לפרשת ניצבים – תשע"ב
הדבר בידינו
איילת סקסטין
לא במקרה נקבעה קריאתה של פרשת ניצבים בסמיכות לראש השנה .אנו שומעים בה מפי
משה רבנו על כוחה של התשובה:
ְהוֹת ְיר ה'
וֹתתיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם .ו ִ
ית אֶ ת-כָּלִ -מצְ ָ
ְשׁמַ ְﬠ ָתּ ְבּקוֹל ה' וְﬠָ ִשׂ ָ
"וְאַ ָתּה ָתשׁוּב ו ָ
וּב ְפ ִרי אַ ְדמָ ְת ְלטֹ בָ ה .כִּ י יָשׁוּב ה' לָ שׂוּשׂ
וּב ְפ ִרי ְבהֶ ְמ ְתּ ִ
ִ
ֲשׂה י ֶָד ִ ,בּ ְפ ִרי ִב ְטנְ
אֱ הֶ י ְבּכֹל מַ ﬠ ֵ
ֹתי  .כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל ה' אֱ הֶ י ִל ְשׁמֹר ִמצְ וֹ ָָתיו וְחֻ קֹּ ָתיו הַ כְּ תוּבָ ה
ﬠָ לֶ י ְלטוֹב כַּאֲ ֶשׁרָ -שׂשׂ ﬠַ ל-אֲ ב ֶ
וּבכָל-נ ְַפ ֶשׁ ) ".דברים ל:ח-י(
תּוֹרה הַ זֶּ ה .כִּ י ָתשׁוּב אֶ ל-ה' אֱ הֶ י ְבּכָלְ -לבָ ְב ְ
ְבּסֵ פֶ ר הַ ָ
לאחר שמנבא משה )בפרק כ"ט( על התגשמותן של הקללות שאותן שמענו בפרשת כי-תבוא,
הוא מבהיר כי אין זה סוף הדרך .לא מכת גורל יש כאן ,אלא אפשר לתקן את המצב ,גם
כשהכול נראה אבוד .אולם דבר זה תלוי בנו .הצעד הראשון צריך להיות שלנו :קודם כול
"ואתה תשוב" ,ואחר כך יבואו צעדי גומלין מעם ה'.
ולא זו בלבד שהדבר נתון בידינו ,בידי האדם ולא בידי שמים ,אלא שהוא אף נתון לאחריותו
של כל אחד ואחד .במעבר מפרק כ"ט לפרק ל' ישנו גם מעבר מלשון רבים ללשון יחיד:
"ושבת עד-ה' אלהיך"" ,ואתה תשוב"" ,כי תשמע בקול ה' אלהיך" ועוד.
על סף הכניסה לארץ ,מסביר משה לעם עוד פן של המציאות החדשה שאליה הם נכנסים:
כשם שמעתה יחדלו להיות מובלים בדרך נס ,לקבל מים מבאר פלאית ,להיזון ממזון שמימי,
ויתחילו לקיים חיים עצמאיים ,כך עליהם לממש את העצמאות הזו גם בחייהם הרוחניים ,כעם
וכפרטים.
את המסר הזה מבטא משה במלים ברורות ,באחד הנאומים הרהוטים ביותר בתנ"ך .שלא
כנביאים אחרים ,המדברים לעיתים קרובות במשלים ,ברמזים ,בעקיצות סרקסטיות ,בלעג או
בתחנונים ,משה אומר דברים כהווייתם ,שווים לכל נפש ,נהירים כל כך עד שגם היום מסוגל
דובר העברית הממוצע לקרוא ולהבין אותם כמעט כאילו נכתבו כאן ועכשיו .ואין זאת משום
שמשה אינו מסוגל להתפייט – בפרשת האזינו ובפרשת וזאת הברכה נגלים בפנינו כישוריו
המליציים בכל תפארתם.
אולם כאן שם הקב"ה בפיו דברים פשוטים וברורים ,ואין איש יכול לומר כי לא הבין מה נדרש
ממנו" :כִּ י הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת ,אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם ,ל ֹא-נִ ְפלֵ את ִהוא ִמ ְמּ ְ ,ול ֹא ְרחֹ ָקה ִהוא .ל ֹא
ֲשׂ ָנּה' .וְל ֹא-מֵ ﬠֵ בֶ ר
'מי ַיﬠֲלֶ ה-לָּ נוּ הַ ָשּׁ ַמיְמָ ה ְוי ִָקּחֶ הָ לָּ נוְּ ,וי ְַשׁ ִמﬠֵ נוּ אֹ ָתהְּ ,ו ַנﬠ ֶ
בַ ָשּׁמַ יִם ִהוא ,לֵ אמֹרִ ,
ֲשׂנָּה' .כִּ יָ -קרוֹב אֵ לֶ י
'מי ַיﬠֲבָ ר-לָ נוּ אֶ ל-ﬠֵ בֶ ר הַ יָּם ְוי ִָקּחֶ הָ לָּ נוְּ ,וי ְַשׁ ִמﬠֵ נוּ אֹ ָתהְּ ,ו ַנﬠ ֶ
לַ יָּם ִהוא ,לֵ אמֹרִ ,
וּב ְלבָ ְב  ,לַ ֲﬠשֹׂתוֹ" )דברים ל:יא-יד(
הַ ָדּבָ ר ְמאֹ דְ ,בּ ִפי ִ
זה המסר הניתן לנו עם התקרבנו לחתימת התורה :הנה התורה ,כעת היא שלכם ,קומו ועשו.
וזה המסר הגלום בקביעת פרשה זו על סף הכניסה לשנה החדשה :בידינו התשובה ,בידינו
לשפר את מעשינו וכתוצאה מכך את מנת חלקנו ,כל אחד כאחראי לעצמו וכאחראי לעם כולו.

