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 . )א"כ, מסכת אבות" (..בן שבעים לשיבה"

 .ולכבוד יום הולדתי השבעים" נחמו"שבת , "ואתחנן"דברים לפרשת 

 יש הטוענים שאני נוטה לערב את עצמי בדברים :)9א "מ' בר(" ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום, ֲחָטַאי-תֶא"

, להצדקתי אומראך ). 13ח "כ, משלי" (ֵזבמֹוֶדה ְועֹ" אני ,הנה. מיע מכאןשאני מש

אישי הרועים במעגל יהיו קשורות לא, שההזדמנויות לומר מכאן דברים שעל דעתי ועם לבי

 ).35ג "כ, שם" (ֲאַבְקֶׁשּנּו עֹוד, אֹוִסיף"ם ווהמשפחתי והי

ספר ) 23-25 'ג, דברים (ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה-ְוֶאְרֶאה ֶאת, ָּנא-ֶאְעְּבָרה, ָּבֵעת ַהִהוא', ה-ֶאל, ֶאְתַחַּנןָו"

ט כולו הוא עכמ. בסגנונו ובמסגרת התוכנית שלו, בשפתו, דברים שונה מיתר ספרי התורה

 ן את המעמד בו מאות אלפים מקשיבים לבן המאהי וקשה לדמי,ם ארוך של משהונא

 סביר בעיני ).בן השבעים יקצר יותר, בחום של היום(פרק אחר פרק אחר פרק , ועשרים

בזמן " נמצא"  ומלא צורך פוליטי כאשר כתבו,ברוך בן נריה, שזהו הספר שירמיהו ועוזרו

ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו –שלו  "חזרה תשובה"שערך המלך יאשיה לקראת מסע ה" בדק הבית"

-ֶאת, ַוִּיְקַרע; ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה-ֶאת,  ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך.. ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי..ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול

 אבל לא בביקורת ).8-13ב "כ' מלכים ב(:ָהָעם-ֲעִדי ּוְבַעד ַּב'ה-ְלכּו ִדְרׁשּו ֶאת..ַוְיַצו  .ְּבָגָדיו

אנו עדים למעמד מרגש ואף , ואם כך ננהג .חס לכתוב כפשוטויואתי, רא אני עוסקקהמ

 . קורע לב

, הוא.. אינו מבקש, אינו פונה, אינו צועק, אינו מדבר,  אינו אומראוה. אומר משה" ָוֶאְתַחַּנן"

ג "ל, שמות( ֵרֵעהּו-ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל, ָּפִנים-מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל-ְוִדֶּבר ְיהָוה ֶאל", מרעליו נאש

אף אם אינו מעז ,  אנו קוראים ושומעים שהאיש חש,ומעבר לתחינה שלו! מתחנן הוא –) 11

, ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה-ֶאת"שהעונש המר של לא לראות . שלא נעשה עמו צדק, לומר זאת

מצדיק ספק , מתרץספק הוא ) 26, שם("  ִּבי ְלַמַעְנֶכם'הַוִּיְתַעֵּבר . "אינו מגיע לו "ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן

, שלו" בן השיח" כלפי ,למעשה, ו היאשלאך איינו יכולים שלא להבחין שהטענה , גורלואת 

בוודאי עוברים בעיני רוחו המראות של ההתגלות הראשונה ו הוא אומר" ָוֶאְתַחַּנן". האל

הוא , )13' ד, שמות" (.ִּתְׁשָלח-ְּבַיד, ָנא-ְׁשַלח" –ואי רצונו לקבל את השליחות , לפני הסנה

, ית ים סוףיאת האימה של חצ,  פרעהסופי עם- המשא ומתן האיןזוכר אתהוא . ביקש אז

, )22 ,שם ("ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם"כשצבא מצרים מאחור וקירות המים מתנשאים ומאימים 

 .לחימהשל צבא ושל את החרדה של המלחמה הראשונה בעמלק עם המונים ללא כל מסורת 

יחדות י ההוד של מעמד הר סיני והעוצמה של ההת,גם לאחר ארבעים שנה, עוד טבועים בו

מחשבתו חוזרת , וכאשר הוא מתחנן ).18ד "כ, שם" (ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה, ַאְרָּבִעים יֹום"עם האל 

, על חוסר מים ומזון, צודקותכה ה אך ,האין סופיותהתלונות , ספור הקשיים-אל אין

ילדים וזקנים הם באחריותו ואסור לו לתת , נשים, גברים, האלפיםכשהוא מודע שעשרות 

-להגעגועים גבור על שלו כדי ל  והוא נזקק לכל כושר מנהיגותבר הלוהטלהם לגווע במד

ז "ט, שמות" (ִסיר ַהָּבָׂשר"להתשוקה שלא לדבר על ) 5א "י, במדבר" ( ַהּׁשּוִמים..ְו, ְּבָצִלים"

 ומהדהדים באוזניו , לאחר אותם ארבעים יום בשובו שחווהוא זוכר את מפח הנפשוה). 3

, לולמרות הכש, לא יזכורואיך . הוללים סביב העגלתשל המ) 18ב "ל, שמות ("קֹול ַעּנֹות"

אם , "התפטרות"ואף לאיים בהעז לחזור ולעלות להר , למרות האכזבה והרגשת הכישלון

). 32, שם" (ִמִּסְפְרָך, ְמֵחִני ָנא--ַאִין-ְוִאם; ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם-ִאם, ְוַעָּתה" -ח האל לא יסל

מטיחים " ?'הְקַהל -ַעל, ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו"ח וד בפני מאבקי כוחייב היה לעמ, כל אלהולמרות 
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יכולתו -צרוב בהכרתו הכישלון הגדול של אי,  ומעל לכל).3ז "ט, במדבר(ועדתו בו קורח 

כשלונו לטעת בהם את , המיועדתלמלחמה על הארץ העבדים -י ביתאאת יוצלהוביל 

ריאת הרי התגבר על ק, הנה למרות הכלאך .  דיווחי המרגליםאל מול, ביטחון בשליחותה

תם במדבר יוהצליח להמשיך א) 4ד "יבמדבר (" ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה, אׁשִנְּתָנה רֹ"המרד 

, והאם לא היה זה הוא לבדו שהיה הדבק המלכד של העם הזה .עים שנה תמימותבאר

עם שמאז ועד עולם הצטיין בפלגנות חסרת מעצורים , "עם"שעדיין לא ראוי היה להיקרא 

נסע , שיצא ממצרים לפי השתייכות שבטית, דע אף סממן של שייכות מאחדתשלא י, ורסן

ועתיד לכבוש את הארץ ולהתנחל בה לפי , )'במדבר ב(וחנה במדבר על דגליו השבטיים 

עתידה שהפלגנות שלו , יכות שבטיתיואף לפרק את ישותו העצמאית לפי השת, שבטיו

שמוסר  -עם שהרי אם יש . בו עד ימינו - טובהס כל חלקה וחורבן וגלות ותמשיך להרלהביא 

אך הזרדים , ההשכל של האגדה הידועה על האב המראה לבניו שאגודת זרדים היא חזקה

 הוליךל, בילטל להומשה הו, שעליו, הרי זהו העם הזה, הבודדים הם חלשים ושבירים

 .הנהיגלו

 , 120ועתה בגיל המופלג של , סיהאיש זה שהחל את שליחותו הרבה מעבר לגיל הפנ, והנה

,  על ההר הזה-לפני השגת המטרה ממש , רגע לפני ההגשמה, על פתחה של הארץ המובטחת

ָיָּמה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה "הוא רואה את הארץ בעיניו ומעבר , שהירדן זורם למרגלותיו

והוא יכול , אז על ההר ההואברגע הזה אין בו יותר הכוח להתעמת עם האל כמו  ,"ּוִמְזָרָחה

, לֹא ַתֲעבֹר-ִּכי "–אין עסקת טיעון , אין הקלה בעונש - אך כאן.  .."ָּנא- ֶאְעְּבָרה"אך להתחנן 

  ).27' ג, דברים" (ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-ֶאת

ַּבִּמְדָּבר " ) וכלבמלבד יהושע( הניתן להעלות על הדעת שכולם כאחד? האם אפשר היה אחרת

, שהיה האחראי, שעמד בראש, המנהיג, ורק הוא, )35ד "במדבר י(" ְוָׁשם ָיֻמתּו, ַהֶּזה ִיַּתּמּו

אחריות ", " אחריות"הרי המושג הנעלה של , לו כך היה? רורק הוא יזכה ויעב

ָיַדע ִאיׁש -ְולֹא" כבר אז במדבר היה מת ונקבר –נקרא לה בימינו ש  כפי"מיניסטריאלית

-אנו יודעים היטב איפה קבורה ה, היום, והרי). 6ד "ל, דברים(" ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ְקֻבָרתֹו-ֶאת

 !רניהְבומי הם ַק" אחריות מיניסטריאלית"

 .ב

' מ, ישעיהו" (אכן חציר העם"מאשים משה וכהד עונה ההפטרה " ִּבי ְלַמַעְנֶכם' ַוִּיְתַעֵּבר ה" 

חוזרות ומדגישות את אפסותו של שלנו המסורות הדתיות . הוא חציר" העם"אך לא רק ). 7

 .ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה-ְוָכל, ַהָּבָׂשר ָחִציר-ָּכל. "יכול והנצחי-הזמני מול האל הכל, החלש, האדם

המרשים צבי ויהקוחובבי המוסיקה בינינו יזכרו את הפרק , אומר ישעיהו) 6 ,שם(

 תעתיקו בברית על, למען הדיוק( המבוסס על פסוק זה ,ברקוויאם הגרמני של ברהמס

 כך ,עמוקה יותר" דתיותנו"שדומה שככל ". Denn alles Fleisch, es ist wie Gras" :)החדשה

בן עקביא נזכיר את הקטע המכוער המצוטט מפי . בערך האדם, יט בערכנועלינו להמע

דע  "–כשאנו מלווים את יקירינו בדרכם האחרונה !)  האישמו שלנשים לב לש(מהללאל 

 :הנפלאה" נתנה תוקף"וגם את תפילת " ..מאין באת ולאן אתה הולך

ּוְכִציץ . ְּכָחִציר ָיֵבׁש. ַהִּנְׁשָּבר ְּכֶחֶרסָמׁשּול .. ְוסופו ֶלָעָפר. ָאָדם ְיסודו ֵמָעָפר

 :ְוַכֲחלום ָיעּוף. ּוְכָאָבק ּפוֵרַח. ּוְכרּוַח נוָׁשֶבת .ּוְכָעָנן ָּכָלה. ְּכֵצל עוֵבר. נוֵבל
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, ואני. במקף הקטן המחבר את המספרים של שנותיואך כאילו כל חייו של אדם מסתכמים  

  גםחייביםאנו , לשבריריות של גופנו,  אם אנו מודעים לזמניות של הוויתנואף :דעתי אחרת

 Goetterfunken(" צוץ האלוהינ" של האדם ושל, האנושיתה ולגדולה  לעוצמדעיםלהיות מו
, עוצמות של יצירה. הטבוע בו) Beethoven בסימפוניה התשיעית של Schillerבמילותיו של 

אך גם , חוכמה ואהבה, ל עשייהש)  ובטהובןאך עתה הזכרתי את ברהמס(, של אומנות ויופי

 .-Hamletאומר שייקספיר ב "!What a piece of work is man" .הרס וחורבן, של שנאה

 בנימה שואלת ההפטרה" ֶרץֲָעַפר ָהא, ְוָכל ַּבָּׁשִלׁש, ְוָׁשַמִים ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן, ד ְּבָׁשֳעלֹו ַמִיםָמַד- ִמי"

, אך זוהי רוח האדם שיודעת להתפעם מאלה. לא האדם, אכן). 13' מ (של התנשאות

  כתב מלים נפלאות אלה– ישעיהו –י אם לא אדם ומ, להתחקות אחריהם ולחקור אותם

 ?אלפי שנים גם לאחרהם מוצאים הד ,  בני אדם–נו בו

היא רטורית בפרק זה אם ). 18, שם(" ?ְּתַדְּמיּון ֵאל, ִמי-ְוֶאל  "– שואלה גם זה ,ישעיהו, והוא

צייני תאריך כה משמעותי ב, כאן, והיום. השאלה נשארת רצינית ועמוקה, ואף סרקסטית

בניסוח שהוא אולי קצת , פעם ?יעבור מהי דמות האל . שליהתשובה אתן את תמצית ,בחיי

-שכי אם זה " שעשה נסים לאבותינו" אמרתי שבשבילי האל אינו זה ,אך ממצה, כםמתח

 ָ ּדֹוֵרׁש ִמְּמך'ה-הּוָמ; ּטֹוב-ַמה, ִהִּגיד ְלָך ָאָדם: דורש ממני' מה טוב ומה ה, האדם, הגיד לי

היכולת ו, ם מה ורעטובשל ה יעלוז אמונתי הוא כי האלוהי שבנו הוא היד,  ואכן.)8 'ו, מיכה(

 אומר )22' ג, בראשית( "טֹוב ָוָרע, ָלַדַעת, ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו" –לבחור ביניהם 

 ..וכבר נתפס, שאך נגס, מה חבל - !הו. דם אכל מפרי עץ הדעתהאלהים כאשר הא

צור חבלי "האם הוא , שאוכל לפנות אליו בצר לי, פשר להתפלל אליואזהו גם אל שהאם אך 

אם את שאלת התפילה . את השאלה הכה אישית והכה פרטית אשאיר פתוחה? "בעת צרה

הוא פסוק " ְּבָקָהל ָרב, אֹוְדָך ".ודיה אפסח על הה כפוי תודה אםהרי אהיה, אני משאיר

 ).18ה "ל(תהילים המתאים לרגע זה 

הנני כבן : אמר רבי אליעזר בן עזריה "–)  חלקיבציטוט(בהגדה של פסח אנו מוצאים 

שהילד שהייתי חזר ממקומות מהם ילדים זכיתי . ואני זכיתי. "..ולא זכיתי, שבעים שנה

, למשפחה ולילדים נפלאים,  לנערות ולחיים בוגריםיאז, אם לא לילדות, חזר וזכה, לא חזרו

ושוב  - ,שוברט.  שאקדיש להם את דברי המסיימיםהם אלהויהיו נא . ועתה גם לנכדים

" מסע החורף" בשם הלחין מחזור שירים, באחד משיאי היצירה, חזרתי למוסיקה

)Winterreise( .השיר לפני האחרון אומר 

 Drei Sonnen sah ich am Himmel steh’n 

  "..ות בשמי מרום אראהששלוש שמ" 

ואילו אני יכול לומר .  שוקעות בזו אחר זוהן, עבור המשוררכי  ,קודרפסימי ו והשיר הוא

שלושה שהאור הוא בשמם ובאושר , את מסע החורף שלי, ששלוש שמשות מאירות את חיי

שיר של ) בשינוי קל(ואסיים בכך שאצטט . יו ונוגהז ,ר ליאו–שהם מקרינים אל חיי וחיינו 

  – טיבה לשירישחוה אלברשטיין מ ,תלמה אליגון

 ,הנה שלוש הן אהבותי

 ..שלוש הן לא יותר מדי

 28.07.07         אהרן לבנשוס
 


