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 דברים פרק ל
 

ה  לֶּ ים ָהא ֵ֗ ִ֣ יָך ָכל־ַהְדָבר  אּו ָעלֶֶּ֜ י־ָיב ֹ֨ ִֽ )א( ְוָהָי֩ה כ 
ֶ֑יָך וַ  י ְלָפנֶּ ת  ר ָנַתַ֖ ֶׁ֥ ה ֲאשֶּ ָת֙ ַהְבָרָכ֙ה ְוַהְקָלָלָ֔ ב  ֲהש 

יֲחָךָ֛ ְיֹקָֹוֶֹׁ֥ק  ד  ר ה  ֶׁ֧ ם ֲאשֶּ ָך ְבָכל־ַהּגֹוי ָ֔ ל־ְלָבבֶָּ֔ אֶּ
ָמה: יָך ָשִֽ ַ֖ יָ֙ך  ֱאֹלהֶּ ֙ )ב( ְוַשְבָתָּ֞ ַעד־ְיֹקָֹוָֹ֤ק ֱאֹלהֶּ

ֹום  י ְמַצְּוָךַ֖ ַהיֶ֑ ֶׁ֥ ר־ָאנ כ  ל ֲאשֶּ ֹו ְככ ָ֛ לָ֔ ְוָשַמְעָתִ֣ ְבֹק 
ָך ִֽ יָך ְבָכל־ְלָבְבָךַ֖ ּוְבָכל־ ַנְפשֶּ ה ּוָבנֶָּ֔ ב  :ַאָתִ֣ )ג( ְוָשֹ֨

ְצָ֙ך  בֶּ ב ְוֹק  ָך ְוָשֵ֗ ֶ֑ ֲחמֶּ ת־ְשבּוְתָךַ֖ ְור  יָך אֶּ ָ֛ ְיֹקָֹוֶֹׁ֧ק ֱאֹלהֶּ
יָך  ַ֖ יְצָךָ֛ ְיֹקָֹוֶֹׁ֥ק ֱאֹלהֶּ ִֽ ר ֱהפ  ֶׁ֧ ים ֲאשֶּ ַעמ ָ֔ ָכל־ָהִ֣ מ 

ָמה: ם  ָשִֽ י  ה ַהָשָמֶ֑ ִ֣ ְֹקצ  ַדֲחָךַ֖ ב  ִֽ ֶׁ֥ה נ  ְהיֶּ ם־י  )ד( א 
ם ָשַ֖ יָך ּומ  ְצָ֙ך ְיֹקָֹוִֹ֣ק ֱאֹלהֶָּ֔ ם ְיַֹקבֶּ ָשֵ֗ ָך: מ  ִֽ ָקחֶּ   י 

ר־ ץ ֲאשֶּ רֶּ ל־ָהָאָ֛ יָך אֶּ יֲאָךָּ֞ ְיֹקָֹוִֹ֣ק ֱאֹלהֵֶּ֗ ִֽ ֱהב  )ה( וֶּ
ְרְבָךַ֖  ְבָךֶׁ֥ ְוה  ִֽ יט  ּה ְוה  ְשָתֶ֑ יר  ִֽ יָך ו  ַ֖ ּו ֲאב תֶּ ָיְרשֶׁ֥

יָך: ִֽ ֲאב תֶּ ת־ְלָבְבָךַ֖  מ  יָך אֶּ ָ֛ ל ְיֹקָֹוֶֹׁ֧ק ֱאֹלהֶּ )ו( ּוָמֹ֨
יָך  ָ֛ ת־ְיֹקָֹוֶֹׁ֧ק ֱאֹלהֶּ ה אֶּ ָך ְלַאֲהָבָּ֞ ֶ֑ ב ַזְרעֶּ ת־ְלַבִ֣ ְואֶּ

ִֽיָך:ְבכָ  ַען ַחיֶּ )ז( ְוָנַת֙ן  ל־ְלָבְבָךֶׁ֥ ּוְבָכל־ַנְפְשָךַ֖ ְלַמֶׁ֥
יָך  ֶׁ֥ ְיבֶּ ה ַעל־א  לֶּ ֶ֑ ֹות ָהא  ת ָכל־ָהָאלַ֖ ֶׁ֥ יָך א  ְיֹקָֹוִֹ֣ק ֱאֹלהֶָּ֔

ּוָך: ר ְרָדפִֽ ֶׁ֥ יָך ֲאשֶּ ַ֖ ְנאֶּ ּוב  ְוַעל־ש  ה ָתשָ֔ )ח( ְוַאָתִ֣
יו ְצֹוָתָ֔ ת־ָכל־מ  יָת֙ אֶּ ֹול ְיֹקָֹוֶֹ֑ק ְוָעש ֹ֨  ְוָשַמְעָתַ֖ ְבֹקִ֣

ֹום: י ְמַצְּוָךַ֖ ַהיִֽ ֶׁ֥ ר ָאנ כ  ָ֛ יְרָ֩ך ְיֹקָֹוֹֹ֨ק  ֲאשֶּ ִֽ  )ט( ְוהֹות 

 רמב"ן 
 

 - והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה)א( 
כבר הזכרתי )ויֹקרא כו טז( כי הפרשה הזאת 
עתידה, כי כל עניניה לא היו ולא נבראו, אבל 

ושבת עד ה' )ב( וטעם  הם עתידין להיות:
אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך 

שתשוב אל ה' בכל לבבך  -היום אתה ובניך 
ך ותֹקבל עליך ועל בניך לדורותם ובכל נפש

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 

יך, כענין ואתה צוית )בראשית מה יט(, ולבנ
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:

 

י  ֶׁ֧ ְפר  ְטְנָךֶ֜ ּוב  י ב  ֹ֨ ְפר  ָך ב  ה ָידֵֶּ֗ ִ֣ ל׀ ַמֲעש  יָך ְבכ ִ֣ ּוש ֱאֹלהֶֶּ֜ ּוב ְיֹקָֹוֵֹ֗ק ָלשָ֤ י׀ ָישִ֣ ִ֣ ה כ  ָבֶ֑ י ַאְדָמְתָךַ֖ ְלט  ֶׁ֥ ְפר  ְמְתָךָ֛ ּוב  ְבהֶּ
ש ַעל־אֲ  ר־ָשַ֖ ֹוב ַכֲאשֶּ יָ֙ך ְלטָ֔ יָך:ָעלֶֹּ֨ ִֽ יו  ב תֶּ ָתָ֔ ְצֹוָתי֙ו ְוֻחק  ר מ  ְשמ ָ֤ יָך ל  ע ְבֹקֹול֙ ְיֹקָֹוִֹ֣ק ֱאֹלהֶָּ֔ ְשַמֵ֗ י ת  ִ֣ )י( כ 

יָך ְבכָ  ל־ ְיֹקָֹוִֹ֣ק ֱאֹלהֶָּ֔ י ָתשּו֙ב אֶּ ָ֤ ֶ֑ה כ  ה ַהזֶּ ר ַהתֹוָרַ֖ פֶּ ֶׁ֥ ה ְבס  ָך:ַהְכתּוָבָ֕ ִֽ  ל־ְלָבְבָךַ֖ ּוְבָכל־ַנְפשֶּ

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 


