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  ב' תשרי תשע"ג
18/09/12  

  

  דבר תורה ליום השני של ראש השנה
  מאת לאה אלמליח

  
  

  .פרשת ניצבים  –בשבת קראנו את הפרשה האחרונה  לשנת תשע"ב  
ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ֹּכל   ֱאֵהיֶכםַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ְיהָוה 

   ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל.
ועתה משאנו ניצבים בפניו והיום  ממש כמו אז אנו כולנו ניצבים כאן   לפני אלוהנו. 

אין הבדל בין עשיר ועני , בין רופא וחולה, עו"ד אינסטלטור, מורה או מהנדס. כולנו 
  בפניו , ממש באותו גובה.כאיש אחד עומדים 

   איש איש עם תקוותיו ובקשותיו ותחנוניו. הגענו לכאן איש איש עם כאביו,
אנו קוראים ומבקשים ומייחלים . ליבנו פתוח פינו ממלמל ואנו  נאחזים במלים 
העתיקות המתגלגלות  ברגעים אלו בפיהם של כל היהודים בארץ ובעולם, מלים 

  הודים שניצבו לפניו בראש הנה . שהתגלגלו בפיהם של דורות י
  מה מספרות לנו המלים הללו, היכן בנימי נפשנו הן נוגעות ?!

איך ההפטרה   –בדברי אתמקד בהפטרה שלנו הלקוחה מספר ירמיהו פרק ל"א 
  בכלל קשור לראש השנה ? איך ההפטרה קשורה לפרקים הקודמים שקראנו? 

  הנושא המרכזי של ההפטרה הוא גלות וגאולה. 
לפנ"ס ישראל  722כדי להבין אותה יש להכיר את הרקע ההיסטורי שלה. בשנת 

יורדת לגלות לאשור אבל ממלכת יהודה ממשיכה להתקיים . אחת השאלות 
שמעסיקות את ממלכת יהודה היא: מה אנחנו יכולים לעשות כדי שלנו לא יקרה מה 

יאשיהו הצדיק  שקרה לממלכת ישראל? איך אנחנו יכולים להימנע מהגליה? המלך 
לפה"ס כלומר כמאה שנה לאחר  622מחולל את הרפורמה של ריכוז הפולחן בשנת 

גלות ישראל. הוא וחוג המקורבים לו , שביניהם גם ירמיהו , סבורים שרק מהפכה 
דתית עמוקה יכולה למנוע  מהעם חורבן , וזהו בעצם הרקע למהפכת יאשיהו 

  הנקראת גם מהפכת ריכוז הפולחן. 
למלך יאשיהו , והוא תומך נלהב ברפורמה  13תחילת נבואתו היא בשנת -ירמיהו 

ומקווה שבעקבות החזרה בתשובה והשמדת כל האללים וריכוז הפולחן בירושלים 
יביאו לשיבתם של עשרת   -ועבודת אלוהים שמפוקחת על ידי השלטון המרכזי

י לאחר  שנות גלות השבטים הנמצאים בגלות אשור. לא רק שישובו למקומם המקור
אלא אותם צאצאי ירבעם בן נבט אשר סרבו לבוא לירושלים לפגוש את רחבעם 

ואמרו: מה לנו חלק בדוד ונחלה בבן ישי " יחזרו ויתאחדו עם יהודה :"  כי יש יום 
קראו נוצרים בהר אפרים : קומו ונעלה ציון אל ה' אלוהינו" כלומר המצב אותו 

ב שהיה בישראל רק בתקופתו של דוד ושלמה המלך: חוזה ירמיהו הוא חזרה  למצ
  מצב שבו ירושלים היא בירת כל שנים עשר השבטים .
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 586לצערנו הרב נבואתו האופטימית של ירמיהו אינה מתקיימת וגרוע מכך בשנת 

לפנה"ס יהודה עצמה נכבשת על ידי בבל , ירושלים נשרפת ובני יהודה יורדים אף 
ולחן של יאשיהו לא הצליחה למנוע את החורבן .  הם לגלות. מהפכת ריכוז הפ

ובנוסף , גם התקווה לחזרתם של עשרת השבטים נכזבה : כידוע עשרת השבטים 
אינם חוזרים בשיבת ציון ובעצם הם אבדו לעם לנצח ואנו צאצאי שבט יהודה בלבד 

  עד עצם היום הזה .
  צבע ורגש:  ירמיהו מתאר את שיבת ישראל לארצו בתיאור חי ומלא צלילים ,

צלילי המחוללות  היוצאות במחול עם הבחורים ועם הזקנים ,  צלילי הרינה 
והצהלה ולעומת זאת צלילי הנהי והבכי והתחנונים של השבים העומדים בקשיים 

  עצומים.
מסע העליה לארץ מתואר עם כל מורכבות הרגשות והאירועים: הזקנים והפיסחים 

ם, והקשיים המכשולים ולעומתם הטוב יחד עם הבתולות המחוללות והבחורי
שמצפה לעם בארצו. כשאנו קוראים פסוקים אלו מהדהדים בלבי סיפורי העלייה 

לארץ בדורותינו: הקולות הם אותם הקולות : השירים הריקודים ההורה וגם הבכי 
  הרעב הקדחת והידיים המיובלות של החלוצים הראשונים. -והקושי

בין ההפטרה לראש השנה ומדוע נבחר דווקא קטע עד כאן עוד לא ברור מה הקשר 
  זה לשמש הקטע החותם לקריאות מהתנ"ך בראש השנה.

  הקטע  האחרון בהפטרה ממקד אותנו לעניין זה: 
הנה מופיעה רחל המבכה על בניה . בפרוש לפסוק " קול ברמה נשמע" אפשר לומר 

ם בשמים. שרמה היא שם מקום , אך יש האומרים שהקול נשמע ברומו של עול
כלומר לפנינו שיחה שמימית בין רחל ובין אלוהים .ואכן אלוהים עונה לה: מינעי 
קולך מבכי ועינייך מדימעה ... כמו בקטע הקודם גם כאן יש לנו ביטויים רגשיים 

  דמעות צער אך גם שמחה והתגשמות המאויים. - עשירים
? מדוע לא נבחרה  מדוע נבחרה דווקא רחל לייצג את ישראל ושבטי הצפון הגולים

  למשל לאה, שהיא אמם של מרבית השבטים? 
חז"ל שאלו שאלה זאת והשיבו עליה בסיפור המרחיב את השיחה השמימית בין 

  אלוהים ורחל 
  מתןך פתיחתא דאיכא רבתי כ"ד :

באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה רבש"ע גלוי לפניך שיעקב עבדך " 

שבילי לאבא שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע שנים אהבני אהבה יתירה ועבד ב

והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר 

עד מאד כי נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי 

ורחמתי כדי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי 

על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי 

כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל, ולא עוד אלא שנכנסתי 

תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על 

ד עמה, ולא קנאתי בה ולא כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חס

הוצאתיה לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא 
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הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת 

כוכבים שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם, מיד 

ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל  נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא

למקומן הדא הוא דכתיב (ירמיה ל"א) כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים 

  "רחל מבכה על בניה

זוגות של נשים שלא הצליחו  –אתמול שמענו על שרה והגר , על חנה ופנינה 

גדולת כאן באגדה מיחסים לרחל  –להתגבר על הקינאה ותחושת התחרות ביניהן 

נפש ואצילות המעוררים התרגשות. איזה כוחות נפש היא צריכה על מנת לוותר 

לאחותה אחרי שבע שנות צפייה לאהובה ואפילו לעזור לה בדרך שחושפת אותה 

  למפגש האינטימי ביותר בין יעקוב לבין לאה שהיה אמור להיות איתה. 

  

אכנס להמשך הפרק  מקוצר הזמן לא אכנס לעומק המדרש הנפלא שלפנינו וגם לא

שבו מתואר תהליך החרטה והתשובה של אפרים ולקשר בין החזרה הפיזית לארץ 

המקביל לחזרה הרוחנית הנפשית. כל אלו אני משאירה לשנה הבאה עלינו לטובה 

ומאחלת לכולנו שיהיה בנו הכוח להתנהג בדרכה של רחל :  להתגבר על תאוותינו 

חותם את ההפטרה: הבן יקיר לי אפרים אם ולנהוג במידת הרחמים ברוח הפסוק ה

ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד ועל כן המו מעי לו , רחם ארחמנו 

  נאום ה' .

  שנה טובה לכולם!!  

  
  
 
  

 


