המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת כי תצא  -תשס"ג

שרון ברקת

פרשה קצרה זו מכנסת בתוכה לא פחות מ 74מתו ס  613המצוות .מעניי לשוב
ולקרוא את המצוות בעיניי בנותזמננו ,ולראות כמה רבות מה נכנסו אל תו
הקאנו המוסרי ,החוקתי והנורמטיבי של החברה האנושית המודרנית ,אבל לזכור
ג שיש מיליוני בני אד שחיי ממש כעת על אותה אדמה כמונו ,שיכולי רק
לחלו על חיי בחברה שאלו חוקיה ואלו מצוותיה ,שבה אפילו ליציאה למלחמה
יש כללי ,וג לאביו ,לדל ולנחשל יש זכויות.
השבוע שבי "כי תצא" ל"כי תבוא" )הפרשה שאחריה( ,מאפשר להתבונ ג על
המשמעות הפנימית ,האישית ,של התורה ,המצוות והפרשיות .מתי אני יוצא ומתי –
בא? איזה דברי אנחנו מעדיפי לראות כחיצוניי לנו ואיזה – כפנימיי? הא
חיינו נשלטי ומכ(וני ,או שאולי אנו שולטי ומכווני אות? בהתבוננות כזאת,
עול המצוות )שעבור רובנו ה לא סט כללי מעשי לביצוע או להימנעות( ,הופ
למפה עדינה ,פנימית ,של שבילי ,עליות ומורדות המוליכי פנימה והחוצה ,כי
תצא וכי תבוא.
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