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חידון נצבים
ִש ָּר ֵאל :טַ פְּ כֶּם נְּשֵ יכֶּם
ַא ֶּתם נִצָּ בִ ים הַ ּיֹום ֻּכ ְּלכֶּם לִפְּ נֵי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶּם ָּראשֵ יכֶּם ִשבְּ טֵ יכֶּם זִ ְּקנֵיכֶּם וְּ ש ְֹּׁט ֵריכֶּם כֹׁל ִאיש י ְּ
ֹׁאב מֵ ימֶּ יָך( :דברים כט ט-י)1 .
וְּ ג ְֵּרָך אֲ שֶּ ר בְּ ֶּק ֶּרב מַ חֲ נֶּיָך מֵ חֹׁטֵ ב עֵ צֶּ יָך עַ ד ש ֵ
הנחיות לחידון:
 .1כל החידות הן מספר התורה (לא מהנ"ך) ,אבל בסדר אקראי במכוון.
 .2מותר (רצוי) עם ספרים פתוחים! המשימה העיקרית איננה פתרון החידה ,אלא מציאת הפסוק/ים שהם
התשובה בתורה.
 .3יש להקריא תחילה רק את שורת הכותרת ,כגון .1 :אורחים .מי שינחש כבר שם ,כולל ציטוט המקור,
מקבל  12נקודות .אם אף אחד לא ניחש ,יש להמשיך בקריאת השורות שתחת לכותרת.
 .4השלמת החרוז בנוסח השאלה הוא סיוע טוב למציאת התשובה .אך כאמור ,המשימה העיקרית היא
לא פתרון החידה ,אלא ציטוט המקור בתורה ,היינו ,הפסוק/ים המכיל/ים את הפועל נצ"ב או יצ"ב
המתקשר לפרשתנו.
 .5החידון מיועד ובמיוחד לדור העתיד הצעיר ,ל"-טפכם" .אבל מותר גם לגדולים להשתתף ולסייע.
 .1אורחים
שלושה אורחים ביום מאד חם
נהנים מהכנסת האורחים של ...
ֹלשה אֲ נ ִָּּׂשים נִּ צָּׂ ִּבים עָּׂ לָּׂיו
תשובה :שלושת המלאכים שבאו לאברהם בתחילת פרשת וירא ,בראשית יח ב" :וַ י ִָּּׂשא עֵ ינָּׂיו וַ י ְַרא וְ ִּהנֵה ְש ָּׂ
ָארצָּׂ ה".
אתם ִּמפֶּ ַתח הָּׂ אֹהֶּ ל וַ י ְִּש ַתחּו ְ
וַ י ְַרא וַ י ָָּּׂׂרץ לִּ ְק ָּׂר ָּׂ

 .2כבוד ה'
בקש על כבוד ה' לעמוד
ומשם זכינו לי"ג ...
ית בַ ב ֶֹּקר אֶּ ל־הַ ר ִּסינַי וְ נִּ צַ ְב ָּׂת לִּ י ָּׂשם עַ ל־רֹאש הָּׂ הָּׂ ר... :
תשובה :משה בנקרת הצור ,שמות פרק לד פסוקים ב וה " :ו ְֶּהיֵה נָּׂכוֹן ַלב ֶֹּקר וְ עָּׂ לִּ ָּׂ
וַ י ֵֶּרד ה' בֶּ עָּׂ נָּׂן וַ ִּי ְתיַצֵ ב ִּעּמ ֹו ָּׂשם וַ י ְִּק ָּׂרא בְ ֵשם ה'" .ראה גם שמות לג כא" :וַ יֹאמֶּ ר ה' ִּהנֵה מָּׂ קוֹם ִּא ִּתי וְ נִּ צַ ְב ָּׂת עַ ל־הַ צּור" .ושם התגלו למשה
י"ג המידות של הנהגת ה' בעולם (לא לבלבל עם י"ג המדות בהם נדרשת התורה).

 .3מלאך ה'
יצא לעצור את הרשע בדרכו
והרשע לא ראה אותו ,רק ....
ֹלהים כִּ י־ה ֹולְֵך הּוא ו ִּי ְתיַצֵ ב מַ לְ אַ ְך ה' בַ דֶּ ֶּרְך לְ ָּׂשטָּׂ ן ל ֹו וְ הּוא ֹרכֵב עַ ל־
תשובה :המלאך העומד כנגד בלעם ,במדבר כב כב-כג" :וַ יִּחַ ר־ַאף אֱ ִּ
ּושנֵי נְעָּׂ ָּׂריו ִּעּמוֹ :וַ ֵת ֶּרא הָּׂ ָאתוֹן אֶּ ת־מַ לְ אַ ְך ה' נִּ צָּׂ ב בַ דֶּ ֶּרְך וְ חַ ְרב ֹו ְשלּופָּׂ ה בְ יָּׂד ֹו וַ ֵתט הָּׂ ָאתוֹן ִּמן־הַ דֶּ ֶּרְך וכו' " .בלעם לא ראה את המלאך,
אֲ תֹנ ֹו ְ
אתונו ראתה.

 .4מצפה שיפתח את ...
מזמין הקללה עומד ומצפה
מתי כבר ההוא יפתח את ....

1

העיקר הוא טפכם  ,להם הקדשנו כבר דף מיוחד בשנה האחרת .בזכות "טפכם" שבפסוק ,בזכות הבל פיהם של תינוקות בית רבן
המקיים את העולם (מסכת שבת קיט ע "ב) ,אנו נצבים סמוכים ובטוחים לקראת הימים הנוראים ולפיכך נקדיש להם את הדף.
מסתבר ש"ניצב" או "נצבים" בצורותיהן השונות ,מהשורש יצ"ב או נצ"ב ,מופיע מספר לא מבוטל של פעמים במקרא ,בתורה בפרט,
ואנו מבקשים לערוך מסע-חידון קצר שימחיש לצעירים (ולמבוגרים) את עוצמתה של מילה זו הניצבת ועומדת איתן במקרא.
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תשובה :בלק מלך מואב שעומד ומצפה שבלעם יתחיל כבר לקלל את ישראל ,במדבר כג ו ,טו ,יז" :וַ י ָָּּׂׂשב אֵ לָּׂיו וְ ִּהנֵה נִּ צָּׂ ב עַ ל־ ֹעלָּׂת ֹו הּוא
ָּׂל־ש ֵרי מוָֹאב ... :וַ יֹאמֶּ ר אֶּ ל־בָּׂ לָּׂק ִּה ְתיַצֵ ב כֹה עַ ל־ ֹעל ֶָּּׂתָך וְ ָאנֹ כִּ י ִּא ָּׂק ֶּרה כֹה ... :וַ ָּׂיבֹא אֵ לָּׂיו וְ ִּהנ ֹו נִּ צָּׂ ב עַ ל־ ֹעלָּׂת ֹו וְ ָּׂש ֵרי מוָֹאב ִּאת ֹו וכו' " .בלעם,
וְ כ ָּׂ
תפתח כבר את הפה.

 .5לפני התנין הגדול
לפני המלך השליט הנורא
עמוד איתן שלּוחי ,אל ...
תשובה :משה לפני פרעה ,שמות ז טו" :לְֵך אֶּ ל־פַ ְרעֹה בַ ב ֶֹּקר ִּהנֵה יֹצֵ א הַ ּמַ יְמָּׂ ה וְ נִּ צַ ְב ָּׂת לִּ ְק ָּׂראת ֹו עַ ל־ ְשפַ ת הַ ְיאֹר וְ הַ ּמַ טֶּ ה אֲ ֶּשר־נ ְֶּהפַ ְך לְ נָּׂחָּׂ ש
ֹשה הַ ְשכֵם בַ ב ֶֹּקר וְ ִּה ְתיַצֵ ב לִּ פְ נֵי פַ ְרעֹה ִּהנֵה יוֹצֵ א הַ ּמָּׂ יְמָּׂ ה וְ כו' " .וכן בשמות ט יג .משה,
ִּת ַקח בְ ָּׂידֶּ ָך" .וכך גם בשמות ח טז" :וַ יֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל־מ ֶּ
אל תירא.

 .6מוצב וניצב
גדול מעל קטן ,עומד שומר ניצב
בחלום הבורח ל  ,...מפני אחיו ...
ַארצָּׂ ה וְ רֹאש ֹו מַ גִּיעַ
תשובה :הסולם מוצב וה' ניצב בחלום יעקב הבורח לחרן מפני עשו ,בראשית כח יב-יג" :וַ יַחֲ ֹלם וְ ִּהנֵה סֻ לָּׂם מֻ צָּׂ ב ְ
ֹלהים עֹלִּ ים וְ י ְֹר ִּדים בוֹ :וְ ִּהנֵה ה' נִּ צָּׂ ב עָּׂ לָּׂיו וַ יֹאמַ ר אֲ נִּי ה' אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָּׂרהָּׂ ם ָאבִּ יָך וֵאֹלהֵ י י ְִּצחָּׂ ק וכו'.
הַ ָּׂשמָּׂ יְמָּׂ ה וְ ִּהנֵה מַ לְ אֲ כֵי אֱ ִּ

 .7אחות משגיחה
עומדת האחות משגיחה בתורּה
על זה שיגדל וילמדנו ...
תשובה :מרים על משה בתיבה ,שמות ב ג-ד" :וְ ֹלא־יָּׂכְ לָּׂה עוֹד הַ ְצפִּ ינ ֹו וַ ִּת ַקח־ל ֹו ֵתבַ ת ֹג מֶּ א וַ ַת ְח ְמ ָּׂרה בַ חֵ מָּׂ ר ּובַ זָּׂפֶּ ת וַ ָּׂת ֶּשם בָּׂ ּה אֶּ ת־הַ ֶּילֶּד
ל־שפַ ת הַ ְיאֹר :וַ ֵת ַתצַ ב אֲ חֹת ֹו מֵ ָּׂרחֹק לְ דֵ עָּׂ ה מַ ה־יֵעָּׂ ֶּשה ל ֹו" .ובזכותה זכה ללמדנו תורה (ולה נסלח כשאמרה עליו )... ....
וַ ָּׂת ֶּשם בַ ּסּוף עַ ְ

 .8מלחמה לה'
על ראש הגבעה באמונה
עמד או ישב עד תום ה.... -
ֹשה אֶּ ל־יְהוֹשֻ עַ בְ חַ ר־לָּׂנּו אֲ נ ִָּּׂשים וְ צֵ א ִּהלָּׂחֵ ם בַ עֲ מָּׂ לֵק מָּׂ חָּׂ ר ָאנֹ כִּ י נִּ צָּׂ ב עַ ל־רֹאש הַ גִּבְ עָּׂ ה
תשובה :משה במלחמת עמלק ,שמות יז ט " :וַ יֹאמֶּ ר מ ֶּ
ֹלהים בְ י ִָּּׂדי" .עד תום המלחמה בעמלק.
ּומַ טֵ ה הָּׂ אֱ ִּ

 .9כבשים
עומדות אילמות והן עדות לשבועה
ושם עתידה להיבנות לנגב ...
ת־שבַ ע כִּ בְ שֹת
תשובה :כריתת הברית בין אברהם לאבימלך ,יסוד העיר באר שבע ,בירת הנגב ,בראשית כא כח-כט" :וַ יַצֵ ב ַאבְ ָּׂרהָּׂ ם אֶּ ֶּ
הַ צֹאן לְ בַ ְדהֶּ ן :וַ יֹאמֶּ ר אֲ בִּ ימֶּ לְֶּך אֶּ ל־ַאבְ ָּׂרהָּׂ ם מָּׂ ה הֵ נָּׂה ֶּשבַ ע כְ בָּׂ שֹת הָּׂ אֵ ֶּלה אֲ ֶּשר ִּהצַ ְב ָּׂת לְ בַ ָּׂדנָּׂה".

 .10תור ארוך
בתור ארוך לדין קטן ולדין קשה
עמדו כולם מבוקר עד ערב לפני ...
ֹשה אֵ ת כָּׂל־אֲ ֶּשר־הּוא ע ֶֹּשה לָּׂעָּׂ ם וַ יֹאמֶּ ר מָּׂ ה־
תשובה :לפני משה ,כשהוא שופט את ישראל ויתרו גוער בו ,שמות יח יד " :וַ י ְַרא ח ֵֹתן מ ֶּ
הַ ָּׂדבָּׂ ר הַ זֶּה אֲ ֶּשר אַ ָּׂתה ע ֶֹּשה לָּׂעָּׂ ם מַ דּועַ אַ ָּׂתה יו ֵֹשב לְ בַ דֶּ ָך וְ כָּׂל־הָּׂ עָּׂ ם נִּ צָּׂ ב עָּׂ לֶּיָך ִּמן־ב ֶֹּקר עַ ד־עָּׂ ֶּרב".

 .11ממתין לסימן
ממתין לראות מי תהיה הנערה
ובסוף הגיעה ושמה ...
תשובה :רבקה .עבד אברהם שממתין לנערה שתבוא ותשקה אותו ואת גמליו ,בראשית כד מג (גם יג)ִּ " :הנֵה ָאנֹ כִּ י נִּ צָּׂ ב עַ ל־עֵ ין הַ ּמָּׂ יִּם
וְ הָּׂ יָּׂה הָּׂ עַ לְ מָּׂ ה הַ יֹצֵ את לִּ ְשאֹב וְ ָאמַ ְר ִּתי אֵ לֶּיהָּׂ הַ ְש ִּקינִּי־נָּׂא ְמעַ ט־ מַ יִּם ִּמכַדֵ ְך".
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 .12מחלוקת
שניים נצים ונצבים בראש מורם
בעלי מדון ומחלוקת הם ... ,ו... -
ְשיהֶּ ם ּובְ נֵיהֶּ ם וְ טַ פָּׂ ם" .ואם נוריד
תשובה :דתן ואבירם שהתריסו כנגד משה ,במדבר טז כז" :וְ ָּׂד ָּׂתן וַ אֲ בִּ ָּׂירם י ְָּׂצאּו נִּ צָּׂ ִּבים פֶּ ַתח ָאהֳ לֵיהֶּ ם ּונ ֵ
את הבי"ת מ"נצבים" נמצא אותם ,עפ"י המדרש ,גם במצרים ,שמות ב יג" :וְ ִּהנֵה ְשנֵי־אֲ נ ִָּּׂשים ִּעבְ ִּרים נִּ ִּצים וַ יֹאמֶּ ר ל ָָּּׂׂר ָּׂשע לָּּׂמָּׂ ה ַתכֶּה ֵרעֶּ ָך".

 .13חלום
ניצבת אילמת בשדה ואחיותיה משתחוות לה אפיים
ומחלום זה יצאה מריבה גדולה וגם משביר ל ...
תשובה :אלומתו של יוסף בחלום האלומות ,בראשית לז ז " :וְ ִּהנֵה אֲ נ ְַחנּו ְמאַ לְ ִּמים אֲ ל ִֻּּמים בְ תוְֹך הַ ָּׂשדֶּ ה וְ ִּהנֵה ָּׂקמָּׂ ה אֲ לֻּמָּׂ ִּתי וְ גַם־נִּ צָּׂ בָּׂ ה
וְ ִּהנֵה ְתסֻ בֶּ ינָּׂה אֲ ֻלּמ ֵֹתיכֶּם וַ ִּת ְש ַתחֲ וֶּין ָּׂ לַאֲ לֻּמָּׂ ִּתי" .ונתגלגל יוסף למצרים כעבד ,וזכה לעלות לגדולה והציל את מצרים.

 .14סנהדרין הראשונה
כבד ממך הדבר
לא תוכל עוד לבד
צרף עוד  ...במספר.
וביחד אתך  .....ו ...
ֹשה אֶּ ְספָּׂ ה־לִּ י ִּשבְ ִּעים ִּאיש ִּמזִּ ְקנֵי י ְִּש ָּׂראֵ ל אֲ ֶּשר י ַָּׂד ְע ָּׂת
תשובה :מינוי שבעים הזקנים ,סנהדרין הראשונה ,במדבר יא טז" :וַ יֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל־מ ֶּ
כִּ י־הֵ ם זִּ ְקנֵי הָּׂ עָּׂ ם וְ ש ְֹט ָּׂריו וְ ל ַָּׂק ְח ָּׂת ֹא ָּׂתם אֶּ ל־אֹהֶּ ל מ ֹועֵ ד וְ ִּה ְתי ְַצבּו ָּׂשם ִּעּמָּׂ ְך".

 .15אי אפשר עוד להתאפק
יצאו החוצה כל העומדים סביבותיו
בעת שהתוודע  ...אל ...
תשובה :כל האנשים המצרים שהקיפו את יוסף בעת שהתוודע אל אחיו ,בראשית מה א" :וְ ֹלא־ ָּׂיכֹל יוֹסֵ ף לְ ִּה ְתאַ פֵ ק לְ כֹל הַ נִּ צָּׂ ִּבים עָּׂ לָּׂיו
ָּׂל־איש מֵ עָּׂ לָּׂי וְ ֹלא־עָּׂ מַ ד ִּאיש ִּאת ֹו בְ ִּה ְתוַ ַדע יוֹסֵ ף אֶּ ל־אֶּ חָּׂ יו".
וַ י ְִּק ָּׂרא הו ִֹּציאּו כ ִּ

 .16מצבה
השלים את אשר נדר לאלוהי ישראל
הקים גלעד לאשתו האהובה היא ...
ר־דבֶּ ר ִּאת ֹו מַ צֶּ בֶּ ת ָאבֶּ ן וַ יַּסֵ ְך עָּׂ לֶּיהָּׂ נֶּסֶּ ְך וַ ִּיצֹק עָּׂ לֶּיהָּׂ ָּׂשמֶּ ן:
תשובה :יעקב בחזרתו לארץ ,בראשית לה יד וכ" :וַ יַצֵ ב יַעֲ קֹב מַ צֵ בָּׂ ה בַ ּמָּׂ קוֹם אֲ ֶּש ִּ
ת־רחֵ ל עַ ד־הַ יוֹם".
ל־קב ָֻּׂר ָּׂתּה ִּהוא מַ צֶּ בֶּ ת ְקב ַֻר ָּׂ
 ...וַ יַצֵ ב יַעֲ קֹב מַ צֵ בָּׂ ה עַ ְ

 .17כבוד לרב או למנהיג
העם הביט בו בכבוד ובמורא
ומכאן למדו לכבד רב ב ...
ֹשה אֶּ ל־הָּׂ ֹאהֶּ ל יָּׂקּומּו כָּׂל־הָּׂ עָּׂ ם וְ נִּ ְצבּו ִּאיש פֶּ ַתח
תשובה :עם ישראל המביט משתאה במשה ומכבדו בקימה ,שמות לג ח" :וְ הָּׂ יָּׂה כְ צֵ את מ ֶּ
ֹשה עַ ד־ בֹא ֹו הָּׂ ֹא ֱהלָּׂה"
ָאהֳ ל ֹו וְ ִּהבִּ יטּו ַאחֲ ֵרי מ ֶּ

 .18אנשים ומים
עמדו נוזלים ועברו אנשים
בנס של מכות מאתים ו ...
תשובה :נס קריעת ים סוף ,שמות טו חּ" :ובְ רּוחַ אַ פֶּ יָך נֶּעֶּ ְרמּו מַ יִּם נִּ ְצבּו כְ מוֹ־נֵד נֹ זְ לִּ ים ָּׂקפְ אּו ְת ֹהמֹת בְ לֶּב־יָּׂם" .ובני ישראל עומדים נצבים
ַאל־ת ָּׂיראּו ִּה ְתי ְַצבּו ְּוראּו אֶּ ת־יְשּועַ ת ה' אֲ ֶּשר־יַעֲ ֶּשה ָּׂלכֶּם הַ יוֹם וכו' " .בנס זה היו וחמישים
ִּ
ֹשה אֶּ ל־הָּׂ עָּׂ ם
וצופים ,שמות יד יג" :וַ יֹאמֶּ ר מ ֶּ
מכות עפ"י הדרשה בהגדה.

 .19קדימה
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פרשת נצבים ,שביעית לנחמה ,חותמת השנה

תשע"ד

לא להביט אחורה ,רק קדימה לצפות ולקוות
פן יקרה לנו חלילה ,מה שקרה ל ...
תשובה :אשת לוט שהפכה לנציב מלח ,בראשית יט כו" :וַ ַתבֵ ט ִּא ְשת ֹו מֵ ַאחֲ ָּׂריו וַ ְת ִּהי נְ ִּציב מֶּ לַח".

 .20למרגלות ההר
זכו להיות באותו מעמד
כולם יחדיו כאיש ...
ֹלהים ִּמן־הַ ּמַ חֲ נֶּה וַ ִּי ְתי ְַצבּו בְ ַת ְח ִּתית הָּׂ הָּׂ ר" .רש"י ,שמות
ֹשה אֶּ ת־הָּׂ עָּׂ ם לִּ ְק ַראת הָּׂ אֱ ִּ
תשובה :עם ישראל במעמד סיני ,שמות יט יז" :וַ יוֹצֵ א מ ֶּ
יט ב" :ויחן שם ישראל  -כאיש אחד בלב אחד ".

 .21העברת ההנהגה
הגיעה השעה להעביר את התפקיד
מהמוציא למכניס ,ומהרב ל ...
ֹשה הֵ ן ָּׂק ְרבּו יָּׂמֶּ יָך לָּׂמּות ְק ָּׂרא אֶּ ת־יְהוֹשֻ עַ וְ ִּה ְתי ְַצבּו בְ אֹהֶּ ל מוֹעֵ ד
תשובה :משה ויהושע תלמידו-ממשיכו ,דברים לא יד" :וַ יֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל־מ ֶּ
ֹשה וִּ יהוֹשֻ עַ וַ ִּי ְתי ְַצבּו בְ אֹהֶּ ל מוֹעֵ ד"" .משה מוציא ויהושע מכניס"
וַ אֲ צַ ּוֶּנּו וַ ֵילְֶּך מ ֶּ

 .22לא תהיה לכם התנגדות
על העמים יפול פחדכם ו ...
איש לא יעמוד ...
כל המקום אשר בו תדרוך ... ...
יהיה ...
ָארץ אֲ ֶּשר ִּת ְד ְרכּו־בָּׂ ּה כַאֲ ֶּשר ִּדבֶּ ר ָּׂלכֶּם" .וכן
דברים פרק יא כהֹ" :לא־ ִּי ְתיַצֵ ב ִּאיש בִּ פְ נֵיכֶּם פַ ְח ְדכֶּם ּומו ַֹראֲ כֶּם י ִֵּתן ה' אֱ ֹלהֵ יכֶּם עַ ל־פְ נֵי כָּׂל־הָּׂ ֶּ
ת־שמָּׂ ם ִּמ ַתחַ ת הַ ָּׂשמָּׂ יִּם ֹלא־ ִּי ְתיַצֵ ב ִּאיש בְ פָּׂ נֶּיָך עַ ד ִּה ְש ִּמ ְדָך ֹא ָּׂתם".
בדברים ז כד " :וְ נ ַָּׂתן מַ לְ כֵיהֶּ ם בְ יָּׂדֶּ ָך וְ הַ אֲ בַ ְד ָּׂת אֶּ ְ

בראשית רבתי פרשת ויצא
ודבר הקב"ה ליעקב :יעקב בני ,בזאת העת נצבתי עליך ,עד אשר יתייצבו בניך
 ...וראה עומד ליעקב
3
לפני ,שנאמר" :והנה ה' נצב עליו" (בראשית כח יג) .וישראל" :ויתיצבו בתחתית ההר" (שמות יט יז)" ,אתם
נצבים היום" (דברים כט ט)4 .
אבינו2 .

שבת שלום ואתם נצבים
לשנים רבות בטוב ובנעימים
מחלקי המים
מים אחרונים :השורש יצ"ב או נצ"ב מופיע גם פעמים רבות בנ"ך וראוי למחקר ,ואנו התמקדנו במופעיו בתורה.

 2משה רואה ,ראה במקור שם.
 3ראה בראשית רבה סט ג על פסוק זה ,משל המינקת ְש ָּׂשחָּׂ ה מעל התינוק והדיון מי מתקיים על מי ,האדם על אלוהיו או אלהים על
מאמיניו .והמסקנה שם" :א"ר יוחנן :הרשעים מתקיימין על אלוהיהם  ...אבל הצדיקים אלוהיהם מתקיים עליהם".
 4פטור בלא מדרש אי אפשר ,אז נסיים במדרש שכבר הזכרנו בקצרה בדברינו אתם נצבים ,אשר מחבר בין שלושה מה"נצבים" שראינו
לעיל :חלום יעקב ,מעמד הר סיני ופרשתנו .הקב"ה ניצב ע"ג יעקב ובניו ,מרגע "ארמי אובד אבי" שנאלץ לגלות לחרן ,עד שיתבגרו,
יצאו ממצרים ,יתייצבו במעמד הר סיני ובשנית "אתם נצבים" בערבות מואב ערב הכניסה לארץ ישראל .מכאן ואילך יש לעם
ישראל אחריות של מי שניצב בכוחות עצמו ,כלפי פנים וחוץ ו גם ביחסו עם הקב"ה" :אתם נצבים לפני ה' אלהיכם" ולא עוד הוא
ניצב מעליכם.
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