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פרשת נצבים תשע"ט
הערות על התשובה

דברים פרק ל

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:

(א) וְ הָ יָה֩ ִֽכי־י ָֹ֨באּו עָ ֶֶּ֜ליָך כָל־הַ ְדבָ ִ֣רים הָ ֵ֗אלֶּה
הַ בְ ָר ָכ ֙ה וְ הַ ְק ָל ָָ֔לה אֲ ֶּ ֶׁ֥שר נ ַ ַָ֖תתי ְלפָ נֶּ ֶ֑יָך ַוהֲ שב ָ ֙ת
ֹקֹוֶֹׁ֥ק
ּגֹוים אֲ ֶּ ֶׁ֧שר הדיחֲ ָךָ֛ יְ ָ
ֶּאל־ ְלבָ ָ֔ ֶּבָך בְ כָל־הַ ָ֔
ֹלה֙י ָ֙ך
ֹקֹוָֹ֤ק אֱ ֶּ
ֹלהיָך ָ ִֽשמָ ה( :ב) וְ שַ ְב ָּ֞ ָת עַ ד־יְ ָ
אֱ ֶּ ַ֖
ר־אנ ֶׁ֥כי ְמצַ ּוְ ָךַ֖ הַ יֶ֑ ֹום
וְ שָ מַ עְ ָ ִ֣ת בְ ֹק ָ֔לֹו כְ ָ֛כל אֲ ֶּש ָ
ַא ָ ִ֣תה ּובָ ָ֔ ֶּניָך בְ כָל־ ְלבָ בְ ָךַ֖ ּובְ כָל־ נַפְ ֶּ ִֽשָך( :ג) וְ ֹ֨ ָשב
בּותָךַ֖ וְ רחֲ ֶּ ֶ֑מָך וְ ֵ֗ ָשב וְ ֹקבֶּ ְצ ָ֙ך
ת־ש ְ
ֹלהיָך ֶּא ְ
ְיֹקֹוָ ֶֹׁ֧ק אֱ ֶּ ָ֛
ֹלהיָך
ֹקֹוֶֹׁ֥ק אֱ ֶּ ַ֖
ָל־העַ ָ֔מים אֲ ֶּ ֶׁ֧שר הֱ ִֽפיצְ ָךָ֛ יְ ָ
מכ ָ ִ֣
ָ ִֽשמָ ה( :ד) אם־י ְהיֶּ ֶׁ֥ה נ ִַֽדחֲ ָךַ֖ ב ְֹק ִ֣צה הַ שָ ָ ֶ֑מים
ֹלהיָך ּומ ָ ַ֖שם י ָק ֶּ ִֽחָך:
ֹקֹוִֹ֣ק אֱ ָ֔ ֶּ
מ ֵ֗ ָשם י ְַֹקבֶּ צְ ָ֙ך יְ ָ
ֹלהיָך ֶּאל־הָ ָ ָ֛א ֶּרץ אֲ שֶּ ר־
(ה) ֶּוהֱ ִֽביאֲ ָָּ֞ך ְיֹקֹוָ ִֹ֣ק אֱ ֵ֗ ֶּ
יטבְ ָךֶׁ֥ וְ ה ְרבְ ָךַ֖
י ְָר ֶׁ֥שּו אֲ ב ֶּ ַ֖תיָך ִֽויר ְש ָ ֶ֑תּה וְ ה ִֽ
ֹלהיָך ֶּאת־ ְלבָ בְ ָךַ֖
ֹקֹוֶֹׁ֧ק אֱ ֶּ ָ֛
ּומל יְ ָ
מאֲ ב ֶּ ִֽתיָך( :ו) ֹ֨ ָ
ֹלהיָך
וְ ֶּאת־ ְל ַבִ֣ב ַז ְר ֶּעֶָ֑ך ל ְַאהֲ ָּ֞ ָבה ֶּאת־ ְיֹקֹוָ ֶֹׁ֧ק אֱ ֶּ ָ֛
ְמעַ ן חַ יֶּ ִֽיָך( :ז) וְ נ ַָתן֙
בְ ָכל־ ְלבָ בְ ָךֶׁ֥ ּובְ כָל־נַפְ ְשָךַ֖ ל ַ ֶׁ֥
ֹלהיָך ֶׁ֥את כָל־הָ ָאלַ֖ ֹות הָ ֶ֑א ֶּלה עַ ל־א ְי ֶּ ֶׁ֥ביָך
ְיֹקֹוָ ִֹ֣ק אֱ ָ֔ ֶּ
וְ עַ ל־שנְ ֶּ ַ֖איָך אֲ ֶּ ֶׁ֥שר ְרדָ פִֽ ּוָך( :ח) וְ ַא ָ ִ֣תה ָת ָ֔שּוב
ֹותיו
ית ֶּאת־כָל־מ ְצ ָ֔ ָ
ֹקֹוֶֹ֑ק וְ עָ ֹ֨ש ָ ֙
וְ שָ מַ עְ ָ ַ֖ת בְ ִֹ֣קֹול יְ ָ
הֹות ְירָך֩ ְיֹק ָֹוֹֹ֨ק
אֲ ֶּ ָ֛שר ָאנ ֶׁ֥כי ְמצַ ּוְ ָךַ֖ ַהיִֽ ֹום( :ט) וְ ִֽ
ֲשה י ֵ֗ ֶָּדָך בפְ ֹ֨רי ב ְט ְנ ֶָ֜ך ּובפְ ֶׁ֧רי בְ הֶּ ְמ ְתָךָ֛ ּובפְ ֶׁ֥רי ַא ְדמָ ְתָךַ֖ לְט ָבֶ֑ה ִ֣כי׀ י ִָ֣שּוב ְיֹק ָֹוֵֹ֗ק ל ָָ֤שּוש
ֹלהיָך בְ ִ֣כל׀ מַ ע ִ֣
אֱ ֶ֜ ֶּ
ֹותיו֙ וְ חֻ ק ָ֔ ָתיו
ֹלהיָך ל ְש ָ֤מר מ ְצ ָ
ר־שש עַ ל־אֲ ב ֶּ ִֽתיָך( :י) ִ֣כי ת ְש ֵ֗ ַמע בְ ֹקֹול֙ ְיֹקֹוָ ִֹ֣ק אֱ ָ֔ ֶּ
עָ ֶֹּ֨לי ָ֙ך ְל ָ֔טֹוב ַכאֲ שֶּ ָ ַ֖
ֹלהיָך בְ ָכל־ ְלבָ בְ ָךַ֖ ּובְ כָל־נַפְ ֶּ ִֽשָך:
ֹקֹוִֹ֣ק אֱ ָ֔ ֶּ
תֹורה הַ זֶּ ֶ֑ה ָ֤כי ָתשּו ֙ב ֶּאל־ יְ ָ
תּובה בְ ֶׁ֥ספֶּר הַ ָ ַ֖
הַ כְ ָ֕ ָ
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