
 

 

וילך-נצבים תיופרשדברי תורה ל  

שילה-אסנת ברוורמןמאת   

 

 

 

ים ִבִ֤ ם נִצָּ  ַאת ֶּ֨

ים ַהּיֹו֙ם )ט(  ִבִ֤ ם נִצָּ ם ַאת ֶּ֨ כ ֶ֔ לְּ יש יְִשָרֵאֵֽל:כֻּ ל ִאִ֥ ֵֹ֖ ם כ ְטֵריֶכֶ֔ ָֹ֣ ם זְִקנֵיֶכ֙ם ְוש ם ִשְבֵטיֶכֶ֗ ם ָראֵשיֶכָ֣ ק ֱאֹלֵהיֶכֶ֑ י יְקָֹוָ֣ ם ִלְפֵנֵ֖  )י( ַטְפֶכָ֣

ב ֵמיֶמֵֽיך: ד שֵֹאִ֥ יך ַעֵ֖ ב ֵעֶצֶ֔ ֶרב ַמֲחֶנֶ֑יך ֵמחֵֹטָ֣ ר ְבֶקָ֣ ְרךֶ֔ ֲאֶשֵ֖ ם ְוֵגָ֣ ק  נְֵשיֶכֶ֔ ֹו ֲאֶש֙ר יְקָֹוָ֣ יך ּוְבָאָלתֶ֑ ית יְקָֹוִ֥ק ֱאֹלֶהֵ֖ )יא( ְלָעְבְרךֶ֗ ִבְבִרִ֛

ת ִעְמךֵ֖ ַהיֵֹֽום: יך כֵֹרִ֥ ֹום׀ ֜לֹו לְ  ֱאֹלֶהֶ֔ ים־אְֹתךָ֩ ַהיּ֨ ַען ָהִקֵֽ ר נְִשַב֙ע )יב( ְלַמָ֣ ְך ְוַכֲאֶש֤ ר ִדֶבר־ָלֶ֑ ים ַכֲאֶשֵ֖ ֵֽאֹלִהֶ֔ ְֵֽהיֶה־ְל֙ך ֵל ם ְו֤הּוא ִי ָעֶ֗

ב: ֵֹֽ ק ּוְֵֽליֲַעק ם ְליְִצָחֵ֖ יך ְלַאְבָרָהִ֥ ֵֹֽאת:    ַלֲאבֶֹתֶ֔ ה ַהז את ְוֶאת־ָהָאָלֵ֖ ֶֹ֔ ית ַהז י כֵֹר֙ת ֶאת־ַהְבִרָ֣ ם ָאנִֹכֶ֗ ם ְלַבְדֶכֶ֑ א ִאְתֶכֵ֖ )יד( ִכיָ֩  )יג( ְוֹלִ֥

נּו ה ִעָמִ֥ ֵֹ֖ ר ֵאיֶנִּ֛נּו פ ת ֲאֶשִ֥ ינּו ְוֵאּ֨ ק ֱאֹלֵהֶ֑ י יְקָֹוָ֣ ֹום ִלְפֵנֵ֖ ד ַהיֶ֔ נּ֙ו עֵֹמָ֣ ה ִעָמ֙ ֶֹ֗ ר יְֶש֜נֹו פ  דברים פרק כט      ַהיֵֹֽום:ֶאת־ֲאֶשּ֨

 

 נצבים .

 כמה חזק . כמה זקוף. כמה בוטח . 

ילדיות אך  ,, לא יציב , ופתאום עומד על שתי רגליים לנגד עיני אני רואה ילד קטן שלא מזמן עמד על רגליו נאחז , מדדה 

 זקוף ובטוח .  ,איתנות



 

 

שומע את דוד ,ו, 1נצב על הסולםבחלומו רואה אותו יעקב . הקב"ה ראש לכל , כלפי השורש י.צ.ב מופיע רבות במקרא . 

  4 .כמו נד נוזלים גם מים  נצבים ,ובגערתו, 3הציב גבולות עמים ברצותו  2נצב בשמים . דברו 

 ... "מעייפות , מפחד , ממאמץ .נכפפותויציבותו של האדם , לעומת זאת , איננה מובנת מאליה . פעמים שהרגליים ניגפות 

ּום יף ָלקֵֽ ב ֹלא־יֹוִסִ֥ ַכֶ֗ ר ָשָׁ֝    5". ַוֲאֶשִ֥

יַחּיֵּהּו " הּו ִו ִֽ֭ ֵ֣ רֵּ מְּ ק׀ יִשְּ ִ֤ ׂש ,מרגיע דוד. " "יְּקֹוָּ ר  ֵ֣ ּנּו ַעל־ע  ד  עָּ סְּ שְּ יִִֽ֭ ל־ִמִ֝ י כָּ ָ֑ וָּ י ֹודְּ לְּ חָּ תָּ בְּ כְּ ַפַ֥ ֗בֹו הָּ נִי וַ "והבקשה  ," כָּ ַ֥ ּנֵּ נִחָּ ֵ֦ " י ֲהִקימֵּ

לָּ י:"מתקיימת :  י עָּ יַע אֹיְִּבֵ֣ א־יִָּרִ֖ י ל  י ִכִ֤ תָּ ִבָ֑ צְּ ַפֵ֣ ִתי ִכ י־חָּ ַדעְּ את יִָּֽ֭ ֵֹ֣ ז יָךַוֲאנִ֗  בְּ ֵ֣ נ  פָּ נִי לְּ ִ֖ י ַוַתִציבֵּ תָּ ִבָ֑ כְּ ַמֵ֣ ִמי תָּ תֻּ עֹולָּ ם י בְִּֽ֭  .3 לְּ

ים : " וכך אנו מובטחים ערב הכניסה לארץ  ִמִ֖ ים ַוֲעצֻּ ם ּגְּדִֹלַ֥ ם ּגֹויִֶ֔ ֵ֣ ת  ם ִו יִרשְּ ָ֑ נֵּיכ  ה ִמִלפְּ ל  ִ֖ אֵּ ת־כָּל־ַהּגֹוִיַ֥ם הָּ ָ֛ק א  יש יְּקֹוָּ הֹוִרִ֧ וְּ

ַהלְּ  ר וְּ בֶָּּ֨ ָ֑ה ִמן־ַהִמדְּ י  ם יִהְּ ֵ֣ כ  ֹו לָּ ם בִ֖ ָ֛ כ  ְך ַכ ף־ַרגְּלְּ ִֹ֧ ר ר ִתדְּ ֗קֹום ֲאש ֶּ֨ ה ִמכ  ם: כָּל־ַהמָּ ִ֖ י  ֹון יִהְּ ֵ֣ם הָּ ַאֲחרֶ֔ ַע֙ד ַהּיָּ ת וְּ רָּ֗ ר נְַּהר־פְּ ֵ֣ ֜נֹון ִמן־ ַהּנָּהָּ בָּ

י כָּל־הָּ  ִ֤ נֵּ ם ַעל־פְּ יכ ֗ הֵּ ק ֱאל  ֵ֣ ן׀ יְּקֹוָּ ֵ֣ ם יִתֵּ ֹוַרֲאכ ֜ ם ּומ  כ ֶּ֨ דְּ ם ַפחְּ ָ֑ נֵּיכ  יש ִבפְּ ב ִאִ֖ ַ֥ יַצֵּ כ  ם: לא־יִתְּ לְּ ר ּגְּבֻּ ַ֥ ר ִדב  ִ֖ ּה ַכֲאש  כּו־בֶָּ֔ רְּ ר ִתדְּ ֵ֣ ֙ץ ֲאש  ר  אָּ֙

כ     .6 "ם:לָּ

 לא יתיצב איש בפניכם , כי ה' נצב על הסולם . 

, קורא משה לעם "התייצבו" עונשו של הנחש היה קיצוץ רגליים . ההולך בדרכי ה' מוזמן לעמוד שתי רגליים יציבות . 

ק :" 7המבועת ממרכבות פרעה  ת יְּקֹוֶָּ֔ ת־יְּשּוַעֵ֣ אּ֙ו א  ֗בּו ּורְּ יַצְּ אּוּ֒ ִה תְּ ֹום ַאל־ִתירָּ ם ַהּיָ֑ ִ֖ כ  ה לָּ ַ֥ ר־יֲַעׂש  " . אם אין בכם כח , ֲאש 

ּון" ם ַתֲחִרש  ִ֖ ַאת  ם וְּ ָ֑ כ  ם לָּ ֵ֣ חֵּ ק יִלָּ ִ֖  התייצבו וראו.אך אל תיראו.  ", יְּקֹוָּ

* 

 . את מוצא )ל'( ]ק'[ קללות חסר ב' אמר משה"פעמים שדווקא הקושי והייסורים הם שמעמידים את האדם על רגליו . 

 דרך קשתו ויציבני, וכה"א )דברים כ"ט ט'( לומר שהיסורין מעמידין אותן  אתם נצבים לישראל וכתב אחריהם

 .8 )איכה ג' י"ב( אחר שדרך קשתו ויציבני, ואומר אשר יאהב ה' יוכיח )משלי ג' י"ב(

והאחות  10,במלחמה אל מול עמלק נצב משה על ראש הגבעה וידיו מורמות אל על  9אלומתו של יוסף קמה וגם נצבה 

ֹו" ,מסורה מתייצבת , ועוד איך ה ה ל  ִ֖ ׂש  ה ַמה־ּיֵּעָּ עָָּ֕ דֵּ   12ותתצב ..  11" לְּ

                                                           
         בראשית פרק כח פסוק יב   1
 תהלים פרק קיט פסוק פט 2
 דברים פרק לב פסוק ח  3

 שמות פרק טו פסוק ח 4
 מ"אפרקתהילים  5
  כה -דברים פרק יא פסוקים  כג  6

 שמות פרק יד פסוק יג :   7
   [78בראשית רבתי פרשת וירא ]המתחיל בעמוד  8

 בראשית פרק לז פסוק ז    9

 ט שמות פרק יז פסוק 10
 שמות פרק ב פסוק ד 11
 גם מבלי להיות מחכמי הלשון ,א"א שלא לשמוע את העוצמה , הקביעות והנחישות שב"ותתצב". סלע .  12



 

 

הָּ ר "ההר כגיגית :  ו שלבתחתית למרות הפחד מעמד הר סיני . עם החרדה העצומה , כמה נפלא ית הָּ ִתַ֥ ַתחְּ ּו בְּ בִ֖ יַצְּ  . 13" ַוִּי תְּ

 . עת לזקוף...עת לכרוע... 14דתן ואבירם המתייצבים פתח אהלם  כמה טרגיים

* 

בסיני . באהל מועד ובערבות מואב ,ובכולן כתיב יציבה: בסיני,"  15 אומר המדרש,  "בשלשה מקומות נתנה תורה"

 בערבות מואבשנאמר ונצבו איש פתח אהלו )שם /שמות/ ל"ג(,  באהל מועדשנאמר ויתיצבו בתחתית ההר )שמות י"ט(, 

 שנאמר אתם נצבים היום )דברים כ"ט(. 

 התורה מעמדת את האדם על רגליו . 

עד שלא נברא העולם, שנאמר זכור עדתך קנית קדם )תהלים  היו. " 16" ישראל היו וגם עתידין להיות" .היום, ולעולם 

שנאמר והיו לי )נאום ה' אלהים( (, ועתידין להיות, )דברים כט טוהן עכשיו, שנאמר אתם נצבים היום כלכם עד ב(, 

 17...()מלאכי ג יז  ]אמר ה' צבאות[ ליום אשר אני עושה סגלה

* 

אּוּ֒  "המסע שהתחיל בארבעים שנות מדבר מגיעות אל סיומן .  ֗בּו, ַאל־ִתירָּ יַצְּ הָּ רַוִּי   "  ועבר דרך" ִה תְּ ית הָּ ִתַ֥ ַתחְּ ּו בְּ בִ֖ יַצְּ  תְּ

ים ַהּיֹו֙ם  "מסתיים ב, ִבִ֤ ם נִצָּ םַאת ֶּ֨ כ ֶ֔ לְּ  ". כֻּ

אֵּ ל:."  לכםוכ רָּ יש יִׂשְּ ל ִאַ֥ ִֹ֖ ם כ יכ ֶ֔ רֵּ טְּ ֵֹ֣ ש ֙ם וְּ נֵּיכ  ם זִקְּ יכ ֗ טֵּ ם ִשבְּ ֵ֣ יכ  אשֵּ ד  רָּ יָך ַעִ֖ צ ֶ֔ ב עֵּ ֵ֣ חֹטֵּ יָך מֵּ ָ֑ ב ַמֲחנ  ר  ֵ֣ ק  ר בְּ ִ֖ ָךֶ֔ ֲאש  רְּ ֵ֣ גֵּ ם וְּ יכ ֶ֔ ם נְּשֵּ ֵ֣ כ  ַטפְּ

ימ  יָך ב מֵּ ַ֥  .18..." מלמד שלא היו בהן חגריםמכלל שנ' אתם נצבים "  " .שֹאֵּ

 

 צלחה! רק לפני רגע נעמד , ועכשיו הוא רץ . דרך. נציב מלחלא לא עמידה של שיתוק וקפאון .. ואחרי נצבים , וילך

 

 

 שנה טובה , אסנת 
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