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דברים פרק ל

(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 ֶשר נ ַָת ִתי ְל ָפנֶיָך וַ הֲ ֵשב ָֹת ֶאל לְבָ בֶ ָך ְבכָל ַהוּיֹיִ ם
ֹלהיָך שָ ָמה( :ב) וְ שַ בְ ָת עַ ד יְֹקיָֹֹק אֱ ֹלהֶ יָך וְ ָש ַמעְ ָת ְבֹקֹליֹ כְ כֹל אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּייֹם ַא ָתה
אֲ שֶ ר ִה ִדיחֲ ָך יְֹק ָיֹֹק אֱ ֶ
יצָך
בּותָך וְ ִרחֲ ֶמָך וְ ָשב וְ ִֹקבֶ ְצָך ִמכָ ל ָהעַ ִמים אֲ ֶשר הֱ פִ ְ
ּובָ נֶיָך בְ כָ ל לְבָ בְ ָך ּובְ כָל נַפְ שֶ ָך( :ג) וְ שָ ב ְיֹקיָֹֹק אֱ ֹלהֶ יָך ֶאת ְש ְ
ּומ ָשם י ִָק ֶחָך( :ה) וֶהֱ ִביאֲ ָך
ֹלהיָך ִ
יְֹקיָֹֹק אֱ ֹלהֶ יָך שָ ָמה( :ד) ִאם יִ ְהיֶה נִדַ חֲ ָך בִ ְֹקצֵ ה הַ שָ מָ יִם ִמ ָשם י ְַֹקבֶ ְצָך יְֹקיָֹ ֹק אֱ ֶ
ֹלהיָך ֶאת לְבָ ְבָך
ּומל יְ ֹק ָיֹֹק אֱ ֶ
יט ְבָך וְ ִה ְר ְבָך ֵמאֲ ב ֶֹתיָך( :ו) ָ
יְֹקיָֹֹק אֱ ֹלהֶ יָך ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר י ְָרשּו אֲ ב ֶֹתיָך וִ ִיר ְש ָתּה וְ הֵ ִ
ֹלהיָך ֵאת כָל
ֹלהיָך בְ ָכל לְבָ בְ ָך ּובְ כָ ל נַפְ ְשָך ל ְַמעַ ן ַחּיֶיָך( :ז) וְ נ ַָתן יְ ֹקיָֹ ֹק אֱ ֶ
וְ ֶאת לְבַ ב ַז ְרעֶ ָך ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת יְ ֹקיָֹֹק אֱ ֶ
יֹתיו
ית ֶאת כָ ל ִמ ְצ ָ
שנ ְֶאיָך אֲ שֶ ר ְרדָ פּוָך( :ח) וְ ַא ָתה ָתשּוב וְ ָש ַמעְ ָת ְבֹקיֹל ְיֹקיָֹֹק וְ עָ ִש ָ
איְבֶ יָך וְ עַ ל ֹ
הָ ָאליֹת הָ ֵא ֶלה עַ ל ֹ
ּובפְ ִרי ַא ְד ָמ ְתָך
ּובפְ ִרי ְב ֶה ְמ ְתָך ִ
ֹלהיָך בְ כֹל מַ עֲשֵ ה י ֶָדָך ִבפְ ִרי ִב ְט ְנָך ִ
היֹת ְירָך יְֹקיָֹ ֹק אֱ ֶ
אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּייֹם( :ט) וְ ִ
יֹתיו
ֹלהיָך לִ ְשמֹר ִמ ְצ ָ
ְלטֹבָ ה כִ י יָשּוב יְֹק ָיֹֹק לָשּוש עָ ֶליָך ְלטיֹב כַאֲ שֶ ר שָ ש עַ ל אֲ ב ֶֹתיָך( :י) כִ י ִת ְש ַמע ְבֹקיֹל ְיֹקיָֹֹק אֱ ֶ
ּובכָ ל נַפְ ֶשָך :פ (יא) כִ י ַה ִמ ְצוָ ה
תיֹרה הַ זֶה כִ י ָתשּוב ֶאל ְיֹקיָֹֹק אֱ ֹלהֶ יָך ְבכָל לְבָ ְבָך ְ
וְ חֻ ק ָֹתיו הַ כְ תּובָ ה בְ ֵספֶר הַ ָ
הַ ז ֹאת אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּייֹם ל ֹא ִנפְ לֵאת ִהוא ִמ ְמָך וְ ל ֹא ְרח ָֹֹקה ִהוא( :יב) ל ֹא בַ ָש ַמיִם ִהוא לֵאמֹר ִמי ַיעֲלֶה לָ נּו
יִק ֶחהָ
הַ שָ מַ יְמָ ה וְ ִי ָקחֶ הָ לָ נּו וְ י ְַש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ ַנעֲשֶ נָה( :יג) וְ ל ֹא מֵ עֵ בֶ ר ַלּיָם ִהוא לֵאמֹר ִמי ַיעֲבָ ר לָ נּו ֶאל עֵ בֶ ר ַהּיָם וְ ָ
ּובלְבָ ְבָך ַל ֲעשֹתיֹ :ס (טו) ְר ֵאה נ ַָת ִתי לְ פָ נֶיָך
לָנּו וְ י ְַש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ ַנעֲשֶ נָה( :יד) כִ י ָֹקריֹב ֵאלֶיָך הַ דָ בָ ר ְמאֹד בְ פִ יָך ִ
ֹלהיָך
ַהּייֹם ֶאת ַה ַחּיִים וְ ֶאת ַהּטיֹב וְ ֶאת ַהמָ וֶת וְ ֶאת הָ ָרע( :טז) אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּייֹם ְל ַאהֲ בָ ה ֶאת יְֹקיָֹ ֹק אֱ ֶ
ֹלהיָך בָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ָתה בָ א ָש ָמה
ית ּובֵ ַרכְ ָך יְֹקיָֹֹק אֱ ֶ
ית וְ ָר ִב ָ
ּומ ְשפָטָ יו וְ חָ ִי ָ
יֹתיו וְ חֻ ק ָֹתיו ִ
ָל ֶלכֶת בִ ְד ָר ָכיו וְ ל ְִשמֹר ִמצְ ָ
ֵאֹלהים אֲ ֵח ִרים ַועֲבַ ְד ָתם( :יח) ִהוּ ְַד ִתי לָכֶ ם
ית ל ִ
ל ְִר ְש ָתּה( :יז) וְ ִאם ִיפְ נֶה לְבָ בְ ָך וְ ל ֹא ִת ְשמָ ע וְ ִנ ַד ְח ָת וְ ִה ְש ַתחֲ וִ ָ
לְר ְש ָתּה:
הַ ּייֹם כִ י ָאבֹד ת ֹאבֵ דּון ל ֹא ַתאֲ ִריכֻן י ִָמים עַ ל הָ אֲ דָ ָמה אֲ שֶ ר ַא ָתה עֹבֵ ר ֶאת ַהּי ְַר ֵדן ָלביֹא ָש ָמה ִ
(יט) הַ עִ ד ִֹתי בָ כֶם ַהּייֹם ֶאת ַהשָ מַ יִ ם וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ ַה ַחּיִ ים וְ ַה ָמוֶת נ ַָת ִתי לְ ָפנֶיָך ַה ְב ָרכָה וְ הַ ְקלָלָה ּובָ ַח ְר ָת בַ ַחּיִים
ֹלהיָך ִל ְשמֹעַ ְבֹקֹליֹ ּול ְָד ְב ָֹקה ביֹ כִ י הּוא ַחּיֶיָך וְ א ֶֹרְך י ֶָמיָך
לְמַ עַ ן ִת ְחיֶה ַא ָתה וְ ז ְַרעֶ ָך( :כ) ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת יְֹקיָֹ ֹק אֱ ֶ
לָשֶ בֶ ת עַ ל ָהאֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נ ְִשבַ ע יְֹקיָֹֹק לַאֲ ב ֶֹתיָך ל ְַאבְ ָרהָ ם לְ ִי ְצחָ ֹק ּולְ ַי ֲעֹקֹב ל ֵָתת ל ֶָהם:
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 ֹקבוץ גליות ובֹקושי ,כאלו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממֹקומו ,כענין שנאמר
(ישעיה כז ,יב) ואתם תלֹקטו לאחד אחד בני ישראל ,ואף בגליות שאר האומות מצינו כן (ירמיהו מח מז)
ושבתי שבות מואב( :יא) לא נפלאת היא ממך  -לא מכוסה היא ממך ,כמו שנאמר (דברים יז ,ח) כי יפלא
ארי יתכסי( ,איכה א ,ט) ותרד פלאים( ,איוב מ ,יג) ותרד במטמוניות ,מכוסה חבוש בטמון( :יב) לא
בשמים היא  -שאלו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללומדה( :יד) כי קרוב אליך  -התורה נתנה
לכם בכתב ובעל פה( :טו) את החיים ואת הטוב  -זה תלוי בזה אם תעשה טוב הרי לך חיים ,ואם תעשה
רע הרי לך המות .והכתוב מפרש והולך היאך( :טז) אשר אנכי מצוך היום לאהבה  -הרי הטוב ,ובו תלוי:
וחיית ורבית  -הרי החיים( :יז) ואם יפנה לבבך  -הרי הרע( :יח) כי אבד תאבדון  -הרי המות( :יט) העדתי
בכם היום את השמים ואת הארץ  -שהם ֹקיימים לעולם וכאשר תֹקרה אתכם הרעה יהיו עדים שאני
התרתי בכם בכל זאת .דבר אחר העידתי בכם היום את השמים וגו' אמר להם הֹקדוש ברוך הוא לישראל,
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,
שמא שנתה מדתה ,שמא זרעתם אותה ולא צמחה ,או שמא זרעתם חטים והעלתה שעורים ,ומה אלו
שנעשו לא לשכר ולא להפסד אם זוכין אין מֹקבלין שכר ואם חוטאין אין מֹקבלין פורענות ,לא שנו את
מדתם ,אתם שאם זכיתם תֹקבלו שכר ואם חטאתם תֹקבלו פורענות על אחת כמה וכמה :ובחרת בחיים -
אני מורה לכם שתבחרו בחלֹק החיים ,כאדם האומר לחבירו בחר לך חלֹק יפה בנחלתי ומעמידו על חלֹק
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

(א) והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה  -כבר הזכרתי (ויֹקרא כו טז) כי הפרשה הזאת עתידה ,כי כל
עניניה לא היו ולא נבראו ,אבל הם עתידין להיות( :ב) וטעם ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר
אנכי מצוך היום אתה ובניך  -שתשוב אל ה' בכל לבבך ובכל נפשך ותֹקבל עליך ועל בניך לדורותם לעשות
ככל אשר אנכי מצוך היום ,כאשר עשו בגאולה השנית דכתיב (נחמיה י ל) ובאים באלה ובשבועה ללכת
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
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 ֹקד א) הבא
לטהר מסייעין אותו ,מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך .ונראה מן הכתובים ענין זה
שאומר ,כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיֹק או רשע ,וכל זמן התורה כן ,כדי
שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע .אבל לימות המשיח ,תהיה הבחירה בטוב להם
>>
טבע ,לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל .והיא המילה הנזכרת כאן .כי החמדה
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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
בראשית (ב ט) :וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה (לא ל  -לב) ,הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל
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
הראוי .ולכך אמר עוד (שם פסוֹקים לב לג) והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את
רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למֹקטנם ועד גדולם ,ובידוע כי יצר לב האדם רע
מנעוריו וצריכים ללמד אותם ,אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי :וכן נאמר ביחזֹקאל (לו כו כז) ונתתי
לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בֹקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחֹקי תלכו ,והלב החדש ירמוז לטבעו ,והרוח
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
הראוי ,ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה ,כי הזכות והחובה תלויים בחפץ( :יא) וטעם כי המצוה הזאת  -על
כל התורה כולה .והנכון ,כי על כל התורה יאמר (לעיל ח א) "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום" ,אבל "המצוה
הזאת" על התשובה הנזכרת ,כי והשבות אל לבבך (בפסוֹק א) ושבת עד ה' אלהיך (בפסוֹק ב) מצוה שיצוה
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
נפלא ורחוֹק ממך אבל ֹקרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מֹקום :וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו  -שיתודו
את עונם ואת עון אבותם בפיהם ,וישובו בלבם אל ה' ,ויֹקבלו עליהם היום התורה לעשותה לדורות כאשר
הזכיר (לעיל פסוֹק ב) אתה ובניך בכל לבבך  -כמו שפירשתי (שם)( :טו) ראה נתתי לפניך היום  -יחזור
להזהירם עוד ,להגיד להם כי שני הדרכים בידם וברשותם ללכת באשר יחפצו בה ואין מונע ומעכב בידם לא
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
השמים ואת הארץ  -כי החיים והמות נתתי לפניך  -שהם הברכה והֹקללה  -וכי יעצתיך שתבחר בחיים למען
תחיה אתה וזרעך  -והנה הוא כמחתים העדים בסוף דבריו כולם:
רמב"ם הלכות תשובה

[א ,א] כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה
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
לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה ,וזהו עיֹקרו של וידוי ,וכל המרבה
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
כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלֹקות אין מתכפר להן במיתתן או בלֹקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו,
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... .
[ז ,ד] ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחֹק ממעלת הצדיֹקים מפני העונות והחטאות שעשה ,אין הדבר כן
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
מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם.
[ז ,ה] כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה ,וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל
לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב
ה' אלהיך וגו'.
[ז ,ו] גדולה תשובה שמֹקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך ,ונאמר ולא שבתם עדי
נאם ה' ,ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב ,כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבֹק ,התשובה מֹקרבת
את הרחוֹקים ,אמש היה זה שנאוי לפני המֹקום משוֹקץ ומרוחֹק ותועבה ,והיום הוא אהוב ונחמד ֹקרוב וידיד,
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
ערירי גבר לא יצלח בימיו ,אם יהיה כניהו בן יהויֹקים מלך יהודה חותם על יד ימיני וגו' ,וכיון ששב בגלותו
נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אֹקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם.
מי השלוח – פרשת ניצבים

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה כו' .הענין שנכתב ברכה וֹקללה .היינו כי גם אצל
הֹקללה נמצא גם ברכה בהסתר .והשבות אל לבבך כו' היינו הדבר הזה שגם בהֹקללה נמצא ברכה כנ"ל ,ושבת
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
בֹקצה השמים ,היינו דבר שהוא אצלך רחוֹק מדעתך שתוכל לתֹקן עוד יותר, ,משם יֹקבלך ה' אלֹקיך ומשם
יֹקחך ,היינו גם שם יתֹקן אותך הש"י ,ומל ה' אלֹקיך את לבבך כו' לאהבה את ה' אלֹקיך כו' היינו החשֹק שהי'
אצלך לדברים אשר אינם טובים בעיני ה' ,יתן ה' את החשֹק הזה ויתֹקן אותו בעת אשר תשיב בתשובה שלימה
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
הנמצא בך יברר אותו ויתן את החשֹק הזה לעשות בו כל מצותיו וחוֹקותיו:
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