
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 קשה לכתוב דרשות על ספר דברים. כל פרשה היא כמו "התורה כולה על רגל אחת", ופרשת ניצבים יותר
 מכולן, שהרי בפרשת ניצבים עם ישראל כורת ברית שנייה עם הבורא, בזמן הווה (ַאֶּתם ִנָּצִבים  ַהּיֹום ) -

 הפרשה הזאת מקבילה למעשה למעמד הר סיני. לא פחות.
 

 והברית הזאת איננה רק עם הגברים, כפי שהיה מקובל, והיא אפילו לא רק עם אלה שנוכחים שם, אלא עם כל
 עם ישראל, ולדעתי עם כל בני האדם, בהווה ובעתיד. כן, גם אנחנו בברית הזאת: ָראֵׁשיֶכם, ִׁשְבֵטיֶכם, ִזְקֵניֶכם

 ְוֹׁשְטֵריֶכם - ֹּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל. ַטְּפֶכם, ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך... ְוֹלא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם… ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו
 ֹּפה ִעָּמנּו ֹעֵמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום  (דברים כ"ט, ט-י"ד).

 
 המילה "ברית" קצת מתעתעת… שהרי הבחירה שלנו כאן מאוד מצומצמת. התוכן של הברית הוכתבה לנו

  מלמעלה, התנאים של הברית אינם ניתנים למשא ומתן, לנו נותר רק… לחתום.
 

 כלומר, אפשר לא לחתום, אבל אז, כמו הנביא יונה, שמנסה לברוח מהשליחות האוניברסלית שנכפתה עליו,
 השליחות רודפת אותו עד למצולות הים, כך גם אנחנו - אנחנו יכולים לברוח. אבל הברית הזאת לא הולכת

 לשום מקום. היא תרדוף אותנו עד למצולות, או עד שנתמסר לה.
 

 אבל כמו יונה, גם אנחנו ניסינו וממשיכים לנסות - כל יום ויום - לברוח מהברית שנכפתה עלינו. ...ִּכי ִּבְׁשִררּות
 ִלִּבי ֵאֵלְך…  (דברים, כ"ט, י"ח). אנחנו מנסים ללכת בשרירות ליבנו, אבל כשם שלא ניתן לברוח מחוקי הטבע

  ולא ניתן למרוד בכוח הכבידה, אנחנו מגלים כל פעם מחדש שמהברית הזאת איש עוד לא הצליח לברוח.
 

 והברית הזאת פשוטה מאוד מאוד - כמו חוקי הטבע וכוח הכבידה - פשוטה, בסיסית, ובעיקר, קרובה.
  

 ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֹלא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך ְוֹלא ְרֹחָקה ִהוא. ֹלא ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי
 ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה. ְוֹלא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעבׇר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים

 ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה. ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹׂשתֹו  (דברים ל', י"א-י"ד).
 

 את הפסקה הזאת חבריי לכיתה ואני דיקלמנו בפני מאות אנשים, בטקס בר המצווה שלנו, בקיבוץ שבו נולדתי
 וגדלתי. לא הבנתי אז מילה ממה שקראתי. אבל, הנה, חלפו 42 שנים, והמילים הללו הן נר לרגלי, מאירות את

  דרכי בעולם כל יום מחדש.
  

 ְרֵאה, ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע… ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת
 ָהָאֶרץ ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה, ַאָּתה ְוַזְרֶעךָ  (דברים ל', ט"ו

 ו-י"ט).
 

  נו, ראה! יש לנו, מסתבר, בכל זאת חופש בחירה: לבחור בין חיים וברכה, לבין מוות וקללה.
 



 כל תרי"ג המצוות המוכרות לנו היום (שאותן משה רבנו לא הכיר, לפחות לא במודע!), הן הניסיון של חכמינו
 לכל אורך הדורות - מימי המשנה ועד לימינו אלה - לעזור לנו להפוך את החזון של התורה, של "חיים וברכה",

  לרשימה מיטיבה של עשה ולא תעשה, לסייע בידינו להפוך את מסע חיינו הכפוי למסע של ברכה.
 

  והמצווה החשובה והמועילה, אם כי גם הקשה מכולן, היא מצוות האהבה - אהבת הבורא ואהבת הבריאה.
 

 ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך, ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו ּוְלדְׇבָקה בֹו ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך
  ָיֶמיָך ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה…  (דברים ל', י"ט-כ').

 
 אפשר לכעוס על החיים (ויש סיבות טובות לעשות זאת), אפשר לזעוק "זה לא פייר" (ויש סיבות מעולות

 לעשות זאת). אפשר לכעוס על חוקי הטבע האכזריים ועל כוח הכבידה המתיש (ויש סיבות נהדרות לעשות
  זאת).

 
 ואפשר - למרות שזו האופציה הקשה - לאהוב את הבורא ולאהוב את הבריאה (למרות שלפעמים נראה

  שממש אין סיבות טובות לעשות זאת).
 

  זאת האופציה הקשה - אבל גם היחידה שאני מכיר - להפוך חיים של כפייה לחיים של ברכה.
 

  כן, זאת אופציה קשה, וגם אין לי נוסחת פלא להציע. יש רק החלטה מודעת: לאהוב.
 

  אפשר אגב גם לכעוס וגם לאהוב. גם להיות מתוסכלים וחסרי אונים, וגם לאהוב. אין באמת סתירה.
 

 כי יש, כאמור, על מה לכעוס ולהיות מתוסכלים. שהרי, ַהִּיּלֹוִדים ָלמּות, ְוַהֵּמִתים ְלֵהָחיֹות, ְוַהַחִּיים ִלּדֹון…
 ֶׁשֵאין ְלָפָניו ֹלא ַעְוָלה ְוֹלא ִׁשְכָחה ְוֹלא ַמּׂשֹוא ָפִנים ְוֹלא ִמַּקח ׁשֹוַחד, ֶׁשַהֹּכל ֶׁשּלֹו. ְוַדע ֶׁשַהֹּכל ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון. ְוַאל

 ַיְבִטיֲחָך ִיְצֶרָך ֶׁשַהְּׁשאֹול ֵּבית ָמנֹוס ָלְך, ֶׁשַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָצר, (ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד), ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי,
 ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָּתה ֵמת…  (משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה כ"ב).

 
 אבל בתוך הכפייה הגדולה והנוראה הזאת, שנקראת "חיינו", מספרת לנו פרשת ניצבים, ניצב לו חופש בחירה

  אחד בלבד: לאהוב את החיים, לאהוב את המציאות, לאהוב את הבורא.
 

  אבל הי, לא חייבים! בסופו של דבר, זהו חופש הבחירה היחידי שעוד נותר בידינו.
 

  שבת שלום, ואם לא נהיה בקשר עד ראש השנה, אז גם שנה טובה. שנה של אהבת החיים.
 

 אלישע


