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 חידון נצבים 

ם   ֵני ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ם ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ ם ִנצָּ ם  ַאתֶּ ֵשיכֶּ ם נְּ כֶּ ֵאל: ַטפְּ רָּ ם כֹׁל ִאיש ִישְּ ֵריכֶּ שֹׁטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ רָּ

יָך יָך ַעד שֵֹׁאב ֵמימֶּ יָך ֵמחֵֹׁטב ֵעצֶּ ב ַמֲחנֶּ רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ ֵגרְּ  1י(. - )דברים כט ט  :וְּ

 חידון:הנחיות ל

 . במכוון כל החידות הן מספר התורה )לא מהנ"ך(, אבל בסדר אקראי .1

המשימה העיקרית איננה פתרון החידה, אלא מציאת הפסוק/ים שהם    מותר )רצוי( עם ספרים פתוחים! .2

 התשובה בתורה. 

,  , כולל ציטוט המקור. אורחים. מי שינחש כבר שם1יש להקריא תחילה רק את שורת הכותרת, כגון:   .3

 אם אף אחד לא ניחש, יש להמשיך בקריאת השורות שתחת לכותרת. .נקודות  12 למקב

משימה העיקרית היא  הכאמור,  התשובה. אך  למציאת  הוא סיוע טוב    בנוסח השאלה  שלמת החרוז ה .4

או יצ"ב  את הפועל נצ"ב    ים/המכיל  ים/הפסוק, היינו,  בתורההמקור  ציטוט  לא פתרון החידה, אלא  

 המתקשר לפרשתנו. 

 . ולסייע . אבל מותר גם לגדולים להשתתף"טפכם"-, ל ון מיועד ובמיוחד לדור העתיד הצעירהחיד  .5

  . אורחים1

 שלושה אורחים ביום מאד חם

 נהנים מהכנסת האורחים של ...

ה  "  :בראשית יח בשלושת המלאכים שבאו לאברהם בתחילת פרשת וירא,    תשובה: ֵנה ְשֹלשָּׂ יו ַוַיְרא ְוהִּ א ֵעינָּׂ שָּׂ ים  ַויִּ שִּ ים  ֲאנָּׂ בִּ צָּׂ יו נִּ לָּׂ עָּׂ

ַתח  פֶּ ם מִּ אתָּׂ ְקרָּׂ ץ לִּ רָּׂ ה ַוַיְרא ַויָּׂ ְשַתחּו ָאְרצָּׂ ל ַויִּ ֹאהֶּ  ". הָּׂ

 . כבוד ה' 2

 בקש על כבוד ה' לעמוד 

 זכינו לי"ג ...  שםומ

יַניפסוקים ב וה: "  שמות פרק לד משה בנקרת הצור,    תשובה:  ל־ַהר סִּ ר אֶּ יתָּׂ ַבֹבקֶּ לִּ ר ְועָּׂ כֹון ַלֹבקֶּ ְהֵיה נָּׂ ַצְבתָּׂ   וֶּ ר  ְונִּ הָּׂ ם ַעל־ֹראש הָּׂ י שָּׂ :  ...  לִּ

ד   ן    ה'ַוֵירֶּ נָּׂ עָּׂ ְתַיֵצבבֶּ ּמוֹ   ַויִּ א ְבֵשם ה'  עִּ ְקרָּׂ ם ַויִּ ר  : "שמות לג כאראה גם    ".שָּׂ י    ה'ַוֹיאמֶּ תִּ קֹום אִּ ֵנה מָּׂ ַצְבתָּׂ הִּ ושם התגלו למשה    ".ַעל־ַהצּור ְונִּ

 . המדות בהם נדרשת התורה( של הנהגת ה' בעולם )לא לבלבל עם י"ג י"ג המידות

 . מלאך ה' 3

 יצא לעצור את הרשע בדרכו 

 והרשע לא ראה אותו, רק ....

י־הֹוֵלְך הּוא וכג: "-במדבר כב כבהמלאך העומד כנגד בלעם,    תשובה: ים כִּ ַחר־ַאף ֱאֹלהִּ ְתַיֵצבַויִּ ן לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל־   ה' ַמְלַאְך    יִּ טָּׂ ְך ְלשָּׂ רֶּ ַבדֶּ

ּמֹו:   ֲאֹתנֹו ּוְשֵני יו עִּ רָּׂ ת־ַמְלַאְך    ְנעָּׂ ָאתֹון אֶּ א הָּׂ ב  ה' ַוֵתרֶּ צָּׂ ְך    נִּ רֶּ ן־ַהדֶּ ָאתֹון מִּ דֹו ַוֵתט הָּׂ ה ְביָּׂ ְך ְוַחְרבֹו ְשלּופָּׂ רֶּ בלעם לא ראה את המלאך,    וכו' ".ַבדֶּ

 אתונו ראתה. 

 ...  ה שיפתח את פ  צ  . מ  4

 מזמין הקללה עומד ומצפה 

 מתי כבר ההוא יפתח את ....

 
, להם הקדשנו כבר דף מיוחד בשנה האחרת. בזכות "טפכם" שבפסוק, בזכות הבל פיהם של תינוקות בית רבן  טפכם העיקר הוא    1

( "ב(, אנו נצבים סמוכים ובטוחים לקראת הימים הנוראים ולפיכך נקדיש להם את הדף.  קיט ע  מסכת שבתהמקיים את העולם 
, מופיע מספר לא מבוטל של פעמים במקרא, בתורה בפרט,  או נצ"ב  מסתבר ש"ניצב" או "נצבים" בצורותיהן השונות, מהשורש יצ"ב

 וצמתה של מילה זו הניצבת ועומדת איתן במקרא. חידון קצר שימחיש לצעירים )ולמבוגרים( את ע -ואנו מבקשים לערוך מסע
 

http://www.mayim.org.il/80_Nitzavim/pdf/Nitzavim_73.pdf
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ֵנה  יז: " טו,  ו,  במדבר כג ק מלך מואב שעומד ומצפה שבלעם יתחיל כבר לקלל את ישראל,  בל  תשובה:  יו ְוהִּ ב ֵאלָּׂ בַויָּׂשָּׂ צָּׂ תֹו הּוא    נִּ ַעל־ֹעלָּׂ

ֵרי מֹוָאב: ל־שָּׂ ק   ...  ְוכָּׂ לָּׂ ל־בָּׂ ר אֶּ ְתַיֵצב ַוֹיאמֶּ ה ֹכה:  הִּ רֶּ קָּׂ י אִּ ָך ְוָאֹנכִּ תֶּ נֹו    ...    ֹכה ַעל־ֹעלָּׂ יו ְוהִּ בנִּ ַויָֹּׂבא ֵאלָּׂ תֹו    צָּׂ ֵרי מֹוָאב אִּ תֹו ְושָּׂ בלעם,    וכו' ".ַעל־ֹעלָּׂ

 תפתח כבר את הפה. 

 . לפני התנין הגדול5

 לפני המלך השליט הנורא 

 י, אל ... ח  לּועמוד איתן ש  

ה  : "שמות ז טומשה לפני פרעה,    תשובה: ֵנה ֹיֵצא ַהַּמְימָּׂ ר הִּ ל־ַפְרֹעה ַבֹבקֶּ ַצְבתָּׂ  ֵלְך אֶּ אתֹו ַעל־ְונִּ ְקרָּׂ ש  לִּ חָּׂ ְהַפְך ְלנָּׂ ר־נֶּ ה ֲאשֶּ ְשַפת ַהְיֹאר ְוַהַּמטֶּ

ַקח ְביָּׂ  ָךתִּ ר  : " ". וכך גם בשמות ח טזדֶּ ר    ה'ַוֹיאמֶּ ה ַהְשֵכם ַבֹבקֶּ ל־ֹמשֶּ ְתַיֵצב אֶּ ה וְ   ְוהִּ ְימָּׂ ֵנה יֹוֵצא ַהּמָּׂ ְפֵני ַפְרֹעה הִּ משה,    שמות ט יג.כו' ". וכן בלִּ

 אל תירא. 

 . מוצב וניצב 6

 ניצב שומר  עומד  ,גדול מעל קטן

 ... אחיו מפני  ,ל ...הבורח   בחלום

ם  יג: "-בראשית כח יב,  הבורח לחרן מפני עשו   חלום יעקבהסולם מוצב וה' ניצב ב  תשובה:  ֵנה ֻסלָּׂ בַוַיֲחֹלם ְוהִּ יַע    ֻמצָּׂ ה ְוֹראשֹו ַמגִּ ַאְרצָּׂ

ים בֹו: ים ְוֹיְרדִּ ים ֹעלִּ ֵנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלהִּ ה ְוהִּ ְימָּׂ מָּׂ ֵנה וְ   ַהשָּׂ ב ה'הִּ צָּׂ י  נִּ יו ַוֹיאַמר ֲאנִּ לָּׂ ק  ה'עָּׂ ְצחָּׂ יָך ֵואֹלֵהי יִּ ם ָאבִּ הָּׂ  וכו'. ֱאֹלֵהי ַאְברָּׂ

 משגיחה . אחות7

 ּהר  תו עומדת האחות משגיחה ב  

 למדנו ... יגדל וישזה על 

ַקח־לֹו ֵתַבת גֹ ד: "-גשמות ב  מרים על משה בתיבה,    תשובה: ינֹו ַותִּ ה עֹוד ַהְצפִּ ְכלָּׂ ד ְוֹלא־יָּׂ ת־ַהיֶּלֶּ ּה אֶּ ם בָּׂ שֶּ ת ַותָּׂ פֶּ ר ּוַבזָּׂ ה ַבֵחמָּׂ א ַוַתְחְמרָּׂ מֶּ

ם ַבּסּוף ַעל־ְשַפת ַהְיֹאר: שֶּ ה לוֹ ֲאֹחתֹו מֵ ַוֵתַתַצב  ַותָּׂ שֶּ ה ַמה־ֵיעָּׂ ֹחק ְלֵדעָּׂ  ( ובזכותה זכה ללמדנו תורה )ולה נסלח כשאמרה עליו .... ... ".רָּׂ

 ה לה' . מלחמ8

   על ראש הגבעה באמונה

   .... -הישב עד תום   עמד או

י  : "שמות יז טמשה במלחמת עמלק,    תשובה:  ר ָאֹנכִּ חָּׂ ֵלק מָּׂ ֵחם ַבֲעמָּׂ לָּׂ ים ְוֵצא הִּ שִּ נּו ֲאנָּׂ ל־ְיהֹוֻשַע ְבַחר־לָּׂ ה אֶּ ר ֹמשֶּ בַוֹיאמֶּ צָּׂ ְבעָּׂ   נִּ ה ַעל־ֹראש ַהגִּ

י דִּ ים ְביָּׂ ֱאֹלהִּ  עד תום המלחמה בעמלק.  ".ּוַמֵטה הָּׂ

 . כבשים9

 והן עדות לשבועה עומדות אילמות  

 לנגב ... ושם עתידה להיבנות 

ְבֹשת    ַוַיֵצבכט: "-בראשית כא כחבירת הנגב,  כריתת הברית בין אברהם לאבימלך, יסוד העיר באר שבע,    תשובה: ַבע כִּ ת־שֶּ ם אֶּ הָּׂ ַאְברָּׂ

ן: ֹשת הָּׂ  ַהֹצאן ְלַבְדהֶּ ַבע ְכבָּׂ ה שֶּ ה ֵהנָּׂ ם מָּׂ הָּׂ ל־ַאְברָּׂ ְך אֶּ לֶּ ימֶּ ר ֲאבִּ ר ֵאלֶּ ַוֹיאמֶּ ַצְבתָּׂ  ה ֲאשֶּ נָּׂההִּ  ". ְלַבדָּׂ

 . תור ארוך10

 בתור ארוך לדין קטן ולדין קשה

 עמדו כולם מבוקר עד ערב לפני ... 

ה־ : "שמות יח ידשופט את ישראל ויתרו גוער בו,  לפני משה, כשהוא    תשובה: ר מָּׂ ם ַוֹיאמֶּ עָּׂ ה לָּׂ ר־הּוא ֹעשֶּ ל־ֲאשֶּ ה ֵאת כָּׂ ַוַיְרא ֹחֵתן ֹמשֶּ

ר  בָּׂ ם ַהדָּׂ עָּׂ ל־הָּׂ ָך ְוכָּׂ ה יֹוֵשב ְלַבדֶּ ם ַמדּוַע ַאתָּׂ עָּׂ ה לָּׂ ה ֹעשֶּ ר ַאתָּׂ ב ַהזֶּה ֲאשֶּ צָּׂ ב נִּ רֶּ ר ַעד־עָּׂ ן־ֹבקֶּ יָך מִּ לֶּ  ". עָּׂ

 . ממתין לסימן11

 ממתין לראות מי תהיה הנערה 

 ובסוף הגיעה ושמה ...  

י  "  : (יגגם  )  מג  בראשית כדעבד אברהם שממתין לנערה שתבוא ותשקה אותו ואת גמליו,  רבקה.    תשובה: ֵנה ָאֹנכִּ ב הִּ צָּׂ ם    נִּ יִּ ַעל־ֵעין ַהּמָּׂ

י יהָּׂ ַהְשקִּ י ֵאלֶּ ְשֹאב ְוָאַמְרתִּ ה ַהֹיֵצאת לִּ ַעְלמָּׂ יָּׂה הָּׂ ַכֵדְך ְוהָּׂ ם מִּ י־נָּׂא ְמַעט־ ַמיִּ  ".נִּ
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 . מחלוקת12

 נצים ונצבים בראש מורםשניים  

   ... -ו  ... הם, בעלי מדון ומחלוקת

ם יְָּׂצאּו  : "במדבר טז כזד משה,  דתן ואבירם שהתריסו כנג  תשובה: ירָּׂ ן ַוֲאבִּ תָּׂ יםְודָּׂ בִּ צָּׂ ם    נִּ ַתח ָאֳהֵליהֶּ םפֶּ ם ְוַטפָּׂ ם ּוְבֵניהֶּ ". ואם נוריד  ּוְנֵשיהֶּ

ים  : "ב יגאת הבי"ת מ"נצבים" נמצא אותם, עפ"י המדרש, גם במצרים, שמות   ְברִּ ים עִּ שִּ ֵנה ְשֵני־ֲאנָּׂ יםְוהִּ צִּ רָּׂ   נִּ ר לָּׂ ָךַוֹיאמֶּ ה ֵרעֶּ ה ַתכֶּ ּמָּׂ ע לָּׂ  ". שָּׂ

 . חלום 13

 לה אפיים   ניצבת אילמת בשדה ואחיותיה משתחוות

   ... לה מריבה גדולה וגם משביר ומחלום זה יצא 

ה ֲאֻלּמָּׂ : "בראשית לז זאלומתו של יוסף בחלום האלומות,    תשובה: מָּׂ ֵנה קָּׂ ה ְוהִּ דֶּ ים ְבתֹוְך ַהשָּׂ ים ֲאֻלּמִּ ֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִּ י ְוַגם־ְוהִּ התִּ בָּׂ צָּׂ   נִּ

ם  ה ֲאֻלֹּמֵתיכֶּ ינָּׂ ֵנה ְתֻסבֶּ יְוהִּ תִּ ָּׂ ַלֲאֻלּמָּׂ ין ְשַתֲחוֶּ  ונתגלגל יוסף למצרים כעבד, וזכה לעלות לגדולה והציל את מצרים.   ".ַותִּ

 . סנהדרין הראשונה 14

 כבד ממך הדבר  

 לבד עוד  לא תוכל  

 .  במספר... צרף עוד 

 ... ו ... וביחד אתך ..

ר  : "במדבר יא טזבעים הזקנים, סנהדרין הראשונה,  מינוי ש  תשובה: ַדְעתָּׂ   ה'ַוֹיאמֶּ ר יָּׂ ֵאל ֲאשֶּ ְשרָּׂ ְקֵני יִּ זִּ יש מִּ ים אִּ ְבעִּ י שִּ ה־לִּ ְספָּׂ ה אֶּ ל־ֹמשֶּ אֶּ

ל מוֹ  ל־ֹאהֶּ ם אֶּ ַקְחתָּׂ ֹאתָּׂ יו ְולָּׂ ם ְוֹשְטרָּׂ עָּׂ ְקֵני הָּׂ י־ֵהם זִּ ְתַיְצבּוֵעד כִּ ְך ְוהִּ ּמָּׂ ם עִּ  ". שָּׂ

 פקלהתאעוד . אי אפשר 15

 יצאו החוצה כל העומדים סביבותיו 

 בעת שהתוודע ... אל ...

ְתַאֵפק ְלֹכל  א: "בראשית מה  שהקיפו את יוסף בעת שהתוודע אל אחיו,  המצרים  כל האנשים    תשובה: ֹכל יֹוֵסף ְלהִּ יםְוֹלא־יָּׂ בִּ צָּׂ יו   ַהנִּ לָּׂ עָּׂ

תֹו  יש אִּ ַמד אִּ י ְוֹלא־עָּׂ לָּׂ יש ֵמעָּׂ ל־אִּ יאּו כָּׂ א הֹוצִּ ְקרָּׂ יובְ ַויִּ חָּׂ ל־אֶּ ְתַוַדע יֹוֵסף אֶּ  ". הִּ

 . מצבה 16

 השלים את אשר נדר לאלוהי ישראל 

 ...  היאהאהובה  הקים גלעד לאשתו 

הַיֲעֹקב    ַוַיֵצביד וכ: "בראשית לה  יעקב בחזרתו לארץ,    תשובה:  תֹו    ַמֵצבָּׂ ר אִּ בֶּ ר־דִּ קֹום ֲאשֶּ ת  ַבּמָּׂ בֶּ ֹצק עָּׂ ַמצֶּ ְך ַויִּ יהָּׂ נֶּסֶּ לֶּ ן ַוַיֵּסְך עָּׂ ן: ָאבֶּ מֶּ יהָּׂ שָּׂ   לֶּ

הַיֲעֹקב  ַוַיֵצב ... וא  ַמֵצבָּׂ ּה הִּ תָּׂ תַעל־ְקֻברָּׂ בֶּ ֵחל ַעד־ַהיֹום ַמצֶּ  ". ְקֻבַרת־רָּׂ

 מנהיגלרב או ל. כבוד 17

 העם הביט בו בכבוד ובמורא 

 ... ומכאן למדו לכבד רב ב 

ה: "שמות לג חעם ישראל המביט משתאה במשה ומכבדו בקימה,    תשובה: יָּׂה ְכֵצאת ֹמשֶּ ם    ְוהָּׂ עָּׂ ל־הָּׂ ל יָּׂקּומּו כָּׂ ֹאהֶּ ל־הָּׂ ְצבּואֶּ ַתח   ְונִּ יש פֶּ אִּ

יטּו ַאֲחרֵ  בִּ הָאֳהלֹו ְוהִּ ֹאֱהלָּׂ ה ַעד־ ֹבאֹו הָּׂ  " י ֹמשֶּ

 . אנשים ומים18

 אנשים עברו עמדו נוזלים ו

 מאתים ו ... מכות בנס של 

ם  : "שמות טו חנס קריעת ים סוף,    תשובה: ְרמּו ַמיִּ יָך נֶּעֶּ ְצבּוּוְברּוַח ַאפֶּ ב־יָּׂםְכמֹו־ֵנד ֹנזְ   נִּ ְפאּו ְתֹהֹמת ְבלֶּ ים קָּׂ עומדים נצבים  בני ישראל  ". ולִּ

אּו  : "שמות יד יג,  וצופים  ירָּׂ ם ַאל־תִּ עָּׂ ל־הָּׂ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ְתַיְצבּו  ַוֹיאמֶּ ת־ְישּוַעת  הִּ ם ַהיֹום    ה'ּוְראּו אֶּ כֶּ ה לָּׂ ר־ַיֲעשֶּ בנס זה היו וחמישים    וכו' ".ֲאשֶּ

 מכות עפ"י הדרשה בהגדה.

 . קדימה19



 תשע"ד  נצבים, שביעית לנחמה, חותמת השנה פרשת 

 4מתוך    4עמ'  

 

 רק קדימה לצפות ולקוות  ,לא להביט אחורה

 פן יקרה לנו חלילה, מה שקרה ל ... 

י : "בראשית יט כואשת לוט שהפכה לנציב מלח,  תשובה: יו ַוְתהִּ ְשתֹו ֵמַאֲחרָּׂ יבַוַתֵבט אִּ ַלח ְנצִּ  ".מֶּ

 . למרגלות ההר20

 זכו להיות באותו מעמד 

 כאיש ...   יוכולם יחד

ן־ַהַּמֲחנֶּה  : "יז  שמות יטעמד סיני,  עם ישראל במ  תשובה: ים מִּ ֱאֹלהִּ ְקַראת הָּׂ ם לִּ עָּׂ ת־הָּׂ ה אֶּ ְתַיְצבּוַויֹוֵצא ֹמשֶּ ר  ַויִּ הָּׂ ית הָּׂ רש"י, שמות    ".ְבַתְחתִּ

 ". כאיש אחד בלב אחד  -ויחן שם ישראל יט ב: "

 הנהגההעברת ה. 21

 התפקיד את  הגיעה השעה להעביר 

 הרב ל ... מהמוציא למכניס, ומ 

ר  : "דברים לא ידממשיכו,  -משה ויהושע תלמידו  תשובה: ת־ְיהֹוֻשַע    ה'ַוֹיאמֶּ א אֶּ מּות ְקרָּׂ יָך לָּׂ ְרבּו יָּׂמֶּ ה ֵהן קָּׂ ל־ֹמשֶּ ְתַיְצבּו  אֶּ ל מֹוֵעד ְוהִּ ְבֹאהֶּ

יהֹוֻשַע  ה וִּ ְך ֹמשֶּ נּו ַוֵילֶּ ְתַיְצבּו  ַוֲאַצּוֶּ ל מֹוֵעדַויִּ  "משה מוציא ויהושע מכניס" ". ְבֹאהֶּ

 ה לכם התנגדות . לא תהי22

 ו ...  על העמים יפול פחדכם

 איש לא יעמוד ... 

 כל המקום אשר בו תדרוך ... ...

 יהיה ...

ְתַיֵצבֹלא־: "דברים פרק יא כה ֵתן    יִּ ם יִּ ם ּומֹוַרֲאכֶּ ם ַפְחְדכֶּ ְפֵניכֶּ יש בִּ ְדְרכ  ה'אִּ ר תִּ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ ל־הָּׂ ם ַעל־ְפֵני כָּׂ רֱאֹלֵהיכֶּ בֶּ ר דִּ ּה ַכֲאשֶּ ם  ּו־בָּׂ כֶּ ". וכן  לָּׂ

ם ֹלא־: "דברים ז כדב יִּ מָּׂ ַתַחת ַהשָּׂ ם מִּ ת־ְשמָּׂ ָך ְוַהֲאַבְדתָּׂ אֶּ דֶּ ם ְביָּׂ ַתן ַמְלֵכיהֶּ ְתַיֵצבְונָּׂ יש בְ  יִּ םאִּ ְדָך ֹאתָּׂ ְשמִּ נֶּיָך ַעד הִּ    ".פָּׂ

 בראשית רבתי פרשת ויצא 

בניך    ויתייצבעד אשר    , ךזאת העת נצבתי עליב  ,יעקב בני  :ליעקב  הקב"הודבר    2. וראה עומד ליעקב אבינו...  

אתם  " )שמות יט יז(,    "ויתיצבו בתחתית ההר "  :וישראל  3. כח יג(בראשית  )  "והנה ה' נצב עליו "  :לפני, שנאמר

 4)דברים כט ט(.  "נצבים היום
 

   ואתם נצבים שבת שלום  

 ובנעימים בטוב  לשנים רבות  

   מחלקי המים

 

 תורה. מופעיו בב  וות בנ"ך וראוי למחקר, ואנו התמקדנ השורש יצ"ב או נצ"ב מופיע גם פעמים רב  מים אחרונים:

 
 משה רואה, ראה במקור שם.  2
האדם על אלוהיו או אלהים על  ה מעל התינוק והדיון מי מתקיים על מי, חָּׂ שָּׂ ְש   המינקתראה בראשית רבה סט ג על פסוק זה, משל  3

 ". היהם מתקיים עליהםוצדיקים אלאבל ה  ...היהם והרשעים מתקיימין על אל :א"ר יוחנןמאמיניו. והמסקנה שם: "
פטור בלא מדרש אי אפשר, אז נסיים במדרש שכבר הזכרנו בקצרה בדברינו אתם נצבים, אשר מחבר בין שלושה מה"נצבים" שראינו    4

רו,  לעיל: חלום יעקב, מעמד הר סיני ופרשתנו. הקב"ה ניצב ע"ג יעקב ובניו, מרגע "ארמי אובד אבי" שנאלץ לגלות לחרן, עד שיתבג
ערב הכניסה לארץ ישראל. מכאן ואילך יש לעם  בערבות מואב  יצאו ממצרים, יתייצבו במעמד הר סיני ובשנית "אתם נצבים"  

גם ביחסו עם הקב"ה: "אתם נצבים לפני ה' אלהיכם" ולא עוד הוא  כלפי פנים וחוץ וישראל אחריות של מי שניצב בכוחות עצמו,  
 ניצב מעליכם. 


