יִש ָּראֵ ל.
ירה אֶׁ ת הַׁ בְ ִרית בֵ ין ה' ּובֵ ין בְ נֵי ְ
פָּ ָּר ַׁשת "נִצָּ בִ ים" נ ְִק ֵראת ָּת ִמיד בַׁ ַׁשבָּ ת ֶׁשלִ פְ נֵי רֹאש הַׁ ָּשנָּה .הַׁ פָּ ָּר ָּשה מַׁ זְ כִ ָּ
יִש ָּראֵ ל ֶׁשֹּלא יַׁעַׁ זְ בּו אֶׁ ת
יִש ָּראֵ ל .מ ֶֹׁשה מַׁ זְ ִהיר אֶׁ ת בְ נֵי ְ
הַׁ בְ ִרית הַׁ זֹאת ְמיֻחֶׁ ֶׁדת בְ כְָּך ֶׁש ִהיא כ ֹו ֶׁללֶׁת אֶׁ ת כָּל ּדוֹרוֹת בְ נֵי ְ
יִש ָּראֵ ל עָּ בְ רּו בְ תוֹכָּם.
הַׁ בְ ִרית וְ ֹלא יֵלְ כּו ַאחֲ ֵרי אֱ לִ ילֵי הָּ עַׁ ִמים אֲ ֶׁשר ְ
הּודי אֶׁ ת הָּ אֶׁ פְ ָּשרּות לָּשּוב אֶׁ ל ה'(.הרב צבי האריס)
ל ְַׁמרוֹת ֶׁשעָּ נְש ֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשעוֹזֵ ב אֶׁ ת הַׁ תו ָֹּרה חָּ מּורָּ ,ת ִמיד יֵש לַׁיְ ִ

איור :מרדכי
הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן
ינון פתחיה

2

כריתת הברית בין ה' ובין ישראל בערבות מואב
מעמד כריתת הברית בין ה' ובין עם ישראל התחיל בפרשה הקודמת ויסתיים בפרשתנו .לאחר ששמעו ישראל את
הקללות הנוראות המוזכרות בפרשת "כי תבא" ,נבהלו וחששו שמא לא יהיה בכחם לעמוד בהם .לכן ,כינס אותם
משה וחיזק את ליבם.
.1

.2
.3

.4
.5

.6

.7
.8

משה רבינו ציוה לכנס את כל ישראל .כיתבו את כל חלקי העם המוזכרים בפסוקים אלו( .כט ,ט-י)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
"א ּ ֶּתם נִ ָּ ּצ ִבים הַ ּי ֹום ּ ֻּכ ְּ ּלכֶּ ם"?(רש"י כט,ט)
מה לומדים מהכתוב בפתיחת הפרשה ַ
_________________________________________________________________________________________________
יך ַעד ש ֵֹאב מֵ ימֶּ ָּ
ֶּיך מֵ חֹטֵ ב ֵעצֶּ ָּ
כתוב בפס' "וְּ ג ְֵּר ָּך אֲ ֶּשר ְּ ּב ֶּק ֶּרב מַ חֲ נ ָּ
יך" ,מה הפירוש "מחטב עציך" ,מי היו חוטבי
העצים הללו?(רש"י כט,י) ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
עם מי נכרתה הברית ? (כט ,יג-יד) (יג) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
משה רבנו מסביר לעם ישראל שהברית הנכרתת עם " ...אֲ ֶּשר י ְֶּּש ֹנו ּפֹה ִע ּ ָּמנ ּו עֹמֵ ד ַה ּי ֹום ִל ְּפנֵי ה' אֱ ל ֵֹקינ ּו וְּ ֵאת
אֲ ֶּשר ֵאינֶּנּ ּו ּפֹה ִע ּ ָּמנ ּו הַ ּי ֹום" ,מה הפירוש "ווְּ ֵאת אֲ ֶּשר ֵאינֶּנּ ּו ּ ֹפה ִע ּ ָּמנ ּו הַ ּי ֹום" ,הרי בתחילת דבריו אמר משה "אתם
נצבים היום כלכם" ,אם כן מה הפירוש "אשר איננו פה עמנו"?(רש"י כט,יד)
_________________________________________________________________________________________________
מה עונשו של האיש אשר ילך אחרי אלהים אחרים ויעבוד עבודה זרה ? (כט ,יט-כ)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
מה עונשו של העם אשר יעבוד עבודה זרה ? (כט ,כב) _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
איזה אירוע מוזכר בפרשה בהקשר לעונש לעם ? (כט ,כב) ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

מצות התשובה ולכלל ולפרט
לאחר האזהרות הרבות ,הודיע משה רבינו לעם ישראל על מצות התשובה .המכות הרבות והנוראות ידחפו את העם
לחזור בתשובה ולהתקרב לה'.
 .1כתוב בפס' "וְּ ָּשב ה' אֱ ל ֵֹק ָּ
יך אֶּ ת ְּשבו ְּּת ָּך" ,למה נאמר "ושב" ולכאורה היה צריך לומר "והשיב ה' אלקיך את
שבותך"?(רש"י ל,ג) _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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 .2אחרי שהגלה ה' את עם ישראל לארצות אחרות ,יבינו ישראל את חומרת חטאם ויחזרו בתשובה .מה יעשה ה'
אחרי שישראל יחזרו בתשובה ? מיתחו קווים בין חלקי ההבטחות שמבטיח משה רבנו לעם ישראל ( :ל ,ג-ז)
וְּ ָּשב ה' אֱ ֹל ֶּק ָּ
יך ֶּאת ְּשבו ְּּת ָּך
וְּ ִרחֲ מֶּ ָּך

ִמ ּ ָּשם יְּ ַק ּ ֶּב ְּצ ָּך ה' אֱ ל ֶֹּק ָּ
יך ו ִּמ ּ ָּשם
יִ ָּּקחֶּ ָּך

ֶּוהֱ ִביאֲ ָּך ה' אֱ ל ֶֹּק ָּ
יך ֶּאל
ָּה ָּא ֶּרץ אֲ ֶּשר י ְָּּרש ּו אֲ ב ֶֹּת ָּ
יך

ְּל ַאהֲ ָּבה ֶּאת ה' אֱ ל ֶֹּק ָּ
יך ְּ ּבכָּ ל
ְּל ָּב ְּב ָּך ו ְּּבכָּ ל נ ְַּפ ְּש ָּך ְּלמַ ַען חַ ּי ָּ
ֶּיך

ו ָּּמל ה' אֱ ל ֶֹּק ָּ
יך ֶּאת ְּלבָּ ְּב ָּך
וְּ ֶּאת ְּלבַ ב ז ְַּר ֶּע ָּך

וְּ ָּשב וְּ ִק ּ ֶּב ְּצ ָּך ִמ ָּּכל ָּה ַע ִּמים אֲ ֶּשר
יצ ָּך
הֱ ִפ ְּ

ִאם יִ ְּהיֶּה נִ דַּ חֲ ָּך ִ ּב ְּקצֵ ה
הַ ּ ָּש ָּמיִ ם

יט ְּב ָּך וְּ ִה ְּר ְּ ּב ָּך
וִ ִיר ְּש ּ ָּת ּה וְּ הֵ ִ
מֵ אֲ ב ֶֹּת ָּ
יך

נֹכי ְּמצַ ְּּו ָּך ....
 .3משה רבנו מחזק את עם ישראל במצוות התשובה ולימוד התורה ואומר ִּ " :כי ַה ִּמ ְּצוָּ ה  ...אֲ ֶּשר ָּא ִ
לֹא נִ ְּפלֵ את ִהוא ִמ ְּּמ ָּך וְּ לֹא ְּרח ָֹּקה ִהוא" .איזה דוגמאות לתירוצים מביא משה רבנו למי שלא רוצה להתקרב אל
הקב"ה ? (ל ,יב-יג) _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ֹתו" (ל ,יד)
רוב ________________________________________________________ ַלעֲ ש ֹ
...ק ֹ
ָּ
 .4השלימו " :

ענין בחירת האדם בחיים ובטוב
"ר ֵאה ָּנ ַת ִּתי ְּל ָּפנ ָּ
....את ַהחַ ִ ּיים וְּ ֶּאת
ֶּ
ֶּיך
 .1הקב"ה נתן לכל איש מישראל כח לבחור בטוב ולא ברע וכתוב בפס' ְּ
הַ ּט ֹוב וְּ ֶּאת הַ ּ ָּמ ֶּות וְּ אֶּ ת הָּ ָּרע" ,למה לא נאמר "את החיים ואת המות את הטוב ואת הרע" ,מה רצה להשמיענו
הכתוב באמרו "את החיים ואת הטוב"?(רש"י ל,טו) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .2מה יקרה לאדם אשר לא ישמע אל דברי ה' ? (ל ,יז-יח)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .3מדוע הכתוב אומר "וּבָּ חַ ְּר ּ ָּת ַּבחַ ִ ּיים ְּלמַ ַען ִּת ְּחיֶּה ַא ּ ָּתה וְּ ז ְַּר ֶּע ָּך"? למה זה דומה?(רש"י ל,יט)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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