
  ב"ה

  

ֶׁשל ַעם  ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו ֶׁשִּנְקָרא ַּבַּׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה, ִהָּנּה ִׁשיַרת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַהְּמַדֶּבֶרת ַּגם ַעל ַמֲעלֹוָתיו 

  .ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשַבח ַהֻּמְרָּכב מִ ָּׁשלֹוׁש ְזֻכּיֹות ֶׁשעַ ם ִיְׂשָרֵאל ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו: ֶאת  ּתֹוַרת ה', ַמְלכּותֹו  וְ ֻעּלֹו

ַהְּמיָֻחדֹות  ַהַּמֲעלֹות  ֶאת  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ְמַצֵּין  ַהֲאִזינּו  ַעם  ְּבִׁשיַרת  אֹוֵמר:  -ֶׁשל  הּוא  ַהְּדָבִרים  ּוֵבין  ִיְׂשָרֵאל, 
ִמְדָּבר " ְּבֶאֶרץ  ָמָצא ֶאת ַעםִיְמְצֵאהּו  הּוא, שהקב"ה  ַהְּדָבִרים  ֶׁשל  ַהָּפׁשּוט  ַהֵּפרּוׁש  ַּבִּמְדָּבר.  -".  ִיְׂשָרֵאל 

, ֶׁשֲהֵרי ֶאת ַעם   - הקב"ה ַּבִּמְדָּבר, ֶאָּלא ַהְרֵּבה ֹקֶדם ָלֵכן    ִיְׂשָרֵאל לֹא ָמָצא-אּוָלם ְלַמֲעֶׂשה ָקֶׁשה ְלָפֵרׁש ָּכ
  ְּבִמְצַרִים. 

ָלֵכן ְמָפֵרׁש רש"י ֶאת ַהְּדָבִרים ַאֶחֶרת: "אֹוָתם ָמָצא לֹו ֶנֱאָמִנים ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר, ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ּתֹוָרתֹו  
ִיְׂשָרֵאל, שהקב"ה ְמָצָאם  -לֹוַמר, ֶזה ֶׁשַבח ְמיָֻחד ְלַעםָמה ֶׁשּלֹא ָעׂשּו ִיְׁשָמֵעאל ועשיו". ּכְ  -ּוַמְלכּותֹו ְוֻעּלֹו 

 ֶנֱאָמִנים לֹו ַּבִּמְדָּבר, ְוַהֶּׁשַבח ֻמְרָּכב ִמָּׁשלֹוׁש ְזֻכּיֹות: ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת  

 (א) ּתֹוָרתֹו, (ב) ַמְלכּותֹו, (ג) ֻעּלו 

ֹ -ֶׁשַבח ֶזה ְמַבֵּטא ֶאת ָהֻעְבָּדה, ֶׁשַעם א ָנַהג ִּכְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ועשיו, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּציַע ָלֶהם הקב"ה ֶאת  ִיְׂשָרֵאל ל
ִיְׂשָרֵאל ִהִּביעּו ֶנֱאָמנּות  - ַהּתֹוָרה, ָׁשֲאלּו ְּתִחָּלה ָמה ָּכתּוב ָּבּה ְוַהְּדָבִרים לֹא ָמְצאּו ֵחן ְּבֵעיֵניֶהם. ְלֻעָּמָתם, ְּבֵני

ת ַהּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת 'ַנֲעָׂשה ְוִנְׁשַמע'. ַעל ָּכ ְמַׁשְּבָחם ֹמֶׁשה: "ִיְמְצֵאהּו ָּבָאֶרץ  ְמֵלָאה לקב"ה ְוִהְסִּכימּו ְלַקֵּבל אֶ 
  ִמְדָּבר". 

ָּכָאמּור, ֶׁשַבח ֶזה ֻמְרָּכב ִמָּׁשלֹוׁש ְזֻכּיֹות, ֶׁשָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבֶהן ִהיא, "ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת  ּתֹוָרתֹו ". ֶזהּו  
ֵכן ִנְכַלל ָּבּה ַּגם ַהִּקּיּום ֶׁשל ַהִּמְצוֹות  -ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ַלֲהגֹות ָּבּה. ְּכמֹו-ָרה, ֶׁשְּבֵניִלּמּוד ַהּתֹו

 .ַהִּׂשְכִלּיֹות, ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵּיׁש ֲעֵליֶהן ֶהְסֵּבר ֶׁשְּכִלי ְוַטַעם ֶהְגיֹוִני

ַּדְרָּגה ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ַעם- ִיְׂש ָרֵאל ִהיא  - "ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַמְלכּותֹו ". ָּכאן ֵיׁש ִּגּלּוי ָעֹמק  
ִיְׂשָרֵאל מּוָכִנים ְלַקֵּבל ֲעֵליֶהם ֶאת ַמְלכּות ה' ּוְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו  -ֶׁשֵּכן ְּבֵני יֹוֵתר ֶׁשל ֶנֱאָמנּות לקב"ה,

, ֶׁשֵאין ְמַעְרֲעִרים ָעֶלי ָה ְוֵאין ׁשֹוֲאִלים ָעֶליָה ְׁשֵאלֹות ִּכְגֵזַרת ַהֶּמֶל . 

ָּכאן ֵיׁש ִהְׁשַּתְעְּבדּות ֻמְחֶלֶטת לקב"ה. ֶׁשֵּכן  ".  ֻעּלֹו"ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת    - ַּדְרָּגה ֶעְליֹוָנה עֹוד יֹוֵתר ִהיא  
ָעָליו לְ  ְמַקֵּבל  ֶאָּלא ַרק   , ַלֶּמֶל ַחָּייו ַהְּפָרִטִּיים  ֵאין ָהָאָדם ְמַׁשְעֵּבד ֶאת  ַמֵּלא ֶאת  ְּבַקָּבַלת ַהַּמְלכּות ִּבְלַבד 

ְמַקֵּבל   ְּכֶׁשהּוא  אּוָלם  ַהְּמִדיָנה.  ְּבִעְנְיֵני  ַעְבּדֹו  הֹוָראֹוָתיו  ַנֲעָׂשה  ֶׁשהּוא  ַהָּדָבר  ֵּפרּוׁש   , ַהֶּמֶל ֶׁשל  ֻעּלֹו  ֶאת 
  ּוְמַׁשְעֵּבד לּו ֶאת ָּכל ַחָּייו. 

ִיְׂשָרֵאל: לֹא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת ּתֹוָרתֹו ֶׁשל הקב"ה, ֶאָּלא ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם  -ַהֶּׁשַבח ַהְּמיָֻחד ֶׁשל ַעם
ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת ֻעּלֹו   -ֶּזה תֹו, ּוִבְכַלל ֶזה ִהְתַּבְּטלּות ֻמְחֶלֶטת ְלִצּוּוֵיי ה', ְועֹוד יֹוֵתר מִ ַּגם ֶאת ַמְלכּו

 .ְוִׁשְעְּבדּו ֶאת ָּכל ֲהָוָיָתם לקב"ה

  ְמִציָאה' 'ִיְׂשָרֵאל ִהְתַקֵּׁשר ִאָּתנּו הקב"ה ְּבֹאֶפן ֶׁשל  - ִּבְזכּות ֶׁשַבח ֶזה ֶׁשל ְּבֵני
ִמְדָּבר".    ְמְצֵאהּויִ "  - ָׂשַמח  ָּבָאֶרץ  ָּכ  ְמִציָאה,  ַעל  ָׂשַמח  ֶׁשָאָדם  ְּכֵׁשם 

ֶאת ַהְּגֻאָּלה   -הקב"ה ַעל ִיְׂשָרֵאל. ּוִבְתמּוָרה הּוא ַמֲעִניק ַּגם ָלנּו 'ְמִציָאה'  
ְּבָיֵמינּו  ", ִּבְמֵהָרה  ָּדִוד ַעְבִּדי  ָמָצאִתיָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ֶׁשָעֶליָה ֶנֱאַמר "

  ַמָּמׁש.

  20) פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ'-(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על 

 

 
 

 אש    א
  פאיהם  א מרתי  א

  שביתה א 

  קדחה באף ה'  
  שלוש מילים רצופות המתחילות באות א' 

  (הרבי סיפר על פסוק זה סיפור בהתוועדות) 
  "ירכיבהו על _____  _____.."    במתי ארץ    ב
  על מי מרחף הנשר?   גוזלים   ג
 דור תהפוכות   ד

  דבש  
  "... כי ___ תהפוכות המה.."  

  כינוי לפירות הארץ שהם מתוקים ביותר.
  שם ההר בו הסתלק אהרון   הר ההר    ה
  "....___ ____ תאריכו ימים על האדמה.."    ובדבר הזה   ו
  מי יעזור לנו לזכור את נפלאות ה'?    זקנים (זקניך)    ז
  "כי ___ ה' עמו, יעקב ____ נחלתו"    חלק/חבל   ח
  אמרת ה' תיזול כמותו      טל   ט 
  חבל נחלתו     יעקב    י
  הארץ שביקש משה לראות    כנען    כ
  לשמור (לשים) את דברי משה?   היכן נצטוו בנ"י  לב   ל
  אמר את שירת האזינו לבנ"י   משה    מ
 נשר    נ

 נון  
  מרחם על גוזליו (משל לה' המרחם על בנ"י)  

  שם אביו של יהושע 
  סמל לעיר שמעשי היושבים בה רעים מאוד.   סדום  ס 
  תואר נוסף לדור ה'פתלתול'    עיקש    ע 
  שמא (יאמרו)    פן   פ
  "ה___ תמים פעלו.."   צור   צ
  מקום משכן הנשר וגוזליו    קן   ק
  עשרת אלפים   רבבה    ר
  מאזינים ועדים לדברי ה'      שמים   ש 
  חיה הנזכרת בפרשה   תנינים   ת


