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  דרכו האחרונה של המנהיג
  

ה ביום מותו "מלמד שכנסם משה לפני הקב ":י"רשאומר ) ט:כט' דב("  ִנָּצִבים ַהּיֹוםַאֶּתם"על האמירה 
  . "דברים" ובספר "במדבר"מותו של משה הוא אחד הנושאים הנדונים בספר ". להכניסם בברית

ונאמר שם , "מי מריבה"באה התרעה ראשונה על עונשם של משה ואהרון בחטא " קתחֻ "בפרשת 
שמתו משה ואהרון על : " על אתר אומרי"רשו, שתי מילים אלו מתפרשות כגזר דינם). יג:כ" ( ָּבםַוִּיָּקֵדׁש"

ִּבְקרַֹבי : "שבהם נאמר,  נדב ואביהוא–שניהם גוזרים זאת בהקבלה למות בני אהרון . ע" ראבוכך גם, "ידם
מות משה ואהרון הוא חותמת נצח על המקור האלוקי של : " מוסיף על אתרר הירש"רש". ֶאָּקֵדׁש

  . סוף שליחותו ואת מותו של משה, מכאן באה סדרת התרעות המבשרות את סיום כהונתו". שליחותם
) יג:כז' במ" (ַעֶּמיךָ -ֶאל ְוֶנֱאַסְפּתָ "כגון , למשה' מותו של משה נדון כמה פעמים הן בדברי ה, כאמור

ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ֶּבן"הן בדברי משה כאשר הוא פונה אל כל ישראל , )יד:לא' דב" (ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות"
הגמרא בסוטה ". ביום זה נולדתי וביום זה אמות, היום מלאו ימי ושנותי: " שםי"רשו). ב:לא" (ָאנִֹכי ַהּיֹום

ה משלים שנותיהם של "היום מלאו ימי ושנותי ללמדך שהקב: תנא דבי רבי ישמעאל ":מרחיבה בעניין זה
  ).ב"וראו שם יג ע" (צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש

1 באים להכין את  של משה ועל מותו הקרב" מלכותו"נראה לומר שהאזכורים שחוזרים ונשנים על קץ 
, הוא אדם' וגם ללמדם שמשה שליח ה, ברהעם להמשך דרכם ללא מנהיגם במשך כל זמן הליכתם במד

  2":משך חכמה"בעל , רבי מאיר שמחה הכהןהסבר ממצה לעניין זה נותן . וסופו ככל האדם
ולכח האלוקי השופע בו הבדילוהו מן , כי חשבו למשה כפועל מעצמו... טעויות בני ישראל בכמה מקומות

, מאומה) משפיע(אינו מנהיג ואינו שופע ... ו כיואיפה רא... רק לפה לאלוקים, לא היה) משה(היוצר והוא 
  .אז הבינו כי מחומר קורץ כמוהם וגם הוא בן תמותה. ביום שמת משה

כהכנת העם לקראת , מדברים אלה ניתן ללמוד על הצורך בהתרעות הרבות על מותו הקרב של משה
  .הפרידה ממנו ולקבלת יהושע כיורשו וממשיכו

3   : ואלה דבריו, כיצד יגיב העם לפרידתו הסופית מהם, המפרט את חששו של מש ם"המלבי
באופן שלא יתבהלו , והודיעם ממיתתו, כהולך לדרך רחוקה,  הלך למקום אהליהם להתפרד מהם–וילך 

  .יעבור לפניהם ויהושע יהיה מנהיגם' כי ה... כי מלאו ימיו, כ על מותו"חם אותם שלא יתעצבו כונִ 

                                                 
   שנושא ונותן בחומשי התורה,ישעיהו'  ר,המאמר מוקדש ליום הולדתו של בני .  
 ;)יד: לאשם" ( ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּותֵהן"; )כב:ד' דב ("ַהַּיְרֵּדן- ת ָאנִֹכי ֵמת ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ֵאיֶנִּני עֵֹבר אֶ ִּכי": עוד כמה דוגמאות   1

  .)כט, שם" (ִּכי ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי מֹוִתי"; )טז, שם( "ֲאבֶֹתיךָ -  ׁשֵֹכב ִעםִהְּנךָ "
  .רסח' עמ, ב"תשמ" הוצאת השכל"  קופרמן 'י, מהדורה מבוארת, ספר דברים. 1843-1926חי בשנים    2
  .444' עמ, ו"תשט  ירושלים, הוצאת מנורה,"וילך" שתפרפירושו ל, )1809-1879(  ב יחיאל מיכלבושמאיר ליי' ר   3
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  הדאגה
, משולבים דברי תוכחה") תבוא-כי"בפרשת (ה ובדברי פרידתו מן העם בסיום פרשת הנהגתו של מש

אלו דברים שנובעים מדאגתו הכנה של משה לגורל העם לאחר מותו ולאחר כניסתם . אזהרה והתרעה
ֶרְך ֲאֶׁשר ַהּדֶ - ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ִמן- ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִּכיִּכי: "וחששו מהשפעת הפולחן הכנעני, לארץ

  ).כט:לא' דב" (ִצִּויִתי ֶאְתֶכם
הדאגה , הסכנה הצפוייה מאותה השפעה: "רואה בדאגה זו את עיקרו של ספר דברים וכותב 4קאסוטו

  ".  שלכל ספר דבריםהרעיון המרכזי והיסודימפני סכנה זו היא 
זאת בפנייה נאצלת והוא מבטא , משה דואג גם ליורשו שאמור להמשיך את דרכו בהנהגה לאחר לכתו

ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם - ֲאֶׁשר.ָהֵעָדה-ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל- ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל' ִיְפקֹד ה: "'ופיוטית אל ה
 פנייה זו על). יז-טז:כז' במ" (ָלֶהם רֶֹעה- ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין'  ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת הֲאֶׁשרַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם וַ 

 ְוָנַתָּתה ...ָיְדָך ָעָליו רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-ְלָך ֶאת- ַקח מֶֹׁשה ֶאל'  הַוּיֹאֶמר: "'עונהו ה
 ).יחשם " (ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל

  גמר שליחותו
  :   לשלושה שלביםר הירש"רשמחלק " וילך"פרשת את דברי הסיום של משה ב

   ).ב:לא" (אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום לֹא ֶּבן: "דברי פרידה מן העם .א
 ). ז:לא" (ָהָאֶרץ-ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת-ְלֵעיֵני ָכל: "הצגת יורשו יהושע .ב
 . מסירת התורה לכוהנים ולזקני ישראל וציווי לקריאת התורה במעמד הקהל .ג

כאן מתגלים הקשיים .  מרבים לתאר את מצבו של משה בהגיעו לגבולות הארץ המובטחת       המדרשים
  :הרבים שעומדים בפניו

  .קשה עליו הפרידה מן העם שאותו ליווה בכל שנות המדבר .א
 .קשה עליו הגֵזרה שלא להיכנס לארץ .ב
 .קשה עליו הודעת מותו הקרוב .ג
 .כי בזה מסתיימת דרכו, קשה עליו העברת תפקיד ההנהגה .ד

והמדרש . "ואתחנן"       ביטוי ראשון לקשיים הוא שינוי סגנון הדיבור של משה שמבוסס על תחינתו 
  : )ד, ר ב"דב(אומר 

; )יא:לב' שמ(' ֶּמךָ ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבע' ָלָמה ה': ה בזרוע" משה נכנס לפני הקבכל זמן שהיו ישראל במדבר היה          
התחיל מבקש ליכנס בארץ ישראל , כיוון שמתו ישראל במדבר). יט:יז' במ(' וגו' ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְסַלח'

   . ואתחנן–בתחנונים 
ה את "ובו הוא מציג לפני  הקב, ךשיח ארו-הוא מנהל דו. כמה מדרשים דנים בבקשתו להיכנס לארץ

  ): תנחומא ואתחנן ו(ולבסוף , מעשיו הרבים
ְוָׁשָּמה ) "ה"הקב(אמר לו ? כ אמות"אם רצונך אכנס לארץ ואהיה שם שתיים ושלש שנים ואח, אמר לפניו
  . לא בחייך ולא לאחר מותך, אמר לו? אכנס לאחר מותי, אם לא אכנס בחיי, אמר לפניו". לֹא ָתבֹוא

  ): ז:ר ב"דב(ל בין בקשה לפי דין ובין בקשה ברחמים דֵ דרש שלהלן מבַ המ
, אכנס, אם מתבקש בדין שאכנס לארץ ישראל) כד:ג' דב( " ַאָּתה ַהִחּלֹותָ  אלוקים'ה: "ואף משה כך אמר

ַהַּיְרֵּדן -ר ֶאתלֹא ַתֲעבֹ ִּכי) "ו:כה, משלי" (ֶמֶלךְ -ִּתְתַהַּדר ִלְפֵני ַאל: "ה"אמר לו הקב. אכנס ברחמים, ואם לא
  ).כז:ג' דב" (ַהֶּזה

  מוות מתוקן מימות עולם 
אותו רעיון של בקשה בדין . החזרות בתורה בעניין מותו של משה מקבלות ביטויים רבים גם במדרש

  : ובקשה ברחמים חוזר גם במדרש שלהלן
תי יהיו נמחלים ועונו, ושב בכסא רחמים עלי ולא אמות, ריבון העולמים עמוד מכסא דין, אמר לפניו

, אגיד שבחך לכל באי עולם, אם אתה עושה כך. תואל תתנני בחבלו של מלאך המוֶ , ביסורין שתביא בגופי
) שם כ". (ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו' ַהַּשַער ַלה ֶזה: "אמר לו) יז:קיח' תה(' וגו" ֶאְחֶיה ָאמּות ִּכי לֹא" ,כשם שאמר דוד

  . ת מתוקן מימות עולםמוֶ , מוכן הוא לצדיקים ולכל הבריות
 5):ד:ט, ר"דב(ה אבל המשכו שונה "שיח עם הקב- גם במדרש שלהלן מתנהל דו

ה מי "אמר לו הקב? !אחר כל אותו הכבוד ואותה גבורה שראו עיני אני מת, ריבונו של עולם: אמר לו משה
' בר" ( ַוָּיָמת ַאְבָרָהםַועַוִּיגְ "כ "שירד לכבשן האש וניצל ואח, מי גבר כאברהם: תנחומא' אמר ר? גבר יחיה

שם " (ָנא ָזַקְנִּתי לֹא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי ִהֵּנה: "כ אמר"ארו על המזבח ואחוָ מי גבר כיצחק שפשט צַ ) ח:כה

 
  .614' עמ, 1965  מוסד ביאליק ירושלים, כרך ב,אנציקלופדיה מקראית, " דבריםפרס"ערך ראו    4
   .תנחומא' שמו של ראולם שם נשמט , "וילך" שת פר,ספר דבריםבעיונים מדרש זה מובא גם אצל נחמה ליבוביץ ב   5
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, מי גבר כמשה) כט:שם מז" (ָלמּותִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי" :כ"ואח, מי גבר כיעקב שנתפגש עם המלאך) ב:כז
  ". ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות" ,כ" פנים בפנים ואחשדיבר עם בוראו

ה מזכיר למשה את כל "שבו הקב, אליעזר בירבי קליר' למדרש זה מקבילה מעניינת מאוד בפיוט של ר
  6.וכשם שהם מתו כך ימות גם הוא, גדולי הדורות שקדמו לו

: ע זאת המדרש במשפט הידועכך מבי.  מתארת את ִקצו של דור המדבר ומנהיגיוחתימת ספר דברים       
תנחומא " (דור דור ומנהיגיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ודורשיו, כך מנהגו של עולם) ה"הקב(אמר לו "

   2):ט עא(הגמרא בתענית ממשיכה את אותו קו ). ואתחנן ו
שלוש ו. ומרים, ןאהרֹ, משה: שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן: רבי יוסי ברבי יהודה אומר
מן בזכות , עמוד ענן בזכות אהרון, באר בזכות מרים. ןענן ומַ , באר: ואלו הן, מתנות טובות ניתנו על ידם

: שנאמר.  נסתלקו כולן–מת משה ...  נסתלקו ענני כבוד–מת אהרון ...  נסתלק הבאר–מתה מרים . משה
  ).ח:יא' זכ" (ְׁשלֶֹׁשת ָהרִֹעים ְּבֶיַרח ֶאָחד-ָוַאְכִחד ֶאת"

  ). נסתלקו המתנות(אה שכוונת המדרש הזה לומר שבסיום דור המדבר נסתיימה גם התקופה הניסית נר
  

  בנימין סלנט   
  קיבוץ סעד

  

 
  .328' עמ, א" תשסירושלים, הוצאת מוסד הרב קוק, שירה של פרשה,  אליצור של שלומיתההפיוט מובא בספר   6
 .ח, סוטה יא'  בתוספתא למסאור נויי מקבילה בשהגרס   2
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