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תני ר' שמעון בן יוחי:
משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה
ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו.
אמרו לו חביריו :למה את עושה כן?
אמ' להן :מה איכפת לכם ,לא תחתי אני קודח?
אמרו לו :מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה.
ויקרא רבה ,פרשה ד

-

מה הנמשל?
האם יש כאן מישהו שלא בסדר?
מה אפשר לקחת ממשל זה ל"מאבק הזכויות הלהט"בי"
ומה הצד השני יגיד?

"תני רשב"י משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה נטל אחד מהן מקדח
התחיל קודח תחתיו" מדוע אדם זה ,שהינו חלק מן החבורה שבספינה,
נוטל מקדח וקודח?! "אמרו לו חבריו מה אתה עושה?!" מדוע אתה
קודח?! "אמר להם מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח?" כלומר  -אין
לכם רשות להתערב בתא הפרטי שלי; "מה אכפת לכם"  -לא שאלתם
אותי 'מדוע אתה קודח?' אלא 'מה אתה יושב ועושה?' ,אולי רציתם
לבטא בכך התעניינות בי אבל הכין הייתם עד כה .ולכן גם אני שואל
אתכם" :מה אכפת לכם?" הלא עוסק אני בפרטיות שלי!
"אמרו לו שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה"  -הווה אומר" :ידידנו
היקר ,באמת לא אכפת לנו ממך ,אלא שבעקבות המעשה שלך אנחנו
הולכים לטבוע'...
כאשר אותו "אחד" לקח המקדח "והתחיל קודח תחתיו"  -הוא היה
מודע לכך שבמעשהו זה הוא גם מסכן את עצמו ,אולם מאחר וקודם
לכן אף אדם לא התעניין בו ולא שאל אותו 'מה אתה יושב ועושה' ,לכן
החליט לעשות מעשה שבוודאי יגרור אחריו את התעניינות חבריו- ,על
כן התחיל לקדוח.
וחבריו  -במקום 'להרים את הכפפה' ולהבין כי בפניהם אדם המשדר
מצוקה ,ולא אדם החפץ להרוס את חייו ,תחת זאת הם אומרים לו:
שהמים מציפין את הספינה  -כלומר 'באמת לא אכפת לנו ממך' ...לכן
הוא ממשיך לקדוח...
דווקא אלו שישבו והתעלמו מן היחיד הבודד בתאו דווקא הם היו אלו
אשר קדחו ,בהיותם ערבים של הקדיחה! אלמלא האטימות שלהם כל
התמונה הייתה אולי נראית אחרת.
(מעובד על פי שיחה של הרב אלישע וישליצקי)

