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 ענווה ושליחות
 

 נבואת השירה 

 בימנו התקיימה 

 אל ארצנו ואל אלוקינו שבנו 

 אחרי גלות ארוכה 

 בס"ד

 / מירב מגני "האזינו"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

בפרשתנו מקיים משה רבנו את ציווי הקב"ה: 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את 

 בני ישראל שימה בפיהם'.

-, כ'ירת האזינו? קראו את הפסוקים שבסוף פרשת וילך )ל"אמהי מטרתה של ש .1

  כ"א(:

 

 

 

 השלימו: 

 ה' אומר למשה שבעתיד עם ישראל ______ את הברית עם ה' מרוב שפע.

 על עם ישראל ______רבות ו______.אז יבואו 

 למרות כל החטאים עם ישראל יישאר ל_____ עם של ____. 

 על כך מעידה ה_______. 

 / ה' / רעות / נצח / צרות(  שירה / יפר)תרמילון: 

 

 אמונה בשעת משבר. .2

שירת האזינו מתארת צרות גדולות ורעות שיבואו על עם ישראל. ה' יסתיר 

 הוא כל כך יסתתר שיהיו יהודים שיחשבו 'היכן הצדקאת פניו מעם ישראל. 

    והאמת בעולם?' 'זה לא מגיע לי!'

 על כך נאמר בשירה: 

 

 

 

 

 ......השלימו: אנו מאמינים ש 

  ?כיצד אמונה זו מסייעת לך כשאת/ה בצרה 

 מה צופנת השירה? קראו את המדרש שלפניכם:  .3

  

 

גדולה שירה זו, שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד "

 ..." )ספרי האזינו מ"ג( לבוא

 
 הידעת?

היו את שירת האזינו 
בבית ומר נוהגים ל

המקדש במוסף של שבת. 
 )מסכת ר"ה ע"א(

 
 

ֳעלֹו " ִמים פָּ יו ַהּצּור תָּ כָּ רָּ ל דְּ ִכי כָּ
ֶול ַצִדיק  ֵאין עָּ ט ֵאל ֱאמּונָּה וְּ פָּ ִמשְּ

ר הּוא יָּשָּ  )ל"ב, ד'( " וְּ

 כינויי לקב"ה  -הצור 

הקב"ה שופט בצדק מוחלט את הצדיקים  -תמים פועלו 

 והרשעים.

 . אל אמת, אל נאמן לקיים דבריו -אל אמונה 

 ההפך מהצדק והיושר. -עוול 

ה" מָּ ֲאדָּ ַבש ִכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל הָּ ב ּודְּ לָּ ַבת חָּ יו זָּ ִתי ַלֲאֹבתָּ ַבעְּ נָּה ֶאל  ,ֲאֶשר ִנשְּ ֵשן ּופָּ דָּ ַבע וְּ שָּ ַכל וְּ אָּ וְּ

ִריִתי ֵהֵפר ֶאת בְּ ִנֲאצּוִני וְּ דּום וְּ ה . וְּ ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעבָּ תָּ נְּ עָּ רֹות וְּ צָּ עֹות ַרבֹות וְּ ָּ ֹאתֹו רָּ ֶצאן יָּה ִכי ִתמְּ הָּ

רֹו ֲאֶשר הּוא ֹעֶשה ַהּיֹום בְּ  ִתי ֶאת ִיצְּ עֹו ִכי יַָּדעְּ ַכח ִמִפי ַזרְּ ֵעד ִכי לֹא ִתשָּ יו לְּ נָּ פָּ ה ַהזֹאת לְּ ֶטֶרם ַהִשירָּ

ִתי עְּ בָּ ֶרץ ֲאֶשר ִנשְּ אָּ  ".ֲאִביֶאּנּו ֶאל הָּ

 

 תחשבו על זה!

עם שאינו יודע את עברו, "
ההווה שלו דל ועתידו לוט 

"בערפל  

) יגאל אלון מתוך הספר 
 "מסך של חול"(
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 ענווה ושליחות
 

 נבואת השירה 

 בימנו התקיימה 

 אל ארצנו ואל אלוקינו שבנו 

 אחרי גלות ארוכה 

  מה הכוונה במילה "גדולה"? האם הכוונה שהיא ארוכה במיוחד? הסבירו

 במה גודלה.

  ?מדוע לדעתכם חשוב שעם יזכור את עברו 

 ?מדוע חשוב לדעתכם שנדע מה יהיה לעתיד לבוא  

 השירה מלמדת את עם ישראל להתבונן ולהיזכר בעברו:  

 

 ונודה לה' על כל הטוב נזכור יחד עם השירה את עברנו.   

 מתחו קו בין הפסוק לפירושו.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )בדקו אם צדקתם, כתבו את האותיות שבסוגרים לפי סדר הפסוקים )__ __   __ __ ___ ___ __(  

 

 העתיד הווה בדורנו...

הקב"ה קיים את הבטחתו ולא כילה אותנו למרות חטאינו. אחרי תקופה קשה של אלפיים 

םַעּמֹו ה' ִכי יִָּדין " ה שואה נוראה ה' הקים אותנו מעפר:שנות גלות כשבסופ ֶנחָּ יו ִיתְּ דָּ ַעל ֲעבָּ ". וְּ

א" :משלנו ונתן לנו חיים במדינה ה' ריפא אותנו פָּ ִתי ַוֲאִני ֶארְּ ַחצְּ ִמית ַוֲאַחֶּיה מָּ  ".ֲאִני אָּ

 חברו לכבוד ה' תפילת הודיה:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________._____________________________________________________  

נֹות ֹדר וָֹּדר" ם ִבינּו שְּ מֹות עֹולָּ ֹכר יְּ ְך ,זְּ רּו לָּ יֹאמְּ ֵקֶניָך וְּ ָך זְּ ַיֵגדְּ ִביָך וְּ ַאל אָּ  ז'( ,)ל"ב" שְּ

י ֵחֶלק .1  -ַעּמֹו ה' כִּ

 - ֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. יַ 2

ְדָבר. 3 ְמָצֵאהּו ְבֶאֶרץ מִּ  - יִּ

ּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף . 4 יר קִּ ָקֵחהּו ְכֶנֶשר ָיעִּ ְפֹרׂש ְכָנָפיו יִּ יִּ

ָשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו  - יִּ

ּמֹו ֵאל ֵנָכר 'ה. 5  - ָבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין עִּ

ֵבהּו ַעל ָבֳמֵתי. 6 ֵקהּו ְדַבש  ַיְרכִּ ָאֶרץ ַויֹאַכל ְתנּוֹבת ָׂשָדי ַוֵינִּ

יש צּור ֶסַלע ְוֶשֶמן ֵמַחְלמִּ  - מִּ

 

ממצרים ושומר עלינו וציאנו רק ה' לבדו משגיח עלינו, מ .1

 )נ( במדבר

 )א( לקו של ה', ה' בחר בנו מכל העמים עם ישראל הוא ח .2

ה' מצא אותנו נאמנים לו במדבר שקיבלנו ממנו תורה  .3

 והמלכנו אותו עלינו )על פי רש"י( )א.מ.(

כמו שנשר מעיר בעדינות את גוזליו ומרכיב אותם על  .4

 (ותנו ממצרים )וכנפיו כך הקב"ה הוציא א

 בארץ ישראל )ל( ן ליעקב נחלהה' נת .5

 שמן ארץ זית ,ה' הושיב אותנו בארץ טובה ומשובחת .6

 )ה( דבשו

 

 
זכינו בדורנו לראות 

את קיום דברי השירה. 
עם ישראל הולך 

ונרפא מהצרות ובע"ה 
נמשיך להיגאל גאולה 

שלמה אמן. 
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 נבואת השירה 

 בימנו התקיימה 

 אל ארצנו ואל אלוקינו שבנו 

 אחרי גלות ארוכה 

 דבר תורה לשבת פרשת "האזינו:  

שירת האזינו היא שירה מופלאה שנועדה ללמד את עם ישראל אמונה וחיזוק, בייחוד בעת 

צרה. השירה פותחת בביסוס האמונה שהקב"ה אל אמת וכל מעשיו על פי הצדק והיושר 

ושיש סיבה לצרות הפוקדות אותנו. השירה מספרת על עברו של עם ישראל ועל כל הטוב 

מספרת על שפע עצום שייתן ה' לעמו בארץ ישראל  שה' הרעיף עלינו, עמו הנבחר. היא

ועל חטאי העם מתוך שובע. עם ישראל יעזוב את ה' ויביא על עצמו ייסורים קשים, הסתר 

פנים עצום עד שנדמה שה' נטש את עמו ח"ו, אך לפתע ללא תנאי הקב"ה 'על עבדיו יתנחם' 

 והוא ירפא את עמו. 

 וא עם הנצח והברית עם ה' לא תופר לעולם. ה', ה השירה מעידה שעם ישראל, עבדו של

 זכינו לראות בדורנו כיצד ה' הקימנו מתוך עפר ואפר והביא אותנו לארצנו.

 אנו מתפללים להמשך רפואה ולגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התורהברכות  –מצווה בפרשה 

בפרשה מופיע הפסוק "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו". יש פירוש שאומר שמכאן לומדים לברך את ברכות התורה 

הבו גודל "מתי שאני קורא בשם ה', כלומר  – "כי שם ה' אקרא"לפני לימוד תורה, ולכן אומרים אותן בתפילת שחרית: 

 מה שעושים בברכה.נגדל את שמו, שזה בדיוק קודם  – "לאלוקינו

 סיון העבריללמוד מנ -מידה בפרשה 

סיונות אחרים. פרשת "האזינו" מלמדת שצריך ילומד מנ -חכם גדול ממנו אך  ,סיון", אומר הפתגםי"אין חכם כבעל נ

והוא קבע חוקי התנהגות, על פיהם חייבים  יש בעל הבית, של אבותינו. העולם אינו הפקר:סיונותיהם יללמוד מנ

קים צפוי לעונש בהתאם לחומרת העברה. אבותינו חטאו ונענשו בעונש גלות, העונש להתנהג. מי שעובר על החו

סטוריה שלהם ולא לשוב לאותם חטאים שהביאו עליהם ועלינו את החורבן. יהחמור ביותר. חובתנו ללמוד את הה

 תוכנו.סטוריה יביא אותנו לתיקון המעשים ולבניית חברה בריאה, בה ישוב ה' לשכון בילימוד נכון של הה

 

 

 

 חידות וחידודים / מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודי
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 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

ֳעלֹו, _____ַהּצּור "  .א ל פָּ יו  ִכי כָּ כָּ רָּ ֶול_______ ֵאל  ______,דְּ ֵאין עָּ ר הּוא______  ,וְּ יָּשָּ  (ל"ב, ד'" )וְּ

מֹות " .ב ֹכר יְּ נֹות  _____,זְּ ַאל _____ ______.ִבינּו שְּ ָך,  ______ שְּ ַיֵגדְּ ְך_____ וְּ רּו לָּ יֹאמְּ  " )ל"ב, ז'(וְּ

ה .ג אּו ַעתָּ ֵאין ֱאֹלִהים הּוא ____ ִכי ֲאִני רְּ ִדי וְּ ִמית .ִעּמָּ ִתי ַוֲאִני מָּ  ______, ֲאִני אָּ ִדי ______ַחצְּ ֵאין ִמּיָּ " )ל"ב, ַמִּציל וְּ

 ל"ט(

 

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 קטב                         איש שיבה

 סדום                          יונק

 רוש      ענבי                    

 מרירי                           גפן

 תנינים                         חמת 

 

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

 שומר על גוזליו )ל"ב, י"א(הקב"ה שומר עלינו כמו שהנשר  .א

.____________________________________________________________________ 

 הגויים משבחים את ישראל על כך שהקב"ה עשה נקמה באויביהם ושומר על אדמת ישראל )ל"ב, מ"ג( .ב

.____________________________________________________________________ 

 ראה את הארץ מהר נבו אך לא יזכה להיכנס אליה )ל"ב, נ"ב(משה י .ג

.____________________________________________________________________ 

 :נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים וה נכון? כתבמ

 נכון / לא נכון –משה פונה אל השמיים והארץ להיות עדים שלו  .א

 נכון / לא נכון –הקב"ה קורא אל משה לעלות אל הר נבו, המכונה "הר העיברים"  .ב

 נכון / לא נכון –משה לא נכנס לארץ בעקבות חטא המרגלים  .ג

 ת אתגר מתוך הפרשה:ושאל

 ?לו ארבעה סוגי משקעים מוזכרים בפסוק אחדא .1

איזה איבר מגוף האדם מופיע בפרשה זו, אך אינו  .2

 ?התורה מופיע שוב בכל

 ?איזה עוף מוזכר בפרשה זו .3

לו חמישה כינויים לבעלי חיים מוזכרים בפסוק אחד א .4

 ?בפרשה זו

 ?מהן שתי הערים העתיקות המופיעות באותו פסוק .5

 


