
 / הרב אלישע וולפין פרשת כי תצא: ההבדל בין מלחמה למתנה
 

 חברים יקרים מאוד,

  

 הנה הנושא שלנו השבת:

 קח אותו לאט את הזמן 

  בחוץהעולם עוד יחכה 

 קח עוד שאיפה מן הזמן 

 שתי דקות לפני ההתפכחות.

  

 אז קחו נשימה! כי כבר יוצאים!

  

הששית בספר דברים. משה ממשיך בנאומי הפרידה שלו. פרשת "כי תצא", היא הפרשה 
ְלָחָמה ַעל-הפתיחה של הפרשה מאוד רלוונטית לקיץ שזה עתה עברנו: "כִּי אֹיְֶביָך" -ֵתֵצא ַלמִּ

 )דברים, כ"א, י(. 

  

מצוות )תלוי מי ואיך סופרים(! בדרשה זו, אני אנסה לזהות מחנה  27 -יש בפרשה שלנו כ 
לו, כי על פניו, ממש אין. נמצא כאן מצוות הקשורות לחוקי מלחמה, משותף לכל המצוות הל

דיני משפחה )הרבה!(, דינים העוסקים בהסדרת היחסים שבין אדם לחברו, דינים המחייבים 
, מצוות "cross dressing"צדק חברתי, דיני כלאיים )תמוהים למדי!(, ענייני קבורה, איסור על 

מצוות הציצית, דינים הקשורים בקבלה או דחייה של  שילוח הקן, חובה על התקנת מעקה,
 אנשים מהקהילה, כמו החוק הטראגי של הממזר, ולסיום תזכורת למחות את זכר עמלק. 

  

-אני מאוד אוהב את הפתיחה של הפרשה, כי היא נותנת לנו רמז על התשתית הרוחנית
 כן, ביציאה.  פנימי של הפרשה כלה )ואולי אף של התורה(: "כי תצא". מדובר, אם

  

כל חיינו אנחנו יוצאים: מהרחם, מהמיטה, מהמקלחת, מהבית, מהעבודה. כל חיינו אנחנו 
יוצאים מהמרחבים המוגנים שלנו, מאזורי הנוחות שלנו, החוצה, אל הלא מוכר, הלא מוגן, 

 הלא ידוע.

  

נכון פרשה אחרת עם שם דומה לפרשתנו, היא פרשת "ויצא", שבה יעקב יוצא, או יותר 
בורח, מאחיו עשו, הרוצה להרוג אותו. הוא יוצא מהאוהל המוגן של אמו )שהרי הוא היה 
"איש תם, יושב אוהלים", בעוד אחיו היה איש של חוץ, של השדה, אשר ציד בפיו(. כמה נורא 
היה היום הזה, שבו יעקב נפרד מאמו בפעם האחרונה. אבל ביציאה הזאת יעקב יוצא אל 

להפוך להיות למי שהוא נועד להיות. כשהוא ישוב, הוא כבר לא יהיה  המסע הבלתי נמנע
 יעקב, כי אם ישראל.

  

אם בשבוע שעבר עסקנו בתבונת השערים, הרי שהשבוע אנחנו לוקחים עוד צעד: מעבר 
 לשער, החוצה, אל העולם הגדול. 

  

העולם שבחוץ. כולנו מכירים את חוויית היציאה החוזרת ונשנית מהמרחב הביתי המגונן, אל 
רובנו מכירים את המועקה הנלווית ליציאה הזאת. הדוגמא הקלאסית, היא החזרה לצבא 
אחרי שבת בבית.... אוי... עברו כל כך הרבה שנים מאז, ועדיין, כשאני כותב על כך, כל גופי 

 מוצף בחוויית המועקה ההיא. 

  

מסוימת כן! מלחמה = כל דבר שנדרש מאמץ האם תמיד יוצאים דווקא למלחמה? במידה 
כלשהו להשיגו. מאמץ = כל דבר הדורש השקעת אנרגיה. מלחמה נגזרת מהמילה לחם, 
וביציאה המיתולוגית הראשונה, כשהאדם גורש מגן העדן, נאמר לו "בזעת אפיך תאכל לחם". 

מרחם  מהגולם, התינוק מתאמץ לצאת ומאז, הנבט מתאמץ לנבוט, הפרפר מתאמץ לצאת 
 אמו, והנער מתאמץ לצאת מחיבוק הדב של הוריו.



  

לכן, למרות המועקה הכרוכה ביציאה )במיוחד כשהיציאה היא ממרחב הרחמים, אל הבחוץ 
מאיים בכל צורה שהיא(, הרי לא היינו רוצים להישאר בפנים. כי כל יציאה החוצה  –המאיים 

 פועל. היא סוג של התממשות בעולם, של יציאה מן הכוח אל ה

  

מנגנון מסתורי לחלוטין בתכנית הבריאה, נטוע בכל דבר חי, והמנגנון הזה לוחש לו "צא, 
 צא, צא", תתממש, תהיה! 

  

בניגוד לעולם הצומח והחי, אין שום צורך להסדיר את חוקי היציאה בחוקים ומצוות, הרי 
ם כלו כי אין לו שאנו, בני האדם, חייבים אותם. לאדם אין גבולות. הוא השתלט על העול

שובע. אריה שבע לא צד. האדם לא מפסיק לצוד. לכן, באה פרשת "כי תצא", לשים גבול 
 לתאווה שלנו, לחוסר הסיפוק התמידי שלנו. 

  

ל"עוד, עוד עוד" של האדם, חז"ל קראו "היצר הרע". מי שלומד בבית המדרש שלנו מכיר את 
 הרעיון שלהלן, ומי שלא, אל תיבהלו.... 

  

"ל, במדרש קהלת רבה, מלמדים שיעור מדהים על "והנה טוב מאד" )שנאמר בסיכום חז
תהליך הבריאה(. הם אומרים כך: "והנה טוב", זה יצר טוב! )אבל( "טוב מאד" זה יצר הרע!!! 
וכי יצר הרע )יכול להיות( טוב מאד? אלא ללמדך שאילולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא 

 .. נשא אשה ולא הוליד בנים.

  

יצרו הרע של האדם אחראי על כל היצירתיות שלו, על כל ההתפתחות שלו, על כל היציאות 
שלו. היציאה מן הכוח אל הפועל היא תמיד פועלו של היצר הרע. חז"ל מלמדים אותנו שבלי 

 היצר הרע אין חיים, אין התפתחות, אין עסקים, אין משפחה, אין כלום! 

  

צרו הרע של האדם חייב גבולות! ללא הגבולות יקרה דבר אז מה הבעיה? הבעיה היא שי
מאוד פשוט: האדם יתממש מהר מדי! הוא יצא ויתממש, יצא ויתממש, יצא... ומהר מאוד 
יישרף. הגבולות לא נובעים בהכרח מחוקים מוסריים )חוקים מוסריים הם מאוד חשובים, 

תורה לא עוסקת במוסר! אני ה -לעניות דעתי על דעתו של פרופסור לייבוביץ ז"ל  –אבל 
 מקווה שאני לא מזעזע אף אחד יותר מדי...(. 

  

בכל תא, בכל גרגר, בכל אדם, בכל דבר, קיים היקום כלו, קיימות בו כל האפשרויות כולן. 
להיות מי שהם לא כרגע. שאר האפשרויות לא אלא שבעלי החיים והצמחים לא מנסים 

מעניינות אותם. באינסטינקט הם יודעים שהם מה ומי שהם. האדם הוא יצור מסוכן, כי הוא 
שהוא יכול להיות הכל, ומכיוון שאין לו שובע, הוא גם רוצה  יודעאכל מעץ הדעת, ולכן הוא 

... על תאנוס את סביבתך... להיות הכל. אבל, אומרת לנו הפרשה: "לאט לאט... אל תערבב.
מחר אולי תהיה משהו  בוא תהייה קצת זמן כזה... תנשום... אחר כך תנסה להיות כזה, 

 אחר... ואם לא מחר, אז מחרתיים".

  

פרשת "כי תצא" היא פרשת הגבולות שהבורא שם לנו על יצר הכיבוש שלנו, על יצר 
 ההתפתחות שלנו, על יצר החיות שבנו.

  

 א לשבת הזאת?אז עם מה נצ

  

קודם כל, אולי לא נצא... אולי דווקא נתכנס! נשוב פנימה, לקראת היציאה המחודשת ביום 
 ראשון.

  

וכשיגיע יום ראשון, עם המועקה שלו והכל, נצא עם הזמנה ביד: לא למהר להתממש! 
"הפזיזות מהשטן", אומר פתגם ערבי עתיק. מנגנון ההתפתחות הוא הוא ה"טוב מאוד" 

להיות הכל, אז  יכוללהתפתח, ו יכוליתי, אבל הפזיזות, היא מיצרנו הרע: מכיוון שאני הבראש



! יצרנו הרע )והמבורך, כשהוא במידה הנכונה( לוחש ועכשיואני אכן אתפתח ואני אהיה הכל, 
באזננו כל הזמן: "עוד אין לי את זה, ועוד לא עשיתי את זה, ושם עוד לא הייתי, ואותה עוד 

 אני פשוט חייב...."לא כבשתי, ו

  

אומר ודברים: "הרי בלאו הכי תהייה אשר  בלאיצרנו הטוב, בשקט הידוע שלו, מביט בנו 
תהייה. זה הרי לא באמת משנה!!! שכן הכל טוב. הכל טוב. והכל אותו הדבר. אותו הטוב. אין 

 ". המתןטוב מאוד. רק טוב. אז מה אם אתה עדיין לא.... לכן 

  

 ההבדל בין היצר הטוב לרע הוא ההבדל ש...

  

 . להמתנהבין מלחמה 

 . למתנהבין לחם 

 . למתינותבין לוחמנות 

  

 ובין התהוות להווייה. 

  

 ובין חול לשבת.

  

 עניין של זמן 
 מילים: אהוד מנור

 לחן: רמי קלינשטיין
  

 קח אותו לאט את הזמן 

  בחוץהעולם עוד יחכה 

 קח עוד שאיפה מן הזמן 

 שתי דקות לפני ההתפכחות. 

  

 להתמכר ללב המתפרע 

 לדמיון המתפקע 

 ולאושר הנוגע 

 בעומק הכאב. 

  

 אתה עוד תגלה את העולם 

 אם תרצה או לא תרצה 

 יש עוד זמן להשתנות 

 מן הקצה אל הקצה. 

  

 אם האהבה כאבה לך אתמול 

 אולי מחר היא לא תכאב 

 אם עוד הדמעות זולגות בלי קול 

 בסופן אולי חיוך רחב. 

  

 שבת שלום,

  

 אלישע 
 

 


