
 

 

 פרשת נצבים וראש השנה

 להיות חלק מעם ישראל

 בפרשת השבוע אנו נקראים כולנו להתייצב,

 וכותב השפת אמת:

 לפני הקב"ה והעבודה רק לכל פרט לבטל עצמו אל הכלל. היום כולכם כו'. כי הכלל ישראל לעולם עומדין תם נצביםא

בפרשת הקודמת ראינו קללות חמורות למי שלא ישמע לדברי ה', אבל הפרשה פותחת ואומרת: 'אתם נצבים היום כולכם'. 

 וכותב רש"י: 

ורת שבת ארבעים ותשע קללותלמה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ מ

התחיל משה לפייסם אתם נצבים היום הרבה הכעסתם למקום ולא עשה  ,הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו כוהנים,

 .אתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניו

 וממשיך רש"י לבאר:

מקיימין אתכם ומציבין כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם והקללות והיסורין  - היום

 ...אתכם לפניו

 והשאלה עולה מאליה, האם הקללות הם איומים סתמיים? מה כוונת התורה שהיא אומרת, אתם נצבים היום כולכם?

לשפת אמת יש תשובה מופלאה לכך, כולכם, כלל ישראל תמיד יהיה, הבחירה של האדם, היא האם להיות שייך לכלל או לא, 

יד קיימים, כי כלל ישראל הם מעל הבחירה, כלל ישראל זו הבטחה ובריאה אלוקית, שעליה יש ברית אבל כלל ישראל הם תמ

 נצחית שלא תופר.

התפקיד של האדם לקראת ראש השנה הוא לבטל את עצמו אל הכלל, לא להתעניין בעצמו ובצרכיו, אלא להיות כולו בכל 

, שהאומה הישראלית תתחזק בארצה, בדביקות באלוהיה תפילותיו, רצונותיו ומחשבותיו משתוקק שעם ישראל יצליח

 ובתורתה, בכלכלתה, בביטחונה ועוד.

 כפי שכותב הרב קוק:

להעיר על הנהגה גדולה הדרושה לנו ממש בתחילת השנה. והנה צריך לדעת מה היא עבודת הלילה של ראש השנה, והלוא 

אלא אינו דן אותם אלא ביום, בשעה שהם עסוקים במצוות. כשהקב"ה דן את ישראל  :המשפט הוא ביום, כדאמרינן בירושלמי

כי כל אחד  כדי שיהיה כל אחד מצורף אל כלל עם ד'. ,נראה שאנחנו מזרזים את עצמינו להקדים ולהתאחד כולנו בלב אחד

שנזכה דווקא בעשרת ימי תשובה הוא מתקבל בקל, אבל אנו חפצים  –כשהוא לעצמו צריך זכויות גדולות, גם יחיד אימתי 



 

 

 על כן צריך לזה זכות הרבים.  ,להיכתב תיכף ומיד בכתיבה טובה בספר החיים

על כן הדרך המוצלחת שהורונו חז"ל היא להתאחד עם הכלל, כדי שכשנבוא למחר בעזרת ד' יתברך ונהיה מוכנים ליום הדין 

י חובתו בזה שהוא משתתף עם הציבור הגדול והקדוש, כבר תהיה זכות הרבים מסייעת אותנו. ואף על גב שאין אדם יוצא יד

לבדו, וצריך כל אחד לתקן את עצמו בפני עצמו גם כן, אבל זכות גדולה היא ומועילה מֹאד להיות אחר כך בא לתיקון שלו 

 .הפרטי

כלומר עבודתינו בליל ר"ה זה להתאחד עם הכלל, לרצות את טובת הכלל, זה לא קל לשים את טובתי האישית ואת הצלחתי 

 ית בצד, אבל זה מה שנדרש.הפרט

 ממשיך השפת אמת ואומר:

 ההפסק לדבר לא הי הכי אם הי 'שפת אמת תכון לעד'. ו'אתם נצבים'בתורה  תובהוא בכל יום ויום. וגם מאחר שכ 'היום'וזה 

כל הרשעים לחזור בתשובה כי החטא רק במקרה שנפרש מכללות ישראל ולכן יכול לחזור  נאמר זאת בתורה. ומצד זה יכולין

  לשורשו כמאמר לירושת אבותי אני חוזר.

מוזכרת המילה 'היום', כעשרים וילך, -אחת המילים החוזרות ביותר בספר דברים היא המילה 'היום', רק בפרשיות נצבים

 ים.פעמ

יק, אך כאן אין תאריך רק את המילה 'היום', מסביר השפת אמת, היום המוזכר כאן הוא דולאירועים רבים בתורה יש תאריך מ

 הווה ממושך, כל יום ויום, כל יום יכול האדם להצטרף לברית, לשוב אל הכלל.

 והדברים כמובן מזכירים את הזוהר הידוע על האשה השונמית:

י ֹיָשֶבת. ַמאי  י ָאֹנכִּ תֹוְך ַעמִּ ים ַותֹאֶמר בְּ שִּ רְּ תְּ ָלא יִּ חֹודֹוי, וְּ לְּ ַרש ַבר ָנש בִּ פְּ תְּ ָמא, ָלא יִּ ָעלְּ ָיא בְּ יָנא ַתלְּ דִּ ַשֲעָתא דְּ ַרת. ֶאָלא בְּ ָקַאמְּ

תְּ  שְּ אִּ יּנּון דְּ ָמא, אִּ ָעלְּ ָיא בְּ יָנא ַתלְּ דִּ ָנא דְּ מְּ זִּ ָהא בְּ חֹודֹוי, דְּ לְּ עּון ֵביּה בִּ מֹודְּ תְּ שְּ ָלא יִּ ֵעיָלא, וְּ עּון ּולְּ יהּו, ַאף ַעל ַגב מֹודְּ חֹוַדיְּ לְּ ין בִּ ימִּ שִּ רְּ

ֵבין עַ  ָשא מִּ ָפרְּ תְּ אִּ יש, לְּ ינִּ אִּ ָבֵעי ֵליּה לְּ ַעל ָדא, ָלא לִּ יָתא. וְּ מִּ ַקדְּ ָסן בְּ ָתפְּ יּנּון אִּ יּנּון, אִּ ין אִּ ַזָכאִּ ָשא דְּ קּודְּ ָנא ַרֲחֵמי דְּ מְּ ָכל זִּ בְּ ָעַלם, דִּ ָמא לְּ

הּו כְּ  יְך הּוא ַעל ַעָמא כֻּלְּ רִּ ָלא בְּ י ֹיָשֶבת, וְּ י ָאֹנכִּ תֹוְך ַעמִּ ָרה, בְּ יֵני ַכְך ָאמְּ גִּ ַחד. ולא לבעי ליה לאיניש לאתפרש מן עמא לעלם ּובְּ

ָנא ַעד יֹוָמא ֵדין ָעֵבדְּ ָמה דְּ יהּו, כְּ ַּניְּ ָשא מִּ ָפרְּ תְּ אִּ ֵעיָנא לְּ  .בְּ

 

 :תרגום

ָר  י ֹיָשֶבת. ָמה ָאמְּ י ָאֹנכִּ תֹוְך ַעמִּ ָשָעהה? אֶ ַותֹאֶמר בְּ לֹא  ָלא בְּ ָלה וְּ ַמעְּ ֶיה ָרשּום לְּ הְּ לֹא יִּ ַבדֹו, וְּ ָפֵרד ָאָדם לְּ ין ָתלּוי ָבעֹוָלם, ֶשלֹא יִּ ֶשַהדִּ

ירּו אֹותֹו לְּ  ַמןַיכִּ זְּ ַבָדם  ַבדֹו, ֶשֲהֵרי בִּ ים לְּ נֹוָדעִּ ים וְּ שּומִּ ין ָתלּוי ָבעֹוָלם, אֹוָתם ֶשרְּ ים ַאף ַעל ַגב ֶשֵהם צַ  -ֶשַהדִּ ָפסִּ תְּ ים, ֵהם נִּ יקִּ דִּ

ַמן ַרֲחֵמי ַהָקדֹוש ָברּוְך הּו ָכל זְּ עֹוָלם, ֶשבְּ ן ָהָעם לְּ ָפֵרד מִּ הִּ יְך ָלָאָדם לְּ ַעל ָכְך לֹא ָצרִּ אשֹוָנה. וְּ ֶאָחדָברִּ ין צריך וא, א ַעל ָהָעם כָֻּלם כְּ

י , האדם לפרש מן העם לעולם י ָאֹנכִּ תֹוְך ַעמִּ ָרה בְּ ָלֵכן ָאמְּ י ַעד ַהּיֹום ַהֶזהוְּ יתִּ מֹו ֶשָעשִּ ָפֵרד ֵמֶהם, כְּ הִּ לֹא רֹוָצה לְּ  .יָשֶבת, וְּ



 

 

 האשה השונמית הבינה היטב שכדי לצאת מן הדין הפרטי והאישי צריך להיכנס לתוך כלל ישראל.

 ונסיים בדבריו של מו"ר הגר"א מלמד, מגדולי פוסקי דורנו שכתב:

נו בשנה הבאה, להקדיש את כל יום הדין לתפילות פרטיות על פרנסה ובריאות וכל שאר יכולים היינו מרוב דאגה על עתיד חיי

הדברים שאדם טרוד בהשגתם כל השנה. אולם זוהי סגולתם המיוחדת של ישראל, שרצונם העמוק ביותר, שתתגלה מלכותו 

דולה ונוראה זו בחר עם ישראל, החל יתברך, והעולם כולו יתוקן וייגאל, ואפילו אם לשם כך יצטרכו לסבול ייסורים. בדרך ג

מאבות העולם שקיבלו על עצמם להאמין בה' אל מול כל עובדי האלילים שמסביבם, ועד הגלות הארוכה, שלמרות כל הסבל 

 .י-שבה, בחר עם ישראל שלא להתבולל בעמים ולהמשיך לשאת את דגל האמונה והתורה, כדי לתקן עולם במלכות שד

רם ועוסקים בכבודו וגילוי מלכותו, אומר הקב"ה למלאכים: ראו בני חביבי, שמניחים צערם ועוסקים וכשישראל מניחים את צע

בכבודי )זוהר ח"ג כב, א(. ובכך מסתתמות טענותיו של השטן שרוצה לבטל את ישראל מהעולם, וישראל זוכים לשנה חדשה 

לינו בראש השנה את מלכותו, כך נזכה יותר לשנה שבה יתקדמו עוד צעד לקראת התיקון והגאולה. ככל שנזכה יותר לקבל ע

 .טובה ומבורכת

 יהי רצון שנזכה לכוון את כל תפילתנו ורצוננו אל ענייני הכלל ומתוך כך בטוח שיגזרו עלינו גזירות טובות!

 

 


