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 בס"ד

  / מירב מגני ניצבים וילך"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "

 יחד כל עם ישראל לעד ולנצח.  .1

  .פרשת ניצבים מתארת את הברית שכרת משה לפני מותו בין עם ישראל לקב"ה

משה אוסף את עם ישראל על כל חלקיו ומפרט באזנם את תוכן הברית שמחייבת כל 

 אחד מהם ללכת בדרך התורה ולעבוד את ה'. 

םא"    ֶּ ִבים ת  ם ַהי ֹום ִנצ ָּ כֶּ ל ְּ ֻּ ֵני כ  םקֱאלֹ  ה' ִלפְּ  ,יכֶּ

ם  יכֶּ ֵ אש  ם רָּ ֵטיכֶּ בְּ ִ ם ש  ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵריכֶּ ֹטְּ ש  ֹל וְּ ֵאל ִאיש   כ  רָּ  .ִיש ְּ

ם כֶּ ְּ ם ַטפ  יכֶּ ֵ ש  ךָּ  נְּ ֵגרְּ ר וְּ ֶּ ב ֲאש  רֶּ קֶּ יךָּ  ב ְּ יךָּ  ֵמחֵֹטב ַמֲחנֶּ ֵֹאב ַעד ֵעצֶּ יךָּ  ש   .ֵמימֶּ

ךָּ  רְּ בְּ עָּ ִרית לְּ בְּ תוֹ  יךָּ קֱאלֹ  ה' ב ִ לָּ אָּ ר ו בְּ ֶּ ֵֹרת יךָּ קֱאלֹ  ה' ֲאש  ךָּ  כ   ".ַהי ֹום ִעמ ְּ

 י"א(-פס' ט' ט"כ פרק דברים)

  

  ?הקיפו בעיגול מי כלול בברית עם ה'. כמה מילים הקפתם 

  ?באיזה סדר מונה התורה את חלקי העם 

 בהמשך הפסוקים מוסיף משה מי עוד מחויב בברית עם ה': 

ר " ֶּ ת ֲאש  י אֶּ ה ַהז ֹאת. כ ִ לָּ אָּ ת הָּ אֶּ ִרית ַהז ֹאת וְּ ת ַהב ְּ ֵֹרת אֶּ נִֹכי כ  ם אָּ כֶּ ַבד ְּ ם לְּ כֶּ לֹא ִאת ְּ וְּ

ֵני ה' ֱאלֹ  נו  עֵֹמד ַהי ֹום ִלפְּ ָּ ֹה ִעמ  נֹו פ  ְּ ש   ינו  קיֶּ

נו  ַהי ֹום ָּ ֹה ִעמ  ו  פ  נ  ר ֵאינֶּ ֶּ ֵאת ֲאש   ."וְּ

 : מי עוד מחויב לברית? היעזרו בפירושו של רש"י לפסוק

 

 

  בא לידי ביטוי בקיום הברית?  'השיתוף והשותפות'כיצד ערך 

  הוכיחו דבריכם. הברית שנכרתה לפני אלפי שנים? גם אנו מחויבים לקיים את האם  

 השלימו: 

לנו דבר מפתיע, ____של ממש. עם ישראל  הבמשך כל שנות ה____ הארוכות, קר

לא _____ בין הגויים שביניהם גר. בניגוד לעמים אחרים שגלו וכעבור זמן קצר 

 התערו עם התושבים החדשים, ____ את תרבותם והפכו להיות כמותם. 

עם ישראל שמר על תרבותו, על _____ ועל בריתו עם ה'. הוא _____  את המסר 

 מאיתנו יש מחויבות להמשיך לקיים את ה____ הזו לנצח. מדור לדור. לכל אחד 

 )העביר / פלא / אמצו / התערה / ברית / תורתו / גלות( 

 .ואף עם דורות העתידים להיות -  ואת אשר איננו פה
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  עם ישראל...

 ת. קה לאחר שהשלמתם את המילים החסרוקראו שוב בפס

  מחזקים את העם בקיום דברי הברית? אילו הייתם מנהיגים, כיצד הייתם

 כתבו משפט מתוך נאום או פעולה שהייתם מבצעים למען האומה. 

 

 עם ענווה מופלאה...  שליחותסיום ה .2

הוא נפרד מעם ישראל ומעביר את התפקיד  .מסיים משה רבנו את שליחותו "וילך"בפרשת 

 . ןהחשוב ליהושע בן נו

 שימו לב לדרך מיוחדת בה נפרד משה מהעם: 

ךְּ " לֶּ ֵאל ַוי ֵ רָּ ל ִיש ְּ ל כ ָּ ה אֶּ ֶּ ֵאל  ִרים הָּ בָּ ת ַהד ְּ ר אֶּ ֵ ַדב  ה ַויְּ ֶּ  ".מש 

   ?שואלים המפרשים: לאן הלך? הרי כל העם ניצבים ומשה מדבר אליהם 

  :קראו את פירוש הרמב"ן לפסוק 

 

 

 

 

  ?הסבירו: כיצד עונה הרמב"ן על השאלה

_____________________________________________ 

 .איזו מידה מיוחדת של משה מתגלה במעשה זה? הסבירו ____________ 

 

 דברי הפרידה של משה: 

ר " נִֹכי ַהי ֹוםַוי ֹאמֶּ ה אָּ נָּ ָּ ִרים ש  ש ְּ עֶּ ה וְּ ן ֵמאָּ ֶּ ם ב   ֲאֵלהֶּ

בֹוא  לָּ ֵצאת וְּ  "לֹא או ַכל עֹוד לָּ

 קראו את פירוש הרמב"ן על הפסוק:

 

 

 

 

  מילות הפרדה שאמר משה לעם.כתבו במילים שלכם את   

  .הסבירו כיצד מידת הענווה של משה באה לידי ביטויי בדברי הפרידה שלו 

 

 "וזה לנחם אותם על עניינו, כלומר אני זקן ואין לכם עוד תועלת ממני...

 ואל תפחדו... כי ה' יעבור עימכם ויהושע יעבור במקומי.  

 ה רבנו היה בתקפו ובגבורתו... אמר להם כן לנחמם".ואף על פי שמש

כאשר השלים כל דבריו, הלכו כל הניצבים לפניו, הטף והנשים איש "

כמי  ,לכבדם מחנה ישראללאוהליו, והלך משה עתה ממחנה לוויה אל 

 ו".שרוצה ליפטר )להיפרד( מחברו, ובא ליטול רשות ממנ
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 דבר תורה לשבת פרשת "ניצבים וילך":

בפרשתנו מסופר על הברית שכרת משה רבנו בין עם ישראל לקב"ה לפני סיום 

 שליחותו כמנהיג. 

מלמד משה  "שואב מימך"עד  "ראשיך ושופטיך"בשעה שכל עם ישראל ניצב יחד מ

 שהברית מחייבת גם מי שאיננו פה עימנו, כלומר את הדורות הבאים. 

גלה  ל לא התערה בארצות אליהן: עם ישראלפי חוקי הטבע האנושי הבלתי יאמן קרה

ה מאב לבן. גם עלינו מוטלת האחריות להעביר אות ושמר את הברית על ידי שהעביר

 את הברית הנצחית לדורות הבאים. 

אחרי שמסיים משה לומר את תוכן הברית היה מצופה שיישא את דברי הפרידה 

הולך אליהם, הנאמרים בפרשת וילך. אולם משה שולח את העם למקומו והוא בעצמו 

 להיפרד מהם בנימה אישית ומנחמת.  

משה מספר להם שהוא כבר חלש וזקן ושבקרוב יהיה להם מנהיג צעיר וחזק כדי לנחם 

למרות שהתורה מעידה שמשה היה חזק ובריא עד יום מותו. באופן הפרידה של  ,אותם

  משה מהעם מתגלה מידת הענווה של משה בתפארתה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים וה נכון? כתב

 הקהל –מצווה בפרשה 

שנת  סמוך לסיוםל עם ישראל העולים לרגל במוצאי חג הסוכות שחל את כ )לכנס( להקהיליש מצוות עשה מהתורה 

להגביר ו תורהבם את הכרת היולחזק בל מצוותהיא לזרז את העם ב המטרת המצוום. בפניה לקרוא בתורהו שמיטה

שם  המקדש,ם בבית וכל העם, אנשים נשים וטף, נקהליקהל היו הכהנים בהגיע זמן מצוות הים אותה. חשק לקיאת ה

 ם.לפניהם פרשיות נבחרות מספר דברי נבנתה בעזרת הנשים בימת עץ גדולה שעליה ישב המלך, וקרא

 

 

 מ

 נכון / לא נכון –מצוות הקהל חלה במוצאי חג הסוכות של שנת השמיטה  .א

 נכון / לא נכון –הקב"ה כרת ברית עם מי שנכח במעמד אך גם עם מי שלא נכח בן  .ב

 נכון / לא נכון –הקב"ה יעשה לנו "ברית מילה" ללב  .ג

 נכון  לא נכון – 127משה נפטר בגיל  .ד

 

 חידות וחידודים / מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודי

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA
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 תינוקות חינוך –מידה בפרשה 

חינוך הוא בסיס לכל דבר טוב: משפחה, לימודים וגם עם. גיל החינוך המקובל הוא בשנות ילדותו של האדם. 

הקליטה שלו רבה וחשוב שיימצא בסביבה חיובית. הוריו מחנכים אותו להרגלים נכונים, לכל מה שדרוש לו כילד 

גם בהקניית כלים לתקשורת בסיסית עם כנער. החינוך ככלל סובב סביב צרכיו הקיומיים של הילד, ועם הגיל, ו

וירה והסביבה. פרשת "וילך" מלמדת אותנו שיכולתו הרוחנית של תינוק היא גדולה. הוא מסוגל להיות מושפע מא

רוחנית, עוד לפני שיידע לדבר. במעמד "הקהל", בו מתכנס כל העם לשמוע דברים חשובים מהמלך, חייבים להביא 

שפעה רוחנית כללית של עצם המעמד עליהם, השפעה חיובית שתמצא בעתיד גם את התינוקות, כי קיימת ה

 ביטויים מעשיים אצל אותו תינוק.

 

 

 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים. 

ב " .א ב  ת _____ֱאֹלֶהיָך אֶ  'הְושָׁ ל _____ְוִרֲחֶמָך; ְושָׁ ה ה' ______ ַעִמים, ֲאֶשרהָׁ  ִמכָׁ מָׁ ִיְהֶיה  ִאם .ֱאֹלֶהיָך, שָׁ

ם_____ ______  ִנַדֲחָך ם ֹלֶהיָךאֱ  'הְיַקֶבְצָך  ִמשָׁ ֶרץ ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך ֶאל 'הֶוֱהִביֲאָך  ______. ּוִמשָׁ אָׁ יְָׁרשּו  הָׁ

ל ה .; ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך, ֵמֲאֹבֶתיָך______ ֲאֹבֶתיָך ה ְוֶאת _____ ֱאֹלֶהיָך ֶאת 'ּומָׁ  ֱאֹלֶהיך 'ה ֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך: ְלַאֲהבָׁ

 ו'(-)ל', ג' "ְלַמַען ַחֶייָך ַנְפְשָך ּוְבכָׁל _____ _____

ֶכם ַהיֹום ֶאת" .ב ֶרץ ְוֶאת ______ ַהִעֹדִתי בָׁ אָׁ כָׁה  , _____הָׁ ֶניָך, ַהְברָׁ ֶות נַָׁתִתי ְלפָׁ ַחְרתָׁ ַבַחִיים______ְוַהמָׁ  ; ּובָׁ

ה ְוַזְרֶעָך ְלַמַען ִתְחֶיה ה 'ה ֶאת ______ ַאתָׁ ְבקָׁ  כ'(-" )ל', י"טְוֹאֶרְך יֶָׁמיָך בֹו: ִכי הּוא ַחֶייָך ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלדָׁ

 

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

רחוקה. היא לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרובה אלינו, אנחנו מסוגלים  אהמצווה שה' ציווה אותנו ל .א

 י"ד(-לעשות אותה )ל', י"א

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________.________________________________________________ 

בן אדם יודע את מה שגלוי, הקב"ה יודע גם את מה שסמוי מן העין... )כ"ט, כ"ח  .ב

_____________________________________________________________________ 
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 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 

 חוטב עצים                אשר יבחר

 במקום                       אלה

 זקניכם                     קללה

 ברית ה'                  שוטריכם               

 ברכה                     שואב מים 

 

 :)ניצבים( שאלת אתגר מתוך הפרשה

 ?מקצועות עתיקים מופיעים בפרשה זולו שני א .1

מקומות נוספים  3באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו מלח? באילו  .2

 ?בתורה מוזכר מלח

מהן ארבע הערים שמוזכרות בפסוק אחד בפרשתנו, וכן בפסוק  .3

 ?אחד בחומש בראשית

 –מיהם שלושת האנשים שמוזכרים יחד בפסוק אחד בפרשה זו  .4

 ?בשני מקרים שונים

 ?מוזכר בפרשה זו שורשבאיזה הקשר  .5

 .לאיזה פריט בפרשה זו מתייחסים גם בזכר וגם בנקבה .6

 

 תשובות:

 .ט י"עות חוטב עצים ושואב מים מופיעים בדברים כוהמקצ .1

 ,ט"משה אומר שכשדורות העתיד יראו בחורבן הארץ, הם יראו "גפרית ומלח שרפה כל ארצה" )דברים כ .2

 מוזכר בתורה גם:ב(. מלח "י

 ו(. "כ ,ט"בפרשת וירא כשאשת לוט פונה לראות בחורבן סדום והופכת לנציב מלח )בראשית י .א

 ג("י ',אנחנו מצווים להוסיף מלח לכל קרבן )ויקרא ב בפרשת ויקרא .ב

 .ט("י ,ח"בפרשת במדבר, ברית העולם עם הכהנים מכונה "ברית מלח" )במדבר י .ג

ב(. ומוזכרות יחד פעמיים "י ,ט"כרות כולן בפסוק אחד בפרשה זו )דברים כסדום, עמורה, אדמה וצבויים מוז .3

 .('ח', ב ,ד"נוספות בפסוקים בפרשת לך לך )בראשית י

 .'כ ',ב ובדברים ל"י ,ט"אברהם, יצחק ויעקב מוזכרים יחד בדברים כ .4

 .ז("י ,ט"משה משווה את מי שחושב לעבוד אלוהים אחרים ל"שורש פורה ראש ולענה" )דברים כ .5

(. להסבר, ראו רש"י בדברים 'כ ,ט"א( ובגוף זכר )דברים כ"ס ,ח"ספר תורה מוזכר בגוף נקבה )דברים כ .6

 .'כ ,ט"כ

 


