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  )2201/9/15 ,ב"תשע אלול כח ,ב"שנת תשע 47גליו� ( "נצבי�"גליו� 

  ה"ב

  

  ג"גליו� ראש השנה תשע �  "נצבי�"לפרשת  "נקודה טובה"

 ,+ְ*ֶכ� ַה��� ִנָ'ִבי� �ֶ��. "בי� ריבונו של עול� לע� ישראל בריתכריתת פותחת במעמד מיוחד של  פרשתנו
 ְ*'ָ  ִיְהֶיה ְוה(א ְלָע� ל� ַה��� אְֹת'ָ  ָהִקי� ְלַמַע�": ברית שמטרתה ).ט ,טכ דברי�( ..."ֵהיֶכ��ֱאל 'ה ִלְפֵני

   ).יב, ש�( ..." ֵלאל�ִהי�

של  חידושלבצע ה "הקבהחליט  ,שנכרתה במעמד הר סיני את הבריתבחטא העגל לאחר שע� ישראל הפר 
  . כעת "ִנָ'ִבי�" זהו מעמד הברית בו אנו. לדורותיו הברית ע� ע� ישראל

 תשוליהדמות ה הוא" ניצב"ה. הוא דווקא האד� שאינו חשוב" סטטיסט"ה –" ניצב"ה, באמנות הבמה
  .של השחקני� העיקריי� במחזה או בסרטולמשחק� להופעת� " תפאורה"כ תהמופיעה ברקע ומשמש

  !?הבריתבמעמד שוליי�  "סטטיסטי�"הא� אנו רק ? בפסוק שלנו" ִנָ'ִבי�"מהי משמעות המילה , א� כ�

   !לא ולא

 אנחנוכא� . העיקריי�" שחקני�"אנחנו ה, כא�. השוליי� �שחקניהאנחנו לא , במעמד הברית הזה
   ".כוכבי�"ה

  ?"ִנָ'ִבי�" מה משמעותה של המילה

זהו תפקידכ� ו וזה. הברית הזאת למע�את� חיי� וקיימי� ). אונקלוס( קיימי� ניצבי� מלשו�  .א
 .ייעודכ�

 ).כתר יונת�( 'כלפי ה ויראהכבוד התייצבות מתו'   .ב

 .פניות נפשיתהקשבה ו, ריכוז התייצבות מתו'  .ג

 ).אור החיי�( תפקיד תלקבלמוכנות ו) �"רמב( מוכנות להיכנס לברית התייצבות מתו'  .ד

 ).ש"הרא(  ולא כפרטי� בודדי� אחדות כלל ישראליתמתו'  3כע� וכאומה , יחדניצבי� " ,+ְ*ֶכ�"  .ה

  .)ר הירש"רש( והתעוררות הלב חניתעוצמה רועמידה איתנה מתו'   .ו

ג� המבטי� והדגשי� השוני� הדעות כל של  חיבור ושילוב. אינ� חולקות זו על זו, שהבאנוהדעות השונות 
ומתו' תחושה של  בשלות רגשית ואינטלקטואליתואחדות מתו' של הע� משרטט לפנינו התייצבות , יחד

  .ייעודותפקיד , ושליחות מוכנות 

ה קורא "הקב .במעשה העקדהאותה פגשנו , "ִה4ִֵני"נמצא במילה  מוכנותתייצבות ולהלביטוי נוס4 
כאשר יצחק עקוד , ובהמש'). א, בראשית כב" (ִה4ִֵני ַו�ֹאֶמר: "מיד והוא עונהבעקדה לאברה� כדי לנסותו 

תשובה  ).ש� יא" (ִניִה4ֵ  ַו�ֹאֶמר: "מידמשיב שוב  הואואילו  "�ְבָרָה� �ְבָרָה�"המלא' קורא , על המזבח
מוכנות מתו'  .תצווה אותיתאמר לי וומזומ� לקיי� את כל מה שאני מוכ� , ריבונו של עול� 3 שמשמעותה 

  .שלי' צמיע'ביטול הענווה ו

 של רוחנימצב  ,אלא ג� ובעיקר, מצב פיזיאיננה מתארת רק ,  'שהעמידה וההתייצבות לפני ה ,למדנו
  .תעירנות ודריכו, בשלות ומוכנות
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, מידי יו�' לפני ה "עומדי�"מתייצבי� ו, בודדי� וכציבורכ' אנו כ', כע� מול ה התייצבכש� שע� ישראל 
  .וערכית רוחנית "התייצבות"מדובר ב, וג� כא� .בשעת התפילה

הנדרש מ� האד� בשעה שהוא בא לשפו' את שיחו " מצב רוחני"מהו ה? להתפלל "עומדי�"כיצד  ,א� כ�
  ?יני� את התודעה לקראת התפילהאי' מכ ?לפני קונו

 המזכירותבטכניקות  "הראשוני� חסידי�"שכבר לפני אלפי שני� נקטו , )א, ברכות ה(מספרת לנו המשנה 
, קוד� התפילה "אחת שעה שוהי�"ה� היו . כדי להתכונ� לתפילה, מודר'הדמיו� את המדיטציה ואת ה

, ומחשבת�יו�  ומכווני� את ליב�  3היו� את מחשבת� ומפני� אותה מטרדות " מנקי�"שעה שבה היו 
   .ע� ריבונו של עול�" שיחה"לקראת ה

  .בנויה מכמה שלבי�', לפני ה "עומדי�"או  "ניצבי�"מעמד של הלקראת האנושית הכנת התודעה 

ואפילו מכבי� את  מפסיקי� כל שיחה או עיסוק אחרו...) מדיטציהמעי� ( מפני� את המחשבהאנו  תחילה
 עומדי� אי�", וכמוב� .)טז, הלכות תפלה ד( 3 "המחשבות מכל לבו את יפנה": �"דברי הרמבכ ...הפלפו�
..." כעס מתו' ולא מריבה מתו' ולא שיחה מתו' ולא ראש קלות מתו' ולא שחוק מתו' לא להתפלל

   ).יח, � הלכות תפלה ד"רמב(

לעסוק בכוונת הלב נית� , רצינותלכובד ראש ול, "ישוב הדעת"לאחר שפינינו ורוקנו את המחשבות והגענו ל
היינו עושי� , משא ומת�מפגש של ל מתכונני�לו היינו  .מפגש ע� ריבונו של עול�קראת הלבהכנה  –
עלינו להתבונ� ג� כא� , ובהשאלה. של האיש שמולנו ולומדי� את קורות חייו ואת מעשיו" שיעורי בית"

 אתה מי לפני דע: "רק כ' נוכל לקיי� את .ובמעשיו הגדולי� בטבע ובהיסטוריה' בגדלותו וברוממותו של ה
  ..."עומד

ניצב לפני ...) ילוד אשה(כאילו הוא ...) דמיו� מודר'(את עצמו ולדמיי�  לשלב הבאיכול האד� לעבור , כעת
בי� ( אהבהשל מפגש , )ב� –אב ( כבודמפגש של  .מדבר לפניוועומד ו, מלא כל האר5 כבודו 3 ש, הכל יכול' ה
  ..."הגדול בוס"ע� ה 3 יראהשל מפגש , וכמוב�) "שיר השירי�"כלשונו של , אהוב ליבה 3" דודה"ל" רעיה"ה

מהי ההכנה הרוחנית  –שאלה הוג� כא� נשאלת . אנו לפני שנה חדשה" ִנָ'ִבי�". להתייצבות נוספת ,ומכא�
  ).נעמי שמר, "בראש השנה"( "אשר מתחילה היו�, שיפה ושונה תהא השנה"כדי , והנדרשת מצידנ

 ".תפילה": לאה גולדברגתשובה לשאלה הזו נמצא בשירה של 

   י בר6 והתפלל הלמדני אלו

  .על נגה פרי בשל , על סוד עלה קמל

  ,לנשו�, לחוש, ת לראותאעל החירות הז

  . להכשל, לייחל, לדעת

  ,ושיר הלללמד את שפתותי ברכה 

  .בהתחדש זמנ6 ע� בוקר וע� ליל

  .כתמול שלשו� � לבל יהי יומי היו� 

  .לבל יהיה יומי הרגל

  

בהתחדש זמנ6 "בבחינת , מתחדש בעצמו" מעגל השנה.  "ההתחדשותהיא " שנה חדשה"מילת המפתח ל

  .נדע להתחדש איתו וחנאנהא� ג� , אול� השאלה היא ."ע� בוקר וע� ליל



 במבט עכשווי, רעיו� מ� הפרשה  � לפרשת השבוע  " " " " נקּודה טובהנקּודה טובהנקּודה טובהנקּודה טובה""""

3 

 

, "לבל יהיה יומי הרגל, כתמול שלשו� �לבל יהי יומי היו�  " –עצה להתחדשות ה, לדברי המשוררת

והיכולת להציב מטרות אישיות , על כל הטוב' לה התפילה וההודאה, ההתבוננות: בשלושה צירי�טמונה 

  . ולנסות לממש אות�

  ."לנשו�, לחוש, לראות "  3 להתבונ�

  "ושיר הלל למד את שפתותי ברכה" –על כל הטוב ' להודות לה

ולנסות ( "להכשל, ...)לרצות( לייחל, לדעת" –ולנסות להגשי� אות� " מסע חיינו"בלהציב מטרות אישיות 

  .וגיוס כל כוחות הנפש והאנרגיות שלנו"...) ניצבי�"בבחינת " (התייצבות"תו' , ...)שוב

 ִנ6ִָבי�" :בבחינת –חלק מע� ישראל , גדול" של�"שאנו חלק מ, "מסע חיינו"ובכל בל נשכח בכל שלב ב

  ".,+ְ*ֶכ� ַה���

ג� ו, בבית ובשדה... שפהבכל בכל לשו� ו, ובכל שעה שהתפילה יפה בכל עת, בשולי הדברי� ג� למדנו

  ...את הכוח להתחדשות )'בברכת ה(היא זאת שנותנת לנו  ,התפילהו ...מול עלה קמל ופרי בשל � במטע 

  

   , קורא יקר

מנסי� אנו יחד לעסוק בתורה  .ומאירה "נקודה טובה"גליו� חדש של ב, ידי שבועאנו נפגשי� באופ� קבוע מ

לבל , "רוחני"טע� , "עכשיו"לחדש ולהתחדש ולתת ליו� יו� ול, למורשת ולשורשי�, ולהתחבר למקורות

  ...יהיו ימינו הרגל

מה ... לא מה אהבת ומה, לקבל ממ6 הקורא משוב במיילאשמח , בהזדמנות זו של שנה חדשה והתחדשות

  .כל הערה והארה יתקבלו בברכה. לחדש ומה לשפר

בעיקר את אלה המקבלי� את הגליו� , את הקוראי� 3 בשבילי זו תהיה ג� הזדמנות מרתקת להכיר אתכ� 

  ...).הרי זה משובח, וכל המעביר הלאה( ...באר5 במרחבי הרשת ובעול� מיד שניה ושלישית

התחדשות שנת , שנת ברכה והצלחה, שנת שלו� ושלווהב. טובהברצוני לבר6 אות6 ואת בני בית6 בשנה 

שנה שנזכה לחדש ולהתחדש וג�  .לפרט ולכלל כל משאלות ליבנו לטובה' שנה שימלא ה, צמיחה אישיתו

הבאי� עלינו לטובה , ומ� השפע הרוחני המצפה לנו בימי החגי� להתקדש וליהנות מסגולת הזמ�

   .ולשמחה

        שנה טובה שנה טובה שנה טובה שנה טובה בברכת בברכת בברכת בברכת 

        וחתימה טובהוחתימה טובהוחתימה טובהוחתימה טובהוכתיבה וכתיבה וכתיבה וכתיבה 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט

  com,rothmoshe@gmail :למייל

  tova_com/nekuda,pirsuma,//www:http   :"נקודה טובה"ארכיו�  +התפוצ

  ,נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

  הפ: בי� חברי6 ?אהבת  ,ל"אשמח לקבל למייל הנ ?הארהיש ל6 הערה או 


