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  פֵרדתו של מנהיג 
  )הרב מרדכי סבתופ שעור של "ע(פרשת וילך ל

  

  בנה הפרקמ. א

אלא שפרק זה עוסק , )א"ל(פרשת וילך כוללת פרק אחד בלבד 
  . במגוון נושאים

כדי להבליט את הנושאים שבהם עוסק הפרק ועל מנת שנוכל 
לדון בזיקה הפנימית שביניהם נעתיק כאן את הפרק תוך 

  :חלוקתו לפסקות והגדרת נושאיהן

  פרשת וילך. 1

  דברי הפֵרדה של משה מהעם. 1

) ב: (ֶלְך מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאלַוּיֵ ) א(
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום לֹא אּוַכל עֹוד 

' ה) ג: (ָאַמר ֵאַלי לֹא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה' ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוה
ֶניָך הּוא ַיְׁשִמיד ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפֶניָך לֶֹהיָך הּוא עֵֹבר ְלפָ -אֱ 

' ְוָעָׂשה ה) ד: ('ִויִרְׁשָּתם ְיהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפֶניָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִסיחֹון ּוְלעֹוג ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ּוְלַאְרָצם ֲאֶׁשר 

ֵניֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶהם ְּכָכל ַהִּמְצָוה ִלפְ ' ּוְנָתָנם ה) ה: (ִהְׁשִמיד אָֹתם
ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ) ו: (ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם

  :לֶֹהיָך הּוא ַההֵֹלְך ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבּךָ -אֱ ' ִמְּפֵניֶהם ִּכי ה

  דברי הפֵרדה של משה מיהושע. 2

ה ִליהֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ַוִּיְקָרא מֶֹׁש ) ז(
' ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה

הּוא ַההֵֹלְך ' ַוה) ח: (ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם ְוַאָּתה ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם
ְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבָּך לֹא ִתיָרא ְולֹא ְלָפֶניָך הּוא ִיְהֶיה ִעָּמְך לֹא ַיְר 

  :ֵתָחת

נתינתה לכוהנים ולזקנים , כתיבת התורה על ידי משה. 3

  ומצוות הקהל

ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ) ט(
ַוְיַצו מֶֹׁשה ) י: (ָרֵאלְוֶאל ָּכל ִזְקֵני ִיְׂש ' ַהּנְֹׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה

אֹוָתם ֵלאמֹר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג 
לֶֹהיָך -אֱ ' ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ה) יא: (ַהֻּסּכֹות

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ) יב: (ְזֵניֶהםְּבָא

' ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת ה
) יג: (לֵֹהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת-אֱ 

לֵֹהיֶכם - אֱ '  ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת הּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו
ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת 

  :ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

התייצבות משה ויהושע באוהל מועד לצורך מינוי יהושע . 4

  'על ידי ה

ן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות ְקָרא ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ֶאל מֶֹׁשה הֵ ' ַוּיֹאֶמר ה) יד(
ְוִהְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַוֲאַצֶּוּנּו ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשַע ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל 

ָּבאֶֹהל ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעמֹד ַעּמּוד ֶהָעָנן ַעל ' ַוֵּיָרא ה) טו: (מֹוֵעד
  :ֶּפַתח ָהאֶֹהל

   כתיבת השירה ומטרתההציווי על. 5

ֶאל מֶֹׁשה ִהְּנָך ׁשֵֹכב ִעם ֲאבֶֹתיָך ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ' ַוּיֹאֶמר ה) טז(
ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא ָבא ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו ַוֲעָזַבִני 

ּיֹום ַההּוא ְוָחָרה ַאִּפי בֹו בַ ) יז: (ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתֹו
ַוֲעַזְבִּתים ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה ֶלֱאכֹל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות 

לַֹהי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני -ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא הלֹא ַעל ִּכי ֵאין אֱ 
א ַעל ָּכל ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּו) יח: (ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה

ְוַעָּתה ִּכְתבּו ) יט: (ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים
ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם 

ּנּו ִּכי ֲאִביֶא ) כ: (ְלַמַען ִּתְהֶיה ִּלי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתיו ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְוָאַכל ְוָׂשַבע 
ְוָדֵׁשן ּוָפָנה ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת 

ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאָן אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָעְנָתה ) כא: (ְּבִריִתי
ּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהִּׁשיָרה הַ 

ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ַהּיֹום ְּבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַּבּיֹום ַההּוא ) כב: (ִנְׁשָּבְעִּתי

  :ְׂשָרֵאלַוְיַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני יִ 

  'מינויו של יהושע על ידי ה. 6

ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַוּיֹאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ) כג(
  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך 



' ן המסירתה ללוויים והנחתה בצד ארו, כתיבת התורה. 7

  לעד

ַוְיִהי ְּכַכּלֹות מֶֹׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר ) כד(
' ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ַהְלִוִּים נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ה) כה: (ַעד ֻּתָּמם

ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד ֲארֹון ) כו: (ֵלאמֹר
ִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת ) כז: (לֵֹהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך ְלֵעד-אֱ ' ְּבִרית ה

ֶמְרְיָך ְוֶאת ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי ִעָּמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים 
  :ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי' ֱהִיֶתם ִעם ה

  הקדמה לדברי האזהרה של משה לעם. 8

ל ִזְקֵני ִׁשְבֵטיֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ַוֲאַדְּבָרה ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת ּכָ ) כח(
ְבָאְזֵניֶהם ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת 

ִּכי ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִּכי ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ) כט: (ָהָאֶרץ
ֶאְתֶכם ָהָרָעה ְּבַאֲחִרית ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת 

  :ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם' ַהָּיִמים ִּכי ַתֲעׂשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני ה

  אמירת השירה באוזני העם. 9

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְּבָאְזֵני ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ) ל(
  :ַעד ֻּתָּמם

  

   פסקות הפרקהמכנה המשותף לכל. ב

 – בולט לעין הן מצד תוכנן שתי הּפסקות הראשונותהקשר בין 
 והן –דברי פֵרדה של משה מהעם ומיהושע ומינויו של יהושע 

  : מצד הלשונות המשותפים הבאים בהן

  ; )ז" (חזק ואמץ "–) ו" (ִחזקו וִאמצו"

  ; )ח" (לא תירא ולא תחת "–) ו" (אל תיראו ואל תערצו"

' וה "–) ו" ( הוא ההֹלך עמך לא ירפך ולא יעזבךלהיך-א' כי ה"
  ). ח" (הוא ההֹלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך

  

  ; קשורות ביניהן באופן ברור 6- ו4פסקות 

   :י"וכבר העיר רש, 4 של פסקה המשכה הטבעי היא 6פסקה 

  ג'כ' לפסי "רש. 2

ו כמ,  מוסב למעלה כלפי שכינה–ויצו את יהושע בן נון "
  ".  'אל הארץ אשר נשבעתי להם'שמפורש 

  

 ברור פסקות אלו לשתי הפסקות הראשונותגם הקשר של 
  : לחלוטין

 לקראת תפקידו מחזק משה את יהושעבפסקה השנייה 
 את יהושע' מחזק ה 4,6ובפסקות , בהכנסת ישראל לארץ

  ".חזק ואמץ "–לקראת תפקידו באותה לשון ממש 

  

  .  ובביאור מטרתהכתיבת השירה עוסקת ב5פסקה 

ניתן ללמוד מן הדמיון  4בינה לבין פסקה על המכנה המשותף ש
לבין , "הנך שֹכב עם אבֹתיך", בין פתיחתה של פסקה זו

  ". הן קרבו ימיך למות "–פתיחתה של הִּפסקה הקודמת 

העתיד הצפוי לאחר שתי הּפסקות מכינות לקראת : הווה אומר
 – עתיד הקרובבה אלא שהִּפסקה הקודמת עסק, מות משה

   – במינוי מחליף ִמָּיִדי למשה

 בעונש שיבוא על העם, עתיד הרחוקבואילו פסקה זו עוסקת 
  . לאחר מות משה'בגלל עזיבת ה

הקדמה לשירת  המשמשת כ,9 בא בפסקה 5המשכה של פסקה 
  .שתבוא בפרק הבא, האזינו

  

ואף כי אחרי  "– מות משהמזכירה בסופה את  7פסקה גם 
הכנה ומכאן אתה למד שאף היא משמשת מעין  –" מותי

  . לעתיד לבוא לאחר מות משה

 בשתיהן – 5מזכיר את תוכנה של פסקה תוכנה של פסקה זו 
לקראת העתיד הרחוק שבו יעזוב העם את ' ֵעד'מכין משה 

  : לוהיו-א

  , השירה העד הוא 5בפסקה 

  .ספר התורה – 7ובפסקה 

  

  . עונה הסבר כפסקה בפני עצמה ט8פסקה הגדרתה של 

המשך טבעי של מרצף הפסוקים נראה לכאורה שפסקה זו היא 
שכן דברי משה שבאו בפסקה הקודמת , הִּפסקה שלפניה

  . ללא כל סימן של יחידה חדשה, נמשכים ברצף בפסקה זו

וזאת בגלל , אף על פי כן הגדרנו פסקה זו כיחידה בפני עצמה
  . תוכנה

לו אלי את כל זקני הקהי"בתחילתה של פסקה זו אומר משה 
" הדברים האלהשבטיכם ושֹטריכם ואדברה באזניהם את 

  ). כח(

קשורים " הדברים האלה"מרצף הפסוקים נראה ש, כאמור
  . שנזכר בפסוקים הקודמיםספר התורה ל

לדברי השירה רוב המפרשים סבורים כי הכוונה , ואולם
  . שייאמרו בפרשת האזינו

 פסקה זו לבין לשונות דעה זו נסמכת על הדמיון הרב שבין
  : שנאמרו בפירוש על השירה

) כח" ( את הדברים האלהואדברה באזניהם...  אליהקהילו. "א
"  ישראל את דברי השירה הזאתקהל כל וידבר משה באזני "–
  ; )ל(

האזינו  "–) כח" (ואעידה בם את השמים ואת הארץ. "ב
  ; )א, ב"ל" (השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי

כט וחוזרים ונזכרים ' הנזכרים בפס, ס"ת וכע"שחנות לשו. ג
  ). כ ועוד, ב"ל; ה, ב"ל(בשירה גופה 



וקראת "כט ' על אלו יש להוסיף את הדמיון בין האמור בפס
לבין " ' בעיני ההרע באחרית הימים כי תעשו את הרעהאתכם 

 רעותומצאוהו ", המדברת על השירה, 5האמור בפסקה 
  ".  עשה אשרהרעהעל כל ... רבות

איננה ממשיכה , המתייחסת לדברי השירה, נמצא שפסקה זו
אלא , שעסקה בספר התורה, את תוכנה של הִּפסקה הקודמת

, 9והמשכה הוא בפסקה , 5היא נקשרת לתוכנה של פסקה 
  . כהקדמה לשירת האזינווהיא משמשת אפוא 

  . הוכחות אלו נראות בעינינו מכריעות

  

מדוע כרך משה את  השאלה בהמשך דברינו ננסה להשיב על
-כח(עם דבריו על השירה ) כז- כו(דבריו על ספר התורה כעד 

  ). כט

  

לענייננו כעת חשוב להדגיש שבין כך ובין כך מוכיח המשפט 
בהכנות שאף פסקה זו עוסקת ) כט" (כי ידעתי אחרי מותי"

  .לעתיד הצפוי לקרות לאחר מות משה

  

   .3פסקה  היא  משהשלא נזכרה בה מיתתו שלהִּפסקה היחידה 

  : 7דומה לפסקה יש לשים לב שפסקה זו , ואולם

מוסר ובשתיהן , כתיבת התורה על ידי משהבשתיהן מדובר על 
  . משה את התורה ללוויים

קשורה , כמו מקבילתה, 3הקבלה זו מלמדת שאף פסקה 
  .להכנה לקראת העתיד לבוא לאחר מות משה

  

ק עוסקות בהכנות שכל הּפסקות בפרניתן אפוא לסכם ולומר 
  . לקראת הצפוי לאחר מותו של משה

 צופים פני עתיד ומבקשים להכין את העם 'גם משה וגם ה
  .לקראתו

  

  : בנושא אחד, אם כן, א עוסק"פרק ל

פֵרדתו של משה מן העם והכנת העם למציאות החדשה 
  . שלאחר מותו

מבחינה זו שונה תוכנו של פרק זה מתוכנה של הפרשה 
בכניסתם של ישראל בברית שעסקה ,  ִנצביםפרשת, הקודמת

נאום  – חלקו העיקרי של הספר סיימה אתובכך , 'עם ה
  .  ופרשת הברכות והקללות הקשורה אליוהמצוות

שהרי בפרק , קשור פרק זה קשר הדוק לפרשת האזינומאידך 
  . ההקדמה לשירת האזינוזה באה 

שת לפרא " את פרק לבעלי המסורהלמרות זאת צירפו כאמור 
 ככל הנראה כדי לשמור על ייחודה ,ולא לפרשת האזינו, ִנצבים

  1.של שירת האזינו

  שני סוגי ההכנות שבפרק. ג

  : את ההכנות המתוארות בפרק זה ניתן לחלק לשתיים

לעתיד  והכנות המתייחסות לעתיד הקרובהכנות המתייחסות 
  .הרחוק

  . 6, 4, 2, 1באות בפסקות עתיד הקרוב ההכנות ל

לקראת ) 2(ואת יהושע ) 1( מכין משה את העם 2- ו1בפסקות 
את יהושע לתפקידו '  מכין ה6-  ו4ובפסקות , הכניסה לארץ

  .בהכנסת העם לארץ

  

  :שלוששהן , לעתיד הרחוקשאר הּפסקות עוסקות בהכנות 

  ; 3 פסקה –כתיבת התורה ומצוות הקהל 

  ;9, 8, 5 פסקות –כתיבת השירה ולימודּה את בני ישראל 

  . 7 פסקה –'  ספר התורה והנחתו בצד ארון הכתיבת

  

בסעיפים הבאים נבקש לעמוד על טיבן ומשמעותן של הכנות 
  . אלו ועל יחסן זו לזו

כתיבת התורה והנחתה , ההכנה השלישיתנציין כבר כעת כי 
 כתיבת התורה –הכנה הראשונה דומה מחד ל', בצד ארון ה

  ; ומצוות הקֵהל

 כתיבת השירה ולימודּה –ייה הכנה השנומאידך דומה היא ל
  .'ֵעד' שהרי שניהם מוגדרים כאמור כ–את בני ישראל 

  

נדון תחילה ביחס שבין כתיבת ספר התורה והנחתו בצד ארון 
  .לבין כתיבת השירה' ה

  עדות השירה ועדות ספר התורה. ד

 אמורים לשמש בעתיד כעדים בבני השירה והן ספר התורההן 
  . ישראל

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת "יט ' סעל השירה נאמר בפ
למען תהיה לי השירה וַלְּמָדּה את בני ישראל שימּה בפיהם 

  ; "הזאת לֵעד בבני ישראל

ָלקַֹח את ספר התורה הזה "כו ' ועל ספר התורה נאמר בפס
  ".והיה שם בך לֵעדלהיכם -א' ושמתם אֹתו מצד ארון ברית ה

שנאמרה הן , "מםעד תֻ " ההקבלה ביניהם ניכרת גם בלשון 
  ). ל(הן ביחס לשירה ) כד(ביחס לכתיבת התורה 

                                                           
שירת האזינו היא הפרשה היחידה בתורה שיש בתלמוד הבבלי הוראה מפורשת כיצד   1
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נראה שדמיון זה בין מטרת השירה למטרת הנחת ספר התורה 
הוא שגרם למשה לומר את דבריו על מטרת ' בצד ארון ה

כהמשך ישיר לדבריו על הנחת ספר התורה ) כט-כח(השירה 
  ).כז- כו(

  

רה המונח בצד מה בין עדותה של השירה לעדותו של ספר התו
  '?ארון ה

  . אינו מעניינו של שעור זה טיבה של עדות השירה 

 8 ומדברי משה בפסקה 5בפסקה ' כאן נציין רק שמדברי ה
תפקיד השירה יחול רק לאחר שהצרות הרבות עולה בבירור כי 

  . והרעות תמצאנה את עם ישראל בעקבות חטאיו

, לעמו' ס ההשירה באה להגדיר במדויק את יחבנוסף נציין כי 
מהצרות  שעלולות לנבוע למנוע מסקנות מוטעותובכך 

  .לבוא על עם ישראלהעתידות 

  

על עדות ספר התורה , לעומת אמירה מפורשת זו ביחס לשירה
  . לא נאמר כי תפקידה יחול לאחר בוא הצרות

ִּכי "ולצורך בעדותו היא ' הסיבה להנחת הספר בצד ארון ה
ְיָך ְוֶאת ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי ִעָּמֶכם ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת ֶמְר 

  , )כז" (ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי'  ֱהִיֶתם ִעם הַמְמִריםַהּיֹום 

שתפקידה של עדות ספר התורה יהיה לאחר שעם משמע 
   2.לפני בוא העונשאך ', ישראל ימרה את פי ה

  

המונח בצד שומה עלינו לבאר אפוא כיצד ובמה ישמש הספר 
  .כֵעד בבני ישראל באותו שלב' ארון ברית ה

  

כו לבין ' כבר עמדו מקצת המפרשים על הדמיון שבין פס
  ). ב"ב כ"מל(מציאת ספר התורה בימי יאשיהו 

  ג" כ– ב"כ' מלכים ב. 3

ָמַלְך , ּוְׁשלִֹׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה, יֹאִׁשָּיהּו ְבָמְלכֹו, ְׁשמֶֹנה ָׁשָנה-  ֶּבןא
,  ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשרב  .ֲעָדָיה ִמָּבְצַקת- ְיִדיָדה ַבת, ְוֵׁשם ִאּמֹו; ָלִםִּבירּוָׁש 

   .ָיִמין ּוְׂשמֹאול, ָסר-ְולֹא, ֶּדֶרְך ָּדִוד ָאִביו- ְּבָכל, ַוֵּיֶלְך ; ְּבֵעיֵני ְיהָוה
  }פ{

-תָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶא ; יֹאִׁשָּיהּו, ַלֶּמֶלְך , ִּבְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה,  ַוְיִהיג
,  ֲעֵלהד   .ֵלאמֹר, ֵּבית ְיהָוה, ַהּסֵֹפר, ְמֻׁשָּלם-ֲאַצְלָיהּו ֶבן-ָׁשָפן ֶּבן

-- ַהּמּוָבא ֵּבית ְיהָוה, ַהֶּכֶסף-ְוַיֵּתם ֶאת, ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול- ֶאל
ַיד - ַעל, )ְוִיְּתנּוהּו( ויתנה ה   .ֵמֵאת ָהָעם, ֲאֶׁשר ָאְספּו ׁשְֹמֵרי ַהַּסף

ְלעֵֹׂשי , ְוִיְּתנּו אֹתֹו; ְיהָוה) ֵּבית(בבית , ַהֻּמְפָקִדים, ְּמָלאָכהעֵֹׂשי הַ 
,  ֶלָחָרִׁשיםו  .ֶּבֶדק ַהָּבִית, ְלַחֵּזק, ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה

  .ַהָּבִית-ְלַחֵּזק ֶאת, ְוִלְקנֹות ֵעִצים ְוַאְבֵני ַמְחֵצב; ְוַלּבִֹנים ְוַלּגְֹדִרים
ֵהם ,  ִּכי ֶבֱאמּוָנה :ָיָדם-ַהֶּכֶסף ַהִּנָּתן ַעל, ב ִאָּתםֵיָחֵׁש -  ַאְך לֹאז

                                                           
ולא כהמשך , כט כמתייחסים לשירה-כח' כל זאת בהנחה שאנו מפרשים את פס  2
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ֵסֶפר , ָׁשָפן ַהּסֵֹפר-ַעל,  ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹולח  .עִֹׂשים
, ָׁשָפן-ַהֵּסֶפר ֶאל-ַוִּיֵּתן ִחְלִקָּיה ֶאת; ְּבֵבית ְיהָוה, ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי

, ַהֶּמֶלְך -ַוָּיֶׁשב ֶאת, ַהֶּמֶלְך -ֶאל, ָׁשָפן ַהּסֵֹפר ַוָּיבֹא ט  .ַוִּיְקָרֵאהּו
ַוִּיְּתֻנהּו , ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ַבַּבִית-ִהִּתיכּו ֲעָבֶדיָך ֶאת, ַוּיֹאֶמר; ָּדָבר

,  ַוַּיֵּגד ָׁשָפן ַהּסֵֹפרי  .ַהֻּמְפָקִדים ֵּבית ְיהָוה, ַיד עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה-ַעל
ִלְפֵני , ַוִּיְקָרֵאהּו ָׁשָפן; ִחְלִקָּיה ַהּכֵֹהן, ַתן ִליֵסֶפר נָ , ַלֶּמֶלְך ֵלאמֹר

, ַוִּיְקַרע; ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה-ֶאת,  ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך יא  .ַהֶּמֶלְך 
-ֲאִחיָקם ֶּבן- ִחְלִקָּיה ַהּכֵֹהן ְוֶאת- ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאתיב   .ְּבָגָדיו-ֶאת

-ְוֵאת ֲעָׂשָיה ֶעֶבד, ִמיָכָיה ְוֵאת ָׁשָפן ַהּסֵֹפר-ַעְכּבֹור ֶּבן-ָׁשָפן ְוֶאת
ּוְבַעד , ָהָעם-ְיהָוה ַּבֲעִדי ּוְבַעד- ְלכּו ִדְרׁשּו ֶאתיג  .ֵלאמֹר--ַהֶּמֶלְך 

, ְגדֹוָלה ֲחַמת ְיהָוה- ִּכי :ַהֶּזה, ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהִּנְמָצא-ַעל, ְיהּוָדה- ָּכל
ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר - ָׁשְמעּו ֲאבֵֹתינּו ַעל-ר לֹאַעל ֲאֶׁש , ִהיא ִנְּצָתה ָבנּו-ֲאֶׁשר
 ַוֵּיֶלְך ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן יד  .ַהָּכתּוב ָעֵלינּו-ַלֲעׂשֹות ְּכָכל, ַהֶּזה

-ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה ֵאֶׁשת ַׁשֻּלם ֶּבן-ֶאל, ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיה
; ַּבִּמְׁשֶנה, ְוִהיא יֶֹׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִם, ִדיםַחְרַחס ׁשֵֹמר ַהְּבגָ -ִּתְקָוה ֶּבן

ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי - ּכֹה,  ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהםטו  .ֵאֶליהָ , ַוְיַדְּברּו
 ּכֹה ָאַמר טז  .ָׁשַלח ֶאְתֶכם ֵאָלי-ֲאֶׁשר,  ִאְמרּו ָלִאיׁש  :ִיְׂשָרֵאל

-ֵאת ָּכל-- ְׁשָביויֹ-ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל-ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל, ְיהָוה
,  ַּתַחת ֲאֶׁשר ֲעָזבּוִנייז  .ֲאֶׁשר ָקָרא ֶמֶלְך ְיהּוָדה, ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר

; ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם, ְלַמַען ַהְכִעיֵסִני, ַוְיַקְּטרּו ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים
, ֶמֶלְך ְיהּוָדה- ְוֶאליח  .ְולֹא ִתְכֶּבה, ְוִנְּצָתה ֲחָמִתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

ָאַמר - ּכֹה :ֵאָליו, ּכֹה תֹאְמרּו, ְיהָוה-ַהּׁשֵֹלַח ֶאְתֶכם ִלְדרֹׁש ֶאת
ְלָבְבָך - ַיַען ַרְך יט  .ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשָמְעָּת , ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

-  ַהֶּזה ְוַעלַהָּמקֹום-ְּבָׁשְמֲעָך ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ַעל, ַוִּתָּכַנע ִמְּפֵני ְיהָוה
; ַוִּתְבֶּכה ְלָפָני, ְּבָגֶדיךָ - ַוִּתְקַרע ֶאת, יְֹׁשָביו ִלְהיֹות ְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה

, ֲאבֶֹתיךָ - ָלֵכן ִהְנִני אִֹסְפָך ַעלכ  .ְיהָוה-ְנֻאם, ְוַגם ָאנִֹכי ָׁשַמְעִּתי
כֹל ָהָרָעה ְּב , ִתְרֶאיָנה ֵעיֶניךָ -ְולֹא, ִקְברֶֹתיָך ְּבָׁשלֹום- ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל

  .ָּדָבר, ַהֶּמֶלְך -ַוָּיִׁשבּו ֶאת; ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ֲאִני ֵמִביא ַעל-ֲאֶׁשר

 מלכים ב פרק כג

 ב  .ִזְקֵני ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם- ָּכל, ַוַּיַאְספּו ֵאָליו; ַהֶּמֶלְך ,  ַוִּיְׁשַלחא
, ֵבי ְירּוָׁשַלִם ִאּתֹויְֹׁש -ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָכל-ְיהָוה ְוָכל- ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ֵּבית

ַוִּיְקָרא ; ָּגדֹול- ְלִמָּקטֹן ְוַעד, ָהָעם-ְוָכל, ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִביִאים
 ג  .ְּבֵבית ְיהָוה, ַהִּנְמָצא, ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית-ָּכל- ֶאת, ְבָאְזֵניֶהם

ָלֶלֶכת , הָוהַהְּבִרית ִלְפֵני יְ -ָהַעּמּוד ַוִּיְכרֹת ֶאת-ַוַּיֲעמֹד ַהֶּמֶלְך ַעל
ֵלב - ֻחּקָֹתיו ְּבָכל-ָֹתיו ְוֶאת ֵעְדו-ָֹתיו ְוֶאת ַאַחר ְיהָוה ְוִלְׁשמֹר ִמְצו

ַהֵּסֶפר -ַהְּכֻתִבים ַעל, ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת-ְלָהִקים ֶאת, ֶנֶפׁש-ּוְבָכל
 ַהּכֵֹהן ִחְלִקָּיהּו- ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאתד  .ַּבְּבִרית, ָהָעם-ַוַּיֲעמֹד ָּכל; ַהֶּזה

ְלהֹוִציא ֵמֵהיַכל , ׁשְֹמֵרי ַהַּסף-ְוֶאת, ּכֲֹהֵני ַהִּמְׁשֶנה-ַהָּגדֹול ְוֶאת
ַהֵּכִלים ָהֲעׂשּוִים ַלַּבַעל ְוָלֲאֵׁשָרה ּוְלכֹל ְצָבא -ֵאת ָּכל, ְיהָוה

-ְוָנָׂשא ֶאת, ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון, ַוִּיְׂשְרֵפם ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם; ַהָּׁשָמִים
ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי , ַהְּכָמִרים- ְוִהְׁשִּבית ֶאתה  .ֵאל-ֵּבית, םֲעָפרָ 

- ְוֶאת; ּוְמִסֵּבי ְירּוָׁשָלִם, ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְּבָעֵרי ְיהּוָדה, ְיהּוָדה
 ו  .ְצָבא ַהָּׁשָמִים, ּוְלכֹל, ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרַח ְוַלַּמָּזלֹות, ַהְמַקְּטִרים ַלַּבַעל

, ַנַחל ִקְדרֹון-ֶאל, ָהֲאֵׁשָרה ִמֵּבית ְיהָוה ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם-ֶאתַוּיֵֹצא 
-ַעל, ֲעָפָרּה-ֶאת, ַוַּיְׁשֵלְך ; ַוָּיֶדק ְלָעָפר, ַוִּיְׂשרֹף אָֹתּה ְּבַנַחל ִקְדרֹון

  :ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוה, ָּבֵּתי ַהְּקֵדִׁשים- ַוִּיּתֹץ ֶאתז  .ְּבֵני ָהָעם, ֶקֶבר
-ָּכל- ַוָּיֵבא ֶאתח   .ָלֲאֵׁשָרה-- אְֹרגֹות ָׁשם ָּבִּתים, ִׁשיםֲאֶׁשר ַהּנָ 
ָׁשָּמה -ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִקְּטרּו- ַוְיַטֵּמא ֶאת, ֵמָעֵרי ְיהּוָדה, ַהּכֲֹהִנים
-ֲאֶׁשר, ָּבמֹות ַהְּׁשָעִרים-ְוָנַתץ ֶאת; ְּבֵאר ָׁשַבע-ִמֶּגַבע ַעד, ַהּכֲֹהִנים

  .ְּבַׁשַער ָהִעיר, ְׂשמֹאול ִאיׁש-ַעל-ֲאֶׁשר, ָהִעיר-ֶּפַתח ַׁשַער ְיהֹוֻׁשַע ַׂשר
 ִּכי  :ִּבירּוָׁשָלִם, ִמְזַּבח ְיהָוה-ֶאל, לֹא ַיֲעלּו ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות,  ַאְך ט

ֲאֶׁשר ְּבֵגי , ַהּתֶֹפת- ְוִטֵּמא ֶאתי  .ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם, ָאְכלּו ַמּצֹות-ִאם
-- ִּבּתֹו ָּבֵאׁש-ְּבנֹו ְוֶאת-ִביר ִאיׁש ֶאתְלַהעֲ ,  ְלִבְלִּתי :ִהּנֹם) -ֶבן (-בני

ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ַלֶּׁשֶמׁש , ַהּסּוִסים- ַוַּיְׁשֵּבת ֶאתיא  .ַלּמֶֹלְך 
; ֲאֶׁשר ַּבַּפְרָוִרים, ֶמֶלְך ַהָּסִריס-ִלְׁשַּכת ְנַתן-ֶאל, ְיהָוה- ִמּבֹא ֵבית

- ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר ַעל-  ְוֶאתיב  .ָׂשַרף ָּבֵאׁש, ַמְרְּכבֹות ַהֶּׁשֶמׁש-ְוֶאת



-ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר-ְוֶאת, ָעׂשּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה-ַהָּגג ֲעִלַּית ָאָחז ֲאֶׁשר
, ַוָּיָרץ ִמָּׁשם; ָנַתץ ַהֶּמֶלְך -- ְיהָוה-ָעָׂשה ְמַנֶּׁשה ִּבְׁשֵּתי ַחְצרֹות ֵּבית

ְּפֵני -ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ַעל-ְוֶאת יג  .ַנַחל ִקְדרֹון-ֲעָפָרם ֶאל-ְוִהְׁשִליְך ֶאת
- ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְך , ַהַּמְׁשִחית-ֲאֶׁשר ִמיִמין ְלַהר, ְירּוָׁשַלִם

ּוְלִמְלּכֹם , ִיְׂשָרֵאל ְלַעְׁשּתֶֹרת ִׁשֻּקץ ִצידִֹנים ְוִלְכמֹוׁש ִׁשֻּקץ מֹוָאב
  ...ַהֶּמֶלְך , ִטֵּמא-- ַעּמֹון-ּתֹוֲעַבת ְּבֵני

-ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ֲעׂשּו ֶפַסח, ָהָעם ֵלאמֹר- ָּכל-ֶאת, ַהֶּמֶלְך  ַוְיַצו כא 
, ַּכֶּפַסח ַהֶּזה,  ִּכי לֹא ַנֲעָׂשהכב  .ַעל ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהֶּזה, ַּכָּכתּוב-

- ְיֵמי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל, ְוכֹל; ִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאת, ִמיֵמי ַהּׁשְֹפִטים
  :יֹאִׁשָּיהּו, ַלֶּמֶלְך , ִּבְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה- ִאם,  ִּכיכג   .ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה-

- ָהאֹבֹות ְוֶאת- ְוַגם ֶאתכד  .ִּבירּוָׁשָלִם-- ַליהָוה, ַנֲעָׂשה ַהֶּפַסח ַהֶּזה
ֲאֶׁשר , ַהִּׁשֻּקִצים-ַהִּגֻּלִלים ְוֵאת ָּכל-ַהְּתָרִפים ְוֶאת- ַהִּיְּדעִֹנים ְוֶאת

-  ְלַמַען ָהִקים ֶאת :יֹאִׁשָּיהּו, ִּבֵער--ה ּוִבירּוָׁשַלִםִנְראּו ְּבֶאֶרץ ְיהּודָ 
, ֲאֶׁשר ָמָצא ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן, ַהֵּסֶפר-ַהְּכֻתִבים ַעל, ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה

ְיהָוה -ָׁשב ֶאל-ֲאֶׁשר, ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך - ְוָכמֹהּו לֹאכה  .ֵּבית ְיהָוה
, ְוַאֲחָריו; ּתֹוַרת מֶֹׁשה, ְּככֹל--ְמאֹדֹו- ְבָכלַנְפׁשֹו ּו-ְלָבבֹו ּוְבָכל- ְּבָכל
- ֲאֶׁשר, ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַהָּגדֹול, ָׁשב ְיהָוה- ַאְך לֹאכו   .ָקם ָּכמֹהּו-לֹא

 כז  .ְמַנֶּׁשה, ֲאֶׁשר ִהְכִעיסֹו, ַהְּכָעִסים-ָּכל, ַעל-- ִּביהּוָדה, ָחָרה ַאּפֹו
- ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ֲהִסרִֹתי, ַעל ָּפַניְיהּוָדה ָאִסיר ֵמ -ַּגם ֶאת, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה

, ְירּוָׁשַלִם-ֶאת, ָּבַחְרִּתי-ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר-ּוָמַאְסִּתי ֶאת; ִיְׂשָרֵאל
 ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי כח  .ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם, ַהַּבִית-ְוֶאת

ֵסֶפר ִּדְבֵרי -לעַ , ֵהם ְּכתּוִבים- ֲהלֹא :ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ְוָכל, יֹאִׁשָּיהּו
, ִמְצַרִים- ְּבָיָמיו ָעָלה ַפְרעֹה ְנכֹה ֶמֶלְך כט  .ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה-- ַהָּיִמים

, ִלְקָראתֹו, ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו; ְּפָרת-ְנַהר-ַעל--ֶמֶלְך ַאּׁשּור-ַעל
, ִמְּמִגּדֹו,  ֵמת ַוַּיְרִּכֻבהּו ֲעָבָדיול  .ִּכְראֹתֹו אֹתֹו, ַוְיִמיֵתהּו ִּבְמִגּדֹו
  ; ַוִּיְקְּבֻרהּו ִּבְקֻבָרתֹו, ַוְיִבֻאהּו ְירּוָׁשַלִם

על ידי חלקיה הכוהן ' מציאת הספר בבית ה, לפי המסופר שם
  . זעזוע למלךוקריאתו בפני יאשיהו המלך גרמה 

נראה שהזעזוע נבע מהתוודעות המלך ) יג, שם(מלשון הכתוב 
,  קיימן עד אז מחדלמצוות הכתובות בספר ואשר העם לא

  . מאידך, הנזכר אף הוא בספר, ומתיאור העונש

זעזוע זה הביא את יאשיהו לפעול בצורה נמרצת לטהר ולחדש 
כמתואר בפרוטרוט שם פרק , על ידי העם כולו' את עבודת ה

  . ג"כ

' בין העם לבין הכריתת ברית פעולתו של יאשיהו התחילה ב
זאת הכֻתבים על להקים את דברי הברית ה"ובהתחייבות 

ולשון דומה נזכרה גם בסוף התיאור , )ג, ג"שם כ" (הספר הזה
למען הקים את דברי התורה הכֻתבים על הספר אשר  "–שם 

  ). כד, שם" ( 'מצא חלקיהו הכהן בית ה

לשון זו מזכירה בבירור את האמור במעמד הברכה והקללה 
ת וא) כו, ז"כ" (ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת"

אם לא תשמֹר לעשות את כל דברי "האמור בפרשת הקללות 
נוסיף שגם בסוף ). נח, ח"כ" (התורה הזאת הכֻתבים בספר הזה

את משה ' אלה דברי הברית אשר ִצוה ה"פרשת הקללות נאמר 
  3).סט, ח"כ" (לכרֹת את בני ישראל

                                                           
יש לכך ביטוי במסורת המדרשית ששרדה בתרגום תוספתא לתחילת ספר יחזקאל   3

ולפיה הספר שמצאו בזמן יאשיהו היה פתוח בפרשת , יא, ב"ב כ"ק למל"ובפירוש רד

" אֹתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת' יולך ה"התוכחות בפסוק 

למסורת התנאית על גניזת הארון בידי יאשיהו בגלל פסוק זה והשווה ). לו, ח"כ(

 ).ומקבילות, א"ג ה"פי, מהדורת ליברמן, תוספתא סוטה(

ולהסיק מן , ניתן אפוא ללמוד מן המאוחר על המוקדם
  . ל כוונתו של משההמסופר בספר מלכים ע

להעמיס את כל פרטי האירוע , כמובן, יםמבקשאנחנו אין 
והיה שם בך "המסופר במלכים על הניסוח הקצר והסתמי 

  ". לֵעד

 את היסודות צפה משה היא שבדבריו בפרשת וילך נוכוונת
  . שהתגלו באירוע המסופר בספר מלכים

  

מן המסופר על מציאת הספר בזמן יאשיהו ומן המסופר 
שבתקופת המלכים שקדמו א אתה למד "ב פרק כ"במל

 –) שנתיים(וָאמֹון ) חמישים וחמש שנה( מנשה – ליאשיהו
עד שמציאת הספר , הוזנחו לימוד התורה וקיום מצוותיה

  .הפתעה מוחלטתבשמונה עשרה שנה ליאשיהו גרמה למלך 

  ; שהתורה כמעט אבדה ונכרתה מפי העם אפשר לומר 

  . מקדשרק בספר התורה נשמר 

התראה מציאת הספר והקריאה בו באוזני המלך היו בבחינת 
  .אחרונה לפני בוא הפורענות

  

' הצופה לפני מותו שהעם ימרה את פי ה, אפשר אפוא שמשה
להבטיח מבקש , בעתיד ובעקבות זאת יזניח את שמירת התורה

לפחות בצד ארון ,  אם לא בקרב העם–את שמירת ספר התורה 
  . 'ברית ה

  . מייצג את מקום השכינה והמקדש' רית הארון ב

  

ו את התורה וייפרד מן "משה מצפה שאם וכאשר יזניח העם ח
תעיד בפני העם ומלכו , תבוא התורה ממקום הקודש, הקודש

  . ותתרה בו על הצפוי לו

ובעיקר דברי התוכחות והקללות , התקווה היא שעדות זו
אכן קרה פי שכ, תגרום לעם זעזוע ותביא לשינוי דרכו, שבספר

  .בזמן יאשיהו

  

  , כללו של דבר

 על מנת – לאחר בוא העונש צריכה להעיד בעם השירה
לעמו לאור העונש הכבד שפקד ' להבהיר לעם את יחס ה

  ; אותם

לאחר החטא ולפני צריך להעיד בעם , לעומתה, ספר התורה
אולי יזכרו ,  על מנת להתרות בעם על העונש הצפוי לו– העונש

  . 'הוישובו אל 

  ; צידוק הדין היא בבחינת השירהעדותה של 

התראה לפני ביצוע גזר  היא בבחינת ספר התורהעדותו של 
  .הדין



  קריאת התורה ועדות ספר התורה. ה

נעבור כעת לדון ביחס שבין מטרת כתיבת התורה ומסירתה 
 לבין מטרת כתיבת ספר התורה 3בפסקה לכוהנים ולזקנים 
  .7בפסקה ומסירתו ללוויים 

  

עצם לקיחת ספר התורה הציווי הוא על  7פסקה נשים לב שב
ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ַהְלִוִּים נְֹׂשֵאי ֲארֹון : "'והנחתו מצד ארון ברית ה

ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד : ֵלאמֹר' ְּבִרית ה
  ). כו- כה" (דלֵֹהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך ְלעֵ - אֱ ' ֲארֹון ְּבִרית ה

 מסירת התורה לכוהנים ולזקני ישראל 3פסקה ב, לעומת זאת
כהכנה לציווי על ולא נזכרה בכתוב אלא , איננה חלק מן הציווי

  . אחת לשבע שנים נגד כל ישראל קריאת התורה

  

עצם לקיחת עיקר המטרה הוא  7פסקה נמצאנו למדים שב
יקר ע 3פסקה בעוד שב, 'הספר והנחתו בצד ארון ברית ה

  . הקריאה בתורההמטרה הוא 

 התורה ספר "– על הספר הוא 7משום כך הדגש בפסקה 
  ; "הזה

ויכתֹב משה את  "– התורה הדגש הוא על 3ואילו בפסקה 
  ".התורה הזאת

מטרתה של קריאת התורה אחת לשבע שנים מפורשת בכתוב 
   :יג-יב' בפס

  ג" י–ב "א י"דברים ל. 4

ם ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך  ָהֲאָנִׁשיַהְקֵהל ֶאת ָהָעם
 ְוָׁשְמרּו לֵֹהיֶכם- אֱ ' ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת ה

ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו . ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת
ֶכם ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם לֵֹהי- אֱ ' ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת ה

  . ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּהַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה

  

וכבר העירו פרשנים על הדמיון שבין הלשון בכתובים אלו לבין 
  :הלשון בתיאור מעמד הר סיני

  :י-ט', דברים ד. 5

ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך 
ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני 

ֵאַלי ' לֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ֶּבֱאמֹר ה-אֱ ' יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ה. ָבֶניךָ 
ֶאת ְּדָבָרי ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם 

אִֹתי ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבֵניֶהם 
  .ְיַלֵּמדּון

מעמד הקֵהל הוא ניסיון לקיים את הציווי ניתן אפוא לומר ש
  . על זכירת מעמד הר סיני והנחלתו לבנים' האמור בפרק ד

  

ם "הלכות חגיגה נראה שהרמבם ב"מלשון הרמב, יתר על כן
  :שחזור של מעמד הר סיניראה במעמד הקֵהל מעין 

  ו- ג הלכות ה"פ ם בהלכות חגיגה"רמב. 6

תקרא את התורה 'הקריאה והברכות בלשון הקדש שנאמר 
אף על פי שיש שם לעוזות וגרים שאינן , בלשונה' הזאת

מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה 
    .כיום שניתנה בו בסיניוגילה ברעדה ויראה 

היא ' כבר אמרנו כי מטרת הנחת ספר התורה בצד ארון ברית ה
וכתוצאה מכך , להתכונן למצב שבו יזניח העם את התורה

  . ייווצר ניתוק בין העם ומלכו לבין הקודש

 את שכחת התורה על ידי העם למנועמטרת מצוות הקֵהל היא 
  . ואת הניתוק בינו ובין הקודש

  

הקריאה המחזורית של התורה מדי שבע שנים במעמד פומבי 
תכליתה גם , האנשים והנשים והטף, נגד כל קהל ישראל

לשחזר את מעמד הר סיני וגם להחדיר את התורה אל מוחם 
על מנת שישמרו לעשות את כל , ולבותיהם של בני ישראל

  . דברי התורה הזאת

 ה רק לכוהניםאין משה נותן בפסקה זו את התורמשום כך 
אלא הוא , 7כפי שנאמר בפסקה ', הנושאים את ארון ברית ה

  ). ט (אל כל זקני ישראלנותנּה 

למנוע מצב של ניתוק בין האומה ומוסדותיה כאן מבקש משה 
  ; המדיניים לבין הקודש

נפרד מן האומה -הקודש צריך להיות חלק בלתי, אדרבה
  . ומוסדותיה

שיקרא את לע בקבעם שמי ל ביטאו רעיון זה באופן קו"חז
  4.המלך בכבודו ובעצמו יהיה התורה באוזני העם

  

ט ' אפשר שבכך נוכל גם לבאר את ההבדל בין הניסוח בפס
ויהי "כד ' לבין הניסוח בפס" ויכתֹב משה את התורה הזאת"

  ".עד ֻתמםככלות משה לכתֹב את דברי התורה הזאת על ספר 

ו חשוב להדגיש מלמדות כי בפסקה ז" עד ֻתמם" המילים 
  ; משה מוסר ללוויים ספר שלםש

  

, גם פרשת הקללות נכללת בספראפשר שהכוונה להדגיש ש
וכבר אמרנו שעיקר עדותו של הספר בפסקה זו היא בפרשת 

  . הקללות שבו

קריאת התורה כדי להחדיר המטרה היא , לעומת זאת, ט' בפס
ות הדגש הוא על המצולכן , את מצוותיה אל לבות בני ישראל

לאו דווקא על ו, המיוצגות היטב בנאום המצוות שבספר, עצמן
  .תבוא- פרשת הקללות שבכי
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שבו , לבין המעמד בזמן יאשיהו, שבו המלך קורא את התורה באוזני העם, טקס זה

מבטא יפה את , באוזני המלך, בשליחות הכוהן הגדול, ספר שפן הסופרקרא את ה

 .ההבדל בין המטרות השונות של כתיבת התורה בשתי הּפסקות הנדונות



  סדרן של שלוש ההכנות. ו

שלוש ההכנות לעתיד הרחוק לסכם ולומר ש, אם כן, אפשר
  :שלושה זמנים שוניםהמתוארות בפרשתנו מכוונות ל

, מסירתה לכוהנים ולזקנים ומצוות הקהל, כתיבת התורה  .1
  : מכוונות לשלב הראשון, 3פסקה ת בהמתוארו

החדרת התורה ללבותיהם של בני ישראל כדי למנוע מצב      
  .של ניתוק בין העם ובין התורה

  

הציווי על לקיחת התורה על ידי הלוויים והנחתה בצד ארון   .2
מכוון לשלב שבו העם , 7פסקה המתואר ב, לֵעד' ברית ה

 למצב שבו תישכח יזניח את התורה ויגיע', ימרה את פי ה
  .ו מקרב העם ותישאר רק במקום הקודש"התורה ח

אולי ישמעו , להתרות בעם לפני בוא העונשהמטרה היא      
  .'וישובו אל ה

  

המתוארות , כתיבת השירה ושימתה בפיהם של ישראל  .3
ועניינן , שלב שלאחר בוא העונש מכוונות ל,5פסקה ב

העם בעקבות להצדיק את הדין ולמנוע משברים באמונת 
  .הענישה

  

אינו חופף את סדרן  בפרק שסידורן של הּפסקותאלא 
  : הכרונולוגי

 הציווי על לפניהציווי על כתיבת השירה ועדותה בא בכתוב 
  . לֵעד' הנחת ספר התורה בצד ארון ברית ה

  

  : שבירה זו של הסדר הכרונולוגי באה לידי ביטוי בפרט נוסף

שוברת , סדרּה הכרונולוגיהמובאת כאמור שלא לפי , 5פסקה 
באוהל ' המסיימת בהתגלות ה, 4גם את הרצף שבין פסקה 

המביאה , 6לבין פסקה , )טו(מועד על מנת לצוות את יהושע 
  ). כג(ליהושע ' את צו ה

  ?מה טעמו של סידור זה

  

אפשר שבהצבת הציווי על כתיבת השירה ותיאור מטרתה בין 
תוב להדגיש את תיאור שני תפקידיה של התורה ביקש הכ

למנוע שנועדה כאמור , מרכזיותה וחשיבותה של שירת האזינו
ו לניתוק מוחלט בין העם " משבר העלול להביא ח–משבר בעם 

  . לוהיו- לבין א

כיזמה נשים לב גם שהכנת שירת האזינו מתוארת בכתוב 
המוצגים , לעומת שני תפקידיה של התורה, 'וכציווי של ה

   .כיזמה של משהבכתוב 

  

קריאתה של התורה מדי  ולצוות על  פני עתידלצפותמשה יכול 
  . כדי להחדיר את מצוות התורה אל לב העםשבע שנים 

  

,  שהעם יגיע למצב של עזיבת התורהלשערמשה יכול גם 
' הנחת ספר התורה בצד ארון ברית הולהכין תרופה לכך על ידי 

  . כעד

  

את הקשר ה בכבודו ובעצמו רשאי ויכול לתאר "רק הקבאבל 
  .כמתואר בשירת האזינו, המוחלט בינו לבין עמו

  

העוסקת בציווי על כתיבת השירה , הצבתה של פסקה זו
מיד לאחר שמשה ויהושע מתייצבים באוהל , ובביאור מטרתה

גם משה שיוצרת את הרושם , מועד לצורך קבלת ציווי אחר
זקוקים כמו העם כולו , המנהיג היוצא והמנהיג הנכנס, ויהושע

את הציווי על כתיבתה של השירה ועל ' לשמוע מאת ה
  .משמעותה

* * *  

  

על שלושה עמודים משעינה הפרשה את הבטחת עתידה של 
  : האומה

  , לימוד מחזורי קבוע של התורה

  התראה של ספר התורה מפני העונש 

  . לעמו' ועדותה של השירה על נצחיות הקשר שבין ה

  

תה של האומה עם שלושה עמודים אלו מבטיחים את אחדו
  .לוהיה-תורתה ועם א
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