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דיבורי המתחיל  תכנים מרכזיים ודגשים פרק נושא
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 הצעות ודגשים

צוואת 

משה 

ומצוות 

 הקהל 

(2) 

 

 לא

: צוואת משה לכל ישראל ; משה איננו עובר את ח-א

הירדן ומחזק את העם לקראת המלחמה על ארץ ישראל 

תחת הנהגת יהושע; העברת סמכות ההנהגה ליהושע 

לֹא , ִיְהֶיה ִעָמְך!...וה' ֲחַזק ֶוֱאָמץ"  -וחיזוקו לעיני כל ישראל 

 !"לֹא ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת !ַיְרְפָך ְולֹא ַיַעְזֶבךָ 

 - כתיבת התורה  -: פס' ט הנחלת התורה לדורות ג:י-ט

משה כותב את ספר התורה במלואו ומפקיד אותו אצל בני 

 – מצוות הקהליג:  -לוי למשמרת בארון ברית ה'; פס' י

איתור פרטי המצווה: מהי המצווה, על מי חלה, זמן 

 המצווה, תכלית המצווה 

 כט: חיזוק העם לקראת הימים שלאחר מות משה -יד

ולקראת הנסיונות שבמפגש עם הארץ המיושבת 

ותרבותה, ושני מעשים בפרשה: א. כתיבת שירת האזינו 

; ב. הנחת התורה "ִשיָמּה ְבִפיֶהם" –והוראתה לבני ישראל 

ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזה "בארון הברית:  –הכתובה 

לא אוכל עוד פס' א: "

; "וה'  לצאת ולבוא

נטילת   אמר אלי:

ממשה ביומו הסמכות 

מעבר  –האחרון 

  ההנהגה ליהושע

פרשה זו ממשיכה לתאר את יום מותו של משה. לאחר רגעים של פרידה 

ממחנה לויה משה הלך  "..שתם מעמד הברית הלכו ישראל איש לאהליו, ואז  

" אל מחנה ישראל לכבדם, כמי שירצה להפטר מחבירו ובא ליטול רשות ממנו

זהו פרק של רגעי פרידה, בו הולך משה בין השבטים, מחזק אותם, . )רמב"ן(

ומחזק את בטחונם ביהושע ממשיכו. מיד אחר כך כותב משה את התורה 

אל, וזו היא כולה, כפי שמצויה בידינו עד היום, ומוסר אותה לשבטי ישר

רבי ר מא ?כיון שידע משה שהיה לו למות באותו היום מה עשהמורשתו להם: "

אפשר . ,ט(ט)דב"ר " ינאי כתב י"ג תורות י"ב לי"ב שבטים ואחת הניח בארון

מה אומרים לבקש מהתלמידים לתאר כיצד מרגישים בני ישראל ברגעים אלו, 

לדברים העולים תוך כדי זה לזה, ממה חוששים וכדו' ולשלב את ההתייחסות 

 לימוד הפרק.

היא מעמד לאומי מיוחד במינו שבו נקראת התורה בציבור,  מצוות הקהל

והוא נעשה בירושלים אחת לשבע שנים. אפשר להרחיב בתיאור המצווה 

מוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיני במוצאי שביעית לאור מקורות חז"ל: "

; אפשר לבקש )משנה, סוטה פרק ז, ועוד(  .."עושין לו בימה של עץ בעזרה

 מתלמידים לתאר חוויות ממעמדים ציבוריים של לימוד תורה/תפילה בדורנו



 

 

ָשם ְבָך  ְוָהָיה ֹלֵהיֶכם-אֱ ה'  ְוַשְמֶּתם ֹאתֹו ִמַצד ֲארֹון ְבִרית

 . "ְלֵעד

מצוות כתיבת התורה היא האחרונה בתרי"ג מצוות; אפשר  המצווה התרי"ג

לציין את המפעלים המבקשים לשתף כל אדם בישראל בכתיבת "אות" בספר 

 תורה.

רש"י לפס' כו מביא את מלוק ? שכתב משה ספר התורההיכן היה מונח 

יש  :)טו.(בבא בתרא נחלקו בו חכמי ישראל  -' מצד ארון ברית הבגמרא: "

מהם אומרים דף היה בולט מן הארון מבחוץ ושם היה מונח ויש אומרים מצד 

 .."הלוחות היה מונח בתוך הארון

ְתבּו ָלֶכם ֶאת יָרה  כִּ ! ישנן ִשיָמּה ְבִפיֶהם ,ִיְשָרֵאל ְבֵני ַהזֹאת ְוַלְמָדּה ֶאתַהשִּ

מסורות שונות בחלק מקהילות ישראל על הסגולה ללמוד את שירת האזינו 

 בעל פה.

 


