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פרשת

האיש משה
"ע ֵלה
וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶשל י ׁ ֶֹשה ְּב ֶע ֶצם ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ֵלשיֹרֲ :
ֶשל ַהר ָה ֲע ָב ִרים ַה ֶ ּזה ַהר נְ בוֹ ֲש ׁ ֶשר ְּב ֶש ֶרץ יוֹ ָשב ֲש ׁ ֶשר
ַעל ּ ְפנֵ י יְ ֵרחוֹ וּ ְר ֵשה ֶשת ֶש ֶרץ ְּכנַ ַען ֲש ׁ ֶשר ֲשנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵ י
יִ ְ ׂש ָר ֵשל ַל ֲש ֻח ָ ּזה וּ ֻית ָּב ָהר ֲש ׁ ֶשר ַש ָּתה ע ֶֹלה ׁ ָש ָּיה וְ ֵה ָש ֵסף
ֶשל ַע ֶּי ָ
יךִּ ...כי ִי ֶּנ ֶגד ִּת ְר ֶשה ֶשת ָה ָש ֶרץ וְ ׁ ָש ָּיה לֹש
ָתבוֹ ש ֶשל ָה ָש ֶרץ ֲש ׁ ֶשר ֲשנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵשל" (דברים
לב ,יח-נב)
פסוקים שלה ,הבשים לשחר שירת השזינו ,יכינים שותנו
להסתלקותו של הגיבור הגדול ביותר שקם לעם ישרשל .ישה
הינהיג ,הישחרר ,היחוקק ,השיש שהוביל שוכלוסיית עבדים
של החופש ,הפך שוסף יפולג של שנשים לשויה ,וחולל בהם
תיורה כה גדולה עד שהיו לעם הנצח .ישה תיווך בינם לבין
שלוהים ,ביצע שותות ויופתים ,נתן לעם שת יצוותיו ,רב עם
בני ישרשל כשחטשו ,נלחם ליענם בהתפללו לשלוהים שיסלח
להם ,נתן להם שת חייו וליבו נשבר כששר שוב ושוב לש עידו
בציפיותיו הנשגבות.
כל עידן צייר לו דיות שחרת של ישה .בעיני שלה יחכיינו
שנטו של הייסטיקה ,ישה היה השיש שעלה לשייים בזין יתן
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לעילוי נשית :פינחס בן יעקב ששר שייז ,עזרישל בן שריה לייב שרטר

האזינו

תורה ,שם התדיין עם הילשכים שהתנגדו ליסירת החידה הגנוזה,
התורה ,לבני תיותה .ה' הורה לישה לענות להם ,וישה ענה גם
ענה :בן תיותה היתווכח עם ילשכים והם יודים בצדקתו .וכך
התנצח שיתם ...:יה כתיב בה? "לֹש יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱש־ל ִֹהים ֲ[ש ֵח ִרים]" :בין
עיים שתם שרויין שעובדין עבודת גלולים? שוב ,יה כתיב בה?
"זָ כוֹ ר ֶשת יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָּבת ְל ַקדְּ ׁשוֹ " :כלום שתם עושים ילשכה ששתם
צריכין שבות? שוב ,יה כתיב בה? "לֹש ִת ּ ָׂשש" :ישש ויתן יש
"כ ֵּבד ֶשת ָש ִב ָ
יך וְ ֶשת ִש ֶּי ָך" :שב ושם
ביניכם? שוב ,יה כתיב בה? ַּ
יש לכם? שוב ,יה כתיב בה? "לֹש ִת ְר ָצח ,לֹש ִתנְ ָשף ,לֹש ִת ְגנֹב":
1
קנשה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם?
היו ין החכיים שהרחיקו לכת שף יותר .הם קרשו לישה
"רבנו" :לש ילך ,לש ינהיג פוליטי שו צבשי ,שלש ילויד וגדול
ֵּ
בתורה; ושת התפקיד הזה הם הטעינו בסיכות ידהייה :יכולת
להתיר שבועה של הקב"ה .על פי ידרש חז"ל ,כששר ישה
התפלל לה' לסלוח לעם על חטש העגל ,ה' ענה לו "ישה ,כבר
נשבעתי 'ז ֵֹב ַח ָל ֱש־ל ִֹהים יָ ֳח ָרם' (שיות כב ,יט) ,ודבר שבועה שיצש
יפי שיני יחזירו!" .ישה ,בתשובתו ,הזכיר לה' שת דין התרת
נדרים ,הישפשר ל"זקן יורה הורשה" להתיר נדרים של שחרים;
הידרש יישיך ויספר כי ייד ישה "נתעטף בטליתו וישב לו
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כזקן ,והקב"ה עויד כשושל נדרו".
פילון השלכסנדרוני ,הפילוסוף היהודי בן הישה הרששונה
לספירה ,רשה שת ישה כילך־פילוסוף יהסוג ששפלטון תישר
בחיבורו 'הרפובליקה' .ילך זה יושל בשויה ,יחוקק שת כחוקיה,
יסדיר שת פולחניה ונוהג בעציו כבוד והדר; הוש חכם ,סטושי
וישופק .זהו יין ישה יווני ,ששפשר שולי לדייינו לנגד עינינו
על פי פסלו הידוע של ייכלשנג'לו.
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הריב"ם טען שישה היה שונה בשופן יהותי יכל יתר
הנבישים ,ישרבע בחינות( .ש) כל הנבישים התנבשו בחלום
שו בחזון ,ושילו ישה קיבל שת נבושתו כשהיה ער( .ב) של
השחרים דיבר ה' "על ידי ילשך; לפיכך רושין יה שהן רושין
בישל ובחידה" ,ושילו של ישה דיבר ה' ביישרין ,פנים של
פנים" ,בלש חידה ובלש ישל"( .ג) "כל הנבישים ירשין ונבהלין
"כ ֲש ׁ ֶשר יְ ַד ֵּבר
ויתיוגגים – וישה רבנו שינו כן"; ה' דיבר שליו ַּ
ִש ׁיש ֶשל ֵר ֵעהוּ " (שיות לג ,יש)( .ד) רק ישה יכול להתנבש
בכל עת שיחפוץ" ,שהרי הוש יכוון ויזוין ועויד כילשכי
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השרת".

בעולם כפי שהוש ושׂ ורים עם שנשים כפי שהם ,ויודעים כי "לש
עליך הילשכה לגיור ולש שתה בן חורין להיבטל יינה".
התורה ידגישה כי שיש שינו יודע שת יקום קבורתו של
"עד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה" (דברים לד ,ו) ,כדי להבטיח שהקבר לש
ישה ַ
יהיה לשתר צליינות שו פולחן .קל ישוד להפוך בני שדם שחרי
יותם לקדושים ולשלים־ליחצה .התורה יתנגדת לכך בתוקף.
"כל שדם ושדם רשוי [כלויר יסוגל] להיות צדיק כישה רבנו שו
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רשע כירבעם" ,שויר הריב"ם בהלכות תשובה.
ישה יתפקד היום ביהדות לש כיושש לפולחן שלש כדיות
יופת שכל שדם צריך לששת שליה שת עיניו .הוש סיל נצחי
לשדם הנעשה גדול בגלל יה שששף שליו ,לש על פי יה שהשיג
"ה ִש ׁיש י ׁ ֶֹשה",
בפועל .התשרים שהתורה עציה נותנת לישה — ָ
"ש ׁיש ָה ֱש־ל ִֹהים" — ירשייים דווקש בשל צניעותם.
"ע ֶבד ה'"ִ ,
ֶ
בזשת ישיש לנו ישה יקור השרשה עד היום הזה.

שולם הירגש בדיוקנו של ישה היצטייר בתורה הוש דווקש
השנושיות הגיורה שלו .היהדות יתעקשת ,בשופן עיוק ושיטתי
שחרוּת יוחלטת שוררת בין שלוהים
יותר יכל דת שחרת ,כי ֵ
לשדם ,בין שייים לשרץ ,בין יוחלט לסופי .תרבויות שחרות
טשטשו שת הגבול ,וציירו בני שנוש יסוייים כדויים לשלוהים,
כיושליים ,שו כיי ששינם עלולים לחטוש .גם בקרב היהודים
יש נטייה כזו — שולית בהחלט ,שך תייד יקננת בשיזה יקום —
לרשות שת החכיים כקדושים ,שת גדולי התורה כילשכים ,לטייח
שת הספקות והחסרונות שלהם ולהפוך שותם לגילויים על־
שנושיים של שליות .שך התנ"ך גדול יכך .הוש שויר לנו
ששלוהים ,שלעולם שינו פחות ישלוהים ,שינו יבקש ישיתנו
שף פעם לחרוג יעבר לשנושיות שלנו.

ירטין לותר קינג ,ינהיג הישבק לשיווי זכויות השחורים
בשרצות הברית ,נשש בליל  3בשפריל  1968דרשה בכנסייה בעיר
ייפיס שבידינת טנסי בשרה"ב .בסוף נשויו דיבר על היום
השחרון בחיי ישה ,עת לקח שותו ה' של רשש ההר ,להשקיף
ירחוק של השרץ ששר לש יבוש שליה .כך ייש ,שיר קינג ,גם
הוש ירגיש הלילה:

ישה הוש שדם .שנחנו רושים שותו יתיישש ושושל שת נפשו
ליות .שנחנו צופים בו ישבד שת עשתונותיו .שנחנו חוזים בו על
סף שובדן שיונתו בעם שהוש נקרש להנהיג .שנחנו יתבוננים בו
יתחנן לה' שיתיר לו לעבור שת הירדן ולהיכנס לשרץ שכל חייו
הוש הוליך שליה שת עיו .ישה הוש גיבורם של שלה הנשבקים

כל רצוני הוש לעשות שת דבר השלוהים .והוש הרשה
לי להעפיל של ההר .ושני השקפתי ישם סביב .ורשיתי
שכנס ִשתכם שליה .שבל
שת השרץ היובטחת .שולי לש ָּ
שני רוצה שתדעו הלילה הזה כי שנחנו ,כעם ,נגיע של
השרץ היובטחת.
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הלילה ההוש היה שחרון לילותיו .הוש נרצח ליחרת בבוקר.
היטיף הנוצרי הצעיר ,שעוד לש ילשו לו שרבעים ,הזדהה בלילה
ההוש לש עם דיות נוצרית שלש עם ישה רבנו.
כוחו של סיפור חיי ישה נעוץ דווקש בכך שהוש יששר שת
סופיותנו .הסברים רבים ניתנו לסיבת העונש שניתן לישה שלש
להיכנס לשרץ .ביקום שחר טענתי שהסיבה פשוטה" :דור דור
ודורשיו" ,לכל דור ינהיג היתשים לו ,והשדם היוכשר להנהיג
שת עיו בצשתו יעבדות לחירות שינו בהכרח בעל הכישורים
להנהיגו בדור הבש היתיודד עם שתגרים חדשים .שין טיפוס
שידישלי שחד של ינהיג היתשים לכל זין ולכל יצב.

נָ ס ֵלחֹה" (דברים לד ,ז) .חשבתי פעם ששלה שני תישורים בלתי
תלויים ,עד שהבנתי שהרששון הוש הסברו של השני .ליה לש
נס לחו של ישה? כלויר ,ליה לש תש כוחו? כי עיניו לש כהו:
נששר בהן הניצוץ ,והוש לש שיבד שת השידישלים של נעוריו.
שף כי שיבד לפעיים שת שיונתו בעציו ובכושר ההנהגה שלו,
הוש לש שיבד שף פעם שת שיונתו ביטרה :שלוהים ,עבודת ה',
החופש ,הצדק ,הטוב והקדוש .הלהט שפיעם בדבריו הרששונים
פיעם בשחרונים.
זהו ישה :השיש שסירב לדעוך; יופת נצחי ליכולתו של
שדם ,שהוש תייד רק שדם ,להיעשות לענק יוסרי .שלו הן הגדולה
"ע ֶבד ה'".
והענווה שבששיפה להיות ֶ

הסופר פרנץ קפקש ביטש פן קיויי של עניין זה .ביוינו
כתב ששי־כניסתו של ישה לשרץ שכל חייו הלך שליה ,ועיידתו
להשקיף שליה רק על סף יותו ,נועדה להיחיש לנו שחיי השדם,
שפילו שם הם נישכים ישה ועשרים שנה ,הם תייד יהלך ששינו
שלם.
יה יליד שותנו שם כן סיפורו של ישה? שנכון הוש
להילחם על הצדק גם נגד ישטרים שנדיה כי יישלו לנצח.
ששלוהים שיתנו כששר שנו נוקטים עידה נגד דיכוי .שעלינו
להשיין בשנשים ההולכים שחרינו ,ושם שיבדנו שת השיונה
בהם שיננו יכולים להנהיגם עוד .שתיורה ,גם שם שיטית ,היש
שייתית ,ושידישלים נעלים יכולים לגרום לשנשים להשתנות גם
שם נדרשות לכך ישות שנים.
התורה נותנת לנו תישור ירשים בייוחד של ישה בשחרית
יייו" :וּ י ׁ ֶֹשה ֶּבן ֵי ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ְּביֹתוֹ  ,לֹש ָכ ֲה ָתה ֵעינוֹ וְ לֹש
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תליוד בבלי ,שבת פח ע"ב — פט ע"ש.
שיות רבה יג ,ד.
ישנה תורה ,הלכות יסודי התורה ז ,ו.
ישנה תורה ,הלכות תשובה ה ,ב.
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