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 מתי כינס משה את כל ישראל?_______________

 התורה ולא יעברו על מצוותיה.שיקיימו את  -? כדי להכניסם ב______ לשם מה כינסם משה

 מהו סדר עמידתם של ישראל?  

 ______________אחר כך:    ________________קודם: החשוב חשוב קודם:

 ______________אחר כך:ו   ______________אחר כך:

 

 _____.ַעד ֹׁשֵאב  _____ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶני ֵמֹחֵטב   מי? ,"ַאֶּתם ִנָּצִבים"

 מה מלמדת אותנו התורה בזה שפירטה דווקא בעלי מלאכה אלו?

 ונתנם משה חוטבי  יהושע בימי______  שבאו כדרך_____  בימי להתגייר______  שבאו

  )]באר בשדה[(כדי שלא ידבקו בישראל ויהיו תמיד נבדלים מהם,   מים._____ ו_____ 

" ולא נאמר ִּבְבִריתְלָעְבְר " - העברהמדוע נכתב כאן לשון "...    ֱאֶקיה' ְלָעְבְר ִּבְבִרית "

שהרי כך היו נוהגים כורתי  דרך העברהלפי שכך דרך הברית שנעשית    בברית? להכניסך

 _______. ועובריםבריתות: עושים _____ מכאן ו______ מכאן 

 כל כך הוא נכנס (ה') לטרוח כדי לקיים אותך לפניו ל___ - "ְלַמַען ָהִקים ֹאְת ַהּיוֹם לוֹ ְלָעם"

 להיפרד מעם ישראל?__________ –...   מדוע ה' לא יכול להיבדל "ְוהּוא ִיְהֶיה ְל ֶלֱאִקים"

 - _________________________________.  לכן מה עושה ה' כדי שישראל לא יקניטוהו

 ____________________________________ח"ו להפר את הברית?__יצערוהו וירצו 
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 (רש"י פס' י"ב)לפי מדרש אגדה?  "ַאֶּתם ִנָּצִבים"מה הפירוש 

לפי שכששמעו ישראל   למה נסמכה פרשת נצבים לקללות שבפרשה הקודמת?    פירוש א':

הוריקו ______   (ויקרא, פרשת בחוקותי)______ קללות חוץ מ______ קללות שבתורת כהנים 

 התחיל משה לפייסם:,  ____"__"מי __________ ואמרו:  (חוורו פניהם מרוב פחד ובהלה מהקללות) 

(לה') ולא עשה אתכם _____ והרי אתם  הכעסתם ל_____הרבה  - "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיוֹם"

בערב   (מחשיך) מאפיל ,ותמיד יוצא ובא ,שהוא קיים  ") היום("אתם נצבים הזה   כיוםקיימים לפניו, 

 םיחשיכו על ישראל סופ –(שאפילו שהייסורים יאפילו . ומאיר ביום... כך ה' האיר לכם וכך עתיד ל_____ לכם

 באמ"ח)להאיר להם ויהיו להם לטובה, 

 ממשה ל_______ -לפי שהיו ישראל יוצאים מ______ לפרנס  - "ַאֶּתם ִנָּצִבים"   ':בפירוש 

 התורה והמצוות. -כדי לזרזם שישמרו את הברית  (כנסם והציבם יחד) לפיכך עשה אותם ______ 

אלו עוד אנשים מזכיר רש"י שעשו כמו משה ולפני מיתתם כינסו את ישראל כדי לחזקם 

 "ַוֶּיֱאֹסף ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל"(יהושע כד,א) כמו שנאמר:  -) _____ 1  שישמרו את התורה?

 "...ִאְּתֶכם_____ ְוַעָּתה ִהְתַיְּצבּו וְ " )ז,יב שמואל א' (כמו שנאמר:  -) _____ 2             

 (נשמותיהם)גם הם עמנו ____!  - "ִעָּמנּו ַהּיוֹם"? _____________.  "ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה"מי זה 

בין הגויים  ו ישראלגרם מה שעבר )אולי(מה   "...ֲאֶׁשר ָיַׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםֵאת ִּכי ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם "

 ___________________________________________________עובדי ע"ז?____

 ______ על כך!ולכן הוצרך משה רבינו להשביע את _

 את העבודה זרה שלהם? -באלו שני שמות גנאי ומיאוס מכנה משה את אלוהי הגויים 

 על שם שהם מאוסים כ______ (ג'וקים) - _______"ַוִּתְראּו ֶאת ")1

 שמוסרחים ומאוסים כ______... - _______"ְוֵאת ")2

 (ט"ז) ..."ֵעץ ָוֶאֶבן ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם"

 לפי שאין העובדי ______ יראים שמא _____... -? ________. ראו ישראל בגלויאיזו ע"ז 

 ___ שמא _____כי בחדרי ______ הם, לפי שהם __ -____ _? ___לא ראו ישראלאיזו ע"ז 

  ____"__ ____ ֶּכֶסף ְוָזָהב "מאילו מילים זה נלמד?     ולכן מסתירים אותם... 

 היהם שלא יגנבו...)ולשמור על אלהם (וזה גנאי גדול שצריכים 
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ֱאֵקינּו ָלֶלֶכת ה' ֵמִעם  ַהּיוֹםֹפֶנה ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אוֹ ִאָּׁשה אוֹ ִמְׁשָּפָחה אוֹ ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבוֹ "

 "...ֱאֵהי ַהּגוִֹים ָהֵהםַלֲעֹבד ֶאת 

שורש  - _____"ֹראׁש וְ ____ ֹׁשֶרׁש "איך מתואר בתורה אותו אדם שעובד עבודה זרה?   

כמו  - מפרה ו_____ רשע ב_____שהרשע הזה שעובד ע"ז   כלומר:     שמגדל _____ מר...

 אותו שורש שמגדל עשב מר.

 הקללה ובכל זאת עובד ע"ז?מה אותו אדם חושב בליבו לאחר ששמע את כל דברי 

ר: "לא יחשוב ב____ ברכת _____ לעצמו, לאמֹ  – "ְוִהְתָּבֵר ִּבְלָבבוֹ ֵלאֹמר ָׁשלוֹם ִיְהֶיה ִלי"

 כלומר: לא יקרה לי כלום... –רק _____ יהיה לי"  ו-אךיבואוני _____ הללו ו

 כלומר: אעשה מה שליבי ____ לעשות! -ת ___ אני אלך ובמרא - "...רּות ִלִּבי ֵאֵלִּכי ִּבְׁשִר "

 אותו אדם שחושב כך וממשיך לעבוד ע"ז?ל יעשה ה'מה 

 )ח"י( ______"ֶאת הַ _____ הָ _____ ְלַמַען "

  (ספות מלשון הוספה)לפי שאוסיף לו ______  (עונש)   -ְלַמַען ְספוֹת 

 חטא גם במזיד)(והייתי מעביר עליהם לולא את מה שעשה עד עכשיו ב_____    -ָהָרָוה  

 ואפרע ממנו על הכל! -ואצרפם עם מה שחטא ב______  -ֶאת ַהְּצֵמָאה  

ואינו (רווי)  שאינו צמאשהחוטא בשוגג דומה לאדם   "?ָהָרָוה" מדוע החטאים בשוגג נקראים

 __ שעושה שלא ______.אלא כאדם ___  (כאדם צמא השותה לרוויה)חוטא במזיד 

 ומתאווה לעשות דבר עבירה צמא במזידשהחוטא   "?ַהְּצֵמָאה" נקראים במזידמדוע החטאים 

 במזיד, לכן נקרא "הצמאה"! - ועושה זאת מדעת וב______

 מה ענשו של אותו אדם?_______________________________________________

________________________________________________________________ 

 ...?וכו' כשיראו את הארץ שרופה והרוסה כסדום ועמורה מה ישאלו הגויים

_________________________________________________________ 
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 ה' לארצו ולעמו?כך מה הם יענו, מדוע עשה 

 _____________________________________________את מה עזבו ישראל?___

 ______________________________________ ועבדווהלכו 

 "...ֱאִהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ַוֵּיְלכּו ַוַּיַעְבדּו"

  )[גו"א]ו_____ עציםשהרי הם מ(__ אלוהות _שלא ידעו בהם שום __ - ֱאִהים ֲאֶׁשר א ְיָדעּום

 (באמ"ח) לא נתן להם שום חלק ושליטה  -ה' לא נתנם ל____  פירוש א':  -ְוא ָחַלק ָלֶהם 

שהאלוהים  -לישראל שום _____  -שעבודת הגילולים לא ____ להם  אונקלוס: – 'בפירוש 

 שתהיה סיבה מדוע ללכת אחריו ולעבדו... ___ ושום חלק_שבחרו להם לא חלק להם שום _

 

 "ַהֶּזה___ ַוַּיְׁשִליֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ּכַ  ____ּוְבֶקֶצף _ __ְּבַאף ּובְ _ _____ֵמַעלה' ַוִּיְּתֵׁשם "ולכן, 

 

רֹ " ְסּתָ ְגלֹ ַהּנִ  "...ת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלםת ַלה' ֱאֹלֵקינּו ְוַהּנִ

 (פן יש בכם איש או אשה...)  זלאחר שהתורה הזהירה שאם יהיה איש אחד שיפנה לבבו לעבוד ע"

ואם תאמרו "מה   :אומר ה'יעניש ה' בגללו את ישראל ויביא עליהם את הקללות שראינו.   

מעניש את ה_____ על הרהורי ה_____ והרי אין אדם יודע  ה'מדוע  בידינו ל_____, 

 אשמים...? אנו של חברו, אם פונה הוא מעם ה' או לא... אז מה  (בסתרי ליבו)במטמוניו 

  ַלה' ֱאֵקינּו__ שהן __על ה___ אין אני _____ -" ת ַלה' ֱאֵקינּוְסָּתרֹ ַהּנִ על זה אומר ה': "

 פרע מאותו _____ רשע!ואני א  )מה בסתר ליבו של כל אחד ואחדרק ה' יודע הרי (ש

 ע"ז...עובדים ש מי הם אלויודעים ואנו גלויים לנו הטאים הח - "תְוַהִּנְג"אבל... 

 להענישם!!! -צריכים אנו ובנינו לבער הרע מ______  - "ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עוָֹלם"

גם על מעשהו של   ואם לא נעשה בהם דין ויחטיאו את הרבים אז הקב"ה יעניש את ה_____

 היחיד...!

  כתוב)הלמעט ולחסר מ -עוט (שהרי הנקודות מורות על מי"? ָלנּו ּוְלָבֵנינּו"מעל המילים  ותדקולנו הנ ותמה מור

משקיבלו עליהם את  את ה______ עד שעברו את ה_____, שאף על הנגלות לא העניש ה'

ורק מאז נענשו ישראל על חטאים  ונעשו ערבים זה לזהה______ בהר _____ ובהר _____ 

 של היחיד...!גם אם הם רק  גלויים


