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המורה כגיבור
דויין שאתה בן 119 שנה ו־11 חודשים. יום וותך קרוב. תקוות 
חייך התנפצה. ה' הודיע לך שלא תי נס לארץ אשר אליה הול ת 
את עוך ארבעים שנה. ון העם הזה ספגת ביקורת חוזרת ונשנית. 
אחיך ואחותך, שעום חלקת את נטל הונהיגות, הל ו לעולום. 
ואתה יודע שאף לא אחד ובניך גרשום ואליעזר יושיך אותך. 
דווה  י חייך הגיעו אל אחריתם הטרגית, יעדם נותר בלתי־וושג, 

שאיפותיך לא התגשוו. וה אתה עושה?

 אן אפשר לדויין וגוון תגובות. אתה י ול לשקוע בעצבות 
י ול  אתה  שהחוצת.  חיים  וסלולי  על  להרהורים  ולהתו ר 
לעבור  לך  ולתת  דעתו  את  לשנות  לאלוהים  ולהתחנן  להוסיף 
את הירדן. אתה י ול לסגת אל הנוסטלגיה, אל היוים הישנים 
והטובים שהעם שר את שירת הים, קרא "נעשה ונשוע" לורגלות 
אנושיות  תגובות  תהיינה  אלו  הוש ן.  ל  את  ובנה  סיני  הר 
נורוליות. ושה לא עשה לא  ך ולא  ך ולא  ך. בוקום זאת, 

פעל ותרם לתוורה דרוטית בהיסטוריה של עם ישראל. 

הוא הקהיל את העם ווזרח לירדן ודיבר אליו בושך חודש. 
יוצאת  נאוויו הם תו ן ספר דברים. הטווח שלהם רחב בוידה 
ואזהרות  נבואות  סדרת  היסטורית,  סקירה  הם  וללים  דופן. 
זהו  בר ות.  ו לול,  ושרשרת  שיר  סיפורים,  וצוות,  לעתיד, 

וסור  קדוש,  עם  להיות  הותעתד  לעם  וועויק  וקיף  ותווה 
לשילוב  וופת  לאנושות  חברה שתשוש  הבונה  עם  לאלוהיו. 
חופש עם סדר, צדק עם רחוים,  בוד ליחיד עם אחריות קיבוצית. 

אבל גדול אפילו ווה שושה אור הוא וה שושה עשה. 
הוא החליף תפקיד. הוא שינה את יחסיו עם העם. לא עוד ושה 
הושחרר, הוחוקק, עושה הניסים, הותווך בין ישראל לה'; ונאום 
זה ועד עולם, ושה הוא ושה רבנו. בזאת ותחיל ספר דברים: 
לא  לבאר  הפועל  ה(.  )א,  ַהּזֹאת"  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵאר  ּבֵ ה  וֹׁשֶ "הֹוִאיל 
הופיע עד  ה בתורה, והוא יופיע שוב רק עוד פעם אחת לקראת 
ֵאר  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּבַ ל ּדִ סוף הספר: "ְוָ ַתְבּתָ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ּ ָ
רצה  הוא  להסביר.  להבהיר,  לבאר,  רצה  ושה  ח(.  ) ז,  ֵהיֵטב" 
שהעם יבין  י דת ישראל איננה דת של וסתורין הוובן רק ליודעי 
ַיֲעקֹב"  ת  ְקִהּלַ ה  "וֹוָרׁשָ היא  בנאווו האחרון ווש,  ח"ן.  דבריו 

)לג, ד(: וורשתה של קהילה שלוה. 

בנאווו  רב־און.  וחנך  ושה  נעשה  חייו  של  זה  בחודש 
הוא לא רק אוור לעם והן הוצוות. הוא גם וסביר להם ודוע 
הוצוות הן  אלה. אין בוצוות שוץ שרירותיות. הן  פי שהן 
בגלל הניסיון הור של השעבוד בוצרים, שליוד את העם על 
בשרו לוה הוא זקוק לחופש ולחירות שהחוק שולט בה. פעם 
אחר פעם הוא אוור: עשו  ך ו ך  י עבדים הייתם בוצרים. 
העם נדרש לז ור ולא לש וח — שני פעלים הוופיעים בספר 
שוב ושוב — ואין בא ו יצד הרגיש  שהיה גולה, נרדף וחסר 
וירנדה,  לין־ונואל  ואת  'הוילטון'  הע שווי  בוחזור  אונים. 
וחם־הדם:  הצעיר  הוילטון  לאל סנדר  אוור  וושינגטון  ג'ורג' 
דברים  בספר  יותר".  קשה  לחיות  צעיר;  איש  קל,  זה  "לוות 
קל;  זה  עבדים  להיות  לישראלים:  ואוור  חוזר  בעצם,  ושה, 

להיות חופשיים קשה יותר. 

פרשת
דברים

לעילוי נשות: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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ניצחונות רוחניים, אם אין  חדש ווסו ן וונו ורים ראש. אבל 
לודי,  אנשים פשוטים  גם  לעד.  נשארים  לקחיהם,  את  שו חים 
צבאיים.  גיבורים  להיות  י ולים  ושושון,  הגלעדי  יפתח   גון 
אבל אלה הולודים אנשים לראות, להרגיש ולפעול אחרת, אלה 
הורחיבים את אופקיה הווסריים של האנושות, הם יחידי סגולה. 

והגדול שבהם היה ושה.

בוילותיו  דברים.  בספר  וחנך  נעשה  עצוו  ושה  רק  לא 
שנחרתו לעד בלב  ל יהודי הוא אוור לאווה  ולה להיות אווה 

של וחנ ים: 

ר ָעַוְדָתּ ִלְפֵני ה'  ְוִלְבֵני ָבֶניָך, יֹום ֲאֶשׁ ם ְלָבֶניָך  ְוהֹוַדְעָתּ
חֵֹרב... )ד, ט-י( ֱא־לֶֹהיָך ְבּ

ים  ְוַהֻחִקּ ָהֵעֹדת  "ָוה  ֵלאֹור,  ָוָחר  ִבְנָך  ָאְלָך  ִיְשׁ י  ּ ִ
ה ה' ֱא־לֵֹהינּו ֶאְתֶ ם?" — ְוָאַוְרָתּ  ר ִצָוּ ִטים ֲאֶשׁ ָפּ ְשׁ ְוַהִוּ
ה'  ַוּיֹוִציֵאנּו  ִוְצָרִים  ְבּ ְלַפְרֹעה  ָהִיינּו  "ֲעָבִדים  ְלִבְנָך, 

ָיד ֲחָזָקה" )ו,  - א(. ְצַרִים ְבּ ִוִוּ

ָך  ּוְבֶלְ ּתְ ֵביֶתָך  ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶניָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ
ָך ּוְבקּוֶוָך )יא, יט(.  ְ ּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ַבּדֶ

הן  ישראל  לבני  הורה  שושה  ווש  האחרונות  הוצוות  שתי 
חינו יות בוהותן: וצוות הקהל, שעל פיה יש ל נס את  ל העם 
את  לו  להז יר  בתורה,  די  באוזניו  ולקרוא  שנים  לשבע  אחת 
יָרה  ְתבּו ָלֶ ם ֶאת ַהִשּׁ ה ִ ּ בריתו עם ה' )לא, יב-יג(, והוצווה "ְוַעָתּ
יָרה  י ַהִשּׁ ְהֶיה ִלּ ִפיֶהם, ְלַוַען ִתּ יָוּה ְבּ ָרֵאל ִשׂ ֵני ִיְשׂ ָדּה ֶאת ְבּ ַהֹזּאת ְוַלְוּ
ָרֵאל" )לא, יט(, שהובנה  וצווה הווטלת על  ְבֵני ִיְשׂ ַהֹזּאת ְלֵעד ִבּ

 ל אדם בישראל ל תוב לו ספר תורה. 

ושל  סו ות  של  חדשה  לפסגה  הזה  בספר  ועפיל  ושה 
חו וה. לראשונה אנו שוועים אותו ודבר בהרחבה בקולו שלו, 
ולא רק  נושא דבר האל. יש לו חזון נהיר, ופורט ושלם. הוא 

רוצה שהעם יבין  י וצוות ה' נועדו לוענם, לא לוענו. 

ל ולם.  היו  חוקים  גם  העתיקים.  העוים  ל ל  היו  ֵאלים 
אבל חוקיהם לא באו ואלוהיהם. הם היו חוקי הולך, השליט. 
 זה הוא לושל הוקרה הופורסם של חוקי חוורבי. אלי העולם 
העתיק נתפסו  וקור  וח, לא  וקור צדק. החוקים היו  ללים 
ועשה ידי אדם לשוירת הסדר החברתי. בני ישראל היו שונים. 
הקדווה  בישראל  הולו ה  ול ים;  בידי  נ תבו  לא  חוקיהם 
באו  חוקיהם  חקיקה.  סו ויות  היו  לא  שלולך  ב ך  התייחדה 
היישר ואלוהים עצוו, בורא העולם וושחרר ַעוו. ו אן ה רזתו 
יֶתם  ַוֲעׂשִ ם  ַוְרּתֶ "ּוׁשְ הוהדהדת של ושה על התורה ווצוותיה, 
ֵאת  ְועּון  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַעּוִ ְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶ ם  ָחְ ַוְתֶ ם  ִהיא  י  ִ ּ
ה"  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ַהּגֹוי  ְוָנבֹון  ָחָ ם  ַעם  ַרק  ְוָאְורּו:  ה  ָהֵאּלֶ ים  ַהֻחּקִ ל  ָ ּ 

)ד, ו(. 

ברגע ו ונן זה בחייו הבין ושה  י אף שבגופו לא יי נס 
עם העם לארץ, עדיין יתלווה אליהם ָצרּור בליבם ושוור בווחם 
לחלּוץ  היה  אל עתידם.  ך  הרוח שתישאם  להם את  ינחיל  אם 
הרעיון שהוא אולי תרוותה הגדולה ביותר של היהדות לתפיסת 

הונהיגות: רעיון הוורה  גיבור.

גיבורים הם אנשים הופגינים אווץ בשדה הקרב. אך ושה 
רוחניים,  הם  צבאיים.  אינם  ביותר  החשובים  הקרבות  ידע  י 
ווסריים, תרבותיים. ניצחון צבאי וזיז את ה לים על לוח השחוט 
הוא  צבאי  ניצחון  חיים.  ושנה  רוחני  ניצחון  ההיסטוריה.  של 
שיריב  או  שוב,  תוקף  האויב  קצרים.  חיים  בעל  תויד   ועט 
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ועניין שהפעלים בשורש לו"ד — ללווד וללוד — וופיעים 
בספר דברים 17 פעם, ואילו בחוושים הקודוים אין הם וופיעים 
 לל. לא היה בעולם העתיק אח ורע לתופעה זו: חינוך ל ול. עם 
ותשוקתו  ישראל היה לעם שגיבוריו וורים, טירותיו בתי ספר, 

אל הליווד וחיי הרוח. 

הורגשות  ון  היא  יויו  באחרית  בושה  שחלה  התוורה 
חייו  וסלול  את  הוא שחרר  שנקט  זה  בצעד  הדתות.  בתולדות 
גופו  לונהיג־ ל־הזונים.  היה  הוא  וונהיג־לזונו  טרגי.  וגורל 
ליוותה.  גם  ליוותה  רוחו  ליווה את העם בבואו לארצו, אך  לא 
בניו לא הושי ו אותו, אך תלוידיו הושי והו. אולי הוא הרגיש 
שלא הצליח ביוי חייו להפוך את ליבם של בני עוו, אך בובט 
רב־דורי הוא הצליח ב ך יותר ו ל ונהיג אחר בעולם. הוא הפך 
את עם ישראל לעם הספר, לעם שבנה לא זיקוראתים ופירוידות 

אלא בתי ספר ובתי ודרש. 

על  'הגנה  בוסתו  ֶשלי  תב  יש  ּבִ רסי  ּפֶ האנגלי  הושורר 
השירה'  י "הושוררים הם וחוקקיו הבלתי וו רים של העולם". 
את  הועצבים  הם  הושוררים,  לא  הוורים,  האות  לוען  אך 
העתיד.  בוני  לדורות  העבר  וורשת  את  הונחילים  הם  החברה, 
היהדות,  יוון שהבינה זאת, הארי ה יוים יותר ו ל ציוויליזציה. 

ושה, בחודש האחרון לחייו, היה הראשון שהבין. 


