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 בימי   חייו   האחרונים   עומד   משה   לעיני   כל   ישראל,   מדבר   איתם   ומוסר   להם   את   דברי   הסיום   שלו.

 למרות   שהוא   ידוע   כנאומו   האחרון   של   משה,   ספר   דברים   אינו   רק   נאום   ודברי   פרידה.   החומש   האחרון

יל ב    הֹוִא֣ ֶרץ   מֹוָא֑ ן   ְּבֶא֣ ֶבר   ַהַּיְרֵּד֖  בתורה   הוא   למעשה   אבן   היסוד   של   המסורת   הפרשנית   היהודית:     "ְּבֵע֥

ר "   (דברים   א,   ה'). את   ֵלאֹמֽ ֹ֖ ה   ַהּז ר   ֶאת־ַהּתֹוָר֥ ה   ֵּבֵא֛  ֹמֶׁש֔

 

 מהם   עקרונות   הביאור   שעולים   מדבריו   של   משה?   כיצד   הוא   מפרש   ודורש   את   התורה?   מה   מלמדים

 הפסוקים   על   אודות   המעשה   הפרשני,   וכיצד   מוגדר   פרויקט   ביאור   התורה   על   ידי   הפרשן   הראשון   -

 הלא   הוא   משה?

 

 

 1.   להביא   את   העבר   אל   ההווה:   פרשנות   כחזרה

 הפרקים   הראשונים   של   ספר   דברים,   וכפי   שנראה   פסוקיו   ופרקיו   של   הספר   כולו,   מלאים   באירועים

 אשר   תוארו   זה   מכבר   במקרא   בספרים   קודמים.   כך,   ישנו   בספר   מרכיב   משמעותי   ביותר   של   חזרה.

 למרות   זאת,   מתוארים   האירועים   לעתים   קרובות   בפרטי   פרטים,   ולא   כפי   שאולי   היינו   מצפים   ממידע

 המובא   אלינו   בפעם   השנייה   -   תוך   השמטת   פרטים   שהם   לכאורה   ידועים.   העובדה   שזו   חזרה   איננה

 מהווה   מניעה   לדיווח   מפורט,   לסקירה   רחבה   ולהיזכרות   מדוקדקת   תוך   עמידה   חוזרת   על   נסיבות,
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 מרכיבים   ובפרטי   פרטים.   כך   ניכר   כי   נקודת   המוצא   לביאורו   של   משה,   כמו   גם   גבולות   הביאור,   הם

ר: את   ֵלאֹמֽ ֹ֖ ה    ַהּז ר    ֶאת־ַהּתֹוָר֥ ה   ֵּבֵא֛ יל   ֹמֶׁש֔  התורה   עצמה   -      ועוגן   זה   ניצב   ככזה   באופן   מודע   ומוצהר:   "הֹוִא֣

ר..."   (דברים   א,   ה'   –   ו'). ב   ֵלאֹמ֑ ינּו   ְּבֹחֵר֣ ר   ֵאֵל֖ ינּו   ִּדֶּב֥  ה'   ֱא�ֵה֛

 

ינּו".      בחזרה   יש   ממד ר    ֵאֵל֖ ינּו    ִּדֶּב֥  אם   כן,   אנו   למדים   כי   המעשה   הפרשני   מתאפיין   בחזרה:   "ה'   ֱא�ֵה֛

 בסיסי   של   וידוי,   יישור   קו,   יצירת   נקודת   מוצא   משותפת.   משה   חוזר   על   אירועים   וחוקים   שנמסרו   זה

 מכבר   –   ולשון   העבר   בפסוקים   מעידה   על   תודעת   החזרה:

 
 שם,   א'   –   י"ט

ם   ָּבֵע֥ת ר    ֲאֵלֶכ֔ ם...    ָוֹאַמ֣ ה:   ְּפ֣נּו׀   ּוְס֣עּו   ָלֶכ֗ ר   ַהֶּזֽ ֶבת   ָּבָה֥ ר   ַרב־ָלֶכ֥ם   ֶׁש֖ ב   ֵלאֹמ֑ ינּו   ְּבֹחֵר֣ ר    ֵאֵל֖ ינּו    ִּדֶּב֥  "ה'   ֱא�ֵה֛

ים   ְלִׁשְבֵטיֶכ֑ם ים   ִויֻדִע֖ ים   ּוְנֹבִנ֛ ים   ֲחָכִמ֧ ֶכם   ֲאָנִׁש֨ ם:...   ָה֣בּו   ָל֠ ת   ֶאְתֶכֽ י   ְׂשֵא֥ ל   ְלַבִּד֖ ר   לֹא־אּוַכ֥ וא   ֵלאֹמ֑  ַהִה֖

ם   ... ְפֵטיֶכ֔ ְרּתָ   ַלֲעֽׂשֹות:...    ָוֲאַצֶּוה֙    ֶאת־ֹׁש֣ ר   ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ אְמ֔רּו   ֽטֹוב־ַהָּדָב֥ ֹ֣ י   ַוּת ַּתֲע֖נּו    ֹאִת֑ ם:    ַוֽ ם   ְּבָראֵׁשיֶכֽ  ַוֲאִׂשיֵמ֖

ר...". ת   ָּכל־ַהִּמְדָּב֣ ֶל�    ֵא֣ ב    ַוֵּנ֡ ע    ֵמֹחֵר֗  ַוִּנַּס֣

 

  שוב   ושוב   חוזר   הפועל   בתצורת   עבר.

 

 פרשנים   תנאיים,   מתקופת   המשנה,   עסוקים   במרכיב   החזרה   ומציעים   שמשה   לא   היה   עסוק   בו   רק   באופן

 אישי   אלא   עירב   בו   את   העם   כולו:

 
  ספרי   דברים   פרשת   דברים   פיסקא   ד

 "באר   את   התורה   הזאת   לאמר"   -   אמר   להם:   כבר   אני   סמוך   למיתה   מי   ששמע   פסוק   אחד   ושכחו

 יבוא   וישננו,   פרשה   אחת   ושכחה   יבוא   וישננה,   פרק   אחד   ושכחו   יבא   וישננו,   הלכה   אחת   ושכחה

 יבא   וישננה,   לכך   נאמר   "באר   את   התורה   הזאת   לאמר."

 

 לפי   המדרש,   מעשה   הביאור   של   משה   מתחיל   בהצעה   לכל   מי   שהתורה   איננה   שגורה   בפיו   לבוא   לוודא,

 להיזכר   ולשנן.   התנאים   בפירושם   מרחיבים   את   מרכיב   החזרה   בביאורו   של   משה   לא   רק   על   מעבר
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 למשה   עצמו,   אלא   גם   אל   מעבר   לאירועים   ולחוקים   שבתורה   שבכתב,   כך   שמרכיב   החזרה   יכלול   גם

 את   התורה   שבעל   פה.

 
 ספרי   דברים   פרשת   דברים   פיסקא   ב

 "דבר   משה   אל   כל   ישראל",   ...   מנין   לכל   הדברות   שבתורה   הקלות   והחמורות   הגזרות   שוות

 הכללות   והפרטות   הגופים   והדקדוקים?   תלמוד   לומר:   "דבר   משה    ככל     אשר   צוה   ה'   אותו   אליהם".

 

 בכך   למעשה   שלובים   זה   בזה   התורה   (זו   שבכתב   וזו   שבעל   פה)   והעבר   כעוגנים   בסיסיים   למעשה

 הפרשני,   והופכים   אותו   לאקט   שיש   בו   מרכיב   בסיסי   ומשמעותי   של   חזרה.   מעשה   זה   של   משה   הופך

 עיסוק   שהוא   לכאורה   עיסוק   בעבר,   בהיסטוריה,   בשהיה,   לפעולה   בהווה.   שינון   הוא   מעשה   שנעשה

 בהווה,   והפרשנים   מבהירים   כי   בבאורו   של   משה   הייתה   הזמנה   לכולם   לקחת   חלק   בפעולה   עכשווית.

 הבנה   זו   של   ספר   דברים,   מאירה   את   דמותו   של   משה   באור   חדש   לגמרי.   משה   ידוע   כנביא,   וכך   אנו

 נוטים   להבין   את   פעולותיו   לאורך   התורה   כולה.   אולם   ספר   דברים   מציע   לנו   להתבונן   עליו   ועל   פועלו

 באור   חדש,   כעל   זה   של   פרשן.   בעוד   שהנבואה   פונה   קדימה   אל   שיהיה,   הפרשנות   -   גם      כשפניה   כלפי

 העתיד   -   מבטה   חוזר   שוב   ושוב   אל   העבר.

 

 

  2.   להביא   את   ההווה   אל   העתיד:   פרשנות   כמעשה   פריון

 אופן   עיסוקו   של   משה   בעבר   מפתיע   ביותר.   כאמור,   משה   מתאר   בספר   דברים   אירועים   המתוארים

 בארבעת   ספרי   המקרא   הקודמים   לדברים,   אך   האופן   שבו   הוא   מתאר   אותם   שונה   מאוד   מהאופן   שבו

  הם   מתוארים   בספרי   התורה   האחרים.   נתבונן   בשתי   דוגמאות   כאלה.

 

 א.   בניית   המערכת   המשפטית

 דברים   א שמות   יח

ה   ֱא�ִהי֙ם ר   ָעָׂש֤ ה   ֵאת֩   ָּכל־ֲאֶׁש֨ ן   ֹמֶׁש֔ ן   ִמְדָין֙   ֹחֵת֣ ע    ִיְת֨רֹו    ֹכֵה֤     1  וַ ִּיְׁשַמ֞

ה   ּוָבָנ֥יו   ְוִאְׁשּ֖תֹו ן   ֹמֶׁש֛ א    ִיְת֨רֹו    ֹחֵת֥ ֹ֞ ל   ַעּ֑מֹו   ...   5  ַוָּיב ה   ּוְלִיְׂשָרֵא֖  ְלֹמֶׁש֔

ים:   … ר   ָהֱא�ִהֽ ם   ַה֥ ר   ֲאֶׁשר־֛הּוא   ֹחֶנ֥ה   ָׁש֖ ה   ֶאל־ַהִּמְדָּב֗  ֶאל־ֹמֶׁש֑

ר   ֹמֶׁש֙ה ר   ִּדֶּב֤ ים   ֲאֶׁש֨ ֶּלה   ַהְּדָבִר֗  1    ֵא֣

ינּו ר   ֵאֵל֖ ינּו   ִּדֶּב֥ ל   ...   6     ה'   ֱא�ֵה֛  ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֔

ה:   ...   9  ר   ַהֶּזֽ ֶבת   ָּבָה֥ ר   ַרב־ָלֶכ֥ם   ֶׁש֖ ב   ֵלאֹמ֑ ְּבֹחֵר֣
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ה ד   ָהָעם֙   ַעל־ֹמֶׁש֔ ם   ַוַּיֲעֹמ֤ ט   ֶאת־ָהָע֑ ה   ִלְׁשֹּפ֣ ת   ַוֵּיֶׁ֥שב   ֹמֶׁש֖ ָּמֳחָר֔  13 ַוְיִהי֙   ִמֽ

ֶרב: ֶקר   ַעד־ָהָעֽ  ִמן־ַהֹּב֖

ר ה־ַהָּדָב֤ אֶמר   ָמֽ ֹ֗ ם    ַוּי ה   ָלָע֑ ת   ָּכל־ֲאֶׁשר־֥הּוא   ֹעֶׂש֖ ה    ֵא֛ ן   ֹמֶׁש֔  14 ַוַּיְרא֙   ֹחֵת֣

ם �   ְוָכל־ָהָע֛ ה   יֹוֵׁשב֙   ְלַבֶּד֔ ם   ַמּ֗דּועַ   ַאָּת֤ ה   ֹעֶׂשה֙   ָלָע֔ ר   ַאָּת֤  ַהֶּזה֙   ֲאֶׁש֨

יו   לֹא־טֹו֙ב ה   ֵאָל֑ ן   ֹמֶׁש֖ אֶמר   ֹחֵת֥ ֹ֛ ֶרב :...17  ַוּי ֶקר   ַעד־ָעֽ י�   ִמן־ֹּב֥ ב   ָעֶל֖  ִנָּצ֥

ר ם   ַהֶּז֖ה   ֲאֶׁש֣ ה   ַּגם־ָהָע֥ ל   ַּגם־ַאָּת֕ ל   ִּתֹּב֔ ה:   18  ָנֹב֣ ה   ֹעֶׂשֽ ר   ַאָּת֖ ר   ֲאֶׁש֥  ַהָּדָב֔

:� הּו   ְלַבֶּדֽ ל   ֲעֹׂש֖ ר   לֹא־תּוַכ֥ ד   ִמְּמ�֙   ַהָּדָב֔ י־ָכֵב֤ �   ִּכֽ  ִעָּמ֑

ר   לֹא־אּוַכ֥ל וא   ֵלאֹמ֑ ת   ַהִה֖ ם   ָּבֵע֥ ר    ֲאֵלֶכ֔  ָוֹאַמ֣

ה ם:   10  ה'   ֱא�ֵהיֶכ֖ם   ִהְרָּב֣ ת   ֶאְתֶכֽ י   ְׂשֵא֥  ְלַבִּד֖

ב:   ... ִים   ָלֹרֽ י   ַהָּׁשַמ֖  ֶאְתֶכ֑ם   ְוִהְּנֶכ֣ם   ַהּ֔יֹום   ְּככֹוְכֵב֥

ַּׂשֲאֶכ֖ם י   ָטְרֲחֶכ֥ם   ּוַמֽ א   ְלַבִּד֑  12 ֵאיָכ֥ה   ֶאָּׂש֖

ם: יְבֶכֽ  ְוִרֽ

  

 ב.   המרגלים

 דברים   א במדבר   יג

רּ֙ו ים   ְוָיֻת֙ ר:   2  ְׁשַלח־ְל�֣    ֲאָנִׁש֗ ה   ֵּלאֹמֽ ר   ה'    ֶאל־ֹמֶׁש֥  1 ַוְיַדֵּב֥

יׁש יׁש   ֶאָחד֩   ִא֨ ל   ִא֣ ן   ִלְבֵנ֣י   ִיְׂשָרֵא֑ י   ֹנֵת֖ ַען   ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ ֶרץ   ְּכַנ֔  ֶאת־ֶא֣

ם ח   ֹאָת֥ ם:3     ַוִּיְׁשַל֨ יא   ָבֶהֽ ל   ָנִׂש֥ חּו   ֹּכ֖ ה   ֲאֹבָתיו֙   ִּתְׁשָל֔ ד   ְלַמֵּט֤  ֶאָח֜

י ים   ָראֵׁש֥ ם   ֲאָנִׁש֔ י   ה'   ֻּכָּל֣ ן   ַעל־ִּפ֣ ר   ָּפאָר֖ ה   ִמִּמְדַּב֥  ֹמֶׁש֛

ָּמה: ל   ֵהֽ י־ִיְׂשָרֵא֖  ְבֵנֽ

ה   ֲאָנִׁשי֙ם  22 ַוִּתְקְר֣בּון   ֵאַלי֘   ֻּכְּלֶכם֒     ַוּתֹאְמ֗רּו    ִנְׁשְלָח֤

ר נּו֙   ָּדָב֔ בּו   ֹאָת֙ ֶרץ   ְוָיִׁש֤ נּו   ֶאת־ָהָא֑ ינּו   ְוַיְחְּפרּו־ָל֖  ְלָפֵנ֔

א ֹ֖ ר   ָנב ים   ֲאֶׁש֥ ָעִר֔ ּה   ְוֵאת֙   ֶהֽ ר   ַנֲעֶלה־ָּב֔ ֶר�֙   ֲאֶׁש֣  ֶאת־ַהֶּד֙

ר ח   ִמֶּכם֙   ְׁשֵנ֣ים   ָעָׂש֣ ר   ָוֶאַּק֤ ב    ְּבֵעיַנ֖י    ַהָּדָב֑ ן:   23  ַוִּייַט֥  ֲאֵליֶהֽ

ֶבט: ד   ַלָּׁשֽ יׁש   ֶאָח֖ ים   ִא֥  ֲאָנִׁש֔

 

 עיון   ראשוני   מצביע   על   הבדלים   רבים   בתיאורי   אירועים   שנמצאים   בספרים   שונים   של   התורה.   כך

 למשל   בדוגמאות   שלפנינו:   על   אף   שישנו   דמיון   רב   בין   תיאורי   האירועים   המובאים   בכל   אחד

 מהספרים,   נקודת   המוצא   של   כל   אחד   מהם   שונה   לגמרי.   ההחלטה   למנות   שופטים   מתוארת   בספר

 שמות   כיוזמה   של   יתרו,   ואילו   בספר   דברים   היא   מתוארת   כרעיון   של   משה.   גם   הדמויות   המתוארות

 שונות:   בפרשת   המרגלים   בספר   במדבר,   אלוהים   מצווה   "שלח   לך   אנשים",   ואילו   בספר   דברים   שליחת

  המרגלים   מתוארת   כיוזמה   של   העם.

 

 קצרה   היריעה   מלהכיל   דיון   במשמעותם   של   ההבדלים,   אולם   מאפיין   בסיסי   ניכר   כבר   מעיונינו

 הראשוני:   הקריאה   של   משה   את   העבר   וביאור   התורה   שלו,   מבהירים   שלעיון   פורה,   שיש   בו   חידוש

 ביחס   לקיים,   לנביעה   שמעבר,   יש   מקום   בסיסי   במעשה   הפרשני   של   התורה.   התורה,   העבר   המוצג   בה,
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 ושינונם   מהווים   נקודת   מוצע   לשמיעה   של   קולות   נוספים   בתוכה,   הם   מייצרים   מסגרת   לפעולה   שהתוצר

  שלה   יצירתי.

 

 אולם   השמיעה   היצירתית   וההקשבה   הפורה,      אלו,   אינם   סוף   מעשה   הביאור.   ביאורו   של   משה   הופך

 עצמו   להיות   חלק   מן   התורה.   כך,   מלמד   מעשה   הפרשנות   של   משה,   כי   ביאור   התורה   משמעו   שינון

 וחזרה,   אולם   מעשה   הפרשנות   אינו   רק   חזרה   בעלמא,   שכן   שינון   וחזרה   מולידים   פרי,   אשר   הופך

 בעצמו   להיות   חלק   מן   התורה.   לימוד   התורה   ושינונה   לא   רק   מחזקים   ומבצרים   את   הקיים   אלא

  מרחיבים   את   שורותיו   –   גם   במובן   הממשי   של   המילה.

 

 

 3.   המעשה   העכשווי:   להאזין   למרווח   שבין   הטקסט   לפרשנות

 שאלה   מתבקשת   אחת   נותרת   ללא   מענה   או   התייחסות:   מדוע   שונים   התיאורים   שבספר   דברים   מאלו

 שבשאר   ספרי   התורה?   מדוע   הדיווחים   נבדלים   זה   מזה?   מדוע   שונה   הדין   וחשבון   שנמסר   בפי   משה

  לפני   מותו?

 

 דמותו   של   משה   איננה   חושפת   בפנינו   את   העומד   מאחורי   אופן   סיפור   הדברים,   הוא   איננו   מסביר   כיצד

 שמע   את   רובד   הקולות   החדש,   וכיצד   נבעו   הם   מן   התיאורים   הנמצאים   בספרים   שקדמו   לדבריו.   התורה

 כמו   גם   האלוהים   –   גם   הם   אינם   משתפים   אותנו,   קוראי   המקרא,   ברקע   לסיפורים   המחודשים.   לא   רק

 זאת,   אלא   שישנה   דממה   אודות   משמעותם   של   ההבדלים   והשינויים.   דרכה   של   תורה   היא   שמסריה   על

  פי   רוב   אינם   מובעים   באופן   ישיר,   והשאלות   בעינן   עומדות   על   פתחיהם   של   לומדי   התורה.

 

 כך,   דווקא   בשתיקתו   של   הפרשן   הראשון,   מלמד   אותנו   משה   ממד   נוסף   בסיסי   אודות   פרשנות   התורה.

 תפקידנו   כפרשני   התורה   הוא   לא   רק   לחזור   ולשנן,   ולא   רק   לשמוע   גם   מה   שתרם   נשמע,   אלא   גם   לנסות

 לענות   על   השאלות   שהתורה   ופרשניה   שקדמו   לנו   מציבים   לנו,   וכך   לתהות,   לשאוף   להבין,      ולדרוש

 את   משמעותם   של   הדברים.   אולם   תפקידנו   הוא   כנראה   גם   להשאיר   שאלות   לדור   הבא.
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