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 וילךפרשת 

 
 

  כוםיוס עבודת חזרה
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?  "ַהּיוֹם"מה לומדים מהמילה 

 (ז' באדר)ביום זה ______   ,(ז' באדר)__ , ביום זה ________ו מלאו ___ היום שאמר להם משה:

 "?   א אּוַכלמה הפירוש "    "...א אּוַכל עוֹד ְלֵצאת ְוָלבוֹא"

 לומר? ___________________. לא נכוןמה 

 שמשה רבינו נשאר בכוחו... -" ֵלֹחה___ ֵעינֹו ְוא _____ א שהרי נאמר: "

 ?"א אּוַכל עוֹד ְלֵצאת ְוָלבוֹא"אלא מה הפירוש 

 ________________________________________________________פירוש א':

 ________________________________________________________':בפירוש 

 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__

 ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהםַאל ִּתיְראּו ְוַאל צּו ִחְזקּו ְוִאְמ "

 ______"ְוא _____ א ______ הּוא ַהֹהֵל ה' _____ ִּכי 
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 "...ָכל ִיְׂשָרֵאלְלֵעיֵני ֵאָליו ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ִליהוֹֻׁשַע ַוֹּיאֶמר "

 "...ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ _____ִּכי ַאָּתה ֲחַזק ֶוֱאָמץ ליהושע:  " משהמה אמר        

 "...ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ _____ִּכי ַאָּתה ֲחַזק ֶוֱאָמץ "  (פס' כ"ג)ליהושע:  ה'מה אמר 

 ה'?מה ההבדל בין דברי משה לציווי 

 ______.לפי דעתן ו  (יתקבל) יהיו עמך והכל_____ זקנים שב -_____" ִּכי ַאָּתה " משה אמר:

אתה לבד תנהיג  -_____"  ִּכי ַאָּתה " ליהושע: וציווהאבל הקב"ה לא הסכים לדברי משה 

שיהיה רק  –על קדקדם ____ טול מקל ו  (ואינך צריך לזקנים...) בך _____  אותם, על כרחם, הכל

  לדור! (מנהיגים)______  ולא שני____ אחד ל(מנהיג) ַּדָּבר 

 

 

 

 יקרא לפניהם בתורה? (המנהיג)והמלך  - מתי צריך להקהיל את כל ישראל

 ______"...ְּבַחג הַ _______ ָׁשִנים ְּבֹמֵעד ְׁשַנת הַ _____ ִמֵּקץ "

במוצאי יו"ט  - ה_______שהיא השנה  -בשנה הראשונה שאחרי שנת ה______ פירוש: 

 הראשון של חג ______.

? מפני שעדיין ______ נוהגת בה "ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה"מדוע התורה קוראת לשנה השמינית 

נקצרה רק בשנה השביעית וגידולה היה שליש ש(תבואה היוצא למוצאי ______ קציר של ______ ב: כגון

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

 ברגל? "ַהְקֵהלמדוע ה' ציווה לקיים את מצוות "  הסתכל בפס' וענה:

___________________________________________________________ 

  "______ֵאֶּלה הַ מתחילת "   מה קורא המלך לפני העם? 

 מפורט במסכת סוטה)כ - ממנו ים(ולא קרא את כל ספר דברים אלא רק חלק
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 מי צריך להקהיל?   את 

 "...ְוֵגְר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי_____ ְוַהָּנִׁשים ְוהַ _______ הָ ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם "

 "?________ּוְלַמַען ִיְלְמדּו" -  ללמודאת מי מקהילים ע"מ 

 (שהרי אין להם חיוב ללמוד...)"?________ ְלַמַען ִיְׁשְמעּו" -  לשמועע"מ  את מי מקהילים

 ?________לתת שכר למביאיהםאת מי מקהילים כדי 

 "...ָּבֹאֶהל ְּבַעּמּוד ָעָנןה' ַוֵּיָרא "

 ?_______________________________מה אמר ה' למשה שישראל יעשו לאחר פטירתו

 ________________________________________?_________להם ה'ומה יעשה 

 מה יבינו בני ישראל כשיבואו עליהם כל הצרות האלה?___________________________

 "...ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם"

 היה כותב ויהושע היה עומד אצלו וקורא) רבינו (לפי פירוש הרמב"ן שמשהמה ה' ציווה על משה ויהושע לכתוב? 

 אזינו.שירת ה -את ה______ 

 "...ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְלָפָניו ְלֵעד"

 ________________________________(רש"י כ"א) על מה תהיה השירה הזאת לפניו לֵעד? 

הן  ,השירה על מדברות ִּכי א ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעוֹ  שהמילים אע"פ   "...ִּכי א ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעוֹ "

 _________________לבני ישראל במילים אלו?___ מהי ההבטחה .הבטחה לבני ישראלגם 

 "...ַוִּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת"

ַּבּיֹום "?  ולאחר מכן לימד אותה לבני ישראל מתי כתב משה את השירה שציווהו ה' לכתוב

 פטירתו.ביום  -_____" הַ 

 "ַעד ֻּתָּמם ...  ַוְיִהי ְּכַכּלוֹת ֹמֶׁשה ִלְכֹּתב ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה ַהֹּזאת"

 -  מבראשית עד "לעיני כל ישראל"  -הספר תורה לאחר שגמר לכותבו  אתמשה רבינו למי נתן 

 .____________________________ סוף ספר דברים?

 (עיין רש"י פרק כ"ט, ג')האם ישראל הצטערו כשראו שספר התורה ניתן לשבט לוי ולא לכל ישראל? 

________________________________________________________________ 
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 היכן ציווה עליהם משה להניח את ספר התורה?  

 "...ֱאֵקיֶכםה' ְּבִרית   _____   ____ְוַׂשְמֶּתם ֹאתוֹ ִמ "

 "?ֱאֵקיֶכםה' ְּבִרית ִמַּצד ֲארוֹן "מה הפירוש: 

 _______________________________יש מהם אומרים:נחלקו בו חכמים בבבא בתרא:  

 _______________________________יש מהם אומרים:ו                                      

 

 "...ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת ָּכל ִזְקֵני ִׁשְבֵטיֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם"

ולא תקעו  –" לומדים שהיו צריכים להקהיל אותם בכוחות עצמם ַהְקִהילּו ֵאַלימזה שנאמר "

ְׁשֵּתי ֲחצוְֹצרוֹת ___ ֲעֵׂשה "לפי שנאמר:   מדוע?  אותו יום ב______ להקהיל את הקהל.  

למשה ניתנה הזכות להקהיל את ישראל רק  – "ְל" –... "ְוָהיּו ְל ְלִמְקָרא ָהֵעָדה... ֶּכֶסף

 _____ קודם יום מותו., ואף בחייו (על החצוצרות) ______ עליהם(משה את) ולא השליט   בחצוצרות,

 

 ".ַוֲאַדְּבָרה ְבָאְזֵניֶהם ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ..."

ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת " פרק ל' פס' י"ט)ב(והרי כבר העיד בנו משה רבינו את השמים ואת הארץ 

 "...?ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

 אבל לשמים ול_____ לא אמר  (שהעיד עליהם את השמים ואת הארץ)ל______ אמר  (שם)  אלא התם

   )להודיעם שהם יהיו העדים...("... ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרהועכשיו בא לומר "  )שהם יהיו עדים לישראל(

 "...ִּכי ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי מוִֹתי ִּכי ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון"

 ______"ָּכל ְיֵמי ___ ַוַּיֲעֹבד ִיְׂשָרֵאל ֶאת כל ימות יהושע לא השחיתו ישראל, שנאמר: "והרי 

 דרכם?את ישראל יחטאו וישחיתו  בני מר משה שאחרי מותומדוע אאז 

שכל זמן ש______ חי היה נראה  -מכאן רואים ש______ של אדם _____ עליו כ_____ 

אז " הכוונה היא אחרי מות יהושע כי עד ַאֲחֵרי מֹוִתיומה שאמר "( ___.למשה כאילו הוא _

 )עדיין חי...עצמו למשה כאילו הוא  נחשב

 

 


