סודם של הפכים

 /זיוה ברכה גדרון

לפרשת ויצא
כיסלו תשע"ח
ויצא יעקב
יעקב נרדף הוא בורח מאימת עשיו והוא לבד .מה שמציל את נפשו ורוחו ואותו ממש הוא היכולת לחלום .הקב"ה
שברא את האדם יודע שהמציאות יכולה להכביד על האדם ,על כן ההליכה אל החלום הוא לא רק מקום מפלט
הוא היכולת לארגן מחדש כוחות ולהמשיך ללכת.
החלום מעיד על החולם .אך לא רק על הלא מודע שלו כפי שאמר פרוייד אלא גם על הנשמה שלו והנשמה מבקשת
תפילה
והתפילה יש בכוחה לפרוץ
ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה
לפרוץ ממה שסוגר מידי ,לפרוץ את חומת ה"אין"
ה"-ככה זה"
" אין סיכוי "
"זה מה יש"
לעיתים החלום כמו התפילה הכנה עוזרים לקבל את מה שיש להשלים איתו אך לא מוותרים עליוהשבוע תעמוד
מו דרכת שלי לחופה בפעם השנייה (זייוג שני הוא לעיתים הזיווג ....נאמר במקורותינו) היא עשתה סדק והשם יצר
"ופרצת" ...איך מתחילים לפרוץ
מתפללים וחולמים
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כל החולמים והחולמות שביננו
אל תוותרו על החלומות הקטנים הגדולים ואפילו הגרנזיוזיים שלכם
תספרו עליהם תכתבו אותם תתיעצו לגביהם תתחילו לחיות את החלום ב",קטנה "
יעקב חולם על סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו
היכולת לחלום כמו היכולת להתפלל היא שיח עם הקב"ה .
הוא מייצר החלומות הגדול שלנו תמיד מכלום למשהו ....ממשהו ראשוני למשהו שמאיר את העולם הקטן שלנו.
נכון יש מביננו כאלה שהתיאשו מחלומותיהם ,הגיע הזמן לצאת למקום בו כמו יעקב "ויפגע במקום " שאולי תיפגעי
ותיפגשי ותתבלבלי ובכל זאת תחזרי לאחוז בשולי חלומך ותתחילי מחדש לרקום עוד חלום ....ואל תשכחי לתקן
ת'לומות שלך מה שהתאים לפעם הרי כבר לא מתאים לך להיום(....חוץ מבעלך האהוב או אישתך הטובה
והאהובה אותם להשאיר לחלום לצידך ..אה)
שימו לב ל"שפת אמת " הרבי מגור :כי כך צריך להיות על ידי השגת המדרגות שרואה האדם עד היכן כוח נשמתו
מגעת .ואשר כל התחתונים והעליונים תלויין בו ,צריך ליפול עליו אימה ופחד ביותר ..אך מוסיף השפת אמת
שהאדם שלא כמו המלאך שהוא עומד ,האדם הוא מהלך "המהלך ומשתנה בכל עת מדרגא לדרגא במדרגות
הסולםנמצא תמיד הולך בדרך חדש לגמרי" ועוד "דווקא בהליכה זו שהבורח יעקב מעשיו הוא זוכה לשלימות
הקב"ה מזמין לחסידיו מדרגות רבות"...כך הרבי מגור.
אני אומרת כך ש  :להתפלל זה לחלום זה להלך ,להלך זה להתחדש ,להתחדש זה לעלות מדרגה לדרגה בסולם לא
רק של חלומות של יחסינו עם עצמינו עם הזולת ועם החיים שהקב,ה מנהיג אותם אז אלה יחסים איתו.
ועכשיו שימו לב ל ליורם טהר –לב ול סשה ארגוב ושירו איתי :
בין הברושים והכרם שנית נעבור
בין הערביים שוטפות סנוניות את העמק
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ערב יפה וחמים
שט על גגות וחולמים
אחד השמש
לו על כתפינו שנית תינוקות
לו רק יצאנו שנית לחרוש ולזרוע
לו רק יכולנו לקצור
לו רק לצאת ולבצור ,לו רק ידענו לנצור
חוות הנוער
שקט ורק צעדינו נותרו על השביל
לילה ירד על צמרות הברושים ועלינו
טל על שיחי ההרדוף
על הבריכות והסוף טל על ראשך הכסוף ועל עיננו
אני מוסיפה שטל ברכת שמיים יורד על כתפיך שימ\י לב
הקב"ה שמכיר לפני ולפנים את הפסיכולוגיה האנושית מבין שחותמו ה"אישי " של האדם הוא נסיבות חייו
וחלומותיו גם וגם..חיים שיהיה בהם שמחה ופחד יצירה ואכזבה כאב וגדילה השתייכות ובדידות אלא ש"רחמנא
ליבא בעי " אומרים חז"ל –הקב"ה מבקש את הלב.
יותר מכל הקב"ה מבין את הפיצול אך מבקש את הלב את מה שאנחנו מרגישים באמת שנהפוך לשיח .יש אנשים
שלא מכירים את חלומותיהם מרוב כאב או תפקוד יתר
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לכו אל החלומות לא בשביל התסכול שקיים בפנטזיה שלא ממומשת זה כואב ...אלא בשביל להזכיר לעצמכם
שאתם אנושיים עם חותם אנושי וחלום שמשהו ממנו יכול להתגשם.
לשם כך חייב חייב הזדמנות להתנתק מהמציאות הקונקרטית ולעלות למרומי עולם החלומות ליצור שם ציורי חייו
ולנסות להתעורר ולהבין מה מסר לו החלום איזו הפקדה הפקיד בידיו החלום הזה :ללכת או לחזור ,להעז ,לעצור
,להמשיך ,לאהוב ליזום ,להמציא ....
לאן שיגיע יעקב כמעט כל מה שירצה יהיו לו מניעות והרצונות יתעכבו יתחלפו אפילו נשותיו התחלפו ,אך בתוך
כל אלה הוא ממשיך ללכת לחלום וללכת והוא זוכר שבכל חלום שכזה יש גרעיני נבואה שמשהו מזה הגרעין
החזק שלהם יתקיים .
יהי רצון שיתגשמו משאלותינו וחלומותינו לטובה ומה שצריך להתקן יתוקן ומה שנכון שיתרפא יתרפא
ההפכים לפרשה זו :
לחלום הכי גדול שלם פרו ע שאפשר ולפרש לעצמינו את החלומות והכיסופים רק לטובה לצד לחלום ולחבר את
החלום למציאות איך ישפיע על המציאות איך להתחיל לממש חלומות בדיאלוג עם המציאות מה אפשר ועם מה
להתגמש.
רגע לפני סיום (פשוט כי המציאות בכל זאת משמעותית )...לזכור שגם אם יש מניעות במימוש חלומות זה לפעמים
אומר או להניח לסגנון המסויים של מימושו בדרך אחת ולחפש אחרת או להגביר הרצון...אבל לא לוותר .
שבת שלום
הדברים נכתבו לזכרו של אבי בן ציון בן זימבול האיש החזק העדין והטוב שחלם ועשה
לזכרה של אימי אסתר אישה יקרה חולמת יצירתית ובמיוחד אוהבת
לזכרה של ליזה אלישבע בת אסתר המתוקה
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ולרפואה שלמה ממש בקרוב של:
אחי ניסים בן אסתר איש יקר ואמיץ
לרפואת יגאל בן מטילדה
לרפואת מרדכי בן ינטה
ולמענם של החולמים אחר חיים של שמחה וגילוי האור הגנוז שבהם.
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