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  ?באיזו עין מסתכלים על המציאות

בלעם היה איש "שתום עין" שמסוגל לעצום עין, לייחד את כוונותיו ולנווט את כוחו הרוחני לרצונו החופשי.  

  .מייצר תמונה של מציאות שלא מחוברת בהכרח לעולם של ממשהמוח שולט ו

רק לקראת הסוף הבין בלעם שהגיעה השעה לשחרר את התבונה ולתת לעיניים לשוט על מרחבי המדבר:  

י  ְקַרֶאת ְנָחשִּ ְשָרֵאל, ְולֹא ָהַלְך ְכַפַעם ְבַפַעם לִּ י טֹוב ְבֵעיֵני ה' ְלָבֵרְך ֶאת יִּ ְלָעם כִּ ְדָבר ָפָניו"ַוַיְרא בִּ   ."ם; ַוָיֶשת ֶאל ַהמִּ

ְמֵרי ֵאל, ֲאֶשר ַמֲחֵזה ַשַדי ֶיֱחֶזה, ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָניִּם" :אז נחה עליו רוח אלהים ועיניו נפתחו  "ְנֻאם ֹשֵמַע אִּ

כעת, הוא השתחרר. בפנייה אל המדבר היה מבט ללא דעה מוקדמת. כך, נשא עיניו ללא כוונה וללא  

וכך פגשו עיניו את ישראל שוכן לשבטיו "ותהי עליו רוח אלהים". אז פרצו מפיו המילים "מה טובו   מניפולציה 

  ."אהליך יעקב

מאז ועד היום אנו מנסים לחולל בתוכנו את התנועה המיוחדת הזו. רובנו רואים בעין סתומה, ולעיתים עם  

אמונתנו. כל אחד בטוח שהצד  הרבה משטמה. אנו משרטטים את דמותו של השוכן באוהל האחר על פי 

שכנגד פועל בעיניים קשורות ומייחל ליום שאור התבונה והאמת יחדרו את מעטפת השריון שלו. הימים  

האחרונים היו קשים. חזרנו מאופוריה של עם מתפלל ומתאחד לעם של סתומי עיניים המשננים אמיתות של  

ת של אנשי קצה המבקשים להבעיר אש זרה במחנה.  אידיאות שאינן מחוברות דווקא למציאות. מוזנים מקריאו

עמדנו בתחילת השבוע בככר רבין בעצרת שמחברת את ישראל בתקוה ותפילה. בסוף השבוע הזה כבר  

מכונסות המשפחות בביתן ובאבלם ורחובותינו בוערים באש שנאה. שכנינו מרצועת עזה מזכירים את שנאתם  

  .מתגבשים מתוך השנאה הצוררת אותנו לכלל העם היהודי ולישראל בפרט ושוב אנו 

בעוד כמה שעות תשקע עלינו שמש השבוע שעבר. הלוואי ובכל בית יידלק נר של שבת. נר שמבקש להאיר  

  .ולא לשרוף. נר שמבקש שלום בית. נר שלוחש "מה טובו אהליך יעקב" ומביט בעין טובה לעולם

 .בתקוה  נר ששומע תפילות של אמהות הממשיכות להאיר את העולם

 


