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מסכתבבאבתרא-שבועמספר 13
הלימודהשבועי:מיכתבאתסוףהתורה-מיכתבאתמותהכותבים? 
שלום,
השבוע נרחיב בשאלה מי כתב את סוף התורה ,סוגיה קצרה המרובה בפרשנויות ובנוסחאות ,הטומנת בחובה שאלות יסוד
ביחס לתורה ותפיסת קדושתה.
בשבוע הבא נלמד לקראת שבועות ואחרי שבועות נתחיל רצף סוגיות הדנות באיוב הדמות הספר והמסר.
לימוד פורה

הלימוד השבועי
דף טו עמוד א אמר מר יהושע' -טו עמוד א 'תרי הימן הוו'

פסוקי סיום התורה


מה עומד מאחורי המחלוקת מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים בתורה?
o

כיצד יסביר מי שאמר שכתבם יהושע – מדוע אם הם חסרים ספר התורה פסול?

מחלוקת זו פותחת לדיון את השאלה מה מגדיר את קדושת התורה ומבחין אותה מספרי הנביאים? ומה היחס בין
התורה לנבואת משה?


רבי חיים בן עטר (מחצית הראשונה של המאה ה 11מרוקו – ירושלים) נוקט עמדה חד משמעית בסוגית הגמרא.
ראו א יחסו למפרש קדום ולאחת הדעות בגמרא – כיצד ניתן להסביר שלילה זו? (תוכלו לראות את דברי ראב"ע
במקראות גדולות דברים לד א)

אורהחייםעלדבריםפרקלדפסוקו 
וראיתילהרבר'אברהםבןעזראשכתבשיהושעכתבכן-ואיןראוילכתובכדבריםהאלהבפשטיהכתובים,שמשהלא
השליםהספרתורהשמסרללוים,שבאזנישמעתימבניעמנומסתבכיםבדברזהומסעפיםמזהכפירהבתורה,וזוהיא
טענתהגויםשמבניישראלתקנוהמכתבונמצאבהמהשלאהיהולאהיהמהשהיהוישתקעהדבריםודומיהם,הסבי
עיניךמנגדםוהעיקרשכלהספרתורהכתבומשה,וכאומרם(ב"בטו)השלימובדמע: 


מה הכוונה ש'משה כתב את התורה'? ראו מספר הצעות שמביא הרמב"ן:

רמב"ןבראשיתהקדמה 
ועלכלפניםהיהנכוןשיכתובבתחלתספרבראשיתוידבראלהיםאלמשהאתכלהדבריםהאלהלאמר.אבלהיה
העניןלהכתבסתםמפנישלאכתבמשהרבינוהתורהכמדברבעדעצמוכנביאיםשמזכיריםעצמםכמושנאמר
ביחזקאלתמידויהידברה'אליבןאדם.וכמושנאמרבירמיהויהידברה'אלילאמר.אבלמשהרבינוכתבתולדותכל
הדורותהראשוני'ויחוסעצמוותולדותיוומקריוכשלישיהמדבר.ולכןיאמרוידבראלהיםאלמשהויאמראליוכמדבר
בעדשניםאחריםומפנישהעניןכןלאנזכרמשהבתורהעדשנולדונזכרכאילואחרמספרעליוואליקשהעליךענין
משנההתורהשמדברבעדעצמוואתחנןואתפללאלה'ואומרכיתחלתהספרההואאלההדבריםאשרדברמשהאל
כלישראלוהנההואכמספרדבריםבלשוןאמרם.והטעםלכתיבתהתורהבלשוןזהמפנישקדמהלבריאתהעולםאין
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צריךלומרללידתושלמשהרבינוכמושבאלנובקבלהשהיתהכתובהבאששחורהעלגביאשלבנה.הנהמשהכסופר
המעתיקמספרקדמוןוכותבולכןכתבסתםאבלזהאמתוברורהואשכלהתורהמתחלתספרבראשיתעדלעיניכל
ישראלנאמרהמפיושלהקב"הלאזניושלמשהכעניןשאמרלהלן(ירמיהל"ו)מפיויקראאליאתכלהדבריםהאלה
ואניכותבעלהספרבדיו


המדרש בספרי נותן אפשרויות נוספות לכותב סוף התורה:

ספרידבריםפיסקאשנזד"ה(ה)וימת 
וימתשםמשה,איפשרשמתמשהוכותבוימתשםמשהאלאעדכאןכתבמשהמיכןואילךכתביהושערבימאיר
אומרהריהואאומרויכתובמשהאתהתורההזאתאיפשרשנתןמשהאתהתורהכשהיאחסירהאפילואותאחתאלא
מלמדשהיהמשהכותבמהשאמרלוהקדושברוךהואכתובכעניןשנאמר+ירמיהלויח+ויאמראליהםברוךמפיו
יקראאלי.רביאליעזראומרבתקוליוצאתמתוךהמחנהשניםעשרמילעלשניםעשרמילוהיתהמכרזתואומרתמת
משהסמליוןאמרוימתשםמשה.ומניןאתהאומרמחילההיתהיוצאהמקבורתושלמשהלקבורתםשלאבותנאמרכאן
וימתשםמשהונאמרלהלן+בראשיתמטלא+שמהקברואתאברהםואתשרהאשתו,וישאומריםלאמתמשה
אלאעומדומשרתלמעלהנאמרכאןשםונאמרלהלן+שמותלדכח+ויהישםעםה'.

כותב בדמע


מה פירוש הביטוח 'משה כותב בדמע'?



מה תפקידן של הדמעות? ממה הן נובעות – למה משה בוכה?



להלן פירושים מעט מפתיעים – ימו לב לשינוי נוסח בסוגיה:

ספרתפארתשלמהעלמועדים-לחגהסוכות 
וזההעניןשאמרובגמ'(מנחותל,א)כישמונהפסוקיםשבסוףהספרתורההקב"האומרומשהכותבבדמער"לכיבאותן
הפסוקיםשבסוףהספרשםכתובגדולתמעלותמשרע"הוכלהמופתיםאשרעשה(דבריםלד,י)ואשרידעוד'פניםאל
פנים.והמעלותהאלולארצהמשהלכתובעלעצמואךאשרצוהוהש"ילכךכותבבדמעלומרמהאנילכלהמעלות
האלה .
 
חידושיהריטב"אמסכתבבאבתראדףטועמודא 
יש שגורסין הקב"ה אומר ומשה כותב ומכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה  כותב   בדמע  .פי' וההפרש שביניהם כי
הראשונים נכתבים בדיו והאחרונים נכתבים בדמע,וכן כתב הרמ"ה ז"ל,ויש גורסין עד כאן הקב"ה אומר ומשה אומר
וכותב,כלומר שהיה חוזר הפסוק קודם שיכתבנו מרוב חיבה וכדי שלא יטעה בה,מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב
בדמע,כלומר שהיה כותב ובוכה ולא היה חוזר הפסוק מרוב צער,והיינו דאמרינן כמה דכתיב להלן מפיו יקרא את כל
הדברים האלה ואני כותב על הספר,כי מפני הצער לא היה אומר וכותב,ולפירוש הראשון מסתייעין מן הכתוב לענין מה
שאמרוכיהקב"האומרומשהכותבבדיוכעניןשאומרבפסוקהזה,ואיןלזהטעם.

יחיד קורא אותן
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מה פירוש ההוראה/הנחיה שיחיד קורא? במקורות הבאים לפחות  4פירושים שונים? נסו לחשוב מה משמעות
ההבדלים?

תוספותמסכתבבאבתראדףטועמודא 
שמונהפסוקיםשבתורה...-ואומרר"תדיחידקוראבלאהפסקהשלאיקראושניםזהד'פסוקיםוזה 
רמב"םהלכותתפילהונשיאתכפיםפרקיגהלכהו 
שמונהפסוקיםשבסוףהתורהמותרלקרותאותםבביתהכנסתבפחותמעשרה,אע"פשהכלתורההיאומשהמפי
הגבורהאמרםהואילומשמעןשהםאחרמיתתמשההרינשתנוולפיכךמותרליחידלקרותאותן./השגתהראב"ד/
שמנהפסוקיםשבסוףהתורהכו'עדמותרליחידלקרותן.כתבהראב"דז"ל/א"א/לאשמענודברזהמעולםומה
שאמרויחידקוראאותןלומרשאינומפסיקבהןוהכיאיתאבירושלמיבמגלה,ובמקומותהללונהגושהעוליםלקרות
בתורההואלבדוקוראואיןהחזןקוראעמו,ומהשכתבהואעניןזרותהואמאדוהצבורהיכןהלכועכ"ל+. 

שיטהמקובצתמסכתבבאבתראדףטו/א 
שמונהפסוקיםשבתורהיחידקוראאותם.כלומרהקוראפסוקיםשלפניהםאינורשאילגמורעדסוף התורהשנמצאקורא
מה שכתב משה עם מה שכתב יהושע אלא מפסיק ועולה אחר וקורא פסוקים אלו בפני עצמם כדי שיהא ניכר שלא כתבן
משה אלא יהושע.פירוש אחר יחיד קורא אותם כלומר ואינו רשאי להפסיק בהם כדי שלא יהא ניכר שיהושע הוא כתבן.
הר"יןמיגשז"ל :

איתןהאזרחיוהימן 
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מקרא – תהלים פט ומלכים א פרק ה פס' יא.



עיינו שם במפרשים לראות מדוע נקרא אברהם איתן האזרחי? רד"ק למשל בכלל לא חושב שמדובר באברהם.

