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  ברוכ אל�טר
  

  לומ ושינונ ב�פר דבריממעגל לימוד התורה: למידה, דק
  

 1ב�פר דברימ מוזכרימ עניינימ רבימ שכל בנ ישראל חייב ללמוד, לשננ או לדקלמ.

מקיפה המתארת את גישתו  במאמר זה אנ�ה לקשר בינ עניינימ אלה ולבנות מערכת
 הכללית של ה�פר ללימוד.

 הצגת המעגל: לימוד התורה וקיומ הברית

ב�פר דברימ כפעולה  מוצגתהלמידה  2כפי שהראו חוקרימ רבימ, ובמיוחד גרינברג,
 ככהיו. ומנת לשמור את המצוות הכלולות בברית שבינ עמ ישראל לאל הכרחית על

ַהִּמְשָּפִטימ ַאֶשר  ַהֻחִּקימ ְוֶאת ִיְשָרֵאל ֶאת ְשַמע: "פותח נאומו המרכזי של משה ב�פר
 

  מאמר זה הוא עיבוד של הרצאה שנשאתי בכנ� ארגונ ה-AJS  בטבת תש�"חשהתקיימ בטורונטו. 
  הפניה �תמית למקרא מכוונת ל�פר דברימ.

להנחות את בני ישראל לזכור  כדיעשרה פעמימ בצורות הציווי  ר מופיע ארבע"למשל, הפועל זכ  .1
 , טו;ו"ט יח; ',ז טו; ',אירועימ ורעיונות שונימ: יציאת מצרימ, כולל השעבוד, הגאולה והמכות (ה

', ב; ט', ז; כ"ד, ); שנות נדודי המדבר, כולל חטאי העמ שמ ומלחמת עמלק (ח, יח, כבד"כ , ג, יב;ז"ט
 .M.K). על אלה ראו: , זב"עולמ באופנ כללי (להות ) ותולד', יח; האל כמקור הברכה (חט; כ"ה, יז)

Deeley, The Rhetoric of Memory: A Study of the Persuasive Function of the Memory 
Commands in Deuteronomy 5-26, Ph.D. thesis, Northwestern University, Evanston 1989;  

M. Carasik, Theologies of the Mind in Biblical Israel, New York 2006, pp. 188-196ד ;' 
אור יונה (עורכ),  ', בתוכ: ש'עיונ בשורשימ למ"ד ויר"ה  תפי�ת החינוכ ב�פר דברימ:'כהנ צמח, 

מחקרימ במקרא, בלשונות השמיות, ב�פרות חז"ל ובתרבויות עתיקות מוגשימ למאיר למאיר: 
שהשורש יש להו�יפ ולציינ . 237- 225עמ' "ע, שבע תש , בארגרובר במלאות לו שישימ וחמש שנה

אינו מופיע כלל בארבעת החומשימ ), עשרה הופעות ב�פר דברימ (שבע ילמ"ד, הנפוצ למד
. המחקר המקיפ ביותר ה�וקר את היקרויות הלמידה 181-183: קרא�יק, שמ, עמ' ראו ;האחרימ

 K. Finsterbusch, Weisung –והזיכרונ ב�פר דברימ מופיע ב�פרה הגרמני של קארינ פינ�טרבוש 
für Israel: Studien zu religiösem Lehren im Deuteronomium und in seinem Umfeld, 

Tübingen 2005, p. 117 ff מנ, המונה �וגימ שונימ של למידה באופנ מחקרו של אאת . ראו גמ�
 ,J. Assmann, Religion and Cultural Memory: Ten Studies: כאנשונה ממה שאני מציע 

Stanford 2006, pp. 16-21.  
 M. Greenberg, ‘Three Conceptions of the Torah in Hebrew Scriptures’, Studies in the :ראו  .2

Bible and Jewish Thought, Philadelphia 1995, pp. 17-18:1קרא�יק (לעיל, הערה  . ראו גמ ,(
  .183- 179עמ' 
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לימוד מביא . ואמ ה(ה', א) "מַלַעשָֹת ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזֵניֶכמ ַהּיֹומ ּוְלַמְדֶּתמ אָֹתמ ּוְשַמְרֶּתמ 
לשמירת מצוות הברית, זו מביאה את ברכת ה' לארצ, המאפשרת לבני ישראל 

  לשגשג בה. לדורותיהמ להישאר בה ואפ
את . אציג תחילה כא)-(י"א, יג 'והיה אמ שמוע'בפרשת  כ זה מתואר במיוחדמהל

  :חלקה הראשונ של הפרשה

ה' ֶאֹלֵהיֶכמ  ה ֶאְתֶכמ ַהּיֹומ ְלַאַהָבה ֶאתִמְצֹוַתי ַאֶשר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ  ָשמַֹע ִּתְשְמעּו ֶאל ְוָהָיה ִאמ
ַאְרְצֶכמ ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש ְוָאַ�ְפָּת ְדָגֶנָכ  ְוָנַתִּתי ְמַטר .ְפְשֶכמנַ  ְלַבְבֶכמ ּוְבָכל לּוְלָעְבדֹו ְּבכָ 

ְמרּו ָלֶכמ ֶּפנ ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכמ ִהָּש  .ְוָנַתִּתי ֵעֶשב ְּבָשְדָכ ִלְבֶהְמֶּתָכ ְוָאַכְלָּת ְוָשָבְעָּת  .ְוִתירְֹשָכ ְוִיְצָהֶרכָ 
 ַמִימ ְולֹאַהָּש  ה' ָּבֶכמ ְוָעַצר ֶאת ְוָחָרה ַאפ .מ ַאֵחִרימ ְוִהְשַּתַחִויֶתמ ָלֶהמְוַ�ְרֶּתמ ַוַעַבְדֶּתמ ֶאלִֹהי

    ְיבּוָלּה ַוַאַבְדֶּתמ ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרצ ַהּטָֹבה ַאֶשר ה' נֵֹתנ ָלֶכמ ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהַאָדָמה לֹא ִתֵּתנ ֶאת
  .יז)-(שמ, יג   

הכרחי לקבלת ברכת ה' בתוצרת החקלאית,  אינבפ�וקימ אלה קיומ המצוות מוצג כת
הימ אחרימ תגרור עונש של רעב שיביא לאבדנ האחיזה בארצ. ועבודת אלשבעוד 

מוצג כאמצעי המאפשר לבני ישראל לשמור את המצוות  הלימוד בפ�וקימ הבאימ
  3ובככ להמשיכ את אחיזתמ בארצ:

ֶיְדֶכמ ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת  ַנְפְשֶכמ ּוְקַשְרֶּתמ אָֹתמ ְלאֹות ַעל ְלַבְבֶכמ ְוַעל ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְוַשְמֶּתמ ֶאת
ְּבֵניֶכמ ְלַדֵּבר ָּבמ ְּבִשְבְּתָכ ְּבֵביֶתָכ ּוְבֶלְכְּתָכ ַבֶּדֶרְכ ּוְבָשְכְּבָכ  ְוִלַּמְדֶּתמ אָֹתמ ֶאת. ֵּבינ ֵעיֵניֶכמ

ְלַמַענ ִיְרּבּו ְיֵמיֶכמ ִויֵמי ְבֵניֶכמ ַעל ָהַאָדָמה ַאֶשר  .ֶריכָ ְמזּוזֹות ֵּביֶתָכ ּוִבְשָע  ּוְכַתְבָּתמ ַעל .ּוְבקּוֶמכָ 
  .כא)- (שמ, יח  ָהָאֶרצ ַמִימ ַעלִנְשַּבע ה' ַלַאבֵֹתיֶכמ ָלֵתת ָלֶהמ ִּכיֵמי ַהָּש 

גמ ללמוד שוב ולקיימ כיוונ שעל הברכה החקלאית להתחדש משנה לשנה, נוצר צורכ 
אפוא שלא לרדת בחורפ הבא. ניתנ  עלולימהגשמימ אחרת  ;לאחר קבלת הברכה

שאותו מהלכ של לימוד, קיומ מצוות ואחיזה בארצ כמעינ מעגל אינ�ופי, את הלראות 
ימ הקרויימ לאורכ �פר , כיוונ שי�ודו בלימוד החוק'מעגל לימוד התורה' ניתנ לכנות

  4.'תורהדברימ בשמ '

 
 ,G. von Radראו:  ;�טקבט 'נטע זר' כא המ-וקימ יחלכנ אינני מקבל את גישתו של פונ ראד, שפ�  .3

Deuteronomy: A Commentary, London 1966, pp. 85-86.  
  .8להלנ, הערה ראו   .4

 לימוד התורה

 ברכה בארצקיומ מצוות התורה
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  כני�ה למעגל: שני �וגי לימוד בדברימ ו'ה

), , יחא"י(" ְּדָבַרי ֵאֶּלהלימוד זה מתייח� ל"ד הפותח את המעגל. נתבוננ עתה בלימו
והיה 'די, כנראה פרשת יָ להקשר הִמ . אפשר שהוא מתייח� אינו ברור אולמ ביטוי זה

אפשר שביטוי זה נדונ להלנ, בה המקבילה ש ת 'שמע ישראל'לאור פרש וע', אכאמ שמ
אמ  והיה'שפרשת  כלומר, מאחר 5לכלל מערכת החוקימ של �פר דברימ.מתייח� 

ְּדָבַרי עזיבתנ, הציווי ללמוד את "להי לקיומ המצוות או ועו�קת בגמול האל שמוע'
" יכול להתפרש כמַכוונ ללימוד פרטי המצוות עצממ או להפנמת עקרונ השכר ֵאֶּלה

" אינו ברור, ְּדָבַרי ֵאֶּלהגמ אמ המכוונ ב" מכל מקומ,והעונש כמניע לקיומ המצוות. 
לימוד שני �וגי הלימוד: במקומות אחרימ ב�פר דברימ קיימת התייח�ות מפורשת ל

  6מנ.המצוות ולימוד הטעמ לקיופרטי 
, שארבעת ט)-ד ,ו'( 'שמע ישראל'בפרשת מופיע למשל של הלימוד  נהראשו ה�וג

אמ  והיה'בפרשת כ - וקימ יח) מקבילימ כמעט במדויק לפ�ט-ופ�וקיה האחרונימ (
  :שמוע'

 .ְמאֶֹדכָ  ַנְפְשָכ ּוְבָכל ְלָבְבָכ ּוְבָכל ֶהיָכ ְּבָכלְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֶאלֹ .ִיְשָרֵאל ה' ֶאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד ְשַמע
ְוִשַּנְנָּתמ ְלָבֶניָכ ְוִדַּבְרָּת ָּבמ ְּבִשְבְּתָכ  .ְלָבֶבכָ  ְוָהיּו ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ַאֶשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָכ ַהּיֹומ ַעל

 .יֶניכָ ֵּבינ ֵע ָיֶדָכ ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת  ּוְקַשְרָּתמ ְלאֹות ַעל .ְּבֵביֶתָכ ּוְבֶלְכְּתָכ ַבֶּדֶרְכ ּוְבָשְכְּבָכ ּוְבקּוֶמכָ 
 .ְמֻזזֹות ֵּביֶתָכ ּוִבְשָעֶריכָ  ּוְכַתְבָּתמ ַעל

". מ�תבר ַהְּדָבִרימ ָהֵאֶּלה ַאֶשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָכ ַהּיֹומד הוא "ויש ללמאותו כאנ התוכנ ש
�ט משפטי, ככל הנראה חוקת �פר דברימ בכללותו. אמנמ " מכוונ לטקכָ ּוְ ַצ שהפועל "ְמ 

ציווי וב וק דטוענימ שמדובר כאנ בהצהרת האמונה שבפ�פרשנימ וחוקרימ רבימ 
אולמ השוואת הביטוי כאנ לביטויימ דומימ לאורכ פרקימ  7" הנלווה אליה;ָּת ְב ַה ָא"וְ 

 
ושמתמ את דברי אלה על ': ". ככ למשל נאמר ב�פרימדרשי חז"ל מערבימ בינ שני הפירושימ  .5

פי�קא  �פרי דברימ( תפילינ" אלו –זה תלמוד תורה; 'וקשרתמ אותמ לאות על ידכמ'  –לבבכמ' 
בתפילינ מופיעה שכולל את כל התורה כולה, בעוד כאנ לימוד ה). 103 עמ' מהד' פינקלשטיינ, מד

 ,N. MacDonald :. לגישה המצמצמת במחקר ראובלבדומקבילותיה  'עווהיה אמ שמ'פרשת 
Deuteronomy and the Meaning of ‘Monotheism’, Tübingen 2003, pp. 130-132 לגישה .

 , תלא דברימ –מקרא לישראל י"ח טיגאי, המרחיבה ראו למשל בפירושיהמ של טיגאי ונל�ונ: 
 ,R.D. Nelson, Deuteronomy: A Commentary, Louisville 2002; 348אביב תשע"ו, עמ' 

pp. 91, 139-140 מיי�. השוו גמ לדבריו של :A.D.H. Mayes, Deuteronomy, London 1979, 
p. 178.  

 ., כדלהלנשונה מהטעמ שבפרשיות האחרות 'עווהיה אמ שמ'המוצג בפרשת הלימוד טעמ ש אפ  .6
עשרת הדיברות וקריאת שמע: ויינפלד, מ'  :ראו ;עמדה זו כדעה הרווחת בנושא מציגנפלד יוי  .7

לעיל, הערה ראו אצל מקדונלד ( ה. לדוגמ135עמ' , 2001אביב - , תלשל הצהרות אמונה גילגוליהנ
, )5' (ראו לעיל, הערה עווהיה אמ שמ'. מעניינ לציינ שמדרשי חז"ל כאנ, כמו ב125-128) עמ' 5

מהד'  ,לד המשמעויות יחד. ראו למשל: �פרי דברימ פי�קאמפרשימ את הביטוי לאור שתי 
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 ...ַהְּדָבִרימשרות הראשונה. הביטוי "א ב�פר דברימ מטה את הכפ לטובת האפ"י-'ה
 שהמיות שונות בפרקימ הללו, עשרה פעמימ בווריאצ " מופיע אחתַאֶשר ָאנִֹכי ְמַצְּוכָ 

, ח ,א"; י', יג; ייא, א ',; חיא ',; זו, ב ',הקדמה לנאומו המשפטי הגדול של משה ב�פר: ו
. בכל המקרימ הללו, למעט זה הנדונ כאנ, ברור שהכוונה למצוות כח, כז, כב, יג

  8.אלה המובאות בחוקת �פר דברימלבכללותנ, או לפחות 
מטרה  9,'את ה 'לאהובלימוד החוק עצמו על מנת ' על מצווה אפוא 'שמע'פרשת 

קיומ הברית. תוכנ הברית, במיוחד ב�פר  10שמשמעותה (לפי רוב החוקרימ מאז מורנ)
 פ�וקבבפרשת 'והיה אמ שמוע', מצוות עצמנ, כפי שניתנ לראות דברימ, הוא ה

ְלַבְבֶכמ  לֶאלֵֹהיֶכמ ּוְלָעְבדֹו ְּבכָ ה'  ְלַאַהָבה ֶאת" ל"ִמְצֹוַתי ָשמַֹע ִּתְשְמעּו ֶאל"את משווה ה
. כאשר הברית מורכבת ממצוות כה רבות, לא ניתנ לקיימה , יג)א"י( "ַנְפְשֶכמ ּוְבָכל

  .'שמע'כראוי ללא לימוד מתמיד שלהנ. זהו �וג הלימוד הנדרש לפי פרשת 
, 'מופיע בהמשכ פרק ו , המתייח� לטעמ קיומ המצוות,ה�וג השני של הלימוד

 12ידי בנו לפשר ריבוי המצוות מאת ה':נשאל הנמענ על  כאנ 11.כה- כקימ בפ�ו

    ר ִצָּוה ה' ֶאלֵֹהינּו ֶאְתֶכמִיְשָאְלָכ ִבְנָכ ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקימ ְוַהִּמְשָּפִטימ ַאֶש  ִּכי
  .(ו', כ)   

 ה':תשובת האב לשאלה היא שמקור המצוות הוא החוב ההי�טורי של ישראל כלפי 

 
ל הנ מ" כמתייח�ת הנ ללימוד תורה בכלָּת נְ ּנַ ִש "וְ המילה  המפרש את, 60-61עמ'  פינקלשטיינ

  לקריאת שמע.
ו) הביטוי מציינ גמ חוקימ �פציפיימ, כפי שהראה למשל "כ- ב"בקובצ החוקימ עצמו (פרקימ י  .8

 תא עו�ק"י-'. אכ זהו דבר מובנ: הקדמת הנאומ בפרקימ ה)128- 127, עמ' 5לעיל, הערה ( מקדונלד
בעיקר בשכנוע העמ לקיימ את החוקימ בכללותמ, בעוד החלק החוקתי של הנאומ עו�ק 

ַהְּדָבִרימ ש להבינ את הביטוי "הנאומ, מ�תבר שי הקדמתשייכת ל 'שמע'שפרשת  מאחרבפרטיהמ. 
וה �פציפית ו" כמתייח� לחוקת �פר דברימ בכללותה, ולא למצָהֵאֶּלה ַאֶשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָכ ַהּיֹומ

  כלשהי.
 .372), עמ' 2ככ הציע כבר גרינברג (לעיל, הערה   .9

 W.L. Moran, ‘The Ancient Near Eastern Background of the Love of God in :ראו  .10
Deuteronomy’, Catholic Biblical Quarterly 25, 1963, pp. 77-87.  

 P.D. Miller, ‘That the ;182-183), עמ' 1הערה  (לעיל, �יקאקר :לניתוח קטע זה ראו גמ  .11
Children May Know: Children in Deuteronomy’, in: M.J. Bunge (ed.), The Child in the 

Bible, Grand Rapids 2008, p. 50. 
, כיוונ שהוא מבחינ בינ �וגימ שונימ 'החכממדרשית לבנ 'מיוח�ת שאלה זו בדרכ בהגדה של פ�ח   .12

"). השאלה בהגדה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקימ ְוַהִּמְשָּפִטימשל חוקימ בעזרת המינוח ההלכתי המתאימ ("
עו�קת בפרטי הדינימ עצממ ולא ברציונל שלהמ, כפי שניתנ להבינ מתשובת האב שמ, המציינת 

  .J :הלכות הפ�ח: אינ מפטירינ אחר הפ�ח אפיקומנ". ראולו כ פרט אחד כזה: "ואפ אתה ֶאָמר
Tabory, The JPS Commentary on the Haggadah: Historical Introduction, Translation, 

and Commentary, Philadelphia 2008, p. 86, n. 12.  
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ַוִּיֵּתנ ה' אֹותֹת  .ְלִבְנָכ ַעָבִדימ ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִימ ַוּיִֹציֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִימ ְּבָיד ַחָזָקה ְוָאַמְרָּת 
 מ ְלַמַענ ָהִביאְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּש  .ֵּביתֹו ְלֵעיֵנינּו ְּבִמְצַרִימ ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל מּומְֹפִתימ ְּגדִֹלימ ְוָרִעי
ַהֻחִּקימ ָהֵאֶּלה  ָּכל ַוְיַצֵּונּו ה' ַלַעשֹות ֶאת .ָהָאֶרצ ַאֶשר ִנְשַּבע ַלַאבֵֹתינּו אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת

ִנְשמֹר  ָּלנּו ִּכי ָדָקה ִּתְהֶיהּוְצ  .ַהָּיִמימ ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹומ ַהֶּזה ה' ֶאלֵֹהינּו ְלטֹוב ָלנּו ָּכל ֶאת הְלִיְרָא
  .כה)-(שמ, כא  ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ה' ֶאלֵֹהינּו ַּכַאֶשר ִצָּונּו ָּכל ֶאתַלַעשֹות 

את פרטי המצוות אלא את �יבת המחויבות להנ.  נדרש האב ללמד את בנו לאכאנ 
כיוונ  –לו מצוות לשמור, אלא מדוע לשמור מצוות בכלל ילדעת א מטרת הלימוד אינה

כל דבר שהוא אומר להמ לעשות הוא לטובתמ.  וממילאשה' הוציא את עמו ממצרימ, 
, ושניהמ נצרכימ כדי 'שמע'המופיע בפרשת  הלימוד�וג זה של לימוד משלימ את 

לימוד מעגל 'שבני ישראל ימלאו אחר צו האל. שני �וגי הלימוד יחד פותחימ את 
  :'התורה

 ו"חידוש המעגל: שני �וגי דקלומ בדברימ כ

שתי  13משה ניתנ למצוא גמ ב�ופו. �וגי הלימוד המופיעימ בתחילת נאומו שלאת שני 
, העו�קות בביכורימ ובמעשרות בהתאמה, בחוקת �פר דברימהמצוות האחרונות 

  לשני הקטעימ שראינו בפרק ו'.כוללות י�ודות של דקלומ המקבילימ 

 
 P. Altmann, ‘Feast, Famine, and :לקישור בינ �ופ הנאומ לתחילתו מנקודת מבט אחרת ראו  .13

History: The Festival Meal Topos and Deuteronomy 26, 1-15’, Zeitschrift für die 
Alttestamentliche Wissenschaft 124, 2012, pp. 555-567.  

 קיומ המצוות

 לימוד (מצוות)
 'שמע'פרשת

  (מניעימ) לימוד
 'הבנ החכמ'

ברכה בארצ
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וה . החקלאי הישראלי מצּו) עו�קת כאמור בביכורימיא- , או"ה הראשונה (כוהמצו
, כלומר למקדש. שמ הוא "ַהָּמקֹומ ַאֶשר ִיְבַחר ה' ֶאללהביא את ביכורי פרי אדמתו "

אומר  אחר ככהנימ, המניח אותמ לפני המזבח. ווה למ�ור את ביכוריו לאחד הכמצּו
  לאי:החק

ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו  .ָשמ ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּומ ָוָרב אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָשמ ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ַאַרִּמי
קֵֹלנּו  ה' ֶאלֵֹהי ַאבֵֹתינּו ַוִּיְשַמע ה' ֶאת ַוִּנְצַעק ֶאל .ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ַעבָֹדה ָקָשה ִרימַהִּמְצ 

ּוְבמָֹרא  הַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִימ ְּבָיד ַחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּויָ  .ַלַחֵצנּו ַעָמֵלנּו ְוֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ַוַּיְרא ֶאת
ָחָלב ָהָאֶרצ ַהּזֹאת ֶאֶרצ ָזַבת  ָלנּו ֶאת ַהָּמקֹומ ַהֶּזה ַוִּיֶּתנ ַוְיִבֵאנּו ֶאל .ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתימ

  .)י-ה ,שמ(  ָנַתָּתה ִּלי ה' ֵראִשית ְּפִרי ָהַאָדָמה ַאֶשר ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת .ּוְדָבש

את דבריו, הידועימ בהלכה  פותחכמו במענה האב לבנו בפרק ו', ככ מביא הביכורימ 
היו ו, ב�קירת תולדות עמ ישראל, וממשיכ בחובותיו של העמ לאל'מקרא ביכורימ'כ

ות יציאת מצרימ. בדברי מביא הביכורימ נו�פ גמ גורמ נו�פ לחוב, ברכת הארצ בעקב
ישראל מה'. הטק� המתואר בפ�וקימ אלה נתפ� כמעינ החזר של אותו עמ שקיבל 

שנועדה אינ מדובר כאנ בהצהרת אמונה בלבד, אלא בהצהרה  14חוב. כפי שהראה קודי,
  צורה של לימוד.אפוא כנחשב הדקלומ של מביא הביכורימ להיחרט בזיכרונ. 

), כוללת אפ היא דקלומ, טו- יב כ"ו,( ת �פר דברימוה הבאה, האחרונה בחוקוהמצ
ר מהיבול וימ בני ישראל לתת מעשמצּו 15שונה בתכלית. בכל שנה שלישית ולמ תוכנוא

וח על קיומ פרטי באותה שנה עליהמ לדו 16).כט- , כחד"יפרק לעניימ (כפי שמופיע ב
). טו שמ,) ולשאת תפילה לברכת ה' לעמ ישראל ולארצו (יד-יגכ"ו, ות המעשר (מצוַ 

  וה מאלצ אותמ לשננ את פרטיה. זו לשונ הדיווח בפ�וקימ אלה:והדיווח על קיומ המצ

 יָתִני לֹאְצָוְתָכ ַאֶשר ִצּוִ ִמ  ַלָּיתֹומ ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ַהַּבִית ְוַגמ ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדש ִמנ
ָנַתִּתי  ְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא ְולֹאִבַע  ָאַכְלִּתי ְבאִֹני ִמֶּמּנּו ְולֹא לֹא .ִמִּמְצֹוֶתיָכ ְולֹא ָשָכְחִּתי ְרִּתיָעַב 

 .ִמֶּמּנּו ְלֵמת ָשַמְעִּתי ְּבקֹול ה' ֶאלָֹהי ָעִשיִתי ְּככֹל ַאֶשר ִצִּויָתִני

 
”A. Cody, ‘“Little Historical Creed” or “Little Historical Anamnesis :ראו  .14 ’, Catholic 

Biblical Quarterly 68, 2006, pp. 1-10.  
הלכות מתנות עניימ משנה תורה  :שית במחזור השמיטה (ראויבשנה השלישית ובשנה הש ,כלומר  .15

שמיטת הקרקעות המופיעה בשמות את  מניח כמובנ מאליוה), בהנחה ש�פר דברימ -ד הל' ופ"
במפורש. הנחה זו מקובלת לא רק על  אותהמזכיר  אינוש אפז, - "ה, אכ קראויוביא ו-י כ"ג,

, עמ' 5לעיל, הערה נל�ונ ( יימ רבימ כדוגמתהפרשנות המ�ורתית, אלא אפ על חוקרימ מודרנ
ר"י בכור  :ו ראו"המופיעה בדברימ ט לה�בר הקשר בינ שמיטת הקרקעות לשמיטת הכ�פימ ).310

  .429-430), עמ' 5לעיל, הערה ( טיגאיג; - שור על ט"ו, ב
על  והשישית)(ליתר דיוק: בערב פ�ח של השנה שלאחר השנה השלישית לפי ההלכה, במועד זה   .16

"א יפהלכות מעשר שני ונטע רבעי משנה תורה  :ראו ;המעשרות שבידיוגמ משאר האדמ להיפטר 
  ט.-ח הל'
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: אינ כאנ , לפחות באופנ �מלי'שמע'של פרשת מקביל ללימוד הוא דקלומ הדיווח זה 
(אמנמ בקשר טעמ לשמירת המצוות בכללותנ, אלא יש כאנ התייח�ות לתוכנ דיניהנ 

עד לפרטימ הקטנימ ביותר. אבל בדומה למקרא ביכורימ, גמ טק� זה למצווה בודדת) 
  .מתבצע לאחר קבלת ברכת ה' בארצ ובתגובה לה – 'וידוי מעשרות' –

מיקומ שתי מצוות אלה ב�יומו של נאומ משה. כפי שהראה יש משמעות ל
לאהוב 'אחד החששות הגדולימ של �פר דברימ הוא שבני ישראל יחדלו  17מקדונלד,

דבר שיגרומ ל�יומ  (כלומר לקיימ את בריתו) ברגע שיקבלו את ברכתו, 'את ה'
  :'כפי שנכתב בפרק ח היאחזותמ בארצ,

ה' ֶאלֶֹהיָכ ְלִבְלִּתי ְשמֹר ִמְצֹוָתיו ּוִמְשָּפָטיו ְוֻחּקָֹתיו ַאֶשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָכ  ִּתְשַּכח ֶאת ְלָכ ֶּפנ ֶמרִהָּש 
ָּלְכ  ּוְבָקְרָכ ְוצֹאְנָכ ִיְרְּבֻינ ְוֶכֶ�פ ְוָזָהב ִיְרֶּבה .ּתֹאַכל ְוָשָבְעָּת ּוָבִּתימ טִֹבימ ִּתְבֶנה ְוָיָשְבָּת  ֶּפנ .מַהּיֹו

 .ִדימה' ֶאלֶֹהיָכ ַהּמֹוִציַאָכ ֵמֶאֶרצ ִמְצַרִימ ִמֵּבית ַעָב  ְוָרמ ְלָבֶבָכ ְוָשַכְחָּת ֶאת .ְלָכ ִיְרֶּבה רְוכֹל ַאֶש 
ָמִימ ַהּמֹוִציא ְלָכ ַמִימ  ָשָרפ ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹונ ַאֶשר ֵאינ ַהּמֹוִליַכָכ ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ְוַהּנֹוָרא ָנָחש

 יִטְבכָ ָיְדעּונ ַאבֶֹתיָכ ְלַמַענ ַעּנְֹתָכ ּוְלַמַענ ַנֶֹּתָכ ְלֵה  ָכ ָמנ ַּבִּמְדָּבר ַאֶשר לֹאַהַּמַאִכלְ  .ַהַחָּלִמישִמּצּור 
ה' ֶאלֶֹהיָכ ִּכי הּוא  ְוָזַכְרָּת ֶאת .ַהַחִיל ַהֶּזה ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָכ ּכִֹחי ְועֶֹצמ ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת .ְּבַאַחִריֶתכָ 

  יח).-יאח', (  ע ַלַאבֶֹתיָכ ַּכּיֹומ ַהֶּזהִנְשַּב  ְּבִריתֹו ַאֶשר ַהּנֵֹתנ ְלָכ ּכַֹח ַלַעשֹות ָחִיל ְלַמַענ ָהִקימ ֶאת

על מנת הלימוד ו מ�ייעות לחדש את מעגל "ב�יומ הנאומ, שתי המצוות של פרק כ
וימ בני ישראל לחזור על שני �וגי להפיג חשש זה. לאחר קבלת ברכת ה' בארצ מצּו

מלכתחילה (פרטי המצוות וטעמ שמירתנ). לימוד זה אפ דרכמ נכנ�ו למעגל שהלימוד 
וה בביצוע מצוות מתאימות (הבאת הביכורימ ונתינת המעשר לעניימ). מקרא מלּו

לה זכה החקלאי, ובככ המ שהביכורימ ווידוי המעשרות קשורימ באופנ ישיר לברכת ה' 
  18היו:ומבטיחימ שהוא יפנימ את חובתו להמשיכ ולקיימ את מצוות אל

 
  .134), עמ' 5לעיל, הערה (מקדונלד   .17
 ממעשימ טק�יי הכוללות מציע רעיונ דומה לגבי מצוות נו�פות) 56, עמ' 11(לעיל, הערה מילר   .18

  .�מליימ המחזקימ את המשכ הלימוד

 – לימוד (חוקימ)
 'שמע'פרשת

 – לימוד (מניעימ)
 'הבנ החכמ'

קיומ המצוות

 – והוקיומ מצ
הפרשת 

 מעשר

 – והוקיומ מצ
הבאת 
  ביכורימ

 – (חוקימ) דקלומ
 וידוי מעשרות

 – דקלומ (מניעימ)
 מקרא ביכורימ

ברכה בארצ
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 �ה מחדש למעגל: שירת האזינו כתזכורתכני

שראינו, חשש זה נידונ במפורש בפרק כמובנ, תמיד קיימ חשש שהמעגל יתמוטט. כפי 
ניתנ למצוא חשש מקביל, שהמעגל כלל לא יתחיל אמ בני ישראל  ', אבל כבר בפרק ו'ח

  לא יכירו טובה לה' על ברכתו מיד לאחר כיבוש הארצ:

ָהָאֶרצ ַאֶשר ִנְשַּבע ַלַאבֶֹתיָכ ְלַאְבָרָהמ ְלִיְצָחק ּוְלַיַעקֹב ָלֶתת ָלְכ  ִּכי ְיִביַאָכ ה' ֶאלֶֹהיָכ ֶאל ְוָהָיה
ָת ּובֹרֹת ַחצּוִבימ ַאֶשר ִמֵּלא טּוב ַאֶשר לֹא ּוָבִּתימ ְמֵלִאימ ָּכל .ָבִניָת  ְוטֹבֹת ַאֶשר לֹא לֹתָעִרימ ְּגדֹ

ה' ַאֶשר  ִּתְשַּכח ֶאת ֶמר ְלָכ ֶּפנִהָּש  .ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָשָבְעָּת  ְוֵזיִתימ ַאֶשר לֹא ָחַצְבָּת ְּכָרִמימ לֹא
  .יב)-(ו', י  ֶרצ ִמְצַרִימ ִמֵּבית ַעָבִדימהֹוִציַאָכ ֵמֶא 

החשש הוא לכאורה לחורבנ ולגלות, כפי שכבר ראינו  בנאומו המרכזי של משה
ידי הלימוד,  על 'לזכרו'את ה' במקומ  'ישכחו': אמ בני ישראל 'עווהיה אמ שמ'בפרשת 

חורבנ זה. לאורכ כל הנאומ לא מוזכרת אפשרות לתיקונ יאבדו את מקוממ בארצ. המ 
כמכוונ לפתור  פ�וקימ הקודמימ לומוצג ב ,ב)"למ נאומ אחר ב�פר, שירת האזינו (אול

  אומר שמ למשה:ה' כפי ש 19,בעיה זו בדיוק

ִּלי  ִיְשָרֵאל ִשיָמּה ְּבִפיֶהמ ְלַמַענ ִּתְהֶיה ְּבֵני יָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאתַהִּש  ְתבּו ָלֶכמ ֶאתְוַעָּתה ּכִ 
ִנְשַּבְעִּתי ַלַאבָֹתיו ָזַבת ָחָלב  ָהַאָדָמה ַאֶשר ַאִביֶאּנּו ֶאל ִּכי .ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְשָרֵאל תיָרה ַהּזֹאַהִּש 

 ְוָהָיה ִּכי .ְּבִריִתי ָבדּומ ְוִנַאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאתֶאלִֹהימ ַאֵחִרימ ַוַע  ע ְוָדֵשנ ּוָפָנה ֶאלּוְדַבש ְוָאַכל ְוָשַב 
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי יָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי לֹא ִתָּש ְוָצרֹות ְוָעְנָתה ַהִּש  ֹותִתְמֶצאָנ אֹתֹו ָרעֹות ַרּב

  .כא)-, יטא"(ל  ָהָאֶרצ ַאֶשר ִנְשַּבְעִּתי ּוא עֶֹשה ַהּיֹומ ְּבֶטֶרמ ַאִביֶאּנּו ֶאלִיְצרֹו ַאֶשר ה ָיַדְעִּתי ֶאת

חשיבות  20" גמ בדורות הבאימ, אלה שייענשו על עזיבת הברית.ַכחלֹא ִתָּש שירה זו "
, כיוונ 'הזדמנות שנייה'שתפי�ה זו מאפשרת לבני ישראל  ,בככעניינ זה לגבינו היא 

 בני ישראלתהליכ לימודי, הפותח מחדש את המעגל ומאפשר ל היאשזכירת השירה 
  להתחיל מחדש בשמירת הברית, מה שיביא לשיבת העמ לארצ:

 
 E. Talstra, ‘Deuteronomy ב לשאר ה�פר ראו:"ל-א"ל�קירת המחקר בנוגע ליח� בינ פרקימ ל  .19

31: Confusion or Conclusion? – The Story of Moses’ Threefold Succession’, in: M. 
Vervenne and J. Lust (eds.), Deuteronomy and Deuteronomic Literature: Festschrift 

C.H.W. Brekelmans, Leuven 1997, pp. 87-110 (especially pp. 88-95) ל�קירת המחקר עמ .
 P. Sanders, The Provenanceא ראו: "ב לחלקיו השונימ של פרק ל"דיונ מפורט ביח� בינ פרק ל

of Deuteronomy 32, Leiden 1996, pp. 333-352לעיל, הערה  מילר :ו. לניתוח דומה לשלי רא)
  .356), עמ' 5לעיל, הערה נל�ונ (; ובמידה רבה גמ 57), עמ' 11

בלתי ימ רטוריימ בשירה ההופכימ אותה ל'הצביע על היבט) 148- 147, עמ' 5לעיל, הערה מקדונלד (  .20
  .'נשכחת
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 למידה, דקלומ ושינונ ב�פר דבריממעגל לימוד התורה:     

29 

 

  מ�קנות

שני �וגי הלימוד שנידונו כאנ במערכת האמונות  ככ אנו רואימ את מקוממ המרכזי של
משימה  ואלימוד פרטי המצוות המרכיבות את הברית ה :והדעות של �פר דברימ

. �פר דברימ מציג נקיימ גמ צורכ תמידי בהפנמת המניעימ לקיומבמקביל תמידית, ו
קישור ברכת ה' לשני �וגי הלימוד (המצוות  ידי דרכ לאפשר למעגל קיומ מתמיד על

, כפי שתפקידה לאחר שכבר נותק (שירת האזינו 'המעגל'ו), וכנ דרכ לשוב אל "בפרק כ
 ובככ לתת תקווה לשיבת העמ לארצו. ,)מוצג בפרק ל"א

 –עבודת אלילימ
 עזיבת המצוות

–רעב/גלות
קללה

 –שירת האזינו 
  שינונ

  –שיבה לארצ 
ברכה

 –שכחת האל
 אינ לימוד

 שיבה לקיומ המצוות
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