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  ד ף  ש ב ו ע י  
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  *שלוש העדויות
  

ולפני העם הוא מתחנן לבל , כנס לארץיהוא מתחנן שיניח לו לה' לפני ה:  מתחנן משה על שני דבריםנובפרשת
 הוא חוזר שוב ושוב ולםא, עםל כשהוא פונה 'להתחנן' במושגאין משה משתמש אמנם . הםישכח את שראו עיני

 ִהָּשֶמר ַרק": הכתובכך עולה בבירור מ .נרגשתדבריו היא הפצרה בהנימה ו ,עה לזכור את אירועי העברעל התבי
י  ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבנֵ יךָ ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ  ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכח ֶאת ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד ֶּפן

אזהרה כפולה  זוהי. 'דומא':  חיזוקר בתוספת מילת-מ- יש בדבריו חזרה מדגישה על השורש ש.)ט:ד ("ָבֶניך
 1.לא לדור אחד בלבדוויש הוראה להעביר את המסר הלאה ,  ולא להסירו מהלבםהעיניישלא לשכוח את מראה 

תביעה ה מלבד ,)יב:ו( "ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ " ' לא לשכוח את ה2 את האזהרהלזה יש לצרף
לנצל את סקרנות הבנים כדי לספר שוב את הוראה ואת ה,  דברינוכפי שנזכיר בהמשך, ללמוד מן ההיסטוריה

  3.מאורעות העבר
לדורות הבאים על שלושת   יכול להעידאותו הדורשכן רק , בקשת משה מן העם ברגע היסטורי זה מובנת

 ,רק הדור הזה יכול להעיד על יציאת מצרים. צמות חייו שמכוחם הוא ישאב את עָ , בחיי העםשוביםחהאירועים ה
נותרו שכן , העדות על יציאת מצרים אפשרית בשלב זה .בהר סיני ועל הכיבוש הניסי של הארץ' התגלות ה על

נאומיו הגדולים שנזכרו תח בפ שמשה קודםאמנם במדבר מתו יוצאי מצרים עוד  4.חקוקה בלבם וחוויה זרבים ש
 וזכש  את החוויהועתה בני ששים ומטה נושאים ברוחם, רה נגזרה רק על בני עשרים ומעלההגזֵ  ולםא, בדברים

 לחקור את כלפי אנשים אלה במיוחד מפנה משה את תביעתו. שמעו עליה ממקור ראשוןשו א םבצעירותלה 
   :)לב:ד (העבר

 ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהָּשַמִים ָאָדם ַעל לִֹהים-ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבָרא אֱ  ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן  ֲאֶׁשרָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים- ִּכי ְׁשַאל
  .ְקֵצה ַהָּשָמִים ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו-ְוַעד

   :)לד- לג, שם(  על מעמד הר סיני ועל יציאת מצריםשיעידוהם בני הדור הזה  

                                            
 .ה"ב באב התשס"נפטרה לבית עולמה בי. ל"אשת הרב ראובן הכהן ז, ל"ז) קמר(לעילוי נשמת אמי מורתי אסתר   *
שנזהר כי כאשר אמר , הזהיר בה מאד', לא תעשה'אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצות : "ן מבהיר את חשיבות הפסוק הזה"רמב   1

רק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור עצמך מאד מאד :  חזר ואמר,)ה לעיל(בכל המצות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם 
את כבודו ואת , הקולות והלפידים, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך, לזכור מאין באו אליך המצות

 בניך ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני, )כא:ה' דב(גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש 
כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדון לדורות , )י להלן(ופירש הטעם . עד עולם
 ". אם כן ֲעשו אתם ככה ואל תשכחו אותו. עולם

  .ר-מ-ושוב יש שימוש בשורש ש   2
  ).כג-כ:ו" (ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת... ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר "  3
הן , ואם לא נגזרה עליהן גזרת המיתה במדבר,  משתמע שהנשים לא חטאו בחטא המרגלים)במדבר קלג(ל בספרי "מדברי חז   4

שכן היא נמנית הן , באופן סמלי מדגימה זאת דמותה של שרח בת אשר. י"חי של העבר אל תוך איכלו להיות נושאות הזיכרון ה
 ).מו:כו' במ(הן ברשימת העומדים להיכנס לארץ ) יז:מו' בר(ברשימת יורדי מצרים 



2  
 

                                           

ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה  ּוְבמֹוְפִתים  ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת...ָׁשַמְעּתָ  ָהֵאׁש ַּכֲאֶׁשר לִֹהים ְמַדֵּבר ִמּתֹוךְ - ֲהָׁשַמע ָעם קֹול אֱ 
  .לֵֹהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניךָ -אֱ ' ָעָׂשה ָלֶכם ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים ְּככֹל ֲאֶׁשר

 -   מרטיטהשלישית לחוויה ,עם הצעיריםיחד , הארבעים ליציאה ממצרים הבשנ ,שי אותה קבוצה זכו עתהאנ
-ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ֶאל ":'ההוצאה ממצרים כדבר השל  שהייתה היעד, הארץשלב הראשון של כיבוש ה

 5).ח:ג' שמ ("יְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִס י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי  ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּת םְמקֹו-ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאל
הובטח המשך כיבוש הארץ בזה  ו,יכולתם ככובשים ה ניכרבכיבוש האמורי שבעבר הירדן המזרחי       

 ומעצם הצלחתנוסף  חיזוק קיבלעתה ו ככוח לוחם התארגן, ללא מטרהכביכול  שנדד ,עםהשוכח ה .המובטחת
 בא , סמוך לקריאה לזכור את יציאת מצרים ואת מעמד הר סיני,ואכן 6.ים עצומים ומעוררי אימהלהפיל גוי

  ואלה החוקים שיש לשמרם, בנשימה אחת עם האמירה שזאת התורהבמפתיע סיכום של כיבושי סיחון ועוג
  : )מט-מה:ד(

ְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ֲאֶׁשר ִהָּכה מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל  מּול ֵּבית ְּפעֹור ְּבֶאֶרץ ִסיחֹן ֶמלֶ ְיאְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבּגַ 
 ִמְזַרח ֵּדןַהָּבָׁשן ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּירְ -ֶאֶרץ עֹוג ֶמֶלךְ -ַאְרצֹו ְוֶאת-  ַוִּייְרׁשּו ֶאת.ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים

ָהֲעָרָבה ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ְוַעד ָים -ַהר ִׂשיאֹן הּוא ֶחְרמֹון ְוָכל- ַנַחל ַאְרנֹן ְוַעד-ְׂשַפת- ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל.ָׁשֶמׁש
   .ָהֲעָרָבה ַּתַחת ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה

 !?)יז:ג, יז:ב' דב(שהרי כבר חזר משה בפירוט על תיאור המלחמות נגד סיחון ועוג , מיותרנראה הסיכום הזה 
כבסיס לקיום  ,ולא לשכוחאותם בין התביעה לזכור ויש קשר הדוק בין האירועים הללו , בר שהצענולפי ההסאך 

 .כל המצוות
על  ם"כי ניתן להחיל על כל אחד ממרכיביה את מה שאומר רמב, העדות המשולשת חשובה מאין כמוה

  ):א ,ח התורה יסודי הלכות(מעמד הר סיני 
שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי , שעשה האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבינו משה

 ראו שעינינו ,סיני הר במעמד ?בו האמינו ובמה ) ...בכישוף(=שאפשר שייעשה האות בלאט , )פקפוק(=
 ואנו אליו מדבר והקול הערפל אל נגש והוא ,והלפידים והקולות האש אחר ולא שמעו ואזנינו זר ולא

  .)ד:ה' דב ("ִעָּמֶכם' ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה ָּפִנים" אומר הוא וכן ,וכך כך להן אמור לך, משה ,משה :שומעים
והיא היא הבסיס שעליו עומדת אמונת עם ישראל , ה ושמיעה של עם שלם אינה ניתנת להפרכהיכלומר עדות ראי

א מציג  כשהו הלוייהודה' רגם  את הנקודה הזאת מדגיש .בכל הדורות הבאים' התביעה לקיום מצוות הכמו גם 
תוהה על ההצגה הלאומית הצרה במקום מלך כוזר כאשר . ונה היהודית את האמ"הכוזרי"בספר לראשונה 

  :)כה ,מאמר א (מלך הודושל  בדמותו אנלוגיה הדגמת עונה החבר לאחר ,הצהרה אוניברסלית רחבה
-אֱ ' ָאנִֹכי ה" לוה בדברו אל כל עדת בני ישראל-  וכן פתח הא...ומעין זה השבתיך כאשר שאלתני אתה

 וכן פתחתי אני .'אני בורא העולם ובוראכם' ולא אמר ,)ב:כ' שמ( "לֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
 והמחייב אותי המחייב הדבר הוא מה אותך בהודיעי, לאמונתי שאלתני כאשר, הכוזרים שר, לךבהשיבי 

 איש מפי לאיש נמסר כן ואחרי עיניים ראות פי לע בראשונה ישראל לבני שנתברר דבר ,ישראל עם כל את
 .עיניים למראה הדומה בקבלה

את הזיכרון ההיסטורי יום -בחיי היוםך אנחנו רואים איך העם נושא "במהלך ההיסטוריה המתועדת בתנ
כאשר  ,דבורה וברק מתארים בהתפעמות את ההתגלות האלוקית בהר סיני: של שלושת המאורעות הללו

העליבות   גדעון משווה את.)ה-ד:ה' שופ( על גדותיה ומתבטאת בשירה עולה על אויביהם צחוןישמחת הנ
 7,)יג:ו' שופ (של הקיום הלאומי בימיו לעומת תפארת הנסים שנעשו למען עם ישראל ביציאת מצרים

 כיבושי עבר הירדן מול התביעה העמונית להחזרת שטחים באותו שלסקירה היסטורית ב מפתיעויפתח 
 או לפעמים 8,כרון היסטורי חי ותוסס בפירוט רביפרקי תהילים רבים משקפים ז גם .)כו- טו:יב' שופ( אזור

 ִמִּמְצַרִים ֶּגֶפן: "הזאת בדוגמה כמו, שיטתית היסטורית לסקירה מכוון שאינומשום גדול ברמז קל שערכו 
 ).י-ט:פ(" ָאֶרץ- ַוְּתַמֵּלא ָׁשָרֶׁשיהָ  ֵרׁשַוַּתְׁש  ְלָפֶניהָ  ִּפִּניתָ  ַוִּתָּטֶעהָ  ּגֹוִים ְּתָגֵרׁש ַּתִּסיע

 
ְודֹור ְרִביִעי ...  לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי: "שני האירועים הללו נכרכו כבר בברית בין הבתרים    5

  ).טו- יג:טו' בר" (ָיׁשּובּו ֵהָּנה
יא מאפיל כיבוש ארצות סיחון ועוג על כיבוש כנען שנזכר - י:בפרק קלה. החוויה המרשימה מצאה ביטוי עז במזמורי תהילים   6

- יז: בפרק קלו."ְּכָנַען ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ּוְלכֹל ַמְמְלכֹות . ֲעצּוִמיםֶׁשִהָּכה ּגֹוִים ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים: "בקיצור רב
 . ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: "כג נזכרו בהרחבה מתפעמת רק הכאות סיחון ועוג

 ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו . ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּוְלעֹוג ֶמֶלְך הַ .ֱאמִֹרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְלִסיחֹון ֶמֶלְך הָ 
 ".ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו

: בשל הזיכרון ההיסטורי של מכות מצרים,  בעיניהם את אלוקי ישראלשמסמל, גם הפלשתים חוששים מעימות עם ארון הברית   7
 ).ח:א ד"שמו ("ַמָּכה ַּבִּמְדָּבר ִמְצַרִים ְּבָכל לִֹהים ַהַּמִּכים ֶאת- לִֹהים ָהַאִּדיִרים ָהֵאֶּלה ֵאֶּלה ֵהם ָהאֱ -אֹוי ָלנּו ִמי ַיִּציֵלנּו ִמַּיד ָהאֱ "

 .ועוד" ממצריםבצאת ישראל : "ד"ם בתיאור הפיוטי מאד במזמור קיאך ג, ו"ח וק"במזמורים ההיסטוריים ע   8
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וגם כיבוש  ,במרוצת הדורות יקומו אנשים שיפקפקו בסיפור יציאת מצרים וההתגלות בהר סיני אולם
, אלה מתחנן משה לפני העדים שישמיעו עדותם ברביםכלמען הפרך פקפוקים ו 9,הארץ יהיה נתון בספק

  .שיםכנגד כל המכחי, לא ישכחוה ולא ישכיחוה
  

  יונה בר מעוז
'הכתר'ך ומקראות גדולות "המחלקה לתנ

 
) החוקרים בשלהי המאה העשרים(=הם : "ך"יצחק מייטליס מסכם בספרו את המצב במחקר הארכיאולוגיה של התנ, לדוגמה   9

 מלכים הפכו שמואל וחלק מספר, שופטים, יהושע, ספרי התורה. 'עפרא דארעא'בטלו את המימד ההיסטורי במקרא ברובו כ
הכלל היה שככל שהתקופה קדומה האמת ההיסטורית המיוחסת לה . בעיניהם לסיפורי עם שבהם אין כמעט גרעינים היסטוריים

, אשור: קרי, מקראיים-ושניתן לייחס מידה מסוימת של אמת היסטורית רק לאירועים שלהם יש אזכורים במקורות חוץ, מועטה
של היסטוריות הלמעשה הערעור על ). 6 'ע, ח"ירושלים תשס, ל מקרא וארכאולוגיהע; ך"לחפור את התנ" (בבל ומצרים

בספר א ממאמר יד הוא מביא  ("נגד אפיון"כפי שעולה בבירור מספרו הפולמוסי של יוסף בן מתתיהו , המקרא קדום מאדספרי 
ם תואמים שדבריהאת קורותיו או שבכתיבתם ההיסטורית הזכירו את עם ישראל ו, עדויות חיצוניות מעמים שכנים לישראל

  .)ך"ומשיקים למה שעם ישראל כתב בספרי התנ
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