בס"ד שם__________________
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פרשת וילך
עבודת חזרה וסיכום

מה לומדים מהמילה "הַ יּוֹם"?
שאמר להם משה :היום מלאו ___ ו_____ ,ביום זה _____ )ז' באדר( ,ביום זה ______

)ז' באדר(

"א אוּכַ ל עוֹד לְ צֵ את וְ לָבוֹא" ...מה הפירוש "א אוּכַ ל"?
מה לא נכון לומר? ___________________.
שהרי נאמר" :א _____ עֵ ינ ֹו וְ א ___ ֵלחֹה"  -שמשה רבינו נשאר בכוחו...
אלא מה הפירוש "א אוּכַ ל עוֹד לְ צֵ את וְ לָבוֹא"?
פירוש א'________________________________________________________:
פירוש ב'________________________________________________________:
מה אמר משה לישראל ,מי יעבור לפני ישראל וישמיד את הגויים שבארץ ישראל?____
ומי ינהיגם במקום משה?________
ה' יעשה לגויים שבארץ ישראל כמו שעשה ל_________________________________

יראוּ וְ אַל ַתּעַ ְרצוּ ִמ ְפּנֵיהֶ ם
" ִחזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ אַל ִתּ ְ
הלֵ ______ א _____ וְ א ______"
כִּ י ה' _____ הוּא הַ ֹ

- 2בס"ד
"וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה לִ יהו ֹֻשׁעַ ַויֹּאמֶ ר אֵ לָיו לְ עֵ ינֵי כָ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל"...
אָרץ"...
מה אמר משה ליהושע" :חֲ זַ ק וֶ אֱ מָ ץ כִּ י אַ ָתּה _____ אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶּ ה אֶ ל הָ ֶ
מה אמר ה' ליהושע:

)פס' כ"ג(

אָרץ"...
"חֲ זַ ק וֶ אֱ מָ ץ כִּ י אַ ָתּה _____ אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל הָ ֶ

מה ההבדל בין דברי משה לציווי ה'?
משה אמר" :כִּ י ַא ָתּה _____"  -זקנים שב_____ יהיו עמך

והכל )יתקבל(

לפי דעתן ו______.

אבל הקב"ה לא הסכים לדברי משה וציווה ליהושע" :כִּ י ַא ָתּה _____"  -אתה לבד תנהיג
אותם ,על כרחם ,הכל _____ בך

)ואינך צריך לזקנים(...

טול מקל ו____ על קדקדם – שיהיה רק

ַדּ ָבּר )מנהיג( אחד ל____ ולא שני ______ )מנהיגים( לדור!

מתי צריך להקהיל את כל ישראל  -והמלך )המנהיג( יקרא לפניהם בתורה?
" ִמ ֵקּץ _____ ָשׁנִ ים בְּ מֹעֵ ד ְשׁנַת הַ _______ בְּ חַ ג הַ ______"...
פירוש :בשנה הראשונה שאחרי שנת ה______  -שהיא השנה ה_______  -במוצאי יו"ט
הראשון של חג ______.
מדוע התורה קוראת לשנה השמינית " ְשׁנַת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה"? מפני שעדיין ______ נוהגת בה
כגון :בקציר של ______ היוצא למוצאי ______

)תבואה ששליש גידולה היה בשנה השביעית ונקצרה רק

בשנה השמינית ,אע"פ שנקצרה בשנה השמינית חלים עליה כל דיני שביעית כי צמחה בשביעית(

הסתכל בפס' וענה :מדוע ה' ציווה לקיים את מצוות "הַ ְקהֵ ל" ברגל?
___________________________________________________________
מה קורא המלך לפני העם? מתחילת " ֵאלֶּה ַה______"
)ולא קרא את כל ספר דברים אלא רק חלקים ממנו  -כמפורט במסכת סוטה(

- 3-

בס"ד
את מי צריך להקהיל?

"הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עָ ם ָה_______ וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ _____ וְ ג ְֵר אֲ ֶשׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי..."
את מי מקהילים ע"מ ללמוד " -וּלְ מַ עַ ן יִ לְ ְמדוּ"?________
את מי מקהילים ע"מ לשמוע " -לְ מַ עַ ן יִ ְשׁ ְמעוּ"?________

)שהרי אין להם חיוב ללמוד(...

את מי מקהילים כדי לתת שכר למביאיהם?________
"וַיֵּ ָרא ה' בָּ אֹהֶ ל בְּ עַ מּוּד עָ נָן"...
מה אמר ה' למשה שישראל יעשו לאחר פטירתו?_______________________________
ומה יעשה להם ה'?_________________________________________________
מה יבינו בני ישראל כשיבואו עליהם כל הצרות האלה?___________________________
"וְ עַ ָתּה כִּ ְתבוּ לָכֶ ם"...
מה ה' ציווה על משה ויהושע לכתוב?

)לפי פירוש הרמב"ן שמשה רבינו היה כותב ויהושע היה עומד אצלו וקורא(

את ה______  -שירת האזינו.
ירה הַ זֹּאת לְ פָ נָיו לְ עֵ ד"...
"וְ עָ נְ תָ ה הַ ִשּׁ ָ
על מה תהיה השירה הזאת לפניו לעֵ ד? )רש"י כ"א( ________________________________
"כִּ י א ִת ָשּׁכַ ח ִמ ִפּי ַז ְרעוֹ" ...אע"פ שהמילים כִּ י א ִת ָשּׁכַ ח ִמ ִפּי ז ְַרעוֹ מדברות על השירה ,הן
גם הבטחה לבני ישראל .מהי ההבטחה לבני ישראל במילים אלו?____________________
ירה הַ זֹּאת"...
ֹשׁה אֶ ת הַ ִשּׁ ָ
"וַיִּ כְ תֹּב מ ֶ
מתי כתב משה את השירה שציווהו ה' לכתוב ולאחר מכן לימד אותה לבני ישראל? "בַּ יּוֹם
הַ _____"  -ביום פטירתו.
"וַיְ ִהי כְּ כַ לּוֹת מ ֶֹשׁה לִ כְ תֹּב אֶ ת ִדּבְ ֵרי ַהתּו ָֹרה הַ זֹּאת ...עַ ד תֻּ מָּ ם"
למי נתן משה רבינו את הספר תורה לאחר שגמר לכותבו  -מבראשית עד "לעיני כל ישראל" -
סוף ספר דברים? ____________________________.
האם ישראל הצטערו כשראו שספר התורה ניתן לשבט לוי ולא לכל ישראל?

)עיין רש"י פרק כ"ט ,ג'(

________________________________________________________________

- 4-

בס"ד

היכן ציווה עליהם משה להניח את ספר התורה?
קיכֶ ם"...
"וְ ַשׂ ְמ ֶתּם אֹתוֹ ִמ____ _____ בְּ ִרית ה' אֱ ֵ
קי ֶכם"?
מה הפירושִ " :מצַּ ד אֲ רוֹן בְּ ִרית ה' אֱ ֵ
נחלקו בו חכמים בבבא בתרא :יש מהם אומרים_______________________________:
ויש מהם אומרים_______________________________:
"הַ ְק ִהילוּ אֵ לַי אֶ ת כָּ ל זִ ְקנֵי ִשׁבְ טֵ יכֶ ם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם"...
מזה שנאמר "הַ ְק ִהילוּ אֵ לַי" לומדים שהיו צריכים להקהיל אותם בכוחות עצמם – ולא תקעו
ֲשׂה ___ ְשׁ ֵתּי חֲ צוֹצְ רוֹת
אותו יום ב______ להקהיל את הקהל .מדוע? לפי שנאמר" :ע ֵ
כֶּ ֶסף ...וְ הָ יוּ לְ  לְ ִמ ְק ָרא הָ עֵ ָדה"" – ...לְ  – "רק למשה ניתנה הזכות להקהיל את ישראל
בחצוצרות ,ולא השליט )משה את( ______ עליהם )על החצוצרות( ,ואף בחייו _____ קודם יום מותו.
אָרץ".
ידה בָּ ם אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ אֶ ת הָ ֶ
"...וַאֲ ַדבְּ ָרה בְ אָזְ נֵיהֶ ם אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וְ אָעִ ָ
והרי כבר העיד בנו משה רבינו את השמים ואת הארץ )בפרק ל' פס' י"ט( "הַ עִ ד ִֹתי בָ ֶכם הַ יּוֹם ֶאת
אָרץ"?...
הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ אֶ ת הָ ֶ
אלא התם )שם( ל______ אמר
)שהם יהיו עדים לישראל(

)שהעיד עליהם את השמים ואת הארץ(

ועכשיו בא

אבל לשמים ול_____ לא אמר

שּׁמַ יִ ם וַ אֲ ַדבֵּ ָרה") ...להודיעם שהם יהיו העדים(...
לומר "הַ אֲ זִ ינוּ הַ ָ

"כִּ י י ַָדעְ ִתּי אַחֲ ֵרי מו ִֹתי כִּ י הַ ְשׁחֵ ת ַתּ ְשׁ ִחתוּן"...
והרי כל ימות יהושע לא השחיתו ישראל ,שנאמר" :וַ ַיּ ֲעבֹד יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ___ כָּל יְ מֵ י ______"
אז מדוע אמר משה שאחרי מותו בני ישראל יחטאו וישחיתו את דרכם?
מכאן רואים ש______ של אדם _____ עליו כ_____  -שכל זמן ש______ חי היה נראה
למשה כאילו הוא ____) .ומה שאמר "אַחֲ ֵרי מו ִֹתי" הכוונה היא אחרי מות יהושע כי עד אז
נחשב למשה כאילו הוא עצמו עדיין חי(...

