
   א"תשע,  לפרשת השבוע" התפילה אוצר"

 
 

www.tefilah.org -  (1)  רשת מורשת"רדיו    – אוצר התפילות"  

 

 משנה תורה של המלך וקריאת התורה: שופטים פרשת

 : הוראה מיוחדת למלך לכתוב לו ספר תורה עם מופיעה פרשת המלךבפרשתנו 
 

ְבּתוֹ ְוָהָיה א ַעל ְכשִׁ ןֵּ ְשנֵּה ֶאת לוֹ ְוָכַתב ַמְמַלְכּתוֹ כִׁ ֶפר ַעל ַהזֹאת ַהּתוָֹרה מִׁ ְפנֵּי סֵּ לִׁ ם ַהכֲֹהנִׁים מִׁ טִׁ  ְוָהְיָתה :ַהְלוִׁ

י ָכל בוֹ ְוָקָרא םוֹעִׁ  ְלַמד ְלַמַען ַחָטיו ְימֵּ ְרָאה יִׁ ְשמֹר ֹלָהיו-א   'ה ֶאת ְליִׁ י ָכל ֶאת לִׁ ְברֵּ ים ְוֶאת ַהזֹאת ַהּתוָֹרה דִׁ  ַהֺחקִׁ

ֶלה י :ַלֲעשָֹתם ָהאֵּ ְלּתִׁ ֶאָחיו ְלָבבוֹ רום ְלבִׁ י מֵּ ְלּתִׁ ן סור וְלבִׁ ְצָוה מִׁ ין ַהםִׁ אול ָימִׁ יְךַיאֲ  ְלַמַען וְשמֹ ים רִׁ  ַעל ָימִׁ

ל ְבֶקֶרב וָבנָיו הוא ַמְמַלְכּתוֹ ְשָראֵּ  (כ-יז, ז"דברים י) יִׁ
  

נֵה"יבת כתהמצווה של  טעם ִּתי": מנומק "ַהּתֹוָרה ִמשְׁ ִבלְׁ ָבבוֹ  רּום לְׁ . אחיועל  מנוע גאוהדהיינו כדי ל, "ֵמֶאָחיו לְׁ

 וכל, הלב ורוממות מגאות המלך את ימנע כתובה כי, הגאות איסור בתורה בכאן נרמז: "מדגיש ן בפירושו"הרמב

. ממנו הקטנים אחיו ככל שפל לבבו להיות יזהירנו ולהתגדל להתרומם בראוי כי, לכך ראויים שאינן האחרים שכן

חובה מצד אחד קיימת ה: מעניין יש לשים לב לדבר". במלך אפילו להים-הא אצל ונמאסת מגונה מדה הגאוה כי

  1.יסור מוחלט להתגאות על אחיואקיים צד המלך אידך מאך מ, מלך הםעליעל עם ישראל למנות 

נֵה"המושג  נֵה: "תמתפרש בדרכים שונו" ּתֹוָרה ִמשְׁ ֶכֶבת"מציין את הכפילות כמו למשל " ִמשְׁ נֶה ִמרְׁ " ַהִמשְׁ

נֶה ֶכֶסף", (מג, א"בראשית מ) נֶה", "ִמשְׁ נֶהִמ  ֶלֶחם" או  (טו.יב, ג"בראשית מ) "ֶכֶסף ִמשְׁ על  2(.כב, ז"שמות ט" )שְׁ

נֵה"את המושג י מסביר "רש. כמלךהגשים אותה לכדי שיוכל להפנים אותה בחייו ו ,המלך להעתיק את התורה  ִמשְׁ

 שנכנסת ואחת גנזיו בבית מונחת שהיא אחת: "למלך עצמושונים  ספרי תורה שנישמדובר של , ל"על פי חז" ּתֹוָרה

על  –כשהוא יוצא החוצה לפעילות וספר תורה נוסף האישי בביתו אחת לשימושו  דהיינו ספר תורה, "עמו ויוצאת

ָך"פי העיקרון  ּתְׁ ִשבְׁ ֵביֶתָך בְׁ ָך בְׁ ּתְׁ ֶלכְׁ    3(.ז', על פי דברים ו" )ַבֶדֶרְך ּובְׁ
 

 : עד לימנו פרשת המלךקריאת התורה שבמביותר ומשמעותית רתקת מהשתלשלותה זהות נוכל ל, לעניות דעתי

 נֵה"זיק בביתו את המלך מח   ."ַחיָיו יְֵׁמי ָכל"וקורא בו , "ַהּתֹוָרה ִמשְׁ

  את בכך מפיץ ו, סוף שנת השמיטהחג הסוכות בב" הקהל"במעמד של באזני בני ישראל  גם קורא בתורההמלך

מילולי גם אופן כמעט בניסוחים מפרשת המלך מופיעים הש, מעניין הדבר 4.לדי ישראלילכולל  התורה ברבים

ֵהל": עם ישראלתורה לכל למד בו המלך מ ,וות הקהלבמצ ַהנִָשים ָהֲאנִָשים ָהָעם ֶאת ַהקְׁ ַהַטף וְׁ ָך וְׁ ֵגרְׁ  ֲאֶשר וְׁ

ָעֶריָך ַמַען ִבשְׁ עּו לְׁ מְׁ ַמַען יִשְׁ דּו ּולְׁ מְׁ אּו ִילְׁ יָרְׁ רּו ֹלֵהיֶכם-א   'ה ֶאת וְׁ ָשמְׁ ֵרי כָל ֶאת ַלֲעׂשוֹת וְׁ  אל המלך; "ַהֹזאת ַהּתוָֹרה ִדבְׁ

עמד מ 5!ברבים את התורהפיץ להלמד ולגם עליו אלא , בוולעיין קרוא כדי ל, ספר תורה עצמורק מצווה לכתוב ל

המושג  .כשבני ישראל מתאספים במקדש, ברבים א הזדמנות מצויינת להפצת התורהובחג הסוכות ה "הקהל"

מהווה ברבים קריאת התורה כי  6,דהיינו את מעמד הר סיני, "יום הקהל"את וממחיש כביכול מזכיר " הקהל"

 .מעין מתן תורה בזעיר אנפין

 ֹמֶשה ּתֹוַרת ֵסֶפרבעזרא הסופר קורא כש בספר נחמיהמתואר  במקרא השלב הבא של קריאת התורה ברבים 

זרא קורא את התורה ברבים ויש כאן עגם  ,"הקהל"עמד כעין חיקוי של מ. בירושליםהנקהלים שבי ציון באזני 

                                                                 
1
 .ן מדגיש את מידת הענווה ואת חובת ההתרחקות ממידת הגאווה"הרמב, גם באגרת המוסר המפורסמת  
2
 .ועוד, ג' אסתר י; י, ב"איוב מ; יח, ז"ירמיהו ט; ז, א"ישעיהו ס; בל', ראו גם יהושע ח  
3
המלך ; "משנה"וההעתק נקרא , (ט, א"דברים ל)שהמלך מעתיק מהתורה של הכוהנים המונחת במקדש , פשטות יש להסבירב  

 . משועבד לכוהנים במקדש
4
 .למטה על פרשת וילךראו  –יג  על הניסוחים והמטרות החינוכיות השונות של פסוק יב בהשוואה לפסוק  
5
כי , "פרשת המלך"את  במוצאי יום טוב הראשון של חג" הקהל"המלך אכן קרא באותו מעמד החגיגי של , ח, ז סוטה משנהלפי ה  

יונתן גרוסמן הפנה את תשומת ליבי לכפל המשמעות של השורש ' הרב דר !היא היישום של פרשת המלך" הקהל"הרי פרשת 
דהיינו מפרסם אותה  , אך במעמד הקהל הוא קורא בתורה, ורא ומעיין בספר התורה שלו על פי פרשת המלךהמלך ק: א"קר

 .ברבים באזני העם מתאסף במקדש
6
 .טז, ח"י; ד', י; י', ט; יח', ה דבריםראו ; תורה בהר סיני בספר דברים מציין את יום מתן" ַהָקָהל יוֹם"  
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ַהנִָשים ָהֲאנִָשים"כל " באזני"בתורה " קורא"עזרא  ,בירושלים מתאסף" הקהל"כל : ביליםמק סוחיםני בחג  "וְׁ

עזרא הסופר עומד : רשיםמוחוויתי מעמד דתי  מהווה כאןהקריאה בתורה  .ממש כמו מצוות הקהל, "הסוכות"

ַדל ַעל" ָרא ַויְָׁבֶרְך: "והעם עונים לו' רך את העזרא מב; סביבו וכל העם עומד, "ַלָדָבר ָעׂשּו ֲאֶשר ֵעץ ִמגְׁ ' ה ֶאת ֶעזְׁ

ֹמַעל ָאֵמן ָאֵמן ָהָעם כָל ַויֲַענּו ַהָגדוֹל ֹלִהים-ָהא   ֵדיֶהם בְׁ דּו יְׁ ַּתֲחוֺ  ַויִקְׁ ָצה ַאַעִים' הלַ וִַישְׁ דהיינו הקריאה בתורה , "ָארְׁ

ִויִם: "מוד והוראה ברביםהינה ליכאן בתורה הקריאה , ייתרה מזאת. מלווה גם בתפילה בציבור ַהלְׁ ִבינִים וְׁ  ֶאת מְׁ

ָהָעם ַלּתֹוָרה ָהָעם ָדם ַעל וְׁ אּו :ָעמְׁ רְׁ תֹוַרת ַבֵסֶפר ַוִיקְׁ פָֹרש ֹלִהים-ָהא   בְׁ ׂשֹום מְׁ ָרא וַיִָבינּו ֶׂשֶכל וְׁ קריאת התורה . "ַבִמקְׁ

פּונֶאֶ  ַהֵשִני ּוַביוֹם: "נהפכה לחווית לימוד ציבורית מהדרגה הראשונה כָל ָהָאבוֹת ָראֵשי סְׁ ִויִם ַהכֲֹהִנים ָהָעם לְׁ ַהלְׁ  וְׁ

ָרא ֶאל ִכיל ַהסֵֹפר ֶעזְׁ ַהׂשְׁ ֵרי ֶאל ּולְׁ ָרא...  ַהּתֹוָרה ִדבְׁ ֵסֶפר ַוִיקְׁ יוֹם יֹום ֹלִהים-ָהא   ּתֹוַרת בְׁ  ַהיוֹם ַעד ָהִראשֹון ַהיוֹם ִמן בְׁ

ַעת ָחג ַויֲַעׂשּו ָהַאֲחרֹון ִמיִני ַביֹוםּו יִָמים ִשבְׁ ָעט ֲעֶצֶרת ַהשְׁ  ".ַכִמשְׁ
 

, (א"ע ב"פ קמא בבא סכתבמ) ל"חזשלפי , לא מפתיע. עזרא הסופר התווה איפוא את קריאת התורה ברבים

בתלמוד ובמסכת סופרים . עזראשל  תקנותלמיוחסת  –והן בשני ובחמישי , קריאת התורה הן במנחה בשבת

כהלכות קריאת התורה התקבלו אשר , התורה בענייני קריאתטים רבים פרלומדים מהפסוקים בספר נחמיה 

בדומה לאותו מגדל עץ עליו עמד , כך למשל התורה נקראת מהבימה באמצע בית הכנסת. ברוב קהילות ישראל

ַּתח: "כדי להראות לכל העם את תורת משהעזרא הסופר מבצע כעין הגבהת התורה , כמו כן 7.עזרא הסופר  ַוִיפְׁ

ָר  ֵעינֵי ַהֵסֶפר אֶעזְׁ חוֹ ָהיָה ָהָעם ָכל ֵמַעל ִכי ָהָעם ָכל לְׁ ִפתְׁ דּו ּוכְׁ ' ובעקבות כך עזרא והעם מברכים את ה, "ָהָעם כָל ָעמְׁ

 8.ומשתחויים
  

קריאת התורה , מצוות הקהל, שקיימת התפתחות הגיונית של קריאת התורה מפרשת המלך, נוכל לסכם איפוא

  9.מסכת סופרים עד לימינוקריאת התורה שבתלמוד ובהלכות ומשם ל של עזרא הסופר

 

פרשת 
 המלך

ֹ  וְָהְיָתה: יח, ז"דברים י םו י ָכל בוֹ ְוָקָרא עִׁ ְרָאה יְִׁלַמד ְלַמַען ַחָטיו יְמֵּ י ָכל ֶאת לְִׁשמֹר ֹלָהיו-א   'ה ֶאת ְליִׁ ְברֵּ  ַהּתוָֹרה דִׁ
ים ְוֶאת ַהזֹאת ֶלה ַהֺחקִׁ  ַלֲעשָֹתם ָהאֵּ

מעמד 
 "הקהל"

ץ לֵּאמֹר אוָֹתם מֶֹשה ַוְיַצו: יג-י, א"דברים ל קֵּ ים ֶשַבע מִׁ ד ָשנִׁ ָחה ְשנַת ְבמֹעֵּ ל ָכל ְבבוֹא :ַהֺןכוֹת ְבַחג ַהְשמִׁ  יְִׁשָראֵּ
ְבָחר ֲאֶשר ַבָםקוֹם ֹלֶהיָך-א   'ה ְננֵּי ֶאת לֵָּראוֹת ְקָרא יִׁ ל ָכל ֶנֶגד ַהזֹאת ַהּתוָֹרה ֶאת ּתִׁ ל :ָאְזנֵּיֶהםבְ  יְִׁשָראֵּ  ֶאת ַהְקהֵּ
ים ָהָעם ים ָהֲאָנשִׁ ְשָעֶריָך ֲאֶשר ְוגְֵּרָך ְוַהַחף ְוַהָמשִׁ ְלְמדו וְלַמַען יְִׁשְמעו ְלַמַען בִׁ יֶכם-א   'ה ֶאת ְוָיְראו יִׁ  ְוָשְמרו ֹלהֵּ

י ָכל ֶאת ַלֲעשוֹת ְברֵּ ְרָאה וְָלְמדו ְמעויְִׁש  ָיְדעו ֹלא ֲאֶשר וְבנֵּיֶהם :ַהזֹאת ַהּתוָֹרה דִׁ יֶכם-א   'ה ֶאת ְליִׁ ים ָכל ֹלהֵּ  ַהָטמִׁ
ים ַאֶּתם ֲאֶשר ים ַאֶּתם ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ַחטִׁ ן ֶאת עְֹברִׁ ְשָּתה ָשָםה ַהַטְרדֵּ  :ְלרִׁ

עזרא 
 הסופר

יא...  'נחמיה ח ן ֶעְזָרא ַוָטבִׁ יש ַהָקָהל לְִׁפנֵּי ַהּתוָֹרה ֶאת ַהכֹהֵּ אִׁ ין ְוכֹל ָשהאִׁ  ְוַעד מֵּ בִׁ  ַלחֶֹדש ֶאָחד ְביוֹם לְִׁשמֹעַ  מֵּ
י יעִׁ ְקָרא :ַהְשבִׁ ן ַהַםיִׁם ַשַער לְִׁפנֵּי ֲאֶשר ָהְרחוֹב לְִׁפנֵּי בוֹ ַוטִׁ ית ַעד ָהאוֹר מִׁ ים ֶנֶגד ַהטוֹם ַמֲחצִׁ ים ָהֲאָנשִׁ  ְוַהָמשִׁ

ים ינִׁ ֶפר ֶאל ָהָעם ָכל ְוָאְזנֵּי ְוַהְםבִׁ ָוה ֲאֶשר ַבּתוָֹרה ָכתוב ְמְצאוַוטִׁ ...  :ַהּתוָֹרה סֵּ  ְבנֵּי יְֵּשבו ֲאֶשר מֶֹשה ְבַיד' ה צִׁ
ל י ַבחֶֹדש ֶבָחג ַבֺןכוֹת יְִׁשָראֵּ יעִׁ  :ַהְשבִׁ

 

 

                                                                 
7
 ".כנסיות בבתי פה עושים אנחנו כאשר מגדל כדמות - עץ מגדל: "ושו העיר על כךרבי אברהם אבן עזרה בפיר כבר   
8
 :המקבילות הלשוניות בין התיאור בספר עזרא ובין מצוות הגבהת התורה במסכת סופרים מרשימה  

 

 ח ,ד"י סופרים מסכת  ו-ג', חנחמיה 
ְקָרא ֹ  ַוטִׁ י בו ְפנֵּ י ֲאֶשר ָהְרחוֹב לִׁ ְפנֵּ ם ַשַער לִׁ ן ַהַםיִׁ ית ַעד ָהאוֹר מִׁ ים ֶנֶגד ַהטוֹם ַמֲחצִׁ  ָהֲאָנשִׁ

ים ים ְוַהָמשִׁ ינִׁ י ְוַהְםבִׁ ֶפר ֶאל ָהָעם ָכל ְוָאְזנֵּ ר ֶעְזָרא ַוַטֲעמֹד :ַהּתוָֹרה סֵּ ְגַדל ַעל ַהֹןפֵּ ץ מִׁ  עֵּ
ֹ  ַוַטֲעמֹד ַלָדָבר ָעשו ֲאֶשר ְתָיה ֶאְצלו ָטה ַוֲעָנָיה ְוֶשַמע ַמּתִׁ ְלקִׁ  ְואורִׁ ָיה ָטהְוחִׁ וֹ ַעל וַמֲעשֵּ ינ  ְימִׁ

 ֹ ְשמֹאלו ל ְנָדָיה ומִׁ יָשאֵּ ָטה ומִׁ ְפַּתח: ְמֺשָלם ְזַכְרָיה ְוַחְשַבָדָנה ְוָחֺשם וַמְלכִׁ ֶפר ֶעְזָרא ַוטִׁ  ַהןֵּ
י ינֵּ י ָהָעם ָכל ְלעֵּ ַעל כִׁ ֹ  ָהָיה ָהָעם ָכל מֵּ ְתחו -ָהא   'ה תֶא  ֶעְזָרא ַוְיָבֶרְך :ָהָעם ָכל ָעְמדו וְכפִׁ
ים ן ָהָעם ָכל ַוַטֲענו ַהָגדוֹל ֹלהִׁ ן ָאמֵּ יֶהם ְבמַֹעל ָאמֵּ ְקדו ְידֵּ ְשַּתֲחוֺ ַוטִׁ ם 'הלַ  ַוטִׁ  :ָאְרָצה ַאַניִׁ

, דפין שלשה עד תורה ספר גולל מיד
 לעם כתיבתו פני ומראה ומגביהו

 לפניו ומחזירו, ולשמאלו לימינו העומדים
 שיםונ אנשים לכל שמצוה, ולאחריו
 וזאת", ולומר ולכרוע הכתוב לראות
 "ישראל בני לפני משה שם אשר התורה

 

9
כי הרי ניסוח זה  ,בסיום כל חומש על פי מנהג מאוחר יותר" חזק חזק ונתחזק"שבדרך זו ניתן להסביר גם את אמירת המילים , ייתכן 

ַחַזק ֲחַזק: "מבוסס על דברי המלך דוד ִנתְׁ ַעד וְׁ עַ  ַעֵמנּו בְׁ ָניו ַהטוֹב ַיֲעֶׂשה' הוַ  ֹלֵהינּו-א   ָעֵרי דּובְׁ ֵעי  (.יב', י' שמואל ב" )בְׁ


