
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 שבת מיוחדת לפנינו, השבת ש"בין כסה לעשור" - בין הירח המכוסה (ראש השנה) לעשירי בתשרי (יום
  הכיפורים). השבת הזאת נקראת "שבת שובה", כי היא באמצע עשרת ימי תשובה.

 
 בפרשה שלנו, פרשת וילך, משה בן מאה ועשרים שנה בדיוק - זהו יום הולדתו וגם יום פטירתו. נותרו לו כמה

 שעות דחופות לפני שיהיה עליו להיפרד, להעביר את שרביט המנהיגות אל יהושע, לצעוד אל עבר ההר
  שמאחוריו, לטפס אל פסגתו ולהיאסף בנשיקה.

 
 הפרשה הזו קצרה מאוד. פרק אחד בלבד. אבל האמת, לא צריך יותר! לפעמים מעט זה הרבה.

 
 המוטיב שמשה חוזר עליו פעם אחר פעם בפרשה שלנו, זה ההבטחה - גם לעם וגם ליהושע - שאלוהים

  תמיד הולך לפניהם.
 

 ה' ֱאֹלֶהיָך הּוא ֹעֵבר ְלָפֶניָך הּוא־ַיְׁשִמיד ֶאת־ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפֶניָך ִויִרְׁשָּתם... ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל־ִּתיְראּו
 ְוַאל־ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך הּוא ַהֹהֵלְך ִעָּמְך ֹלא ַיְרְּפָך ְוֹלא ַיַעְזֶבּךָ  (דברים ל"א, ג', ו').

 
 אבל אז, לאחר פרקים ארוכים שבהם שמענו רק את נאומיו של משה, אלוהים קוטע את דברי הפרידה של

 משה. הוא נועץ סיכה אכזרית בבלון האמוני שמשה טרח לנפח. כאילו אומר לו, "על מה אתה מדבר"?: ַוֹּיאֶמר
 ה' ֶאל־ֹמֶׁשה, 'ִהְּנָך ֹׁשֵכב ִעם־ֲאֹבֶתיָך ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא ָבא־ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו,

 ַוֲעָזַבִני, ְוֵהֵפר ֶאת־ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתֹו'  (דברים ל"א, ט"ז).
 

 השיחה הזאת כל כך מוכרת לי.
 

 סבתי, זכרונה לברכה, ניסתה בכל מאודה להכיר לי את אלוהים, ולא הצליחה. היא התעקשה שיש, אני
 "הוכחתי" לה באותות ובמופתים שאין. מי ששידך בינינו (בין אלוהים לביני) בסופו של דבר, אי שם בשנות
 העשרים של חיי, היה המיסטיקן הסופי, ג'לאל א-דין רומי, שחי במאה ה - 13 בטורקיה. המפגש התחולל

 במקום ובזמן מפתיעים ביותר: בשנה השלישית שלי באוניברסיטה. למדתי לתואר ראשון באסלאם, ערבית
 והיסטוריה של המזרח התיכון. ברקע הייתה מלחמת המפרץ הראשונה, עם ערכות האב"כ על כתפינו,

  כתפאורה דרמטית למפגש המכונן הזה.
 

 את יום המפגש עצמו לא אשכח לעולם. הוא שינה את חיי מן הקצה אל הקצה, כי מאותו יום אלוהים מתהלך
  בתוכי ואני בתוכו.

 
 אבל לפעמים אני מאבד אותו. אני פשוט לא רואה אותו. לא חש אותו, לא מרגיש אותו, לא יודע אותו. וזו

  תחושה נוראית.
 



 בהמשך הפרשה אלוהים מתאר בדיוק אכזרי רב את החוויה שלי, כשאני מאבד את אלוהים: ְוָחָרה ַאִּפי בֹו
  ַבּיֹום־ַההּוא ַוֲעַזְבִּתים ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם… ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא…  (דברים ל"א, י"ז-י"ח).

 
 במשפט - ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא  - יש כפילות קשה ואכזרית. רבי נחמן מסביר את הכפילות כך:

 לא רק שלא תראו אותי יותר, אלא אפילו לא תדעו שיש מה לראות, שיש מה לחפש. תחשבו שמה שאתם
 רואים זה מה שיש. שאין מעבר לזה מאומה. תתהלכו כעיוורים בעולם.

 
 גם לכם זה נשמע מוכר?

 
 מאיר אריאל תימצת יפה את שתי המילים האלה - ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר  - בשיר שלו, "נשל הנחש": "תעזבנו יום
 יעזבך יומיים". הוא, אגב, כנראה ביסס את המשפט הזה על דברי ריש לקיש, "יום תעזבני יומיים אעזבך"

  (התלמוד הירושלמי, מסכת ברכות, דף ס"ח עמוד א').
 

 הוויכוחים העזים ביני לבין סבתי, במטבחה הפשוט בירושלים, נסבו תמיד סביב עניין ההסתרה הזו. "סבתא",
 הייתי מטיח בה באכזריות, "איך את יכולה להאמין בשטויות הללו! מה אלוהים??? נו באמת, את הרי אישה

 אינטליגנטית! אין אלוהים, סבתא! זו המצאה של אנשים פרימיטיביים, מסכנים, שבאו לפני העידן המדעי
 המבורך שלנו היום! את עוד תראי, סבתא, יבוא יום והמדע יגלה הכל, יסביר הכל, ויפתור לנו את כל

  השאלות...".
 

  אוי, איך הייתי תמים.
 

 היום אני מבין שהאכזריות של דבריי לא הייתה כלפיה. היא רק הביטה בי באהבה (מאוד אהבנו זה את זו),
 חייכה ואמרה: "יום אחד תבין". האכזריות הייתה כלפי עצמי. לא יכולתי לראות אז שיש עוד רבדים לקיום. לא

  יכולתי להכיל שאנחנו רואים - ותמיד נראה - רק את קצה קצהו של הקרחון, שאנו קוראים לו, המציאות.
 

 לקח לי הרבה שנים להבין שאסור לי לסמוך על מראה עיניים. כי העיניים, אומרים, (ובצדק) שאין, אבל הלב
  והגוף יודעים... שיש.

 
  כולנו הולכים שבי אחרי מראה עינינו.  אלא שאת אלוהים, כמובן, לא ניתן לראות. ואז אנחנו זונים.

 
 ובכלל, את אלוהים אי אפשר לדעת, לא באינטלקט, לא בחושים ולא במדע. ויכוחים על קיומו הם ויכוחי סרק.

 בזבוז נוראי של זמן. אמנם, שיחה אינטלקטואלית יכולה לפתוח איזה פתח קטן לתפיסה אחרת של הקיום,
 אבל בשלב מסוים חייבים לרדת מהעגלה השכלתנית ולעבור לתפיסה אחרת - תפיסה שיורדת לעומקם

 המהותי של כל הדברים.
 

  כי את אלוהים - את העומק המהותי - אפשר לדעת רק בחוויה הפנימית.
 

 לכן, ממש בסוף הפרשה משה מבין שדיבורים לא יעזרו. יש לו כמה שעות בלבד… ניסיון נואש אחרון של
  הסבא ההוא, משה, להטמיע בנכדיו את המצפן הפנימי שילך לפניהם.

 
 משה עוזב את הדיבורים ועובר לשירה. כי שירה שיוצאת מהלב נכנסת אל הלב. הפסוק האחרון בפרשת וילך

 הוא הקדמה לשירה העוצמתית שתבוא בפרשה הבאה: ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְּבָאְזֵני ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה
 ַהֹּזאת ַעד ֻּתָּמם.

 



 ַעד ֻּתָּמם  - לא עד סופם, כי השירה האלוהית לא מסתיימת לעולם. ַעד ֻּתָּמם  - עד שבני ישראל יהיו מספיק
 תמים - כלומר, שלימים - כדי לראות את אינסוף הרבדים של הקיום. כדי להבין שהמראה המיידי והשטחי

  שנגלה לעינינו הוא תמיד רק קצה קצהו של הקרחון של המציאות.
 

 עד היום, כשאני מאבד לרגע את אלוהים, כשאני נשבה שוב במראה עיני וננעל באינטלקט שלי, כשהלב נחסם
 למילים של התורה, אני שב אל השירה של רומי (בלי ערכת האב"כ על הכתף). והוא  מתווך לי את הדרך

  חזרה הביתה.
 

  הוא מזכיר לי, שלפנינו הולכת שכינת אל. לפנינו, מעלינו, מתחתינו, בתוכנו, מאחורינו…
 

 הֹוי ְּבִרּיֹות ְטהֹוִרים, ּתֹוִעים ְּבֶזה ָהעֹוָלם
 ָלָּמה ַהְּתִעָּיה ַהּזֹו ְּבֶׁשל ְמֻחָּזר ֶאָחד?

 ַהָּדָבר ֶׁשַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים ַאֲחָריו ְּבֶזה ָהעֹוָלם
  ַחְּפׂשּוהּו ְּבתֹוְכֶכם ִּכי ֵאיְנֶכם ֶאָּלא אֹותֹו ַהְמֻחָּזר.

 (ג'לאל א-דין רומי)
 

 שבת שלום, חתימה טובה ושנה טובה.
 

 אלישע


