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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 ל ֹמשֶׁ אֵּ רָּ ְְּׂ ת ָאַהבַ ַעם יִׁ ֹכר אֶׁ זְּ לִׁ ֹמד וְּ לְּ ם לִׁ הֶׁ ש מֵּ ַבקֵּ ֹלא ת הקב"ה לְּ ּומְּ 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

רָּ  ְְּׂ יד ַלֲחֹטא יִׁ תִׁ ל עָּ ט"אֵּ 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

ה ָאַמר  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 ְְּׂ י יִׁ נֵּ בְּ לִׁ

ר. הָּ ם בָּ לָּמּות שָּ ם וְּ שָּ ַנַען מִׁ ץ כְּ רֶׁ  )הרב צבי האריס( אֶׁ
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 (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 אריח"  בשני טורים צרים . בגלל 

האזינו , בזמן בית המקדש היו מחלקים את השירה לשישה חלקים ובכל שבת , בזמן חשיבותה הרבה של שירת 
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
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

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

ן ֶאת  ּתֵּ ה ֹלא ּתִ מָּ ֲאדָּ ר ְוהָּ טָּ ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה מָּ ָּ ַצר ֶאת ַהש ּ ִתיב: ְועָּ ם. ּכְ ּה "ַלֲהִמיתָּ  ְיבּולָּ

ַמִים ְוַהֲאִזיִני  ְמעּו ש ָּ ְעיָּה )הנביא(, "ש ִ ַמר ְיש ַ מדרש תנחומא מלמד אותנו על גדולתו של משה רבנו ושואל המדרש: " אָּ
מְ  ַמר, ש ִ ְעיָּהּו אָּ ַ ַמִים. ִויש  ָּ ַמר, ַהֲאִזינּו ַהש ּ ה אָּ ַמִים.... ֹמש ֶ ְמעּו ש ָּ ְעיָּהּו לֹוַמר, ש ִ ַ ה ְיש  אָּ ה רָּ ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ. עֶאֶרץ " מָּ ּו ש ָּ
ַמִים  ָּ ר ִעם ַהש ּ יָּה ְמַדּבֵּ יָּה, ְוהָּ ַמִים הָּ ָּ ש ּ ה, ּבַ ה ֶאת ַהּתֹורָּ ַמר ֹמש ֶ אָּ ֶ ן ש  יוָּ ד, ּכֵּ א, ְמַלּמֵּ י ֲעִקיבָּ ַמר ַרּבִ רֹו, אָּ ר ִעם ֲחבֵּ ַדּבֵּ ּמְ ֶ ם ש  דָּ אָּ ּכְ

ה מִ  ֶרץ ְרחֹוקָּ אָּ ה ֶאת הָּ אָּ ַמִים. ְורָּ ָּ ַמר, ַהֲאִזינּו ַהש ּ אָּ ֶ ַמִים ש  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 ָּ ּנּו, ִהְתִחיל לֹוַמר, ש ִ  ( ְרחֹוִקים ִמּמֶ

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

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________________ 
 

ל" נכתבה פעמיים בתנ"ך, היכן ומה לומדים מכך?)בעל הטורים לב,ב(  .5 ּטַ  _________________________המילה "ּכַ

_________________________________________________________________________________________________ 

ִעיִרם", ומדוע משה רבינו ממשיל את  .6 ש ְ א", מה הפירוש "ּכִ י ֶדש ֶ ִעיִרם ֲעלֵּ ש ְ משה רבינו ממשיל את התורה "ּכִ
ִעיִרם"?)רש"י לב,ב(   _____________________________________________________________________התורה ל"ש ְ

_________________________________________________________________________________________________ 

ב"  .7 ש ֶ י עֵּ א"?)בעל הטורים לב,ג(  -למה נסמך ל"..ִכְרִביִבים ֲעלֵּ ם ה' ֶאְקרָּ י ש ֵּ  ______________________________"ּכִ
_________________________________________________________________________________________________ 

משה רבינו אומר על ה' "ַהּצּור עם ישראל חוטא . וחוזקו ואף על פי כן  משה רבנו פותח בתיאור גדלות הקב"ה .8
ֳעלֹו "? ִמים ּפָּ ֳעלֹו ", וכי יעלה על הדעת שפעולות ה' אינן תמימות, אם כן מה כוונת משה "ַהּצּור ּתָּ ִמים ּפָּ   ּתָּ

 ______________________________________________________________________________________)רש"י לב,ד( 
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ֶול"?)רש"י לב,ד( .."משך הפסוק ה את כיצד מפרש רש"י  .9 ין עָּ ה ְואֵּ ל ֱאמּונָּ  ________________________________אֵּ
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
ם" בפס'?)רש"י לב,ו(  .11 כָּ ל" ומה הפירוש "ְוֹלא חָּ בָּ  _____________________________________מה הפירוש "ַעם נָּ

_________________________________________________________________________________________________ 

ֶנךָּ " )שלושה פירושים(?)רש"י לב,ו(  .11 " מה הפירוש "ּקָּ ךָּ ַוְיֹכְנֶנךָּ ש ְ ֶנךָּ הּוא עָּ ִביךָּ ּקָּ כתוב בפס' "ֲהלֹוא הּוא אָּ
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ם "?)רש"י לב,ז(  .12  __________________________________________________________מה הפירוש "ְזֹכר ְימֹות עֹולָּ

ְך", למי מתכוון משה באומרו משה רבנו מצווה אותנו ללמוד את העבר שלנו  .13 ֶניךָּ ְוֹיאְמרּו לָּ ְדךָּ ְזקֵּ ִביךָּ ְוַיּגֵּ ַאל אָּ "ש ְ
ֶניךָּ ", המוזכרים בפס'?)רש"י לב,ז(  ִביךָּ " ומי הם "ְזקֵּ  ________________________________________________"אָּ

_________________________________________________________________________________________________ 

ם"?)רש"י לב,ז(  .14 על מעשיהם של מי צריך ללמוד?  הרי כבר נאמר "ְזֹכר ְימֹות עֹולָּ
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ֶניךָּ "  .15 ְדךָּ ְזקֵּ ִביךָּ ְוַיּגֵּ ַאל אָּ ל ..." לעניין לימוד התורה? -מה לומדים מסמיכות הפסוקים  "ש ְ ַהְנחֵּ  "ּבְ

 ____________________________________________________________________________ח(  -)בעל הטורים לב,ז 
_________________________________________________________________________________________________ 

תֹו", ולא הוזכרו אברהם ויצחק? מה הקשר ל"ֶחֶבל"?)רש"י לב,ט(  .16 למה נאמר "ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחלָּ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ר", מכתוב על הקב"ה שמצא מציאה :  .17 ֶאֶרץ ִמְדּבָּ הּו ּבְ אֵּ הי אותה "מציאה"?)רש"י לב,י(  "ִיְמצָּ
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ל ְיש ִ  .18 ר ּוְבֹתהּו ְילֵּ ֶאֶרץ ִמְדּבָּ הּו ּבְ אֵּ ֹמן " ומה השבח כתוב בפס' "ִיְמצָּ ֹמן ", מהו "ְיש ִ ל ְיש ִ ֹמן ", מה הפירוש "ּוְבֹתהּו ְילֵּ
 _______________________________________כאן לעם ישראל?)רש"י לב,י( 

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________ותו "הסיבוב" עליו מדובר?)רש"י לב,י( מהו א? מה הפירוש "ְיֹסְבֶבְנהּו"  .19
_________________________________________________________________________________________________ 

הּו"  .21  ______________________________________________על איזה בינה מדובר?)רש"י לב,י( ?מה הפירוש "ְיבֹוְננֵּ

ֶרְנהּו", ממה ה' "נצר"  .21  ____________________________________________עלינו?)רש"י לב,י(  )שמר(כתוב בפס' "ִיּצְ

ףמשה רבנו ממשיל את שמירת ה' על עם ישראל  .22 יו ְיַרחֵּ לָּ ִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוזָּ ר יָּ ֶנש ֶ ר"  ...."ּכְ ֶנש ֶ " , מה הפירוש "ּכְ
 __________________________________________________________למה המשיל את ה' לנשר כאן?)רש"י לב,יא( 

_________________________________________________________________________________________________ 

ִעיר ִקּנֹו"?)רש"י לב .23  ________________________________________________________________,יא( מה הפירוש "יָּ

ף"?)רש"י לב,יא(  .24 ף", מה רצה משה רבינו להדגיש באמרו "ְיַרחֵּ יו ְיַרחֵּ לָּ  כתוב בפס' "ַעל ּגֹוזָּ

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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הּו  .25 אֵּ ָּ הּו ִיש ּ חֵּ יו ִיּקָּ פָּ נָּ תֹו", מה מיוחד בדרך לקיחת הנשר את בניו?כתוב בפס' "ִיְפֹרש  ּכְ איזו דוגמא מביא  ַעל ֶאְברָּ
 _________________________________________________________________________)רש"י לב,יא( רש"י לכך ? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ֶרץ" שנשמע שהוא דבר גבוה?)רש"י לב,יג(  .26 י אָּ ֳמתֵּ הּו ַעל ּבָּ בֵּ מה משמעות הכתוב בפס' "ַיְרּכִ
_________________________________________________________________________________________________ 

נּובֹ  .27 י", במה מדובר?)רש"י לב,יג( מה הפירוש "ַוּיֹאַכל ּתְ דָּ  _____________________________________________ת ש ָּ

_________________________________________________________________________________________________ 

ַחְלִמיש  צּור", מה הפירוש  .28 ֶמן מֵּ ֶ ַלע ְוש  הּו ְדַבש  ִמּסֶ ַחְלִמיש  צּור", על מה מדובר?כתוב בפס' "ַוּיִֵּנקֵּ ֶמן מֵּ ֶ  "ְוש 

  _____________________________________________________________________________________)רש"י לב,יג( 

ִרים" בפס'?)רש"י לב,יד(  .29  _____________________________________________________________מהו הפירוש "ּכָּ

ן"?)רש"י לב,יד( מה כוונת הפסו .31 ש ָּ י בָּ נֵּ יִלים ּבְ  _____________________________________________________ק "ְואֵּ

ֶמן  .31 ֶ ַלע ְוש  הּו ְדַבש  ִמּסֶ י ַוּיִֵּנקֵּ דָּ נּוֹבת ש ָּ התורה מתארת את השפע הגדול שנתן הקב"ה לעם ישראל : "ַוּיֹאַכל ּתְ
ב ֹצאן  ר ַוֲחלֵּ קָּ ַחְלִמיש  צּור, ֶחְמַאת ּבָּ ַמן ____________מֵּ ש ְ  _______... " . כיצד מתנהג עם ישראל ? השלימו : " ַוּיִ

ַמְנּתָּ ________ הּו ....") לב,טו( ________ש ָּ ש ָּ ּטש  ֱאלֹוק עָּ  _______ ַוּיִ

ִדים ֹלא ֱאֹלּהַ , ֱאֹלִהים .32 ֵּ חּו ַלש ּ ֹרב  על התדרדרות בני ישראל בחטאים , אומר משה רבנו "ִיְזּבְ ים ִמּקָּ ש ִ עּום ֲחדָּ ֹלא ְידָּ
אּו ..." ?)רש"י לב,יז(  ֹרב ּבָּ ים ִמּקָּ ש ִ אּו ..." מה כוונת הכתוב "ֲחדָּ  ________________________________________ּבָּ

_________________________________________________________________________________________________ 

י"?)רש"י לב,יח( מה פירוש המ .33 ש ִ ְדךָּ ּתֶ י" ומה נדרש על הפסוק "צּור ְילָּ ש ִ  ____________________________ילה "ּתֶ
_________________________________________________________________________________________________ 

עבודה זרה שאפילו הגוים לא היו  ב"תמורה" לחסד הגדול שעשה הקב"ה עם עם ישראל , עם ישראל עובדים .34
אּו ... " . מה עושה הקב"ה בגלל  ֹרב ּבָּ ים ִמּקָּ ש ִ עּום ֲחדָּ ִדים ... ֹלא ְידָּ ֵּ חּו ַלש ּ רגילים לעשות כ"כ רע " ִיְזּבְ

 ____________________________________________________________ההתנהגות של עם ישראל?) לב,כ( 

_________________________________________________________________________________________________ 

התורה מתארת את העונשים שמגיעים עלינו ברגע שהקב"ה עוזב אותנו ולא משגיח עלינו. עם ישראל חוזר  .35
ישראל עונשים "טבעיים" והן מלחמות עם הגוים שמנצלים זאת ומכים בעם הן להיות כעם ככל העמים  ומקבל 

ל ֶחרֶ  ּכֶ ַ ש  ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ......ִמחּוץ ּתְ ֶ י ֶרש  ב ּוְלֻחמֵּ עָּ י רָּ עֹות ....ְמזֵּ ימֹו רָּ לֵּ ה עָּ ב ככבשה בין שבעים זאבים "ַאְסּפֶ
ה ..." .  ימָּ ִרים אֵּ ֲחדָּ ם" ?)רש"י לב,כג( ּומֵּ ה ּבָּ י ֲאַכּלֶ איזו ברכה לומדים מהפסוק שנראה קללה "ִחּצַ

_________________________________________________________________________________________________ 

ף  מיהם " .36 י ֶרש ֶ  __________________________________________________________________"?)רש"י לב,כד( ְלֻחמֵּ

ם כתוב בפס' " .37 ח ּבָּ ּלַ ַ ֹמת ֲאש  הֵּ ן ּבְ ֶ כך, ולמה מזהיר בה?)רש"י לב,כד( ", לכאורה אין סכנה משיני הבהמות כל ְוש 
_________________________________________________________________________________________________ 

ר מה הפירוש " .38 פָּ י עָּ  ___________________________________" ומהו לשון "זחילה" בפס'?)רש"י לב,כד( ֲחַמת ֹזֲחלֵּ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ל ֶחֶרבמה הפירוש " .39 ּכֶ ַ ש   ________________________________________________________"?)רש"י לב,כה( ִמחּוץ ּתְ

_________________________________________________________________________________________________ 
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 מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכיהגיליון  

ה  יםשבוהגוים ח .41 מָּ נּו רָּ דֵּ ן ֹיאְמרּו יָּ שהניצחון מגיע בזכותם ובזכות אליליהם ולא מבינים שהקב"ה עשה זאת : "ּפֶ
ל ֹזאת" . ַעל ּכָּ ילּו  ....ְוֹלא ה' ּפָּ ּכִ ְכמּו ַיש ְ ם" שהרי בברכות בפרשת  )הגוים הנלחמים בנו("לּו חָּ ִבינּו ְלַאֲחִריתָּ .... יָּ

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

_________________________________________________________________________________________________ 

םעפ"י פירוש רש"י לפסוק  .41 נּו צּורָּ י ֹלא ְכצּורֵּ להבין שמתרחש משהו לא טבעי אויבי ישראל , היו צריכים "..."ּכִ
 ___________________________________________________________ )רש"י לב,לא(בניצחון על עם ישראל. מהו ?

 _________________________________________________________________________________________________ 

ֶפן ְסֹדם  .42 ם" , מה הפירוש "ִמּגֶ ְפנָּ ֶפן ְסֹדם ּגַ י ִמּגֶ משה רבנו מתאר את רשעות הגוים הנלחמים בישראל "ּכִ
ם" ְפנָּ  _______________________________________________________________________________?)רש"י לב,לב( ּגַ

למרות שהקב"ה נתן את עם ישראל ביד הגוים , הגוים התאכזרו על עם ישראל הרבה יותר ממה שהיה צריך  .43
ִדי " . מ ֻמס ִעּמָּ ה משמעות הכתוב?)רש"י לב,לד( והקב"ה מבטיח שכל הרעה שעשו לעם ישראל  "ֲהֹלא הּוא ּכָּ

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ם"?)רש"י לב,לה(  איזו הבטחה מבטיח הקב"ה לעם ישראל  .44 מּוט ַרְגלָּ ת ּתָּ ם ", ומתי יקרה  "ְלעֵּ ּלֵּ ם ְוש ִ קָּ "ִלי נָּ
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

משה רבנו מלמד אותנו את ההבדל בין עם ישראל הצדיקים שאף על פי שחוטאים, לא יורדים למדרגה של  .45
ם  ְפנָּ ֶפן ְסֹדם ּגַ י ִמּגֶ ה )לפי שמעשיהם מעשה סדום ועמורה( הגוים הרשעים : שעליהם נכתב " ּכִ ְדֹמת ֲעֹמרָּ ַ ּוִמש ּ

מֹו )עשב מר ומשקה מר ראוי להם, לפי מעשיהם פורענותם( "  ֹלת ְמֹרֹרת לָּ ּכְ י רֹוש  ַאש ְ בֵּ מֹו ִעּנְ בֵּ הקב"ה עתיד ֲענָּ
י ֲאִני ֲאִניהגויים שפגעו בעם ישראל ואומר "להיפרע מ ה ּכִ  הּוא", מה הקב"ה רוצה שנבין מהדברים ? ְראּו ַעּתָּ

 _____________________________________________________________________________________)רש"י לב,לט( 

_________________________________________________________________________________________________ 

46.  ָּ י ֶאש ּ י ַחי הקב"ה אומר "ּכִ ַמְרּתִ ִדי ", והרי כבר אמר בפס' אחר "השמים כסאי",וממשיך הכתוב" ְואָּ ַמִים יָּ א ֶאל ש ָּ
ם" . איך נושא הקב"ה ידו אל מקומו ומה משמעות הדברים?)רש"י לב,מ(  ֹנִכי ְלֹעלָּ אָּ

_________________________________________________________________________________________________ 

ּנֹוִתי מלשון שי .47 ַ י ..." מפרש רש"י ש  רָּ ם ְלצָּ קָּ יב נָּ ש ִ ִדי אָּ ט יָּ ּפָּ ִמש ְ ז ּבְ י ְוֹתאחֵּ ַרק ַחְרּבִ ּנֹוִתי ּבְ ַ נון על הפסוק "ִאם ש 
ִדי.." הביאו שני פירושים? ט יָּ ּפָּ ִמש ְ ז ּבְ   הלהב.  מה משמעות הכתוב בהקשר זה של המשך הפסוק : " ְוֹתאחֵּ

 ____________________________________________________________________________________)רש"י לב,מא( 
_________________________________________________________________________________________________ 

ש ִ  .48 ם יָּ קָּ יו ִיּקֹום ְונָּ דָּ י ַדם ֲעבָּ יו ..." וכו', מה הפירוש "ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו כתוב בפס' "ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו ּכִ רָּ יב ְלצָּ
 __________________________________________________________________________________"?)רש"י לב,מג( 

_________________________________________________________________________________________________ 

תֹו" לבין "ַעּמֹו"?ש .49 תֹו ַעּמֹו". מה הקשר בין הכפרה ל"ַאְדמָּ ר ַאְדמָּ  ירת האזינו מסתיימת במילות הנחמה "ְוִכּפֶ

 ____________________________________________________________________________________)רש"י לב,מג( 
_________________________________________________________________________________________________ 
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 מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכיהגיליון  

 (מז-מד, לב)ווי האחרון של משה לעם ישראל יהצ

ן נּון", ."..לבדו:  אומר את השירהלא משה רבנו  .1 ַע ּבִ ֵּ ם הּוא ְוהֹוש  עָּ י הָּ ְזנֵּ אָּ ה ַהּזֹאת ּבְ ירָּ ִ י ַהש ּ ְברֵּ ל ּדִ ר ֶאת ּכָּ ַוְיַדּבֵּ
משתתף עם משה בדברי השירה שהיה זה יום פטירתו של משה ונטלה רשות מזה ונתנה לזה .  בן נון יהושע

ַע"?)רש"י לב,מד(  ֵּ מדוע נקרא כאן יהושע בשם "הֹוש 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ִרים"? הציווימהו  .2 בָּ ל ַהּדְ ימּו ְלַבְבֶכם ְלכָּ )רש"י לב,מו(  של משה רבינו "ש ִ
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

י הּוא ַחּיֵּיֶכם...", מה הפירוש " .3 ם ּכִ ק הּוא ִמּכֶ ר רֵּ בָּ י ֹלא דָּ ם"? איזה דוגמה כתוב בפס' "ּכִ ק הּוא ִמּכֶ ר רֵּ בָּ י ֹלא דָּ ּכִ
 _________________________________________________________________________מביא רש"י ?)רש"י לב,מז( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 (נב-מח, לב) ציווי אחרון למשה

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

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

ִחיךָּ ..", מה הפירוש  קב"הה .3 ת ַאֲהֹרן אָּ ר מֵּ ֲאש ֶ יךָּ ּכַ ף ֶאל ַעּמֶ סֵּ אָּ ה ְוהֵּ ּמָּ ה ֹעֶלה ש ָּ ר ַאּתָּ ר ֲאש ֶ הָּ אומר למשה "ּוֻמת ּבָּ
ִחיךָּ ", למה הזכיר את אה ת ַאֲהֹרן אָּ ר מֵּ ֲאש ֶ רן, וכי רק הוא נפטר?)רש"י לב,נ( "ּכַ

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

י  "רבנו שלא יוכל להיכנס לארץ ישראל למשה חוזר ואומר הקב"ה  .4 מֵּ ל ּבְ אֵּ רָּ י ִיש ְ נֵּ תֹוְך ּבְ י ּבְ ם ּבִ ר ְמַעְלּתֶ ַעל ֲאש ֶ
ש   דֵּ י יִ ְמִריַבת קָּ נֵּ תֹוְך ּבְ ם אֹוִתי ּבְ ּתֶ ש ְ ר ֹלא ִקּדַ ל"...ַעל ֲאש ֶ אֵּ רָּ ם אֹוִתי . מה כוונת הקב"ה "ש ְ ּתֶ ש ְ ר ֹלא ִקּדַ  ?"ַעל ֲאש ֶ

 )רש"י לב,נא( מה היינו יכולים ללמוד מהסלע אם משה היה מדבר אליו ? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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