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 נצבים

ת  .1 ַּמּדוַע ִנְסְמָכה ָפָרׁשַ ת ַהְקָללֹות' ִּנָצִבים'ּ  ?ְּלָפָרׁשַ

תּוב ּבְ ת : ")יב, דברים כט( י"ַרׁשִכָּ ָרׁשַ ַּאֶתם ִנָצִבים'ָּלָמה ִנְסְמָכה ּפָ ָרֵאל ? ַּלְקָללֹות' ּ ְמעּו ִיׂשְ ָ ּשׁ ְלִפי ׁשֶ

ַתִים תֹוַרת ּכֲֹהִנים"מחּוץ ִמ, ֵּמָאה ְקָללֹות ָחֵסר ׁשְ ּבְ ֵניֶהם ְוָאְמרּו, ט ׁשֶ ִמי יּוַכל ַלֲעֹמד : הֹוִריקּו ּפְ
ֵאלּו ה ְלַפְיָסם? ּּבְ ָלָיה"? ּוַמה ָאַמר". ִּהְתִחיל מֹׁשֶ ה ִאְתֶכם כְּ ה ִהְכַעְסֶתם ַלָמקֹום ְולֹא ָעׂשָ ַּהְרּבֵ ּּ ,

ַּוֲהֵרי ַאֶתם ַקָיִמים ְלָפָניו ּ."  

ַתב ַה ָרֵאל ק: "ֵמַעם לֹוֵעזכָּ ְמעּו ִיׂשְ ָ ּשׁ י ָתֹבא חּוץ ', ְקָללֹות ָחֵסר ב' ּוְלַאַחר ׁשֶ ת כִּ ָפָרׁשַ ְמנּו ּבְ ּנִ ׁשֶ

ֻחֹקַתי"ִממ ת ּבְ ָפָרׁשַ ְמנּו ּבְ ּנִ ַחד, ּט ְקָללֹות ׁשֶ כּו ְלֵיָרקֹון ֵמרֹב ּפַ ִמי : ְוָאְמרּו. ִנְפֲחדּו ּוְפֵניֶהם ֶנְהּפְ
ָכל ֵאלּו ַהְקָלל ָּיכֹל ַלֲעמֹד ּבְ ְדָבִרים ְוָאַמר ָלֶהם. ֹותּ ה ְוָהָיה ְמַפְיָסם ּבִ ִּמָיד ָקָרא אֹוָתם מֹׁשֶ ּ :

ְלֶכם' ַּאֶתם ִנָצִבים ַהיֹום כֻּ ּ ּ לּו ֶאָלא ִיְהֶיה ָלֶכם ַהָצָבה ְוִקיּום', ּ לֹא ִתּפְ ְלַבד ׁשֶ ּלֹא זֹו ּבִ ּ ּ ּּ ,

ִרית ּבְ ְכַנְסֶתם ּבַ ּנִ ֻאמֹות ָהעֹוָלם ַעם. ּׁשֶ ן לֹא כְּ כֵּ ָרֵאלּׁשֶ ִאים ,  ִיׂשְ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֻּאמֹות ָהעֹוָלם ּבְ
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ל ַהָקּבָ מֹו ׁשֶ יִרים ׁשְ ִיּסּוִרים ... ה "ֲעֵליֶהם ִיּסּוִרים ֵהם ְמָבֲעִטים ְוֵאיָנם ַמְזכִּ ׁשֶ ָרֵאל כְּ ְּוִאלּו ִיׂשְ ּ

ִאים ֲעֵליֶהם ֵהם ִנְכָנִעים ֱאַמר. ּבָ ּנֶ ם ה': ׁשֶ א ּוְבׁשֵ ַהָקּבָ. 'ֶאְקָרא' ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ ׁשֶ ה "ַהְינּו כְּ

ם ה ׁשֵ ה ִלי ְיׁשּוָעה ַוֲאִני ֵמִרים ֶאת ּכֹוס ַהְיׁשּוָעה ֲאִני קֹוֵרא ּבְ ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא 'ְוַגם ', ּעֹוׂשֶ

ם ה לֹום. 'ֶאְקָרא' ּוְבׁשֵ ם ְלֵהֶפך ַחס ְוׁשָ אֹות ָעַלי: ְּגַ ְרָענּויֹות ּבָ ם ה, ִאם ּפֻ ׁשֵ ַרך' ֲאִני קֹוֵרא ּבְ . ְִיְתּבָ

ָרֵאל ה ְלִיׂשְ ֵהם ַמֲעִמיִדים ֶאְתֶכם ְונֹוְתִנים ָלֶכם , ַּהְינּו ַהִיּסּוִרים, ַּהְקָללֹות: ְְוָכך ָאַמר מֹׁשֶ

  ".ִּקיּום

יר ֶאת ַרׁשְִּכִלי ָיָקרַה ָר: "י ּוְמָפֵרׁש" ַמְזכִּ לּו ִיׂשְ ִקּבְ ַמה ׁשֶ דֹול ּבְ ק ָסֵפק ּגָ ֵאל ְּוָכאן ֵיׁש ָמקֹום ְלַסּפֵ

ל ֶהֶבל ֲעַדִין לֹא ִנְתַמֵלא ְסָאָתם , ַּתְנחּוִמין ׁשֶ ה ְלִפי ׁשֶ ָלָיה ַעד ֵהּנָ ֶהם כְּ ה ּבָ לֹא ָעׂשָ ֶ י ַמה ּשׁ ּכִּ ּ

ל ַהתֹוָכָחה ל ָהָאלֹות ׁשֶ ָיחּולּו ֲעֵליֶהם כָּ ּׁשֶ רּוך הּוא . ּ ָעִסים ַלָמקֹום ּבָ ִהְרּבּו כְּ ְְוִאם תֹאַמר ׁשֶ ּ ּ
ָמ ילּו ַאׁשְ ָהיּו ְראּוִיין ְלָכל אֹוָתן ָהָאלֹות ְוִהְגּדִ י ֵכן ה–ה ַעד ׁשֶ ַרֲחָמיו לֹא '  ַאף ַעל ּפִ ַרך ּבְ ְִיְתּבָ

ָכל ֲחטֹאָתם ָלָיה כְּ ה ִעָמֶהם כְּ ן מֹׁשֶ. ָּעׂשָ ָטר ְוׁשֹוָבִאם כֵּ ַתב ָלֶהם ׁשְ ם ִיֵעד , ּרֹו ִעמֹוה כָּ ּוְבִחּנָ
ל אֹוָתן ַהתֹוָכחֹות י ְלעֹוָל, ָּלֶהם כָּ ם ִמן אֹוָתן ם לֹא ִיְפֲחדּו ֵמֶהם ּומֹוָרא לֹא ַיֲעֶלה כִּ ַעל רֹאׁשָ

י ֹיאְמרּו,ְקָללֹות נּו ָהָאָלה:  כִּ ֵאֶלה ְוָכֵאֶלה ְולֹא ָרְבָצה ּבָ ָבר ָחָטאנּו כָּ ה , ֲהֵרי כְּ ם ָהִאיׁש ֹמׁשֶ ּגַ

נּו ָרע ע ּבָ ם ִאם יֹוְסִפים ֲאַנְחנּו ַלֲחטֹא לֹא ִיּגַ ּגַ ן. ִהְבִטיָחנּו ׁשֶ ָבִרים  ָעׂשָ,ְוִאם כֵּ ה ְתֵרי ּדְ ּה מֹׁשֶ
ַס ִייְראּו ֵמֶהם. ֵרי ַאֲהָדִדיְּתּדְ ֵדי ׁשֶ י ִמְתִחָלה ִיֵעד ָלֶהם ַהְקָללֹות כְּ ּכִּ ּ ּ ך ִנֵחם אֹוָתם , ּ ְְוַאַחר כָּ

ַאף ִאם ִיְהיּו חֹוְטִאים לֹא ִיְכלּו ִמַצד ַהְקָללֹות ם ׁשֶ ר ַעל ִלּבָ ַּוְיַדּבֵ ּ."  

ִלי  ָרֵאל ִממ: ָיָקר מֹוִסיף ְוׁשֹוֵאלַהכְּ ֵני ִיׂשְ תֹוַרת "ַמּדּוַע לֹא ִנְבֲהלּו ּבְ ֶאְמרּו ּבְ ּנֶ ּט ַהְקָללֹות ׁשֶ

י ְלָכל ַהְקָללֹות ָהֵאלּו: ּוְמָבֵאר? ּכֲֹהִנים ּּכִ ה עֶֹרף ְלָהִסיר ִיְרַאת ה", ּ ֶגד ' ֵיׁש ָמקֹום ְלִאיׁש ְקׁשֵ ִמּנֶ

ת ׁשָ ְרכַּ יתֵּעיָניו ְוִלֵתן ּבִ ּלֹום ְלַעְצמֹו ְלַבֵקׁש ַהָצָלה ָמה ַעל ְיֵדי ֵאיזֹו ַתְחּבּוָלה ֱאנֹוׁשִ ּ ְּתׁשּוָבתֹו ". ּ

ֵהִביא ַרׁשִ ֶסת ַעל ַהִמְדָרׁש ׁשֶ ִלי ָיָקר ְמֻבּסֶ ל ַהכְּ ַנִים"י "ּׁשֶ ּוֵמֵאֶליָה עֹוָלה ". ֵמָאה ְקָללֹות ָחֵסר ׁשְ
ֵאָלה ְ חֹות ִמֵמ: ַהּשׁ ֱאֶמת ָהיּו ּפָ מֹוֶנה ְקָללֹות, ָאה ְקָללֹותִּאם ּבֶ ִעים ּוׁשְ תּוב ִתׁשְ ? ַּמּדּוַע לֹא כָּ

מֹוֶנה" ִעים ּוׁשְ ר ִתׁשְ ְכַלל ִמְסּפָ ה ּבִ ל חִֹלי ְוָכל ַמכָּ ַעל ִמְדָרׁש ֶזה לֹא ָמָנה כָּ ּבַ ֲאָבל , ּּוְבִלי ָסֵפק ׁשֶ

מֹוֶנה זּוָלָתם ְוִעָמֶהם ֵיׁש ֵמָאה ִעים ּוׁשְ ָּמָנה ִתׁשְ ַתִיםְַאך ִמ. ּ לֹא ָחְסרּו , ּן אֹוָתן ֵמָאה ָחֵסר ׁשְ

ֵמר ֵמֶהם, ַּמָמׁש ָ ר ְלִהּשׁ ן ִאי ֶאְפׁשָ ֵרׁש ַמהּוָתם ְוִאם כֵּ לֹא ּפֵ ֶּאָלא ָחְסרּו ׁשֶ זּו . ּ ן ִנְבֲהלּו ֶנְחּפָ ַעל כֵּ

ָחְסרּו ְוִנְסַתם ַמהּוָתם, ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ַתִים ֵאלּו ׁשֶ ֲעבּור ׁשְ ּּבַ ָליֹוןַּוִיְראּו ֵמ, ּּ ֶהם כִּ ַיֲעׂשּו ּבָ ֶּהם ׁשֶ ּ."  
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ַּמה ֵפרוׁש  .2  '?ִּנָצִבים'ּ

ַתב  ְרָנס ְלַפְרָנס: "י"ַרׁשִכָּ ָרֵאל יֹוְצִאין ִמּפַ ָהיּו ִיׂשְ ַע, ְלִפי ׁשֶ ה ִליהֹוׁשֻ ה אֹוָתם , ִּממֹׁשֶ ְְלִפיָכך ָעׂשָ

ֵדי ְלָזְרָזם, ַּמֵצָבה   ".כְּ

ִמְדָרׁש  ה ַמֵצָבה: ")תנחומא נצבים א(ָּאְמרּו ּבַ ָאן מֹׁשֶ ֵני ָמה ֲעׂשָ ַעת ? ִּמּפְ ין ִמּדַ ַתְמׁשִ ִמׁשְ ֵני ׁשֶ ִּמּפְ ּּ
ַע. ְלַדַעת ה ְלַדַעת ְיהֹוׁשֻ ַעת מֹׁשֶ ַע ְלַדַעת ַהְזֵקִנים, ִמּדַ ַעת ְיהֹוׁשֻ ָאן, ִּמּדַ ַע ֲעׂשָ , ּ ַמֵצָבהְוַאף ְיהֹוׁשֻ

ֱאַמר ּנֶ ְבֵטיַּוֶיֱא': ׁשֶ ל ׁשִ ַע ֶאת כָּ ֶכָמהסֹף ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ׁשְ ין . )א, יהושע כד('  ִיׂשְ ַתְמׁשִ ִמׁשְ מּוֵאל ׁשֶ ְּוַאף ׁשְ ּּ
ָאן ַמֵצָבה ְעתֹו ְלַדַעת ְמָלִכים ֲעׂשָ ִּמּדַ ֱאַמר, ּ ּנֶ ְפָטה ִאְתֶכם': ׁשֶ ָ ְּוַעָתה ִהְתַיְצבּו ְוִאּשׁ , יב' שמואל א(' ּּ

  ".)ז

ַתב ָה ַאֶתם עֹוְמִדים ּוְמַזְמִנים : "ן"ַרְמּבַכָּ ּׁשֶ ְבִריתֹוּ ֵדי ַלֲעמֹד ּבִ ם כְּ ֵ ל ַהתֹוָרה , ִלְפֵני ַהּשׁ י ְלַקּבֵ ּכִּ
ֵבאּוָרה ֶנֶאְספּו ֵאָליו ָהיּו עֹוְמִדים ִלְפֵני ָהָארֹון, ּּבְ ִרית. אֹו ׁשֶ ר , ְוַהּבְ בּוָעה ְוָהָאָלה ֲאׁשֶ ְ ִהיא ַהּשׁ

יר  ְבִרית ה'ַיְזכִּ ִרית ָהִראׁשֹוָנה ְּוִיָתֵכ. 'ֶָאלֶֹקיך ּוְבָאָלתֹו' ְָלָעְבְרך ּבִ ּבְ ִרית כַּ ַרת עֹוד ִעָמם ּבְ כָּ ּן ׁשֶ
ַהר ִסיַני ַרת ִאָתם ּבְ ר כָּ ַח ַוֲחִצי , ֲּאׁשֶ ם ִלְזרֹק ַעל ַהִמְזּבֵ ִהְקִריב ֲעֵליֶהם עֹוָלה ְוָלַקח ֲחִצי ַהּדָ ּׁשֶ

ם ָזַרק ַעל ָהָעם יר ֶזה, ַהּדָ ֶרך ָהֱאֶמת. ְֲאָבל לֹא ֻהְצַרך ְלַהְזכִּ ִרית ,ְְוַעל ּדֶ ָבר הֹוַדְעִתיך ַהּבְ ָ כְּ ּ
  ".ַּהזֹאת

ַתב ַה ִתְה: "ֵמַעם לֹוֵעזכָּ ים ּבְָּועֹוד ׁשֶ ָרׁשִ ֱאַמר ֹקֶדם . ֶרץָאּיּו ִנָצִבים ּוֻמׁשְ ּנֶ ַמְרֶתם ֶאת 'ְלִפי ׁשֶ ּּוׁשְ
ר ַתֲעׂשּון ל ֲאׁשֶ ילּו ֵאת כָּ כִּ יֶתם אָֹתם ְלַמַען ַתׂשְ ִרית ַהזֹאת ַוֲעׂשִ ְבֵרי ַהּבְ ּּדִ ּ ל "ְוָדְרׁשּו ֲחַז. 'ּ

ַמְרֶתם' יֶתם; 'ֶּזה ִלמּוד' ּּוׁשְ ה' ַוֲעׂשִ ים ֵמָחְכָמתֹו ְלָמה : ל"ְוָאְמרּו ֲחַז; ֶזה ַמֲעׂשֶ יו ְמרּוּבִ ַמֲעׂשָ ל ׁשֶ ּכָּ
עֹוָלם ּבָ? הּוא ּדֹוֶמה ּבָ ל ָהרּוחֹות ׁשֶ ֲאִפלּו כָּ ים ַוֲעָנָפיו מּוָעִטים ׁשֶ יו ְמרּוּבִ ָרׁשָ ָ ּשׁ אֹות ְּלִאיָלן ׁשֶ

בֹות ּבֹו ֵאין ְמִזיִזים אֹותֹו ִמְמקֹומֹו תּוב. ְּונֹוׁשְ אֹוֵמר ַהכָּ יֶתם ַעל ִלמּוד : ְוֶזהּו ׁשֶ ְצַטּוֵ ּנִ י ׁשֶ ַּאף ַעל ּפִ
ה ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה, ּוַמֲעׂשֶ דֹול ׁשֶ ה ּגָ ַּהַמֲעׂשֶ ר '. ּ ל ֲאׁשֶ ילּו ֵאת כָּ כִּ יֶתם אָֹתם ְלַמַען ַתׂשְ ַּוֲעׂשִ

ים', ׂשּוןַּתֲע יו ְמרּוּבִ ָרׁשָ ָ ּשׁ ִאיָלן ׁשֶ ים ָאז ִתְהיּו ִנָצִבים כְּ יֶכם ְמרּוּבִ ְּוִאם ִיְהיּו ַמֲעׂשֵ ּ ."  

ימֹוִסיף ַה ים ֵאלּום"ַמְלּבִ הּוא עֹוֵבד ֶאת ה, ָהָאָדם: "ּ ְלֵפרּוׁשִ ל ְזַמן ׁשֶ ה ' כָּ ְרּגָ ּּוִמְתַעֶלה ִמּדַ

ה ָחה ְַאך. 'ְהֹוֵלך'ָקרּוי הּוא , ְלַדְרּגָ ּגָ ַהׁשְ ק ּבַ ּבֵ ֵלמּות ָהֲאִמִתית ּוִמְתּדַ ְ יג הּוא ֶאת ַהּשׁ ר ַמּשִׂ ֲאׁשֶ ּ כַּ
ה ֵאין ְלַמְעָלה ִמֶמּנָ ינּו ָעָליו . 'עֹוֵמד'ֲאַזי הּוא ִנְקָרא , ָּהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ה ַרּבֵ ְוֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל מֹׁשֶ

ָאַמר לֹו ַהָקּבָ לֹום ׁשֶ ָ ינּו ַעְצמֹו. 'ָּמִדיְּוַאָתה ּפֹה ֲעמֹד ִע': ה"ַהּשׁ ה ַרּבֵ ְוָאֹנִכי ': ְוֵכן ָאַמר מֹׁשֶ
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תּוב. 'ָּעַמְדִתי ָבָהר ך אֹוֵמר ַהכָּ ְלֶכם': ְַעל כָּ ַּאֶתם ִנָצִבים ַהיֹום כֻּ ּ ּ ַמְדֵרַגת ', ּ ַּהְינּו ַאֶתם ַהיֹום ּבְ ּ
י ִנָצִבים ַאֶתם ' עֹוְמִדים' ּכִּ ה ֶע' ֱאלֵֹקיֶכם' ִלְפֵני ה'ּ ְרּגָ   ".ְּליֹוָנה ִמזֹוְוֵאין ּדַ

 '?ַּהיֹום'ֵאיֶזה יֹום ֶזה  .3

ַתב  יֹום מֹותֹו: "י"ַרׁשִכָּ רּוך הּוא ּבְ ה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ְנָסם מֹׁשֶ כִּ ְְמַלֵמד ׁשֶ ּ ִרית, ּ ּבְ   ".ְלַהְכִניָסם ּבַ

ְפֵתי ֲחָכִמיםּוְמָבֵאר ַה ְכִתיב : "ׂשִ ַמע ַהיֹום ָמְלאּו ָיַמי ּו' ַּהיֹום'ִמּדִ יֹום ַהֶזה ָאמּות ַּמׁשְ נֹוַתי ּבַ ּׁשְ ּ ...
ָנה ִעים ׁשָ ל ָהַאְרּבָ יו יֹוֵתר ִמכָּ ְנָסם ַעְכׁשָ ִאי לֹא ֵתיָמא ֲהִכי ָלָמה כִּ ִּאי ַנִמי ּדְ יָחא ִאם הּוא ? ּּ ַהּנִ

יו ֵאיָמַתי ִאם לֹא ַעְכׁשָ יר ּדְ ּפִ יֹום מֹותֹו ָלָמה ַע, יֹום מֹותֹו ָאִתי ׁשַ יו ֲּאָבל ִאם לֹא ָהָיה ּבְ ְכׁשָ

ָנה ִעים ׁשָ ל ַאְרּבָ ה ' ַּהיֹום, 'ָלֵכן? "יֹוֵתר ִמכָּ ל מֹׁשֶ ְמנּות –הּוא יֹום מֹותֹו ׁשֶ ּ זֹו ִהיא ַהִהְזּדַ
ָעָבר ָחְטאּו ּבְ י ַלְמרֹות ׁשֶ ָרֵאל כִּ יר ִלְבֵני ִיׂשְ ינּו ְלַהְסּבִ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ָסַלח ָלֶהם ' ה, ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ַעם ְוַיְמׁשִ ָכל ּפַ ָעִתידּבְ   .ְיך ִלְסלַֹח ָלֶהם ּבְ

ך ְמָפֵרׁש  ֶהְמׁשֵ הּוא ַקָים: "י"ַרׁשְִּבַ יֹום ַהֶזה ׁשֶ ּכַּ ּ ך ֵהִאיר ָלֶכם ְוָכך ָעִתיד , ְוהּוא ַמֲאִפיל ּוֵמִאיר, ּ ְכָּ ְ

ְּוַהְקָללֹות ְוַהִיּסּוִרין ְמַקְיִמין ֶאְתֶכם. ְלָהִאיר ָלֶכם ּ רּוׁש , ְיָכךְלִפ". ּּוַמִציִבין ֶאְתֶכם ְלָפָניו, ּ ּפֵ

יֹומֹו' ַּהיֹום' ל יֹום ּבְ ִמְדַרׁש ַתְנחּוָמא . הּוא כָּ תּוב ּבְ ָעִמים ַמֲאִפיל: ")נצבים ד(ּכָּ , ָּמה ַהיֹום ּפְ

ָעִמים ֵמִאיר ֲאֵפָלה ָלֶכם: ַּאף ַאֶתם, ּפְ י ׁשֶ רּוך הּוא ָעִתיד ְלָהִאיר ָלֶכם אֹור , ַאף ַעל ּפִ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ּ

ֱא, עֹוָלם ּנֶ ְלֶכם ַאּגֻ? ֵאיָמַתי, )יט, ישעיה ס(' ְלאֹור עֹוָלם' ְָוָהָיה ְלך ה': ַמרׁשֶ ִתְהיּו כֻּ ׁשֶ ּכְּ , ָדה ַאַחתּ

ֱאַמר ּנֶ ְלֶכם ַהיֹום': ׁשֶ ַּחִיים כֻּ   ".)ד, דברים ד(' ּּ

תוב ֶאת ַהִמָלה  .4 ַּעל ׁשום ָמה הֹוִסיף ַהּכָ ּ ּ ְלֶכם'ּ  '?ּּכֻ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ַעְרבּות ֶזה ַעל : "ּ ְבִרית ֶזה הּוא ְלַהְכִניָסם ּבָ ה ּבִ ַנת מֹׁשֶ ּוָ י כַּ ְוִנְרָאה כִּ

י ה ַעד ֲחֵברֹו ְלַבל ַיֲעבֹר ּפִ ל ֶאָחד ּבְ ל כָּ ַתּדֵ ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ֶּזה כְּ ַעד ֶזה' ּ ִסים ֶזה ּבְ ְוָהֵעד . ְוִיְהיּו ִנְתּפָ

ַמר אֶֹמר  ּגָ ֶ ֱאָמן ַמה ּשׁ ְסָתרֹת 'ַהּנֶ ְגלֹת ָלנּו' ַלהַּהּנִ ר ' ְוגֹו' ֱאלֵֹקינּו ְוַהּנִ ַעל ָהַעְרבּות ְמַדּבֵ ֲהֵרי ׁשֶ

תּוב  ְלֶכם'אֹוְמרֹו ... ַהכָּ ָלם ֵיׁש ֲעֵליֶהם ַעל ֶזה' ּכֻּ רּוׁש כֻּ ֶרך , ּּפֵ הּוא ַעל ּדֶ ֶ ל ֶאָחד ְלִפי ַמה ּשׁ ְּכָ

ת "אֹוְמָרם ַז ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ָי: :)נד(ל ּבְ ֵיׁש ּבְ ל ִמי ׁשֶ ל ְוכּוּכָּ ס ַעל כָּ ָכל ָהעֹוָלם ִנְתּפַ ְוָכל ' דֹו ִלְמחֹות ּבְ
י ִעירֹו ס ַעל ַאְנׁשֵ י ִעירֹו ִנְתּפַ ַאְנׁשֵ ָידֹו ִלְמחֹות ּבְ ֵיׁש ּבְ ְבֵני ; ִּמי ׁשֶ ָידֹו ִלְמחֹות ּבִ ֵיׁש ּבְ ְּוָכל ִמי ׁשֶ

ס ַעל ְוכּו יתֹו ִנְתּפַ ֶז, ְְלִפיָכך".  'ּבֵ ְלֶכם ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ יֵניֶכם , הּכֻּ יק ֶאָחד ּבֵ ְלֶכם –ַּוֲאִפלּו ַצּדִ ּ כֻּ

ְזכּותֹו   .עֹוְמִדים ּבִ
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ָמָרא "ָאְמרּו ֲחַז ּגְ ּדֹורְזּבִ: ":)שבת לג(ל ּבַ יִקים ּבַ ַצּדִ ִסים ַעל ַהּדֹור, ַּמן ׁשֶ יִקים ִנְתּפָ יִקים . ַצּדִ ֵאין ַצּדִ
ּדֹור ִסים ַעל , ּבַ ן ִנְתּפָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ין ַעְרבּות". ַהּדֹורִּתינֹוקֹות ׁשֶ ָבר הּוא ִמּדִ ל , ַטַעם ַהּדָ י כָּ כִּ

ָרֵאל ֲע יָדןִנְוֵכן הּוא ּבְ. ֵרִבים ֶזה ָלֶזהִיׂשְ ָרֵאל ָעְמדּו ִלְפֵני ה: ּדֹון ּדִ ֵני ִיׂשְ ָלם '–' ּבְ ָלם –' ּכֻּ י כֻּ ּ כִּ

ֲּעֵרִבים ֶזה ָלֶזה ְלַקֵים ֶאת ַהִמְצֹות ּ.  

ַתב ַה ְלֶכם'ל "ְמרּו ֲחַזְוָא: "ֵמַעם לֹוֵעזכָּ ַּאֶתם ִנָצִבים ַהיֹום כֻּ ּ ּ ֶזה' ּ ְלֶכם ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל . ּכֻּ כָּ ׁשֶ

ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ֲעבּור ֶזה אתֹו, ִיׂשְ ַחּטָ ִאים ּבַ ָלם נֹוׂשְ ִאם ָהֶאָחד חֹוֵטא כֻּ ל ִעַקר . ּׁשֶ כָּ ְּוֵכיָון ׁשֶ

ַרת ִאָתם ַעָתה  כָּ ִרית ׁשֶ ַּהּבְ אן ... ּ ל ֶאָחד , ְלַהְכִניָסם ֲעֵרִבים ֶזה ַעל ֶזהָהָיה ִמכָּ לֹא ִיְהֶיה כָּ ּׁשֶ

ָלם ִיְהיּו ֶאָחד ב ְלַעְצמֹו ֶאָלא כֻּ ָרֵאל ֶנְחׁשָ ִּמִיׂשְ ּ ָלם. ֶזה ָעֵרב ָלֶזה, ּ ַּאֶתם 'אֹוֵמר ָלֶהם , ְּוֵכן כֻּ
ְלֶכם ִּנָצִבים ַהיֹום כֻּ ּ ַרת ִעָמ', ּ ר כָּ ִרית ַהזֹאת ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי ַהּבְ ּׁשֶ ְלֶכם ּ   ".ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה... ֶּכם ֲהֵרי כֻּ

ל ֶזה ָמׁשָ לּו ּבְ י ָקְרבּו ָיָמיו ָלמּות: ּוָמׁשְ יׁש כִּ ִהְרּגִ ִאיׁש ָזֵקן ׁשֶ ה ּבְ ְבַעת . ַמֲעׂשֶ יׁש ְלׁשִ ָּקָרא ַהָיׁשִ

ֲאֻגּדָ ִרים ַיַחד כַּ ְבָעה ָקִנים ְמֻחּבָ ת ָחְליֹו ְוֶהְרָאה ָלֶהם ׁשִ ָניו ָלבֹוא ְלִמּטַ ִמי : ָאַמר ָלֶהם. ה ַאַחתּבָ
ל ַהָקִנים ָהֲאגּוִדים ּבֹר ֶאת כָּ יּוַכל ִלׁשְ ּׁשֶ ה, ּ ל ַהְירּוׁשָ ל ֶאת כָּ ִנים . ְּיַקּבֵ ֶזה ַאַחר ֶזה ִנּסּו ַהּבָ ּבָ

ּבֹר ֶאת ַהָקִנים ַדְרּכֹו הּוא, ִּלׁשְ ל ֶאָחד ּבְ ְסאֹות . כָּ ֵני כִּ יַח ֶאת ַהָקִנים ַעל ׁשְ ְוָקַפץ ַעל ָּהִראׁשֹון ִהּנִ

ם הּוא ְללֹא ַהְצָלָחה.  ְללֹא ַהְצָלָחה–ַּהָקִנים  דֹוָלה ְוָזַרק אֹוָתה ַעל ַהָקִנים ּגַ ִני ָלַקח ֶאֶבן ּגְ ֵ ַּהּשׁ ּ .

ה ְלכֹוְפָפם ִקיר ְוִנּסָ ה ּבַ ָעׂשָ י ִהְכִניס ֶאת ַהָקִנים ֶאל תֹוך חֹור ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַּהּשׁ ְּ ְוא, ּ ָ ָהְרִביִעי . ְַאך ַלּשׁ
ִיתָעָלה  ג ַהּבַ ה ְוַכמּוָבן , ַעל ּגַ ָּזַרק ֶאת ַהָקִנים ְלַמּטָ ל–ּ ָלם.  ִנְכׁשַ ִּחֵיך ֲאִביֶהם ַהָזֵקן. ְּוֵכן כֻּ ָנַטל , ְּ

ָידֹו ֵעת. "ְוִהְפִריד ֶאת ַהֲחִביָלה, ֶּאת ֲחִביַלת ַהָקִנים ּבְ ָרם, כָּ ּבְ ָאַמר ְוֵהֵחל , "ֲּאִפלּו ֲאִני ָיכֹל ְלׁשַ

מּוָסר ְואֹוְרחֹות , "ִּמֶזה ִנְמֵצאֶתם ְלֵמִדים. "ים ֶאָחד ְלֶאָחדּׁשֹוֵבר ֶאת ַהָקִנ יָמם ֲאִביֶהם ּבְ ֶהֱחּכִ

ֶזה", ַּחִיים ְלֶכם ְמֻאָחִדים ַוֲאגּוִדים ֶזה ּבָ ר כֻּ ֲאׁשֶ י כַּ ּבֹר ֶאְתֶכם, ּכִּ ֶכם ְוִלׁשְ לֹא ִנָתן ִלְפֹגַע ּבָ ֲּהֵרי ׁשֶ ּ ,

ְרדּו ְולֹא ִתְהיּו ּאּוָלם ִאם ִתּפָ ֲחִביָלה ַאַחתּ ַקלּות ַמָמׁש,  כַּ ֶכם ּבְ ּאֹו ָאז יּוְכלּו ִלְפגַֹע ּבָ ּ.  

ָרֵאל ן הּוא ִעם ִיׂשְ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה. כֵּ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ין ָהֵעדֹות , כַּ ר ֵיׁש ַאְחדּות ּבֵ ְוַכֲאׁשֶ

ָבִטים ְ ָרֵאל הּוא ָחָזק ְוָיכֹל ַלֲעמֹד ֶאל מּול , ְוַהּשׁ ְואּוָלם ִאם , ֻּאמֹות ָהעֹוָלםאֹו ָאז ַעם ִיׂשְ

רּוד ּוַמֲחלֶֹקת ר ּוְלַקְלֵקל ָחִליָלה, ָחִליָלה ֵיׁש ּפֵ ּבֵ ל רּוַח ְמצּוָיה ְיכֹוָלה ְלׁשַ כָּ   .ֲהֵרי ׁשֶ

תוב  .5 ּכָ ְלֶכם'ַּאַחר ׁשֶ תוב ', ּּכֻ ַּמּדוַע הֹוִסיף ַהּכָ ְבֵטיֶכם'ּ יֶכם ׁשִ  '?ְּוכו' ָראׁשֵ

ַתב  ָרֵאל, ָחׁשּוב קֶֹדםֶהָחׁשּוב : "י"ַרׁשִכָּ ל ִאיׁש ִיׂשְ ך כָּ הֹוְלִכים ". ְְוַאַחר כָּ ָבר ׁשֶ ְוַטַעם ַהּדָ

חֹות ַלֲחׁשּוִבים יֹוֵתר, ֵמֶהָחׁשּוב יֹוֵתר ֶלָחׁשּוב ּפָ יׁש ׁשֶ ֵדי ְלַהְדּגִ דֹוָלה יֹוֵתר , ּכְּ ֵיׁש ַאֲחָריּות ּגְ



 קֹול ַיֲעקב  נצבים  ו

  
ֹ

ְג ָאָגה ְלִקיּום ַהִמְצֹות ּוְבֶעֶצם ֱהיֹוָתם ּדֻ ּדְ ּּבַ   .ָמא טֹוָבה ִלְבֵני ַהּדֹורּ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ אן ְוָאַמר : "ּ תּוב כָּ ֵרט ַהכָּ ּפֵ ֶ יֶכם'ְוהּוא ַמה ּשׁ ל ֶאָחד ' ְוגֹו' ָראׁשֵ כָּ ׁשֶ

ָידֹו ֵיׁש ּבְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ִּיְתַחֵיב כְּ יֶכם'. ּ ְיכֹוִלין ִלְמחֹות ּבְ' ָראׁשֵ ֻכָלן ׁשֶ ּבְ דֹוִלים ׁשֶ ֵּהם ַהּגְ ָרֵאלּ , ָכל ִיׂשְ

ְבֵטיֶכם'. ֵּאלּו ִיְתַחְיבּו ַעל ַהּכֹל ְבטֹו' ׁשִ ֶבט ִיְתַחֵיב ַעל ׁשִ ֶבט ְוׁשֵ ל ׁשֵ ל ָזֵקן ' ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם'. ּכָּ כָּ

ְחתֹו ּפַ ִּיְתַחֵיב ַעל ִמׁשְ ָרֵאל'. ּ ל ִאיׁש ִיׂשְ יתֹו, ֵהם ֶהָהמֹון' ּכָ ֵני ּבֵ ל ֶאָחד ִיְתַחֵיב ַעל ּבְ ָלֶזה . ּכָּ

ר  אן ְוִסּדֵ תּוב כָּ ֶכם ְוגֹו'ִהְפִסיק ַהכָּ ֵהם ' ַטּפְ ִסים ֲעֵליֶהם ׁשֶ י ֵאלּו ֲאֵחִרים ִנְתּפָ ְפֵני ַעְצָמם כִּ ּּבִ

הּוא ֶ ִפי ַמה ּשׁ ל ֶאָחד כְּ ְלָפָניו כָּ סּוק ׁשֶ ּפָ ִסים ַעל ֲאֵחִרים, ָּהְרׁשּוִמים ּבַ ף , ְוֵאין ֵהם ִנְתּפָ ַהּטַ ׁשֶ

ֵני ּדֵ   ".ָעהֵאיָנם ּבְ

תּוב הּוא רּוׁש נֹוָסף ְלֵפרּוט ַהכָּ יו , ּפֵ ל ָאָדם ִנּדֹון ֵהן ַעל ַמֲעׂשָ כָּ אן ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ י ִמכָּ כִּ

ִיים ָלל, ָּהִאיׁשִ תֶֹקף ַאֲחָריּותֹו ַלכְּ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ פּול. ְּוֵהן ַעל ֵאלּו ׁשֶ ּדֹון הּוא כָּ ן ַהּנִ ַהִאם : ַעל כֵּ

יו טֹוִבים ְדַרׁשְוַה? ַמֲעׂשָ ּנִ ִפי ׁשֶ ִּאם ִמֵלא ֶאת ַתְפִקידֹו כְּ יָרה ַהתֹוָרה ֹקֶדם ֶאת , ְְלִפיָכך? ּ ִּהְזכִּ
י ִצּבּור ַאְנׁשֵ ֵדי ְלַהְזִהיָרם ַעל ַאֲחָריּוָתם כְּ י ָהָעם כְּ ַאֲחָריּות ְמֻיֶחֶדת ַהּנֹוֶסֶפת ַעל , ָראׁשֵ

יֹות ִּהְתַחְיבּויֹוֵתיֶהם ָהִאיׁשִ ּ.  

ָמע .6 ָרֵאל ִנָצִבים ָּמה ַהַמׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ּות ׁשֶ  '?ֱאלֵֹקיֶכם' ִלְפֵני ה'ּ

ִמְדָרׁשכָּ עּו ִלְפֵני ִמי ַאֶתם עֹוְמִדין,ָאַמר ָלֶהם: "ּתּוב ּבַ ר ָוָדם ַאֶתם עֹוְמִדים. ּ ּדְ ׂשָ לֹא ִלְפֵני ּבָ ּׁשֶ ּ ,

ִכיָנה ְ ָרֵאל". ֶּאָלא ִלְפֵני ַהּשׁ ָאה ַאְזָהָרה ִלְבֵני ִיׂשְ אן ּבָ י ַאֶתם ִנָצִבים ִלְפֵני ּבֹוֵרא עֹוָלםּדְ: כָּ ּעּו כִּ ּ ,

ֶהְתֵאםְוָלֵכן ִהְתַנֲהג ל ֵיׁש ּבָ! ּו ּבְ ִקים ּוָמׁשָ ֹוֵטר ְמַדְקּדְ ְלַמְרֶאה ַהּשׁ ִביׁש ׁשֶ כְּ ַנֲהֵגי ְמכֹוִניֹות ּבַ ֶּזה ּבְ ּ

גּו ְוַיַעְברּו ַעל ַהחֹק לֹא ִיׁשְ ְנִסיָעָתם ׁשֶ   .ּּבִ

א ַה רּוׁש נֹוָסף ּבָ תּוב ְלַלֵמדּפֵ ַלְמרֹות ַהְקָללֹות ְוַהִיּסּוִרים, ּכָּ ּׁשֶ ּ ָרֵאל ִנָצִבים , ּ ֵני ִיׂשְ ָכל ַמָצב ּבְ ּּבְ ּ
ִנים ַאֶתם ַלה': 'ִלְפֵני ה   .'ֱאלֵֹקיֶכם' ּּבָ


