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 קיבוץ הנדחים

ָך ְבָכל־ַהּגֹוִים ֲאֶשר ְוָהָיה ִכי־ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל־ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאֶשר ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵשֹבָת ֶאל־ְלָבבֶ 

ֶשר־ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָתה ּוָבֶניָך ְבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו ְכֹכל אֲ  ה'ְוַשְבָת ַעד־ ֱאֹלֶהיָך ָשָמה: ה'ִהִדיֲחָך 

ִאם־ִיְהֶיה ִנַדֲחָך  ֱאֹלֶהיָך ָשָמה: ה'ֱאֹלֶהיָך ֶאת־ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָשב ְוִקֶבְצָך ִמָכל־ָהַעִמים ֲאֶשר ֱהִפיְצָך  ה'ְוָשב  ַנְפֶשָך:

 1ד(.-)דברים ל א ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך: ה'ְיַקֶבְצָך ִבְקֵצה ַהָשָמִים ִמָשם 

 2.ישעיהו יא יב() ְוָנָשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵבץ ֵמַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ:

ֶיה ִנַדֲחֶכם ִבְקֵצה ַהָשַמִים ִמָשם ֲאַקְבֵצם ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל־ַהָמקֹום ְוַשְבֶתם ֵאַלי ּוְשַמְרֶתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם ִאם־ִיְה 

 3.נחמיה א ט() ֲאֶשר ָבַחְרִתי ְלַשֵכן ֶאת־ְשִמי ָשם:

 מסכת פסחים דף פח עמוד א 

ישראל יחדו  ונקבצו בני יהודה ובני" :יות כיום שנבראו בו שמים וארץ, שנאמרואמר רבי יוחנן: גדול קבוץ גל

 4."ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" :, וכתיב" )הושע ב ב(ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל

 סדר רב עמרם גאון )הרפנס( סדר תפילה 

תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו וקרא דרור לקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. ברוך 

 5נדחי עמו ישראל.אתה ה' מקבץ 

 סימן ידבמדבר רבה פרשת מסעי פרשה כג 

                                                      
ֱאֹלֶהיָך ֶאת־ְלָבְבָך ְוֶאת־ְלַבב ַזְרֶעָך  ה'ּוָמל  ֱאֹלֶהיָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשָתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך: ה'ֶוֱהִביֲאָך וההמשך שם: " 1

סיום . אלה פסוקי הנחמה וההבטחה לשיבה שכה חסרים לנו ב(ד-ל א)דברים  " ּוְבָכל־ַנְפְשָך ְלַמַען ַחֶייָךֱאֹלֶהיָך ְבָכל־ְלָבְבָך ה'ְלַאֲהָבה ֶאת־
המנחם של התוכחה בפרשת בחוקותי, ויקרא סוף פרק כו: "וזכרתי  סיוםהתוכחה של ספר דברים, בסוף פרק כח. השווה סוף זה עם ה

של הקב"ה ועם ישראל הוא קיבוץ כל  תמרכיב מרכזי בשיבה ההדדי". ר והארץ אזכור... אזכואת בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק 
, , נקרא כאן קיבוץ הנדחים'קיבוץ גלויותהיום 'חז"ל ובלשוננו  ןמה שמכונה בלשונראה גם בדברי הנביאים ובכתובים. הנדחים כפי ש

 .שנתקו ממרכזי העם היהודי הגלויות הרחוקות ביותרגם  , בפשטות,היינו
". כך ְמַקֵבץ ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל עֹוד ֲאַקֵבץ ָעָליו ְלִנְקָבָציו ה'ְנֻאם ֲאֹדָני : "ח נומצוי גם בנביאים. ראה עוד בישעיהו  'קב"ץ נדחים'מטבע הלשון  2

 ה'ל־ַהְמקֹומֹות ֲאֶשר ִהַדְחִתי ֶאְתֶכם ָשם ְנֻאם־ְוַשְבִתי ֶאת־שביתכם ְשבּוְתֶכם ְוִקַבְצִתי ֶאְתֶכם ִמָכל־ַהּגֹוִים ּוִמכָ גם בירמיהו כט יד: " ... 
: מיכה ד ווכו' ", ִהְנִני ְמַקְבָצם ִמָכל־ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר ִהַדְחִתים ָשם : "ירמיהו לב לז", ַוֲהִשֹבִתי ֶאְתֶכם ֶאל־ַהָמקֹום ֲאֶשר־ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ִמָשם

ְוהֹוַשְעִתי ֶאת־ַהֹצֵלָעה ְוַהִנָדָחה ֲאַקֵבץ ְוַשְמִתים : " ... יט צפניה ג" וַהֹצֵלָעה ְוַהִנָדָחה ֲאַקֵבָצה ַוֲאֶשר ֲהֵרֹעִתיֹאְסָפה  ה'ַביֹום ַההּוא ְנֻאם־"
 וכו' ".ִלְתִהָלה ּוְלֵשם ְבָכל־ָהָאֶרץ 

בתחילת ספרו, בעת שנודע לו מצבה הקשה של  ביטוי זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים והנה גם משולש בכתובים, בתפילת נחמיה, 3
ֶאל־קהילת שבי ציון בארץ. נראה שלא בכדי משתמש נחמיה במטבע הלשון של משה בפרשתנו ולא במקרה הוא מציין חזרה לא רק "

קשייהם, ראו עולי ", כדברי משה, אלא לירושלים "אל המקום אשר בחרתי לשכן שמי שם". סביר שעם כל ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך
)שיר השירים רבה ח, רמב"ן דברים כח  , גם אם רק מקצתם עלושיבת ציון את חזרתם לארץ כהגשמת הפסוקים הנ"ל שבפרשתנו

ְוֶאת . כך אולי גם מי שחיברו את התפילה לשלום המדינה בימינו )הרבנים הראשיים הרצוג ועוזיאל(, כשהוסיפו לה את הפיסקה: "מב(
תּוב ְבתֹוַרת מֶשה ָנא ְבָכל ַאְרצֹות ְפזּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמיּות ְלִציֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָשַלִים ִמְשַכן ְשֶמָך, ַככָ -ֵבית ִיְשָרֵאל ְפָקדַאֵחינּו ָכל 

יָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשָתּה, ַעְבֶדְך: ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָשַמִים, ִמָשם ְיַקֶבְצָך ה' ֱאֹלהֶ 
ם בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים" אשר ישובו וישתחוו לה' "בהר "האובדינזכיר את  בפסוקי שופרות. וְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך"

 פתחנו את השנה ובדברינו כאן על קיבוץ הנדחים נחתום את השנה. האובדים והנדחיםבדברינו  הקודש בירושלים".
מושווה לבריאת העולם על בסיס המילה "יום" בלבד )תוך רמז שמדובר ביום אחד  קיבוץ גלויות הוא, כאמור, לשון חז"ל, וכאן הוא 4

, ירושלמי ברכות שהוא יום מיוחד(. ראה גם את הסמכת ברכת השנים לברכת קיבוץ הגלויות בתפילת שמונה עשרה )מגילה יז ע"ב
". משני אלה, ניתן ללמוד על הסמיכות בוץ גליותגדול יום הגשמים כיום ק"ב: "תענית ח ע( וכן מאמר ר' יוחנן בגמרא פרק ב הלכה ד

שני קרנות היו לו יג: " מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת וירא כבשל שפע כלכלי בארץ וקיבוץ הגלויות )עלייה גדולה(. ראה עוד 
רן הימין עתיד באחד מהם תקע ביום שנתן תורה לישראל, שנאמר ויהי קול השופר )שמות יט יט(, וק)של אברהם בעקידה(: לאיל 

אך כל זה מה ששוב מחבר את האובדים והנדחים עם שופרות דווקא )ולא למשל עם זכרונות(. ". לתקוע בו לקיבוץ הגליות הקב"ה
כאמור בנושא הכללי של קיבוץ גלויות ואנחנו לא נצבים ביום העצמאות אלא בפרשת נצבים ומבקשים להתמקד בשילוב של קיבוץ 

 .דווקא. האם יש לו משמעות שונה ומיוחדת או שמא רק לשון וסגנון ונדחים
הפסוק בישעיהו , חתימה שנלקחה ממטבע הלשון בתפילה מזכיר את קיבוץ הגלויות בגוף הברכה, אבל החתימה היא קיבוץ הנדחים 5

ראה הדרשה על תפילת חנה כסמך לתפילת  ".ָעָליו ְלִנְקָבָציוְנֻאם ֲאֹדָני ה' ְמַקֵבץ ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל עֹוד ֲאַקֵבץ שכבר הזכרנו לעיל: " ח נו
ברי חנה: דשם , בראש השנה( תפילת חנה, הובא בדברינו ואתחנן פרשת דברים ,טוב לקח זוטרתא פסיקתאשמונה עשרה )מדרש 

הרואה את מזמור "הבו לה' בני מדרש תהלים )בובר( מזמור כט וב !"ישראל עמו נדחי מקבץ" הם הסמך לברכת: "ישמור חסידיו רגלי"
ומקבץ גליות  ... וישבר ה' את ארזי הלבנון, שמשבר רשעי אומות העולם שהן גבוהין כארזאלים" כסמך לתפילת שמונה עשרה: "

קיבוץ הנדחים, ובפרט אחרי גלות כה ארוכה, אינו דבר פשוט כלל ועיקר. צריך לשמור על  ."עמו ישראל מתוכן, כנגד מקבץ נדחי
 הנדחים החסידים באשר הם וצריך לשבור את ארזי הלבנון על מנת לקבצם. ושוב השופר כאן.

http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%94%d7%90%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%97%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%97%d7%a0%d7%94
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והגלה את ישראל לבבל והביא אלו שבבבל  .ה אלו לכאן ואלו לכאןל  ג  שהיה מ   6רטֹור  ק  זמֹוומנין שהיה סנחריב קֹו

ע  שנאמר: " ,ע"י עונות גלו ונתפזרו בשערי הארץ: בעולם הזה, הקב"האמר  .לכאן ש  ה ב  ר  ִמז  ֵרם ב  ז  א  ץו  ר  א  " ֵרי ה 

 )דברים ל" אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך" :אבל לעתיד לבוא 7.ז( ירמיהו טו)

ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה אומר: "ו .)ישעיה יא(" ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ" . ואומר:(ד

 8.)ישעיהו לה( "ואנחהושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון 

 מדרש תהלים )בובר( מזמור קז 

כשהייתם במצרים הייתם מפוזרים וכנסתי אתכם לשעה קלה לרעמסס, ועכשיו אתם  :לישראל הקב"האמר 

ּיֹום " :כך אני אקבץ אתכם לעתיד לבוא, שנאמר ,וכשם שקבצתי אתכם לשעבר .מפוזרים בכל הארצות י ה ב  ה  ו 

י ֹדנ  הּוא יֹוִסיף א  ּמֹו  ה  ר ע  א  ת־ש  נֹות א  דֹו ִלק  ע ... ֵשִנית י  ב  ר  ֵבץ ֵמא  ק  ה י  הּוד  ֻפצֹות י  ֵאל ּונ  ר  ֵחי ִיש  ף ִנד  ס  א  ּגֹוִים ו  א ֵנס ל  ש  נ  ו 

ץ ר  א  פֹות ה  נ   9."ומארצות קבצם" :לכך נאמר. )ישעיה יא יא יב( "כ 

 סימן דפרשה מו  ,שמות רבה פרשת כי תשא

ּיֹוֵצר " :אתה הכתבת לנו ,בון העולםיר לפניו: אמרו ישראל 10"?תה יוצרנואנחנו החומר וא"מהו  י ד ה  ר ב  ֹחמ  ִהֵנה כ 

ֵאל ר  ִדי ֵבית ִיש  י  ם ב  ת   .אל תסתלק מעלינו ,אף על פי שאנו חוטאים ומכעיסים לפניך ,לכך(, ירמיהו יח ו" )ֵכן־א 

אם יעשה חבית ויניח בה צרור, כיון שיוצאה מן הכבשן בוא וראה, היוצר הזה . שאנחנו החומר ואתה יוצרנו ?למה

אם ייתן אדם בה משקה מנטפת היא ממקום הצרור ומאבדת את המשקה שבתוכה. מי גרם לחבית לנטף ולאבד 

מה שבתוכה? היוצר שהניח בו את הצרור! כך אמרו ישראל לפני הקב"ה: ריבון העולם, בראת בנו יצר הרע 

ב האדם רע מנעוריו" )בראשית ח כא(, והוא גורם לחטוא לפניך ואין אתה מסלק מנעורינו שנאמר: "כי יצר ל

אלא בבקשה ממך, העבירהו ממנו כדי שנהא עושים רצונך ולא חוטאים. אמר להם: כך אני  11ה.י  ט  ח  ממנו את ה  

ו(.  עושה לעתיד לבוא, שנאמר: "ביום ההוא נאם ה' אוספה הצולעה והנדחה אקבצה ואשר הרעותי"  )מיכה ד

 12אשר הרעותי"? זה יצר הרע, שנאמר: "כי יצר לב האדם רע מנעוריו".ומהו "

                                                      
 לם, מיוונית.שליט העו – קראט –קוסמוס  6
ספרא בחוקותי מדרש וראה דרשת  ".ָוֶאְזֵרם ְבִמְזֶרה ְבַשֲעֵרי ָהָאֶרץ ִשַכְלִתי ִאַבְדִתי ֶאת־ַעִמי ִמַדְרֵכיֶהם לֹוא־ָשבּוראה הפסוק המלא שם: " 7

שבשעה  .זו מדה קשה לישראל -ואתכם אזרה בגוים " של התוכחה בתורה: "ֱאָזֶרה"עם " של ירמיהו" ֶאְזֵרםאשר מחבר את " פרשה ב
אין אתם כן, אלא עתיד אני לזרות אתכם לבין כל  ,ואתם .הם רואים זה את זה ומתנחמים ,שבני המדינה גולים כולם למקום אחד

ואזרם במזרה בשערי הארץ שיכלתי איבדתי : שנאמר ,האומות כאדם שהוא זורה שעורים במזרה ואין אחת מהם דבקה לחבירתה
  (.פסחים פז ב", בישראל שפזרן לבין האומותב"ה צדקה עשה הק)ומנגד, המוטיב: " ".יהם לא שבואת עמי מדרכ

שהוא בלשון אחרת "סוף  ,יש גלות ויש גלות, יש נדחים בארצות סמוכות ויש נדחים עד קצווי הארץ, עד קצה השמים כדברי התורה 8
לכל עבר כגרגירי שעורים אבודים ומנותקים. על כל אלה באה ההבטחה העולם". יש שגלו אך ייסדו קהילות חזקות ויש שזורו ונפוצו 

ֱאֹלֶהיָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך  ה'ֶוֱהִביֲאָך  ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך: ה'ִאם־ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָשָמִים ִמָשם ְיַקֶבְצָך הגדולה בפרשתנו: "
יט(. זה קיבוץ הנדחים שהוא מעבר לא " )ְמָזֵרה ִיְשָרֵאל ְיַקְבֶצנּו ּוְשָמרֹו ְכֹרֶעה ֶעְדרוֹ ". וירמיהו משלים: "יִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָךִויִרְשָתּה ְוהֵ 

חותם גב, מדרש זה א". ישראל עמו נדחי מקבץ - ישמור חסידיו רגלי"לעיל(:  5ראה שוב בתפילת חנה )הערה  לקיבוץ גלויות סתם.
את פרשת מסעי וספר במדבר. דרך הדיון בדין ערי מקלט שם הוא עובר לדון בבני גד ובני ראובן )שזכו לערי מקלט משלהם( והיו 

   .בפרשת מטותהירדן המזרחי  הראשונים לגלות מהארץ ע"י אשור. ראה דברינו שבטי עבר
". )פרק קז בתהלים ּוֵמֲאָרצֹות ִקְבָצם ִמִמְזָרח ּוִמַמֲעָרב ִמָצפֹון ּוִמָיםבסוף הדרשה הוא חוזר לפסוק אותו הוא דורש בפרק קז בתהלים: " 9

מה כאן קיבוץ  הוא הבסיס לברכת הגומל ואנו אומרים אותו בתפילת יום העצמאות(. איך נעמיד מדרש זה מול המדרש הקודם?
בא להאדיר את קיבוץ )איסוף( הנדחים לעתיד לבוא שבא "מארבע כנפות הארץ", בהשוואה מדרש זה הנדחים? אפשרות אחת היא ש

ְוֹלא־ֹיאְמרּו עֹוד ַחי־ה' ֲאֶשר ֶהֱעָלה ז(: " כג)ירמיהו ובדומה לדברי לכינוס יציאת מצרים שהיה בתוך ארץ אחת אל עיר הבירה רעמסס. 
ִתים ִכי ִאם־ַחי־ה' ֲאֶשר ֶהֱעָלה ַוֲאֶשר ֵהִביא ֶאת־ֶזַרע ֵבית ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּוִמֹכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר ִהַדחְ  ֵני ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:ֶאת־בְ 

את מצרים בא להאיר פן אבל אז קשה קצת הלשון: "וכשם שקבצתי אתכם לשעבר וכו' ". אפשרות אחרת היא שהדגם של יצי". ָשם
נוסף של קיבוץ הנדחים. גם בתוך ארץ אחת )רוסיה בימינו?( אנשים יכולים להיות מפוזרים ולהיטמע בהדרגה בתרבות אותה הארץ. 

גדול, מארצות רבות, "ממזרח וממערב, מצפון ומים", אבל גם בתשומת לב לנדחים הפזורים גיאוגרפי קיבוץ הנדחים יהיה הן במרחב 
"האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים" כדברי ישעיהו. בכל ארץ יארע  :ים בתוך כל ארץ ואולי כבר שקועים בתרבותהוהנפוצ

תחילה קיבוץ נדחים "מקומי", אל מקום מרכזי אחד, כפי שאירע ביציאת מצרים עת התכנסו כל בני ישראל לעיר רעמסס )ומכאן 
ְוָהָיה ַביֹום לו הקיבוצים המרוכזים לארץ ישראל. השלב הראשון נרמז בפסוק: "עני ישלא כולם גרו במרוכז בארץ גושן(, ובשלב ש

", י ַהָיםֲאֶשר ִיָשֵאר ֵמַאשּור ּוִמִמְצַרִים ּוִמַפְתרֹוס ּוִמכּוש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאיֵ ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ֵשִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת־ְשָאר ַעמֹו 
 ."ְוָנָשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵבץ ֵמַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאֶרץוהשלב השני בפסוק: "

". ההקשר שם הוא חטא העגל ואם הפסוק ָאִבינּו ָאָתה ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר ְוַאָתה ֹיְצֵרנּו ּוַמֲעֵשה ָיְדָך ֻכָלנּו ה'ְוַעָתה : "סד זפסוק הוא בישעיה  10
 מזכיר לנו את הימים הקרובים, יהי כן. ואת הקשר לקיבוץ הנדחים, נושאנו הפעם בפרשת השבוע, נראה בהמשך.

על סילוק יצר הרע בתחילת ימי בית שני, ראה גמרא יומא  את הגורם לחטא, את יצר הרע. וזו מילה נדירה שלא מצאנו לה מקבילות. 11
 .סט ע"ב

ַביֹום ַההּוא "וכאן רק רצינו להתעכב על הפסוק מספר מיכה:  ביום הכיפוריםכבר הרחבנו על מדרש זה בדברינו כחומר ביד היוצר  12
שהבאנו 'אגב גררא' ברשימת הפסוקים בראש דברינו והמדרש כאן נותן  פסוק -" ָחה ֲאַקֵבָצה ַוֲאֶשר ֲהֵרֹעִתיְנֻאם־ה' ֹאְסָפה ַהֹצֵלָעה ְוַהִנדָ 

מוסרי שחייב ללוות -לו משמעות שונה מהאחרים. קיבוץ או איסוף הנדחים של מיכה, כפי שהמדרש מבין אותו, הוא תהליך רוחני
וציא את הפסוק מידי פשוטו ושדברי מיכה משתלבים עם דברי שאר הנביאים(. את קיבוץ הנדחים הפיסי )בהנחה שהדרש אינו מ

https://en.wiktionary.org/wiki/cosmocrat
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?holy-event=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%a8


 התשע" נצבים, שביעית לנחמה, חותמת השנהפרשת 

 3מתוך  3עמ' 

 

  136בראשית רבתי פרשת ויצא עמוד 

לשמי מרומים  הקב"ההעלהו  ,אותו יום שנתקרבה מיתת משה רבנו :נוי. אמרו רבות""אין זה כי אם בית אלהים

בונה בית המקדש באבנים  הקב"הא רחמים וראה הפנה פניו כנגד כס...  והראה לו מתן שכרו ומה שעתיד להיות

. וראה עומד ליעקב אבינו .. ומשיח בן דוד עומד בתוכו ואהרן אחיו עומד על רגליו ומעילו עליו ...טובות ומרגליות 

והנה ה' נצב עליו,  :כזאת העת נצבתי עליך עד אשר יתיצבו בניך לפני, שנאמר ,יעקב בני :ליעקב הקב"הודבר 

 חתז(, אתם נצבים היום )דברים כט ט(. וכאשר ראה יעקב ירושלים אט יצבו בתחתית ההר )שמות יוישראל ויתי

מקדש  :שנאמר ...כי אם אותו בית אלהים שהוא בונה בידיו... בשמים אמר אין זה אשר בארץ כלום  חתבארץ וא

  13ה' כוננו ידיך )שמות טו יז(.

 הקב"השמח שמחה גדולה והחזיר פניו אצל  ,ח משיח בן דודהדברים האלה נוכ שה רבנו עליו השלוםכאשר שמע מ

העת הזאת אותה לא הגדתי לבריה לא  :הקב"הא"ל  ?מתי תרד ירושלים זו הבנויה למטה ,רבש"ע :מר לווא

אזרה את ישראל  :הקב"הא"ל  .תן לי רמז מן המעשים ,רבש"ע :א"ל .לראשונים ולא לאחרונים ולך אני מגיד

י ה : "נות העולם בין כל האומות ויתקיים בהם מקרא שכתוביהארץ ויתפזרו בד' פ בראשונה במזרה בשערי ִאם־ִיה 

ָך  צ  ב  ק  ם י  ִים ִמש  מ  ש  ֵצה ה  ָך ִבק  ח  ָך ה'ִנד  ח  ם ִיק  יָך ּוִמש  ונתן  ...באותה שעה ירד משה מן השמים שמח  ... 14".ֱאֹלה 

 15כי אם בית אלהים.אין זה  :נשמתו להב"ה בלב שלם ובנפש חפצה, הוי
 
 

  ואתם נצביםשבת שלום 

 ובנעימיםבטוב לשנים רבות 

 16כעת היום פה כולנו חיים

  מחלקי המים

 

 בן אשר לעיל, את שבטי עבר הירדן המזרחי שגלו תחילה. ראה פירוש בחיי 8הזכרנו כדרך אגב, בהערה  מים אחרונים:

זרם המרכזי של עשרת השבטים שגלו ונעלמו מהדבר על כל מלתורה, בפירושו לפרשתנו דברים ל ב ובבראשית מט א, ש

כי בגלות עשרת השבטים ידבר, הם "הנדחים" שיזכו גם הם בבוא העת לגאולה ושיבה כמובטח בפרשתנו. " - ם היהודיהע

ואחרי הקבוץ ההוא הזכיר עוד  .ולכך יתחיל בנדחים ואמר: אשר הדיחך ה' אלהיך שמה, כי עמהם שהם רוב ישראל ידבר

אנחנו אלה פה יהודה ובנימין שאנו משועבדים תחת האויבים והשונאים אשר  ',הנפוצים'קבוץ אחר של גלות אחר והם 

גלות עשרת השבטים  :לרמוז על קבוץ שני גליות שהן שני קבוצין ,והזכיר שני פעמים "ושב"...  רדפונו והם אדום וישמעאל

 . נו, ח( "עוד אקבץ עליו לנקבציו" וגלות יהודה ובנימין. ועל זה אמר הנביא: )ישעיה

                                                      
עם ישראל שלא עמד בפיתויי היצר. יש לאסוף ולקבץ, היינו לתקן,  . אתהנדחים הם המודחים, כמו מסית ומדיח, כמו עיר הנדחת

דאה כביכול של הקב"ה שהוא אשם, בכך תחילה את המודחים והצולעים. סיומת הפסוק: "ואשר הרעותי", שוב עפ"י המדרש, היא הו
במסכת סוכה נב ע"ב שפסוק זה, לצד אחרים, מציל את עם ישראל מדין קשה: שנטע יצר הרע באדם. ראה בהקשר זה דברי הגמרא 

ואמר רבי אלעזר: אליהו "ב: "ברכות לא ע"אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של ישראל". ראה גם גמרא 
והודה לו לאליהו  הקב"הדברים כלפי מעלה, שנאמר: ואתה הסבת את לבם אחרנית. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק: מנין שחזר  הטיח

לעתיד לבוא כשיאספו ויקובצו הצולעים והנדחים  ."אני גרמתי להם שבראתי יצר הרעמבאר רש"י שם: " דכתיב: ואשר הריעותי". –
 פיסי ילווה בהתחדשות רוחנית של קיבוץ המודחים והדחויים.יתוקן "הריעותי" זה. קיבוץ גלויות ה

עם ישראל באחרית הימים והקב"ה מראה לו את בית המקדש המופלא שעתיד להיבנות לערב מותו מבקש משה לדעת את אשר יקרה  13
"אין זה כי אם בית שהציב מצבה וקרא למקום: שה' ניצב עליו, את יעקב אבינו וגם מאבנים טובות ומרגליות, את מלך המשיח, 

"אתם -מתייצבים שוב באת משה ובני ישראל מתייצבים במתן תורה ו. משה רואה את יעקב אשר רואה אלהים וזה שער השמים"
מדרש זה מצוי רואים את העתיד המופלא המובטח.  , משה ויעקב,ויחד הםנצבים" ערב הכניסה לארץ ישראל וערב מותו של משה. 

, אבל )ומשטיח את מימד הזמן( סוק שם: "אין זה כי אם בית אלהים", ומתמקד בבית המקדש לעתיד לבואבפרשת ויצא ודורש את הפ
 .ולקיבוץ הנדחים אתם נצביםלבשל הקישור למשה ערב מיתתו, , אנחנו רוצים לקחת אותו לכיוון קצת אחר

ֱאֹלֶהיָך ֶאת־ְלָבְבָך ְוֶאת־ְלַבב ַזְרֶעָך  ה'ּוָמל  ָך ִויִרְשָתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך:ֱאֹלֶהיָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ָיְרשּו ֲאֹבֶתי ה'ֶוֱהִביֲאָך וההמשך שם: " 14
 .(ד-ל א)דברים  "ֱאֹלֶהיָך ְבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְשָך ְלַמַען ַחֶייָך ה'ְלַאֲהָבה ֶאת־

העם, לרצונו העז להיכנס לארץ, לחששו את אשר יקרה לעם בהמשך אינסוף מדרשים נדרשו למיתתו של משה, לקושי שלו להיפרד מ 15
דרכו )לאחר שהוכיחם במילים כה קשות(. כל מדרש וטעמו, כל מדרש ועוצמתו, כל מדרש והפתרון שהוא מציע איך קיבל משה בסוף 

)ראה ספרו  כניסתו לארץ.את הגזרה, איך שקטה נפשו, אם אכן שקטה, איך נפרד מהעם ומהחיים, איך השלים עם המוות ועם אי 
מדרש זה מציע בפרשת וזאת הברכה(.  מדרש פטירת משה)דברינו  (.מיתת משה במדרשי חז״ל: עצב נבויעקב בלידשטיין: של 

שהפסוקים שהבאנו בראש דברינו, שהם דברי משה, הם נחמה ומנוחת נפש למשה עצמו, הם המאפשרים לו להחזיר נשמתו לקב"ה 
אותה לא הגדתי באותה עת עלומה "לעמו ר משה מבקש "רמז מן המעשים" על מנת להבין מה יקרה בלב שלם ובנפש חפצה. כאש

 ה'ִאם־ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָשָמִים ִמָשם ְיַקֶבְצָך ", הוא נענה בפסוקי הפרשה שלנו: "לבריה לא לראשונים ולא לאחרונים ולך אני מגיד
. ואיתם יבוא משה או אז, נחה דעתו ונשמתו של משה הרועה. הקב"ה יקבץ את נדחי הצאן הפזורות בכל העולם". ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך

 .בפרשת ואתחנן כי לא תעבור את הירדן הזהעצמו כנדרש על הפסוק "ויתא ראשי עם". ראה למשל, מדרש במדבר רבה יט יג, בדברינו 
 ונזכור ונזכיר החסרים והנעדרים. 16
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