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 חברים,
  

הנה מגיעה לה הדרשה על הפרשה הנכונה... פרשת ראה. פרשה אהובה ביותר. סליחה על 
את פרשת שופטים אפשר לקרוא כבר ממחר בערב, כי אז כבר  -ההצפה. לקוראיי הנאמנים 

 נכנסת פרשת שופטים לתוקף...
  

בדרך כלל הדרשה נכתבת במהלך השבוע, ואז ברגע האחרון "קופץ עלי" איזה פן אקטואלי, 
שאני מחכה לו כל השבוע, עד לשעות האחרונות של השבוע, ואני מוסיף אותו בשמחה רבה 
ממש לפני השליחה. הפעם, בגלל השעה, ובגלל השבת שבפתח, אני שולח את הדרשה 

 בה אקטואליה. את זה אשאיר ללב של כל קורא.פחות או יותר כפי שנכתבה, בלי הר
  

 פרשת ראה. ראו איזה יופי:
  

ֹת ִמְצו-ַהְבָרָכה ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאל-ֶאת כז  ְבָרָכה ּוְקָלָלה.  ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום כו דברים י"א:
ֹת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ִמְצו-ֹלא ִתְשְמעּו ֶאל-ְוַהְקָלָלה ִאם חכ  ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום.

  ְיַדְעֶתם.-ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר ֹלא  ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום-ְוַסְרֶתם ִמן
השמע "שמע" )מ -רק לפני שבועיים, בפרשת ואתחנן, הייתה לנו הוראה חושית אחת 

 "ראה". -ישראל(, וכעת אנו מקבלים הוראה חושית שנייה 
  

ההבדל הגדול ביותר בין ראייה ושמיעה היא ביכולת שלנו לבחור: בשביל לא לשמוע, אנחנו 
חייבים להתרחק. אפילו אם נשים את כפות ידינו על אוזנינו, עדיין נשמע. בשביל לא לראות, 

 צריך רק לעצום עיניים.
  

מפתיע, דווקא על השמיעה אומרים שהיא סלקטיבית )"יש לך שמיעה  והנה, באופן
אתה שומע רק את מה שאתה רוצה לשמוע". כל מי שאי פעם היה נשוי, או  –סלקטיבית 

 הורה לילדים, או שהיה תלמיד בבית ספר, זכה לומר או לשמוע את המשפט הזה(.
  

 את השמיעה מאוד קשה לחסום, לכן אפשר רק לסנן... כלומר, לשמוע באופן סלקטיבי.
  

אבל ראייה שונה משמיעה! לא בכדי בבית המשפט )ראו פרשת שופטים בשבוע הבא(, 
לעובדות קוראים "ראיות". יש בהן משהו אובייקטיבי, קשיח. בניגוד לראייה הקשיחה, יש לנו 

 מע, אחר כך עבר מפה לאוזן, ונחשב למאוד לא מהימן.דבר הנש –את מושג ה"שמועה" 
  

 והנה בפרשה שלנו יש מיזוג בין הראייה והשמיעה:
  

ֹת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ִמְצו-ֶאל ִתְשְמעּו ַהְבָרָכה ֲאֶשר-ֶאת כז  ְבָרָכה ּוְקָלָלה.  ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְרֵאה כו
 ...ֹת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכםִמְצו-ֶאל ֹלא ִתְשְמעּו-ְוַהְקָלָלה ִאם כח  ֶכם ַהּיֹום.ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאתְ 

  
 העניין מתחיל להסתבך! אבל זה טוב. זה ממש יופי!

  
תחי השמיעה הסובייקטיבית: היא מקור הברכה! הרי, איש מאתנו אינו יודע באופן 
אובייקטיבי מה אלוהים ציווה בסיני. איש מאתנו אינו יודע באופן וודאי מה הן המצוות שאותן 
חשוב שאדם ימלא ויקיים! במעמד סיני, בעת מתן תורה, כל אחד שמע את הדיבור האלוהי 

סובייקטיבי לחלוטין. כל אחד שמע לפי מבנה אישיותו, או על פי באופן שונה, סלקטיבי, ו
שורש נשמתו, בלשון הקבלה. מאז ועד היום, היהודים מתווכחים ביניהם מה הקדוש ברוך 
אמר. וזה בדיוק העניין: הוא אמר הכל. אפילו משה בעצמו שמע יותר מגרסה אחת של 

רשת ואתחנן, וזו ששמענו בחורף, עשרת הדיברות, ולכן הגרסה שקראנו לפני שבועיים בפ
בפרשת יתרו, שונות! הערב, בקבלת שבת נשיר "שמור וזכור בדיבור אחד", כי בגרסה אחת 
של הדיבר הרביעי, כתוב "שמור את יום השבת" ובשנייה כתוב: "זכור את יום השבת". כתב 



ה... האדם שניהם נאמרו בדיבור אחד. רק אלוהים יכול לעשות את ז –המשורר הדגול מצפת 
 לעומתו, שמיעתו סלקטיבית.

  
אלוהים, אם כן, אמר הכל. הכווווללללל! כל מה שאי פעם נאמר ויאמר או לא נאמר ולא יאמר 

גם את זה הוא אמר... ההבדל בין אדם לאדם הוא רק במה מכל ההכווווווללללל הוא  –
 הצליח/רצה לשמוע.

  
   לכן, הציפייה מן האדם מדהימה: 

אינך מתבקש לעשות דבר שאינך יכול לעמוד בו. אלא רק את מה שאתה מסוגל לשמוע! 
 שמיעתך סובייקטיבית, זה נתון. כעת, לך עם מה ששמעת!

  
 זו אמירה רדיקאלית!

  
זהו אחד העקרונות החשובים בפסיקה ההלכתית: אין פוסקין הלכה שאין האדם יכול לעמוד 

כשיל את האדם, אלא משום שהוא פשוט לא יוכל בה! מדוע? לא רק מכיוון שכך אתה מ
 לשמוע אותה!

  
 מה באשר לראייה? האם הראייה שלנו אובייקטיבית?

  
כן ולא... הרי לא העיניים הן רואות. המוח הוא הרואה. העיניים רק מעבירות למוח 

 "פיקסלים", והמוח מייצר את התמונות. הראייה שלנו היא תוצאה של פרשנות.
  

 פי מה? על פי איזה קריטריונים המוח מפרש את המידע שמועבר אליו? פרשנות על
  

אינני מבין דבר וחצי דבר בתהליך הפיזיולוגי של הראייה. אבל פרשת ראה נותנת לנו כיוון 
 מעניין. הראייה, היא אומרת, הולכת בעקבות השמיעה:

השמיעה שלך  שמע! ולך בעקבות השמיעה שלך! כך תראה ברכה! כלומר, אם תלך בעקבות
ותהיה נאמן לה )כל עוד אתה קשוב לקול הגבוה כמובן, ולא לרכלן שיושב לידך בבית 

 הכנסת(, הרי שתראה ברכה בחייך.
  

רובנו הרי שמענו מהורינו, ממורינו, ממדריכנו, מה טוב לנו ומה לא. שמענו... גם אם שמענו 
ין, על פי רוב איננו פועלים רק את מה שרצינו לשמוע, או מה שהיינו מוכנים לשמוע, עדי

  באמת בהתאם למה ששמענו. איננו מקיימים את המצוות שצווינו! 
  

 ואז אנחנו מופתעים כשאיננו רואים ברכה...
  

אני עסוק מאוד בפיצוח הספר המכונן של רבי נחמן, ליקוטי מוהר"ן. זה הלימוד העיקרי שאני 
וב מזכיר הרב, שהפער בין הברכה לומד בשנה האחרונה. שמתי כמעט הכל בצד. שוב וש

והקללה שאנו רואים בחיינו, הוא הפער בין המחויבות שלנו ובין ההתכחשות שלנו למה 
שאנחנו כבר יודעים, למה שאנחנו כבר שמענו. כבר שמענו בסיני, אומר הרב, את כל מה 

ב שאנחנו צריכים לדעת. כל למידה חדשה היא רק תזכורת למה שאנחנו כבר יודעים. רו
האמת של השמיעה  –הסבל, הוא טוען, לא נובע מגורל רע. אלא מאי הדבקות באמת 

הסובייקטיבית ששמענו, כל אחד ואחד מאתנו, בסיני. )אגב, מי שכבר הגיע לרמה הזאת, של 
הדבקות באמת הסובייקטיבית, מחכה לו רמה גבוהה יותר: דבקות באמת האובייקטיבית... 

 (.אבל זה לדרשה אחרת, אולי...
  

הברכה והקללה הן כמו מראה. ומראה אינה משקרת. היא משקפת לנו בדיוק את מה 
שאנחנו רוצים... שימו לב... לשמוע! לא לראות, אלא לשמוע. אנחנו רוצים לשמוע שאנחנו 
טובים וראויים. המראה מראה לנו פעמים רבות תמונה אחרת! היא משקפת נאמנה את 

 וע, לבין מה שאנחנו מוכנים לקיים.הפער בין מה שאנחנו הסכמנו לשמ



  
ימים קשים עוברים על כולנו! הימים האלו הם מראה: אנחנו יודעים משהו, אבל מתכחשים 

 אליו.
  

חלילה לי מלומר מהו הדבר. כי כולנו הרי שמענו דבר מה אחר בסיני. אבל בחוויה המשותפת 
של כולנו התקופה האחרונה לא הייתה של ברכה גדולה. וחשבון הנפש של כל אחד ואחד 
מאתנו, בחייו הפרטיים, זה לבדוק היכן הוא או היא אינם נאמנים למה שהם כבר יודעים. לא 

נוסף. זה כל כך פשוט )וכל כך קשה!(. אין מה ללמוד. רק לבדוק מה צריך לדעת שום דבר 
 ולשאול את עצמנו, האם הלכנו עם השמיעה שלנו? –קרי, מה אנחנו כבר יודעים  –שמענו 

  
 שבת שלום,

  
 שבת של ברכה,

  
 שבת של אמת.

  
 אלישע

 


