אתמול ,ליל תשעה באב ,זכינו לחוויה מאוד מיוחדת.
עלינו  -חבורה מקסימה של כמעט ארבעים אישה ואיש  -לעיר הקודש  -עיר הבירה,
העיר שחוברה ,העיר המפולגת ,העיר המסוכסכת ,העיר הקסומה  -ירושלים.
תחנה ראשונה הייתה בהר הצופים ,שם חברנו אל הקהילה המסורתית מרעננה ,כדי
לראות ולחוות את העיר העתיקה מרחוק .שרנו "מעל פסגת הר הצופים" ושירים
נוספים ,שמענו סיפורים ,וסעדנו את הסעודה המפסקת .אמנם רוב החבורה לא צמה,
אבל זו הייתה הזדמנות נהדרת לאכול...
כשהשמש שקעה וצבעה את העיר בזהב )ונשלפו כל המצלמות( ,עשינו את דרכינו אל
העיר העתיקה.
בעוד ההמונים נוהרים אל הכותל "הרגיל" ,אנחנו עשינו את פעמינו אל הכותל השוויוני
 שנקרא היום "עזרת ישראל"  -שהוא לדעתי החלק היפה ביותר בקיר התמך המערבישל הר הבית )הלא הוא הכותל המערבי( .יחד עם עוד מאות אנשים מכל הזרמים -
חילונים ,רפורמים ,מסורתיים-קונסרבטיבים ,ואורתודוקסים  -ישבנו על הארץ ושמענו
שיעור מקסים ואנושי מפיה של חברת הכנסת לשעבר רות קלדרון .התפללנו תפילת
ערבית ,ואז ירדנו כעשרים מדרגות ,מהרחבה אל הרחוב העתיק )בן  2050שנה
לערך( ,ושם התיישבנו  -כאלף איש להערכתי  -לקרוא את מגילת איכה.
הייתה לי זכות גדולה לתת שיעור מקדים )מצורף בהמשך( ,וצללנו אל נבכי המגילה.
לאחר קריאת המגילה שתי זמרות מדהימות  -עלמה זהר ואפרת אלפרט  -שרו קינות
לתשעה באב.
אחרי שירת התקווה טיפסנו לאיטנו אל האוטובוס שחיכה לנו בשער ציון.
היה ערבב קסום .מסתבר שאפשר להתקיים בדו-קיום אם באמת רוצים  -יהודים מכל
הזרמים ,אבל לא רק .בשלב מסוים בקריאת מגילת איכה החל המואזין שמעלינו
לקרוא למתפללים המוסלמים לתפילה .השילוב שבין קריאת המגילה ,לקולות המואזין,
והאבנים העתיקות והקרירות שעליהן ישבנו ,נתנו תחושה ש… שאפשר .שאפשר גם
אחרת.
תודה לאביבה שארגנה את הלוגיסטיקה ואת ההרשמה ואת התיאום מול כולם.
ולתנועה המסורתית שארגנה את המעמד ומימנה את האוטובוס.

התבקשתי לשתף בדרשה שנשאתי .הנה היא לפניכם.

נהוג שבתשעה באב לא לומדים תורה .הסיבה לכך היא שהתורה היא מקור של אור,
ותשעה באב הוא יום של חושך .לכן לא נהוג לומר דברי תורה ,ולא נהוג לצטט
טקסטים תורניים .אבל כן מותר לדבר… ובעיקר מותר ,רצוי ,ואפילו צריך לעשות
חשבון נפש.
מופלא בעיניי שבזיכרון הקולקטיבי ,חורבן שני בתי המקדש לא נזקף לגנותו של אף
אויב .כלומר ,הבבלים החריבו את בית המקדש הראשון והרומאים את השני ,על כך
מסכימים כולם .שתי האימפריות הללו נתפסות כשליחיו של הקדוש ברוך הוא במימוש
תכניתו הגדולה .במקרה של בית המקדש השני ,האגדה מספרת שנירון ,הקיסר
הרומי ,נרתע מלהיות זה שיחריב את בית המקדש ,ועושה הכל כדי לשנות את רוע
הגזירה .אך לשווא.
כבר שלושה שבועות ,וביתר שאת הערב ומחר ,כלם מדקלמים את הפזמון החוזר:
"בגלל שנאת חינם חרב בית המקדש" .ואז כולם מהנהנים בהסכמה ,ומביטים,
מודאגים ,על המציאות הנוכחית ,ומבינים שדבר לא השתנה ,השנאה לא שוככת .כולנו
תוהים ,האם אנו ניצבים ,חס וחלילה ,בפני חורבן ביתנו השלישי.
אנחנו יושבים כאן היום באיזור שכיכב בכותרות השנאה בשנים האחרונות .קשת
רובינסון ,הכותל השוויוני ,הכותל הפלורליסטי ,עזרת ישראל  -בשמותיו השונים  -הוא
מקום יפהפה .לעניות דעתי הוא הרבה יותר קסום ,שלא לדבר על אותנטי ,מהרחבה
"ההיא" .אבל הנה אני כבר נופל במלכודת ההשוואה...
השיחה על שנאת חינם שחוקה ומותשת .אנחנו "חוגגים" סביב השיחה הזאת כל כך
הרבה שנים .מדברים ,אבל לא באמת לומדים ממנה דבר .עובדה ,דבר לא השתנה!!!
אז אני רוצה היום לדבר עוד פעם על שנאת חינם… .אבל הפעם מזווית שונה .כלומר,
אני חושב שהיא שונה ,אבל אולי גם היא שחוקה כמו הזוויות המוכרות יותר .אני לא
מתיימר לחדש ,אני רק רוצה לראות האם אפשר באמת לשבור את מעגל השנאה
שאנחנו כלואים בו כבר אלפי שנים.

הבעיה המרכזית בשיח על שנאת חינם ,היא שכל מחנה רואה במחנה היריב את הצד
השונא .הם לא פלורליסטים .הם לא מקבלים אותנו .הם אומרים עלינו דברים נוראיים.
הם ממדרים אותנו .הם .הם .הם.
כך בדרך כלל נשמעת השיחה על שנאת חינם ,וזה אך טבעי .כל אחד חייב לראות את
עצמו נקי וטהור ,אחרת איך יחיה עם עצמו? איך יביט על עצמו במראה כל בוקר?
אבל ,כל עוד השיחה על שנאת חינם עוסקת בשנאתו של האחר ,לא תהיה גאולה ולא
ישתנה דבר במעגל השנאה.
תשעה באב הוא יום של חשבון נפש .חשבון נפש לא עושים על/אודות מישהו אחר ,גם
לא "על החברה הישראלית" .אמירות כמו "החברה הישראלית צריכה לעשות חשבון
נפש" ,או "הממשלה צריכה לעשות חשבון נפש" ,הן אמירות עקרות שאין להן כל
תוחלת .חשבון נפש עושה כל אחד עם עצמו  -האדם עם עצמו .גם בארגון או בחברה -
אם האצבע מופנית כלפי העומד בראשה ,שוב לא עשינו חשבון נפש .המנהיג יעשה
את חשבון הנפש שלו ,וכל אחד מאיתנו יעשה את שלו.
התרגלנו להפנות אצבע מאשימה ולהפנות את האחריות החוצה ,אבל הדרישה
מהאחר שיערוך את חשבון הנפש היא כל כך מופרכת ,שמפתיע אותי שאנחנו
ממשיכים לעשות זאת ,פעם אחר פעם ,מחלוקת אחרי מחלוקת.
כולנו באנו מבתים ערכיים ,רבים מאיתנו בוגרי תנועות נוער ומערכות חינוך שדיברו
הרבה על אחריות אישית .אבל ערכים לעולם אינם נרכשים על ידי מילים ,אלא על ידי
דוגמה אישית .ההתנהגות שלנו בעניין זה עומדת בסתירה גמורה למילים .הפער בין
מילים להתנהגות מעצימה עוד יותר את הבלבול ואת התעתוע .אנחנו חושבים שאנחנו
חפים מהפניית האצבע המאשימה ,בטוחים שאנחנו  -לעומת הצד השני  -לוקחים
אחריות מלאה .אבל בפועל ,דור בא ודור הולך ,ואנחנו ממשיכים להעביר את האצבע
הלא-קדושה הזאת לדור הבא.
האם אנחנו נצליח לשבור את המעגל הזה? האם אני אצליח לשבור את המעגל
הזה???
לפני שנתקדם בשיחה ,חשוב לי להזהיר ממלכודת אופיינית .רבים מאיתנו נופלים
במלכודת הזאת והיא חמקמקה וערמומית :ההפך מהאשמת האחר וזריקת אחריות
איננה האשמה עצמית והלקאה עצמית! גם הלקאה עצמית היא הפניית אצבע

מאשימה! אין להלקאה עצמית כל ערך! בסופו של יום ,זה לא באמת משנה אם מפנים
את האצבע המאשימה אל עבר האחר או אל עבר עצמנו.
התנועה המסורתית חרתה על דגלה את ערך הפלורליזם .בצדק רב אנחנו טוענים
שלא אנחנו המצאנו את הדגל הזה ,והוא לא קשור לא למודרנה וגם לא
לפוסט-מודרנה .האבן עזרא במאה השתיים עשרה לספירה היה הראשון שזיקק את
הביטוי "שבעים פנים לתורה" ,אבל הרעיון המופלא הזה היה קיים הרבה לפני .הוא
מונח בתשתית הרעיונית של היהדות הרבנית ,של "אלו ואלו דברי אלוהים חיים".
"שבעים פנים לתורה" נובע מהתפיסה התאולוגית שהאלוקות היא אינסופית ,והיא
מתגשמת בעולם הגשמי באינסוף פנים.
פלורליזם ,או שבעים פנים לתורה ,מחייב אותנו ללמוד לקבל  -באמת לקבל  -הן את
האחר והן את עצמנו ,כפנים השונות של הבורא .קבלת האחר אינה דורשת הסכמה
לדרכו ,אבל היא כן מצפה מאיתנו להכיר באחר כאחד המופעים האינסופיים של
הבורא .זה נכון גם לגבי קבלה עצמית .ולכן הלקאה עצמית ,ביקורת עצמית ואשמה
עצמית כמוהן כהאשמת האחר ,ובמידה מסוימת אף חמורות ממנה.
בצדק רב תגידו ,אין לנו בעיה לקבל את האחר ,אבל מה עלינו לעשות כשהאחר אינו
מוכן לקבל אותי ,או אותנו?
אז לפני שנגיע לשאלה החשובה הזאת ,בואו נבדוק את הרישא של האמירה שלנו:
האם באמת אנחנו מוכנים לקבל את האחר???
אדבר בעד עצמי .כשאני חולף על פני השכונה החרדית בזכרון יעקב ,אודה ואתוודה,
עולות בי מחשבות מאוד שיפוטיות :איך הם זכו בנדל"ן המדהים הזה עם הנוף היפה
ביותר במושבה? הם לא עובדים ,לא משרתים בצבא ,ולא משלמים ארנונה לקופת
המושבה שלי .אני וחברי ,במיסים ובארנונה שאנו משלמים מקיימים אותם ,ואז הם
עוד מפעילים את הכוחות הפוליטיים האדירים שלהם למדר אותנו ולצמצם את
התמיכה של הרשויות בנו… וכשאני חושב על כך ,אני מתמלא זעם עצור!
וגם כשאני מבקר בבית כנסת רפורמי  -מביך אותי מאוד להודות בכך כאן הערב  -איך
בעבר עלו בי קולות מאוד שיפוטיים ,על התאולוגיה ,על התפילה ,על כלי הנגינה….

וכשאני מסתובב ברחובות המושבה שלנו בשבת ,ורואה את המדרחוב שוקק חיים,
אנשים קונים ,ריחות של מנגל מהמסעדות ,אני מוצא את עצמי מצקצק בלשוני :ככה
נראה יום המנוחה? מה עם המלצרים שלא זוכים לנוח? מה ,אתם לא יכולים להימנע
מקניות יום אחד בשבוע….
ואני תוהה :מה זו הביקורת הזאת??? מהי השיפוטיות הזאת??? הרי גם בתוך
המשפחה שלי  -הגרעינית והמורחבת  -המגוון היהודי כל כך גדול.
כבר למדתי מזמן וזה בודאי לא חידוש גדול  -ששיפוטיות היא כמעט תמיד רגש
המכסה על פחד וחוסר בטחון!
האם דרכי נכונה? האם היא אותנטית? האם הצדק איתי? האם אלוהים איתי?
האחר מציב בפני מראה .במראה אני לא רואה את עצמי .במראה אני רואה את
השיפוטיות שיש לי כלפי עצמי .דרך החיים החרדית ,למשל ,מציבה בפני את השאלה:
האם גם היהדות שלי רצינית? האם גם המחויבות הדתית שלי מספיקה? האם היהדות
שלי אותנטית? השאלות האלו קשות! אני לא בטוח כלל וכלל שיש לי תשובות
מספקות ,ולכן אני מעדיף לא להתמודד איתן .הרבה יותר קל להדוף את השיפוטיות
העצמית הזאת ,על ידי הפניית אצבע מאשימה כלפי האחר.
גם דרך החיים החילונית מציבה בפני שאלות קשות :האם אני לא מפסיד משהו בכך
שקיבלתי על עצמי עול מצוות? במוצאי שבת אני תמיד רואה בווטצאפ המשפחתי כיצד
אחי ואחיותיי בילו את השבת ביחד ,נסעו ,טיילו ,סעדו ונהנו ממפגשים משפחתיים
נהדרים ,בזמן שאני כיתתי את רגליי אל בית הכנסת ,ומנעתי מעצמי כל מיני מלאכות
ובילויים .האם באמת היה לי עונג שבת? האם באמת השבת שלי טובה יותר
משלהם??? אלו שאלות מערערות! הרבה יותר קל להדוף את האיום הזה ,על ידי
הפניית אצבע מאשימה ומלגלגת כלפי החילונים שלא יכולים  -כביכול  -בלי יום אחד
של קניות ,בילויים ומסכים.
האצבע המופנית כלפי האחר ,והטון השיפוטי המתלווה אליה ,הם הדרך שלנו להגן על
השבריריות שלנו ,על הבחירות שעשינו בשלב מסוים בחיינו ,או שאולי עשו בשבילנו
ואנחנו לא לגמרי בטוחים בצדקת דרכנו!
קשה להיות לא-צודקים! ערעור הודאות שלנו הוא בלתי נסבל! האחר מאתגר בדיוק
את מקום הספקות שבנו .וכשאנו רואים את האחר ,שמבחוץ נראה כל כל כך בטוח

בעצמו  -בדיוק כמו שאנו מן הסתם נראים מבחוץ  -קשה שלא להשוות את עצמנו אליו
ולתהות ,האם הדשא שלו לא עמיד יותר ויציב יותר וירוק יותר משלנו? האם הדשא
שלנו לא סינטטי בהשוואה לשלו?
היהודי האחר  -החרדי ,הדתי-לאומי ,החילוני ,הימני ,השמאלני  -תמיד יאתגר אותנו!
הוא תמיד יעמיד לפנינו מראה .זה כנראה תפקידו.
הביטוי "שנאת חינם" מרמז על שנאת החן-שלהם )שנאת חנם(! החן שלהם מאיים על
החן שלי .החן שלהם מטיל ספק בחן שלי ,בדרך שלי ,בבחירות שלי.
וכעת ,אולי תשאלו ,מה קורה אם אנחנו דווקא מוכנים לקבל את האחר ,אבל האחר,
לא רק שאינו מקבל אותנו ,אלא גם מדיר אותנו ,מציק לנו ,נלחם בנו ובז לנו.
אני מאמין בכל ליבי שדינם של מצבים כאלו הוא כדינם של כל אותם מצבים שתיארתי
לעיל ,רק קצת יותר בוטים .כלומר ,גם היחס השלילי והבוטה של האחר כלפי הוא
מראה ,ושיקוף מדויק להפליא של עולמי הפנימי.
אינני בא להצדיק התעמרות של צד אחד בצד אחר ,חלילה .אבל  -כך אני מאמין -
המציאות היא תמיד שיקוף מדויק להפליא .קשה לראות את זה ,כי מדובר בשיקוף של
האזורים הנסתרים ביותר במעמקי ההוויה שלנו של המקומות בתוכנו שאנחנו עיוורים
להם לחלוטין ,או מתכחשים לגמרי לקיומם.
בתשעה באב לא לומדים תורה .בתשעה באב יושבים על הארץ ,או על כיסא נמוך,
שפל ,ועורכים חשבון נפש נוקב .חשבון נפש איננו הלקאה עצמית וגם לא האשמה
עצמית  -ואם אלו עולים בנו ,חשבון הנפש דורש מאיתנו לבדוק עמוק יותר.
אני מאמין בכל ליבי שחשבון נפש פנימי ,כזה שלוקח מאה אחוז אחריות על המצב -
לא חמישים ,אלא מאה  -ישנה את המציאות בחוץ!
אלפיים שנה ויותר אנחנו פועלים לפי מודל האצבע המופנית  -בין אם היא מופנית כלפי
האחר ,ובין אם היא מופנית כלפי עצמנו  -וזה לא עבד .אולי ניתן צ'אנס לחשבון נפש
מסוג אחר .כזה שלא מאשים ולא שופט  -לא את האחר ולא את עצמנו  -אלא פשוט
מתבונן פנימה ושואל ,בעדינות ,מה קורה אצלי? מדוע המציאות משקפת לי אימה
שכזו?

ההמנון הלאומי שלנו כל כך מדויק באמירה שלו" :כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי
הומייה ,עוד לא אבדה תקוותנו" .התקווה אפשרית כל עוד בנפש פנימה הנפש הומייה!
זו היא העבודה שבלב.
כשהכיוון הוא החוצה ,מתחילה ההאשמה ,השיפוט ,ההתנשאות ,והאצבע...
הקריאה הזו איננה פשוטה .העבודה הזו שבלב איננה מוכרת לנו די צרכה .היא דורשת
מאיתנו לפנות פנימה ,ללא שיפוט וללא ביקורת ,ולבדוק עם עצמנו :מה באמת
קורה??? אנחנו לא מורגלים בפנייה הזו ,ואין לנו עדיין את הכלים לסוג כזה של חשבון
נפש  -כזה שגם יודע להביט פנימה אבל גם יודע לעשות את זה בחמלה אינסופית,
ללא שיפוט וללא ביקורת.
טוב שאיננו בטוחים בצדקת דרכנו .טוב שאנו במגע עם השבריריות של חיינו .כמו
שיהודה עמיחי ,הנביא הירושלמי האחרון ,כתב:
מן המקום שבו אנו צודקים
לא יצמחו לעולם
פרחים באביב.
המקום שבו אנו צודקים
הוא קשה ורמוס
כמו חצר.
אבל ספקות ואהבות עושים
את העולם לתחוח
כמו חפרפרת,כמו חריש.
ולחישה תשמע במקום
שבו היה הבית
אשר נחרב.
זאת אומנות דתית! זאת אומנות שעשויה להביא גאולה!

