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שאלות:

הקריאו בכיתה את התשובות ובדקו מה דומה ומה שונה בין תשובותיהם שלילדי הכיתה.



פרשת וילך נפתחת בתיאור הליכתו של משה רבנו לקראת 

הדברים  את  וידבר  משה  "וילך  ישראל:  עם  לכל  נאומו 

האלה על כל ישראל". אך הלשון 'וילך' לא ברורה כל כך. 

ולא  ישראל,  עם  אל  רבנו  משה  דיבר  רבות  פעמים  הרי 

הוזכרה הליכתו. בדרך כלל התורה אומרת מיד:   "וידבר 

משה אל בני ישראל לאמור..." מה הסיבה שנזכרת דווקא 

כאן הליכתו, ולאן הוא הלך?

תרגום יונתן עונה לנו על השאלה השנייה: שהלך "למשכן 

בית אולפנא". משה נכנס לאוהל מועד כדי לקבל השראה 

אלוקית- רוחנית לפי דבריו לעם ישראל בפרשת האזינו. 

הפעם  רבנו.  משה  של  האחרונה  הליכתו  בעצם  זוהי 

עשה  ומה  אלוקית.  שליחות  מבצע  הוא  שבה  האחרונה 

משה? הולך! הולך ומטפס הולך ומתעלה.

שובה.  שבת  של  המסר  גם  הוא  רבנו  משה  של  והמסר 

חוזרים  הכיפורים;  ליום  מתכוונים  אנחנו  הזו  בשבת 

והמעשים. אבל  ומבקשים לתקן את המחשבות  בתשובה 

מה הסוד של התשובה? איך נוכל באמת להגיע נקיים יותר 

ליום הגדול בשנה – יום הכיפורים? 

סוד התשובה הוא סוד ההליכה. משה רבנו נמצא לקראת 

סיום חייו. הוא צועד לקראת משימת חייו האחרונה בציווי 

ה'. במקום להיות עייף ולחפש מנוחה ושלווה, הוא שוב 

הולך. ההליכה מבטאת שאיפה, התקדמות; חתירה להיות 

טוב יותר, להתקדם יותר ממה שהשגנו עד היום, לדרוש 

בדיבור,  ולחברים,  להורים  ביחס  יותר:  עוד  מעצמנו 

את  מבדילה  ההליכה  אחר.  תחום  ובכל  מצוות  בשמירת 

בני אדם מן המלאכים: "ונתתי לך מהלכים, בין העומדים 

האלה", אומר הנביא זכריה כשהוא מציין את ההבדל בין 

אדם למלאך. המלאך עומד נשאר במדרגתו ולא מתקדם 

התקדמות,  של  בתכונות  האדם,ניחנו  בני  אנחנו,  ואילו 

היא  בתשובה  לשוב  השאיפה  וההשתלמות.  ההתעלות 

למקום  עומדים  אנחנו  שבו  מהמקום  להתקדם  השאיפה 

טוב, שלם ומתוקן יותר. וזהו הסוד שאותו מלמד אותנו 

משה לפני הסתלקותו, סוד התשובה.

)על פי פרי צדיק לפרשת וילך; שיחות הרצי"ה, וילך(

שאלות על הפרשה

1.  משה קרא ליהושוע "לעיני כל ישראל", מה רמוז בביטוי הזה?
2.  "הקהל את העם אנשים נשים וטף", לאיזו מטרה נקהלו כל אחד מהמפורטים כאן? )רש"י(

3.  "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", ציינו שני פירושים למילה שירה. 
4.  איזה אירוע מפורסם מספר בראשית מוזכר בפרשתנו? 

1.  יש בו רמז לכל חלקי העם: כהנים, לווים וישראלים. לעיני - לויים; כל - כהנים;
     ישראל – ישראלים.

2.  האנשים ללמוד; הנשים לשמוע; הטף להביא שכר למביאיהם.
3.  א. שירת האזינו )לפי רש"י(

    ב. שירה – התורה; מכאן למדים שכל יהודי צריך לכתוב ספר תורה לעצמו.
4.  מהפכת סדום ועמורה.

דף לימוד לפרשת "וילך" – מתוך מפגש-שבת בהוצאת החמ"ד

פרשו"ת

תשובות



1.  מתי קיימו את מצוות הקהל בזמן בית המקדש? )שנה מסוימת וזמן מסוים בשנה(
2.  במדבר משה לימד את העם. מי עשה זאת בימי המקדש?

יַצד? ֶלְך ֵכּ ת ַהֶמּ ָרַשׁ "ָפּ

ִמיִני,  ׁ ְשּ ל ַחג, ַבּ מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶשׁ

ל ֵעץ  יָמה ֶשׁ ין לֹו ִבּ ִביִעית, עֹוִשׂ מֹוָצֵאי ְשׁ ְבּ

ץ  ֱאַמר: "ִמֵקּ ֶנּ ב ָעֶליָה, ֶשׁ ֲעָזָרה, ְוהּוא יֹוֵשׁ ָבּ

מֵֹעד" ְוגֹו' )דברים לא, י(. ִנים ְבּ ַבע ָשׁ ֶשׁ

ֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ן ַהְכּ ַחַזּ

ֶנֶסת, ְונֹוְתָנּה ְלֹראׁש ַהְכּ

ָגן, ֶנֶסת נֹוְתָנּה ַלְסּ ְוֹראׁש ַהְכּ

דֹול, ָגן נֹוְתָנּה ְלכֵֹהן ָגּ ְוַהְסּ

ֶלְך, דֹול נֹוְתָנּה ַלֶמּ ְוכֵֹהן ָגּ

ב. ל, ְוקֹוֵרא יֹוֵשׁ ֶלְך עֹוֵמד ּוְמַקֵבּ ְוַהֶמּ

ל ְוָקָרא עֹוֵמד, ֶלְך ָעַמד ְוִקֵבּ ס ַהֶמּ ַאְגִריַפּ

חּוהּו ֲחָכִמים..." ְבּ ְוִשׁ

)מסכת סוטה פרק ז' משנה ח(.

קראו את המשנה והעזרו בציור ממכון המקדש.
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