
 בפרק למתווה מפורט 

דיבורי המתחיל  תכנים מרכזיים ודגשים פרק נושא
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קריאה קולית של השירה בנגינה,  -מג: שירת האזינו -א

התמקדות בפסוקים מרכזיים בשירה לפי הזמן, כגון: 

ֶנֶשר ָיִעיר " –ההשגחה המיוחדת של הקב"ה את ישראל  כְּ

ַרֵחף ִקּנֹו ַעל ָעט" -", ומנגד ּגֹוָזָליו יְּ רּון ַוִיבְּ שֻׁ ַמן יְּ -)יא" ַוִישְּ

כיחשו בו והיה לו לקב"ה ;: אע"פ שישראל חטאו לה' ו:טו(

לעשות בהם דין קשה, הוא אינו עושה כן מפאת חילול 

טחה לבוא בהה; )לו( ואף מתנחם עליהם  כח(-)כושמו 

  מג(-מ)  ולנקום מהם נקמת עם ישראל חשבון עם העמים

לעלות להר נבו   -: הציווי האחרון למשה לפני מותו נב-מח

ֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶשר ַעל" ֵאה ֶאת ֲאֶשר בְּ ֵרחֹו ּורְּ ֵני יְּ ַנַען  פְּ ֶאֶרץ כְּ

ָזה ָרֵאל ַלֲאחֻׁ ֵני ִישְּ ֶאה ֶאת ...ֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן ִלבְּ  ִכי ִמֶּנֶגד ִתרְּ

ָשָמה לֹא ָתבֹוא   "ָהָאֶרץ וְּ

רש"י על כל  –פס יא 

תיאור  הפסוק:

ההשגחה המיוחדת 

של הקב"ה על עם 

ישראל באמצעות 

  הקשורים בנ דימויים

היא אחת משתי השירות המיוחדות בתורה בצורת כתיבתן,  האזינושירת 

והבדל יש ביניהן:  שירת האזינו כתובה "אריח על גבי אריח", ואילו שירת ים 

 כתובה "אריח על גבי לבנה". 

אפשר לתת לתלמידים לזהות את המבנה המיוחד של השירות בספר תורה. 

 מלגו. תלמידים יכולים "לבנות" את שני סוגי השירות 

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

 

 

 

 

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

מזמור שיר ליום השבת. ומה היו אומרים בעת  –שחר, ובשבת בשחרית 

הקרבת קרבן מוסף שבת? את שירת האזינו, מחולקת לששה חלקים, בכל 

שבת חלק אחד. ראשי התיבות של האות הראשונה של כל החלקים הוא: 



 

 

כור ימות וכו'( ז –אזינו השמיםה"הזיו לך" )

וזוהי גם החלוקה של העליות לתורה שאנו 

 רשת האזינו. נוהגים עד היום בפ

 

 

 

 

 

 

 

 

בלשונה, והיא מאופיינת בשפה מליצית, תקבולות, השירה מיוחדת 

ומילים ייחודיות, מה שמקשה על הוראתה פסוק אחר פסוק. ניתן לבחור 

פסוקים מסוימים ללימוד התוכן המרכזי של השירה: על אף שעם ישראל 

ה' )"וישמן ישורון ויבעט"(, ונענש  מתכחש לטובה אשר עשה איתו

בחומרה, הרי שאילו יעלה על דעת השכינה להעבירם ולבטלם )"אמרתי 

אפאיהם.."(, הרי שהקב"ה ניחם על כך מיד ושולח פדות לעמו. השירה 

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


