
 
 
 
 

 בס"ד

1237מספר , זתשע" ,וילך-נצבים פרשת   
 

 וילך: עדות השירה ועדות התורה

 מרדכי סבתו

א( "כוללת פרק אחד בלבד )ל "וילך"פרשת 
המעיין יבחין  1שבו יש מספר נושאים.

שלכל הנושאים הנכללים בפרק יש מכנה 
 פרדתו של משה מהעם.  –משותף אחד 

ַוְיַדֵּבר ַוֵּיֶלְך ֹמֶׁשה "תחילת הפרשה היא 
. הלשון "ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ֶאת

 ,אינה שגרתית. בדרך כלל "ַוֵּיֶלְך ֹמֶׁשה"
כאשר משה רוצה לדבר עם העם הוא 
מקהיל אותם אליו, אבל כאן משה הולך 

כי משה " :כתב על כךהרמב"ן אל ישראל. 
הלך ממחנה לויה אל מחנה ישראל 
לכבדם, כמי שירצה להפטר מחבירו ובא 

. לשון זו נמצאת גם "ליטול רשות ממנו
בראשית שליחותו של משה, במפגש 

ַוֵּיֶלְך ֹמֶׁשה "ן שלו עם ישראל: הראשו
 "ְוַאֲהֹרן ַוַּיַאְספּו ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

(. הלשון הדומה שם וכאן כט:ד 'שמ)
 ;מרמזת שיש כאן כעין סגירת מעגל

בהליכתו כאן משלים משה את מעגל 
 .שם שליחותו שנפתח
 , הואדתו של משה מהעםיבמסגרת פר

מוסר להם שני עדים שעתידים להעיד 
בעם בעתיד הרחוק: השירה והתורה. 

 למשה:אומר לעדות השירה ה' באשר 
ְוַעָתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִשיָרה ַהֹזאת 
ְוַלְמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם 
ְלַמַען ִתְהֶיה ִּלי ַהִשיָרה ַהֹזאת ְלֵעד 

ִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה  .ָרֵאלִּבְבֵני ִיׂשְ 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִתי ַלֲאֹבָתיו ָזַבת ָחָלב 
ּוְדַבׁש ְוָאַכל ְוָׂשַבע ְוָדֵׁשן ּוָפָנה ֶאל 

                                                      
, המחלקה לתלמוד, ר מרדכי סבתו"ד  *

 .אילן-אוניברסיטת בר
, ג בסידורו"וכן אצל רס, אצל בעלי המסורה  1

, אינה נחשבת כפרשה בפני עצמה "וילך"פרשת 
תים יאלא שלע ".נצבים"והיא חלק מפרשת 

. וילך, נצבים: נחלקת לשניים "נצבים"פרשת 
, מהדורת דודזון)בסידורו  ג"רסוזו לשונו של 

(: שסה-שסד' עמ, ה"ירושלים תשמ, יואל, אסף
ומהם פרשה המתחלקת לשתים ונקראת "

אתם 'בשתי שבתות אם יש צורך בכך והיא 
 . "'וילך משה'הנחלקת ב 'נצבים

ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר 
ָ ֹאתֹו  .ֶאת ְּבִריִתי ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאן

ה ַהִשיָרה ְוָעְנתָ ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות 
ִּכי ֹלא ִתָשַכח ִמִפי  ַהֹזאת ְלָפָניו ְלֵעד

ַזְרעֹו ִּכי ָיַדְעִתי ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא 
ֹעֶׂשה ַהּיֹום ְּבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל  ָהָאֶרץ 

 .כא(-)יט ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבְעִתי
 אומר לעם:משה בהתאם לכך 

ֶכם ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת ָּכל ִזְקֵני ִׁשְבֵטי
ְוֹׁשְטֵריֶכם ַוֲאַדְּבָרה ְבָאְזֵניֶהם ֵאת 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת 

ִּכי ָיַדְעִתי ַאֲחֵרי  .ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ
מֹוִתי ִּכי ַהְׁשֵחת ַתְׁשִחתּון ְוַסְרֶתם ִמן 
ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת 

ִרית ַהָּיִמים ִּכי ֶאְתֶכם ָהָרָעה ְּבַאחֲ 
ְלַהְכִעיסֹו  ה'ַתֲעׂשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני 

ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְּבָאְזֵני ָּכל  .ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם
ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהִשיָרה ַהֹזאת 

ָמם  .ל(-)כח ַעד תֻּ
אלא שלעדות השירה מקדים משה עדות 

 עדות התורה: –אחרת 
ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ֹמֶׁשה ִלְכֹתב ֶאת ִּדְבֵרי 

ָמם ַוְיַצו  .ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַעל ֵסֶפר ַעד תֻּ
 ה'ֹמֶׁשה ֶאת ַהְלִוִּים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית 

ֵלאֹמר: ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה 
 ה'ְוַׂשְמֶתם ֹאתֹו ִמַצד ֲארֹון ְּבִרית 

ִּכי ָאֹנִכי  .ָך ְלֵעדְוָהָיה ָׁשם ּבְ ֱאֹלֵהיֶכם 
ָיַדְעִתי ֶאת ֶמְרְיָך ְוֶאת ָעְרְפָך ַהָקֶׁשה ֵהן 
ְּבעֹוֶדִּני ַחי ִעָמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם 

 כז(.-)כד ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי ה'ִעם 
נמצא שבנוסף לשירה גם התורה עתידה 
להיות עד בבני ישראל. יושם לב שבשתיהן 

תורה על הן דומה. נקטה התורה לשו
 ִּדְבֵרי ֶאת ִלְכֹתב ֹמֶׁשה ְּכַכּלֹות "ַוְיִהי :נאמר

ָמם ַעד ֵסֶפר ַעל ַהֹזאת ַהתֹוָרה " )כד(, וגם תֻּ
 שירה נאמר בסוף הפרשה: "ַוְיַדֵּברעל ה
 ִּדְבֵרי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְקַהל ָּכל ְּבָאְזֵני ֹמֶׁשה

ָמם ַעד ַהֹזאת ַהִשיָרה  " )ל(.תֻּ
בין עדותה של השירה לעדותה של מה 
 התורה?
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ָ  ִּכי שירה נאמר: "ְוָהָיהעל ה  ִתְמֶצאן
 ַהִשיָרה ְוָעְנָתה ְוָצרֹות ַרּבֹות ָרעֹות ֹאתוֹ 

. נמצא שהשירה (ְלֵעד" )כא ְלָפָניו ַהֹזאת
שתמצאנה אותו  לאחרתעיד בבני ישראל 

רעות רבות וצרות. יש חשש שעם בוא 
ֹלַהי -ַעל ִּכי ֵאין אֱ  ֲהֹלא" :הצרות יאמר העם

)יז(. השירה  "ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה
באה להעיד בעם שהצרות אינם ביטוי 

אלא  ןלעזיבת ה' את עמו חלילה, ואין ה
ְוָאֹנִכי ַהְסֵתר " :בבחינת הסתר פנים זמני

הסתר פנים  ;)יח( "ַאְסִתיר ָפַני ַּבּיֹום ַההּוא
בשירה. אפשר  שנצפה מראש כמפורט

לומר שהשירה היא בבחינת צידוק הדין 
של האומה בשעה שיבואו עליה רעות 

 רבות וצרות.
 ֵסֶפר ֵאת ָלֹקחַ " :לתורה נאמרבאשר 

 ְּבִרית ֲארֹון ִמַצד ֹאתוֹ  ְוַׂשְמֶתם ַהֶזה ַהתֹוָרה
 ָאֹנִכי ִּכי ְלֵעד. ְּבָך ָׁשם ְוָהָיה ֹלֵהיֶכם-אֱ   'ה

 ֵהן ַהָקֶׁשה ָעְרְפָך ְוֶאת ֶמְרְיָך ֶאת ָיַדְעִתי
 ִעם ֱהִיֶתם ַמְמִרים ַהּיֹום ִעָמֶכם ַחי ְּבעֹוֶדִּני

כז(. לא נזכרו -)כו "מֹוִתי ַאֲחֵרי ִּכי ְוַאף' ה
כאן רעות וצרות. נאמר כאן שעם ישראל 
עתיד להמרות את פי ה' לאחר מותו של 
משה, ואז תעיד בהם התורה. עדות התורה 

 החטא אבל לפני העונש. תבוא לאחר
והנה, מצאנו בספר מלכים ב' אירוע 
המתאים לעדות התורה כפי שחזה משה 

 בפרשתנו:
 ָׁשָפן ַעל ַהָגדֹול ַהֹּכֵהן ִחְלִקָּיהּו ַוֹּיאֶמר
' ה ְּבֵבית ָמָצאִתי ַהתֹוָרה ֵסֶפר ,ַהֹסֵפר

 ָׁשָפן ֶאל ַהֵסֶפר ֶאת ִחְלִקָּיה ַוִּיֵתן
 ַלֶמֶלְך ַהֹסֵפר ָׁשָפן ַוִּיְקָרֵאהּו... ַוַּיֵגד

 ַהֹּכֵהן ִחְלִקָּיה ִלי ָנַתן ֵסֶפר ֵלאֹמר
 ִּכְׁשֹמעַ  ַהֶמֶלְך. ַוְיִהי ִלְפֵני ָׁשָפן ַוִּיְקָרֵאהּו

 ַוִּיְקַרע ַהתֹוָרה ֵסֶפר ִּדְבֵרי ֶאת ַהֶמֶלְך
 ִחְלִקָּיה ֶאת ַהֶמֶלְך ְּבָגָדיו. ַוְיַצו ֶאת

 ְוֶאת ָׁשָפן ֶּבן ֲאִחיָקם ְוֶאת ֹּכֵהןהַ 
 ְוֵאת ַהֹסֵפר ָׁשָפן ְוֵאת ִמיָכָיה ֶּבן ַעְכּבֹור
 ִדְרׁשּו ְלכּו ֵלאֹמר.  ַהֶמֶלְך ֶעֶבד ֲעָׂשָיה

 ָּכל ּוְבַעד ָהָעם ּוְבַעד ַּבֲעִדי' ה ֶאת
 ִּכי ַהֶזה ַהִּנְמָצא ַהֵסֶפר ִּדְבֵרי ַעל ְיהּוָדה
 ָבנּו ִנְצָתה ִהיא ֲאֶׁשר' ה ֲחַמת ְגדֹוָלה

 ִּדְבֵרי ַעל ֲאֹבֵתינּו ָׁשְמעּו ֹלא ֲאֶׁשר ַעל
 ָעֵלינּו ַהָּכתּוב ְּכָכל ַלֲעׂשֹות ַהֶזה ַהֵסֶפר
 . יג(-)כב:ח

המלך שעליו מדובר כאן הוא המלך 
יאשיהו. יאשיהו הומלך בגיל שמונה. לפניו 
מלך אביו, אמון, שנתיים, ועליו נאמר: 

 ְמַנֶשה ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר' ה ְּבֵעיֵני ָהַרע ַוַּיַעׂש"
כ(. לפני אמון מלך אביו, :כא ָאִביו" )מל"ב

מנשה, חמשים וחמש שנה, וגם עליו נאמר 
ב(. הכתוב שם:" )ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה'"

מפרט רשימה ארוכה של חטאים שעשה 
מנשה ובראשם עבודה זרה ושפיכות 

למשך  אם כן, העם עזב את התורהדמים. 
 .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:

' ה ֶאל ָׁשב ֲאֶׁשר ֶמֶלְך ְלָפָניו ָהָיה ֹלא "ְוָכֹמהּו
 ְּכֹכל ְמֹאדוֹ  ּוְבָכל ַנְפׁשוֹ  ּוְבָכל ְלָבבוֹ  ְּבָכל

 ָּכֹמהּו" )מל"ב ָקם ֹלא ְוַאֲחָריו ֹמֶׁשה תֹוַרת
 כב(. :כג

הרי לנו קיום מדויק של דברי משה: 
ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ְוַׂשְמֶתם ֹאתֹו "

ָׁשם ְּבָך  ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְוָהָיה ִמַצד ֲארֹון ְּבִרית
משה צופה שתבוא תקופה  2".ְלֵעד

ותיפסק, חלילה, העברת התורה מאב לבן 
ט לחלוטין. משום כך מצווה משה כמע

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 

 ;השירה , ולכך נועדהיאבד את אמונתו בה'
שהם הוזהרו מראש ולהזכירם בהם  להעיד

 עלולות לבוא.שצרות אלו 
כללו של דבר, עדות התורה היא 
בבחינת התראה לפני ביצוע גזר הדין, 

 עדות השירה היא בבחינת צידוק הדין.ו
* 

יש לשים לב שעל עדות השירה ציווה ה' 
את משה, אבל על עדות התורה ציווה 

ללא ציווי מוקדם של ה'. את העם משה 
נראה, שלאחר שציווה ה' את משה על 

התעורר משה להוסיף את  עדות השירה,
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 

                                                      
 .לכתוב זה צ הופמן"רדבפירושו של  ורא 2
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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 

עדות התורה לא באה  ,השירה. ומכל מקום
נם. תשובת יאשיהו שבאה בעקבותיה יח

את מצב העם וריככה תיקנה במידה רבה 
 יםקשיהבאופן משמעותי את החורבן ואת 

רת הגלות. היא שאפשרה לעם לקבל יגזב
אחר כך את עדות השירה ולהצדיק עליהם 
את הדין, והיא גם שאפשרה לימים את 

 .התיקון והחזרה לארץ
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