ערב ר"ה תשע"ט
חברות וחברים יקרים,
ראש השנה הוא יום הבריאה ,יום המלכת ה' בעולם .יום שבו אנו חוזרות אל המקור והראשית
ויכולות לדמיין את העולם בתיקונו ובמיטבו .השנה ,התחלתי לחשוב על זמן "הרת עולם" כבר
בחודש אוגוסט בנכר .מדינה אחרת ,יבשת אחרת וזמן אחר הביאו אותי לחשוב על מה היה
קורה היום.
בעת ביקורי בחבל נורמנדי בצרפת בקיץ האחרון עברתי חוויה מטלטלת .שקעתי בסיפור
פלישת בעלות הברית שהתרחש ביוני  .1944במשך יומיים ביקרתי יחד עם משפחתי
במוזיאונים ,בתי עלמין ואתרי הנצחה שכולם מוקדשים לאחד מהאירועים הקריטיים במלחמת
העולם השנייה .המוני חיילים ,עמים רבים ,הגיעו ממקומות רחוקים להלחם יחד לטובת רוח
האדם וצלם אלקים השוכן בה .אלולא ההתעקשות שלהם והמחירים הבלתי נסבלים ששילמו
לטובת העולם ,ספק אם היינו פה היום.
חשבתי הרבה על כמה חשוב לי שבנות פלך יוכלו לחוות את הדבר הגדול הזה .המפגש גם גרם
לי לשאול אם במדינה שאנו זוכות לחיות בה ,אם העולם שאני חלק ממנו ,היו יכולים להתגייס
מול כל האתגרים העצומים ,לשלב כוחות ואינטרסים אל מול הרשע המוחלט.
ראש השנה וראשית שנת הלימודים כמעט התאחדו השנה .מדי בוקר אנו מתכוננות לקראת
הימים הנוראים בתיכון ולומדות יחד הלכות תשובה לרמב"ם .בפרק ג' הלכה א' אומר הרמב"ם
כך :כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות .מי שזכיותיו יתירות על עונותיו –

צדיק ,ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו – רשע .מחצה למחצה – בינוני .וכן המדינה אם
היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת ,ואם היו עונותיהם מרובין הרי
זו רשעה .וכן כל העולם כולו.
נקודת המוצא של הרמב"ם היא כי בתוך כל אדם יש תרכובת של זכויות ועוונות .האדם איננו
ֱטא
ַדיק בָא֑רֶ ץ אֲשֶ ֥ר יַעֲשֶ ה־ּטֹ֖וב ו ְ֥לא יֶח ֽ
אין צ ֖
ָאדם ֥
֔
מלאך ולא אמור להיות ,כדברי קהלת ֣כי
(קהלת ז' כ') .האדם הוא יצור מורכב ממאוויים סותרים והפערים הגדולים האלה שאנו מוצאים
באחר הם אנושיים .אחרי הנחת היסוד המורכבת ,ממשיך הרמב"ם לתאר תהליך מדיד של
עשיית סדר והפרדה בין הטוב והרע .התיאור כל כך נהיר שממש אפשר לראות את כפות
המאזניים .תיאור של הצדיק מול רשע .אבל גם הרמב"ם ,כמו קהלת ,יודע שמעטים הם
הצדיקים והרשעים .ולכן ,באופן כמעט בלתי נמנע אנו כולנו מתבררים כבינוניים .ככאלה ,יש
משמעות לכל פעולה שנבחר לעשות.
האמונה העמוקה שיש לרמב"ם בכוח שלנו לבחור בין הטוב והרע מפעימה .ההתעקשות שלו
על הבחירה התבונית של כל אדם גם היום איננה מובנת מאליה .אנו נשענות בעבודתנו
החינוכית בכל יום ,על ההנחה הזו כי בכוחו של האדם לקום בבוקר ולבחור בטוב.
בהמשך הפרק אומר הרמב"ם שלא כל המצוות שקולות זו לזו ,כלומר ,אחרי שהציב משוואה
כמעט פשוטה מדי ,הוא נכנס לעובי הקורה ומסביר ששום דבר איננו פשוט.

וכן המדינה אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת ,ואם היו
עונותיהם מרובין הרי זו רשעה .וכן כל העולם כולו .אדם פרטי יודע עד כמה מסובך לקחת

את האחריות על מעשיו ,כל שכן לקחת אחריות כציבור .הרמב"ם לא מוותר לא על היחיד ,לא
על הציבור ולא על העולם כולו.
כמה קשה לנו להרגיש באחריות על הציבור שלנו בכללותו ,על כל הציבורים במדינה וכל שכן
על העולם .אך זו ההתייצבות הדתית שמזמנת לנו היהדות כבר בפרשת בראשית .האדם נברא
בצלם אלקים ולכן פגיעה באדם אחר ,קיפוח חייו ,שפיכת דמו כמוה כמיעוט נוכחות ה' בעולם.
בעולם האינטרסים הפוליטיים שהרמב"ם היה מאוד ער לו ,זוהי משימה קשה מנשוא .המשנה
במסכת סנהדרין פרק ד' משנה ה' עושה מהלך נפלא המחזיר אותנו מהכלל אל הפרט באופן
הכי עמוק שאפשר:

לפיכך נברא אדם יחידי בעולם ,ללמד שכל המאבד נפש אחת ,מעלים עליו כאילו איבד עולם
מלא; וכל המקיים נפש אחת ,מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא ...ומפני שלום הבריות ,שלא
יאמר אדם לחברו ,אבא גדול מאביך .ושלא יהיו המינין [כופרים] אומרים :הרבה רשויות
[אלוהיות] בשמיים .להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא :שאדם טובע כמה מטבעות בחותם
אחד ,וכולן דומין זה לזה ,ומלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא ,טבע כל אדם בחותמו של
אדם הראשון ,ואין אחד מהן דומה לחברו.
לפיכך לכל אחד ואחד לומר ,בשבילי נברא העולם.

לפעמים אני חושבת שהעבודה החינוכית שלנו בפלך מתחילה בהתעקשות להביט כל הזמן על
שני קצות החבל  -על העולם בכלל ועל כל אחד כפרט .אין משמעות לאחד בלי השני.
המשימה היום יומית שלנו היא לחנך להבנה של חד פעמיותה של כל אשה ,לייחודיותה ,לצלם
הנחבא במקומות קשים שהם בעצם הכי אנושיים .לחנך להבנה של החלק שלי בתוך הכלל,
למחויבות האתית והמוסרית העמוקה שלי לחברה על כל רבדיה ,כדי שלעולם הזה יהיה קיום.
יהי רצון שבשנה הקרובה נדע לתרגם לפעולה יומיומית את מחויבותנו כלפי עולמו של הקב"ה
ולהתייצב כבני אדם נוכח פני ה' ולצד בני אדם תמיד.
שנה טובה,
סופי

