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 דברים פרק ל 
ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ) א(

ְוַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ְּבָכל 
ְוַׁשְבָּת ) ב( :ִהִּדיֲחָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמהַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 

ַעד ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי 
) ג( :ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶניָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך

ְצָך ְוָׁשב ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּב
) ד( :ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמה

ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיקָֹוק 
ֶוֱהִביֲאָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאל ) ה( :ֱאלֶֹהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך

ּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרְׁשָּת
ּוָמל ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ) ו( :ֵמֲאבֶֹתיָך

ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל 
ְוָנַתן ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֵאת ָּכל ) ז( :ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך

 : ְוַעל ׂשְֹנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוָךָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶביָך
ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיקָֹוק ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ) ח(

ְוהֹוִתיְרָך ְיקָֹוק ) ט( :ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּתָך 

י ַאְדָמְתָך ְלטָֹבה ִּכי ָיׁשּוב ְיקָֹוק ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ּוִבְפִר
ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ) י( :ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאבֶֹתיָך

ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ַהְּכתּוָבה 
ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל 

 פ: ָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָךְל
ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום לֹא ) יא(

לֹא ) יב( :ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא
ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה 

ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָּים ) יג( :ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה
ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו 

ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ) יד( :ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה
ְרֵאה ָנַתִּתי ) טו(   ס   :ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹוְמאֹד ְּב

ִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַח
ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ) טז( :ָהָרע

ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו 
ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך ְיקָֹוק 

) יז( :ה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּהֱאלֶֹהיָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּת
ְוִאם ִיְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא ִתְׁשָמע ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת 

ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום ) יח( :ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתם
ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה 

 :ֵּדן ָלבֹא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּהֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ֶאת ַהַּיְר
ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ) יט(

ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת 
ְלַאֲהָבה ֶאת ) כ( :ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך

מַֹע ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִלְׁש
ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיקָֹוק 

 :ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם

 י"רש
 היה לו לכתוב - אלהיך את שבותך' ושב ה) ג(

השכינה רבותינו למדו מכאן ש, והשיב את שבותך
וכשנגאלין , כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם

ועוד יש . שהוא ישוב עמהם, הכתיב גאולה לעצמו
כאלו הוא , שגדול יום קבוץ גליות ובקושי, לומר

עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש 
ואתם תלקטו ) יב, ישעיה כז(כענין שנאמר , ממקומו

ר האומות ואף בגליות שא, לאחד אחד בני ישראל
 :ושבתי שבות מואב) ירמיהו מח מז(מצינו כן 

,  לא מכוסה היא ממך- לא נפלאת היא ממך) יא(
, כי יפלא ארי יתכסי) ח, דברים יז(כמו שנאמר 

ותרד ) יג, איוב מ(, ותרד פלאים) ט, איכה א(
 :מכוסה חבוש בטמון, במטמוניות

 שאלו היתה בשמים היית - לא בשמים היא) יב(
 :ת אחריה וללומדהצריך לעלו

 התורה נתנה לכם בכתב ובעל - כי קרוב אליך) יד(
 :פה

 זה תלוי בזה אם תעשה - את החיים ואת הטוב) טו(
. ואם תעשה רע הרי לך המות, טוב הרי לך חיים

 :והכתוב מפרש והולך היאך
ובו ,  הרי הטוב- אשר אנכי מצוך היום לאהבה) טז(

 : הרי החיים- וחיית ורבית :תלוי
 : הרי הרע- ואם יפנה לבבך) זי(
 : הרי המות- כי אבד תאבדון) יח(
 - העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ) יט(

שהם קיימים לעולם וכאשר תקרה אתכם הרעה 
דבר אחר . יהיו עדים שאני התרתי בכם בכל זאת

אמר להם ' העידתי בכם היום את השמים וגו
הסתכלו בשמים שבראתי לשמש , ה לישראל"הקב

שמא שנו את מדתם שמא לא עלה גלגל , אתכם
כענין שנאמר , חמה מן המזרח והאיר לכל העולם

הסתכלו , וזרח השמש ובא השמש) ה, קהלת א(
, שמא שנתה מדתה, בארץ שבראתי לשמש אתכם

או שמא זרעתם , שמא זרעתם אותה ולא צמחה
ומה אלו שנעשו לא לשכר , חטים והעלתה שעורים

אין מקבלין שכר ואם חוטאין ולא להפסד אם זוכין 
אתם שאם , לא שנו את מדתם, אין מקבלין פורענות

זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות 
 :על אחת כמה וכמה

 אני מורה לכם שתבחרו בחלק - ובחרת בחיים
כאדם האומר לחבירו בחר לך חלק יפה , החיים

בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה 
מנת חלקי ' ה) ה, תהלים טז( ועל זה נאמר ,ברור לך

הנחת ידי על גורל הטוב , וכוסי אתה תומיך גורלי
 :לומר את זה קח לך
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 תרומות ומעשרות' ד הל" יו–ליקוטי הלכות 
 

ִּכי , ְלִעְנָין ֶׁשְּצִריִכין ְלַצְמֵצם ִרּבּוי ַהִהְתַלֲהבּות) י(
ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהִהְתַלֲהבּות ֵאין ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכָלל 

לֹא ַּבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָלנּו , ְוֶזהּו. ל"ַּכַּנ
ּלּו י ֶׁשִא"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש. 'ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָּנה ָלנּו ְוכּו

ָהְיָתה ַּבָּׁשַמִים ָהִייָת ָצִריְך ַלֲעלֹות ַאֲחֶריָה ְולֹא  5 
ִּכי ְלִפי ִרּבּוי , ל"ַהְינּו ַּכַּנ', ֵמֵעֶבר ַלָּים ְוכּו

ִיְתָּבַרְך ַעד ' ַהִהְתַלֲהבּות ֶׁשל ַהֵּלב ֶׁשּבֹוֵער ְמאֹד ַלה
ַלָּׁשַמִים ֵאין ַמְסִּפיק לֹו ׁשּום ֲעבֹוָדה ֶׁשָּבעֹוָלם 

ִּכי ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֲעַדִין ֵאינֹו , ְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹותֶׁשֶא
יֹוֵצא ְּכָלל ּוֵמֲחַמת ֶזה ֵאינֹו עֹוֶׂשה ְּכָלל ַחס ְוָׁשלֹום  10 

 :ל"ַּכַּנ
ְוַעל ֶזה ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַהּמֹוָרה ָלנּו 

ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש , ֶּדֶרְך ַהַחִּיים לֹא ַּבָׁשַמִים ִהוא
ּוְך הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא ִעם ְּבִרּיֹוָתיו ְולֹא ִנְּתָנה ָּבר

ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ְּכמֹו , ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 15 

ִיְתָּבַרְך ִּכי ' ֶׁשִּנְדֶמה ְלָך ֶׁשֵאין ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעבֹד ה
ִאם ְּכֶׁשַּתֲעֶלה ַלָּׁשַמִים ֶׁשַּתֲעֶׂשה ֲעבֹודֹות ֶׁשֵאין 
. ְּבָיְדָך ַלֲעׂשֹות ֶׁשֵהם ְּגבֹוִהים ִמְּמָך ִּכְגבַֹּה ָׁשַמִים

י ֶׁשִאּלּו ָהְיָתה ַּבָׁשַמִים ָהִייָת "ְוֶזהּו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש
ַהְינּו ֶׁשְּבַוַּדאי ָהֱאֶמת ִהוא , ָצִריְך ַלֲעלֹות ַאֲחֶריָה 20 

ה ִּכי ְּבַוַּדאי ֲאִפּלּו ִאם לֹא ָהָי, ְּכמֹו ֶׁשִּנְדֶמה ְלָך
, ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִאם ַלֲעלֹות ַלָּׁשַמִים
ַהְינּו ַלֲעׂשֹות ֲעבֹודֹות ְּגבֹוהֹות ְמאֹד ֵּתֶכף ֶׁשֵהם 

, ְּבִחיַנת ָׁשַמִים ְּבַוַּדאי ָהִייָת ָצִריְך ַלֲעלֹות ַאֲחֶריָה
ִיְתָּבַרְך ' ִּכי ְּבַוַּדאי ָראּוי ָלָאָדם ַלֲעבֹד ֶאת ה 25 

ִלית ַּתְכִלית ַמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ַהִּנְקָרא ְּבַתְכ
 :ָׁשַמִים
ִיְתָּבַרְך ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ְוהּוא יֹוֵדַע ִיְצֵרנּו ' ֲאָבל ה

ִּכי ָעָפר ֲאַנְחנּו ְוֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנעּוָריו ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ְלָכל ָאָדם ְלַהְתִחיל ֵּתֶכף ַּבֲעבֹודֹות ְּגבֹוהֹות  30 

ִים ַוֲאִפּלּו ְלַאַחר ַהַהְתָחָלה ָלאו ָּכל ָאָדם ַלָּׁשַמ
זֹוֶכה ֲאִפּלּו ְּבסֹוף ָיָמיו ַלֲעבֹודֹות ְּגבֹוהֹות ְוִאם ֵּכן 

ִיְתָּבַרְך ְלַקֵּבל ' ַחס ְוָׁשלֹום ִאם לֹא ִיְרֶצה ה
ָהֲעבֹודֹות ְּפׁשּוִטים ֶׁשל ְסָתם ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ִאם 

ֲאָבל , ס ָׁשלֹום ֶׁשל רֹב ָהעֹוָלםֵּכן ָאְבָדה ַהִּתְקָוה ַח 35 

ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא , ֶּבֱאֶמת ֵאין ַהּתֹוָרה ַּבָׁשַמִים ַּדְוָקא
 ְיֵדי -ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלַהּתֹוָרה ִּכי ִאם ַעל 

ַמְדֵרגֹות ְּגבֹוהֹות ְּבִחיַנת ָׁשַמִים ִּכי לֹא ַּבָׁשַמִים 
 ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ,ְוִסֵּים ַהִּמְקָרא. 'ִהוא ְוכּו

ְמאֹד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו ַהְינּו ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש  40 
ָּברּוְך הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא ִעם ְּבִרּיֹוָתיו ְוֵאין 

, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ֵמָהָאָדם ֶׁשַּיֲעֶלה ַלָּׁשַמִים
ְּגבֹוהֹות ַּדְוָקא ַמה ֶּׁשֵאין ְּדַהְינּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֲעבֹודֹות 

ִיְתָּבַרְך ָחֵפץ ֵמָהָאָדם ' ְּבכֹחֹו ַלֲעׂשֹות ַרק ה
ְּדַהְינּו , ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו 45 

ֶׁשֵּיֵלְך ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ִּבְבִחיַנת ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה 
ִריִכין ֵליֵלְך ִמַּדְרָּגא ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשַמְיָמה ֶׁשְּצ

ִּכי ִאם ַלֲעבֹד , ְלַדְרָּגא ִנְמָצא ֶׁשֵאין ָהָאָדם ָצִריְך
ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְמׁשְֹך ַעְצמֹו , ִיְתָּבַרְך ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו' ֶאת ה

ְמַעט ְמַעט ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשין ְּבָכל ּבֶֹקר  50 
ל ִנְמָצא "ִּגיֵלנּו ַּדְיָקא ַּכַּנֶׁשַּתְרִּגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶתָך ֶׁשַּתְר

ֶׁשֵאין ָהָאָדם ָצִריְך ִּכי ִאם ְלִהְתָקֵרב ְוַלֲעלֹות 
לֹא , ְוֶזהּו. ל"ְלַהַּמְדֵרָגה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו ְמאֹד ַּכַּנ

ֶׁשֵאין ַאָּתה ָצִריְך ַלֲעלֹות ' ַּבָׁשַמִים ִהוא ְוכּו
ָבר ְמאֹד ְּבִפיָך ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּד, ל"ַלָּׁשַמִים ַּכַּנ 55 

ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה , ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו
ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ְלַקֵּים ְּכִפי ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך הּוא ָקרֹוב 

ִּכי ֵאין ַאָּתה ָצִריְך ַרק ְלִהְתַּגֵּבר , ֵאֶליָך ְמאֹד
ִהוא ַלֲעלֹות ִמַּמְדֵרָגה ַלַּמְדֵרָגה ַהְּסמּוָכה ֶׁש

ְקרֹוָבה ֵאֶליָך ְמאֹד ְוַעל ֶזה ַאָּתה ֻמְזָהר ְּבִפיָך  60 
 ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ּתֹוָרה -ְּדַהְינּו ַעל , ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו

ּוְתִפָּלה ֶׁשֵהם ְמָקְרִרין ֲחִמימּות ַהֵּלב ִמְּׁשֵני 
 ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ַלֲעׂשֹות -ל ֶׁשַעל "ַהְּבִחינֹות ַהַּנ

ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ְוַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ַלַּדְרָּגא ּוְלַקֵּים 
ַהְּסמּוָכה ִּבְבִחיַנת ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד  65 

ְּדַהְינּו ַהָּדָבר ֶׁשָּקרֹוב , ל"ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו ַּכַּנ
ַעל ֶזה ַאָּתה . ֵאֶליָך ְמאֹד ֶׁשהּוא ַמְדֵרָגה ַהְּסמּוָכה

 -ְּדַהְינּו ַעל , ִהְתַּגֵּבר ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹוָצִריְך ְל
ְיֵדי ַהִּדּבּור ֶּפה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּמָקֵרר ֲחִמימּות ַהֵּלב 

 70 ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ַלֲעלֹות -ֶׁשַעל . ל"ִמְּׁשֵני ַהְּבִחינֹות ַּכַּנ

ה ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָר
 :ל"ַהּזֹאת ַּכַּנ

 :ָאֵמן ְוָאֵמן
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