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 איור: 

 ינון פתחיה

ה מִׁ  שָּ ַבקָּ יו ּובְּ רָּ בָּ דְּ ים לִׁ דִׁ יֹות עֵּ הְּ ץ לִׁ ָארֶׁ הָּ ם וְּ ַמיִׁ ַהשָּ ה מֵּ שָּ ַבקָּ ינּו בְּ יַרת ַהֲאזִׁ ת שִׁ ַתח אֶׁ נּו פָּ ה ַרבֵּ ֹמַע ֹמשֶׁ שְּ ל לִׁ אֵּ רָּ ְְּׂ נֵּי יִׁ בְּ

יו.   רָּ בָּ ת דְּ ים אֶׁ נִׁ ַהפְּ  ּולְּ

נּו פֹונֶׁה לְּ  ה ַרבֵּ שֹמשֶׁ ַבקֵּ ל ּומְּ אֵּ רָּ ְְּׂ ת ָאַהבַ  ַעם יִׁ ֹכר אֶׁ זְּ לִׁ ֹמד וְּ לְּ ם לִׁ הֶׁ ֹלא ת הקב"ה לְּ מֵּ ל ַהדֹורֹות וְּ ְך כָּ אֹורֵּ ל לְּ אֵּ רָּ ְְּׂ ַעם יִׁ

ה ת ַהּתֹורָּ ַלֲעֹזב אֶׁ ה וְּ פּויֵּי טֹובָּ יֹות כְּ הְּ ד.  לִׁ ה ַהגְּ כָּ רָּ ַהבְּ ה זֹו וְּ רֹות ָאֲהבָּ ַפע בְּ לָּ וֹ ַלמְּ שֶׁ ל הקב"ה בְּ ל,  ַעם אֶׁ ה שֶׁ אֵּ רָּ ְְּׂ ץ יִׁ רֶׁ

יד  תִׁ ל עָּ אֵּ רָּ ְְּׂ ט"ַלֲחֹטא יִׁ עָּ בְּ רּון ַויִׁ שֻׁ ַמן יְּ שְּ ּלּו" ַויִׁ ים אֵּ נֵּש ַעל ַמֲעְִׁׂ עָּ הֵּ ן .ּולְּ י כֵּ נּו: " ַאף ַעל פִׁ ם אֹותָּ ַנחֵּ נּו מְּ ה ַרבֵּ י  ...ֹמשֶׁ כִׁ

תֹו ַעּמוֹ  מָּ ר ַאדְּ פֶׁ כִׁ יו וְּ רָּ צָּ יב לְּ ם יָּשִׁ נָּקָּ קֹום וְּ יו יִׁ דָּ  "ַדם ֲעבָּ

 ְְּׂ י יִׁ נֵּ בְּ ה ָאַמר לִׁ ה ֹמשֶׁ שָּ רָּ סֹוף ַהפָּ ת בְּ אֹות אֶׁ רְּ בֹו, לִׁ ַהר נְּ ה ַלֲעלֹות לְּ ת ֹמשֶׁ ה אֶׁ ּוָּ ָאז ה' צִׁ ה וְּ ירָּ י ַהשִׁ רֵּ בְּ דִׁ ַמע לְּ שָּ הִׁ ל לְּ אֵּ רָּ

ר. הָּ ם בָּ לָּמּות שָּ ם וְּ שָּ ַנַען מִׁ ץ כְּ רֶׁ  )הרב צבי האריס( אֶׁ

 

 

 

 

 



 
 

 מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכיהגיליון  

 (מג-א, לבַהֲאִזינּו )שירת 

פרשת השבוע שעבר "ַוּיֵֶּלְך" הסתיימה בהכנות לקראת ברית העדות בין הקב"ה לעם ישראל . 
הברית היא שירת האזינו המפורסמת. השירה כתובה בצורה מיוחדת בספר התורה "אריח על גבי 

האזינו , בזמן בית המקדש היו אריח"  בשני טורים צרים . בגלל חשיבותה הרבה של שירת 
מחלקים את השירה לשישה חלקים ובכל שבת , בזמן הקרבת קורבן המוסף של שבת, היו קוראים 

  .אחד מהחלקים , ולאחר שש שבתות היו מתחילים מחדש. נלמד על הברית הנכרתת בפרשה

 את מי לוקח משה רבנו כעדים לכריתת הברית בין הקב"ה לעם ישראל?) לב,א(  .1

___________________________________________________________________________________ 

מדוע משה רבנו מעיד את השמים והארץ בברית  )שתי סיבות(?)רש"י לב,א( שאני מתרה בהם  .2
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ם,  ִמים ְלעֹולָּ ם ַקיָּּ הֵּ מובא במדרש תנחומא מדוע דווקא העיד משה רבנו את השמים והארץ : " ְלִפי ש ֶ
ִמים ל ַקּיָּ אֵּ רָּ לּום,  ְוִיש ְ לֹום ְיַבּטְ ְצֹות. ְוִאם ַחס ְוש ָּ ה ְוַהּמִ ל ַהּתֹורָּ אֵּ רָּ מּו ִיש ְ ַקיְּ יְּ ֶ דּות, ש  ם ְלעֵּ ְך ִהְזִמינָּ ם, ְלכָּ ְלעֹולָּ

ה ֹלא תִּ  מָּ ֲאדָּ ר ְוהָּ טָּ ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה מָּ ָּ ַצר ֶאת ַהש ּ ִתיב: ְועָּ ם. ּכְ ה ַלֲהִמיתָּ ֹונָּ ִראש  ם ּבָּ ְהֶיה ּבָּ ִדים ּתִ עֵּ ן ַיד הָּ ּתֵּ
ּה "ֶאת   ְיבּולָּ

ְעיָּה )הנביא(,  ַמר ְיש ַ מדרש תנחומא מלמד אותנו על גדולתו של משה רבנו ושואל המדרש: " אָּ
מַ  ָּ ַמר, ַהֲאִזינּו ַהש ּ ה אָּ ַמִים.... ֹמש ֶ ְמעּו ש ָּ ְעיָּהּו לֹוַמר, ש ִ ה ְיש ַ אָּ ה רָּ ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ " מָּ ְמעּו ש ָּ ִים. "ש ִ

ְמע ַמר, ש ִ ְעיָּהּו אָּ ה, ִויש ַ ה ֶאת ַהּתֹורָּ ַמר ֹמש ֶ אָּ ן ש ֶ יוָּ ד, ּכֵּ א, ְמַלּמֵּ י ֲעִקיבָּ ַמר ַרּבִ ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ. אָּ ּו ש ָּ
ַמִים. ְורָּ  ָּ ַמר, ַהֲאִזינּו ַהש ּ אָּ רֹו, ש ֶ ר ִעם ֲחבֵּ ַדּבֵּ ּמְ ֶ ם ש  דָּ אָּ ַמִים ּכְ ָּ ר ִעם ַהש ּ יָּה ְמַדּבֵּ יָּה, ְוהָּ ַמִים הָּ ָּ ש ּ ה ֶאת ּבַ אָּ

ה מִ  ֶרץ ְרחֹוקָּ אָּ ּנּו, הָּ ַמִים ְרחֹוִקים ִמּמֶ ה ש ָּ אָּ ֶרץ ְורָּ אָּ יָּה ּבָּ הָּ ְעיָּה ש ֶ ל ְיש ַ ֶרץ. ֲאבָּ אָּ ַמע הָּ ַמר, ְוִתש ְ ּנּו, ְואָּ ּמֶ
יו.) לב,א(  לָּ ה אֵּ ה ְקרֹובָּ ְיתָּ הָּ ְך, ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ, ש ֶ ַמִים, ְוַאַחר ּכָּ ְמעּו ש ָּ  ִהְתִחיל לֹוַמר, ש ִ

עפ"י הפירוש לפסוק  . בה וברצון בעם ישראל משה רבנו מתפלל שדברי הברית יתקבלו באה .3
ר לתורה?)רש"י לב,ב(  טָּ ר ִלְקִחי " מה הקשר בין הּמָּ טָּ ּמָּ  "ַיֲעֹרף ּכַ

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

ל" אחרי שהמשילה ל-למה המשיל משה את התורה ל .4 ר "?)רש"י לב,ב( -"ּטַ טָּ  "ּמָּ

___________________________________________________________________________________ 
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ֳעלֹו " וחוזקו ואף על פי כן  משה רבנו פותח בתיאור גדלות הקב"ה .5 ִמים ּפָּ ומשלם שכר טוב "ּתָּ
 מה פירוש הכתובלצדיקים לעולם הבא ולרשעים בעולם הזה. ולמרות זאת עם ישראל חוטא . 

ֶול"?)רש"י לב,ד(  ין עָּ ה ְואֵּ ל ֱאמּונָּ  ____________________________________________________"אֵּ

___________________________________________________________________________________ 

משה רבנו מצווה אותנו ללמוד את העבר שלנו ולשאול את הזקנים כיצד הקב"ה הוציא אותנו  .6
נֹות ּדֹר  ינּו ש ְ ם )כל מה שהיה מבריאת העולם ( ּבִ ממצרים ורומם אותנו במדבר : " ְזֹכר ְימֹות עֹולָּ

ְך". הק ֶניךָּ ְוֹיאְמרּו לָּ ְדךָּ ְזקֵּ ִביךָּ ְוַיּגֵּ ַאל אָּ ֹדר ש ְ ב"ה שמר על עם ישראל והביא אותם לכניסה וָּ
ֹדר". על מעשיהם של מי צריך ללמוד?  הרי כבר נאמר לארץ.  נֹות ּדֹר וָּ ינּו ש ְ כתוב בפסוק " ּבִ

ם"?)רש"י לב,ז(   ________________________________________________________"ְזֹכר ְימֹות עֹולָּ
___________________________________________________________________________________ 

ר", מהי אותה "מציאה"?)רש"י לב,י(  כתוב על הקב"ה שמצא מציאה :  .7 ֶאֶרץ ִמְדּבָּ הּו ּבְ אֵּ "ִיְמצָּ
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ֹמן ", מהו  .8 ל ְיש ִ ֹמן ", מה הפירוש "ּוְבֹתהּו ְילֵּ ל ְיש ִ ר ּוְבֹתהּו ְילֵּ ֶאֶרץ ִמְדּבָּ הּו ּבְ אֵּ כתוב בפס' "ִיְמצָּ
ֹמן " ומה השבח כאן לעם ישראל?)רש"י לב,י(   _______________________________________"ְיש ִ

___________________________________________________________________________________ 

ףמשה רבנו ממשיל את שמירת ה' על עם ישראל  .9 יו ְיַרחֵּ לָּ ִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוזָּ ר יָּ ֶנש ֶ " , מה  ...."ּכְ
ר" למה המשיל את ה' לנשר כאן?)רש"י לב,יא(  ֶנש ֶ הפירוש "ּכְ

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

ִעיר ִקּנֹו"?)רש"י לב,יא(  .11  _______________________________________________מה הפירוש "יָּ

י .11 פָּ נָּ תֹו", מה מיוחד בדרך לקיחת הנשר את בניו?כתוב בפס' "ִיְפֹרש  ּכְ הּו ַעל ֶאְברָּ אֵּ ָּ הּו ִיש ּ חֵּ  ו ִיּקָּ
)רש"י לב,יא( איזו דוגמא מביא רש"י לכך ? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

הּו ְדַבש   .12 י ַוּיִֵּנקֵּ דָּ נּוֹבת ש ָּ התורה מתארת את השפע הגדול שנתן הקב"ה לעם ישראל : "ַויֹּאַכל ּתְ
ב ֹצאן ... " . כיצד מתנהג עם ישראל ? השלימו : "  ר ַוֲחלֵּ קָּ ַחְלִמיש  צּור, ֶחְמַאת ּבָּ ֶמן מֵּ ֶ ַלע ְוש  ִמּסֶ

ַמְנּתָּ ______________ ַמן _________________ש ָּ ש ְ הּו ....") לב,טו( ַוּיִ ש ָּ ּטש  ֱאלֹוק עָּ  _ ַוּיִ
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ב"תמורה" לחסד הגדול שעשה הקב"ה עם עם ישראל , עם ישראל עובדים עבודה זרה  .13
אּו  שאפילו הגוים ֹרב ּבָּ ים ִמּקָּ ש ִ עּום ֲחדָּ ִדים ... ֹלא ְידָּ ֵּ חּו ַלש ּ לא היו רגילים לעשות כ"כ רע " ִיְזּבְ

 ... " . מה עושה הקב"ה בגלל ההתנהגות של עם ישראל?) לב,כ( 

___________________________________________________________________________________ 

ים שמגיעים עלינו ברגע שהקב"ה עוזב אותנו ולא משגיח עלינו. התורה מתארת את העונש .14
עונשים "טבעיים" והן מלחמות עם הגוים הן עם ישראל חוזר להיות כעם ככל העמים  ומקבל 

ב  עָּ י רָּ עֹות ....ְמזֵּ ימֹו רָּ לֵּ ה עָּ שמנצלים זאת ומכים בעם ישראל ככבשה בין שבעים זאבים "ַאְסּפֶ
ף ְוֶקֶטב מְ  י ֶרש ֶ ה ..." . הגוים חּוְלֻחמֵּ ימָּ ִרים אֵּ ֲחדָּ ל ֶחֶרב ּומֵּ ּכֶ ש ַ שהניצחון  יםשבוִריִרי ......ִמחּוץ ּתְ

ה ְוֹלא ה'  מָּ נּו רָּ דֵּ ן ֹיאְמרּו יָּ מגיע בזכותם ובזכות אליליהם ולא מבינים שהקב"ה עשה זאת : "ּפֶ
ל ֹזאת" . ַעל ּכָּ ילּו )הגוים הנלחמים בנו( ....ּפָּ ּכִ ְכמּו ַיש ְ ם" שהרי בברכות .... יָּ  "לּו חָּ ִבינּו ְלַאֲחִריתָּ

ה ִיְרּדֹפּו " .  בָּ ם ְרבָּ ה ִמּכֶ אָּ ה ּומֵּ אָּ ה מֵּ ָּ ם ֲחִמש ּ ְדפּו ִמּכֶ ֻחּקַֹתי" נאמר : "ְורָּ איזו קללה בפרשת "ּבְ
?)רש"י לב,כט( הפוכה מובאת בפרשה שיותר גדולה מהברכה 

___________________________________________________________________________________ 

םעפ"י פירוש רש"י לפסוק  .15 נּו צּורָּ י ֹלא ְכצּורֵּ להבין שמתרחש אויבי ישראל , היו צריכים "..."ּכִ
)רש"י לב,לא( משהו לא טבעי בניצחון על עם ישראל. מהו ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

למרות שהקב"ה נתן את עם ישראל ביד הגוים , הגוים התאכזרו על עם ישראל הרבה יותר  .16
ִדי " . מה ממה שהיה צרי ֻמס ִעּמָּ ך והקב"ה מבטיח שכל הרעה שעשו לעם ישראל  "ֲהֹלא הּוא ּכָּ

 ________________________________________________________משמעות הכתוב?)רש"י לב,לד( 

___________________________________________________________________________________ 

אותנו את ההבדל בין עם ישראל הצדיקים שאף על פי שחוטאים, לא משה רבנו מלמד  .17
ה  ְדֹמת ֲעֹמרָּ ַ ם ּוִמש ּ ְפנָּ ֶפן ְסֹדם ּגַ י ִמּגֶ )לפי יורדים למדרגה של הגוים הרשעים : שעליהם נכתב " ּכִ

מֹו  שמעשיהם מעשה סדום ועמורה( ֹלת ְמֹרֹרת לָּ ּכְ י רֹוש  ַאש ְ בֵּ מֹו ִעּנְ בֵּ "  וי להם, לפי מעשיהם פורענותם()עשב מר ומשקה מר ראֲענָּ
ם" . השלימו : " ַהְרִנינּו  ּלֵּ ְנַאי ֲאש ַ י , ְוִלְמש ַ רָּ ם ְלצָּ קָּ יב נָּ ש ִ ִדי אָּ והקב"ה עתיד להיפרע מהם "יָּ

 עזבוהו ()לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל, ראו מה שבחה של אומה זו, שדבקו בהקב"ה בכל התלאות שעברו עליהם ולא _____ _____________
יו ִיּקֹום ____ דָּ י ַדם ֲעבָּ תֹו ַעּמֹו _________ּכִ ר ַאְדמָּ  לב,מג(  )כשעמו מתנחמים ארצו מתנחמת(")_________ ְוִכּפֶ
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 (מז-מד, לב) הצווי האחרון של משה לעם ישראל 
ה לבדו:  אומר את השירהלא משה רבנו  .1 ירָּ ִ י ַהש ּ ְברֵּ ל ּדִ ר ֶאת ּכָּ ם הּוא "..ַוְיַדּבֵּ עָּ י הָּ ְזנֵּ אָּ ַהּזֹאת ּבְ

ן נּון", יהושע ַע ּבִ ֵּ משתתף עם משה בדברי השירה שהיה זה יום פטירתו של משה  בן נון ְוהֹוש 
ַע"?)רש"י לב,מד(  ונטלה רשות מזה ונתנה לזה . מדוע נקרא כאן יהושע בשם "הֹוש ֵּ

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

י הּוא  .2 כיצד מתאר משה את החיבור בין עם ישראל לתורה ? השלימו: "ּכִ
ר ַהּזֶה __________________ בָּ ה ") לב,מז( __________ּוַבּדָּ מָּ ֲאדָּ  ____________ ַעל הָּ

י הּוא ַחּיֵּיֶכםהפסוק "על  פעם אחד גזרה מלכות יון שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה. :" מדרש למדנו את ה ..."ּכִ
הלך רבי עקיבא וחבריו ועסקו בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו, ואמר לו: הרי אתה מסתכן בעצמך שאתה עובר 

מה? לשועל שהיה מהלך על שפת הנהר, ראה על גזירת המלך. אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל למה הדבר דו
שם דגים רצים ומתחבאים.  אמר להם: בואו ולכו אצלי ואטמין אתכם בנקיקי הסלעים ואל תתייראו. אמרו לו: ואתה 

הוא שאומרים עליך שאתה פקח שבחיות?! אין אתה אלא טיפש. כל חיינו אינו אלא במים, ואתה אומר לנו, עלו 
נו אנו מתייראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה! ואף אנו כל חיינו אינו אלא בתורה, ליבשה. ומה במקום חיותי

דכתיב: כי היא חייך ואורך ימיך )דברים ל כ(. ואתה אומר, מסתכן אתה בעצמך?! לימים מועטים נתפסו שניהם. 
תנחומא )  ם בטליםאמר לו פפוס לרבי עקיבא: אשריך שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס, שנתפס על דברי

 (פרשת 'כי תבא'

 

 (נב-מח, לב) ציווי אחרון למשה

ִרים". איזה שם נוסף יש  .1 ֲעבָּ משה מסיים את השירה והקב"ה מצווה את משה לעלות אל "ַהר הָּ
 ____________________________________________________________________להר?) לב,מט( 

מדוע הקב"ה מצווה את משה לעלות אל ההר?) לב,מט(  .2
___________________________________________________________________________________ 

הקב"ה מודיע למשה שלאחר שיראה את ארץ ישראל הוא ימות כשם שמת אהרון . מה הסיבה  .3
שמשה רבנו לא נכנס לארץ עפ"י הכתוב בפרשה?) לב,נא( 

_________________________________________________________________________________________________ 

ם אֹוִתיעל חטאם של משה ואהרון : "מבאר לנו רש"י  ּתֶ ש ְ ר ֹלא ִקּדַ גרמתם לי שלא  .."ַעל ֲאש ֶ
ַלע"אתקדש, אמרתי לכם  ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ עמו  ברוּ דִ  לוּ יוהם הכוהו, והוצרכו להכותו פעמיים, ואִ  , "ְוִדּבַ

ונתן מימיו בלא הכאה, היה מתקדש שם שמים, שהיו ישראל אומרים, ומה הסלע הזה שאינו לשכר 
, אם זכה אין לו מתן שכר, ואם חטא אינו לוקה, כך מקיים מצות בוראו, )בגלל שהוא דומם( ולא לפורענות

 אנו לא כל שכן " 
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