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 ד'התשע לולא                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 בין ברית ערבות סיני לברית סיני 
   (תמיר גרנות)על פי שיעור של הרב  תבוא-כיפרשת ל

 

 דברים כ"ח, סט:  .1
ר  ה ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶּ ת ְבֵני ֵאלֶּ ה ִלְכֹרת אֶּ ת ֹמשֶּ ה ה' אֶּ ִצוָּ

ֵאל  בִיְשרָּ ץ מֹואָּ רֶּ ר ְבאֶּ ם , ִמְלַבד ַהְבִרית ֲאשֶּ ַרת ִאתָּ  .ְבֹחֵרבכָּ

 ח:-שמות כ"ד, ז .2
ר  ם ַויֹאְמרו ֹכל ֲאשֶּ עָּ ְזֵני הָּ א ְבאָּ ר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ ַוִיַקח ֵספֶּ

ע: ַוִיַקח ֹמשֶּ  ה ְוִנְשמָּ ר ה' ַנֲעשֶּ ם ַוִיְזֹרק ַעל ִדבֶּ ת ַהדָּ ה אֶּ
ל  ם ַעל כָּ כֶּ ַרת ה' ִעמָּ ר כָּ ר ִהֵנה ַדם ַהְבִרית ֲאשֶּ ם ַויֹאמֶּ עָּ הָּ

ה.  ֵאלֶּ ִרים הָּ    ַהְדבָּ

  :י"ג-ויקרא כ"ו ג .3
ם:  ם ֹאתָּ ת ִמְצֹוַתי ִתְשְמרו ַוֲעִשיתֶּ ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכו ְואֶּ

ְת  ם ְונָּ ם ְבִעתָּ ַתִתי ִגְשֵמיכֶּ ה ִיֵתן ְונָּ דֶּ ּה ְוֵעץ ַהשָּ ץ ְיבולָּ רֶּ אָּ ה הָּ נָּ
ַרע  ת זָּ ִציר ַיִשיג אֶּ ִציר ובָּ ת בָּ ם ַדִיש אֶּ כֶּ ִפְריֹו: ְוִהִשיג לָּ
ַתִתי  ם: ְונָּ ַטח ְבַאְרְצכֶּ בֶּ ם לָּ שַבע ִויַשְבתֶּ ם לָּ ם ַלְחְמכֶּ ַוֲאַכְלתֶּ

ם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְשַבִת  ץ וְשַכְבתֶּ רֶּ אָּ לֹום בָּ ה ִמן שָּ עָּ י ַחיָּה רָּ
ם  ת ֹאְיֵביכֶּ ם אֶּ ם: וְרַדְפתֶּ ב לֹא ַתֲעֹבר ְבַאְרְצכֶּ רֶּ ץ ְוחֶּ רֶּ אָּ הָּ
ם  ה ִמכֶּ ה וֵמאָּ ה ֵמאָּ ם ֲחִמשָּ ְדפו ִמכֶּ ב: ְורָּ רֶּ חָּ ם לֶּ ְפלו ִלְפֵניכֶּ ְונָּ
ם  ִניִתי ֲאֵליכֶּ ב: ופָּ רֶּ חָּ ם לֶּ ם ִלְפֵניכֶּ ְפלו ֹאְיֵביכֶּ ה ִיְרֹדפו ְונָּ בָּ ְרבָּ

ת ְבִריִתי ְוִהְפֵר  ם ַוֲהִקיֹמִתי אֶּ ְתכֶּ ם ְוִהְרֵביִתי אֶּ ְתכֶּ יִתי אֶּ
ש תֹוִציאו:  דָּ ן ִמְפֵני חָּ ן ְויָּשָּ ן נֹושָּ ם יָּשָּ ם: ַוֲאַכְלתֶּ ִאְתכֶּ
ם:  ְתכֶּ ם ְולֹא ִתְגַעל ַנְפִשי אֶּ ִני ְבתֹוֲככֶּ ַתִתי ִמְשכָּ ְונָּ

ם ֵלא כֶּ ִייִתי לָּ ם ְוהָּ ם ִתְהיו ל-ְוִהְתַהַלְכִתי ְבתֹוֲככֶּ ֹוִהים ְוַאתֶּ
ם: ֲאִני ה' א   ץ -ִלי ְלעָּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ ר הֹוֵצאִתי אֶּ ם ֲאשֶּ לֹוֵהיכֶּ

אֹוֵלְך  ם וָּ ְשֹבר ֹמֹטת ֻעְלכֶּ אֶּ ִדים וָּ ם ֲעבָּ הֶּ ִמְצַרִים ִמְהֹית לָּ
ם קֹוֲמִמיות. ְתכֶּ  אֶּ

 :י"ד-א דברים כ"ח .4
יָּה ִאם א מֹוַע ִתְשַמע ְבקֹול -ְוהָּ ֹל ה'שָּ ְשֹמר ַלֲעשֹות יָך לִ קֶּ א 

ת ל-אֶּ ֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום ִמְצו-כָּ ר אָּ יו ֲאשֶּ ְנָך ֹתָּ ֹל ה'וְנתָּ יָך קֶּ א 

ל ְליֹון ַעל כָּ ץ-עֶּ רֶּ אָּ ל ב.  ּגֹוֵיי הָּ יָך כָּ לֶּ או עָּ ה -ובָּ ֵאלֶּ כֹות הָּ ַהְברָּ

ֹל ה'ִכי ִתְשַמע ְבקֹול   ְוִהִשיגָֻך ִעיר  ג  .יָךקֶּ א  ה בָּ רוְך ַאתָּ בָּ

הובָּ  דֶּ ה ַבשָּ רוְך ְפִרי ד  .רוְך ַאתָּ ְתָך וְפִרי -בָּ ִבְטְנָך וְפִרי ַאְדמָּ

ָך יָך ְוַעְשְתרֹות צֹאנֶּ פֶּ ָך ְשַגר ֲאלָּ ְמתֶּ רוְך ַטְנֲאָך  ה  .ְבהֶּ בָּ

ָך ָך ו  .וִמְשַאְרתֶּ ה ְבֵצאתֶּ רוְך ַאתָּ ָך ובָּ ה ְבֹבאֶּ רוְך ַאתָּ ִיֵתן  ז  .בָּ

ת ה' יָך-אֶּ יָך ֹאְיבֶּ נֶּ ִפים ְלפָּ יָך ִנּגָּ לֶּ ִמים עָּ ד   ַהקָּ חָּ ְך אֶּ רֶּ ְבדֶּ

יָך נֶּ ִכים יָּנוסו ְלפָּ ה ְדרָּ יָך וְבִשְבעָּ ִאְתָך  ה'ְיַצו  ח  .ֵיְצאו ֵאלֶּ
ת ץ -אֶּ רֶּ אָּ ָך וֵבַרְכָך בָּ דֶּ יָך וְבֹכל ִמְשַלח יָּ מֶּ ה ַבֲאסָּ כָּ ַהְברָּ

ר ֹל ה'-ֲאשֶּ ְךקֶּ א  דֹוש ְיִקיְמָך ְיהוָּ  ט.  יָך ֹנֵתן לָּ ה לֹו ְלַעם קָּ

ר ִנְשַבע ְך-ַכֲאשֶּ ת ִכי  לָּ ֹל ה'ֹת ִמְצו-ִתְשֹמר אֶּ ַלְכתָּ קֶּ א  יָך ְוהָּ

יו כָּ ל י.  ִבְדרָּ או כָּ ץ ִכי ֵשם -ְורָּ רֶּ אָּ יָך  ה'ַעֵמי הָּ לֶּ א עָּ ִנְקרָּ

ךָּ  ְראו ִממֶּ ה ִבְפִרי ִבְטְנָך וִבְפִרי  ה'ְוהֹוִתְרָך  יא.  ְויָּ ְלטֹובָּ
ה  ר ִנְשַבע ְיהוָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ָך ַעל הָּ תֶּ ְמְתָך וִבְפִרי ַאְדמָּ ְבהֶּ

ְך ת לָּ תֶּ יָך לָּ ת ה'ִיְפַתח  יב  .ַלֲאֹבתֶּ ת-ְלָך אֶּ רֹו ַהּטֹוב אֶּ -אֹוצָּ
ֵתת ְמַטר ַמִים לָּ ל-ַהשָּ ֵרְך ֵאת כָּ ָך-ַאְרְצָך ְבִעתֹו וְלבָּ  ַמֲעֵשה יָּדֶּ

ה ה לֹא ִתְלוֶּ ְנָך  יג.  ְוִהְלִויתָּ ּגֹוִים ַרִבים ְוַאתָּ ְלרֹאש ה' וְנתָּ
ה ּטָּ ה ְולֹא ִתְהיֶּה ְלמָּ ִייתָּ ַרק ְלַמְעלָּ ב ְוהָּ נָּ ִתְשַמע -ִכי  ְולֹא ְלזָּ

ל ֹל ה'ֹת ִמְצו-אֶּ ֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום ִלְשֹמר קֶּ א  ר אָּ יָך ֲאשֶּ

סור ִמכָּ  יד  .ְוַלֲעשֹות ה -לְולֹא תָּ ֹנִכי ְמַצוֶּ ר אָּ ִרים ֲאשֶּ ַהְדבָּ
ִמין וְשמֹאול ם ַהיֹום יָּ ְתכֶּ ֹל  אֶּ ת ַאֲחֵרי א  כֶּ לֶּ ים ֲאֵחִרים ִק לָּ

ם ְבדָּ  .ְלעָּ

 יט: -כ"ו, טזדברים  .5
ה ה' א   ה -ַהיֹום ַהזֶּ ֵאלֶּ ת ַהֻחִקים הָּ יָך ְמַצְוָך ַלֲעשֹות אֶּ לֹוהֶּ

ִשיתָּ  ַמְרתָּ ְועָּ ִטים, ְושָּ ת ַהִמְשפָּ ל  ְואֶּ ְבָך וְבכָּ ל ְלבָּ ם ְבכָּ אֹותָּ
ַמְרתָּ ַהיֹום ִלְהיֹות ְלָך ֵלא א  ת ה' הֶּ ָך: אֶּ ת -ַנְפשֶּ כֶּ לֶּ לֹוִהים ְולָּ

יו ְוִלְשֹמַע ְבֹקלֹו: ַוה'  טָּ יו וִמְשפָּ יו וִמְצֹותָּ יו ְוִלְשֹמר ֻחקָּ כָּ ִבְדרָּ
ר ִדבֶּ  ה ַכֲאשֶּ ִמיְרָך ַהיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגֻלָּ א  ְך הֶּ ר לָּ

ה  שָּ ר עָּ ל ַהּגֹוִים ֲאשֶּ ְליֹון ַעל כָּ יו: וְלִתְתָך עֶּ ל ִמְצֹותָּ ְוִלְשֹמר כָּ
דש ַלה' א   ת ְוִלְהֹיְתָך ַעם קָּ רֶּ ה וְלֵשם וְלִתְפאָּ יָך -ִלְתִהלָּ לֹוהֶּ

ר ִדֵבר.  ַכֲאשֶּ

 לא: -ויקרא כ"ו, ל .6
נֵ  ת ַחמָּ ם ְוִהְכַרִתי אֶּ ֹמֵתיכֶּ ת בָּ ת ְוִהְשַמְדִתי אֶּ ַתִתי אֶּ ם ְונָּ יכֶּ

ת  ַתִתי אֶּ ם: ְונָּ ְתכֶּ ה ַנְפִשי אֶּ ֲעלָּ ם ְוגָּ ם ַעל ִפְגֵרי ִּגלוֵליכֶּ ִפְגֵריכֶּ
ִריַח ְבֵריַח  ם ְולֹא אָּ ת ִמְקְדֵשיכֶּ ה ַוֲהִשמֹוִתי אֶּ ְרבָּ ם חָּ ֵריכֶּ עָּ

ם.  ִניֹחֲחכֶּ
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 מד: -כ"ח, לאדברים  .7
יָך ְולֹא תֹאַכל ִממֶּ  בוַח ְלֵעינֶּ יָך שֹוְרָך טָּ נֶּ זול ִמְלפָּ נו ֲחֹמְרָך ּגָּ

יָך  נֶּ יָך ְוֵאין ְלָך מֹוִשיַע: בָּ ְך צֹאְנָך ְנֻתנֹות ְלֹאְיבֶּ ְולֹא יָּשוב לָּ
ל  ם כָּ לֹות ֲאֵליהֶּ יָך ֹראֹות ְוכָּ יָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעינֶּ וְבֹנתֶּ

ל ְיִגיֲעָך יֹא ְתָך ְוכָּ ָך: ְפִרי ַאְדמָּ ַכל ַעם ַהיֹום ְוֵאין ְלֵאל יָּדֶּ
ל ַהיִָּמים... ַהֵּגר  צוץ כָּ שוק ְורָּ ִייתָּ ַרק עָּ ְעתָּ ְוהָּ דָּ ר לֹא יָּ ֲאשֶּ
ה  ה ֵתֵרד ַמּטָּ ה ְוַאתָּ ְעלָּ ה מָּ יָך ַמְעלָּ לֶּ ה עָּ ר ְבִקְרְבָך ַיֲעלֶּ ֲאשֶּ
ה  נו הוא ִיְהיֶּה ְלרֹאש ְוַאתָּ ה לֹא ַתְלוֶּ ה: הוא ַיְלְוָך ְוַאתָּ ּטָּ מָּ

ב. נָּ  ִתְהיֶּה ְלזָּ

 כ"ח, סח:ברים ד .8
ַמְרִתי ְלָך לֹא  ר אָּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ֳאִניֹות ַבדֶּ ִשיְבָך ה' ִמְצַרִים בָּ ה  וֶּ
ִדים  יָך ַלֲעבָּ ם ְלֹאְיבֶּ ם שָּ ּה ְוִהְתַמַכְרתֶּ ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאתָּ

ה. חֹות ְוֵאין ֹקנֶּ   ְוִלְשפָּ

 :ויקרא כ"ו .9
"והשמותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם 

 . היושבים בה"
זכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את "ו

 "והארץ אזכורבריתי אברהם אזכור 

 : , לג מ"גדברים כ"ח .01
"פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת... הגר 
אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה 

 מטה". 

 : טכ"ח, דברים  .11
 "והלכת בדרכיולוהיך -"כי תשמור את מצוות ה' א

 ברי חז"ל והרמב"ם המפורסמים: ד .12
שיהא שם שמיים מתאהב  -לוהיך -"ואהבת את ה' א

 על ידך".


