המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת ראה  -תשס"ג

שרון ברקת

הפרשה נפתחת בשלושה פסוקי )דברי יא ,כוכח( אשר בנוס להיות חי בי הוראות
כיבוש האר וההתנחלות שפורטו בפרשת "עקב" לבי פירוט המצוות המעשיות
הנמש עד פרידתו של משה מע ישראל בסיו ספר "דברי" ,מציבי פסוקי אלו
ֵיכ ַה
את האלטרנטיבה הגדולהְ " :ר ֵאה נ ִֹכי נ ֵֹת ִל ְפנ ֶ

ק ָל ָלה" )דברי יא ,כו( .ומשה
ָכה ְ
ְ רָ

רבנו מפרט" :אתהברכה" שהיא ההישמעות לדבר ה'" ,והקללה"  שהיא הפרת
דבר ה' .האד מוצב בפני הכרעה מוחלטת בי מצווה לעבירה ,בי טוב לרע,
כשבהכרעתו נכרכת ג האלטרנטיבה בי שכר לעונש .גדולי המפרשי ,ההוגי
והפילוסופי נחלקו והרבו לעסוק בשאלה הצפונה בפתיחת פרשת "ראה" :הא
לאד עומדת באמת יכולת הבחירה החופשית ,או שיש כא רק מפת דרכי ,הצופה
כי פע יל בדר הטוב ופע ובדר הרע ,ומראה מה יקרה בכל דר.
לקראת סיו פרשת "ראה" מופיעה סדרת מצוות חשובה ,העוסקת בשאלה מרכזית
של סדר כלכליחברתי ,שאלת שמיטת הכספי .מעבר לשאלת התקפ%ת והפרשנות
שנית לתת לדברי אלה כיו ,אפשר לקרוא קריאה ספרותית פשוטה בפסוקי
אלו )דברי טו ,איא( ולגלות ממנה את מה שיש הרואי בו את אחד המסרי
המרכזיי של התורה .קוד כל ,בולט מאד השימוש בשמות בגו שני יחיד :אחי,
שערי ,ארצ ,לבב ,יד ,עניי ,אביונ.
המשמעות של השימוש בסגנו זה היא ברורה :הבעיה החברתית היא של .אינ
יכול להתחמק מחובת .זה לא איזה אביו כללי או מטפורי ,זהו "אביונ" .מאפיי
לשוני נוס הוא ריבוי הופעת הצירו של פועל והטייתו" :בר יברכ"" ,שמוע
תשמע"" ,פתוח תפתח"" ,נתו תת" ועוד .הכפלה זו מבטאת עשייה חזקה ,מתמדת,
לא חדפעמית אלא חוזרת ,ומכא משתמעת דרישה לתמיכה חוזרת ונשנית באותו
"אחי" ,תמיכה הניתנת בכל תנאי ,ברוחב יד וברוחב לב.
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