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אב התש'ע

בס"ד

"וזאת התורה" ' -התורה' על פי התורה
לפרשת ואתחנן )ע"פ שעורו של הרב תמיר גרנות(
 .1דברים ד' מ"ד
"וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" .
 .2שמות ,י"ב ,מ"ט
תוֹכ ֶכם.
אַחת יִ ְהיֶה ָל ֶא ְז ָרח וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
תּוֹרה ַ
ָ
 .3ויקרא ,ז' ,ז'
"כחטאת כאשם תורה אחת להם" .
 .4ויקרא ז' ל"ז
"זאת התורה לעולה למחנה ולחטאת ולאשם" .
 .5במדבר ,ה' ,ל'
"ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת".
 .6שמות פרק כ"ד
ֶהיֵה ָשׁם וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ֶאת
ֲלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה ו ְ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ע ֵ
)יב( ַויּ ֶ
ַתּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ְלהוֹר ָֹתם:
ֻלחֹת ָה ֶא ֶבן וְ ה ָ
 .7ויקרא פרק כ"ו
וּבין ְבּנֵי
ָתן ה' ֵבּינוֹ ֵ
ֵא ֶלּה ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים וְ הַתּוֹרֹת ֲא ֶשׁר נ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַהר ִסינַי ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
 .8דברים ,א' ה'
)א',ה(בעבר הירדן....הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור.
תּוֹרה
יקם ְכּכֹל ַה ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ַצ ִדּ ִ
וּמי גּוֹי גָּדוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ֻח ִקּים ִ
)ד',ח'( ִ
ֵיכם ַהיּוֹם:
ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ָשׂם מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)ד',מ"ד( וְ זֹאת ַה ָ
ֹאמרוּ ְל ָך
יוֹרוּך וְ ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֲא ֶשׁר י ְ
ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר
)י"ז,י"א( ַעל ִפּי ַה ָ
וּשׂמֹאל:
ָמין ְ
ֲשׂה לֹא ָתסוּר ִמן ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר י ִַגּידוּ ְל ָך י ִ
ַתּע ֶ
)י"ז,י"ח( וְ ָהיָה ְכ ִשׁ ְבתּוֹ ַעל ִכּ ֵסּא ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ וְ ָכ ַתב לוֹ ֶאת ִמ ְשׁנֵה
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם:
תּוֹרה ַהזֹּאת ַעל ֵס ֶפר ִמ ִלּ ְפנֵי ַהכּ ֲ
ַה ָ
)י"ז,י"ט( וְ ָהיְ ָתה ִעמּוֹ וְ ָק ָרא בוֹ ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו ְל ַמ ַען יִ ְל ַמד ְליִ ְראָה
תּוֹרה ַהזֹּאת וְ ֶאת ַה ֻח ִקּים
ֶאת ה' ֱאל ָֹקיו ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ָה ֵא ֶלּה ַל ֲעשׂ ָֹתם:
תּוֹרה ַהזֹּאת ְבּ ָע ְב ֶר ָך ְל ַמ ַען
יהן ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ֲל ֶ
)כ"ז,ג'( וְ ָכ ַת ְב ָתּ ע ֵ
ָבת ָח ָלב
יך נ ֵֹתן ְל ָך ֶא ֶרץ ז ַ
ֹוק ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ה' ֱאל ֶ
ֲא ֶשׁר ָתּבֹא ֶאל ָה ֶ
יך ָל ְך:
וּד ַבשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ה' ֱאל ֵֹקי ֲאב ֶֹת ָ
ְ
תּוֹרה ַהזֹּאת ַבּ ֵאר
)כ"ז,ח'( וְ ָכ ַת ְב ָתּ ַעל ָה ֲא ָבנִ ים ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
יטב:
ֵה ֵ
תּוֹרה ַהזֹּאת ַלעֲשׂוֹת
ָקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
כ"ז,כ"ו( אָרוּר ֲא ֶשׁר לֹא י ִ
אָמן:
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אוֹתם וְ ַ
ָ
תּוֹרה ַהזֹּאת
)כ"ח,נ"ח( ִאם לֹא ִת ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
נּוֹרא ַהזֶּה ֵאת ה'
תוּבים ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ְליִ ְראָה ֶאת ַה ֵשּׁם ַהנִּ ְכ ָבּד וְ ַה ָ
ַה ְכּ ִ
יך:
ֹוק ָ
ֱאל ֶ
תּוֹרה
)כ"ח,ס"א( גַּם ָכּל ֳח ִלי וְ ָכל ַמ ָכּה ֲא ֶשׁר לֹא ָכתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
יך ַעד ִה ָשּׁ ְמ ָד ְך:
ַע ֵלם ה' ָע ֶל ָ
ַהזֹּאת י ְ

)כ"ט,כ'( וְ ִה ְב ִדּילוֹ ה' ְל ָר ָעה ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּכֹל אָלוֹת ַה ְבּ ִרית
תּוֹרה ַהזֶּה:
וּבה ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
ַה ְכּת ָ
עוֹלם
וּל ָבנֵינוּ ַעד ָ
)כ"ט,כ"ח( ַהנִּ ְס ָתּרֹת ַל ה' ֱאל ֵֹקינוּ וְ ַהנִּ ְגלֹת ָלנוּ ְ
תּוֹרה ַהזֹּאת:
ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו
יך ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
ֹוק ָ
)ל',י'( ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל ה' ֱאל ֶ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך
ֹוק ָ
תּוֹרה ַהזֶּה ִכּי ָתשׁוּב ֶאל ה' ֱאל ֶ
תוּבה ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
ַה ְכּ ָ
ַפ ֶשׁ ָך:
וּב ָכל נ ְ
ְ
ֹהנִ ים ְבּנֵי
תּוֹרה ַהזֹּאת וַיִּ ְתּנָהּ ֶאל ַהכּ ֲ
)ל"א,ט'( וַיִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָ
ֵלוִ י ַהנּ ְֹשׂ ִאים ֶאת ֲארוֹן ְבּ ִרית ה' וְ ֶאל ָכּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יך ַבּ ָמּקוֹם
ֹוק ָ
)ל"א,י"א( ְבּבוֹא ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵל ָראוֹת ֶאת ְפּנֵי ה' ֱאל ֶ
ֵיהם:
אָזנ ֶ
תּוֹרה ַהזֹּאת ֶנגֶד ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ְ
ֲא ֶשׁר יִ ְב ָחר ִתּ ְק ָרא ֶאת ַה ָ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר
ָשׁים וְ ַה ַטּף וְ ג ְ
ָשׁים וְ ַהנּ ִ
)ל"א,י"ב( ַה ְק ֵהל ֶאת ָה ָעם ָה ֲאנ ִ
יכם וְ ָשׁ ְמרוּ
ֹוק ֶ
ָראוּ ֶאת ה' ֱאל ֵ
וּל ַמ ַען יִ ְל ְמדוּ וְ י ְ
יך ְל ַמ ַען יִ ְשׁ ְמעוּ ְ
ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
תּוֹרה ַהזֹּאת:
ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
תּוֹרה ַהזֹּאת ַעל
)ל"א,כ"ד( וַיְ ִהי ְכּ ַכלּוֹת מ ֶֹשׁה ִל ְכתֹּב ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ֵס ֶפר ַעד ֻתּ ָמּם:
תּוֹרה ַהזֶּה וְ ַשׂ ְמ ֶתּם אֹתוֹ ִמ ַצּד ֲארוֹן
)ל"א,כ"ו( ָלק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר ַה ָ
יכם וְ ָהיָה ָשׁם ְבּ ָך ְל ֵעד:
ְבּ ִרית ה' ֱאל ֵֹק ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ִשׂימוּ ְל ַב ְב ֶכם ְל ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי
)ל"ב,מ"ו( ַויּ ֶ
ֵיכם ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל
ֵמ ִעיד ָבּ ֶכם ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ְתּ ַצוֻּם ֶאת ְבּנ ֶ
תּוֹרה ַהזֹּאת:
ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
מוֹר ָשׁה ְק ִה ַלּת ַי ֲעקֹב:
תּוֹרה ִצוָּה ָלנוּ מ ֶֹשׁה ָ
)ל"ג,ד'( ָ
 .9דברים ד'
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ָשׂם מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)מד( וְ זֹאת ַה ָ
)מה( ֵא ֶלּה ָה ֵעדֹת וְ ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי
ַר ֵדּן...
אתם ִמ ִמּ ְצ ָריִ םְ :בּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵצ ָ
 .10פרק כ"ז פסוק כ"ו
אָמר
אוֹתם וְ ַ
תּוֹרה ַהזֹּאת ַלעֲשׂוֹת ָ
ָקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
אָרוּר ֲא ֶשׁר לֹא י ִ
אָמן:
ָכּל ָה ָעם ֵ
 .11דברים פרק כ"ו
ישׁת ְשׁנַת
בוּאָת ָך ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִל ִ
ְ
)יב( ִכּי ְת ַכ ֶלּה ַל ְע ֵשׂר ֶאת ָכּל ַמ ְע ַשׂר ְתּ
יך וְ ָשׂ ֵבעוּ:
אָכלוּ ִב ְשׁ ָע ֶר ָ
אַל ָמנָה וְ ְ
ָת ָתּה ַל ֵלּוִ י ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
ֲשׂר וְ נ ַ
ַה ַמּע ֵ
יך ִבּ ַע ְר ִתּי ַהקּ ֶֹדשׁ ִמן ַה ַבּיִ ת וְ גַם נְ ַת ִתּיו
ֹוק ָ
אָמ ְר ָתּ ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֶ
)יג( וְ ַ
יתנִ י לֹא ָע ַב ְר ִתּי
ָת ָך ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
אַל ָמנָה ְכּ ָכל ִמ ְצו ְ
ַל ֵלּוִ י וְ ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
יך וְ לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּי:
וֹת ָ
ִמ ִמּ ְצ ֶ
יך ְמ ַצוְּ ָך ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה וְ ֶאת
ֹוק ָ
)טז( ַהיּוֹם ַהזֶּה ה' ֱאל ֶ
ַפ ֶשׁ ָך:
וּב ָכל נ ְ
אוֹתם ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ית ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ וְ ָע ִשׂ ָ
)יז( ֶאת ה' ֶה ֱא ַמ ְר ָתּ ַהיּוֹם ִל ְהיוֹת ְל ָך ֵלאל ִֹקים וְ ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו וְ ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקֹלוֹ:
וֹתיו ִ
וּמ ְצ ָ
וְ ִל ְשׁמֹר ֻח ָקּיו ִ
ֻלּה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך
יר ָך ַהיּוֹם ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם ְסג ָ
)יח( וַה' ֶה ֱא ִמ ְ
וֹתיו:
וְ ִל ְשׁמֹר ָכּל ִמ ְצ ָ
וּל ֵשׁם
וּל ִת ְתּ ָך ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִל ְת ִה ָלּה ְ
)יט( ְ
יך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר:
ֹוק ָ
אָרת וְ ִל ְהי ְֹת ָך ַעם ָקדֹשׁ ַלה' ֱאל ֶ
וּל ִת ְפ ֶ
ְ
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 .12דברים פרק כ"ט
)כ( וְ ִה ְב ִדּילוֹ ה' ְל ָר ָעה ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּכֹל אָלוֹת ַה ְבּ ִרית
תּוֹרה ַהזֶּה:
תוּבה ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
ַה ְכּ ָ
 .13דברים פרק ה'
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
)א( וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
וּל ַמ ְד ֶתּם
ֵיכם ַהיּוֹם ְ
אָזנ ֶ
ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי דּ ֵֹבר ְבּ ְ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַל ֲעשׂ ָֹתם:
א ָֹתם ְ
)ב( ה' ֱאל ֵֹקינוּ ָכּ ַרת ִע ָמּנוּ ְבּ ִרית ְבּח ֵֹרב:
יך:
ֹוק ָ
)יב( ָשׁמוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱאל ֶ
ֲך ֵעד ָשׁוְ א:
)טז( לֹא ִתּ ְר ָצח וְ לֹא ִתּנְ אָף וְ לֹא ִתּ ְגנֹב וְ לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ֹאכ ֵלנוּ ָה ֵאשׁ ַה ְגּד ָֹלה ַהזֹּאת ִאם י ְֹס ִפים
)כא( וְ ַע ָתּה ָל ָמּה נָמוּת ִכּי ת ְ
ָמ ְתנוּ) :כב( ִכּי ִמי ָכל ָבּ ָשׂר
ַחנוּ ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת קוֹל ה' ֱאל ֵֹקינוּ עוֹד ו ָ
ֲאנ ְ
ֶחי) :כג(
תּוֹך ָה ֵאשׁ ָכּמֹנוּ ַויּ ִ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע קוֹל ֱאל ִֹקים ַחיִּ ים ְמ ַד ֵבּר ִמ ְ
אַתּ ְתּ ַד ֵבּר ֵא ֵלינוּ
ֹאמר ה' ֱאל ֵֹקינוּ וְ ְ
וּשׁ ָמע ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר י ַ
אַתּה ֲ
ְק ַרב ָ
יך וְ ָשׁ ַמ ְענוּ וְ ָע ִשׂינוּ) :כד( וַיִּ ְשׁ ַמע
ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ה' ֱאל ֵֹקינוּ ֵא ֶל ָ
ֹאמר ה' ֵא ַלי ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת קוֹל
יכם ְבּ ַד ֶבּ ְר ֶכם ֵא ָלי ַויּ ֶ
ה' ֶאת קוֹל ִדּ ְב ֵר ֶ
יטיבוּ ָכּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּרוּ) ...כו( ֵל ְך
יך ֵה ִ
ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ ֵא ֶל ָ
אַתּה פֹּה ֲעמֹד ִע ָמּ ִדי
יכם) :כז( וְ ָ
אָה ֵל ֶ
ֱאמֹר ָל ֶהם שׁוּבוּ ָל ֶכם ְל ֳ
יך ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה וְ ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ְתּ ַל ְמּ ֵדם
ַא ַד ְבּ ָרה ֵא ֶל ָ
וֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ָל ֶהם ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
וְ ָעשׂוּ ָב ֶ
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)א( וְ זֹאת ַה ִמּ ְצוָה ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה' ֱאל ֵֹק ֶ
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ְל ַל ֵמּד ֶא ְת ֶכם ַלעֲשׂוֹת ָבּ ֶ
וֹתיו
וּמ ְצ ָ
יך ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ֻחקּ ָֹתיו ִ
ֹוק ָ
ירא ֶאת ה' ֱאל ֶ
)ב( ְל ַמ ַען ִתּ ָ
ַא ִרכֻן
וּל ַמ ַען י ֲ
ֶיך ְ
וּבן ִבּנְ ָך כֹּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
וּבנְ ָך ֶ
אַתּה ִ
ֶך ָ
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ָ
יך:
ָמ ָ
יֶ
ַא ֶשׁר ִתּ ְרבּוּן
יטב ְל ָך ו ֲ
)ג( וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת ֲא ֶשׁר יִ ַ
וּד ָבשׁ:
ָבת ָח ָלב ְ
יך ָל ְך ֶא ֶרץ ז ַ
ְמאֹד ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ה' ֱאל ֵֹקי ֲאב ֶֹת ָ
)ד( ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ יְ הֹוָה ֶא ָחד:
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך:
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
אָה ְב ָתּ ֵאת יְ הֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
)ה( וְ ַ
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יך ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה וְ ַה ֻח ִקּים
ַא ַד ְבּ ָרה ֵא ֶל ָ
אַתּה פֹּה ֲעמֹד ִע ָמּ ִדי ו ֲ
וְ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ָל ֶהם
וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ְתּ ַל ְמּ ֵדם וְ ָעשׂוּ ָב ֶ
ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
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ֹוק ֶ
)א( וְ זֹאת ַה ִמּ ְצוָה ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה' ֱאל ֵ
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ְל ַל ֵמּד ֶא ְת ֶכם ַלעֲשׂוֹת ָבּ ֶ
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וּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶה ָלּנוּ ִכּי נִ ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת
)ו',כ"ה( ְ
ֹוקינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּנוּ:
ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵ
)ז',י"א( וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת ַה ִמּ ְצוָה וְ ֶאת ַה ֻח ִקּים וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר
ֲשׂוֹתם:
אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַלע ָ
)ח',א'( ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַלעֲשׂוֹת ְל ַמ ַען
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה'
יר ְשׁ ֶתּם ֶאת ָה ֶ
אתם וִ ִ
וּב ֶ
יתם ָ
וּר ִב ֶ
ִתּ ְחיוּן ְ
יכם:
ַל ֲאב ֵֹת ֶ
)י"א,כ"ב( ִכּי ִאם ָשׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי
יכם ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו
ֹוק ֶ
ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַל ֲעשׂ ָֹתהּ ְלאַ ֲה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵ
וּל ָד ְב ָקה בוֹ:
ְ
יך ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת
ֹוק ָ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל ה' ֱאל ֶ
)ט"ו,ה'( ַרק ִאם ָשׁ ַ
ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם:

 .18דברים פרק ל"א פסוק ה'
יתי ֶא ְת ֶכם:
יתם ָל ֶהם ְכּ ָכל ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ֲשׂ ֶ
ֵיכם ַוע ִ
וּנְ ָתנָם ה' ִל ְפנ ֶ
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)ה',כ"ה( ִמי יִ ֵתּן וְ ָהיָה ְל ָב ָבם זֶה ָל ֶהם ְליִ ְראָה א ִֹתי וְ ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל
ֵיהם ְלע ָֹלם:
יטב ָל ֶהם וְ ִל ְבנ ֶ
ָמים ְל ַמ ַען יִ ַ
וֹתי ָכּל ַהיּ ִ
ִמ ְצ ַ
וֹתי ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה
)י"א,י"ג( וְ ָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
וּב ָכל
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
יכם ְ
ֹוק ֶ
אַה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵ
ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם ְל ֲ
ַפ ְשׁ ֶכם:
נְ
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יתם ְק ִ
וֹתי וִ ְהיִ ֶ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
ֲשׂ ֶ
)מ( ְל ַמ ַען ִתּ ְז ְכּרוּ ַוע ִ
יכם:
ֵלאל ֵֹה ֶ
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יתם א ָֹתם:
ֲשׂ ֶ
וֹתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
)ג( ִאם ְבּ ֻחקּ ַֹתי ֵתּ ֵלכוּ וְ ֶאת ִמ ְצ ַ
ַפ ְשׁ ֶכם ְל ִב ְל ִתּי
)טו( וְ ִאם ְבּ ֻחקּ ַֹתי ִתּ ְמאָסוּ וְ ִאם ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְג ַעל נ ְ
יתי:
וֹתי ְל ַה ְפ ְר ֶכם ֶאת ְבּ ִר ִ
עֲשׂוֹת ֶאת ָכּל ִמ ְצ ַ
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)יא( ִכּי ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם לֹא נִ ְפ ֵלאת ִהוא
ֲלה ָלּנוּ
ִמ ְמּ ָך וְ לֹא ְרח ָֹקה ִהוא):יב( לֹא ַב ָשּׁ ַמיִ ם ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיע ֶ
ֲשׂנָּה):יג( וְ לֹא ֵמ ֵע ֶבר ַליָּם
ַשׁ ִמ ֵענוּ א ָֹתהּ וְ ַנע ֶ
ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וְ יִ ָקּ ֶח ָה ָלּנוּ וְ י ְ
ַשׁ ִמ ֵענוּ א ָֹתהּ
ֲבר ָלנוּ ֶאל ֵע ֶבר ַהיָּם וְ יִ ָקּ ֶח ָה ָלּנוּ וְ י ְ
ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיע ָ
וּב ְל ָב ְב ָך ַל ֲעשֹׂתוֹ:
יך ִ
יך ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ְבּ ִפ ָ
ֲשׂנָּה):יד( ִכּי ָקרוֹב ֵא ֶל ָ
וְ ַנע ֶ
ֶיך ַהיּוֹם ֶאת ַה ַחיִּ ים וְ ֶאת ַהטּוֹב וְ ֶאת ַה ָמּוֶת
ָת ִתּי ְל ָפנ ָ
)טו( ְר ֵאה נ ַ
יך
לוֹק ָ
אַה ָבה ֶאת ה' ֱא ֶ
וְ ֶאת ָה ָרע):טז( ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְל ֲ
ית
ית וְ ָר ִב ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו וְ ָחיִ ָ
וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו ִ
ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ):יז( וְ ִאם
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
יך ָבּ ֶ
לוֹק ָ
וּב ַר ְכ ָך ה' ֱא ֶ
ֵ
ית ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
יִ ְפ ֶנה ְל ָב ְב ָך וְ לֹא ִת ְשׁ ָמע וְ נִ ַדּ ְח ָתּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
ֹאבדוּן לֹא ַת ֲא ִריכֻן
ַד ִתּי ָל ֶכם ַהיּוֹם ִכּי אָבֹד תּ ֵ
ֲב ְד ָתּם):יח( ִהגּ ְ
ַוע ַ
ַר ֵדּן ָלבֹא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
אַתּה ע ֵֹבר ֶאת ַהיּ ְ
ָמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָ
יִ
אָרץ ַה ַחיִּ ים וְ ַה ָמּוֶת
)יט( ַה ִעיד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּוֹם ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
אַתּה
וּב ַח ְר ָתּ ַבּ ַחיִּ ים ְל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה ָ
ֶיך ַה ְבּ ָר ָכה וְ ַה ְקּ ָל ָלה ָ
ָת ִתּי ְל ָפנ ָ
נַ
וּל ָד ְב ָקה בוֹ ִכּי
יך ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקֹלוֹ ְ
לוֹק ָ
אַה ָבה ֶאת ה' ֱא ֶ
ַר ֶע ָך):כ( ְל ֲ
וְ ז ְ
יך
יך ָל ֶשׁ ֶבת ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאב ֶֹת ָ
ָמ ָ
ֶיך וְ א ֶֹר ְך י ֶ
הוּא ַחיּ ָ
וּל ַי ֲעקֹב ָל ֵתת ָל ֶהם:
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
ְל ְ
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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" )ל' ,א'( "ושבת עד ה' אלוקיך" )שם ,ב'( מצווה שיצוה
אותנו לעשות כן ,ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי
עתיד הדבר להיות כן .והטעם ,לאמר כי אם יהיה נדחך בקצה
השמים ואתה ביד העמים תוכל לשוב אל ה' ולעשות ככל אשר
אנכי מצוך היום ,כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך ,אבל קרוב
אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום:
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)י'א,כב( ִכּי ִאם ָשׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי
יכם ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל
אַה ָבה ֶאת יְ הֹוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֲשׂתהּ ְל ֲ
ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַלע ָ
וּל ָד ְב ָקה בוֹ:
ְדּ ָר ָכיו ְ
ֲשׂתהּ ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך
)י'ט,ט( ִכּי ִת ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ַלע ָ
ָמים..
יך וְ ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ָכּל ַהיּ ִ
אַה ָבה ֶאת יְ הֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַהיּוֹם ְל ֲ

