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רדת חופמן
ה .שירת משה

(ל א,

יד-לב ,מ ז).

עצם השירה של משה רבינו (לא ,א-מג) מסוגרת בדברי פתיחה ודברי
כיום ,כדרך שמצינו גם בנאום הברית (למעלה כז,ט-י בפירושנו) .הפתיחה
,לא,יד--ל) מודיעה לנו בעיקר את מטרת השירה,ויש בה עוד כמה דברים
שיש להם קשר עמה .הסיום (לב ,מזי-מז) כולל כמה דברי מוסר הקשורים
בשירה.

א) דברי פתיחה לשירה
השי"ת צוה למשה ,היות ויום מיתתו התקרב ,לבוא עם יהושע אל
אהל מועד ,ושם ימנה השי"ת את יהושע כממלא מקומו של משה משה
ייהושע הולכים לאהל מועד (פסוקיד) .שם נתגלה השי"ת בעמוד ענן שעמד
בפתח האהל (פסוק סו) .השי"ת מודיע למשה רבינו ע"ה ,שאחרי מותו
יעבוד העםאלהים אחריםויפר אתברית ה' (פסוק מז) .הוא יקבל את עששו,
_רעות רבות וצרות" ,ויהא סבור שכבר אין אלקיו בקרבו ,אבל באמת לא
באו עליו הצרות אלא מפני שעזבו את השי"ת ומפני שעבדו לעבורה זרה
(הפסוקיםיז-יח) .על כן צוה השי"ת לכתוב את השירה הזאת (שבפרק לב),
וללמדה אתבני ישראל,כדי שבאותה התקופה ,בה תתקיים נבואה וו ,ההא
לעדות בישראל (הפסוקים יט-וכא) .משה רבינו ע"ה כתב את השירהולימיה
אתבניישראל (פסוק כב) .השי"תמינה אתיהושע לתפקידווהבסיחושיביא
את ישראל לארץישראל (פסוקכג) .אחרי שכתב משה אתכל התורה (יחדעם
השירה) ,צוהללוים נושאי ארון הברית,להניה את התורה בצד ארון הברית,
כעדות בישראל ,שהמראתם בה' כבר ידועה למשה מתוך נסיון (הפסוקים
כד-כו).עודצוהלהקהיל אתזקני השבטיםוהשוטרים,כדי לומרבפניהם את
הדברים הבאים ,בהתחשב עם זה שישחיתו דרכם בעתיד ותקרה אותם רעה
זל כך (הפסוקים כז--ירט) ,אחרי בן אמר משה רבינו ע"ה את השירה
דלהלן (פסוקל).

י
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יד-ט:1

י אל משה הן קרבוימיך
תאמרי

למית קרא את יתרשע והתיצבו באהל מועד ואצות תלך
משה ויהושעויתיצבו באהל מוער .וירא ה' באהל בעמוד
ענןויעמור עמור הענןעל סתת האהל,

בבמדבר בז,ית והלאה צוה השי"ת למשה ,אחרי שהוריע לו שהואקריב

למות ,שימנה את יהושע לתפקידו בנוכחות אלעזר הכהו וכל העדה .וכן עשה
משה (שם מסוק כב ההלאה) .גם למעלה ג ,כח צוה השי"ת את משה" :וצו את
ההושע וחזקהו ואמצהו" .עכשו רצה השי"ת בעצמו למנות את יהושע לתפקידו
יאמץ את לבו לכך -- .קרבו ימיך למות .רש" בבראשית מ 4כס
הביא (מבושמנית רבה) ,שכל מי שלא הגיעוימיו לימי אבותע נאמרה בו
קריבה למוח .פשוטו של מקרא הוא ,שכל מקום שההולך למות יש לועדיין
לצוותדברים נחוצים ,נאמרה בו קריבה למות.אין כל מקום לראותביטוי זה
כאפייני למקור מסויים ,כדעת המבקרים ,שהרי מצאנו אותו גם אצל דח-
(מלכים א ב ,א) -- .והתיצבו באהל בבמדבר יא ,כד צוה הסה"ת
שהזפקים יעמדו סביב לאהל מועד; באן נראה שיהושע עמד עלידו של משה
רבינו באהל מועד .אמנם דון יצחק אברבנאל מפרש ,שיהושע לא עמד על
ידו של משהרבינו בשעה שאמר הקב"ה למשה את הדברים דלהלן (הפסוקיט
טז והלאה)1 - .אצונו .כלומר אמנה אותו לנגיד ומצוה ,וכן הוא
בבמדבר בז ,יט ,כמו שמואל איג,יד כה ,ל ,שמואל ב ז,יאו ו,כא.אולי
היתה הכוונה שיהושע יתמלא רוח חכמה עכשו ,בשעה שהשיית דבר עם משה
(לד ,ט) ,ויקבל מקצתזיוו של משה ,כדרך שאירע לשבעים הזקנים ,שבשעה
ז;
שדברהשי"ת עם משה נחהעליהם מקצתמן הרוח שעל משה (במדבריא,י
כה) .על כן היה דבר השי"ת כאן תחילה אל משה ורק אחרי כן אל יהושע
(פסוק כג).

י

ויע מוד ...פתח האהל .וכן בבמדבר יב ,ה .כתב הרמב=ז כאן:
"והנה כבוד ה' נראה בענן ,והטעםבי רצה לדבר עם משה שישמע יהושע
ושם יצוה את יהושע
והנה למשה נאמר (שמות בה ,כב) :ונועדתי

עצמני

לך שםודברתי אתך מעל הכפורת 1אבליהושע לאהיה במעלה ההיא ,ואסור
היה ליכנס באהל כלל" .כלומר ,ועל כן עמד הענן אשר בו הכביד על פתח
האהל .השוה נם דברי דון יצחק אברבנאל.

י

דבר ם לא

תקי

לדעת רש"י והרמב" 1וכל המפרשים קלנה האהל המכר כאן רבבסדבר
יא חב,הרא המשכן המכר בשמותכהוהלאה .מה שנאמר בשמותלג,ז שהאהל
י לא
עמד מחרץ למחנה ,לא נאמר אלאלגבי אהל מרעד זמנת ולדעתו שלודי
התקיים אלא משירד משה רבינו מהרסיני עד שעה שהוקם המשכן באחד
בניסן (שמות מ,יז).
אבל מצינומי שחולק על זה ,חבוא רבי שמעון בן יוחאי ,הובא בספרי
זוטא לבמדבר יח,ד.וזו לשונו" :הא למדנו שהןשני אהלות ,אהל העבודות
ואהל הדברות (כלומר דברות הקב"ה אל משה)" .מצינו כמה מדרשים
המסכימים עם דעה זאת (השוה את הציטטות אצל הורביץ ,ספרי ,עמוד
 .)257המאריך ביותר בזה ,הוא מדרש אספה ,שהובא ב,,ילקוט שמעוני"
חלק א רמז תשלז .וזו לשמו" :ויעמד אותם סביבות האהל (במדבר י.8
כד) ,באהל הדברות שהוא חוץ מן המחנה .שני אהלים עשו ,אהל העבודה
ואהל הדברות ,וכמדתהפנימי כך היה החיצון ,והלויםהיו משמשק זה וזה
בעגלות ,שנאמר ושמרו את משמרתי ואת משמרת אהל מועד לכל עבודת
הקחיש*),שניאהלים עשו,וכן ארכו שלשים אמה על רוחב עשרכפנימי ,שכו
אתה מוצא ויאסוף שבעים איש מזקני  ovnויעמד אותם סביבות האהל
העמידם שלשים בצפון ושלשים בדרום ועשרה במזרח ומשה כנגדן במערב
וואחד) נוכל אחד] היה עומד בתוך אמה* .עד כאן לשון המדרש .אמנם
אין לפרש בכוונת המ.:רש שלא דבר השיות עב משה אלא באהל החיציך
להד ,שהרי מקרא מלא דבר הכתוב בשמות כה ,כב ועוד פסוקים,המורים ע4
ההיפך .ודאיאין כוונתו אלא לומר ,שהאהל ההוא היה מיוחד לדברות לבד..
בעוד שהאהל הפניכי היה מיועד בעיקרו כאהל העבודות ,אבל עם כל זאונ
דבר שם השי"ת עם משה ,ולא היה רשאי להכנס לשם אלא משה (כמר
שכיזב הרמב"ן).לפי זהיש לנו לואר ,שבפרשה שלנו מדובר באהל הדברות.

אין כאן המקום להרחיב אתהדיבור על המחלוקה הזאתבנוגעלשניאהלי
המועד הנזכרים בתורה ,ולא רצינו אלא להצביע כאן על השיטה הזאת של

המדרשים ,שלא הובאה בדברי המפרשים.
 -*) אין פסוק כזה .ואולי יש
לבמדבר יח ,ד ,כמו שהוא בספרי זומא.

כאן מעוה סופר והכיינה "במדגר ג ,1 .או א~-
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ה9ס1קיס טז--יח :מאמר הן אל משה הנך ?~כב עם
אבותיך וקם העם הזה חנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר
הש בא 'סמה כקרבוועיני והפר אתבריתייטר כרתי
אתו .וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני
מהםוהיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמרביום
ההוא הלא עלכיאין אלקיבקרבימצאוני הרעות האלה.
ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר
עשה כי פנה אל אלהים אחרים.
ויאמר וגו' .לפני מינויו של יהושע מדבר השי"ת בנוכחותו של
יהושע את הדברים האלה אל משה ,מפני שמכללם משמע שהחוב מוסל על
המנהיג העתיד למנוע בכל עוז את עזיבת ה' ולהשתדל בכל כחולקיים את
העם בנאמנותו כלפי השי"ת ותורתו ,כמו שעלה הדבר באמת בירי יהושע
בלימיחייו ועוד לימי הזקנים שלאחריו (יהושע כד ,לא שופטים ב ,ז).
 שוכ ב ע ם אבו תיך .שם נרדף עם "מת" ,בין אם המת נקבר אצלאבותיו ובין לא (השוה רש"י לבראשית מז ,ל) - .וקם וגו' .לשון
התעוררות לקראת הדבר .ביומא נב אמרו חכמינו ז"ל ,שזה אחד מחמשת
המקראותשאין להם הכרע ,כלומרשאין הכרעה בדבר אםיש לצרף אתהתיבה
למשפט הקודם או למשפט שלאחריו .בסנהדרין צ ,ב אמרו ,שמכאן לתחיית
"מתים מל התורה,כיון שמצרפים תיבת וקם לרישא דקרא,היינו "הנך שוכב
עם אבותיך וקם" ,כלומר ותקום .השוה את פירושו של רש"ר הירש לפסוק
לא ,המסביר איך כלול בגילוי עתידם של ישראל המ,תחיל בפסוק טז רמז
לתחיית המתים .בנוגע לחמשת המקראות שאין להם הכרע יש גירסאות
שונות בירושלמי ובמדרשים שונים ,השוה דבריו של רבי ידידיה שלמה
מנוראי ב,,מנחת שי" כאל- .וזנה וגו /חוסר הנאמנות של ישראל לשי"ת
מושווה לרוב עם זנות .השוה הושע ג ,א ועוד - .אלהי נכר הארץ.
לרמב"ן אותם אלהים אחרים מכונים נכרים בארץ ישראל,כי השגחת השי"ת
נתונה לארץזו במיוחד (יא ,יב) ,ועלכן הוא נקרא "אלקי הארץ" (מלכים ב
יז ,כו) ו"אלקי ירושלים" (דברי הימים ב לב ,יט) .גם הארץ נקראת "ארץ
ה'" (הושע ט ,ג) מטעם זה .השוה את ההסברה הארובה על כך בפירוש
הרמב"ן לויקרא יח ,כה - .א ש ר הוא בא ש מה .עיקר כניסתן של

י

דברים לא

תקפם

ישראל לארץהיא על מנת לגרש אתהאומותהעובדותעבודהזרה (תקרא כ,

כב והלאה) - .ב קרבג לדברי הראב"ע והרסוקתיבה זאתמתייחסת אל
הארץ,כי מצינו לפעמים ש"או*ו" משמש בלשה זכר ,כגת בראשיתיג ,ה
 ועזבנק כג ג  .--והפר את בריתא פשק כן"ציה ט,יג-
הקראכג טג
ביום ההוא .כלהג באחצ זם -- 4ועזבתים .כוה כמד כות
כשם שהם שבו %ת ה /ע
יעעב שתם ורב --והסתרתי
י
נ
פ
כלמר אסלק אתהשגחתי המעחדת.הויזה ההשך מ"ופמתי אצם" (רקרא
כג ט) ,השהו אתפעיעי 'שב  --והיה לאכול ,כלאר הםיכלו אותר
 4סג  --רעות רבות וצרוב המלש
וחתה את וחקי
לפחן "צחא' כשם זעה ובהםחים מעה אבל יתו נרום תרי הם
 aprצי אלעחע ,ה טרש "צחת" כתתו ~רטתן כלאר ולא
רבות בכמווע וגם מצירות מאג באיכותן .השוה למעלה כח ,נטm1D. :
וכןפירשובתלמרר.הגיגה ה,א - .הלא על כי וגר.
גדולותתסמנותיי
השםיטעןכלפי מעלה שלאקיים השישת הבסחתו ח"ו (ז ,כא) .כן פירשו
שך*ל ורש"רהירש .אבללאמיתו שלדבר לאפנההשי"תמישראל אלאספני
וכישראלפנו ממנא ה"רעות" באועליהם בשביל ה"רעה" שהם עשג השי"ת
מסתור פנעמינו מקאם הבטחת "אניתי"ליכמש,כיח ששיאל ם הם
*אנה חלאלהים אחרקמש.

היית

*חיה

יק

הפס 91ים 'פ -כא :ועתח 5ת5ו ל5ם אתהשיי
ה הזחת
ולמדה את25י"טיחלשיפההפיהםלמעןתהיהליהשירה
55מ התיחל5 .יאייאש אל האימה אשף
הזאת
ל
על
יאמותיו ז5ת חל5וכבהט וארל הטבעודשון ופנה
נשו5עתי
אלאלהיםאחרים ועברוםונאצוני והפר אתבריתחווהיה
5י תמצאן אותו רעות רתות וצרות וענתה השירה הזאת
לפניולעד5י לא תע51חמפיזרעו5יידעתי אתיצרו אשר
הוא עחשההיום תטרם אביאנו אל הארץ אשר נשתעתה
כתב 1לכם .הראב"ע מפרש שמצוה זאת מוטלת על כל אחד מישראל,
כלמבין לכתוב .אבל הרפב' 1רוצה לוסר ש"על דרך הפשט למשה רהושש

תקע

דברים לא

שניהם יצוה שיכתבוה,כי השי"ת רצה לישות יהושע נביאובחיי משה".
אם כן משההיה עיקר בדבר זה ,על כן אמר הכתוב "ויכתוב משהי (פסוק
כב) - .א ת ה שי ר ה הזאונ רבותינו למדו מכאן בתלמהר סנהדרין
כא ,ב ,שמצהר על כל אחד מישראל לכתוב לו ספר תורה .וכן פסקו כל
הפוסקים .וזו לשון הרמבשם (הלכות ספר תורה פרק ז ,הלכה א)" :מצות
עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו ,שנאמר :ועתה
כתבו לכם את השירה ,כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה זהלפישאיך
כותבין את התורה פרשיותפרשיות .ואףעלפישהניחולואבותיו ספרתורה
מצחה לכתוב משלו" .אמנםכיון שלמעלה פסוק ס כבר באמר שמשה רבינו
כתב את התורה ,משמע גם שכאן צוה השי"ת להוסיף אל התורה הכתובה
כבר עוד את השירה הזאת .וכן מה שנאמר להלן בפסוק כב ,גם כן פירושו
שמשה הוסיף את השירה אל התורה .אלא מפני שנאמר כאן "כתבו" בלשון
רבים ,דרשורבותינוחכמי התלמוד ,שמצות הכתיבה לא נאמרה למשהרבינר
לבדו ,אלא לכל ישראל,כי יהושצ בתור ממלא מקומו של משה הוא גם
נציג העם .אבל אין לומר שלא נתחייבו ישראל לכתוב אלא את השירה
לבד .תפקיד השירה הוא להיות לעד בבני ישראל ,ולהלן בפסוק כו מוכת
שכל התורה כולה היא עד ,יחד עם השירה ,ואם כן צריך לומר שהתורה
והשירה הם דבר אחד ,ואין לכתוב אחד בלי השני - .שימה בפיהם.
כלומר תהא שגורה בפיהם בעל פה.
כי אביאנו .כאן מפרש הכתוב מתי הוא הזמן שהשירה תהא עד
בבני ישראל ומה היא העדות שתעיד .הכתוב מתאר בקצרה את המצב
שיביא אתישראללידיעזיבת ה /הארץ הטובה שהיא זבת חלב ודבש ,שמתוך
כך על נקלה נמשך האדם אחרי תאוותיו" ,ואכל ושבע ודשן".הרי אלה הם
הדברים שהשירה מפרטת אותם יותר באורך (השוה לב ,יב-טו) - .ופנ ה
 .השוה דברי השירה לב ,טו--יח .כמו שבויקרא כו,
אל ...א ת בריתי
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יד והלאה מתאר הכתוב את עזיבת ה' ותורתו
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פונים הם אל אלהים אחרים,ועדיין אינםעוזבים לגמרי
אחרי כן "ונאצוני" ,הם עוזבים את מצוות התורה ,ויש בזה ניאוץ כלפי
מעלה לבסוף הם עוזבים את השי"ת לגמרי (השוה את פירושנו לויקרא
כו ,טו).
והיה כי ...צרות כמו למע* פסק ט -- .וענתה  ,..לעד.
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תקעא

כאן לא נאמר "לעדה',כרגיל אצל שם דברממיןנקיבה (בראשית לא ,נב),

כי השירה מעידה על המאורעות העתידים בדברים ברורים נחשבת כעדות
גמורה ,והרי זו לשת עדות (השוה את פירושנו למעלה יט ,סז--כא)- .
כי לא ת שכח מפי זרעה הרי זה מאמר מוסגר ,ומה שנאמר בסוף
"כי ידעתי ,4היא העדות שהשירה מעידה עליו ,כלומר השירה מעידה
שהשיית ידע את יצרם מהיום ,לפני שהביאם לארץ- .יצרה כמו "יצר
לבף,דהיינו מה שלבויוצר.יפה אמר רש"רהירש" :היעוד "כי לא תשבח
מפי זרע 41מבטיח שלעולם לאיגיע ישראל לאבדן תפקידו לגמרי ,לשכחה
מוחלטת של שליחותו ,אלא ישארו עד אחרית הימים עם התורה
וישאר בתוכו תמיד עקרון רוחני שמור ע4י השי"ת ,שמתוכו תופעל תדיר
ההיאהוהרוחנית" .מכאןאנומביניםמפני מה הקפידה התורה בלכך שהשירה
תעיד שהשי"ת ידע מתחילה שישראליעזבו את התורה ,אף לפני שהביאם
אלהארץ.כיון שאף פיכן נתן לישראל את הארץ שנשבע לאבותיהם,הרי
יוכלו לראות בזה הבטחה ,שבסופו של דברישובו לעלות מנפילתםותתקיים
גם ההבטחה לעתיד שנאמרה בסוף השירה (לא ,לו--מג) .השוה גם ישעיה
מהדוהלאה.
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כב :וינתוב כהגה את השירה הזאת ביום ההוא
מלמרה אתבניישראל.

כבר כתבו כמה מן המפרשים ,שדבר זה לא עשה משה אלא יותר
מאוחר ,אחר שצוה השי"ת אתיהושע בפסוקכג .אלא שהסמיך הכתוב כתיבת
התורה עלידי משהלצווי השי"ת לכתוב את התורה.ויש לנו לתת עוד טעם
מפני מה לא איחר הכתוב את הפסוק הזה עד לפני פסוק כד ,המדבר על
כתיבתכלהתורהעלידימשה.כוונתהכתוב לחלקביןכתיבתהתורה לכתיבת
השירה .לפני שנכתבה התורה לימד משה רבינו אותה לישראל בעל פה.
בכמה מקומות הזכיר משה רבינו את לימו
ד התורה ,השוה למשל ד ,א1
ה 1ה ,או ו,א.אחריהלימוד באההכתיבה (לא,ט) .לאכןהשירה,שתהילה
כתבה משה ואחריכן לימדה אתבני ישראל ,שכן צוהו השי"ת (פסוקים).
התורה מיועדת לסמירה קפדנית ולביצוע מעשי מידי .בכך העיקר הוא
הלמוד וההוראה שבעלפה .אלא שצוה השי"ת גם לכותבה,כדי שלא תשתכח

תקעב
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מהדורות הבאים ,בעוד שבשביל הדור הנוכחי וגם בשביל הדור הסמוךהית
די בלימוד בעל פה .לא כן השירה .עיקר תפקידה היה לעתיד ,להיות לעד

בשם ה' ,כאשר יארעו המאורעות הרעים .על כן היתה כתיבתה עיקר .אלא
שצוה השן'תגם ללמדה בעל פה,כדי להתרות בעםולמנוע את הרע שבעתיד
עד כמה שאפשר.

פפ 1ק כג :ויש אתיהושע בן נץויאמר חזק ואמץ8י
אתתתביא אתבני ישראל אל הארץ אשר כשכעת* להם
ואנכיאהיהעמך.

1יצה הראב"ע מפרש ,שבפסוק זה משההוא נושא המשפט ,כמו בפסוק
הקורם ,אלא שהוא מדבר בשם ה' בלשת שמשהת דבר ,כמו למעלהיא,יה
והלאה .אבל מוסב לפרש כדברי הרמג"ן ,שנושא המשפט הוא דף,כי פסוק
כג הוא המשך לפסוק כא ,ופסוק כב אינו אלא מאמר מוסגר*) - .ג*
אתה תביא .השוה את פירושנו למעלה לפסוקז - .אשר נשבעתי
להם .לשון קצרה ,במקום "אשרנשבעתי לאבותם לתת להם" שנאמר למעלה
בפסוקו1 - .אנכי אהיה ע מך .אותה הבטחה הבטיח השי"ת לסשה
רבינוע"ה בתהילתשליחותו (שמותג,יב).

הפסוקים :כד--כז :תהי שכלח? וששח לכתום את,דברי
הוערה הזאתעלצפרעד fbelnויצווששה אתהלתםנושאי
ארוןבריתה' לאמר* לקוח את ספר התורה הזה הצמתם
אותו מצד ארון כרית ה' אלקיכםוהיה שם כךלעד.סי
אנכיידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הןבעודניהי
עמכםהיום ממריםהייתם עםה' ואף כ*אחרימותי.
כאן מדובר בסיום כל התורה כולה יחד עם השירה ,ולדברי הראב"צ
וספורנו אף עט פרשתוגאתהברכה ,הרמב"ן מפרש ,שמתחילה כתב משה את
*) אמד המעתיק :הרב המחבר בתרגומוהגרסני נאן מתרגם"ויצגי
וכמו והסביר למעלה בפסוק הה

מינוי

לשי

תקענ

דברים לא

התורה כמו שנאמר בפסוק ט ,ומסר אותה לכהנים,בלי צחי מיחתר היכן
להניחה.אחריכן צוה השי"ת את משה לכתוב את השירה ,וללמדה אתבני
ישראל ,והואקיים אותה מצוהמיד .הואהוסיף גם את השירה לתורה,אחרי
שלימד אותהליחידים מכל שבט ושבט .הוא צוה לכהנים לשים את התוהת
שנוספה בה כעת גם השירה ,בצד ארון הברית ,כדי שתהא שם לעד .עול
אמר משה לכהנים,שיקהילואליו את כלזקניהשבטים ואת השוטרים ועמהם
את כל העם (פסוק ל),כדישיעיד בהם את השמים ואתהארץ.הכהנים עשו
כן ומשה אמר את השירה לפני קהל גדול .אחרי כן צוה השי"ת את משה
לעלות אל הר העברים .אחרי כן בירך משה את העם (פרק לג) ,כתב את
הברכה ההיא בסוף התורה ,שנתן לכהנים ,ורק אחרי כןקיימוהכהנים את
המצווהלהניה את התורה בצדארוןהברית .הרמב*ןאינומזכיר שמשה כתב
גם "ויעל משה" .כעי הנראה הוא מסכים בזה  09הראב*ע (השוה להלן

בפירושנו לד ,א*).
את הל1ים .לדעת חראבוע והרמב*ן מתכוון הבחוב כאן לאוסם
הלוים שנזכרו למעלה (בפסוק ט) ,דהיינו הכהנים ,שהרי הלוים לא היו
רשאים לנגוע בארון (במדבר ד ,סו) .השוה את פירושנו לתעלה כז ,טיש
 לקו ת מקור במקום צמה כמו למעלה טה ב - .מצד ארון 1ג71בבבא בחראיד,אנחלקורבותינוהיכןהונחההתורה.לסברירבימאירהיתה
מונחת בתוך הארון לדברירבייהודה סבהוץ על דףבולט.לדברי תרגום
יונתןהניחו את התורה בקופסה מן הצה גם בשמואל א ה ח 1יא סגנזכה
ארגז שמצדארוןהבריח - .וה ה שם בך לעד .ישלעיין אםהכוונה
לאותה עדות שלהשירה (כנזכר בפסוק כא) ,או שמאהכוונה שהתורה תהב
עדות נוספת נגד ישראל אם יעזבו את מצוותיה ויביאולידי חרת אף ה:
במלכיםב כב,יג טז ,משמעיותר כסבראהשניה.
אנכ ידעת ק משה רבינו מדבר באן מתוך הנסיות השוה למעלת
 .השוה שמואל א כג,ג 1יחזקאל
ט,ו והלאה- .ואף כי אחרי מותי
טהה 1משלייא,לא.השוה אתהעשרה קלוחומר שבמקראהמגוייםבבראשית
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רבה פרשה צב,סימןז.
ש)

לצערנו לא נדפס הפירוש לפרק זה (המליד).

י

תקעך

דברים לא

ה~סזקים כח--ל :הקחתו אלי את כל זקני שבטיכם
המשריכםואדברהבאזניהם אתהדברים האלהואעירה בם
את השמים ואת הארץ.כיידעתי אחרימותיכי השחת
תשחיתון וסרתם מן הררך אשר צויתי אתכם וקראת
אתכם הרעה באחרית הימיםכי תעשו את הרעבעיני
ה' להכעיסו במעשהידיכם .וידבר כהרה באזני כל קהל
ישראל את דברי השירה האת עד תומם.

נ  --ואיידה

זקני שבטיכם ושוטריכם .השה כב
הארן השוה את פיטמו למעלה ה כה  --אחרי שתה הא קמעת
הזמן של ההשחתה שנאמרה ב"השחת תשתיתון" ,והקדימה הכתוב ,והעבירה
ממשפם הנושא למשפט הראשי ,כדרך שמצינו למעלה יג ,ינ עיק שם
בפירושנו - .ת שחיתון .כלומר עשיית צורות עבודה זרה ,כמו 71סי.
 וסרתם מן הדרך .כמו שבאמרבעשייתהעגל (ט,יב) -.וקראת.גק  - .74באחרית הימים( .ד ,ל) .בתקופה מאוחרת ,כאשר ינסה
דעי --.כי תעשו  ...להכעיסן במולמלההמ --.במצשה
ידיכן הםציותעביה זרח ח כג
את דברי השירה .וק נקראת השירה למעלה בפסה כח" :הדבתם
האלהת לעומת הפסקיםיט תב ,ששם נקראת "השירה הזאתן בפסקיםיט
וכב מדבר הכתוב על השירה הכתובה ,על כן מספיק הביטוי "שירה* ,אבל
בשעת דיבור השירה משמשת הלשון "דברי השירי או "הדברים'; וכן
להלן לב ,מד--מו .וכן מצינו בשמואל ב (כב ,א)" :תדבר דוד  ".את
דברי השירה*.
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