
 

 

 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -המדור  נצבים, 

 הווה, עבר, עתיד

סקאות יכל הפפעם כולל אותה משה בנאומו.  31. היום -אחת ממילות המפתח בפרשת ניצבים הינה 

תכני  כל אתלמסר אחד  חורזת ושוזרת, באופן שהיא היום -בפרשת נצבים כוללות את מילת המפתח 

ם( טכט,): בערבות מואבנכרתת הברית עם הדור חילה בת .הפרשה ֶּ֨ ים ַאת   ִבִ֤ ם ַהי ֹום   ִנצ ָּ ֶ֔ כ  ל ְּ ךָּ  ( יאכט,) ...,כ ֻּ רְּ בְּ עָּ  לְּ

ית ִרִ֛ בְּ ק ב ִ ָ֥ קֹוָּ ֶ֖יךָּ  יְּ ֑תוֹ  ֱאלֹה  לָּ אָּ בְּ ר   ו  ק ֲאש   ָ֣ קֹוָּ יךָּ  יְּ ֶ֔ ת ֱאלֹה  ָ֥ ֹר  ֶ֖ כ  ךָּ ֹום ִעמ ְּ ַען( יבכט,), ַהי ּֽ ַמָ֣ ךָּ   לְּ ים־אֹתְּ ִקּֽ ֹום׀ הָּ ם ֜לוֹ  ַהי ֶּ֨ עָּ  מיד ו...לְּ

י  ( ידכט,)בהמשך: משפט המפתח, המחבר בין הדור ההוא אל כל הדורות שיבואו  ר כ ִ ת־ֲאש  ֶּ֨ ֜נוֹ  א  ה י ש ְּ  ֹ נו    פ   ִעמ ָּ 

ד ֹום עֹמ ָ֣ י ַהי ֶ֔ ֶ֖ נ  ק ִלפְּ ָ֣ קֹוָּ ֑ינו   יְּ ת ֱאלֹה  ֶּ֨ א  ָ֥ר וְּ ו   ֲאש   נ  ִ֛ ינ  ה א  ֶֹ֖ נו   פ  ָ֥ ֹום ִעמ ָּ  :ַהי ּֽ

באים, והיא כוללת את הנושאים המרחיבים את הברית, מכאן והלאה הפנייה כוללת גם את הדורות ה

"איש אשר לבבו פונה", ואינו מעוניין לקיים את הברית :  היום. -בכל נושא כזה מצויה מילת  .כאמור

ר   ...( יזכט,) וֹ  ֲאש   בֶּ֨ בָּ ה לְּ ִ֤ ִעם   ַהי ֹום   פֹנ  ק מ  ָ֣ קֹוָּ ינו יְּ ֶ֔  , אפשרויות התשובה הפתוחות בפניו כיחיד או כציבור: ...ֱאלֹה 

ת ָּ  ( בל,) בְּ ש ַ ק ַעד וְּ ִ֤ קֹוָּ יךָּ   יְּ ָָּ֣ ֱאלֹה   ת  ַמעְּ ש ָּ וֹ  וְּ קֹלֶ֔ ל בְּ כִֹ֛ ֹנִכָ֥י כ ְּ ר־אָּ ֶ֖ ֲאש   ךָּ ַצו ְּ ֹום מְּ ָָּ֣ה( חל,)., ..ַהי ֑ ַאת  ב וְּ ו  ש ֶ֔ ֶ֖  תָּ ָּ ת  ַמעְּ ש ָּ ֹול וְּ קָ֣ ק ב ְּ ֑ קֹוָּ  יְּ

ש ִ יתָּ  עָּ יו וְּ ֶ֔ ֹותָּ ל־ִמצְּ ת־כ ָּ ִ֛ר א  ֹנִכָ֥י ֲאש   ֶ֖ אָּ ךָּ ַצו ְּ ֹום מְּ  :ַהי ּֽ

י( יאל,)דברי חיזוק באשר ליכולת להקים את הברית:  ה כ ִִּ֚ ָ֣ וָּ צְּ את ַהמ ִ ִ֛ר ַהז ֶֹ֔ ֹנִכָ֥י ֲאש   ֶ֖ אָּ ךָּ ַצו ְּ ֹום מְּ את ַהי ֑ ָ֥ ל  א־ִנפְּ  ִהוא   לֹּֽ

ךֶָּ֔  א ִממ ְּ לָֹ֥ ה וְּ ֶ֖ חֹקָּ וא רְּ ה( טול,) :בחירה חופשיתזכות ל :ִהּֽ ֶּ֨ א  י רְּ תִַ֤ת ִ יךָּ   נָּ נ   פָּ ֹום לְּ ים ַהי ֶ֔ ֶ֖ ַחי ִ ת־ַהּֽ ֹוב א  ת־ַהט ֑ א  ת וְּ ו  ֶ֖ ת־ַהמ ָּ א   וְּ

ע רָּּֽ ת־הָּ א  ר( טזל,) :וְּ י ֲאש  ֶּ֨ ֹנִכָ֣ ךָּ   אָּ ַצו ְּ ה ,ַהי ֹום מְּ ַאֲהבָּ  ק לְּ ִ֤ קֹוָּ ת־יְּ יךָּ   א  ת ֱאלֹה   כ  ל ָ֣ יו לָּ ֶ֔ כָּ רָּ דְּ ( יחל,) , העונש והעדות:לבסוף,..ב ִ

י ת ִ דְּ ם   ִהג ִַ֤ כ  ֹום לָּ ָ֥י ַהי ֶ֔ ד כ ִ בֶֹ֖ ן אָּ ֑דו  אב  ֹ ן ת  ִמים   לֹא־ַתֲאִריכִֻּ֤ ה יָּ מֶָּ֔ ֲאדָּ ִתי( יטל,) ...ַעל־הָָּ֣ ם ַהִעדֶֹּ֨ כ ָ֣ ִים ַהי ֹום בָּ ַמָ֣ ָּ ת־ַהש    א 

ץ ר  אָּ ת־הָּ א   ....וְּ

הוא  ,היום עתיד? - הווה - מה יש בה במילה זו הזוכה להיות מילת המפתח השוזרת את הפרשה בעבר
, 'יחידת זמן שבין זריחה לשקיעה. אדם הנמצא ביום א' לדוגמה, יכול גם באמצע היום לומר כי היום יום א

והזמן לשקיעה טרם בה. נמצא כי כל רגעי העבר, ההווה  ,על אף שהזמן מן הזריחה עד לאמירה כבר עבר
מתייחס משה רבנו ליומא . באותה הדרך היוםוהעתיד של יום א, שעברו או שטרם באו כלולים בהגדרת 

  אריכתא, עד סוף הדורות.

יש עבר מתמיד ויציב, שאינו חולף ומתחמק אלא בעינו עומד. עבר זה נדחק ונכנס לתוך רשות ההווה, " 
ומזדווג עם העתיד. ומאידך גיסא, יש עתיד, שאינו גנוז מבעד לערפל, אלא מתגלה עכשיו בכל יופיו 

 (.59)איש ההלכה, עמ'  ,"ותפארתו

עיצוב העבר והעתיד באמצעות ההווה מבטלת למעשה את רצף הזמן הסיבתי. היכולת של לדברי הגרי"ד, 
 האדם לעצב במו ידיו את עתידו לו רק ירצה בכך, מבטלת את הזרימה הטבעית של הזמן.

העתיד מטביע את חותמו על העבר, וקובע את דמות דיוקנו... עיקר העיקרים של מהות התשובה הוא, " 
 (.59, עמ' איש ההלכה) ,"העתיד ירדה בעבר, וישלוט בו שלטון בלי מצרים כי

מודל הזמן הרציף, המוכר,  .תהליך הסיבתיות המוכר לנו מן המציאות הטבעית הדטרמניסטית  מתהפך
. ך ההווה אל העתיד אינו קיים באמתוהאינטואיטיבי, המצוי בבסיס הסיבתיות, זה  המובילנו מן העבר דר

מצוי העבר וגם  שלהם ושלנו ,  מפסיקה להיות טבעית סיבתית. בתוך ההווהצביםיהנן של חווית הזמ
על אף היותו מונח של קטגוריית הזמן, הופך להיות בפי התורה מסגרת זמנית  היום, ניצנים של העתיד.

, תוך ביטול מאפייני הזמן הרציף כוללת, שבה כלולה כל ההוויה הטבעית, היהודית והאנושית
המצוות, השמיים והארץ, הבחירה החופשית, ותהליך התשובה הם שחקנים מרכזיים  והאינטואיטיבי.

 בתוך הוויה זו המעצבים אותה מתוכה ועבורה.



 

 

תודעת הזמן הזו אינה רק נחלת הפרט אלא גם של כנסת ישראל. העבר המפואר שלנו משחק תפקיד מכריע 
. התנהלותנו בהווה תגזור את עתידנו כאומה. אומה בעלת חיוניות כעם ישראל מקיימת שבהווהבמציאות 

 .אתם נצביםהיום  ,בהווה - דיאלוג מתמיד עם עברה ועם עתידה 
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