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  פרשנות ומקורות נוספים -הברית בספר דברים ת יחיד

 

 

 

 

 מקראה

 יחידות בלבד 5-הוא ל - המסומן עם לימודי חומר 

  הוא אינו כלול בחומר החובה, והינו בגדר העמקה. - חומר לימודי המסומן עם 

 

 

 

 יח"ל 5תוספת  יח"ל 5יח"ל +  3 נושא מקור

 עול מלכות שמים -פרשת "שמע"   ט-פרק ו, ד

 להינו ה' אחד(-רש"י ד )ה' א פרשת 'שמע' 

 רש"י ה 

 ושננתם, ודברת בם(רש"י ז )

רש"י ח )וקשרתם לאות על ידך, והיו 

 לטוטפות בין עיניך(

 רמב"ן ד )עד המילים 'כעובד ע"ז'(

רמב"ן ה )מהמילים 'שהחסיד 

 צריך' עד המילים 'בדברי חכמים'(

 עול מצוות -פרשת "והיה אם שמע"  כא-יגיא, פרק 

היחס בין פרשת 'שמע'  

 ל'והיה אם שמע'

 ב, במשנה ברכות פרק 

 ירושלמי ברכות פרק ב, יב

 

 

 ברית לעולם כ-כט, טפרק 

על מי  -גבולות הברית  

 ועד מתי נכרתה?

  (אתם נצבים)ט רש"י 

 (ואת אשר איננו פה)יד רש"י 

שרש פרה ראש , פן יש בכם)יז רש"י 

 (ולענה

  (והתברך בלבבו)יח רש"י 

 י(-רש"ר הירש )ט

 רש"י יא )לעברך בברית( 

 בתריו'עד המילים 'בין 

   פרשת התשובה פרק ל

 המילה המנחה  יד-פסוקים א

 תשובה וגאולה

 מצות התשובה

היחס בין גאולה לתשובה על פי הפירוש 

 עקידת יצחק

 רמב"ן )יא(

 להיך את שבותך(-רש"י ג )ושב ה' א

 לוהיך את לבבך(-רמב"ן ו )ומל ה' א

  (את החיים ואת הטוב)טו רש"י  המילה המנחה כ-פסוקים טו

 , אשר אנכי מצוך היום לאהבה)טז רש"י 

 (וחִייָת ורִביתָ 

  (ואם יפנה לבבך)יז רש"י 

 (כי ָאֹבד תֹאבדון)יח רש"י 
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 הבריתת יחיד

 
 

 מבוא
 פתיחה

חומש דברים הוא נאומו של משה רבנו לדור נוחלי ם. יחידה זו עוסקת בביטוייה המיוחדים של עבודת ה' בחומש דברי

 ה':יוצרת מציאות חדשה של עבודת  הכניסה לארץץ. האר

מעתה עתיד העם להיות מפוזר ומרוחק, ומבחינות מסוימות אתגר  -לא עוד ריכוז סביב משכן חי ופועל  ▪

הקודש הופך להיות אחריותו של הפרט: על כל יהודי ויהודי, גם אם הוא חי בנחלה מרוחקת,  להחיבור א

ודת החיבור אל הקב"ה, הן ברגש והן במעשה. מאידך, נדרשת ממנו מוטלת החובה לקיים ולשמר את נק

מהכלל  הבנה עמוקה כי הברית נכרתה עם הכלל, עם הלאום, והוא כפרט מחויב לה מעצם היותו חלק

 י.הישראל

עם המעבר לארץ ישראל, לסביבה מיושבת, פיתויי העבודה הזרה מתרבים ומתעצמים )ואכן חומש דברים  ▪

יומי ומקבלת -ודה זרה(. הבחירה בעבודת ה' על פני העבודה הזרה הופכת למעשה יוםרצוף באזהרות מעב

 ד.תוקף מיוח

נאום הפרידה של משה מתייחס גם למצבי ריחוק ומשבר, העתידים להתרחש, ומבטיח את יכולתו של העם  ▪

אזינו', שירה לשוב אל הקב"ה ולהיגאל. ]מול הבחירה החופשית, ובמידה מסוימת בניגוד לה, עומדת שירת 'ה

היסטוריוסופית המתארת תהליך הכרחי של גלות ולבסוף גאולה, ומדגישה את המחויבות של הקב"ה 

 ה[.לגאולת ישראל גם ללא קשר לתהליך של תשוב
  

 ביחידת "הברית"שני מרכיבים מרכזיים 

 י נקודות מבט:היבטים מסוימים של עבודת ה' בחומש דברים, ולהתבונן בהם מתוך שת מקיפהיחידת "הברית" 

  .בתוך ההקשר הספציפי של דור נוחלי הארץ והאתגרים המיוחדים העומדים בפני דור זה דווקא -הראשונה  ▪

ן המשמעות הנצחית העומדת מעבר לכל הקשר נקודתי, ומשמעותית לנו ולתלמידינו גם היום, ה -והשנייה  ▪

 .ברובד הלאומי והן ברובד האישי

  

 ההפרקים הנלמדים ביחיד

 א(כ-פרשת והיה אם שמוע )פרק יא, יג -ט( ובזיקה לה -פרשת שמע )פרק ו, ד ▪

 כ(-אתם ניצבים )פרק כט, ט ▪

 ו(תשובה וגאולה, ובחרת בחיים )פרק ל כול ▪

 ג(י-מצוות הקהל )פרק לא, ט -חידוש הברית לאורך הדורות  ▪

  

 םבמהלך הדיון בפרקים יידונו העיקרים והתכנים הבאי

 עבודת ה' מאהבה ומיראה ▪

 עבודת ה' הפרטית והלאומית ▪

 בחירה חופשית ▪

 שכר ועונש ▪

  רשות( -וחידושה מדי שבע שנים)נצחיות הברית  ▪

 

 פרשת התשובה ברית עולם פרשת "והיה אם שמוע" פרשת "שמע" מבוא
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 הבריתת יחיד

 
 

 (ט-פרשת "שמע" )פרק ו, פסוקים ד

   ו דברים

ַמע( ד) ָרֵאל שְׁ  :ֶאָחד' ה ֱאֹלֵהינּו' ה ִישְׁ

ָת ( ה) ָאַהבְׁ ָכל ֱאֹלֶהיָך' ה ֵאת וְׁ ָך בְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ֹאֶדָך ּובְׁ  :מְׁ

ָהיּו( ו) ָבִרים וְׁ ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהדְׁ ַצּוְׁ ָבֶבָך ַעל ַהּיֹום מְׁ  :לְׁ

ָתם( ז) ִשַננְׁ ָבֶניָך וְׁ ָת  לְׁ ִדַברְׁ ָך ָבם וְׁ תְׁ ִשבְׁ ֵביֶתָך בְׁ ָך בְׁ תְׁ ֶלכְׁ ָך ַבֶדֶרְך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ קּוֶמָך ּובְׁ  :ּובְׁ

ָתם( ח) ַשרְׁ אֹות ּוקְׁ ָהיּו ָיֶדָך ַעל לְׁ ֹטָטֹפת וְׁ  :ֵעיֶניָך ֵבין לְׁ

ָתם( ט) ַתבְׁ ֻזזֹות ַעל ּוכְׁ ָעֶריָך ֵביֶתָך מְׁ  ס: ּוִבשְׁ

 

 

 מבוא

בתנ"ך, שחז"ל שיבצו אותו בפתח פרשת קריאת שמע בתפילת שחרית חידת פסוקים זו היא אחת מהידועות ביותר י

 ת?כך בכל הדורו-ובתפילת ערבית. מה יש בקטע שלפנינו שהפך אותו לחשוב כל

 

ַמע" ָרֵאל שְׁ  " )פסוק ד(ֶאָחד' ה ֱאֹלֵהינּו' ה ִישְׁ
 

 ד". ה' ֶאחָ  יכירו בכך ש "ה' ֱאֹלֵהינּוש ,ישראל"( ע)"שמ פניה של משה אל עם ישראל ד ישפסוק ב

  ד ו, דברים י"רש

  -אחד ' ה להיות עתיד הוא, האומות אלהי ולא עתה אלהינו שהוא' ה - אחד' ה אלהינו' ה

 (ט, ג צפניה) "'ה בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי שנאמר:

 .(ט, יד זכריה)אחד"  ושמו אחד' ה יהיה ההוא "ביום ונאמר:

 

המילים "ה' אלוקינו ה' אחד" . כל תקוותינו בנוגע לעולם האנושיאת תמצית מבטא את  דלפי רש"י פסוק  .1

 .המובאת בהמשך ענה על השאלות הבאות בטבלה. מתייחסות לשני זמנים שונים

 ? בפסוק א. מה הם שני הזמנים

 ?לזמן השני ותואילו מילים בפסוק מתייחס ,לזמן אחד ותאילו מילים בפסוק מתייחסב. 

 בכל זמן וזמן?המתואר בפסוק מצב מה הג. 

 המצב בכל זמן וזמןג.  . המילים בפסוקב א. הזמנים בפסוק

   

   

 

 ?ופירושסוף . מה מוכיח רש"י משני הפסוקים שהוא הביא בד

  

 פרשת התשובה ברית עולם פרשת "והיה אם שמוע" פרשת "שמע" מבוא
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o ו, ד דברים ן"רמב 

 מכאן אומר נתן רבי" שאמרו וכמוהיחוד.  יהיה אלהיך"' ה "אנכי בדבור כי. שיבאר מצוה בזה גם - אלהינו' ה ישראל שמע

 אבל(, ה בחדש מכילתא) "כנגדו מיחה מי 'אלהיך' ה אנכי' ואמר סיני הר על הוא ברוך הקדוש שכשעמד, הן רשויות שתי אומרים שהם למינים תשובה

 . הזו המצוה לבאר בא

 בעיקר כופר בה מודה שאינו מי וכל, באמונה שרש שהוא לפי, )שנזכרו בפרק ה( הדברות  עשרת אחר )בפרק ו( אותה והזכיר

 ז."ע כעובד

 

 ב"ן על פסוק ד, וענה:מעיין בדברי הר .2

א. הרמב"ן מזכיר את המושג "מצווה שיבאר" הדומה למושג "מצווה מבוארת"? הסבר בלשונך את המושג "מצווה 

 מבוארת"?

 ת?את מה היא מבאר -פירוש הרמב"ן, המילים "ה 'אלוקינו ה' אחד" הן מצווה מבוארת ב. על פי 

 ים, הנזכר כאן?וסה"? ומה שורש האמונה הממהי משמעות המושג 'שורש באמונג. 

 

ָת " ָאַהבְׁ ָכל ֱאֹלֶהיָך' ה ֵאת וְׁ ָך בְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ֹאֶדָך ּובְׁ  " )פסוק ה(מְׁ

 ה, ו דברים

תָ  ָאַהבְׁ ָכל ֱאֹלֶהיָך' ה ֵאת וְׁ ָך בְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ֹאֶדָך ּובְׁ  מְׁ

 י"רש

 עושה דומה אינו ,מאהבה דבריו עשה - ואהבת

 רבו אצל העושה. מיראה לעושה מאהבה

 .לו והולך מניחו עליו מטריח כשהוא מיראה

 ן"רמב 

 ברכות ירושלמי) שאמרו כמו, וירא אוהב להיות צריך ...שהחסיד - לבבך בכל

 ועשה, שונא אוהב שאין - מאהבה : עשהמיראה ועשה מאהבה "עשה (ה, ט

 .החכמים בדברי זה נתבאר וכבר, "תבעוט אל לבעוט באת שאם - מיראה

 

 "עובד ה' מאהבה" ואת "עובד ה' מיראה".  גם רש" וגם הרמב"ן מזכירים בפירושיהם לפסוק ה' את .3

  ?מיראהלבין לעבוד ה'  מאהבההגדר, מה ההבדל בין לעבוד את ה'  א.

 מהמילה "ואהבת"? ומה הטעם של מצווה זו?ב. לפי רש"י, איזה חיוב )איזו מצווה( הוא למד 

  אחת את השנייה במה הן משלימות -זו את זו משלימות יראה ועבודת ה' מהאהבה ג. לפי הרמב"ן, עבודת ה' מ? 

   מה יעשה אדם שעובד את ה' רק מתוך יראה? ומדוע? -ד. על פי רש"י ועל פי הרמב"ן, בעת קושי 

 

 

  ה, ו דברים י"רש

 . יצריך בשני - לבבך בכל

 .המקום על קלּוחָ  לבך יהיה שלא, לבבך בכל :אחר דבר 

 .נפשך את נוטל הוא אפילו - נפשך ובכל

 . "מאדך ובכל" נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ממונך בכל - מאדך ובכל

 כוס" אומר הוא דוד וכן פורענות במדת בין טובה במדה בין לך שמודד ומדה מדה בכל "מאדך ובכל" :אחר דבר 

 .(ג, קטז )שם ובשם ה' אקרא" ,אמצא ויגון רה"צ( יג, קטז תהלים) , ובשם ה' אקרא"אשא ישועות

 

ֹאֶדָךהחזרה בפסוק - היאנקודת המוצא בכתוב לפירושי רש"י  .4 ָכל מְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ וודא שאתה מבין . ": "בְׁ

 כל אחד מן הפירושים שמציע רש"י. כתוב בלשונך הסבר קצר לכל פירוש. היטב
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 ה'מצות אהבת 

 בבלי יומא פ"ו ע"א 

שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו . שיהא שם שמים מתאהב על ידך ך":ואהבת את ה' אלהי"

אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות  אשרי אביו שלמדו תורהו? מה הבריות אומרות עלי ומתנו בנחת עם הבריות

 ה.שלא למדו תור

  

 הרמב"ם הלכות תשובה פרק י, הלכות ג, ו 

 ה?וכיצד היא האהבה הראוי

ד, בה תמי)הוגה( עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה אד, ירה, עזה מהוא שיאהב את ה' אהבה גדולה, ית

בין בשבתו, בין בקומו, בין  ד,מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיכאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה 

והוא ששלמה אמר בדרך משל "כי חולת אהבה אני", וכל שיר השירים משל הוא לעניין ה... בשעה שהוא אוכל ושות

 ה.הז

לם חוץ דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקב"ה נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי, ויעזוב כל מה שבעו

 בה...הר - מעט, ואם הרבה - הבה, אם מעטועל פי הדעת תהיה הא ו;ינו אוהב הקב"ה אלא בדעת שידעהה... אממנ

 

 מה ההבדל בין הבבלי לרמב"ם בפירוש המילה "ואהבת"? )איך מנקדים מילה זו לפי כל שיטה?( .5

 

 (ט-פסוקים ו) ה' חינוך הבנים לאהבת ה', הביטוי המעשי לאהבת

 ו דברים

ָהיּו( ו) ָבִרים וְׁ ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהדְׁ ַצּוְׁ ָבֶבָך ַעל ַהּיֹום מְׁ  :לְׁ

ָתם( ז) ִשַננְׁ ָבֶניָך וְׁ ָת  לְׁ ִדַברְׁ ָך ָבם וְׁ תְׁ ִשבְׁ ֵביֶתָך בְׁ ָך בְׁ תְׁ ֶלכְׁ ָך ַבֶדֶרְך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ קּוֶמָך ּובְׁ  :ּובְׁ

ָתם( ח) ַשרְׁ אֹות ּוקְׁ ָהיּו ָיֶדָך ַעל לְׁ ֹטָטֹפת וְׁ  :ֵעיֶניָך ֵבין לְׁ

ָתם( ט) ַתבְׁ ֻזזֹות ַעל ּוכְׁ ָעֶריָך ֵביֶתָך מְׁ  :ּוִבשְׁ

 

 ט, וענה:-עיין בפסוקים ו .6

 אילו מצוות נזכרות בפסוקים אילו? ,על פי הפשטא. 

 ן?מה הקשר בין מצוות אלו, לבין מצוות אהבת ה' שקדמה להב. נסה להציע הסבר, 

 
 , זו דברים י"רש

 , בפיך מחודדים שיהיו, הוא חדוד לשון - ושננתם( ז)

 .מיד לו אמור אלא, בו לגמגם צריך תהא לא דבר אדם ישאלך שאם 

 .טפל תעשם ואל עיקר עשם. בם אלא דבורך עיקר יהא שלא - בם ודברת

 

 ?אילו שתי הנהגות במצוות לימוד תורה לומד רש"י מפסוק ז' .7
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  , חו דברים י"רש

 .שבזרוע תפילין אלו - ידך על לאות וקשרתם

  :טטפת נקראו פרשיותיהם מנין שם ועל. שבראש תפילין אלו - עיניך בין לטטפת והיו

 , שתים )פירושו( כתפי)שפתם של יושבי ארץ( ב 'טטֹ '  

 .שתים )פירושו( אפריקי )שפתם של יושבי ארץ(ב "פת"  

 

לפי האם . כשיט על המצח"ת: "עדי לפי פירוש של מילון אבן שושן פירושהת" פֶ טֶ המילה "טֹו שאלה למחשבה: .8

 ?ולא בעברית היא מילה בשפה "כתפי" ו"אפריקי" " הכתובה בתורה,טוטפות"המילה רש"י נצטרך לומר ש

 

 

 

 נההמשרישות בקרבנו את יסודות האמו המצוות

 פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד ע,תוכן פרשת שמ 

ָהיּו -בחלק השלישי )פסוקים ו ט( מדריכה אותנו התורה כיצד להשריש בִקרבנו את יסודות האמונה הללו. ראשית: "וְׁ

ָבֶבָך", ובנוסף לכך  ָך ַהּיֹום ַעל לְׁ ַצּוְׁ ָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ ָבֶניָך". וגם אחר שאדם למד היטב את  -ַהדְׁ ָתם לְׁ ִשַננְׁ "וְׁ

לא יחזור ויזכירם לעצמו בכל יום, טרדות החיים ועסקיהם עלולים להשכיח ממנו את אמונתו, יסודות האמונה, אם 

קּוֶמָך". ו ָך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ ָך ַבֶדֶרְך ּובְׁ תְׁ ֶלכְׁ ֵביֶתָך ּובְׁ ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ ָת ָבם בְׁ ִדַברְׁ מכאן יסוד החיוב לקרוא ולכן הוסיפה התורה וציוותה: "וְׁ

לא הסתפקה התורה בקריאה בלבד, אלא הוסיפה וציוותה להניח את פרשיות האמונה את 'שמע' בבוקר ובלילה. אבל 

ֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך". ולא זו בלבד, אלא גם  -בתוך התפילין ולקושרם על היד ועל הראש  ָהיּו לְׁ אֹות ַעל ָיֶדָך וְׁ ָתם לְׁ ַשרְׁ "ּוקְׁ

ָעֶריָך", כדי שבכל עת שניכנס ונצא מבתינו, נתבונן  -לקובעם על מזוזות פתחי בתינו  זּוֹזת ֵביֶתָך ּוִבשְׁ ָתם ַעל מְׁ ַתבְׁ "ּוכְׁ

 ל.במזוזה וניזכר שוב ביסודות אמונת ישרא

 

http://ph.yhb.org.il/03-16-04/
http://ph.yhb.org.il/03-16-04/
http://ph.yhb.org.il/03-16-04/
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 ת הבריתיחיד

 

 (כא-פרשת "והיה אם שמע" )פרק יא, פסוקים יג
הטובה" למדנו ארץ "הביחידת "הארץ הטובה". וגם ביחידת  "הברית"גם ביחידת  תנכלל פרשת "והיה אם שמע"

 ו )שא"י תלויה בגשם והגשם תלוי בשמירת המצוות(. לפרק כולבאופן מקיף יותר, בתוך ההקשר אותה 

מצות ב ןהן זיקה מילולית והן זיקה תוכנית, ולקשר ביניה ע"לפרשת 'שמ הלזיקתבעיקר נתייחס ת" ברי"הביחידת 

 ע".ריאת שמ"ק
 

 

 וענה על השאלות הבאות:ע", מתוך השוואה לפרשת "שמבפסוקי פרשת "והיה עם שמע"  עיין .1

 את התכנים המשותפים. בלשונךהמשותפים לשתי הפרשיות. פרט  המילים והתכניםצבע במרקרים את  א.

 .בלשונךע"? ופרט אותם פרשיית "והיה אם שמוהמופעים רק ב עקרונות נוספיםהאת  ב. סמן בקו תחתי

 ת?מהו ההבדל הלשוני הבולט בין הפרשיוג. 

 ע"?? במה הוא שונה מן המניע בפרשת "שמת "והיה עם שמע"המצוות בפרשמהו המניע לשמירת ד. 

 

  

 פרשת התשובה ברית עולם פרשת "והיה אם שמוע" פרשת "שמע" מבוא

  ו פרק דברים

 

ַמע (ד) ָרֵאל שְׁ  :ֶאָחד' ה ֱאֹלֵהינּו' ה ִישְׁ

תָ  (ה) ָאַהבְׁ   ֱאֹלֶהיָך' ה ֵאת וְׁ

ָכל  ָך בְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ֹאֶדָך ּובְׁ  :מְׁ

ָהיּו ( ו) ָבִרים וְׁ   ָהֵאֶלה ַהדְׁ

ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר  ַצּוְׁ ָבֶבָך ַעל ַהּיֹום מְׁ  :לְׁ

ָתם (ז) ִשַננְׁ ָבֶניָך וְׁ תָ  לְׁ ִדַברְׁ ָך וְׁ תְׁ ִשבְׁ ֵביֶתָך ָבם בְׁ  בְׁ

ָך  תְׁ ֶלכְׁ ָך ַבֶדֶרְך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ קּוֶמָך ּובְׁ  :ּובְׁ

ָתם (ח) ַשרְׁ אֹות ּוקְׁ   ָיֶדָך ַעל לְׁ

ָהיּו  ֹטָטֹפת וְׁ  :ֵעיֶניָך ֵבין לְׁ

ָתם (ט) ַתבְׁ ֻזזֹות ַעל ּוכְׁ ָעֶריָך ֵביֶתָך מְׁ  : ּוִבשְׁ

 

 

 

  יא פרק דברים

ָהָיה (יג)  עּו ָשֹמעַ  ִאם וְׁ מְׁ ֹוַתי ֶאל ִתשְׁ ַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר ִמצְׁ ֶכם מְׁ   ַהּיֹום ֶאתְׁ

ַאֲהָבה  דֹו ֱאֹלֵהיֶכם' ה ֶאת לְׁ ָעבְׁ ָכל ּולְׁ ֶכם בְׁ ַבבְׁ ָכל לְׁ ֶכם ּובְׁ שְׁ  :ַנפְׁ

ָנַתִתי (יד) ַטר וְׁ ֶכם מְׁ צְׁ ִעתֹו ַארְׁ קֹוש יֹוֶרה בְׁ תָ  ּוַמלְׁ ָאַספְׁ ָגֶנָך וְׁ ָך דְׁ ִתיֹרשְׁ ָהֶרָך וְׁ ִיצְׁ  :וְׁ

ָנַתִתי (טו) ָך ֵעֶשב וְׁ ָשדְׁ ֶתָך בְׁ ֶהמְׁ תָ  ִלבְׁ ָאַכלְׁ תָ  וְׁ ָשָבעְׁ  :וְׁ

רּו (טז) ֶתה ֶפן ָלֶכם ִהָשמְׁ ֶכם ִיפְׁ ַבבְׁ   לְׁ

ֶתם  ַסרְׁ ֶתם וְׁ ַתֲחִויֶתם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוֲעַבדְׁ ִהשְׁ  :ָלֶהם וְׁ

ָחָרה (יז) ָעַצר ָבֶכם' ה ַאף וְׁ לֹא ַהָשַמִים ֶאת וְׁ ֶיה וְׁ ָהֲאָדָמה ָמָטר ִיהְׁ  ֶאת ִתֵתן לֹא וְׁ

בּוָלּה   ֶתם יְׁ ֵהָרה ַוֲאַבדְׁ  :ָלֶכם ֹנֵתן' ה ֲאֶשר ַהֹטָבה ָהָאֶרץ ֵמַעל מְׁ

ֶתם (יח) ַשמְׁ ָבַרי ֶאת וְׁ ֶכם ַעל ֵאֶלה דְׁ ַבבְׁ ַעל לְׁ ֶכם וְׁ שְׁ   ַנפְׁ

ֶתם  ַשרְׁ אֹות ֹאָתם ּוקְׁ ֶכם ַעל לְׁ ָהיּו ֶידְׁ טֹוָטֹפת וְׁ  :ֵעיֵניֶכם ֵבין לְׁ

ֶתם (יט) ִלַמדְׁ ֵניֶכם ֶאת ֹאָתם וְׁ ַדֵבר בְׁ ָך ָבם לְׁ תְׁ ִשבְׁ ֵביֶתָך בְׁ  בְׁ

ָך  תְׁ ֶלכְׁ ָך ַבֶדֶרְך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ קּוֶמָך ּובְׁ  :ּובְׁ

ָתם ( כ) ַתבְׁ זּוזֹות ַעל ּוכְׁ ָעֶריָך ֵביֶתָך מְׁ  :ּוִבשְׁ

ַמַען (כא) בּו לְׁ ֵמיֶכם ִירְׁ ֵניֶכם ִויֵמי יְׁ   בְׁ

ַבע ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל   : ָהָאֶרץ ַעל ַהָשַמִים ִכיֵמי ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם' ה ִנשְׁ
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 ההבדליים בין שתי הפרשיות לפי חז"ל

 על השאלות המובאות בהמשך. עיין בשני המקורות מחז"ל, וענה 

 ירושלמי ברכות פרק ב הלכה יב

 ד.מעתה לא יקרא אלא אח ,חנינא כל מה שכתוב בזה כתוב בזה מר רביא

 .והראשון לתלמוד והשני למעשהר, הראשון ליחיד והשני לציבוא: עיל ביאמר ר

 

 ברכות פרק ב, משנה ב

 ע"?למה קדמה "שמע" ל"והיה אם שמוה: אמר רבי יהושוע בן קורח

 ת.עול מצוו תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מלכות שמיים אלא כדי שיקבל עליו

 

 ?המובאת בירולשמי רבי חנינא לבין רבי עילא הסבר בלשונך את המחלוקת העקרונית וההלכתית, בין .2

 

 עיין בשני המקורות של חז"ל, וענה על השאלות הבאות בטבלה שלפניך. .3

 .הסבר אותם בלשונך? מה הם שלושת ההבדלים בין שתי הפרשיות שמצביעים עליהם רבי יהושע ורבי עילא א.

 מן הכתוב לכל אחד מן ההבדלים הללו. ות. הבא ראיב

 

 פרשת "והיה אם שמע" "שמע"פרשת  

  לשון יחיד ההבדל הראשון

   ראיות מו הכתוב

   ההבדל השני

   ראיות מו הכתוב

   ההבדל השלישי

  ראיות מו הכתוב

י ֶאל ִתְשְמעּו ָשֹמע   ִאם ְוָהָיה" ֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר ִמְצֹות  ּיֹום ֶאְתֶכם ְמצ   ְלַאֲהָבה ה 

ְבֶכם ְבָכל ּוְלָעְבדוֹ  ֱאֹלֵהיֶכם' ה ֶאת ְפְשֶכם ּוְבָכל ְלב   " )יג(נ 

ְבֶכם ִיְפֶתה ֶפן ָלֶכם ִהָשְמרּו"... ְרֶתם ְלב  ְדֶתם ְוס  ֲעב   ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ו 

ֲחִויֶתם  ". )טז(ָלֶהם ְוִהְשת 

 

 מה הסיבה שיש להקדים ולומר את "שמע" לפני "והיה אם שמוע"?  .4
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, ואילו המניע לשמירת מצוות בפרשת "והי אהבת ה'ראינו לעיל שהמניע לשמירת המצוות בפרשת "שמע" הוא  .5

קשורה לאהבה ואילו  "קבלת עול מלכות שמים"מדוע  ,לאור הבדל זה נסה להציע הסבר יראת ה'.הוא  אם שמע"

 "?ליראה"קבלת עול מצוות קשורה 

 

ואילו פרשת "והיה אם שמע" נאמרה בלשון  יחידע" נאמרה בלשון אחד ההבדלים בין שתי הפרשיות שפרשת "שמ .6

 , נסה להציע הסבר להבדל הזה? )הנך יכול להיעזר בדברי נחמה ליבוביץ הבאים(.רבים

 

  '116נחמה ליבוביץ, עיונים בספר דברים עמ 

אהבת ה' היא אהבה אינדיבידואלית. הפרט חותר לקראתה ע"י חינוך עצמי בהעלאת נפשו וזיכוכה, ואילו קבלת עול 

מצוות וקיומם לא יתכנו אלא בחברה האנושית. אדם החי באי בודד ואינו נמנה על החברה האנושית יוכל אמנם 

ותי" באשר המצוות ברובן מתייחסות לחיי אם שמע תשמעו אל מצו"להגיע לדרגת "ואהבת", אך לא יוכל לקים את 

 –בלשון יחיד; "והיה אם שמע תשמעו  -האדם בחברה, במשפחה, במדינתו ועם כל המין האנושי. ועל כן "ואהבת 

 .בלשון רבים

 

 

 

  לסיכום לימוד "שמע" ו"והיה אם שמוע"

 

 דשאלות למחשבה העולות מתוך הלימו

ווי זה הוא מחודש וייחודי לחומש דברים )גם הקביעה שהקב"ה בפרשת 'שמע' למדנו ציווי על אהבת ה', צי ▪

מה מקומו של ציווי זה  אוהב את ישראל מיוחדת לחומש דברים, למשל פרק ז, פסוק ח; שם פסוק יג ועוד(.

 ה?דווקא בדור הנכנסים לארץ, רגע לפני הכניס -בהקשרו 

הדגש בפסוקים: האם הרגש עיקר והמעשה בתוך הפרשה ראינו מעבר מציווי על הרגש לציווי על מעשה. מהו  ▪

עיקרו של הרגש היא ביטויו במעשה? האם שתי הפרשיות  -הוא רק ביטוי שלו, או שהמעשה הוא עיקר 

 ו?)'שמע' ו'והיה אם שמוע'( נבדלות בהתייחסותן לשאלה ז

גה יראת העונש, במחשבת הדורות יראת החטא היא דר - מה בין אהבת ה' ליראת ה' )בפשט הפסוקים ▪

 ן?ראשונית של יראה, ומעליה יראת חטא ויראת הרוממות(? מי מהן חשובה יותר, מדוע יש צורך בשתיה
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 ת הבריתיחיד

 

 (כ-"ברית עולם" )פרק כט, פסוקים ט

 מבוא

בהוראת הפרק נתמקד ב". ברית ערבות מוא"לפני הכניסה לארץ כורת משה ברית בין העם והקב"ה הנקראת 

 ה. הכלולים בהאנשים גבולות הברית ואת  כ, המגדירים את-בפסוקים ט

  כט דברים

ֶכם ַהּיֹום ִנָצִבים ַאֶתם( ט) ֵני ֻכלְׁ ֵטיֶכם ָראֵשיֶכם ֱאֹלֵהיֶכם' ה ִלפְׁ ֵניֶכם ִשבְׁ ֵריֶכם ִזקְׁ ֹשטְׁ ָרֵאל ִאיש ֹכל וְׁ  :ִישְׁ

ֶכם( י) ֵשיֶכם ַטפְׁ ָך נְׁ ֵגרְׁ ֶקֶרב ֲאֶשר וְׁ  :ֵמיֶמיָך ֹשֵאב ַעד ֵעֶציָך ֵמֹחֵטב ַמֲחֶניָך בְׁ

ָך( יא) רְׁ ָעבְׁ ִרית לְׁ ָאָלתֹו ֱאֹלֶהיָך' ה ִבבְׁ ָך ֹכֵרת ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר ּובְׁ  :ַהּיֹום ִעמְׁ

ַמַען( יב) ָך ָהִקים לְׁ ָעם לֹו ַהּיֹום ֹאתְׁ הּוא לְׁ ֶיה וְׁ ָך ִיהְׁ   ֵלאֹלִהים לְׁ

ַכֲאֶשר ָלְך ִדֶבר ַכֲאֶשר  ַבע וְׁ ָרָהם ַלֲאֹבֶתיָך ִנשְׁ ַאבְׁ ָחק לְׁ ִיצְׁ ַיֲעֹקב לְׁ  :ּולְׁ

לֹא( יג) ֶכם וְׁ ֶכם ִאתְׁ ַבדְׁ ִרית ֶאת ֹכֵרת ָאֹנִכי לְׁ ֹ  ַהבְׁ ֶאת אתַהז  :ַהזֹאת ָהָאָלה וְׁ

נֹו ֲאֶשר ֶאת ִכי( יד) ֵני ַהּיֹום ֹעֵמד ִעָמנּו ֹפה ֶישְׁ ֵאת ֱאֹלֵהינּו' ה ִלפְׁ  :ַהּיֹום ִעָמנּו ֹפה ֵאיֶננּו ֲאֶשר וְׁ
 

ֶתם ַאֶתם ִכי( טו) ַדעְׁ נּו ֲאֶשר ֵאת יְׁ ֶאֶרץ ָיַשבְׁ ָרִים בְׁ ֵאת ִמצְׁ נּו ֲאֶשר וְׁ ֶקֶרב ָעַברְׁ ֶתם ֲאֶשר ַהּגֹוִים בְׁ  :ֲעַברְׁ

אּו( טז) ֵאת ִשּקּוֵציֶהם ֶאת ַוִתרְׁ ָזָהב ֶכֶסף ָוֶאֶבן ֵעץ ִּגֻלֵליֶהם וְׁ  :ִעָמֶהם ֲאֶשר וְׁ

ָפָחה אֹו ִאָשה אֹו ִאיש ָבֶכם ֵיש ֶפן( יז)   ֵשֶבט אֹו ִמשְׁ

ָבבֹו ֲאֶשר  ַלֲעָנה רֹאש ֹפֶרה ֹשֶרש ָבֶכם ֵיש ֶפן ָהֵהם ַהּגֹוִים ֱאֹלֵהי ֶאת ַלֲעֹבד ָלֶלֶכת ֱאֹלֵהינּו' ה ֵמִעם ַהּיֹום ֹפֶנה לְׁ  :וְׁ

ָהָיה( יח) עֹו וְׁ ָשמְׁ ֵרי ֶאת בְׁ ָבֵרְך 1ַהזֹאת ָהָאָלה ִדבְׁ ִהתְׁ ָבבֹו וְׁ   ֵלאֹמר ִבלְׁ

ֶיה ָשלֹום  ִררּות ִכי ִלי ִיהְׁ ַמַען ֵאֵלְך ִלִבי ִבשְׁ פֹות לְׁ ֵמָאה ֶאת ָהָרָוה סְׁ  :2ַהצְׁ

ֹלחַ ' ה יֹאֶבה לֹא( יט) ַשן ָאז ִכי לֹו סְׁ ָאתֹו' ה ַאף ֶיעְׁ ִקנְׁ   ַההּוא ָבִאיש וְׁ

ָצה  ָרבְׁ תּוָבה ָהָאָלה ָכל בֹו וְׁ מֹו ֶאת' ה ּוָמָחה ַהֶזה ַבֵסֶפר ַהכְׁ  :ַהָשָמִים ִמַתַחת שְׁ

ִדילֹו( כ) ִהבְׁ ָרָעה' ה וְׁ ֵטי ִמֹכל לְׁ ָרֵאל ִשבְׁ ֹכל ִישְׁ ִרית ָאלֹות כְׁ תּוָבה ַהבְׁ ֵסֶפר ַהכְׁ  :ַהֶזה ַהתֹוָרה בְׁ

 

 

 תוכנה העיקרי של הברית ושל הפרת הברית

 ? צטט את הפסוק המתאים, והסבר.יד-טכפי שעולה מפסוקים  הבריתא. מה התוכן העיקרי של  .1

 הפסוק המתאים, והסבר.? צטט את כ-טוכפי שעולה מפוסקים  הפרת הבריתה הדבר העיקרי שמציין את מב. 

  

                                                           
1  ֵרי "ֶאת  ." )חזקוני(תבארשת כי בפ)בפרק כז(  האמורים' וגו 'יעשה אשר האיש ארור' הזאת האלה דברי את -ָהָאָלה  ִדבְׁ
2  ַמַען פֹות "לְׁ ֵמָאה"  ֶאת ָהָרָוה סְׁ  : אברבנאלאחד המבוסס על דברי  פירושים רבים הוצעו לביטוי זה. להלן פירוש -ַהצְׁ

הר, הביטוי הוא משל מתחום החקלאות: לגנן יש הרבה ערוגות; בכל ערוגה יש צמחים מסוג אחר. יש צמחים שצורכים יותר מים ונעשים צמאים יותר מ

(. כשהגנן בא להשקות את הגינה, הוא לא מבחין בין הערוגות, אלא אם "צמא"ההפך מ "רווה"בעוד שצמחים אחרים צורכים פחות מים ונשארים רווים )

 גם את הרוות; הוא מוסיף את הערוגה הרווה על הערוגה הצמאה ומשקה את שתיהן.  -רוב הערוגות צמאות הוא משקה את כל הערוגות 

: הברכות והקללות שנזכרו בדברים כח מובטחות לכלל עם ישראל, ולא ליחידיםישראל. -והערוגות הן בני בנמשל, הגנן הוא ה', המים הם ברכותיו של ה',

 והיההוא יסבול מהקללות. איש או אישה ששמע את הברכות והקללות,  -אם העם ילך לפי חוקי התורה הוא יזכה לברכות, ואם יעבור על חוקי התורה 

את התורה? אני אעשה  מה הטעם להתאמץ ולקיים "כי בשרירות ליבי אלך -'שלום יהיה לי  :התברך בלבבו לאמור, עלול לבשומעו את דברי האלה הזאת

 . "למען ספות הרווה את הצמאה"ה' ייתן את הברכות לכולם, וגם לי יחד אתם:  -מה שאני רוצה, ומכיוון שרוב עם ישראל יקיימו את התורה 

 התשובהפרשת  ברית עולם פרשת "והיה אם שמוע" פרשת "שמע" מבוא

http://tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim2/gmul.html
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 פירושים לביטויים ייחודיים או קשים בפרשייה 

 דברים כט רש"י

 ת.נסם משה לפני הקב"ה ביום מותו להכניסם בבריימלמד שכ - היום םאתם נצבי ט() 

  )כך היו כורתים ברית, עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתיים, ה, דרך העבר -ת לעברך בברי )יא 

 )ירמיה לד, יח( ו..."העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתרי"כמו שנאמר   

 ת.ואף עם דורות העתידים להיו -ה ואת אשר איננו פ יד() 

 ם.שמא יש בכ -ם פן יש בכ יז() 

 ית.מלקבל עליו הבר - אשר לבבו פנה היום  

  שהם מרים,  )שם של מיני עשבים(' גידין'שרש מגדל עשב מר כ -ה שרש פרה ראש ולענ  

 ם.כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכ  

 .שון ברכה, יחשוב בלבו ברכת שלום לעצמו לאמר, לא יבואוני קללות הללו, אך שלום יהיה ליל -ו והתברך בלבב יח() 

 

 הייחודיים והקשים בפרשיה, לפי רש"י. כ, והסבר את הביטויים-עיין בפסוקים ט .2

 .". הסבר ביטוי זה, היעזר בדברים לב, נחַהּיֹום ִנָצִבים בביטוי ייחודי: "ַאֶתםבפסוק ט משה פונה לעם ישראל  א.

  " :ָךב. בפסוק יא נאמר רְׁ ָעבְׁ ִרית לְׁ ָאָלתֹו ֱאֹלֶהיָך' ה ִבבְׁ ָך ֹכֵרת ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר ּובְׁ ". מדוע לכרות ברית בין שני ַהּיֹום ִעמְׁ

 אות מהתנ"ך לנוהג שמתאר רש"י(.צדדים מכונה בתורה "לעבור"? )הבא שתי דוגמ

נֹו ֲאֶשר ֶאת ִכיבפסוק יד נאמר: " ג.  ֵני ַהּיֹום ֹעֵמד ִעָמנּו ֹפה ֶישְׁ ֵאת ֱאֹלֵהינּו' ה ִלפְׁ ". הגדר ַהּיֹום ִעָמנּו ֹפה ֵאיֶנּנּו ֲאֶשר וְׁ

נֹו ֲאֶשרמי הם האנשים המכונים בפסוק " בלשונך  ֵאיֶננּו ֲאֶשר", ומי הם האנשים המכונים "ַהּיֹום ֹעֵמד ִעָמנּו ֹפה ֶישְׁ

 ". ַהּיֹום ִעָמנּו ֹפה

 רֹאש ֹפֶרה "ֹשֶרשד. בפסוק יז, התורה מזהירה את האיש אשר מתכוון לפנות לעבודה זרה, מכנה וממשילה אותו ל

ַלֲעָנה".  את המשל והנמשל בכינוי זה. בלשונךהסבר  וְׁ

ָהָיהה. בפסוק יח נאמר: " עֹו וְׁ ָשמְׁ ֵרי ֶאת בְׁ ָבֵרְך ַהזֹאת)השבועה והקללה(  ָהָאָלה ִדבְׁ ִהתְׁ ָבבֹו וְׁ ֶיה ָשלֹום ֵלאֹמר ִבלְׁ  ִלי ִיהְׁ

ִררּות ִכי  ֵאֵלְך..." מה הפירוש "התברך בלבבו"? ומדוע הוא יחשוב שהוא "יתברך"? ִלִבי ִבשְׁ
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 מי האנשים הכלולים בברית?

 י-ט, טדברים כ רש"ר הירש

באים לשלול את התפיסה המוטעית, כאילו התחייבות הברית לקיום התורה מוגבלת רק למעמדות יד -ט פסוקים

 ודורות מסוימים או לזמן מסוים. אכן הברית והאלה חלות על כל הנמנים עם ישראל ועל כל הדורות הבאים. 
 

את דעתן רק לבגידת האומה, ואילו  באים למנוע את הטעות, כאילו הודעות הברכות והקללות נותנות כ-טופסוקים 

היה  היחיד יכול לכתוב כתב שחרור לעצמו כדי לחיות בניגוד לתורה, ובלבד שהכלל שומר על נאמנותו לה' ותורתו.

צורך לתת את הדעת לטעות מסוכנת זו לאור דברי פרק כז שנאמרו בפרוס התקופה שכלל העם ייפרד בה לפרטים 

רך אותה תקופה הרי הוא מבטא את העריבות ההדדית של כל ישראל להקמת המתיישבים בארץ כיחידים, ולצו

 ה.התורה ולקיום מצוותי

 

 כ, ובדברי רש"ר הירש, וענה:-עיין בפסוקים ט .3

 ? מה הן שתי הטעויות .מפניהן , ומזהירשעשויות לעלות במחשבתם של ישראל לשתי טעויותמתייחס , משה א.

 .ץדווקא עם הכניסה לארית לרלוונטהופכת  השנייההטעות  מדועב. 

 

 

 

 

 

  .המסכמים מי כלול ב"ברית ערבות מואב" ומחויב לקיים אותה ,השלם את המשפטים הבאים .4

 ,שמשתתף במעמד כריתת הברית בערבות מואב, ועומד להיכנס לארץ ולנחול את הארץ הדור הנוכחיא. לא רק 

 ___________________________________________________________ ___________ אלא גם  

 ______________________________________________________________________ שנאמר  

   ______________________________________________________________________ 

 את כלל עם ישראל,  - כלל האומהאת . לא רק ב

 ___________________________________________________________ ___________ אלא גם  

 ______________________________________________________________________ שנאמר  

   ______________________________________________________________________ 
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 ת הבריתיחיד

 
 

 

 (כ-פרשת התשובה )פרק ל, פסוקים א

 מבוא

 אגדה: מביא מדרש ת ניצבים תחילת פרשב. רש"י התשובהבסמוך לכריתת הברית, 'מגלה' לנו התורה את מתנת 
 

  למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות?

, הוריקו )בספר ויקרא( מ"ט שבתורת כוהנים-לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ מ

 , ואמרו: מי יוכל לעמוד באלו? )נבהלו( פניהם

יה והרי התחיל משה לפייסם: 'אתם נצבים היום', הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלי

 אתם קיימים לפניו. 

 )רש"י דברים כט, יב(
 

ולהבין אותה בהקשרה:  שאף היא בפרשת ניצבים, ברוחו של המדרש, נוכל להמשיך הלאה, גם אל פרשת התשובה

ֶקֶצף ָּגדֹו: גם אחרי התיאור הקשה של הגלות שהובא בסוף פרק כט ֵחָמה ּובְׁ ַאף ּובְׁ ָמָתם בְׁ ֵשם ה' ֵמַעל ַאדְׁ ִלֵכם "ַוִּיתְׁ ל ַוַּישְׁ

 ת.ולשוב, קיימת ועומד ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת ַכּיֹום ַהֶזה" עדיין לא ננעלו השערים, והאפשרות לשוב בתשובה, להיגאל-ֶאל

. הברית היא חוזה משפטי שתנאיו ברורים ומוגדריםרעיון התשובה משלים את כריתת הברית אך גם חורג ממנו: 

בברית, ואת מה שיקרה אם תופר הברית. לעומתה, התשובה היא ההזדמנות ראינו שהפסוקים מגדירים את החייבים 

צפויה, שניתנת בניגוד לכללים המשפטיים ה"יבשים", ובהתאמה לכך מחברת אותנו שוב לעולם -הנוספת, הבלתי

 ב"."לשוש עליך לטו ,ת ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך"הרגש אותו הכרנו בפרשת 'שמע': "וריחמך", "לאהבה א
 

 

 את פרק כ נחלק לשלושה חלקים ונדון בכל חלק בנפרד.

 

 י(-)פסוקים א "התשובה והגאולה"  חלק א: 

ָוה חלק ב:   יד(-)פסוקים יא ַהזֹאת..."  "ַהִמצְׁ

ָת  חלק ג:   כ(-)פסוקים טו ַבַחִּיים"  "ּוָבַחרְׁ

 

 

  

 פרשת התשובה ברית עולם פרשת "והיה אם שמוע" פרשת "שמע" מבוא
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 י(-)פסוקים א חלק א: התשובה והגאולה

  ל פרק דברים

ָהָיה( א) ָבִרים ָכל ָעֶליָך ָיֹבאּו ִכי וְׁ ָרָכה ָהֵאֶלה ַהדְׁ ָלָלה ַהבְׁ ַהּקְׁ ָפֶניָך ָנַתִתי ֲאֶשר וְׁ   לְׁ

ָבֶבָך ֶאל ַוֲהֵשֹבָת   ָכל לְׁ  :ָשָמה ֱאֹלֶהיָך' ה ִהִדיֲחָך ֲאֶשר ַהּגֹוִים בְׁ

ָת ( ב) ַשבְׁ ָת  ֱאֹלֶהיָך' ה ַעד וְׁ ָשַמעְׁ ֹקלֹו וְׁ ֹכל בְׁ ַצּוְׁ  ָאֹנִכי ֲאֶשר כְׁ ָכל ּוָבֶניָך ַאָתה ַהּיֹום ָךמְׁ ָך בְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ֶשָך ּובְׁ  :ַנפְׁ

ָשב( ג) ָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה וְׁ בּותְׁ ִרֲחֶמָך שְׁ ָשב וְׁ ָך וְׁ ִקֶבצְׁ ָך ֲאֶשר ָהַעִמים ִמָכל וְׁ  :ָשָמה ֱאֹלֶהיָך' ה ֱהִפיצְׁ

ֶיה ִאם( ד) ֵצה ִנַדֲחָך ִיהְׁ ָך ִמָשם ַהָשָמִים ִבקְׁ ַקֶבצְׁ  :ִיָּקֶחָך ּוִמָשם ֱאֹלֶהיָך' ה יְׁ

שּו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך' ה ֶוֱהִביֲאָך( ה) ָתּה ֲאֹבֶתיָך ָירְׁ ָך ִויִרשְׁ ֵהיִטבְׁ ָך וְׁ בְׁ ִהרְׁ  :ֵמֲאֹבֶתיָך וְׁ

ָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה ּוָמל( ו) ָבבְׁ ֶאת לְׁ ַבב וְׁ ֶעָך לְׁ ַאֲהָבה ַזרְׁ ָכל ֱאֹלֶהיָך' ה ֶאת לְׁ ָך בְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ַמַען ַנפְׁ  :ַחֶּייָך לְׁ

ָנַתן( ז) ֶביָך ַעל ָהֵאֶלה ָהָאלֹות ָכל ֵאת ֱאֹלֶהיָך' ה וְׁ ַעל ֹאיְׁ ֶאיָך וְׁ ָדפּוָך ֲאֶשר ֹשנְׁ  :רְׁ

ַאָתה( ח) ָת  ָתשּוב וְׁ ָשַמעְׁ קֹול וְׁ ָעִשיָת ' ה בְׁ ֹוָתיו ָכל ֶאת וְׁ ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ִמצְׁ ַצּוְׁ  :ַהּיֹום מְׁ

ָך( ט) הֹוִתירְׁ ֹכל ֱאֹלֶהיָך' ה וְׁ ִרי ָיֶדָך ַמֲעֵשה בְׁ ָך ִבפְׁ נְׁ ִרי ִבטְׁ ָך ּוִבפְׁ תְׁ ֶהמְׁ ִרי בְׁ ָך ּוִבפְׁ ָמתְׁ ֹטָבה ַאדְׁ   לְׁ

טֹוב ָעֶליָך ָלשּוש' ה ָישּוב ִכי   :ֲאֹבֶתיָך ַעל ָשש ַכֲאֶשר לְׁ

ַמע ִכי( י) קֹול ִתשְׁ ֹמר ֱאֹלֶהיָך' ה בְׁ ֹוָתיו ִלשְׁ ֻחּקֹ  ִמצְׁ תּוָבה ָתיווְׁ ֵסֶפר ַהכְׁ   ַהֶזה ַהתֹוָרה בְׁ

ָכל ֱאֹלֶהיָך' ה ֶאל ָתשּוב ִכי  ָך בְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ֶשָך ּובְׁ  פ: ַנפְׁ

 

 י. -הקף בריבוע את המילה המנחה בפסוקים א .1

 מהי המילה המנחה? ומה נוכל ללמד ממנה על הרעיון המרכזי של הפרשייה?

 כתוב בטבלה שלפניך מה הן שתי המשמעויות השונות של המילה המנחה.  .2

 צטט את הפסוקים המתאימים לכל משמעות.

 הפסוקים המשמעויות של המילה המנחה

   א. 

   ב. 

 

 י, וענה:-הפרשייה מתארת שני תהליכים: "תשובה" ו"גאולה". עיין בפסוקים א' .3

 ובמרקר כחול את הפסוקים העוסקים בגאולה., בתשובהא. צבע במרקר צהוב את הפסוקים העוסקים 

גאולה. תאר  -תשובה  -עונש  -י לא מתואר מהלך רגיל של חטא -ב. אם צבעת נכון, בוודאי גילית כי בפסוקים א

  ? מה מאפיין אותו?שמתואר בפסוקים אלו החריגאת התהליך 

 ?ג. מה הקושי בהצגת התהליך באופן הזה
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 לסירוגין"תשובה" ו"גאולה" 

 בלשונה של נחמה ליבוביץ .לסירוגיןי אנו רואים תהליך מיוחד וחריג המתאר "תשובה" ו"גאולה" -בפסוקים א

"רואים אנו כיצד התנועה ההדדית שבה וחוזרת: מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, ושוב תהליך זה מתואר כך: 

 .מלמטה למעלה, שנית מלמעלה למטה, ושוב מלמטה למעלה"
 

 י מעורר את השאלות הבאות. עיין בדברי רבי יצחק עראמה וענה עליהן:-מיוחד והחריג בפסוקים אהתהליך ה .4

וכן  ו?שב אל ה' בתחילת הקטע, מה פשר השיבה אל ה' בהמשכעם ישראל אם כבר  -מה פשר החזרות בכתוב א. 

 ? מה פשר הגאולה שנזכרת שוב ושוב בהמשך הקטע ,אם ה' גאל את ישראל בתחילת הקטע

מי אמור לעשות את הצעד הראשון עם תשובת ישראל אל הקב"ה או שיבת הקב"ה אל עמו? ב. מה קודם למה 

 ישראל או הקב"ה?
 

 קעקידת יצח ,ר' יצחק עראמה

 ך",כאשר יימצאו בגלות בעוצם החולשה והתיעוב, אתה מוצא שהוא מקדים התשובה באומרו: "ושבת עד ה' אלוקי

תשובה, כמו שנאמר: "ואתה תשוב ושמעת  -ואחרי גאולה ך"; ה' אלוקיך את שבותסמך ליה גאולה באומרו: "ושב 

ואחרי כן ך"; , במה שאמר: "והותירך ה' בכל מעשה ידגאולה -תוספת טובה ואחר התשובה השנית ה' "; בקול 

 ך"., במה שאמר: "כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשתשובה יותר חזקה

 
לא ייעזבו אל הרפיון ואל החולשה עד שיוציאו הפעולות  שם בחולשתם בארצות אויביהםכי בהיותם  -והכוונה 

וחולשת הכוחות יותר תחליש הפעולות, ר, כי חולשת הפעולות על הדרך ההיא תחליש הכוח יותם, חלושות כפי כוח

ותתחזק  הטענותכי אפילו בהיות עולם על צווארך למשא כבד, ראוי שתשיב אל לבבך אלו י... עד שתאבדו לגמר

 ..."אם אתה פותח בחודה של מחט, הנה הוא יפתח לך כפתחו של אולם"כי הנה , ילהתחיל בתשובה מעונ

 

 

 

o ָשב ָך" ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה "וְׁ בּותְׁ  )פסוק ג( שְׁ

  ל, ג דברים

ָשב ָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה וְׁ בּותְׁ ִרֲחֶמָך שְׁ ָשב וְׁ ָך וְׁ ִקֶבצְׁ ָך ֲאֶשר ָהַעִמים ִמָכל וְׁ  :ָשָמה ֱאֹלֶהיָך' ה ֱהִפיצְׁ

 

o רש"י דברים ל, ג 

 ך'?!השיב את שבות'היה לו לכתוב ו -ושב ה' אלוקיך את שבותך 

 שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם, ן: רבותינו למדו מכא

 .שהוא ישוב עימהם - גאולה לעצמולשון(  לכתוב בתורה)ה' אמר למשה  יבִת כְׁ וכשנגאלין ִה 

  

 בפסוק ג ובדברי רש"י, וענה:עיין  .5

 ?א. מה הקושי הלשוני שאליו מתייחס רש"י בפירושו לפסוק ג'

 ב. כיצד מיישב רש"י את הקושי?
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o "ָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה ּוָמל ָבבְׁ  " )פסוק ו(לְׁ

 

o ו ,ל דברים ן"רמב  

 והוא לבבך בכל אליו שתשוב מבטיחך, (א קד שבת)" אותו מסייעין לטהר הבא" שאמרו זהו - לבבך את אלהיך' ה ומל

 . אותך יעזור

 זמן וכל, רשע או צדיק כרצונו לעשות האדם ביד רשות היתה הבריאה מזמן כי, שאומר זה ענין הכתובים מן ונראה

 להם בטוב הבחירה תהיה, המשיח לימות אבל. ברע ברצותם ועונש בטוב בבחירתם זכות להם שיהיה כדי, כן התורה

 ערלה והתאוה החמדה כי. כאן הנזכרת "מילה"ה והיא. כלל בו יחפוץ ולא ראוי שאינו למה הלב להם יתאוה לא, טבע

 ,הראשון אדם של חטאו קודם היה לאשר ההוא בזמן האדם וישוב. יתאוה ולא יחמוד שלא הוא הלב ומול, ללב

 .(ט ,ב) בראשית בסדר שפירשתי כמו, והפכו דבר ברצונו לו היה ולא לעשות שראוי מה בטבעו עושה שהיה

 

 בפסוק ו ובפסוקים טו כ ובדברי הרמב"ן, וענה:עיין  .6

 כ?-בפסוקים טו ,מעורר פסוק ו על הרקע הנאמר בהמשך הפרק בעיהא. איזו 

 בעיה זו?  בפירושו הראשוןב. כיצד מיישב הרמב"ן 

 .במה דומה האדם בדור הגאולה לאדם הראשוןבעיה זו? פרט בתשובתך  בפירושו השניג. כיצד מיישב הרמב"ן 

בין שתי התשובות שמציע הרמב"ן. )על איזו תקופה מדבר פסוק ו, ומהי "מילת הלב" לפי כל אחת  ההבדלד. מה 

 מהתשובות של הרמב"ן?(

 

  

 ל, ו דברים

ָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה ּוָמל ָבבְׁ ֶאת לְׁ ַבב וְׁ  לְׁ

ֶעָך ַאֲהָבה ַזרְׁ ָכל ֱאֹלֶהיָך' ה ֶאת לְׁ  בְׁ

ָך ָבבְׁ ָכל לְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ַמַען ַנפְׁ  :ַחֶּייָך לְׁ

 כ-טו, דברים ל

ֵאה ָפֶניָך ָנַתִתי רְׁ ֶאת ַהַחִּיים ֶאת ַהּיֹום לְׁ ֶאת ַהטֹוב וְׁ ֶאת ַהָמֶות וְׁ ִאם:ָהָרע וְׁ ֶנה ... וְׁ  ִיפְׁ

ָך ָבבְׁ לֹא לְׁ ָמע וְׁ ָת  ִתשְׁ ִנַדחְׁ ַתֲחִויָת  וְׁ ִהשְׁ ָתם ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים וְׁ ִתי :ַוֲעַבדְׁ  ַהּיֹום ָלֶכם ִהַּגדְׁ

ַהָמֶות ַהַחִּיים תֹאֵבדּון ָאֹבד ִכי ָפֶניָך ָנַתִתי וְׁ ָרָכה לְׁ ָלָלה ַהבְׁ ַהּקְׁ ָת  וְׁ  ַבַחִּיים... ּוָבַחרְׁ
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ָוה  יד(-ַהזֹאת..." )פסוקים יא חלק ב: "ַהִמצְׁ

 ל דברים

ָוה ִכי( יא) ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהזֹאת ַהִמצְׁ ַצּוְׁ ֵלאת לֹא ַהּיֹום מְׁ ָך ִהוא ִנפְׁ לֹא ִממְׁ ֹחָקה וְׁ  :ִהוא רְׁ

ָמה ָלנּו ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַבָשַמִים לֹא( יב) ִיָּקֶחהָ  ַהָשַמיְׁ ִמֵענּו ָלנּו וְׁ ַישְׁ ַנֲעֶשָנה ֹאָתּה וְׁ  :וְׁ

לֹא( יג) ִיָּקֶחהָ  ַהָּים ֵעֶבר ֶאל ָלנּו ַיֲעָבר ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַלָּים ֵמֵעֶבר וְׁ ִמֵענּו ָלנּו וְׁ ַישְׁ ַנֲעֶשָנה ֹאָתּה וְׁ  :וְׁ

ֹאד ַהָדָבר ֵאֶליָך ָקרֹוב ִכי( יד) ִפיָך מְׁ ָך בְׁ ָבבְׁ  ס: ַלֲעֹשתֹו ּוִבלְׁ

 

  יא ל, דברים ן"רמב

 . כולה התורה כל על - "הזאת המצוה כי")והפירוש(  וטעם

 "התשובה" על" הזאת המצוה" אבל, (א ח לעיל) "היום מצוך אנכי אשר המצוה כל" יאמר התורה כל על כי, והנכון

 . כן.. לעשות אותנו שיצוה מצוה (ב בפסוק) אלהיך"' ה עד "ושבת( א בפסוק) לבבך" אל "והשבות כי, הנזכרת

 מצוך אנכי אשר ככל ולעשות' ה אל לשוב תוכל העמים, ביד ואתה השמים בקצה נדחך יהיה אם כי לאמר, והטעם

 מקום. ובכל עת בכל לעשותו מאד אליך קרוב אבל ממך ורחוק נפלא הדבר אין כי, היום

 

 יד ובדברי הרמב"ן, וענה:-עיין בפסוקים יא .7

  .שתי האפשרויות המובאות בדברי הרמב"ןיד. כתוב את -בר בפסוקים יועליה מדהזאת"  המצווה"מהי א. 

 ?האפשרות הנכונהגם שלדעתו היא  ,שמעלה הרמב"ן לאפשרות השנייהמה הביסוס בכתוב ב. 

 

 יד? ומה התורה עונה על טענה זו?-בפסוקים יא מתמודדת התורהמהי הטענה מולה  .8

 

 רמב"ם, הלכות תשובה פרק ה' הלכה א' 

ואם רצה להטות עצמו לדרך ו; אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות ביד רשות כל אדם נתונה לו:

כלומר ב( כ" )בראשית ג',, לדעת, טוב ורע" הוא שכתוב בתורה "הן האדם היה כאחד ממנוו. רעה ולהיות רשע, הרשות ביד

שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע ן, הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניי

  ע.ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרץ, הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפ

 

 ה?בתשובבמה תלויה יכולתו של אדם לשוב ו במי .9
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ָת   כ(-ַבַחִּיים" )פסוקים טו חלק ג: "ּוָבַחרְׁ

 כ. -א. צבע במרקר צהוב את המילה המנחה בפסוקים טו .10

 ם?להבנת הרעיון המרכזי בפסוקיתורמת המילה המנחה  מהב. 
 

ֵאה( טו)  ָפֶניָך ָנַתִתי רְׁ ֶאת ַהַחִּיים ֶאת ַהּיֹום לְׁ ֶאת ַהטֹוב וְׁ ֶאת ַהָמֶות וְׁ  :ָהָרע וְׁ

ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר( טז) ַצּוְׁ ַאֲהָבה ַהּיֹום מְׁ ָרָכיו ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך' ה ֶאת לְׁ ֹמר ִבדְׁ ִלשְׁ ֹוָתיו וְׁ ֻחֹּקָתיו ִמצְׁ ָפָטיו וְׁ   ּוִמשְׁ

ָחִייָת   ָרִביָת  וְׁ ָך וְׁ ָתּה ָשָמה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֱאֹלֶהיָך' ה ּוֵבַרכְׁ ִרשְׁ  :לְׁ

ִאם( יז) ֶנה וְׁ ָך ִיפְׁ ָבבְׁ לֹא לְׁ ָמע וְׁ ָת  ִתשְׁ ִנַדחְׁ ַתֲחִויָת  וְׁ ִהשְׁ ָתם ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים וְׁ  :ַוֲעַבדְׁ

ִתי( יח) ֵדן ֶאת ֹעֵבר ַאָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ָיִמים ַתֲאִריֻכן לֹא תֹאֵבדּון ָאֹבד ִכי ַהּיֹום ָלֶכם ִהַּגדְׁ ָתּה ָשָמה ָלבֹוא ַהַּירְׁ ִרשְׁ  :לְׁ

ֶאת ַהָשַמִים ֶאת ּיֹוםהַ  ָבֶכם ַהִעֹדִתי( יט)   ָהָאֶרץ וְׁ

ַהָמֶות ַהַחִּיים  ָפֶניָך ָנַתִתי וְׁ ָרָכה לְׁ ָלָלה ַהבְׁ ַהּקְׁ ָת  וְׁ ַמַען ַבַחִּיים ּוָבַחרְׁ ֶיה לְׁ ֶעָך ַאָתה ִתחְׁ ַזרְׁ  :וְׁ

ַאֲהָבה( כ) ֹמעַ  ֱאֹלֶהיָך' ה ֶאת לְׁ ֹקלֹו ִלשְׁ ָקה בְׁ ָדבְׁ   בֹו ּולְׁ

ֹאֶרְך ַחֶּייָך הּוא ִכי  ַבע ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ָלֶשֶבת ָיֶמיָך וְׁ ָרָהם ַלֲאֹבֶתיָך' ה ִנשְׁ ַאבְׁ ָחק לְׁ ִיצְׁ ַיֲעֹקב לְׁ  :ָלֶהם ָלֵתת ּולְׁ

 

  ל דברים י"רש

 . המות לך הרי רע תעשה ואם, חיים לך הרי טוב תעשה אם בזה תלוי זה - הטוב ואת החיים את( טו)

 :היאך והולך מפרש והכתוב 

 .החיים הרי - ורבית וחיית, תלוי ובו, הטוב הרי - לאהבה היום מצוך אנכי אשר( טז)

 .המות הרי - תאבדון אבד כי. הרע הרי - לבבך יפנה ואם( יח-יז)

 

 כ ובדברי רש"י וענה-עיין בפסוקים טו .11

 כל אפשרות. הו? ואיזו תוצאה מביאמהן שתי האפשרויות המוצבות זו כנגד זא. 

 ב. איזו עיקר מעיקרי האמונה של היהדות נזכר בפסוקים אלו? 

 

 יט ,ל דברים י"רש  

 על ומעמידו בנחלתי יפה חלק לך בחר לחבירו האומר כאדם, החיים בחלק שתבחרו לכם מורה אני - בחיים ובחרת

 על ידי הנחת, (ה, טז תהלים)" גורלי תומיך אתה וכוסי חלקי מנת' ה" נאמר זה ועל, לך ברור זה את לו ואומר היפה חלק

 .לך קח זה את לומר הטוב גורל

 

 כ ובדברי רש"י, וענה:-עיון בפסוקים טו .12

  .שתי האפשריות לאדם באופן שווה? נמק את תשובתךהתורה מציגה את א. האם 

 ב. הבא ראיות מן הכתוב לתשובתך בסעיף א.

 יח?-ג. לפי רש"י, מה המבנה של פסוקים טו
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o " ָת ַמַען ַבַחִּיים ּוָבַחרְׁ ֶיה לְׁ  " )פסוק יט(ִתחְׁ

 יטדברים ל, 

ֶאת ַהָשַמִים ֶאת ַהּיֹום ָבֶכם ַהִעֹדִתי  , ָהָאֶרץ וְׁ

ַהָמֶות ַהַחִּיים ָפֶניָך ָנַתִתי וְׁ ָרָכה לְׁ ָלָלה ַהבְׁ ַהּקְׁ ָת  וְׁ ַמַען ַבַחִּיים ּוָבַחרְׁ ֶיה לְׁ ֶעָך ַאָתה ִתחְׁ ַזרְׁ  :וְׁ

 

o ל, טודברים 'העמק דבר' הנצי"ב ב 

ָת ( יט פסוקב)כמשמעו, דאם כן... ייפלא לפרש בסמוך  "מות"כמשמעו ו "חיים"לפרש ( יט-ים טו ו)בפסוקאי אפשר  "ּוָבַחרְׁ

ֶיה ַאָתה ַמַען ִתחְׁ ֶעָך" היאך שייך לומר עצה  ַבַחִּיים לְׁ ַזרְׁ תעשה כן כדי שיהיה כן! הרי אם הוא עומד על סעיפי הספק  -וְׁ

 אי אפשר להגיד עצה לבחור בחיים כדי שיחיה! -אם לבחור בחיים או במוות 

 

 הקיים בפסוק יט?הלוגי, לפי הנצ"יב, מה הקושי  .13

 

לשים לב כ. יש -"חיים" הנזכרת בפסוקים טו -בכדי לענות על הקושי שמעלה הנצי"ב, נבחן את המילה המנחה  .14

 שלא בכל הופעותיה יש לה את אותה משמעות.

 כ.-יות השונות של המילה "חיים" בפסוקים טוהמשמעוא. מה הן שתי 

 ב. על בסיס תשובתך לסעיף א נסה לענות על הקושי שהעלה הנצי"ב?

 .3ג. ענה על הקושי שהעלה הנצי"ב, לפי דברי "הכתב והקבלה"
 

o יט ל, דברים והקבלה הכתב 

הגוף לבד, במלאת מבוקשיו הגשמיים שלא כתורה וכמצוה, הם חיים שאחריהם : חיי ם למען תחיהובחרת בחיי

ועל זה אמר "ובחרת , םאמנם חיי הגוף על פי התורה והמצוה, הם חיים שאחריהם חיי הנפש הנצחיית. מיתה נפשי

באופן כזה, שיסובב ממנו ירצה לומר: איעצך לך ולזרעך לבחור בחיי עולם הזה ך", בחיים למען תחיה אתה וזרע

 .החיים העתידים, והוא חיי העולם הבא

 

 

                                                           
בּורג ) רבה  3 ֶלנְׁ  ."הכתב והקבלה" תורהשהתפשטה בגרמניה. התפרסם בחיבורו על ה רפורמה, ולחם ב19-מאה הב גרמניה( מרבני 1865-1785יעקב צבי ֶמקְׁ
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