
 מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראלהמדרשה באורנים  
  

  ביני תלמי                                                                                     ב"תשס -פרשת ראה 

  

יש משהו מנח� בידיעה  .)26, יא, דברי�( "...ְרֵאה �נִֹכי נֵֹת� ִלְפֵניֶכ� ַה�� ְ�ָרָכה �ְקָלָלה"

חכות וג� א� תתמהמה בוא מה ליש ְל , שמישהו מתכוו� לתת ג� ברכה לע� הזה

  .תבוא

  

$ ר ַ י� ע#ִט ְ  ַ� אני� ְמ יהיה כתוב בעיתו� שהקור. )1, יד( "...ָ�ִני� �ֶ�� ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכ�"

פורות אלעשות מט, לשוחח, וחשבתי שעל אלוהי� אנחנו יכולי� כבר לדבר ...אד�

� אתה יודע להל' שאי, ט מחניק מילי� ר מש# ָ ע#. והוא יישאר בממשותו הקודמת

בי� המימד הפילוסופי למימד המשפטי ובי� ממדי הרגש לבי� , בי� הפחד לבי� המוסר

ומשאירה , יציר האתמול, מת על יומנויהתרחשותו הממשית הלובשת צורה ומאי

  .אותנו ללא סיבה מכוננת להניע בה את ערכי המחר

שבו שיֵ  ,משובטי� אבל בני אד�, אלוהי� עוד יכול להישאר ללא תשובות מוחלטות

  .כבר אינ� מספיק רחוקי� בשביל זה ,מחר בג� הילדי� ע� ילדינו או נכדינו

  

א� אנשי� יתנו רוח בעוברי� משובטי� ללא מגע יד . )ש�( ..."ָ�ִני� �ֶ�� ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכ�"

א� אלוהי� יהיה  ,לפי ההחלטות החדשות. יש סכנה שהוא ישאר מובטל, אלוהי�

ִ"י ִיְהֶיה ְבָ  "שנאמר , כבר לא יוכל לקבל דמי אבטלה או הבטחת הכנסההוא , מובטל

�וא� . )7, ש� טו(" לֹא ְת�ֵ(' ֶאת ְלָבְבָ  ְולֹא ִתְק)ֹ' ֶאת ָיְדָ  ֵמ�ִחיָ  ָהֶאְבי� ...ְ��ְרְצ ָ  ...ֶאְבי

  ?לי�ימי ישאר לשמור בלילה על החי, אלוהי� יל' להפגי� מול משרדי הממשלה

על פיה יוכר הברו'  ,עי דבר מספרי� שיש כבר יוזמה חדשה בכנסת ישראליוד

שנאמר  ,ושוב לא יהיה חשש ולא תרבה הדאגה לבטחונו ופרנסתו ,כתלמיד ישיבה

ומי שחושב שיש  ,ובא לציו� גואל. )4, ש�, ש�( "...ֶאֶפס ִ"י לֹא ִיְהֶיה ְ�ָ  ֶאְבי� ִ"י ָבֵרְ  ְיָבֶרְכ ָ "

הרי שאי� הוא , תרת לכ' שג� חוקי העבד העברי שורבבו לפרשתנואיזה משמעות נס

  .מבי� דבר וחצי דבר במסתורי האל וכוונותיו

  

לא אות . א תבואולא נותר לנו כי א� לשוב ולחלו� על הברכה שאמנ� ב, ומה אנחנו

לֹא  ...את א מֵפת ִ"י ָיק�� ְ�ִקְרְ�ָ  ָנִביא א חֵֹל� ֲחל� ְוָנַת� ֵאֶלי ָ "שנאמר , לנו ולא מופת

שאי� לה  ,רק סת� תקווה וסת� אמונה, )2$4, יג, ש�( ..."ִתְ/ַמע ֶאל ִ-ְבֵרי ַהָ,ִביא ַהה�א

  .א' סת� בני אד� יש בה ,שיבוטי� ואי� בה אלוהי�

 


