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 תשע"ט אלול                                    בס"ד  

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

   ברית סיני מול ברית ערבות מואב 

  (פרופ יונתן גרוסמן)על פי שיעור של ניצבים פרשת ל

 

 : שמות כ"ד, ז' .1
ֵני ָהָעם ַוי  " ָאזְּ ָרא בְּ קְּ ית ַויִּ רִּ ַקח ֵסֶפר ַהבְּ רּו כ ל ֲאֶשר  ַויִּ אמְּ

ֶבר ה' ַנֲעשֶ  ָמע" דִּ שְּ נִּ   ה וְּ
 :כ"ט, ח'–דברים כ"ח, ס"ט .2

ֵני  "אֵ  ר ת ֶאת בְּ כְּ ָּוה ה' ֶאת מ ֶשה לִּ ית ֲאֶשר צִּ רִּ ֵרי ַהבְּ בְּ ֶלה דִּ
ח ֵרב:  ָתם בְּ ית ֲאֶשר ָכַרת אִּ רִּ ַבד ַהבְּ לְּ ֶאֶרץ מֹוָאב מִּ ָרֵאל בְּ שְּ יִּ
יֶתם  אִּ ָרֵאל ַוי אֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶתם רְּ שְּ ָרא מ ֶשה ֶאל ָכל יִּ קְּ ַויִּ

ֵעיֵניכֶ ֵאת כָ  ָכל  ל ֲאֶשר ָעָשה ה' לְּ ע ה ּולְּ ַפרְּ ם לְּ ַריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ ם בְּ
ד ֹלת ֲאֶשר ָראּו ֵעיֶניָך ָהא ת ת   צֹו: ַהַמּסֹות ַהגְּ ָכל ַארְּ ֲעָבָדיו ּולְּ
ל א ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת   ים ָהֵהם: וְּ ד לִּ ים ַהגְּ תִּ ַהמ פְּ וְּ

מ ַע  שְּ ם לִּ ַניִּ ָאזְּ אֹות וְּ רְּ ם לִּ ֵעיַניִּ ֶכם ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ָואֹוֵלְך אֶ וְּ תְּ
ָך   ַנַעלְּ מ ֵתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם וְּ ָבר ל א ָבלּו ַשלְּ דְּ ים ָשָנה ַבמִּ ָבעִּ ַארְּ
ֵשָכר ל א   ן וְּ ַייִּ ֶתם וְּ ֶלָך: ֶלֶחם ל א ֲאַכלְּ ָתה ֵמַעל ַרגְּ ל א ָבלְּ

י ה' א   י ֲאנִּ עּו כִּ ַמַען ֵתדְּ יֶתם לְּ תִּ יֶכם: ַוָתב אּו ֶאל  קֵ ֹל-שְּ
יח ןהַ  עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן   ָמקֹום ַהֶזה ַוֵיֵצא סִּ בֹון וְּ ֶמֶלְך ֶחשְּ

ַנֲחָלה   ָנּה לְּ תְּ ָצם ַונִּ ַקח ֶאת ַארְּ ָחָמה ַוַנֵכם: ַונִּ לְּ ָראֵתנּו ַלמִּ קְּ לִּ
ֵרי   בְּ ֶתם ֶאת דִּ ַמרְּ י: ּושְּ ַנשִּ י ֵשֶבט ַהמְּ ַלֲחצִּ י וְּ ַלָגדִּ י וְּ ָלראּוֵבנִּ

ית ַהז את ַועֲ  רִּ כִּ ַהבְּ ַמַען ַתשְּ יֶתם א ָתם לְּ ילּו ֵאת ָכל ֲאֶשר  שִּ
  ַתֲעשּון"  

 : שמות י"ט, ד' .3
י לְּ  יתִּ יֶתם ֲאֶשר ָעשִּ אִּ ֶכם ַעל  "ַאֶתם רְּ ם ָוֶאָשא ֶאתְּ ָריִּ צְּ מִּ

ֶכם ֵאָלי"  ַכנְּ  א ֶאתְּ ים ָוָאבִּ ָשרִּ  ֵפי נְּ
 : דברים כ"ט, ג' .4

אָ  אֹות וְּ רְּ ם לִּ ֵעיַניִּ ל א ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת וְּ מ ַע  "וְּ שְּ ם לִּ ַניִּ זְּ
   "  ַהיֹום ַהֶזהד עַ 
 :י"ד–דברים כ"ט, ט' .5

ֵני ה' א   פְּ ֶכם לִּ ים ַהיֹום כֻּלְּ ָצבִּ ֶכם יֶכם ָראֵשי קֵ ֹל-"ַאֶתם נִּ
ָרֵאל: טַ  שְּ יש יִּ ֵריֶכם כ ל אִּ ש טְּ ֵניֶכם וְּ קְּ ֵטיֶכם זִּ בְּ ֶכם שִּ פְּ

ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמח ֵטב ֵעֶציָך ַעד ש ֵאב   ָך ֲאֶשר בְּ ֵגרְּ ֵשיֶכם וְּ נְּ
ית ה' א  ֵמימֶ  רִּ בְּ ָך בִּ רְּ ָעבְּ ָאָלתֹו ֲאֶשר ה' א  יָך ּו קֶ ֹל-יָך: לְּ -בְּ

ַמַען הָ קֶ ֹל ָך ַהיֹום: לְּ מְּ ָעם יָך כ ֵרת עִּ ָך ַהיֹום לֹו לְּ ים א תְּ קִּ
ָך ֵלא ֶיה לְּ הְּ הּוא יִּ ַבע  ים כַ קִּ ֹל-וְּ שְּ ַכֲאֶשר נִּ ֶבר ָלְך וְּ ֲאֶשר דִּ

ַיֲעק   ָחק ּולְּ צְּ יִּ ָרָהם לְּ ַאבְּ ֶכם ַלֲאב ֶתיָך לְּ ַבדְּ ֶכם לְּ תְּ ל א אִּ ב: וְּ

י כ ֵר  י ֶאת  ָאנ כִּ ֶאת ָהָאָלה ַהז את: כִּ ית ַהז את וְּ רִּ ת ֶאת ַהבְּ
ֵני ה' א  ֲאֶשר יֶ  פְּ ָמנּו ע ֵמד ַהיֹום לִּ נֹו פ ה עִּ ֵאת  קֵ ֹל-שְּ ינּו וְּ

ָמנּו ַהיֹום" אֲ   ֶשר ֵאיֶננּו פ ה עִּ
 :י'-דברים כ"ז, ט' .6
דַ "וַ  ָרֵאל ֵלאמ ר  יְּ שְּ ם ֶאל ָכל יִּ יִּ וִּ ים ַהלְּ ַהכ ֲהנִּ ֵבר מ ֶשה וְּ

כֵ  ָראֵ ַהסְּ שְּ ַמע יִּ ָעם לַ ל ת ּושְּ ֵייָת לְּ הְּ -ה' א  -ַהיֹום ַהֶזה נִּ
קֹול ה' א  יָךקֶ ֹל ָת בְּ ָשַמעְּ ֶאת  קֶ ֹל-: וְּ ֹוָתו וְּ צְּ יָת ֶאת מִּ ָעשִּ יָך וְּ

ָך ַהיֹום"  ַצּוְּ י מְּ ָקיו ֲאֶשר ָאנ כִּ   חֻּ
 : ב'–א'דברים כ"ט  .7

ֵני ה' א   פְּ ֶכם לִּ ים ַהיֹום כֻּלְּ ָצבִּ יֶכם ָראֵשיֶכם קֵ ֹל-"ַאֶתם נִּ
ֶכם שִּ  ָרֵאל: ַטפְּ שְּ יש יִּ ֵריֶכם כ ל אִּ ש טְּ ֵניֶכם וְּ קְּ ֵטיֶכם זִּ בְּ

ֶקֶרב ַמֲחֶניָך מֵ  ָך ֲאֶשר בְּ ֵגרְּ ֵשיֶכם וְּ יָך ַעד ש ֵאב  ח ֵטב ֵעצֶ נְּ
 ֵמיֶמיָך"  

 : כ'–ט"ודברים כ"ט  .8
ֶתם אֵ  ַדעְּ י ַאֶתם יְּ ֶאֶר "כִּ נּו בְּ ֵאת ֲאֶשר  ת ֲאֶשר ָיַשבְּ ם וְּ ָריִּ צְּ ץ מִּ

קּוצֵ  אּו ֶאת שִּ רְּ ֶתם: ַותִּ ם ֲאֶשר ֲעַברְּ ֶקֶרב ַהגֹויִּ נּו בְּ יֶהם ָעַברְּ
ָמֶהם:  ָזָהב ֲאֶשר עִּ לֵֻּליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶכֶסף וְּ ֵאת גִּ ֶפן ֵיש ָבֶכם וְּ

ָשה אֹו יש אֹו אִּ ָפָחה אֹו ֵשֶבט אֲ  אִּ שְּ ָבבֹו פ ֶנה ַהיֹוםמִּ  ֶשר לְּ
ם ה' א   ם ָהֵהם ֶפן  ֹלֵהינּו-ֵמעִּ ֹלֵהי ַהגֹויִּ ָלֶלֶכת ַלֲעב ד ֶאת א 

ֵרי  ֵיש ָבֶכם ש ֶרש פ ֶרה  בְּ עֹו ֶאת דִּ ָשמְּ ָהָיה בְּ ַלֲעָנה: וְּ ר אש וְּ
ָבֵר  תְּ הִּ ָבבֹו ֵלאמ ר ָשלֹום ָהָאָלה ַהז את וְּ לְּ י  ְך בִּ י כִּ ֶיה לִּ הְּ יִּ

רִּ  שְּ ַמַעןבִּ י ֵאֵלְך לְּ בִּ ֵמָאה: ל א   רּות לִּ פֹות ָהָרָוה ֶאת ַהצְּ סְּ
ָאתֹו ָבאִּ  נְּ קִּ ַשן ַאף ה' וְּ י ָאז ֶיעְּ ֹלַח לֹו כִּ יש ַההּוא  י אֶבה ה' סְּ

תּוָבה ַבֵּסֶפר ַהֶזה ּוָמָחה ה' ֶאת  ָצה בֹו ָכל ָהָאָלה ַהכְּ ָרבְּ וְּ
ַתַחת ַהשָ  מֹו מִּ ילֹו ה' לְּ שְּ דִּ בְּ הִּ ם: וְּ ֵטי  ָמיִּ בְּ כ ל שִּ ָרָעה מִּ

שְּ  ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה"  יִּ תּוָבה בְּ ית ַהכְּ רִּ כ ל ָאלֹות ַהבְּ  ָרֵאל כְּ
  :י"ח–, י"זדברים כ"ט .9

ָבבֹו   לְּ ָבֵרְך בִּ תְּ הִּ ַלֲעָנה... וְּ "ֶפן ֵיש ָבֶכם ש ֶרש פ ֶרה ר אש וְּ
י ֵאֵלְך"   בִּ רּות לִּ רִּ שְּ י בִּ י כִּ ֶיה לִּ הְּ  ֵלאמ ר ָשלֹום יִּ

 : כ"חדברים כ"ט   .10
ָתר ת לַ  סְּ ָבֵנינּו ַעד קֵ ֹל-ה' א  -"ַהנִּ ֹלת ָלנּו ּולְּ גְּ ַהנִּ עֹוָלם ינּו וְּ

ֵרי ַהתֹוָרה ַהז את"   בְּ  ַלֲעשֹות ֶאת ָכל דִּ
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  :ט"ו-י"ד  דברים כ"ז .11
ָרֵאל שְּ יש יִּ רּו ֶאל ָכל אִּ ָאמְּ ם וְּ יִּ וִּ ָענּו ַהלְּ קֹול ָרם: ָארּור   "וְּ

יש ֲאֶשר ַיֲעֶשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה..."הָ     אִּ
 :כ"ז–כ"א  דברים כ"ט .12

ֵניֶכם ֲאֶשר ָיקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם  ָאַמר ַהדֹור ָהַאֲחרֹון בְּ "וְּ
ָראּו ֶאת ַמכֹות ָהָאֶרץ   חֹוָקה וְּ י ֲאֶשר ָיב א ֵמֶאֶרץ רְּ רִּ ַהָנכְּ וְּ
ית ָוֶמַלח   רִּ ָלה ה' ָבּה: ָגפְּ ֶאת ַתֲחלֶֻּאיָה ֲאֶשר חִּ וא וְּ ַההִּ

ֵר  ָצּה ל א שְּ ַח ָפה ָכל ַארְּ מִּ ל א ַתצְּ ָזַרע וְּ ל א ַיֲעֶלה ָבּה ָכל  תִּ וְּ
ם ֲאֶשר ָהַפְך ה'   בֹויִּ ָמה ּוצְּ ד ם ַוֲעמ ָרה ַאדְּ ֵפַכת סְּ ַמהְּ ֵעֶשב כְּ
ם ַעל ֶמה ָעָשה ה' ָכָכה   רּו ָכל ַהגֹויִּ ָאמְּ ַאפֹו ּוַבֲחָמתֹו: וְּ בְּ

י ָהַאף ַהָגדֹו רּו עַ ָלָאֶרץ ַהז את ֶמה ֳחרִּ ָאמְּ ל ֲאֶשר  ל ַהֶזה: וְּ
בּו ֶאת בְּ  ית ה' א  ָעזְּ יאֹו  קֵ ֹל-רִּ הֹוצִּ ָמם בְּ י ֲאב ָתם ֲאֶשר ָכַרת עִּ

דּו א   כּו ַוַיַעבְּ ם: ַוֵילְּ ָריִּ צְּ ים -א ָתם ֵמֶאֶרץ מִּ ים ֲאֵחרִּ ֹלהִּ
ַתֲחוּו ָלֶהם א   שְּ ל א ָחַלק ָלֶהם: -ַויִּ ָדעּום וְּ ים ֲאֶשר ל א יְּ ֹלהִּ

ַחר אַ  הָ ַויִּ וא לְּ יא ָעֶליָה ֶאת ָכל הַ ף ה' ָבָאֶרץ ַההִּ ָלָלה בִּ קְּ
ַאף   ָמָתם בְּ ֵשם ה' ֵמַעל ַאדְּ תְּ תּוָבה ַבֵּסֶפר ַהֶזה: ַויִּ ַהכְּ
ֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה"   לִּ ֶקֶצף ָגדֹול ַוַישְּ ֵחָמה ּובְּ  ּובְּ

 :ס"חדברים כ"ח  .13
ָך ל א   י לְּ תִּ יֹות ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ָאַמרְּ ם ָבֳאנִּ ַריִּ צְּ ָך ה' מִּ יבְּ שִּ "ֶוה 
ים  ֶביָך ַלֲעָבדִּ א יְּ ֶתם ָשם לְּ ַמַכרְּ תְּ הִּ א ָתּה וְּ רְּ יף עֹוד לִּ ת סִּ

פָ  שְּ לִּ ֵאין ק ֶנה"  וְּ   חֹות וְּ
 :ויקרא כ"ו, מ"ב .14

ַאף ֶאת   ָחק וְּ צְּ י יִּ יתִּ רִּ ַאף ֶאת בְּ י ַיֲעקֹוב וְּ יתִּ רִּ י ֶאת בְּ תִּ ָזַכרְּ "וְּ
כ ר"   ָהָאֶרץ ֶאזְּ כ ר וְּ ָרָהם ֶאזְּ י ַאבְּ יתִּ רִּ  בְּ

 : דברים ל', א' .15
ָרָכה   ים ָהֵאֶלה ַהבְּ ָברִּ י ָיב אּו ָעֶליָך ָכל ַהדְּ ָהָיה כִּ "וְּ

ָלָלה" ַהקְּ   וְּ
 : כ"ח, ב'דברים  .16

ָרכֹות ָהֵאֶלה""ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל הַ     בְּ
 :  ט"ודברים כ"ח  .17

יגּוָך" שִּ הִּ ָללֹות ָהֵאֶלה וְּ    "ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהקְּ
 :ס"דדברים כ"ח  .18

ָך ה'  יצְּ פִּ ָכל ָהַעמִּ "ֶוה  ֵצה הָ  יםבְּ ַעד קְּ ֵצה ָהָאֶרץ וְּ קְּ  ָאֶרץ" מִּ
 : ל', ג' דברים .19

ָך ֶבצְּ קִּ ָשב וְּ ים "וְּ ָכל ָהַעמִּ ָך ה' א   מִּ יצְּ פִּ יָך  קֶ ֹל-ֲאֶשר ה 
 ָשָמה"

 :  ד' ים ל'דבר .20
ָך ה' א   ַקֶבצְּ ָשם יְּ ם מִּ ֵצה ַהָשָמיִּ קְּ ַדֲחָך בִּ ֶיה נִּ הְּ ם יִּ יָך  קֶ ֹל-"אִּ

ָקֶחָך" ָשם יִּ    ּומִּ
 : ז'דברים ל'  .21

ָנַתן ה' א   ַעל  ֵאת ָכל ָהָאלֹות ָהֵאֶלהיָך קֶ ֹל-"וְּ ֶביָך וְּ   ַעל א יְּ
ָדפּוָך" ֶאיָך ֲאֶשר רְּ נְּ    ש 

 :ט'דברים ל'  .22
טֹוב ַכֲאֶשר ָשש ַעל ֲאב ֶתיָך" " י ָישּוב ה' ָלשּוש ָעֶליָך לְּ  כִּ

 :  כ"ח, ס"ג דברים .23
יב  ֵהיטִּ ָהָיה ַכֲאֶשר ָשש ה' ֲעֵליֶכם לְּ בֹות  "וְּ ַהרְּ ֶכם ּולְּ ֶאתְּ

יש ה'  ֶכם ֵכן ָישִּ ֶכם"ֶאתְּ יד ֶאתְּ ַהֲאבִּ  . ֲעֵליֶכם לְּ


