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This shiur is dedicated by Bati and Eddie Jacobs in loving memory of  

Dr. Chuck Feldman ל"ז  
an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education. 

 כרו ברוךיהי ז

 

 דברים פרק ל 
 ְ�ָכל ְלָבֶבָ� ֶאל ַוֲהֵ�בָֹת ְלָפֶניָ� ָנַתִ�י ֲאֶ�ר ְוַהְ�ָלָלה ַהְ�ָרָכה ָהֵאֶ�ה ַהְ�ָבִרי� ָ�ל ָעֶליָ� ָיבֹא� ִכי ְוָהָיה) א(

 ְמַצְ�ָ� +נִֹכי ֲאֶ�ר ְ�כֹל ְבקֹל" ָ�ַמְעָ�ְו ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ַעד ְוַ�ְבָ�) ב( :ָ�ָ'ה ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ִהִ�יֲחָ� ֲאֶ�ר ַה#"ִי�
 ִמָ�ל ְוִקֶ�ְצָ� ְוָ�ב ְוִרֲחֶמָ� ְ�ב�ְתָ� ֶאת ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ְוָ�ב) ג( :ַנְפֶ�ָ� �ְבָכל ְלָבְבָ� ְ�ָכל �ָבֶניָ� .ָ�ה ַה-"�

 ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ְיַקֶ�ְצָ� ִמ�0ָ ַה0ָָמִי� ִ�ְקֵצה ִנַ�ֲחָ� ְהֶיהִי ִא�) ד( :ָ�ָ'ה ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֱהִפיְצָ� ֲאֶ�ר ָהַעִ'י�
�2 ֲאבֶֹתיָ� ָיְר�� ֲאֶ�ר ָה+ֶר1 ֶאל ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֶוֱהִביֲאָ�) ה( :ִיָ�ֶחָ� �ִמ�0ָָ� :ֵמֲאבֶֹתיָ� ְוִהְרְ�ָ� ְוֵהיִטְבָ� ִויִרְ

 ְלַמַע5 ַנְפְ�ָ� �ְבָכל ְלָבְבָ� ְ�ָכל ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֶאת ְל.ֲהָבה ַזְרֶעָ� ְלַבב ְוֶאת ְבָ�ְלָב ֶאת ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק �ָמל) ו(
 ָת��ב ְו.ָ�ה) ח( :ְרָדפ�ָ� ֲאֶ�ר 6ְֹנֶאיָ� ְוַעל אְֹיֶביָ� ַעל ָהֵאֶ�ה ָה+ל"ת ָ�ל ֵאת ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ְוָנַת5) ז( :ַחֶ-יָ�

� ַמֲע6ֵה ְ�כֹל ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ְוה"ִתיְרָ�) ט( :ַה-"� ְמַצְ�ָ� +נִֹכי ֲאֶ�ר ִמְצ"ָתיו ָ�ל ֶאת ְוָע6ִיָת ְיקָֹוק לְ�ק" ְוָ�ַמְעָ
 ַעל 66ָ ַ�ֲאֶ�ר ְלט"ב ָעֶליָ� ָל6�6 ְיקָֹוק ָי��ב ִ�י ְלטָֹבה .ְדָמְתָ� �ִבְפִרי ְבֶהְמְ�ָ� �ִבְפִרי ִבְטְנָ� ִ�ְפִרי ָיֶדָ�

�ָֹתיו ִמְצ"ָתיו ִלְ�מֹר ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ְ�ק"ל ִתְ�ַמע ִ�י) י( :ֲאבֶֹתיָ�  ָת��ב ִ�י ַה9ֶה ַה�"ָרה ְ�ֵסֶפר ַהְ�ת�ָבה ְוח7
 פ : ַנְפֶ�ָ� �ְבָכל ְלָבְבָ� ְ�ָכל ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֶאל

 ַב0ַָמִי� לֹא) יב( :ִהוא ְרחָֹקה ְולֹא ִמְ'ָ� ִהוא ִנְפֵלאת לֹא ַה-"� ְ�ָ�ְמַצ +נִֹכי ֲאֶ�ר ַה9ֹאת ַהִ'ְצָוה ִ�י) יא(
 ִמי ֵלאמֹר ִהוא ַלָ-� ֵמֵעֶבר ְולֹא) יג( :ְוַנֲע6ֶָ:ה אָֹת2 ְוַיְ�ִמֵענ� ָ�נ� ְוִיָ�ֶחָה ַה0ַָמְיָמה ָ�נ� ַיֲעֶלה ִמי ֵלאמֹר ִהוא
 �ִבְלָבְבָ� ְ�ִפיָ� ְמאֹד ַהָ�ָבר ֵאֶליָ� ָקר"ב ִ�י) יד( :ְוַנֲע6ֶָ:ה אָֹת2 ְוַיְ�ִמֵענ� ָ�נ� ְוִיָ�ֶחָה ַהָ-� ֵעֶבר ֶאל ָלנ� ַיֲעָבר

 :ַלֲע6ֹת"
 

 י"רש
 את והשיב לכתוב לו היה ; שבות� את אלהי�' ה ושב) ג(

 ע� שרויה כביכול שהשכינה מכא5 למדו רבותינו, שבות�
, לעצמו גאולה הכתיב וכשנגאלי5, גלות� בצרת ישראל
 גליות קבו1 יו� שגדול, לומר יש ועוד. עמה� ישוב שהוא

 ממש בידיו אוחז להיות צרי� עצמו הוא כאלו, ובקושי
 ואת�) יב, כז ישעיה (שנאמר כעני5, ממקומו איש איש

 שאר בגליות וא?, ישראל בני אחד לאחד תלקטו
 :מואב ותשב ושבתי) מז מח ירמיהו (כ5 מצינו האומות

 כמו, ממ� היא מכוסה לא ; ממ� היא נפלאת לא) יא(
) ט, א איכה(, יתכסי ארי יפלא כי) ח, יז דברי� (שנאמר

 מכוסה, במטמוניות ותרד) יג, מ איוב(, פלאי� ותרד
 בשמי� היתה שאלו ; היא בשמי� לא) יב( :בטמו5 חבוש
 ; אלי� קרוב כי) יד( :וללומדה אחריה לעלות צרי� היית
 :פה ובעל בכתב לכ� נתנה ההתור

 ן"רמב
 התורה כל על ; הזאת המצוה כי וטע�) יא(

 ח לעיל (יאמר התורה כל על כי, והנכו5. כולה
 אבל, "היו� מצו� אנכי אשר המצוה כל) "א
 כי, הנזכרת התשובה על" הזאת המצוה"

' ה עד ושבת) א בפסוק (לבב� אל והשבות
 תלעשו אותנו שיצוה מצוה) ב בפסוק (אלהי�

 כי בהבטחה לרמוז הבינוני בלשו5 ונאמרה. כ5
 א� כי לאמר, והטע�. כ5 להיות הדבר עתיד
 העמי� ביד ואתה השמי� בקצה נדח� יהיה
 אנכי אשר ככל ולעשות' ה אל לשוב תוכל
 ממ� ורחוק נפלא הדבר אי5 כי, היו� מצו�
 ובכל עת בכל לעשותו מאד אלי� קרוב אבל

 :מקו�
 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א
 תשובה כשיעשה בשגגה בי5 בזדו5 בי5 מה5 אחת על אד� עבר א� תעשה לא בי5 עשה בי5 שבתורה מצות כל

 חטאת� את והתודו' וגו יעשו כי אשה או איש שנאמר הוא ברו� האל לפני להתודות חייב מחטאו וישוב
 לפני� פשעתייתי עו חטאתי �הש אנא אומר מתודי5 כיצד, עשה מצות זה וידוי, דברי� וידוי זה עשו אשר

 המרבה וכל, וידוי של עיקרו וזהו, זה לדבר חוזר איני ולעול� במעשי ובושתי נחמתי והרי וכ� כ� ועשיתי
 שגגת5 על קרבנותיה5 שמביאי5 בעת ואשמות חטאות בעלי וכ5, משובח זה הרי זה בעני5 ומארי� להתודות

 כל וכ5, עליה חטא אשר והתודה ושנאמר ויתודו, ובהתש שיעשו עד בקרבנ� לה5 מתכפר אי5 זדונ5 על או
, ויתודו תשובה שיעשו עד בלקיית5 או במיתת5 א לה5 מתכפר אי5 מלקות ומחוייבי די5 בית מיתות מחוייבי

 וישוב שיתודה עד מתכפר אינו לו חייב שהוא מה לו ששיל� פי על א? ממונו והמזיק בחבירו החובל וכ5
. האד� חטאות כלמ שנאמר לעול� כזה מלעשות  

 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 


