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                              התורה והשירה עדים לברית ולעונש -פרק לא פרשת וילך

ר ֶאת א ֶלְך, ֹמֶשה; ַוְיַדבֵּ ֶלה, ֶאל-ַויֵּ ל.-ָכל-ַהְדָבִרים ָהאֵּ ֶהם, ֶבן ב  ִיְשָראֵּ ָאה -ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ מֵּ

את ְוָלבֹוא-ֹלא-ְוֶעְשִרים ָשָנה ָאֹנִכי ַהיֹום ַלי, ֹלא ; אּוַכל עֹוד, ָלצֵּ -ֶאת ַתֲעֹברַוה' ָאַמר אֵּ

ן ַהֶזה. רֹלֶהיָך הּוא -ה' אֱ  ג  ַהַיְרדֵּ ֶלה ִמְלָפֶניָך-ַיְשִמיד ֶאת-ְלָפֶניָך, הּוא ֹעבֵּ -ַהּגֹוִים ָהאֵּ

ַע, הּוא  ִויִרְשָתם; רְיהֹושֻׁ ְוָעָשה ה', ָלֶהם, ַכֲאֶשר ָעָשה ְלִסיחֹון  ד. , ַכֲאֶשר, ִדֶבר ה'ְלָפֶניָך ֹעבֵּ

י ָהֱאֹמִרי, ּוְלַאְרָצם -ָלֶהםּוְנָתָנם ה', ִלְפנֵּיֶכם; ַוֲעִשיֶתם  ה  ֲאֶשר ִהְשִמיד, ֹאָתם.-ּוְלעֹוג ַמְלכֵּ

ֹלֶהיָך, -ִכי ה' אֱ  ַתַעְרצּו ִמְפנֵּיֶהם:-ִתיְראּו ְוַאל-ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ו ַהִמְצָוה, ֲאֶשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם.-ְכָכל

ְך ִעָמְך לָ ַוִיְקָרא ֹמֶשה  ז       .ְוֹלא ַיַעְזֶבךָ  ֹלא ַיְרְפָך,-הּוא ַהֹהלֵּ ַע, ַוֹיאֶמר אֵּ  יוִליהֹושֻׁ

ינֵּי ָכל ל -ְלעֵּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ה' -ָהָעם ַהֶזה, ֶאל-ִכי ַאָתה ָתבֹוא ֶאת-ֲחַזק ֶוֱאָמץִיְשָראֵּ

ת ָלֶהם ְך ְלָפֶניָך,  ח  ; ְוַאָתה, ַתְנִחיֶלָנה אֹוָתם.ַלֲאֹבָתם ָלתֵּ -הּוא ִיְהֶיה ִעָמְךַוה' הּוא ַהֹהלֵּ

ָחתְוֹלא ַיַעְזֶבךָ  ַיְרְפָךֹלא  ַהתֹוָרה ַהֹזאת, ַוִיְתָנּה -ַוִיְכֹתב ֹמֶשה, ֶאת ט .; ֹלא ִתיָרא, ְוֹלא תֵּ

ִוי, ַהֹנְשִאים ֶאת-ֶאל ל.ִזְקנֵּ -ָכל-; ְוֶאלֲארֹון ְבִרית ה'-ַהֹכֲהִנים ְבנֵּי לֵּ ַוְיַצו ֹמֶשה,  י י, ִיְשָראֵּ

ץ ֶשבַ   אֹוָתם לֵּאֹמר: ד ְשַנת ַהְשִמָטהִמקֵּ כֹות.-ע ָשִנים, ְבֹמעֵּ ל, -ְבבֹוא ָכל יא ְבַחג ַהסֻׁ ִיְשָראֵּ

ָראֹות ֶאת -ַהתֹוָרה ַהֹזאת, ֶנֶגד ָכל-ִתְקָרא ֶאת ֹלֶהיָך, ַבָמקֹום, ֲאֶשר ִיְבָחר:-ְפנֵּי ה' אֱ -לֵּ

ל ל ֶאת יבְבָאְזנֵּיֶהם. -ִיְשָראֵּ ְרָך, ֲאֶשר ִבְשָעֶריָךָהָעם, ָהֲאָנִשים ְוהַ -ַהְקהֵּ -ָנִשים ְוַהַטף, ְוגֵּ

יֶכם-ה' אֱ -ְלַמַען ִיְשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו, ְוָיְראּו ֶאת י -ָכל-, ְוָשְמרּו ַלֲעשֹות, ֶאתֹלהֵּ ִדְברֵּ

יֶכם-אֱ ה' -ְלִיְרָאה, ֶאת-ָיְדעּו, ִיְשְמעּו ְוָלְמדּו-ּוְבנֵּיֶהם ֲאֶשר ֹלא יג  .ַהתֹוָרה ַהֹזאת -ָכל  :ֹלהֵּ

ן ָשָמה, -ֶאתֹעְבִרים , ֲאֶשר ַאֶתם ָהֲאָדָמה-ַהָיִמים, ֲאֶשר ַאֶתם ַחִיים ַעל    .ְלִרְשָתּהַהַיְרדֵּ

ן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּותֹמֶשה, -ַוֹיאֶמר ה' ֶאל יד עַ -ְקָרא ֶאת-הֵּ ד,  ְוִהְתַיְצבּו ְיהֹושֻׁ ְבֹאֶהל מֹועֵּ

דַוֲאַצֶּונּו;  ַע, ַוִיְתַיְצבּו ְבֹאֶהל מֹועֵּ ֶלְך ֹמֶשה ִויהֹושֻׁ ָרא ה' ָבֹאֶהל, ְבַעמּוד ָעָנן; ַוַיֲעֹמד  טו  .ַויֵּ ַויֵּ

ב ִעם-ַוֹיאֶמר ה' ֶאל טז  ֶפַתח ָהֹאֶהל.-ַעמּוד ֶהָעָנן, ַעל ם ; ְוָקם ָהעָ ֲאֹבֶתיָך-ֹמֶשה, ִהְנָך ֹשכֵּ

י נֵַּכר י ֱאֹלהֵּ ר ֶאת ,ַוֲעָזַבִני ָשָמה ְבִקְרבֹו,-ָהָאֶרץ, ֲאֶשר הּוא ָבא-ַהֶזה ְוָזָנה ַאֲחרֵּ פֵּ ְבִריִתי -ְוהֵּ

ֶהם ַוֲעַזְבִתים ַההּוא-ְוָחָרה ַאִפי בֹו ַביֹום יז  ֲאֶשר ָכַרִתי ִאתֹו.  , ְוָהָיה ֶלֱאֹכל,ְוִהְסַתְרִתי ָפַני מֵּ

הּו  ין ֱאֹלַהי ְבִקְרִבי-ֲהֹלא ַעל ִכיְוָאַמר, ַביֹום ַההּוא, ָרעֹות ַרבֹות, ְוָצרֹות; ּוְמָצאֻׁ אּוִני ְמצָ , אֵּ

ֶלה. ָהָרעֹות ר ַאְסִתיר ָפַני יח  ָהאֵּ ִכי  , ֲאֶשר ָעָשה:ָהָרָעה-ַביֹום ַההּוא, ַעל ָכל ְוָאֹנִכי, ַהְסתֵּ

ִרים.-ָפָנה, ֶאל -ְבנֵּי-ַהִשיָרה ַהֹזאת, ְוַלְמָדּה ֶאת-ְוַעָתה, ִכְתבּו ָלֶכם ֶאת יט  ֱאֹלִהים ֲאחֵּ

ל, ִשיָמּה ְבִפיֶהם: ד-ְלַמַען ִתְהֶיה  ִיְשָראֵּ ל.-ִלי ַהִשיָרה ַהֹזאת, ְלעֵּ ֲאִביֶאנּו -ִכי כ  ִבְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ן; ּוָפָנה ֶאלִנְשַבְעִתי ַלֲאֹבָתיו, ָזַבת ָחָלב ּו-ָהֲאָדָמה ֲאֶשר-ֶאל -ְדַבש, ְוָאַכל ְוָשַבע, ְוָדשֵּ

ר ֶאת פֵּ ִרים, ַוֲעָבדּום, ְוִנֲאצּוִני, ְוהֵּ  ָרעֹותִתְמֶצאןָ ֹאתֹו -ְוָהָיה ִכי כא  ְבִריִתי.-ֱאֹלִהים ֲאחֵּ

ד, ִכי ֹלא ִתָשַכח ִמִפי ַזְרעֹו: -ָיַדְעִתי ֶאת ִכי  ַרבֹות, ְוָצרֹות, ְוָעְנָתה ַהִשיָרה ַהֹזאת ְלָפָניו ְלעֵּ

ַוִיְכֹתב ֹמֶשה  כב  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי.-ִיְצרֹו, ֲאֶשר הּוא ֹעֶשה ַהיֹום, ְבֶטֶרם ֲאִביֶאנּו, ֶאל

ל.-ַהִשיָרה ַהֹזאת, ַביֹום ַההּוא; ַוְיַלְמָדּה, ֶאת-ֶאת ַע ִבן-ַוְיַצו ֶאת כג  ְבנֵּי ִיְשָראֵּ נּון, -ְיהֹושֻׁ

ל, ֶאל-י ַאָתה ָתִביא ֶאתכִ -ֲחַזק ֶוֱאָמץֹיאֶמר וַ  ְוָאֹנִכי ִנְשַבְעִתי ָלֶהם; -ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

י ַהתֹוָרה-ַוְיִהי ְכַכלֹות ֹמֶשה ִלְכֹתב ֶאת כד .ֶאְהֶיה ִעָמְך ֶפר:-ַעל-ַהֹזאת-ִדְברֵּ ָמם. ַעד סֵּ             תֻׁ

י ֲארֹון ְבִרית-ֶאתֹמֶשה  ַוְיַצו כה ֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה,  כו לֵּאֹמר. 'ה-ַהְלִוִים ֹנְשאֵּ ת סֵּ ָלֹקַח אֵּ

יֶכם; ְוָהָיה-אֱ  ה'-ְוַשְמֶתם ֹאתֹו, ִמַצד ֲארֹון ְבִרית -ִכי ָאֹנִכי ָיַדְעִתי ֶאת כז ד.ְלעֵּ  ָשם ְבָך,-ֹלהֵּ

ן ְבעֹוֶדִני -ֶמְרְיָך ְוֶאת י מֹוִתי.-ה' ְוַאף ִכי-ַחי ִעָמֶכם ַהיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעםָעְרְפָך ַהָקֶשה; הֵּ      ַאֲחרֵּ

ַלי ֶאת ַהְקִהילּו כח ֶלה ְוָאִעיָדה -ָכל-אֵּ ת ַהְדָבִרים ָהאֵּ יֶכם; ַוֲאַדְבָרה ְבָאְזנֵּיֶהם אֵּ יֶכם ְוֹשְטרֵּ ִזְקנֵּי ִשְבטֵּ

י מֹוִתי ִכי    ִי ָיַדְעִתיכ כט ָהָאֶרץ.-ַהָשַמִים ְוֶאת-ֶאת ָבם ת ַתְשִחתּון ְוַסְרֶתם ִמן-ַאֲחרֵּ ַהֶדֶרְך ֲאֶשר -ַהְשחֵּ

ינֵּי ה'-ַתֲעשּו ֶאת-ִכי-ְבַאֲחִרית ַהָיִמיםָהָרָעה ; ְוָקָראת ֶאְתֶכם ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְלַהְכִעיסֹו  ָהַרע ְבעֵּ

יֶכם. ה ְידֵּ י ָכל ל ְבַמֲעשֵּ ר ֹמֶשה ְבָאְזנֵּ ל ֶאתְקַהל יִ -ַוְיַדבֵּ י ַהִשיָרה ַהֹזאת-ְשָראֵּ ָמם. ַעד-ִדְברֵּ    תֻׁ

 

 

  מקבילות :ב עמוד 



 

Parashat Valelekh 

 

Parashat Vayelekh may be the shortest of all the parshiyot in the 

Torah, but it includes an overview of most of Jewish history.  

 

The first half of this chapter is full of positive, joyous expressions, 

including the commandment to remember – and to reenact – 

receiving the Torah on Mount Sinai by means of the mitzvah of 

Hakhel, together with lofty promises. The second half offers a 

mirror-image, with parallel language, but expressions of problems, 

death and destruction. In contrast with Hakhel we find the 

commandment to listen to the Song of Haazinu, which contains sad 

ad threatening messages and is written in two long columns 

reminding us that just as there are blessings there are curses; just 

as there is reward, there is punishment. This is the message that 

Moshe chooses to share on his very last day. 

 


