
 מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראלהמדרשה באורנים  
  

  שרון ברקת                                                                                                     ג"תשס -פרשת כי תצא 

  

  

מעניי� לשוב . המצוות 613מתו� ס�  �74פרשה קצרה זו מכנסת בתוכה לא פחות מ

ה� נכנסו אל תו� ולראות כמה רבות מ, זמננו�ולקרוא את המצוות בעיניי� בנות

אבל לזכור , החוקתי והנורמטיבי של החברה האנושית המודרנית, הקאנו� המוסרי

שיכולי� רק , ג� שיש מיליוני בני אד� שחיי� ממש כעת על אותה אדמה כמונו

שבה אפילו ליציאה למלחמה , לחלו� על חיי� בחברה שאלו חוקיה ואלו מצוותיה

�  .יש זכויותלדל ולנחשל , וג� לאביו�, יש כללי

  

מאפשר להתבונ� ג� על , )הפרשה שאחריה" (כי תבוא"ל" כי תצא"השבוע שבי� 

 –מתי אני יוצא ומתי . המצוות והפרשיות, של התורה, האישית, המשמעות הפנימית

הא� ? כפנימיי� –איזה דברי� אנחנו מעדיפי� לראות כחיצוניי� לנו ואיזה ? בא

�, בהתבוננות כזאת? נו שולטי� ומכווני� אות�או שאולי א, חיינו נשלטי� ומכ)וני

הופ� , )שעבור רובנו ה� לא סט כללי� מעשי לביצוע או להימנעות(עול� המצוות 

כי , עליות ומורדות המוליכי� פנימה והחוצה, של שבילי�, פנימית, למפה עדינה

  .תצא וכי תבוא

  

 אדמיאל קוסמ�אני מגלגל את שעות היו	 ושעות הלילה   
  

  .ַהַ�ְיָלה �ת�ְ�ע ַה��	 ְ�ע�ת ֶאת ְמַגְלֵ�ל ֲאִני
  ַ�	, ַ&ֲאִמינ� לֹא. ָקָט� ֱאלִֹהי	 ְלֶרַגע ֲאִני, ִהֵ ה

  ַרב ְ(ֶחֶסד נ�ֵהג ֲאִני ְ(ָיִדי ַה'ֹחַ  ְ'ֶ�ָ'ל
  .ְ(ֶרַוח �ְמַכְלְ'ָל	, '+ָ�	 ַהְ(ִר��ת ִע	
  :ִלְפִעיל�ת ַמִ יחַ  ֲאִני ַהְ-ַנאי ְ�ע�ת ֶאת

  .'ְוכ�, ה�ד, ֶנַצח ,ְוֶחֶסד ִ(יָנה, ָחְכָמה
  

  .ָקָט� ֱאלִֹהי	 ָהַפְכִ&י ֲאִני, ִהֵ ה
  ,ְלַמְעָלה ֵמֲעֵליֶכ	 ַ(ַח��� ַ&ִ(יט� ִא	
	�ַ 	&ֶ2 �  .ַהִ'3ֵא ַעל י�ֵ�ב א�ִתי ִ&ְרא
  ְ'מ� – ַה5ְַגְלֵ�ל ֲאִני – ְ'ֶ�ֲאַגְלֵ�ל ִלי ַ&ֲאִמינ� לֹא

ִ(��ת   .ַהַ�ְיָלה �ְ�ע�ת ַה��	 ְ�ע�ת ֶאת, ֲעִתיְדֶכ	 ֶאת ק+
  .ע�ֵצר ֲאִני ְלִעִ&י	 ִ'י ִא	

   
  !ַוְיִהי, א�ר ְיִהי: ְלֶפַתע ְוא�ֵמר, ְלֶרַגע ע�ֵצר ֲאִני
  ,ַהח7�ְֶֹ  ְיִהי: ָהפ�7ְ  אֶֹמר ֲאִני ַה��	 ְ(תֹ	 ִא	 א�

 .ֵאיָמה ֵמִטיל, ַהֶ:ה ַה9ֵל ְמַרֵח8 ַה5ִַי	 ַעל – �ְלֶפַתע

  ַ(ֲעִדינ�ת, �ְבַר'�ת ַרב ְ(ֶחֶסד נ�ֵהג ִניאֲ  ֲאָבל
  ��ְכֵני, ַהְ(ִר��ת ֶ�ל ַהְ�ֵתָרה ִ(ְפִגיע�ָת	 ְוִהְתַחְ;ב�ת

   – ִמַ&ְחַ&י, ְלַמָ>ה, ַהחֶֹמר ָ(ֵ&י
  .ְ(ֶרַוח, ָהרֹב ִ-י ַעל, �ְמַכְלְ'ָל	

  
  ,ְצָרֶכיהָ  ְלִפי הְ(ִר�ָ  ְ(ִרָ�ה, ע�ָלִמי ֶאת ֲאִני ָז� ָ'7ְ 
  .ְקַט �ת ִ'ִ י	 ֵ(יֵצי ְוַעד ָה2ָ�ִדי ָהְרֵא	 ִמ�
  

  א�ֵחז ֲאִני ַה��	 ְ�ע�ת ֶאת
ִ(��ת ְ'מ� ַ(ָ�ד �ְמַגְלֵ�ל   ,ק+
5ָה ְלָכל ְ(ַמָ'ה �פ�ֵתחַ    .ִלְ�ָעֶריהָ  ��ָרָל< ֶאת א+

 

 


