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 דבר תורה פרשת ניצבים
 ח "אלול תשס

 

 .  של אותו שבוע את התורה לבין החגים והמועדיםיאין קשר בין קרבדרך כלל 

 בהכרח ןחלוקת התורה לפרשיות היא על פי הרצף של חמשת חומשי תורה ולכן אי

 שחל במקרה קשר בין הפרשה המסוימת שאותה קוראים באותו שבוע לבין החג

סיפור  מצוינת לכך בפסח לא קוראים בתורה דווקא את דוגמה . באותו שבוע 

 .יציאת מצרים

אבל בפרשות האחרונות של ספר דברים ישנו מפגש מרתק בין מה שמתחולל בסיפור 

ראש השנה וימי התשובה : המסופר בתורה לבין לוח השנה והחג המתקרב

 .והסליחות

, בריאת העולם  מתוהו ובוהו אל שנה שלמה הסיפור המקראי הוביל אותנו במשך

ירידת , סיפורי משפחה נפתלים , אברהם , יסד של העם יאל התמקדות בצדיק המ

המשפחה לגלות מצרים וחזרתם תוך נדודים במעין מקום אקס טריטוריאלי 

המהווה מעין רחם להפיכתו של העם מעובר תלותי לעם העושה את צעדיו 

 .נופל וקם, הראשונים

ם אנו רואים את משה המשקף לאנשים העומדים פרשת ניצבי, בסוף ספר דברים 

 .עם , הם כבר על הרגליים , מולו כי הם ניצבים

 ממחישה את עוצמת הרגע ההיסטורי החגיגיות של הטקסט 

 ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם  ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

 ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך   ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָךי  .ְׂשָרֵאלְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִי

 ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּכֵֹרת   ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוְבָאָלתֹויא  .ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך

ְּלָך ֵלאלִֹהים ַּכֲאֶׁשר -א ִיְהֶיהאְֹתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם ְוהּו- ְלַמַען ָהִקיםיב  .ִעְּמָך ַהּיֹום

 ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם יג  .ָלְך ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב-ִּדֶּבר

ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו - ִּכי ֶאתיד  .ָהָאָלה ַהּזֹאת-ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוֶאת-ָאנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת

 . ַהּיֹום ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹוםעֵֹמד

 

 .אך גם רגע של סיום תקופה והתחלה חדשה, זהו רגע שיא של כריתת ברית 

, העומד להתחבר למקום, יש כאן טקס שבו הוא הופך מערב רב לעם: מבחינת העם 

 .לארץ הבחירה ולממש חלום 
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 .מרכז הקיוםהו רגע הפרידה מהחיים ומהעם שהיה עבורו מצדו של משה  ז

 .סיום ויציאה אל הלא נודע, עבור שניהם זהו רגע פרידה

 .זוהי סיטואציה הטומנת בחובה אנרגיה ריגשית עצומה 

גם אנחנו מסיימים שנה ניצבים מול מה שהיה ונפרדים ממה שהיה עד כה ומביטים 

 .קדימה אל הלא נודע

לפני אלוהינו ואותה ביום החגיגי של ראש השנה ויום הכיפורים גם אנחנו עומדים 

  אלה אנחנו אותם. הברית שמשה כרת עם העם ואלוהים מהדהדת בראשינו

-ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוֶאת-ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת :שאליהם התכוון משה

ה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹ- ִּכי ֶאתיד  .ָהָאָלה ַהּזֹאת

 .ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום

  

  הברכות והקללותהפרשות האחרונות שקדמו לניצבים מציגות בפני העם את

הסיוטים של ,  האפשרויות הגרועות ביותר הן מייצגות את. בפירוט רב

האפשרות של  החלומות המתוקים ביותר את ומנגד הקטסטרופות האיומות ביותר 

 .  המוחלטהטוב,הברכה 

בפרוש השנה החדשה חשים את החרדה מפני  האפשרויות הללו ואת , גם אנו

 .העמידה מול הלא נודע 

השבוע שמענו את נאומו . איום הרובץ לפתחנוכולנו חשים את החשש הקיומי וה

ות העולם והזכרונות האיומים את מחיאות הכפיים של אומ, הנורא של אחמדיניצד 

כולנו חוששים מהשואה האקולוגית . של השואה הולכים ומתגברים בליבנו

 רעידת אדמה קשה המאיימת על כל כדור הארץ ואם לא די בכך נוסף גם חשש מפני 

המנהיגות שלנו רחוקה מאוד ממנהיגותו של משה הצנוע והענו . שתזרע הרס וחורבן 

וכל זה בלי שנזכיר את הכאבים . תפנה לעשות לביתושראה את טובת העם ולא ה

 .הפרטיים של כל אחד מאיתנו

 

אין אנו כה רחוקים מאבותינו שניצבו שם , ברמת החרדות שלנו , במצבינו הקיומי

 .ט בסוף ספר דברים"בימים הרחוקים ההם מול משה בפרק כ
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ם להתמודד עם איך הוא מציע לע? מה הן התשובות שנותן משה לעם רגע לפני מותו 

 ?החרדות הללו 

 ?האם התשובות שלו יכולות לסייע גם לנו היום

  

 

 ַאָּתה ּוָבֶניָך  ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר- ַעדְוַׁשְבָּת

ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ָך ְׁשבּוְת- ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאתְָׁשב וג  .ַנְפֶׁשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל

  .ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמה-ִמָּכל

 ה  .ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך-ִאם

ֲאבֶֹתיָך ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ָיְרׁשּו -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ֶוֱהִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאל

ְיהָוה - ְלַאֲהָבה ֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך-ְלָבְבָך ְוֶאת- ּוָמל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאתו  .ֵמֲאבֶֹתיָך

ָהָאלֹות - ְוָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵאת ָּכלז  .ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל

 ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהָוה ָתׁשּוב ְוַאָּתה ח  .ׂשְֹנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך-אְֹיֶביָך ְוַעל-ה ַעלָהֵאֶּל

 ְּבכֹל  ְוהֹוִתיְרָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָךט  .ָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִמְצו-ָּכל-ְוָעִׂשיָת ֶאת

 ְיהָוה ָלׂשּוׂש ָיׁשּוב ִּכי  ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך ְלטָֹבה

ָֹתיו   ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ִמְצוי  .ֲאבֶֹתיָך-ָׂשׂש ַעל-ָעֶליָך ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר

ְלָבְבָך  -ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל-ֶאלָתׁשּוב  ִּכי   ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזהְוֻחּקָֹתיו ַהְּכתּוָבה

 .ַנְפֶׁשָך-ּוְבָכל

, אהבת אלוהים , תשובה : תשובתו של משה היא פשוטה והיא תמצית התורה כולה

 .קיום מצוות 

 .עיקרון חופש הבחירה ושכר ועונש : תשובה זאת מבוססת על עיקרון מרכזי וחשוב

 :ספר דברים ותורת הגמול הקלאסית האדם בוחר את גורלו לפי 

ָהָאֶרץ ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבָרָכה -ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת

ֶהיָך ְיהָוה ֱאלֹ- ְלַאֲהָבה ֶאתכ  .ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך

ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע - ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלֶׁשֶבת ַעל בֹו-ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה

 }פ { .ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם
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דה על החר,  על מנת להתגבר על הפרידה ממנומשה ידע מה העם צריך באותו רגע

 עזב הבפעם הקודמת שמש. מפני הלא נודע והאתגרים הקשים העומדים בפני העם

עבודת :  יום העם התפרק וחזר מהר לדרכים המוכרות לו ממצרים 40 -את העם ל

 .עגלי זהב

. חוקה - אחרי לכתו  היא  והבלבולהכלי  שמשה נותן לעם כדי להתגבר על החרדה 

מכיוון שהוא חל על כולם והוא קושר את  ואחידות אחדות יעניק תחושה של החוק

בין בני האדם  קשרהחוק מחזק את ה .כל הנוכחים בהסכמה על אותם עקרונות

 שהאדם חי בתוך מציאות שחוקיה ברורים החוק נותן תחושה  . והופך אותם לעם 

החוק נותן ביטחון בכך .החוקיות הזאת יש לו שליטה ובחירהואם הוא יכיר את 

ון הידוע לאדם ואם הוא מכיר את ההגיון הוא יכול לשלוט בגורלו שלמציאות יש הגי

 .ולבחור את גורלו על ידי עמידה בחוקי האל

 

האם היא ? האם היא אפשרית? 21-איך תשובה זאת נשמעת לאדם במאה ה 

  ? האם אנחנו יכולים להיזון ממנה? מרגיעה

 .אני מודה שהשאלה הזאת הבהילה אותי אחרי שכתבתי אותה 

 ?ילה גם אתכםה היא מבהאם

 ? מה זה אומר עלינו–אם לא נוכל לקבל את התשובות הפשוטות הללו 

מעשינו הטובים יוכלו להציל את העולם אמונתנו באל או האם נוכל להאמין שאכן 

 ?משואה אקולוגית

האם נוכל להאמין כי היותנו טובים יגרום לשטן בדמות אחמדיניגד להעלם או 

 ?להפוך לחובב ציון

 .....כחרס הנשבר, כרוח אשר עוברת , הרי אנו כעלה נידף?  כוחנומה

 

 :משה שמע את קולי והוא עונה לי גם על שאלה זאת , והנה

 

  .ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא-ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום לֹא

ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה -ֲעֶלה ֵלאמֹר ִמי ַי  לֹא ַבָּׁשַמִים ִהואיב
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ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו -ָלנּו ֶאל- ֵלאמֹר ִמי ַיֲעָבר ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא- ְולֹאיג  .ְוַנֲעֶׂשָּנה

  { .יָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו ְּבִפ ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד- ִּכייד  .ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה

 

ש בה תשובות לכל משה הטוב האמין בכל ליבו שהתורה שהביא לנו מהאל י

, שהמעשים הפשוטים והיומיומיים יכולים להביא לשלמות , השאלות של הקיום

שלא צריך לחפש תשובות במקומות רחוקים אלא די בכך שכל אדם יעשה את 

 .ה טוב הרבה יותרהדברים הטובים הללו והעולם יהי

 ?האם אנחנו יכולים כאנשים מודרניים לקבל את התשובה הזאת

 

את התקופה שבה אנשים מתו על קידוש השם ,  אבל הוא לא ראה את ימי הביניים 

הוא לא ראה את המשרפות ותאי הגזים על אדמת . וגורשו ועונו בשל אמונתם בשם

 האיומים שעמם אנו הוא לא שמע את נאומו של אחמדיניצד ואת.אירופה 

 .מתמודדים היום

 

ולדברים –ואנו כולנו רוצים לבחור בחיים ובטוב , מכיוון שיש לנו אפשרות הבחירה 

 ים  הדברם מהשאנחנו נאמר לעצמנו יש משמעות והשפעה עצומה בואו נחשוב ביחד 

 ?לומר לעצמנו ברגע זה שבו אנו ניצבים                       אנחנו שנוכל 

 ? לנו כוח לעמוד באומץ מול השנה החדשה ואתגריהנו  שייתדברים מהם ה

 ........פתיחת השאלה לדיון 

 

האמונה באלוהים מבחינתי היא האמונה שסופו של הטוב : התשובה האישית שלי

הרוע בעולם סיון העבר מלמד אותנו שגם אם לתקופות קצרות שלט ישנ. לנצח

ך זמן קצר בלבד ובסופו של דבר והשדים יצאו מהבקבוק בכל זאת הדבר נמש

 . והשפיות חזרו לשלוט בעולםןההיגיו

אמנם הרוע קיים . שהאדם טוב ביסודו: האמונה הזאת קשורה לאמונה נוספת 

הטוב שבאדם  מאפשרים הסביבתייםאבל אם התנאים , ומסתתר בכל אחד מאיתנו 

 .חזק יותר מהרוע

נותנת לי כוח לתת אימון בבני אמונה זאת מהווה בסיס לכל דבר שאני עושה והיא 

והמכשולים בהווה הם , אדם ולהאמין שלמרות הקשיים העתיד הצפוי לנו הוא טוב 

 .רק מדרגות לשיפור
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 . שנה טובה ומבורכת לכולנו ולחיי חיים טובים ובריאים

 

 

 

 


