פרשת ראה ()2
א .מתכוננים לכניסה אל הארץ ונזכרים בהוראות ההפעלה שלה – מה מותר ומה אסור לאכול בה,
כיצד יש לנהוג באדמתה וביושבים עליה כיצד ראוי לנהוג בקהילה העתידה להיבנות בה.

ב( .יב) כִּ י יִּמָּ כֵר לְ ָך ָאחִּ יָך הָּ עִּ בְ ִּרי א ֹו הָּ עִּ בְ ִּריָּה ַועֲבָּ ְדָך שֵ ש שָּ נִּים ּובַ שָּ נָּה הַ ְשבִּ יעִּ ת תְ שַ לְ חֶ ּנּו חָּ פְ ִּשי מֵ עִּ מָּ ְך( :יג) וְ כִּ י
ּומיִּ ְקבֶ ָך אֲשֶ ר בֵ ַרכְ ָך ה’ אֱֹלהֶ יָך
ּומג ְָּרנְָך ִּ
תְ שַ לְ חֶ ּנּו חָּ פְ שִּ י מֵ עִּ מָּ ְך ֹלא תְ שַ לְ חֶ ּנּו רֵ יקָּ ם( :יד) הַ ֲענֵיק תַ ֲענִּיק ל ֹו ִּמצֹאנְָך ִּ
תִּ תֶ ן לוֹ( :טו) וְ ָּזכ ְַרתָּ כִּ י עֶ בֶ ד הָּ יִּיתָּ בְ אֶ רֶ ץ מִּ צְ רַ יִּם וַיִּ פְ ְדָך ה’ אֱֹלהֶ יָך עַ ל כֵן ָאנֹ כִּ י ְמצַ ּוְ ָך אֶ ת הַ ָּדבָּ ר הַ זֶה הַ יוֹם( :טז)
וְ הָּ יָּה כִּ י יֹאמַ ר אֵ לֶיָך ֹלא אֵ צֵ א מֵ עִּ מָּ ְך כִּ י אֲהֵ בְ ָך וְ אֶ ת בֵ יתֶ ָך כִּ י טוֹב ל ֹו עִּ מָּ ְך( :יז) וְ לָּקַ ְחתָּ אֶ ת הַ מַ ְרצֵ עַ וְ נָּתַ תָּ ה בְ ָאזְ נ ֹו
ּובַ דֶ לֶת וְ הָּ יָּה לְ ָך עֶ בֶ ד ע ֹולָּם וְ ַאף ַלאֲמָּ תְ ָך תַ עֲשֶ ה כֵן[ :דברים טו]17 – 12 ,
ג .הקושי לשחרר את האחוזים בידינו ,את הנתונים למרותנו ,את השייכים לנו (לדעתנו) ,גדול כמעט
כמו הקושי שלנו להשתחרר מאדונינו שלנו .לעמוד ברשות עצמי ,בלא תלות באחרים ובלא משענת
של אדנות עלי – להיות יתומה.
ד .עצת חינם  /מאיר ויזלטיר
נמוג לו העידן האבהותי
והדיבר החמישי נוצץ
בברק המאכלת האדיפלית.
על כן עצה אחת בלבד
תבקע מתוך גרוני הקמאי (יותר לא אבלבל במוח):
אל תהיו שום צמח מטפס
לא גפן אפילו לא ורד
תמיד יפריד אתכם אויר ,ומכל עבר.

