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(Con’t. of Alon HaDeracha 

אמר אז, כמו שאמר בחורב )כונתו ד"ה ואמר עליכם באתם עד הר האמורי... עלה רש... אני אמרתי ולא הקב"ה 

בחורב לאמור: רב לכם... פנו וסעו לכם...(, שהוא ית' ידע, משבאו לקדש ברנע  ה' אלוקינו דבר אלינו 'לדברים א' ו

מחשבות לבבם, שמהלך הנסיי למשא עליהם באשר מוכרחים כמו כן להתהלך בדרך הקודש, להיות נזהר בדבור רע, 

מלאכי מות, כאשר היה בקברות  –, והכל דומה כאלו מדברים באזני ה' וחמת מלך ית' מה שמדברים בינם לבין עצמם

ומשום הכי מוכרחים להתנהג בדרך הטבע ואם כן יהיו נצרכים למרגלים; ומשום כך )= משום שרוצים  .התאוה, ועוד

 ...אך משה אמר להם "להתחיל חיים על דרך הטבע ולא בנסים( לא אמר אז ה' "עלה רש

 :ימצאו הלומדים את התשובה לשאלה ה' יש להעמיד מולם את הפסוקים הבאיםאם לא 

 :    במדבר כ' כ"ד            

ת ִפי" ם אֶׁ ר ְמִריתֶׁ  "ַעל ֲאשֶׁ

 :       תהלים ק"ו            

ת רּוחֹו"  "ִכי ִהְמרּו אֶׁ

 ':          איכה א            

 "ה' ִכי ִפיהּו ָמִריִתי ַצִדיק הּוא"

 :         שמות כ"ג            

ר ּבֹו"  "ַאל ַתמֵּ

 ':         יחזקאל כ            

ל" ית ִיְשָראֵּ  "ַוַיְמרּו ִבי בֵּ

 ':          תהלים ה            

מֹו ִכי ָמרּו ָבְך"  "ַהִדיחֵּ

 
 דברים פרק ט

ם:  √ יד ֶאְתֶכֶֽ ֶכֶּ֖ם ְלַהְשִמֵ֥ ָ֛ק בָּ ַּ֧ף ְיֹקוָּ ָ֑ק ַוִיְתַאַנ  ם ֶאת־ְיֹקוָּ ב ִהְקַצְפֶתֶּ֖ ֵ֥  )ח( ּוְבֹחר 

ת  ַחת לּוֹחֹ֤ ַקַ֜ ה לָּ רָּ הָָּ֗ י הָּ ְילָּ )ט( ַבֲעֹלִתִ֣ ים ַלִ֔ ִעִ֣ ים יֹו֙ם ְוַאְרבָּ ִעֵ֥ ר ַאְרבָּ הָָּ֗ ב בָּ ִ֣ ש  ֶכָ֑ם וָּא  ֶּ֖ק ִעמָּ ת ְיֹקוָּ ַרֵ֥ ית ֲאֶשר־כָּ ת ַהְבִרִ֔ ִני֙ם לּוֹחִ֣ ֲאבָּ ֶֽ ה הָּ

יִתי: ִתֶֽ א שָּ ֵֹ֥ ִים ל ְלִתי ּוַמֶּ֖ ַכִ֔ א אָּ ִֹ֣ ֶחם ל  ֶלֶ֚
ים ְבאֶ  ים ְכֻתִבֶּ֖ ִנִ֔ ֲאבָּ ֶֽ ת הָּ ֙י לּוֹחִ֣ י ֶאת־ְשנ  ַלָ֗ ק א  ן ְיֹקוַָּ֜ ע ֱאֹל)י( ַוִית ֵּ֨ ר קְצַבִ֣ ָ֛ הָּ ֶכֵ֥ם בָּ ק ִעמָּ ר ִדֶב֩ר ְיֹקוֵָּּ֨ ים ֲאֶשִ֣ ִרִ֡ ל־ַהְדבָּ כָּ ם ְכֶֽ יֶהָ֗ ים ַוֲעל 

ל: ֶֽ הָּ ֹום ַהקָּ ש ְביֵ֥ ֶּ֖ א  ֹוְך הָּ  ִמתֵ֥
ֹו ים ֻלחֵ֥ ִנֶּ֖ ֲאבָּ ת הָּ ָ֛י ֻלֹחֵ֥ י ֶאת־ְשנ  ַלָ֗ ק א  ן ְיֹקוַָּ֜ ה נַָּתֵּ֨ ְילָּ ָ֑ ים לָּ ִעֶּ֖ ֹום ְוַאְרבָּ ים יִ֔ ִעִ֣ ֙ץ ַאְרבָּ י ִמק  ית:)יא( ַוְיִהָ֗  ת ַהְבִרֶֽ

רּו ַמה ָ֗  ִ֣ ִים סָּ ָ֑ אתָּ ִמִמְצרָּ ֶּ֖ ר הֹוצ  ת ַעְמךִ֔ ֲאֶשֵ֥ ִ֣ י ִשח  ה ִכֶ֚ ֙ר ִמֶזִ֔ ד ַמה  ֹ֤ ּום ר  י קִ֣ ַלָ֗ ק א  אֶמר ְיֹקוַָּ֜ ֵֹּ֨ ּו )יב( ַוי שֵ֥ ם עָּ ר ִצִּויִתִ֔ ֶרְ֙ך ֲאֶשִ֣ ר ִמן־ ַהֶד֙

ה: ֶֽ כָּ ם ַמס  ֶהֶּ֖  לָּ
יִת֙י אֶ  ִא֙ ר רָּ אֹמָ֑ י ל  ַלִ֣ ֶּ֖ק א  אֶמר ְיֹקוָּ ֵֹ֥ ּוא:)יג( ַוי ֶרף הֶֽ ה־ֹעֶּ֖ ֵ֥ה ַעם־ְקש  ה ְוִהנ  ם ַהֶזִ֔ ִ֣ עָּ  ת־הָּ

ּום וָּ  צֵ֥ ֹוְתךִ֔ ְלגֹוי־עָּ ֱעֶש֙ה אֶֽ ִים ְוֶאֶֽ ָ֑ מָּ ַחת ַהשָּ ם ִמַתֶּ֖ ה ֶאת־ְשמִָּ֔ ם ְוֶאְמֶחִ֣ ִנ֙י ְוַאְשִמיד ִ֔ ֶרף ִמֶמ֙ נּו:)יד( ֶהֹ֤ ב ִמֶמֶֽ ֶּ֖  רָּ
 ָ֑ א  ר בָּ ִ֣ ר ֹבע  ֶּ֖ הָּ ר ְוהָּ הִָּ֔ ֙ד ִמן־הָּ ר  ֶֽא  ֶפן וָּ י:)טו( וָּא ָ֗ ֶֽ י יָּדָּ ֵ֥ ל ְשת  ית ַעֶּ֖ ת ַהְבִרִ֔ ֙י לּוֹחִ֣  ש ּוְשנ 

ִ֣ק ֱאֹלֶֽ  אֶת֙ם ַליֹקוָּ ֹ֤ה ֲחטָּ ֶרא ְוִהנ  ם:ק)טז( וָּא ָ֗ ֶּ֖ק ֶאְתֶכֶֽ ֵ֥ה ְיֹקוָּ ֶרְך ֲאֶשר־ִצּוָּ ר ִמן־ַהֶדֶּ֕ ם ַמה ִ֔ ָ֑ה ַסְרֶתִ֣ כָּ ֶגל ַמס  ֶּ֖ ם ע  ֶכִ֔ ם לָּ ם ֲעִשיֶתִ֣  יֶכִ֔
ֶֽאַ  ת וָּ ִ֣י ַהֻלֹחִ֔ ם:)יז( וֶָּאְתֹפ֙ש ִבְשנ  יֶכֶֽ ינ  ם ְלע  ֶּ֖ י וֲָּאַשְבר  ָ֑ י יָּדָּ ִ֣ ל ְשת  ַעֶּ֖ ם מ   ְשִלכ ִ֔

יִ  ְלִתי ּוַמֶּ֖ ַכִ֔ א אָּ ִֹ֣ ֶחם ל ה ֶלֶ֚ ְילָּ ים ַלִ֔ ִעִ֣ ים יֹו֙ם ְוַאְרבָּ ִעֵ֥ ה ַאְרבָּ ִראֹשנָָּ֗ ק כָּ י ְיֹקוַָּ֜ ֶאְתַנַפ֙ל ִלְפנ ֵּ֨ ֶֽ ר )יח( וָּ ל־ַחַטאְתֶכ֙ם ֲאֶשִ֣ ל כָּ יִתי ַעֹ֤ ִתָ֑ א שָּ ִֹ֣ ם ל

ֹו ם ַלֲעשֵ֥ אֶתִ֔ ֹו:ֲחטָּ ֶּ֖ק ְלַהְכִעיסֶֽ ֵ֥י ְיֹקוָּ ינ  ע ְבע  ַרָ֛  ת הָּ
ע ְיקֹ  יד ֶאְתֶכָ֑ם ַוִיְשַמֹ֤ יֶכֶּ֖ם ְלַהְשִמִ֣ ָ֛ק ֲעל  ף ְיֹקוָּ ַצ  ר קָּ ה ֲאֶשֵּ֨ מִָּ֔ ח  ַא֙ף ְוַהִ֣ י הָּ ֹ֤ ְרִתי ִמְפנ  י יָֹּגָ֗ וא:)יט( ִכִ֣ ַעם ַהִהֶֽ י ַגֶּ֖ם ַבַפֵ֥ ַלִ֔  וָּ֙ק א 

ד ְלהַ  ָ֛ק ְמֹאֶּ֖ ַּ֧ף ְיֹקוָּ ן ִהְתַאַנ  ְבַאֲהֹרָ֗ וא:)כ( ּוֶֽ ת ַהִהֶֽ ֵ֥ ע  ן בָּ ד ַאֲהֹרֶּ֖ ל ַגם־ְבַעֵ֥ ָ֛ ֶאְתַפל  ֶֽ ֹו וָּ  ְשִמידָ֑
י חֹו֙ן ה  ֹו טָּ ת ֹאתֹ֤ שׁ֒ וֶָּאֹכֵּ֨ א  ֹו׀ בָּ ף ֹאתִ֣ ַקְחִת֘י וֶָּאְשֹרִ֣ ֶגל לָּ ע ָ֗ ם ֶאת־הָּ ם ֲאֶשר־ֲעִשיֶתִ֣ ֶאת־ַחַטאְתֶכֶ֞ ר )כא( ְוֶֽ ָ֑ פָּ ק ְלעָּ ד ֲאֶשר־ַדֶּ֖ ב ַעֵ֥ ט ִ֔

ֹו ֶאל־הַ  רִ֔ ַאְשִלְ֙ך ֶאת־ֲעפָּ ֶֽ ר:וָּ ֶֽ הָּ ד ִמן־הָּ ֵ֥  ַנֶַּ֖חל ַהֹיר 
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ֶֽק:  √ ם ֶאת־ְיֹקוָּ ים ֱהִייֶתֶּ֖ ָ֑ה ַמְקִצִפֵ֥ ַתֲאוָּ ת ַהֶֽ ה ּוְבִקְבֹרֶּ֖ ֙ה ּוְבַמסִָּ֔ רָּ  )כב( ּוְבַתְבע 

ֶכָ֑ם וַ   √ ִתי לָּ ַתֶּ֖ ר נָּ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ אִָּ֔ ּו ֶאת־הָּ ר ֲעלּ֙ו ּוְרשִ֣ אֹמִ֔ ַע֙ ל  ש ַבְרנ ֙ ֹ֤ ד  ם ִמקָּ ק ֶאְתֶכָ֗ ַח ְיֹקוַָּ֜ י ְיֹקוָּ֙ק ֱאֹלִ֣ )כג( ּוִבְשֹלֵּ֨ ּו ֶאת־ִפֹ֤ א קַתְמרָ֗ ֹֹ֤ ם ְול יֶכִ֔

ֹו: ם ְבֹקלֶֽ א ְשַמְעֶתֶּ֖ ֵֹ֥ ֹו ְול ֱאַמְנֶת֙ם לִ֔  ֶהֶֽ
ם:  √ י ֶאְתֶכֶֽ ֹום ַדְעִתֵ֥ ָ֑ק ִמיֶּ֖ ם ִעם־ְיֹקוָּ ים ֱהִייֶתֶּ֖  )כד( ַמְמִרֵ֥

 

ֹום   √ ים ַהיָ֛ ִעֵ֥ ת ַאְרבָּ ִ֣ ק א  ִ֣י ְיֹקוָָּ֗ ל ִלְפנ  ֶאְתַנַפֶ֞ ֶֽ ם:)כה( וָּ יד ֶאְתֶכֶֽ ֶּ֖ק ְלַהְשִמֵ֥ ר ְיֹקוָּ ַמֵ֥ י־אָּ ְלִתי ִכֶֽ ָ֑ ר ִהְתַנפָּ ה ֲאֶשִ֣ ְילָּ ים ַהַלֶּ֖ ִעֵ֥  ְוֶאת־ַאְרבָּ

ל ֶאל־ְיֹקוָּ֘ק וָֹּאַמרׁ֒  ִ֣ ִיםה' )כו( וֶָּאְתַפל  אתָּ ִמִמְצַרֶּ֖ ֵ֥ ך ֲאֶשר־ הֹוצ  ְדֶלָ֑ יתָּ ְבגָּ ִדֶּ֖ ר פָּ ְתךִ֔ ֲאֶשֵ֥ ִ֣ ת ַעְמ֙ך ְוַנֲחלָּ ֹ֤ ק ַאל־ַתְשח  ה: ְיֹקִוָ֗ ֶֽ קָּ ֵ֥ד ֲחזָּ  ְביָּ
ֹו ְוֶאל־  ה ְוֶאל־ִרְשעֶּ֖ ם ַהֶזִ֔ ִ֣ עָּ ֶפן ֶאל־ְקִש֙י הָּ ב ַאל־ת ָ֗ ְלַיֲעֹקָ֑ ק ּוֶֽ ֶּ֖ ם ְלִיְצחָּ ֵ֥ הָּ יך ְלַאְברָּ ֶדִ֔ ֹו:)כז( ְזֹכ֙ר ַלֲעבָּ אתֶֽ  ַחטָּ

ם  ק ַלֲהִביאֶָּּ֕ ֶלת ְיֹקוִָּ֔ םׁ֒ ִמְבִל֙י ְיֹכִ֣ נּו ִמשָּ ִ֣ אתָּ ר הֹוצ  ֶר֘ץ ֲאֶשִ֣ אָּ ּו הָּ ם )כח( ֶפן־יֹאְמרָ֗ ֹו אֹותִָּ֔ תִ֣ ם ּוִמִשְנאָּ ֶהָ֑ ר לָּ ֶרץ ֲאֶשר־ִדֶבִ֣ ֶּ֖ אָּ ֶאל־הָּ

ר: ֶֽ ם ַבִמְדבָּ ֵ֥ ם ַלֲהִמתָּ ֶּ֖  הֹוִציאָּ
ֶֽה: פ ְזֹרֲעךֶּ֖ ַהְנטּויָּ ל ּוִבֶֽ ֹדִ֔ ֙ ְבֹכֲחךִ֣ ַהגָּ אתָּ ר הֹוצ ֙ ך ֲאֶשֹ֤ ֶתָ֑ ם ַעְמךֶּ֖ ְוַנֲחלָּ ֵ֥  )כט( ְוה 

Alef.  

 אברבנאל דברים פרק ט
 רה ובמסה. והנה אמר אחרי זה ובתבע...

 גרם לכם את העון ולא הי' מאתכם  אהרןכאומר אליהם אם תתעסקו ותפקפקו בדבר הנה באמרכם ש

ב  ] ן)כ( וּֽ וא: ַאֲהר ֹ֗ ת ַהִהּֽ ַ֥ ע  ן בָּ ד ַאֲהֹרֹ֖ ַעַ֥ ל ַגם־ב  ָ֛ ַפל  ֶאת  ּֽ ִמי֑דֹו וָּ ַהש  ד ל  ֹאֹ֖ ָ֛ק מ  ֹקוָּ ַּ֧ף י  ַאַנ   [ִהת 

  חוטאים כמנהגיכם בשאר המקומותשאתם הייתם הנה חזקתכם תעמוד לעד ולראיה 
וכן ראשונה מזה במסה שהייתם מנסים היש הי"ת בקרבכם  ,כי הנה בתבערה שהייתם מתאוננים שם

 וכן בקברות התאוה בכל המקומות האלה הייתם מקציפים את הש"י.  ,אם אין

 "לכםעלו ורשו את הארץ אשר נתן ה' "ולא עוד כי אם גם בשלוח הש"י אתכם מקדש ברנע לאמר 

האם אהרן גרם  ,וקבעתם לכם בכיה לדורות ,ולא שמעתם בקולו ,ותמרו את פי ה' ולא האמנתם בו

  ?לכם כל זה

  .ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם ,מבלי מסית ,א"כ מזה יראה שאתם בעצמכם

  .ואין ראוי לתלות הקלקלה כ"א במקולקל

להגיד שעם כל מה שראו שעשה בעון מות ואפשר שזכר להם עונותיהם במסה ובתבערה ושאר המקו

  .אבל מיד הוסיפו לחטוא באותם המקומות אשר זכר ,לא לקחו מוסר ,העגל

כדי להוכיח כי עם קשה  ,הנה בזה השלים להעיר על אמתת הדברים המורים על כובד עון העגל וקשיו

 . עורף הוא

שהיה  ,וקברות התאוה בתוך ספור ענין העגל ,ומסה ,למה נכנס ענין תבערה :והותר עם זה הספק הי'

 ..כדי להסיר הפקפוק מענין אהרן.

Beit.  

1.  a)  In the first chapter of the Tora, it states that Moshe’s goal was to explain the Tora’s 

Mitzvot:  

 דברים פרק א
יל  ב הֹוִאִ֣ ָ֑ ֶרץ מֹואָּ ן ְבֶאִ֣ ֶּ֖ ֶבר ַהַיְרד  ֵ֥ ר:)ה( ְבע  אֹמֶֽ את ל  ֶֹּ֖ ה ַהז ֵ֥ ר ֶאת־ַהתֹורָּ ָ֛ א  ה ב   ֹמֶשִ֔

The general principles of the Mitzvot are recounted in Chapters 5+6: 

 דברים פרק ה
אֶת֙ם ִמפְ  י ְיר  ָ֑ק ִכֹ֤ ר ְיֹקוָּ ֶכֶּ֖ם ֶאת־ְדַבִ֣ יד לָּ וא ְלַהִגֵ֥ ת ַהִהִ֔ ִ֣ ע  יֶכ֙ם בָּ ינ  ֶֽ ֹ֤ק ּוב  ין־ְיֹקוָּ ד ב  ֹנִכי ֹעמ ֵּ֨ ִ֣ )ה( אָָּ֠ א־נ  ֶֹֽ ש ְול א ִ֔ י הָּ

ר: אֹמֶֽ ר ל  ֶּ֖ הָּ ם בָּ  ..ֲעִליֶתֵ֥

 דברים פרק ו 
 ֵ֥ ל ְיֹקוָּ ָ֑ א  ע ִיְשרָּ ד:קיק ֱאֹל)ד( ְשַמֶּ֖ ֶֽ ֵ֥ק׀ ֶאחָּ  ...נּו ְיֹקוָּ

It seems to me, however, that the laws only begin to be explained in detail in 

12:5. Consequently, one issue that RaMBaN addresses is why Moshe doesn’t 

directly begin to detail the Mitzvot until this much later point in the book.  
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b)      Secondly, RaMBaN explains why there appears to be an apparent inordinate emphasis 

upon believing in HaShem and avoiding idolatry before the actual discussion of specific 

Mitzvot begins: 

 דברים פרק ד
ֶּ֖ק ֱאֹל ים ַביֹקוָּ ִקִ֔ ֹום:ק)ד( ְוַאֶת֙ם ַהְדב  ים ֻכְלֶכֶּ֖ם ַהיֶֽ  יֶכָ֑ם ַחִיֵ֥

 שם
ים  יְנֶכֵ֥ם ֹרִאֶּ֖ ָ֛ה א  ים ּוְתמּונָּ ם ֹשְמִעִ֔ ִרי֙ם ַאֶתִ֣ ֹול ְדבָּ ש קֹ֤ ָ֑ א  ֹוְך הָּ יֶכֶּ֖ם ִמתִ֣ ָ֛ק ֲאל  ר ְיֹקוָּ ֹול:)יב( ַוְיַדב   י קֶֽ ִתֵ֥  זּולָּ

 שם
יֶכָ֛ם ְבחֹ  ר ְיֹקוָּ ק ֲאל  ֹום ִדֶבֵּ֨ ה ְביָ֗ ל־ְתמּונִָּ֔ א ְרִאיֶת֙ם כָּ ֹֹ֤ י ל יֶכָ֑ם ִכִ֣ ד ְלַנְפֹשת  ם ְמֹאֶּ֖ ֹוְך )טו( ְוִנְשַמְרֶתֵ֥ ב ִמתֵ֥ ֶּ֖ ר 

ש: ֶֽ א   הָּ
ית  ֶמל ַתְבִנֵ֥ ָ֑ ל־סָּ ֶסל ְתמּוַנִ֣ת כָּ ֶכָ֛ם ֶפֶּ֖ ם לָּ ּון ַוֲעִשיֶתֵ֥ ן־ַתְשִחתִ֔ ה:)טז( ֶפֵּ֨ ֶֽ בָּ ֹו ְנק  ֶּ֖ר אֵ֥ כָּ  זָּ

ִים: ֶֽ מָּ ּוף ַבשָּ עֶּ֖ ר תָּ ף ֲאֶשֵ֥ נִָּ֔ ֹור כָּ ל־ִצפִ֣ ֶרץ ַתְבִני֙ת כָּ ָ֑ אָּ ר בָּ ה ֲאֶשִ֣ ֶּ֖ מָּ ל־ְבה  ית כָּ  )יז( ַתְבִנֶּ֕
ֶרץ: ֶֽ אָּ ַחת לָּ ִים ִמַתֵ֥ ֵ֥ה ֲאֶשר־ַבַמֶּ֖ גָּ ל־דָּ ית כָּ ה ַתְבִנָ֛ ָ֑ מָּ ֲאדָּ ש בָּ ֶּ֖ ל־ֹרמ  ית כָּ  )יח( ַתְבִנֶּ֕

ִים ְונִ )יט( ּוֶפן־ִתשֵָּּ֨  ַמִ֔ א ַהשָּ ִ֣ ל ְצבָּ ים ֹכֶ֚ ִבָ֗ ֹוכָּ ַח ְוֶאת־ַהכֶֽ ַ֜ ר  ֶמש ְוֶאת־ַהיָּ ִאיתָּ ֶאת־ַהֶשֵּ֨ רָּ ה ְוֶָֽ֠ ְימָּ ַמָ֗ יך ַהשָּ יֶנַ֜ ָ֛ א ע  ַדְחתָּ

 ָ֑ ם ַוֲעַבְדתָּ ֶהֶּ֖ ֹ֤ק ֱאֹלְוִהְשַתֲחִוֵ֥יתָּ לָּ ק ְיֹקוָּ ַלַ֜ ר חָּ ֶֽ קים ֲאֶשֵּ֨ מָּ ל־ ַהשָּ ַחת כָּ ים ַתֶּ֖ ַעִמִ֔ ֶֽ ם ְלֹכ֙ל הָּ  ִים:ך ֹאתִָּ֔

 שם
ית ְיֹקוָּ֙ק ֱאֹלִ֣  ן־ִתְשְכחּ֙ו ֶאת־ְבִרֹ֤ ם ֶפֶֽ ֶכָ֗ ּו לָּ ְמרִ֣ ּוַנת ק)כג( ִהשָּ ֶס֙ל ְתמִ֣ ֶכֵ֥ם ֶפ֙ ם לָּ ֶכָ֑ם ַוֲעִשיֶתֵּ֨ ת ִעמָּ ַרֶּ֖ ר כָּ ם ֲאֶשֵ֥ יֶכִ֔

ֵ֥ק ֱאֹל ר ִצְּוךֶּ֖ ְיֹקוָּ ל ֲאֶשֵ֥  יך:קֹכִ֔
ִ֣ק ֱאֹל י ְיֹקוָּ ּוא ק)כד( ִכֶ֚ ה הָ֑ ֶּ֖ ש ֹאְכלָּ ֵ֥ א:קיך א  ֶֽ  ל ַקנָּ

 שם
ל ּוַנת ֹכִ֔ ֶס֙ל ְתמִ֣ יֶתם ֶפ֙ ם ַוֲעִשֹ֤ ֶרץ ְוִהְשַחֶתָ֗ ָ֑ אָּ ם בָּ ים ְונֹוַשְנֶתֶּ֖ ִנִ֔ ִ֣י בָּ ִני֙ם ּוְבנ  יד בָּ י־תֹוִלֹ֤ ם  )כה( ִכֶֽ ע ַוֲעִשיֶתֵ֥ ַרָ֛ הָּ

ֶֽק־ֱאֹל ֵ֥י ְיֹקוָּ ינ  ֹו:קְבע   יך ְלַהְכִעיסֶֽ
רֶ  אָָּ֗ ִים ְוֶאת־הָּ ַמִ֣ ֹום ֶאת־ַהשָּ ם ַהיַ֜ ֶכֵּ֨ ם )כו( ַהִעיֹדִת֩י בָּ ר ַאֶתַ֜ ֶרץ ֲאֶשֵּ֨ אִָּ֔ ל הָּ ַעִ֣ רׁ֒ מ  דּו֘ן ַמה  ד תֹאב  ֹבִ֣ י־אָּ ץ ִכֶֽ

ּון: דֶֽ מ  ד ִתשָּ ֶּ֖ מ  י ִהשָּ יהָּ ִכֵ֥ ֶלִ֔ א־ַתֲאִריֻכֹ֤ן יִָּמי֙ם עָּ ֶֹֽ ּה ל ָ֑ ה ְלִרְשתָּ מָּ ֶּ֖ ן שָּ ָ֛ ים ֶאת־ַהַיְרד   ֹעְבִר 
י ִמסְ  ִ֣ ים ְוִנְשַאְרֶת֙ם ְמת  ַעִמָ֑ ָ֛ק ֶאְתֶכֶּ֖ם בָּ יץ ְיֹקוָּ ִפ  ה:)כז( ְוה  מָּ ֶֽ ָ֛ק ֶאְתֶכֶּ֖ם שָּ ג ְיֹקוָּ ר ְיַנה   ם ֲאֶשֵּ֨ ר ַבגֹוִיֶּ֕  פִָּ֔

 ֶֹֽ א י ֵֹ֥ ּון ְול א ִיְשְמעִ֔ ִֹ֣ א־ִיְראּו֙ן ְול ֶֹֽ ר ל ֶבן ֲאֶשֹ֤ ץ וֶָּאִ֔ ִ֣ ם ע  ָ֑ דָּ י אָּ ִ֣ ה ְיד  ֶּ֖ ים ַמֲעש  ם ֱאֹלִהִ֔ ִ֣ א )כח( ַוֲעַבְדֶתם־שָּ ֵֹ֥ ּון ְול אְכלֶּ֖

ן:  ְיִריֻחֶֽ

 שם
י ַעת ִכֵ֥ ַדִ֔ תָּ לָּ ִ֣ ְרא  ֙ה הָּ ֱאֹל )לה( ַאתָּ ּוא הָּ ֶּ֖ק הִ֣ ֹו:קְיֹקוָּ ֹוד ִמְלַבדֶֽ ין עֶּ֖ ֵ֥  ים א 

יו  ֵ֥ רָּ ה ּוְדבָּ ֹו ַהְגדֹולִָּ֔ ֶרץ ֶהְרֲא֙ך ֶאת־ִאשִ֣ אָָּ֗ ךָּ ְוַעל־הָּ ֹו ְלַיְסֶרָ֑ יֲעךֵ֥ ֶאת־ֹקלֶּ֖ ִים ִהְשִמֶֽ ַמָ֛ ֹוְך )לו( ִמן־ַהשָּ ְעתָּ ִמתֵ֥ ַמֶּ֖ שָּ

ש: ֶֽ א   הָּ

 שם
ֹבתָּ֘  ֹום ַוֲהש  ִ֣ ַהיָ֗ ֶבךׁ֒ )לט( ְויַָּדְעתָּ ֱאֹלֶאל־ְלבָּ ֶֽ ּוא הָּ י ְיֹקוָּ֙ק הִ֣ ין ק ִכֹ֤ ֶּ֖ ַחת א  ָ֑ ֶרץ ִמתָּ ֶּ֖ אָּ ַעל ְוַעל־הָּ ִים ִמַמִ֔ ַמִ֣ ים ַבשָּ

ֹוד:  עֶֽ

c)  Thirdly, RaMBaN explains how Moshe wished to link fulfilling the Commandments and 

living prosperously in the Land before going into the details of the Mitzvot:  

 דברים פרק ד
ֹות ְלַמִ֣  ד ֶאְתֶכֶּ֖ם ַלֲעשָ֑ ֵ֥ י ְמַלמ  ֹנִכָ֛ ֶֽ ר אָּ ים ֲאֶש  ִטִ֔ ֻחִקי֙ם ְוֶאל־ַהִמְשפָּ ע ֶאל־ַהֶֽ ל ְשַמֹ֤ א ָ֗ ה ִיְשרָּ ִ֣ ּו )א( ְוַעתָּ ְחיָ֗ ַען ִתֶֽ

ָ֛ק ֱאֹל ר ְיֹקוָּ ֶרץ ֲאֶש  אִָּ֔ ם ֶאת־הָּ יִרְשֶתִ֣ אֶת֙ם ִוֶֽ ֶכֶֽ קּובָּ ן לָּ ֵ֥ יֶכֶּ֖ם ֹנת   ם:י ֲאֹבת 

 שם
ֶרץ ֲאֶשֵ֥  אֶָּּ֕ ם בָּ ים ַלֲעשְֹתֶכִ֣ם ֹאתִָּ֔ ִטָ֑ ים ּוִמְשפָּ ם ֻחִקֶּ֖ ד ֶאְתֶכִ֔ ִ֣ וא ְלַלמ  ת ַהִהִ֔ ִ֣ ע  ֹ֤ה ְיֹקוָּ֙ק בָּ י ִצּוָּ ם )יד( ְוֹאִתֶ֞ ר ַאֶתָ֛

ּה: ֶֽ ה ְלִרְשתָּ מָּ ֶּ֖ ים שָּ  ֹעְבִרֵ֥

 שם
י  ֹנִכֹ֤ ר אָּ יו ֲאֶשֵּ֨ יו ְוֶאת־ִמְצֹותָָּ֗ ִ֣ ַמְרתֶָּ֞ ֶאת־ֻחקָּ ַען )מ( ְושָּ יך ּוְלַמֵּ֨ ֶנֶּ֖יך ַאֲחֶרָ֑ ב ְלךִ֔ ּוְלבָּ ֹום ֲאֶש֙ר ִייַטִ֣ ְמַצְּו֙ך ַהיִ֔

ר ְיֹקוָּ ק ֱאֹל ה ֲאֶשֵּ֨ מִָּ֔ ֲאדָּ ִ֣ יְך יִָּמי֙ם ַעל־הָּ ים:קַתֲאִרֹ֤ ִמֶֽ ל־ַהיָּ ן ְלךֶּ֖ כָּ ֵ֥  יך ֹנת 
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Only after all of this introduction, does Moshe formulate the Ten Commandments (Devarim 

5:6-18) and the Oneness/Unity of HaShem (Ibid. 6:4).  

 

d)     Fourthly, why are only some of the sins of the Jews in the desert recalled by Moshe, but 

not others?  

 Not mentioned:  

  Rebellion at Yam Suf: Shemot 14:10-2. 

  Complaints concerning bitter water, no water: Ibid. 15:24; 17:2, 7. 

  Complaints concerning the lack of food: Ibid. 16:2-3. 

 Mentioned:  

  Problems at Sinai vis-à-vis the Golden Calf: Devarim 9:8-21, 25-9 (Shemot 32 ff.). 

  “Taveira”: Devarim 9:22 (BeMidbar 11:1-3). 

                     ***”Masa”: Devarim 9:22 This appears to be the outlier since the place referred to 

as “Masa U’Meriva” is mentioned before the Tora is given in Shemot 17:7. 

While there is a later incident involving water where a decree is made 

against Moshe in BeMidbar 20:3-5, no place name is given. So this particular 

event mentioned in Devarim 9:22 is mysterious, to say the least. 

  “Kivrat HaTa’ava”: Devarim 9:22 (BeMidbar 11:34 as  result of asking for meat.) 

 “Kadesh Barnea” Spies: Devarim 9:23 (BeMidbar 13-4; place name 

mentioned in Ibid. 32:8 during negotiations with Reuven and Gad for 

settling far side of the Jordan.) 

 :ביאור התורה  .2

 דברים פרק א
ה  יל ֹמֶשִ֔ ב הֹוִאִ֣ ָ֑ ֶרץ מֹואָּ ן ְבֶאִ֣ ֶּ֖ ֶבר ַהַיְרד  ֵ֥ ר)ה( ְבע  ָ֛ א  ר: ב  אֹמֶֽ את ל  ֶֹּ֖ ה ַהז ֵ֥  ֶאת־ַהתֹורָּ

 :בפרטי המצוות                   

 דברים פרק יב
ק ֱאֹל ן ְיֹקוַָּ֜ ַתֵּ֨ ֶרץ ֲאֶש֩ר נָּ אֶָּּ֕ ּון ַלֲעשֹותׁ֒ בָּ ר ִתְשְמרִ֣ ִטי֘ם ֲאֶשִ֣ ים ְוַהִמְשפָּ ֻחִקִ֣ ֶלה ַהֶֽ ל־ק)א( א ָ֠ ּה כָּ ָ֑ יך ְלךֶּ֖ ְלִרְשתָּ י ֲאֹבֶתָ֛

ה: ֶֽ מָּ ֲאדָּ ים ַעל־הָּ ם ַחִיֶּ֖ ים ֲאֶשר־ַאֶתֵ֥ ִמִ֔  ַהיָּ
 ִ֣ ם עַ )ב( ַאב  יֶהָ֑ ם ֶאת־ֱאֹלה  ֶּ֖ ים ֹאתָּ ם ֹיְרִשֵ֥ ר ַאֶתָ֛ ם ֲאֶשֵ֥ ם ַהגֹוִיָ֗ ִ֣ ְבדּו־שָּ ֶֽ ר עָּ ֹות ֲאֶש  ל־ַהְמֹקמֶ֞ ת־כָּ ַאְבדּון ֶאֶֽ ל־ד ְתָ֠

ַּ֧ן: ֶֽ ץ ַרֲענָּ ֵ֥ ל־ע  ַחת כָּ ֹות ְוַתֶּ֖ עִ֔ ִמי֙ם ְוַעל־ַהְגבָּ רָּ ֶֽ ים הָּ ִרֹ֤  ֶההָּ
ם ְוִשַבְרֶת֙ם ֶאת־מַ  ם ֶאת־ִמְזְבֹחתָָּ֗ ּון )ג( ְוִנַתְצֶתִ֣ עָ֑ ם ְתַגד  יֶהֶּ֖ ה  י ֱאֹלֶֽ ֵ֥ ש ּוְפִסיל  א ִ֔ ּון בָּ יֶה֙ם ִתְשְרפִ֣ ר  ֶֽ ם ַוֲאש  ֹבתִָּ֔ ִ֣ צ 

ּוא: ֹום ַההֶֽ קֶּ֖ ם ִמן־ַהמָּ ם ֶאת־ְשמִָּ֔  ְוִאַבְדֶתִ֣
ֶּ֖ק ֱאֹל ן ַליֹקוָּ ּון כ ִ֔ א־ַתֲעשִ֣ ֶֹֽ ם:ק)ד( ל  יֶכֶֽ

יֶכ֙ם )ה(  ה  ֹ֤ק ֱאֹלֶֽ ר ְיֹקוָּ ֹום ֲאֶשר־ִיְבַחֵּ֨ קֶ֞ ם־ֶאל־ַהמָּ י ִאֶֽ אתָּ ִכָ֠ ֵ֥ ּו ּובָּ ֹו ִתְדְרשֶּ֖ ם ְלִשְכנֵ֥ ָ֑ ֹו שָּ ּום ֶאת־ְשמֶּ֖ שֵ֥ ם לָּ יֶכִ֔ ִמכָּל־ִשְבט 

ה: מָּ ֶֽ  שָּ
ת  )ו(  יֶכ֙ם ְוִנְדֹבִ֣ ת ֶיְדֶכָ֑ם ְוִנְדר  ת ְתרּוַמִ֣ ֶּ֖ ם ְוא  יֶכִ֔ ת  ֙ת ַמְעְשֹרִ֣ ם ְוא  יֶכִ֔ יֶכ֙ם ְוִזְבח  ת  ה ֹעֹלֶֽ מָּ ם שָָּ֗ אֶתִ֣ ת ַוֲהב  ם ּוְבֹכֹרֵ֥ יֶכִ֔

 :םְבַקְרֶכֶּ֖ם ְוצֹאְנֶכֶֽ 
ִ֣ק ֱאֹלֶֽ )ז(  ֙י ְיֹקוָּ ם ִלְפנ  ֵ֥ק ֱאֹלקַוֲאַכְלֶתם־שָָּ֗ ַרְכךֶּ֖ ְיֹקוָּ ֶֽ ר ב  יֶכָ֑ם ֲאֶשֵ֥ ת  ם ּובָּ ם ַאֶתֶּ֖ ח ֶיְדֶכִ֔ ם ְבֹכ֙ל ִמְשַלִ֣ ם ּוְשַמְחֶתָ֗  :יךקיֶכִ֔

 3.   

 במדבר פרק לג
ת)ח( ַוִיְסעּ֙ו  ִחיֹרִ֔ ִ֣י ַהֶֽ ּו  ִמְפנ  ַעְברֵ֥ ָ֑ ַוַיֶֽ ֶּ֖ם ַהִמְדבָּ הְבתֹוְך־ַהיָּ ּו  רָּ ַַּ֧יֲחנֶּ֖ ם ַוֶֽ תִָּ֔ ר א  ֶשת יִָּמי֙ם ְבִמְדַבִ֣ ֶרְך ְשֹלֹ֤ ּו ֶדִ֣ ְלכַ֜ ַוי ֵּ֨

הבְ  ֶֽ רָּ  :מָּ
אּו  ֹבֶּ֖ ה ַויָּ ִ֔ רָּ מָּ )ט( ַוִיְסעּ֙ו ִממָּ יִלָ֑ ם:א  ֶֽ ים ַוַיֲחנּו־שָּ ִרֶּ֖ ים ְתמָּ ִים ְוִשְבִעֵ֥ ת ַמָ֛ יֹנֵ֥ ה ע  ֶ֞ ים ֶעְשר  ִ֣ יִלם ְשת  ְבא   ה ּוָ֠

ם  יִלָ֑ א  ּו מ  ּו עַ )י( ַוִיְסעֶּ֖ ַַּ֧יֲחנֶּ֖ ּוףַוֶֽ  :ל־ַים־סֶֽ
ּו  ַַּ֧יֲחנֶּ֖ ּוף ַוֶֽ ּו ִמַים־סָ֑ ין)יא( ַוִיְסעֶּ֖  :ְבִמְדַבר־ִסֶֽ

ּו ְבדָּ  ַַּ֧יֲחנֶּ֖ ין ַוֶֽ ּו ִמִמְדַבר־ִסָ֑ ה)יב( ַוִיְסעֶּ֖ ֶֽ  :ְפקָּ
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ּו בְ  ַַּ֧יֲחנֶּ֖ ה ַוֶֽ ָ֑ ְפקָּ ּו ִמדָּ ּוש)יג( ַוִיְסעֶּ֖ לֶֽ  :אָּ

ChaZaL’s assumption was that until they reached the wilderness (v. 11), there was food to be 

had. However, once they were in the wilderness and not going to reemerge to cultivated 

areas or oases, they began to feel hunger and the need for food, which in turn caused them 

to approach Moshe in Shemot 16.  

Gimel.  

 העמק דבר דברים פרק ט פסוק כג
 מפי משה, אלה מפי ה'!() "עלו ורשו"לא היה הדבור  ,כי באמת בקדש ברנע

 במדבר פרק יג

 ֵ֥ אש  ים רָּ ִ֣ם ֲאנִָּשִ֔ ָ֑ק ֻכלָּ י ְיֹקוָּ ן ַעל־ִפִ֣ ֶּ֖ ארָּ ר פָּ ה ִמִמְדַבֵ֥ ם ֹמֶשָ֛ ֵ֥ ח ֹאתָּ ה:)ג( ַוִיְשַלֵּ֨ מָּ ֶֽ ל ה  ֶּ֖ א  י־ִיְשרָּ ֶֽ  ...י ְבנ 
אֶמר  ָֹ֗ ה ַוי ם ֶאל־ֹמֶשָ֑ ֶּ֖ עָּ ב ֶאת־הָּ ָ֛ ל  ּה)ל( ַוַי ַהס כָּ ְשנּו ֹאתִָּ֔ ה ַנֲעֶל֙ה ְויַָּרִ֣ ֹלֹ֤ ּה: עָּ ֶֽ ֹול נּוַכֶּ֖ל לָּ י־יָּכֵ֥  ִכֶֽ

, אלא בשלוח וגו' שהסכים שתהיה כבישת "עלה רש"כמו בחורב, כמש"כ לעיל א' כ' שרק משה אמר 

ינה כמו שהיה במדבר וה' הולך לפניהם וגו', אלא הם ילכו בהשגחה פרטית הלוטה הארץ לא בגלוי שכ

 בהליכות הטבע, ובשביל זה הסכים לשלוח מרגלים כמו שביארנו שם בפ' שלח ולעיל שם:

Daled.  

1.  The problem in verse 24 is the phrase “מיום דעתי אתכם.” The problem is identifying this point 

in time. When did it occur? 

2.  R. Yosef Bechor Shor: From the time that Moshe was threatened by the individual beating up 

another (Shemot 2:14 “And he said: Who made thee a ruler and a judge over us? Thinkest 

thou to kill me, as thou didst kill the Egyptian? And Moshe feared, and said: Surely the thing 

is known.” Before Moshe ran away from Egypt proper and settled in Midian. 

 RaMBaN: The time being referred to by Moshe were the complaints prior to the giving of the 

Tora:  

a. Ibid. 5:21 “And they said unto them: The LORD Look upon you, and Judge; because ye 

have made our savor to be abhorred in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his 

servants, to put a sword in their hand to slay us.” 

b. Ibid. 6:9 “And Moshe spoke so unto the children of Israel; but they hearkened not 

unto Moshe for impatience of spirit, and for cruel bondage.” 

c. Ibid. 15:24 “And the people murmured against Moshe, saying: What shall we drink?” 

d. Ibid. 16:2-3 “2 And the whole congregation of the children of Israel murmured against 

Moshe and against Aharon in the wilderness; 3 And the children of Israel said unto 

them: Would that we had died by the Hand of the LORD in the land of Egypt, when 

we sat by the flesh-pots, when we did eat bread to the full; for ye have brought us 

forth into this wilderness, to kill this whole assembly with hunger.” 

e. Ibid. 20 “Notwithstanding they hearkened not unto Moshe; but some of them left of 

it until the morning, and it bred worms, and rotted; and Moshe was wroth with 

them.” 

f. Ibid. 27 “And it came to pass on the seventh day, that there went out some of the 

people to gather, and they found none.” 

g. Ibid. 17:2-3, 7 “2 Wherefore the people strove with Moshe, and said: Give us water 

that we may drink. And Moshe said unto them: Why strive ye with me? Wherefore 

do ye try the LORD? 3 And the people thirsted there for water; and the people 

murmured against Moshe, and said: Wherefore hast thou brought us up out of 

Egypt, to kill us and our children and our cattle with thirst?... 7 And the name of the 

place was called Massa, and Meriva, because of the striving of the children of 
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Israel, and because they tried the LORD, saying: Is the LORD among us, or not?”  

Before the Tora was given.  

Bei’ur: Moshe is commenting that from the time that the people left Egypt, their readiness to 

believe and adhere to the Commandments radically changed. It was as if from that point on, 

Moshe first began to really understand what made the people tick.  

3.  In addition to identifying the time when Moshe first “knew” the Jewish people, RaMBaN also 

addresses why the Tora chooses to revisit the topic of the sin of the spies in Devarim 9:23, 

when he had already discussed it in detail in Ibid. 1:22-45. Forms of the term “ממרים” 

appears both in 9:23 as well as in 1:26, 43. 

Heh.  

 העמק דבר דברים פרק ט פסוק כד
בעת אשר צר לכם ותקדו ותשתחוו על הפקידה, גם אז הייתם  ,)כד( מיום דעתי אתכם. גם במצרים

  "והייתי לכם לאלקים," :ממרים בסוף, בעת שאמר משה בשם ה'

 שמות פרק ו
ר ן ֱאֹמַ֥ כ ֵ֞ ֶכֹ֖ם  )ו( לָּ י ֶאת  ִתַ֥ ִהַצל  ִים ו  ַרַ֔ ת ִמצ  לִ֣ ַחתַּ֙ ִסב  ם ִמַתַּ֙ ֶכֶ֗ י ֶאת  אִתִ֣ הֹוצ  ֹקוָּ֒ק ו  י י  ֘ל ֲאִנִ֣ א  רָּ י־ִיש  ּֽ נ  ִלב 

ים: ֹדִלּֽ ים ג  ִטֹ֖ פָּ ה וִבש  טויַָּ֔ ֹוַע נ  רִ֣ ֶכםַּ֙ ִבז  י ֶאת  ִתִּ֤ ַאל  גָּ ם ו  ֑ תָּ ֲעֹבדָּ  מ 
ם  עַָּ֔ ֶכַ֥ם ִליַּ֙ ל  י ֶאת  ִתִּ֨ ַקח  לָּ ֶכֹ֖ )ז( ו  ִיַ֥יִתי לָּ הָּ אלו  ּֽ ם  ים֑ק ם ל  ֶתֶ֗ יַדע  ֹקוָּקַּ֙ ֱאלִ֣ ִוּֽ י י  י ֲאִנִּ֤ םק  ִכִ֣ ם  יֶכַ֔ ֶכַ֔ יא ֶאת  ַהּמֹוִצִ֣

ִים: ּֽ רָּ ֹות ִמצ  לַ֥ ַחת ִסב   ִמַתֹ֖
נָּ  ב ו  ַיֲעֹק֑ ל  ק וּֽ ֹ֖ חָּ ִיצ  ם ל  ַ֥ הָּ רָּ ַאב  ּה ל  ת ֹאתַָּ֔ ִ֣ ת  י לָּ אִתיַּ֙ ֶאת־יִָּדַ֔ ר נָּשִָּּ֨ ֶרץ ֲאֶשִּ֤ אַָּ֔ ֶכםַּ֙ ֶאל־הָּ י ֶאת  אִתִּ֤ ב  ה  י )ח( ו  ַתִתִּ֨

ּה  ַ֥ ּֽק:ֹאתָּ ֹקוָּ י י  ה ֲאִנַ֥ ֹ֖ שָּ ֶכָ֛ם מֹורָּ  לָּ
ל  ֑ א  רָּ ִ֣י ִיש  נ  ן ֶאל־ב  ֹ֖ ה כ  ר ֹמֶשָ֛ ַ֥ ַדב  ה)ט( ַוי  ּֽ שָּ ה קָּ ֹ֖ ֲעֹבדָּ וַח ומ  ֶצר רַ֔ ה ִמֹקִ֣ עוַּ֙ ֶאל־ֹמֶשַ֔ מ  ּֽ א שָּ ִֹּ֤ ל  :ו 

 אז ולא שמעו אל משה, משום שלא רצו לקבל עול מלכות שמים, כמש"כ בשם חז"ל, 

 וארא פרק ו סימן טמדרש אגדה )בובר( שמות פרשת 
]ט[ מקוצר רוח. שאותו הדור מחוסרי אמנה היו, והיו אומרים כי קצרה יד ה' מהושיע, 

 ונתחברו אל עובדי ע"ז:

כ"ז ראיה שאין בטחון בעצמכם, ומש"ה הכרח להזהר מדבר הגורם לעבודת כוכבים ממש, וזהו עיקר 

 הדרוש:

Vav.  

1.  RaShI and RaShBaM are referring to Devarim 9:18 “And I fell down before the LORD, as at the 

first, forty days and forty nights; I did neither eat bread nor drink water; because of all your 

sin which ye sinned, in doing that which was evil in the Sight of the LORD, to provoke Him,” 

which would appear to make Ibid. 25 superfluous: “So I fell down before the LORD the forty 

days and forty nights that I fell down; because the LORD had Said He would Destroy you.” 

2.  RaShBaM, when he mentions “לא הועיל לכם תפלה בארץ ישראל” understands Moshe as telling 

the people that they shouldn’t think that just like he was able to get them “off the hook” 

after the sin of the Golden Calf, in the future, when they will have entered the Land, in the 

event that some other grievous sin is committed, that the prophet in that day will similarly be 

able to save them from destruction via prayer.  

3.  Devarim 29:23-6 “23 Even all the nations shall say: Wherefore hath the LORD Done thus unto 

this land? What meaneth the heat of this great anger? 24 Then men shall say: Because they 

forsook the Covenant of the LORD, the God of their fathers, Which He Made with them when 

He Brought them forth out of the land of Egypt; 25 And went and served other gods, and 

worshipped them, gods that they knew not, and that He had not Allotted unto them; 26 

Therefore the Anger of the LORD was Kindled against this land, to Bring upon it all the curse 

that is written in this book.”  
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 Whereas when Moshe argued on the Jews’ behalves after the sin of the Golden Calf, he used 

the “Chillul HaShem” argument:  

Shemot 32:9 “Wherefore should the Egyptians speak, saying: For evil 

did He Bring them forth, to Slay them in the mountains, and to Consume 

them from the face of the earth? Turn from Thy fierce wrath, and 

repent of this evil against Thy people.” 

 

(Although the subsequent verses are from Moshe’s prayer following the 

sin of the spies, it too takes place before the people obviously enter the 

Promised Land. Therefore, the focus is the same, and each prayer can 

augment the other.) 

 

BeMidbar 14:13-6 “13 And Moshe said unto the LORD: When the 

Egyptians shall hear--for Thou Broughtest up this people in Thy Might 

from among them-- 14 They will say to the inhabitants of this land, who 

have heard that Thou LORD Art in the midst of this people; inasmuch as 

Thou LORD Art seen Face to face, and Thy Cloud Standeth over them, 

and Thou Goest before them, in a Pillar of Cloud by day, and in a Pillar 

of Fire by night; 15 Now if Thou shalt Kill this people as one man, then 

the nations which have heard the fame of Thee will speak, saying: 16 

Because the LORD was not Able to bring this people into the land which 

He Swore unto them, therefore He hath Slain them in the wilderness.” 

in Parashat Netzavim the same argument, i.e., Chillul HaShem, is no longer appropriate, since 

it was clear to all that HaShem had Possessed the wherewithal to Cause the people to enter 

the Land. If they no longer merited residing there, it was indisputably because of something 

they had done.  

4.  Because RaShBaM’s interpretation depends upon a comparison of prayers before and after 

the people enter the Promised Land, it is difficult to assume that they would be sensitive to 

this at the beginning of Devarim where none of them as yet had entered the land. Therefore 

Bei’ur feels that the repetition is simply to indicate to the people the extent to which Moshe 

had gone out of his way on their behalves, in the belief that this will leave an impression and 

influence them to try to avoid sinning again in the future. fg 

 

 

 

 

 

 


