
 

 

 חברים יקרים,

 בשבוע שעבר קראנו על אברהם, אשר יצא לארץ כנען בעקבות הציווי האלוהי
 שהוא שמע - "לך לך". אברהם, כיאה לאנשים גדולים, ידע לשמוע צו גבוה,

 והעז לציית: לעזוב את המוכר, הנוח והמובן מאליו. בכך אברהם שינה את פני
 ההיסטוריה האנושית.

 היכולת שהנחתה את אברהם בפרשה הקודמת הייתה השמיעה שלו. בפרשה
 הנוכחית - פרשת וירא - הראייה מקבלת מקום של כבוד.

 פרשת וירא מלאה בדמויות המשמעותיות בחייו של אברהם: לוט, שרה, הגר,
 יצחק וישמעאל – וכולן לומדות לראות! והן לומדות גם שבכוחה של ראייה

  מפותחת להביא גאולה לאדם.

 בתחילת הפרשה אברהם רואה את האורחים המגיעים לאוהלו, הוא רואה את
 "מלאכיותם" - את האלוהי שבהם. בסוף הפרשה הוא רואה את האייל שנתפס
 בסבך רגע לפני העקידה. רוב בני האדם לעולם לא יראו את האלוהי שבאדם,

 ולא יראו את האייל, שמסמל שאפשר גם אחרת.

 גם הדמויות האחרות, המלוות את מסעו של אברהם רואות: לוט, כמו דודו,
 רואה את האורחים הזקוקים לקורת גג; אשתו רואה את סדום ההרוסה (ולא

 עומדת בזה!); שרה רואה את ישמעאל ויצחק "מצחקים", והגר רואה את באר
  המים שיציל את ישמעאל.

 היכולת שלנו לראות את מה שמעבר לנגלה המיידי - את האייל, את הבאר, את
 האורחים - היא היכולת שמשנה את הכל בסיפור האישי שלנו, ומאפשרת

  להתמיר כל מצב מייאוש לחיים ולצמיחה.

 העולם הנגלה מספר לנו סיפור מאוד סיזיפי ופסימי: מסע של לידה וחיים, אשר
 בסופם מוות בלתי נמנע; מסע של צמיחה וקמילה; של התחלה רעננה, אמצע

  מסעיר עם עליות ומורדות, וסוף, לפעמים עלוב וכואב.



 המימד החומרי-פיזי הזה אדיש לחלוטין לרגשותינו, אדיש לגחמותינו, אדיש
  לכאבינו ולפחדינו.

  העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק,
  הים הוא מלוח, הים הוא עמוק,

  אם הים הוא עמוק, מה אכפת לו לעץ,
 מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק.

 -חנוך לוין

 פרשת וירא, אם כן, מזמינה אותנו לראות באמת, לראות עמוק, לראות מעבר
 למימד הנגלה. כי הסיפור האמיתי שלנו הוא לעולם לא המימד החומרי-פיזי.

 המימד החומרי הוא סיפורם של האטומים המרכיבים אותנו, ההורמונים
 המופרשים אל זרם הדם שזוחל לו בעורקינו, החיידקים שחיים בתוך גופנו

 ומעכלים עבורינו את המזון שאנו אוכלים, וכן הלאה. הם אמנם קשורים לסיפור
 שלנו ובודאי משפיעים עליו, אבל הם לא הסיפור שלנו. הסיפור שלנו אפילו איננו

 הסינרגייה בין כל החלקים שמרכיבים אותנו.

  אנחנו לא סך כל המרכיבים המהווים אותנו.

 לא, הסיפור שלנו הוא תוצר ישיר של הראייה שלנו, המודעת והתת-מודעת,
 המדוברת והמוסתרת. ככל שהראייה שלנו רחבה יותר, עמוקה יותר, מקיפה

  יותר וטובה יותר, כך חיינו עשירים יותר.

 השאלה הגדולה היא, איך מפתחים ראייה רחבה יותר, עמוקה יותר, מקיפה
  יותר וטובה יותר?

 יש דרכים רבות להעשיר את יכולת הראייה שלנו - מחשיפה לרעיונות חדשים,
 דרך אומנות ויצירה, וכלה בטיפול רגשי משחרר - אבל בבסיס כולן נמצאת
 הסכמה אחת חשובה: שהנגלה - יפה ונוצץ, או מייאש ואפור - הוא הכסות

 החיצונית של המציאות. האמנות הגדולה היא לראות את פנימיות הדברים, את
  המהות, את ההוויה המהוות את הכל.

 זאת ועוד: גם הכסות החיצונית איננה נתון סטטי! היא עצמה תולדה של המהות
 הפנימית שמהווה אותה. מבחינה טכנית, הרי, לא העיניים הן הרואות, אלא

 המוח. העיניים קולטות את גלי האור ומעבירות אותם אל המוח. המוח מתרגם
 את כל זה לתמונה קוהרנטית. אבל אם נעמיק עוד יותר, נגלה שבעצם גם המוח

 איננו זה שרואה. לא המוח הוא הבונה את התמונה שמתקבלת מהפיקסלים



 שעוברים דרך עינינו. את התמונה מייצרת התודעה. היא זו שמתרגמת את
  חלקיקי האור תמונה משמעותית (ואין דבר כזה תמונה לא משמעותית).

  אין ראייה אובייקטיבית. אין ראייה נטולת הטייה של האורגניזם שרואה!

 לכן, ראיית המציאות - הן המהות הפנימית והן הכסות החיצונית הנובעת ממנה
  - היא תוצאה של ההבנה שלנו, של התודעה שלנו, של המחשבות שלנו.

 ולא, זה בשום פנים ואופן לא אומר שאדם אשם במציאות הקשה שלו! ובאותה
 מידה הוא גם לא זכאי לקרדיט על מציאות "טובה". יש לנו אמנם השפעה

 משמעותית על מציאות חיינו, אבל רובה חסד מוחלט - כלומר, מתת אל - הן
 הטוב והן הרע. עם זאת, עבודה פנימית על איכות הראייה שלנו תשפיע לטובה

 על תפיסת המציאות שלנו, ומכאן שגם על המציאות עצמה.  אבל לעולם לא
  תהיה לנו שליטה מלאה על חיינו, וגם לא כמעט מלאה!

 בפרשת וירא אברהם, שרה, לוט, אשת לוט, הגר ויצחק עוברים התמרה
 בראייה שלהם. אברהם רואה את המלאך שבאדם שמולו, ובכך זוכה לברכת

 הפריון. שרה רואה שהגיע הזמן לשחרר את הגר ואת ישמעאל מהסיפור.
 אברהם, איש החסד, לומד "לראות" את האמת שבדברי הדין הקשים הללו של
 שרה. הגר המגורשת רואה באר מים חיים ורואה איך הסיפור של בנה ממשיך

 למקום טוב. לוט רואה אנשים במצוקה,  והם שולפים אותו מהגיהנום שהוא מצוי
 בו. אברהם לומד לראות את המצוקה שבעיני בנו העקוד ומשנה את תרבות

  זמנו: לא שוחטים ילדים!

 
  - אתה רואה אדם בצל התאנה?

  - איני רואה אדם בצל התאנה!
  - אולי בצל הגפן שם מנוחתו?

  - איני רואה דבר, איני רואה אותו.
  - אתה רואה עצי זיתים ושדה חיטה

  ואיך שביניהם פורחת השיטה?
  - אולי אני בגלל השמש מסנוור -

  איני רואה דבר, איני רואה דבר
 

  סימן שעוד לא הגענו
  והאופק עוד רחוק
  וליבך עודו פתוח

  אל ארבעת הרוחות



  וצריך להמשיך ללכת
  וצריך להמשיך לצעוד

  והדרך עוד מושכת
  ארוכה

 (נעמי שמר)

 כל הדמויות בפרשה לומדות לראות אפשרויות חדשות, כאלו שלא היו שם
 קודם. במובן הזה, הן כאילו בראו מציאות חדשה: עקרות להורות, צמאון ויובש

  לבאר מים חיים, עקידה לחירות ולחיים.

 מי האיש, החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב!

 שבת שלום.

 אלישע


