
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ו'התשעתשרי                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                         ספר התורה ומעמד הקהל

       (תמיר גרנותשל הרב  )על פי שיעור וילךפרשת ל

 

 ט: דברים ל"א .1
ת ַהתֹוָרה ) ה אֶׁ ְכתֹּב מֹּשֶׁ ים ְבֵני ט( ַויִּ ל ַהכֲֹּהנִּ ְתָנּה אֶׁ ֹּאת ַויִּ ַהז

ְשָרֵאל:  ְקֵני יִּ ל ָכל זִּ ית ה' ְואֶׁ ת ֲארֹון ְברִּ ים אֶׁ י ַהנְֹּשאִּ  ֵלוִּ

  על פסוק ט:רש"י  .2
כשנגמרה כולה, נתנה לבני  -"ויכתוב משה וגו' ויתנה" 

 .שבטו

 כו:-דברים ל"א כד .3
בְ ) ת דִּ ְכתֹּב אֶׁ ה לִּ י ְכַכּלֹות מֹּשֶׁ ֹּאת ַעל כד( ַוְיהִּ ֵרי ַהתֹוָרה ַהז

ָמם ר ַעד תֻּ ם נְֹּשֵאי ֲארֹון : )ֵספֶׁ יִּ ת ַהְלוִּ ה אֶׁ כה( ַוְיַצו מֹּשֶׁ
ית ה' ֵלאמֹּר ם : )ְברִּ ה ְוַשְמתֶׁ ר ַהתֹוָרה ַהזֶׁ כו( ָלקַֹּח ֵאת ֵספֶׁ

ם ְוָהָיה ָשם ְבָך ְלֵעד ית ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ַצד ֲארֹון ְברִּ  :אֹּתֹו מִּ

 פסוק ט:הרמב"ן על  .4
מתחלת 'בראשית'  -תוב משה את התורה הזאת" "ויכ

 'עד 'לעיני כל ישראל

 :ל"א א דבריםעל  אבן עזרא .5
הלך אל כל שבט ושבט להודיע שהוא מת,  -א( וילך )

שלא יפחדו, וחזק לבם בדברי יהושע. על כן כתוב אחריו 
ולפי דעתי, כי אז ברך השבטים ', 'ואתה תנחילנה אותם

 .ואם ברכותיהם מאוחרות במכתב

 :דברים ל"ג א .6
וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני 

 ישראל לפני מותו. 

 : ל"א, ב'דברים  .7
 "בן מאה ועשרים שנה אנכי היום..." 

 "העמק דבר" על דברים ל"א ט: .8
עוד לא השלימה עד  - "ויכתוב משה את התורה הזאת"

שמגיע לפסוק כ"ד דכתיב "עד תמם". אבל כאן לא 
ורה. אלא כתב עד כה ותפר היריעות מיירי בהשלמת הת

ונתן לכהנים. ועדיין לא צוה להניחה בארון כל זמן שלא 
 נגמרה.

 

 

 כ"ו: דברים ל"אהעמק דבר על  .9
כל התורה שהשירה בכללה. וכמו  - "והיה שם בך לעד"

 . ממילא כל התורה לעד ,שהשירה לעד

 כ"ו:-כ"ד "אעל דברים ל הרמב"ן .10
כי מתחלה כתב את  -וטעם "ויהי ככלות משה לכתב" 

התורה ויתנה אל הכהנים כאשר נאמר למעלה )פסוק 
ט'(, ולא אמר להם אנה יניחו אותה. ואחרי כן נצטווה 
בשירה הזאת, ויכתוב אותה וילמדה את בני ישראל בו 
ביום, והנה הוסיף אותה על התורה. ויהי ככלות משה 

אז צווה את הכהנים "לקוח  , לכתוב הכל בספר התורה
 'ר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית האת ספ

שיהיה מונח בארון מן הצד, כי מעתה לא  -אלוקיכם" 
יגעו בו כלל, להוסיף או לגרוע. וזה טעם "ויהי ככלות 

 "משה לכתב וגו' עד תמם
ויתכן, כי אחרי שכתב השירה וילמדה את בני ישראל "

איש איש לשבטיהם, שהביאם לפניו אל בית המדרש, 
ספר התורה, וצוה את הכהנים לקוח את ספר כתבה ב

התורה, לומר שגם השירה תהיה מונחת בארון עם 
התורה, שהיא מכלל התורה כי היא שם לעד. ואמר 

, להם שיקהילו אליו עוד כל זקני השבטים והשוטרים
והעם יאספו עמהם כי כן נאמר בסוף )להלן ל"ב, מ"ד( 

אזני "ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת ב
העם". והנה עשו הכהנים כן, ויקהילו אליו כל העם 
והעיד בהם את השמים ואת הארץ בהקהל באזני 
הכהנים וכל העם. ואז אמר לו השם יתברך )שם, פסוק 
מ"ט( "עלה אל הר העברים הזה", ונתחייב לעשות כן 
מיד, ועמד וברך אותם "וזאת הברכה" ויכתוב אותה 

עשו הכהנים מה שצוה בסוף הספר שנתן לכהנים. ואז 
אותם ונתנו הספר שלם מצד ארון הברית. והנה הכל 

 ".כסדר האמור בתורה
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 יא:-דברים ל"א י .11
ים ְבמֵֹּעד ְשַנת ) ַבע ָשנִּ ֵקץ שֶׁ ה אֹוָתם ֵלאמֹּר מִּ י( ַוְיַצו מֹּשֶׁ

כֹות ָטה ְבַחג ַהסֻּ ת ( יא: )ַהְשמִּ ְשָרֵאל ֵלָראֹות אֶׁ ְבבֹוא ָכל יִּ
ת ַהתֹוָרה ְפֵני ה' אֱ  ְקָרא אֶׁ ְבָחר תִּ ר יִּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶׁ ֹלקֶׁ

ם ְשָרֵאל ְבָאְזֵניהֶׁ ד ָכל יִּ גֶׁ ֹּאת נֶׁ  :ַהז

 :על פסוק י"ארש"י  .12
המלך היה קורא מתחלת  -"תקרא את התורה הזאת" 

על  סוטה )דף מ"א( כדאיתא במסכת ""אלה הדברים
 בימה של עץ שהיו עושין בעזרה

 : על פסוק י"א הרמב"ן .13
ואע"פ שבכאן )פסוק י"א( כתוב "תקרא את התורה 
הזאת נגד כל ישראל", והוא רומז לספר הזה של "אלה 

אבל בזה חזר  )סוטה מ"א(,הדברים" על דעת רבותינו
ובאר )פסוק כ,ד( "ויהי ככלות משה לכתב את דברי 
התורה הזאת על ספר עד תמם", וזה יכלול כל התורה 

 .כולה

 סוטה מ"א: משנה .14
רשת המלך כיצד? מוצאי יו"ט הראשון של חג מתני'. פ

בשמיני במוצאי שביעית, עושין לו בימה של עץ בעזרה 
" אלה הדברים" וקורא מתחילת...  והוא יושב עליה
ד "שמע" )ו' ד'(, "והיה אם שמוע" )דברים א' א( ע

כי תכלה לעשר" ( )י"א, י"ג(, "עשר תעשר" )י"א, כ"ב
וקללות, עד שגומר כל )כ"ו, י"ב(, ופרשת המלך וברכות 

 .הפרשה

 :רש"י בגמרא שם .15
ע"י דילוג, ומשם מדלג לעשר  -ושמע והיה אם שמוע "

משם מדלג וקורא כי תכלה לעשר וברכות ר, ותעש
. וקללות, ומשם חוזר למפרע וקורא "אשימה עלי מלך"

קבלת , "שמע", קבלת מלכות שמים, "והיה אם שמוע"
ברכות וקללות  וכן דברכותעול מצות כדאמר בפ' שני 

קבלת בריתות של תורה. ומשמיע לרבים "עשר תעשר", 
"כי תכלה לעשר" מפני שהוא זמן אסיף ומתנות עניים 

 ..." והפרשת תרומות ומעשרות

 :ג-רמב"ם, הלכות חגיגה, פרק ג הלכות א' .16
מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל 

מן מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם 
התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות 
ידיהם בדת האמת, שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת 
השמטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לראות וגו' הקהל 
את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך 
וגו'...מהיכן הוא קורא מתחילת חומש אלה הדברים עד 

מוע וגו' ומדלג סוף פרשת שמע ומדלג לוהיה אם ש
לעשר תעשר וקורא מעשר תעשר על הסדר עד סוף 
ברכות וקללות עד מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב 

 ופוסק. 
 

 :דברים א' ה .17
"בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה 

 "הזאת לאמור

 ט: דברים ל"א על ספורנו .18
פרשת המלך שצוה עתה שיקרא  -"את התורה הזאת" 

 "בהקהל

 ח: ב', פרק כ"ב מלכים .19
ר ) ָיהּו ַהכֵֹּהן ַהָגדֹול ַעל ָשָפן ַהסֵֹּפר ֵספֶׁ ְלקִּ ר חִּ ֹּאמֶׁ ח( ַוי

ל ָשָפן  ר אֶׁ ת ַהֵספֶׁ ָיה אֶׁ ְלקִּ ֵתן חִּ י ְבֵבית ה' ַויִּ ַהתֹוָרה ָמָצאתִּ
ְקָרֵאהּו  ַויִּ

ָיה ) ְלקִּ י חִּ ר ָנַתן לִּ ְך ֵלאמֹּר ֵספֶׁ לֶׁ י( ַוַיֵגד ָשָפן ַהסֵֹּפר ַלמֶׁ
ְךַהכֹּ  לֶׁ ְפֵני ַהמֶׁ ְקָרֵאהּו ָשָפן לִּ ְך : )ֵהן ַויִּ לֶׁ ַע ַהמֶׁ ְשמֹּ י כִּ יא( ַוְיהִּ

ת ְבָגָדיו ְקַרע אֶׁ ר ַהתֹוָרה ַויִּ ְבֵרי ֵספֶׁ ת דִּ ְך : )אֶׁ לֶׁ יב( ַוְיַצו ַהמֶׁ
ן  ת ַעְכבֹור בֶׁ ן ָשָפן ְואֶׁ יָקם בֶׁ ת ֲאחִּ ָיה ַהכֵֹּהן ְואֶׁ ְלקִּ ת חִּ אֶׁ

יָכָיה ְוֵאת ָשָפן ַהסֹּ  ְך ֵלאמֹּרמִּ לֶׁ ד ַהמֶׁ בֶׁ יג( : )ֵפר ְוֵאת ֲעָשָיה עֶׁ

ת ה ְרשּו אֶׁ י ּוְבַעד ָהָעם ּוְבַעד ָכל ְיהּוָדה ַעל  'ְלכּו דִּ ַבֲעדִּ
ר  ְבֵרי ַהֵספֶׁ יא דִּ ר הִּ י ְגדֹוָלה ֲחַמת ה' ֲאשֶׁ ה כִּ ְמָצא ַהזֶׁ ַהנִּ

ה  ר ַהזֶׁ ְבֵרי ַהֵספֶׁ ֹּא ָשְמעּו ֲאבֵֹּתינּו ַעל דִּ ר ל ְצָתה ָבנּו ַעל ֲאשֶׁ נִּ
 :ַלֲעשֹות ְכָכל ַהָכתּוב ָעֵלינּו

 :דברי הימים ב' ל"ה .20
ים) ְשָרֵאל ַהְקדֹושִּ ים ְלָכל יִּ ינִּ ם ַהְמבִּ יִּ ר ַלְלוִּ ֹּאמֶׁ ַלה'  ג( ַוי

ְך  לֶׁ יד מֶׁ ן ָדוִּ ר ָבָנה ְשֹלמֹּה בֶׁ ת ֲאשֶׁ ש ַבַביִּ ת ֲארֹון ַהקֹּדֶׁ ְתנּו אֶׁ
ם  ת ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ְבדּו אֶׁ ם ַמָשא ַבָכֵתף ַעָתה עִּ ְשָרֵאל ֵאין ָלכֶׁ יִּ

ְשָרֵאל  :ְוֵאת ַעמֹו יִּ

 :רד"ק .21
אלא מנשה מלך זמן רב, שהרי מלך נ"ה שנה ועשה הרע 

וים ובנה מזבחות לעבודת גילולים בעיני ה' כתועבות הג
בבית ה', והוא השכיח התורה מישראל, ואין פונה אליה 

, כי כולם היו פונים אל אלהים אחרים ואל חקות הגוים
ובנ"ה שנה נשתכחה התורה. ועכשיו, כאשר צוה 
יאשיהו לחפש בית ה' לכל אשר ימצא שם בדק, 
ולהוציא הכסף המובא בית ה', והיה חלקיהו מחפש 

ית ה' ובבית קדש הקדשים ובדביר מצא ס"ת שהיה בב
  .מונח במקומו מצד הארון

 :כ"ג מלכים ב' .22
ִּם) ירּוָשָל ְקֵני ְיהּוָדה וִּ ְך ַוַיַאְספּו ֵאָליו ָכל זִּ לֶׁ ְשַלח ַהמֶׁ : א( ַויִּ
ְך ֵבית ה) לֶׁ ִּם ' ב( ַוַיַעל ַהמֶׁ יש ְיהּוָדה ְוָכל יְֹּשֵבי ְירּוָשַל ְוָכל אִּ

תֹו ְוהַ  ן ְוַעד ָגדֹול אִּ ָקטֹּ ים ְוָכל ָהָעם ְלמִּ יאִּ ים ְוַהְנבִּ כֲֹּהנִּ
ְמָצא ְבֵבית  ית ַהנִּ ר ַהְברִּ ְבֵרי ֵספֶׁ ת ָכל דִּ ם אֶׁ ְקָרא ְבָאְזֵניהֶׁ ַויִּ

ְפֵני ': )ה ית לִּ ת ַהְברִּ ְכרֹּת אֶׁ ְך ַעל ָהַעמּוד ַויִּ לֶׁ ג( ַוַיֲעמֹּד ַהמֶׁ
ְצֹוָתיו ְשמֹּר מִּ ת ַאַחר ה' ְולִּ כֶׁ קָֹּתיו  ה' ָללֶׁ ת חֻּ ת ֵעְדֹוָתיו ְואֶׁ ְואֶׁ

ֹּאת  ית ַהז ְבֵרי ַהְברִּ ת דִּ ים אֶׁ ש ְלָהקִּ פֶׁ ְבָכל ֵלב ּוְבָכל נֶׁ
ית ה ַוַיֲעמֹּד ָכל ָהָעם ַבְברִּ ר ַהזֶׁ ים ַעל ַהֵספֶׁ בִּ  .... :ַהְכתֻּ

ין ְלַהר )  ימִּ ר מִּ ִּם ֲאשֶׁ ר ַעל ְפֵני ְירּוָשַל ת ַהָבמֹות ֲאשֶׁ יג( ְואֶׁ
י ץ ַהַמְשחִּ קֻּ ת שִּ ְשָרֵאל ְלַעְשתֹּרֶׁ ְך יִּ לֶׁ ר ָבָנה ְשֹלמֹּה מֶׁ ת ֲאשֶׁ

ְלכֹּם תֹוֲעַבת ְבֵני ַעמֹון  ץ מֹוָאב ּוְלמִּ קֻּ ְכמֹוש שִּ ים ְולִּ ידֹּנִּ צִּ
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ְך לֶׁ ֵמא ַהמֶׁ ים : )טִּ ת ָהֲאֵשרִּ ְכרֹּת אֶׁ ת ַהַמֵצבֹות ַויִּ ַבר אֶׁ יד( ְושִּ
ת ְמקֹוָמם ַעְצמֹות ָאָדם ְזֵבַח ) :ַוְיַמֵּלא אֶׁ ת ַהמִּ טו( ְוַגם אֶׁ

ר  ן ְנָבט ֲאשֶׁ ר ָעָשה ָיָרְבָעם בֶׁ ר ְבֵבית ֵאל ַהָבָמה ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ
ת ַהָבָמה ָנָתץ  ְזֵבַח ַההּוא ְואֶׁ ת ַהמִּ ְשָרֵאל ַגם אֶׁ ת יִּ יא אֶׁ ֱחטִּ הֶׁ

ת ַהָבָמה ֵהַדק ְלָעָפר ְוָשַרף ֲאֵשָרה ְשרֹּף אֶׁ ת : )ַויִּ יט( ְוַגם אֶׁ
ְשָרֵאל ָכל ָבֵת  ר ָעשּו ַמְלֵכי יִּ ר ְבָעֵרי שְֹּמרֹון ֲאשֶׁ י ַהָבמֹות ֲאשֶׁ

ר  ים ֲאשֶׁ ם ְכָכל ַהַמֲעשִּ ָיהּו ַוַיַעש ָלהֶׁ ֹּאשִּ יר י יס ֵהסִּ ְלַהְכעִּ
ת ָכל ָהָעם ֵלאמֹּר ֲעשּו : )ָעָשה ְבֵבית ֵאל ְך אֶׁ לֶׁ כא( ַוְיַצו ַהמֶׁ

ם ַכָכתּוב ַעל סֵ  ַסח ַלה' ֱאֹלֵקיכֶׁ הפֶׁ ית ַהזֶׁ ר ַהְברִּ  : פֶׁ

ר ָשְפטּו ) ים ֲאשֶׁ יֵמי ַהשְֹּפטִּ ה מִּ ַסח ַהזֶׁ ֹּא ַנֲעָשה ַכפֶׁ י ל כב( כִּ
ְשָרֵאל ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה ְשָרֵאל ְוכֹּל ְיֵמי ַמְלֵכי יִּ ת יִּ י : )אֶׁ כג( כִּ

ה  ַסח ַהזֶׁ ָיהּו ַנֲעָשה ַהפֶׁ ֹּאשִּ ְך י לֶׁ ְשֵרה ָשָנה ַלמֶׁ ה עֶׁ ְשמֹּנֶׁ ם בִּ אִּ
ִּם: לַ  ירּוָשָל  ....ה' בִּ
ל ה) ר ָשב אֶׁ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ֹּא ָהָיה ְלָפָניו מֶׁ ְבָכל ְלָבבֹו ' כה( ְוָכמֹּהּו ל

ֹּא ָקם  ּוְבָכל ַנְפשֹו ּוְבָכל ְמאֹּדֹו ה ְוַאֲחָריו ל ְככֹּל תֹוַרת מֹּשֶׁ
ֹּא ָשב ה: )ָכמֹּהּו ר ָחָרה ' כו( ַאְך ל ֵמֲחרֹון ַאפֹו ַהָגדֹול ֲאשֶׁ

י ַאפֹו הבִּ יסֹו ְמַנשֶׁ ְכעִּ ר הִּ ים ֲאשֶׁ כז( : )הּוָדה ַעל ָכל ַהְכָעסִּ
י  רֹּתִּ ר ֲהסִּ יר ֵמַעל ָפַני ַכֲאשֶׁ ת ְיהּוָדה ָאסִּ ר ה' ַגם אֶׁ ֹּאמֶׁ ַוי

י  ְשָרֵאל ּוָמַאְסתִּ ת יִּ ת אֶׁ י אֶׁ ר ָבַחְרתִּ ֹּאת ֲאשֶׁ יר ַהז ת ָהעִּ אֶׁ
ְהיֶׁה י יִּ ר ָאַמְרתִּ ת ֲאשֶׁ ת ַהַביִּ ִּם ְואֶׁ י ָשם ְירּוָשַל  : ְשמִּ

 : דברי הימים ב' פרק ל"ד .23
ָיהּו ) ְלקִּ ף ַהמּוָבא ֵבית ה' ָמָצא חִּ סֶׁ ת ַהכֶׁ יָאם אֶׁ יד( ּוְבהֹוצִּ

ה: ר תֹוַרת ה' ְבַיד מֹּשֶׁ ת ֵספֶׁ  ַהכֵֹּהן אֶׁ

 דברים ד' מ"ד: .24
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי ה' "

 "ביד משה

 ספורנו על דברים ל"א כ"ו: .25
פר שמצא חלקיהו נראה שהיה הספר שנתן אמנם הס

משה אל הכהנים נושאי ארון ברית ה' שהוזכר למעלה 
שהיה פרשת המלך בלבד...וכשקרא בו יאשיהו וראה 

 שרחקו מכל זה חרד ודרש את ה' על זאת

 :דברים ל"א .26
ים ְבמֵֹּעד ְשַנת ) ַבע ָשנִּ ֵקץ שֶׁ ה אֹוָתם ֵלאמֹּר מִּ י( ַוְיַצו מֹּשֶׁ

ָטה בְ  כֹותַהְשמִּ ת : )ַחג ַהסֻּ ְשָרֵאל ֵלָראֹות אֶׁ יא( ְבבֹוא ָכל יִּ
ְבָחר  ר יִּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶׁ ְקָראְפֵני ה' ֱאֹלקֶׁ ת ַהתֹוָרה  תִּ אֶׁ

ְשָרֵאל  ד ָכל יִּ גֶׁ ֹּאת נֶׁ םַהז ת ָהָעם : )ְבָאְזֵניהֶׁ יב( ַהְקֵהל אֶׁ
ְשָערֶׁ  ר בִּ ים ְוַהַטף ְוֵגְרָך ֲאשֶׁ ים ְוַהָנשִּ ְשְמעּו יָך ָהֲאָנשִּ ְלַמַען יִּ

ְלְמדּו  ת הּוְלַמַען יִּ ת ָכל  'ְוָיְראּו אֶׁ ם ְוָשְמרּו ַלֲעשֹות אֶׁ ֱאֹלֵקיכֶׁ
ֹּאת ְבֵרי ַהתֹוָרה ַהז ְשְמעּו ( יג: )דִּ ֹּא ָיְדעּו יִּ ר ל ם ֲאשֶׁ ּוְבֵניהֶׁ

ם ת ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ְרָאה אֶׁ ים  ְוָלְמדּו ְליִּ ם ַחיִּ ר ַאתֶׁ ים ֲאשֶׁ ָכל ַהָימִּ
ְשָתּהַעל הָ  ת ַהַיְרֵדן ָשָמה ְלרִּ ים אֶׁ ם עְֹּברִּ ר ַאתֶׁ  :ֲאָדָמה ֲאשֶׁ

 :דברים כ"ט .27
ם ) ם ָראֵשיכֶׁ ְפֵני ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ ם לִּ ים ַהיֹום כְֻּּלכֶׁ ָצבִּ ם נִּ ט( ַאתֶׁ

ְשָרֵאל יש יִּ ם כֹּל אִּ ם ְושְֹּטֵריכֶׁ ְקֵניכֶׁ ם זִּ ְבֵטיכֶׁ ם : )שִּ י( ַטְפכֶׁ
ר ְבקֶׁ  ם ְוֵגְרָך ֲאשֶׁ יָך ַעד שֵֹּאב ְנֵשיכֶׁ יָך ֵמחֵֹּטב ֵעצֶׁ ב ַמֲחנֶׁ רֶׁ

יָך ית : ... )ֵמימֶׁ ת ַהְברִּ י כֵֹּרת אֶׁ ם ָאנֹּכִּ ם ְלַבְדכֶׁ ְתכֶׁ ֹּא אִּ יג( ְול

ֹּאת ת ָהָאָלה ַהז ֹּאת ְואֶׁ ָמנּו : )ַהז ר יְֶׁשנֹו פֹּה עִּ ת ֲאשֶׁ י אֶׁ יד( כִּ
נּו פֹּה עִּ  ר ֵאינֶׁ ְפֵני ה' ֱאֹלֵקינּו ְוֵאת ֲאשֶׁ ָמנּו עֵֹּמד ַהיֹום לִּ

 :ַהיֹום

 :רמב"ם, הלכות חגיגה, פרק ג', הלכה ו .28
 גרים שאינן מכירין…הקריאה והברכות בלשון הקודש

חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה 
וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני. אפילו חכמים 
גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה 

שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה גדולה יתרה, ומי 
זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו 
כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה, שהמלך 

 ל-שליח הוא להשמיע דברי הא

 הרב תמיר גרנות: .29
נראה כי יש להבחין בין התורה הכתובה, לבין התורה 
הנקראת והנשמעת. הראשונה צריכה לכלול את כל 

אמת, האינפורמציה, היסודות והערכים שעליהן ה
בנויה אמונת ישראל, ולכן היא כוללת חמישה חומשי 
תורה. לתורה השנייה יש את האיכויות המיוחדות של 
הדיבור, בניגוד לספר, ולכן היא זקוקה לספר שהוא כולו 

 'היום'.  -דיבור, ושהוא כולו בהווה 

 


