
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 כל כך הרבה נכתב על פרשת קורח (בתורה כתוב קרח, הוספתי את האות ו', כדי להקל על הקריאה), על
  המרד העברי הראשון ועל הסוף האכזרי והמוזר, כשהאדמה פערה את פיה ובלעה את קורח ואת כל עדתו.

 
 הקורא המודרני מתקשה להבין מה היה חטאו של קורח? מדוע "זכה" באחד העונשים הקשים והמקוריים

  ביותר בתורה, עונש ש"נתפר" במיוחד עבורו ועבור עדתו.
 

 בעידן הדמוקרטי המודרני שלנו הטענות שהטיח במשה ובאהרון נשמעות כל כך נכונות: "כולם קדושים", הוא
  אומר, לא רק אתם! כולנו נבראנו בצלם אלוהים! מי שמכם להתנשא עלינו? ומי בכלל בחר בכם?

 
 זאת ועוד, פרשת קורח באה מיד לאחר פרשת סיפור המרגלים וכישלון הכניסה לארץ. העם מיואש. קורח

 תוהה: בשביל מה הוצאתםו אותנו ממצרים? בעבור מה עזבנו את סיר הבשר? בשביל למות במדבר?
 הבטחתם לנו ארץ זבת חלב ודבש. שם היה לנו אוכל בשפע, ועכשיו מה? אפילו מים אין! אתם, המנהיגים

  שהבאתם אותנו עד הלום, כשלתם, ועליכם לשלם מחיר כישלונכם!
 

 אין ספק, קורח ועדתו צדקו. התכנית הגדולה של יציאת מצרים והמסע אל הארץ המובטחת השתבשה בצורה
 נוראה. התורה מאשימה את העם בכישלון הזה אבל לא כך נוהג מנהיג. מנהיג שמציב מטרות, לעצמו ולעם,
 חייב לעמוד מאחורי התכנית שהוביל. אם המטרה לא הושגה, תהיה הסיבה אשר תהיה, המנהיג נכשל, לא

 העם. העם הוא נתון, וכפי שמשה בעצמו אומר ל-ה', את העם אי אפשר להחליף. מנהיג טוב היה צריך לדעת
 שלא מוציאים אנשים לחירות אם הם עדיין לא בשלים!

 
 אם אופרציה, או מבצע צבאי, או כל פרויקט אחר נכשל, המנהיג התורן ישלם את המחיר.  גולדה מאיר הייתה
 חייבת להתפטר אחרי מלחמת יום הכיפורים. בגין התפטר אחרי - ובגלל - מלחמת לבנון הראשונה. אהוד ברק
 שילם את מחיר הנסיגה מלבנון - למרות שכולנו רצינו כבר לצאת משם - והאינתיפאדה השנייה. אף אחד מהם

 לא באמת היה אחראי באופן אישי על הכשלונות הללו, אבל הכשלונות הללו נרשמו על שמם בדפי
  ההיסטוריה, ולכן הם שילמו את המחיר.

 
 כל זה נכון ברמה המדינית, הכלכלית והצבאית.

 
 זה ממש לא נכון ברמה של החיים עצמם!

 
 החיים לעולם לא קורים כמתוכנן. האדם מתכנן הרבה תכניות ורובן משתבשות. לא עובר יום שבו מה שתכננו
 התרחש באופן שבו תכננו אותו. כשאני מסתכל אחורה על חיי, אני המום למדי (בעיקר לטובה, אבל לא רק):

 לא כך דמיינתי את עצמי ואת חיי לפני 40, 30, או 20 שנה? ממש לא! ואני תוהה: איך הגעתי מנקודה א' ל-ב',
 ל-ג' וכן הלאה?

 



 נכון, בזמן אמת, כשהייתה פנייה משמעותית במסע חיי, לא הבחנתי בסטייה מהמסלול המתוכנן. באותו רגע
 זה נראה היה טבעי לי לחלוטין, כאילו זו הייתה באמת בחירה שלי, חלק מתכוניותיי. המוח שלנו יודע לתעתע
 בנו כך שנחשוב שאנחנו רצינו את השינוי הזה, אולי אפילו חלמנו עליו. גם במבט לאחור אני יכול לספק הסבר

 מפורט לעיקולים שהיו בדרך, ובכל זאת… זוהי רציונליזציה שלאחר מעשה. שהרי אם לא נארגן לנו יפה את
 המחשבות (קוראים לזה "נרטיב"), כך שתיצורנה לנו תחושה של קוהרנטיות ועקביות, איך נביט על עצמנו

  במראה? מה נספר לעצמנו, שלא לדבר על חברינו?
 

 בשיר הנפלא שכתב ג'ון לנון לבנו הפעוט, שון, הוא אומר, "כשחוצים את הרחוב תן לי יד, כי החיים זה מה
 שקורה בזמן שאתה עסוק בלתכנן תוכניות אחרות".

 
 שון ילמד על בשרו כמה אביו צדק. ב - 8.12.1980 אבא שלו יצא לרחוב. הוא תכנן מן הסתם תוכניות שלמות

 לאותו יום, ולהמשך חייו. אלא שהוא נורה ומת. זה ממש לא היה בתכנון!
  

 אנחנו מתכננים תוכניות, והחיים קורים. לגמרי לא ברור עד כמה התוכניות שלנו מנווטות את חיינו, ועד כמה
  "משהו" אחר לגמרי חי את חיינו ורק נותן לנו את הרשות לחשוב ש"אנחנו ניווטנו".

  
 התורה היא סיפור חיים ולא מבצע צבאי או תכנית כלכלית למשתכן. הסיפור של יציאת מצרים והנדודים

 הארוכים והמפותלים במדבר, הוא מטאפורה לסיפור החיים האישי שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. זהו סיפור
 על אנשים שנולדים, מתבגרים, מתכננים תכניות, רוקמים חלומות, מפתחים תקוות, יוצאים למסע חייהם

  ומגלים שלחיים ולמציאות יש תוכניות אחרות לחלוטין.
 

 וכשהתכניות שתכננו אינן מתממשות אין לנו את הפריבילגיה להתפטר. אנחנו חייבים להמשיך הלאה.
 

 אנחנו ממשיכים הלאה, כי אין לנו ברירה!
 

  אנחנו ממשיכים הלאה, כי עמוק בתוכנו אנחנו יודעים שאין לנו באמת שליטה.
 

  "האדם מתכנן ואלוהים צוחק".
 

 במקרה הטוב - אם כי הנדיר - התוכניות שלנו מבטאות בגדול את רצונותינו העמוקים ביותר, ובמקרה הפחות
 טוב והיותר תדיר, התוכניות שאנחנו מתכננים משקפות  את מאוויי האגו שלנו, ולכן טוב שלא יתממשו במלואן.

 
  זאת ועוד, תפיסת המציאות שלנו כל כך מוגבלת שאין לנו מושג מי או מה באמת חי ומנווט את חיינו.

 
  ובפח הזה נפלו קורח ועדתו, תרתי משמע.

 
 למעשה הם נפלו פעמיים. פעם אחת, כשהם לא היו מוכנים לקבל שלחיים יש תוכניות משל עצמם, ושהחיים

  הם כנראה יותר אינטליגנטיים מאיתנו. פעם שנייה, כשהם חיפשו אשמים.
 

 בפח הזה כולנו נופלים פעם אחר פעם: אנחנו חושבים בטעות שיש לנו שליטה על חיינו, ושעל החיים להיענות
 לדרישות שלנו ולתוכניות שאנחנו מתכננים. וכשזה לא קורה (וזה בדרך כלל לא קורה) אנחנו מחפשים

 אשמים.
 

 הגישה הזאת, סופה לקבור אותנו!
 



 ללא ספק, חשוב לתכנן את חיינו  - להחליט מה ללמוד, לבחור מקצוע, לחסוך כסף למטרות שונות, לבחור
 בן/בת זוג, להקים משפחה, לבנות קריירה מספקת - כי אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לנסות לנווט…. וזה לא

 שתוכניותינו לא מתממשות בכלל. לפעמים הן דווקא כן! ולפעמים הן אפילו יוצאות דומות למה שדימיינו
 כשתיכננו אותן. אבל חשוב לא פחות לדעת - רק לדעת, לא יותר - שבסופו של דבר, החיים קורים לנו תוך כדי

 שאנחנו מתכננים את התוכניות שלנו, מנווטים במדבר הגדול של החיים, בדרך אל הארץ שמישהו פעם הבטיח
  לנו.

 
 לכן חשוב לצחוק! אלוהים - קרי, המציאות - מתגלגלים הרי מצחוק מהתוכניות שלנו. וכשהם צוחקים אפשר

 להיעלב, אפשר לכעוס, אפשר להתמרמר, אפשר לחפש אשמים, אפשר לדרוש את פיטוריהם של הורינו, של
 בני הזוג שלנו, של ילדינו, ואפשר אפילו לנסות לפטר את עצמנו. אבל אולי עדיף במקום זאת שגם אנחנו נצחק

 קצת על עצמנו - עם אלוהים, עם המציאות?
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


