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לעם נהיית הזה היום

  חיים סבתוהרב 
  

  

  .לֶֹהיָך-ֱא' ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה

  )ט, דברים כז(

יציאת מצרים הינה ? לכוהנים וללויים לומר הצהרה זו, שגרם למשה רבנו, מה התרחש ביום הזה
  '?  הזההיום 'אך מה התחדש , מעמד הר סיני הינו ודאי אירוע מכונן, ללא ספק מאורע יוצר

  :)שם(י כאשר פירש את הפסוק "ככל הנראה בזה התקשה רש

  . בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית- היום הזה נהיית לעם

' היום הזה'ציון הזמן . י היא שאכן לא קרה דבר ביום ההוא שמחייב הצהרה כזו חגיגית"כוונת רש
זוהי אמירה חינוכית . אלא לכל יום ויום,  לארץלא מתייחס לאותו היום בערבות מואב לפני הכניסה

  .שמשמעותה שהתורה איננה בעלת משמעות היסטורית בלבד אלא בעלת משמעות קיומית לאדם

  :)טז, דברים כו(י מוצאים אנו בפירושו לפסוק נוסף "רעיון זה של רש

  .לֶֹהיָך ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה-ֱא'  הַהּיֹום ַהֶּזה

  :)שם(י "ומפרש רש

  .כאלו בו ביום נצטוית עליהם, בכל יום יהיו בעיניך חדשים

שתמיד כשתעסוק בדברים אלה יהיו בעיניך כחדשים ועל , אף כאן כוונת הפסוק היא לכל יום ויום
לכן התורה ממליצה לנו להתאמץ , דעתו של אדם נמשכת יותר אחר דברים חדשים. ידי כך חביבים

  . יהיו בעינינו כחדשיםולגרום לכך שתמיד

למעיין , הלומד תורה לשמה, על פי הבחנה זו השוו רבותינו במשנה באבות את התלמיד החכם
כך ניתנה תכונה מיוחדת , כמו שבמעיין המים מתחדשים כל הזמן ולא עומדים ומתישנים; המתגבר

ש גיוון רב עדיין י, שגם לאחר עשרות שנים של לימוד עדיין יש לו מה לחדש, לתלמיד החכם
  .ועדיין טועם הוא וטועמים שומעיו טעמים רבים בדברי התורה, בדבריו

המאפיין המיוחד שנוסף בברית בערבות . אך ניתן לפרש את הפסוק בו פתחנו אף על דרך הפשט
, בברית מצרים ניתנה החירות. ולא היה ביציאה ממצרים ובמעמד הר סיני הוא ארץ ישראל, מואב

מצטרף , בברית הנכרתת טרם הכניסה לארץ, ברם רק כעת,  התורהבברית סיני הצטרפה
,  עד היום לא היית עם כי היית חסר ארץ-' היום הזה נהיית לעם'. המרכיב החשוב של ארץ ישראל

  . אך היום הושלמו היסודות שלך ונהיית לעם, אין עם בלי ארץ

שאיפה מודרנית לזהות עצמית , כמו שניסו לטעון רבים, איננה; ארץ ישראל איננה שאיפה חיצונית
ארץ ישראל . במהלכה כל עם חיפש לו מקום', אביב העמים'שהתעוררה רק בתקופת , של העם

וזאת עוד מימי , ומהווה חלק בלתי נפרד מהגדרתו כעם, קשורה לעם ישראל בקשר עמוק ופנימי
  .ערבות מואב
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ת עם ישראל היא להיות עם הראשונה טענה שמטר. גישה זו עומדת בניגוד לשתי גישות אחרות
ארץ . בגויים תוך חיים בקרבם' כי תפקידו הוא הפצת אור ה, דבר טוב הוא שאין לו ארץ, עולמי

ודווקא לפיזור עם ישראל ישנה חשיבות , היא איננה חיונית, ישראל על פי גישה זו היא משנית
. ג"אלא היא עוד מצווה מתרי, לארץ ישראל מצד עצמהשאין חשיבות , הגישה השניה טענה. רבה

אלא , המהווה חלק בלתי נפרד משורש האומה, ארץ ישראל על פי גישה זו איננה משהו פנימי
  .מצווה בלבד

ן כותב שכל קיום "הרמב. ן ורבי יהודה הלוי דוחים בביטויים חריפים שיטות אלה מכל וכל"הרמב
אין משמעות אמיתית לחיים בגולה והשאיפה . לך ציוניםהמצות בגולה הוא רק בבחינת הציבי 

אף רבי יהודה הלוי תוקף בצורה חריפה בסוף . צריכה תמיד להיות קיום מלא כעם בארץ ישראל
  .אשר בעתות רווחה שוכחת את הצורך החיוני בארץ ישראל, ספרו את התפיסה הגלותית

חסרה ממך , בטרם נכנסת לארץ,  היום הזהעד. 'היום הזה נהיית לעם '-' עומד וצווח'פסוקנו אפוא 
  .הגדרתך כעם

  :)ג, דברים כט(י פירוש נוסף בשם המדרש "בסוף פרשתנו מביא רש

ויתנה אל  ')ט, לקמן לא(כמו שכתוב , שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי

נו בסיני אף אנו עמד, משה רבינו: באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו', הכהנים בני לוי

ויאמרו לנו יום מחר , ומה אתה משליט את בני שבטך עליה, וקבלנו את התורה ונתנה לנו

 'היום הזה נהיית לעם', ועל זאת אמר להם, ושמח משה על הדבר. לנו נתנה, לא לכם נתנה

  .תם דבקים וחפצים במקוםהיום הזה הבנתי שא, )ט, לעיל כז(

, אך היום מתלונן העם על משהו אחר, נשנות במדברארבעים שנה סובל משה מתלונות חוזרות ו
 בדרישתכם שכל שבט יקבל -' היום הזה נהיית לעם'. הוא חפץ בתורה בכל מאודו וחושש לאבדה

  . שאתם עם ולא שבט הנודד במדבר שכל הזמן מתלוננים, את התורה הוכחתם

אמת התכוון האם הוא ב, מה הייתה מחשבת משה, שתמה' שמעתי בשם רבי חיים שמואלביץ
אלא שבני , והסביר שוודאי לא עלתה מחשבה כזו על דעתו? לתת את התורה רק לשבט לוי

. ישראל חששו שכוח החידוש בתורה וכוח הפסק בתורה ניתן רק לשבט לוי ואף לזה לא הסכימו
  : )אבות דרבי נתן מא(וכמאמר התנא 

כתר . וכתר מלכות, נהוכתר כהו, כתר תורה: אלו הן, כתרים הם' ג: רבי שמעון אומר

 -כתר מלכות ...  אפילו נותן כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר כהונה-כהונה כיצד 

. אבל כתר תורה אינו כן... אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר מלכות

  .'הוי כל צמא לכו למים': עמלה של תורה כל הרוצה ליטול יבא ויטול שנאמר

את השמחה שלהם , כאשר ראה את הצימאון שלהם לתורה, שהיום, עם ישראלמשה אומר ל
  :)ט, דברים כז( בלימודה ואת הדחף הגדול לקחת בה חלק ממשי
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