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 .בסגנון, בתוכן ובשייכותו למשהזה שונה מקודמיו החומש השל ספר דברים מגלה ש ,שטחיתאפילו  ,קריאה
 

 סגנון
"בראשית ברא", "ואלה שמות", "ויקרא אל  – דהיינו יש מי שמספר .בגוף שלישי כתובורה סיפור התככלל, 

ה"בצורה דומה: הוא פותח גם  דבריםספר  .ו'משה" וכ ה ֵאלֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ רוב ב מכןאחר ל ךא ,)א:א( "ַהדְּ
ם ָבֵעת ַההִ " :משה בגוף ראשון כתובים דבריפרקי הספר  ַקח" ;" )א:ט(ואָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ ה" ;" )א:טו(ָואֶּ " ָוֲאַצוֶּ

ֵעיַני ַהָדָבר" ;)א:טז(   .ועוד " )א:כג(ַוִייַטב בְּ
ַדֵבר" :לקוראי התורה כך-כל מוכרההשכיח ו המשפטמשה. של  ותיוסיפור במילהוא בעיקר ספר דברים   ַויְּ

ל ה ֵלאֹמר-ה' אֶּ  בנאל לשאול: את ר' יצחק אבר הביאה וז עובדהמופיע!  ינוא ,"ֹמשֶּ
שאלתי ובקשתי אם משנה התורה אשר שם משה לפני ישראל רצונו לומר "ספר אלה הדברים" היה מאת 
ה' מן השמים והדברים אשר בו משה אומרם מפי הגבורה כיתר דברי התורה, מבראשית עד לעיני כל 

מהכוונה  ישראל, או אם ספר משנה התורה הזה אומרו משה מעצמו חברו ואמרו כמבאר מה שהבין
  1לוהית בביאור המצוות?-הא
 ן: "בפירוש הרמב כבר תנמצאהתשובה 

כולן ( בסיני או באוהל מועד בשנה הראשונה, אבל לא נכתבו יםההלכתי לקיםוכבר נאמרו לו כולן )הח
ה ֵבֵאר והזכיר "הֹוִאילבספרים הראשונים...   להודיע כי מעצמו ראה לעשות כן ולא צווהו ה' )ה( "ֹמשֶּ

  2.בזה
של  נוכרויבזלפחות  ,נשמרו בבחינת "תורה שבעל פה" ה עתמן המצוות שנאמרו למשה באותכאן שכמה מ

"שמור  ,במעמד הר סיני ל השבתעדיבר הרביעי ה. למשל, להעלותן על הכתב עיתוי הנכוןשהגיע העד  ,משה
ת ָזכֹורנכתב " בלוחות הראשוניםש, אלא אחד גכמוש , נשמע עפ"י חז"לוזכור"  ,)שמ' כ:ח( "יֹום ַהַשָבת-אֶּ

 . אך(יב)דב' ה: ה שבעל פה עד שנכתב בלוחות השנייםנשמר כתור תההלכתי ווכל משמעות שמור""אילו ו
 "האזינו"שירת  – כמו שני הנספחים ,בחלק הפילוסופי והפואטי של הספרעדיין  תהשאלה של אברבנאל נשאר

  וש מבריק ואמין מאת אברבנאל עצמו:מו? לזה יש פירפרי יצירה של משה עצ ןהאם ה :"זאת הברכהו"פרשת ו
משה רבינו אמר הדברים האלה וביאר המצוות שנזכרו פה לישראל לצורך פרידתו ואחרי שהשלים 

משה, ואולי הוסיף בהם הגבורה  ב בספר התורה כל זה כפי מה שאמרוֹ ולאמרם רצה הקב''ה שיכת
  3טעמים ודברים בזמן הכתיבה.

את נאומי הפרידה שלו.  משה ביזמתו, ובעיקרל מקראות נראה שאת רוב ספר דברים אמר מפשוטם ש כלומר,
"וזאת פרשת אבל לפני מותו נצטווה משה לכתוב את נאומיו וגם להוסיף להם את שירת "האזינו" ואת 

ההם "היו  קוראף על פי שבמ ,ולכןהברכה".  ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ  ,הכתיבהעשה על ידי מהרי , )א:א( "ַהדְּ
                                                           

  ( ד"ר שמעון אליעזר הלויShubertספירו הוא בעל קתדרה ע"ש אירווינ ) ג סטון במרכז ללימודי יסוד ביהדות. לאחרונה יצא
 .Aspects of Rabbi Joseph B. Soloveitchik's Philosophy of Judaism (Ktav,2009) ספרו

 .יצחק אברבנאל, הקדמה לספר דבריםר' פירוש התורה של   1
 .ן, הקדמה לספר דברים"פירוש התורה של הרמב  2
 .הקדמה של אברבנאל, שם  3
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העמוקה של " תהשראה נבואיבמשה היה כש ל פֶּ ר-אֶּ ה ֲאַדבֶּ הטקסט של ספר דברים עלה  ,יב:ח( '" )במבוֹ -פֶּ
 .תורההספרי  שארקדושה וסמכות כ תכולו לדרג

 

 תוכן
המתפרש  ,יז:יח( 'בשם "משנה תורה" )דב בא לידי ביטוי גם נו של ספר דברים משאר ספרי התורההשינוי בתוכ

 : )שם( מפרש ן"הרמב 4.במובן "שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה" רבים ע"י
ענינו ידוע שהוא משנה תורה, ובאר בו משה רבינו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות 

רבנות ולא בטהרת הכוהנים ובמעשיהם שכבר וקבו דבר בתורת כוהנים ולא במעשה הלישראל ולא יזכיר 
אבל לישראל יזהיר המצוות הנוהגות בהם פעם אחר פעם להוסיף בהן ביאור ופעמים ביאר אותם להם... 

 רק להזהיר את ישראל ברוב אזהרות ועוד יוסיף בספר הזה קצת מצוות שלא נזכרו כלל. 
נושא בעלת יחידה  הואכל אחד מהם ומים, שעיקר תוכן הספר לשלושה נאאת אפשר לחלק  ,צ הופמן"דהרלפי 

 5:השלמ
 .תוכחהוהוא בעיקר  ,א:ו עד ד:מ פרקאשון משתרע מהנאום הר

  .מצוותהמדגיש את וד:מד עד כו:יט  פרקמהנאום השני נמשך 
 .הבריתנקרא נאום ול:כ  בפרק מסתייםוכז:ט  פרקב נפתחהנאום השלישי 

מרגיש שדווקא  כוונתו שהקורא ."ספר מוסר"בהיותו המיוחדות של ספר דברים את ברם הנצי''ב רואה 
ולעורר אותו אלא לשכנע  ,מה לעשות ואיך לעשותאת העם שה מאמץ מיוחד לא רק ללמד והזה משה עבספר 

מיוחדת. הנבחר לעבודת ה' בארץ שלעם  כותשיי שלגאווה מתוך תחושת המצוות  את לקיים את הרצוןבו 
א כל איש ב מבטיח "שהמדקדק יפה בדברי מוסר שבזה הספר, שיצא מפי משה רבינו ברוח קודשו, ימצ"הנצי

 6.לפי ערכו דבש וחלב"
 

 שייכותו למשה
השם הזה משקף לא רק את  ,לדעתי 7ספר דברים בשם "ספר משה".נודע  בעברש חותכות לכךיש ראיות 

 ,אלא שבמובן מסוים הוא "ספר משה" ,העובדה הברורה שספר דברים הוא אכן "הדברים אשר דבר משה"
כלומר בתוך הטקסט  על חכמתו ועל מוסריותו. ,של האיש משהשממנו יכולים ללמוד הרבה על האופי האישי 

על נכונותו להתערב  ,כבר למדנו הרבה על אישיותוכבר קודם לכן שואף יש רמזים על אישיותו של המחבר. 
דברים לעשות והחלטתו  ושל העזעצמאות הה תחושתעל  9,מסירותו ואהבתו לעמועל  8לעזור לאחרים,כדי 

ר ַעלרה עליו שהוא "ועל עדות התו 10,מדעתו ֹאד ִמֹכל ָהָאָדם ֲאשֶּ ֵני ָהֲאָדָמה-ָעָניו מְּ דווקא  הרי " )במ' יב:ג(,פְּ
 באמצעות מעשיו וביטוייו: מסר מוסרימשה העביר אלפות איך בספר דברים יש לנו דוגמאות מ

ת קומופקודה: "קיבל משה סיחון מלך האמורי  על: א הדוגמ רו אֶּ ִעבְּ עו וְּ ֹנןַנַחל ַא-סְּ ָגר בֹו  ָהֵחל... רְּ ִהתְּ ָרש וְּ
ָחָמה סיחון יצא רק כש ."דברי שלום" בפיהםאל סיחון ושם משה? הוא שלח מלאכים עשה מה  ך" )ב:כד(. אִמלְּ

ָקָראתָ חוק כללי במשפטי מלחמה: " בעקבות אירוע זה נתקבל. ישראל נגדם למלחמה, נלחם בהם יָה  וְּ ֵאלֶּ
ָשלֹום  :י(.כ '" )דבלְּ

תאמציהו מלך יהודה: " על (יד:ו)ב' יש סיפור נפלא במלכים ב:  הדוגמ אֶּ ֵני ַהַמִכים ֹלא ֵהִמית ַכָכתוב -וְּ בְּ
ר ֵספֶּ ר-ּתֹוַרת-בְּ ה ֲאשֶּ תו ָאבֹות ַעל-ִצָוה ה' ֵלאֹמר ֹלא-ֹמשֶּ תו ַעל-ֹלא םָבִנים וָבִני-יומְּ אֹו -ָאבֹות ִכי ִאם-יומְּ טְּ חֶּ ִאיש בְּ

בגלל  , אוליבעניין הזה ההתור דייה גישת הה ברוריתלא הי שבימים ההם כנראה .כד:טז( ')דב "יָֻמות יוָמת
ָאי... ָבִנים-ֲעֹון ָאֹבת ַעל ֹפֵקד"הדיבר הידוע  ֹשנְּ  11לפנות לתורת משה להבהרה.אם כן ונשאר  ,כ:ה( '" )שמלְּ

משה חזר אבל כש ,ו(-בכא: ')שמ "משפטים"בתחילת פרשת  הובאג: עיקר הדין של עבד עברי כבר  הדוגמ
ִכי" :ואנושי מאוד , נדיבמאוד וסיף דבר חשובההוא  ו,ה הזועל המצו ּנו -וְּ חֶּ ַשלְּ ִשי ֵמִעָמְך ֹלא תְּ ּנו ָחפְּ חֶּ ַשלְּ תְּ

ר בֵ  ָך ֲאשֶּ בֶּ ָך וִמִיקְּ נְּ ָך וִמָגרְּ ָךֵריָקם: ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק לֹו ִמֹצאנְּ ן-ה' א   ַרכְּ יָך ִּתּתֶּ  .(די-יגטו: )דב' "לוֹ -ֹלהֶּ
והדים של  ,שבמובן מסוים משה רבנו לא מת גם מקום קבורתו של משה, אבל נכוןאת נכון שאיש לא ידע 

 , ספר דברים.ספר משהעד היום בין פרקי ספרו,  יםנמצא מיוחדת ובעלת ההשראהאישיותו ה

                                                           
 .פתיחה לספר דברים ,ב("נפתלי צבי יהודה ברלין מוואלאז'ין )הנציר' ", פירוש לתורה מאת העמק דבר" נועיי  4
 ז. "הערה מוקדמת לספר דברים, דף י, תל אביב, תש"ך, פירוש הרב דוד צבי הופמן על ספר דברים  5
ַעָּתהפסוק כמו "ב מצביע במיוחד על "שם. הנצי  6 ָרֵאל ָמה ה' א   וְּ יָך ֹשֵאל ֵמִעָמְך ִכי ִאםֹל-ִישְּ ת-הֶּ ָאה אֶּ ִירְּ יָך-ה' א  -לְּ  .י:יב( '" )דבֹלהֶּ
, תורה מן השמים באספקלריה של הדורות ,יהושע השל אברהם בספרו של נועייו ,כה:ד, לה:יב ב"דבהי ;נחמיה יג:א ורא  7
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