אחר ב. "סֹוֵרר ּומֹוֶרה"הלב, כמדבר על 

ָאנֻשמלא מרמה, "הוא הלב,  חסר יושר – ִמי מחלתו המוסרית, אנושה. " ,הצביעותהּוא",  וְּ

 ָעֹקבה. הלב ברורה לעיןהצביעות נראה לי שבעולמנו,  ?את הערמה שבלבויכיר ", מי ידע ֵיָדֶעּנּו

ן הוא מוכבצביעות ושקר, המוסר, ו לשפת 'נפט'רגם טיה, יודע לתלבה של הדיפלומ, ָאנֻשוה

 להעלים עין מהעוולות והרשע שבעולם. 

אֵ די מקבל רובד נוסף של משמעות ב-השם ש ַדי ִיֵתן ָלֶכם -ל שַ -ברכת יעקב לבניו )מג, יד(: "וְּ

מי שאמר ": ברכה זאתבנפשו של יעקב אבינו באומרו המסתתר את ַרֲחִמים". החכמים פענחו 

דברים אלה ורמזים אחרים שהבאנו לעיל מהדהדים באחת ". לעולם די יאמר לצרותי די

ל -א" מתפילותיו של רבי נתן, תלמידו וסופרו של ר' נחמן מברסלב )ליקוטי תפילות ח"א, פא(: 

ר א, הוא יגעודי יתן לי רחמים. האומר לעולמו די, יאמר לצרותי די. האומר לים עד פה תב-ש

באמת ... הרע שלי ובכל הרודפים אותי שיסתלקו ממני ויתבטלו ממני, ויניחוני לעבדוביצר 

 .."שע, בהשקט ובטחה תהיה גבורתי.וויובלב שלם, בשובה ונחת א


