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  ע'            אב התש                          ד"בס

  על פי התורה' התורה '-" וזאת התורה"

  )פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע(לפרשת ואתחנן 
  

  ד"מ' דברים ד. 1
  " . אשר שם משה לפני בני ישראלורההתוזאת "
  
  ט"מ, ב"י, שמות. 2

   .ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם
  
  'ז', ז, ויקרא. 3
   ." כחטאת כאשם תורה אחת להם "
  
  ז"ל' ויקרא ז. 4
   ." זאת התורה לעולה למחנה ולחטאת ולאשם "
  
  ' ל', ה, במדבר. 5
   ".ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת"
  
  ד"שמות פרק כ. 6
ֶאת ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ' ַוּיֹאֶמר ה) יב(

  : ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתםַהִּמְצָוה וְ ַּתֹוָרהֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוה
  
  ו"ויקרא פרק כ. 7

ֵּבינֹו ּוֵבין ְּבֵני '  ֲאֶׁשר ָנַתן הַּתֹורֹתֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוה
  :ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיַני ְּבַיד מֶֹׁשה

  
  'ה' א, דברים. 8
  .  הזאת לאמורהתורהאיל משה באר את הו....בעבר הירדן)ה',א(
 ַהּתֹוָרהּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם ְּככֹל ) 'ח,'ד(

  : ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום
  :  ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַהּתֹוָרהְוזֹאת ) ד"מ,'ד(
 ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְלָך ַהּתֹוָרהַעל ִּפי ) א"י,ז"י(

  : ַּתֲעֶׂשה לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל
ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ) ח"י,ז"י(

  : ר ִמִּלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ַהּזֹאת ַעל ֵספֶ ַהּתֹוָרה
ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ) ט"י,ז"י(

 ַהּזֹאת ְוֶאת ַהֻחִּקים ַהּתֹוָרהֱאלָֹקיו ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ' ֶאת ה
  : ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָֹתם

 ַהּזֹאת ְּבָעְבֶרָך ְלַמַען ַהּתֹוָרהל ִּדְבֵרי ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן ֶאת ּכָ ) 'ג,ז"כ(
ֱאלֹוֶקיָך נֵֹתן ְלָך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ' ֲאֶׁשר ָּתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה

  : ֱאלֵֹקי ֲאבֶֹתיָך ָלְך ' ּוְדַבׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
ֵאר  ַהּזֹאת ּבַ ַהּתֹוָרהְוָכַתְבָּת ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ) 'ח,ז"כ(

  : ֵהיֵטב
 ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרהָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי ) ו"כ,ז"כ

  : אֹוָתם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן
ִאם לֹא ִתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ) ח"נ,ח"כ(

' ד ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה ֵאת ה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ְלִיְרָאה ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכּבָ ַהְּכתּוִבים
  : ֱאלֹוֶקיךָ 

 ַהּתֹוָרהַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה ֲאֶׁשר לֹא ָכתּוב ְּבֵסֶפר ) א"ס,ח"כ(
  : ָעֶליָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך ' ַהּזֹאת ַיְעֵלם ה

ְלָרָעה ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ָאלֹות ַהְּבִרית ' ְוִהְבִּדילֹו ה) 'כ,ט"כ(
  :  ַהֶּזהַהּתֹוָרהּוָבה ְּבֵסֶפר ַהְּכת

ֱאלֵֹקינּו ְוַהִּנְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ' ַהִּנְסָּתרֹת ַל ה) ח"כ,ט"כ(
  :  ַהּזֹאתַהּתֹוָרהַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 

ֱאלֹוֶקיָך ִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ' ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה) 'י,'ל(
ֱאלֹוֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ' ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכי ָתׁשּוב ֶאל הַהְּכתּוָבה ְּב 
  : ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ 

 ַהּזֹאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַהּתֹוָרהַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ) 'ט,א"ל(
  : ְוֶאל ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל' ֵלִוי ַהּנְֹׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה

ֱאלֹוֶקיָך ַּבָּמקֹום ' ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ה) א"י,א"ל(
  :  ַהּזֹאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהםַהּתֹוָרהֲאֶׁשר ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת 

ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ) ב"י,א"ל(
ֱאלֹוֵקיֶכם ְוָׁשְמרּו ' ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת הִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען 

  :  ַהּזֹאתַהּתֹוָרהַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 
 ַהּזֹאת ַעל ַהּתֹוָרהַוְיִהי ְּכַכּלֹות מֶֹׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ִּדְבֵרי ) ד"כ,א"ל(

  : ֵסֶפר ַעד ֻּתָּמם
ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד ֲארֹון  ַהּתֹוָרהָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ) ו"כ,א"ל(

  : ֱאלֵֹקיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך ְלֵעד' ְּבִרית ה
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) ו"מ,ב"ל(

ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְּתַצֻּום ֶאת ְּבֵניֶכם ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
  :  ַהּזֹאתַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי

  :  ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹבּתֹוָרה) 'ד,ג"ל(
  
  'דברים ד. 9
  :ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) מד(
ֵאֶּלה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ) מה(

  ...ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן: ָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִיםִיְׂש 
  

  ו"ז פסוק כ"פרק כ. 10
 ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְוָאַמר ַהּתֹוָרהָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי 

  : ָּכל ָהָעם ָאֵמן
  

  ו"דברים פרק כ. 11
ָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך ּבַ ) יב(

  : ַהַּמֲעֵׂשר ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּו
ֱאלֹוֶקיָך ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ' ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה) יג(

ָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא ָעַבְרִּתי ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמ 
  :ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי

ֱאלֹוֶקיָך ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ' ַהּיֹום ַהֶּזה ה) טז(
  : ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ 

ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹקים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ' ֶאת ה) יז(
  : ְוִלְׁשמֹר ֻחָּקיו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו

ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ' ַוה) יח(
  : ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמְצֹוָתיו

ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ) יט(
  : ֱאלֹוֶקיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר' ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהיְֹתָך ַעם ָקדֹׁש ַלה
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  ט"דברים פרק כ. 12
ְלָרָעה ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ָאלֹות ַהְּבִרית ' ְוִהְבִּדילֹו ה) כ(

  :  ַהֶּזהַהּתֹוָרהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר הַ 
  

  'דברים פרק ה. 13
ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֶאת ) א(

ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום ּוְלַמְדֶּתם 
  :םאָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָֹת 

  :ֱאלֵֹקינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֵֹרב' ה) ב(
  :ֱאלֹוֶקיךָ ' ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך הָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ) יב(
  : לֹא ִּתְרָצח ְולֹא ִּתְנָאף ְולֹא ִּתְגנֹב ְולֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשְוא) טז(
ֵלנּו ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת ִאם יְֹסִפים ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי תֹאְכ ) כא(

ִּכי ִמי ָכל ָּבָׂשר ) כב: (ֱאלֵֹקינּו עֹוד ָוָמְתנּו' ֲאַנְחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ה
) כג: (ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱאלִֹקים ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ָּכמֹנּו ַוֶּיִחי

ֱאלֵֹקינּו ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ' ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר יֹאַמר ה
ַוִּיְׁשַמע ) כד: (ָעִׂשינּוֱאלֵֹקינּו ֵאֶליָך ְוָׁשַמְענּו וְ ' ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה

ֵאַלי ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹול ' ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ה' ה
ֵלְך ) כו... (ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶליָך ֵהיִטיבּו ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו

ה ּפֹה ֲעמֹד ִעָּמִדי ְוַאָּת ) כז: (ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם
ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ְּתַלְּמֵדם 

  : ְוָעׂשּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה
  

  'דברים פרק ו. 14
ֱאלֵֹקיֶכם ' ְוזֹאת ַהִּמְצָוה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה) א(

  :ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
ֱאלֹוֶקיָך ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ֻחּקָֹתיו ּוִמְצֹוָתיו ' ְלַמַען ִּתיָרא ֶאת ה) ב(

ַיֲאִרֻכן ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוָך ַאָּתה ּוִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ּוְלַמַען 
  :ָיֶמיךָ 

ְוָׁשַמְעָּת ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ֲאֶׁשר ִייַטב ְלָך ַוֲאֶׁשר ִּתְרּבּון ) ג(
  : ֱאלֵֹקי ֲאבֶֹתיָך ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש' ְמאֹד ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

   :ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָֹוה ֶאָחד) ד(
  :ָּת ֵאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ ְוָאַהְב ) ה(

  
  ז"פסוק כ' דברים פרק ה. 15

ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוַאָּתה ּפֹה ֲעמֹד ִעָּמִדי ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך ֵאת ָּכל 
 נֵֹתן ָלֶהם  ֲאֶׁשר ְּתַלְּמֵדם ְוָעׂשּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכיְוַהִּמְׁשָּפִטים

  :ְלִרְׁשָּתּה
  

  ' דברים פרק ו. 16
ֱאלֹוֵקיֶכם '  ֲאֶׁשר ִצָּוה הַהִּמְצָוה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטיםְוזֹאת ) א(

  : ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
  

  ספר דברים. 17
ַהּזֹאת ָּכל ַהִּמְצָוה   ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאתּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו )ה"כ',ו(

  : ֱאלֹוֵקינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו' ִלְפֵני ה
 ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ַהִּמְצָוהְוָׁשַמְרָּת ֶאת ) א"י',ז(

  : ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם
י ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ְלַמַען  ֲאֶׁשר ָאנִֹכ ָּכל ַהִּמְצָוה )'א',ח(

' ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה
  : ַלֲאבֵֹתיֶכם

 ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ָּכל ַהִּמְצָוהִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ) ב"כ,א"י(
ֱאלֹוֵקיֶכם ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ' ֲהָבה ֶאת הְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשָֹתּה ְלַא

  : ּוְלָדְבָקה בֹו
ֱאלֹוֶקיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ' ַרק ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ה) 'ה,ו"ט(

  : ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹוםָּכל ַהִּמְצָוה 
  
  
  
  
  
  

  'א פסוק ה"דברים פרק ל. 18
  : ֵניֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶהם ְּכָכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכםִלפְ ' ּוְנָתָנם ה

  
  ספר דברים. 19

ֶאת ָּכל ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹר ) ה"כ',ה(
  :  ָּכל ַהָּיִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלעָֹלםִמְצֹוַתי

 ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ִמְצֹוַתים ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ְוָהָיה ִא ) ג"י,א"י(
ֱאלֹוֵקיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ' ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה

  : ַנְפְׁשֶכם
  

  ו'במדבר ט. 20
 ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ִמְצֹוָתיְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ) מ(

  :םֵלאלֵֹהיכֶ 
  

  ו  "ויקרא כ. 21
   : ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתםִמְצֹוַתיִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ) ג(
ְוִאם ְּבֻחּקַֹתי ִּתְמָאסּו ְוִאם ֶאת ִמְׁשָּפַטי ִּתְגַעל ַנְפְׁשֶכם ְלִבְלִּתי ) טו(

  : ְלַהְפְרֶכם ֶאת ְּבִריִתיִמְצֹוַתיֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
  

  'דברים פרק ל. 22
 ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ַהּזֹאת ִּמְצָוהַה ִּכי ) יא(

לֹא ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ) יב:(ִמְּמָך ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא
ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָּים ) יג:(ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה

וא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ִה 
  :ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו) יד:(ְוַנֲעֶׂשָּנה

ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ) טו(
ֱאלֹוֶקיָך ' ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה) טז:(ֶאת ָהָרעוְ 

ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת 
ְוִאם ) יז:(ֱאלֹוֶקיָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה' ּוֵבַרְכָך ה

ה ְלָבְבָך ְולֹא ִתְׁשָמע ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ִיְפנֶ 
ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון לֹא ַתֲאִריֻכן ) יח:(ַוֲעַבְדָּתם

  :ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
י ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ַהִעידִֹת ) יט(

ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה 
 ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי ֱאלֹוֶקיךָ ' ְלַאֲהָבה ֶאת ה) כ:(ְוַזְרֶעךָ 

ַלֲאבֶֹתיָך ' אֶֹרְך ָיֶמיָך ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ההּוא ַחֶּייָך וְ 
  :  ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם

  
  ן"הרמב. 23

כי על , והנכון. על כל התורה כולה -" כי המצוה הזאת"וטעם 
כל המצוה אשר אנכי מצוך ) "'א', לעיל ח(כל התורה יאמר 

והשבות " כי ,על התשובה הנזכרת" הזאתהמצוה "אבל , "היום
מצווה שיצוה ) 'ב, שם" (אלוקיך' ושבת עד ה) "'א', ל" (אל לבבך

 ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי ,אותנו לעשות כן
לאמר כי אם יהיה נדחך בקצה , והטעם. עתיד הדבר להיות כן

ולעשות ככל אשר ' השמים ואתה ביד העמים תוכל לשוב אל ה
אבל קרוב , כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך,  מצוך היוםאנכי

  :אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום
  

  דברים . 24
 ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ַהּזֹאת ַהִּמְצָוהִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ) כב,א'י(

 ָלֶלֶכת ְּבָכל ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשָתּה
   :ָכיו ּוְלָדְבָקה בֹוְּדרָ 

 ַלֲעׂשָתּה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהִּמְצָוה ַהּזֹאתִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ָּכל ) ט,ט'י(
   .. ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ָּכל ַהָּיִמיםְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ  ַהּיֹום


