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Shabbat Table Topics – Parashat Devarim

The Original "Last Lecture"
Most people go through life without knowing when they will die.  Moshe, though, had the mixed blessing of
having such foreknowledge, and he used it to prepare the nation he was leaving behind.

In Moshe's first speech (Devarim 1–3), he reviews some of the nation's history.  What is his purpose in
doing so?  Is it to rebuke, as  claims, or to encourage, as  implies?
Moshe's main speech (Devarim 4–26), in contrast, is legal in nature. Were these new laws, first
introduced in the fortieth year, or had these been previously conveyed and were just being reviewed? 
Why were specifically these laws chosen to be relayed now? Contrast  and .
How much of Moshe's speech constitutes his own words, and how much is from Hashem?  The first
person narrative would suggest that Moshe wrote Sefer Devarim "מפי עצמו".  Is this theologically
problematic to suggest?   Might there be a difference between the historical and legal sections of
Moshe's words?
Finally, over how long a period did Moshe give over his farewell address?  The book opens on the first of
Shevat, but it is unclear when Moshe died.  While most assume that he died on 7 Adar, others suggest
that his death occurred any time up to a full month earlier.  What evidence is there for any of these
positions? How might it change our perspective on Moshe's speech (or other Biblical stories)?  See the
discussion in 's commentary on Yehoshua.

Contradictory Accounts
In Sefer Devarim, Moshe recounts several episodes described in earlier books of the Torah. Often, these
accounts differ on key points.  In some cases, they even appear to contradict each other. How are we to
understand the variations?

Compare the accounts of the story of the Spies as narrated in both Parashat Shelach and Parashat
Devarim. What differences do you note? Which are the most troubling? How might you explain
them?  Do the same for the description of the conquests of Sichon and Og in Parashat Chukkat and
Parashat Devarim. 
What are the overall objectives and messages of Moshe's historical speech in the opening chapters
of Sefer Devarim and how might these affect the way that he retells earlier stories?
Is it problematic to say that Moshe intentionally recasts history to promote an agenda?

For more, see The Story of the Spies in Bemidbar and Devarim and Battles with Sichon and Og in Bemidbar
and Devarim.

The Spies' Route and Slander
Did the Spies really travel from the Wilderness of Zin all the way to Israel's northern border, evaluating the
country's main cities, fortifications, and water sources along the way, and then returning to Moshe, all within
a span of forty days?
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While asserts that special Divine providence hastened the Spies' pace and enabled them to
explore the entire land, the  claims that the spies scouted in pairs, dividing up the country between
them.  Some modern scholars, in contrast, suggest that the spies scouted only the southern region of
the land, as that was intended to be their entry point into the land, and the first stage of its conquest.
Which verses support each position? Which are difficult?
How do the different positions shed light on the nature of the Spies' sin as a whole?  How might our
evaluation of the spies differ if Chevron was the sole city visited, rather than merely one stop of many? 
What ramifications might there have been if only one or two of the spies encountered the giants, or if all
of them did? For discussion, see The Spies – Where Did They Tour?

Moshe's Assistants
The very first event Moshe chooses to recount in his speech in Devarim 1 is his enlisting of leadership to aid
in "bearing the burden" of the nation. It is not clear, however, to which episode Moshe is referring.  Is it the
implementation of Yitro's advice in Shemot 18, the appointing of elders in Bemidbar 11, or some
combination.

What is the relationship between the appointments of Shemot and Bemidbar?  Do these accounts
describe two distinct events or tell of one event from different perspectives?  If Moshe had already
appointed assistants in Shemot, why would he need others in Bemidbar?  Finally, which aspects of
Moshe's retelling in Devarim match each account?  See Appointing Moshe's Assistants for more.
In Shemot, what does Yitro suggest are the necessary qualifications for the judges?  What qualifications
does Moshe speak of in Devarim?  How do these relate to one another? How would your own list
compare? Was Moshe able to find people with all of these qualities? See אנשי חיל and Advice and
Implementation.
What are "rulers of thousands, hundreds, fifties, and tens"?  Does this refer to the numbers of people
over whom each group of judges was supposed to rule?  If so, the mathematical calculations would
produce a figure of 78,600 judges for a population of only 600,000 men, making for a very large
bureaucracy. Are there other ways these terms could be understood?  See Yitro's System – A Bloated
Bureaucracy?

Hardened Hearts
Devarim 2 notes that Sichon refused to allow the Israelites to pass through his land because "Hashem
hardened his spirit and made his heart obstinate."  The verse suggests that Hashem manipulated Sichon so
as to cause his defeat at the hands of Israel.

What does this episode suggest about man's free will? Are there circumstances under which Hashem
chooses to override this principle? If Hashem does indeed take away someone's free choice, how can
He hold the person responsible for their actions?
There are many events that Tanakh attributes to Hashem, saying, "it was the hand of God" or the like. 
Are all of these cases miraculous wonders, or might they have happened through natural order?  If the
latter, why are these instances described as Hashem's doing?
The best known example of Hashem's hardening of hearts is the case of Paroh and the Egyptians. Can
you think of examples of modern "Paroh's" who similarly refuse to capitulate in the face of definite

Rashi 
Netziv

http://alhatorah.org/The_Spies_%E2%80%93_Where_Did_They_Tour
http://alhatorah.org/Appointing_Moshe's_Assistants
http://alhatorah.org/Dictionary:%D7%97%D6%B7%D7%99%D6%B4%D7%9C
http://alhatorah.org/Advice_and_Implementation
http://alhatorah.org/Yitro's_System_%E2%80%93_A_Bloated_Bureaucracy
http://alhatorah.org/5#RashiBemidbar13-21-25
http://alhatorah.org/5#NetzivBemidbar13-1721-22


7/28/2017 Shabbat Table Topics – Parashat Devarim – AlHaTorah.org

http://alhatorah.org/Shabbat_Table_Topics_%E2%80%93_Parashat_Devarim 3/11

defeat, knowing that it will lead to the destruction or suffering of their nations?  What leads these modern
figures to "harden their hearts"?  Can the hardened hearts of Biblical characters be explained in similar
fashion?

For further discussion of the above, see Hardened Hearts.

 Contrast  and .1 Bavli Megillah Bavli Sanhedrin
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Shabbat Table Topics – Parashat Devarim
Sources

Biblical Texts תנ"ך

Devarim 1:3 דברים א':ג'

And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the
first day of the month, that Moses spoke unto the children of Israel,
according unto all that the Lord had given him in commandment unto
them;

ָעָׂשר ְּבַעְׁשֵּתי  ָׁשָנה  ְּבַאְרָּבִעים  ַוְיִהי 

ֶאל ֹמֶׁשה  ִּדֶּבר  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ֹחֶדׁש 

י"י ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ֹאתֹו ֲאֵלֶהם.

Classical Texts תקופת חז"ל

Mekhilta DeRabbi Yishmael Shemot 16:35 מכילתא דרבי ישמעאל שמות ט"ז:ל"ה

"And the children of Israel ate the manna for forty years":
R. Yehoshua says: for forty days they ate the manna after
the death of Moses. How so? Moses died on the seventh
of Adar (when the manna ceased falling), and they ate of it
(i.e., of what was left in their vessels) twenty-four days of
the first Adar and sixteen of Nissan, making forty. As it is
written (Joshua 5:12) "And the manna ceased (from their
vessels) on the morrow" (of the first day of Pesach), and
(Ibid. 11) "And they ate of the old corn of the land on the
morrow of the Pesach, matzoth and parched corn." R.
Eliezer Hamodai says: They ate the manna for seventy
days after the death of Moses. How so? Moses died on
the seventh of Adar, and they ate of it (i.e., of what was left
in their vessels) twenty-four days of the first Adar and thirty
of the second Adar, that year being intercalated, and
sixteen of Nissan, making seventy days, viz. "And the
manna ceased (from their vessels) on the morrow." R.
Yossi says: Israel ate the manna for fifty-four years, forty
years in the lifetime of Moses and fourteen years after his
death, it being written "And the children of Israel ate the
manna for forty years until they came to an inhabited
land." Let this not be written, for it is already written (Ibid.)
"until they came to the edge of the land of Canaan." __
The reference is to the fourteen years that they ate it after

ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה –

ר' יהושע אומר: ארבעים יום אכלו את המן

בשבעה מת  משה  כיצד?  משה.  מות  אחרי 

של יום  ועשרים  ארבעה  ממנו  ואכלו  באדר 

הרי ניסן,  של  עשר  וששה  הראשון  אדר 

המן וישבות  שנאמר:  ומנין?  ארבעים. 

ואומר: הארץ  מעבור  באכלם  ממחרת 

מצות הפסח  ממחרת  הארץ  מעבור  ויאכלו 

שבעים אומר:  המודעי  אלעזר  רבי  וקלוי. 

משה. של  מיתתו  אחר  המן  את  אכלו  יום 

ואכלו באדר  בשבעה  מת  משה  כיצד?  הא 

אדר של  ימים  וארבעה  עשרים  ממנו 

ששנת השני,  אדר  של  ושלשים  הראשון 

הרי ניסן,  של  עשר  וששה  היתה  עבור 

ר' ממחרת.  המן  וישבות  שנאמר:  שבעים, 

המן את  אכלו  יום  שבעים  אומר:  אליעזר 

בששה מת  משה  כיצד?  משה.  מיתת  אחר 

וארבעה עשרים  המן  את  ואכלו  בשבט 

לא שנה  ואותה  אדר,  של  ושלשים  בשבט 

ניסן, של  עשר  וששה  מעוברת  היתה 

אומר: יוסי  רבי  המן.  וישבות  שנאמר: 
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the death of Moses — the seven years of conquest and
the seven years of apportionment. R. Yehoshua says:
When Miriam died, the well was removed, and it was
restored in the merit of Moses and Aaron. When Aaron
died, the pillar of cloud was removed, and both (the well
and the pillar) were restored in the merit of Moses. When
Moses died, all were removed and were not restored. And
the tzirah (the hornet swarm, viz. (Exodus 23:28) did not
cross the Jordan with them, (it having obtained in the merit
of Moses). (Exodus 16:36) "And the omer is one-tenth of an
ephah": And how much is one-tenth of an ephah? Seven
quarters of a kav and something more. How much is that?
A fifth of a quarter of a kav.

ישראל את המן, וארבע שנה אכלו  חמשים 

ארבעים שנה בחיי משה וארבע עשרה שנה

אכל[ו] ישראל  ובני  שנאמר:  מיתתו,  אחר 

המן. שאין תלמוד לומר את המן אכלו את 

אלו אלא  כנען,  ארץ  קצה  אל  בואם  עד 

ארבעה עשר שנה שאכלוהו אחר משה, ואלו

הן: שבע שכבשו, ושבע שחלקו. מתה מרים

ענני נסתלקו  אהרן  מת  הבאר,  מסתלק 

יהושע ר'  המן.  נסתלק  משה  מת  כבוד, 

וחזרה הבאר  נסתלקה  מרים  מתה  אומר: 

בזכות משה ואהרן, מת אהרן נסתלק עמוד

משה מת  משה.  בזכות  שניהם  וחזרו  הענן 

לא והצרעה  חזרו.  ולא  שלשתן  נסתלקו 

עברה עימהם את הירדן. והעומר אינו ידוע

האיפה. עשירית  לומר:  תלמוד  הוא?  כמה 

משבעה אחד  האיפה?  עשירית  הוא  וכמה 

הוא? כמה  יודע  איני  זה  ועומר  רביעים. 

אחד מחמשה ברביע.

Mekhilta DeRashbi Shemot 16 מכילתא דרשב"י שמות ט"ז

ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה – ר' יהושע אומר ארבעים יום אכלו ישראל את המן אחר מיתתו של

משה מת משה בשבעה באדר ואכלו ממנו עשרים וארבעה של אדר וששה עשר של ניסן וכן הוא אומר (יהושע

ה' י"ב) וישבת המן ממחרת באכלם מעבור הארץ: ר' אלעזר המודעי אומר עשרים וארבעה של אדר ושלשים

של אדר שני שהיא היתה מעוברת ואכלו ממנו ששה עשר בניסן וכן הוא אומר וישבת המן ממחרת: אחרים

אומרין ארבע וחמשים שנה אכלו ישראל את המן ארבעים שנה במדבר ושבע של כבוש ושבע של חלוק שנ' עד

בואם אל ארץ נושבת מה ת"ל ארץ נושבת מלמד שארבע עשרה שנה אכלו ישראל את המן אחר מיתתו של

משה.

Bavli Megillah 31b בבלי מגילה ל"א:

אמר אביי לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים אבל קללות שבמשנה תורה פוסק מאי טעמא הללו בלשון

רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן

Bavli Sanhedrin 99a בבלי סנהדרין צ"ט.

חוץ השמים  מן  כולה  התורה  כל  אמר  ואפילו  השמים  מן  תורה  אין  האומר  זה  בזה  ה'  דבר  כי  אידך  תניא 
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מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה' בזה ואפילו אמר כל התורה כולה

מן השמים חוץ מדקדוק זה מקל וחומר זה מגזרה שוה זו זה הוא כי דבר ה' בזה תניא היה רבי מאיר אומר

הלומד תורה ואינו מלמדה זה הוא דבר ה' בזה רבי נתן אומר כל מי שאינו משגיח על המשנה ר' נהוראי אומר

כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק רבי ישמעאל אומר זה העובד עבודת כוכבים מאי משמעה דתנא דבי ר'

ישמעאל כי דבר ה' בזה זה המבזה דבור שנאמר לו למשה מסיני {שמות כ':ב',ה'} אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך

ואינו שזורע  לאדם  דומה  עליה  חוזר  ואינו  תורה  הלומד  כל  אומר  בן קרחה  יהושע  רבי  וגו'  אלהים אחרים 

קוצר רבי יהושע אומר כל הלומד תורה ומשכחה דומה לאשה שיולדת וקוברת רבי עקיבא אומר

Medieval Texts גאונים וראשונים

Rashi Bemidbar 13:21-25 רש"י במדבר י"ג:כ"א-כ"ה

חמת (21) לבא  רחב  עד  צן  SO THEY WENT UP AND] ממדבר 
SEARCHED THE LAND] FROM THE DESERT OF ZIN UNTO
REHOB, AS MEN COME TO HAMATH – They went along its (the
Land's) boundaries lengthwise and broadwise in the form of a
gamma (the third letter of the Greek alphabet, Γ), viz., they went
along the side which forms the southern boundary from its eastern
corner to the western corner, just as Moses had bidden them, (v. 17)
"Go up this way southwards", i.e. the way of the south border from its
eastern Point up to the Mediterranean Sea, for the Sea is the western
boundary of the Land. From there they turned and went along the
entire western boundary on the sea-coast up to the point whence one
goes on to Hamath which is situated near Mount Hor in the North-
western corner, as is set forth in the section dealing with the
"boundaries of the Land" in the Sedrah אלה מסעי (Numbers 34:7—8).  
AND HE [AND THEY WENT UP BY THE SOUTH] ויבא עד חברון (22)
CAME UNTO HEBRON – Caleb alone went there and prostrated
himself on the graves of the Patriarchs, offering prayer that he might
be helped not to give way to the enticement of his colleagues and join
them in their counsel. You may see that it was Caleb who went there,
for so indeed it (Scripture) states, (Deuteronomy 1:36) "[Save Caleb the
son of Jephunnch, he shall see it] and unto him will I give the land
upon which he hath trodden!" and it is written, (Judges 1:20) "And
the.g.ve Hebron unto Caleb" (Sota 34b)  
נבנתה שנים  WAS BUILT SEVEN YEARS [NOW HEBRON] שבע 
[BEFORE ZOAN IN EGYPT] – Is it possible that Ham (who was the
father of both Canaan and Mizraim; cf. Genesis 10:6) would have
built Hebron for Canaan, his younger son, before he built Zoan for

לבא רחב  עד  צן  ממדבר  (כא) 

באורך בגבוליה  הילכו   – חמת 

רוח הילכו  גאם,  כמין  ורוחב 

עד מזרח  ממקצוע  דרומי  גבול 

מקצוע מערב כמו שציום משה:

שפת גבול  דרך  בנגב,  זה  עלו 

לכו, ישראל  ארץ  של  דרומית 

והוא ממדבר צין שהוא במקצוע

שהים הים  עד  מזרחית  דרומית 

חיזרו ומשם  מערבי  גבול  הוא 

שפת על  מערבי  גבול  כל  והילכו 

אצל שהוא  חמת  לבא  עד  הים 

מערבית במקצוע  ההר  הר 

בגבולות שמפורש  כמו  צפונית 

הארץ בפרשת אלה מסעי.  

לצד היה  אשר  ב??ל  [רחוב 

ורחוב ועברון  שנאמר:  המערב 

וחמון וקנה.  

שאומרין כמו   – חמת  לבא 

לנפֹוְרקְא ְדֻרומְאה.]  

(כב) ויבא עד חברון – כלב לבדו

קברי על  ונשתטח  שם,  הלך 

לחבריו ניסת  יהא  שלא  אבות 
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Mizraim, hi.e.der son? But the meaning is that it was furnished (lit.,
built up) with all excellencies seven times better than Zoan. It
(Scripture), by mentioning this, means to tell you the excellency of the
Land of Israel. For you have no rockie.g.ound in the Land of Israel
than Hebron, — for this reason, indeed, they set it apart for a place of
burial — and there is, on the other hand, no soil in any country as
good as that of Egypt, for it states, (Genesis 13:10) "like the garden of
the Lord, viz., like the Land of Egypt". Now Zoan must have been the
best part in the land Egypt since the residence of the kings was there,
as it is said, (Jes. 30:4) "For in Zoan were its princes", and yet
Hebron was seven times better than it (Sota 34b; Kethub. 112a).  
AND THEY RETURNED FROM וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום (25)
THE SEARCHING OF THE LAND AT THE END OF FORTY DAYS –
But surely it was four hundred Parsangs (Persian miles) by four
hundred Parsangs. and the journey of an average man is ten
Parsangs a day (Pesachim 94a) and consequently it was a distance of
forty days from east to west alone, whilst they traveled during that
period along its length and breadth! But the fact is that it was
manifest before the Holy One, blessed be He, that He would make a
decree against them, "a day for a year" (cf. Numbers 14:34),
therefore He shortened the road for them (i.e. He made them
cove.g.ound rapidly) (Tanchuma).

אומר הוא  וכן  בעצתם,  להיות 

ולו אתן את הארץ אשר דרך בה

וגו' (דברים א':ל"ו), וכתוב: ויתנו

לכלב את חברון (שופטים א':כ').  

שבע שנים נבנתה וגו' – איפשר

בנו לכנען  חברון  את  חם  שבנה 

צוען את  שיבנה  קודם  הקטן 

למצרים בנו הגדול אלא שהיתה

שבעה אחד  על  טוב  בכל  מבונה 

בצוען. ולהודיעך שבחה של ארץ

טרשין לך  שאין  בא,  ישראל 

לכך מחברון  יותר  ישראל  בארץ 

לך ואין  מתים,  לקברות  הקצוה 

כמצרים, הארצות,  בכל  מעולה 

מצרים כארץ  י"י  כגן  שנאמר: 

היא וצוען  י"ג:י'),  (בראשית 

ששם מצרים  שבארץ  המעולה 

היו כי  שנאמר:  המלכים,  מושב 

בצוען שריו (ישעיהו ל':ד'), והיתה

שבעת ממנה  טובה  חברון 

חלקים.  

(כה) וישובו מקץ ארבעים יום –

על פרסה  מאות  ארבע  והלא 

ומהלך היא,  פרסה  מאות  ארבע 

הרי פרסאות,  עשר  בינוני  אדם 

המזרח מן  יום  ארבעים  מהלך 

למערב והם הלכו ארכה ורחבה,

שיגזור הקב"ה  לפני  שגלוי  אלא 

עליהם יום לשנה, קיצר לפניהם

את הדרך.

Rashbam Devarim 1:1 רשב"ם דברים א':א'

הדברים THESE ARE THE אלה 
WORDS: According to the plain
meaning of Scripture, all [of the
terms] mentioned in this verse are

אלה הדברים – לפי פשוטו: כל הנזכרים בפסוק זה מקומות הן, כמו

המקומות אל  סימן  בתוך  סימן  לתת  הפסוקים  שרגילים  שמצינו 

שהוא רוצה לפרש היכן. בלך לך: מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל
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place names. [The text specifies
the location at length, "on the
other side of the Jordan, in the
wilderness, in the Arabah, near
Suf, ..."] in the same way that it
often gives signs upon signs to
[describe precisely] the location of
a certain place.  
[For example,] in [the Torah
portion] Lekh lekha it is written
(Gen 12:8) " ... to the east of
Bethel; and he pitched his tent
with Bethel to the west and Ai to
the east." [In the Torah portion
Beshalaḥ it is written (Exod 14:2),]
"Let them turn back and encamp
near Pi-hahiroth, between Migdol
and the sea, before Baal-zephon."
At the end of Judges (Judg 21:19) it
is written, "There has been a
holiday for the LORD from ancient
times in Shiloh which is north of
Bethel, east of the highway that
runs from Bethel to Shechem, and
south of Lebonah."  
Even more importantly, it is
necessary to specify where the
commandments were originally
decreed. Thus it is written (Num

1:1), "The LORD spoke to Moses
in the wilderness of Sinai"; or
(Exod 12:1-2) "[The LORD spoke
to Moses and Aaron] in the land of
Egypt, ‘This month shall be, ...’" or
(Lev 25:1), "The LORD spoke to
Moses on Mount Sinai"; or (Num

33:50) "[The LORD spoke to
Moses] in the plains of Moab."  
So here too the text provides signs
upon signs [to delineate precisely
where the commandments were
decreed].

מים והעי מקדם (בראשית י"ב:ח'), {בויהי בשלח:} וישובו ויחנו לפני

בסוף י"ד:ב'),  (שמות  צפון  בעל  לפני  הים  ובין  מגדול  בין  החירות  פי 

אל לבית  מצפונה  אשר  ימימה  מימים  בשלו  לי"י  חג  הנה  שופטים: 

מזרחה השמש למסלה העלה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה (שופטים

שכתוב: כמו  המצות  נאמרו  היכן  לפרש  שצריך  שכן  וכל  כ"א:י"ט). 

(במדבר א':א'), בארץ מצרים החדש סיני  י"י אל משה במדבר  וידבר 

(ויקרא כ"ה:א'), סיני  י"י אל משה בהר  וידבר  י"ב:א'-ב'),  (שמות  הזה 

וכן סימן.  בתוך  סימן  עושה  כאן  אף  ל"ג:נ').  (במדבר  מואב  בערבות 

הוא אומר וחוזר ושונה דבר זה כשבא משה לפרש את המצות: אלה

בגיא הירדן  בעבר  וגו'  משה  דבר  אשר  והמשפטים  והחקים  העדות 

{וכן ד':מ"ה-מ"ו).  (דברים  האמרי  מלך  סיחן  בארץ  פעור  בית  מול 

וגו' הואיל משה  הירדן בארץ מואב}  בעבר  כתוב:  לפנינו  זו  בפרשה 

(דברים א':ה').
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Ibn Ezra Devarim 1:1 אבן עזרא דברים א':א'

The correct interpretation of These are the words is
that the commandments written in the upcoming
parashiyyot of Re eh , Shofeṭim , Ki Teṣeh , and Ki Tavo
had already bee.g.ven to the Israelites when they were
in the wilderness. In other words, the phrase that
Moshe spoke is modified by the entire remainder of the
verse, as if Scripture had repeated it, saying: "These
are the words that Moshe spoke to all Israel, which
Moshe had spoken in the wilderness, and in the desert
across the Red Sea…" starting from the day that they
left Sinai.  
between Paran and Tofel, and Lavan, and Ḥaṣerot,
and Di-Zahav These places are either not mentioned in
the parasha of Masey , or they are mentioned under
different names. Many places have several different
names (e.g., Mount S̀ e nir has three other names [cf .
3: 9 and 4: 48]).

יום עשר  אחד  טעם  כי  אומרים:  יש  (א-ג) 

הם והנה  א':ב'),  (דברים  שעיר  הר  דרך  מחרב 

ויהי פירוש:  וזה  שנה,  בארבעים  הלכו 

בארבעים שנה (דברים א':ג'). ואלה תעו, כי עד

קדש ברנע (דברים א':ב') באו בשנה השנית.  

דבק א':ג')  (דברים  שנה  בארבעים  ויהי  רק: 

עם: דבר משה.  

שהם  – הדברים  אלה  שפירושו:  בעיני  והישר 

ראה, בפרשת  הכתובים  המצות  דברי 

כבר אמר כי תבוא,  והיה  וכי תצא,  ושופטים, 

דבר משה אותם לישראל כשהיו במדבר, ויהי 

משה דבר  טעמו:  וכן  עמו.  ואחר  עצמו  מושך 

במדבר, בערבה, מול סוף מיום שנסעו מסיני.  

– זהב  ודי  {וגו'}  ולבן  תפל  ובין  פארן  בין 

או מסעי,  אלה  בפרשת  נזכרו  לא  מקומות 

לו יש  שניר  הנה  כי  אחרות,  בשמות  נזכרו 

שלשה שמות (דברים ג':ט'), ורבים כן.  

אחד עשר – הטעם: שדבר אלה הדברים בתוך

קדש עד  מחרב  שהלכו  יום  עשר  אחד  אותם 

הלכו ברנע  מקדש  כי  לך,  הגדתי  וכבר  ברנע. 

יכנסו שלא  השם  שנשבע  ואחר  המרגלים, 

בשנת רק  מצוה  התחדשה  לא  לארץ, 

באר שאמר:  והעד,  מצאנו.  כן  כי  הארבעים, 

את התורה הזאת (דברים א':ה'), הנה יבאר את

רוב כי  תפל,  ובין  פארן  בין  שאמר  התורה 

אשר ככל  פירוש:  וכן  הזה.  בספר  הם  המצות 

בעבר  – א':ג')  (דברים  אליהם  אתו  {י"י}  צוה 

הירדן, במדבר, בערבה.  

משה ויכתוב  גם  עשר,  השנים  סוד  תבין  ואם 

(בראשית בארץ  אז  והכנעני  ל"א:כ"ב),  (דברים 

(בראשית כ"ב:י"ד), והנה י"ב:ו'), בהר י"י יראה 

ערשו (דברים ג':י"א), תכיר האמת.
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Radak Yehoshua 3:2 רד"ק יהושע ג':ב'

מקצה שלשת ימים – הנה ראינו בתורה כי בשנת הארבעים בחדש שבט הוכיח משה רבינו ע"ה את ישראל

ובו בחדש מת או בתחלת אדר שהרי בניסן עברו ישראל את הירדן עם יהושע וכבר מת משה ועברו ימי אבלו

טרם נסעם מהשטים, ואמרו רז"ל כי בשבעה באדר מת משה וראו זה מן הפסוקים אחר הקבלה כיצד חשוב

ימים ושלשה  בניסן  בשבעה  יום  השלשים  שנשלמו  תמצא  משה  אבל  ימי  יום  שלשים  באדר  ימים  ז'  אחרי 

שהזהירם טרם עברם את הירדן להכין צידה נמצא סוף אותן שלשת ימים הוא עשרה בניסן ובו ביום עלו מן

הירדן כמו שכתוב והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון ולא נוכל לאמר כי לא שלמו ימי האבל עד עברם

את הירדן שהרי בעודם בשטים בערבות מואב שלמו ימי האבל כמו שכתוב בערבות מואב שלשים יום אבל

לולי הקבלה יוכל לומר האומר כי בשבט מת משה או באדר קודם שבעה בו וכן מצינו בדברי רז"ל כי יש מהם

שאמרו בז' בשבט מת משה אף על פי שסוגית התלמוד היא כי בשבעה באדר מת משה ונראה כי הקבלה נכונה

כן היא כי לא יתכן לפרש שהיו שם ימים בטלים אחרי מות משה אלא היו ימי אבלו ואחר עבור ימי אבלו צוה

הקב"ה את יהושע לעבור את הירדן והנה יהיה פירוש אחרי מות משה אחרי עבור ימי אבלו והוא שלשים יום

כי אין רוח הקדש שורה על אבל ועל עצב כמו שאמר אלישע ועתה קחו לי מנגן וגו' ואמר ביעקב אבינו ותחי

רוח יעקב ותרגם אונקלוס ושרת רוח נבואה על יעקב אבוהון כי כל ימי התאבלו על יוסף לא שרתה עליו רוח

ז' בניסן אמר הקב"ה ליהושע קום עבור ובו ביום צוה יהושע לעבור בקרב הקדש והנה ביום שלשים שהוא 

המחנה ולומר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עוברים את הירדן והוא עשרה בניסן שעברו את

ימים למה שצום הכינו לכם ג'  ביום שעברו שהוא סוף  ימים  פירוש מקצה שלשת  ויהיה  הירדן כמו שכתוב 

צידה אבל המרגלים שלחם יהושע תוך ימי אבל ושבו אל יהושע בשמנה בניסן והשכים יהושע בבוקר ונסעו

מהשטים בתשעה בניסן וילינו שם על שפת הירדן ובו ביום אמר יהושע אל העם התקדשו כי מחר ר"ל בעשרה

בניסן יעשה ה' עמכם נפלאות.

Ramban Devarim Introduction רמב"ן דברים הקדמה

וכמה התנהג ימרוהו במדבר  כמה  עונותיהם  להם  ולהזכיר  להוכיחם  בביאור התורה התחיל  וטרם שיתחיל 

עמהם הקדוש ברוך הוא במדת הרחמים וזה להודיע חסדיו עמהם ועוד שיוכחו בדבריו שלא יחזרו לקלקולם

פן יספו בכל חטאתם ולחזק לבם בהודיעו אותם כי במדת רחמים יתנהג עמהם לעולם שלא יאמר אדם לא

נוכל לרשת את הארץ כי אין אדם אשר לא יחטא ומיד תהיה מדת הדין מתוחה כנגדנו ונאבד ולכן הודיעם

משה רבינו כי הקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים כי הסליחה והמחילה ממנו יתברך סיוע ועזר לבני אדם

בעבודתו וכענין שאמר הכתוב (תהלים ק"ל:ד') כי עמך הסליחה למען תורא.

Modern Texts אחרונים

R. S.R. Hirsch Devarim 1:1 רש"ר הירש דברים א':א'

אלה הדברים מוסב אל כל תוכן הספר החמישי של התורה. הפרקים האחרונים של הספר הרביעי כוללים את
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מצוות ה' הנוגעות לכיבוש הארץ, ואילו הספר החמישי כולל את הדברים שמשה אמרם אל עמו בטרם ייפרד

ממנו; שהרי מכאן ואילך לא הוא ינהיג את העם הזה במילוי התפקיד המוטל עליו בארץ שהוא עומד לרשתה. 

זה, אתר  של  המדוייק  מיקומו  את  לקבוע  באים  הם  כאן:  הנזכרים  המקומות  שמות  משמעות  שזו  נראה 

שמשה סיים בו את חיי חלדו בקרב עמו, והעם ראה בו את מנהיגו לאחרונה, ושמע בו את הדברים שאמר

לפני מותו. כל מלה של הנאומים האחרונים של משה רבינו מבטאת את נפשו ההומה לעמו והדבקה בעתיד

ישעו; כביכול, בנאומים אלה הוא אצל מרוחו על עמו כדי להכשיר אותו לעמוד בנסיונות המצפים לו.

Netziv Bemidbar 13:17, 21-22 נצי"ב במדבר י"ג:י"ז, כ"א-כ"ב

(יז) לתור את ארץ כנען – היא הארץ כולה. אך בתחילה עלו זה בנגב — הוא ארץ האמורי. ועליתם את ההר

— הוא הר האמורי. 

(כא) עד רחוב לבא חמת – הוא קצה הצפוני של ארץ ישראל. ואם כן הלכו כל א"י, שהרי החלו מנגב.  

(כב) ויעלו בנגב – סיפור פרטי מה שהיה עם האנשים שהלכו בנגב. דבאמת לא הלכו כולם ביחד, אלא חילקו

את הארץ לשנים שנים, על כן נשלמה הליכתם בארבעים יום. ומעתה מדבר הכתוב בשנים שעלו בנגב, והמה

כלב ועוד אחד.  

ויבא עד חברון – אחד מהם והוא כלב בא בתוך העיר והמבצר. והשני ירא ליכנס לעיר מפני אימת בני הענק,

וגם במבצר קשה לנוס אם תהא השעה צריכה. אבל האחד בא בלי פחד וגם ראה את ילידי הענק ולא חת מפני

כל.  

וא"כ היה דידוע שדרך לבצר את המבצר מדי שנה בשנה,  נעלה,  ישן  כן היה מבצר  ואם   – וגו'  שבע  וחברון 

מאוד חזק, ומ"מ לא חש לדבר.


