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ויחודו  בין עם ישראלוהשילוב צחית מלמד על הברית הנ . משה אתבו כירשת פהשבת נקרא בע"ה את 

 .ראל וארץ ישראלורת ישתל מהעמים

הטוב והכרת הבאת הביכורים לבית הבחירה מצוות לכניסה לארץ ישראל את הריו בבדמצמיד משה 

 .על היבול ועל הטוב שנפל בחלקנו לקב"ה התודהו

 שלו  " ומכיר את ה"סחורה מאחר והוא מפוכח ברך את עם ישראל בשפע של ברכות טובות אךממשה 

 הלא רצויה . העלולות להתרחש כשבוחרים בדרך הקשות מהקללות  זהירהוא גם מ

  לפי הנבואה . ת התגשמו לוברכות ולצערנו גם הקלבדיעבד ראינו שה

 

 כמהעד תקשורת הי כלי סוגכל  צעותבאמוקראנו שמענו  מערכת הבחירותלאורך בתקופה האחרונה 

 .תאו כמה יהיה גרוע אם מפלגה זו או אחרת תנצח את הבחירוואיך הגענו לשפל ולתחתית המצב גרוע 

 גתבהצ המדיה היתה מלאה .נגיע אליושטלי שאנו מצויים בו או חורבן טוהוצגו בפנינו מצגות שווא של 

שאם הוא לא יבחר  לעדי והנבחרעמד הוצג כמושיע היחיד , הבוכל מו ככל האפשר רחישים רעיםת

 זדמנותו האחרונה ...את ה מנהיגות עם ישראל יאבדל

  

מכאן  לא בטוב ויש להודות עליוהעולם מ .ובע"ה באחדות  בטוב נבחר להתמקדלקראת השנה החדשה 

 שבו פותחת הפרשה . יםרעיון הביכור

 

ובו הוא הציג בפני הקהל צאותיו בהרניסוי רוך כתב שהוא נהג לעשהרב זקס נתן קוטלר מביא את דברי 

 .ב האנשים השיבו שראו נקודה שחורהרו?  ם רואיםנקודה שחורה ושאל מה ה בו נהף לבן שסומד

 להתמקד בנקודה שחורה קטנה ?       ן מדועאם רוב הדף לבהיה נוהג להבהיר , הרב זקס 

בעיקר התקשורת השונה מדווחים כל הזמן , המדיה  .בחיים גדולה אשליה בדרך זו הרב זקס הסביר שזו 

היא צריכה לדווח על בכדי שהמדיה תייצר כותרות מעניינות  . למעשה וריםעל הדברים השליליים שק

     למעשהוסקופים גדולים  יםיוצר םאינוהם  אירועים טובים שוטפיםרוב הדברים הם  .יםנדיראירועים 

 .ולכן גם אינם מגיעים לדפי החדשות עניין " " אינם מוכרים

 

היטב עולם מטוב ואם מתבוננים רע ביש יותר טעות גדולה לחשוב שהרמב"ם כותב במורה נבוכים שזו 

ה עושה בעולם ומבינים שרב הטוב נכון בעולם מגיעים למסקנה של התפעלות מכל החסד והטוב שהקב"ו

 על הרע.

 

ל" חת ההוראות בפרשה היא א ַמְחתָׂ ְבכָׂ ר נַָׂתן-ְושָׂ יָךה'  ְלָך-ַהּטֹוב, ֲאשֶׁ ָך: ֱאֹלהֶׁ ה, ְוַהֵלִוי, ְוַהֵגר,   ּוְלֵביתֶׁ ַאתָׂ

ָך ר ְבִקְרבֶׁ  .רוע בעולםיש ויש רע   .או חוסר מודעות איננה מתוך נאיביותבשמחה " ההתמקדות  ֲאשֶׁ

החל מהשכמה מתקבל אצלנו כמובן מאיליו ש םב בחייטויותר עיוותים יש חוסר צדק אולם יש הרבה  יש

לעיתים כל זה נשכח ומוסט לצד ד שועוד ועוד ע הקמת וקיום משפחה רחבה ושמחהפרנסה ,  בריאה ,

 . מוצדקת אולם יש לדעת לאזן ולשמוח עם הקייםאפילו או מת נפש קלה בשל עג

י ונכון שאנו לוקחים אותם כמובן מאיליו שראוהבאת הביכורים מזכירה לנו את כל הדברים הרגילים 

 .בעולם ם כל הטובעל קיוולשמוח להודות לה' מזכירה לנו לשמוח עליהם ו

 
 
 

 שבת שלום.

                                         

 שלר איתן

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם


