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 איור: 

 ינון פתחיה

ת ַרשָּ ֶלְך פָּ ה ְויֵּ ַאֲחרֹון ְביֹומוֹ  ֶנֱאְמרָּ ן" ֹמֶשה ֶשל הָּ ָאה בֵּ נָּה ְוֶעְשִרים מֵּ  ֶאת ַמֲעִביר ֹמֶשה". ַהיֹום ָאנֹוִכי שָּ

ה גָּ עַ  ַהַהְנהָּ ַצֶוה, ִליהֹושֻׁ ל" ִמְצַות ַעל ּומֵּ ּכֹות ַבַחג "ַהְקהֵּ נָּה ַהסֻׁ ה ְשַנת ֶשְלַאַחר ַבשָּ  .ַהְשִמטָּ

נּו ֹמֶשה ב ַרבֵּ עַ  ִעם ִמְתַיצֵּ ן ְיהֹושֻׁ ר ה"והקב מֹוֶעד ֹאֶהל ְבֶפַתח נּון בֵּ נּו ְלֹמֶשה ְמַבשֵּ יֶהם ַעל ַרבֵּ אֵּ  ֶשל ֲחטָּ

ל ַעם אֵּ ר ִיְשרָּ ִנים ְוֶהְסתֵּ ה ַחס ִנתּוק ֹלא ַאְך) ה"הקב ֶשל ַהפָּ ִלילָּ נּו ֹמֶשה(.  ְוחָּ ב ַרבֵּ ֶפר ֶאת ּכֹותֵּ ה סֵּ  ַהתֹורָּ

ן ִשים ַלֹּכֲהִנים ְונֹותֵּ  )הרב צבי האריס(   .ַהְבִרית ֲארֹון ִמַצד אֹותוֹ  לָּ
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 פרשת וילך

 דבר משה לישראל לפני מותו 

ָנה ָאֹנִכי  שנות מנהיגות ממצרים ועד ארץ ישראל 40משה רבינו נפרד מעם ישראל לאחר  .1 ִרים ש ָ ש ְ ן ֵמָאה ְועֶּ ֶּ "ב 
  _____________________________________________________________ַהי ֹום", מה הפירוש "היום"?)רש"י לא,ב( 

 ___________________________________"וילך משה"?)בעל הטורים לא,א(  -למה נסמך ל"אברהם יצחק ויעקב"  .2

_________________________________________________________________________________________________ 

ַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא", ה .3 אם משה רבינו לא יכול מבחינה פיזית "לצאת ולבוא" הרי נראה משה אומר " ֹלא או 
בהמשך שלא כהתה עינו ולא נס לחה )שני פירושים(?)רש"י לא,ב( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________מיהו המנהיג אשר יכניס את עם ישראל לארץ ישראל ? )לא, ג(  .4

( ג)ה( -לגוים אשר ישארו בארץ כנען ? )לא, ג מה יעשה ה' .5
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ָ", מהו הפירוש "לא ירפך"?משה רבנו מבטיח לעם ישראל שהקב"ה  .6 ך  ָך ְוֹלא ַיַעְזבֶּ ְ ְך ֹלא ַיְרפ  ָ   "הו א ַהֹהֵלְך ִעמ 

 ______________________________________________________________________________________)רש"י לא,ו( 

 
 

 

 

 מצות הקהל 

משה רבינו חיזק את יהושע לעיני כל ישראל ואמר לו: "חזק ואמץ". כך העם ראה בעיניו את הברכה שברך משה 
את יהושע ועל ידי זה בטח ביהושע. משה רבינו ציוה את יהושע לחזור על מעמד הקהלת העם כדי לחזק את ליבם 

 בעבודת ה'.

  ___________________________________________________________ למי מסר משה רבינו את התורה ? )לא, ט( .1

 ____________________________________________( כל כמה שנים ובאיזה מועד מתקיימת מצות הקהל ? )לא, י .2
_________________________________________________________________________________________________ 

ב .3 ֹוָרה ַהז ֹאת ", על איזה כתוב בפס' "ב ְ ת ַהת  ְקָרא אֶּ ר ִיְבָחר ת ִ קֹום ֲאש ֶּ ָ מ  יָך ב ַ ֵני ה' ֱאֹלקֶּ ְ ת פ  ָרֵאל ֵלָראֹות אֶּ ֹוא ָכל ִיש ְ
 _________________________________________________________ספר מדובר?  מי קורא? והיכן ?)רש"י לא,יא( 

_________________________________________________________________________________________________ 
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 הכנת שירת העדות

את  הקב"ה הודיע למשה רבינו על הצרות העלולות לבוא לכשייכנסו ישראל לארץ ויעבדו עבודה זרה. ה' ציוה
 משה לכתוב שירה בה כתובים הדברים אשר יקרו לעם ישראל, לעדות על נצחיות עם ישראל.

הקב"ה מצווה את משה לפני מותו להתייצב יחד עם יהושע בפתח אוהל מועד. הקב"ה מבשר למשה על  .1
וֹ התנהגותם של בני ישראל : " י ִאת  ַרת ִ ָ ר כ  ִריִתי ֲאש ֶּ ת ב ְ יעשה הקב"ה בתגובה לכך ?)לא יז( " . מה ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר אֶּ

_________________________________________________________________________________________________ 

ַע .."ו נאמר הקב"ה אל משה רבנבפניית  .2 ֻׁ ת ְיהֹוש  ו  " וכו', וקשה שהרי לא נכתב לאחר מכן צווי ...ְקָרא אֶּ נ  ַוֲאַצו ֶּ
 _____________________________________________________ הפירוש "ואצונו" ?)רש"י לא,יד( ליהושע, אם מה 

( מה יחשוב עם ישראל כאשר יבואו עליו צרות רבות ? )לא, יז .3
_________________________________________________________________________________________________ 

ם ", מהי אותה "הסתרת פנים"?)רש"י לא,יז(  כתוב בפס' "ְוָחָרה .4 י ָפַני ֵמהֶּ ְרת ִ ַ ים ְוִהְסת  י בֹו ַבי ֹום ַההו א ַוֲעַזְבת ִ ִ ַאפ 
 )כ( רואה בצרתם כמו שאיני 

י ֹום_______________________________________________ְוָאֹנִכי  השלימו : " .5 ַ  " )לא,יח( ...ַההו א  ב 

 ________________________________)לא,כ( הקב"ה מצווה את משה לכתוב את השירה כעדות . עדות על מה?  .6
_________________________________________________________________________________________________ 

ֹות ְוָצרֹות  .7 אןָ  ֹאתֹו ָרעֹות ַרב  י ִתְמצֶּ יָרה ַהז ֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ", איך השירה היא לעד כתוב בפס' "ְוָהָיה כ ִ ִ ְוָעְנָתה ַהש  
 __________________________________________________________________________לעניין הזה?)רש"י לא,כא( 

י ַזְרעֹו "?)רש"י  לא נעיםלמרות התיאור ה .8 ִ ַכח ִמפ  ָ י ֹלא ִתש   לא,כא( , איזו ברכה לומדים מהמילים "כ ִ
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________( היכן צריכים הלוים להניח את ספר התורה ? )לא, כו .9

םמשה רבנו מבקש להקהיל :"  ְבֵטיכֶּ ל ִזְקֵני ש ִ ת כ ָ ם אֶּ ְֹטֵריכֶּ " ַהֲאִזינו  " וקורא באוזני כל קהל ישראל את שירת "ְוש 
 שנלמד בשבוע הבא
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