
 חברים יקרים,
 

 אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
 טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחבירו (משנה סנהדרין, ד, ה).

 
 אתמול (יום ה'), התקיים בקהילת ואהבת טקס מרגש ביותר, שבו עלו לתורה ארבעה נערים ונערה אחת מבית
 ספר קשתות לחינוך מיוחד. כל שנה, במסגרת "אדרבא" - תכנית בני ובנות המצווה לילד המיוחד של התנועה

 המסורתית -  אנו זוכים לארח את בני ובנות המצווה של קשתות,  וכל שנה אנחנו מתרגשים מחדש. יותר
 משאני מתרגש מהילדים עצמם, אני נפעם מבני משפחותיהם. מציאות חייהם אינה קלה. שום דבר בחייהם

 איננו פשוט. כל יציאה משגרה דורשת היערכות מיוחדת ומלווה בלא מעט מתח. אבל אתמול, לכמה שעות, כל
  הקשיים וכל האתגרים כמו הונחו בצד, ונותרה רק התרגשות ושמחה.

 
 לקראת סוף הטקס עלתה אחת המחנכות לברך את בני ובת המצווה. אישה דתייה, קורנת אור, שבקיאה

 בארון הספרים היהודי ויודעת לשלב דבר תורה קצר בברכתה לילדים. מכיון שאתמול היה ראש חודש תמוז,
 הילדים קראו את הקריאה המיוחדות לראש חודש ולא את הקריאה מפרשת השבוע, פרשת קרח. אבל

  בדבריה של המחנכת היא עסקה בסיפור הקשה של קרח ועדתו.
 

 קרח - איש חכם, עמיד, בעל רכוש, בן-דודו של משה - מוביל עדה שלימה למרד במשה ואהרון. הוא, ושני
 שותפיו בהנהגת המרד, יחד עם מאתיים וחמישים מתומכיהם - כולם מהאליטה של העם - מטיחים במשה
  טיעונים נוקבים, שהיום היו מזכים אותם במושבים רבים בכנסת ישראל, ואולי אפילו במיטה ברחוב בלפור.

 
 (במדבר ט"ז, ג) ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם: ַרב ָלֶכם  [הגזמתם!] ִּכי כׇל ָהֵעָדה ֻּכָּלם

  ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה'?
 

 המחנכת של הילדים תהתה, מה בעצם היה חטאו של קרח ומדוע הוא ועדתו נענשו בעונש כל כך חמור? על
  פניו, טענותיו נכונות: כל בני האדם קדושים, ולכן, מי שמכם? מדוע אתם מתנשאים?

 
 אישה אחרת, בדרשה אחרת - סיון רהב מאיר - הציעה שההבדל הגדול בין גישתו של משה לחיים וזו של קרח

 היא שמשה, בפרשת קדושים בספר ויקרא אמר, "קדושים תהיו", ואילו קרח אמר "כלם (כבר) קדושים".
 משה רואה בקדושה פוטנציאל שצריך לעבוד עליו, ואילו קרח רואה בזה מצב נתון, שכל אדם הוא כבר קדוש,

  בדיוק כפי שהוא.
 

 המחנכת של הילדים אתמול הציעה פרשנות אחרת, שמאוד אהבתי. היא הציעה שקרח טוען, בצדק כביכול,
  שכולנו אותו הדבר, ולכן אל לכם, משה ואהרון, להתנשא!

 
 על פניו מסר יפה ומנחם, במיוחד כשעומדים לפני משפחות נרגשות, אשר ילדיהם לומדים במוסדות לחינוך

  מיוחד, ואשר רובם, כנראה, לעולם לא יוכלו לחיות חיים עצמאיים ו"נורמליים".
 

 אבל המחנכת, כמו פוצצה את בועת המתיקות של המסר הזה, המשיכה ואמרה, שלא, אנחנו לא כולנו אותו
 הדבר! למעשה, אף אחד מאיתנו איננו "אותו הדבר". לא רק שהילדים שעלו היום לתורה הם "מיוחדים", שונים

 ובעלי צרכים מיוחדים, כולנו שונים זה מזה, מיוחדים, ובמובנים שונים בעלי צרכים מיוחדים.
 

 רובנו קרועים בתוכנו בין שני רצונות סותרים: האחד הוא הרצון העז להיות נורמליים, להיות כמו כולם! והשני,
  הרצון להיות ייחודיים, להיות אנחנו, להיות לגמרי עצמנו.

 



 שני הרצונות הללו חשובים ולכל אחד מהם יש תפקיד. הרצון להיות כמו כולם מייצר את הרקמה החברתית
 שבלעדיה החיים יהיו בודדים ושוממים. הרצון לבטא את ייחודיותנו מאפשר לצבעים ולגוונים השונים בנו

  ובבריאה לצאת החוצה ולבוא לידי ביטוי.
 

 כמו בנפש, כך גם בטבע: ללא חברות של קבוצות אורגניזמים בעלות זהות גנטית לא תהיה התרבות ולא
 תהיה המשכיות. אבל בחברות שבהן מתחתנים ומתרבים רק בתוך אותה קבוצה/משפחה גנטית, מתרבות

  המחלות והתפתחות הקבוצה נבלמת.
 

 קרח דיבר, כביכול, בשם האחדות: כולנו קדושים, כולנו עם אחד, כולנו, כולנו, כולנו… אבל חטאו הגדול היה
  שהוא בלבל בין אחדות ואחידות. וזהו בלבול מאוד נפוץ.

 
 חוסר אחידות הוא דבר קשה לנפש האנושית! אנחנו אוהבים סדר. אנחנו אוהבים שדברים מסודרים לפי
 גדלים, צבעים, סוגים, וטקסטורות. אנחנו מתרגשים, למשל, ממצעדים צבאיים, שבהם האחידות נותנת

  תחושה של עצמה גדולה.
 

 מדינת ישראל כרגע עוסקת בסוגיה של חוק גיור ממלכתי. סביב הצעת החוק מתקיימת מלחמת עולם בין
 הזרמים השונים: החרדים לא מוכנים שהדתיים-הלאומיים יקבלו דריסת רגל בתהליך הגיור. הדתיים הלאומיים
 לא מוכנים שהחרדים, שאינם ציוניים ממילא, ימשיכו לשלוט ברבנות הממלכתית של מדינת ישראל. הרפורמים
 והקונסרבטיבים - שהגיור שלהם בארץ ממילא איננו מוכר, ולפי הצעת החוק החדשה זה לא הולך להשתנות -

  מתנגדים להגמוניה האורתודוקסית במדינה ודורשים שגם הגיורים שלהם יוכרו.
 

 במשנה, במסכת אבות, כתוב "עשה לך רב" - כלומר, שכל אחד יבחר את רבו, את דרכו היהודית, את
 תפיסת עולמו האנושית. המשנה, שביחד עם הגמרא, היא הבסיס להלכה היהודית - הכירה בכך שלמרות

  המכנה המשותף שיש לכל בני האדם, אין אדם אחד זהה לחברו, ואין רב אחד המתאים לכל בני האדם.
 

 המנהיגות הרבנית במדינת ישראל מפחדת מפלורליזם יהודי. למרות שאני חולק עליהם, אני בהחלט מבין
 אותם! אין דבר קשה יותר מיצירת חברה פלורליסטית באמת, חברה המאפשרת לכל אדם לבטא את ייחודיותו

  החד פעמית (כל עוד איננו פוגע באחרים, כמובן).
 

 כדי שהרקמה החברתית לא תתפורר, גם פלורליזם זקוק לגבולות. אבל מה יהיו הגבולות הללו? ומי יקבע
  אותם?

 
 לצערינו, מי שקבע את סדר היום היה, ועודנו, החזק - חזק במובן הפוליטי, כלכלי, שכלי, או כוחני - כך זה

 בטבע וכך זה גם אצלנו. האדם המודרני המציא שיטות משטר שונות כדי למתן את שלטון החזקים, ולאפשר
 ייצוגיות גם לאחרים: המודלים הדמוקרטיים השונים, רעיון הפרדת הרשויות, הכפפת הממשל לשיפוטה של

  מערכת המשפט, וכן הלאה.
 

 אבל אותי מעניין יותר הפן האישי של כל זה. איך אני, באופן אישי, יכול לגשר בין שני הרצונות הללו - הן ביחס
 לעצמי והן ביחס לאחר - בין הכמיהה שלי להיות נורמלי, נורמטיבי, כמו כולם, להרגיש חלק מרקמה חברתית,
 לבין הרצון העמוק החבוי בי להוציא אל האור את צבעיי הייחודיים, לחגוג את השוני ואת דרכי המיוחדת? כרב

 קהילה, המייצג דרך, אמונה, תפיסה, זרם, הלכה, השאלה הזאת בוערת בי מדי יום ביומו.
 

 המתח הזה - בין היחד והיחיד ובין האינדיבידואליזם לבין החיברות - איננו פתיר. הוא חלק מהחוויה
  התשתיתית של להיות אדם. אבל כן ניתן לבנות גשר בין שני הקטבים המנוגדים הללו. גשר תבוני, תודעתי.

 
 העבודה שבלב: ענווה



 
 למסורת היהודית יש גישה מאוד ברורה בעניין המתח - כל מתח. לגישה הזאת קוראים "גם וגם", או "מצד

 אחד… ומצד שני…".
  

 ר' שמחה בונים מפשיסחה (1765-1827) היה אומר לתלמידיו: אדם צריך שיהיו לו שני כיסים.
 בכיס הימני יהיה מונח המאמר: "בשבילי נברא העולם" (משנה סנהדרין פרק ד', משנה ה),
 ובכיס השמאלי המאמר: "ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר"  (בראשית יח', כ"ז). (מתוך מרטין בובר, האור הגנוז).

 
 מצד אחד, בשבילי נברא העולם, ואני יחיד ומיוחד במינו, ואין עוד אדם שזהה לי - לא היה ולא יהיה.
 ומצד שני, כולנו נוצרנו מאותם חומרי בניין, הגענו לעולם באותה דרך, ונעזוב אותו כדרך כל האדם.

 
 ענווה היא מילת המפתח כאן, להבדיל מצניעות מחד וגאווה מאידך. צניעות מבקשת מאיתנו להסתיר, להצניע.
 גאווה מבקשת מאיתנו להפריז ולהגזים. ענווה מזמינה אותנו להכיר בדברים כפי שהם - לא ליפות, לא לרומם,

 וגם לא להצניע ולהקטין. פשוט לראות את מה שנמצא - מולנו או בתוכינו - להכיר בו, לכבד אותו, לאהוב,
 ואפילו להתפעל.

 
 הילדים שעלו לתורה אצלנו אתמול ריגשו את כולנו, אבל לא מכיוון שהם "יותר" (מהממים, חמודים, גיבורים...)

 וגם לא משום שהם "פחות" (רגילים, נורמטיביים, מתקשרים…). לא. הם בדיוק הם. פשוט הם. ואת ה"פשוט
  הם" הזה התכנסנו אתמול לחגוג.

 
 הקריאה של קרח מבלבלת, קריאות לאחדות ולאחווה תמיד תשמענה טוב לאוזן האנושית. האוזן שלנו אוהבת

 ססמאות של "ביחד" ו"כולנו" ו"סולידריות". משהו בנו תמיד יתרגש להיות סוף כל סוף נורמליים, נורמטיביים,
  כמו כולם.

 
 הקריאה שלו מבלבלת, כי בשם האחדות הוא בעצם דרש אחידות: כולם קדושים, כולם אלוהיים, כולם

 גדולים…
 

  הרבה גאווה, מעט מאוד צניעות, וענווה לא הייתה שם כלל.
 

 השבת נסתובב בעולם - כל אחד בעולם השבתי הייחודי שלו - עם שני הפתקים הדמיוניים (או האמיתיים, למי
 שרוצה) בשני הכיסים של מכנסינו. באחד נכתוב: "אין עוד אדם אחד בעולם הדומה לי - אני מיוחד במינו".
 בשני נכתוב: "כלנו טבועים בחותם המקורי של האדם הראשון (ההיסטורי או המיתולוגי, זה לא חשוב), אין

  הבדלים מהותיים בינינו.
 

 גם וגם. שני כיסים. מכנס אחד.
 

 שבת שלום,
 

  אלישע


