
 חברים יקרים,

 פרשת "ויצא" פותחת בפסוק  "ִּכי־ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל־אְֹיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבָיֶדָך

  ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו"  (דברים כ"א, י').

 אם נפרק את המשפט הזה,  נבין שמדובר, כרגיל,  בתיאור אקזיסטנציאלי של

  חיינו.

 "ִּכי־ֵתֵצא"  - אנחנו, בני האדם, כל הזמן יוצאים. אין נקודת מוצא ידועה - זה

 המסתורין הגדול של הקיום - אבל אם ניקח נקודה מוכרת ומוסכמת, היא תהיה

 מן הסתם הביצית שיצאה מהשחלה, והזרע, שיצא מהאשך. ומרגע זה ואילך,

 ממשיכה שרשרת היציאות שלנו - מהתינוק שיוצא מרחם אמו, והאם והילד

 שיוצאים מבית החולים, והילד שיוצא מהבית אל המטפלת, אל המשפחתון, אל

 הגן, אל בית הספר… ובסופו של דבר הילד, שכבר מזמן איננו ילד, שיוצא מבית

 הוריו כדי להוציא מתוכו את יצירת חייו - בין אם זו יצירה של משפחה חדשה ובין

 אם זו יצירה מכל סוג אחר (ספר, דוקטורט, אומנות, הגות וכדומה). ובסופו של

 מסע-היציאות, האדם "יוצא מן העולם" (בארמית אומרים "בר מינן" כלומר,

  "מחוצה לנו", יצא מחוץ לחיים)...

 נראה שמנגנון מסתורי לחלוטין בתכנית הבריאה נטוע בכל דבר חי, והמנגנון הזה

 לוחש כל העת "צא, צא, צא", תתממש, תהיה. הלחש הזה מניע את האדם,  את

  החי, את צומח ואפילו את היקום שלא מפסיק להתפשט החוצה.

 "ַלִּמְלָחָמה " - כל יציאה שלנו יש בה מן היציאה אלי קרב. התנועה הזאת, מבפנים

 החוצה, מהמוכר אל המנוכר, מהרך אל הדוקר, מהנוח אל המאתגר, יש בה תמיד

  גיוס - או התגייסות - להתמודדות על...

 "ַעל־אְֹיֶביךָ " - האתגרים שלקראתם אנחנו יוצאים, שמולם אנחנו ניצבים,  מלגימת

 האוויר הראשון שלקחנו ביציאתו אל העולם,  ועד יציאתנו כל בוקר לעבודת

  הכפיים שלנו.

 "ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבָיֶדךָ " - אלה הכשרונות שלנו, היכולות הטמונות בנו, החיות

 הנפלאה שפועמת בנו, שנותנת לנו את הכוח להלחם את מלחמת החיים. כל אלה

  אינם "שלנו". הם מתנות חינם, שבהם ניעזר בקרבות הקיום.

 "ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו " - אלה ההישגים שלנו, ה"טרף" שהבאנו הביתה, ההתקדמות

  שלנו, ההתפתחות שלנו.

 אחרי המשפט הפותח של הפרשה באות 72 מצוות מפורטות, העוסקות במגוון

 רחב של דברים. ישנן מצוות הקשורות לחוקי מלחמה, לדיני משפחה, לדינים



 העוסקים ביחסים שבין אדם לחברו, דרישה לצדק חברתי, דיני כלאיים, ענייני

 קבורה, איסור על לבושים שונים, שילוח הקן ועוד ועוד.

  האם יש קשר בין כל המצוות הללו?

 כהמשך למשפט הפותח של הפרשה, אני מבקש להציע שהרשימה הארוכה

 והמגוונת הזאת, היא בעצם הוראות הפעלה המבטיחות שהיציאה שלנו אל מרחב

 החיים תהיה נכונה, איכותית, מדויקת והוגנת. המרחב הזה, שבו אנו "שובים את

 שביינו" - פועלים, מייצרים, משפיעים, מזיזים, קובעים - דורש שיקול דעת

  והכוונה.

 כמו האדם, גם החי והצומח "יוצאים" מבפנים החוצה. אבל שלא כמו האדם, החי

 והצומח אינם זקוקים לחוקים שיסדירו את יציאותיהם אל מלחמות הקיום. הטבע

 הטבוע בהם מכתיב את התנהלותם. רק אנו, בני האדם, שהתנכרנו מזמן לטבענו,

  חייבים חוקים.

 אנחנו יוצאים אל העולם ומאבדים די מהר את האינסטינקטים הטבעיים שלנו, את

 הקשר עם תחושות הגוף ואת האינטליגנציה הרב-חושית הטבועה בנו.  ובעיקר,

 אנחנו יוצאים אל העולם ומאבדים תודעה של גבולות. איננו יודעים שובע. תמיד

  רוצים עוד ולא יודעים מתי די.

 במובן הזה, התורה כולה - מתחילתה ועד סופה - היא תורת הגבולות של האדם -

 זה שיוצא אל מילחמת הקיום והיצירה. התורה באה לעדן אותו שם בחוץ.

 כשהתורה אומרת "קדושים תהיו", רש"י מבין את זה כהנחיה לפרישות, כלומר

  לתודעה של גבול.

 אבל לאדם יש יתרון מופלא על פני כל אורגניזם אחר: למיטב ידיעתנו, האדם הוא

 היחידי שמודע לעצם קיומו! הוא מודע לכך שהוא יצא מרחם אמו - מאחדות

 נינוחה - והגיח אל העולם. והוא גם היחידי שמודע לכך שיבוא יום, והוא גם יצא מן

  העולם. לאן? את זה הוא לא ידע עד שיצא.

 התורה איננה סיפור היסטורי-אנתרופולוגי-ביולוגי. היא סיפורו של המסע הפנימי,

 מיצור חסר מודעות לקיומו, לאדם שמודע להיותו, לנפרדותו, ולמשמעויות

 הנגזרות מכך. אדם וחוה היו הראשונים להתעורר לידיעת היותם ולידיעת מותם,

 אבל אברהם היה הראשון שהישיר מבט אל הנפרדות הזאת - אל הבריאה, אל

 הבורא, אל הקיום ואל החיים - והעלה את המודעות הזאת לדרגתה הגבוהה

 ביותר. אברהם הנו הראשון שידע לומר "הנני!".



 "הנני" - אני לא רק "יצור שיוצא" כל הזמן - מאור כשדים לחרן, ומחרן לארץ כנען -

  או שנזרק משלב אחד בחיים למשנהו - למצרים וחזרה, ולגרר וחזרה.

  "הנני" איננה אמירה גיאוגרפית ("אני נמצא כאן, ליד שלחן הכתיבה שלי").

 "הנני" הינה רמת המודעות הגבוהה ביותר (שאני מכיר), שבה האני הבודד,

 הנפרד, חווה שהוא בעצם החיים עצמם. הוא לא "פלוני אלמוני", הוא החיים -

  החיים  המבקשים לצאת מן הכוח אל הפועל, להתהוות ו"להתחיות" דרכו.

 נסו לחוות את התודעה הזאת, את תודעת ה"הנני" - לחוות את עצם הקיום

  המבקש לצאת כל העת מן הכוח אל הפועל, דרככם.

 חוויית ה"הנני" היא מאוד יהודית! היא שונה, למשל, מהנירוונה הבודהיסטית.

 היא בעת ובעונה אחת מאוד עדינה, אבל גם מאוד פעילה, חיה, שוקקת, יוצרת.

  היא התפר החי שבין ה - being ל - doing. ה"הנני" היהודי הזה כל הזמן יוצא….

 ִּכי־ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ... מלחמות לא חייבות להיות טרגיות. הן  יכולות להיות מאוד

 יצירתיות ונפלאות! כשאנו יוצאים אל חיינו מעוגנים היטב בתודעת ה"הנני",

 מלחמת החיים יכולה להיות גם עונג צרוף.

 שבת שלום,

 אלישע


