
 חברים יקרים,
 

  שבת זו היא השבת שבין המצרים - בין שני ימי הזיכרון שלנו.
 

 ביום רביעי השבוע זחל לו יום השואה לאט לאט אל תוך התודעה שלנו. אופי השירים ואפילו השיח הדוקרני
 בשידורי האקטואליה השתנו בהדרגה עם כל שעה חולפת, הלכו והתרככו, עד שבשעה שמונה בערב כבר

 היינו מכונסים כולנו עמוק באבלנו הקולקטיבי.
 

 כך יהיה גם ביום רביעי הבא: סיפורי הנופלים יתחילו כבר מצהרי היום, וגם השירים, שבכל יום אחר הם דווקא
 נעימים ומרגיעים, יובילו אותנו בהדרגה, בשעות בין הערביים של ערב יום הזיכרון, אל תהומות המועקה,

  העצב והכאב.
 

 וכמו בכל שנה, בעת הזאת, צפים ועולים בי רגשות חמלה אדירים כלפי העם הזה - העם העתיק, העקשן,
  הרדוף והפצוע.

 
 אני מאוד אוהב היסטוריה. תמיד אהבתי. במסגרת תפקידי אני זוכה ללמד לא מעט היסטוריה יהודית

 בשיעורים השונים של בית המדרש הקהילתי שלנו. השנה שעברה הוקדשה כל כולה להגותו של הרמב"ם,
 ודרכו הכרנו את  מורשת יהדות ספרד, צפון אפריקה ותימן, את המאורעות ההיסטוריים, שאת חלקם הגדול

 רובנו לא באמת ידענו. השנה, במסגרת קורס הנקרא "ששה הוגים יהודיים ששינו את הדרך שבה אנו
 חושבים", כבר למדנו על/את שפינוזה, הבעל שם טוב (כשעל הדרך נחשפנו גם לשבתאי צבי) והגאון מוילנא,

 וכעת אנחנו עמוק בכתבי הרב קוק, ולפנינו עוד מחכים בתור הרבי מליובביץ' והרב עדין שטיינזלץ. עיקר
 הלימוד שלנו מתמקד בהגותם העשירה, הטקסטים שכתבו והאור האדיר שהביאו לעולם. אבל דרכם גם הכרנו

 את התקופה שבה חיו ופעלו.
 

 דרך שפינוזה הכרנו לעומק את עולמם הטרגי של האנוסים מספרד ובעיקר מפורטוגל, ואת דרכם המדהימה
 חזרה אל היהדות בתחילת המאה ה - 17, מאה שנים לאחר שאולצו להמיר את דתם. והכרנו את הקהילה

 היהודית - שכל כולה אנוסים לשעבר - בעיר הליברלית של אז (ושל היום), אמסטרדם.
 דרך שבתאי צבי, שאמנם נולד באיזמיר שבטורקיה, נחשפנו לגורלם הנורא של יהודי מזרח אירופה במאורעות

 ת"ח ות"ט (1648-9) והזוועות המבחילות שהומטו על היהודים בפרעות חמלניצקי.
 דרך הבעל שם טוב - מייסד החסידות - בדרום מזרח אירופה ודרך הגאון מוילנא - מייסד הזרם הליטאי -

 בצפונה, למדנו על גלי הפוגרומים, ההשפלה והגירוש שנלוו לעלילות הדם השקריות שחזרו על עצמן כל שנה
  באביב, כל אימת שהיה נעלם ילד נוצרי, או לפעמים גם סתם ללא כל תירוץ, וכל פעם בעיירה אחרת.

 דרך הרב קוק למדנו על הפוגרומים הקשים בדרום מערב רוסיה, שבעקבותיהם הגיעה לארץ ישראל העלייה
  הראשונה, והפוגרומים הקשים שהביאו אל חופי הארץ את העלייה השנייה.

 דרך הרבי מליובביץ', שנולד באירופה שלפני המלחמה, וברח מציפורני הנאצים ממש ברגע האחרון והגיע
 לאמריקה, נעמוד שוב מול חורבנה המוחלט של יהדות אירופה.

 דרך הרב עדין שטיינזלץ נפגוש פרקים מוכרים יותר מימינו אנו - הקמת מדינת ישראל והמאבק שלא נגמר על
  קיומה ובטחונה - הן הפיזי והן הרוחני.

 
  כמה שנאה, רדיפה וסבל הושתו על היהודים לכל אורך הדורות.

 
 העם היהודי הוא עם פצוע! אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, פצוע.

 
 יש פצע כלל אנושי ויש פצע יהודי. כל בני האדם חוו וחווים תקופות מאוד קשות, מאוד אפלות, והן חקוקות

 בזיכרון הקולקטיבי של האנושות כולה. אבל מעבר לכאב האנושי הכללי, ליהודי יש פציעה ייחודית. ולא, זו לא
 תחרות של מסכנות, וגם לא התקרבנות. ממש, ממש לא! יש כאן פגיעה מתמשכת, עתיקת יומין, עמוקה



 וקשה. במובן הזה, הפצע היהודי לא דומה לאף פצע לאומי אחר (להבדיל מקבוצות מיעוטים שונות שנפצעו גם
 הן בתקופות שונות). מי שלא חי ולא חווה חיים בסביבה אנטישמית - שאין ממנה מנוחה ואין ממנה לאן לברוח

  - פשוט לא יבין!
 

 וכידוע, עם הקמת המדינה, לא רק שלא ניתן לנו רגע אחד לנוח וללקק את הפצעים - ומי יודע, אולי אפילו
 לרפא את חלקם - מיד נפערו פצעים חדשים. כשם שהיינו מיעוט בזוי ודחוי בכל מקום שאליו התגלגלנו, כך

 הפכנו למיעוט לא רצוי במרחב הערבי והמוסלמי. אבל לא רק במזרח התיכון. למעט מספר מצומצם של בעלות
 ברית, נותרנו לגמרי לבדנו בזירה הבינלאומית - מגנים על עצמנו, הן פיזית, הן פוליטית והן רוחנית. אין מדינה

  בעולם ש"זכתה" לכל כך הרבה דיונים, גינויים, השפלות ושקרים בפורומים בינלאומיים, כמו מדינת ישראל!
  

 והראש היהודי, פעם אחר פעם שואל את עצמו: במה חטאנו? מה עשינו כל כך לא נכון, וכל כך נורא, כל כך
  הרבה שנים, שהבאנו על עצמנו שנאה כזאת?

 
 על פניו, זה נשמע כמו שאלה מעולה. זהו, כביכול, הדבר הנעלה והבוגר ביותר לעשות - לקחת אחריות!

 
  אבל לא אחריות יש כאן, אלא האשמה!

 
 וככזו, זו בעצם שאלה נוראית! שאלה אכזרית - זה התאכזרות כלפי עצמנו. לעולם לא נשאל אישה מוכה איך

 ומדוע היא גרמה לבעלה לצאת מכליו ולהכות אותה, אלא נחבק אותה, נתמוך בה, נגן עליה, נדאג לה למקלט,
 ונלחש בשקט באוזניה: "הכל בסדר עכשיו, את מוגנת, אנחנו שומרים עלייך", ונוסיף ונאמר לה בקול מנחם, "זו

  לא אשמתך! זו לא אשמתך, זו לא אשמתך!".
 יש זמן גם לחשבון נפש נוקב ויש עת לממד הדין הצרוף - שבו אנו מביטים  על עצמנו במראה, ומסתכלים

 הישר אל הלבן של העין, ומבקשים לקחת 100% אחריות על מציאותנו. כן, יש  זמנים מיוחדים שבהם מותר
 בהחלט ללכת אל המקום הזה ולשאול שאלות נוקבות. בתשעה באב, למשל, אנחנו לא באים בטענות כלפי
 הרומאים ששרפו את מקדשנו והגלו אותנו. אנחנו שואלים את עצמנו איך הבאנו על עצמנו את האסון הזה?

  מה השיעור שעלינו ללמוד?
 

 אבל שאלת האחריות - להבדיל מאשמה - חייבת להיות מונחת על מצע רך מאוד של חמלה. כשהשאלה הזו
 נשאלת במרתפי העינויים של הנפש, היא לא מולידה אחריות, אלא רגשות אשמה, ועם רגשות אשמה אין לנו

  מה לעשות.
 

 זאת ועוד. לא רק אשמה יש כאן, אנחנו הפכנו את אסוננו וכאבנו המתמשכים לציפייה מוסרית, שאנו, שעברנו
 את כל מה שעברנו, נהיה טלית שכל כולה תכלת. אנחנו נהיה אור לגויים! אנחנו נהיה שונים! אנחנו נהיה

 טובים יותר. לא רק טובים יותר, עמוק בתוכנו יש ציפייה שנהיה מושלמים מבחינה מוסרית.
 

 אבל גם זו מידה שכל כולה דין. גם זו דרישה אכזרית. ובעיקר, אצל בני אדם, זה פשוט לא עובד ככה. מי
 שנפצע בנפשו לא נעשה רך יותר עם השנים. הוא נעשה מחוספס והרבה יותר קשה. מי שנכווה ברותחין נזהר

  מאוד בצוננים. הוא יתקשה לקחת סיכונים ויתקשה מאוד לסמוך על אחרים ולבטוח בהם.
 

 יש משהו קסום בדרישה העצמית שלנו למצוינות מוסרית. יש בזה יופי, ואנחנו כל כך רוצים להיות כאלה. כל
 כך רוצים להיראות טוב, להיות הצבא המוסרי ביותר בעולם (ואני סבור אגב, שיחסית לכוחניות שאנו נדרשים

 לה כדי לשרוד, ויחסית לכמיהה העזה של סביבתנו להשמיד אותנו, אנחנו בהחלט הצבא המוסרי ביותר
 בעולם. דווקא התקלות המביכות שקורות מדי פעם, מעידות, יותר מכל, על הכלל - שהמנהיגות הצבאית שלנו

 היא תופעה יוצאת דופן באיכויותיה ובערכיה המוסריים והאנושיים! אין לי ספק בכך). אבל הדרישה הזאת
 מעצמנו חייבת גם היא להיות מונחת על מצע של חמלה: להכיר בכאב שרוחש בתוכנו, באימה המתמשכת של

 איומים בלתי פוסקים ממש על סף דלתנו. כל מדינה מערבית אחרת, כשרק עולה איזה חשש שישנה חוליית



 מפגעים המסתובבת חופשי, מעלה את רמת הכוננות לדרגה הכי גבוהה, ומשהה את השגרה האזרחית,
 ומציפה את הרחובות בנוכחות צבאית ומשטרתית, עד יעבור זעם. אצלנו אין באמת דבר כזה, "עד יעבור זעם".
 אנחנו בכוננות שיא מתמדת. והחיים והשגרה ממשיכים להם כאילו כלום לא קרה. לא, אין עוד מדינה כזו, שזו

 המציאות שלה כבר שבעים שנה, והיא חיה, בועטת, יוצרת, קונה, נופשת, ואפילו צוחקת על עצמה!
 

  העבודה שבלב
 

 לכן, בשבת הזאת, השבת המנחמת שבין שני ימי הזיכרון הכואבים, ורגע לפני שנצא לחגוג את חגנו הלאומי
 ואת יום ההולדת השבעים שלנו, אני מזמין אותנו לחמלה עמוקה כלפי העם הזה. להכיר בכך שאנחנו

 בפוסט-טראומה מתמשך. שהפצעים ממש עוד לא הגלידו, כי עוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, ועוד לא
  ניתנה לנו ההזדמנות באמת להרפות, להחלים, ולהשתקם.

 
 אני מזמין אותנו למידה רבה של פליאה - איך עשינו את זה? איך, עם הפצעים והכאב, הקמנו את עצמנו

 מחדש? איך הקמנו מדינה - אמנם מורכבת ולא פשוטה בכלל - ובכל זאת מדינה עם רמת תפקוד מרשימה?
 איך נוצרה כאן חברה אזרחית בועטת - שבין אירוע לאירוע, בין מבצע למבצע, בין מלחמה למלחמה, בין פיגוע

 לפיגוע -  ולמרות הכוננות המתמדת, שכל כך התרגלנו אליה, היא ממשיכה לדרוש ממנהיגיה התנהלות
  מוסרית, חוקרת אותם, ואף משליכה אותם לכלא כשמוכחת אשמתם.

 
  אין כאן קריאה לוותר לעצמנו, לדרוש מאיתנו פחות מוסריות, אנושיות וצדק.

  יש כאן בקשה עדינה לחמלה. הזמנה לאהבה.
 להמשיך לצפות לטוב ביותר, ובאותה עת לחבק את האנושיות של עצמנו. להמשיך לדרוש מעצמנו מוסריות

  וערכיות, אבל לרפד את הכל בתודעה עמוקה של הכאב שאנו סוחבים איתנו כבר כל כך הרבה דורות.
 נשעט קדימה, נמשיך לבעוט וליצור, כמו שרק אנחנו יודעים לעשות, אבל נגלה בתוכנו יותר רוך וחמלה כלפי

  עצמנו וכלפי בני עמנו, ואפילו כלפי מנהיגינו.
 

 עת ספוד ועד רקוד.
 

 והשבת הזאת היא פסק זמן בין ספוד לספוד. זמן נפלא לחמלה!
 

  שבת שלום,
 

 אלישע


