בס"ד

תצא תשע"ז

פרשת כי
הרב מרדכי אלון שליט"א
נערך משמיעה ע"י תלמידים

מצוות מינוי מלכה  -לסעודה ראשונה
להיות מלך בבית

אהבה שמוחקת את הכל

אם פרשת שופטים עסקה בשעריה של העיר ושל המדינה הרי
שפרשת 'כי תצא' עוסקת בבית  -בשערים ובחדרים
האינטימיים ביותר בביתו הפרטי של האדם.

אין כאן שופטים ואין שוטרים .כאן  -אתה המלך ,וליתר דיוק,
את; כמה טבעי שהמעבר מפרשת השופטים והשוטרים,
הכהנים והנביאים והמלכים אל פרשת 'כי תהיין ָ לאיש שתי
נשים' בבית ו'-כי יהיה לאיש בן סורר ומורה' בבית ,מתרחש
על ידי חוליית החיבור ששמה 'אשת יפת תואר' .גם כאן זוהי
אהבה  -אהבה אמיתית ,עצומה .היא לא נובעת ממניעים
שלילים  -הרי אדם יצא למלחמת הרשות ,הוא צדיק ,צדיק
אמיתי ,אבל בגלל שהאהבה כל כך חזקה בהווה  -היא יכולה
חס וחלילה לבלוע את כל ההווה ,עד כדי שחולי האהבה הזה
ישכיח ממך את הכל ,ויחד עם ההווה הוא ישכיח גם את העבר
וגם את העתיד.

בבית אין שופטים ואין שוטרים  -אבל אפשר להיות מלכים.
בבית ,בלי שיפוט ובלי שיטור ,אנו נדרשים להיות השופטים
והשוטרים של עצמנו -
ָשים ָ ִֽהאַ ַ ַ֤חת אֲהובָ ֙ה וְ ָ ִֽהאַ ַ ֵּ֣חת ְשנו ָָ֔אה
ִּכי תִִּֽהְ יֶ֨ין ְל ִּ ִ֜אישׁ ְ ׁשתֵּ֣י נ ִִּׁ֗ ׁ
יאה.
וְ ָ ִֽ י ְלדו לֵּ֣ ֹו בָ ִּנָ֔ים ָ ִֽהאֲהובָ ָ֖ה וְ הַ ְשנואָ ָ֑ה וְ הָ ָ ָ֛ יה הַ ב ֵּ֥ן הַ ְב ָֹ֖כר לַ ְשנִּ ָ ִֽ

1

התורה מספרת לנו על יהודי אשר נשא לו שתי נשים ,כפי
שהתורה התירה באופן הכי לגיטימי שיש ,ורק טבע האדם גרם
שהאחת 'אהובה' והאחת 'שנואה' .ואהבתו לאהובה מביאה
אותו להטות את משפט הבכורה ולהעדיף את בן האהובה 'על
פני בן השנואה הבכור'.

לבלום גם את האהבה

הניצחון נקבע בבית
על הפסוק בתהילים -
פ ִּנָ֑ימָ ה2...
ָכל ְכבו ָ ֵּ֣דה בַ ת ֵּ֣מל ְך ְ

אין זה סיפור על 'פעם' אלא על היום בבוקר .מסתבר שלא רק
את התאווה צריך לבלום כדי שהבית יעמוד איתן וכדי ששלום
הבית בין איש לאשתו ישרור ,אלא פעמים רבות גם את
האהבה עצמה צריך לבלום .אולי זה ישמע משפט מסוכן אך
הוא אמיתי  -מעצם טבעה ,האהבה עסוקה בהווה ועלינו
מוטלת החובה לבלום אותה כדי שאש האהבה לא תצא
ותבעיר קוצים ,אולי את קוצי הדור הבא .שלא תביא לעיוות
משפטו של הבן הבכור ,רק בגלל שזה ' -טבעי שיש מישהו
שאני אוהב יותר מאחרת'.

אמר פעם איש חכםשאולי ראוי לפסק את המילים הללו באופן
קצת שונה מהמקובל ' -כל כבודה בת  -מלך פנימה' .כל כבודה
של הבת ,של האישה  -כשהיא מלך ,כשהיא מולכת ,פנימה.
היא לא מולכת מכוח מינויו של בית הדין הגדול ולא מפני
ששוטרים ושופטים מבצעים את פקודותיה ,אלא מלוכתה היא
מפני שבתוך תוכנו נבנים שופטים ושוטרים אשר יודעים
לעמוד במבחן האמת  -לא 'בשעריך' בחוץ ,במלחמות ובמלכים
 אלא דווקא ב'ביתך'  -בפנים ,בבנים ובבנות ומעל הכל  -באישובאשתו.

גם אם רשמית אף אחת מהן איננה שנואה  -הרי שהאהובה
פחות ,מטבע הדברים היא שנואה יותר .וגם אם אני לא מרגיש
את זה בעצמי  -הבנים שלי ובני הבנים שלי ירגישו את זה.

כמה מדהים שדווקא הפרשה הזו העוסקת באהבה ובשנאה
בבית פנימה ,היא זו שמקבלת את הכותרת -
ִּ ִֽכי ת ֵּ֥צא לַ ִּמ ְלחָ ָמָ֖ה...
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כי המלחמה האמיתית  -כמו גם הניצחון האמיתי והנצח
האמיתי  -נקבעים שם ,בביתך.
1
2

דברים כ"א ,ט"ו.
תהילים מ"ה ,י"ד.
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דברים שם ,י'.

'ותלית אותו על עץ '...הדעת  -לסעודה שניה
הלכה מרתיעה

כפרה  -כיצד האדם יכול לכפר על חטאו .היא לא באה רק כדי
להרתיע את האדם ולהעניש אותו אלא בראש ובראשונה
תפקידה הוא לגלות איך הנפש תנוקה מהפגם שהיא עשתה.
לכן אם אדם עבד עבודה זרה  -הוא נסקל וחלק מהכפרה היא
הריגתו.

בואו ונראה כמה אור ניתן לגלות דווקא בהלכות שאנחנו
לעיתים נרתעים מלעסוק בהן ,מלגעת בהן ,עד כדי כך שאפילו
לא נעים לנו לדבר עליהן בקול.
נדמה שאין הלכה שיותר מתאימה לקריטריון הזה מאשר
ההלכה שיש לתלות על העץ את מי שהתחייב במיתת סקילה
בבית דין .התגובה הראשונה שלנו ' -אויש ,זה נורא' .נכון?!

נו ,אז למה בכלל לתלות על עץ את הנסקלים? איזה מן דבר
זה?

במה זה תלוי?

הנה כך כותבת התורה -
ֵּ֥ית א ָֹ֖ת ֹו עַ ל ִֽעץ.
וְ כִּ י ִּ ִֽ יהְ ֵּ֣ יה ְב ִּ ִׁ֗אישׁ ָ֛ח ְטא ִּמ ְ ׁש ַפט ָמָ֖ות וְ הו ָמָ֑ת וְ ָת ִּל ָ

מסביר רבנו האריז"ל הק' - 10ההריגה עצמה יוצרת כפרה על
החטא .החטא היה עבודה זרה וההריגה באה לכפר ולנקות על
החטא .אמנם לכל חטא יש שורש שממנו הוא נובע ,וצריך
לגלות מהו ובמה הוא תלוי ,וזה שנאמר -
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המדובר הוא באדם שהתחייב סקילה בבית הדין .אחרי שהוא
נהרג ,מצווה התורה לתלות אותו ומיד לאחר מכן כתוב -
ִֽ ֹלא ָת ֶ֨ ִּלין נִּ ְבלָ ִ֜ת ֹו עַ ל הָ ִׁ֗עץ ִּ ִֽכי ָקבַ֤ ֹור ִּת ְק ְב ֶ֨רנ ֙ו ַבי ֵֹּ֣ום הַ ָ֔הוא ִּ ִֽכי
תלָ֑ וי5...
ִּק ְל ַלֵּ֥ת ֱאלֹהִּ ָ֖ים ָ

ֵּ֥ית א ָֹ֖ת ֹו עַ ל ִֽעץ.
וְ ָת ִּל ָ
את מקור החטא צריך לגלות ,צריך לתלות אותו בשורש מסוים,
ומסביר האריז"ל שמקור כל הרוע ובעולם הוא בעץ  -בחטא עץ
הדעת של האדם הראשון ,וכיון שמי שמחויב סקילה אמנם על
ידי הריגתו מתכפר לו החטא ,אבל מקור חטאו ,שורשו ,הוא כל
כך עמוק ,כל כך חמור  -וכדי לסיים את הכפרה לגמרי צריך
לתקן את מה שנשאר בו מהשורש ,מחטא עץ הדעת.

כלומר באותו יש לתלותו ובאותו היום אף מורידים אותו מהעץ.
הרמב"ם אגב מביא -
ותולהו סמוך לשקיעת החמה ומתירין אותו מיד.
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כלומר ,התיאור שאנו מתארים בדמיוננו ,של גופת אדם
התלויה בכיכר העיר  -רחוק מן המציאות ולקוח ממחוזות
אחרים ,לא מהיהדות .פה מדובר על תליה קצרצרה ,של פחות
מחצי דקה ,כדי שיספיקו להוריד אותו לפני השקיעה .ועל זה
מסביר רש"י -

כל זמן שאותו יהודי לא התכפר לגמרי משורש החטא  -אז הוא
אינו נושא את דמות דיוקנו של המלך ולכן אין כאן זלזול במלך
ומותר וצריך לתלותו ,אבל באותה השניה שהיהודי הזה כבר
היה על העץ  -התכפר לו גם חטאו וגם שורש החטא של עץ
הדעת ,ומאותו רגע אסור לך להשאיר אותו אפילו לשניה אחת
נוספת ,כי עכשיו הוא כבר דמות דיוקנו של הקב"ה ,הוא חזר
להיות חלק אלוק ממעל ממש ,שלם וטהור.

כי קללת אלהים תלוי .זלזולו של מלך הוא ,שאדם עשוי
בדמות דיוקנו ,וישראל הם בניו7...
כלומר ,אם הוא יהיה תלוי  -זה זלזול במלך ,בקב"ה!

ענישה מכפרת

הילד שלך  -בדמות דיוקנו של מלך

נשאל על כך שאלה ששואל הרבי מליובאוויטש זיע"א 8בשיחה
נפלאה -

כבר אמרנו כמה וכמה פעמים שתורתנו תורה נצחית היא .נכון
שאין היום בתי דין שדנים דיני נפשות ,אין מיתות בית דין  -אבל
גם היום ,כשאנחנו נותנים מפעם לפעם איזה עונש לילד .אם
אין בעונש הזה מימד שהוא מכפר על הפגם ומנקה אותו  -אז
אל תתן לו אותו בכלל .אבל גם אם הוא כן מכפר ,אתה חושב
שהעונש הזה מכפר על מה שהילד עשה  -למה אנחנו חוזרים
על העונש הזה שוב? הרי עכשיו זה כבר זלזולו של מלך ,הילד
כבר טהור ,הוא כבר בדמות דיוקנו של הקב"ה  -תוריד אותו
מיד!

אם אכן יהודי נושא את דמות דיוקנו של המלך ולכן אסור שהוא
יישאר תלוי  -אז למה בכלל תולים אותו? הרי כבר מהשניה
הראשונה שהוא תלוי על העץ ,יש כאן זלזול במלך!
תשובה  -אמרנו בהתחלה שהסוגיות הללו מרתיעות אותנו,
נכון? ראשית כל ,זה נובע כי באמת זה דבר נורא ,עד כדי
שאמרו חז"ל 9על סנהדרין שהייתה הורגת אחת לשבעים שנה
שהייתה נקראת 'חובלנית'  -קטלנית .אבל בעיקר נובעת
הרתיעה שלנו בכלל מהמושג ענישה כי אנחנו לא באמת
מבינים את הענישה של התורה;

ותולהו סמוך לשקיעת החמה ומתירין אותו מיד.
כמה אור אפשר למצוא גם בהלכות שאנחנו כל כך נרתעים
מהן .איזו תורה קדושה היא תורתנו.

אצל בשר ודם העונש בא כדי להרתיע את האדם ,להכאיב לו,
לענוש אותו .לעומת זאת ,הענישה של התורה היא בעיקר
4
5
6
7
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 9מכות ז'.
 10מובא בשם הרמ"ק ,ליקוטי שיחות שם.

דברים כ"א ,כ"ב.
שם ,כ"ג.
רמב"ם סנהדרין ט"ו ,ז' ,ע"פ הגמרא בבלי סנהדרין מ"ו ,:וע"ש ברש"י.
רש"י ,דברים ,שם.

2

צעקה הנער(ה)  -לסעודה שלישית
קריאת 'שלישי' בפרשת כי תצא היא קריאה מרתקת – היא

'נער' ,ולאחר הזיווג היא
ָ
כלומר ,לפני הזיווג היא נקראת

פותחת בסוגיית הבית ,הכרם ,הכלאיים ,על חרישת השור

מופיעה עם ה'  -נערה .לאחר מכן מפליג הזוה"ק ונכנס

והחמור ,ולאחר מכן עוברת התורה לפרשות קשות  -אונס,

לעניינים פנימיים לגבי האות ה"א המבטאת מלכות ,את הבית

מפתה ומוציא שם רע .אנו נפתח דווקא בפרט שנראה 'די

שהוא הזיווג  -אך אנו נשאר עם הפשט.

משעמם' בפרשת המוציא שם רע -

לאור דברי הזוה"ק הנ"ל הפסוק קצת יותר יובן  -אותו מוציא

נער או נערה?

שם רע ,שלכאורה עשה את הכל 'לפי החוק' ,לפי ההלכה -
אירוסין ,חופה וקידושין וכו'  -עכשיו מסתבר שהוא לא התכוון

המדובר בפרשה הוא על איש שארס בחורה .לאחר מכן הוא

לשום דבר ברצינות ,הוא בכלל לא היה 'בראש' של חתונה אלא

מעליל עליה עלילות דברים וטוען כלפי אביה -

פשוט הוציא שם רע על בתולת ישראל  -ולכן נכתבה שם

אתי ָלָ֖ה
את ָ ִֽה ִּא ַָ֤שׁ ה הַ זֹאת֙ לָ ַָ֔קחְ ִּתי ָ ִֽוא ְק ַ ֵּ֣רב א ָ֔ליהָ וְ ִֽ ֹלא מָ ָ ֵּ֥צ ִּ

'נער' .ואילו לגביה  -מתברר שהיא דווקא כן
ָ
המילה ללא ה"א,

ְבתו ִּ ִֽלים.
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הייתה צדקת והתכוונה לאישות גמורה ,ולכן שם נאמר -

אם הסתבר שהבחור הזה הוא פשוט 'חתיכת שקרן' ,עונשו

'וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה - '...עם ה"א ,היא

יהיה -

בנפשה הייתה כולה בתוך הזיווג ,הוא לא היה שם.

הו ִּצי ֙א שׁ ֵּ֣ם ָ ָ֔רע
נו ַ ִֽלא ִּ ֲֵּ֣בי ַ ִֽה ַ ִֽנע ָ ֲָ֔רה ִּ ַ֤כי ֹ
וְ ָ ִֽענְ ֶ֨ ׁשו א ִֹ֜ת ֹו ֵּ֣מאָ ה ִׁ֗כסף וְ ָ ִֽנ ְת ֙

'נער' שמופיע כאן
ָ
ועדיין צריך להבין את הכתיב החסר במילה

ַעָ֖ל ְבתו ַ ֵּ֣לת יִּ ְש ָרא ָ֑ל...

כל כך הרבה פעמים.
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פתחנו בפסוק הזה בגלל המילה 'נערה' .המילה הזו מופיעה

שעבוד שמח

עשרים ואחת פעמים בכל חמשת חומשי התורה כאשר

התוכן הפנימי שכמעט כל פרשת כי תצא עוסקת בו היא 'האם

שתיים עשרה פעמים מתוכן זה כאן ,ב'-שלישי' של פרשתנו.

אני מקבל את עצמי' ,את הגדרים שלי .הנה למשל -

יותר מזה  -עשרים פעמים מופיעה המילה הזו בכתיב חסר -

לֹא ִּ ִֽ יהְ ַ֤ יה כְ ִּלי גֶ֨ב ֙ר עַ ל ִּא ָ֔ ָשׁ ה וְ ִֽלֹא יִּ ְל ַב ֵּ֥שׁ גָ֖בר ִּש ְמ ַ ֵּ֣לת ִּא ָָ֑שׁ ה ִּ ִּ֧כי
אלה14.
ִֽת ֹוע ַ ֲָ֛בת הֵּ֥ ' ֱאלֹהי ָָ֖ך ָכל ֵֹּ֥עשה ִֽ

'נער'  -ואילו כאן אצלנו זוהי הפעם היחידה שהיא מופיעה
ָ
בכתיב מלא ' -נערה'.

יש הגדרות ברורות למלבוש גבר ויש למלבוש אשה .ראיתם

כולנו מכירים את זה שיש לעיתים בתורה הבדל בין צורת

ספר חוקים שאומר לי איך להתלבש? התורה איננה ספר

הכתיבה של המילה ' -כתיב'  -לבין אופן קריאתה ' -קרי' ,אבל

חוקים אלא ספר הדרכה שנדע לקבל את עצמנו .לכל אחד יש

במילה כל כך פשוטה וברורה  -צורת הנקבה של המילה 'נער'

תפקיד ,לכל אחד יש תחום משלו ,ובל לנו לנסות להיות מישהו

 -שבכל הפעמים ,למעט אחת ,המילה הזו תופיע בכתיב חסר

אחר.

וכמו בלשון זכר?! הבעל קורא צריך לזכור בכל פעם לומר

בעל הטורים אומר כאן דבר נפלא -

'נערה' למרות שלפניו יהיה כתוב 'נער' ...מה הסיבה לכך?

קודם זיווג ,לאחר זיווג

אבי הנער .כתיב חסר ה''א  -שהלכה כנער לכך הוציא
עליה שם רע.

הזוהר הקדוש מסביר כאן 'פשט מקרא' ואומר משפט מעניין -

הוא מדבר כאן לא על אותה בחורה ספציפית אלא דווקא על

ָכל זְמַ ן שׁ לא נְ תונָה ְלזִּווג הִּ יא ִּא ְת ְק ִּריאַ ת ַנעֲר ְבלא ה' ...וְ כַד
ִּא ְת ַת ְקנַת ְלזִּווג ִּא ְת ְק ִּריאַ ת ַנע ֲָרה ְבה"א.

15

הנפש שלנו .הפרשה הקודמת ,פרשת שופטים עסקה בנושא

13

קל  -לנהל מדינה .זה הכי קל בעולם  -יש שופטים ,יש שוטרים.
אם אתה לא בסדר  -בא מישהו לוקח אותך ,מכניס אותך חזרה

11
12
13

14

דברים כ"ב ,י"ד.
שם ,י"ט.
מובא בליקוטי מוהר"ן קמא ,תורה ל"ב.

15

3

דברים כ"ב ,ה'.
בעל הטורים עה"ת ,דברים שם ,ט"ו.

לתלם .פשוט .הדבר שאותו באמת קשה ומורכב לנהל הוא

זהו הדבר הראשון שצריכים לעשות בבית חדש כשבאים בני

הבית שלך ,ועוד יותר קשה מזה הוא לנהל את הזהות שלך,

הזוג לבנות אותו  -לעשות לו מעקה .אם לא תבנה מעקה מיד

את האישיות העצמית שלך .אתה הרי רוצה לבנות עולם ,נכון?

בתחילה  -אפשר ליפול .אוהו ,כמה שאפשר ליפול...

אז בשביל זה תפקידך הוא קודם כל לדעת להגביל את עצמך

ואם תדע לבנות מעקה לביתך  -גם לא תעשה כלאיים בכרם,

לתוך ההגדרות שלך;

לא תחרוש בשור וחמור ולא תנסה לאבד את הזהות העצמית
של כל העולם.

שורש המילה 'משפחה' בא מלשון ִש ְפחות ,שעבוד לרעיון.
'את אשתי ,אני בעלך  -והרצונות הפרטיים שלי להישאר יחידי,

נער בלי ה' קודם זיווג  -וכל אחד מאתנו שעוד לא באמת מסכים
ָ

אחד שממשיך לחפש ,צריכים להשתעבד עכשיו למסגרת

לקבל את הזיווג שלו ,הזיווג של הנשמה שלו ,את השלמות שלו

המשפחתית' .אם אנחנו לא יודעים לעשות את זה  -זה יוצר

בבית עם מה שהוא ,ובעיקר עם מה שהוא לא ' -וכאן עם ה''א

בעיות.

לאחר זיווג'.

משמעות המילה 'נער' היא לא רק 'בחור צעיר' ,אלא היא יכולה

שנזכה בעז"ה לבנות בית חדש בכל יום ,עם מעקה ,ושיהיה

לבטא גם את אי קבלת הזהות ,חוסר היכולת שלי להתביית

בגג הזה של הבית בסיס להמראה אינסופית ,בזכות זה שיש

ולקבל על עצמי בשעבוד שמח את הבית שאני בונה.

שם 'מגדל פיקוח' המחובר לשורשים עמוקים.

להציג גבולות לעצמנו
קריאת 'שלישי' בה אנו עוסקים פתחה בביטוי -
ית ַ ִֽמע ֲָ֖קה ְלגַ ג ָָ֑ך...
ִּ ַ֤כי ִּת ְבנ ֙ה ַ ֵּ֣ביִּ ת חָ ָ ָ֔דשׁ וְ עָ ִּש ֵּ֥ ָ

16
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דברים ,שם  ,ח'.

4

'כי תצא ...על'  -לסעודת מלווה מלכה
פרשה עדינה

רוצים לשמוע את המניעים ואת הצד שלנו .באה התורה
ומדריכה אותנו ' -כאשר אתה יוצא למלחמה הזו ,אתה צריך

במרכז קריאת 'רביעי' של פרשת 'כי תצא' עומדת קדושת

להבין ולהפנים שאתה יוצא 'על אויביך' ולא 'באויבך' ולא 'מול

המחנה -
איְ ב ָ
ֶ֨שמַ ְר ָָ֔ת ִּמ ָֹ֖כל ָדבָ ֵּ֥ר ָ ִֽרע.
ָ֑יך וְ ִּנ ְ ׁ
ִּ ִֽכי ת ֵּ֥צא ַ ִֽמחֲנָ֖ה עַ ל ִֽ ֹ
וְ הָ ָ ֵּ֥יה ַ ִֽמחֲנ ָ
ָ֖יך ָק ָ֑ד ֹושׁ ...

אויבך' .אתה יוצא עליהם  -עם המוסריות אלוקית שבך ,עם
17

האמת שלך ,וממילא אתה 'על אויבך'! .זה לא סוג של 'תחשוב
טוב יהיה טוב' והכל יהיה בסדר ותצליח ותנצח  -אלא זהו

18

מבחן ,זוהי אמת מידה ,שאיתה אתה תדע באיזה אופן יש

זו באמת פרשה כל כך עדינה ,שמגיעה עד 'מקרה לילה' ,עד

לצאת למלחמה והאם תצליח או חלילה להיפך.

ל'-כיסוי צאתך' והכל עוסק בקדושה ובטהרה .אנו נעסוק

'והיית רק למעלה'

בכותרת ,שדומה מאוד לכותרת של הפרשה כולה -
ָ֑יך ונְ ָתנ ֹ֞ו הִּ֧ ' ֱאל ָֹ֛ה ָ
איְ ב ָ
יך ְבי ָָ֖ד ָך...
ִּ ִֽכי ת ֵּ֥צא לַ ִּמ ְלחָ ָמָ֖ה עַ ל ִֽ ֹ

התורה מדריכה אותנו כאן ואומרת לנו שעלינו לדעת שאת

19

' ִמלְ חֲ מֹות ה' ֲאד ִֹנִ֣י נִ לְ חָָ֔ ם' ,20כמו שאמרה אביגיל לדוד – לברר

ראשית נשאל על המילה התמוהה המופיעה בשני הפסוקים -

לעצמנו 'האם האני הולך להילחם על ייחוד ה' ,על נצח ישראל

'על' .בעברית תקנית אנו נלחמים 'באויב' ולא 'על האויב' .מה

 -במלחמה הפיסית  -או שמא אנחנו נלחמים על שטחים,

פירוש המילה 'על' בהקשר הזה? שאלה נוספת  -גם המושג

טריטוריות ,פוליטיקה או אולי אפילו על היסטוריה בת אלפיים

'כי תצא' ,שמעצם חזרתו בשני הפסוקים נראה כמושג חשוב,

שנה .אם אתה נלחם 'מול אויב'  -אתה עצמך תאבד את הכח

מופיע כאן באופן חסר ומחייב הבנה; אנו מבינים את כותרת

שבך .עליך לשכנע את עצמך שאתה מ'-על' -

הפרשה ' -כי תצא למלחמה' ,אבל מה פירוש 'כי תצא מחנה'?
נדמה כי חסרה כאן האות ל' ' -כי תצא למחנה' ,או שמא

֙יך ע ְלי ָֹ֔ון ַעָ֖ל כׇל ג ֹו ֵּ֥יי הָ ָ ִֽארץ.
...ונְ ֶָ֨תנְ ִ֜ ָך הַ֤ ' ֱאלֹה ָ ֙

'עם' חסרה ' -כי תצא עִ ם מחנה' ,דהיינו ' -כאשר תהיה
המילה ִ

֙ית ַ ֵּ֣רק ְל ָ֔ ַמעְ לָ ה וְ ֵֹּ֥לא ִּתהְ ָ֖יה ְל ָמ ָָ֑טה...
...וְ הָ ִּי ָ ֙

במחנה ,כאשר תצא להילחם ותהיה במחנה – יש דינים

21
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'וודא' ,אומרת לנו התורה' ,שאתה מבין שלא על הצרכים

מסוימים של מחנה' .ולכן עלינו להבין מה טיבה של יציאה זו.

הפיסיים שלך אתה נלחם  -אלא על דברים שהם מעל כל

המבחן לנצח במלחמה

המציאות החולפת' .זו המשמעות של 'כי תצא' ' -זה לא אני

נדמה שיש כאן דבר כל כך חשוב בהבנת הפשט ,של התורה

שיוצא למלחמה ,זה לא עבורי הפרטי .אין לי חשק לצחצוח

ושל החיים בכללם .הפסוק פותח ברבים ' -אֹויביך'  -כמה

חרבות ואין לי ענין במלחמה .אני מחויב לצאת ממה שאני

אויבים ,אך מסיים ביחיד ' -ונתנו'  -את האויב היחיד ,וצריך

רוצה ,ממקומי הטבעי  -ולוחם על אויבי'.

לתת על כך את הדעת.

לנצח את האויב מהשורש

כולנו יודעים שיש שני סוגים של אויבים בחיינו  -האחד הוא

לפי זה יובן באופן מדהים הפסוק 'כי תצא מחנה על אויבך' -

האויב הפיסי ,הלוחם בי באופן פיסי ופרטי או באופן כללי ,בעם

האם כשאתה נמצא במחנה ,עוסק בענייני היומיום ,ומה

ישראל .האויב השני הוא האויב הרוחני ,המוסרי ,הייצרי,

לעשות  -כולנו יודעים שדרכו של מחנה היא שמרגישים ככה

הנפשי ,זה של 'דברה תורה כנגד יצר הרע'.

קצת 'במילואים' ופה ושם נכנסת אוירה של 'חיפוף' בכל מיני

נתמקד לרגע באויב הפיסי שמולנו  -כאשר ישראל אמורה

עניינים  -האם אתה מודע תוך כדי שאתה 'על אויביך' והמבחן

להילחם באויביה ,הפיסיים ,היא מנסה להסביר את הלחימה

האמיתי הוא דווקא פה ,כשאתה ב'-כי תצא'?

באופן שפעמים רבות איננו 'נראה טוב' באזני העולם ,הם לא
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דברים כ"ג ,י'.
שם ,ט"ו.
שם ,כ"א ,י'.
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שמואל א' ,כ"ה ,כ"ח.
דברים ,כ"ח .א.
שם ,י"ג.

אם אתה יודע שכאשר אתה נלחם 'על אויבך'  -ולפעמים זה
אויב פיסי ולעיתים דווקא האויב הרוחני -הייצרי שבא ומציק
ומיצר לך  -אז בסופו של דבר 'ונתנו' ,לשון יחיד  -ה' נותן בידך
את השורש של האויב הזה מולך ,את החלק האמיתי שבו אתה
נדרש להילחם ,ואז ' -ושבית שביו'.
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