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היא שואפת והיות ואנושות וברעה" :וְ נִ ְב ְרעוּ ְב ָך ָּעו ִח ׁ ְש ּ ְפחֹת
ָה ֲא ָד ָחה" (בראשית יב ,יג ובראשית עח ,יד).

פרשת

ניצבימ

העולם מחכה לכם
חאורכ גדוו חתרחש בפרשתנו ,ואנו עחכט איננו חבחיניה בו.
חאורכ ששינה את קוד הקיוה היהודי ,ויעוו גה ושנות את חיינו.
משה חידש את הברית .נשחכ פורחוי ויבש? אווי ,אבו דרחטי
חאין עחוהו.
כד אותה כת ,ואורך תוודות האנושות עפי שהן חסופרות
בתורה ,אווהיה ערת שווש בריתות .הראשונה ,בבראשית פרק
ט ,הייתה כה נוח ,ובאחצכותו כה עו האנושות .אפשר וקרוא
וה ברית הסווידריות האנושית .כו פי חז"ו היא עווות שבכ
חצוות ,הוא הן "שבכ חצוות בני נוח" ,שהידוכה בהן היא קדושת
חיי האדה"ׁ :ש ֵֹפ ְך דַּ ה ָה ָא ָדהָּ ,ב ָא ָדה דָּ חוֹ יִ ּׁ ָש ֵפ ְךִּ ,עי ְּב ֶצ ֶוה ֱא־ו ִֹהיה
ָכשָׂ ה ֶאת ָה ָא ָדה" (בראשית ט ,ו).

הברית השוישית היא הברית שערת ה' כה בני ישראו ביחי
חשה ,בחכחד הר סיני ,עאשר הכה שחכ את כשרת הדיברות
"ח ְח ֶו ֶעת ּע ֲֹהנִ יה וְ גוֹ י ָקדוֹ ׁש".
וקיבו כו כצחו והיות ַ
חי יזה את עו הבריתות הווו? תחיד הקב"ה .וא נוח ,וא
אברהה ,וא חשה ווא בני ישראו ביקשו ברית כה ה' .ה' הוא
שרצה ברית כה בני האדה .אך כה זאת ,אפשר והבחין בתהויך
שו תחורה .חנוח ,אווהיה וא ביקש תגובה .נוח וא התבקש
וכשות שוה דבר שיראה עי הוא חקבו כו כצחו את תנאי
הברית .נוח התוודכ וחוקי ההתנהגות החוטויה חכתה כויו וכו
עו הדורות ,אבו אווהיה וא ביקש חחנו שוה חחווה שו אישור
הברית .נוח נותר פאסיבי ואורך עו התהויך.
חאברהה ,ה' עבר ביקש תגובה — תגובה חעאיבה" .זֹאת
יעה ֵוּבין זַ ְר ֲכ ָך ַא ֲח ֶר ָ
יךִ :ה ּחוֹ ו ָו ֶעה ָּעו
ְּב ִר ִיתי ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ְחרוּ ֵּבינִ י ֵוּבינֵ ֶ
יעה"
זָ ָער .וּנְ ַח ְו ֶּתה ֵאת ְּב ַ ׂשר ָכ ְר ַו ְת ֶעה וְ ָהיָ ה ְואוֹ ת ְּב ִרית ֵּבינִ י ֵוּבינֵ ֶ
(בראשית יז ,י-יא) .כד היוה אנו קוראיה וטקס חיות הכורוה
"ברית חיוה" או אפיוו בקיצור "ברית" .ה' חבקש חבני בריתו
זו ,חן הזעריה ופחות ,דבר תובכני חאוד :טקס חניכה.

הברית השנייה ,בבראשית יז ,הייתה כה אברהה וכה
צאצאיו" :וַ יְ ִהי ַא ְב ָרה ֶּבן ִּת ׁ ְש ִכיה ׁ ָשנָ ה וְ ֵת ׁ ַשכ ׁ ָשנִ יה ,וַ ֵ ּי ָרא ה' ֶאו
אחר ֵאוָ יו'ֲ ,אנִ י ֵא־ו ׁ ַש ַ ּדיִ .ה ְת ַה ֵּו ְך ְו ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִחיה ,וְ ֶא ְּתנָ ה
ַא ְב ָרה וַ ּיֹ ֶ
ְב ִר ִיתי ֵּבינִ י ֵוּבינֶ ָך ...וַ ֲה ִקח ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי ֵּבינִ י ֵוּבינֶ ָך ֵוּבין זַ ְר ֲכ ָך ַא ֲח ֶריךָ
ְודֹר ָֹתה ִו ְב ִרית כוֹ ָוה ."'...ברית זו הפעה את אברהה ואביה שו
אחונה חדשה ,שוא נוכדה והיות אחונתה שו עו האנושות אבו

חבני ישראו ,בברית סיני ,ה' עבר ביקש הרבה יותר .הוא
ביקש חהה ,בכצה ,והעיר בו עריבון ועחחוקק יחיד .ברית סיני
עווה וא שבכ חצוות עחו ברית נוח ,וא שחונה עחו הברית כה
אברהה ,אוא שש חאות ושווש כשרה חצוות .בני ישראו נדרשו
חכתה ושוב את החודכוּת ואווהיה בעו תג ותג בחייהה.
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אנו רואיה אפוא עי עעו שתהויך עריתת הבריתות חתקדה,
ען חתרבות בקשותיו שו אווהיה חשותפיו וברית .או בניסוח קצת
אחר :הוא מטיל עליהם אחריות גדלה והולכת.
בברית סיני קרה דבר נוסף שוא קרה קודה וען .ה' חורה
וחשה והודיכ וכה כו טיבה שו הברית ופני עריתתה ,כדי
לבדוק שהעם מסכים .בני ישראו חביכיה הסעחה שווש פכחיה:
ֹאחרוּּ ,עֹו ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר ה' נַ ֲכשֶׂ ה" (שחות
"וַ ַ ּי ֲכנוּ ָעו ָה ָכה יַ ְחדָּ ו וַ ּי ְ
אחרוָּּ ,עו ַה ְ ּד ָב ִריה ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר ה'
יט ,ח); וַ ַ ּי ַכן ָּעו ָה ָכה קוֹ ו ֶא ָחד וַ ּיֹ ְ
ֹאחרוּ,
נַ ֲכ ֶ ׂשה" (שה עד ,ג); "וַ ִ ּי ַ ּקח ֵס ֶפר ַה ְּב ִרית וַ ִ ּי ְק ָרא ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָכה ,וַ ּי ְ
ּעֹו ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר ה' נַ ֲכשֶׂ ה וְ נִ ׁ ְש ָחכ" (שה ,ז).
וראשונה בהיסטוריה אנו פוגשיה פה בתופכה שנתקדשה
בהצהרת הכצחאות האחריקנית ,הוא היא "הסעחת הנשוטיה".
ה' השחיכ את כשרת הדיברות רק ואחר שהכה נתן אות עי הוא
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חסעיה וקבו כויו את דברו .ה' אינו עופה את שוטונו בעוח.
בחכחד הר סיני ,עריתת הברית הפעה וצכד הדדי .שני הצדדיה
נדרשו והסעיה.
תפקידו שו הצד האנושי בברית בין אווהיה ואדה גדו
אפוא בעו פכה .כתה ,בפרשת ניצביה ,חגיכ צכד נוסף ,גדוו,
בתהויך הזה .משה ,ככל הנראה ביוזמתו שלו ,מחדש את
הברית:
יעה,
אש ֶ
יעהָ :ר ׁ ֵ
ַא ֶּתה נִ ָ ּצ ִביה ַה ּיוֹ ה ֻּע ְּו ֶעה ִו ְפנֵ י ה' ֱא־ו ֵֹה ֶ
יעהּ ,עֹו ִא ׁיש יִ ְ ׂש ָר ֵאוַ ,ט ּ ְפ ֶעה,
יעה וְ ׁשֹ ְט ֵר ֶ
יעה ,זִ ְקנֵ ֶ
ׁ ִש ְב ֵט ֶ
ָ
ָ
ָ
יעה וְ ֵג ְרך ֲא ׁ ֶשר ְּב ֶק ֶרב ַח ֲחנֶ יךֵ ,חח ֵֹטב ֵכ ֶציך ַכד ׁשֹ ֵאב
נְ ׁ ֵש ֶ
ָ
ָ
ָ
יחיך — ְו ָכ ְב ְרך ִּב ְב ִרית ה' ֱא־ו ֶֹהיך ְוּב ָא ָותוֹ ֲא ׁ ֶשר ה'
ֵח ֶ
ָ
ָ
ָ
ּ
ּ
ֱא־ו ֶֹהיך ּעֹ ֵרת ִכ ְּחך ַהיוֹ הְ ,ו ַח ַכן ָה ִקיה א ְֹתך ַהיוֹ ה ווֹ ְו ָכה
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וְ הוּא יִ ְהיֶ ה ְּו ָך ֵוא־ו ִֹהיה ַּע ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר ָו ְך וְ ַע ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבכ
ַו ֲאב ֶֹת ָ
וּויַ ֲכקֹב (דבריה עט ,ט-יב).
יך ְו ַא ְב ָר ָהה ְויִ ְצ ָחק ְ
זו הייתה הפכה הראשונה שהברית חודשה ,אך וא הפכה
האחרונה .היא חודשה שוב ושוב — בכרוב יחיו שו יהושכ
(יהושכ עד) ,ואחר עך ביחי יהוידכ (חועיה ב' יא ,יז) ,וביחי
חזקיהו (דברי היחיה ב' עט) וביחי יאשיהו (חועיה א' עג ,א-ג;
דברי היחיה ב' וד ,עט-וג) .אחרי גוות בבו ,כזרא ונחחיה
הקהיוו אספה ואוחית ובה חידשו את הברית שוב (נחחיה ח).
אך הפכה הראשונה הייתה בפרשתנו.
זה קרה חפני שחשה ידכ שזה צריך וקרות .הוא ידכ שחגחת
פניה שו ההיסטוריה שו כה ישראו היא הכברת היוזחה חידי
הקב"ה וידי האדה .או השינוי הזה הוא העין את בני ישראו
ואורך החודש האחרון בחייו .הוא עאיוו אחר :כד כעשיו ה'
הוביו אתעה — בכחוד אש ובכחוד כנן — ואתה הועתה אחריו.
כעשיו הוא חוסר בידיעה את חושעות ההיסטוריה .חכתה והואה
אתה תנהיגו .אה ובבעה יהיה כה ה' ,ה' יהיה כחעה .אינעה יודיה
כוד; אתה בוגריה .ואדה בוגר כדיין יש הוריה ,עפי שיש ויוד,
אבו יחסיו איתה שוניה .אדה בוגר נושא בנטו שו אחריות .אדה
בוגר אינו חחעה שחישהו אחר יכשה את הצכד הראשון.
עאן טחונה חשיבותה ההיסטורית והסיפורית שו פרשת
ניצביה ,זו הניצבת עחכט בסוף התורה ונקראת עחכט בסוף השנה.
היא כוסקת בהתעוננות וקראת התחוה חדשה; וקראת חציאות
שבה אנחנו פוכויה וחכן ה' בחקוה וחעות שיפכו וחכננו.
ַתרגחו זאת וחונחיה אנושייה ותראו עי הדבר יעוו ושנות
את חייעה .ופני שניה רבות ,בתחיות כבודתי ערב קהיוה ,נשאתי
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כיניי וחיוה שו כידוד חאישיות רבנית בעירה .כבדתי קשה,
ניסיתי גישות חדשניות ,חיפשתי דרעיה חדשות וקרב יהודיה
וחורשת אבותיהה .רב צכיר זקוק ותחיעה בזחניה עאוה .הוא
נוטו סיעוניה ,סופג ביקורת בותי־נחנכת ,וחשאביו הרגשייה
חידודויה .חיעיתי וחיעיתי אבו הכידוד וא הגיכ .הדוחייה
העאיבה .היא איעוה את ויבי עחוחצה.

בעו פכה שאתה חוטרדיה חעך שחישהו וא כשה בשביועה
את חה שצריך היה ודכתעה וכשות ,הפעו את החחשבה הזו כו
פיה — וכשו אתה וחכן אותו אדה .או תחעו שהכווה ישתפר.
טוו את היוזחה .הכווה חחעה ועה.

כד שכברה בי עברק התובנה :חה יהיה אה אהפוך את
התרחיש כו פניו? חה אה בחקוה וחעות שהרב פווני יכודד
אותי ,אני אכודד אותו? חה אה אכשה וחכנו את חה שאני חייחו
שהוא יכשה וחכני? זה היה רגכ חשנה־חייה .הוא נסך בי עוחות
שוא הערתי.
התחותי ונסח זאת עעוויה וחייה .או תחעה שישבחו
שבח אחריה .או תחעה שיעבדו אותך :עבד אחריה .או
אותךַּ :
תכחוד ביציכ ותבקר את אוה שכושיה :כשה בכצחך חשהו
שישנה את פני הדבריה וטובה .או תחעה שהכווה ישתנה :התחו
בתהויך בכצחך ,ועך תגייס אויו אחריה .יש חשפט החיוחס
וחהטחה גנדי (הוא חכווה וא אחר אותו 2,אבו בכווה חקביו
ייתען בהחוט שאחר)" :היה אתה כצחך השינוי שאתה רוצה
שיקרה בכווה" .קח את היוזחה.
את זאת כשה חשה בחודש האחרון שו חייו ,בסדרת
הנאוחיה הארועה שאנו חעיריה עספר דבריה ,ובייחוד בטקס
הגדוו שו חידוש־הברית שבפרשתנו .ספר דברים מציין את קץ
ילדותו של עם ישראל .חעאן ואיוך ,היהדות תהיה קריאתו שו
החתנה ואווהיה;
אווהיה ואחריות אנושית .אצונו האחונה איננה ְ
אצונו האחונה היא ההבנה שאווהיה חחעה ונו.

 1אוחנה ,חז"ו דרשו עי בסיני ה' עפה את הברית כו הכה ,ועושונה "עפה כויהה
הר עגיגית" .אך הגחרא שה (שבת פח כ"א) תחהה חיד אה אין הדבר פותח פתח
וכרכור כו סחעות התורה ,וכונה עי הכה חזר וקיבו את התורה חרצונו "ביחי
אחשוורוש" .ואה ען ,השאוה איננה האם ניתנה הסעחה חופשית אוא רק מתי
ניתנה.
 2ראו Brian Morton, “Falser Words Were Never Spoken”, New York Times,
 .29.8.2011הדבריה הקרוביה ביותר ועך שאחר גנדי היו אוה" :אה נועו ושנות
את כצחנו ,הנטיות בכווה ישתנו גה הן .עשאדה חשנה את טבכו שוו ,חשתנה גה
כחדת הכווה עופיו ... .או נחעה וראות חה אחריה כושיה".
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