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 דברים פרק ל
ָך ְבָכל ַהוּיִֹים ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאֶשר ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵשֹבָת ֶאל ְלָבבֶ )א( 

ד ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹֹקליֹ ְכֹכל ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּייֹם ַאָתה )ב( ְוַשְבָת עַ  ֲאֶשר ִהִדיֲחָך ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ָשָמה:
)ג( ְוָשב ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָשב ְוִֹקֶבְצָך ִמָכל ָהַעִמים ֲאֶשר ֱהִפיְצָך  ּוָבֶניָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשָך:

)ה( ֶוֱהִביֲאָך  )ד( ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְֹקֵצה ַהָשָמִים ִמָשם ְיַֹקֶבְצָך ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך: ָך ָשָמה:ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהי
ֹק ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך )ו( ּוָמל ְיֹקיָֹ  ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשָתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך:

)ז( ְוָנַתן ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ֵאת ָכל  ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחֶּייָך:
ב ְוָשַמְעָת ְבֹקיֹל ְיֹקיָֹֹק ְוָעִשיָת ֶאת ָכל ִמְציָֹתיו )ח( ְוַאָתה ָתשּו ָהָאליֹת ָהֵאֶלה ַעל ֹאְיֶביָך ְוַעל ֹשְנֶאיָך ֲאֶשר ְרָדפּוָך:

)ט( ְוהיִֹתיְרָך ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל ַמֲעֵשה ָיֶדָך ִבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך  ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּייֹם:
)י( ִכי ִתְשַמע ְבֹקיֹל ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמר ִמְציָֹתיו  יָך ְלטיֹב ַכֲאֶשר ָשש ַעל ֲאֹבֶתיָך:ְלֹטָבה ִכי ָישּוב ְיֹקיָֹֹק ָלשּוש ָעלֶ 

)יא( ִכי ַהִמְצָוה  ְוֻחֹקָתיו ַהְכתּוָבה ְבֵסֶפר ַהתיָֹרה ַהֶזה ִכי ָתשּוב ֶאל ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ְבָכל  ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשָך: פ
 ֹ )יב( לֹא ַבָשַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָלנּו  את ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּייֹם לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמָך ְולֹא ְרֹחָֹקה ִהוא:ַהז

נּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָקֶחָה )יג( ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעָבר לָ  ַהָשַמְיָמה ְוִיָקֶחָה ָלנּו ְוַיְשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶשָנה:
)טו( ְרֵאה ָנַתִתי ְלָפֶניָך  )יד( ִכי ָֹקריֹב ֵאֶליָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשתיֹ: ס ָלנּו ְוַיְשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶשָנה:

ר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּייֹם ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך )טז( ֲאשֶ  ַהּייֹם ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטיֹב ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶאת ָהָרע:
ץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ְוִלְשֹמר ִמְציָֹתיו ְוֻחֹקָתיו ּוִמְשָפָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ָבָאֶר 

)יח( ִהוְַּדִתי ָלֶכם  ְולֹא ִתְשָמע ְוִנַדְחָת ְוִהְשַתֲחִויָת ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָתם:)יז( ְוִאם ִיְפֶנה ְלָבְבָך  ְלִרְשָתּה:
  ּה:ַהּייֹם ִכי ָאֹבד תֹאֵבדּון לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַאָתה ֹעֵבר ֶאת ַהַּיְרֵדן ָלביֹא ָשָמה ְלִרְשָת 

ּייֹם ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחִּיים ְוַהָמֶות ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ּוָבַחְרָת ַבַחִּיים )יט( ַהִעֹדִתי ָבֶכם הַ 
ָיֶמיָך  )כ( ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹקיָֹֹק ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמַע ְבֹֹקליֹ ּוְלָדְבָֹקה ביֹ ִכי הּוא ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך ְלַמַען ִתְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך:

 ְצָחֹק ּוְלַיֲעֹֹקב ָלֵתת ָלֶהם: ָלֶשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַבע ְיֹקיָֹֹק ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְליִ 
 

 רש"י 
היה לו לכתוב והשיב את שבותך, רבותינו למדו מכאן שהשכינה כביכול  - ושב ה' אלהיך את שבותך)ג( 

שרויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו, שהוא ישוב עמהם. ועוד יש לומר, שגדול 
ומו, כענין שנאמר יום ֹקבוץ גליות ובֹקושי, כאלו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממֹק

)ישעיה כז, יב( ואתם תלֹקטו לאחד אחד בני ישראל, ואף בגליות שאר האומות מצינו כן )ירמיהו מח מז( 
לא מכוסה היא ממך, כמו שנאמר )דברים יז, ח( כי יפלא  - לא נפלאת היא ממך)יא(  ושבתי שבות מואב:

לא )יב(  מוניות, מכוסה חבוש בטמון:ארי יתכסי, )איכה א, ט( ותרד פלאים, )איוב מ, יג( ותרד במט
התורה נתנה  - כי קרוב אליך)יד(  שאלו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללומדה: - בשמים היא

זה תלוי בזה אם תעשה טוב הרי לך חיים, ואם תעשה  - את החיים ואת הטוב)טו(  לכם בכתב ובעל פה:
 הרי הטוב, ובו תלוי: - אשר אנכי מצוך היום לאהבה( )טז רע הרי לך המות. והכתוב מפרש והולך היאך:

העדתי )יט(  הרי המות: - כי אבד תאבדון)יח(  הרי הרע: - ואם יפנה לבבך)יז(  הרי החיים: - וחיית ורבית
שהם ֹקיימים לעולם וכאשר תֹקרה אתכם הרעה יהיו עדים שאני  - בכם היום את השמים ואת הארץ
עידתי בכם היום את השמים וגו' אמר להם הֹקדוש ברוך הוא לישראל, התרתי בכם בכל זאת. דבר אחר ה

הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם, שמא שנו את מדתם שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר 
לכל העולם, כענין שנאמר )ֹקהלת א, ה( וזרח השמש ובא השמש, הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם, 

ולא צמחה, או שמא זרעתם חטים והעלתה שעורים, ומה אלו  שמא שנתה מדתה, שמא זרעתם אותה
שנעשו לא לשכר ולא להפסד אם זוכין אין מֹקבלין שכר ואם חוטאין אין מֹקבלין פורענות, לא שנו את 

 - ובחרת בחיים מדתם, אתם שאם זכיתם תֹקבלו שכר ואם חטאתם תֹקבלו פורענות על אחת כמה וכמה:
, כאדם האומר לחבירו בחר לך חלֹק יפה בנחלתי ומעמידו על חלֹק אני מורה לכם שתבחרו בחלֹק החיים

היפה ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר )תהלים טז, ה( ה' מנת חלֹקי וכוסי אתה תומיך גורלי, הנחת 
 ידי על גורל הטוב לומר את זה ֹקח לך:

 

 רמב"ן 
ויֹקרא כו טז( כי הפרשה הזאת עתידה, כי כל כבר הזכרתי ) - והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה)א( 

ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר )ב( וטעם  עניניה לא היו ולא נבראו, אבל הם עתידין להיות:
שתשוב אל ה' בכל לבבך ובכל נפשך ותֹקבל עליך ועל בניך לדורותם לעשות  - אנכי מצוך היום אתה ובניך

בגאולה השנית דכתיב )נחמיה י ל( ובאים באלה ובשבועה ללכת ככל אשר אנכי מצוך היום, כאשר עשו 
בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' אדנינו ומשפטיו 

וחֹקיו. או יהיה "מצוך אתה ובניך" כמו מצוך לך ולבניך, כענין ואתה צוית )בראשית מה יט(, וכן וירעו 
ולפי דעתי יש בו סוד גדול, כי ירמוז למה שאמרו )יבמות סג ב( אין בן דוד בא עד  אותנו )לעיל כו ו(, לנו.

זהו שאמרו )שבת ֹקד א( הבא  - ומל ה' אלהיך את לבבך)ו(  שיכלו כל הנשמות שבגוף, וכבר דברתי בו:
לטהר מסייעין אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך. ונראה מן הכתובים ענין זה 

ומר, כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיֹק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שא
שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח, תהיה הבחירה בטוב להם 

 <<      ה טבע, לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. והיא המילה הנזכרת כאן. כי החמד
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והתאוה ערלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה. וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה ֹקודם חטאו 
של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו, כמו שפירשתי בסדר 

ה' וכרתי את בית ישראל לב(, הנה ימים באים נאם  -וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה )לא ל  בראשית )ב ט(:
ואת בית יהודה ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו', כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל 

אחרי הימים ההם נתתי את תורתי בֹקרבם ועל לבם אכתבנה, וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו 
אלהים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את הראוי. ולכך אמר עוד )שם פסוֹקים לב לג( והייתי להם ל

רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למֹקטנם ועד גדולם, ובידוע כי יצר לב האדם רע 
וכן נאמר ביחזֹקאל )לו כו כז( ונתתי  מנעוריו וצריכים ללמד אותם, אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי:

בֹקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחֹקי תלכו, והלב החדש ירמוז לטבעו, והרוח  לכם לב חדש ורוח חדשה אתן
לחפץ ולרצון. וזהו שאמרו רבותינו )שבת ֹקנא ב( והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ )ֹקהלת יב א(, אלו 
ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה 

על  - כי המצוה הזאת)יא( וטעם  ראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ:ה
כל התורה כולה. והנכון, כי על כל התורה יאמר )לעיל ח א( "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום", אבל "המצוה 

אלהיך )בפסוֹק ב( מצוה שיצוה הזאת" על התשובה הנזכרת, כי והשבות אל לבבך )בפסוֹק א( ושבת עד ה' 
אותנו לעשות כן. ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן. והטעם, לאמר כי אם יהיה 

נדחך בֹקצה השמים ואתה ביד העמים תוכל לשוב אל ה' ולעשות ככל אשר אנכי מצוך היום, כי אין הדבר 
שיתודו  - בפיך ובלבבך לעשותווזה טעם  עת ובכל מֹקום: נפלא ורחוֹק ממך אבל ֹקרוב אליך מאד לעשותו בכל

את עונם ואת עון אבותם בפיהם, וישובו בלבם אל ה', ויֹקבלו עליהם היום התורה לעשותה לדורות כאשר 
יחזור  - ראה נתתי לפניך היום)טו(  כמו שפירשתי )שם(: -הזכיר )לעיל פסוֹק ב( אתה ובניך בכל לבבך 

כי שני הדרכים בידם וברשותם ללכת באשר יחפצו בה ואין מונע ומעכב בידם לא  להזהירם עוד, להגיד להם
מן התחתונים ולא מן העליונים. ויעיד בהם את השמים ואת הארץ פעם שנית )פסוֹק יט( אחר שאמר )לעיל ד 

כו( העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר. כי עתה יאמר העדותי בכם היום את 
וכי יעצתיך שתבחר בחיים למען  -שהם הברכה והֹקללה  -כי החיים והמות נתתי לפניך  -ם ואת הארץ השמי

 והנה הוא כמחתים העדים בסוף דבריו כולם: -תחיה אתה וזרעך 
 

 רמב"ם הלכות תשובה 
שה כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיע ]א, א[

תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את 
חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים, וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי 

הו עיֹקרו של וידוי, וכל המרבה לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה, וז
להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח, וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין ֹקרבנותיהן על שגגתן או 

על זדונן אין מתכפר להן בֹקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליה, וכן 
ות אין מתכפר להן במיתתן או בלֹקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלֹק

וכן החובל בחבירו והמזיֹק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב 
 ... מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.

לת הצדיֹקים מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחֹק ממע ]ז, ד[
אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא 
ופירש ממנו וכבש יצרו, אמרו חכמים מֹקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיֹקים גמורין יכולין לעמוד בו, כלומר 

 אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם. מעלתן גדולה ממעלת 
כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל  ]ז, ה[

לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב 
 '. ה' אלהיך וגו

גדולה תשובה שמֹקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך, ונאמר ולא שבתם עדי  ]ז, ו[
נאם ה', ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבֹק, התשובה מֹקרבת 

וב ונחמד ֹקרוב וידיד, את הרחוֹקים, אמש היה זה שנאוי לפני המֹקום משוֹקץ ומרוחֹק ותועבה, והיום הוא אה
וכן אתה מוצא שבלשון שהֹקב"ה מרחיֹק החוטאים בה מֹקרב את השבים בין יחיד בין רבים, שנאמר והיה 
במֹקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי, ונאמר ביכניהו ברשעתו כתבו את האיש הזה 

חותם על יד ימיני וגו', וכיון ששב בגלותו  ערירי גבר לא יצלח בימיו, אם יהיה כניהו בן יהויֹקים מלך יהודה
 נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אֹקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם.

 

 ניצביםפרשת  –שלוח המי 
. הענין שנכתב ברכה וֹקללה. היינו כי גם אצל והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה כו'

אל לבבך כו' היינו הדבר הזה שגם בהֹקללה נמצא ברכה כנ"ל, ושבת הֹקללה נמצא גם ברכה בהסתר. והשבות 
עד ה' אלֹקיך ושמעת בֹקולו, היינו ֹקול פנימאה הנמצא בכל דבר כדאיתא בזוה"ֹק, ושב ה' אלֹקיך את שבותך 

ורחמך, היינו רחמנות שהיא בתמימות הלב יתן לך הש"י בד"ת ותלמוד תורה בחשֹק ובתמימות, אם יהי' נדחך 
, היינו דבר שהוא אצלך רחוֹק מדעתך שתוכל לתֹקן עוד יותר, ,משם יֹקבלך ה' אלֹקיך ומשם בֹקצה השמים

יֹקחך, היינו גם שם יתֹקן אותך הש"י, ומל ה' אלֹקיך את לבבך כו' לאהבה את ה' אלֹקיך כו' היינו החשֹק שהי' 
בתשובה שלימה אצלך לדברים אשר אינם טובים בעיני ה', יתן ה' את החשֹק הזה ויתֹקן אותו בעת אשר תשיב 

ואהבת את ה' ותחשֹק לד"ת, ונתן ה' אלֹקיך את כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך, היינו הדבר תאוה 
הרע שנמצא בך יתן ה' על אויביך ועל שונאיך, ואתה תשוב ושמעת בֹקול ה' אלֹקיך ועשית כו' היינו החשֹק 

 וֹקותיו:הנמצא בך יברר אותו ויתן את החשֹק הזה לעשות בו כל מצותיו וח
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