פרשת ראה ()1
א .רשימה ארוכה של חוקים :מה לאכול ,למי להקשיב ,את מי להעניש .ובין כל אלה ,חוק אחד נצחי,
מצווה אחת שמובטח לנו כי תמיד יהא בה צורך  -הדאגה לעניים ,העזרה לאביונים.

ַארצְ ָך אֲשֶ ר יהוה אֱֹלהֶ יָך נֹ תֵ ן לְָך ֹלא תְ אַ מֵ ץ אֶ ת לְ בָ בְ ָך וְ ֹלא
ב( .ז) כִּ י יִּהְ יֶה בְ ָך אֶ בְ יוֹן מֵ ַאחַ ד ַאחֶ יָך בְ ַאחַ ד שְ עָ רֶ יָך בְ ְ
תִּ ְקפֹ ץ אֶ ת י ְָדָך מֵ ָאחִּ יָך הָ אֶ בְ יוֹן( :ח) כִּ י פָ תֹ חַ תִּ פְ תַ ח אֶ ת י ְָדָך ל ֹו וְ הַ עֲבֵ ט תַ עֲבִּ יטֶ ּנּו ֵדי מַ ְח ֹסר ֹו אֲשֶ ר י ְֶחסַ ר לוֹ( :ט)
ָאחיָך הָ אֶ בְ יוֹן
הִּ שָ מֶ ר לְ ָך ֶפן יִּהְ יֶה דָ בָ ר עִּ ם לְ בָ בְ ָך בְ לִּ יַעַ ל לֵאמֹ ר קָ ְרבָ ה שְ נַת הַ שֶ בַ ע ְשנַת הַ ְש ִּמטָ ה וְ ָרעָ ה עֵ ינְָך בְ ִּ
וְ ֹלא תִּ תֵ ן ל ֹו וְ קָ רָ א עָ לֶיָך אֶ ל יהוה וְ הָ יָה בְ ָך חֵ טְ א( :י) נָתוֹן תִּ תֵ ן ל ֹו וְ ֹלא י ֵַרע לְ בָ בְ ָך בְ תִּ תְ ָך ל ֹו כִּ י בִּ גְ לַל הַ ָדבָ ר הַ זֶה
ָארץ עַ ל כֵן ָאנֹ כִּ י ְמצַ ּוְ ָך לֵאמֹ ר
יְבָ רֶ כְ ָך יהוה אֱֹלהֶ יָך בְ כָל מַ עֲשֶ ָך ּובְ ֹכל מִּ שְ לַח יָדֶ ָך( :יא) כִּ י ֹלא יֶחְ ַדל אֶ בְ יוֹן ִּמקֶ ֶרב הָ ֶ
ַארצֶ ָך[ :דברים טו]11 - 7 ,
פָתֹ חַ תִּ פְ תַ ח אֶ ת י ְָדָך לְ ָאחִּ יָך ַל ֲע ִּניֶָך ּולְ אֶ בְ ֹינְָך בְ ְ
ג .עוני ואביונים יהיו תמיד בארץ  -האם זו הבטחה או איום? אם ניכשל במשימתנו לפתוח את הלב
והיד ,יהא זה איום; אם נשכיל להפוך את הקושי לאתגר ,ולטפח את רגשי הערבות והנתינה ,תהא
זו הבטחה.
ד .שעועית יחידה בכף (בית התמחוי "בית שאלתיאל" ,תל-אביב ,מרץ  .)1975צילום :סער יעקב.

