
 
 חברים יקרים,

 
 פרשת קדושים היא הפסגה הרוחנית של התורה! איך אפשר שלא, עם מצוות כמו, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוךָ  (ויקרא

  י"ט, י"ח), או ֹלא ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכֹׁשל  (שם, י"ד).
 

 כל רשימת המצוות שבפרשה הזאת, למרות שהן נשגבות ומעוררות השראה, הן גם מאוד מאתגרות. כל כך
  מאתגרות, עד שלפעמים נראה שאין סיכוי שאי פעם נצליח לעמוד בהן.

 
 כולנו מכירים את רגעי ההשראה שמעורר בנו הרצון להיות אנשים טובים יותר, או סתם לפצוח בתכנית כושר

  או בדיאטה, ומסתיימים בקול ענות חלושה וייאוש, כשמשהו ברצון הזה התמסמס ונעלם.
 

  איך ייתכן שמצד אחד משהו מעורר בנו השראה והתרגשות אוטנטיים כל כך, ומצד שני רפיון וייאוש?
 

 אני רוצה להציע שתי סיבות לפער הזה, שבין ההשראה לייאוש:
 

  אשליית הכל או לא כלום:1.
 

 משהו בנו שומע במצוות הנשגבות של פרשת קדושים אמירה מוחלטת. ודווקא המוחלטות הזאת היא
 שמעוררת את הריגוש ואת ההשראה. אבל מהר מאוד אנו מגלים שלא הצלחנו לקיים את המצווה במלואה -

 עדיין נותרו בנו רגשות שליליים כלפי אדם כזה או אחר, לא הצלחנו להושיט יד לכוווולם, כל כך ניסינו, אבל לא
 הצלחנו "להציל" את אחד מחברינו הטוב ממצוקותיו. ובמדד של הכל או לא כלום - מכיוון שאין שום סיכוי

 שבעולם שנעמוד במצוות הללו במלואן - אנו נופלים אל ה"לא כלום", אל הייאוש. אפילו הנזירה המפורסמת
 בעולם, אמא טרזה, חיה בתחושה מתמדת של ייאוש מחוסר יכולתה לעמוד בדרישות הטוטאליות של

  שליחותה.
 

  מלכודת המדדים חיצוניים:2.
 

 באופן טבעי התודעה שלנו לוקחת אותנו החוצה. כשאנו שומעים את המצווה ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוךָ , למשל,
 המחשבה שלנו מושלכת מיד אל המציאות החיצונית - עד כמה אנחנו מסוגלים באמת לאהוב את הזר ההוא
 ברחוב, או את החבר שאכזב, או את הנהג המעצבן שחתך אותנו בכביש, או את חברי המפלגה שלא בחרנו

  בה בבחירות האחרונות, וכן הלאה…
 

 וכך, עם תודעה של "הכל או לא כלום", ועם מבט חיצוני על המציאות, יישאר תמיד פער מייאש בין הריגוש
  וההשראה שמעוררות בנו אותן מצוות לבין יכולתנו לעמוד בהן ולממשן.

 
 לכן, הגיע הזמן להשתחרר מאשליית "הכל או לא כלום". במציאות אין דבר כזה! פשוט אין חיה כזאת! זו

 פיקציה אנושית אומללה ומאמללת. במציאות יש מה שיש. רק בחשיבה האומללה שלנו יש מושגים כמו "הכל"
 וכמו "לא כלום".

 



  יש מעשים קטנים. יש רגעים מתוקים של חסד. יש מבט חטוף של חמלה. לא יותר.
 

 ולעניין הראייה החיצונית שלנו - שהיא אולי המאמללת והמייאשת ביותר. בחוץ תמיד - אבל תמיד - יהיה
 מחסור. לאחד תמיד יהיה יותר מלאחר, ולכן תמיד תהיה קנאה ותהיינה שנאות בין בני אדם. ולכן, תמיד

  תהיינה מלחמות על המשאבים המוגבלים. תמיד תהיינה בעיות, ותמיד יהיה כאב.
 

 "המקום" היחידי שבו יכול לשכון שקט יחסי, מידה כזו או אחרת של שלום, של בטחון ושל סיפוק, זה בפנים -
 בתוכנו פנימה. אלא שהפניית התודעה פנימה מנוגדת לטבענו ולהרגלנו והיא דורשת אימון וחניכה. עינינו

 הפיזיות מושכות את תשומת ליבנו כל הזמן החוצה. וגם אם נעצום את עינינו, התודעה שלנו עדיין תחשוב על
  כל מה שקורה, או לא קורה, בחוץ.

 
 למרות שלא הגדרנו מהי קדושה (שהיא נושא הפרשה שלנו, פרשת קדושים), דבר אחד אנחנו יכולים לדעת:
 אין קדושה בחוץ. החוץ הוא נייטראלי לחלוטין, וככזה הוא מרחב של חולין (ההפך מקדוש). הוא לא יפה ולא

  מכוער, לא טוב ולא רע, לא נעים ולא דוחה. אין לו כל משמעות. הוא פשוט… הוא.
 

 ערכים של יפה, טוב, נעים ומשמעותי, נמצאים בתוכנו פנימה. אנחנו רק משליכים אותם על המציאות
 החיצונית וחושבים בטעות שהבחוץ יפה או מכוער, טוב או רע. נוף עוצר נשימה איננו באמת עוצר נשימה. הוא

  פשוט הוא. אנחנו משליכים עליו את נופנו הפנימי.
 

 ומכיוון שטוב ורע, יפה ומכוער, נמצאים בתוכנו פנימה, באה המצווה, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך  ָּכמֹוךָ , להזכיר לנו, שרעך,
 זה שניצב מחוץ לך, הוא בדיוק כמוך. בדיוק! בסופו של יום, כולנו עשויים מאותם חומרים - הן ברמה

 המולקולרית, והן ברמה הפסיכולוגית. לכולנו אותן חולשות בדיוק  - גם אם הן מופיעות בעולם החיצוני
 בווריאציות שונות. לכולנו אותן תקוות וכמיהות - הן רק נראות לנו שונות בביטוי החיצוני שלהן. אף אחד

  מאיתנו איננו טוב יותר מזולתו - אף לא אחד! - ואיש גם איננו נחות מזולתו.
 

 הנוסח המלא של הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" הוא: ֹלא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך, הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך
  ְוֹלא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא. ֹלא ִתֹּקם ְוֹלא ִתֹּטר ֶאת ְּבֵני ַעֶּמָך ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֲאִני ה'  (ויקרא י"ט, י"ז-י"ח).

 
 כיוון שאחיך איננו שונה ממך במהות, שנאת האחר היא שנאה עצמית. וכן, זה נכון גם ביחס לאויבינו המרים

 ביותר - גם הם עשויים מאותם החומרים בדיוק. אפשר - ולפי הפרשה גם צריך - להוכיח את האחר על מעשה
 כזה או אחר - אבל לא ממקום של יהירות ושיפוטיות - אלא ההפך, מתוך ידיעה עמוקה שאנחנו מכירים היטב

 את המעשה, כי אנחנו כל כך דומים. ְוֹלא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא  - אל תתנשא עליו - כי חטאו הוא באופן כזה או אחר
  גם חטאך!

 
 אז מה נשאר? למה מזמינה אותנו פרשת קדושים (הפעם)?

 
 עיקר העבודה היא פנימית, במידות הפנימיות שלנו, באהבה הפנימית שלנו. אבל דווקא החוץ הוא המרחב

 החשוב ביותר שיש לנו, כי הוא המראה. הוא רק דרכו נוכל ללמוד איך אנחנו נראים באמת, מה קורה בתוכנו
  פנימה. הבפנים ממילא מושלך מיידית אל המציאות החיצונית.

 
 כשם שלא שמים ליפסטיק על השפתיים שבמראה, כך עיקר עבודת הקדושה הנשגבת כל כך, מתרחשת

 במתבונן - בנו - בתוכנו פנימה. ובמטותא מכם: מספיקה עבודה "בקטנה", לא צריך יותר! בפעם האחרונה
 שראיתי את אשתי מורחת ליפסטיק, שמתי לב שהיא לא מורחת את הליפסטיק על כל הפנים. רק על

  השפתיים. ולפעמים אפילו על שפה אחת בלבד, הצבע ממילא כבר יחלחל לשפה השנייה.
 

 מעט אור מרחיק המון חושך.



 
 שנמצא בתוכנו משמעות מחייה בימי הזיכרון והחג, שיהיה חודש טוב ושבת שלום,

 
 אלישע


