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 ט בקהילת מבקשי דרך בירושלים"ב תשרי תשס"י, "האזינו"פרשת 

 דבר תורה של פליס רוזנברג

 
 : ישעיהו לייבוביץ 

לכל הענינים העיוניים " שירת האזינו"דומה , בניגוד לדברי המצוות המעשיות האמורים בתורה"
י דורשי וכל ההסברים והפירושים הניתנים על יד, הגדולים במקרא שלעולם אינם מפורשים

ובני אדם שונים מבינים אותם כל , מוצגים לפנינו כדי שהאדם ישתדל להבינם, המקרא ומפרשיו
 ."אחד לפי דעתו ובהתאם לרמתו האינטלקטואלית

 
בזמן . השיר הינו כה עשיר שקשה לבחור נושא מתוכו מבלי להרגיש שמפספסים דבר חשוב

וד הפרשה ללימוד מעמיק יותר לתקופה הקצוב הקצר אין ברירה צריך לבחור ולהשאיר את לימ
 . ממושכת

 
. שירת פורענויות ואיומים ולבסוף שירת נחמה, שירת האזינו היא שירת סיפור עברו של ישראל

כיוון שהמוות . אנו גם נפרדים ממשה רבנו" וזאת הברכה"ובפרשה זו ובפרשה האחרונה בפרשת 
 . מחשבות הקשורות למות משהתמיד גם מביא התחלה חדשה החלטתי לפרוס בפניכם כמה

על כן רצוני להתרכז בדמות של משה רבנו ובעיקר במותו לפי פרשת האזינו כיוון שיש תעלומה 
 . לפי המקרא הוא הגיע לסוף חייו בגיל מאה ועשרים. גדולה לגבי משה וקיומו

והיו ימיו ) "3' ו (בראשיתהוא פרשנות שניתנה לפסוק ב, "עד מאה ועשרים"מקור אחד לברכה 
שאורך חיי האדם יוגבל , משמעות הדברים היא, לפי חלק ממפרשי המקרא". מאה ועשרים שנה

מאחלים לאדם את המספר המרבי של השנים שהוא עשוי , מכיוון שכך. למאה ועשרים שנה
 .]1[ותלחי

ל משה הגיע לסוף חייו לפי המתואר לעיל ולמרות זאת נראה שמשה נענש כיוון "לאור הדברים הנ
נבו אשר בארץ מואב -הר העברים הזה הר-עלה אל) "49" לב(פרשת האזינו שאלוקים אמר לו ב

 :"פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחזה-אשר על

ל מסביר לנו הרבה יותר ממה שעולה על דעתנו כשאנו קוראים אותו בפעם "המשפט הנ 
 :ממחשבותי בפניכם אני מבקשת לנסות לפרש מקצת תוכנו ולפרוס כמה . הראשונה

. כדי לראות את ארץ כנען הוא היה צריך לעלות. אלוקים אמר למשה לעלות אל הר העברים הזה
 אם רוצים אפשר  .הר העברים הזה- הוא צריך לעלות אל .כדי למות משה היה קודם צריך לעלות

ל עמו אפשר בהמשך שמשה יעבור שם א. להבין זאת שהוא עלה כדי לעבור מן החיים אל המוות
כפי שאחיו אהרון לפניו עבר מן החיים אל המוות כדי להתאחד עם בני עמו , קודמיו, אל בני עמו

 .שכבר היו שם

יצחק ויעקב בפני משה , שאלוקים חידש את שבועתו כלפי אברהם) 4-8לד (וכתוב בזאת הברכה 
תר שאלוקים לפי ומעניין ביו. רבנו ואומר לו שלזרעו יתן את הארץ שנתן לו לראותו בפני מותו
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ולא ידע איש את קבורתו עד היום : "מה שכתוב קבר את משה בארץ מואב מול בית פעור וכתוב
התיאור הזה מראה שמשה . יותר מזה בהמשך כתוב שמשה ראה היטב וכוח חייו היה רענן." הזה

 היה הוא. לא הזדקן כפי שבדרך כלל בני אדם מזדקנים אלא נשאר איתנים ומסוגל לראות את הכל
קם -לא: "גם בסוף ספר הדברים כתוב. יותר מבן אדם רגיל לפי התיאור שאנו מקבלים בתורה

 :"פנים-נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל

,  לקיומו של משה רבנוארכאולוגיתאין הוכחה ,  עד לתקופת המלכיםך"סיפורי התנכמו בכל 
ועל כן היו שהעלו , עליו כתוב במקרא כפי שפרטתי שמקום קבורתו לא נודע בכוונה תחילהש

גם אלו וגם אלו יודו כי אם קיים , אולם. תהיות האם היה משה דמות היסטורית או דמות בדיונית
אין הדבר גורע בהכרח מחשיבותו בעיצוב ההיסטוריה והתרבות היהודית , אם לאו, היה משה

 .והמערבית

 ":משה" במאמרו הידוע אחד העםהיטיב לתאר זאת 

כלומר אלו שנהיו לכוחות פועלים בחיי , ההיסטוריא האמּתיים שגּבורי, והרי הדבר ָגלוי... 
כי אין לך . מוחשיות שהיו במציאות באיזה זמןכלל בריות  אינם, המין האנושי לדורות

צורתו הרוחנית בדמיון העם באופן שונה לגמרי ממה  שלא נצטיירה, גּבור היסטורי
הוא הוא , שיצר לו העם לפי צרכיו ונטֹות רוחו, הזה והציור הדמיוני, שהייתה במציאות

, אֹוריגיַנל המוחשי ולא ה–, לפעמים אלפי שנה, והולכת שהשפעתו ַמתמדת, הגּבור האמּתי
 ...ראהו כלל כמו שהיה והעם לא, שהיה זמן קצר במציאות

למרות כל הפירושים שקושרים את משה לשם מיצרי ולאור מה שלמדנו עכשיו מאחד העם אנו  
משה ". השם: "נוכל גם לחשוב על משמעות השם משה שבקריאה משמאל לימין מוביל לשם

אחד מאיתנו וכדי לציין שבכל זאת הינו אדם ישנם בו קשור לאלוקים בצורה אחרת מאשר כל 
הוא כעס וכשכעס שכח את דברי השם ונתן מכה לסלע במקום לדבר . הוא גמגם. פגמים קטנים

 גם אנו חייבים לזכור ביום יום בכל החיים הפרטיים והפוליטיים ובכלל שעדיף לדבר -. איתו
אנו העם אנו העדר . ה הינו הרועה הנאמןולמרות כל זה מש  -. אפילו עם אבן לפני שמכים בה

כשהוא סיים את . אבל הוא גם נאמן לשולחו לאלוקים, העם העברי במדבר הוא העדר שלו. שלו
גם זה . תפקידו והעם עזב את המדבר הדובר שדיבר במדבר אליו עוזב את העם בהוראת שולחו

בל בעיקר יש חול וביום אומנם יש חיים א, כל כך מיוחד שבעצם במדבר שבו בקושי יש חיים
ועכשיו . ללא צל ואפשרות הגנה ובלילה באור הירח שולט במדבר הקור, השמש מכה קשות

שמשה חייב לעזוב העם עובר את הירדן כדי להתיישב בכנען וזאת אחרי ארבעים שנות נדידה 
. וובארבעים השנים האחרונות הוא הגיע לשיא. ומשה הגיע לגיל שלוש פעמים ארבעים. במדבר

. מבני עמו אבל בסוף דרכו טרח לעבור מאוהל לאוהל להיפרד , הוא היה מנהיג בודד ולא פופולרי
. והבטיח למשה שהוא יעשה ממנו עם גדול, הוא אהב את עמו וכשאלוקים רצה להרוג את בני עמו

 . הוא לא רצה עם אחר. אבל משה היה באמת נאמן לעמו

 ."וימת שם משה עבד השם: "כתוב) לד ה (ובסוף התורה" איש אלוקים"משה גם נקרא 

   .משה חרד לפני מותו לעמו ודאג לעמו גם שידע שכבר לא יוכל ללוותו ולהדריכו
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המוות של  . ואחרי כל ההתלבטויות על המוות של משה אנו זוכרים גם את המוות של עצמנו
. ב אותנו לאלוקיםהרועה הנאמן מנחם אותנו כיוון שהוא מצביע על הנצחיות של הנשמה וזה מקר

המוות מפורשת כחיזיון במקום כביטול וסיום . המוות מציב את האדם ביחס לנצחיות ולאין סוף
אלוקים יצר את האדם בצלמו ולאור כך כל בן אדם בשותפות עם אלוקים . של כל תופעת החיים

 כך לנו קל ואם אנו מאמינים שאלוקים הינו האין סוף אז הבן אדם הינו השותף הנצחי שלו ולאור
ומשה שלמרות יחודיותו מת כבן אדם ונשמתו שוחררה כדי . להאמין בכך שנשמתנו נצחית

 .אז לכל הנשמות. להיכנס לנצחיות עם אלוקים

 
 


