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  ט"אב התשס                                                    ד"בס                                   

  "משנה תורה"
  לפרשת דברים

  

  נאומים אוסף. א
  :הקדמה                   'דברים פרק א. 1

 ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה  :ַּיְרֵּדןהַ , ְּבֵעֶבר, ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל,  ֵאֶּלה ַהְּדָבִריםא
,  ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרבב  .ְוִדי ָזָהב--ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת, ּתֶֹפל-ָּפאָרן ּוֵבין-מֹול סּוף ֵּבין

ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶאָחד -ְּבַעְׁשֵּתי,  ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנהג  .ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ , ַעד, ֵׂשִעיר-ֶּדֶרְך ַהר
 ַאֲחֵרי ד   .ֲאֵלֶהם, ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה אֹתֹו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ִּדֶּבר מֶֹׁשה; ֶדׁשַלחֹ

-ֲאֶׁשר, עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן, ְוֵאת--ְּבֶחְׁשּבֹון, ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב, ֵאת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי, ַהּכֹתֹו
-ֵּבֵאר ֶאת, הֹוִאיל מֶֹׁשה, ְּבֶאֶרץ מֹוָאב,  ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶברה   .ְּבֶאְדֶרִעי, יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתרֹת

    .ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹר

  .ָּבָהר ַהֶּזה, ָלֶכם ֶׁשֶבת- ַרב  :ְּבחֵֹרב ֵלאמֹר,  ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּוו

  :סיום הנאום הראשון                  ' דברים פרק ד. 2

 ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ֻחָּקיו) מ(
                        :ַאֲחֶריָך ּוְלַמַען ַּתֲאִריְך ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָּכל ַהָּיִמים

  :הבדלת ערי מקלט

ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ) מב( : ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁשָאז ַיְבִּדיל מֶׁשה ָׁשלׁש) מא(
ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן 

ִני ְוֶאת ָראמֹת ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹר ָלראּובֵ ) מג( :ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחי
      :ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי ְוֶאת ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי

) מה( :ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) מד( :הקדמה לנאום השני 
ל ְּבֵצאָתם ֵאֶּלה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבַּגְיא מּול ֵּבית ְּפעֹור ְּבֶאֶרץ ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ) מו( :ִמִּמְצָרִים
ַוִּייְרׁשּו ֶאת ) מז( :יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ֲאֶׁשר ִהָּכה מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים

 :ֶלְך ַהָּבָׁשן ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ָׁשֶמׁשַאְרצֹו ְוֶאת ֶאֶרץ עֹוג ֶמ 
ְוָכל ָהֲעָרָבה ) מט( :ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַנַחל ַאְרנֹן ְוַעד ַהר ִׂשיאֹן הּוא ֶחְרמֹון) מח(

  :ְסָּגהֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ַּתַחת ַאְׁשּדֹת ַהּפִ 

  :פתיחת הנאום השני               'דברים פרק ה. 3

-ַהֻחִּקים ְוֶאת-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֶאת, ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאל,  ַוִּיְקָרא מֶֹׁשהא
 .ָתםּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹ, ּוְלַמְדֶּתם אָֹתם; ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום, ַהִּמְׁשָּפִטים

לֹא ֶאת ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת ְיהָֹוה ֶאת ) ג( :ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֵֹרב) ב(
  :ַהְּבִרית ַהּזֹאת ִּכי ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה ּפֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים

  :סיום הנאום השני            ו"דברים פרק כ. 4 

ָוה ֱאלֶֹהיָך ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַהּיֹום ַהֶּזה ְיהֹ) טז(
  :ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ 

  ֶאת ְיהָֹוה ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ) יז(

ַויהָֹוה ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום ִלְהיֹות ) יח( :ָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹוְוִלְׁשמֹר ֻחָּקיו ּוִמְצֹו
ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ) יט( :לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמְצֹוָתיו

  :ְתָך ַעם ָקדׁש ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּברֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהיֹ

  :פתיחת הנאום השלישי            ז"דברים פרק כ. 5

ַוְיַצו מֶׁשה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) א(
ַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ְוָהָיה ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ַּת ) ב( :ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום

ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן ) ג( :ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ַוֲהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ְוַׂשְדָּת אָֹתם ַּבִּׂשיד
 ֱאלֶֹהיָך ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְּבָעְבֶרָך ְלַמַען ֲאֶׁשר ָּתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה

  :נֵֹתן ְלָך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלךְ 

  :העיקריים םנאומישלשת הל דברים ספר חלוקת. 6

 פתיחה נאום 'ד-'א פרקים א נאום

 עיקרי נאום ו"כ-'ה פרקים ב נאום

  תוכחה , ברית  'ל-ז"כ פרקים ג נאום

 ותשובה

  העיקרי הנאום. ב
  'דברים פרק ה. 7
-ָּכַרת ְיהָוה ֶאת, ֲאבֵֹתינּו- לֹא ֶאתג   .ְּבחֵֹרב--ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית,  ְיהָוה ֱאלֵֹהינּוב

ִּדֶּבר ,  ָּפִנים ְּבָפִניםד   .ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה פֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים,  ִּכי ִאָּתנּו  :ַהְּבִרית ַהּזֹאת
, ָּבֵעת ַהִהוא, ְיהָוה ּוֵביֵניֶכם- ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּביןה   .ִמּתֹוְך ָהֵאׁש--ְיהָוה ִעָּמֶכם ָּבָהר

   .ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר-ְולֹא,  ִּכי ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ָהֵאׁש  :ְּדַבר ְיהָוה-ֶאת, ְלַהִּגיד ָלֶכם
  
-ֵאׁש ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפלִמּתֹוְך הָ , ְקַהְלֶכם ָּבָהר-ָּכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל- ֶאתיח

,  ַוְיִהייט  .ֵאָלי, ַוִּיְּתֵנם, ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים-ַעל, ַוִּיְכְּתֵבם; ְולֹא ָיָסף, קֹול ָּגדֹול-
ָראֵׁשי -ָּכל, ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי; ּבֵֹער ָּבֵאׁש, ְוָהָהר, ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהחֶֹׁשְך -ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת

, ָּגְדלֹו-ְּכבֹדֹו ְוֶאת-ֵהן ֶהְרָאנּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת,  ַוּתֹאְמרּוכ  .םִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניכֶ 
   .ָהָאָדם ָוָחי-ְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאת-ִּכי, ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינּו; ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, קֹלֹו ָׁשַמְענּו-ְוֶאת

ִלְׁשמַֹע , יְֹסִפים ֲאַנְחנּו-ִאם; אתָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה ַהּזֹ, ִּכי תֹאְכֵלנּו, ָלָּמה ָנמּות, ְוַעָּתה כא
ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱאלִֹהים - ִּכי ִמי ָכלכב  .ָוָמְתנּו--קֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו עֹוד-ֶאת

ֲאֶׁשר יֹאַמר -ֵאת ָּכל, ְקַרב ַאָּתה ּוְׁשָמע כג   .ַוֶּיִחי--ָּכמֹנּו, ָהֵאׁש-ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך 
ְוָׁשַמְענּו --ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵאֶליךָ -ֵאת ָּכל, ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו; ּוְיהָוה ֱאלֵֹהינ

   .ְוָעִׂשינּו
   

-ָׁשַמְעִּתי ֶאת, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי; ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי, קֹול ִּדְבֵריֶכם- ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֶאתכד
ִיֵּתן ְוָהָיה - ִמיכה   .ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו-ָּכל, ֵהיִטיבּו--רּו ֵאֶליךָ קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּב 

 ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם  :ַהָּיִמים-ָּכל--ַֹתי ִמְצו-ָּכל-ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹר ֶאת, ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם
ּפֹה ֲעמֹד ,  ְוַאָּתהכז  .ְלָאֳהֵליֶכם,  ׁשּובּו ָלֶכם :ֱאמֹר ָלֶהם, ֵלךְ  כו   .ְלעָֹלם, ְוִלְבֵניֶהם

ְוָעׂשּו ; ֲאֶׁשר ְּתַלְּמֵדם, ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים-ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך ֵאת ָּכל, ִעָּמִדי
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ,  ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹותכח  .ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה, ָבָאֶרץ

ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה , ַהֶּדֶרךְ - ְּבָכלכט   .ָיִמין ּוְׂשמֹאל,  לֹא ָתֻסרּו :ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם
ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר , ְוַהֲאַרְכֶּתם ָיִמים, ְוטֹוב ָלֶכם,  ְלַמַען ִּתְחיּון  :ֵּתֵלכּו--ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם

  .ִּתיָרׁשּון

  'ודברים פרק . 8

--ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם,  ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם,ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים,  ְוזֹאת ַהִּמְצָוהא
   .ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה, ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ

  פסוקי הפתיחה לספר דברים. ג

  'ה –' א' פס' י דברים פרק א"רש. 9

 לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו – אלה הדברים) א(
לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של , ןלפני המקום בה

אלא בשביל , ומהו במדבר,  לא במדבר היו אלא בערבות מואב–במדבר : ישראל
 – בערבה ):ג, ז"שמות ט(' וגו' מי יתן מותנו'שאמרו , מה שהכעיסוהו במדבר

 על מה – מול סוף :שחטאו בבעל פעור בשטים בערבות מואב, בשביל הערבה
, ד"שם י(' המבלי אין קברים במצרים'בים סוף בבואם לים סוף שאמרו שהמרו 

, )ז, ו"תהילים ק(' וימרו על ים בים סוף'שנאמר , וכן בנסעם מתוך הים, )יא
 אמר רבי יוחנן – בין פארן ובין תפל ולבן):א"דף טו ע(כדאיתא בערכין 

לא הוכיחן א, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן]: י"רשב[
' ונפשנו קצה בלחם הקלוקל'שאמרו , על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן

 – וחצרות :ועל מה שעשו במדבר פארן על ידי המרגלים, )ה, א"במדבר כ(
  היה לכם ללמוד ממה שעשיתי: אמר להם, דבר אחר. במחלוקתו של קרח
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 הוכיחן – ודי זהב :ואתם נדברתם במקום,  למרים בחצרות בשביל לשון הרע
וכסף הרביתי לה וזהב עשו 'שנאמר , על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם

ראו מה :  אמר להם משה– אחד עשר יום מחורב) ב( ):י', הושע ב(' לבעל
ואף הוא מהלך , אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר, גרמתם

עשרים באייר נסעו שהרי ב, ואתם הלכתם אותו בשלשה ימים, אחד עשר יום
', במדבר י(' וגו' ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש'שנאמר , מחורב

צא מהם שלושים יום שעשו , ט בסיון שלחו את המרגלים מקדש ברנע"ובכ, )יא
ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר , שאכלו הבשר חדש ימים, בקברות התאוה

וכל כך היתה שכינה , דרךנמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו ה, שם מרים
ובשביל שקלקלתם הסב אתכם , מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש ) ג(    :סביבות הר שעיר ארבעים שנה
שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה ממי למד מיעקב שלא  מלמד - באחד לחדש

ר לך מפני מה לא ראובן בני אני אומ הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה אמר
' בעשו אחי ומפני ד הוכחתיך כל השנים הללו כדי שלא תניחני ותלך ותדבק

וחוזר  דברים אין מוכיחין את האדם אלא סמוך למיתה כדי שלא יהא מוכיחו
וכן יהושוע , בספרי' כדאי' ומוכיחו ושלא יהא חבירו רואהו ומתבייש ממנו וכו

הנני ענו בי ) א יב"ש(' שמואל שנאהוכיח את ישראל אלא סמוך למיתה וכן  לא
אמר משה אם אני מוכיחם קודם  - אחרי הכותו) ד( שלמה בנו וכן דוד את

לקצת הארץ יאמרו מה לזה עלינו מה היטיב לנו אינו בא אלא לקנתר  שיכנסו
 לפיכך המתין עד שהפיל סיחון ועוג .כח להכניסנו לארץ ולמצוא עילה שאין בו

בראשית (התחיל כמו  - הואיל) ה(. הוכיחן כ"ואחלפניהם והורישם את ארצם 
  . בשבעים לשון פירשה להם - באר את התורה  הנה נא הואלתי) יח

  ' ה–' א' פס' ם דברים פרק א"רשב. 10

כמו , כל הנזכרים בפסוק זה מקומות הן,  לפי פשוטו– אלה הדברים) א(
א רוצה שמצינו שרגילים הפסוקים לתת סימן בתוך סימן אל המקומות שהו

' מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם '–בלך לך : לפרש היכן
וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין  '–בפרשת בשלח ; )ח, ב"בראשית י(

בִשלו מימים ' הנה חג לה '–בסוף שופטים ; )ב, ד"שמות י(' הים לפני בעל צפון
סלה העֹלה מבית אל שכמה ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למ

, וכל שכן שצריך לפרש היכן נאמרו המצות). יט, א"שופטים כ(' ומנגב ללבונה
... בארץ מצרים, ')א', במדבר ט(' אל משה במדבר סיני' וידבר ה'כמו שכתוב 

, )א, ה"ויקרא כ(' אל משה בהר סיני' וידבר ה, ')ב-א, ב"שמות י(' החדש הזה
וכן הוא אומר . אף כאן עושה סימן בתוך סימן).  ג,ג"במדבר ל(' בערבות מואב'

אלה העדות הֻחקים ': וחוזר ושונה דבר זה כשבא משה לפרש את המצות
בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחֹן ' והמשפטים אשר דבר משה וגו

בעבר הירדן בארץ 'וכן בפרשה זו לפנינו כתוב ). מו-מה', דברים ד(' מלך האמֹרי
   :'וגו'  משהמואב הואיל

 באותו עבר הירדן שהוא לצד מדבר –  במדבר? ובאיזה עבר הירדן– בעבר הירדן
ולא , שהוא קרוי עבר הירדן ליושבים בארץ ישראל, שנה' שהיו בו ישראל מ

שגם הוא קרוי עבר הירדן להולכי מדבר שהיו , בעבר הירדן שהוא לצד ירושלם
באותו מדבר שבערבות ? רבאיזה מקום במדב,  כלומר–  בערבה:בו ישראל

ושתי את גֻבלך 'שנאמר ,  שים סוף מתחיל ממזרח ארץ ישראל– מול סוף: מואב
והוא , כלומר ממזרח ועד מערב, )לא, ג"שמות כ(' וגו' מים סוף ועד ים פלשתים

וגם , )ג, ד"במדבר ל(שכתוב בגבול קרן מזרחית דרומית באלה מסעי , ים המלח
, )מט', דברים ד(' ר הירדן מזרחה ועד ים הערבהוכל הערבה עב'בפרשת ואתחנן 

בין בית אל ובין ' כמו – בין פארן ובין תפל: וזהו ים סוף שאצל ערבות מואב
 ודי זהב:  הכל מקומות לפי פשוטו– ולבן וחצרות ודי זהב): ג, ג"בראשית י(' העי

  :שהוא שם לפי פשוטו, )לט, ו"שם ל(' בת מי זהב' כמו –

  .  ואין תורה אלא מצוות–"  באר את התורה הזאתהואיל משה "...)ה(

  :)סיום הנאום הראשון(א "מ' ם דברים ד"רשב. 11

שהאריך בדברים עד עכשיו ועתה מתחיל לפרש המצות היאך ביאר את "...
  ". התורה הזאת

   פתיחת מסקנת משה מהנאום ההיסטורי–' א' דברים פרק ד. 12

  . מלמד אתכם לעשות שר אנכי הֻחקים ואל המשפטים אשמע אלועתה ישראל 

   פתיחת נאום המצוות-'  א' דברים פרק ה. 13

 הֻחקים ואת המשפטים אשר אנכי דֵֹבר באזניכם היום את ישראל שמע
  .  אתם ושמרתם לעשֹתםולמדתם

  הרב מרדכי סבתו. 14

 את המסקנה  מבקש משה מישראל להסיק מן הסקירה ההיסטורית' בפרק ד
', בפרק ה; היינו לציית להם, וקים ואל המשפטים החאלבדבר הצורך לשמוע 

 החוקים ואת אתמבקש משה מישראל לשמוע , הפותח את נאום המצוות גופו

להאזין לחוקים ולמשפטים שהוא עומד לדבר באוזניהם , היינו, המשפטים
הוא מבקש לשכנע , לפני שמשה פותח בנאום המצוות גופו: הווה אומר. כעת

  .ת למצוות אלובנחיצות הציואת ישראל 

  'א' פס' דברים פרק אבפירושו ל ן"רמב. 15

 על המצות אשר יזכיר בכל –' אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל'אמר 
הואיל משה ֵּבֵאר 'כמו שאמר , הספר מתחלת עשרת הדברות שבפרשת ואתחנן

כי כאשר הואיל , והטעם... כי על התורה ידבר, )ה', א(' את התורה הזאת לאמר
להינו ִדבר אלינו - א' ה: אמר להם בתחלת דבריו, ה לבאר להם המצותמש

, בחורב אחרי שנתן לנו עשרת הדברים שנכבוש הארץ מיד ונעבור את הירדן
עד שהשלים בהם , ונמשכו דברי הפתיחה הזאת. וחטאתיכם גרמו לכם זה וזה

ושמרת את ֻחקיו ואת מצותיו אשר אנכי מַצוך היום אשר ייטב לך 'בפסוק 
להיך נותן לך כל - א' ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה

שמע ישראל 'אז קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו ואמר ). מ', ד(' הימים
והתחיל , )א', ה(' את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דובר באזניכם היום

 מפיו בביאור התורה עשרת הדברות שישמעו אותם בביאור מפי המקבל אותם
', ו(' אחד' להינו ה- א' שמע ישראל ה'ואחרי כן הודיעם יחוד השם , ה"של הקב

' אשר דבר משה אל כל ישראל'ולכך יפרש בכאן . וכל המצות שבספר הזה, )ד
כי ביאור התורה ותשלום , )א', ה(' ויקרא משה אל כל ישראל'ושם ) א', א(

ומפני . תורההמצות צריך להיות במעמד כל ישראל כאשר היה במתן ה
חזר הכתוב למקום שפסק בתחלת ביאור , שהאריך בדברי הפתיחה הזאת

אלה העדות , וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל'התורה ואמר 
-מד', ד(' החקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים

  ).מה

  'ב' פס' ם דברים פרק א"רשב. 16

כי פסוק זה לא נכתב אלא , כם ויבן את זאת מי ח– אחד עשר יום מחורב) ב(
דרך הר ... וִנסע מחורב ונלך את כל המדבר הגדֹל והנורא'לפי שכתוב לפנינו 

שמקדש ברנע , סמוך לארץ ישראל, )יט', א(' ונבא עד קדש ברנע... האמורי
כשנסעו , ]כאן[=לכך הוא מפרש כן . שלחו מרגלים ונשתהו שם ארבעים שנה

דרך ישרה היו יכולים ליכנס לארץ ישראל באחד , ר שעירמחורב ללכת דרך ה
', ב(' ונסב את הר שעיר ימים רבים '–אבל לפי שחטאו , עשר יום עד קדש ברנע

ונבא עד קדש ] 'וגו[ונסע מחרב 'וזהו שאמר לפנינו . 'עד ארבעים שנה וגו, )א
ע אבל מקדש ברנ, בימים מועטים שאין בהם כי אם מהלך אחד עשר יום', ברנע

  .שלחתי מרגלים ונשתהיתם ארבעים שנה בחטאתיכם

  ד"י' פס' במדבר פרק ב. 17

והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמונה "
   ." שנה

  ט"י' פס' במדבר פרק א. 81

ר ְרִאיֶתם ֶּדֶרְך ַהר ַוִּנַּסע ֵמחֵֹרב ַוֵּנֶלְך ֵאת ָּכל ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַההּוא ֲאֶׁש ) יט(
  :ָהֱאמִֹרי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו אָֹתנּו ַוָּנבֹא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ 

  ' 'ן דברים א"רמב. 19

אלה המצות אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר : ושיעור הכתובים האלה...
ככל אשר , בארבעים שנה לצאתם ממצרים באחד לחדש העשתי עשר, הירדן

בארץ מואב שם . והיה זה אחרי הכותו את סיחון ועוג, אותו אליהם'  הצוה
  .הואיל משה לבאר להם התורה הזאת לאמר

  'א' א על דברים א"הגר. 20

לכן יש . הם הקדמה של הספר' להינו- א' ה'עד ' אלה הדברים'דע כי מן 
אלה הדברים אשר דבר ': דהיינו, פעמים דיבורו של משה' בפסוקים האלו ג

' מפני שיש בספר הזה ג. 'וגו' הואיל משה', 'וגו' דבר משה אל בני', ' וגו'משה
שקודם עשרת הדברות מדבר ) א', ה(' ויקרא'דהיינו מתחלת הספר עד , חלקים

עד הברכות וקללות שבפרשת כי תבא מדבר ' ויקרא'ומן , בעניני מוסר
דם לכן קו. ומשם ואילך מדבר מהברכות וקללות ושארי ענינים, מהמצות

' ויקרא משה'ואחר כך התחיל ', וגו) מה', ד(' אלה העדֹת והֻחקים'כתיב ' ויקרא'
וידבר 'ואחר כך , )ח, ז"כ(' באר היטב'וכן לפני הברכות דכתיב . שהוא ענין אחד

  ).ט, שם(' משה
ספרים שהם שמות ויקרא ' והתורה גם כן ג, הם כולל של כל התורה' ואלו הג
: 'ולכן נחלק המדרש גם כן לג. ל כל התורהובראשית הוא שורש ש. במדבר

, )א"שבת פח ע(' דיהיב אוריין תליתאה'וזהו שאמרו . ספרא וספרי ומכילתא
כנגד אלה : דהיינו, של תורה' ספרים של דברים הם כנגד ג' והג. ספרים' שהם ג

  ...וכנגד במדבר הוא וידבר, וכנגד ויקרא הוא ויקרא, שמות הוא אלה הדברים


