
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת ראה ממשיכה במובנים רבים את פרשת עקב שבאה לפניה. משה, בחודש האחרון לחייו נואם את
  נאומי הפרידה שלו מעם ישראל.

 
 בפעם הראשונה בתורה נאמר שיבוא יום שיהיה מקום פולחן מרכזי, ורק לשם יהיה מותר להביא -  וגם

 להקריב - את העולות והקרבנות. יש כאן רמז ראשון למקדש העתידי בירושלים.
 

 המחקר המקראי טוען שספר דברים נכתב שמונה מאות שנים מאוחר יותר, בתקופת המלך יאשיה, במסגרת
 רפורמה דתית ופוליטית אדירה, שהביאה לריכוז הפולחן הדתי בירושלים. אבל אנחנו נלך עם הנרטיב

  המסורתי, שלפיו משה נואם את הדברים בעבר הירדן, ערב הכניסה לארץ.
 

 מה שמעניין כאן, זה הביטוי הבא: (דברים י"ב, ח'-י"ג) ֹלא ַתֲעׂשּון ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֹעִׂשים ֹּפה ַהּיֹום:  ִאיׁש,
 ָּכל־ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו . ומיד אחרי זה: ִּכי ֹלא־ָּבאֶתם ַעד־ָעָּתה ֶאל־ַהְּמנּוָחה ְוֶאל־ַהַּנֲחָלה ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך…

 ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן־ַּתֲעֶלה ֹעֹלֶתיָך  ְּבָכל־ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה . ִּכי ִאם־ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ה' ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיָך, ָׁשם
 ַּתֲעֶלה ֹעֹלֶתיָך ְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך.

 
 על פניו, אלה אמירות המנוגדות לערכי התרבות המערבית, שמקדשת את "איש, כל הישר בעיניו (יעשה)" -

 כל עוד, כמובן, הוא לא פוגע באדם אחר! "תהיה נאמן לעצמך בלבד", אומרים היום, ו"אל תתן לאף אדם
  להגיד לך מה אתה צריך, רק אתה יודע"...

 
 בכל מקום שבו יש התנגשות בין ערכי התורה וערכי הזמן, מסתתרת הזמנה לדרשה…

 
 הפרשה שלנו היא פרשת ראה. זו פרשת הראייה הגדולה: ְרֵאה, ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה !

  (דברים י"א, כ"ו).
 

 התורה עוסקת בדרך כלל בשמיעה ("שמע ישראל…"). אנחנו הרי עם של מילים, של דיבורים (עשרת
 הדיברות). התורה נזהרת מהראייה (ַוְיַדֵּבר ה' ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ֹׁשְמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם

  ֹרִאים זּוָלִתי קֹול  - דברים ד', י"ב).
 

 בעבר עמדתי על ההבדלים שבין שמיעה לראייה. שמיעה נתפסת כחוש סלקטיבי ("אתה שומע רק מה שאתה
  רוצה לשמוע"). ראייה, לעומת זאת, נחשבת לאובייקטיבית יותר, וודאית יותר.

 
  אבל האם זה באמת כך?

 



 כמובן שלא. כשם שאנחנו שומעים את מה שאנחנו מסוגלים ורצים לשמוע, כך גם אנחנו רואים את מה
 שאנחנו מסוגלים - ואפילו "מתוכנתים" - לראות. גם הראייה וגם השמיעה קורות במוח - לא בעיניים ולא

 באוזניים -  והמוח המדהים שלנו הוא, מה לעשות, גמיש וסלקטיבי.
 
 

 לכן, שני הביטויים הללו - "איש כל הישר בעיניו" ו"בכל מקום אשר תראה" באים כמעין אזהרה: היזהרו
  מהראייה! או יותר נכון, היזהרו מהוודאות שאתם מייחסים לראייה.

 
 בספר במדבר, פרק ט"ו, ("פרשת הציצית") מופיעה האזהרה הזאת בצורה יותר מפורשת. קוראים אותה

  פעמיים ביום מתוך סידור התפילה, בבוקר ובערב: ְוֹלא־ָתתּורּו… ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם .
 

 דווקא בגלל שהראייה נחשבת לאמינה ואובייקטיבית, היא טומנת בחובה סכנה גדולה: שנאמין למראה עינינו,
 שנחשוב שמה שאנחנו רואים הוא המציאות. כי הוא לא, אף פעם לא. הוא תמיד משקף את המוח המופלא

 והמוגבל שלנו בלבד.
 

  ראייה, כמו כל החושים שלנו, היא מתנה נהדרת!
 

 "איזה עולם נפלא", שר לואי ארמסטרונג, בקולו המחוספס. דווקא השיר הזה, המהלל את יפי הבריאה, מחדד
 את הסובייקטיביות של הראייה. לכותב השיר ברור לגמרי שהשושנים אדומות ושהן יפהפיות, ושהן נבראו
 עבורו. זה הרי ברור! הוא ממש רואה את זה! אבל אדם אחר אולי, גם אם היה רואה את השושנים מבעד

 להררי הזבל שנערמו סביב גינת השושנים העירונית הזאת…, היה מספר לנו סיפור אחר לגמרי, אולי אפילו
 מתריס, אולי מלנכולי. וגם אז, ייתכן שבכלל לא היה רואה אותם באדום (כי הוא "עיוור צבעים"... כי הרי מי

 שלא רואה את מה שהרוב רואה נקרא "עיוור"). וגם אם כן יראה אדום, ייתכן שזה יזכיר לו את דם חבריו
 בשדה הקרב ("הראית איזה אודם / שצעק למרחקים / שדה דמים היה שם קודם / ועכשיו הוא שדה פרגים…"

  כתב נתן יונתן).
 

  ויקטור פרנקל, בספרו "האדם מחפש משמעות" ראה בפרחי שפרחו באושוויץ את החירות והשמחה!
 

  כל דבר יכול להיות קללה ויכול להיות ברכה. ההבדל טמון בראייה והראייה טמונה במוח.
 

 משה מזכיר לבני ישראל ששום דבר שהם רואים איננו אובייקטיבי. הוא מזהיר אותם שלא ייחסו לראייה
 שלהם ערך מוחלט. אפשר ליהנות ממנה! אפילו לשורר שירים על מה שהעיניים "רואות"! אבל זכרו שחוש

  הראייה שלכם נזיל ומשתנה כל הזמן.
 

 וכך נפתרה הסתירה בין התרבות המודרנית והתורה. גם זו וגם זו מחפשות איזו אמת מאחדת. אפילו
 התפיסה הפוסט-מודרנית שמאמינה בריבוי קולות וריבוי נרטיבים - כי "אין אמת אחת" - בעצמה אומרת שיש

  אמת עמוקה אחת, הנמצאת בבסיס כל האמיתות המפורקות!
 

 התורה קוראת לאמת העמוקה הזאת "אמת אלוהית", המודרנה תקרא לה אולי "מסד של ערכים משותפים"
 (כי המילה אמת קצת מרתיעה אותה). אבל זו דווקא התורה העתיקה שמזהירה אותנו מהפן המתעתע

 והמסוכן של הראייה האנושית.
 

 אבל אז משה מכניס עוד משפט מדהים לתוך הטקסט, שמשנה לדעתי את הכל. גם הדרשה עצמה עוברת כאן
  לשיח ברמה אחרת: ִּכי ֹלא־ָּבאֶתם ַעד־ָעָּתה ֶאל־ַהְּמנּוָחה ְוֶאל־ַהַּנֲחָלה ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך.

 



 "המנוחה והנחלה" אינם מקום פיזי. זהו תיאור מנטלי, פנימי, או מה שנקרא באנגלית state of mind. זהו
 "המקום" שמעבר לשיפוט ולחשיבה שלנו, מעבר לחינוך שספגנו ולתרבות שבה גדלנו. מקום שהוא זמין לנו

 תמיד, אבל הוא דורש הסכמה עמוקה להשתחרר - להשתחרר מהמוחלטות של הדעות שלנו והחשיבה שלנו -
  כי הן בעצם אלה שמכתיבות מה נראה.

 
  התורה, מסתבר,  מצביעה אל המקום הפוסט-מודרני האמיתי…

 
 ולמקום הזה קוראים… ירושלים, "יראו שלם". ולא, זו לא העיר ירושלים המאוחדת והמפולגת שחוברה

 לאחרונה עם תל אביב במסילת רכבת פוסט-מודרנית ומהירה. זהו מקום פנימי, שבו אנחנו "רואים שלם" -
 רואים מעבר להתניות שלנו. ולשם אנחנו "עולים", כדי להמיס את ה"קורבנות" שלנו - את השיפוט המוטעה
  שלנו בטוב ורע - על אש המזבח, ובמקום הפנימי הזה אנחנו מעלים עולות וזבחים של הודייה והכרת הטוב.

 
  כי זהו מקום הטוב המוחלט - זה שהיה לפני שנפקחו עינינו והתחלנו לראות טוב ורע והתחלנו לזנות.

 
 המקום הזה עדיין שם. הוא מתת-אל, והוא זמין לנו תמיד, מחכה שנשוב אליו.

 
  לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים

  שהוא אולם, אולם לה חלומות
  עד שתעלה בהר, פריחת הליל

 ותאיר לו בערוב יומו
 (נתן יונתן)

 
 איך מתחילים? טיפ קטן: מחליטים להפסיק להדביק למה שעינינו רואות ציונים ושיפוט.

 
  חודש טוב - חודש אלול - חודש של חשבון נפש ותשובה… ִּכי ֹלא־ָּבאֶתם ַעד־ָעָּתה ֶאל־ַהְּמנּוָחה ְוֶאל־ַהַּנֲחָלה.

 
 אבל אולי החודש זה יקרה?

 
  שבת שלום,

 
 אלישע


