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לסעודה ראשונה - ניצבים לפני ה'

 כולנו ניצבים

הפותחת את פרשת ניצבים, מתחילה בתואר  'ראשון'קריאת 

 -חודי המעניק לפרשה כולה את שמה יי

י  ֵ֖ נ  ם ִלפְּ כ ֶ֔ ּלְּ ים ַהּיֹו֙ם ּכֻּ ִבִ֤ ם ִנּצָּ ֶ֑ם 'ה  ַאּת ֶּ֨ יכ  ה   1...ֱאֹלֹֽ

 כולכם:-ניצבים. לא כמעט כולכם, אלא ממש כל -אתם כולכם 

ל... ם ּכֵֹ֖ יכ ֶ֔ ר  טְּ  ֹ ש  ם֙ וְּ נ יכ  ם ִזקְּ יכ ֶ֗ ט  בְּ ם ש ִ יכ   אש   ל רָֹּֽ ֹֽ א  רָּ ם . ִאִ֥יש  ִיש ְּ כ   ַטּפְּ
ִ֥ב  ֹא  ד ש  יךָּ ַעֵ֖ צ ֶ֔ ב ע  ֹחט   ֹֽ יךָּ מ  ֶ֑ ֲחנ  ב ַמֹֽ ר   ק  ֵ֖ר ּבְּ ךֶָּ֔ ֲאש   רְּ ג   ם וְּ יכ ֶ֔ ש   נְּ

יךָּ  ֹֽ ימ   2.מ 

וכולם  -עשר דרגות מנויות כאן, מהראשים ועד השואבים 

ניצבים ומוכנים לעבור בברית ה' ובאלתו אשר הוא כורת עמנו 

 היום. 

דבר הפסוק, הוא כמובן יומו האחרון של 'היום' הזה עליו מ

משה רבנו בעולם הזה, הנפתח בפרשתנו ועתיד להסתיים 

'היום' הזה יש משמעות -בפרשת 'וזאת הברכה'. אמנם ל

נוספת, עמוקה, אך לפני שנגיע אליה, נקדים להבין את המושג 

 'נצבים', בכמה פנים נפלאות.

 עם משה, גם בלעדיו

לעמוד ישר. ניצבות זוהי עמידה חזקה, להיות 'נצב' זה לא רק 

 - איתנה מאד, מלאת יציבות. משה רבנו אומר לנו דבר מדהים

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

ללא המנהיג שלכם שהולך אתכם מרגע לידתכם במצרים, 

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

מתברר שאתם ניצבים. אתם עומדים יציבים מכוח  -מנהיגותי 

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

ם, המן הרשע יפיל פור וכשהפור יפול בחודש בעוד מאות שני

  -אדר הוא ישמח כל כך 

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

                                                           
 דברים, ל', ט'. 1
 י'.-שם, ט' 2
 מגילה, י"ג: 3

  -אך הגמרא שם ממשיכה באופן מופלא 

 .ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד

, 4ם רבות מסבירבעל ה'תניא', שהזכרנו את פירושו כאן פעמי

מיתת משה נופל שאין כוונת הגמרא להסתפק רק בכך שיום 

אלא הכוונה העמוקה  ,מאי רבותא בכך? -בדיוק ביום הולדתו 

של הגמרא היא שביום שמת משה, הוא בעצם נולד מחדש 

בתוך כל אחד מישראל. לכל אחד מאתנו יש בחינת משה 

איתנים אדרבה, התייצבנו, עמדנו  -בתוכו. לא התפרקנו 

 וקשורים.

'ארבעים שנה לפני פרשת נצבים', ממשיך משה, 'חשבתם 

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

החלטתם להפר את הברית ועשיתם עגל. עכשיו אני אומר 

לכם שזה משה האיש מסתלק מחר מן העולם, ואתם ניצבים 

 -נו שאמרו רבותי. הוא בברית, איתנים מאי פעם'

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

 מצבת אבנים

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

'נצבים' הוא גם מלשון מצבה, מצבת אבנים, הבנויה מאבנים 

הכל  -הנערמות זו על גבי זו וכשנוטלים אבן אחת מן המצבה 

 נופל ומתפרק. 

חברה מגוונת כל כך. תראו כמה אתם ' -אומר לנו משה 

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

וחוטבים. אפשר לטעות ולחשוב שיש כאן אוסף של סוגי 

אבנים שונות שאינן קשורות זו לזו כלל. בנוהג שבעולם, דעות 

 -ור משהו יפה והרמוני שונות יכולות אמנם להתקיים יחד וליצ

רק באופן חלקי, לא אמיתי ולזמן מוגבל. אבל אתם לא כן  אבל

אתם 'נצבים'. כל האבנים הללו מכונסות למצבה אחת  -

תקרוס המצבה כולה. יודעים  -מלוכדת, שאם תינטל אחת מהן 

 ר' ספר ההתוועדויות תשנ"ב: שיחות הרבי זי"ע ג', עש"ק פ'  4
 שם. 27-33תצוה, ז', י' וי"א אדר ראשון, תשנ"ב, הערות    
 רש"י, דברים, ל', י"ב. 5

 תשע"זנצבים וילך פרשיות  
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'אתם נצבים... לפני ה' אלהיכם'. אתם, על כל -מדוע? מפני ש

אינסוף, ומול האינסוף כולם שווים, מדרגותיכם, ניצבים מול ה

קדושים וטהורים. אין שום הבדל בעצם בין חוטב העצים לראש 

 השבט. 

 ניצבים על האחים

ויש עוד מדרגה נפלאה, שלישית, במושג 'נצבים'. במגילת 

רות, כאשר רות מגיעה לשדה בועז, מתואר שם הממונה על 

 -השדה והוא נקרא 

ב ַעל ִ֥ ּצָּ ַער ַהּנִ ַּ֛ יםַהקּ  ַהּנַ ִרֵ֖  6.ֹוצְּ

'נצב' זהו האדם הממונה, האחראי. מכאן, אגב, בעברית 

ה השלישית במשטרה. המדרג 'הנצבים' -המודרנית של ימינו 

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

 -איתנים בפני עצמכם, ולא רק שאתם חבוקים יחד כמצבה זו 

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

 על היציבות'. 

לפעמים נדמה לך שאם אתה 'רק' אחד מהחוטבים או 

השואבים, בסך הכל ילד קטן, טף, או אפילו איזשהו ֵגר שבא 

משה בא אז אתה לא אחראי באמת לברית הזו.  -ארץ רחוקה מ

מחדש לנו, על כל מעמדותינו: 'אתם נצבים היום כלכם' ורבנו 

ם, אין דבר כזה אני לא אחראי. כולכם נצבים. ממש כמו מרי   -

 -הילדה הקטנה שחידשה את המושג יציבות בתורה 

ק ֹחֶ֑ רָּ ֹֽ ֹו מ  ב ֲאחֹתֵ֖ ִ֥  7...ַוּת ַֹֽתּצַ

מרים שלא עמדה שם סתם מתוך סקרנות אתם נצבים כמו 

כדי לראות מה יקרה, אלא בתור האחראית להופעת משה רבנו 

 בעולם. יש לה אחריות גדולה מאד בגיל שש, היא ניצבת!

וכשהיא נצבת כך, במלוא האחריות, היא עומדת איתנה כמו 

מצבה, כמו אבן אחידה ומוצקה שלא ניתן להזיזה. יתכן 

צרים ובמרחק מטר ממנה שמסביב עמדו מיליארד מ

אבל כל זה חולף מול האינסוף  -הסתובבה בתו של פרעה 

שהיא מתייצבת על גביו ומכוחו. 'מיליארד מצרים יחלפו עם 

הרוח, ואני אשאר נצבת'. רבותינו לימדונו מהפסוק הזה את 

סודה של הערבות הישראלית, את חובת האחריות המוטלת 

ציבות ועל הניצבות על כל אחד ואחת מאתנו לשמור על הי

 לעולמי עד.

                                                           
 רות, ב', ו'. 6
 שמות, ב', ד'. 7
 ר' אוה"ת נ"ך עה"פ )ע"מ תרנ"א( 8

 'הניצבת עמך בזה'

הפן האחרון של המושג 'נצבים' מביא אותנו אל 'היום' בו 

 פירושו ראש השנה, 8פתחנו, אותו יום שעל פי הזוהר הקדוש

 ר הקדושאכן, לעולם תיקרא פרשה זו לפני ראש השנה. הזוהו

שמביא אותנו אל פירוש נוסף לומד את העובדה הזו מפסוק 

 -למושג 

ב ַעל ֵ֖ ַיּצ  ִהתְּ ים לְּ ֱאֹלִהֶ֔ י הָּ נ   אוּ֙ ּבְּ ֹב֙ ֹום ַוּיָּ י ַהּיֶ֔ ִה  ם 'הֶ֑  ַויְּ ֹוא ַגֹֽ בִ֥ ן  ַוּיָּ ֵ֖ טָּ ָּ ַהש ּ
ם ֹֽ תֹוכָּ   9.ּבְּ

בראש השנה כולנו מתייצבים לפני ה'. מתייצבים, ישרים, 

נכוחים, כמו הסולם המוצב ארצה שרואה יעקב בחלומו. גם 

, לערער את יציבותנו, השטן מתייצב שם ומנסה לבלבל אותנו

ומפריעים את היציבות שלו. ואז,  10ואנחנו מנגד מערבבים אותו

כשנגיע ביום הראשון של ראש השנה להפטרה, נקרא על 

אישה מופלאה אחת, חנה שמה. זו האישה שממנה למדנו 

כולנו להתפלל ולזעוק ולהאמין ולא לתת לשום דבר להפריע. 

צרים להפריע לה, אבל אתם יודעים, מרים אמנם לא נתנה למ

לחנה הייתה מטלה שהיא אולי קשה אף יותר. להבדיל אלף 

חנה לא נתנה אפילו לעלי הכהן להפריע לה  -אלפי הבדלות 

  בתפילתה!

כאשר אני לא נצב, לעיתים דווקא הצדיק יכול  -וואלד יזה ג

להיות ההפרעה הגדולה ביותר לתפילה שלי. הוא יכול לגרום 

עליו. רק לסמוך  -להפסיק לקחת אחריות הפסיק לנסות, לי ל

את הסוד הזה בדיוק תגלה חנה לעלי כאשר היא תשוב למשכן 

שלה עם בנה הגמול שמואל כשהיא משאילתו לה', וכשישאל 

  -אותה עלי לפשר בואה היא תאמר לו רק את זה 

ל ל א  ֵ֖ ּל  ּפַ ִהתְּ ה לְּ ז ֶ֔ ֙ה ּבָּ כָּ ת ִעּמְּ ב  ִ֤ ּצ  ה ַהּנִ ֶָּ֗ ִאש ּ י הָּ  11ה'. ֲאִנ 

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

התפללתי. הנער הזה יהיה נצב ויהיה אחראי שלעולם לעולם 

 להינו.-לא נשכח שאנחנו כולנו ניצבים, היום ממש, לפני ה' א

 

  

 איוב, א', ו'. ועי"ש ברש"י. 9
 עי' בבלי, ראש השנה ט"ז. 10
 שמואל א', א', כ"ו. 11
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לסעודה שניה - ברית עולם

 בחירותמערכת 

פרשת נצבים פתחה בכך שכולנו, מראשינו ועד חוטבי עצינו, 

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

 -הברית הזו ת את פרטי ומתאר ההפרשה מרחיב

ים ִקֹֽ ַען הָּ ַמ  י ה לְּ הְּ ֹֽ ּוא יִ הִ֤ ם וְּ עֶָּ֗ ֹום ֜לֹו לְּ ךָָּ֩ ַהּיֶּ֨ תְּ ֵ֖ר  ֹאֹֽ ֲאש   ֹֽ ים ּכַ אֹלִהֶ֔ ֹֽ ךָּ֙ ל  ּלְּ

ר ּב  ב ּדִ ֲעֹקֹֽ ֹֽ יַ לְּ ק ּוֹֽ ֵ֖ חָּ ִיצְּ ִ֥ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ יךָּ לְּ ֲאֹבת ֶ֔ ֙ע ַלֹֽ ּבַ ִ֤ר ִנש ְּ ֲאש   ַכֹֽ ךְּ וְּ ֶ֑  12.לָּ

והוא יהיה לנו  נהיה לו לעםמטרת הברית אם כן היא שאנחנו 

ה את האופי הייחודי של להים. בפסוק הבא מתארת התור-לא

 -הברית הזו 

ת ת֙ א  י ּכֹר  ֹנִכֶ֗ ֹֽ ֶ֑ם אָּ כ  ַבּדְּ ֵ֖ם לְּ כ  א ִאּתְּ ֹלִ֥ ת וְּ א  את וְּ ֶֹּ֔ ית ַהז ִר  ה  ַהּבְּ ֵ֖ לָּ אָּ ֹֽ הָּ

את  13.ַהזֹֹּֽ

 זה, הייחודי מאד לברית הזו, אבקש מעט להעמיק.בפרט ה

ירות הייחודית שהקב"ה להבין את הברית הזאת, מערכת הבח

אנחנו נבחר בו והוא יבחר בנו, ותיכרת ברית  -מעביר אותנו בה 

 שלא תהיה מסויגת ומוגבלת לשום טווח של זמן.

 בלי אפשרות חרטה

מדינה המורכבת  ניקח לדוגמא את ארצות הברית. זוהי

מעשרות ארצות, שבאו יחד בברית וחתמו עליה. זאת אומרת 

נים אחרי החתימה ההיא, אם שאם מחר בבוקר, מאות ש

תבקש מדינה אחת מהן להכריז שהיא פורשת מהברית הזו, 

שהתנאים שבברית כבר לא לרוחה והיא מבקשת להפר את 

לכאורה, היא תוכל לעשות זאת. הדבר נכון לכל  -ההסכם 

 ברית שנכרתת בין בני אדם. 

בתקופתו של יחזקאל הנביא היו מי שביקשו 'לפרק את אגב, 

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

ַּ֛ים  ש ִ אּו ֲאנָּ ָּ֧ ש  ּבָּ ד  ֹור ַלֹחֶ֔ ש   עָּ ֙י ּב  ֲחִמש ִ ֹֽ ית ּבַ ִביִעֶ֗ ְּ ה ַהש ּ נָּ  ָּ ש ּ י ּבַ ִה  ַויְּ

ת ש  א  ֹר  ֵ֖ל ִלדְּ א  רָּ י ִיש ְּ ִ֥ נ  קְּ י 'הֶ֑  ִמזִּ ֹֽ נָּ פָּ ּו לְּ בֵ֖ ש ְּ  14.ַוּי 

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

ל התקומות, על מצרים והיציאה ממנה, על הנפילות, ע

הכניסה לארץ, על העזיבה את ה' ובשיא הדברים מגיעים דבריו 

  -הנחרצים של הקב"ה 

֙ה ַעל ֹעלָּ ֹֽ הָּ ה  וְּ ִ֤ י  הְּ ים ִנֹֽ ִרֶ֗ ה ֲאש   ר ַאּת  ם ֹאמְּ ֶ֑ י  א תִֹֽהְּ ֹו לֹ  יֵ֖ ם הָּ ּוֲחכ ֶ֔ ר 

ץ  ִ֥ ת ע  ֵ֖ ר  ש ָּ ֹות לְּ צֶ֔ ֲארָּ ֹות הָּ ח  ּפְּ ִמש ְּ ןַכּגֹוִי֙ם ּכְּ ב  ֹֽ אָּ  15.וָּ

  -ומפרש שם המצודת דוד 

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

הדבר העולה על מחשבותיכם לא תתקיים והוא  ם כל זה,וע

מה שאתם אומרים הואיל והמקום שלח אותנו מעל פניו 

כעובדי גלולים לעבוד פסילי עץ ואבן כמותם  ם כןנהיה א

נהיה נעזבים  (אלא) ולא נהיה עוד באמת מושגחים ממנו אבל

 16.שמים כמו העכו''םלמקרי הזמן ולמערכות ה

ברית מוזרה. הם מבקשים לוותר על הזכויות ועל החובות, 

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

הרי  -קובע נחרצות: 'היו לא תהיה'! אבל רגע, אני לא מבין  -

אני בכלל לא הייתי שם, לא עמדתי נצב ולא עברתי בברית ה' 

שמצד אחד מעולם לא חתמתי עליה, להי! איזו מין ברית זו, -א

 אין לי יכולת להפטר ממנה?! -אך מן הצד השני 

 היהודי האחרון

חזרנו השבוע מעוד מסע קצר במדבר העמים האוקראיני. 

ולצדם את בורות ההרג  17הלכנו שם, רואים את מאורי הדורות

וקברי האחים. צעדנו שם, מעכלים צעד אחרי צעד שהמלחמה 

ובמלחמה הזו  -שעודנה היא על האינסוף ההיא והמלחמה 

אתה ואני מייצגים את האינסוף. קברי המאורות וקברי האחים, 

  שניהם גם יחד עדים אולי יותר מכל דבר לברית המופלאה הזו.

ר' יצחק עראמה, בעל ה'עקדת יצחק', שידע מהי עקדה ומהי 

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

אין ספק, הוא  18.יותר מציג בספרו דילמה מרתקתהקשים ב

באופן  - רק נניח -י 'נצח ישראל לא ישקר'. אבל נניח אומר, כ

העם  -תיאורטי לחלוטין, שאתה הוא גיבורו של הסיפור הבא 

היהודי כמעט והושמד כליל ח"ו במלחמה. נשארת 'היהודי 

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

וצה לקפוץ מהגג. אתה יודע שבדיוק כמו ערך היסוד היהודי ר

של 'נצח ישראל', קיים מנגד גם ערך היסוד של 'הבחירה 

החופשית'. אתה גומר בדעתך להשתמש בערך הזה ולשים 

סוף לעצמך ובעצם... סוף לנצח ישראל. נו, תגידו, איזה ערך 

 מנצח? מצד אחד זה אני ומצד שני אני נצח ישראל של יכול

לשקר... בגטו בוורשה חי יהודי יקר, המשורר יצחק כצנלסון, 

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

 שכזה. אני משוכנע היו רבים שחשבו על הסיטואציה הזו אז. 

תשובתו של ר' יצחק עראמה מופלאה ומדהימה עוד יותר 

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

לקפוץ מהגג, אבל גם לקב"ה יש בחירה חופשית, ובבחירתו 

החופשית הוא כבר ידאג לכך שלא תהיה אתה היהודי 

 פירוש מצודות דוד, שם. 16
 הבעש"ט, ר' לוי יצחק מברדיטשב, אדמו"ר הזקן בעל התניא, ר' נחמן  17

 מברסלב ועוד.     
 עקדת יצחק עה"ת, דברים כ"ט. 18
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האחרון... האם הבנו מה זו ברית? אתה אחראי, אתה צד! אבל 

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

 לוקחים אחריות, בענווה

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

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

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

אחראי עם היכולות שלו. ובכן, מהן? היכולת להשאיר את 

הברית הזאת אינסופית, ומבחירה חופשית לדאוג לכך שנצח 

 לא תישאר היהודי האחרון.ישראל לא יוכל לשקר, שלעולם 

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

תראו מה בין ברית לברית. הברית המופלאה הזו נפתחה 

'אתם נצבים'!  –ב'הגדרת הֶעמדה' של הצדדים בעת החתימה 

אתם  -וכפי שפירשנו באחד הפירושים בשיחה הקודמת 

הדברים הנפלאים ביותר  אחראים, אתם צד לחלוטין! אבל אחד

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

נמצא מעבר לתחומי האחריות שלו. אחרת, כשאחריות היא 

יכולה שכזאת, היא עלולה להוליד אסון של -מדומיינת וכל

 ממש.

האחריות שלנו על מימוש הברית נמצאת בעצם הידיעה 

סופי ימשיך אותה, שהברית שלנו כרותה עם מי שכוחו האינ

אני יודע שלכל  –אבל בלי לגרוע מהידיעה הזו אפילו מילימטר 

 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 

את  היא מורכבת ממילים שמספרות –ת', ובתווך -ומסיימת ב

 כל מה שדיברנו עליו;

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

רק אדם שמבין שהוא אינו לבד בעולם, שמבין שיש לו אחים 

                                                           
 דברים, י"ג, ה'. 19

שהוא לא יכול להתעלם מהם ועליו להשיבם לאביהם 

רק הוא יכול באמת להיכנס בשעריה של  –שבשמים 

 האחריות. 

ם שתי קודמותיה היא יוצרת האות השלישית היא ר' וביחד ע

את המילה 'אחר'. כי לפעמים מאוד קל לנו להיות אחראיים על 

האחים שלנו, על הקרובים אלינו. עליהם אתה מוכן ממש 

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

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

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

'אחרי!'.  -ומיד לאחר מכן מצטרפת האות י' ויוצרת את המילה 

זאת אומרת שלא רק המפקד יכול לקרוא את הקריאה הזו 

אלא כל מי שעבר בברית ונושא באחריות. גם אם  -לפקודיו 

תקרא 'אחרי',  -אתה חושב שאתה בסך הכל 'יהודי פשוט' 

אח וכל אחר. תשפיע על כל הסובבים תוביל, אל תשכח כל 

 אותך שיקחו גם הם אחריות, שיקדמו ויוסיפו טוב.

'אחריו'. כל  -ואז מגיעה המילה שהופכת את הכל לאמיתי 

הדברים הטובים והיפים שדיברנו עליהם יכולים להוביל לאסון 

. 19להיכם תלכו...'-'אחרי ה' א -'אחריו'!  –מבלעדי המילה הזו 

שלי 'עולה לי מעל הראש' עדיף שלא אכנס  אם מידת האחריות

 אליה אפילו. 

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

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

אחריו ולוקחים אחריות. ניצבים כמרים הנצבת בין הסוף, 

 נעמוד בראש השנה ונאמר 'אנחנו מקבלים אחריות'. אנחנו

שותפים לברית, כולנו. ה' יתברך מצדו ימשיך לכרות אתנו 

 ברית עולם, ויעביר בה את כולנו בכל יום מחדש.
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לסעודה שלישית - ''לא בשמים היא

 ביטוים דמיוניים

  -בקריאת 'שלישי' של הפרשה מופיעות המילים הידועות 

ה ֲעל  ֹֽ י יַ ר ִמ  אֹמֶ֗ ִים ִהֶ֑וא ל  ַמֵ֖ ָּ א ַבש ּ נּו  ֹלִ֥ הָּ ּלֶָּ֔ ח   ִיּקָּ ֙ה וְּ מָּ יְּ ַמֶּ֨ ָּ נּו ַהש ּ ִ֤ ּלָּ
ה ֹּֽנָּ ֲעש   ַנֹֽ ֵּ֖ה וְּ נּו אֹתָּ ִ֥ ִמע  ַיש ְּ  20.וְּ

והכוונה היא כמובן לתורה, וכפי שאומר שם רש"י. וצריך להבין 

 -לשם מה צריך הכתוב להאריך כאן בתיאורים דמיוניים  -

בשמים, מעבר לים? האם באמת חשבנו שהתורה נמצאת 

תנו, בני האדם, באמת יכול לעלות מאבשמים והאם מישהו 

 לשמים ולקחת אותה?

להיות אבן יסוד לכל התורה  ' הופךהיא הביטוי הזה 'לא בשמים

ואנו זוכרים את דברי רבי יהושע בסוגית 'תנורו של  שבעל פה

 -המפורסמת עכנאי' 

יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה 
לא  - כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר

שכבר  - רבי ירמיה אמרהיא?  מאי לא בשמים. בשמים היא
משגיחין בבת קול, שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו 

 21'.אחרי רבים להטות'בתורה:  הר סיניכתבת ב
הפרשה עוסקת לא  -נדמה שיש כאן דבר מאוד עמוק ואמיתי 

"ן רק בתורה אלא גם במצווה לעשות תשובה, כפי שהרמב

'לא  -במילים המשונות הללו  , ואם נתבונן22לומד את הפרשה

נבין בהבנה חדשה ונפלאה מה מחדשת לנו כאן  -ם היא' בשמי

'תשובה' תקבלנה אף הן עומק -התורה, והמושגים 'תורה 'ו

 חדש.

 מקום נידח

. כך אצל מופיעה בתורה לעיתים בתור גוזמה 'םשמי  'המילה 

  -המרגלים 

ת ֹדֹלִ֥ ים ּגְּ ִרַּ֛ ַגם עָּ ִים וְּ ֶ֑ מָּ ָּ ש ּ ת ּבַ צּוֹרֵ֖ ֹֽם ּובְּ ִאִ֥ינּו ש ָּ ים רָּ ִקֵ֖ י ֲענָּ ִ֥ נ   23.ּבְּ

  -ורש"י על המקום מפרש לנו ואומר 

 .הבאי דברו הכתובים לשון. ערים גדולות ובצורות בשמים

אלא מקום  א גוזמהאך לעיתים המילה זו באה לתאר דווקא ל

. קום מציאותי אבל מאוד רחוקמנידח, מרוחק ממקום יישוב. 

 -לדוגמא 

ִמן ים לְּ א ֱאֹלִהִ֤ ֶּ֨ רָּ רָ֩ ּבָּ ֙ם ַעל ַהּיֹו֙ם ֲאש   דָּ ַמִֵ֖ים  אָּ ָּ ה ַהש ּ ִ֥ צ  ִמקְּ ץ ּולְּ ר  אֶָּ֔ הָּ
ַעד הוּ  וְּ ֹמֹֽ ַמִ֥ע ּכָּ ֹו ֲהִנש ְּ ה אֵ֖ דֹול֙ ַהזּ ֶ֔ ר ַהּגָּ ִ֤ בָּ ּדָּ ה ּכַ יֶָּ֗ הְּ ִים ֲהִנֹֽ ֶ֑ מָּ ָּ ה ַהש ּ צ    24.קְּ

אין כאן כוונה לשמים במובן המוגזם אלא למקום מאוד רחוק. 

 -הזה הופיע בפעם האחרונה כמשהו ריאלי אבל רחוק הביטוי 

רק לפני מספר פסוקים. שם תוארה הגלות, שהקב"ה ייקח 

 -אותנו ממנה ו 

                                                           
 דברים ל', י"ב. 20
 מציעא נ"ט:בבא  21
 רמב"ן עה"ת, דברים, ל', י"א. 22
 דברים א', כ"ח. 23

֙ ה   ִאם ךָּ צְּ ַקּב  ם יְּ ֶָּ֗ ִים ִמש ּ ֶ֑ מָּ ָּ ה ַהש ּ צ   קְּ ֵ֖ ּבִ ֲחךָּ ֹֽ ּדַ ה ִנֹֽ ִ֥ י  הְּ ֹֽ ם  'יִ ֵָּ֖ יךָּ ּוִמש ּ ֱאֹלה ֶ֔
ךָּ  ֹֽ ח   25.ִיּקָּ

לגלות פיסית ואולי אף  אלא אין הכוונה לגוזמהשם זה ברור כי 

אמירה וירה של תורה ומצוות, ומשמעות הלמקום מרוחק מאו

שכאשר נגיע חזרה לארץ ישראל נוכל להקים יישובים, היא 

קהילות ובהם נשמור שבת, נלמד תורה. פה, בקצה השמיים, 

 זה נידח, רחוק ממקום ישוב. -וירה הזו ואין את הא

 'אין הדבר תלוי אלא בי'

ואומרת )נסו לשמוע את המילים בקולו של ר' ובאה התורה 

ם היא לאמר 'לא ב -אברהם פריד, במנגינה הידועה שלו(  שמי 

'מותק שלי, אתה יודע למה  -מה'. כלומר מי יעלה לנו השמי

אתה אומר שהכל יהיה בסדר כאשר נגיע לאותו מקום שבו 

כי אתה עוד לא הבנת שהכל תלוי בך ובי.  -הכל יהיה בסדר? 

וירה אכן עוזרת, אבל אם ותלוי מקום אלא תלוי בנו! האזה לא 

אתה צריך להגיע  -זו תורה אמיתית, אם באמת עשית תשובה 

 זה המבחן האמיתי. לזה בכל מקום ובכל זמן'.

החיפוש אחר מישהו שיעלה לנו השמימה עדיין הופך אותך 

אנחנו 'הוא כבר יעביר לי את התורה'.  -לתלותי במישהו אחר 

בטח, כשנגיע לאומן לרבי ' -לתלויים באמירות מסוג הופכי 

שם יהיו אורות  -נחמן, כשנהיה באוהל של האדמו"ר הזקן 

 ...עצומים'.

איך אמרנו בפרשה הקודמת? 'ושמת בטנא'. זה לא תלוי בשום 

דבר אחר אלא רק בך. גם אם אתה נמצא בקצה השמים, דע 

ידיאלי ושם וירה מצוינת שם במקום האולך כי יכול להיות שהא

באמת הכל יסתדר, אבל אתה תגיע לשם רק אם אתה תתחיל 

 לעשות 'שמיים' פה!

 להתקדם בעצמי אל השמים

  -עכשיו תראו משהו מופלא. כתוב בבעל הטורים 

 -יבות תופי והס ',מילה' -ר''ת . מי יעלה לנו השמימה
שאינו יכול לעלות אצל השם אם לא שיהא  מר. לוה'הוי''

 26.לך לפני והיה תמים, שנאמר על המילהנימול וכן התה

אם אתה חושב ששם הוי'ה נמצא רק בשמים ואתה לא מבין 

שהוא מהווה את כל המציאות אז אתה לא עושה את המילה 

שלך, את חלקך בברית. אבל אם אתה תמול את עצמך פה, 

היום  -בכל מקום שאתה נמצא בו היום, בלי שום תנאים 

תתחיל להקפיד על משהו שלא כל כך תתחיל שיעור יומי, היום 

אתה תגלה  -הקפדת עליו, בלי קשר לאיפה אתה רוצה להגיע 

ששם הוי'ה נמצא פה, איתך, וזה הדבר שהכי יקדם אותך אל 

 השמים שאליהם אתה רוצה להגיע.

 שם, ד', ל"ב. 24
 שם, ל', ד'. 25
 בעל הטורים עה"ת, שם, שם, י"ב. 26

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
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לסעודת מלווה מלכה - מהשמיים ומהארץללמוד 

 עדות תמוהה

סיומה של פרשת ניצבים עוסק באחת הסוגיות הגדולות ביותר 

הבחירה החופשית. הרמב"ם קורא לבחירה זו 'עמוד  -שיש 

 - 27התורה והמצווה'

ת ֹום א  ֙ ַהּיֶ֔ יךָּ נ ֶּ֨ פָּ י לְּ תִַּ֤תִ ה נָּ א ֶּ֨ ת רְּ א  ים וְּ ֵ֖ ַחּיִ ת ַהֹֽ א  ֹוב וְּ ת ַהּטֶ֑ א  ת וְּ ו  ֵ֖  ַהּמָּ

ע ֹֽ רָּ  28.הָּ

התורה מתארת את החיים ואת הטוב מכאן ואת המוות ואת 

ומציעה לנו לבחור בחיים. אמנם ניסיון השכנוע  -הרע מכאן 

  -של התורה לבחור בחיים כולל עדות מעט תמוהה 

ת ם ַהּיֹוֹ֘ם א  כ   ִתי בָּ ִעֹדֶּ֨ ת ַהֹֽ א  ִים וְּ ַמ  ָּ י  ַהש ּ תַ ּתִ ת֙ נָּ ו  ַהּמֶָּּ֨ ים וְּ ִ֤ ַחּיִ ץ ַהֹֽ ָ֒ ר  ָ֒ אָּ הָּ

ים ֶ֔ ַחּיִ ֹֽ ֙ ּבַ ּתָּ ַחרְּ ֹֽ ה ּובָּ ֶ֑ לָּ לָּ ַהּקְּ ֵ֖ה וְּ כָּ רָּ יךָּ ַהּבְּ נ ֶ֔ פָּ  29...לְּ

 -רש"י שם לב לכך שמשה מציין כאן את השמים ואת הארץ 

ולא ברור מה הם עושים פה בדיוק בהקשר של החיים והמוות, 

  -ולכן הוא מסביר 

אמר להם  .ום את השמים וגו'דבר אחר העידותי בכם הי

בשמים שבראתי לשמש אתכם,  הסתכלו - הקב"ה לישראל

שמא שנו את מדתם, שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח 

 והאיר לכל העולם, כענין שנאמר וזרח השמש ובא השמש

הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם, שמא  (קהלת א, ה)

שנתה מדתה, שמא זרעתם אותה ולא צמחה, או שמא 

רעתם חטים והעלתה שעורים, ומה אלו שנעשו לא לשכר ז

אם זוכין אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין  - ולא להפסד

מקבלין פורענות, לא שנו את מדתם, אתם, שאם זכיתם 

תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות, על אחת כמה 

 30.וכמה

 מבנה אישיות שונה

הדימיון בכלל  מה -הפירוש הזה של רש"י הוא מענין אבל קשה 

הרי להם אין  -לשמים ולארץ? ברור שהם יעשו את תפקידם 

בחירה חופשית! אם גם לי לא היתה בחירה חופשית הייתי 

רק דברים טובים הייתי  -עושה את תפקידי בלי שום בעיות 

עושה. אבל אתה, ריבונו של עולם, בראת אותי עם יצר הטוב 

שמים ומהארץ? ועם יצר הרע ועכשיו אתה מצפה שאלמד מה

להם אין בחירה חופשית ולי  -הרי כל המבנה שלי הוא שונה 

 יש!

                                                           
 רמב"ם הל' תשובה, ה', ג'. 27
 דברים ל', ט"ו. 28
 שם, י"ט. 29

ה'משך חכמה', ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ"ל, נותן 

תשובה נפלאה לשאלה הזו, תשובה שמאירה את פשט  31כאן

 התורה בשמחה. 

 לגמור את החודש

יש מקום נוסף שבו חז"ל משתמשים באותה לוגיקה, באותו 

  -מחשבה. הגמרא אומרת סוג של 

בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ  ' שמעוןתניא ר

וארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער והם לא 

מה אלו  .נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני

שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער ואני 

 ?!לא בצערשנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס ש

אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי 

 32.עונותיכם הטו( ירמיהו ה, כה) שנאמר

'לאריה יש כח רב אך מעולם לא ראיתי', אומר ר' שמעון, 'אריה 

הולך לעשות כסף בסבלות. הוא הרי יכול לעשות הרבה כסף 

בזה. גם שועל, הערמומי שבחיות, לא ראיתי', ממשיך ר' 

למרות שבערמימותו הוא  -שמעון ואומר, 'שמתפרנס ממסחר 

-ו יכול היה להצליח בזה מאוד'. ובכל זאת הם מתפרנסים

 'גומרים את החודש' לא רע. יש להם את כל צרכיהם. 

 השוואות לאחרים

מה בכלל הבסיס ההשוואה של ר' שמעון  -שואל המשך חכמה 

בן אלעזר? הרי אין שום דמיון בין הארי לבין האדם! האריה 

האריה מתפרנס שלא  -והצבי לא יכולים לחטוא. התשובה היא 

ל רק מה שהוא צריך. אריה כי הוא אוכ -בצער, יש לו מה לאכול 

כשיש לו את מה שהוא צריך  -שבע לא טורף כלום. גם שועל 

הוא כבר לא ישתמש בכישורים שהקב"ה נתן לו כדי להרבות 

 -את ההון שלו. האדם לעומת זאת, אחרי שהוא אכל ושבע 

הוא 'צריך קפה' ועדיף עם משהו מתוק בצד, ואחר כך הוא 

מה שאני 'לא גומר את החודש' רוצה עוד ועוד דברים כי בעצם 

'הריעותי -זה לא בגלל שאין לי את מה שאני צריך אלא בגלל ש

בגלל שאני משווה את עצמי לחברה שסביבי,  -את מעשי' 

 למצב כלכלי של אחרים, לדימיונות שלי.

 רש"י, שם. 30
 ד"י-א"י:חכמה שם ל'משך  31
 קידושין פ"ב: 32

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%94_%D7%9B%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%94_%D7%9B%D7%94
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אותן חיות, אלה שלא נבראו אלא לשמשני יודעים להיות 

יודע להיות ממוקד וזו כל הנקודה. אילו אני הייתי  -ממוקדים 

 כל כך ברור שהייתי בוחר בחיים! -רק במה שבאמת טוב לי 

 בחירה בחיים -התמקדות 

'הסתכלו בשמים ובארץ', אומר משה לבני ישראל, 'הם לא 

נבראו אלא לשמש אתכם. תנצלו אותם לא רק לגשם שהם 

לאן  -מורידים ולאור שמגיע מהשמש אלא גם ללמוד מהם 

מקד במה שמתאים לך, לטבע שלך, אפשר להגיע כשאתה מת

תאר  -לצורך האמיתי שלך. אם הם מגיעים לאם שהם מגיעים 

 לעצמך לאן אתה תוכל להגיע אם תדע לבחור בחיים!

 ובחרת בחיים.

  

 

 

 

 

 

 

 : השבתזמני כניסת וצאת 
  19:19|  18:09 -ירושלים 

  19:21|  18:25 -תל אביב 

 19:21|  18:17 -חיפה 

 19:19|  18:22  -טבריה ומגדל 

 19:21|  18:27 -באר שבע 
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