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פרשת נצבים-וילך ,תשע"ז ,מספר 1237

וילך :עדות השירה ועדות התורה
מרדכי סבתו
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וַ עֲ בָ דּום וְ נִ אֲ צּונִי וְ הֵ פֵ ר
אֱ ִ
פרשת "וילך" כוללת פרק אחד בלבד (ל"א)
יתי .וְ הָ יָה כִּ י ִת ְמצֶ אן ָ אֹת ֹו
אֶ ת בְּ ִר ִ
שבו יש מספר נושאים 1.המעיין יבחין
ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ עָ נ ְָתה הַ ִש ָירה
שלכל הנושאים הנכללים בפרק יש מכנה
הַ זֹאת לְ פָ נָיו לְ עֵ ד כִּ י ֹלא ִת ָשכַח ִמפִ י
משותף אחד – פרדתו של משה מהעם.
ז ְַרע ֹו כִּ י י ַָד ְע ִתי אֶ ת י ְִצר ֹו אֲ ֶשׁר הּוא
ֹשׁה וַ י ְַדבֵּ ר
תחילת הפרשה היא "וַ ֵיּלְֶך מ ֶ
ָארץ
ע ֶֹשׂה הַ יּוֹם בְּ טֶ ֶרם אֲ בִ יאֶ ּנּו אֶ ל הָ ֶ
אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֶ ל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל" .הלשון
נִשׁבָּ ְע ִתי (יט-כא).
אֲ ֶשׁר ְ
מֹשׁה" אינה שגרתית .בדרך כלל,
ֶ
"וַ ֵיּלְֶך
בהתאם לכך משה אומר לעם:
כאשר משה רוצה לדבר עם העם הוא
מקהיל אותם אליו ,אבל כאן משה הולך
הַ ְק ִהילּו אֵ לַי אֶ ת כָּל זִ ְקנֵי ִשׁבְ טֵ יכֶם
משה
אל ישראל .הרמב"ן כתב על כך" :כי
וְ שׁ ְֹט ֵריכֶם וַ אֲ ַדבְּ ָרה בְ ָאזְ נֵיהֶ ם אֵ ת
הלך ממחנה לויה אל מחנה ישראל
ידה בָּ ם אֶ ת
ָאע ָ
הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וְ ִ
לכבדם ,כמי שירצה להפטר מחבירו ובא
ָארץ .כִּ י י ַָד ְע ִתי ַאחֲ ֵרי
הַ ָשמַ יִם וְ אֶ ת הָ ֶ
ליטול רשות ממנו" .לשון זו נמצאת גם
מו ִֹתי כִּ י הַ ְשׁחֵ ת ַת ְשׁ ִחתּון וְ סַ ְר ֶתם ִמן
במפגש
בראשית שליחותו של משה,
יתי אֶ ְתכֶם וְ ָק ָראת
הַ דֶּ ֶרְך אֲ ֶשׁר ִצּוִ ִ
מֹשׁה
ֶ
הראשון שלו עם ישראל" :וַ ֵיּלְֶך
אֶ ְתכֶם הָ ָרעָ ה בְּ ַאחֲ ִרית הַ יּ ִָמים כִּ י
"
ל
אֵ
ר
ָ
ִשׂ
ְ
י
ַַאספּו אֶ ת כָּל זִ ְקנֵי בְּ נֵי
וְ ַאהֲ רֹן וַ יּ ְ
ַתעֲ שּׂו אֶ ת הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי ה' לְ הַ כְ ִעיס ֹו
(שמ' ד:כט) .הלשון הדומה שם וכאן
ֹשׁה בְּ ָאזְ נֵי כָּל
בְּ מַ עֲ ֵשׂה יְדֵ יכֶם .וַ י ְַדבֵּ ר מ ֶ
;
מרמזת שיש כאן כעין סגירת מעגל
ְקהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת ִדּבְ ֵרי הַ ִש ָירה הַ זֹאת
בהליכתו כאן משלים משה את מעגל
עַ ד תֻּ מָ ם (כח-ל).
שליחותו שנפתח שם.
אלא שלעדות השירה מקדים משה עדות
במסגרת פרידתו של משה מהעם ,הוא
אחרת – עדות התורה:
מוסר להם שני עדים שעתידים להעיד
מֹשׁה לִ כְ תֹב אֶ ת ִדּבְ ֵרי
ֶ
וַ י ְִהי כְּ כַלּוֹת
והתורה.
בעם בעתיד הרחוק :השירה
הַ תו ָֹרה הַ זֹאת עַ ל סֵ פֶ ר עַ ד תֻּ מָ ם .וַ יְצַ ו
באשר לעדות השירה ה' אומר למשה:
מֹשׁה אֶ ת הַ לְ וִ יִּם נֹ ְשׂאֵ י אֲ רוֹן בְּ ִרית ה'
ֶ
וְ עַ ָתה כִּ ְתבּו ָלכֶם אֶ ת הַ ִש ָירה הַ זֹאת
לֵאמֹ רָ :לקֹחַ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ תו ָֹרה הַ זֶה
וְ ל ְַמ ָדּה אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׂימָ ּה בְּ פִ יהֶ ם
וְ ַשׂ ְמ ֶתם אֹת ֹו ִמצַ ד אֲ רוֹן בְּ ִרית ה'
לְ מַ עַ ן ִת ְהיֶה לִּ י הַ ִש ָירה הַ זֹאת לְ עֵ ד
אֱ ֹלהֵ יכֶם וְ הָ יָה ָשׁם בְּ ָך לְ עֵ ד .כִּ י ָאנֹ כִ י
בִּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל .כִּ י אֲ בִ יאֶ ּנּו אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה
י ַָד ְע ִתי אֶ ת מֶ ְריְָך וְ אֶ ת עָ ְרפְ ָך הַ ָק ֶשׁה הֵ ן
נִשׁבַּ ְע ִתי לַאֲ ב ָֹתיו זָבַ ת חָ לָב
אֲ ֶשׁר ְ
בְּ עוֹדֶ ּנִי חַ י ִעמָ כֶם הַ יּוֹם מַ ְמ ִרים הֱ י ִֶתם
ְּודבַ שׁ וְ ָאכַל וְ ָשׂבַ ע וְ ָד ֵשׁן ּופָ נָה אֶ ל
ִעם ה' וְ ַאף כִּ י ַאחֲ ֵרי מו ִֹתי (כד-כז).
נמצא שבנוסף לשירה גם התורה עתידה
* ד"ר מרדכי סבתו ,המחלקה לתלמוד,
להיות עד בבני ישראל .יושם לב שבשתיהן
אוניברסיטת בר-אילן.
נקטה התורה לשון דומה .על התורה
,
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 1אצל בעלי המסורה,
מֹשׁה לִ כְ תֹב אֶ ת ִדּבְ ֵרי
נאמר" :וַ י ְִהי כְּ כַלּוֹת ֶ
פרשת "וילך" אינה נחשבת כפרשה בפני עצמה,
הַ תו ָֹרה הַ זֹאת עַ ל סֵ פֶ ר עַ ד תֻּ מָ ם" (כד) ,וגם
והיא חלק מפרשת "נצבים" .אלא שלעיתים
על השירה נאמר בסוף הפרשה" :וַ י ְַדבֵּ ר
פרשת "נצבים" נחלקת לשניים :נצבים ,וילך.
מֹשׁה בְּ ָאזְ נֵי כָּל ְקהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת ִדּבְ ֵרי
ֶ
וזו לשונו של רס"ג בסידורו (מהדורת דודזון,
הַ ִש ָירה הַ זֹאת עַ ד תֻּ מָ ם" (ל).
אסף ,יואל ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' שסד-שסה):
ונקראת
"ומהם פרשה המתחלקת לשתים
מה בין עדותה של השירה לעדותה של
בשתי שבתות אם יש צורך בכך והיא 'אתם
התורה?
נצבים' הנחלקת ב'וילך משה'".

מנשה ,חמשים וחמש שנה ,וגם עליו נאמר
"וַ יַּעַ שׂ הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי ה'" (שם:ב) .הכתוב
מפרט רשימה ארוכה של חטאים שעשה
מנשה ובראשם עבודה זרה ושפיכות
דמים .אם כן ,העם עזב את התורה למשך
תקופה ארוכה.
ברגע מסוים התגלה ליאשיהו ספר
התורה .ההפתעה לממצא הספר ,והזעזוע
שפקד אותו למקרא הכתוב בו גרם לו
לשוב בתשובה שלמה .וכך נאמר שם:
"וְ ָכמֹהּו ֹלא הָ יָה לְ פָ נָיו מֶ לְֶך אֲ ֶשׁר ָשׁב אֶ ל ה'
בְּ כָל לְ בָ ב ֹו ּובְ כָל נַפְ שׁ ֹו ּובְ כָל ְמאֹד ֹו כְּ כֹל
מֹשׁה וְ ַאחֲ ָריו ֹלא ָקם כָּמֹ הּו" (מל"ב
תו ַֹרת ֶ
כג:כב).
הרי לנו קיום מדויק של דברי משה:
תוֹרה הַ זֶה וְ ַשׂ ְמ ֶתם אֹתוֹ
" ָלקֹחַ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ָ
ִמצַ ד אֲ רוֹן בְּ ִרית ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם וְ הָ יָה ָשׁם בְּ ָך
לְ עֵ ד" 2.משה צופה שתבוא תקופה
ותיפסק ,חלילה ,העברת התורה מאב לבן
כמעט לחלוטין .משום כך מצווה משה
לקחת את ספר התורה הכתוב ולהניח
אותו בצד ארון ה' .בשלב מסוים הספר
יעיד בבני ישראל .אם יעזבו ישראל את
הקודש ,תבוא התורה ממקום הקודש
ותעיד בהם .העדות שעליה מדבר משה
היא בבחינת התראה לפני בוא העונש.
אלא שתשובת יאשיהו בעקבות עדות
הספר לא ביטלה את גזרת החורבן שנגזרה
בעקבות חטאי מנשה .הבית חרב וצרות
רעות ורבות באו על ישראל .אז באה עדות
השירה והעידה בבני ישראל .עם בוא
הצרות והרעות היה חשש שעם ישראל
יאבד את אמונתו בה' ,ולכך נועדה השירה;
להעיד בהם ולהזכירם שהם הוזהרו מראש
שצרות אלו עלולות לבוא.
כללו של דבר ,עדות התורה היא
בבחינת התראה לפני ביצוע גזר הדין,
ועדות השירה היא בבחינת צידוק הדין.
*
יש לשים לב שעל עדות השירה ציווה ה'
את משה ,אבל על עדות התורה ציווה
משה את העם ללא ציווי מוקדם של ה'.
נראה ,שלאחר שציווה ה' את משה על
עדות השירה ,התעורר משה להוסיף את
עדותה של התורה כדי שלא נצטרך להגיע
לעדותה של השירה .משה מקווה שעדותה
של התורה שתבוא לאחר שעם ישראל
יעזבו ,חלילה ,את התורה ,אבל עוד לפני

על השירה נאמר" :וְ הָ יָה כִּ י ִת ְמצֶ אן ָ
אֹת ֹו ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ עָ נְ ָתה הַ ִש ָירה
הַ זֹאת לְ פָ נָיו לְ עֵ ד" (כא) .נמצא שהשירה
תעיד בבני ישראל לאחר שתמצאנה אותו
רעות רבות וצרות .יש חשש שעם בוא
הצרות יאמר העם" :הֲ ֹלא עַ ל כִּ י אֵ ין אֱ ֹ-להַ י
בְּ ִק ְרבִּ י ְמצָ אּונִי הָ ָרעוֹת הָ אֵ לֶּה" (יז) .השירה
באה להעיד בעם שהצרות אינם ביטוי
לעזיבת ה' את עמו חלילה ,ואין הן אלא
בבחינת הסתר פנים זמני" :וְ ָאנֹ כִ י הַ ְס ֵתר
ַאס ִתיר פָ נַי בַּ יּוֹם הַ הּוא" (יח); הסתר פנים
ְ
שנצפה מראש כמפורט בשירה .אפשר
לומר שהשירה היא בבחינת צידוק הדין
של האומה בשעה שיבואו עליה רעות
רבות וצרות.
באשר לתורה נאמרָ " :לקֹחַ אֵ ת סֵ פֶ ר
הַ תו ָֹרה הַ זֶה וְ ַשׂ ְמ ֶתם אֹת ֹו ִמצַ ד אֲ רוֹן בְּ ִרית
ה' אֱ ֹ-להֵ יכֶם וְ הָ יָה ָשׁם בְּ ָך לְ עֵ ד .כִּ י ָאנֹ כִ י
י ַָד ְע ִתי אֶ ת מֶ ְריְָך וְ אֶ ת עָ ְרפְ ָך הַ ָק ֶשׁה הֵ ן
בְּ עוֹדֶ ּנִי חַ י ִעמָ כֶם הַ יּוֹם מַ ְמ ִרים הֱ י ִֶתם ִעם
ה' וְ ַאף כִּ י ַאחֲ ֵרי מו ִֹתי" (כו-כז) .לא נזכרו
כאן רעות וצרות .נאמר כאן שעם ישראל
עתיד להמרות את פי ה' לאחר מותו של
משה ,ואז תעיד בהם התורה .עדות התורה
תבוא לאחר החטא אבל לפני העונש.
והנה ,מצאנו בספר מלכים ב' אירוע
המתאים לעדות התורה כפי שחזה משה
בפרשתנו:
וַ יֹּאמֶ ר ִחלְ ִקיָּהּו הַ כֹּהֵ ן הַ גָדוֹל עַ ל ָשׁפָ ן
אתי בְּ בֵ ית ה'
הַ סֹפֵ ר ,סֵ פֶ ר הַ תו ָֹרה מָ צָ ִ
וַ יּ ִֵתן ִחלְ ִקיָּה אֶ ת הַ סֵ פֶ ר אֶ ל ָשׁפָ ן
וַ יּ ְִק ָראֵ הּו ...וַ ַיּגֵד ָשׁפָ ן הַ סֹפֵ ר לַמֶ לְֶך
לֵאמֹ ר סֵ פֶ ר נ ַָתן לִ י ִחלְ ִקיָּה הַ כֹּהֵ ן
וַ יּ ְִק ָראֵ הּו ָשׁפָ ן לִ פְ נֵי הַ מֶ לְֶך .וַ י ְִהי כִּ ְשׁמֹעַ
הַ מֶ לְֶך אֶ ת ִדּבְ ֵרי סֵ פֶ ר הַ תו ָֹרה וַ יּ ְִק ַרע
אֶ ת בְּ ג ָָדיו .וַ יְצַ ו הַ מֶ לְֶך אֶ ת ִחלְ ִקיָּה
יקם בֶּ ן ָשׁפָ ן וְ אֶ ת
הַ כֹּהֵ ן וְ אֶ ת אֲ ִח ָ
עַ כְ בּוֹר בֶּ ן ִמי ָכיָה וְ אֵ ת ָשׁפָ ן הַ סֹפֵ ר וְ אֵ ת
עֲ ָשׂיָה עֶ בֶ ד הַ מֶ לְֶך לֵאמֹ ר .לְ כּו ִד ְרשּׁו
אֶ ת ה' בַּ עֲ ִדי ּובְ עַ ד הָ עָ ם ּובְ עַ ד כָּל
ְהּודה עַ ל ִדּבְ ֵרי הַ סֵ פֶ ר הַ ּנ ְִמצָ א הַ זֶה כִּ י
י ָ
נִצ ָתה בָ נּו
גְ ד ֹולָה חֲ מַ ת ה' אֲ ֶשׁר ִהיא ְ
עַ ל אֲ ֶשׁר ֹלא ָשׁ ְמעּו אֲ ב ֵֹתינּו עַ ל ִדּבְ ֵרי
הַ סֵ פֶ ר הַ זֶה לַעֲ שׂוֹת כְּ כָל הַ כָּתּוב עָ לֵינּו
(כב:ח-יג).
המלך שעליו מדובר כאן הוא המלך
יאשיהו .יאשיהו הומלך בגיל שמונה .לפניו
מלך אביו ,אמון ,שנתיים ,ועליו נאמר:
"וַ יַּעַ שׂ הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי ה' כַּאֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ְמנ ֶַשה
ָאבִ יו" (מל"ב כא:כ) .לפני אמון מלך אביו,
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בוא הצרות ,תעיד בהם ,היינו תתרה בהם,
ותשיב אותם לדרכם .משה מקווה
שעדותה של התורה תייתר את עדותה של
השירה שאמורה לבוא לאחר בוא רעות
רבות וצרות .משה מקווה שההתראה לפני
ביצוע גזר הדין תייתר את הצורך בצידוק
הדין.
לימים יתברר שעדות התורה לא
ביטלה את החורבן ונזקקנו גם לעדות
השירה .ומכל מקום ,עדות התורה לא באה
חינם .תשובת יאשיהו שבאה בעקבותיה
תיקנה במידה רבה את מצב העם וריככה
באופן משמעותי את החורבן ואת הקשיים
בגזירת הגלות .היא שאפשרה לעם לקבל
אחר כך את עדות השירה ולהצדיק עליהם
את הדין ,והיא גם שאפשרה לימים את
התיקון והחזרה לארץ.
עורך :פרופ' יוסף עופר
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
הדף השבועי יוצא לאור על ידי הפקולטה למדעי
היהדות ולשכת רב הקמפוס
בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
יש לשמור על קדושת העלון
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