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 נצבים לא רק אתם

א חוליה אחרונה בשרשרת ארוכה של י'נצבים' של פרשתנו, כחלק מחתימת התורה והפרידה ממשה, ה מים ראשונים:

 אזכור השורש נצ"ב או יצ"ב בתורהכבר עשינו 'יעף' על בהקשרים שונים.  יםנזכרה, השורש נצ"ב או יצ"ב בתורהמופעי 

לא בחידות וברמזים  אך ,נבקש לעבור שוב על חלק מאזכורים אלההפעם על פרשה זו לפני כמה שנים.  בחידון נצבים

 נסתרים, אלא בדרשות ופירושים נאים.

ֵני ה'  ם ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ ם ִנצָּ ם ַאתֶּ ם ֱאֹלֵהיכֶּ ֵשיכֶּ ם נְּ כֶּ ֵאל: ַטפְּ רָּ ם כֹׁל ִאיש ִישְּ ֵריכֶּ שֹׁטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ רָּ

יָך יָך ַעד שֵֹׁאב ֵמימֶּ ֵטב ֵעצֶּ יָך ֵמחֹׁ ב ַמֲחנֶּ רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ ֵגרְּ  1י(.-)דברים כט ט :וְּ

ל אֹׁהֶּ ַתח הָּ הּוא יֵֹׁשב פֶּ ֵרא וְּ ֵאֹלֵני ַממְּ יו ה' בְּ א ֵאלָּ חֹׁם ַהּיֹום: ַוֵּירָּ יו  כְּ לָּ ִבים עָּ ִשים ִנצָּ ה ֲאנָּ ֹלשָּ ִהֵנה שְּ א וְּ יו ַוַּירְּ א ֵעינָּ ַוִּישָּ

ה: צָּ רְּ ַתחּו אָּ ל ַוִּישְּ אֹׁהֶּ ַתח הָּ ם ִמפֶּ אתָּ רָּ ץ ִלקְּ רָּ א ַוּיָּ  ב(.-)בראשית יח א ַוַּירְּ

 מסכת בבא מציעא דף פו עמוד ב

אמר רבי חמא ברבי חנינא: אותו היום יום " ... יוםם הוני ממרא והוא ישב פתח האהל כחווירא אליו ה' באל"

 :דקאי אבבא, היינו דכתיב ב"החזייה לק...  לשאול באברהם ב"השלישי של מילה של אברהם היה, ובא הק

וישא " :. כיון דחזא דקא אסר ושרי, אמר: לאו אורח ארעא למיקם הכא, היינו דכתיב"אל נא תעבור מעל עבדך"

  2."אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתםעיניו וירא והנה שלשה 

ִים: אֹׁב מָּ אֹׁת ִלשְּ ִעיר יֹׁצְּ ֵשי הָּ נֹות ַאנְּ ִים ּובְּ ב ַעל ֵעין ַהמָּ ִכי ִנצָּ נֹׁ א ַכֵדְך  ִהֵנה אָּ יהָּ ַהִטי נָּ ר אַֹׁמר ֵאלֶּ יָּה ַהַנֲערָּ ֲאשֶּ הָּ וְּ

תָּ  ּה הַֹׁכחְּ ה אֹׁתָּ קֶּ יָך ַאשְּ ַמלֶּ ַגם גְּ ֵתה וְּ ה שְּ רָּ מְּ אָּ ה וְּ תֶּ שְּ אֶּ ִני:וְּ ד ִעם ֲאדֹׁ סֶּ ִשיתָּ חֶּ ּה ֵאַדע ִכי עָּ ק ּובָּ חָּ ִיצְּ ָך לְּ דְּ ַעבְּ )בראשית   לְּ

 3(.יד-כד יג

ִדים בֹו יֹׁרְּ ֲאֵכי ֱאֹלִהים עִֹׁלים וְּ ִהֵנה ַמלְּ ה וְּ מָּ יְּ מָּ ֹׁאשֹו ַמִגיַע ַהשָּ ר ה וְּ צָּ ב ַארְּ צָּ ם מֻּ לָּ ִהֵנה סֻּ יו  :ַוַּיֲחֹלם וְּ לָּ ב עָּ ִהֵנה ה' ִנצָּ וְּ

ֹׁאַמר ֲאנִ  ָך:ַוּי עֶּ ַזרְּ ה ּולְּ נָּ נֶּ תְּ ָך אֶּ יהָּ לְּ לֶּ ה שֵֹׁכב עָּ ר ַאתָּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ק הָּ חָּ ִביָך ֵואֹלֵהי ִיצְּ ם אָּ הָּ רָּ -)בראשית כח יב י ה' ֱאֹלֵהי ַאבְּ

 4(.יג

 בראשית רבה פרשה סט סימן ב

                                                      
נּו ַהּיֹוםובהמשך שם: " 1 מָּ ֵאת ֲאֶשר ֵאיֶנּנּו ֹפה עִּ ֵני ה' ֱאֹלֵהינּו וְׁ פְׁ נּו ֹעֵמד ַהּיֹום לִּ מָּ נֹו ֹפה עִּ י ֶאת ֲאֶשר ֶישְׁ ". כאשר הכוונה היא בעיקר כִּ

 וגרים הבאים דורות, סיני הר על יןהעומד אותן אלא לי אין"א: "ע לט שבועותלדורות הבאים, למבט קדימה. כלשון הגמרא במסכת 
 פ"שאע ;עמידה בהם נאמרה שלא ממש בהם שאין בראותילה העתידות הנשמות אלוו: " כח רבה שמות?", ובמנין להתגייר העתידין

אשר ישנו פה ואשר איננו וכך גם במקורות נוספים עליהם הרחבנו בדברינו  ".שלו את קבל ואחד אחד כל ,שעה באותה היו שלא
הנצבים שלפני פרשת  -רה בפרשה זו בשנה האחרת. הפעם נרצה דווקא ללכת אחרונה, לאותם ה"נצבים" שמתחילת ספר התו פה

 נצבים.
גדולה הכנסת אורחין גמרא זו שהקב"ה בא לבקר את אברהם לאחר שמל את עצמו, יש להשלים בגמרא שבת קכז ע"א הדורשת: " 2

 -מדת בשר ודם ", מכך שאברהם מבקש מהשכינה )מהקב"ה( להמתין, כי יש לו אורחים. וכלשון הגמרא שם: "מהקבלת פני שכינה
: אל נא תעבור מעל עבדך". בחיבור שתי הדרשות נקבל את כתיב ב"הא אצלך, ואילו בקוכול לומר לגדול המתן עד שאבאין קטן י

הנצב והנצבים הראשונים בתורה, אצל אברהם. הקב"ה נצב ליד אוהלו של אברהם לבקר אותו בחוליו ואילו הוא מבקש שימתין 
חים שיש להתייחס אליהם. ויש עוד להוסיף שאברהם רץ לקראת האנשים אור –לו משום שהוא רואה שלושה אנשים נצבים עליו 

לתת לצד השני להבחין שאתה כאן ולאפשר  -הנצבים. משמע שנצבים איננו בהכרח קרוב ממש, אלא עמידה מכובדת במרחק מסוים 
שבפרשתנו הוא עמידה "לפני לו להתייחס. כך בוודאי נכון באורח שממתין לראות אם בעל הבית מקבל אותו או לא. האם הנצבים 

 ה' אלוהיכם" בקרבה של אהבה או במרחק של יראה? השווה עם מעמד הר סיני.
יש והנערה היא רבקה הממהרת ומערה את כדה להשקות מים, לא רק לאיש אלא גם לבהמה, כי זה גם זה זקוקים לישועה: " 3 אִּ הָּ וְׁ

יַח ה' דַ  לִּ צְׁ ַדַעת ַההִּ יש לָּ ּה ַמֲחרִּ ֵאה לָּ תָּ שְׁ ם ֹלאמִּ כֹו אִּ ". לא בניחוש או בקסם מסבירים פרשני המקרא: רמב"ן, עקידת יצחק ועוד בעלי רְׁ
הגיון וסברא, כי אם בסימן של תכונות אופיה. כך גם אנו נצבים על עין מעיין מים חיים, עם פרוס הימים הנוראים. עומדים נצבים 

באלו הימים, לבני בניו של יצחק בן הזקונים? התיטה כף הדין  ומשתאים, לא לקסם ולא בניחושים: היבואו תשועה ומים חיים
 לחסד ולרחמים, לפני החותך לכל חי חיים ארוכים, ככדה של רבקה על שכם נעורים, אשר השקה נפשות עייפים?

א בונה ומה עושה יעקב אחרי שהוא מתעורר מחלום הסולם בו ראה את הקב"ה נצב )עליו או על הסולם, ראה המדרש להלן(? הו 4
ֹצק ֶשֶמן ַעל : "יחפסוק במצבה צנועה, ככתוב שם  ה ַוּיִּ ּה ַמֵצבָּ ֶשם ֹאתָּ יו ַוּיָּ ַרֲאֹשתָּ ם מְׁ ֶאֶבן ֲאֶשר שָּ ַקח ֶאת הָּ ֵכם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַוּיִּ ּה ַוַּישְׁ ". ֹראשָּ

ֶאֶבן ה יותר, ככתוב שם בפסוק כח: "בנוסף, הוא נודר נדר שאם וכאשר יחזור בשלום לארץ ולבית אביו, יקים מצבה קבועה ונכבד הָּ וְׁ
ְך ֶרּנּו לָּ י ַעֵשר ֲאַעשְׁ ֶתן לִּ ֹכל ֲאֶשר תִּ ים וְׁ ֶיה ֵבית ֱאֹלהִּ הְׁ ה יִּ י ַמֵצבָּ תִּ  ".ַהֹזאת ֲאֶשר ַשמְׁ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a9%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a9%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a9%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%94
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עקב. מי על י -על סולם. ואחד אמר: "עליו"  -ר' חייא רבה ור' ינאי. אחד אמר: "עליו"  -"והנה ה' נצב עליו" 

אמר ר' יוחנן:  6.מתקיים עליו -על יעקב"  -אלא למי שאומר: "עליו  5ניחא. -על הסולם"  -שאומר: "עליו 

אבל הצדיקים  7)בראשית מא(," ופרעה חולם והנה עומד על היאור" :היהםוהרשעים מתקיימים על אל

 8."והנה ה' נצב עליו" :שנאמר ,אלוהיהם מתקיים עליהם

 ויצא  בראשית רבתי פרשת

בניך  ויתייצבעד אשר  ,זאת העת נצבתי עליךב ,יעקב בני :ליעקב הקב"הודבר  9.וראה עומד ליעקב אבינו... 

אתם ")שמות יט יז(,  "ויתיצבו בתחתית ההר" :וישראל .כח יג(בראשית ) "והנה ה' נצב עליו" :לפני, שנאמר

 10)דברים כט ט(. "נצבים היום

ֵבַח ַוּיִ  ם ִמזְּ ב שָּ ֵאל:ַוַּיצֶּ רָּ א לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִישְּ רָּ  )בראשית לג ( קְּ

ן: מֶּ יהָּ שָּ לֶּ ְך ַוִּיצֹׁק עָּ סֶּ יהָּ נֶּ לֶּ ן ַוַּיֵסְך עָּ בֶּ ת אָּ בֶּ ר ִאתֹו ַמצֶּ ר־ִדבֶּ קֹום ֲאשֶּ ה ַבמָּ  יד(בראשית לה ) ַוַּיֵצב ַיֲעקֹׁב ַמֵצבָּ

חֵ  ַרת־רָּ בֻּ ת קְּ בֶּ ּה ִהוא ַמצֶּ תָּ רָּ בֻּ ה ַעל־קְּ  11: )שם שם כ(.ל ַעד־ַהּיֹוםַוַּיֵצב ַיֲעקֹׁב ַמֵצבָּ

 סימן ח פרשה עט ,בראשית רבה פרשת וישלח

 –" ויקרא לו אל אלהי ישראל(. אמר ריש לקיש: "לג כאלוהי ישראל" )בראשית  ויצב שם מזבח ויקרא לו אל"

 אפילו חזן הכנסת אינו נוטל :ר' הונא בשם ריש לקיש אמר .ואני אלוה בתחתונים ,אתה אלוה בעליונים :אמר

 12."ותצא דינה בת לאהזהו שכתוב: "מחר בתך יוצאה ומתענה,  ?ואתה היית נוטל שררה לעצמך ,שררה לעצמו

ה ֲאלֻּ  ינָּ בֶּ סֻּ ִהֵנה תְּ ה וְּ בָּ ַגם־ִנצָּ ִתי וְּ ה ֲאלֻּמָּ מָּ ִהֵנה קָּ ה וְּ דֶּ תֹוְך ַהשָּ ִמים ֲאלִֻּמים בְּ ַאלְּ נּו מְּ ִהֵנה ֲאַנחְּ יןָּ וְּ ַתֲחוֶּ ם ַוִתשְּ מֵֹׁתיכֶּ

 .(בראשית לז ז) :ִתיַלֲאלֻּמָּ 

ַמד ִאיש ִאתֹו בְּ  ֹׁא־עָּ ל י וְּ לָּ ל־ִאיש ֵמעָּ א הֹוִציאּו כָּ רָּ יו ַוִּיקְּ לָּ ִבים עָּ כֹׁל ַהִנצָּ ַאֵפק לְּ ִהתְּ כֹׁל יֹוֵסף לְּ ֹׁא־יָּ ל ל־וְּ ַוַדע יֹוֵסף אֶּ ִהתְּ

יו חָּ  13א(.בראשית מה ) :אֶּ

                                                      
  עומד. המלאכים עולים ויורדים על הסולם וה' עומד מעליהם, על ראש הסולם.  -הסבר נוח ופשוט: ניצב כפשוטו יש לו  5
 מגן ושומר. כ"מתקיים" לא כדרשה של ר' יוחנן להלן שהקב"ה "מתקיים על הצדיקים", אלא במובן של  6
היינו הם מכפיפים את האלוהים שלהם תחת מלכותם הארצית, עושים מעצמם אלוהות, ובכך מצדיקים את שלטונם המוחלט. הוא  7

יפרעה שאמר: " נִּ יתִּ י ֲעשִּ י ַוֲאנִּ ֹארִּ י יְׁ יֹון, על מלך בבל: "יד (. ראה גם ישעיהו ידט גיחזקאל כ" )לִּ ֶעלְׁ ב ֶאַדֶמה לְׁ ֳמֵתי עָּ     ".ֶאֱעֶלה ַעל בָּ
בפרשת ויצא וכאן נביא רק הדרוש לעניינינו. כבר אמר ריש לקיש על פסוק  סמל יעקב –סולם כבר הרחבנו לדון במדרש זה בדברינו  8

, ואולי הוא מכוון בכך לדרשת ר' יוחנן כאדם שמניף על בנו" -אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו זה, בגמרא חולין צא ע"ב: "
עומדים נצבים: הקב"ה נצב על האבות ומתקיים על הצדיקים. האם מעשה  הפלוגתא שלו, לעיל. אבל דברי ר' יוחנן במקומם-בר

אבות סימן לבנים? האם כך גם ה"נצבים" של פרשתנו? אתם נצבים לפני ה' אלוהיכם והוא נצב ומתקיים עליכם, משום שאתם 
 האם לכך מכוון משה )בין השאר(?  -נושאים את בשורת האמונה והתורה 

 ם.משה רואה, ראה במקור ש 9
תשובת מדרש זה לשאלתנו לעיל היא: כן! אפשר וצריך לקשור את 'הנצבים' של האבות )חלום יעקב והכנסת אורחים של אברהם(  10

עם הנצבים של פרשתנו. לחבר את הנצבים הראשון עם האחרון שבתורה. ובתווך, מוסיף מדרש זה, את הנצבים של מעמר הר סיני: 
ף דרשה משלנו: הקב"ה ניצב ע"ג יעקב ובניו, מרגע "ארמי אובד אבי" שנאלץ לגלות לחרן, עד ואנו נוסי". ויתיצבו בתחתית ההר"

שיתבגרו, עד שייצאו ממצרים, יתייצבו במעמד הר סיני ובשנית "אתם נצבים" בערבות מואב ערב הכניסה לארץ ישראל. מכאן 
וגם ביחסו עם הקב"ה: "אתם נצבים לפני ה' אלהיכם"  ואילך יש לעם ישראל אחריות של מי שניצב בכוחות עצמו, כלפי פנים וחוץ

 בפרשה זו. הנסתרות והנגלותולא עוד הוא ניצב מעליכם. ראה דברינו 
שלוש הצבות עושה יעקב בחזרתו לארץ. הראשונה מיד בכניסתו לארץ, ליד שכם. השנייה בבית אל לקיים את נדרו והשלישית,  11

מעשה דינה  –מצבת קבורת רחל האשה האהובה שנפטרה בכניסה לארץ ולא זכתה להתייצב בה. ובין ההצבה הראשונה לשנייה 
 בשכם.

יב יעקב מיד בכניסתו לארץ וקרא לו אל אלוהי ישראל. והרי זה לכאורה כאברהם בקורת קשה יש לריש לקיש על המזבח שהצ 12
ֵשם ה'שבכניסתו לארץ הקים מזבח וקרא בשם ה' וגם שם הוא בבית אל. ראה בראשית פרק יב: " א בְׁ רָּ קְׁ ֵבַח ַלה' ַוּיִּ זְׁ ם מִּ ֶבן שָּ "!  ַוּיִּ

שאתה הוא אלוה בעליונים ובתחתונים ונגלית עלי ואומר: ")ראה גם המדרשים שבהליכתו של אברהם לעקדה הוא פונה לקב"ה 
? כך 8"(. האם ריש לקיש לשיטתו כפי שראינו בהערה ואמרת לי אני יחיד ואין כמוני בעולם ואתה יחיד שאין כמותך צדיק בעולם

מן לבנים? האם בני עם או כך, יש כאן בקורת קשה על יעקב שצריכה עיון מיוחד. האם גם הצבה או נצבים זה הוא מעשה אבות סי
 –ישראל )בני יעקב(, מוזהר לא להיסחף בהיותו 'עם סגולה' ונושא את לפיד האמונה באל אחד ולא לחשוב שהוא יחיד ומיוחד 

 'אלוה בתחתונים'? לזכור תמיד שהנצבים הוא לפני "ה' אלוהיכם" ולא לשאת את שם ה' לשוא כלפי פנים וכלפי חוץ?
עומדת אלומתו של יוסף כנגד אלומות שאר -יוסף, בתחילת סיפור 'יוסף ואחיו' ובסופו. בתחילתו, נצבת שני 'נצבים' מצאנו אצל 13

אחיו; ולא עוד, אלא שהן משתחוות לו! ולקראת סופו של הסיפור, ברגע ההתגלות שלו לאחיו, לאחר שהתקיים החלום הראשון 
צבים עליו )עליו כתוב, לא לפניו(, והוא מפסיק את התנכרותו אך לא )טרם( השני, לא יכול יוסף להתאפק לנוכח כל האנשים הנ
 לאחיו וממילא גם את התנכרותו לאביו, למשפחתו ולמוצאו הוא.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%911
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA1


 תשע"ז נצבים, שביעית לנחמה, חותמת השנהפרשת 

 5מתוך  3עמ' 

 

 פסוק א רמב"ן בראשית פרק מה

לא יכול לסבול שיהיו המצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו מתביישין  -ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו 

חלו פניו למחול יוהנכון בעיני, שהיו שם מבית פרעה ומן המצרים אנשים רבים י... בהודעו להם, לשון רש"י. 

 לם. ויקרא לעבדיו הוציאו כל אישוולא יכול יוסף להתחזק לכ .לבנימין כי נכמרו רחמיהם על תחנוני יהודה

 14.נכרי מעלי כי אדבר עמהם, ויצאו מעליו, ובצאתם מעליו נתן את קולו בבכי

ד ַותָּ  ת־ַהּיֶּלֶּ ּה אֶּ ם בָּ שֶּ ת ַותָּ פֶּ ר ּוַבזָּ ה ַבֵחמָּ רָּ מְּ א ַוַתחְּ ִפינֹו ַוִתַקח־לֹו ֵתַבת גֹׁמֶּ ה עֹוד ַהצְּ לָּ כְּ ֹׁא־יָּ ל אֹׁר:וְּ ַפת ַהיְּ ם ַבסּוף ַעל־שְּ  שֶּ

חֹׁק ה לֹו ַוֵתַתַצב ֲאחֹׁתֹו ֵמרָּ שֶּ ה ַמה־ֵּיעָּ ֵדעָּ  15ד(.-גשמות ב ) :לְּ

ַפְך לְּ  הְּ ר־נֶּ ה ֲאשֶּ ַהַמטֶּ אֹׁר וְּ ַפת ַהיְּ אתֹו ַעל־שְּ רָּ תָּ ִלקְּ ִנַצבְּ ה וְּ מָּ ֵצא ַהַמיְּ ר ִהֵנה יֹׁ עֹׁה ַבבֹׁקֶּ ל־ַפרְּ ָךֵלְך אֶּ יָּדֶּ ש ִתַקח בְּ חָּ שמות ) :נָּ

 16(.ז טו
 

יַ  אּו ִהתְּ ם ַאל־ִתירָּ עָּ ל־הָּ ה אֶּ ר מֹׁשֶּ ֹׁאמֶּ ם ַהּיֹום ַוּי כֶּ ה לָּ ר־ַיֲעשֶּ שּוַעת ה' ֲאשֶּ ת־יְּ אּו אֶּ בּו ּורְּ  17.(שמות יד יג וכו' :צְּ

 מסכתא דויהי פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 

להודיע חכמתו של משה היאך היה עומד  ,הרי משה מזרזן -" ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו"

אמר להם  ?אימתי :אמרו לו ישראל -"  התיצבו וראו את ישועת ה'... " ומפייס לכל אותם האלפים והרבבות

 18.שאין יציבה בכל מקום אלא רוח הקדש .היום שרת עליכם רוח הקדש :משה

                                                      
ראה גם פירוש אלשיך שמבחין בין עבדי יוסף וגרי ביתו שנצבו שם, ובין אורחים רמי מעלה שבאו לחלות את פני יסף השליט  14

הם הנצבים שיוסף ביקש להוציא מעליו. כל אלה קראו לו, לדברי רמב"ן, לשים סוף לסאגה המשנה למלך מצרים. שתי קבוצות אלה 
נשארו 'נצבים' לפני יוסף כאשר הוצאו כל שאר  -האלומות הנצבות נכלמות ומבוישות  –הקשה הזו ולרחם על בנימין. רק האחים 

כל הדברים שאת קורא שדבר יהודה  :באאר' חייא בר  ראמט: "בראשית רבה צג הנצבים. ראה תיאור הפיוס הגדול של יוסף ואחיו ב
פיוס ליוסף, ראו היאך  לבנימין.היה בהם פיוס ליוסף ופיוס לאחיו ופיוס  ,ל יוסף להתאפקוליוסף בפני אחיו עד שאת מגיע ולא יכ

ו כשם שנתתי נפשי על אחיך ל ר, אמןלבנימיראו היאך הוא נותן נפשו על אחיו, פיוס ...  נותן נפשו על בניה שלרחל, פיוס לאחיו
אבא כהן על הקשר של התוודעות יוסף לאחיו עם הימים הנוראים בפתח, ראה בהמשך המדרש שם: " ."כך אני נותן נפשי עליך

א ולכשיב... יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו... אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה  :ברדלא אמר
". ונשאיר לשואבי המים לפתח עוד את "אתם נצבים כולכם על אחת כמה וכמה ... וכיח כל אחד ואחד לפי מה שהואהקב"ה וי

היום", הן זה של משה בפרשתנו והן את ההקשר של מועדי תשרי הבאים עלינו לטובה, עם הנצבים של סיפור יוסף ואחיו: הקנאה 
 ידתו הגאה של יהודה בפני יוסף.והשנאה, הבושה והתוכחה, התחנונים והפיוס, וגם עמ

אחרי אברהם, יעקב ויוסף, הדמות שמרכזת סביבה הכי הרבה נצ"ב ויצ"ב היא )כצפוי?( משה. אם לא טעינו, אזי כל האזכורים של  15
שורש זה מספר שמות ועד סוף התורה, קשורים בצורה זו או אחרת במשה. ראש לכולם היא דווקא ההתייצבות של מרים, אחותו 

"א שמרים מתנבאת: מסכת סוטה יג עולה של משה, השומרת עליו בחרדה כשהוא נתון בתיבה ביאור. ראה המדרש בגמרא הגד
וכיון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולה אור, עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה: . עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל"

". אבל מרים לא ממהרת ד אביה וטפחה על ראשה, אמר לה: בתי, היכן נבואתיך!בתי, נתקיימה נבואתיך! וכיון שהטילוהו ליאור, עמ
)ראה התייצבותה גם מול אביה עמרם כשזה  ."ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לידע מה יהא בסוף נבואתה": להתייאש

ולי ההתייצבות הזו של מרים נתנה מיהר לגרש את אשתו יוכבד כשהיא בהיריון בעת שגזר פרעה על הבנים, שמות רבה א יג(. א
כח בידי משה לעמוד בכל ההתייצבויות וה'נצבים' עליו ומולו, בדרכו הקשה כמושיע ישראל ממצרים ומנהיגם בשנות המדבר. 

 ובזכות התייצבות זו גם נסלח למרים כשדברה על אודות האשה הכושית שלקח משה )סוטה ט ע"ב(.
ֵכם ַבֹבֶקר  ה'ַוֹּיאֶמר כך גם בשמות ח טז: " 16 ַיֵצבֶאל־ֹמֶשה ַהשְׁ תְׁ הִּ ה וְׁ  וְׁ מָּ יְׁ ֵּנה יֹוֵצא ַהמָּ ֹעה הִּ ֵני ַפרְׁ פְׁ ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל כו' ", וכן בשמות ט יג: "לִּ

ים ַשַלח ֶאת ַעמִּ  רִּ בְׁ עִּ יו ֹכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי הָּ תָּ ֵאלָּ ָאַמרְׁ ֹעה וְׁ ֵני ַפרְׁ פְׁ ַיֵצב לִּ תְׁ הִּ ֵכם ַבֹבֶקר וְׁ יי ֹמֶשה ַהשְׁ ֻדנִּ ַיַעבְׁ ". משה שגדל בבית פרעה עומד וְׁ
נצב כעת מולו בדרישה: "שלח את עמי ויעבדוני". דרשות רבות נאמרו על התייצבות זו של משה, בשלושה פסוקים אלה. ראה גמרא 

", או: םמלך הוא והסביר לו פני"א אם הייתה זו התייצבות של מתן כבוד לפרעה כמלך מצרים, או שמא העזת פנים: "זבחים קב ע
איש מהיר חזית : "שיר השירים רבה פרשה אבפרשת וארא(. ראה גם ב לחלוק כבוד למלכות" )ראה דברינו רשע הוא והעיז פניך בו!"

". ההתייצבות לפני פרעה היא פרס למפרע למשה שעתיד לפיכך לפני מלכים יתיצב זה פרעה ,וגו' זה משה רבינו במלאכת המשכן
להזדרז במלאכת המשכן. עוד ראה בשמות רבה ט שהתייצבות זו בשעה מוקדמת בבוקר היא על מנת לתפוס את פרעה בשעת 

היה נותן כח ביד משה ו שאדרבא, התייצבות זו היא על מנת שפרעה יעשה תשובה: "עשיית צרכיו ואילו בשמות רבה יד למדנ
 ".להשכים ולהתיצב לפני פרעה, כדי שיעשה תשובה

ובני ישראל לא רק עומדים נצבים וצופים בישועת ה', אלא גם נכנסים לים סוף )אחרי היסוסים רבים שמתוארים במדרשים, ראה  17
ם בפרשת בשלח( וזוכים לראות את המים הנצבים ולשורר על כך: " וימרו על ים סוףדברינו  מּו ַמיִּ רּוַח ַאֶפיָך ֶנֶערְׁ בּוּובְׁ צְׁ מֹו־ֵנד  נִּ כְׁ

ֹהֹמתֹנזְׁ  אּו תְׁ פְׁ ים קָּ ֶלב־יָּם לִּ  ".בְׁ
יונתי בחגוי  .ר' אלעזר פתר קרייה בישראל בשעה שעמדו על הים: "שיר השירים רבה פרשה בורוח הקודש מביאה לשירה, כדברי  18

אז  מר:השמיעני את קולך זו השירה, שנא .התיצבו וראו את ישועת ה' – הראיני את מראיך .הסלע, שהיו חבויים בסתרו של ים
א מחבר פסוקים אלה של נס קריעת ים סוף עם מזמור כז בתהלים שאנו אומרים כל חודש  קרא רבה כאוי". ומדרש ישיר משה

)תהלים כז( לדוד  זהו שכתוב, אל הקודש בזאת יבא אהרןאלול ועד אחרי הושענא רבה: "לדוד ה' אורי וישעי". ואלה דברי המדרש: "
". אבל אנחנו רוצים לחזור לסיום של המכילתא: "אין  צבו וראו את ישועת ה'התי -וישעי ... בים  -אורי ...  ה' אורי וישעי ממי אירא

 ,יציבה בכל מקום, אלא רוח הקודש". בכל מקום! אצל אברהם, יעקב, משה לפני פרעה, קריעת ים סוף ולהלן מה שנספיק להביא
 ה היא ברוח הקודש.כל יציב –עד "אתם נצבים היום לפני ה' אלוהיכם" בפרשה ועד "אתם נצבים" בלוח השנה 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A31
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A31
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ה ּו עָּ ֹׁאש ַהִגבְּ ב ַעל־ר ִכי ִנצָּ נֹׁ ר אָּ חָּ ֵלק מָּ ֵחם ַבֲעמָּ ֵצא ִהלָּ ִשים וְּ נּו ֲאנָּ ַחר־לָּ ַע בְּ הֹושֻּ ל־יְּ ה אֶּ ר מֹׁשֶּ ֹׁאמֶּ ִדיַמֵטה הָּ ַוּי יָּ  :ֱאֹלִהים בְּ

 19(.שמות יז ט)

ם ַמדּוַע ַאתָּ  עָּ ה לָּ ה עֹׁשֶּ ר ַאתָּ ה ֲאשֶּ ר ַהזֶּ בָּ ה־ַהדָּ ר מָּ ֹׁאמֶּ ם ַוּי עָּ ה לָּ ר־הּוא עֹׁשֶּ ל־ֲאשֶּ ה ֵאת כָּ א חֵֹׁתן מֹׁשֶּ ָך ַוַּירְּ ַבדֶּ ה יֹוֵשב לְּ

ב רֶּ ר ַעד־עָּ יָך ִמן־בֹׁקֶּ לֶּ ב עָּ ם ִנצָּ עָּ ל־הָּ כָּ  20(.שמות יח יד) :וְּ

רַוּיֹוֵצא מֹׁ  הָּ ִתית הָּ ַתחְּ בּו בְּ ַיצְּ ה ַוִּיתְּ ֱאֹלִהים ִמן־ַהַמֲחנֶּ ַראת הָּ ם ִלקְּ עָּ ת־הָּ ה אֶּ   21.(יז שמות יט) :שֶּ

 בראשית רבה פרשת ויצא פרשה סח

 -" ויחלום והנה סולם: "רבנן פתרין ליה בסיני" ... והנה ה' נצב עליועולים ויורדים בו ...  והנה מלאכי אלהים"

" וההר בוער באש עד לב השמים" –" וראשו מגיע השמימה" ";ויתיצבו בתחתית ההר" – "מוצב ארצה; "זה סיני

  22)דברים ד יא(.

ה ַעד־ בֹׁאֹו ִהִביטּו ַאֲחֵרי מֹׁשֶּ ֳהלֹו וְּ ַתח אָּ בּו ִאיש פֶּ ִנצְּ ם וְּ עָּ ל־הָּ ל יָּקּומּו כָּ אֹׁהֶּ ל־הָּ ה אֶּ ֵצאת מֹׁשֶּ יָּה כְּ הָּ ה וְּ אֱֹׁהלָּ שמות לג ) :הָּ

 23(.ח
 

ַיצֵ  ֹׁא־ִיתְּ ר ִד ל ּה ַכֲאשֶּ כּו־בָּ רְּ ר ִתדְּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ל־הָּ ֵני כָּ ם ַעל־פְּ ם ִיֵתן ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ם ּומֹוַרֲאכֶּ כֶּ דְּ ם ַפחְּ ֵניכֶּ םב ִאיש ִבפְּ כֶּ ר לָּ  :בֶּ

 24(.דברים יא כה)

ר  ֹׁאמֶּ ל מֹוֵעד  ה'ַוּי אֹׁהֶּ בּו בְּ ַיצְּ ִהתְּ ַע וְּ הֹושֻּ ת־יְּ א אֶּ רָּ מּות קְּ יָך לָּ בּו יָּמֶּ רְּ ה ֵהן קָּ ל־מֹׁשֶּ בּו אֶּ ַיצְּ ַע ַוִּיתְּ ה ִויהֹושֻּ ְך מֹׁשֶּ נּו ַוֵּילֶּ ַוֲאַצּוֶּ

ל מֹוֵעד אֹׁהֶּ  25(.דברים לא יד) :בְּ

  ואתם נצביםשבת שלום 

                                                      
, שהתייצבות זו של משה על מסכתא דפסחא פרשה יח -מכילתא דרבי ישמעאל בא במלחמת עמלק בסוף פרשת שלח לך. ראה  19

יש מחר עכשיו ויש מחר  - והיה כי ישאלך בנך מחר. "8הגבעה ויהושע וצבאו על פני השדה למלחמה, הם מידיים. התייצבות בצו 
על ראש מחר אנכי נצב . הרי מחר עכשיו -מחר יהיה האות הזה )שמות ח יט(  .הרי מחר לאחר זמן -זאת לאחר זמן: מחר לאמר מה 

". ראה גם הקריאה של משה ליהושע הרי מחר לאחר זמן -מחר יאמרו בניכם לבנינו )יהושע כב כד(  .הרי מחר עכשיו -הגבעה 
 :אמר לו משה ליהושע :רבי אלעזר המודעי אומר: "לק פרשה אמסכתא דעמ -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח להתחיל לתפוס פיקוד, ב

מחר נהיה עמכם מעותדים ועומדים  - צא מן המחנה והלחם בעמלק: מחר אנכי נצב ?לא לכתר ?למה אתה משמר את ראשך ,יהושע
 ". תתחיל להיות נצב יהושע, לא לאורך זמן "אנכי נצב".על ראש הגבעה

הנצבים מול תשועת ה' בקריעת ים סוף גם הוא כבר מאחורינו והנה כעת עם ישראל עומד בתור הנצבים לפני פרעה עשה את שלו,  20
בפרשת יתרו, וכן בדברינו  פרשת מינוי הדייניםארוך למשה להוראת התורה ועשיית המשפט. כבר הארכנו לדון בנושא זה בדברינו 

וירא חתן משה : "יד מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי יחבפרשת ואתחנן. כאן נזכיר בקצרה את מדרש  בונים וידועיםאנשים חכמים ונ
מדוע אתה יושב לבדך וכל העם  .כך אתה עושה להן לישראל ,כמלך שיושב ועבדיו עומדין :אמר לו - את כל אשר הוא עשה לעם

מולו? עכ"פ, זכה יתרו שתהיה פרשה זו קשורה בשמו וכמו שדרשו חז"ל  ?". האם לא רואה משה את התור הארוך הנצבנצב עליך
על כמה וכמה פרשות בתורה: מקושש, נחלות, פסח שני וכו' שראויה הייתה הפרשה להיאמר ע"י משה, אילולי שעמד יתרו, 

 ותנו.ומגלגלים זכות ע"י זכאי. מישהו היה צריך להפנות את תשומת לבו של משה לכל הנצבים וזכה יתרו ח
עם ישראל מתייצב לקבלת התורה. היא ברית הר סיני, שהברית בפרשתנו "אתם נצבים" חוזרת ומאוששת אותה לדור הבנים. וכבר  21

". ראה כל כאיש אחד בלב אחד  -ויחן שם ישראל נאמרו מדרשים רבים על התייצבות זו של עם ישראל. ראה רש"י, שמות יט ב: "
מסכת שבת פח ", אבל המדרש המרכזי על "ויתייצבו" הוא שנכפתה התורה על עם ישראל. ראה נעשה ונשמעהמדרשים הנאים על "

עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם  ההקב"ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה "א: "ע
האם ברית ערבות מואב, "אתם נצבים פה היום כולכם", באה לתקן כפייה  ."שם תהא קבורתכם -מוטב, ואם לאו  -מקבלים התורה 

 זו? "נצבים" כנגד "ויתייצבו בתחתית ההר"?
 רצה ובין העם המתייצב לרגלי ההר.הרי לנו שוב הקשר בין חלום יעקב ומעמד הר סיני, בין הסולם המוצב א 22
עם ישראל מביט משתאה במשה ומכבדו בקימה )וגם כאן יש מי שדורש לגנאי )קידושין לג ע"ב(. עוד כמה וכמה נצבים יש לנו אצל  23

יתָּ ַבבֹ פסוקים ב וה: " שמות פרק לדמשה שלא נספיק הפעם לדרוש. ראה משה בנקרת הצור,  לִּ עָּ כֹון ַלֹבֶקר וְׁ ֵיה נָּ יַני ֶוהְׁ ֶקר ֶאל־ַהר סִּ
תָּ  ַצבְׁ נִּ ר וְׁ הָּ ם ַעל־ֹראש הָּ י שָּ ן  ה'ַוֵּיֶרד :  ... לִּ נָּ ַיֵצבֶבעָּ תְׁ מוֹ  ַוּיִּ ֵשם ה' עִּ א בְׁ רָּ קְׁ ם ַוּיִּ י  ה'ַוֹּיאֶמר : "שמות לג כא". ראה גם שָּ תִּ קֹום אִּ ֵּנה מָּ הִּ
תָּ  ַצבְׁ נִּ כיר בתפילות הימים הנוראים. עוד מצאנו במינוי שבעים הזקנים, ". ושם התגלו למשה י"ג המידות שאנו מרבים להזַעל־ַהצּור וְׁ

יו  ה'ַוֹּיאֶמר : "במדבר יא טזסנהדרין הראשונה,  רָּ ֹשטְׁ ם וְׁ עָּ ֵני הָּ קְׁ י־ֵהם זִּ תָּ כִּ ַדעְׁ ֵאל ֲאֶשר יָּ רָּ שְׁ ֵני יִּ קְׁ זִּ יש מִּ ים אִּ עִּ בְׁ י שִּ ה־לִּ פָּ ֶאל־ֹמֶשה ֶאסְׁ
ם ֶאל־ֹאֶהל מוֹ  תָּ ֹאתָּ ַקחְׁ לָּ תְׁ ֵעד וְׁ הִּ בּווְׁ ְך ַיצְׁ מָּ ם עִּ ם : "במדבר טז כז". ומי נצב כנגד משה? דתן ואבירם שהתריסו כנגדו, שָּ ירָּ ן ַוֲאבִּ תָּ דָּ וְׁ

אּו  יםיָּצְׁ בִּ צָּ םֶפַתח ָאֳהֵליֶהם  נִּ ַטפָּ ֵניֶהם וְׁ ֵשיֶהם ּובְׁ שמות ". ויש שאומרים שכבר במצרים יצאו הם כנגד משה כאשר יצא מעם פרעה, ּונְׁ
עּוכ: " ה גְׁ פְׁ ֹעה ַוּיִּ ם ֵמֵאת ַפרְׁ ֵצאתָּ ם בְׁ אתָּ רָּ קְׁ ים לִּ בִּ צָּ ֶאת ַאֲהֹרן נִּ  ".ֶאת ֹמֶשה וְׁ

ם ֹלא־: "דברים ז כדוכן עוד קודם ב 24 יִּ מָּ ַתַחת ַהשָּ ם מִּ מָּ תָּ ֶאת־שְׁ ַהֲאַבדְׁ ֶדָך וְׁ יָּ ֵכיֶהם בְׁ ַתן ַמלְׁ נָּ ַיֵצבוְׁ תְׁ יש בְׁ  יִּ םאִּ ָך ֹאתָּ דְׁ מִּ שְׁ ֶניָך ַעד הִּ  ".פָּ
ממשיכו, דרך הקב"ה. וכבר -ה. לצד ה"נצבים" של פרשתנו, בו משה מעביר את ההנהגה ליהושע תלמידוזה הנצ"ב האחרון בתור 25

בפרשת וילך.  קשה כשאול קנאה עזה כמוות אהבהבפרשת פנחס, ובדברינו  יפקוד ה' איש על העדההרחבנו בנושא זה בדברינו 
 בפרשת פנחס. חילופי דורות ומשמרותראה גם דברינו 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%A2
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%A2
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%aa
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 ובנעימיםבטוב לשנים רבות 

  מחלקי המים

וגם אותם  תורהמופעיו בב ומים אחרונים: השורש יצ"ב או נצ"ב מופיע גם פעמים רבות בנ"ך וראוי למחקר, ואנו התמקדנ

 .לא השלמנו כדבעי


