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  בס"ד

 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ראשונהלסעודה  – נצבים לפני ה'

  כולנו ניצבים

קריאת ראשון הפותחת את פרשת ניצבים, מתחילה בתואר 

  חודי המעניק לפרשה כולה את שמה:יי

ם  יםַאּתֶ֨ ִב֤ י  ִנּצָ ם ִלְפֵנ֖ ֶכ֔ ּלְ ֵהיֶכ֑ם 'ה֣ ַהּיֹו֙ם ּכֻ   1...ֱאלֹֽ

  כולכם:-ממש כלאלא ניצבים. לא כמעט כולכם,  -אתם כולכם 

ל... ָרֵאֽ ל ִא֥יׁש ִיׂשְ ם ּכֹ֖ ְטֵריֶכ֔ ם ִזְקֵניֶכ֙ם ְוׁשֹ֣ ְבֵטיֶכ֗ ם ׁשִ יֶכ֣ אׁשֵ ם . ָרֽ יֶכ֔ ם ְנׁשֵ ֶכ֣ ַטּפְ
יךָ  ד ׁשֵֹא֥ב ֵמיֶמֽ יָך ַע֖ ב ֵעֶצ֔ חֵֹט֣ יָך ֵמֽ ֲחֶנ֑ ב ַמֽ ֶקֶר֣ ֖ר ּבְ ְרָך֔ ֲאׁשֶ   2.ְוֵג֣

כולם ו -מנויות כאן, מהראשים ועד השואבים עשר דרגות 

כורת הוא כנים לעבור בברית ה' ובאלתו אשר וניצבים ומ

  . היוםעמנו 

, הוא כמובן יומו האחרון של הפסוקבר 'היום' הזה עליו מד

ועתיד להסתיים  בפרשתנו, הנפתח בעולם הזה משה רבנו

משמעות יש הזה  'היוםל' אמנםבפרשת 'וזאת הברכה'. 

המושג  להבין את נקדים, אליה שנגיעאך לפני  עמוקה, ,נוספת

  צבים', בכמה פנים נפלאות.'נ

  עם משה, גם בלעדיו

זוהי עמידה חזקה,  צב' זה לא רק לעמוד ישר. ניצבותלהיות 'נ

: מדהיםאת יציבות. משה רבנו אומר לנו דבר איתנה מאד, מל

לחשוב שבלעדי,  היהניתן כאן.  אהיה'תראו, אני מחר כבר לא 

, תכם מרגע לידתכם במצריםללא המנהיג שלכם שהולך א

יותר מכל יום אחר במשך  -תתפרקו, חלילה. אבל דווקא היום 

. אתם עומדים יציבים מכוח ניצביםמתברר שאתם  - מנהיגותי

  עצמכם. אתם קשורים בי מאד, אך לא תלויים בי'. 

יפול בחודש בעוד מאות שנים, המן הרשע יפיל פור וכשהפור 

   –אדר הוא ישמח כל כך 

כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור 
   3...בירח שמת בו משה

   – ממשיכה באופן מופלאאך הגמרא שם 

  .ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד

, 4, שהזכרנו את פירושו כאן פעמים רבות מסביר'תניא'בעל ה

מיתת משה נופל שיום להסתפק רק בכך  הגמראשאין כוונת 

מאי רבותא בכך? אלא הכוונה העמוקה  בדיוק ביום הולדתו.

                                                           

  דברים, ל', ט'. 1
 י'.-שם, ט' 2

 מגילה, י"ג: 3

מחדש  נולדבעצם מת משה, הוא שביום ש של הגמרא היא

יש בחינת משה  מאתנולכל אחד . מישראלבתוך כל אחד 

אדרבה, התייצבנו, עמדנו איתנים  -לא התפרקנו בתוכו. 

  וקשורים.

 פרשת נצבים', ממשיך משה, 'חשבתםלפני ארבעים שנה '

 אי אפשר יותר, –לא יורד מהר סיני  'זה משה האיש'שאם 

עגל. עכשיו אני  ולכן החלטתם להפר את הברית ועשיתם

אומר לכם שזה משה האיש מסתלק מחר מן העולם, ואתם 

  –. הוא מה שאמרו רבותינו 'ניצבים בברית, איתנים מאי פעם

הוא מאפיל ומאיר, כך האיר לכם וכך עתיד כיום הזה שהוא קיים ו
  5.להאיר לכם

  מצבת אבנים

נדמה לי שיש פירוש נוסף, מדהים, במילה 'נצבים'. המושג 

 אבניםהבנויה מ , מצבת אבנים,צבים' הוא גם מלשון מצבה'נ

הכל  –כשנוטלים אבן אחת מן המצבה ו הנערמות זו על גבי זו

  . ומתפרקנופל 

כל כך. תראו כמה  מגוונתחברה ', אומר לנו משה, 'אתם'

ראשים, שוטרים, זקנים, שואבים  – יש בכם מעמדות שונים

 סוגילחשוב שיש כאן אוסף של לטעות ווחוטבים. אפשר 

כלל. בנוהג שבעולם, דעות  זו לזוקשורות  ינןאשונות שאבנים 

 ר משהו יפה והרמוניויצלהתקיים יחד ול אמנםשונות יכולות 

ולזמן מוגבל. אבל אתם לא  לא אמיתי ,חלקי באופן רק אך -

 למצבה אחת האבנים הללו מכונסות צבים'. כלאתם 'נ -כן 

תקרוס המצבה כולה.  –, שאם תינטל אחת מהן מלוכדת

אתם, אלהיכם'.  לפני ה' ...צביםנאתם '-מפני ש יודעים מדוע?

דרגותיכם, ניצבים מול האינסוף, ומול האינסוף כולם מעל כל 

וטהורים. אין שום הבדל בעצם בין חוטב שווים, קדושים 

  העצים לראש השבט. 

  ניצבים על האחים

צבים'. במגילת רות, , שלישית, במושג 'נויש עוד מדרגה נפלאה

כאשר רות מגיעה לשדה בועז, מתואר שם הממונה על השדה 

  – והוא נקרא

ַער  ֛ בַהּנַ ֥ ּצָ ים ַעל ַהּנִ   6.ַהּקֹוְצִר֖

ש"ק פ' ,עש"ק ,ג'  הרבי זי"ע  יחותראה  ספר התוועדויות תשנ"ב: ש 4
  שם  27-33הערות  -תצוה, ז', יו"ד וי"א אדר ראשון תשנ"ב

  י"ב.רש"י, דברים, ל',  5
 רות, ב', ו'. 6

 'נצבים' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 
 חיים' –'טועמיה 
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בעברית  , אגב,האחראי. מכאןהממונה, האדם זהו  'צב'נ

במשטרה. המדגרה השלישית  'צבים'הנ -המודרנית של ימינו 

אתם לא רק עומדים משה בעצם אומר לנו ' –היא מופלאה 

רק שאתם חבוקים יחד כמצבה זו לא ובפני עצמכם, איתנים 

אתם אחראים, כל אחד ואחד, ליציבות הזו. אתם  אלא -

  . 'הנצבים על היציבות

אחד מהחוטבים או  'רק'לפעמים נדמה לך שאם אתה 

ר שבא או אפילו איזשהו גֵ טף, קטן,  ילדהשואבים, בסך הכל 

אז אתה לא אחראי באמת לברית הזו. משה  -מארץ רחוקה 

צבים היום מעמדותינו: 'אתם נ ואומר לנו, על כל מחדשרבנו 

כמו  ן דבר כזה אני לא אחראי. כולכם נצבים. ממשאי -' כםלכ

  – מרים, הילדה הקטנה שחידשה את המושג יציבות בתורה

ב ֥ ק ַוּתֵַֽתּצַ ָרחֹ֑   7...ֲאחֹ֖תֹו ֵמֽ

מתוך סקרנות סתם צבים כמו מרים שלא עמדה שם אתם נ

עת משה אלא בתור האחראית להופלראות מה יקרה, כדי 

  ות גדולה מאד בגיל שש, היא ניצבת!רבנו בעולם. יש לה אחרי

צבת כך, במלוא האחריות, היא עומדת איתנה כמו וכשהיא נ

ה. יתכן ומוצקה שלא ניתן להזיזמצבה, כמו אבן אחידה 

מצרים ובמרחק מטר ממנה שמסביב עמדו מיליארד 

אבל כל זה חולף מול האינסוף  -הסתובבה בתו של פרעה 

צרים יחלפו עם מיליארד מ'שהיא מתייצבת על גביו ומכוחו. 

. רבותינו לימדונו מהפסוק הזה את 'צבתהרוח, ואני אשאר נ

אחריות המוטלת , את חובת ההישראלית סודה של הערבות

תנו לשמור על היציבות ועל הניצבות על כל אחד ואחת מא

  לעולמי עד.

  'הניצבת עמך בזה'

בו צבים' מביא אותנו אל 'היום' הפן האחרון של המושג 'נ

פירושו ראש השנה.  8, אותו יום שעל פי הזוהר הקדושפתחנו

                                                           

 שמות, ב', ד'. 7

 )עמ' תרנא( ראה אוה"ת נ"ך עה"פ 8
  ועי"ש ברש"י. .'איוב, א', ו 9

לומד  ק"השה זו לפני ראש השנה. הזואכן, לעולם תיקרא פר

  את העובדה הזו מפסוק שמביא אותנו אל פירוש נוסף למושג:

י ָהאֱ  ֵנ֣ אּו֙ ּבְ ֹב֙ ֹום ַוּיָ י ַהּי֔ ים ַוְיִה֣ בלִֹה֔ ֖ ם 'ה֑  ַעל ְלִהְתַיּצֵ ֥בֹוא ַגֽ ם ַוּיָ תֹוָכֽ ן ּבְ ָט֖ ָ    9.ַהׂשּ

ייצבים לפני ה'. מתייצבים, ישרים, תבראש השנה כולנו מ

ארצה שרואה יעקב בחלומו. גם  המוצבנכוחים, כמו הסולם 

השטן מתייצב שם ומנסה לבלבל אותנו, לערער את יציבותנו, 

ומפריעים את היציבות שלו.  10אותו מערבביםואנחנו מנגד 

להפטרה, נקרא על של ראש השנה ואז, כשנגיע ביום הראשון 

חנה שמה. זו האישה שממנה למדנו  ,אישה מופלאה אחת

כולנו להתפלל ולזעוק ולהאמין ולא לתת לשום דבר להפריע. 

לא נתנה למצרים להפריע לה, אבל אמנם אתם יודעים, מרים 

להבדיל אלף  .לחנה הייתה מטלה שהיא אולי קשה אף יותר

לו לעלי הכהן להפריע לה חנה לא נתנה אפי -אלפי הבדלות 

   בתפילתה!

צב, לעיתים דווקא הצדיק יכול כאשר אני לא נ -ד זה גוואל

להיות ההפרעה הגדולה ביותר לתפילה שלי. הוא יכול לגרום 

. את יולהפסיק לנסות, להפסיק לקחת אחריות, לסמוך על יל

חנה לעלי כאשר היא תשוב למשכן הסוד הזה בדיוק תגלה 

 וכשישאל ,שאילתו לה'הגמול שמואל כשהיא מעם בנה  שלה

   –ה עלי לפשר בואה היא תאמר לו רק את זה אות

ה  ָ֗ י ָהִאׁשּ ֶבתֲאִנ֣ ֤ ּצֶ ל ֶאל ַהּנִ ֖ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֶז֔ ָכ֙ה ּבָ   11ה'. ִעּמְ

שאליו  זה הכל. זו אני המצבה, זו אני היציבה, וזה הנער

צב ויהיה אחראי שלעולם לעולם התפללתי. הנער הזה יהיה נ

  הינו.ל-לפני ה' אשאנחנו כולנו ניצבים, היום ממש,  לא נשכח

  

 

   

  עי' בבלי, ראש השנה ט"ז. 10
  שמואל א', א', כ"ו. 11
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 שניה לסעודה – ברית עולם

  בחירות

צבים פתחה בכך שכולנו, מראשינו ועד חוטבי עצינו, פרשת נ

של הפרשה  'שני'עומדים לעבור בברית ה' אלוקינו ובאלתו. 

  מרחיב ומתאר את פרטי הברית הזו:

ים ַען ָהִקֽ ְהֶיה ְלַמ֣ ֽ ם ְו֤הּוא יִ ֹום ֜לֹו ְלָע֗ ְתָך֩ ַהּי֨ ָך֙  ֹאֽ רּלְ ּבֶ ֖ר ּדִ ֲאׁשֶ ֽ ים ּכַ אלִֹה֔ ְך  ֵלֽ ָל֑
֤ר ִנשְׁ  ֲאׁשֶ בְוַכֽ ֲעקֹֽ ֽ ְליַ ק ּוֽ יָך ְלַאְבָרָה֥ם ְלִיְצָח֖ ֲאֹבֶת֔ ֙ע ַלֽ   12.ּבַ

נהיה לו לעם, והוא יהיה שאנחנו  מטרת הברית אם כן היא

ק הבא מתארת התורה את האופי הייחודי וסלהים. בפ-לנו לא

  של הברית הזו:

ֶכ֖ם לְ  א ִאּתְ י ּכֵֹרת֙ ֶאתְולֹ֥ ֹנִכ֗ ֶכ֑ם ָאֽ את ְוֶאת ַבּדְ ית ַהזֹּ֔ ִר֣ את ַהּבְ ה ַהזֹּֽ ָאָל֖   13.ָהֽ

  בפרט הזה, הייחודי מאד לברית הזו, אני מבקש מעט להעמיק. 

מתעסקים עכשיו עם הבחירות אתם יודעים, כולם מסביב 

 ,העימות... אני מבקש להבין דווקא בארצות הברית, עם

, את המופיעה בפרשתנואת הברית להבדיל אלפי הבדלות, 

 –מערכת הבחירות הייחודית שהקב"ה מעביר אותנו בה 

ר בנו, ותיכרת ברית שלא תהיה אנחנו נבחר בו והוא יבח

  .של זמןשום טווח מסויגת ומוגבלת ל

  לא תהיה! היוֹ 

 שבאו ארצות,עשרות מורכבת מהיא מדינה הארצות הברית 

מחר בבוקר, מאות אם ברית וחתמו עליה. זאת אומרת שביחד 

מהן מדינה אחת  תבקשאם ההיא,  החתימהשנים אחרי 

כבר שבברית התנאים שמהברית הזו,  פורשתלהכריז שהיא 

היא לכאורה,  – ההסכםלא לרוחה והיא מבקשת להפר את 

  דם. שנכרתת בין בני אנכון לכל ברית  הדבר. לעשות זאת תוכל

'לפרק את בתקופתו של יחזקאל הנביא היו מי שביקשו 

  :בין ישראל לקב"ה החבילה', להפר את הברית הכרותה

י  קְ ַוְיִה֣ ֛ים ִמזִּ אוּ ֲאָנׁשִ ֧ ֶדׁש ּבָ ֹור ַלחֹ֔ ָעׂש֣ י֙ ּבֶ ֲחִמׁשִ ֽ ית ּבַ ִביִע֗ ְ ה ַהׁשּ ָנ֣ ָ ׁשּ ָרֵא֖ל ּבַ י ִיׂשְ ֵנ֥
ׁש ֶאת י 'ה֑  ִלְדרֹ֣ ֖בּו ְלָפָנֽ ׁשְ   14.ַוּיֵ

ד, על מצוה את יחזקאל לומר להם דברים קשים מא הקב"ה

הנפילות, על התקומות, על מצרים והיציאה ממנה, על 

הכניסה לארץ, על העזיבה את ה' ובשיא הדברים מגיעים 

   –דבריו הנחרצים של הקב"ה 

עָֹל֙ה ַעל ם  ְוָהֽ ֣ר ֣רּוֲחֶכ֔ ה ֲאׁשֶ ֑ ה ַכּגֹוִי֙ם ָה֖יֹו לֹ֣א תְִֽהיֶ ֤ ְהיֶ ים ִנֽ ַאּתֶ֣ם ֹאְמִר֗
֣חֹות ָהֲאָר֔צֹות  ּפְ ִמׁשְ ֶבןּכְ ץ ָוָאֽ ת ֵע֥ ֵר֖   15.ְלׁשָ

   –המצודת דוד  שם ומפרש

הדבר העולה על מחשבותיכם לא תתקיים והוא מה  ם כל זה,וע
 ם כןשאתם אומרים הואיל והמקום שלח אותנו מעל פניו נהיה א

כעובדי גלולים לעבוד פסילי עץ ואבן כמותם ולא נהיה עוד באמת 

                                                           

  דברים, ל', י"ב. 12
  שם, י"ג. 13
  יחזקאל, כ', א'. 14
  .שם, כ' ל"ב 15

הזמן ולמערכות נהיה נעזבים למקרי  (אלא) מושגחים ממנו אבל
  16.השמים כמו העכו''ם

ברית מוזרה. הם מבקשים לוותר על הזכויות ועל החובות, 

הקב"ה  –לצאת מהברית שנחתמה, אבל הצד השני של הברית 

הרי  -מבין לא אני  ,רגע! אבל 'לא תהיה 'היוקובע נחרצות:  –

לא עברתי בברית ה' צב וני בכלל לא הייתי שם, לא עמדתי נא

ליה, מעולם לא חתמתי עמצד אחד איזו מין ברית זו, ש להי!-א

  !ממנה? להפטראין לי יכולת  -אך מן הצד השני 

  היהודי האחרון

השבוע מעוד מסע קצר במדבר העמים האוקראיני.  חזרנו

דם את בורות ההרג ולצ 17ם, רואים את מאורי הדורותש הלכנו

 מעכלים צעד אחרי צעד שהמלחמהצעדנו שם, וקברי האחים. 

ובמלחמה הזו  -א והמלחמה שעודנה היא על האינסוף ההי

אתה ואני מייצגים את האינסוף. קברי המאורות וקברי 

האחים, שניהם גם יחד עדים אולי יותר מכל דבר לברית 

  המופלאה הזו. 

דה ומהי ר' יצחק עראמה, בעל ה'עקדת יצחק', שידע מהי עק

ת ימיה ברית, שהכיר את ימיה הטובים של ספרד כמו גם א

. אין ספק, הוא 18ילמה מרתקתהקשים ביותר מציג בספרו ד

. אבל נניח, רק נניח, באופן 'צח ישראל לא ישקראומר, כי 'נ

העם  -, שאתה הוא גיבורו של הסיפור הבא לחלוטין תיאורטי

ארת 'היהודי הושמד כליל ח"ו במלחמה. נשוהיהודי כמעט 

לכלום ואתה האחרון' עלי אדמות, אתה מבין שכבר אין טעם 

היהודי . אתה יודע שבדיוק כמו ערך היסוד רוצה לקפוץ מהגג

הבחירה 'גם ערך היסוד של מנגד  ם, קיי'נצח ישראל'של 

. אתה גומר בדעתך להשתמש בערך הזה ולשים סוף 'החופשית

, איזה ערך לנצח ישראל. נו, תגידוסוף לעצמך ובעצם... 

יכול ראל של ומצד שני אני נצח יש מנצח? מצד אחד זה אני

יצחק כצנלסון, המשורר רשה חי יהודי יקר, ולשקר... בגטו בו

את 'הפואמה על העם היהודי שנהרג', על יהודי אחרון שכתב 

  . אזהיו רבים שחשבו על הסיטואציה הזו  אני משוכנע. שכזה

יותר עוד ומדהימה תשובתו של ר' יצחק עראמה מופלאה 

יהודי, לך יש בחירה חופשית ואתה יכול אמת,  -מהשאלה 

ה חופשית, ובבחירתו ירלקפוץ מהגג, אבל גם לקב"ה יש בח

היהודי אתה שלא תהיה לכך החופשית הוא כבר ידאג 

הבנו מה זו ברית? אתה אחראי, אתה צד! האם האחרון... 

  אחראי, והוא צד אינסופי. הקב"האבל זה לא תלוי רק בך, גם 

  והלוקחים אחריות, בענו

ההגדרה הזו היא מדהימה. אתה, אנחנו, אחראים על הברית 

עם כל היכולות שלנו. נו, מהן היכולות שלנו? לחטוב עצים, 

להיות ראשים על העם, לשאוב מים, להיות שוטרים. הקב"ה 

  פירוש מצודות דוד, שם. 16
  ר' לוי יצחק מברדיטשב, אדמו"ר הזקן המגיד ממעזריטש, הבעש"ט,  17

 .ן מברסלב ועודמבעל התניא, ר' נח    
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אחראי עם היכולות שלו. ובכן, מהן? היכולת להשאיר את 

נצח הברית הזאת אינסופית, ומבחירה חופשית לדאוג לכך ש

  לעולם לא תישאר היהודי האחרון.שישראל לא יוכל לשקר, 

'את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו'. 

תראו מה בין ברית לברית. הברית המופלאה הזו נפתחה 

צבים'! 'אתם נ –של הצדדים בעת החתימה  'מדההגדרת העֶ 'ב

אתם  -בשיחה הקודמת וכפי שפירשנו באחד הפירושים 

אחראים, אתם צד לחלוטין! אבל אחד הדברים הנפלאים 

על מה הוא לא אחראי, גם ביותר של אדם אחראי, הוא לדעת 

ות שלו. אחרת, כשאחריות מה נמצא מעבר לתחומי האחרי

אסון  עלולה להולידיכולה שכזאת, היא -היא מדומיינת וכל

  של ממש.

האחריות שלנו על מימוש הברית נמצאת בעצם הידיעה 

שהברית שלנו כרותה עם מי שכוחו האינסופי ימשיך אותה, 

אני יודע  –מהידיעה הזו אפילו מילימטר  לגרועאבל בלי 

שלכל פעולה שלי, כצד של ממש בברית הזו, ישנה משמעות 

  אדירה.

  א, אח, אחר, אחרי, אחריו, אחריות

א' -היא מופלאה. היא מתחילה ב -' 'אחריות -המילה הזו 

ם שמספרות את מילימורכבת מהיא  –ובתווך  ת',-ומסיימת ב

  כל מה שדיברנו עליו;

את המילה 'אח'. זהו הבסיס לאחריות.  יחדיוצרות ח' -א' וה-ה

מבין שיש לו אחים שרק אדם שמבין שהוא אינו לבד בעולם, 

שהוא לא יכול להתעלם מהם ועליו להשיבם לאביהם 

רק הוא יכול באמת להיכנס בשעריה של  –שבשמים 

   האחריות.

עם שתי קודמותיה היא יוצרת ר' וביחד האות השלישית היא 

 יםלהיות אחראי מאוד קל לנוילה 'אחר'. כי לפעמים את המ

כן ממש אתה מו ים אלינו. עליהם, על הקרובים שלנועל האח

אבל עבור האחר? זה כבר סיפור  למסור מזמנך ומכוחך עבורו,

רת, הוא אחר לגמרי... הוא נראה כל כך אחרת, מדבר שפה אח

  גם על האחר יש לנו אחריות. –באמת אחר. זהו השלב השני 

 - מצטרפת האות י' ויוצרת את המילהומיד לאחר מכן 

אומרת שלא רק המפקד יכול לקרוא את  'אחרי!'. זאת

י שעבר בברית ונושא אלא כל מ -לפקודיו  קריאה הזוה

 -גם אם אתה חושב שאתה בסך הכל 'יהודי פשוט' באחריות. 

תקרא 'אחרי', תוביל, אל תשכח כל אח וכל אחר. תשפיע על 

כל הסובבים אותך שיקחו גם הם אחריות, שיקדמו ויוסיפו 

  טוב.

'אחריו'. כל  -גיעה המילה שהופכת את הכל לאמיתי ואז מ

נו עליהם יכולים להוביל הדברים הטובים והיפים שדיבר

היכם ל-'אחרי ה' א -'אחריו'!  –לאסון מבלעדי המילה הזו 

על הראש' עדיף . אם מידת האחריות שלי 'עולה לי מ19תלכו...'

  שלא אכנס אליה אפילו. 

א', מהאחד שאין עוד -ותמיד צריך לזכור שהכל מתחיל מ

מלבדו. משם יוצאים אל האח, אל האחר, קוראים אחרי, 

ין צבת בולוקחים אחריות. ניצבים כמרים הנאחריו  יודעים

סוף, נעמוד בראש השנה ונאמר 'אנחנו מקבלים אחריות'. ה

לכרות דו ימשיך מצ ברךנו שותפים לברית, כולנו. ה' יתאנח

תנו ברית עולם, ויעביר בה את כולנו בכל יום מחדש.א
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