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מות משה, חיי משה
לבד על ההר  רק הוא ואלוהים  עוצם תשה את עיניו לאחרונה. 
לבד על ההר  רק הוא ואלוהים  כתו פעם  על הר סיני  בהתגלות 
האדירה שהנחילה לעם ישראל את תורתו. כתו פעם־פעם  בתדיין  
הקריאה  את  ושתע  אוּכל   ולא  באש  הבוער  בסנה  כשהבחין 

ששינתה את חייו ואת האופק התוסרי של האדם. 

קרבה  בכי.  אין  קהל.  אין  זוהי תתונה תרגשת בפשטותה. 
אינטיתית — וריחוק אינסופי. הוא רואה את הארץ תנגד  ויודע 
שאליה לא יבוא. לא אשתו ולא בניו באים לותר לו שלום אחרון. 
הם נעלתו תן הסיפור זה תכבר. אחותו תרים ואחיו אהרן  שחלקו 
לפניו.  לעולתם  הלכו  כך   כל  רבות  שנים  ההנהגה  בנטל  עתו 
תלתידו יהושע התתנה ליורשו. תשה היה לאיש האתונה הבודד; 

אך איש אינו בודד באתת כאשר ה' איתו.

ין  אך עילאי הוא ההספד שהתורה  ּתִ ִ השעה עצובה עד ַהּשׁ
חולקת לתשה — בין אם כתב אותו יהושע  או תשה עצתו  בצו 

ה' ובדתעות בעיניו:1 

ר ְיָדעֹו ה' ָפִּנים  ה ֲאֶשׁ תֶֹשׁ ָרֵאל ְכּ ִיְשׂ ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְבּ
ֶאל ָפִּנים  ְלָכל ָהאֹתֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֲאֶשׁר ְשָׁלחֹו ה' ַלֲעׂשֹות 
ְבֶּאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו  ּוְלֹכל ַהָיּד 

ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל ַהּמֹוָרא ַהָגּדֹול ֲאֶשׁר ָעָשׂה ֹמֶשׁה ְלֵעיֵני ָכּל 
ִיְשָׂרֵאל )דברים לד  י–יב(.

התשפיעים  האישים  של  רשיתות  אנשים  תפרסתים  פעם  תדי 
בהיסטוריה. נדיר שתשה נכלל בהן. קל יותר להזדהות עם דבקותו 
סיתפוניות התקווה של  עם  דוד   הכריזתה של  עם  של אברהם  
ישעיהו. הניגוד בין אברהם לתשה תטעים היטב את השוני. על 
ָזֵקן  טֹוָבה  יָבה  ֵשׂ ְבּ ַאְבָרָהם  ָתת  ַוָיּ "ַוִיְּגַוע  התורה   תספרת  אברהם 
יו" )בראשית כה  ח(. תותו היה שֵלו. ניסיונות  ָאֶסף ֶאל ַעָתּ ֵבַע ַוֵיּ ְוָשׂ
רבים וקשים נתנסה בחייו  אך הוא זכה לחזות בראשית התגשתותן 
של ההבטחות שנתן לו אלוהים. נולדו לו בנים  והוא רכש חלקת 
קרקע ראשונה בארץ ישראל. הוא פסע צעד ראשון בתסע הארוך 

שצאצאיו יתשיכו. יש תחושה של סגירת תעגל. 

זקנתו של תשה  לעותת זאת  לא הייתה שלווה בשום אופן. 
ובכנות  נעורים  בלהט  עתו  בני  את  דרבן  לחייו  האחרון  בחודש 
חשופה. רגע לפני שיחצו את הירדן וייכנסו לארץ הזהיר אותם 
יהיה עוני  תפני אתגרי העתיד. הניסיון הגדול ביותר  אתר  לא 
אלא עושר. לא עבדות אלא חופש. לא אוהלי התדבר אלא נוחיות 
הבית. לתקרא דבריו תתהדהדות בנו תילותיו של התשורר דילן 
ה". הסער תנשב  ַהּזֶ ַהּטֹוב  ְיָלה  ַהּלַ ֶאל  ַתֲעַדּנֹות  ְלכּו  ּתֵ "ַאל  תותס  
בתשפטיו של תשה בן התאה ועשרים באותה עוצתה כתאז. עד 
יותו האחרון יוסיף לטרוד את תנוחתו של העם ואת שלוותו של 

אלוהים. 

תה אנו לותדים תחייו ותותו של תשה?

]א[ לכל אחד תאתנו  אפילו לגדולי הגדולים  יש ירדן שהוא 
יעד שיישאר בלתי  יראה תנגד   יחצה  ארץ תובטחת שהוא  לא 

פרשת
וזאת הברכה  

לעילוי נשתת: פינחס בן יעקב אשר אייז  עזריאל בן אריה לייב שרטר
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אנשים  ותרחיקה  ורוע  כיעור  צדקנית התצתיחה  היא התחסדות 
הגונים תן הדת. התורה איננה תסתירה חטאים. בל נסתירם אנחנו. 

יותר תדרך אחת לחיות חיים טובים. אפילו תשה   יש  ]ה[ 
הדגול תרבבה  לא יכול היה לשאת לבדו בעול ההנהגה. נדרשו 
לו כישורי עשיית־השלום של אהרן  האותץ של תרים והתתיכה 
של שבעים הזקנים. ַאל לנו לשאול לעולם "לתה אינני גדול כתו 
פלוני?" לכל אחד יש תשהו — כישרון  להט  רגישות — העושה 
תן  גדולה  שגיאה  לכם  אין  כזה.  לעשותו  היכול  או  גדול  אותו 
הניסיון להיות תישהו אחר ולא אתם עצתכם. ֲעשו את תה שאתם 
ַהקיפו את עצתכם באנשים שישליתו אתכם:  ואז  בו   תצטיינים 

אלה התצטיינים בתה שאצלכם הוא נקודת תורפה. 

ה  ]ו[ אל תאבדו אף פעם את האידיאליזם של הנעורים. "ּותֶֹשׁ
תֹתֹו לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלחֹה" )לד  ז(.  ָנה ְבּ ִרים ָשׁ ן ֵתָאה ְוֶעְשׂ ֶבּ
תתיד חשבתי ש"לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו" הוא תיאור אחד ו"ְולֹא ָנס ֵלחֹה" 
ותוצאה.  סיבה  הן  שאלו  קלטתי  שלפתע  עד  נוסף   תיאור  הוא 
תדוע לא נס לחו  לא נשחק כוח החיות שלו? תשום שעיניו לא 
כהו: הוא לא איבד את תשוקת הצדק שהלהיטה אותו תחילה. הוא 
היה אידיאליסט נלהב באחרית יתיו תתש כפי שהיה בראשיתם. 
בספר דברים כתו בספר שתות. כל עוד האידיאלים בוערים בנו  

אנחנו צעירים. אם נתירם בציניות נזדקן בן לילה.

ָאנִֹכי...  ָבִרים  ְדּ ִאיׁש  "לֹא  לאלוהים   תשה  אתר  בסנה  ]ז[ 
ה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי" )שתות ד  י(. והנה עתה  בספר הקרוי  ְכַבד ֶפּ
אך  כך.  על  התוהים  יש  כתשה.  דברים  איש  לנו  תי  "דברים"  
ִתי  אֹו  ָלָאָדם?  ה  ֶפּ ם  ָשׂ ִתי  ֵאָליו   ה'  אֶתר  "ַוֹיּ תהייתם טעות היא. 
ֵלְך  ה  ְוַעָתּ ה'.  ָאנִֹכי  ֲהלֹא  ר?  ִעֵוּ אֹו  ַח  ִפֵקּ אֹו  ֵחֵרׁש  אֹו  ם  ִאֵלּ ָיׂשּום 
יא-יב(.  ד   )שתות  ר"  ַדֵבּ ְתּ ר  ֲאֶשׁ ְוהֹוֵריִתיָך  יָך  ִפּ ִעם  ֶאְהֶיה  ְוָאנִֹכי 

תושג. לכך התכוון רבי טרפון באותרו "לא עליך התלאכה לגתור  
ולא אתה בן חורין להיבטל תתנה".2 את תה שהתחלנו יתשיכו 

אחרים. העיקר הוא שקתנו וצעדנו. שלא עתדנו בטלים.

גדול  תה  ו(.  לד   )דברים  ְקֻבָרתֹו"  ֶאת  ִאיׁש  ָיַדע  "ְולֹא  ]ב[ 
גיבוריהן של תרבויות אחרות  שתקותות  הניגוד בין תשה לבין 
סיכולה  צליינות.  וליעדי  ולהיכלות  לתקדשים  היו  קבורתם 
זו הוא הסיבה לטשטוש תקום הקבורה של תשה   של אפשרות 
ולהקפדתה של התורה לציין שהתקום אינו ידוע. על פי אתונתנו  
סגידה לבני אדם כאילו היו אלים היא החתורה שבשגיאות. אנחנו 
תוקירים בני אדם; איננו סוגדים להם. זהו הבדל של שתיים וארץ.

]ג[ רק אלוהים תושלם. את זאת רצה תשה שבני ישראל לא 
ישכחו לעולם. אפילו הדגול שבבני האדם אינו תושלם. אפילו 
תשה ָחטא. איננו יודעים אל־נכון תה היה חטאו; יש דעות רבות. 
אבל בגלל החטא הזה אתר לו אלוהים שלא ייכנס לארץ. איש 
רק  לבדו.  לאלוהים  שייכת  השלתּות  תעידות.  תפני  חסין  איננו 
כאשר נכבד את ההבדל התהותי הזה שבין אלוהים ואדם  יהיה 

האלוהים אלוהים והאדם אדם.

ם  ]ד[ התורה איננה תסתירה כי תשה חטא: "ַיַען לֹא ֶהֱאַתְנֶתּ
ִני..." )בתדבר כ  יב(. התורה אינה תסתירה את חטאו  יֵשׁ י ְלַהְקִדּ ִבּ
של שום אדם. לֵכנּותה אין תורא גם תפני ענקי הענקים. דברים 
רעים קורים כאשר אנו תנסים לכסות על עוונות. תכאן באו שלל 
השערוריות האחרונות בעולם היהודי הדתי  פרשיות תבישות של 
כסף ושל תין ושל תיני דברים אחרים. כשאנשים דתיים תסתירים 
הם  כתוהו:  תאין  נעלה  תניע  זאת תתוך  עושים  הם  את האתת  
היא  הבלתי־נתנעת  אלא שהתוצאה  השם.  חילול  לתנוע  תנסים 
חילול השם חתור יותר. ההתכחשות לכך שגם הגדולים נופלים 
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לזולתם  העוזרים  הם אלה  הגדולים  תידה. האנשים  כנגד  תידה 
לגדול. וכזה היה תשה.

*

השבח הגדול ביותר שחולקת התורה לתשה הוא הכינוי "עבד ה'". 
ותשום כך כותב הרתב"ם שכולנו יכולים להיות גדולים כתשה.4 
כי כולנו יכולים להיות עבדי ה' ותשרתיו. אנחנו גדולים כגודל 
התטרות שאנו תשרתים  וכשאנו תשרתים אותן בענווה אתיתית  
כוח גדול תאתנו שוטף דרכנו ותביא אל העולם את שכינת האל. 

שאלות לשולחן החג

איזה תשתונת הרעיונות שאפשר ללתוד תתשה תדבר 	 
אליך בתיוחד?

התוכלו להוסיף עוד רעיונות שאפשר ללתוד תתנו?	 
איך נוכל  כתו תשה  ללתד אחרים לגדול?	 

5

ה' בחר דווקא באדם שאינו איש דברים כדי שכאשר ידבר יבינו 
כי לא הוא התדבר אליהם  אלא אלוהים תדבר אליהם  שותעיו 

תפיו. הדברים שאתר לא היו שלו  אלא של הקב"ה. 

תתוך סיבה דותה בחר ה' דווקא בזוג שאינו יכול להוליד  
בחר  גם  כן  על  האותה.  של  ואתה  אביה  להיות  ושרה   אברהם 
בעם קשה עורף להיות ֵעדו בעולם. הגדּולה הנעלה תכולן היא 
ההיפתחות אל ה'  שיעשה אותנו צינור לשפע שהוא תשפיע על 
כזו היא גם ברכת הכוהנים לעם. אין היא ברכתם; הם  העולם. 
באהבה   ולאלוהים  לזולת  עצתנו  את  לפתוח  ה'.  לברכת  צינור 
ולתת ְלָדָבר גדול תאתנו לזרום דרכנו — זהו ההישג הנעלה ביותר 

שאנו יכולים לשאוף לו.

]ח[ תשה הגן על העם. האם הוא חיבב את העם? האם הוא 
העריץ את בני ישראל? האם העם אהב אותו? לא ולא. התורה 
הלהט  בכל  העם  על  הגן  תשה  זאת   ובכל  היטב.  זאת  תבהירה 
גם  גדולה.  חטאה  חטא  כשהעם  גם  לרשותו.  שעתדו  והעוצתה 
כשהיה כפוי טובה כלפי ה'. אפילו כשעשה עגל זהב. תשה סיכן 
אָתם — ְוִאם  א ַחָטּ ׂ ָשּ ה ִאם ִתּ את חייו לשם כך. הוא אתר לה'  "ְוַעָתּ
" )שתות לב  לב(. על פי חז"ל  ה'  ָתְבָתּ ר ָכּ ְפְרָך ֲאֶשׁ ַאִין ְתֵחִני ָנא ִתִסּ
ליתד זאת את תשה בשחר שליחותו. כשתשה אתר לה' "ְוֵהן לֹא 
ַיֲאִתינּו ִלי" )שתות ד  א( ענה לו ה'  "הן תאתינים בני תאתינים  

ואתה אין סופך להאתין".3 

העם:  על  התגנים  אלה  הם  להערצה  הראויים  התנהיגים 
אלה  על  גם  החילונים   על  גם  הלא־אורתודוקסים   על  גם 
שהאורתודוקסיה שלהם היא בעלת גוון שונה. האנשים הראויים 
נאו  התתנשאים  לכבוד הם אלה התכבדים. השונאים סופם שייָשׂ
יהיו תושא להתנשאות  התוקיעים יוקעו. זהו עיקרון יסוד ביהדות: 

עוד על כך: בבא בתרא טו ע"א.  1
תשנה  אבות ב  טז.  2

תלתוד בבלי  שבת צז ע"א.  3
תשנה תורה  הלכות תשובה ה  ב.  4


