
 חברים יקרים,

 פרשת ניצבים מתרחשת ביום האחרון לחייו של משה. לפני שקיעת החמה הוא יעלה להר נבו, ישקיף
  אל מרחבי האינסוף של הארץ המובטחת, וימות בנשיקה.

 רגע לפני הפרידה, משה מכנס את כל העם - גברים, נשים וטף, ללא כל מחיצה - וכורת ברית שנייה
 בינם לבין…

 לבין?

 לבין הנצח!

 כי על ערש דווי משה יודע, שמה שאנו מכנים ה"חיים", הם רק קצה קצהו של הקרחון של החיים
 באמת. ומי שמפנים את זה לא מת לעולם.

  (דברים כ"ט: ט'-י"ד): "ַאֶּתם ִנָּצִבים  ַהּיֹום  ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם... ְלָעְבְרָך  ִּבְבִרית  ה' ֱאלֶֹהיָך ּוְבָאָלתֹו
 ֲאֶׁשר ה' ֱאלֶֹהיָך ּכֵֹרת ִעְּמָך  ַהּיֹום .  ְלַמַען ָהִקים אְֹתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְהֶיה-ְּלָך ֵלאלִֹהים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר-ָלְך
 ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך, ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב.  ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם  ָאנִֹכי  ּכֵֹרת ֶאת- ַהְּבִרית  ַהּזֹאת ְוֶאת

 ָהָאָלה ַהּזֹאת.  ִּכי ֶאת-ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד  ַהּיֹום  ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו  ַהּיֹום ."

  מי הוא זה "אשר איננו פה עמנו היום" ובכל זאת חתום על הברית הזאת?

 רוב הפרשנים מסכימים שהברית המחודשת של ספר דברים איננה רק עם בני ישראל שעל סף
 הכניסה לארץ, אלא אם כל מי שעתיד להיוולד לעם הזה או להצטרף אליו. לכן, הברית של פרשת

 ניצבים, להבדיל מהבריתות האחרות המוזכרות בתורה, שייכת למימד ה"על-זמן". היא שייכת לנצח.
  והפרדוקס הוא, שהמילה שמבטאת יותר מכל את הנצח בפרשה שלנו היא: "היום"!

 המילים "ברית" ו"היום" הן מילות המפתח בציטוט שלמעלה. "היום" נשמע כיחידה מוגדרת בזמן.
 אבל הוא לא. הוא הרי איננו נחלת העבר וגם לא העתיד. הוא שייך להווה, ובעומק הדברים, ההווה

 אינו שייך למימד הזמן, בו קיימים רק עבר ועתיד. לראייה, אנו קוראים את הפסקה הזו כל שנה
 מחדש, וה-"היום" הזה לעולם לא ישתנה. כל פעם הוא קורה… ממש היום. קורה מחדש.

 [הערה מאוד אישית: אמי היקרה, שעושה עבורי הגהה על הדרשה כל שבוע, שלחה לי את ההערה
 הבאה: "בלשונות רבות יש שלושה זמנים: עבר הווה ועתיד. בשפה העברית יש רק שני זמנים: עבר

 ועתיד. אין הווה, ההווה הוא "בינוני", כך הוא נקרא. והוא נוהג לא כפועל אלא כשם עצם: השומר,
 למשל, הוא האיש ששומר… גם נטיית הפועל ב"הווה" שונה מהנטיות בעבר ובעתיד. בהווה אין גוף

 ראשון שני ושלישי, יש רק יחיד יחידה רבים ורבות. שבת שלום. אוהבת (גם כפועל וגם כשם עצם...),
 אמא"].

 לכן, בפרשת ניצבים, משה מזמין אותנו להתייצב, ולכרות ברית עם ההווה הנצחי.

 "ניצבים" הינו ביטוי לנוכחות: הנה אני, אני כאן! או כפי שאני מרבה לצטט בדרשות שלי, "ניצבים"
  היא מילה נרדפת ל"הנני".

 בעוד האדם לפעמים נוכח ולפעמים לא, אלוהים תמיד נוכח. למעשה, הוא רק נוכח. מכיוון שאנחנו
 לא, אז אלוהים צריך לקבל את תשומת לבנו החמקמקה. בכל מקום בתורה, כשאלוהים מבקש



 מאיתנו לשים לב לנוכחותו, הוא מתגלה במילה "אנכי": "אנכי ה' אלהיך". זה הדיבר הראשון מתוך
  עשרת הדיברות.

 דרוש חסידי נפלא, טוען, שכל מה שאלוהים באמת אמר על הר סיני, היה "אנכי" - ה"הנני" האלוהי.
 כל השאר - עשרת הדברות, ובעצם התורה כלה - היה מובלע בתוך ה"אנכי". ברמה המטאפורית,

 ניתן לדמות את זה לזרע ולביצית, שבתוכם מובלע מידע גנטי (ואולי גם אחר?) ואשר ממנו יצא אדם
 שלם. לאדם השלם הזה יש הרבה אפשרויות - יש שיאמרו אינסוף אפשרויות. ולראייה, לא כל גן יבוא

  לידי ביטוי (חפשו "אפי-גנטיקה" בגוגל).

 גדולתו של משה כנביא - ולכן הוא היה גדול הנביאים - הייתה ביכולתו לשמוע את אינסוף
 האפשרויות הגלומות בתוך מילה אחת בודדת: "אנכי". לכן, אומרים לנו חז"ל, שמשה קיבל בסיני גם

 את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה - אותה תורה שממשיכה להתגלות לנו גם היום. כן,
  משה כבר שמע אותה - את כולה - מובלעת בתוך המילה "אנכי".

 על פי חז"ל, כל חידוש שהאדם אי פעם "יגלה", הוא בעצם הבנה של עוד משהו שהיה מוטמע כבר
 בתוך המילה "אנכי", שנאמרה בהר סיני - היא הברית הראשונה -  והיא נאמרת שוב בפרשה שלנו -

  שהיא הברית השנייה.

  ההבנה הזאת היא המפתח ליכולת ההתחדשות, ולכן פרשת ניצבים תמיד מגיעה לפני ראש השנה.

 בעוד שמרחב הזמן הוא אופקי - הרצף שנע בין עבר לעתיד - הכיווניות של "אנכי" היא כמובן...
 אנכית. היא מתרחשת כאן, עכשיו, היום. אלוהי ישראל הוא ה"על זמן", הוא אינו כבול למימד הזמן.

 הוא המציא את הזמן, אבל לא נכבל בשלשלאותיו.

 ואנחנו, ערב ראש השנה, נקראים לעצור את הטירוף של המסע במרחב הזמן, ולהתייצב, "להתנכח",
 להיות. כאן, עכשיו, היום. ולהשתחרר שוב, ושוב, ושוב מכבלי הזמן.

  זו הברית שמשה מזמין אותנו אליה.

  אבל איך נכנסים אל הברית הזאת, ואיך משתחררים מכבלי הזמן?

 אין הוקוס פוקוס. אין תוסף מזון ואין תרופה פסיכיאטרית שתעשה את העבודה בשבילנו (למרות ש -
  LSD, כך אומרים, עושה עבודה לא רעה בכלל…).

 רק הבנה עמוקה שתוביל לשינוי תודעתי עמוק יאפשרו לנו באמת לבוא בברית הזאת עם בוראנו.
 ואולי בשביל זה, ולקראת הברית הזאת, התפתח באדם הקורטקס הקדמי, החדש. אלא שהוא רק

 עכשיו לומד להשתמש בו. וזה לוקח הרבה זמן. הוא עדיין מבזבז את החומר האפור שלו כדי להבין
 את מימד הזמן - להבין בעצם את הכלא שהוא נתון בו. אבל הוא מתחיל כעת לנצל את יכולותיו כדי

  לצאת מהכלא, ממצרים, מבית עבדים, ולהתחבר אל מימד העל-זמן, מימד האינסוף.

 השינוי התודעתי איננו קשה בכלל, הוא פשוט זר לחלוטין לתרבות המחשבתית של החברה האנושית
 שכבולה למימד הזמן. יש סיכוי שבעוד דור או שניים זה יהיה גלוי לכל.

 ולכן, כל שנה - ובעצם כל יום, כל "היום" - אנחנו נקראים לצאת ממצרים, שוב, ולהתייצב מול "ה'
 אלהיכם", אלוהי ההווה, זה שאומר, ושב ואומר: "אנכי ה'".



 תזכורת: אברהם , העברי הראשון, היה הראשון לומר "הנני". הוא הראשון להדהד את ה"אנכי"
 האלוהי ולכרות עמה ברית ("ברית בין הבתרים"). ואז יעקב ובניו ירדו למצרים, שקעו במיצרי הזמן,

 והברית שבין ה"הנני" וה"אנכי" נשתכחה. ארבע מאות שנה מאוחר יותר משה גילה את הברית
 מחדש, בסנה הבוער, כשאלוהים מתגלה אליו כ-"י.ה.ו.ה", אלוהי ה"על זמן". עם הגילוי הזה הוא

 מחלץ את עם ישראל ממיצרי הזמן - ממצרים - ומביא אותם אל הר האלוהים לחדש את בריתו של
 אברהם אבינו, ברית ה"הנני" וה"אנכי". חלפו להן עוד ארבעים שנה, והשבוע צאצאי העם ההוא -

  בשלים, בוגרים ומודעים - מתייצבים, וכורתים מחדש את ברית ה"הנני" וה"אנכי".

 להתייצב מול האינסוף ולהיזכר בברית החמקמקה הזאת, היא הדרך הראויה ביותר לסיים את חודש
 אלול, לסיים את שנת תשע"ח.

  שבת שלום ושנה טובה!

  אלישע


