
 "אפתש אלול           בס"ד  

                                   נצביםנגיעות מפרשת השבוע 

בדרך היהדות לא באווירה של סוף וסיום אלא  ,אנו מגיעים ב"ה אל השבת האחרונה של שנת תשפ"א

נָׁה   "בסימן טוב ובבחינת  ,הזדמנויות ,התחלות חדשותאמונה בבאווירה של  ֵחל שָׁ , תָׁ ְללֹוֶתיהָׁ נָׁה ְוקִּ ְכֶלה שָׁ תִּ

ְרכֹוֶתיהָׁ   נקרא בפרשה המיוחדת של הימים הנוראים כש הניכנס לאווירשנה לפני ראש השנה  יכמייד " ּובִּ

ים ַהּיֹום " בִּ צָׁ ְפֵניַאֶתם נִּ ֵאל ֱאֹלֵהיֶכםה'   כְֻּלֶכם, לִּ ְשרָׁ יש יִּ ל, אִּ ְטֵריֶכם, כֹׁ ְקֵניֶכם ְושֹׁ ְבֵטיֶכם, זִּ אֵשיֶכם שִּ ַטְפֶכם  .רָׁ

ֵאב ֵמיֶמיָך  ְוֵגְרָך, ֲאֶשר ְבֶקֶרב ַמֲחֶניָך: ְנֵשיֶכם ֵטב ֵעֶציָך, ַעד שֹׁ ְתֶכם, ְלַבְדֶכם...ֵמחֹׁ ֵרת ֶאת ְולֹׁא אִּ י, כֹׁ כִּ נֹׁ ית ַהְברִּ -אָׁ

ֹׁאת, ְוֶאת ֹׁאת-ַהז ה, ַהז לָׁ אָׁ י ֶאת .הָׁ ֵמד ַהּיֹום-כִּ נּו עֹׁ מָׁ ה, עִּ ְפֵני ,ֲאֶשר ֶיְשנֹו פֹׁ ה,  ה'   לִּ ֱאֹלֵהינּו; ְוֵאת ֲאֶשר ֵאיֶנּנּו פֹׁ

נּו ַהּיֹום מָׁ ים מתמלאים עד אפס מקום ב" (מנייני הרחוב)ובראש השנה ויום כיפור בתי הכנסת "  עִּ בִּ צָׁ "   נִּ

מי בדבקות ומי בנגיעות  והעדות  המגזרים מתפללים קבועים ומזדמנים מבוגרים וילדים מכל השכבות

נו כפי שקיבל  טעום מהאווירה ולהעבירה הלאה לדורות הבאיםול להתברך  ,היטהרכולם מבקשים ל .קלות

נָׁיו כִּ " במשנה  אאנו וכפי שמוב ין ְלפָׁ ם עֹוְברִּ עֹולָׁ ֵאי הָׁ ל בָׁ נָׁה, כָׁ רֹוןְברֹׁאש ַהשָׁ ם   ֶשֶּנֱאַמר, ְבֵני מָׁ בָׁ ֵצר ַיַחד לִּ ַהּיֹׁ

ל ַמֲעֵשיֶהם ין ֶאל כָׁ    ."ַהֵמבִּ

שיטת  ר משווק היטב באש הבחירה החופשיתזכות  –תורה באחד היסודות הגדולים  בפרשה מוזכר שוב 

ואת   םהחיי"ראה נתתי לפניך היום את  מציב שתי אופציות לבחירה עבור עם ישראל משה  . המקל והגזר

אם תעשה טוב הרי לך חיים, ואם   " בצורה ברורה ופשוטה  הטוב, ואת המות ואת הרע". רש"י מסביר

הקב"ה נתן את   .אישיתיש תוצאות ישירות לבחירה ה .השלכותיההבחירה ו" תעשה רע הרי לך המות. 

            . רעלטוב או ל -ועתידים לתת את הדין עליהם  אנו נושאים באחריות על מעשינוו הבחירה בידינו

את המעשים הרעים עקבותיהם, את הברכה שתבוא בהפסוקים ממשיכים ומפרטים את המעשים הטובים, 

                                                                                       ואת מה שיבוא חלילה בעקבותיהם. 

"אדם שעונותיו מרובין  הרמב"ם כיצד נידון האדם על מעשיושל מהלכות תשובה מביא  הרב שלומי אלדר  

                         ". תהמווכדברי רש"י  "אם תעשה הרע הרי לך   -" מיד הוא מת ברשעו -על זכיותיו 

על הרמב"ם, מבין שהרמב"ם למד את זה מדברי חז"ל לגבי ראש השנה,  מהחולקים הידועים הראב"ד, 

  -"רשעים נחתמין לאלתר למיתה"   שרשעים נחתמים לאלתר למיתה. אך הוא דוחה את ההבנה הזאת

אנשים שבוודאי עוונותיהם מרובים  בההיסטוריה מלאה . "כן, כי יש רשעים חיים הרבה ואינושמיד מתים. 

כיצד אם כן, נבין את דברי הרמב"ם? תהיה זו נאיביות גמורה   צעירים על זכויותיהם, ובכל זאת לא מתו

מזהיר בכל כתביו  מהרמב"ם עצמו, שניתן ללמוד דווקא לקבל דברים אלה כמות שהם. ובלתי הגיונית 

מקבלת דברי חז"ל כפשוטם, כאשר המציאות סותרת אותם באופן כל כך ברור ונחרץ. מהי, אם כן, כוונת  

ן "מילון", על מנת לעזור לנו להבין את עיהרמב"ם מבחלק הראשון של מורה הנבוכים, נותן  דבריו?

מבאר את המילה "חיים" )מעבר  וא ההמשלים והמשמעויות החבויות בלשון התורה, הנביאים וחכמים. 

נקראו הדעות האמתיות " ..למשמעות הפשוטה(, ובתוך כך מסביר את הפסוק מפרשתנו, באופן קצת שונה

                                                                                                        "מות".  - "חיים", והדעות המופסדות  -

הוא המוות   -את המוות  גוררהוא החיים עצמם; הרע אינו  -ממנו  תוצאההטוב אינו מזכה אותנו בחיים כ

סביר שזו כוונת חז"ל באומרם ש"צדיקים אפילו במיתתן קרואים חיים, ורשעים אפילו עצמו! הרמב"ם מ

עולם הבא(, ויש בזיכרון וביש החיים אחרי מותם, בחיים שאין עמהם מוות ) -בחייהם קרואים מתים" 

מיד הוא מת  -המתים עוד בחייהם. אם כן, כאשר הרמב"ם כותב ש"מי שעוונותיו מרובות על זכויותיו 

שאין  ,פחדונה היא שהרשע עצמו הוא המיתה! חיים חסרי תוכן, עם השקפת עולם מעוותת, הכו -" ברשעו

אנו עומדים לפני ראש השנה, לפני יום הדין  חיים כלל.נחשבים ומוסר, אינם רגש בהם צדק, יושר, חסד 

 שבראש ובראשונה, כפי שמלמד אותנו הפסוק בפרשהעלינו לדעת ולזכור  בו ייקבע "מי יחיה ומי ימות"

ים,   לטה של "מי יחיה ומי ימות" נתונה לבחירתו של האדם עצמוההח ֵפץ ַבַחּיִּ ים, ֶמֶלְך חָׁ " זְָׁכֵרנּו ְלַחּיִּ

ים ים, ְלַמַעְנָך ֱאֹלוקים ַחּיִּ ְתֵבנּו ְבֵסֶפר ַחּיִּ  "  ְוכָׁ

 .ושנה טובה שבת שלום

 שלר איתן

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


