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(2) 

הבאת מצוות : ד-א פרשת הביכורים: יא-א

: מצווה יא-הלבית המקדש  ביכוריםפירות ה

על המביא לומר "מקרא ביכורים" שעיקרה 

 ארץ ישראל  ירושתהודאה לה' על 

הסבר כללי בעל  -  טו: ביעור מעשרות-יב

פה: גם מצווה זו היא מצווה שבאמירה. מי 

שנותר ברשותו יבול משנים קודמות )יין, 

עליו שמן, תבואה( אשר טרם הפריש 

תרומות ומעשרות, כאשר מגיע ערב פסח 

השנה הרביעית, או השביעית )למנין של 

שנות השמיטה( חייב לבערם מביתו ללא 

ִוי, דיחוי ולתת מיד כל סוג למי שצריך )" ַללֵּ

נָּה ַאְלמָּ ר ַליָּתֹום ְולָּ ; בשעת ביעור "(ַלגֵּ

וידוי המעשרות יש לומר בפה גם את 

ִבַעְרִתי טו: "-, הוא הנוסח בפס' יגהמעשרות

ֶדׁש ִמן ְדְׁשָך ִמן...ַהַבִית ַהקֹּ ה ִמְמעֹון קָּ  ַהְׁשִקיפָּ

ַמִים ְך ֶאת ַהשָּ רֵּ ל ַעְמָך ֶאת ּובָּ אֵּ  .."ִיְשרָּ

 ֶאת"פסוקי החתימה לחלק המצוות;  יט:-טז

 "ֶהֱאִמיְרָך ַהיֹום ה'ֶהֱאַמְרתָּ ַהיֹום וַ  ה'

בשמירת המצוות עם ישראל מרומם את 

 הקב"ה, והקב"ה מרומם בהם את ישראל.

  -: "היום הזה" פס' טז

 –מסר כללי לקיום המצוות 

בכל יום יהיו בעיניך 

 כחדשים".

המשנה  הפרי הראשון מובא למקדש כהודאה לה' על היבול ועל הארץ הטובה. ערך ההודאה

 :ביכוריםההעלאת חגיגי של ההמעמד  עד כמה היה מיוחדמתארת  ()פרק ג  במסכת ביכורים

ֵדהּו" ֵכר יֹוֵרד ָאָדם ְלתֹוְך ֹשָ ּמֹון ֶשבִּ ֵכר, רִּ ְכָרה, ֶאְשכֹול ֶשבִּ ים" ,ְורֹוֶאה ְתֵאָנה ֶשבִּ כּורִּ י ְואֹוֵמר: "ֲהֵרי ֵאּלּו בִּ . קֹוְשרֹו ְבֶגמִּ

ים? כּורִּ ין ֶאת ַהבִּ יר ֵכיַצד ַמֲעלִּ ְרחֹוָבּה ֶשל עִּ ין בִּ יר ְוָלנִּ ְתַכְנסֹות ָלעִּ ים הַ . ָכל ָהֲעָירֹות ֶשַבַּמֲעָמד מִּ ְקרֹובִּ

ים יאִּ ים, ְמבִּ ים ַוֲעָנבִּ ים ְתֵאנִּ יאִּ ים ְמבִּ ים ְוָהְרחֹוקִּ ּמּוקִּ ְפֵניֶהם, ְגרֹוְגרֹות ְוצִּ ְוַקְרָניו ְמֻצּפֹות ָזָהב ַוֲעָטָרה  ְוַהּׁשֹור הֹוֵלְך לִּ

ת ְבֹראשֹו. ם. ֶשל ַזיִּ ירּוָשַליִּ ים ָקרֹוב לִּ יעִּ ְפֵניֶהם ַעד ֶשַּמגִּ יל ַמֶכה לִּ גִּ  ֶהָחלִּ ם,הִּ ירּוָשַליִּ ְפֵניֶהם,  יעּו ָקרֹוב לִּ ָשְלחּו לִּ

כּוֵריֶהם. ְטרּו ֶאת בִּ ְקָראָתם ְועִּ ים לִּ ים יֹוְצאִּ ְזָברִּ ים ְוַהגִּ ם...ַהַּפחֹות, ַהְסָגנִּ ירּוָשַליִּ ּיֹות ֶשבִּ ים  ְוָכל ַבֲעֵלי ֻאָּמנִּ עֹוְמדִּ

ְשלֹוָמם: ין בִּ ְפֵניֶהם ְושֹוֲאלִּ י, ָבאֶתם ְלָשלֹום ַאֵחינּו ַאְנֵשי לִּ  !ָמקֹום ְּפלֹונִּ

ַקְחתָּ ") של מביא הביכוריםאיתור הפעלות  ַלְכתָּ  – ְוַשְמתָּ ַבֶטֶנא - ְולָּ קֹום ֶאל ְוהָּ אתָּ  – ַהמָּ  ֶאל ּובָּ

ן הֵּ יו - ַהכֹּ לָּ ַמְרתָּ אֵּ ן ַהֶטֶנא)"ופעולות הכהן  "ְואָּ הֵּ ַקח ַהכֹּ י ְוִהִניחֹו – ְולָּ "( ורש"י ביאר ה'ִמְזַבח  ִלְפנֵּ

לכאורה, אם כן, תם הענין,  . "כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף. להניף אותו"כי לקיחה זו היא 

אלא שפסוק ה מלמד כי יש המשך, והוא רק של הבעלים: מצוות האמירה של מקרא ביכורים 

ַמְרתָּ " - ִניתָּ ְואָּ  )רש"י(דהיינו אמירה בקול גדול  ..."ְועָּ

מלמדת כי פרשת מקרא ביכורים , ד( יהמשנה במסכת פסחים ) ומסיים בשבחמתחיל בגנות 

יו ְמַלְּמדוֹ ..": נדרשת באמירת הגדה של פסח י ַדְעתֹו ֶשל ֵבן ָאבִּ ְשָבח .ּוְלפִּ ְגנּות ּוְמַסֵּים בִּ יל בִּ ְודֹוֵרש  ,ַמְתחִּ

ְגֹמר ָכל ַהָּפָרָשה ֻכָּלּה י ַעד ֶשּיִּ י ֹאֵבד ָאבִּ הפרי יכול היה מביא הביכורים להסתפק בהודאה על . "ֵמֲאַרּמִּ

ההכרה הרקע של סבלות מצרים מעמיק את אזכור , אולם יום ולא להזכיר את העברה שיצא

נּו ַהִמְצִרים ַוְיַענּונּו ב תָּ עּו אֹּ רֵּ ה"  תשועה. מהמצב בדור הקודם של "ַויָּ ׁשָּ ה קָּ דָּ ינּו ֲעבֹּ לֵּ ַוִיְתנּו עָּ

ש" ֶאל" כיום הגענו ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ קֹום ַהֶזה...ֶאֶרץ זָּ פרשת מקרא ביכורים . חכמים קבעו כי ַהמָּ

יציאת מצרים דרך עיניו של מי ובה מסופרת במרכז ההגדה הנאמרת בכל דור ודור, תעמוד 

   כמה טוב עשה עמו הבורא שהוציאו מאפלה לאורה.אינו שוכח שכבר בא לארץ, אך 
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 והקללה
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 כז

תוך  ,ח: הקמת האבנים: הסבר כללי-א

דור באי על ג: מצווה -קריאה בפסוקים א

שזמן ביצועה לאחר מעבר הירדן:  ,הארץ

 כָּל"עליהן את כתוב יטול אבנים גדולות ולל

ֹּאת ה ַהז י ַהתֹורָּ  "ִדְברֵּ

 

 

: הציווי לקיים הלמעמד הברכה והקל :יד-ט

ְבְרֶכם ֶאת"את המעמד  ן ְבעָּ : סדר "ַהַיְרדֵּ

חלוקת השבטים בין הר גרזים  -המעמד 

ששה שבטים על כל הר  –להר עיבל 

-" ם והארון למטה באמצעיוהכהנים והלוי")

הלויים קוראים את  –, תוכן המעמד רש"י( 

מזה עונים פסוקי הברכה והקללה וכל העם 

  ומזה: אמן!

  - האחרונה ,הלויים אמרות 12כו: -וט

)וכל מאמר  קבלה כללית על כל התורה

קללה, על סדר  וברכה ולאחריראשיתו 

  .ר' הרחבה( -המעמד 

 את העם" ךלבר"פס' יב: 

תיאור מעמד הברכה  –

האמורים  דבריםה, והקללה

הן כו נאמרים -בפס' טו

בלשון ברוך והן בלשון 

 .ארור

ֹדלֹות )כמה מיני אבנים היו,  ברורים דיים מהכתוב םאינ פרשת האבניםפרטים שונים ב ֲאָבִנים גְּ

 עולים וכן, , יש בה כפילויות הדורשות לימוד(, מה תפקידו של השידהיכן הוצבו, מה נכתב עליהן

. רבותינו עסקו רבות בהסבר (ד)פרק מהשוואת פרשה זו למתואר בספר יהושע  קשיים

לעיסוק פרשני זה. ההצעה היא אין כל צורך להיכנס הפרשה והציעו דרכים שונות לביאורה. 

לא הציווי לכתוב באופן טקסי את "וג, וה-בפסוקים א ת התוכן המרכזילהתמקד בהורא י  כָּ ִדְברֵּ

ֹּאת ה ַהז קשר בין ירושת סמלי ל-בעת הכניסה לארץ. זהו ביטוי רוחני על אבנים גדולות "ַהתֹורָּ

  הארץ לבין קיום התורה ומצוותיה.

לציווי לכתוב את התורה על האבנים, התורה מצווה גם על הקמת  המשךב המזבח בהר עיבל

. לה(-לא ח)קיומו של ציווי זה מפורש בספר יהושע מזבח בהר עיבל, לאחר מעבר הירדן. 

הר גרזים והר עיבל.  -הנזכרים בפרק מקומות ולהראות את המפה מומלץ מאד להשתמש ב

ל החפירה, פרופ' אדם זרטל ז"ל, התקיימה סדרה של חפירות בהר עיבל ומנה 80בשנות ה

אשר לא הונף  בלתי מסותתות, הבנוי מאבני גוויל )אבנים מזבח אבנים גדולזיהה באופן ברור 

יֶהם ַבְרֶזל" בעלי חיים טהורים. פרופ' של שרידי אפר ועצמות  ווסביבמשופע,  "(, לצידו כבשֲעלֵּ

, או: "מזבח יהושע"וקרא לאתר:  ,ספר יהושעברשתנו ולנזכר בפזרטל קישר מיד את הממצא 

הארכאולוגיה של וצאת דופן וייחודית בקדמותה, הקושרת בין י. זוהי עדות "המזבח בהר עיבל"

 תורת משה. בלבין הכתוב  ארץ ישראל

ברכות וקללות כיצד? כיון שעברו ישראל את הירדן : "מתואר במשנה הקללההברכה ומעמד סדר 

ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם ששה שבטים עלו ראש הר גריזים וששה שבטים עלו 

והלוים את  ,הכהנים מקיפין את הארון .והכהנים והלוים והארון עומדים למטה באמצע ,לראש הר עיבל

ברוך האיש אשר לא יעשה פסל  :הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה...וכל ישראל מכאן ומכאן הכהנים

ארור האיש אשר יעשה פסל : הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה! אמן :ואלו ואלו עונין ,ומסכה

 ה(משנה  זסוטה פרק  סכת)מ .."עד שגומרין ברכות וקללות !אמן :ואלו ואלו עונין ,ומסכה

 

 

 

יָּה" יד:-א  מֹוַע ִתְׁשַמע  ִאם ְוהָּ ר ..ׁשָּ ִלְׁשמֹּ

עקרון השכר והעונש בקיום  -.." ַלֲעשֹות

בשעה שעם  -; השכר והברכה התורה

תחול עליו רוב  – ישראל ישמור את המצוות

)"אתם  למה נסמכה פרשה זו" לשומעיהם קשיםרבים ה דבריםנאמרים  בפרשת התוכחה 

מיד הוריקו פניהם ...לפרשת קללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר אחת או שתים נצבים"(

וכך אמר להם משה לישראל: … ואמרו: מי יכול לעמוד באלו? מיד קרא אותן משה והיה מפייסן 

)תנחומא  "אע"פ שהיסורין הללו באין עליכם, יש לכם עמידה. לכך נאמר: "אתם נצבים היום כולכם

אומרת הגמרא כי פרשה זו נקראת תמיד בסוף שנה, )לא:( ובמסכת מגילה  ,(נצבים, סימן א

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8uZv5nqHdAhVqI8AKHf9cC7gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%259E%25D7%2596%25D7%2591%25D7%2597_%25D7%2594%25D7%25A8_%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2591%25D7%259C&psig=AOvVaw020J0YguNRlVuVfiqpfwY-&ust=1536146753487351


 

 

פרשת 

 התוכחה

(1-2) 

בתחומים רבים: ילודה, גשמים, טובה ושפע 

קדושה, טוב הארץ, רוחניות, כלכלה, בטחון, 

ֹּא ".. מעמד בין העמים ה ְול ִייתָּ ַרק ְלַמְעלָּ ְוהָּ

ה טָּ ֹלֶהיָך -אֱ  ה'ת ִמְצֹו ִתְׁשַמע ֶאל ִכי ִתְהֶיה ְלמָּ

ִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום נֹּ ר ְוַלֲעשֹות ֲאֶׁשר אָּ  .."ִלְׁשמֹּ

, פרשת התוכחה: לא ילמד סח: הקללות-טו

כנגד הברכה על  –תיאור כללי  ;לפרטים

ֹּא  ִאםוארת הקללה "שמירת המצוות מת ל

ר ַלֲעשֹות ֶאת ֹלֶהיָך-אֱ  ה'ִתְׁשַמע ְבקֹול   ִלְׁשמֹּ

ל יוִמְצֹו כָּ תָּ יו ְוֻחקֹּ  "תָּ

 דברי הברית".אלה פסוק סיום, " סט:

ְללֹוֶתיהָ " כאשר שבת נצבים מפסקת ביניהם , בהמשך בתורה עצמהו ."כדי שתכלה השנה וקִּ

לאחר מכן ישוב הקב"ה הבטחה שגם אם תבואנה הרעות, וישנם דברי עידוד פרשת נצבים 

יָּה ִכי: "טובהוירחם על ישראל, וישפיע עליהם רוב  ל ְוהָּ ֶליָך כָּ אּו עָּ ה  יָּבֹּ כָּ ֶלה, ַהְברָּ אֵּ ִרים הָּ ַהְדבָּ

ה לָּ לֹו ֹלֶהיָך-אֱ  ה' ְוַׁשְבתָּ ַעד...ְוַהְקלָּ ַמְעתָּ ְבקֹּ ב ...ְוׁשָּ ב ְוִרֲחֶמָך ְׁשבּוְתָך ֹלֶהיָך ֶאת-אֱ  ה'ְוׁשָּ ְוִקֶבְצָך  ְוׁשָּ

ל ַעִמים ִמכָּ הֹלֶהיָך -אֱ  ה'ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך  הָּ מָּ ֶתיָך...ׁשָּ ֲאבֹּ יִטְבָך ְוִהְרְבָך מֵּ ובנושא . ה(-, אללקמן ) "ְוהֵּ

תבא בציבור אומרת המשנה )מגילה פ"ג מ"ו( "אין מפסיקין בקללות אלא -קריאת פרשת כי

אחד קורא את כולן", היינו שאין מחלקין את קריאת הפרק לשני  עולים אלא עולה אחד עולה 

פרשת הקללות כאחת, ועל כן זוהי הקריאה הארוכה את כל  ךבפסוקי הברכות וממשיכבר 

לא הברכות, ופרטי נתמקד יותר בהוראת פסוקים(. אנו  63ביותר לעולה אחד בתורה )

  ברכת הארץ. הבטחת קיבוץ הגלויות ורבתה השנתקיימ, ובמיוחד בימינו בקללות

חומש נמצאת בפרשת במרכזו של בחלק האחרון של תבוא -בפרשת כיברית ערבות מואב 

י ַהְבִרית ֲאֶׁשרהברית,  והכתוב משווה בין ברית זו לברית הראשונה בהר חורב: " ֶלה ִדְברֵּ  אֵּ

ֶׁשה ֶאת ה'ִצּוָּה  ל ִלְכרֹּת ֶאת מֹּ אֵּ י ִיְשרָּ ב ִמְלַבד ַהְבִרית ֲאֶׁשר ְבנֵּ ב ְבֶאֶרץ מֹואָּ רֵּ ם ְבחֹּ ַרת ִאתָּ ". כָּ

מחזקת את הראשונה, ויוצקת לה משמעות נוספת לפני מעבר הירדן ובניינם  הברית השניה

   של בני ישראל כעם ה' בארץ ישראל.

 

 

 

 

עמד מ

 הברית

פרשת ו

 התשובה

(2-3) 

 

 

 

 

 כט

"! מי שראה בעיניו את ַאֶתם ְרִאיֶתם"ח: -א

בשמירת יותר האותות והניסים מחויב 

יציאת  יסיהנפלאות של נהברית: זכרון 

והנצחונות  ,)ד(ניסי המדבר  ,)פס' ב(מצרים 

את העם יחזקו ; ז(-)ועל מלכי האמורי 

 המצוותשמירת ב

; "אתם נצבים" מעמד הברית יד:-ט

ישראל לגווניו  עם כל –המתכנסים לברית 

יֶכם" ְטרֵּ יֶכם ְוׁשֹּ יֶכם ִזְקנֵּ יֶכם ִׁשְבטֵּ אׁשֵּ ... רָּ

יֶמיָך ב מֵּ אֵּ ֶציָך ַעד ׁשֹּ ב עֵּ טֵּ חֹּ .."; הברית מֵּ

הנסתרות לה' : "פס' כח

האחריות על  –" להינו-א

הציבור הינה על הנגלות 

ולא על הרהורי  בלבד

האחריות הציבורית  ;היחיד

מתוך קבלת התורה  –

  בערבות 

ִבים ַהיֹום"ום מותו של משה י נסם משה לפני י"מלמד שכאומר רש"י:  על המילים "ַאֶתם ִנצָּ

נצבים,  –אם כן, ארבע הפרשות האחרונות בחומש דברים  הקב"ה ביום מותו להכניסם בברית".

וילך, האזינו וזאת הברכה עוסקות כולן ביום מותו של משה, ובתחילת יום זה כינס משה את כל 

ְבְרָך ִבְבִרית ה' אֱ  -העם למעמד לאומי  תֹו ֲאֶׁשר ה' אֱ -"ְלעָּ לָּ ת ִעְמָך ַהיֹום". -ֹלֶהיָך ּוְבאָּ רֵּ ֹלֶהיָך כֹּ

יֶמיָך".זו המסיבה  ב מֵּ אֵּ ֶציָך ַעד ׁשֹּ ב עֵּ טֵּ חֹּ    יה צריך כל העם להיות נוכח במעמד "מֵּ

יֶכםסוגים שונים של אוכלוסיות בעם: "ה הפסוקים מונים אתתורה של כולם  יֶכם ִׁשְבטֵּ אׁשֵּ ַעד ...רָּ

יֶמיָך ב מֵּ אֵּ בחיי המעשה ישנם תפקידים שונים, תחומי עיסוק חשובה מאד. זוהי הדגשה  ׁשֹּ

בעמידה לפני ה' העם כולו אחד, והברית נכרתת איתו כגוף אולם ליים שונים, ומעמדות כלכ

רעיון זה גם בא לידי ביטוי בעולם המצוות. ישנם סוגים שונים של  בו. אשר לכולם יש חלק דאח

מצוות אף אדם אינו יכול לקיים את כולן: יש מצוות לכהן ומצוות לישראל, לעני ומצוות לעשיר 

המתקיימות בנסיבות מיוחדות בדרך, בשדה או בבית. את תרי"ג המצוות וכו'. ישנן מצוות 



ֹּא ִאְתֶכם  " –כוללת את הדורות העתידיים  ְול

ת ֶאת ְלַבְדֶכם רֵּ ִכי כֹּ נֹּ ֹּאת אָּ ִכי  ..ַהְבִרית ַהז

ה-ֶאת ה ...ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו פֹּ יֶננּו פֹּ ת ֲאֶׁשר אֵּ ְואֵּ

נּו ַהיֹום  "ִעמָּ

אזהרה חמורה   -בלבד  הסבר כללי: ל-טו

ִעםש"מי ל ֶנה ַהיֹום מֵּ בֹו פֹּ איש,  -ה'"   ְלבָּ

שבט אשר בסתר ליבם נוטים למשפחה או 

ואינם רוצים לקבל את רחות ע"ז ואחר א

   ה.הברית אלא לפנות אחר עבודה זר

 מקיים עם ישראל כולו לכל חלקיו. 
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 כיהבטחה לעתיד  : פרשת התשובהי: -א

כָּה "לאחר שיבואו  ֶלה ַהְברָּ אֵּ ִרים הָּ ַהְדבָּ

ה ֲאֶׁשר נַָּתִתי לָּ ֶניָך ְוַהְקלָּ ישוב עם ישראל  "ְלפָּ

לקב"ה, והקב"ה ירחם וישיב את עם ישראל 

ל" -מגלותו  ב ְוִקֶבְצָך ִמכָּ ַעִמים ֲאֶׁשר  ְוׁשָּ הָּ

ה-אֱ  ה'ֱהִפיְצָך  מָּ ; בעת ההיא תהיה  "ֹלֶהיָך ׁשָּ

  -תשובה רוחנית לקב"ה, ולשמירת המצוות 

ל " ְבָך ֹלֶהיָך ֶאת-אֱ  ה'ּומָּ  ְלַבב ַזְרֶעָך ְוֶאת ְלבָּ

ה  "..ֹלֶהיָך-אֱ  ה' ֶאת ְלַאֲהבָּ

 

 

 

 

"ושב" )עד המילים :  פס' ג

 וא ישוב עמהם"(ה"ש

השכינה שורה עם ישראל 

הבסיס הלשוני בגלותם, 

 "ושב". - ללימוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, וכתב הרמב"ם יסודות היהדותמהוא אחד  מן החטאתיקון העבר והתשובה פרשת התשובה 

אלא בתשובה וכבר  כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין" בה(:שו)פ"ז מהלכות ת

הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך 

אמש היה זה  !כמה מעולה מעלת התשובה...'כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו

 ..צועק ואינו נענה ,מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם

 .."צועק ונענה מיד ,והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם

מילה מנחה ברורה, המובילה אל  יש בהזוהי דוגמה ליחידה אשר  מסייעין אותו –הבא ליטהר 

התוכן המרכזי. נבקש מהתלמידים לאתר אותה בהטיותיה השונות )שורש ש,ו,ב( כדי ללמוד 

שב בכל אחד  מין המרכזי של הפרשה. אחר כך נוכל לבקש מהתלמידים לציין על התוכ

ל. עם ישראל סטרית בין הקב"ה לבין ישרא-מהפעמים, כך נראה כי התשובה היא תנועה דו

בני,  :אמר הקב"ה לישראל" ובמדרש נאמר:, בידם מסייעשב והקב"ה אז ומתחיל את התהליך 

ניות ופתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקר

מבטיחך  ,זהו שאמרו הבא לטהר מסייעין אותו"..: כתבורמב"ן כאן  (,בהשה"ר רבה, ) ו.."נכנסות ב

 ."שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך

ְבָךלְּ  תא  " הזמן אלול. על פי דורשי רשומות רמוז במילים אלו  –תבות ראשי  "ַזְרֶעָך ַבבלְּ  ֶאתוְּ  בָּ

ל חודש אלול. הביטוי " –המסוגל לתשובה  ְבָך ֹלֶהיָך ֶאת-אֱ  ה'ּומָּ וחני מיוחד .." הוא ביטוי רְלבָּ



 

 

 

 

 

 

 

 

 הבחירה בדרך התורה והמצווה: :כ-יא

התורה והמצווה "לא נפלאת היא יד: -יא

הניגוד בין פסוקים  ;ממך ולא רחוקה היא"

ַמִים  -יב,יג  ֹּא ַבשָּ ֹּא" "ל ֶבר ַליָּם ְול עֵּ לבין " מֵּ

ד ִכי " –פס יד  ר ְמאֹּ בָּ ֶליָך ַהדָּ רֹוב אֵּ  ; "קָּ

זמינה בברכה פשרות הבחירה א כ:-טו

יד כל אדם ודרך הטוב נתונה בומעשית, 

  לבחירתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ובחרת בחיים": יטפס' 

הקב"ה תומך את האדם 

לבחור בטוב ומורה לו דרך 

זו כאדם המעמיד את בנו 

 שבנחלתועל החלק היפה 

 ור לו חלק.רומורה לו לב

ומפרשים רבים עסקו בביאורו, ורמב"ן ביאר כי לעתיד לבוא תסור אטימות הלב, וכולו , מאד

 כלל ברע.  דםחפוץ האתהיה טבעית, ולא יבחירה בטוב יהיה טהור כך שה

הוא ראשון לייעודי הגאולה. שהלא כל עצמה של הגלות היא ריחוק מארץ ישראל  קיבוץ גלויות

ההפך: הגאולה היא שיבת ישראל להתקיים כעם בארץ ישראל. עם קום ופיזור בין העמים, ו

ת התפילה לשלום המדינה תיקנו הרבנים הראשיים לישראל, הרב הרצוג והרב עוזיאל א

המדינה, כהודאה על שיבת עם ישראל לארצו והגשמת חזון הנביאים. התפילה נאמרת בכל 

ַככָּתּוב ְבתֹוַרת  שבת וחג בבית כנסיות בארץ ובמרכזה עומדים הפסוקים המרגשים מפרשתנו "

ֶׁשה ַעְבֶדְך ִים ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִאם מֹּ מָּ ה ַהשָּ ם ְיַקֶבְצָך ִבְקצֵּ ֶחָך ֶֹּהיָך-ֱאל ה' ִמשָּ ם ִיקָּ וכו'". יש לחנים  ּוִמשָּ

 יפים לתפילה זו ואפשר להשמיע אותם.

ֹחָקה ִהוא לכיכר  ה?למה הדבר דומ :מר רבי ינאיא  , ג(:חבמדרש משלו משל )דב"ר   ""ולֹא רְּ

ופקח אומר: לא אחד תלה אותו?! מביא סולם,  ?מי יוכל להביאו :טיפש אומר. באווירשהיה תלוי 

מהו  ומי שהוא פיקח ?אימתי אקרא כל התורה :כל מי שהוא טיפש אומר כך .ומוריד אותו ,או קנה

כלומר: אדם יכול כל העת . ..."שונה פרק אחד בכל יום ויום, עד שמסיים כל התורה כולה ה?עוש

לעסוק במה שמעבר ליכולתו ולהשתמש בכך כתירוץ לא לעשות ולא להתקדם, אבל החכם שם 

ו את מה שהוא כן יכול לעשות, מתרכז בו, ומתקדם צעד אחר צעד. זוהי דרך חיים אל מול פני

 של לקיחת אחריות, התקדמות ועשיה. 

ָוה ַהזֹאת" רמב"ן ביאר ש"המצוה הזאת" יש שביארו שהכוונה לכל מצוות התורה, ו "ִכי ַהִמצְּ

להרהר בתשובה  יכול האדםהיא מצוות התשובה, שהיא קרובה ומצויה בליבו של כל אדם, ו

 "בכל עת ובכל מקוםעל חטאיו "ולהתוודות 

צוואת 

משה 

ומצוות 

 הקהל 

(2) 

 

 לא

ו נמשה אינ ; : צוואת משה לכל ישראלח-א

לקראת עובר את הירדן ומחזק את העם 

תחת הנהגת המלחמה על ארץ ישראל 

יהושע ל העברת סמכות ההנהגהיהושע; 

ץֲחַזק "  -לעיני כל ישראל  וחיזוקו !...וה' ֶוֱאמָּ

לא אוכל עוד פס' א: "

; "וה' אמר  לצאת ולבוא

נטילת הסמכות   אלי:

 –ממשה ביומו האחרון 

  מעבר ההנהגה ליהושע

פרשה זו ממשיכה לתאר את יום מותו של משה. לאחר שתם מעמד הברית  רגעים של פרידה

ממחנה לויה אל מחנה ישראל לכבדם, כמי שירצה משה הלך  "..הלכו ישראל איש לאהליו, ואז  

זהו פרק של רגעי פרידה, בו הולך משה בין . " )רמב"ן(להפטר מחבירו ובא ליטול רשות ממנו

כותב משה את  מיד אחר כךממשיכו.  ת בטחונם ביהושעאמחזק , ואותםהשבטים, מחזק 

התורה כולה, כפי שמצויה בידינו עד היום, ומוסר אותה לשבטי ישראל, וזו היא מורשתו להם: 

ינאי כתב י"ג תורות י"ב רבי ר מא ?כיון שידע משה שהיה לו למות באותו היום מה עשה"



ְך ֹּא ַיַעְזֶבךָּ , ִיְהֶיה ִעמָּ ֹּא ַיְרְפָך ְול א  !ל ֹּא ִתירָּ ל

ת חָּ ֹּא תֵּ  !"ְול

  -פס' ט  :הנחלת התורה לדורות יג:-ט

ספר את משה כותב  - כתיבת התורה

מפקיד אותו אצל בני לוי ובמלואו תורה ה

מצוות   יג:-פס' י למשמרת בארון ברית ה';

איתור פרטי המצווה: מהי המצווה,  – הקהל

 על מי חלה, זמן המצווה, תכלית המצווה 

אחר לחיזוק העם לקראת הימים שכט:  -יד

שבמפגש עם  נותהנסיולקראת מות משה ו

הארץ המיושבת ותרבותה, ושני מעשים 

בפרשה: א. כתיבת שירת האזינו והוראתה 

ּה ְבִפיֶהם" –לבני ישראל  ; ב. הנחת "ִשימָּ

ת "בארון הברית:  –התורה הכתובה  ַח אֵּ קֹּ לָּ

תֹו ִמַצד ֲארֹון  ה ַהֶזה ְוַשְמֶתם אֹּ ֶפר ַהתֹורָּ סֵּ

יָּה-אֱ ה'  ְבִרית יֶכם ְוהָּ ד ֹלהֵּ ם ְבָך ְלעֵּ  . "ׁשָּ

אפשר לבקש מהתלמידים לתאר כיצד . ,ט(ט)דב"ר " לי"ב שבטים ואחת הניח בארון

מה אומרים זה לזה, ממה חוששים וכדו' ולשלב את מרגישים בני ישראל ברגעים אלו, 

 ההתייחסות לדברים העולים תוך כדי לימוד הפרק.

התורה בציבור, והוא נעשה  נקראת בוהיא מעמד לאומי מיוחד במינו ש מצוות הקהל

מוצאי יום מקורות חז"ל: "רחיב בתיאור המצווה לאור אפשר לה .בירושלים אחת לשבע שנים

)משנה, סוטה  .."טוב הראשון של חג, בשמיני במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה

חוויות ממעמדים ציבוריים של לימוד אפשר לבקש מתלמידים לתאר ; פרק ז, ועוד( 

 תורה/תפילה בדורנו

אפשר לציין את ג מצוות; "נה בתריוהאחרמצוות כתיבת התורה היא  המצווה התרי"ג

 המפעלים המבקשים לשתף כל אדם בישראל בכתיבת "אות" בספר תורה.

מצד ארון רש"י לפס' כו מביא את מלוק בגמרא: "? שכתב משה ספר התורההיכן היה מונח 

יש מהם אומרים דף היה בולט מן הארון  :)טו.(בבא בתרא נחלקו בו חכמי ישראל  -' ברית ה

 .."מבחוץ ושם היה מונח ויש אומרים מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון

ת ם א  בּו ָלכ  ּה ֶאתַהִשיָרה  ִכתְּ ֹּאת ְוַלְמדָּ י ַהז ל ְבנֵּ אֵּ ּה ְבִפיֶהם ,ִיְשרָּ ישנן מסורות שונות בחלק ! ִשימָּ

 מקהילות ישראל על הסגולה ללמוד את שירת האזינו בעל פה.

 



שירת 

 האזינו

עליית 

משה להר 

 נבו 

(2-3) 

 

 

 לב

קריאה קולית של  - מג: שירת האזינו-א

 פסוקיםהשירה בנגינה, התמקדות ב

חה ג: ההשגון, כלפי הזמן שירהב יםרכזימ

ְכֶנֶׁשר " – המיוחדת של הקב"ה את ישראל

ף יִָּעיר ִקנֹו ַעל יו ְיַרחֵּ לָּ ַוִיְׁשַמן " -, ומנגד "גֹוזָּ

ט ישראל חטאו ש ע"פ;: א:טו(-)יא" ְיֻׁשרּון ַוִיְבעָּ

בהם לקב"ה לעשות  לו לה' וכיחשו בו והיה

, הוא אינו עושה כן מפאת חילול דין קשה

 ;)לו( ואף מתנחם עליהם  כח(-)כושמו 

ולנקום  טחה לבוא חשבון עם העמיםבהה

  מג(-מ)  מהם נקמת עם ישראל

  -הציווי האחרון למשה לפני מותו : נב-מח

ב ֲאֶׁשר ַעללעלות להר נבו "  ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ מֹואָּ

ה ֶאת חֹו ּוְראֵּ י ְירֵּ ן  ְפנֵּ תֵּ ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֹּ

ה ל ַלֲאֻחזָּ אֵּ י ִיְשרָּ  ִכי ִמֶנֶגד ִתְרֶאה ֶאת ...ִלְבנֵּ

בֹוא ֹּא תָּ ה ל מָּ ֶרץ ְוׁשָּ אָּ   "הָּ

רש"י על כל  –פס יא 

ההשגחה תיאור  הפסוק:

המיוחדת של הקב"ה על 

מצעות עם ישראל בא

  הקשורים בנ דימויים

 כתיבתן, והבדל יש ביניהן:  צורתהיא אחת משתי השירות המיוחדות בתורה ב שירת האזינו

 שירת ים כתובה "אריח על גבי לבנה". אילו ו ,שירת האזינו כתובה "אריח על גבי אריח"

תלמידים יכולים  למידים לזהות את המבנה המיוחד של השירות בספר תורה.תאפשר לתת ל

 "לבנות" את שני סוגי השירות מלגו. 

 :"אריח על גבי לבנה" :                            "אריח על גבי אריח"    

 

 

 

בכל יום היו הלויים אומרים שיר של יום בעת ך "ו ל"הזי

מזמור  –הקרבת תמיד של שחר, ובשבת בשחרית 

שיר ליום השבת. ומה היו אומרים בעת הקרבת קרבן 

? את שירת האזינו, מחולקת לששה שבת מוסף

חלקים, בכל שבת חלק אחד. ראשי התיבות של האות 

אזינו ההראשונה של כל החלקים הוא: "הזיו לך" )

כור ימות וכו'( וזוהי גם החלוקה של ז –השמים

 לתורה שאנו נוהגים עד היום בפרשת האזינו. העליות 

 

 

 

 

 

 

 

ברכות 

 משה

(1-2) 

לפני ובחירתם  חיבת ישראל –: הקדמה ה-א לג

  ה'

ימוד קריאת/ל – : ברכות השבטיםטכ-ד

ראשיתה של פרשת וזאת הברכה בתיאור כללי ונשגב של התגלות  הר סיני שעיר ופארן 

אשר בם בחר   –הקב"ה. חז"ל, והמפרשים בעקבותיהם ביארו כי זהו השבח הגדול לישראל 

שעה שרצה בונתן להם את תורתו. ומובא במדרש: " ,האומותהקב"ה ועליהם נגלה מכל 

, והיא מאופיינת בשפה מליצית, תקבולות, ומילים ייחודיות, בלשונההשירה מיוחדת 

מה שמקשה על הוראתה פסוק אחר פסוק. ניתן לבחור פסוקים מסוימים ללימוד התוכן 

שמן המרכזי של השירה: על אף שעם ישראל מתכחש לטובה אשר עשה איתו ה' )"וי

ה על דעת השכינה להעבירם ולבטלם יעל ילוישורון ויבעט"(, ונענש בחומרה, הרי שא

קב"ה ניחם על כך מיד ושולח פדות לעמו. השירה רי שה)"אמרתי אפאיהם.."(, ה

 מבטיחה כי ברית ה' לא תסור ונצח ישראל לא יכלה. 



 –ברכות השבטים ופסוקים נבחרים 

בהתאם לזמן ועל פי שיקול דעתו של 

 המורה

ה' מסיני בא  , שנאמררצו לקבלה אלא ישראל תורה חיזר אחר האומות ולאאת ההקב"ה ליתן 

 :אמרו לו ?מקבלים אתם עליכם את התורה :ב"הקלהם ה רוזרח משעיר למו ואין שעיר אמ

)פסיקתא דרבי אליעזר,  ..."אין אנו יכולין :אמרו לו .לא תרצח :להם ראמ ?ומה כתוב בה

 איכ"ר( 

 

 

 

 

 

מות משה 

, ומעלתו

משימת 

 הערכה 

(3) 

 

 

 

 

 לד

, על מראה הארץ למשה מהר נבו ד:-א

ֶרץ ֲאֶׁשר " -חבליה השונים  אָּ ֹּאת הָּ ז

ֹּא ... ִנְׁשַבְעִתי ה ל מָּ יֶניָך ְוׁשָּ ֶהְרִאיִתיָך ְבעֵּ

ר  "ַתֲעבֹּ

הקב"ה  –, שבחי משה מות משה ח:-ה

ֹּא"קוברו  תֹו יַָּדע ִאיׁש ֶאת ְול ַעד ַהיֹום  ְקֻברָּ

ֶׁשה ֶבן", "ַהֶזה נָּה ּומֹּ ה ְוֶעְשִרים ׁשָּ אָּ תו מֵּ  ְבמֹּ

ֹּא ינֹו ל ה עֵּ ֲהתָּ ֹּא כָּ ה ְול חֹּ  "נָּס לֵּ

-אשר נסמך בידי משה  מעלת יהושע ט:

ה" ְכמָּ א רּוַח חָּ לֵּ   "מָּ

מעלתו המיוחדת של משה "ולא קם  יב:-י

, קריאת פסוקי נביא עוד בישראל כמשה"

  סיום התורה

 - פס' ה: "וימת שם משה"

המחלוקת מי כתב שמונה 

 פסוקים אחרונים שבתורה

אחד היעדים המרכזיים בלימוד התנ"ך הוא הכרת הדמויות  שימת הערכה.מ – משה רבנו

, אשר ליוותה אותנו  מרכזית ביותר בתורהבפסוקים אלו אנו נפרדים מהדמות ההמתוארות בו. 

משה רבנו היה גדול הנביאים והמנהיגים שקמו  משה רבנו. דברים: -לאורך חומשים שמות

את ישראל ממצרים והנהיגם במדבר ארבעים שנה. הוא הרועה הנאמן אשר גאל  ,לעם ישראל

ל  אֵּ ם ְבִיְשרָּ ֹּא קָּ משה הוא נותן התורה, מקים המשכן, אב הנביאים ו"נאמן ביתו" של הקב"ה. "ל

ֶׁשה עֹוד" ץ ההערכה נדרשים התלמידים לסכם את הנלמד מדמותו של משה תוך במשימ! ְכמֹּ

של  מדריך למורהלקרוא את ה . חשובמקורות שונים העוסקים בדמותו של משה סקירת

 המשימה.

רש"י מביא כאן רת דברי רבותינו. ישנה מחלוקת מי כתב רת  מי כתב את סוף התורה?

אפשר . יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורההפסוקים המתארים את מותו של משה: "

דברי ר' יהודה.  - משה חי וכתב "וימת שם משה", אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע

אלא עד  ?אפשר ספר תורה חסר אות אחת וכתיב "לקוח את ספר התורה הזה" :אמר לו ר' שמעון

 .."כאן הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע

  )ר' להלן( בעמידה, סיום תורת משה קריאת פסוקי הסיום

 חזרה וסיכום (2)

 

את פסוקי סיום החומש כדאי   .בדרכים שונותוסיום חמישה חומשי תורה, החומש, לימוד מן לחגיגת סיום יש להקדיש ז

 !ונתחזק מעמד הורים/בית ספרי לקרוא ב

כמו"כ אפשר לתת לכל תלמיד לבחור  ולסדר/למקם על פי סדר התורה. דמות/אירועפרשה/אפשר לתת לכל ילד  -כסיכום 

נשמח לקבל מכם סיום חומש.  קובץ הצעות להכנת מסיבתקישור ל מה לומד ממנו.פסוקים מחמישה חומשי תורה, ו

 .דוגמאות והצעות לחגיגות סיום חומש שעשיתם עם התלמידים

 

http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/c962c9f238e34f1cba3dbca3c80450d4/%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/c962c9f238e34f1cba3dbca3c80450d4/%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/c962c9f238e34f1cba3dbca3c80450d4/%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/c197eb27e0194196a1256f39cd3162d7/%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201712/6389a727821641db8c7371ff30e7d42c/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%99%20%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


