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דרכ ישרה
הישר והטוב
פרשת ניצבימ פותחת בהתייצבות בני ישראל לפני ה' לכריתת ברית ,ומ4יימת
בעיקרונ הבחירה החופשית בינ החיימ והטוב לבינ המוות והרע .
ערב כני4תו לארצ ישראל ניצב עמ ישראל כולו לפני ה'.

."...ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ ĕĜý Ġø Ęü ęėþ Ęăø ėă Ă ę āđĕă Đÿ ęĕčü ăĢĀ Ĝü ęĦăþ Č"ÿ

)דברימ כט ,ט(

מכאנ ואילכ יתייצב עמ ישראל לפני ה' אלוקי ישראל בכל שנה בראש השנה שהוא
יומ הדינ לעולמ כולו .מאז שחילקו את קריאת פרשיות התורה בבית הכנ4ת על
פני שבתות השנה ,תופיע פרשת ניצבימ תמיד בשבת ה4מוכה לראש השנה.
מנ ה4תמ ,מתלבט כל אדמ בשאלה הנצחית ,האמ דרכו ישרה בעיני ה'?
שאלה זו נשאלה במ4כת אבות על ידי רבנ יוחננ בנ זכאי לחמשת תלמידיו
הגדולימ:

"."?ęďČĐ Đč ģčďĕĥ ĐĤĥĕ ĖĤď ĕĐđĒĕČ đČĤđ đČĢ ,ęĐĘ ĤĚČ

)אבות ב ,ט(

שאלה זו טעונה ביאור .הרי ברור שהדרכ הישרה בעיני ה' היא שמירה דקדקנית
על כל מצוותיו ומשפטיו!
מנ התשובות שהשיבו תלמידיו של רבנ יוחננ אנו למדימ ,כי כוונת השאלה שניצבה
בפניהמ הייתה אחרת :מהו השער שדרכו ניתנ להגיע אל הבנת מצוות ה' וקיוממ?
מהי דרכ החיימ שתוביל אל כל המצוות?
המכנה המשותפ של כל התשובות ,נוגע בשורש תכלית בריאת העולמ .הקב"ה
הוא מקור הטוב והוא ברא את האדמ כדי להיטיב לו.
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ככ 3יכמ עבורנו דוד המלכ ב3פר תהילימ:

"."ĖĕĀ ģăþ ēĂ ĕĜü ďý Ěøă Ęÿ čĕĔü Ěý đă ĐĦăĀ Čÿ č āđĔ

)תהילימ קיט3 ,ח(

ההבדלימ מתמקדימ בענפי השורש הגדול הזה ,המוזכר בתורה כמה פעמימ:

ĉ ü ĞĀ đ"ø
."...'Đ ĕĜĕý Ğý čă ø č āđĔă Đÿ đø ĤĥĀ Ĉ ĕă Ā Đÿ ĦĕĀ ĥ

)דברימ ו ,יח(

ראשונ המשיבימ היה רבי אליעזר בנ הורקנו ,3שכונה בפי רבו "đĜĕČĥ ďđĝ Ĥđč
 ."ĐĠĕĔ ďčČĚדהיינו ,בור מימ ש3יידו וטייחו את דפנותיו ,כדי שלא תהיה נזילה
של מימ לתוכ האדמה שמ3ביב .כלומר ,רבי אליעזר ניחנ בזיכרונ מופלא.

"."ĐčđĔ ěĕĞ :ĤĚđČ ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ
היכולת להתגבר על הקנאה ולשמוח בהצלחת אחרימ ,היא המפתח לדעת רבי
אליעזר .הרצונ שלכולמ יהיה טוב ,הוא ביטוי לצלמ אלוקימ שבאדמ .רבי אליעזר
מתמקד באי3ור האחרונ של עשרת הדברות שהוא " ,"ďđĚēĦ ČĘוקובע שהוא שער
הכני3ה אל כל הדיברות.
כיצד מונעימ את הניגוד ואיכ מנטרלימ את החמדה?
הדרכ היא על ידי התבוננות בעובדה שכל אדמ הוא ייחודי מכל בני אנוש .רואימ
זאת מטביעת האצבעות ובאמצעות ה –  DNAשלו .כל תא מתאי גופו הוא ייחודי.
אפילו שערה אחת משערות ראשו וגופו אינה דומה לשערה של מישהו אחר.
אחרי שכל אחד מבינ שהוא ייחודי בעולמ ואינ כמוהו ,לא ייתכנ כי נוצר במקרה.
ברור שיד הבורא כיוונה את ביאתו וגמ העניקה לו תכונות וכישורימ שאינ לאפ אחד.
לכל אחד יש שליחות ייחודית בחיימ המותאמת לכישוריו ,ולכנ אינ שומ הגיונ
בחימוד מה שיש לאדמ אחר! זו גמ הדרכ להגיע ב3ופו של דבר לערכ הדיבר
הראשונ מעשרת הדיברותĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĕėāü ĜČ"Ā :
."...Ėĕ
המשיב השני היה רבי יהושע בנ חנניה ,שרבו הכתירו בתואר אשרי יולדתו .בהיותו
תינוק הייתה אמו של רבי יהושע נוהגת להביא את ערי3תו לבית המדרש על מנת
שאוזניו יקלטו דברי תורה.

"."čđĔ Ĥčē :ĤĚđČ ĞĥđĐĕ ĕčĤ
רבי יהושע דורש הרבה יותר מאשר עינ טובה .לא די לשמוח בהצלחת אחרימ,
אלא יש להתמיד בהשפעת טוב גמ לחבר קרוב .חברימ קרובימ לאורכ זמנ ,עלולימ
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להיפגע זה מזה או להיקלע לקינאה זה בזה .האתגר לשמור על חברות טובה
לאורכ זמנ ,מצריכ השקעה גדולה יותר.
המשיב השלישי הוא רבי יוBי הכהנ ,שרבו העריכו וקרא לו חBיד:

"."čđĔ ěėĥ :ĤĚđČ ĕĝđĕ ĕčĤ
BכBוכי שכנימ המ דבר נפוצ .מקדמ החיכוכ בינ שכנימ הוא יומיומי .על חדר
המדרגות ועל ההBקה המשותפימ ,על רעש ועל תליית כביBה ,על בנייה ועל
הריBה .להיות שכנ טוב זו דרגה גבוהה יותר של איפוק ורצונ להיטיב.
המשיב הרביעי הוא רבי שמעונ בנ נתנאל ,שרבו החשיבו כירא חטא:

"."ďĘđĜĐ ĦČ ĐČđĤĐ :ĤĚđČ ěđĞĚĥ ĕčĤ
לדעת רבי שמעונ ,לא די בהושטת עזרה למי שזקוק לה ברגע זה ,אלא הרואה את
הנולד ומקדימ לפעול כדי שחברו ושכנו לא יינזקו .אמור מעתה ,לעזור לחברימ
לפני שהמ נופלימ.
המשיב האחרונ הוא רבי אלעזר בנ ערכ ,שרבו העריכו יותר מכל תלמידיו .רבנ
יוחננ בנ זכאי התבטא עליו באופנ הבא:

"ęĐĚĞ ğČ ĝđĜģĤđĐ ěč ĤĒĞĕĘČ ĕčĤđ ęĕĕĜĒČĚ ğėč ĘČĤĥĕ ĕĚėē Ęė đĕĐĕ ęČ
)אבות ב ,ח(
."ęĘđė ĦČ ĞĕĤėĚ À ĐĕĜĥ ğėč ĖĤĞ ěč ĤĒĞĘČ ĕčĤđ
לדעת רבי אלעזר ,הדרכ הישרה שהיא שער לקרבת אלוקימ ,זה פשוט להיות טוב
ללא גבול .הרצונ לעשות טוב וחBד צריכ להיות טבוע בתוכו .זה כולל הכל ,עינ
טובה ,חבר טוב ,שכנ טוב...

"."čđĔ čĘ :ĤĚđČ ĤĒĞĘČ ĕčĤ
תשובתו של רבי אלעזר כללה את כל הקודמימ לו .משומ ככ זכה להBכמתו של
רבנ יוחננ בנ זכאי שאמר :רואה אני את דברי אלעזר בנ ערכ מדבריכמ ,שבכלל
דבריו דבריכמ.

זינוק או מידרג
על פניו נראה ,שרבי אלעזר בנ ערכ הוא הצודק מכולמ .לשמ מה להתמקד בענפ
פרטי אמ אפשר להכליל את הכל בשורש אחד :לב טוב?
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היה ניתנ לחשוב ,שאחרי שרבנ יוחננ בנ זכאי יאמר את דברו ,הויכוח י2תיימ! ולא
היא .את זאת אנו למדימ מנ השאלה הבאה שהיא הפוכה מקודמתה:

"."ęďČĐ ĐĜĚĚ ģēĤĦĕĥ ĐĞĤ ĖĤď ĕĐđĒĕČ đČĤđ đČĢ ęĐĘ ĤĚČ

)שמ ,משנה ט(

היינו 2בורימ שכולמ יענו פה אחד ויאמרו :לב רע!
כאנ נכונה לנו הפתעה.
כל תלמיד מחמשת התלמידימ המפור2מימ חזר בדיוק על אמירתו הקודמת ,אלא
שהפעמ מנ העבר השני של המתר:2

"ěėĥ :ĤĚđČ ĕĝđĕ ĕčĤ .ĞĤ Ĥčē :ĤĚđČ ĞĥđĐĕ ĕčĤ .ĐĞĤ ěĕĞ :ĤĚđČ ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ
."ĞĤ čĘ :ĤĚđČ ĤĒĞĘČ ĕčĤ ...ĞĤ
ושוב רבנ יוחננ מצדיק את דברי תלמידו רבי אלעזר .מכל זה אנו מבינימ ,כי כל תנא
ראה בדבריו עמדה עקרונית שיש ללכת אתה עד ה2ופ.
במה נחלקו רבנ יוחננ ,שה2כימ לרבי אלעזר תלמידו ,ושאר תלמידיו?
מדוע שלא נ2כימ שלב טוב הכולל את כל הטוב ,היא הדרכ הישרה ,ולב רע שהוא
כללות הרע היא הדרכ הרעה שיתרחק ממנה האדמ?
התשובה נעוצה בהבדלי גישה .יש המצדדימ בזינוק גבוה וחד פעמי על פני עליה
הדרגתית הדורשת זמנ ,וזו דעת רבנ יוחננ ותלמידו רבי אלעזר.
אמנמ לדעת שאר התנאימ ,אינ לקפוצ בבת אחת למדרגת לב טוב כי קיימת 2כנת
נפילה והתר2קות .יש להתקדמ בשלבימ ,תחילה " "ďđĚēĦ ČĘואחר ככ ואהבת
לרעכ כמוכ וכו'.
לדעת רבי אלעזר ורבו רבנ יוחננ ,עליה הדרגתית עלולה להיפגע על ציר הזמנ ,ולכנ
לדעתמ יש לבצע זינוק אחד גבוה .עדיפ לקבל פעמ אחת החלטה נבונה אמיצה
וכוללת ,מאשר צעדימ קטנימ מדודימ.
אפשר לתאר את המחלוקת בצורה הבאה .האמ קודמ בונימ את הפרטימ ואחר
ככ יוצרימ הכללה או שמזנקימ בבת אחת אל הכלל הגדול ,וממנו יוצרימ הפרטה?
רבי אלעזר בנ ערכ כונה על ידי רבו – מעיינ המתגבר .פירושו של דבר ,הכל יוצא
ממקור אחד בבת אחת ושופע באופנ תמידי.
לא פלא שדווקא רבי אלעזר הוא זה שהדגיש את הלב הטוב .הלב ,הוא המעיינ
שהכל פורצ ממנו בעוצמה רבה ומשמ מתפצל לנחלימ ופלגימ.
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מקומ תורה
המשנה במ:כת אבות אינה מו:רת פרטימ על ההתפתחות הדרמטית שהתחוללה
מאוחר יותר.
רמז על ככ נמצא בהמשכ פרקי אבות:

"ĖĕĤēČ ČđčĦ ČĕĐĥ ĤĚČĦ ĘČđ ĐĤđĦ ęđģĚĘ ĐĘđĎ ĕđý Đø :ĤĚđČ ĕČĤđĐĜ ĕčĤ
)אבות ד ,יד(
."ěĞý ĥÿ Ħü ĘČÿ ĖĦĜĕč ĘČđþ Ėďĕč ĐđĚĕĕģĕ ĖĕĤčēĥđ
מאחרי ההדרכה הזאת של רבי נהוראי מ:תתר :יפור עצוב ,שהוא :יפור חייו של
רבי אלעזר בנ ערכ  -התנא המדהימ ,שרבו החשיב אותו יותר מכל חכמי ישראל
יחד.
הגמרא במ:כת שבת מגלה לנו את שמו של התנא המ:תתר מאחורי השמ "רבי
נהוראי":

"ěč ĤĒĞĘČ ĕčĤ ęĕĤĚđČ ĥĕđ đĚĥ ĐĕĚēĜ ĕčĤ ČĘČ đĚĥ ĕČĤđĐĜ ĕčĤ ČĘ .ČĜĦ
."ĐėĘĐč ęĕĚėē ĕĜĕĞ ĤĕĐĜĚĥ ?ĕČĤđĐĜ ĕčĤ đĚĥ ČĤģĜ ĐĚĘđ .đĚĥ ĖĤĞ
)שבת קמז(:

בברייתא הנקראת " "ěĦĜ ĕčĤď ĦđčČכלומר ,השלמת מ:כת אבות על פי משנתו
של רבי נתנ מ:ופר ,שרבי אלעזר החליט לבנות את חייו במקומ שנקרא ָמאו:
)בתלמוד הבבלי נזכר דיומ:ת( .המקומ הזה היה מפור:מ באיכות המימ שבו ,באיכות
הגידולימ שבו ובאווירה השקטה והחלומית המאפיינת גינות ופרד:ימ.
התנָ ִאימ החליטו אחרת .המ הלכו לעיירה קטנה העונה לשמ יַ ְבנֶ ה ,שהייתה
חבריו ַ
ידועה בריבוי תלמידי החכמימ שבה ובקול התורה הנשמע בה יוממ ולילה.
הגמרא במ:כת שבת מו:יפה עוד פרטימ ח:ויימ נוגעימ ללב:

"ĤĠĝč ČđĤģĘ Ččđ đĕĤčē ęđģĚĘ ĞĕĎĐ ĤĥČė .đďđĚĘĦ Ęė ĦČ ēėĥ ĤĒĞĘČ ĕčĤ
"ĥĈ Ĥþ ēþ Đ"ÿ ČĤģ "ęĕĥü Ĉ ďĀ ēĀ ĥČā
Ĉ Ĥ ęėþ ĘĀ ĐĒþă Đÿ ĥĈ ďāþ ēĐ"ÿ ČđĤģĘ ęđģĚčđ ,ĘčĘčĦĐ ĐĤđĦĐ
."ęčă Ā Ęü ĐĕĐ
)הח ֶרש במקומ הח ֶֹדש( .והכ"פ נראתה לו כבי"ת
כלומר ,האות דל"ת נראתה לו כרי"ש ֶ
)לִ ָּבמ במקומ לכמ(.

"đĜĦĕČĘ ĤĒē ęĜĚČđ .ČĕĤčĕĥ đĕĘĞ đĘĘĠĦĐđ ďđČĚ ęĐĘ čČė ,ęĕĚėē ĦČĒ đČĤ
)על פי מ:כת שבת קמז(:
."đĦĚėēĘđ
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מכאנ נבעה ההדרכה במשנה שצוטטה לעילĤĚČĦ ĘČđ ĐĤđĦ ęđģĚĘ ĐĘđĎ ĕđý Đ"ø :
 ."ĖĕĤēČ ČđčĦ ČĕĐĥכלומר ,אל תתגאה ותחשוב כי כולמ צריכימ אותכ ויבואו
אליכ .אל תישענ על בינתכ בלבד ללא משא ומתנ תורני עמ תלמידי חכמימ
מ=ביבכ.
רבי אלעזר חזר לאיתנו ולחכמתו ,ובכינויו רבי נהוראי ,ביקש להדריכ תלמידימ
שלא יחזרו על טעותו.

לֵ ב ומקור
נשוב ונתבוננ בכוונת הגמרא מאחרי ה=יפור ש=ופר לעיל .הרי לא ייתכנ שרבי
אלעזר בנ ערכ ,גדול חכמי ישראל ,הנערצ על ידי רבנ של כל ישראל "ěĜēđĕ ěčĤ
 ,"ĕČėĒ ěčיטעה בטעויות כל ככ ג=ות שאפילו תינוקות של בית רבנ לא יעשו.
 "ęĕĥü Ĉ ďĀ ēû ĥČĤשנאמר על
הגמרא מבקשת לרמוז משהו בפ=וק Ĉ ęėþ ĘĀ ĐĒþă Đÿ ĥĈ ďāþ ēĐ"ÿ
חודש ני=נ והיציאה ההי=טורית ממצרימ .זו נקודת המוצא ונקודת הלידה של
עמ ישראל ,ואותה צריכ לזכור כל ימי חיינו .זו נקודת שורש ,שממנה נובע הכל.
היציאה הדרמטית הזו מעבדות לחירות על ידי ה' אלוקי ישראל ,היא הי=וד לכל
המצוות כולנ .הנקודה הזאת דומה ללב ,שממנו תוצאות חיימ .הלב מזרימ דמ רווי
בחמצנ לכל מקומ בגופ .הוא המעניק חיימ חומ ותנועה לכל איברי הגופ:

"."ęĕĕă ü ēÿ Ħ āđČĢø āđĦă đă ăĜĚþă Ěü ĕėă ü ĖĀ čă þ Ęü ĤāĢĜø ĤĚĀ ĥø Ĉ Ěü Ęėă Ā Ě
ü

)משלי ד ,כג(

רבי אלעזר בנ ערכ הדגיש כאמור את ערכ הלב יותר מנ הכל .הוא עצמו דמה ללב
בקרב חכמי ישראל והיה כמעיינ המתגבר ,המשקה מחכמתו את כל חבריו .טעותו
הייתה בחשיבה שהוא כשורש ,מ=וגל להצמיח ענפימ בכל מקומ ובכל מצב .משומ
ככ האמינ בטעות שלכל מקומ שילכ ,גמ אמ הוא לבדו ,שמ התורה תצמח ולשמ
יתלקטו לומדי התורה.
במציאות ,התורה נקנית מתוכ ענוה וצניעות ,ובעיקר מתוכ לְ ִכידּות חברתית יחד
עמ חכמי הדור ,במשא ומתנ ובלימוד משותפ.
התורה מתפתחת מתוכ ַהּיַ ַחד:

."ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĔý čø ĥü Ĉ ďēÿ ĕÿ ęĞĀ ĕĥČ
"ý Ĉ ĤĀ ğĝýă Čÿ Ħø Đü čă ø ...

)דברימ לג ,ה(

בלעדי הכלל הי=ודי הזה ,הופכ " "ĥďđēĐהרומז אל ההתחדשות תמידית כמעיינ
לע ֵּבד ולהפיק.
" ,"ĥĈ Ĥý ēדהיינו חו=ר יכולת לקלוט וקל וחומר אי יכולת ַ
המתגבר ,לý -
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והמילה " ,"ęėĘשהיא רומזת על כוחמ של ישראל לקדש חודשימ ולקבוע זמנימ,
הפכה ל" "ęčĘדהיינו הלב שפ@ק מלהיות כמעיינ המתגבר.
ב@ופו של דבר ,המציאות מוכיחה ,שדרכ הלימוד וההתפתחות הנכונה היא כחבריו
של רבי אלעזר .הדרכ היא הדרגתית ,שלב אחר שלב .לא בהתפרצות @פונטנית
ולא בזינוקימ דרמטיימ אלא בעבודה קשה ושיטתית ובהתמדה יומ יומית .מעל
וה ִש ְכלִ ית
לכל דרושה ֶח ְב ָרה טובה הנותנת גיבוי ,והמפתחת את היכולת הרוחנית ַ
של כל פרט ויחיד.

ְּבָכ ֶא ְת ָּפ ָאר
המשנה שבה פתחנו ,אינה היחידה העו@קת בשאלה הזו .משנה נו@פת שואלת
את אותה שאלה:

"ĦĤČĠĦđ ĐĕĥđĞĘ ĦĤČĠĦ ČĕĐĥ Ęė ,ęďČĐ đĘ Ĥđčĕĥ ĐĤĥĕ ĖĤď đĒĕČ .ĤĚđČ ĕčĤ
)אבות ב ,א(
."ęďČĐ ěĚ đĘ
רבי יהודה הנשיא ,שהיה הדור האחרונ לתנאימ ע@ק באותה @וגיה .לכאורה,
הּתּנָ ִאימ ,רבי אליעזר ורבי
מה ראה רבי להביע דעה בינ הרימ גדולימ כראשוני ַ
יהושע?...
התשובה היא ,שרבי יהודה הנשיא לא התייח@ לשאלה :מה היא המידה הנבחרת
להיותה שער הכני@ה לעולמ המצוות? רבי התכוונ לקנה המידה ,שבה כל אדמ
יוכל לבחונ את עצמו אמ הוא מתקדמ בצורה נכונה על פי אותה מידה שכבר
הּתּנָ ִאימ.
נבחרה על ידי ראשוני ַ
גמ אמ אדמ החליט לבחור בעינ טובה ,או חבר טוב ,שכנ טוב וכו' ,מהו ה@רגל ,מה
היא אבנ ַהּב ַֹחנ ,שאכנ הוא אינו טועה ביישומ דברי חכמימ?
התשובה שרבי יהודה הנשיא נותנ ,כלולה במילה אחת – תפארת.

."ĤČĀ ĠĀ ă Ħø Čþ ĖĀ čă ø Ĥĥþ Ĉ Čú ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĐĦăĀ ČĀ ĕďüă čø Ğÿ ĕĘü ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ

)ישעיהו מט ג(

כלומר ,אבנ הבוחנ היא אמ הקב"ה יוכל להתפאר באדמ הזה שהולכ בדרכ הישרה.
כל אחד ואחד ישאל את עצמו אמ מעשיו יוכלו להיות מקור פאר לבוראו.
אולמ לא זו בלבד.

."ęďĀ ČĀ đø ęĕĐāü ĘąČù ĕĜĕý Ğý čă ø č āđĔ Ęėþ ĥ
" ĉ ý đø ěēý ČĢĀ Ěø đă

)משלי ג ,ד(
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כלומר ,לא פחות חשוב שתהיה דרכו תפארת לו מנ האדמ .כלומר ,שבני אדמ
יתפארו במעשיו ויאמרו אשרינו ואשרי חלקנו ,שזכינו שאדמ זה בקרבנו.
פרשת ניצבימ מ<יימת בכתר הבחירה החופשית והעצה האלוקית:

.ĞĤĀ ĐĀ ĦČþ đø Ħđþ ĚĀă Đÿ ĦČþ đø č āđĔă Đÿ ĦČþ đø ęĕĕă ü ēÿ Đÿ ĦČþ ę āđĕă Đÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĐČý Ĥ"ø
)דברימ ל ,טו-יט(
."ĖĀ Ğþ Ĥø Ēÿ đø ĐĦăĀ Čÿ Đĕþ ēø Ħăü ěĞÿ Ěÿ Ęø ęĕĕă ü ēÿ čă ÿ ĦăĀ Ĥø ēÿ čĀ đă ...

