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  אלעדהזמני� לפי אופק 

  
  

  .ה.ב.צ.נ.תאורית בת חיה אסתר נ "לע

  

  

  תבואכי 

 :ָ&$ ְוָיַ�ְבָ%  ִויִרְ�ָ%$ ַנֲחָלה ְל� ֹנֵת  י�ֶק ֱא� 'ה ֲאֶ�ר ָה�ֶר� ֶאל ָתבֹוא ִ�י ְוָהָיה   
 ,ָל, ֹנֵת  י�קֶ ֱא� 'ה ֲאֶ�ר + ֵמ*ְרְצ� ָ%ִביא ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ְ)ִרי ָ�ל ֵמֵראִ�ית ְוָלַקְחָ% 
דברי� ( :ָ�� ְ�מוֹ  ְלַ�ֵ�  י�ֶק ֱא� 'ה ִיְבַחר ֲאֶ�ר ֹו�ַה1ָק ֶאל ְוָהַלְכָ%  ,ַבֶ/ֶנא ְוַ.ְמָ% 

  .)'ב +' ו א"כ
אנו פוגשי�  +בפתיחה של פרשת השבוע שלנו ובסיו� הפרשה הקודמת    

ולא נגזי� א� , חמישה מילי� יקרות שטמו  בה� יסוד אביר אדיר כביר ונדיר
. � היהודינאמר שבאות  מילי� טמונה תמצית ההשקפה הצרופה של האד

  ?מה כוונת המשורר והסופר
 'תבואכי 'וכ  בפסוק הראשו  של פרשת  'תצאכי 'בפסוק האחרו  של פרשת    
ובכפילות הזו , "ְל� ֹנֵת  י�ֶק ֱא� 'ה ֲאֶ�ר"אנו נפגשי� ע� המילי� הנשגבות  +

  :מעבירה לנו התורה מסר חשוב
מבט  אימ> אל  'תצאכי 'מהמצב של , בכל שלב מימי חיי>! יהודי יקר   

חובת> להאמי  , אל העול� הבא בחזרה 'תבואכי 'העול� הזה ועד המצב של 
" מתנת חינ�"הכל זו  +ולהבי  בכל רגע שכל הטוב שמושפע ומורע= עלי> 

' נות ' + ְל� ֹנֵת� י�ֶק ֱא� 'ה ֲאֶ�רכפי שנאמר בפסוק [, שהבורא הרחמ  נת  ל>
ינ� קשורי� כלל לשרירי� וקשרי� והישגי> והצלחותי> א, ]זה לשו  מתנה

פשוט בורא עול� חמל עלי> והחליט . וחכמת חיי� ושאר קשקושי� שהנ>
וזו הסיבה היחידה שהגעת לא   +להעניק ל> איכות חיי� ברמה מסוימת 

  .ה  ברוחניות וה  בגשמיות, בכל תחו� מתחומי החיי�, שהגעת
  

מתנת 'לאד� בתור  כיצד יתכ  לומר שהרוחניות באה: וא� ישאל השואל   
ברכות (' הכל בידי שמי� חו� מיראת שמי�'והרי כתוב בגמרא מפורש ', חינ�

  ?)ב"ג ע"ל
וחובה על כל , והיא ג� מיסודי הדת +התשובה לשאלה זו מאוד פשוטה    

  :יהודי לדעת אותה
וה  הדרדור ' ה  העלייה בהר ה +ברור שענייני הרוחניות נמסרו לאד�    

בעלות 'מסכימי� שבדברי� הללו הבורא נת  לאד�  כול�, מש� חלילה
וזו מתנה נפלאה שקיבל ', מלאה כדי שתהא לו בחירה בעבודת ה' זמנית

  .היהודי ממל> המלכי�
ס) ההצלחות וההישגי� של , "שבמבח  התוצאה"אלא כוונתנו כא     

כמו , לא הוא גור� אות� אלא זו מתנת שמי� בלבד �האד� ברוחניות 
י� הקדושי� שהתפילה והמצוות אינ� מזרימי� שפע על שמבואר בספר

  .'כלי� לקבל את השפע עושי�'אלא ה� רק  +האד� 
ובא , למעיי  חי השופע ומזרי� מי� לכל ִדְכִפי ? משל למה הדבר דומה   

וכתוצאה מכ>  +מושיקו ועשה צינור המגשר בי  זרימת המעיי  לֵביתו 
  .המי� מגיעי� עד לביתו

אי  ! ברור שלא? הדעת שמושיקו מזרי� את המי� לביתווכי יעלה על   
וא� חלילה תיעצר זרימת , ספק שהמעיי  הוא המזרי� את המי� בצינור

  .הצינור כבר לא יועיל למושיקו כלו� +המעיי  
את הצינור המגשר  +האד� רק מכי  את הכלי� הרוחניי� ! הנמשל ברור   

> לאד� באמצעות אותו א> מה שהשפע מגיע אחר כ. בינו לשפע העליו 
אלא זו הטבה ומתנה , זה לא שהוא מזרי� על עצמו את השפע +צינור 

י אירגאס וויכוח שני "למהר' הקדמו 'עיי  שומר אמוני� (שהבורא מרעי= ומזרי� עליו 

  .)א"א ע"ביצה כ(' משולח  גבוה קא זכו'ובלשו  התלמוד זה נקרא , )ג"סו= אות י
ו זאת רק למע  הסר ספק מלב עיקש והעלנ +והדברי� מאוד דקי�  

ל בנושאי� דקי� "ואכמ, ודי בזה לעניינו, ומפקפק ומתחמק החושב אחרת
  .אלו

  

כפי שגילה לנו בעל ספר (אחד מהעשר זכירות שמצווי� אנו לזכור בכל יו� , אכ    

 'ה ֶאת ְוָזַכְרָ% זו הנקודה של  ,)6זכירות ולא  10שנה שיש  400לפני למעלה מ' חרדי�'
�שהכוחות וההצלחות של , )ח"י' דברי� ח( ָחִיל ַלֲע.ֹות ֹ�חַ  ְל� ַהֹ*ֵת� הDא ִ�י י�ֶק ֱא

 הDא ִ�י(, שהבורא נות  לאד�" מתנת חינ�"אלא ה�  +האד� ה� לא שלו 
  ).מלשו  מתנה' הנות ' + ַהֹ*ֵת�

יר ולא נית  להזיז ממנו אפילו גרג, עד כא  המסר חד וברור כראש הגפרור   
א> למרות זאת צצה וג� רצה כא  שאלה מעניינת הדורשת באור . ופירור
  :וברשות הקוראי� החביבי� נעלה אותה כעת לבמה, ובירור

מדוע התורה בחרה להעביר לנו את המסר והשדר והידיעה הנשגבה הזו    
מת זה נאמר על עניי  שהרי בפרשה הקוד? בשתי מקומות כל כ> מנוגדי�

ואילו בפרשתנו זה נאמר , מלק שהצר וארע לנו ונלח� בנות עכאוב של מחיי
  ?על המצב הנפלא של הכניסה לאר� ישראל

אלא ג�  +רוצה התורה ללמדנו שלא רק הדברי� המשמחי� באי� משמי�    
ושו� דבר בעול� לא , הגזרות הקשות והאסונות נגזרי� ונקצבי� מלמעלה

הבורא בלבד . הבורא בלבד אלא א> ורק לרצו  +קשור כלל לנתוני השטח 
ועיי  בהרחבה (. או חלילה עצוב וקודר, קובע ומחליט א� המצב יהיה שמח וזוהר

  .)ל"לא עושה כלל רע ואכמ' לגבי הנקודה שה', ה ז"� ישעיהו מ'במלבי
נעלה כא  שתי סיפורי� על הנקודה  +וכדי שנבי  היטב את עומק העניי     

  .'דדו לנו מאוד את ההבנה בעזרת הואי  ספק שהסיפורי� הללו יח, הזו
וברשות הקוראי� החביבי� נעתיק  +> בקצרה "הסיפור הראשו  מופיע בתנ   

  :ואחר כ> נבאר אותו, אותו כלשו  הפסוקי� ש�
  

. ְוֹיאֵכלD ָלָע� ֵ%  ַוEֹאֶמר ...ֶלֶח� ֶעְ.ִרי� ...י�ִק ָהֱא� ְלִאי� ַוEֵָבא ...ָ&א ְוִאי�   
 ֹכה ִ-י ,ְוֹיאֵכלD ָלָע� ֵ%  ַוEֹאֶמר ?ִאי� ֵמ�ה ִלְפֵני ֶזה ֶאֵ%  ָמה ְרתוֹ ְמ�ָ  ַוEֹאֶמר
 + מב ' ד', מלכי� ב( :'ה ִ-ְדַבר ַוEֹוִתרD ַוEֹאְכלD ,ִלְפֵניֶה� ַוEִֵ% . ְוהֹוֵתר �ֹכל ,'ה .ַמר

  .)מד
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

שנה בתקופת הרעב שבזמ  הנביא אלישע בא אליו אד� ונת   2900לפני כ   
  .והוא היה בטוח שאלישע ישביע בה� את רעבונו, ככרות לח� במתנה 20לו 
אלא על  +א> כאשר אלישע הנביא קיבל את הלח� הוא לא חשב על עצמו    

 2000הכיכרות בי   20והוא ציווה על משרתו שיחלק את , תלמידיו הרעבי�
  .)� ש�"מלבי( תלמידי� יתחלקו בכיכר לח� אחת 100באופ� שכל  +תלמידיו 

 20כיצד יתכ  לתת : ושאל, שמע המשרת את דבריו התמוהי� של הנביא   
  ?וכי זה יכול להשביע אות�, איש 2000כיכרות לח� לפני 

ועשה , התעל� מנתוני השטח והשכל הישר! משרת יקר: השיב לו הנביא   
  .ְוהֹוֵתר �ֹכל ',ה .ַמר ֹכה ִ-י! ?אתה יודע מדוע. אות>מה שציוויתי 

וא� , אלוקי� הבטיח שיהיה ברכה בכיכרות הללו ועוד ִישאר מה� עוד=   
 .זה בוודאי יקרה + אלוקי� הבטיח 

  . 'ה ִ-ְדַבר ,ַוEֹוִתרD ַוEֹאְכלD ,ִלְפֵניֶה� ַוEִֵ% ! ואכ  כ> היה

  
  ?לא, סיפור מעניי    
בר בתקופת רעב שהתיאבו  של כול� גדול ורחב וכאשר יש הזדמנות מדו   

ולמרות זאת ְמַ�ְרתֹו של , אי  ספק שא= אחד לא מעיז להחמי� אותה + לאכול 
וחשבו  פשוט מגלה שא� , איש 2000כיכרות לח� ל 20אלישע הנביא מחלק 

, גר� 7.5אזי יוצא שכל סועד קיבל , גר� 750כיכר לח� אחד שוקל בער> 
לא . וראה זה פלא? משביעה' מאוד'נכו  שזו ארוחה . ער> ביס אחד של לח�ב

  ?כיצד זה יתכ . עוד נשאר מה� עוד=, רק שהלחמי� הבודדי� הללו הספיקו
ואלישע ענה לו בארבעה , את השאלה הזו שאל משרתו של הנביא אלישע   

  .ולכ  הנס הזה קרה, גזר שכ> יהא' ה... 'ה .ַמר ֹכה ִ-י :מילי�
שפע� אחת  רוטשילד המפורס� הברו  העשיר עלסיפור נוס= אנו מוצאי�    

ולפתע נטרקה דלת  +נכנס לחדר הכספות שלו כדי לבדוק את אוצרותיו 
הכספת וננעלה והוא נכלא בפני� ללא אפשרות לפתוח את הדלת במש> כמה 

 מפני שה� היו בטוחי� שהוא נסע +ובני ביתו לא הוטרדו מהיעלמותו (, ימי�
  ).'פגישה עסקית'לאיזו 

למרות שהוא היה מוק= בעושר אגדי ולידו היו ערימות של ? ומה עלה בסופו   
ולפני , רכושו הרב לא הועיל לו והוא מת ברעב +ארגזי� המלאי� בכס= וזהב 

מת  +אני רוטשילד ': מותו הוא כתב על הדלת מבפני� את המשפט הבא
  !ברעב

של רוטשילד פתחו את יומנו האישי וגילו ומה שמעניי  הוא שלאחר מותו    
 +שכתוב ש� שהוא היה בטוח שאלוקי� לעול� לא יוכל להרוג אותו ברעב 

ואפילו א� אלוקי� יפסיק לספק לו , משו� שיש לו הרבה מקורות של רכוש
ג� ככה יש לו מספיק כס= כדי לממ  את עצמו עד סו=  +עוד הכנסות ועושר 

ית ספר והתברר לו שאלוקי� בלבד הוא הבוס א> המציאות עשתה לו ב. ימיו
והוא יכול להרעיב ג� את , הרשמי והשולט הבלעדי בעול� והוא בלתי מוגבל

  ...בתו> הכספת שלו... האד� הכי עשיר
  .שתי הסיפורי� הללו מחדדי� לנו את המסר העצו� שראינו מקוד�   
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" ìåìà- äëìäë"  

" ימי הרחמי� והסליחות"אלו , נת� לנו' אחד המתנות הנפלאות שה 
בימי� אלו הלבבות נפתחי� והחיוכי� . שבחודשי אלול ותשרי

כבוד "הפני� יותר מאירות ואנו שמי� דגש נכבד על , שופעי�
ועמלי� קשה על הפיוס והריצוי ע� כל אלו שהתחככנו , "הזולת

  .ת� במש� השנהאי
אנחנו לא שוכחי� להתקשר לכל הידידי� והקרובי� ולאחל לה�    
ולבקש את מחילת� א� חלילה עוללנו לה� דבר מה או " שנה טובה"

ואשרינו שזו היא  �ואי� ספק שזה דבר נפלא , ציערנו אות�
  .התנהגותנו

אחד שנדחק לפינה ולא " מת מצווה"אלא שבכל אופ� יש איזה    
הזה " למת מצווה. "תנו מספיק התייחסות בימי� אלומקבל מאי

  "!ב� הזוג"קוראי� 
ג� בימי� נשגבי� אלו אנו משאירי� אותו בממתינה עד הרגע    

 �ובסו! סוגרי� איתו את החשבו� השנתי בחיפזו� ובחט!  �האחרו� 
ולפני שאנחנו יוצאי� לבית הכנסת לתפילת , כדי לצאת ידי חובה

ממנו את " וחולבי�"גשי� אליו בדר� אגב אנו ני �ערבית של חג 
אנו עושי� זאת בצורה . הסליחה והכפרה ומאחלי� לו שנה טובה

כאילו שזה איזה חלק מטכס שחכמי� חייבו אותנו , מכאנית ויבשה
  .לבצע

וכי סליחה בצורה חמוצה וחפוזה ? הא� כ� היא דרכה של תורה   
? בב� הזוגהא� היא לא פוגעת מעט ? משיגה את מטרתה �שכזו 

	 יש לנו זמ� בשפע להתקשר ולאחל ולשלוח לה	 גלויה ...ל...לכו
עד  �רק לב� הזוג אנו לא מוצאי	 את הזמ� לכ� , של שנה טובה

  ?היש פגיעה גדולה מזו. השנייה האחרונה
עליו להקדי� את  � אי� ספק שמי שמחפש אחר האמת והשלמות     

התחיל לפתח את הקשר ול, הפיוס ע� ב� הזוג הרבה לפני ראש השנה
הרווח כולו , מי שיעשה זאת. שינוילהרצו� בבית ולהוכיח בשטח את 

, ג� בעול� הזה שלו� ביתו יעלה רמה וביתו יהיה משכ� לשכינה. שלו
  .וג� בעול� העליו� הוא יקבל על כ� שכר עצו�

והתפייסות איכותית " שלו� בית"אי� ספק שעבודה על  .ב.נ   
  .זו הסגולה הכי טובה כדי לזכות לשנה טובה ,ומושלמת ע� ב� הזוג

 �מב� הזוג " כהלכה"הבעיה שיש כאלו שחושבי� שלבקש סליחה    
ה� בטוחי� שב� הזוג באות� , זה פחיתות כבוד והשפלת המעמד

לכ� ה� נרתעי� מהמצב הזה ומבקשי� , רגעי� בז לה� ושמח לאיד�
ומיד  �חג סליחה בחט! ובחיפזו� בשנייה האחרונה לפני תפילת ה

  .בורחי� לבית הכנסת ומחפשי� ש� מחסה
אד� שמבקש ! אדרבה. אות� אנשי� לא יודעי� שההפ� הוא הנכו�   

מחילה מב� זוגו ועושה זאת בצורה איכותית ומושלמת ומשדר רכות 
ומערי� אותו  � ב� זוגו מערי# אותו פי אל! , והתפייסות אמיתית

  .וק ומנוסהבד. הרבה יותר ממה שהערי� אותו עד היו�
נקבל עלינו השנה להקדי� את ההתפייסות ובקשת ' בעזרת ה   

בימי� אלו נעבוד . המחילה עוד הרבה לפני ראש השנה ויו� כיפור
ונשתדל יותר להשקיע בריבוי האחווה  �כהוג� על כבוד ב� הזוג 

כאשר נבקש מב� הזוג מחילה נוספת לפני ' ובעזרת ה, ואיחוד הקשר
  ":תופעה חדשה"נגלה , תפילת החג

ובלי להציב תנאי	 , לא בער�. ב� הזוג ימחל לנו ע	 חיו�   
שב� הזוג " ונרגיש", פשוט הלבבות שלנו ידברו ישירות. מקדימי	

  .באמת מוחל לנו
א� חלילה הקשר עולה . כא� המקו� לציי� פרט נוס! ומאוד יסודי   

ותו חובה לטפל במפגע הזה בא, על סרטו� ואיכות השלו� בית יורדת
ולא להשהות את הפיוס , ולהבי� שהוא קוד� לכל דבר אחר �רגע 

 �וכל שכ� שלא להשהות אות� עד חודש  �ובקשת הסליחה לאחר כ
  .אלול

  :נסכ	 ונסיי	 את הדברי	 במילי	 פשוטות וברורות
¾òî¼ êñ íï þ³îîñ,  

îï íì−ñ½ ð−èíñî í¾îë êñ.  
öôïí ñ× îïí íþî®ë −ì¾ −ô,  

 ðþî− êñ îðô¼ô¾ šþ êñ³−ëë µ¼îðî,  
þ³î− î³îê µ−þ¼íñ ñ−ì³ô îèîï öë óè êñê.  
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  דגם סוכה מותאם למגידי השיעורים

, )סכך ודפנות(המאפשר פירוק והרכבה של הפריטים 
  הדגמים ניתנים להשאלה ללא תשלום

  למען זיכוי הרבים
  

  0503547630ניתן להשיג בטלפון 
  

  המלאי מוגבל
  

  בעבר היה לזה שימוש מוצלח. ב.נ
  וכבר ידוע שאינו דומה תא חזי לתא שמע 

וזה לא , הבורא עושה בכל רגע את מה שהוא חפ# שיקרה, יהיה מה שיהיה   
 2000כיכרות לח� יספיקו ל 20א� הבורא החליט ש!!! קשור כלל לנתוני השטח

מצד שני א� הבורא . אז זה יהיה כ� ואפילו עוד יישאר מזה עוד! �איש רעבי� 
כחול הי� וא!  רוטשילד יכול לצבור רכוש רב �החליט שרוטשילד ימות ברעב 

היא תקו� והוא ' ולמרות זאת עצת ה, לרשו� ביומנו שהוא מסודר עד סו! ימיו
  !!!ליד כל אוצרותיו �ימות ברעב 

הא� , לאחר שהבנו שהכל בא מלמעלה ה� לטוב וה� למוטב: והשאלה נשאלת   
הא� בכל זאת יש איזו נוסחה שבאמצעותה אפשר ? המצב הזה נית� לשינוי

  ?הלשנות את הגזר
ולנוסחת הקס� הזו קוראי�  �ל גילו לנו שיש ג� יש נוסחה כזו "חכמנו ז   
הרי הוא  � בשמי� ' מקומו הרוחני'ואד� המשנה את ', משנה מקו� משנה מזל'

  ?וכיצד זה עובד. גור� על ידי זה להסיר מעליו את הגזרות והצרות
מתקד� א� א� האד�  .'בהתא	 למיקומו בהר ה, על האד	 נגזרות גזרות   

, אזי נשמתו מתרוממת למקו� יותר גבוה �' ברוחניות ומתפלל ולומד תורה וכו
הגזרה כבר לא שייכת  �ולאור נתוניו החדשי� ומיקומו הרוחני המושל� יותר 

' שע� ישראל מעל המזל �אי� מזל לישראל 'וזה הפירוש למשפט המפורס� , אליו
וממילא הצרות , הזמ� לטובה מפני שמיקומ� הרוחני משתנה כל, )א"ו ע"שבת קנ(

א� ברגע שע� ישראל נוטשי� חלילה את . שנגזרו עליה� כבר אינ� עדכניי�
' הארו�'אב� עזרא (כמו שהוא שולט בכל הגויי� , אזי המזל כ� שולט בה� �התורה 

  .)א"ג כ"שמות ל
שתי פעמי� ב' ְל. ֹנֵת� י.ֶק ֱא, 'ה ֲאֶ*ר'עד כא� פגשנו את המילי� העצומות של    

ופע� שנייה לגבי , )ט"ה י"כ(ת עמלק ייפע� אחת לגבי מח. פסוקי� רצופי�
אלא שהתורה משלשת לנו על המקו� את המילי� הללו . )ו א"כ(הכניסה לאר# 

התורה חוזרת על  �' הבאת בכורי�'ומיד בפסוק שלאחר מכ� שד� על , עוד פע�
 ֵמ8ְרְצ. 3ִָביא ֲאֶ*ר ָהֲאָדָמה 7ְִרי 6ָל ֵמֵראִ*ית ְוָלַקְח3ָ העניי� שוב פע� וכותבת לנו 

  .)'ו ב"כ( ָל* ֹנֵת� י'ֶק ֱא% 'ה ֲאֶ#ר
הרי ידוע שהתורה ! והשאלה מתפרצת ועולה וזועקת וממריאה עד לב השמי�   

א� כ� מדוע . ואי� בה אפילו אות אחת שנכתבה שלא לצור�, מדויקת עד מאוד
  ?כיצד זה מחכי� אותנו יותר? יתל פע� שליש"התורה חוזרת כא� על המסר הנ

מצוה ', הבאת ביכורי�'בפע� השלישית התורה כותבת זאת על המצוה של    
  ...קשה עד מאוד הדורשת מהחקלאי הרבה כוחות ומסירות נפש

לאחר ! 'מזל טוב'ולפתע הוא רואה שמגיע לו , עומד לו יהודי באמצע הגינה   
ולאחר המתנה ארוכה ' ודישו� וכו עמל גדול של חרישה וזריעה והשקיה וזיבול

סו! סו! הגיע הרגע הנכס! והתאנה הראשונה הבקיעה לאוויר , של כמה חודשי�
  .והיא מחייכת לו ממרומי הע# ומוחאת לו כפיי�, העול�

החקלאי ניגש אל התאנה ומסתכל לה בעיניי� ומעביר לה את רגשי חיבתו    
 �התאנה הזו לא של� ! 'עצור'ו א� בו זמנית יש לו צו אלוקי שאומר ל, העזי�

  .ואתה מתבקש להעלות לירושלי� ולתת אותה ש� לכה�
ומי , קשה מאוד לבצע את המצוה הזו � אי� ספק שמבחינה אנושית ורגשית    

והוא לא חווה מימיו את הרגע , שלא מבי� זאת זה בגלל שהוא לא חקלאי
  .הראשו� שמגלי� את הפרי הראשו� על הע#

ציי� שפע� אחת התבטא יהודי המגדל מלפפוני� ואמר לאחד כא� המקו� ל   
תאמי� לי שאני קשור מאוד : הקליינטי� שלו שהתמקח עימו על המחיר

וכבר גילו לנו , עמלתי עליה� הרבה ויגעתי למע� שלומ� מאוד, למלפפוני� הללו
נפשו נקשרת  �וכל אד� המשקיע , היא תוצאה של נתינה' שהאהבה'ל "חכמנו ז
אני צרי� להתפרנס ומשו� כ� אני נפרד ממלפפוני ? א� מה אעשה. וצרלאותו מ
ותת� לי את התמורה הראויה , אני מבקש ממ� שתבי� את רגשותי. האהובי�

  .עליה� מבלי להתמקח עימי יותר מדי
א� מי שינסה להיכנס רגע . יתכ� והמעשה הזה נשמע קצת קיצוני ותמוה[   

  ].היטב את המצב הזה יכול להבי�, לנעלי� של אותו חקלאי
יהודי , חקלאי יקר: ל"משו� כ� באה התורה ומזכירה לחקלאי את המסר הנ   

הנפוח של� ותפסיק לראות בפרי הזה את עוצמת� ' האני'תזיז את , מתוק
�תסתכל על המצב בעיניי� יהודיות ותנתח את התמונה ע� המשקפי� , ויכולותי

� ותאמי� ותפני� שהכל הגיע אלי� ממתנת חינ� תבי, ָל* ֹנֵת� י'ֶק ֱא% 'ה ֲאֶ#רשל 
ובעצ� לפרי הזה הבורא ייעד תכלית , כי הבורא החליט שהפרי הזה יגדל כא� �

א� . לעני�' השליח מצוה'ואתה נבחרת להיות  �' ביכורי�'להגיע לירושלי� בתור 
יהיה ל� יותר קל להתנתק מהפרי ולקיי� את מצות , תקרא כ� את המפה

  .רחב הביכורי� בלב
לאחר שהתורה לימדה אותנו בשתי הפסוקי� הקודמי� שג� הצרות : לסיכו�   

התורה כותבת לנו , וג� הברכות באי� מלמעלה וה� לא תלויי� בנתוני השטח
את הפסוק השלישי בכדי להעלות אותנו קומה נוספת וללמד אותנו אי� לתרג� 

דגימה לנו זאת מוהיא , לקיו� המצוות �" לחיי המעשה" "מהשקפת עול�"זאת 
  .לתת ולהקריב למענה מהונו ואונו שהאד� אמורמצוה  ,על מצות ביכורי�

והיא הופכת לו את  �' בעבודת ה' זריקת עידוד'התורה נותנת כא� לאד�    
והתורה מצפה מאיתנו , ההשקעה וההקרבה והמסירות נפש לקלי� יותר

בכדי שנוכל להתמודד , שנעתיק את ההבנה וההבחנה העדינה הזו לכל המצוות
  .נוע	 קשיי היצר אשר עובד קשה כדי לבלבל ולסמא את עיני

א� תרמה את פלמוני ותדרו� על דלפוני ... יצר הרע אומר לאד�, כ� כ�   
אזי תהיה יותר פופולארי ומצליח� ... ותרכל על מלפפוני מילוניותעשוק את 

שמלמדי� אותו אליהו והיצר לא מגלה לאד� את הסוד ', וכו ומכובדועשיר 
ס אחד ויחיד ולא שהעול� מנוהל על ידי בו � ל"הנביא ורוטשילד בסיפורי� הנ

ממילא למה לי  ,צ� לא נתוני השטח קובעי� את המצבובע נית� לעקו! אותו
הרי רצו� הבורא הוא ? וכי זה יועיל? בכדי לשנות את הנתוני�' לשקר ולרמות וכו
! הכל זה מלמעלהשהרי , כל נתוני השטח על אפ� וחמת� של � זה שתמיד ינצח 

  ].רק חבל שזה שיר ולא צורת חיי�. יש אפילו שיר כזה[
והלכה  'לצורת חיי�'נו כעת והופ� את הדברי� ימי שמתעמק במסר הזה שרא   

הרואות את העול� כמו שיהודי  'עיניי� איכותיות'אי� ספק שיש לו , למעשה
   ?מי חושב אחרת. צרי� לראות

  
  

  


