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(Conclusion of Alon HaDeracha: 

 –פעמים מספר. יש ונראים דבריו כחזרה מפרטת על דברי הכתוב בלבד  הרמב"ןיש לקרוא דברי ' דבשאלה 

עניני לשון ועניני  ,ואין הדבר כך. מדרכו של הרמב"ן שהוא מישב ד"ה אחד קשיים מספר, עניניים, הגיוניים

חזור על הנאמר בפסוק ביתר ולא כדי ל לישב קשיים היא באה – קשר בין הפסוקים, וכל מלה נוספת בדבריו

לעמוד על מלים בודדות שבדברי הרמב"ן ולהבין נחיצותן  2ד' בהירות או אריכות. על כן נשאל הלומד בשאלה 

 (.וחשיבותן

 

 דברים פרק ד
ד ֶאְתֶכֶ֖ם לַ  ֵּ֥ י ְמַלמ  ֹנִכִ֛ ר ָאַֽ ים ֲאֶשֶׁ֧ ֻחִקי֙ם ְוֶאל־ַהִמְשָפִטִ֔ ע ֶאל־ַהַֽ ל ְשַמַ֤ ה ִיְשָרא ֵ֗ ם ֶאת־)א( ְוַעָתָּ֣ יִרְשֶתָּ֣ ּו ּוָבאֶת֙ם ִוַֽ ְחיֵ֗ ַען ִתַֽ ֹות ְלַמָּ֣ ֲעשׂ֑

ר ְיֹקָוִ֛ק ֱאֹל ֶרץ ֲאֶשֶׁ֧ ם:קָהָאִ֔ ן ָלֶכַֽ ֵּ֥ יֶכֶ֖ם ֹנת   י ֲאֹבת 
ר ֶאת־ִמְצֹו֙ת ְיֹקָוָּ֣  ּנּו ִלְשֹמֵ֗ ּו ִמֶמׂ֑ א ִתְגְרעֶ֖ ֵֹּ֥ ם ְול ר ָאֹנִכ֙י ְמַצֶּוָּ֣ה ֶאְתֶכִ֔ פּו ַעל־ַהָדָב֙ר ֲאֶשַ֤ א ֹתִסֵ֗ ָֹּ֣ י ְמַצֶּוֵּ֥ה יֶכִ֔ קק ֱאֹלַֽ )ב( ל ר ָאֹנִכֶ֖ ם ֲאֶשֵּ֥

ם:  ֶאְתֶכַֽ
 שמירת המצוות<  -- 

 

ַעל י ַבַֽ ָּ֣ ר ָהַל֙ך ַאֲחר  יש ֲאֶשַ֤ י ָכל־ָהִאֵ֗ ֹור ִכָּ֣ ַעל ְפעׂ֑ ה ְיֹקָוֶ֖ק ְבַבָּ֣ ת ֲאֶשר־ָעָשֵּ֥ ִ֛ ֹות א  ֹראִ֔ יֶכ֙ם ָהַֽ ינ  ַֽ ֹו ְיֹקָוֵּ֥ק ֱאֹל)ג( ע  ֹור ִהְשִמידִ֛ יָך ק־ְפעִ֔

ָך:  ִמִקְרֶבַֽ
ים ַביֹקָוֶ֖ק ֱאֹל)ד( ְוַאֶת֙ם  ִקִ֔ ֹום:קַהְדב  ים ֻכְלֶכֶ֖ם ַהיַֽ  יֶכׂ֑ם ַחִיֵּ֥

 עונשים למי שאינו שומר את המצוות<  -- 

 

ר ִצַּוִֶ֖ני ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ים ַכֲאֶשֵּ֥ ם ֻחִקי֙ם ּוִמְשָפִטִ֔ ְדִתי ֶאְתֶכֵ֗ ה׀ ִלַמָּ֣ ָּ֣ ם ָבִאֵּ֥ ק)ה( ְרא  ר ַאֶתִ֛ ֶרץ ֲאֶשֵּ֥ ֶרב ָהָאִ֔ ן ְבֶקָּ֣ ֹות כ ִ֔ ָמה י ַלֲעשָּ֣ ים ָשֶ֖

ּה:  ְלִרְשָתַֽ
ת ָכל־הַ  ּון א ֵ֚ ר ִיְשְמעֵ֗ ים ֲאֶשָּ֣ ֶ֖י ָהַעִמׂ֑ ינ  ם ְלע  יַנְתֶכִ֔ וא ָחְכַמְתֶכ֙ם ּוִבָּ֣ י ִהַ֤ ק ַעם־)ו( ּוְשַמְרֶת֘ם ַוֲעִשיֶת֒ם ִכָּ֣ ּו ַרֵ֚ ֶלה ְוָאְמרֵ֗ ים ָהא ִ֔ ֻחִקָּ֣

ה: ֹול ַהֶזַֽ ֹוי ַהָגדֶ֖ ֹון ַהגֵּ֥  ָחָכָּ֣ם ְוָנבִ֔
י ִמי־גָּ֣  ֹו ֱאֹל)ז( ִכֵ֚ ֹול ֲאֶשר־לֵּ֥ יו ַכיֹקָוָּ֣ק ֱאֹלקֹוי ָגדִ֔ ָלׂ֑ ים א  יו:קים ְקֹרִבָּ֣ ָלַֽ נּו א  ֶ֖  ינּו ְבָכל־ָקְרא 

 ֵּ֥ י ֹנת  ר ָאֹנִכִ֛ את ֲאֶשֶׁ֧ ִֹ֔ ה ַהז ם ְכֹכ֙ל ַהתֹוָרָּ֣ ים ַצִדיִקׂ֑ ים ּוִמְשָפִטֶ֖ ֹו ֻחִקֵּ֥ ֹול ֲאֶשר־לִ֛ ֹוי ָגדִ֔ ֹום:)ח( ּוִמ֙י גָּ֣ יֶכֶ֖ם ַהיַֽ  ן ִלְפנ 

 ירת המצוות מעלה גדולה בעד בני ישראל בעיני העמיםשמ<  -- 

 

יָך ּוֶפן־ָי֙סּור יֶנֵ֗ ּו ע  ים ֲאֶשר־ָראָּ֣ ח ֶאת־ַהְדָבִרָ֜ ד ֶפן־ִתְשַכֹ֨ ר ַנְפְשָךָ֜ ְמֹאֵ֗ ֶמר ְלָךָ֩ ּוְשֹמֹ֨ ק ִהָשָּ֣ י ַחֶיׂ֑יָך )ט( ַרַ֡ ָּ֣ ל ְימ  ְבָךִ֔ ֹכֶ֖ ּ֙ו ִמְלָבָּ֣

ֵּ֥י ָבֶנַֽ  ם ְלָבֶנֶ֖יָך ְוִלְבנ   יָך:ְוהֹוַדְעָתֵּ֥
י ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ְדָת ִלְפנ ֹ֨ ר ָעַמָ֜ ֹום ֲאֶשֹ֨ ּון ק)י( יֵ֗ ר ִיְלְמדָ֜ י ֲאֶשֹ֨ ם ֶאת־ְדָבָרׂ֑ ֶ֖ ם ְוַאְשִמע  י ַהְקֶהל־ִל֙י ֶאת־ָהָעִ֔ ַלֵ֗ ק א  ר ְיֹקָוָ֜ ֒ב ֶבֱאֹמֹ֨ יָ֘ך ְבֹחר 

יֶהֶ֖  ה ְוֶאת־ְבנ  ֲאָדָמִ֔ ם ַחִיי֙ם ַעל־ָהָּ֣ ַ֤ ר ה  י ָכל־ַהָיִמי֙ם ֲאֶשֹ֨ ה ֹאִתֵ֗ ּון:ְלִיְרָאָּ֣ דַֽ  ם ְיַלמ 
ל ָ֥ן ַוֲעָרֶפַֽ ֶשך ָעָנֵּ֥ ִים ֹחֶ֖ ב ַהָשַמִ֔ ָּ֣ ֙ש ַעד־ל  ר ָבא  ַ֤ ר ֹבע  ר ְוָהָהָ֞ ַחת ָהָהׂ֑ ּון ַתָּ֣ ַעְמדֶ֖ ּון ַוַתַֽ  :)יא( ַוִתְקְרבֵּ֥

יְנֶכֵּ֥ם ים ּוְתמּוָנִ֛ה א  ם ֹשְמִעִ֔ ֹול ְדָבִרי֙ם ַאֶתָּ֣ ש קַ֤ ׂ֑ ֹוך ָהא  יֶכֶ֖ם ִמתָּ֣ ר ְיֹקָוִ֛ק ֲאל  ֶׁ֧ ֹול: )יב( ַוְיַדב  י קַֽ ים זּוָלִתֵּ֥  ֹרִאֶ֖
ֶ֖י  ם ַעל־ְשנ  ִָ֥יְכְתב ִ֔ ים ַוַֽ ֶרת ַהְדָבִרׂ֑ ֹות ֲעֶשֶ֖ ר ִצָּוַ֤ה ֶאְתֶכ֙ם ַלֲעשִ֔ ֹו ֲאֶשֹ֨ ם ֶאת־ְבִריתֵ֗ ד ָלֶכָ֜ ים:)יג( ַוַיג ֹ֨ ֹות ֲאָבִנַֽ  ֻלחֵּ֥

ים ּוִמְשָפִטׂ֑  ם ֻחִקֶ֖ ד ֶאְתֶכִ֔ ָּ֣ וא ְלַלמ  ת ַהִהִ֔ ָּ֣ י ִצָּוַ֤ה ְיֹקָו֙ק ָבע  ָמה )יד( ְוֹאִתָ֞ ים ָשֶ֖ ם ֹעְבִרֵּ֥ ר ַאֶתִ֛ ֶרץ ֲאֶשֵּ֥ ם ָבָאָ֕ ים ַלֲעשְֹתֶכָּ֣ם ֹאָתִ֔

ּה:  ְלִרְשָתַֽ
יֶכִ֛ם ְבחֹ  ר ְיֹקָוֶׁ֧ק ֲאל  ֹום ִדֶבֹ֨ ה ְביֵ֗ א ְרִאיֶת֙ם ָכל־ְתמּוָנִ֔ ַֹ֤ י ל יֶכׂ֑ם ִכָּ֣ ד ְלַנְפֹשת  ם ְמֹאֶ֖ ש:)טו( ְוִנְשַמְרֶתֵּ֥ ַֽ ֹוך ָהא  ב ִמתֵּ֥ ֶ֖  ר 

ן־ַתְשִחתִ֔  ה:)טז( ֶפֹ֨ ָבַֽ ֹו ְנק  ית ָזָכֶ֖ר אֵּ֥ ֶמל ַתְבִנֵּ֥ ֶסל ְתמּוַנָּ֣ת ָכל־ָסׂ֑ ם ָלֶכִ֛ם ֶפֶ֖  ּון ַוֲעִשיֶתֵּ֥
ִים: ּוף ַבָשָמַֽ ר ָתעֶ֖ ף ֲאֶשֵּ֥ ֹור ָכָנִ֔ ֶרץ ַתְבִני֙ת ָכל־ִצפָּ֣ ר ָבָאׂ֑ ה ֲאֶשָּ֣ ָמֶ֖ ית ָכל־ְבה   )יז( ַתְבִנָ֕

ית כָ  ה ַתְבִנִ֛ ש ָבֲאָדָמׂ֑ ֶ֖ ית ָכל־ֹרמ  ֶרץ:)יח( ַתְבִנָ֕ ַחת ָלָאַֽ ִים ִמַתֵּ֥  ל־ָדָגֵּ֥ה ֲאֶשר־ַבַמֶ֖
א  ל ְצָבָּ֣ ים ֹכֵ֚ ֹוָכִבֵ֗ ַח ְוֶאת־ַהכַֽ ָ֜ ֶמש ְוֶאת־ַהָיר  ָרִאיָת ֶאת־ַהֶשֹ֨ ְיָמה ְוְַֽֽ֠ יָך ַהָשַמֵ֗ יֶנָ֜ א ע  ם )יט( ּוֶפן־ִתָשֹ֨ יָת ָלֶהֶ֖ ִים ְוִנַדְחָתִ֛ ְוִהְשַתֲחִוֵּ֥ ַהָשַמִ֔

ק  ר ָחַלָ֜ ם ֲאֶשֹ֨ ִים:קיְיֹקָוַ֤ק ֱאֹלַוֲעַבְדָתׂ֑ ַחת ָכל־ַהָשָמַֽ ים ַתֶ֖ ַעִמִ֔ ם ְלֹכ֙ל ָהַֽ  ָ֙ך ֹאָתִ֔
ֹו ם ַנֲחָלֶ֖ה ַכיֵּ֥ ֹו ְלַעֵּ֥ ֹות לִ֛ ִים ִלְהיֵּ֥ ּור ַהַבְרֶזֶ֖ל ִמִמְצָרׂ֑ א ֶאְתֶכִ֛ם ִמכֵּ֥ ק ַויֹוִצֵּ֥ ח ְיֹקָוִ֔ ה:)כ( ְוֶאְתֶכ֙ם ָלַקָּ֣  ם ַהֶזַֽ
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 לה את עצמו לתת את התורה בהר סיניצריכים לזכור שלא ראו שום תמונה כאשר ה' ג < -- 

 

ן ּוְלִבְלִתי־בֹ֙א ֶאל־הָ  √ י ָעְבִר֙י ֶאת־ַהַיְרד ִ֔ ע ְלִבְלִתַ֤ יֶכׂ֑ם ַוִיָשַבֵ֗ י ַעל־ִדְבר  יֹקָוֵּ֥ק ִהְתַאַּנף־ִבֶ֖ ה ֲאֶש֙ר ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹל)כא( ַוַֽ ֶרץ ַהּטֹוָבִ֔ יָך קָאָּ֣

ה: ן ְלָךֶ֖ ַנֲחָלַֽ ֵּ֥  ֹנת 
ת֙  √ י מ  י ָאֹנִכֵּ֥ את: )כב( ִכָּ֣ ַֹֽ ה ַהז ֶרץ ַהּטֹוָבֶ֖ ם ֶאת־ָהָאֵּ֥ יִרְשֶתָ֕ ים ִוַֽ ְבִרִ֔ ן ְוַאֶת֙ם ֹעַֽ ׂ֑ ר ֶאת־ַהַיְרד  ֶ֖ יֶנִֵּּ֥ני ֹעב  את א  ִֹ֔ ֶרץ ַהז  ָבָאָּ֣

 משה אינו יקבל הזדמנות לכינס לארץ< -- 

 

ית ְיֹקָו֙ק ֱאֹלָּ֣  √ ן־ִתְשְכחּ֙ו ֶאת־ְבִרַ֤ ם ֶפַֽ ּו ָלֶכֵ֗ ר כָ ק)כג( ִהָשְמרָּ֣ ם ֲאֶשֵּ֥ ליֶכִ֔ ּוַנת ֹכִ֔ ֶס֙ל ְתמָּ֣ ם ָלֶכֵּ֥ם ֶפ֙ ת ִעָמֶכׂ֑ם ַוֲעִשיֶתֹ֨ ר ִצְּוָךֶ֖ ְיֹקָוֵּ֥ק  ַרֶ֖ ֲאֶשֵּ֥

 יָך:קֱאֹל
י ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ּוא יָךק)כד( ִכֵ֚ ה הׂ֑ ש ֹאְכָלֶ֖ ֵּ֥ א: ק א   ל ַקָּנַֽ

 ?המשך של חלק הקודם )פ' ט' עם כ'(<  -- 

 

ים ְונֹושַ  √ ָּ֣י ָבִנִ֔ יד ָבִני֙ם ּוְבנ  י־תֹוִלַ֤ ֵּ֥י ְיֹקָוַֽק־ ֱאֹל)כה( ִכַֽ ינ  ע ְבע  ם ָהַרִ֛ ל ַוֲעִשיֶתֵּ֥ ּוַנת ֹכִ֔ ֶס֙ל ְתמָּ֣ יֶתם ֶפ֙ ם ַוֲעִשַ֤ ֶרץ ְוִהְשַחֶתֵ֗ ם ָבָאׂ֑ יָך קְנֶתֶ֖

ֹו:  ְלַהְכִעיסַֽ
ֶרץ ֲאֶשֹ֨  √ ל ָהָאִ֔ ַעָּ֣ ֒ר מ  דּו֘ן ַמה  ד תֹאב  י־ָאֹבָּ֣ ֶרץ ִכַֽ ִים ְוֶאת־ָהָאֵ֗ ֹום ֶאת־ַהָשַמָּ֣ ם ַהיָ֜ ן )כו( ַהִעיֹדִתיָ֩ ָבֶכֹ֨ ִ֛ ים ֶאת־ ַהַיְרד  ם ֹעְבִרֶׁ֧ ר ַאֶתָ֜

ּון: דַֽ ד ִתָשמ  ֶ֖ י ִהָשמ  יָה ִכֵּ֥ א־ַתֲאִריֻכַ֤ן ָיִמי֙ם ָעֶלִ֔ ַֹֽ ּה ל ָמה ְלִרְשָתׂ֑  ָשֶ֖
ג ְיֹקָוִ֛ק ֶאְתֶכֶ֖ם ֶׁ֧ ר ְיַנה  ם ֲאֶשֹ֨ ר ַבגֹוִיָ֕ י ִמְסָפִ֔ ָּ֣ ים ְוִנְשַאְרֶת֙ם ְמת  יץ ְיֹקָוִ֛ק ֶאְתֶכֶ֖ם ָבַעִמׂ֑ ִפֶׁ֧ ָמה: )כז( ְוה   ָשַֽ

 ַֹֽ א י ֵֹּ֥ ּון ְול א ִיְשְמעִ֔ ָֹּ֣ א־ִיְראּו֙ן ְול ַֹֽ ר ל ֶבן ֲאֶשַ֤ ץ ָוֶאִ֔ ָּ֣ ם ע  י ָאָדׂ֑ ָּ֣ ה ְיד  ֶ֖ ים ַמֲעש  ם ֱאֹלִהִ֔ ן:)כח( ַוֲעַבְדֶתם־ָשָּ֣ א ְיִריֻחַֽ ֵֹּ֥ ּון ְול  אְכלֶ֖
ם ֶאת־ְיֹקָוֵּ֥ק ֱאֹל)כט( ּוִבַקְשֶתֵּ֥  ּנּו ְבָכל־לְ קם ִמָשִ֛ י ִתְדְרֶשִ֔ אָת ִכָּ֣ ָך:יָך ּוָמָצׂ֑  ָבְבָךֶ֖ ּוְבָכל־ַנְפֶשַֽ

ים ְוַשְבָת֙ ַעד־ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ֶלה ְבַאֲחִרי֙ת ַהָיִמִ֔ ׂ֑ ים ָהא  ל ַהְדָבִרָּ֣ ּוָך ֹכֶ֖ ר ְלָךִ֔ ּוְמָצאָ֕ ֹו:ק)ל( ַבַצָּ֣  יָך ְוָשַמְעָתֶ֖ ְבֹקלַֽ
י  א קל ַרחּו֙ם ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹלק)לא( ִכָּ֣ ַֹ֤ ָך ְול א ַיְשִחיֶתׂ֑ ָֹּ֣ א ַיְרְפָךֶ֖ ְול ֵֹּ֥ ם:יָך ל ע ָלֶהַֽ ר ִנְשַבֶ֖ יָך ֲאֶשֵּ֥ ית ֲאֹבֶתִ֔  ִיְשַכ֙ח ֶאת־ְבִרָּ֣

 אם בעתיד יחטאו ויעבדו ע"ז, ה' יגרום שצריכים לצאת מן הארץ עד שתשוב בתשובה<  -- 

 

א ֱאֹל √ יָך ְלִמן־ַהיֹו֙ם ֲאֶשרָ֩ ָבָרֹ֨ ּו ְלָפֶנֵ֗ ים ֲאֶשר־ָהיָּ֣ אֹשִנָ֜ ים ִרַֽ י ְשַאל־ָנאָ֩ ְלָיִמֹ֨ ִים ְוַעד־ים׀ אָ ק)לב( ִכָּ֣ ה ַהָשַמֶ֖ ֵּ֥ ֶרץ ּוְלִמְקצ  ָד֙ם ַעל־ָהָאִ֔

הּו: ע ָכֹמַֽ ֹו ֲהִנְשַמֵּ֥ ה אֶ֖ ר ַהָגדֹו֙ל ַהֶזִ֔ ה ַכָדָבַ֤ ְהָיֵ֗ ִים ֲהִנַֽ ה ַהָשָמׂ֑ ָּ֣  ְקצ 
ֹול ֱאֹל ע ָעםָ֩ קֹ֨ ַמַֽ ִחי:ק)לג( ֲהָשָּ֣ ה ַוֶיַֽ ְעָת ַאָתֶ֖ ש ַכֲאֶשר־ָשַמֵּ֥ ִ֛ ר ִמתֹוך־ָהא  ֶׁ֧  ים ְמַדב 

ֹו׀ הֲ  ה ֱאֹל)לד( אָּ֣ ה ּוְבָיַ֤ד ֲחָזָק֙ה ּוִבְזרָּ֣ קִנָסָּ֣ ים ּוְבִמְלָחָמֵ֗ ת ּוְבמֹוְפִתָ֜ ֶרב גֹו֒י ְבַמֹסתָ֩ ְבֹאֹתֹ֨ ֹו גֹו֘י ִמֶקָּ֣ ַחת לָּ֣ בֹוא ָלַקֹ֨ ה ים ָלְֽ֠ ֹוַע ְנטּוָיִ֔

ם ְיֹקָוֶׁ֧ק ֱאֹל ה ָלֶכָ֜ ֹכל ֲאֶשר־ָעָשֹ֨ ים ְכְֽ֠ ים ְגֹדִלׂ֑ יָך:קּוְבמֹוָרִאֶ֖ יֶנַֽ ִים ְלע   יֶכִ֛ם ְבִמְצַרֶ֖
ָת ָלַדִ֔  ָּ֣ ּוא ָהֱאֹל)לה( ַאָת֙ה ָהְרא  י ְיֹקָוֶ֖ק הָּ֣ ֹו:קַעת ִכֵּ֥ ֹוד ִמְלַבדַֽ ין עֶ֖ ֵּ֥  ים א 

יו  ה ּוְדָבָרֵּ֥ ֹו ַהְגדֹוָלִ֔ ֶרץ ֶהְרֲאָ֙ך ֶאת־ִאשָּ֣ ָך ְוַעל־ָהָאֵ֗ ֹו ְלַיְסֶרׂ֑ יֲעָךֵּ֥ ֶאת־ֹקלֶ֖ ִים ִהְשִמַֽ ש:)לו( ִמן־ַהָשַמִ֛ ַֽ ֹוך ָהא  ְעָת ִמתֵּ֥  ָשַמֶ֖
חַ  ִים:)לז( ְוַתֵ֗ ל ִמִמְצָרַֽ ֹו ַהָגֹדֶ֖ ֲאָךֶׁ֧ ְבָפָנִ֛יו ְבֹכחֵּ֥ יו ַויֹוִצַֽ ֹו ַאֲחָרׂ֑ ר ְבַזְרעֶ֖ יָך ַוִיְבַחֵּ֥ י ָאַה֙ב ֶאת־ֲאֹבֶתִ֔  ת ִכַ֤

ה ַכיֵּ֥  ם ַנֲחָלֶ֖ ֶתת־ְלָךֶׁ֧ ֶאת־ַאְרָצִ֛ יֲאָךֵ֗ ָלַֽ ים ִמְמָךֶ֖ ִמָפֶנׂ֑יָך ַלֲהִבַֽ ים ַוֲעֻצִמִ֛ יש גֹוִיִ֛ם ְגֹדִלֶׁ֧ ה:ֹום הַ )לח( ְלהֹוִרֵ֗  ֶזַֽ
ֱאֹל ּוא ָהַֽ י ְיֹקָו֙ק הָּ֣ ֹבָת֘ ֶאל־ְלָבֶבָ֒ך ִכַ֤ ֹום ַוֲהש  ֹוד:ק)לט( ְוָיַדְעָתָּ֣ ַהיֵ֗ ין עַֽ ֶ֖ ַחת א  ֶרץ ִמָתׂ֑ ַעל ְוַעל־ָהָאֶ֖ ִים ִמַמִ֔  ים ַבָשַמָּ֣

ֹום ֲאֶש֙ר ִייַטָּ֣  י ְמַצְּוָ֙ך ַהיִ֔ ר ָאֹנִכַ֤ יו ֲאֶשֹ֨ יו ְוֶאת־ִמְצֹוָתֵ֗ יך ָיִמי֙ם ַעל־ )מ( ְוָשַמְרָתָ֞ ֶאת־ֻחָקָּ֣ ַען ַתֲאִרַ֤ יָך ּוְלַמֹ֨ ב ְלָךִ֔ ּוְלָבֶנֶ֖יָך ַאֲחֶרׂ֑

ר ְיֹקָוֶׁ֧ק ֱאֹל ה ֲאֶשֹ֨ ֲאָדָמִ֔ ים: פקָהָּ֣ ן ְלָךֶ֖ ָכל־ַהָיִמַֽ ֵּ֥  יָך ֹנת 

 באור כל הנסים שה' עשה בעד העם, צריכים לעבוד רק את ה'<  -- 

 

ֶבר הַ  ֶ֖ ים ְבע  ש ָעִרִ֔ יל ֹמֶש֙ה ָשֹלָּ֣ ז ַיְבִדַ֤ ֶמש:)מא( ָאָּ֣ ה ָשַֽ ן ִמְזְרָחֶ֖ ׂ֑  ַיְרד 
ם וְ  ל ִשְלֹשׂ֑ ֹו ִמְתֹמָּ֣ ֵּ֥א לֶ֖ ּוא לֹא־שֹנ  ַעת ְוהִ֛ הּ֙ו ִבְבִלי־ַדִ֔ ע ֙ ח ֶאת־ר  ר ִיְרַצַ֤ ַח ֲאֶשֹ֨ ָמה רֹוצ ֵ֗ ס ָשָ֜ ים )מב( ָלנֹֻ֨ ת ִמן־ ֶהָעִרֵּ֥ ס ֶאל־ַאַחִ֛ ָנֵ֗

י: ל ָוָחַֽ ֶ֖  ָהא 
ר  ֶרץ ַהִמיֹשֶ֖ ר ְבֶאֵּ֥ ֶצר ַבִמְדָבִ֛ י:)מג( ֶאת־ֶבֶׁ֧ ְמַנִשַֽ ן ַלַֽ ן ַבָבָשֶ֖ י ְוֶאת־גֹוָלֵּ֥ ת ַבִגְלָע֙ד ַלָגִדִ֔ י ְוֶאת־ָראֹמַ֤ ִנׂ֑ אּוב   ָלרַֽ

 הפרשת ערי מקלט<  -- 

 

ל: ַֽ ֵּ֥י ִיְשָרא  ֶ֖י ְבנ  ה ִלְפנ  ם ֹמֶשִ֔ ה ֲאֶשר־ָשָּ֣ את ַהתֹוָרׂ֑ ֶֹ֖  )מד( ְוז
ר ִד  ים ֲאֶשֹ֨ ים ְוַהִמְשָפִטׂ֑ ֻחִקֶ֖ ת ְוַהַֽ ֹדִ֔ ע  ֶלה ָהַֽ ִים:)מה( א ֵ֚ ם ִמִמְצָרַֽ אָתֶ֖ ל ְבצ  ָּ֣י ִיְשָרא ִ֔ ר ֹמֶש֙ה ֶאל־ְבנ   ֶבַ֤

 סיכום על נתינת מצוות התורה<  -- 
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ב ְבֶחְשבׂ֑  ֶ֖ ר יֹוש  י ֲאֶשֵּ֥ ֱאֹמִרִ֔ ֶלך ָהַֽ ֶרץ ִסיֹח֙ן ֶמָּ֣ ֹור ְבֶאֵ֗ ית ְפעִ֔ ָּ֣ ּול ב  ְיא מֵ֚ ן ַבַגֵ֗ ֶבר ַהַיְרד ָ֜ ה ֹמֶש֙ה ּובְ )מו( ְבע ֹ֨ ר ִהָכַ֤ ל ֹון ֲאֶשֹ֨ י ִיְשָרא ִ֔ ַֽ נ 

ִים: ם ִמִמְצָרַֽ אָתֶ֖  ְבצ 
ֶבר ַהַיְר  ָּ֣ ר ְבע  י ֲאֶשֶ֖ ֱאֹמִרִ֔ י ָהַֽ ָּ֣ ֙י ַמְלכ  ן ְשנ  ֶלך־ַהָבָשֵ֗ ֹוג ֶמַֽ ֶרץ׀ עָּ֣ ֹו ְוֶאת־ֶאָּ֣ ּו ֶאת־ַאְרצָ֜ יְרשֹ֨ ֶמש:)מז( ַוִיַֽ ח ָשַֽ ן ִמְזַרֶ֖ ׂ֑  ד 

ר ן ְוַעד־ַהֵּ֥ ר ַעל־ְשַפת־ַנֶַׁ֧חל ַאְרֹנִ֛ ר ֲאֶשֹ֨ ֲעֹרע ָ֞ ֹון: )מח( מ  ּוא ֶחְרמַֽ ן הֵּ֥  ִשיֹאֶ֖

ה ת ַהִפְסָגַֽ ַחת ַאְשֹדֵּ֥ ה ַתֶ֖ ד ָיָּ֣ם ָהֲעָרָבׂ֑ ָחה ְוַעֶ֖ ֙ן ִמְזָרִ֔ ֶבר ַהַיְרד  ַ֤ ה ע  ֲעָרָבָ֜    :)מט( ְוָכל־ָהֹ֨

 קרקעות שנלקחו המלכי עבר הירדן<  -- 

Alef.  

1.   

 דברים פרק ג
ר: אֹמַֽ וא ל  ת ַהִהֶ֖ ֵּ֥  )כג( ָוֶאְתַחַּנֶָ֖֥ן ֶאל־ְיֹקָוׂ֑ק ָבע 

ר ִמי ה ֲאֶשַ֤ ת־ָגְדְלָךִ֔ ְוֶאת־ָיְדָךֶ֖ ַהֲחָזָקׂ֑ ת־ַעְבְדָךִ֔ ֶאֹ֨ ֹות ֶאַֽ ֹוָת֙ ְלַהְראָּ֣ ִחלֹ֨ ה ַהַֽ ק ַאָתַ֤ ֶרץ )כד( ֲאֹדָנָּ֣י ְיֹקִוֵ֗ ִים ּוָבָאִ֔ ֙ל ַבָשַמָּ֣ ־א 

ָך: יָך ְוִכְגבּוֹרֶתַֽ ה ְכַמֲעֶשֶ֖  ֲאֶשר־ַיֲעֶשֵּ֥
א וְ  ן:)כה( ֶאְעְבָרה־ָּנֵ֗ ה ְוַהְלָבֹנַֽ ֹוב ַהֶזֶ֖ ר ַהּטִ֛ ן ָהָהֵּ֥ ׂ֑ ֶבר ַהַיְרד  ָּ֣ ר ְבע  ה ֲאֶשֶ֖ ֶרץ ַהּטֹוָבִ֔  ֶאְרֶא֙ה ֶאת־ָהָאָּ֣

 ֵּ֥ ֹוֶסף ַדב  ך ַאל־תֵ֗ ַל֙י ַרב־ָלִ֔ אֶמר ְיֹקָוַ֤ק א  ֹֹ֨ י ַוי ָלׂ֑ ע א  א ָשַמֶ֖ ֵֹּ֥ ם ְול ַעְנֶכִ֔ ר ְיֹקָוֵּ֥ק ִב֙י ְלַמָּ֣ ר)כו( ַוִיְתַעב ֹ֨ ֹוד ַבָדָבֵּ֥ י עֶ֖ ַלִ֛ ה: ר א   ַהֶזַֽ
 

 דברים פרשת ואתחנן פרק ד פסוק כא רמב"ן
שהחזיר במקום הזה, כלומר אותי צוה ה' בעת ההיא ללמד  -)כא( וטעם וה' התאנף בי על דבריכם 

אתכם המצות לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה, ועתה קחו מפי תורה כי אנכי מת בארץ 

כחו שם מה שלמדתי אתכם, ולא מה שראיתם בסיני. ]מואב[ ולא אוכל ללמדם אתכם בארץ, ואל תש

ועל דרך האמת יאמר השמרו מאד לנפשותיכם פן תשחיתון, כי השם התאנף בי מדאגה מדבר זה פן 

יכם באש האוכלת בראש ההר ותעשו תמונת כל, וזה טעם אשר צוך ה' קתשכחו אתם ברית השם אל

יך, שלא תעשה. והוא פשוטו קשר צוך ה' אלוכבר נרמז זה בסדר חקת התורה. ורש"י כתב א -יך קאל

 של מקרא, והמשכיל יבין הפסוקים האלה על אמתתם:

 

 דברים פרק ד אברבנאל
ואמנם אמרו וה' התאנף בי על דבריכם. הוא לדעתי כדמות קל וחומר ללמד את העם שראוי שיזהרו 

שקרה אליו עליו השלום בכבוד השם יתברך ולא יחטאו כנגדו בעכו"ם ויפחדו מהעונש ויעשו ק"ו ממה 

כי הוא בסבה קטנה התקצף בו השם יתברך וישבע לבלתי העבירו את הירדן. ולבלתי בא אל הארץ 

הטובה עד שמפני זה ימות בארץ הזאת ולא יעבור את הירדן. ואם זה קרה לו עם כל שלמותו כל שכן 

ברים השמרו לכם פן וכל שכן שיקרה להם מהעונש המופלג אם יחטאו לפניו. ולכן היה תכלית הד

יך. רוצה לומר תמונת כל קיכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך ה' אלקתשכחו את ברית ה' אל

ל קיך אש אוכלה הוא קיך שלא תעשה. כי באמת אם תעשון כן ה' אלקדבר מאותם אשר צוך ה' אל

ץ. כי אם ללמדם קנא. הנה אם כן לא באו הדברים האלה במקום הזה כדי להודיע שלא יעבור אל האר

 שהקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. ולא יפחדו אל ה' ואל טובו. והותר בזה הספק הי"ב:

2.   

 דברים פרשת ואתחנן פרק ד פסוק לבדעת זקנים מבעלי התוספות 
)לב( כי שאל נא וכו'. כלומר אם תשאל מפני מה מקפיד הקדוש ברוך הוא עלינו יותר מכל האומות כי 

 מים ראשונים כלומר אם עשה כך לשום אומה בעולם או הנסה אלהים וגו' כל זה שאל:שאל נא לי

 

 דברים פרק ד אברבנאל
הנה להתיר הספקות האלה אמר כי שאל נא לימים ראשונים. רוצה לומר אם כנגד הספק הראשון אל 

יהיה תתיאשו מן הרחמים מפני אריכות הזמן הרב ההוא אשר תשבו בגלות. ואל תחשבו שמה שלא 

בזמן ארוך וגדול מאד לא יהיה אחרי כן. כי שאל נא לימים ראשונים הנהיה כדבר הגדול הזה אשר 

שמעת אתה במעמד הנבחר. והנה מה שלא היה כן מבריאת עולם עד היום הזה שעברו עליהם יותר 

תבא מאלפים וארבע מאות שנים לא נמנע מהיות אז. וכן בענין הגלות אף על פי שיארך וגאלתכם לא 

ים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי קחכו לה כי בא תבא. וכן הביא להם משל מיציאת מצרים או הנסה אל

כל אותם שנים שעברו מבריאת עולם עד זמן היציאה. ודאי לא נראה ולא נשמע ולא נסה לעשות כזה 
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ה' עמכם אבל כאשר עלה במחשבתו לעשות תשועה ופורקן כיום ההוא. עשה ברצונו והצליח. וכן יעשה 

כי ככחו אז כחו עתה. ואין אורך הזמן טענה כלום. והשיב לספק השני באמרו אתה הראת לדעת כי ה' 

י עם האומה קי עולם ה' ושהדבוק האלקים וגומר. רוצה לומר הלא ידעת אם לא שמעת אלקהוא האל

תיך לי לעולם. הישראלית הוא כעין דבוק איש ואשתו על ידי קדושין כמו שאמר הנביא )הושע ב'( וארש

ומן הידוע שהאשה המקודשת האסורה לכל אדם. ושהאיש יקנא על האשה המקודשת לו אם תסתתר 

עם אחר. כמו שאמר )פ' נשא( ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו. כן ענין השם יתברך עם האומה 

תחשב שנתיחדה לו בהזמנת קדושה וקדושין. כי בהיותה פונה לבקש שום אלהות כככבי השמים י

ים אין עוד מלבדו כלומר אתה לבדך קשהיא מזנה תחתיו. וזהו אמרו אתה הראת לדעת כי ה' הוא האל

י. ואם כן ממך ראוי שיקנא השם יתברך לא משאר האומות עובדי קהראת כל זה באותו המעמד האל

ם מחפאים ' להיותקעכו"ם שלא נתיחדו בקדושיו. ולכן אין ראיה מאריכות אפו של הקדוש ברוך הוא אלי

עליו דברים אשר לא כן כי לא בני ברית המה. ואין ספק שזאת היתה העצומה שבהשגחות שהשגיח 

הש"י עלינו שלא תפסד ותאבד תורתו לגמרי. כי בראותו המשכו' הגלות הארוך והגדול הזה לכלות 

השמים הפשע ולהתם חטאת ראה שאם היינו בין האומות הארורות אשר היו מלפנים עובדי' לכל צבא 

ית ולא ראו את כבודה. היה מההכרח שתשתכח התורה במעט קאשר לא שמעו שמע התורה האל

מהזמן כמו שנשתכחה הרבה ממנה ואפילו מיחידי סגלה בגלו' בבל כמו שנראה מפשטי הכתובים. 

לזה הקדים רפואה למכה והגלנו בין האומות המחזיקים בה. ובזה האופן נתקיימת התורה בינינו בזמן 

ות הזה הארוך לפי שעינינו רואות האומות ההמה כלם מודים באמתתה ומגדלים ומנשאים אותה. הגל

ואין חלוק כי אם באופני הבנת'. ובאופן זה תשאר התורה שרירא וקיימ' בידינו בלי ספק. כי על זה עצמו 

 אמר המשורר זאת )תהלים קי"ט ו'( נחמתי בעניי כי אמרתך חייתני:

Beit.  

1.  Since in Devarim 4:23, the language “ ית ְיֹקָו֙ק ֱאֹלָּ֣  ן־ִתְשְכחּ֙ו ֶאת־ְבִרַ֤ םקֶפַֽ יֶכִ֔ ” is used, and since the 

Covenant itself is intangible, the next closest thing to turn into an object of remembrance is 

the likeness of the one who represented the Jewish people in enacting the Covenant, 

according to Techeilet Mordechai, Moshe feared that they would do this and turn his likeness 

into an object of worship. 

2.  Despite Techeilet Mordechai’s words to the contrary, this does not seem to be an 

interpretation based upon Peshat in light of the phrase “ּוַנת ֹכִ֔ ל ֶס֙ל ְתמָּ֣ ם ָלֶכֵּ֥ם ֶפ֙  If .”ַוֲעִשיֶתֹ֨

Moshe feared they would sculpt or paint a likeness of himself, the “Temunat Kol” would not 

be specific enough to reflect this.  

Gimel.  

1 א   . ב+.

 --"התענף"

 פרשת ואתחנן פרק ד פסוק כאדברים  גור אריה
 )כא( נתמלא רוגז. עיין למעלה אצל "ויתעבר ה' בי" )לעיל ג, כו(:

 דברים פרק ג
 ֵּ֥ ֹוֶסף ַדב  ך ַאל־תֵ֗ ַל֙י ַרב־ָלִ֔ אֶמר ְיֹקָוַ֤ק א  ֹֹ֨ י ַוי ָלׂ֑ ע א  א ָשַמֶ֖ ֵֹּ֥ ם ְול ַעְנֶכִ֔ ר ְיֹקָוֵּ֥ק ִב֙י ְלַמָּ֣ ר )כו( ַוִיְתַעב ֹ֨ ֹוד ַבָדָבֵּ֥ י עֶ֖ ַלִ֛ ר א 

 ה:ַהֶזַֽ 
 רש"י דברים פרק ג פסוק כו

 חמה: אנתמל –)כו( ויתעבר ה' 

 גור אריה דברים פרק ג פסוק כו
, מפני לשון התפעל)כו( נתמלא חמה. מלשון עברה )כ"ה ברא"ם(. ומה שהוסיף 'נתמלא חמה', 

 שצריך לפרש כך "ויתעבר", שהוא משמש על עצמו, כמו כל לשון התפעל:

2.  RaShI interprets the word “דבריכם” at this point because the meaning is not the typical 

explanation. Usually the word connotes something that has to do with what the people have 

said. However, when we look back at the original account of this story in BeMidbar 20, there 

is no indication that anyone other than Moshe spoke at the time of the transgression: 
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 במדבר פרק כ
ַלע  ָּ֣י ַהָסׂ֑ ל ֶאל־ְפנ  ן ֶאת־ַהָקָהֶ֖ ה ְוַאֲהֹרִ֛ לּו ֹמֶשֶׁ֧ ם)י( ַוַיְקִהָ֜ אֶמר ָלֶהֵ֗ ָֹּ֣ יא  ַוי ה נֹוִצֵּ֥ ַלע ַהֶזִ֔ ים ֲהִמן־ַהֶסָּ֣ ִשְמעּו־ָנ֙א ַהֹמִרִ֔

ִים:  ָלֶכֶ֖ם ָמַֽ
ְשְת הָ  ֵּ֥ ים ַות  ִים ַרִבִ֔ ְצאּ֙ו ַמָּ֣ ִים ַוי  הּו ַפֲעָמׂ֑ ֶ֖ ַלע ְבַמּט  ֹו ַוַיֶָׁ֧֥ך ֶאת־ַהֶסִ֛ ה ֶאת־ָידֵ֗ ֶרם ֹמֶשָ֜ ם:)יא( ַוָיֹ֨ ה ּוְבִעיָרַֽ ָדֶ֖  ע 

While it is true that it was the people’s comments that precipitated the crisis in the first 

place: 

 במדבר פרק כ
ן: ל־ַאֲהֹרַֽ ה ְוַעַֽ ּו ַעל־ֹמֶשֶ֖ ֲהלִ֔ ה ַוִיָקָּ֣ ָדׂ֑ ִים ָלע  ָיה ַמֶ֖  )ב( ְולֹא־ָהֵּ֥

ה  ם ִעם־ֹמֶשׂ֑ ר)ג( ַוָיֵֶָּ֥֥רב ָהָעֶ֖ אֹמִ֔ ּו ל  ֵּ֥י ְיֹקָוַֽק: ַויֹאְמרָּ֣ ינּו ִלְפנ  ֶ֖ ּו ָגַוְִ֛ענּו ִבְגַוֵּ֥ע ַאח   ְולֵּ֥
ר ַהֶזׂ֑  ק ֶאל־ַהִמְדָבֶ֖ ל ְיֹקָוִ֔ אֶת֙ם ֶאת־ְקַהָּ֣ ה ֲהב  נּו:)ד( ְוָלָמַ֤ ַֽ ם ֲאַנְֶ֖חנּו ּוְבִעיר  ּות ָשִ֔  ה ָלמָּ֣

ָנַ֤ה וְ  ַרע ּוְתא  ֹום ֶזֵ֗ א׀ ְמקָּ֣ ָֹּ֣ ה ל ע ַהֶזׂ֑ ֹום ָהָרֶ֖ נּו ֶאל־ַהָמקֵּ֥ יא ֹאָתִ֔ ִים ְלָהִבָּ֣ נּ֙ו ִמִמְצַרִ֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהַֽ ִים )ה( ְוָלָמַ֤ ֹון ּוַמֵּ֥ ֶפ֙ן ְוִרמִ֔ ֶג֙

ֹות: ִין ִלְשתַֽ  ַאֶ֖
it would not make sense to say that as a result of these statements God Became Angered at 

Moshe and Aharon in particular.  

3.   

 מזרחי )רא"ם( דברים פרק ד פסוק כו
רה, כי  )כו( העידותי בכם היום הנני מזמינם להיות עדים שהתרתי בכם. ויהיו עדי התראה, לא עדי ֲעב 

היום עליהם, אלא על כרחך לומר דהעדותי דהכא בעדי עדיין לא עשו הרע בעיני ה', ומה יוכלו להעיד 

 ההתראה קמיירי, שהזמינם להעיד על זאת ההתראה, שהתרה אותם היום.
 

 גור אריה דברים פרק ד פסוק כו
)כו( הנני מזמינם וכו'. פירוש, שאינו רוצה לומר שאני מעיד שמים וארץ שאני הגדתי לכם דבר זה, 

 י בכם", אלא על כרחך שהזמינם להיות עדים שהתרה בהם היום:דאם כן לא היה שייך בזה "העדות
Daled.  

1.  The RaMBaN appears to address three issues in the verse:  

 a. Even though no language of warning, e.g., השמרו פן ,אם, etc., appears in the verse, what  

Moshe is saying at this point is a warning about what could happen in the future.  

b. The verse serves simultaneously as both a warning and a prediction, i.e., not only should 

the people be on their guard against this happening, it is inevitable that it will take place at 

some time in the future.  

c. “ונושנתם” is a hint in the verse to the specific time that is being addressed, i.e., the exile 

associated with the destruction of the First Temple, or “גלות בבל”.  

2.  The additions of the words ותשבו לבטח (ב ,בעבור (א, and אולי (ג is to preserve the impression 

that while not inevitable, what are the conditions that make such an outcome likely. It would 

appear that even if the people’s guard is up at the outset, over time, they will be lulled into 

self-confidence and inaction, which in turn will result in a growing litany of transgressions 

which will eventually reach a tipping point that will result in exile.  

3.  The גימטריא is presented in RaShI’s commentary:  

 רש"י דברים פרק ד פסוק כה
  .”ונושנתם“, כמנין שנהשמונה מאות וחמשים ושתים רמז להם שיגלו ממנה לסוף  -)כה( ונושנתם 

והוא הקדים והגלם לסוף שמונה מאות  (258 04=ם ,004=ת ,05=נ ,003=ש,6=ו, 50, נ=6)ו=

וזהו  "כי אבד תאבדון", כדי שלא יתקיים בהם )פסוק כו( "ונושנתם"ל והקדים שתי שניםוחמשים 

צדקה עשה עמנו שמהר  ינו,קשנאמר )דניאל ט יד( וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' אל

 פני זמנה:להביאה שתי שנים ל

Perhaps RaMBaN added the fact that there was a tradition to this effect, since by RaShI’s own 

admission, the Gematria is off by two years.  
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4.  “ הניב הב וננובתה—םהילע אב רשאכו ”—Literally, “and when it comes upon them, they will be 

able to intelligently reflect about this.” While negative prophecies can be avoided if Teshuva 

is performed, in the event that the people do not repent, it will take effect. The assumption 

of why the prophecy is valuable even if it does not serve to prevent punishment from taking 

place, is going forward, when the people see that this could have been prevented had they 

only taken the warning seriously, perhaps they will reevaluate where they are at as a society, 

and be able to head off other terrible threats before they too come to fruition.   

   

 

  

 


