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 ך המש –נצבים פרשת  "טועמיה "

 לסעודה שלישית – 'הנני', לערבות נצחית

בברית  ת 'שלישי' של פרשת ניצבים ממשיכה ועוסקת קריא

ת שלעולם לא תופר בינינו לבין הקב"ה. הפעם הברכות והאלו

ו של היחיד שמבקש לפרוש העיסוק הוא דווקא בסיפור

ה האחת הזו שנקראת עם ישראל. מהמצבה הזו, מהדבוק

האחר, אל  לאאפשר לקרוא את הקריאה הזו ולגלגל עיניים 

בן של השכן, ההוא שפרש... אך אם כנים אנחנו, נלמד ה

ילד הזה רבה פעמים 'הנבין שהלעומק את הפסוקים ואולי 

 ממש, אנחנו כולנו. 'הוא אני

 היחיד הפורש

צבים, שומעים את דברי הברית, 'מאה קללות כאמור נכולנו 

מישהו מאתנו שעליו אומרת  יכול להגיע והנה ,חסר שתים'

 -התורה את המילים הבאות 

ן ֶּ יׁש ֽאו   פ  ֵ֣ ם א  כֶָּּ֠ ׁש ב  ָּ֠ ֵ֣ ה או   י  ֵ֣ ח  פ   ׁשְׁ ה ֧או  מ  ׁש  ָּׁ֞ ֙ם  א  ה ַהי ו  ֶ֤ ֨בו  פ נֶּ ב  ֩ר לְׁ ט ֲאׁשֶּ בֶּ ׁש ֵׁ֗

֙ם  ע  תֱאל   'הֵ֣ מ  ד אֶּ ֲעב ֵ֔ ת ַלֽ כֶּ ֵ֣ לֶּ ינו  ל  ן ה ֵ֔ ֶּ ֵ֑ם פ  ה  ם ה  ֵ֣ י  ו  ֵ֖י ַהג  ׁש  ֱאל ה  רֶּ ם ׁש ֹׁ֛ כֵֶּׁ֗ ׁש ב   ֵ֣ י 

ה ֽ ֲענ  ַלֽ אׁש וְׁ ה ר ֵ֖ ֶ֥  1.פ  רֶּ

קודם כל, ה'יחיד' הזה, כך מסתבר, יכול גם להיות משפחה או 

מהברית הזו, הוא מסרב  אפילו שבט שלם, ולבבו פונה היום

 - לשמוע. מדוע? מה הסברה שלו?

מְׁ  ׁש  י ָ֡ה ב ְׁ ה  תוְׁ ב   עו ֩ אֶּ לְׁ ךְׁ ב   ֨ ר  ב   תְׁ ה  ה ַהז  ֵׁ֗את וְׁ ל ָ֜ א  י ה ֽ ֨ ר  בְׁ ם ד   ו  לֵ֣ ו  ל אמ ֙ר ׁש  בֶ֤

יֶּה הְׁ ֽ ךְׁ  י  ֵ֑ ל  ֵ֖י א  ב   ו ת ל  רֶ֥ ר  ׁשְׁ י ב   ֹׁ֛ י כ   ת ל  ֵ֔ ֵ֖ה אֶּ ו  ר  ֽ ת ה  ו  פֶ֥ ַען סְׁ ַמֹׁ֛ ה לְׁ ֽ א  מ   2.ַהצ ְׁ

 -בפסוק הזה  לעומקם של המושגים המתחדשיםמיד ניכנס 

אך לפני כן  -'התברך', 'שרירות לבי', 'ספות הרוה את הצמאה' 

נקדים מעט את המאוחר. התורה מתארת את עונשו הפרטי 

  –של היחיד הזה 

א ה  ל ֽ ֵ֣ חַ  'ה  י אבֶּ ל ֵ֣ ן ַאף סְׁ ׁשַ֨ עְׁ ז יֶּ י א ָּ֠ ֵ֣ ֹ֒ כ   ישׁ  'הֶ֤  לו  ֵ֣ א  ֙ ב   תו  א  נְׁ ק  בְׁ  וְׁ ֶ֤ ר  ו א וְׁ ה ַההֵ֔ צ 

ל ֙ כ   ו  פֶּ  ב  ֵ֣ ס   ֵ֖ה ב ַ תו ב  ה ַהכ ְׁ ל ֵ֔ א  ה ה ֵ֣ ֶ֤ ח  ה ו מ  ֵ֑ ת 'ה֙ ר ַהז ֶּ ם אֶּ י  ֽ מ  ֵַ֖חת ַהׁש   ַ ת  ו  מ  מֵ֔  3.ׁשְׁ

העונש. בהמשך נראה  תם עודאך בזה לא עונש חמור מאוד, 

כי העם כולו יישא בעונש של אותו יחיד פורש, ומשם התורה 

הפסוק החותם את פרשתנו  לא תגיעתמשיך ותעלה עד שהיא 

אל אותו תיאור של ערבות מופלאה  – שיאההמהווה אף את 

 שכולנו חלק ממנה, לטוב ולמוטב. 

הישראלית, שהערבות  –זאת אומרת, ומהנקודה הזו נתחיל 

 ,שבתחילת הפרשה הגיעה עד לחוטב העצים ושואב המים

תנו באותה אף אל יחיד שכלל לא נצב אמתרחבת עכשיו 

אותו אחד שמבקש לפרוש ממנה לגמרי! זאת  ברית, אל

מדרגה חדשה שצריך להבין אותה לעומק. שורש ההבנה שלה, 

גיבור  לעניות דעתי, נעוץ בהבנת 'סברות הפרישה' של

 ן להבין את עומקה של הערבות.קריאתנו ומתוכ  
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 'ויתייאש בלביה'

'והתברך'.  –בירור היא הפעולה  תשהמילה הראשונה שדור

 על פי יונתן בן עוזיאל מרתק:

א  ד  א ה  ת  מ  י מו  מ  ג  תְׁ יה  ַית פ   ע  מְׁ ׁשְׁ מ  י ב ְׁ יה  יה  ו  ֵ ִלב    4...ְוִיְתָייֵאׁש ב ְ

נשמע  'התברך'לכאורה, זה נראה היפך הפשט ממש. הרי 

חושבת היטב, מתוך עמדה מוצקה מאד, דווקא כמו סברה מ

 מהו הייאוש המדובר כאן? ואם כן

ת המצב שאדם כבר מתרגל מכירים א -הוא לא יאמן  הפירוש

ם לאוכל לא בריא? אני בוחר בדוגמא של אוכל בשלב מסוי

אבל השאלה  (...) דווקא, כדי שיהיה לנו קצת יותר נעים להבין

לרצונות לא  –מופנית גם 'למאכלים' הלא טובים של הנפש 

זה ה 'אוכל'בריאים, לתאוות חולות. ובכן, אדם הולך ומתרגל ל

שביע אותו, מה שנותן עד שהאוכל הזה הופך להיות מה שמ

אוכל בריא הוא  אדם ואותאם פתאום נגיש ל לו באמת כוח.

יהיה מסכן ויכאב לו הראש... בשלב הזה הוא 'יתברך בלבבו' 

, הוא יסביר לכל העולם מדוע זאת בכל לבוהוא ירגיש  –

ב הזה ומדוע הסיגריות האלה הם הדבר הכי טוהרע האוכל 

 בשבילו, אבל אין ייאוש גדול מזה.... 

כלום  כל הרופאים לא מביניםש והוא יאמר -'ויתייאש בלביה' 

'שלום יהיה לי'! תראו  –... הנה, עובדה , בטח שלא את מצבו

 לך.ני הואיך אני חי טוב, כשבשרירות ליבי א

'למען ספות  –גיע השלב השני, והוא קשה אף יותר ואז י

 הרווה את הצמאה'.

 'ספות הרוה את הצמאה'

מה, בחמש המילים הללו פסיכולוגיה של הרמב"ן מוצא

 מופלאה, ונראה אותה שלב אחרי שלב. 

כנן להגיע לאן תחיל החוטא לחטוא, הוא באמת לא ת  כשה

הוא ממש לא רצה לעבוד  באמת. שהוא הגיע בסופו של דבר,

י רצונות, שני סוגי את אלוהי הגויים ההם. אבל יש שני סוג

ישנן תאוות שנפשו של אדם משתוקקת אליהם,  -אוות ת

פשוט כך. האדם רוצה אותם, מתאווה להם, הן חזקות כל כך, 

'שרירות'. שריר וקיים. 'אני', אומר  –ואותן מכנה התורה 

החוטא, 'לא הולך אחרי שטויות, אני לא נכנע לדברים חלשים, 

 . הלכתי אחרי הדברים החזקים באמת, הלב התגבר על המוח'

, אל תדאג. אני בזמן 'אבל', הוא ממשיך, 'אני אדע לעצור

לך אחרי להם. לא א צמאה אשאר רק בתחום התאוות שנפשי

ם הנמוכים האלה קוראת התורה ירדברים נמוכים מאלה'. לדב

 הנפש רוויה, היא לא צמאה -חס אליהן בימפני ש, 'הרווה'
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 ומעולם לא צמאה אליהן. אדרבה, היא דוחה אותן באופן

ת ונמוכות הנפש בכלל לא מאבמסוכנות טבעי. את התאוות ה

  – כול לקרותאבל, חלילה, זה בדיוק מה שי רוצה.

וה לדברים הרעים לה ווהטעם כי נפש האדם הרוה שאיננה מתא... 

תו אז יוסיף בנפשו ולא תאווה והוא ימוכאשר תבא בלבו קצת התא

שעשה יותר רה ותהיה צמאה מאד לדבר ההוא שאכל או ה יתותאו

ה להם וה עוד לדברים רעים שלא היתה מתאוומבראשונה ותתאו

מתן ימת הנשים היפות כשיהיה שטוף בזיה לזומתחלה כי המתאו

ה לבוא על הזכר ועל הבהמה וכיוצא בזה בשאר ותבואהו תאו

 5...התאוות

לא ייאמן. החוטא שהתחיל רק ברמת ה'צמאה' ימשיך ויגיע 

גם לרמת ה'רווה'. הרמב"ן מסיים את פירושו באמירה נפלאה 

–  

 ...וזה הטוב והישר בעיני בפסוק הזה מכל הנכתב עליו בהרבה פנים

 איזו תורה קדושה, איזו פסיכולוגיה מופלאה.

 הנגלות, כולם, לנו ולבנינו

הילד שהדברים שללו שייכים רק לאחרים. 'רבותי, בל נחשוב 

. עכשיו אומרת ואת '. היחיד הזה הוא אתה, ואניהזה הוא אני

אתם  –דבר פשוט  ,צבים מתחילת הפרשהלנו התורה, לנו הנ

באמת חושבים, כלל ישראל, שאתם אחראים או אפילו 

רק על חוטב העצים  ים, חלילה, רק על מי שעמד בברית?נענש

על הגרים והטף? האם אתם חושבים או אתם אחראים, 

היחיד הזה שלאט לאט חס מנותקים מאחריות כלפי  שאתם

 –? דעו לכם 'ורש פורה ראש ולענהש'ושלום הפך להיות 

 !היא מוחלטתמישראל הערבות שלכם כלפי כל יחיד 

עד כמה? עד היכן מגיעה הערבות הזו?  -אתם בטח שואלים 

  – הפרשהלישי של ובכן, הנה הפסוק החותם את קריאת ש -

ת  ר ֵ֔ ת   סְׁ ֵׁ֗  'הֵ֖ -לַהנ  ֨ ֶ֤ ת ל  ל ָּׁ֞ גְׁ ַהנ   ֵ֑ינו  וְׁ ו ֵׁ֙֗ ַעדֱאל ה  נֵׁ֗ יֵׁ֗ ֵׁ֗֙ נ  ב ֵׁ֗ לְֵׁׁ֗ ו ֵׁ֗ ו ֵׁ֗ ת נֵׁ֗ ת אֶּ ו  ֲעש ׂ֕ ם ַלֽ ל ֵ֔ ל עו   כ  

את ה ַהז  ֽ ֶ֥ ר  ו  י ַהת  ֵ֖ ר  בְׁ  6.ד  

 וכפירושו המדהים של רש"י במקום:

אתה מעניש את הרבים על הרהורי , ואם תאמרו מה בידינו לעשות

וגו' ואח"כ וראו את מכות הארץ  שנאמר פן יש בכם אישהיחיד, 

ההיא, והלא אין אדם יודע מטמונותיו של חבירו, אין אני מעניש 

אתכם על הנסתרות, שהן לה' אלהינו והוא יפרע מאותו יחיד, אבל 

הנגלות לנו ולבנינו, לבער הרע מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם, 

 .7יענוש את הרבים

לנו ולבנינו. עלינו מוטל לחנך את כל היחידים  הנגלות הן כל

שבינינו, להגיע לכל מקום שהם, ולבער את הרע מקרבם 

 ומקרבנו.

 את אחינו נבקש

נקודה שעוסקת  -ורק עוד נקודה אחת זו פרשה שלא תיאמן. 

בנקודות. על המילה 'והנגלות' שבפסוק זה מופיעות במסורה 

 וש נפלא:נקודות. רש"י שואל מה פשרן ועונה בפיר

נקוד על לנו ולבנינו, לדרוש שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד 

משקבלו עליהם את השבועה בהר  )סנהדרין מ"ג:( שעברו את הירדן

 8.גרזים ובהר עיבל, ונעשו ערבים זה לזה

 -ה, את הברית קיבלנו כבר בהר סיני לכאור זה דבר פלא. הרי

רית. מדוע שם ניתנו הלוחות, שם זרק עלינו משה את דם הב

התשובה הפשוטה ו -? כבר אז לא נעשינו ערבים אלו לאלו

היא מפני שרק בארץ ישראל מופיעה הערבות הזו במלואה, 

גם בארץ ישראל, הרי גם על זה אני מבקש לשאול:  - ועדיין

הזו, כאשר נכנסנו ועברנו את הירדן, עוד לא נכנסנו בערבות 

 רק לאחר מכן, בהר גריזים ובהר עיבל! מדוע?אלא 

אתם  -בהבנה  מהפכה של ממש שהתשובה היאנדמה לי 

ל, הבאנו סוף סוף את זוכרים שכשהגענו להר גריזים והר עיב

עצמות יוסף לקברו שבשכם. רק שם, אצל יוסף הצדיק, 

נעשינו ערבים. רק שם, כשמחזירים את עצמותיו, ומתפללים 

ק, הוא נותן לנו כוח להיכנס אל הערבות הזו, אל אצל הצדי

הברית הזו שלעולם לא תופר, ושלא ידח ממנה נידח, אפילו 

 גדולות ומורכבות. 'פסיכולוגיות'נידח עם 

ם' ָנח ֵֽ ֵ֣י לֹ֥א ָאָדָ֛ם הֵּּ֖וא ְלה  ֵ֑ם כ  ָנח  ֵּ֖ר ְולֵ֣א י  ק  ֵ֔ל לֹ֥א ְיש  ְשָרא  ח י  ֵ֣צ  ם֙ נ  . 9'ְוג 

יד ויחיד את הרע מקרבנו, מקרב כל יחשנזכה ביחד לבער יה"ר 

של צדיקים לחיים טובים  תב בספרםכָ ומקרב כולנו גם יחד, ונ  

 ולשלום. 
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