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(א) וְ הָ יָה כִ י ָיבֹאּו עָ לֶיָך כָל הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאלֶ ה הַ בְ ָר ָכה וְ הַ ְק ָל ָלה אֲ שֶ ר נ ַָת ִתי ְל ָפנֶיָך וַ הֲ ֵשב ָֹת ֶאל לְבָ בֶ ָך ְבכָל ַהוּיֹיִם אֲ ֶשר ִה ִדיֲֲ ָך יְוֹיָֹוֹ
ּובכָל נַפְ ֶשָך( :ג) וְ שָ ב
ֹלהיָך וְ שָ ַמעְ ָת בְ וֹֹליֹ כְ כֹל אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּייֹם ַא ָתה ּובָ נֶיָך ְבכָל לְבָ ְבָך ְ
אֱ ֹלהֶ יָך שָ ָמה( :ב) וְ שַ בְ ָת עַ ד יְ וֹיָֹוֹ אֱ ֶ
ֹלהיָך ָש ָמה( :ד) ִאם י ְִהיֶה ִנ ַדֲֲ ָך ִב ְוֹצֵ ה ַה ָשמָ יִ ם
בּותָך וְ ִרֲֲ מֶ ָך וְ שָ ב וְ ִוֹבֶ צְ ָך ִמכָ ל הָ עַ ִמים אֲ שֶ ר הֱ פִ יצְ ָך יְוֹיָֹוֹ אֱ ֶ
יְוֹיָֹוֹ אֱ ֹלהֶ יָך ֶאת ְש ְ
יט ְבָך וְ ִה ְר ְבָך
ּומשָ ם י ִָקֲֶ ָך( :ה) וֶ הֱ בִ יאֲ ָך יְוֹ ָיֹוֹ אֱ ֹלהֶ יָך ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר י ְָרשּו אֲ ֹב ֶתיָך וִ ִיר ְש ָתּה וְ ֵה ִ
ֹלהיָך ִ
יְוֹבֶ צְ ָך יְוֹיָֹ וֹ אֱ ֶ
ִמשָ ם ַ
ּובכָל נַפְ ְשָך לְ ַמעַ ן ֲַּיֶיָך( :ז) וְ נ ַָתן
ֹלהיָך ְבכָל לְבָ ְבָך ְ
מֵ אֲ ב ֶֹתיָך( :ו) ּומָ ל ְיוֹיָֹוֹ אֱ ֹלהֶ יָך ֶאת לְבָ בְ ָך וְ ֶאת לְבַ ב ַז ְרעֶ ָך לְ ַאהֲ בָ ה ֶאת יְוֹיָֹוֹ אֱ ֶ
ית ֶאת כָל
א ְיבֶ יָך וְ עַ ל שֹנְ ֶאיָך אֲ שֶ ר ְרדָ פּוָך )ֲ( :וְ ַא ָתה ָתשּוב וְ ָש ַמעְ ָת ְבוֹיֹל יְ וֹיָֹוֹ וְ עָ ִש ָ
יְוֹיָֹוֹ אֱ ֹלהֶ יָך ֵאת כָל הָ ָאליֹת הָ ֵאלֶה עַ ל ֹ
ּובפְ ִרי ַא ְד ָמ ְתָך לְ טֹבָ ה כִ י
ּובפְ ִרי ְב ֶה ְמ ְתָך ִ
היֹת ְירָך ְיוֹיָֹוֹ אֱ ֹלהֶ יָך בְ כֹל מַ עֲשֵ ה יָדֶ ָך ִבפְ ִרי ִב ְט ְנָך ִ
יֹתיו אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּייֹם( :ט) וְ ִ
ִמצְ ָ
יֹתיו וְ ֲֻ ק ָֹתיו ַהכְ תּובָ ה ְב ֵספֶר
ֹלהיָך ִל ְשמֹר ִמ ְצ ָ
יָשּוב יְ וֹיָֹוֹ ָלשּוש עָ לֶ יָך ְלטיֹב כַאֲ שֶ ר שָ ש עַ ל אֲ ב ֶֹתיָך( :י) כִ י ִת ְשמַ ע בְ וֹיֹל יְוֹיָֹ וֹ אֱ ֶ
תיֹרה הַ זֶה כִ י ָתשּוב ֶאל ְיוֹיָֹ וֹ אֱ ֹלהֶ יָך בְ כָל לְבָ בְ ָך ּובְ כָל נַפְ שֶ ָך :פ (יא) כִ י ַה ִמ ְצוָה ַהז ֹאת אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּייֹם ל ֹא נִ פְ לֵאת ִהוא
הַ ָ
ִמ ְמָך וְ ל ֹא ְרֲ ָֹוֹה ִהוא( :יב) ל ֹא בַ שָ מַ יִם ִהוא לֵאמֹר ִמי ַיעֲלֶ ה ָלנּו הַ שָ מַ יְ מָ ה וְ י ִָק ֲֶ ָה ָלנּו וְ י ְַש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ ַנע ֲֶשנָה( :יג) וְ ל ֹא ֵמעֵ בֶ ר לַ ּיָם
ּובלְבָ ְבָך לַ ֲעשֹתיֹ:
ִהוא לֵאמֹר ִמי ַיעֲבָ ר לָ נּו ֶאל עֵ בֶ ר הַ ּיָם וְ י ִָק ֲֶהָ ָלנּו וְ ַי ְש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ ַנעֲשֶ נָה( :יד) כִ י ָוֹריֹב ֵאלֶיָך ַה ָדבָ ר ְמאֹד ְבפִ יָך ִ
ס (טו) ְר ֵאה נ ַָת ִתי ְל ָפנֶיָך ַהּייֹם ֶאת ַה ֲַּיִים וְ ֶאת ַהּטיֹב וְ ֶאת ַהמָ וֶת וְ ֶאת ָה ָרע( :טז) אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּייֹם ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת יְ וֹיָֹוֹ
ֹלהיָך בָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ָתה בָ א ָש ָמה לְ ִר ְש ָתּה:
ית ּובֵ ַרכְ ָך יְוֹ ָיֹוֹ אֱ ֶ
ית וְ ָר ִב ָ
ּומ ְש ָפ ָטיו וְ ֲָ יִ ָ
יֹתיו וְ ֲֻ ק ָֹתיו ִ
אֱ ֹלהֶ יָך לָלֶ כֶת בִ ְד ָרכָ יו וְ ל ְִשמֹר ִמצְ ָ
אֹלהים אֲ ֲֵ ִרים וַ עֲבַ ְד ָתם( :יֲ) ִהוּ ְַד ִתי ָלכֶם ַהּייֹם כִ י ָאבֹד ת ֹאבֵ דּון ל ֹא
(יז) וְ ִאם יִ פְ נֶה לְבָ בְ ָך וְ ל ֹא ִת ְשמָ ע וְ ִנ ַד ְֲ ָת וְ ִה ְש ַתֲֲ וִ י ָת לֵ ִ
ַתאֲ ִריכֻן י ִָמים עַ ל הָ אֲ דָ ָמה אֲ ֶשר ַא ָתה עֹבֵ ר ֶאת הַ ּי ְַר ֵדן ָלביֹא שָ מָ ה ל ְִר ְש ָתּה( :יט) ַהעִ ד ִֹתי בָ כֶם ַהּייֹם ֶאת ַה ָש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ
ֹלהיָך לִ ְשמֹעַ בְ וֹֹליֹ
לְמעַ ן ִת ְֲיֶה ַא ָתה וְ זַ ְרעֶ ָך( :כ) ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת יְוֹיָֹ וֹ אֱ ֶ
הַ ֲַ ּיִ ים וְ הַ ָמוֶת נ ַָת ִתי לְפָ נֶיָך ַהבְ ָרכָה וְ הַ ְק ָללָה ּובָ ֲַ ְר ָת בַ ֲַּיִ ים ַ
לָהם:
ּולְדָ בְ ָוֹה ביֹ כִ י הּוא ֲַ ּיֶיָך וְ א ֶֹרְך יָמֶ יָך לָשֶ בֶ ת עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נ ְִשבַ ע ְיוֹיָֹוֹ ַלאֲ ב ֶֹתיָך לְ ַא ְב ָר ָהם ְל ִי ְצ ֲָוֹ ּולְ ַי ֲעוֹֹב לָ ֵתת ֶ
רש"י

(ג) ושב ה' אלהיך את שבותך  -היה לו לכתוב והשיב את שבותך ,רבותינו למדו מכאן שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל
בצרת גלותם ,וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו ,שהוא ישוב עמהם .ועוד יש לומר ,שגדול יום וֹבוץ גליות ובוֹושי ,כאלו הוא
עצמו צריך להיות אוֲז בידיו ממש איש איש ממוֹומו ,כענין שנאמר (ישעיה כז ,יב) ואתם תלוֹטו לאֲד אֲד בני ישראל,
ואף בגליות שאר האומות מצינו כן (ירמיהו מֲ מז) ושבתי שבות מואב( :יא) לא נפלאת היא ממך  -לא מכוסה היא ממך,
כמו שנאמר (דברים יז )ֲ ,כי יפלא ארי יתכסי( ,איכה א ,ט) ותרד פלאים( ,איוב מ ,יג) ותרד במטמוניות ,מכוסה ֲבוש
בטמון( :יב) לא בשמים היא  -שאלו היתה בשמים היית צריך לעלות אֲריה וללומדה( :יד) כי קרוב אליך  -התורה נתנה
לכם בכתב ובעל פה( :טו) את החיים ואת הטוב  -זה תלוי בזה אם תעשה טוב הרי לך ֲיים ,ואם תעשה רע הרי לך המות.
והכתוב מפרש והולך היאך( :טז) אשר אנכי מצוך היום לאהבה  -הרי הטוב ,ובו תלוי :וחיית ורבית  -הרי הֲיים( :יז) ואם
יפנה לבבך  -הרי הרע( :יֲ) כי אבד תאבדון  -הרי המות( :יט) העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ  -שהם וֹיימים
לעולם וכאשר תוֹרה אתכם הרעה יהיו עדים שאני התרתי בכם בכל זאת .דבר אֲר העידתי בכם היום את השמים וגו' אמר
להם הוֹדוש ברוך הוא לישראל ,הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם ,שמא שנו את מדתם שמא לא עלה גלגל ֲמה מן
המזרֲ והאיר לכל העולם ,כענין שנאמר (וֹהלת א ,ה) וזרֲ השמש ובא השמש ,הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם ,שמא
שנתה מדתה ,שמא זרעתם אותה ולא צמֲה ,או שמא זרעתם ֲטים והעלתה שעורים ,ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד
אם זוכין אין מוֹבלין שכר ואם ֲוטאין אין מוֹבלין פורענות ,לא שנו את מדתם ,אתם שאם זכיתם תוֹבלו שכר ואם
ֲטאתם תוֹבלו פורענות על אֲת כמה וכמה :ובחרת בחיים  -אני מורה לכם שתבֲרו בֲלוֹ הֲיים ,כאדם האומר לֲבירו
בֲר לך ֲלוֹ יפה בנֲלתי ומעמידו על ֲלוֹ היפה ואומר לו את זה ברור לך ,ועל זה נאמר (תהלים טז ,ה) ה' מנת ֲלוֹי וכוסי
אתה תומיך גורלי ,הנֲת ידי על גורל הטוב לומר את זה וֲֹ לך:
רמב"ן

(ב) וטעם ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך  -שתשוב אל ה' בכל לבבך ובכל נפשך
ותוֹבל עליך ועל בניך לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצוך היום ,כאשר עשו בגאולה השנית דכתיב (נֲמיה י ל) ובאים
באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' אדנינו ומשפטיו
וֲוֹיו .או יהיה "מצוך אתה ובניך" כמו מצוך לך ולבניך ,כענין ואתה צוית (בראשית מה יט) ,וכן וירעו אותנו (לעיל כו ו),
לנו .ולפי דעתי יש בו סוד גדול ,כי ירמוז למה שאמרו (יבמות סג ב) אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,וכבר דברתי
בו( :ו) ומל ה' אלהיך את לבבך  -זהו שאמרו (שבת וֹד א) הבא לטהר מסייעין אותו ,מבטיֲך שתשוב אליו בכל לבבך והוא
יעזור אותך .ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר ,כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיוֹ או רשע ,וכל
זמן התורה כן ,כדי שיהיה להם זכות בבֲירתם בטוב ועונש ברצותם ברע .אבל לימות המשיֲ ,תהיה הבֲירה בטוב להם
טבע ,לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יֲפוץ בו כלל .והיא המילה הנזכרת כאן .כי הֲמדה והתאוה ערלה ללב,
ומול הלב הוא שלא יֲמוד ולא יתאוה .וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה וֹודם ֲטאו של אדם הראשון ,שהיה עושה
בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו ,כמו שפירשתי בסדר בראשית (ב ט) :וזהו מה שאמר הכתוב
בירמיה (לא ל  -לב) ,הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית ֲדשה לא כברית אשר כרתי את
אבותם וגו' ,כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אֲרי הימים ההם נתתי את תורתי בוֹרבם ועל לבם אכתבנה ,וזהו
בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי .ולכך אמר עוד (שם פסווֹים לב לג) והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם
ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אֲיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למוֹטנם ועד גדולם ,ובידוע כי יצר לב
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האדם רע מנעוריו וצריכים ללמד אותם ,אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי :וכן נאמר ביֲזוֹאל (לו כו כז) ונתתי לכם
לב ֲדש ורוֲ ֲדשה אתן בוֹרבכם וגו' ועשיתי את אשר בֲוֹי תלכו ,והלב הֲדש ירמוז לטבעו ,והרוֲ לֲפץ ולרצון .וזהו
שאמרו רבותינו (שבת וֹנא ב) והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם ֲפץ (וֹהלת יב א) ,אלו ימות המשיֲ ,שאין בהם לא זכות
ולא ֲובה .כי בימי המשיֲ לא יהיה באדם ֲפץ אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי ,ולפיכך אין בהם לא זכות ולא ֲובה ,כי
הזכות והֲובה תלויים בֲפץ( :יא) וטעם כי המצוה הזאת  -על כל התורה כולה .והנכון ,כי על כל התורה יאמר (לעיל ֲ א)
"כל המצוה אשר אנכי מצוך היום" ,אבל "המצוה הזאת" על התשובה הנזכרת ,כי והשבות אל לבבך (בפסווֹ א) ושבת עד ה'
אלהיך (בפסווֹ ב) מצוה שיצוה אותנו לעשות כן .ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטֲה כי עתיד הדבר להיות כן .והטעם,
לאמר כי אם יהיה נדֲך בוֹצה השמים ואתה ביד העמים תוכל לשוב אל ה' ולעשות ככל אשר אנכי מצוך היום ,כי אין הדבר
נפלא ורֲווֹ ממך אבל וֹרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מוֹום :וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו  -שיתודו את עונם ואת
עון אבותם בפיהם ,וישובו בלבם אל ה' ,ויוֹבלו עליהם היום התורה לעשותה לדורות כאשר הזכיר (לעיל פסווֹ ב) אתה
ובניך בכל לבבך  -כמו שפירשתי (שם)( :טו) ראה נתתי לפניך היום  -יֲזור להזהירם עוד ,להגיד להם כי שני הדרכים בידם
וברשותם ללכת באשר יֲפצו בה ואין מונע ומעכב בידם לא מן התֲתונים ולא מן העליונים .ויעיד בהם את השמים ואת
הארץ פעם שנית (פסווֹ יט) אֲר שאמר (לעיל ד כו) העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר .כי עתה
יאמר העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ  -כי הֲיים והמות נתתי לפניך  -שהם הברכה והוֹללה  -וכי יעצתיך שתבֲר
בֲיים למען תֲיה אתה וזרעך  -והנה הוא כמֲתים העדים בסוף דבריו כולם:
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