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להישאר צעיר
משה ר  דיך. כך משבחת  ותו התורה בקץ חייו ה רוכים ורבי 
מֹתֹו, רֹ  ָכֲהָתה ֵיינֹו ְורֹ   ָנה ְבּ ִרים ָשׁ ן ֵמָ ה ְוֶיְשׂ ה ֶבּ המיש: "ּומֶֹשׁ
ָנס ֵרחֹה" )דברים רד, ז(. בדרך פר  גבר משה יר חוק הֶ נטרופיה, 
הקובי כי כר המירכות מ בדות  נרגיה בחרוף הזמן. החוק נכון 
גם רגבי בני  דם, ומנהיגים בפרט. סוג המנהיגות שמשה מימש — 
מנהיגות שר שינוי, הגורמת ר נשים רהשתנות ומשכנית  ותם 
הכרוכה  ה חריות  וריטור  ת  היבדים  מנטריות  רנטוש  ת 
הגיי  ר  ומתיש. קרה ר   חת שמשה  הו  תוביני  בחירות — 
סף השחיקה והיי וש. מה היה  ם כן סוד שימור ה נרגיה שרו 

בשנותיו ה חרונות? 

בהן  רת ר  בוחרת  שהי   במירים  רומזת רתשובה  התורה 
 ת התופיה. תמיד חשבתי ש"רֹ  ָכֲהָתה ֵיינֹו" הו  תי ור  חד 
נוסף, יד שרפתי קרטתי ש רו הן  ֵרחֹה" הו  תי ור  ָנס  ו"ְורֹ  
סיבה ותוש ה. מדוי ר  נס רחו, ר  נשחק כוח החיות שרו? משום 
שייניו ר  כהו: הו  ר   יבד  ת החזון הנשגב שהרהיט  ותו 
תחירה. הו  היה  ידי ריסט נרהב ב חרית ימיו ממש כפי שהיה 
בר שיתם. המחויבות שרו רשדק, רחמרה, רחופש ור חריות ר  
דהתה, רמרות כר ה כזבות שידי ב רביים שנות שירותו. הרקח 
אם רצונכם להישאר צעירים, אל תתפשרו אף פעם על  ברור: 

האידיאלים שלכם.

בימי  שנה,  כ רביים  רפני  רי  ש יריה  מכ יבה  חוויה 
רימודי הרבנות שרי, זכורה רי כ ירו  יריה  תמור. בכר פים 
שבית כנסת כרשהו חיפש מי שידרוש  ו ייבור רפני התיבה, 
כי הרב המקומי היה חורה  ו יש  רחופשה, התנדבתי רישות 
ז ת. תכופות הייתה זו מר כה מייגית וכפוית טובה. הי  הייתה 
בפני  דרשה  בנשי ת  שרמה,  רשבת  מהבית  בהיידרות  כרוכה 
קרובות  וריתים  ריקים,  מספסריו  רביים  כנסת ששרושה  בית 
מדי גם בחוסר הירכה משד הקהירה, כ ירו היחרשותי ריזרתה 
מובנת מ ריה. הת וננתי יר כך פים ב וזני  חד מרבני בתי 
הכנסת שהחרפתי. "נו", הו   מר, " תה  ידי ריסט, הה? בו  

נר ה ר ן תגיי מזה".

שר היה רי יר ה יש הישוב והמריר.  ורי הגורר ֵהֵמר רו. 
יד היום  ינני יודי מדוי ינה רי כפי שינה.  בר  פשר רשיר 
שמתישהו, ר ורך הדרך, הו  ספג מכה. ומ ז ידיו ורגריו המשיכו 
ה ידי ריזם  ימו.  היה  ר   כבר  רבו  התנויות,  בר  רבשי  ת 
נר ה רו כ שריית ניורים שנידונה רהתנפץ  ר סריי המשי ות.

רהיות  התרהבות  י  פשר  ויודנה, שברי  הייתה,  ֶימדתי 
מנהיג שמחורר שינוי. רק מי ש חוז בהשר ה יכור רשמש השר ה 
ייניו  ר חרים. משה ר   יבד  ף פים  ת החזון שהרהיב  ת 
כך  ני  ר.  ור   וּכַ שביר  בסנה  הקב"ה,  ים  הר שון  במפגשו 
ר. כר יוד החזון  רו ה  ת משה ישמו: ה יש שביר  בר ר   וּכַ
היה מר  מרץ  הו   יומו ה חרון —  יד  כרומר  הרהיב  ותו — 
וחיות.  נו חשים ב נרגטיות הזו ר ורך ספר דברים, רשף הנ ומים 

הגדור ביותר בתנ"ך.

הם  ה נושית.  ברוח  חיּות  נוסכים  הם  שר  ה ידי רים 
ביותר  הדורסניים  המשטרים  מן  בכמה  גם  כך  רישות  השריחו 

פרשת
וזאת הברכה

ריירוי נשמת: פינחס בן ייקב  שר  ייז, יזרי ר בן  ריה רייב שרטר
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ור  התפשר יריהם. ויר כן, כ שר נסתרק מן היורם, מירותיו 
ר  גוויו ימו. הו  היה זקן בגופו,  ך ברוחו נש ר שייר.

ים  רדרך  יש ו  הם  רשיבר.  הם  ידי ריסטים  שיניקנים 
גירו שהחיים  ינם קרים, שהמשי ות  ינה  ו ז  תקוות גדורות. 
מתיישרת יר פי התקוות. מ משינו נתקרים במכשורים. תוכניותינו 
מושמות רַ ר.  יננו זוכים רהכרה ורכבוד שביינינו  נו ר ויים 
רהם. ו ז  נחנו מתכנסים  ר תוך ישמנו.  נחנו מ שימים  חרים 
שר  חרים.  נחנו  בכישרונותיהם  ומתמקדים  בכישרונותינו, 

מספרים רישמנו ש נו במקומם היינו יושים ז ת טוב יותר.

כי  ז ת  נו?  כן, מדוי ר  ישינו  נכון.  בר  ם  זה   ורי 
ויתרנו. כי בשרב מסוים הפסקנו רשמוח. ובר ותנו ש יננו גדורים 
כפי שקיווינו, התנחמנו ב משיות הקטנתם שר  חרים. הגחכנו 
וזו  יננה דרך רחיות. זה סוג שר   ת ימרם וביזינו  ת חזונם. 

מוות. 

בהיותי רב ר שי רבריטניה פקדתי ריתים  ת בתיהם שר 
ישישים. כך הכרתי  ת פרורנס. הי  הייתה בשנתה ה־104,  ך 
הקרינה ניורים. הי  הייתה שרורה, נרהבת, מר ת חיים. ייניה 
זרחו בשמחה שר היות־חיה. ש רתי  ותה רסוד ניורי הנשח שרה. 
הי  חייכה ו מרה, " ף פים  ר תחשוש ררמוד משהו חדש". 
כך גיריתי ש ם  דם מוכן ררמוד משהו חדש, הו  יכור רהיות 
שייר גם  חרי יום הורדתו ה־1,103 ו ם  ינו מוכן ררמוד משהו 

חדש, הו  יכור רהיות זקן בן 23. 

משה ר  הפסיק ררמוד, רשמוח, ררמד, רהנהיג. בנ ומי ספר 
דברים, בימיו ה חרונים ממש, היפיר רכדי רהיטות, חזון ורהט 

וסין  הסטריניסטית  המוישות  ברית  כגון  ההיסטוריה,  שידיה 
משיתים  ת  שה ידי רים  מקום  בכר  הקומוניסטית.  היממית 

הרבבות, יש בכוחם רהמריץ  ת כוח הימידה וההתנגדות. 

יר  פים  תתפשרו  ף  כ מור:  ר  הו   פו ,  הכרר 
ה ידי רים שרכם.  ם דרך  חת מוריכה רמבוי סתום, חפשו 
דקו גישה  חרת.  דרך  חרת.  ם מ מץ מסוים יורה בתוהו, ּבִ
קורה שדווק   ר   חת  רנסות.  המשיכו  משריחים,   ם  ינכם 
ככישרון, ב ה  ורהכתיר  ת ישמו  רהישבר  יומד  כ שר  דם 
כך  ררינקורן.  כך  ירי  רש'רש'יר.  קרה  כך  ההשרחה.   ריו 
שרהם,  היד  כתב  דחה  ת  מו"ר  שמו"ר  חר  רסופרים  ירה 
רנו בקרות  יש  שמם רתהירה. ההישגים הב ים   ך משנדפס 
 ינם  רה ש נו ג ים בהם. גדּורה הי  פרי התמדה. המנהיגים 
הגדורים  ינם מוותרים. הם ממשיכים ררכת, מתודרקים בחזון 

שהם ממ נים רַ ּבד.

יר פסגת הר נבו, בהשקיפו  ר ה רץ שר  יבו  בשיריה, 
חייו,  שנות  וישרים  מ ה  ר חור,  ר  גם  משה  בווד י  השקיף 
וש ר  ת ישמו  ם  מנם השיג בהן משהו. הו  הוביר  ת הים 
 רביים שנה —  ך ר  הגיי רייד,  ר ה רץ המובטחת. הו  נתן 
רבני ישר ר משוות שהם ֵהֵפרו ר  פים. הו  חורר רהם נסים  ך 

הם המשיכו רהת ונן.

ספר  נ ומי  ר ורך  מפיו  נתמרטו  כבושים  רה  רגשות 
י ֶ ְתֶכם" )ט,  ְיִתּ דברים — כש מר "ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִים ה' ִמּיֹום ַדּ
ֵהן  ה;  ֶשׁ ַהָקּ ָך  ָיְרְפּ ְוֶ ת  ֶמְרְיָך  ֶ ת  י  ָיַדְיִתּ ָ נִֹכי  י  "ִכּ וכש מר  כד(, 
י ַ ֲחֵרי מֹוִתי!"  ֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִים ה', ְוַ ף ִכּ י ַחי ִיָמּ יֹוֶדִנּ ְבּ
)ר , כז(. ובכר ז ת, משה מיורם ר  ויתר יר ה ידי רים שרו 
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נפשו  הזדקן  ך  גופו  רחו.  נס  שר   הייתה  התוש ה  רהשיגם. 
ונשמתו נותרו שיירות. משה, בן תמותה, זכה ר רמוות — וגם  נו 
נזכה בו  ם נרך ביקבותיו. הטוב שאנחנו עושים ממשיך לחיות. 

הברכה שאנו מביאים אל חייו של הזולת היא בת אלמוות. 

ש רות רשורחן החג:

מה הקשר בין שני התי ורים שר משה בזקנתו, "ֹר  	 
ָכֲהָתה ֵיינוֹ" — "ְורֹ  ָנס ֵרחֹה"?

חיוניים 	  ר ידי רים  ומחויבות  ברור  חזון  מדוי 
רמנהיג?

כישד התבט ו ברב זקס זש"ר תכונות  רו?	 

5

שירו יר כר מה ש מר קודם רכן. זהו  דם שרחם ומיורם ר  
נכני. בייתון 'טיימס' רו יין פים חבר נכבד בקהירה היהודית 
ביום הורדתו ה־92. "רוב ה נשים שמגייים רגיר 92 מתחירים 
מדוי?"  מ יץ.  דווק   ש תה  "נר ה  המר יין.  רה ט",  מר 
וה יש ינה, "כש תה נישה בן 92,  תה רו ה  ת הדרת מתחירה 
נסגרת,  רי כר כך הרבה מה רישות רפני שהדרת  יש  רהיסגר. 
שככר ש ני מזדקן  ני מת מץ יותר רהספיק". גם זה הו  המרשם 

ר ריכות ימים ש ין ימה קמירה.

מזמור שב בתהרים, מזמור שיר ריום השבת, נחתם בפסוקים 
ַחְשרֹות  ֵבית ה', ְבּ תּוִרים ְבּ ה; ְשׁ ֶגּ ָבנֹון ִיְשׂ ְרּ ֶ ֶרז ַבּ ָמר ִיְפָרח, ְכּ ָתּ יק ַכּ "ַשִדּ
יד  ְרַהִגּ ִיְהיּו,  ים  ְוַרֲיַנִנּ ִנים  ֵשׁ ְדּ יָבה,  ֵשׂ ְבּ ְינּובּון  ַיְפִריחּו. יֹוד  ֱ רֵֹהינּו 
מה  )יג–טז(.  ּבֹו"  ירתה[  ]כתיב:  ַיְוָרָתה  ְורֹ   שּוִרי  ה',  ר  ָיָשׁ י  ִכּ
ר  י ָיָשׁ הקשר בין השדיקים המניבים פרי בזקנתם רבין  מונתם "ִכּ
ה'"? השדיקים  ינם מ שימים  ת ה' ברוי ובסבר שביורם. הם 
יודיים שה' שתר  ותנו כישויות גשמיות ביורם גשמי, יר כר 
המכ ובים הכרוכים בכך. הם יודיים כי בידינו רהכריי רישות 
 ת הטוב, ככר שנוכר, וריודד  חרים רישות טוב  ף הם. הם 
מקברים יריהם  חריות, מתוך ידייה שרמרות כר המסה והמריבה 
שבקיום ה נושי, זוהי זכות ש ין גדורה הימנה. יר כן הם מניבים 

יבה. הם שומרים יר ה ידי רים שר ניוריהם. בׂשֵ

תיכניו  ה ידי רים שרכם.  ר  יר  פים  תתפשרו  ף   ר 
מפני  רק  במסי  תישרו  ריורם  ר  וריי וש.  רתבוסה  פים   ף 
שהדרך קשה ו רוכה. הדרך כזו תמיד. ייניו שר משה ר  כהו. 
הו  ר   יבד  ת הר ייה החזונית  שר ישתה  ותו בשיירותו 
ררוחם ֶשדק. הו  ר  נישה שיניקן. הו  ר  נישה מריר  ו ישוב, 
 ף שהיו רו סיבות מרו  חופניים רהיישות כזה. הו  ידי שיש 
הב   יך  הדור  רימד  ת  ורכן  בחייו,  ישיג  ר   שהו   שדברים 

המשיך  יוד  כר  דוד.  המרך  יר  דומה  דבר  י"ב(  ומר  ר  )בברי, שבת  התרמוד    1
ררמוד ר  שרט בו מר ך המוות. 


