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 בס"ד

 

 נצביםפרשת   -מועדון דורות

 התשובה

 לד"ר חזות גבריא

 דברים פרק ל 

ֶ֑יָך ו י ְלָפנֶּ ר ָנַתתִּ ֶׁ֥ ה ַהְבָרָכ֙ה ְוַהְקָלָלה ֲאשֶּ לֶּ ים ָהא  ִ֣ יָך ָכל־ַהְדָברִּ אּו ָעלֶֶּ֜ י־ָיֹבֹ֨ ִֽ ֹבת  ָ֙)א( ְוָהָי֩ה כִּ ם  ֲַהשֵׁ ָך ְבָכל־ַהּגֹויִּ ל־ְלָבבֶּ אֶּ
יֲחָךָ֛  דִּ ר הִּ ֶׁ֧ ָםה:ֲאשֶּ יָך ָשִֽ  ְיקָֹוֶׁ֥ק ֱאֹלהֶּ

ָ֙)ב( וְ  יָך ְבָכל־ְלָבְבָך  ַשְבת   ה ּוָבנֶּ ֹום ַאָתִ֣ י ְמַצְּוָך ַהיֶ֑ ֶׁ֥ ר־ָאֹנכִּ ל ֲאשֶּ יָ֙ך ְוָשַמְעָתִ֣ ְבֹקלֹו ְכֹכָ֛ ֙ ָך:ַעד־ְיקָֹוָ֤ק ֱאֹלהֶּ ִֽ   ּוְבָכל־ַנְפשֶּ

ב)ג( ו ת־ ְש ָׁ֨ יָך אֶּ ָ֛ ָך וְשבּוְתָךְיקָֹוֶׁ֧ק ֱאֹלהֶּ ֶ֑ ֲחמֶּ בְ ְורִּ ָםה: ש ָׁ֗ יָך ָשִֽ יְצָךָ֛ ְיקָֹוֶׁ֥ק ֱאֹלהֶּ ִֽ ר ֱהפִּ ֶׁ֧ ים ֲאשֶּ ַעםִּ ָכל־ָהִ֣ ְצָ֙ך מִּ בֶּ  ְוקִּ

ָך: ִֽ ָקחֶּ ָשם יִּ יָך ּומִּ ְצָ֙ך ְיקָֹוִ֣ק ֱאֹלהֶּ ָשם ְיַקבֶּ ם מִּ יִּ ה ַהָשָמֶ֑ ִ֣ ְקצ  ַדֲחָך בִּ ִֽ ֶׁ֥ה נִּ ְהיֶּ ם־יִּ  )ד( אִּ

ץ  רֶּ ל־ָהָאָ֛ יָך אֶּ יֲאָךָ֞ ְיקָֹוִ֣ק ֱאֹלהֶּ ִֽ ֱהבִּ יָך:)ה( וֶּ ִֽ ֲאֹבתֶּ ְרְבָך מ  ְבָךֶׁ֥ ְוהִּ ִֽ יטִּ ּה ְוה  ְשָתֶ֑ ירִּ ִֽ יָך וִּ ּו ֲאֹבתֶּ ר־ָיְרשֶׁ֥  ֲאשֶּ

יָך ְבָכל־ְלָבְבָךֶׁ֥ ּוְבכָ  ָ֛ ת־ְיקָֹוֶׁ֧ק ֱאֹלהֶּ ה אֶּ ָך ְלַאֲהָבָ֞ ֶ֑ ב ַזְרעֶּ ת־ְלַבִ֣ ת־ְלָבְבָך ְואֶּ יָך אֶּ ָ֛ ל ְיקָֹוֶׁ֧ק ֱאֹלהֶּ ִֽיָך:)ו( ּוָמֹ֨ ַען ַחיֶּ  ל־ַנְפְשָך ְלַמֶׁ֥

ּוָך: )ז( ְוָנַתן֙  ר ְרָדפִֽ ֶׁ֥ יָך ֲאשֶּ יָך ְוַעל־ֹשְנאֶּ ֶׁ֥ ה ַעל־ֹאְיבֶּ לֶּ ֶ֑ ת ָכל־ָהָאלֹות ָהא  ֶׁ֥ יָך א   ְיקָֹוִ֣ק ֱאֹלהֶּ

ה  ּוב)ח( ְוַאָתִ֣ שׁ֔ ֹום: ת  י ְמַצְּוָך ַהיִֽ ֶׁ֥ ר ָאֹנכִּ ָ֛ ְצֹוָתיו ֲאשֶּ ת־ָכל־מִּ יָת֙ אֶּ ֹול ְיקָֹוֶ֑ק ְוָעשִֹּ֨  ְוָשַמְעָת ְבקִ֣

יְרָ֩ך ְיקָֹוֹ֨  ִֽ י׀ )ט( ְוהֹותִּ ִ֣ ה כִּ י ַאְדָמְתָך ְלֹטָבֶ֑ ֶׁ֥ ְפרִּ ְמְתָךָ֛ ּובִּ י ְבהֶּ ֶׁ֧ ְפרִּ ְטְנָךֶ֜ ּובִּ י בִּ ֹ֨ ְפרִּ ָך בִּ ה ָידֶּ ִ֣ ל׀ ַמֲעש  יָך ְבֹכִ֣ ּובָ֙ק ֱאֹלהֶֶּ֜ ְיקָֹוק י שׁ֣
יָך: ִֽ ר־ָשש ַעל־ֲאֹבתֶּ יָ֙ך ְלטֹוב ַכֲאשֶּ ּוש ָעלֶֹּ֨  ָלשָ֤

ְש  יָך לִּ ְשַמע ְבקֹול֙ ְיקָֹוִ֣ק ֱאֹלהֶּ י תִּ ִ֣ י )י( כִּ ָ֤ ֶ֑ה כִּ ר ַהתֹוָרה ַהזֶּ פֶּ ֶׁ֥ ְצֹוָתי֙ו ְוֺחֹקָתיו ַהְכתּוָבה ְבס  ר מִּ ָֹ֙מָ֤ שּוב  ק ת  ל־ְיקָֹוִ֣ אֶּ
ָך: פ ִֽ יָך ְבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפשֶּ  ֱאֹלהֶּ

 

 התשובה:

ר ָנַתתִּ  ה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאשֶּ לֶּ ים ָהא  יָך ָכל ַהְדָברִּ י ָיֹבאּו ָעלֶּ ם )א( ְוָהָיה כִּ ָך ְבָכל ַהּגֹויִּ ל ְלָבבֶּ ֹבָת אֶּ יָך ַוֲהש  י ְלָפנֶּ
יֲחָך ה' אלוקיָך ָשָםה: דִּ ר הִּ  ֲאשֶּ

יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּו י ְמַצְּוָך ַהיֹום ַאָתה ּוָבנֶּ ר ָאֹנכִּ ָך:)ב( ְוַשְבָת ַעד ה' אלוקיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו ְכֹכל ֲאשֶּ  ְבָכל ַנְפשֶּ

ת ה' אלוקיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחיֶּיָך:)ו( ּוָמל ה' אלוקיָך  ָך ְלַאֲהָבה אֶּ ת ְלַבב ַזְרעֶּ ת ְלָבְבָך ְואֶּ  אֶּ

י ְמַצְּוָך ַהיֹום: ר ָאֹנכִּ ְצֹוָתיו ֲאשֶּ ת ָכל מִּ יָת אֶּ  )ח( ְוַאָתה ָתשּוב ְוָשַמְעָת ְבקֹול ה' ְוָעשִּ

ל ה י ָתשּוב אֶּ ה כִּ ר ַהתֹוָרה ַהזֶּ פֶּ ְצֹוָתיו ְוֺחֹקָתיו ַהְכתּוָבה ְבס  ְשֹמר מִּ ְשַמע ְבקֹול ה' אלוקיָך לִּ י תִּ ' אלוקיָך )י( כִּ
ָך:  ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶּ

 הגאולה:

ָכל ָהעַ  ְצָך מִּ בֶּ ָך ְוָשב ְוקִּ ֲחמֶּ ת ְשבּוְתָך ְורִּ יְצָך ה' אלוקיָך ָשָםה:)ג( ְוָשב ה' אלוקיָך אֶּ ר ֱהפִּ ים ֲאשֶּ  םִּ

ָך: ָקחֶּ ָשם יִּ ְצָך ה' אלוקיָך ּומִּ ָשם ְיַקבֶּ ם מִּ ה ַהָשָמיִּ ְקצ  ַדֲחָך בִּ ְהיֶּה נִּ ם יִּ  )ד( אִּ

יָך ֲאֹבתֶּ ְרְבָך מ  ְבָך ְוהִּ יטִּ ְשָתּה ְוה  ירִּ יָך וִּ ר ָיְרשּו ֲאֹבתֶּ ץ ֲאשֶּ ל ָהָארֶּ יֲאָך ה' אלוקיָך אֶּ ֱהבִּ  :)ה( וֶּ

ר ְרָדפּוָך: יָך ֲאשֶּ יָך ְוַעל ֹשְנאֶּ ה ַעל ֹאְיבֶּ לֶּ ת ָכל ָהָאלֹות ָהא   )ז( ְוָנַתן ה' אלוקיָך א 

י  י ַאְדָמְתָך ְלֹטָבה כִּ ְפרִּ ְמְתָך ּובִּ י ְבהֶּ ְפרִּ ְטְנָך ּובִּ י בִּ ְפרִּ ָך בִּ ה ָידֶּ יְרָך ה' אלוקיָך ְבֹכל ַמֲעש  ָישּוב ה' ָלשּוש )ט( ְוהֹותִּ
יָך לְ  יָך:ָעלֶּ ר ָשש ַעל ֲאֹבתֶּ  טֹוב ַכֲאשֶּ


