פרשת ניצבים
פרשת ניצבים נפתחת בתיאור המעמד בו נושא משה את דבריו בפני העם :כל בני ישראל ,גריהם
ועבדיהם ניצבים לפני אלוהים ,וביום זה הם הופכים לעם ,ומקבלים עליהם את הברכות והקללות
שהוזכרו בפרשה הקודמת (פרשת כי תבוא) .אם מישהו מעם ישראל יסור מדרך אלוהים ויעבוד
אלוהים אחרים הוא יענש בעונש חמור .אם עם ישראל יקיים את מצוות אלוהים הוא ירש את ארץ
כנען וישגשג בה והקללות יחולו על אויביו .הפרשה מסתימת באמירה ברורה שלעם ישראל יש את
הבחירה – לבחור בטוב או ברע ,ועליהם לבחור בחיים ,בטוב ,ובאהבת אלוהים.

תרבות
מתחדשת

לא בשמים היא
ל' : 11 – 11 ,כִּי הַ םִּ ְצו ָה הַ ז ֹאת אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִּי
מְ ַצוְָך הַ ּיֹום ֹלא-נִּפְ לאת הִּ וא מִּ םְ ָך ו ְֹלא ְרח ֹקָ ה
הִּ וא .יב ֹלא בַשָ מַ י ִּם הִּ וא לאמ ֹר מִּ י י ַעֲ לֶׁה-לָנו
הַ שָ מַ י ְמָ ה וְי ִּקָ חֶׁ הָ לָנו וְי ַשְ מִּ ענו א ֹתָ ּה
וְנַעֲ שֶׁ מָה .יג ו ְֹלא-מעבֶׁר ַלּיָם הִּ וא לאמ ֹר מִּ י
י ַעֲ בָר-לָנו אֶׁ ל-עבֶׁר הַ ּיָם וְי ִּקָ חֶׁ הָ לָנו וְי ַשְ מִּ ענו
א ֹתָ ּה וְנַעֲ שֶׁ מָה .יד כִּי-קָ רֹוב אלֶׁיָך הַ דָ בָר מְ א ֹד
בְפִּ יָך ו ִּב ְל ָבבְָך לַעֲ ש ֹתֹו .
מומלץ לקרא את סיפור "תנורו של עכנאי"

ערכים אז
והיום

"ובחרת בחיים"
ל' : 11
ָארץ
הַ עִּ ד ֹתִּ י ָבכֶׁם הַ ּיֹום אֶׁ ת-הַ שָ מַ י ִּם ו ְאֶׁ ת-הָ ֶׁ
הַ חַ ּיִּים ו ְהַ םָ ו ֶׁת נָתַ תִּ י לְפָ נֶׁיָך הַ ב ְָרכָה ו ְהַ קְ ָללָה
ובָחַ ְרתָ ַבחַ ּיִּים לְמַ עַ ן תִּ חְ י ֶׁה אַתָ ה וְז ְַרעֶָׁך.

עמדו על כוונת הדברים וחישבו – מה
הרעיון של "קרוב אליך הדבר מאוד" –
לאיזה "דבר" מתכוונים?
מה פירוש "לא בשמים"? תנו כמה
אפשרויות.
מה לדעתכם רוצה הכותב מהקורא?
לקוראים את "תנורו של עכנאי" – מה
דעתו של אלוהים על התנהגותם של
חברי בית המדרש? מה עשויה
להיות המשמעות של סיפור זה
בחיינו?
מה ניתן ללמוד מן הביטוי "ובחרת
בחיים" – נסו לשער כמה פרשנויות
אפשרויות לביטוי זה.
כיצד בא לידי ביטוי ערך החיים בחיי
המדינה שלנו?

