
 חברים,

 אני רוצה לפתוח עם תיקון טעות מהדרשה הקודמת: האמירה המפורסמת של
 ניטשה בגרסתה העברית היא, "מי שיש לו למה למענו יחיה - יוכל לשאת כמעט כל
 איך", ולא כפי שכתבתי. אם מישהו מכיר את המקור בגרמנית, אשמח לראות אותו,

 ולהבינו. תודה לד"ר נעמה כרמי על הערתה!

 פרשת ראה מתחילה כך:

 "ְרֵאה  ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה׃ ֶאת־ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר  ִּתְׁשְמעּו  ֶאל־ִמְצו ֺ ת ה'
 ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום׃ ְוַהְּקָלָלה ִאם־ לֹא ִתְׁשְמעּו  ֶאל־ִמְצו ֺ ת ה' ֱאלֵֹהיֶכם

 ְוַסְרֶּתם ִמן־ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר
 לֹא־ְיַדְעֶּתם׃"  (דברים י"א: כו-כח)

 לפני שבועיים, בפרשת ואתחנן, היתה לנו הוראה חושית לשמוע, וכעת אנו מקבלים הוראה
  חושית לראות את השמיעה!

 התשתית התרבותית שלנו קובעת שהמידע החושי שלנו הוא אובייקטיבי. עדות ראייה ועדות
  שמיעה מתקבלים בבית המשפט כראייה (מלשון לראות) שבכוחה לחרוץ גורלות.

 אלא שלא העיניים רואות. המוח הוא האיבר שרואה. העיניים קולטות ומעבירות למוח ריצודי
  אור (פיקסלים), והמוח מעבד את המידע ויוצר תמונה שלימה.

  פרשת ראה מציעה שאיכות התמונה (ברכה וקללה) שהמוח מייצר תלויה בשמיעה שלנו!

 שמיעה היא מילה מעניינת. ממנה נגזרת המילה משמעות. גם השמיעה שלנו, מסתבר,
  איננה עניין אובייקטיבי, היא עניין "משמעותי"! היא קשורה למשמעות שאנו מייחסים לדברים.

 המסורת היהודית מזכירה לנו שכל יהודי - בין אם נולד יהודי ובין אם התגייר - עמד למרגלות
 הר סיני ושמע את הדיבור האלוהי. אבל, קובעת המסורת, כל אחד שמע משהו אחר - לפי

 מבנה אישיותו או על פי שורש נשמתו, בלשון הקבלה, או בהתאם ליכולתו להכיל. ומאז ועד
 היום, היהודים מתווכחים ביניהם מה אמר הקדוש ברוך הוא ומה הוא ציווה, שהרי כל אחד

 שמע גרסה אחרת! אפילו משה עצמו שמע יותר מגרסה אחת של עשרת הדיברות (בפרשת
  ואתחנן ובפרשת יתרו אנו פוגשים שתי גרסאות שונות של אותם עשרת הדיברות)!

 הערב, בקבלת שבת, נשיר את הפיוט "לכה דודי". הפיוט נפתח במילים "שמור וזכור בדיבור
 אחד", כי בגרסה אחת הדיבר הרביעי מתוך עשרת הדיברות אומר "שמור את יום השבת"
 ובשנייה הוא אומר "זכור את יום השבת". מחבר מזמור מהדהד את המסורת, שלפיה בהר

 סיני היה דיבור אחד, ואחד בלבד, אבל האדם - במקרה הזה משה - שמע שני דברים שונים
  לגמרי.

 אלוהים, לפי הרעיון הנשגב הזה, אומר הכל - לוחש את כל האפשרויות כלן - רק האדם,
 שומע רק את מה שהוא מסוגל לשמוע.



 מדרש יפהפה של חז"ל מספר לנו שהאדם מגיע לעולם כשהוא כבר יודע את כל מה שהוא
 צריך לדעת - את כל מה שהוא שמע בהר סיני. במהלך חייו הוא לא ירכוש ידע חדש, הוא

  פשוט "ייזכר" במה שהוא בעצם כבר שמע, רק שכח ברגע לידתו.

 על בסיס זה, רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן, מסביר את הפסקה הפותחת של הפרשה שלנו:
 הפער בין הברכה לקללה שאנו רואים בחיינו הוא הפער בין המחויבות שלנו לבין ההתכחשות

 שלנו למה שאנחנו כבר יודעים, למה שאנחנו כבר שמענו "בהר סיני". כל אחד מאיתנו הגיע
 לעולם עם המטען הייחודי שהוא הביא עמו מסיני, את כל מה שהוא, אישית, צריך לדעת

 לצורך המסע המצפה לו. אם הוא יהיה נאמן לשמיעה האישית שהוא שמע, הרי שהוא יראה
  ברכה בחייו.  ואם הוא לא יהיה נאמן למה ששמע, הוא יראה קללה.

 סבלו של האדם - או הקללה - איננו נובע מאיזה גורל רע. הסבל נובע מסירובו של האדם
  להתמסר למצוות ה' שהוא שמע בסיני.

 הברכה והקללה הן כמו מראה המשקפת לנו עד כמה אנחנו נאמנים לשמיעה הפנימית שלנו
 - כלומר, עד כמה אנחנו קשובים לשמיעה שאיתה הגענו לעולם, ועד כמה אנחנו מוכנים

 לקיים את המצוות הנגזרות מהשמיעה שלנו.

  מחר ראש חודש אלול, חודש הסליחות וחשבון הנפש שלפני ראש השנה ויום הכיפורים.

 לפי פרשת ראה, חשבון הנפש של כל אחד ואחת מאתנו, בחייו הפרטיים, הוא לבדוק היכן
 הוא או היא חטאו למה שהם שמעו בסיני. חשבון הנפש מוביל לתשובה - כל אחד שב אל

 השמיעה שלו, אל הידיעה שלו, אל הצו האלוהי שאיתו הגיע לעולם. ולכן הפסקה שציטטתי
 בתחילת הפרשה אומרת לנו שהחטא הוא "ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  ֲאֶׁשר לֹא־ְיַדְעֶּתם "

 (דברים י"א, כ"ח)

 זאת איננה אומנות שמלמדים בבית הספר וגם לא בחוגים של המתנ"ס. זו העבודה שבלב,
  העבודה הפנימית העמוקה ביותר המורכבת ביותר, והקשה ביותר שאנו נדרשים לה.

  חודש טוב ושבת שלום,

  שבת של ברכה, שבת של הקשבה פנימית, שבת של נאמנות.

 אלישע

 

 


