
 

 פרשת ואתחנן: חיים כלכם היום! חיים, אבל באמת

 הרב אלישע וולפין                     

 

 

 חברים יקרים,

 

 תשעה באב חלף. אפשר שוב לנשום! ט"ו באב היום, אפשר שוב לאהוב!

 

וכמו כל שנה, השבת שאחרי תשעה באב היא שבת נחמו )על שם ההפטרה(. והפרשה היא פרשת 

 ואתחנן. 

 

שוב צפה ועולה סוגיית הכניסה של משה לארץ המובטחת. אלא שהפעם משה אומר בפירוש: 

אולי באנחת רווחה )שהרי  -עד עכשיו לא ממש ידענו איך הוא הגיב לגזירה התחננתי להיכנס! 

הוא כבר מזמן ביקש פטור מעולו של העם הקשה הזה(? אולי השלמה שקטה? אולי בכעס 

ובתחושת קיפוח קשה? בפרשת ואתחנן כבר אין ספק: משה מתחנן לעבור את הירדן ולראות את 

 ף נקראת על שם תחינתו. רגביה של הארץ הטובה  מקרוב. הפרשה א

 

ושוב אנו מתמלאים ברגשי צער על האיש שהקריב את חייו על מזבח המסע לארץ ישראל, ומת 

 כאילו, הטרגדיה בהתגלמותה!… רגע לפני

 

ושוב צף ועולה קול נוסף, שתוהה: צער? ואולי בכלל זה היה אקט נפלא של חסד אלוהי? שהרי, 

 עשית את שלך. אתה יכול כעת לנוח".מתישהו מישהו צריך לומר לנו: "די! 

 

משה מתחנן!!! ואי אפשר היה שייכנס לארץ, ינשק את עפרה ואז ימות? מדוע … אבל בכל זאת

להתעלל באדם שנתן את כל כלו למען העם, המולדת והארץ? אפילו בן גוריון זכה לראות את 

לדה זכתה לפגוש את העיר העתיקה ו"הכותל בידינו", לאחר שהפסיד אותה בתש"ח. ואפילו גו

אנואר סאדאת בירושלים, לאחר המלחמה הנוראית שבה היא איבדה את כל עולמה )מלחמה 

 שאולי סללה את הדרך להסכם השלום ההיסטורי(. 

 

אני רוצה השנה להציע עוד אפשרות. אפשרות מהפכנית )ואולי מקוממת(, אם כי קוראיי הקבועים 

 לא יופתעו. 

 

אוסף נאומי הפרידה של משה מבני ישראל לפני מותו. אני שומע ספר דברים, כזכור, הוא 

בטריאלוג הקשה הזה, בין משה, אלוהים והעם שיעור מטלטל. אני מודה: מעולם לא שמעתי כך 

 את השיעור הזה. עד היום. 

 

לפני כן, תזכורת )כי עסקנו בכך לפני כמה שבועות(: בניגוד לכל מה שלימדו אותנו בבית הספר, 

א יודעים מדוע אלוהים מנע ממשה להיכנס אל הארץ המובטחת. ולא, זה כנראה לא בגלל אנחנו ל

 שהוא הכה בסלע במקום לדבר אליו. הסיבה נשארה עלומה.

 

 אל תפסחו עליו! המילים חשובות:  -נתחיל בטקסט עצמו 

 



 ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדָך)כג( ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר. )כד( "ֲאֹדָני ה', ַאתָ דברים ג', 

ְדְלָךׇ  ֶאת ג ]אתה הרי  ְוִכְגבּוֹרֶתָך ְכַמֲעֶשיָך ַיֲעֶשה ֲאֶשר ּוָבָאֶרץ ַבָשַמִים ֵאל ִמי ֲאֶשר ַהֲחָזָקה ָיְדָך ְוֶאת ּ 

ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן, ָהָהר )כה( ֶאְעְבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר כל יכול. מה מפריע לך ש...[ 

]מילה לא ברורה, אבל משמעותה, התרגז מאוד[ ה' ִבי ְלַמַעְנֶכם ַהּטֹוב ַהֶזה ְוַהְּלָבֹנן". )כו( ַוִיְתַעֵבר 

ר בָ ַאל תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד ַבָד ]די כבר, הגזמת![,  ְוֹלא ָשַמע ֵאָלי. ַוֹיאֶמר ה' ֵאַלי, "ַרב ָלְך]למענכם??[ 

ָך ִכי ֹלא ַתֲעֹבר ֶאת ַהֶזה. )כז( ֲעֵלה ֹראש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶני

ַע ְוַחְזֵקהּו ְוַאְמֵצהּו ִכי הּוא ַיֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם ַהֶזה ְוה ִחיל אֹוָתם ֶאת ּוא ַינְ ַהַיְרֵדן ַהֶזה. )כח( ְוַצו ֶאת ְיהֹושֻׁ

 ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִתְרֶאה. )כט( ַוֵנֶשב ַבָגְיא מּול ֵבית ְפעֹור.

 

 מיד אחרי זה הפרשה ממשיכה: 

ִקים ְוֶאל ]עכשיו שהבהרנו את הנקודה הזאת..[,  )א( ְוַעָתה ִיְשָרֵאלדברים ד',  ְשַמע ֶאל ַהחֻׁ

ם ְלַמַען ִתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְשתֶ ]סליחה, מה הקשר???[  ם ַלֲעשֹותַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַלֵמד ֶאְתכֶ 

ּוה ֶאְתֶכם ְוֹלא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם. )ב( ֹלא ֹתִספּו ַעל ַהָדָבר ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמצַ 

 ָאֹנִכי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם' ה ֺתר ֶאת ִמְצוִלְשמֹ ]בעייתי קצת, לא?? אסור לשנות כלום???[  ִתְגְרעּו ִמֶמנּו

 ַבַעל ַאֲחֵרי ָהַלְך ֲאֶשר ָהִאיש לׇ  כ ִכי ְפעֹור ְבַבַעל' ה ָעָשה ֲאֶשר ֵאת ָהֹראֹות ֵעיֵניֶכם( ג. )ֶאְתֶכם ְמַצּוה

ישראל זה  ]מה נזכרנו פתאום בבעל פעור ובחטאיהם של בני ִמִקְרֶבָך ֱאֹלֶהיָך' ה ִהְשִמידֹו ְפעֹור

 )ד( ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבה' ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים כְֻּׁלֶכם ַהיֹום.מכבר???[. 

 

 אז מה השיעור המטלטל, אתם בוודאי שואלים...

 

ממצרים לארץ כנען, מהמדבר אל ארץ  - Yלנקודה  Xלכולנו כל כך ברור שהמסע הוא מנקודה 

קברניט המסע הזה מנוע מלסיים אותו. הוא ישראל, מהגלות אל הארץ המובטחת. והנה משה, 

מתחנן להגיע בכל זאת אל קו הגמר ולראות את הסוף הנכסף. אלוהים "מתעבר" בו )שוב, מה זה 

 להתעבר?[, ואומר לו "רב לך".

 

 כידוע, לא רק משה מסיים את סיפורו בעבר הירדן ולא עובר את הירדן. גם התורה! 

 

חשיבות המסע ולא ההגעה, ערך הדרך ולא המטרה. אבל כבר דנו בעבר באפשרות שהמסר הוא 

עכשיו אני רוצה להציע משהו אחר: שאלוהים אומר למשה, שכל התפיסה האנושית של מרחב 

מרחב )כלומר הישגים, תארים,  Xוזמן שגוי ביסודו. התפיסה, לפיה אנחנו אמורים להספיק לגמוע 

ים, הוא שטות מוחלטת. רבים, שכבר עברו שנות חי Yשנות לימוד, רמת הכנסה, מספר ילדים( ב 

, תוהים: מה הספקנו? האם יש לנו מספיק תעודות להוכיח שהצלחנו 04-ו 04, אולי אף 04-את ה

שלהם, כשהם  04-בחיים? האם לא בזבזנו את זמננו? וכך מגיעים רבים וטובים לשנות ה

 ותרות.מתבוססים באין סוף חרטות על החלטות שגויות, כביכול, והחמצות מי

 

 שני הממדים המתעתעים והמאמללים ביותר שיש. … זמן ומרחב

  

 ?Y-ל X-האמנם ישנו מסע מ

 הוא מדיד? האם הוא קבוע ואובייקטיבי? Y-ל Xהאמנם המרחק בין 

 ?Y-ל Xהאמנם ישנו זמן "מומלץ" או "מצופה" לעבור את המרחק בין 

 



ברור שהוא קבוע ואובייקטיבי, ואם ידוע  רוב בני האדם יאמר: "ברור שיש"!!! ברור שהמרחק מדיד!

מהירות הנוסע/ההולך, הרי שאפשר לחזות באופן מדויק ביותר את הזמן שייקח לו להגיע מנקודה 

 אחת לרעותה. 

 

 -אלא שה"ברור שיש" הזה, מעולם לא באמת הוכח! אמנם, החושים שלנו זועקים "ברור שיש" 

ת הוכחה פנומנולוגית בלבד )כלומר, הוכחה נראית, אבל זא -השעון השוויצרי ומד המרחק יוכיחו 

ממש לא אמינים(. אנחנו הרי יודעים שהן תחושת  -עם כל הכבוד להם  -תלוית חושים, וחושינו 

 המרחב והן תחושת הזמן הם מאוד סובייקטיביים. שבעצם, אין הוכחה לוגית/פילוסופית לקיומן. 

 

הייתה די ליניארית באופיה, ליניארית בממד  התורה מגיעה בקרוב אל סיומה. עד עתה התורה

מסיפורי הבריאה )עשרה דורות(, לנח והמבול )עוד עשרה דורות(, לאברהם יצחק ויעקב,  -הזמן 

שנה מאוחר יותר הם משתעבדים, נולד משה,  044יוסף יורד למצרים, בני ישראל יורדים אחריו, 

ם ליניארית בממד המרחב: לך מארצך שנה(. התורה ג 04הם משתחררים וחוזרים הביתה )עוד 

… וממולדתך אל הארץ אשר אראך, רד מצריימה, לך חרנה, בואו אל ההר הזה, הקיפו את הארץ

ספר דברים הוא בעצם ההזדמנות האחרונה של אלוהים ללמד את משה, ולמשה ללמד את בני 

ק ביעד, הוא אפילו ישראל, תורה חדשה לחלוטין: תורה שאינה ליניארית. לא רק שאלוהים לא עסו

לא עסוק במסע. בינינו  הוא גם לא "עסוק", הוא פשוט נוכח, נוכח כאן ועכשיו, נוכח בהווה. הוא 

קרי,  הזמן החולף והמרחב  -ההויה בהתגלמותה, ולכן זה שמו )מאז יציאת מצרים(. וכל השאר 

,  הם יצירה!!! יצירה שאנו עוברים, זו יצירה מופלאה של מוחנו הקודח. הזמן והמרחב אינם אשליה

 שלנו. 

 

בו. מתעבר את הירדן אל צידו השני, ובתגובה, נאמר שאלוהים  לעבורבתגובה לתחינותיו של משה 

מילה מוזרה ביותר. השורש זהה אבל הבניין שונה, זהו בניין התפעל, כלומר משהו שאני עושה 

 -אומרים שמדובר בכעס המילונים השונים …(. לעצמי )כמו מתפשט, מתקלח, מתרחץ, מתעצבן

די! צא על משהו שוב ושוב, בעצבים וברוגז. לכן, אולי אלוהים אומר למשה:  -עובר  -כמי שחוזר 

כבר מתפיסת הזמן והמרחב שלך! כמה פעמים אני צריך ללמד אותך, אין לאן להגיע! עלה אל 

ע שתגלה שאתה ההר )כלומר, עלה "למעלה", אל הספירות הרוחניות( וראה, אתה כבר שם! וברג

בממד אחר של קיום, ממד של החיים  -לא תעבור, אלא פשוט תהיה  -כבר שם, אתה תהיה 

האמיתיים. כל עוד האדם חי בתודעת זמן ומרחב, הוא כלוא. הוא רק רוצה להגיע. הוא אף פעם 

לא מרוצה, כי "שמה עוד לא הייתי, ואת זה עוד לא הספקתי". ברגע שתבין, משה, שאין מרחב, 

נצח! ותהיה כבר במקום, במקום שלך. לכן …. אין זמן, ושאין לאן להגיע ואין לאן לעבור, תהפוך לו

 .הוא "המקום" -חוץ מ"הויה"  -שמו השני של אלוהים 

 

בית הפער, הפער בין כאן לשם, הפער בין עכשיו למחר. הפער  -בני ישראל יושבים מול בית פעור 

. הפער בין מי שאני חושב שאני ומי שאחרים חושבים שאני. בין מי שאני למי שהייתי רוצה להיות

כולנו יושבים מול בית פעור. ככה נראים חייהם של כל בני האדם, חיים של חוויית פער מתמדת 

ומאמללת, פער במרחב ובזמן! אלא שפעור הוא אליל. הוא האליל הגדול של האזור, והוא חמקמק, 

עה אלילית. זמן ומרחב הם תודעה אלילית. הם לא וקל ליפול ברשתו. תודעת הפער היא תוד

 הוא הארץ המובטחת. -הויה, המקום  -מעניינו של ה', של ה.ו.י.ה, של "המקום". אלוהים 

 

לכן משה ממשיך בנאומו ואומר, לכו בדרכו של הויה, ולא בדרכו של פעור. ראו איך מתו כל אלו 

אל עבר מותו. אבל מי שנמצא כאן  שהלכו אחר פעור! בתודעת בית פעור האדם תמיד צועד

 ועכשיו, בזמן הווה, במקום, הוא חי, חי באמת.



 

חיים!  ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבה' ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים כְֻּׁלֶכם ַהיֹום.ואז הפסקה מסתיימת במשפט המופלא: 

 היום!

 

דאי לא לא מעשה של חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם משה שמנע ממנו לעבור את הירדן, ובוו

עונש )אני בכלל לא מאמין בקיומו של עונש בתורה. יש תוצאות, יש מחיר. אין עונש(. אלא מעשה 

של אמת אלוהית: משה,  די כבר עם עניין ה"לעבור" הזה שלך! אתה כבר כאן. תמיד היית. כעת 

 תנוח. הגעת אל הארץ המובטחת. תמיד היית, אבל מכיוון שלא ידעת שהיית, כאילו לא היית.

 

תן להם לעבור את הירדן. הם עדיין כלואים בתודעת בית פעור. גם יהושע. … ובאשר לבני ישראל

 לכן הוא צריך להמשיך ולהוביל אותם. אתה כבר הגעת, ולכן הם כבר לא יכולים ללמוד ממך דבר.

 

 ואתה? אייכה? 

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


