מיפויה של מערכת יחסים:
פרק ד' בספר דברים
ר' אביטל הוכשטיין – hochstein@hadar.org
פרשת ואתחנן ,תשע"ז
מפה משתקפת מתוך פרק ד' שבספר דברים ,מפה מורכבת של מערכת היחסים בין אלוהים לישראל.
מפה זו היא הצעה לבסיס ,רקע ,ומרחב ההתקיימות של קשרים בכלל.
במחקר המקרא מקובל לחלק את ספר דברים לשני נאומים  -האחד קצר ואילו השני ארוך ובו קובץ
חוקים נרחב .לחלופין ,יש המזהים בספר שתי הקדמות שאחריהן מגיע קובץ חוקים מקיף .קובץ
ֲשׁר ִתּ ְשׁ ְמ ֣רוּן ַלﬠֲשׂוֹ ֒ת בָּ ֕ ָא ֶרץ ) "...דברים
ים א ֶ ֣
החוקים מתחיל בפרק יב במילים"֠ :אֵ לֶּה ַ ֽהח ִ ֻ֣קּים וְ הַ ִמּ ְשׁפּ ִָט ֘
יב ,א'( ,ואילו נאומיו ,או הקדמותיו של משה ,מתחילים שניהם בהתייחסות לתורה ,תורה אולי במובנה
מוֹאב
הצר בבחינת קובץ חוקים .כך ,עם פתיחת נאומו הראשון של משה נאמר" :בְּ ﬠֵ ֥בֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ֖דּן בְּ ֶ ֣א ֶרץ ָ ֑
ר־שׂם מֹ שֶׁ֔ ה
תּוֹרה אֲשֶׁ ָ ֣
תּוֹרה הַ ֖זּ ֹאת לֵאמֹֽ ר" )א ,ה'( וכך גם בנאומו השני" :וְ ֖ז ֹאת הַ ָ ֑
הוֹאיל מֹ שֶׁ֔ ה בֵּ ֵ ֛אר אֶ ת־הַ ָ ֥
ִ֣
לִ פְ נֵ ֖י בְּ נֵ ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל" )ד ,מ"ד( .לפי תפיסות אלו ,פרק ד שבספר דברים הוא מקום התפר שבין שני נאומיו
של משה ,או לחילופין מקום התפר שבין שתי ההקדמות לקובץ החוקים הגדול שבו .בנוסף ,בתוך
הפרק תחוב לכאורה קובץ פסוקים קצר שנושאו ערי המקלט שבעבר הירדן.
ואולם ,ניתן לראות את פרק ד' באור אחר ,כחטיבה העומדת בפני עצמה ,עם מהלך ואמירה עצמאיים.
לפי ראייה זו הפרק מציג את מאפייניו של הקשר הייחודי בין ישראל לבין אלוהיהם ,מאפיינים אלו הם
מקום ,התנהגות ובלעדיות או ייחוד )אקסקלוסיביות( .דגש נוסף מושם על תפקידה של ההיסטוריה,
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וזאת באופן כפול .ראשית ,כבסיס שעליו מושתת הקשר  -באופן הדדי ,ושנית ככוח ששומר על הקשר
בזמני משבר .בפרק עולה טענה נוספת ,לפיה טיבם של קשרים הוא שהם נעים על מנעד רחב ולא רק
עוברים מקצה אחד למשנהו ,בקצוותיו של מנעד זה נמצאים קשר מחד ושבר מאידך ,אולם הוא כולל
גם טעות ואת האפשרות ל'תשובה'.
הפרק מהווה מודל לא רק לקשר שבין ישראל לאלוהיהם ,אלא למערכות יחסים בכלל.

א .על שלושה דברים
הפרק ,כאמור ,עוסק ביחסים שבין עם ישראל לבין אלוהיו ,ומציג את העקרונות המייחדים אותם .הוא
מציג עקרונות לקשר ייחודי ,עקרונות אלו כוללים בלעדיות ,מקום מיוחד ,והתנהגות המתחשבת
ברצונותיו ובקשותיו של כל אחד מן השותפים לקשר.
הפרק נפתח בהצהרה של משה על חשיבות שמירתם של חוקי האל ,כמערכת שלמה וסגורה – מערכת
שאין להוסיף עליה ואין לגרוע ממנה:
דברים ב ,א' – ב'
ֲשׁר ָ ֽאנֹ ִ ֛כי ְמל ֵ ַ֥מּד אֶ ְתכֶ ֖ם ַלﬠ ֲ֑שׂוֹת לְ ַ ֣מﬠַן ִ ֽתּחְ י֗ וּ
ל־החֻקִּ ים֙ וְ אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִ֔טים א ֶ ֧
1וְ ﬠ ָ ַ֣תּה יִ ְשׂ ָר ֗ ֵאל ְשׁ ַ ֤מע אֶ ַ ֽ
שׁר אָ נֹ כִ י֙
ֲשׁר ה' ֱא ֵה֥י אֲבֹ תֵ יכֶ ֖ם נֹ ֵ ֥תן ל ֶ ָֽכם֣ 2 :ל ֹא תֹ ִ֗ספוּ ﬠַ ל־הַ דָּ בָ ר֙ אֲ ֶ ֤
וּבָ אתֶ ם֙ ִ ֽו ִיר ְשׁ ֶ ֣תּם אֶ ת־הָ ֔ ָא ֶרץ א ֶ ֧
ֲשׁר אָ נֹ ִ ֖כי ְמצַ וֶּ ֥ה אֶ ְת ֶ ֽכם:
ת־מ ְצוֹת֙ ה' אֱ ֽ הֵ י ֶ֔כם א ֶ ֥
ְמצַ וֶּ ֣ה אֶ ְת ֶ֔כם וְ ֥ל ֹא ִתגְ ְר ֖ﬠוּ ִמ ֶ ֑מּנּוּ לִ ְשׁמֹ֗ ר אֶ ִ

בד בבד ,מבהיר משה כי קיים קשר סיבתי בין שמירה על החוקים לבין הכניסה לארץ והקיום בה:
ֲשׁר ָ ֽאנֹ ִ ֛כי ְמל ֵ ַ֥מּד אֶ ְתכֶ ֖ם ַלﬠ ֲ֑שׂוֹת לְ ַ ֣מﬠַ ן ִ ֽתּ ְחי֗ וּ וּבָ אתֶ ם֙
ל־החֻקִּ ים֙ וְ אֶ ל־הַ ִמּ ְשׁפּ ִָ֔טים א ֶ ֧
"וְ ﬠ ָ ַ֣תּה יִ ְשׂ ָר ֗ ֵאל ְשׁ ַ ֤מע אֶ ַ ֽ
ֲשׁר ה' ֱא ֵה֥י אֲבֹ תֵ יכֶ ֖ם נֹ ֵ ֥תן ל ֶ ָֽכם" )דברים ד ,א'( .הכניסה לארץ והשהייה בה הם
ִ ֽו ִיר ְשׁ ֶ ֣תּם אֶ ת־הָ ֔ ָא ֶרץ א ֶ ֧
תוצאה של שמירה מוקפדת על מצוות האל.
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אך הקשר עם האלוהים אינו מתמצה בשמירה על המצוות; משה ממשיך בפרק ומבהיר את חשיבות
הנאמנות לאלוהים:
דברים ב ,ג' – ד'
ֲשׁר הָ ַל ֙ אַ ח ֵ ֲ֣רי ַ ֽבﬠַל־פְּ ֔עוֹר הִ ְשׁ ִמ ֛ידוֹ ה'
ָשׂה ה' בְּ ַ ֣בﬠַל פְּ ﬠ֑ וֹר ִ ֣כּי כָל־הָ ִ֗אישׁ א ֶ ֤
ֽ ֵ 3ﬠינֵיכֶם֙ ָ ֽהרֹ ֔אוֹת ֵ ֛את אֲשֶׁ ר־ﬠ ָ ֥
יכ֑ם חַ ִיּ֥ים כֻּלְּ ֶכ֖ם הַ יּֽ וֹם:
ֱא ֶה֖י ִמקִּ ְר ֶ ֽבּ 4 :וְ אַ תֶּ ם֙ הַ ְדּבֵ ֔ ִקים בה' אֱ הֵ ֶ
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דבקות באל ונאמנות לקשר עם אלוהים ,הם מפתחות לחיים.

המצוות והחוקים ,הארץ והקשר הבלעדי של ישראל עם האלוהים ,הם בסיס משולש לזיווג שבין
אלוהים לישראל.

ב .היסטוריה
כאמור ,היבט נוסף שהפרק נוגע בו הוא תפקידו של העבר בביסוס קשר .על פי הפרק ,אירועי
התשתית שייסדו את הקשר בין העם לאלוהיו הם ברית סיני וברית האבות .אולם אלו מתפקדים
בצורות כמעט הפוכות :ברית האבות משמשת תזכורת לאל בעוד ברית סיני מהווה תזכורת לישראל.
ברית סיני משמשת כתזכורת לישראל שתפקידה לעגן ולבצר את שמירת המצוות:
דברים ב ,ט' – י'
ר־ר ֣אוּ ﬠֵי ֶ֗ני 10 :...י֗ וֹם אֲשֶׁ֨ ר ﬠ ֜ ַָמ ְדתָּ
ֶן־תּ ְשׁ ַ֨כּח אֶ ת־הַ ְדּבָ ִ ֜רים אֲשֶׁ ָ
וּשׁמֹ֨ ר נַפְ ְשׁ ֜ ְמ ֗ ֹאד פּ ִ
֡ ַ 9רק הִ ָ ֣שּׁמֶ ר לְ ֩ ְ
לִ פְ ֵ֨ני ה' ֱא הֶ י ֘ בְּ חֹ ֵר ֒ב בֶּ אֱמֹ֨ ר ה' אֵ ַ֗לי הַ קְ הֶ ל־לִ י֙ אֶ ת־הָ ָ֔ﬠם וְ אַ ְשׁ ִמﬠֵ ֖ם אֶ ת־ ְדּבָ ָ ֑רי אֲשֶׁ֨ ר יִ לְ ְמד֜ וּן לְ יִ ְר ָ ֣אה
ֵיה֖ם יְ לַמֵּ ֽדוּן…
ַל־האֲדָ ֔ ָמה וְ אֶ ת־בְּ נ ֶ
אֹ ֗ ִתי כָּל־הַ יּ ִָמים֙ אֲשֶׁ֨ ר ֵה֤ם חַ יִּ ים֙ ﬠ ָ ֣
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וּבינ ְַת ֶ֔כם
"וּשׁמַ ְרתֶּ ֘ם ַוﬠ ֲִשׂיתֶ ֒ם ִ ֣כּי ִ ֤הוא חָ כְ מַ ְתכֶם֙ ִ ֣
 1ייחוד זה הוא חוויה פנימית ,אך גם המתבונן מן הצד מסוגל להבחין בוְ :
לְ ﬠֵינֵ ֖י הָ ﬠ ִ ַ֑מּים ִ ֚ ...כּי ִמי־ג֣ וֹי גָּד֔ וֹל אֲשֶׁ ר־ל֥ וֹ ֱא ִ ֖הים קְ רֹ ִ ֣בים אֵ לָ ֑יו כה' ֱא ֔ ֵהינוּ בְּ כָל־קָ ְר ֵ ֖אנוּ אֵ ָ ֽליו" )שם ,ו' – ח'(.
 2אזכורה של ברית סיני בפרק אף מעלה תהייה שמא המקום הראוי לשמירה על המצוות הוא בארץ בלבד" :וְ אֹ ֞ ִתי צִ וָּ ֤ה
ֲשׁר אַ ֶ ֛תּם עֹ בְ ִ ֥רים ָ ֖שׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ" )שם ,י"ד(.
וּמ ְשׁפּ ִ ָ֑טים ַל ֲﬠשׂ ְֹת ֶכ֣ם אֹ תָ֔ ם בָּ ֕ ָא ֶרץ א ֶ ֥
ה' בָּ ﬠֵ ֣ת הַ ִ֔הוא לְ ל ֵ ַ֣מּד אֶ ְת ֶ֔כם ח ִ ֻ֖קּים ִ
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אם ברית סיני מוזכרת בפרק כאירוע היסטורי שתפקידו להזכיר לעם את חשיבות הקשר עם האל ,הרי
שאזכורה של ברית האבות מובאת כתזכורת עבור האל ,שאהבתו כלפי האבות משמשת כסיבה וכחיזוק
ַיּוֹצ ֲא ֧ בְּ פָנָ ֛יו בְּ כֹ ֥חוֹ
לשמירת הקשר עם בני ישראל" :וְ ֗ ַתחַ ת ִ ֤כּי אָ הַ ב֙ אֶ ת־אֲבֹ ֔ ֶתי וַיִּ בְ ַח֥ר בְּ ז ְַרﬠ֖ וֹ אַ ח ָ ֲ֑ריו ו ִ ֽ
הַ גָּדֹ֖ ל ִמ ִמּצְ ָ ֽריִ ם" )שם ,ל"ד; ל"ז(
כך מתפקד העבר כברית ,ובמקרה זה שתי בריתות ,המתפקדות במקביל בעברו של הקשר שבין
אלוהים לישראל .בריתות היוצרות חווית קשר הדדית יותר ,שבה מוּנעים שני הצדדים האחד כלפי
השני.

ג .רגע אישי – והאפשרות לתשובה
בשלב זה ישנו לכאורה שבר ברצף הדברים של משה בפרק .נדמה שהוא סוטה מעיסוק בישראל ופונה
לדבר על עצמו ועל צערו הפרטי:
דברים ב ,כ"א – כ"ב
טּוֹבה אֲשֶׁ ר֙ ה'
ַל־דּבְ ֵריכֶ ֑ם וַיִּ שָּׁ ֗ ַבע לְ בִ לְ ִ ֤תּי ﬠָבְ ִרי֙ אֶ ת־הַ יּ ְַר ֔ ֵדּן וּלְ בִ לְ ִתּי־ב ֹא֙ אֶ ל־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ֔ ָ
ַף־בּי ﬠ ִ
21וה' הִ ְתאַ נּ ִ ֖
ֱא ֔ ֶהי נֹ ֵ ֥תן לְ ֖ ַנח ָ ֲֽלה֣ ִ 22 :כּי אָ נֹ ִ ֥כי מֵ ת֙ בָּ ָ ֣א ֶרץ הַ ֔זּ ֹאת אֵ ינֶ ֥נִּ י עֹ ֵב֖ר אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵ ֑דּן וְ אַ תֶּ ם֙ ֽ ֹﬠבְ ִ ֔רים ִ ֽו ִיר ְשׁ ֕ ֶתּם
טּוֹב֖ה הַ ֽזּ ֹאת:
אֶ ת־הָ ָ ֥א ֶרץ הַ ָ

הסטייה מן הנושא היא למראית עין בלבד :קיים קשר הדוק בין עונשו של משה ,לבין הדברים שאמר
עד כה .עוצמת עונשו של משה מובהרת דווקא מתוך האופן שבו הוגדר ייחודו של הקשר בין ישראל
לאלוהיו :עונשו של משה הוא למעשה שבר במערכת היחסים שבינו לבין אלוהיו .העונש האישי הוא
תמונת ראי של מה שתואר בקשר בין אלוהים לעמו.
יתירה מכך; עונשו של משה מתפקד כעדות למידת הכעס של אלוהים והשלכות כעסו:
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דברים ב ,כ"ג – כ"ד
יתם לָכֶ ֥ם ֙ ֶפּסֶ ֙ל ְתּ ֣מוּנַת ֔ ֹכּל
ֲשׁר כּ ַ ָ֖רת ﬠִ מָּ כֶ ֑ם ַוﬠ ֲִשׂ ֨ ֶ
ן־תּ ְשׁכְּ חוּ֙ אֶ ת־בְּ ִ ֤רית ה' ֱא ֣ הֵ י ֶ֔כם א ֶ ֥
23הִ שָּׁ ְמ ֣רוּ ָל ֶ֗כם ֶ ֽפּ ִ
ֲשׁר צִ וְּ ֖ ה' ֱא ֶ ֽהי ִ ֚ 24 :כּי ה' אֱ הֶ֔ י ֵ ֥אשׁ אֹ כְ ָ ֖לה ֑הוּא ֵ ֖אל קַ ָנּֽא:
א ֶ֥

כמו במקרה האישי של משה ,כך גם במקרה של העם ,העונש במקרה של שבירת הקשר הוא פגיעה
במערכת היחסים ואיסור הקיום בארץ:
דברים ב ,כ"ה – כ"ו
יתם הָ ַ ֛רע ְבּﬠֵ ינֵ ֥י
י־תוֹליד בָּ נִ ים֙ וּבְ נֵ ֣י בָ ֔ ִנים וְ נוֹשַׁ נְ ֶ ֖תּם בָּ ָ ֑א ֶרץ וְ הִ ְשׁחַ ֗ ֶתּם ַוﬠ ִ ֲ֤שׂיתֶ ם ֙ ֶפּסֶ ֙ל ְתּ ֣מוּנַת ֔ ֹכּל ַוﬠ ֲִשׂ ֶ ֥
ִ֤
ֽ ִ 25כּ
יסוֹ26 :הַ ﬠִ ידֹ ִת ֩י בָ ֶ֨כם הַ יּ֜ וֹם אֶ ת־הַ שָּׁ ַ ֣מיִ ם וְ אֶ ת־הָ ֗ ָא ֶרץ ִ ֽכּי־אָ בֹ֣ ד תּ ֹאבֵ דוּן֘ מַ הֵ ֒ר מֵ ַﬠ֣ל
ה' אֱ ֶ ֖הי לְ הַ כְ ﬠִ ֽ
הָ ֔ ָא ֶרץ אֲשֶׁ֨ ר אַ ֜ ֶתּם עֹ בְ ִ ֧רים אֶ ת־הַ יּ ְַר ֵ ֛דּן ָ ֖שׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָ ֑תּהּ ֽל ֹא־תַ א ֲִריכֻ ֤ן י ִָמים֙ ָﬠ ֶ֔ליהָ ִ ֥כּי הִ שָּׁ ֵ ֖מד ִתּשָּׁ מֵ ֽדוּן:

אולם ,מתוך תיאור תגובתו של האל לבגידה בו ,מתוך תיאור השפל שהוא תוצאה של שבר במערכת
היחסים שבין אלוהים לאדם ,צומח רעיון חדש  -רעיון התשובה:
דברים ב ,כ"ט – ל"א
וּמצָ ֕אוּ ֖ ֹכּל
29וּבִ קַּ ְשׁ ֶ ֥תּם ִמ ָ ֛שּׁם אֶ ת־ה' ֱא ֶה֖י וּמָ ָצ֑אתָ ִ ֣כּי ִת ְד ְרשֶׁ֔ נּוּ בְּ כָל־לְ בָ בְ ֖ וּבְ כָל־נַפְ ֶ ֽשׁ 30 :בַּ ַצּ֣ר לְ ֔ ְ
הַ ְדּבָ ִ ֣רים הָ ֵ ֑אלֶּה בְּ אַ ח ֲִרית֙ הַ יּ ִָ֔מים וְ שַׁ ְב ָ֙תּ עד ה' אֱ הֶ֔ י וְ שָׁ מַ ﬠְ ָ ֖תּ בְּ קֹ לֽ וֹ֣ ִ 31 :כּי ֵ ֤אל ַרחוּם֙ ה' ֱא ֔ ֶהי ֥ל ֹא
ית ...
י ְַרפְּ ֖ וְ ֣ל ֹא י ְַשׁחִ ֶ ֑

מתוך החטא והנתק ,מבקש ,דורש ,האדם את האלוהים ומוצא אותו .זוהי 'תשובה' ,והיא מתאפשרת
בזכות הקשר החזק של האל עם עמו ,קשר המושתת כאמור על ברית האל עם האבות" :וְ ֤ל ֹא יִ ְשׁכַּח֙
ֲשׁר נִ ְשׁ ַבּ֖ע ל ֶ ָֽהם" )לא(.
אֶ ת־בְּ ִ ֣רית אֲבֹ ֔ ֶתי א ֶ ֥
אם כן ,הברית של אלוהים עם האבות היא הבסיס ליציאת מצרים ,להתגלות בסיני ולכניסה לארץ ,היא
בסיס הייחוד של הקשר שבין אלוהים לישראל ,וכאן היא מתגלה גם כמפתח לתשובה .עוד ניכר ,כי
התשובה הופכת לאפשרית כאשר ישנם שני צדדים פעילים .במקרה שלנו ,נדרשת מצד האלוהים
היזכרות בברית האבות המעוררת אצלו רצון לקבל את השבים ,ומצד האנשים נדרשת הכרה בכוחו
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של האל" :וְ יָדַ ﬠְ ָ ֣תּ הַ יּ֗ וֹם ַוהֲשֵׁ בֹ ֘ ָת אֶ ל־לְ בָ בֶ ֒ ִ ֤כּי ה' ֣הוּא ָ ֽה ֱא ִ֔הים בַּ שָּׁ ַ ֣מיִ ם ִמ ֔ ַמּﬠַל וְ ﬠַל־הָ ָ ֖א ֶרץ ִמ ָ ֑תּחַ ת ֵ ֖אין ﬠֽ וֹד"
)לט(.

בין חוטאים לשומרי ברית :הטועים
כאן ישנה לכאורה תפנית בפרק ,ומסופר על הבדלתן של שלוש ערים כערי מקלט בעבר הירדן:
דברים ב ,מ"א – מ"ב
ת־ר ֙ ֵﬠהוּ֙
רוֹצחַ אֲשֶׁ֨ ר יִ ְר ַצ֤ח אֶ ֵ
֣ ָ 41אז יַבְ ִ ֤דּיל מֹ שֶׁ ה֙ שָׁ ֣ שׁ ﬠ ִ ָ֔רים בְּ ﬠֵ ֖בֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ֑דּן ִמז ְְר ָח֖ה ָ ֽשׁמֶ שָׁ 42 :ל ֻ֨נס שָׁ֜ מָּ ה ֗ ֵ
י־דﬠַת וְ ֛הוּא ל ֹא־שֹׂנֵ ֥א ל֖ וֹ ִמ ְתּמֹ֣ ל ִשׁלְ שֹׁ֑ ם וְ ָ֗נס אֶ ל־אַ ַח֛ת ִמן־הֶ ﬠ ִ ָ֥רים הָ ֵ ֖אל ו ָ ָֽח:
בִּ בְ לִ ֔ ַ

כמו במקרה של ההיזכרות בחטאו של משה ,גם לאזכור ערי המקלט יש למעשה קשר הדוק לנושא
הליבה של הפרק .ראשית ,ההחלטה להפריש ערי מקלט בעבר הירדן בנוסף לערים שנקבעו זה מכבר
בעברו השני של הנהר ,מלמדת על קבלה מוחלטת ושלמה של בקשת שניים וחצי השבטים שלא
להיכנס לארץ .אמנם אלוהים הוא שנותן חוקים ומצוות ,אך לבני אדם ישנם רצונות ובקשות ,ואלוהים
נענה גם לאלו .ערי המקלט שבעבר הירדן מסמלות הדדיות גם בהקשר זה.
שנית ,ערי המקלט מלמדות על הגבלת הזעם האלוהי ,ועל היכולת לסבול טעויות ושגגות .בתוך
המערכת הדיכוטומית של קיום מצוות ואי קיומן ,שהייה בארץ או גלות מתוכה ,ישנו ,גם במרחב
הקשר עם אלוהים מקום לטעות ולשגגה.
ר־שׂם מֹ שֶׁ֔ ה לִ פְ נֵ ֖י בְּ נֵ ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל" )שם ,מ"ד( .זאת ,אם כן,
תּוֹרה אֲשֶׁ ָ ֣
הפרק מסתכם במילים" :וְ ֖ז ֹאת הַ ָ ֑
התורה :בלעדיות הקשר עם אלוהים ,קשר שכולל עבר ,מקום והתנהגויות מסוימות ,הבנת השלכות
בגידה ,אפשרות ה'תשובה' ,והיכולת להכיל טועים ושוגגים .ואולי אלו יכולים להוות עוגנים למערכות
יחסים שלנו עם בני אדם גם כן.
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