
 השראה מפרשת דברים / הרב אלישע וולפין

 חברים יקרים,

 מתחילים השבוע ספר חדש.

אבל זה לא סתם ספר חדש. זו פאזה חדשה, הבנה חדשה, ואם תרצו, התיקון הגדול לכל מה שאי 
 פעם חשבנו שנשבר בחיינו!

 ספר דברים.

י ...ג תכלס, בספר דברים קורה מעט מאוד. רק דיבורים: דברים א, נָּה ְבַעְשתֵּ ִעים שָּ ר -ַוְיִהי ְבַאְרבָּ שָּ עָּ
ד ַלֹחֶדש )שבוע בדיוק לפני פטירתו של משה( ִדֶבר ֹמֶשה ֶאל11-ֹחֶדש )החודש ה -, חודש אדר(, ְבֶאחָּ

ֶהם... ה ֹאתֹו ֲאלֵּ ה ְיהוָּ ל ְכֹכל ֲאֶשר ִצוָּ אֵּ י ִיְשרָּ   ְבנֵּ

 משה עומד למות והוא נפרד מעם ישראל.

 ב מולו נולד במדבר.מי שניצ

משה נותן את "תקציר הפרקים הקודמים", הוא מסכם עבורם את עיקרי התורה, את תמצית 
 המורשת, על מנת להכין אותם לכניסה לארץ.

אם בספר במדבר משה ניסה להפוך חבורה של עבדים לעם של בני חורין, הרי שבספר דברים משה 
-וודים פרועים, שוכני סוכות ואוהלים, לבעלימקווה להפוך את האספסוף המשוחרר, מעם של נ

 בתים, חקלאים אחראים, מנהיגי חברה יישובית מתוקנת.

מעניין לקרוא מה משה בחר לספר לעם. הסיפור שאנו בוחרים לספר לדורות הבאים הוא 
סיפור הוא תיאור  האידיאולוגיה שאנו מנסים לחנך אליה. כי סיפור הוא לא אמת היסטורית.

. הקשר בין הסיפור שאנו מספרים ובין "מה שבאמת טין של התודעה שלנו בזמן הווהמדויק לחלו
 קרה", הוא רופף, אם הוא בכלל קיים.

 במה משה פותח? מה הוא מעלה על נס? מה הוא לא מזכיר?

ר ֶאת ה הנה המסר הראשון: אֵּ ן ְבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל ֹמֶשה בֵּ ֶבר ַהַיְרדֵּ ה ַהֹזאת-ְבעֵּ   לֵּאֹמר. ַהתֹורָּ

 משה, זה שהיה כבד פה וכבד לשון, פותח בנאום חייו. משה למד לדבר!

 אבל מה הוא אומר? על מה הוא מדבר?

 משה מבאר את התורה!!!

 אלה שלושת סימני הקריאה החשובים ביותר שאי פעם הקלדתי.

זוכרים שלא מזמן אחותו מרים נפטרה? זוכרים שמיד אחרי פטירתה לא היה מים לעם לשתות? 
זוכרים שחז"ל הסיקו מכך שמרים הייתה הבאר )"באר מרים"( שליווה את עם ישראל במסע שלו 

במדבר, וכעת שהיא נפטרה הבאר התייבשה ולא היה מים? זוכרים שמשה קיבל אז הוראה תמוהה 
להוציא ממנו מים? אבל משה עוד לא ידע לדבר. זוכרים? ארבעים שנה קודם, לדבר על הסלע ו

ִרים ָאֹנִכי ַגם ִמְתמֹול ַגם ִמִשְלֹשם... י, ֹלא ִאיש ְדבָּ שֹון -ִכי ְכַבד  הוא רק ידע לומר: "ִבי ֲאֹדנָּ ֶפה וְכַבד לָּ
 ָאֹנִכי".

 לא איש דברים הוא, משה היא איש מטה!

עשה את מה שהוא ידע כל כך טוב לעשות, את מה שהוא עשה כל כך הרבה ארבעים שנה משה 
פעמים: להניף את המטה שלו ולעשות ניסים בכוח המכה. ברור שמשה היכה בסלע, וזה עבד, 

הסלע שפע מים. אבל על הנס המדהים הזה הוא התבשר שהוא לא למד את השיעור שישיב אותו 
 הביתה.



הוא גם מבאר!!! )שוב שלושה סימני קריאה...(: "הואיל משה וראו זה פלא: משה לא רק מדבר! 
 באר את התורה הזאת".

משה הופך את התורה לבאר. משה הופך את התורה הקשה הזאת מלוחות של אבן, לבאר של מים 
 חיים!

מים" הן אותה המילה. מי שיודע לבאר את התורה, יודע  באראת התורה" ו" בארלא במקרה "ל
. וככל שעומק הביאור עמוק יותר, כך המים מחיים יותר. וככל שהמים באים להגיע למים המחיים

 משורש הקיום, כך החיות גדולה יותר, אלוהית יותר.

ספר דברים הוא התיקון הגדול של משה. הוא מתחיל לעשות רפלקציה על מסע חייו, ולהבין את 
 "השכל" העמוק שמתגלה, וללמדו הלאה.

אפשר רק להבין את החכמה העמוקה של מה שהיה, ולהבין אי אפשר לתקן את מה שנשבר. 
שבעצם... שום דבר לא באמת נשבר. היה מה שהיה, ואלוהים היה שם כל הזמן, גם כשלא ראינו 

 אותו, וחשבנו שהכל שבור, שהכל אבוד.

וכך משה מתחיל לדלות מן הבאר מים חיים ולהשקות בהם את העם הצמא. ללא מטה, רק 
 העמוק העולה מהמעמקים.בדיבור. רק בשכל 

 וראו זה פלא, המסר הראשון שמשה מעלה מן הבאר, הוא...

 סיפור המסע. כמובן!

ב לֵּאֹמר, ו דברים, א: לֵּינו ְבֹחרֵּ ינו ִדֶבר אֵּ ה ֱאֹלהֵּ ר ַהֶזה.-ַרב  ְיהוָּ הָּ ֶכם ֶשֶבת בָּ ְפנו וְסעו  ז  לָּ
ֶכם... ה נַָּתִתי ִלְפנֵּיֶכם ֶאת ח לָּ ָאֶרץ -ְראֵּ ם -ֹבאו וְרשו ֶאתהָּ הָּ יֶכם ְלַאְברָּ ה ַלֲאֹבתֵּ ָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהוָּ הָּ

יֶהם. ם ַאֲחרֵּ ֶהם וְלַזְרעָּ ת לָּ ק וְלַיֲעֹקב לָּתֵּ  ְלִיְצחָּ

הוא לא מתחיל את הסיפור עם יציאת מצרים, או חציית ים סוף, או עשרת הדיברות, או הקמת 
המשכן. אלא על הפרידה הכפויה מאלוהים, הגירוש מהר האלוהים. שנה שלימה בני ישראל ישבו 

 בתחתית ההר, מחוברים בחבל הטבור אל מקור החיים. היה להם טוב ונפלא שם.

ך גם כאן הסיפור שמשה מעלה מן הבאר מתחיל בגירוש, ביציאה ואז, כמו בסיפור הבריאה, כ
למסע. אלוהים אומר: "די, מספיק. אתם יושבים כאן יותר מדי זמן. פנו וסעו לכם". זו המצווה 

הראשונה בספר דברים! "פנו וסעו לכם". חזרה על המצווה הראשונה לאברהם: "לך לך )פנו וסעו 
)בהר הזה(, אל הארץ אשר אראך )נתתי לפניכם את הארץ, לכם(, מארצך וממולדתך ומבית אביך 

 באו ורשו את הארץ(". זהו הסיפור שחוזר על עצמו בכל מסע אנושי.

ת ַהִהוא לֵּאֹמר ט ואז בא הגירוש השני: דברים א, עֵּ ֶכם בָּ ֹאַמר ֲאלֵּ ת -ֹלא  וָּ אוַכל ְלַבִדי ְשאֵּ
ֹרב. י ֶאְתֶכם. ַמִים לָּ י ַהשָּ ה ֶאְתֶכם ְוִהְנֶכם ַהיֹום ְככֹוְכבֵּ יֶכם ִהְרבָּ ה ֱאֹלהֵּ ף  יא  ְיהוָּ ֶכם ֹיסֵּ י ֲאבֹותֵּ ה ֱאֹלהֵּ ְיהוָּ

ֶכם. ְך ֶאְתֶכם ַכֲאֶשר ִדֶבר לָּ רֵּ ִמים ִויבָּ ֶכם ֶאֶלף ְפעָּ יֶכם כָּ ְרֲחֶכם וַמַשֲאֶכם  יב  ֲעלֵּ א ְלַבִדי טָּ ה ֶאשָּ יכָּ אֵּ
 ם...ְוִריְבכֶ 

קודם הם גורשו מגן העדן, מהר האלוהים אשר בחורב, מעטיני האלוהים, וכעת משה מגרש אותם 
 גם ממנו, מאחריותו. הוא אומר להם, "במסע החיים, כל אדם אחראי למשאו, למסעו, לדרכו".

משה כאן אינו מנהיג במובן הרגיל של המילה. הוא ארכיטיפ התבונה האנושית. במסע חיינו אנחנו 
תחילים כיצורים תלותיים לחלוטין. ללא הנקה, חום, וטיפול לא היינו שורדים יותר מכמה ימים. מ

הורינו הקנו לנו את הכלים הראשונים להישרדותנו בעולם. הם השפיעו עלינו את תורתם, יחד עם 
מטען תקוותיהם וחלומותיהם עבורנו. ואז הגיע השלב הבלתי נמנע שבו התחלנו לבעוט 

ורינו עמדו מולנו חסרי אונים, המומים, כואבים, ומודאגים. אבל כל אחד בא יומו. ולהתמרד. ה
ואכן, הגיע היום שבו אנו הבאנו חיים חדשים לעולם. אנחנו כמובן הבטחנו לעצמנו שאצלנו הכל 
יהיה אחרת! אלא שמהר מאוד נכנענו לאל השמש, שמתחתיו לעולם אין חדש. גילינו שאנחנו כל 

נו. בעצם, אנחנו העתק כמעט משולם שלהם... ואז, ורק אז, מזומן לנו השלב כך דומים להורי
 האחרון, שלב הפיוס הגדול. סוף כל סוף אנו משכינים שלום עם הורינו.

עצוב ונפלא, בעת ובעונה אחת, שזה הזמן שבו, כמו משה רבנו, מתחיל תהליך הפרידה )בתקווה 
 שיהיה ארוך ככל הניתן(.



ה ֱאֹלֶהיָך ַכֲאֶשר  לא אז אומר: דברים א,משה, איש האלוהים,  ֲאָך ְיהוָּ , ֲאֶשר ְנשָּ ִאיתָּ ר ֲאֶשר רָּ וַבִמְדבָּ
א-)כמו ש ל-ִאיש ֶאת-( ִישָּ קֹום ַהֶזה.-ֹבֲאֶכם ַעד-ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֲהַלְכֶתם ַעד-ְבנֹו, ְבכָּ   ַהמָּ

ע מדבר. אבל דע לך, בזמן שאתה איזה סיום יפה! היו ימים שמסע החיים נראה היה יותר כמו מס
חשבת שאתה נושא את עצמך במסע חייך הארוך, מי שנשאך היה ה' אלוהיך. הוא נשאך בכל הדרך 

 אשר הלכת, עד בואך עד המקום הזה. כמו הורה הנושא את בנו.
  

 ומשה אכן דיבר אל הסלע.
 דבר ובאר, דבר ובאר.

 ויצאו ממנו מים.
 להשקות את ההלך הצמא.

 ו.במסע חיי
 וככל שהעמיק לבאר.

 מתקו להם המים.
 עד שבסוף...

  

 שבת שלום,

 אלישע

 


