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־ןיֵבּו ןָראָפ־ןיֵב ףּוס לֹומ הָבָרֲעָב רָבְדִמַב ןֵדְרַיַה רֶבֵעְב לֵאָרְשִי־לָכ־לֶא הֶשֹמ רֶבִד רֶשֲא םיִרָבְדַה הֶלֵא )א(
 םיִעָבְרַאְב יִהְיַו )ג(	:ַעֵנְרַב ׁשֵדָק דַע ריִעֵש־רַה Eֶרֶד בֵרֹחֵמ םֹוי רָשָע דַחַא )ב(	:בָהָז יִדְו תֹרֵצֲחַו ןָבָלְו לֶפֹת
 )ד(	:םֶהֵלֲא ֹותֹא קָֹוקְי הָוִצ רֶשֲא לֹכְכ לֵאָרְשִי יֵנְב־לֶא הֶשֹמ רֶבִד ׁשֶדֹחַל דָחֶאְב ׁשֶדֹח רָשָע־יֵתְשַעְב הָנָש
 תֹרָתְשַעְב בֵשֹוי־רֶשֲא ןָשָבַה Eֶלֶמ גֹוע תֵאְו ןֹוּבְשֶחְב בֵשֹוי רֶשֲא יִרֹמֱאָה Eֶלֶמ ןֹחיִס תֵא ֹותֹכַה יֵרֲחַא
	:רֹמאֵל תֹאזַה הָרֹוּתַה־תֶא רֵאֵב הֶשֹמ ליִאֹוה בָאֹומ ץֶרֶאְב ןֵדְרַיַה רֶבֵעְב )ה(	:יִעֶרְדֶאְב

	
1.	Ramban	–	introduction	to	Devarim	–	why	the	repetition?	How	come	the	new	mitzvot?	
	

 תוכירצה הרותה תוצמ בור ץראב סנכנה רודל וניבר השמ וב ראבי .הרות הנשמ אוהש עודי ונינע הזה רפסה
 םתוא ראיב רבכש ,םהישעמבו םינהכ תרהטב אלו תונברקה השעמב אלו םינהכ תרותב רבד וב ריכזי אלו .לארשיל
 ףיסוהל םעפ ,םהב תוגהונה תוצמה ריזחי לארשיב לבא .הרהזא רחא הרהזאל וכרטצי אל ,םה םיזירז םינהכהו ,םהל
 ,וז רחא וז תובורמ תורהזא 'ילולג תדובע ינינעב...ומכ תורהזא בורב לארשי תא ריהזהל...םעפו ,רואיב םהב
 :ללכ ורכזנ אלש תוצמ המכ הזה רפסב ףיסוי דועו .תוריבעה ישנע לכב םתוא דיחפי רשא םידחפ לוקו תוחכותב
 דעומ להואב וא יניסב ןלוכ ול ורמאנ רבכו .ןתלוזו ,ןיממוז םידעו ,השאב ןישורגהו ,ער םש איצומה ןידו ,םוביה ןוגכ
 וא 'לארשי ינב תא וצ רמאל השמ לא 'ה רבדיו' הזה רפסב רמאנ אל כ"עו....םילגרמה םדוק םינושארה םינשב
 יאצוי םע רבדיש םינושארה םירפסב תוצמה ובתכנ אל לבא ,תינולפ הוצמ 'םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד'
 םרטו .ץראה ילחונ םינבב קר ריכזה אל תורידת ןניאש ינפמ ...ץראב קר תוצמה ןתואב וגהנ אל ילוא יכ ,םירצמ
 םהמע גהנתהש המכו ,רבדמב והורמי המכ םהיתונוע םהל ריכזהלו םחיכוהל ליחתה הרותה רואיבב ליחתיש

 .... ם המע וידסח עידוהל הזו ם.  ימחר תדמב ה"בקה  
	
2.	Sefer	Hachinuch	–	the	Ramban’s	question	about	new	mitzvot	is	not	relevant	
	

 םרמא רחא רבדב המתת לא ,תווצמה ראש ומכ םינושארה םירפסב תווצמה הלא ורכזוה אלש הזו
 יפל הז ןינע שרושו	.הרותב רחואמו םדקומ ןיא ]ב"ע 'ו םיחספ[ תומוקמ המכב הכרבל םנורכז
 ,םיקזחה היתווצמ תודוסיו םיקותמה הינינע טשפ דבלמ תומכחה לכ לולכת הרותה יכ ,המודה
 המכחה ןודא תאמ ןווכמ לכהו ,םהש םוקמב היתויתואו היתוישרפ תויהל ךירצ ןכ ינפמ יכ רשפאו
	.קיפסמ םעט הזו ,אוה ךורב

	
3.	Abarbanel	–	Is	it	Moshe	talking,	or	is	it	God	talking?	
	

 רפסב התביתכ התיה אל ]לבא[ ....הלאה םירבדה רמא ה"ערמש אוה ותתמאו הזה רפסה ןינע
 תרותב ומצעמ רבד בותכי ךיא יכ ,ומצעמ םירבדה םתוא ה"ע אוה בתכ אל הנה יכ .ונממ הרותה
 רדסו השמל םרמא ןכלו...הרותה ירבד לככ הרובגה יפמ היה ולכ הז תביתכ לבא .םיהלאה
 קרפ ארתב אבב תכסמב ורמא הז לעו .ומצע יפמ אל םבתכ הרובגה יפמ אוהו ודי לע םתביתכ
 רמוא השמו רמוא ה"בקה הרותה לכש הרותה ףוס דע השמ תמיו ןמ םיקוספ הנומש לע אמק
 הלכ הרותה לכש הנה ...עמדב בתוכ השמו ,רמוא ה"בקה היה םיקוספ הנומשה םתואו ,בתוכו
 ה"ערמ בתכ אל....לבקו עמשש המ בתוכ השמו ,רמוא ה"בקה היה םירבדה הלא רפס הללכבו
 ילא 'ה רבד יהיו לאקזחיב רמאנש ומכ ,םמצע םיריכזמש םיאיבנכו ומצע דעב רבדמכ הרותה תא
  .'רבדמה ישילש'כ בתכ ה"ערשמ לבא .והימריב ןכו ,רמאל
 
 
 
 תלחת יכ ''ה לא ללפתאו' ''ה לא ןנחתאו' ומצע דעב רבדמש הרות הנשמ ןינע ךילע השקי אלו



 הז םעו.....םרמוא םשב םירבד רפסמכ אוה הנהו ,'וגו השמ רבד רשא םירבדה הלא הזה רפסה
 תויה םע הזה הרותה הנשמ ירבד רפס לכש רמאנו ,הנושארב יתמדקהש הלאשל בישנ
 השממ התביתכ התיה אלו הרובגה יפמ התביתכ התיה הנה ,לארשיל רבדשכ הרמא ה"ערמש
 רופס אוהש יפל ומצע ןושלב הזה רפסהו ,ישילש ןושלב םינושארה םישמוחה 'ד הנהו.....ומצע
 ....ונושלמ ובתכנ ןכלו השמ ש"ממ יהלא

	
4.	Malbim	–	the	first	five	pesukim	solve	the	mystery	of	the	entire	book	of	Devarim	
	

 ןמש ,םיקלח ינשל קלוחמ אוה הזה רפסה ....הרות הנשמ רפס לכל תללוכ המדקה םה םינושארה םיקוספ השמחה
 ,'תושעל ןורמשת רשא םיטפשמהו םיקחה הלא' ליחתמש ב"י השרפ דע 'ברוחב ונילא רבד וניהלא 'ה' ו"או קוספ
 ,ותבהאו 'ה תארי לע םתוא ריהזמו ,ודגנכ ואטחש המו םהילע ארובה תבוט םהל ריכזמש ,החכותו רסומ ירבד םה
 םתוא הוצש תוצמה רפס אוה ז"כ 'פ דע האלהו ב"י השרפ ןמו ......המודכו יניס רה דמעמו ויתובוט חוכשל אלשו
  .שוריפו רואב םהב ףיסוהו ורכזנ רבכש תובר תוצמו ,םימדוקה םירפסב ללכ ורכזנ אלש תושדח תובר תוצמ
 
 'ד ומכ הרובגה יפמ רמאנ הז רפס םא לאשל שי יכ אוהו .תולאש ןומה ולאשיו םישרפמה וכובנ הלא ינש לעו
 ל"זח ירבד תועמשמכו .... רואב םיכירצש תוצמה תא ראבל ורמא ומצע יפמ השמ םא וא ,םינושארה םישמוח
 השמש רמאנש םנמא ,ןרמא ומצע יפמ השמ ת"מבש תוללקו ,הרובגה יפמ השמ רמא כ"ותבש תוללקש ורמאש
 השמ ורמאש 'א קוספמ ץוח םימשה ןמ הרותה לכ רמואהש....ל"זח ורמא רבכש ,א"אש רבד אוה ןרמא ומצע יפמ
 ?זמרב 'יפא ,םימדוקה םירפסב ורכזנ אלש תובר תוצמ וב ואב ךיא כ"אש דועו .'הזב 'ה רבד יכ' ללכב אוה ומצעמ
 הרובגה יפמ רמאנ הז רפס םגש רמאנש דצה לע םג םלוא ?םתוא 'ה הוצ אל רשא ומצע תעדמ תוצמ ףיסוי ךיאו
 רבדמ ןושלב השמ בתכ הז רפסו ,רבדמה ישילשכ רתסנ ןושלב ואב םימדוקה םירפס המל השקי םימדוקה םירפסכ
 רמאל השמ לא 'ה רבדיו' רמאיש יואר היה ךליאו האר תשרפמ תוצמה יווצב דוחיבו ?ומצעל םירבדה סחימכ ודעב
  ?הלוכ הרותה לכב וגהנמכ 'לארשי ינב לא רבד
 
 תוישרפ א"י ןינע עידוה הלחתו .הזה רפסב אצמנ רבד שרש המ עידוהל םיקוספ השמחב םיהלאה אב ז"כ ראבלו
 .הכוראב שרודו רבדמה ךרדכ החכות ירבד ןייצמש 'םירבד' םשב וארקנו החכותו רסומ ירבד םהש תונושארה
 יווצ ילבמ ומצעמ הלחת השמ רבד הלא תוחכות ירבדש ל"ר 'לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא' רמאו
 פ"לי ז"פלו ....םש םחיכוהש תומוקמ א"י בשוחו .םינוש תומוקמבו םינמזב םעפב םעפכ םהישעמ לע םחיכוהש ,'ה
 דע דחוימ םויב התיה החכות לכש ,םוי רשע דחא השמ רבד רשא םירבדה הלא לע ךשמנ םוי רשע דחא ש"מש
 .....םוי רשע דחא החכותה הכשמנש
 
 אלו ,חיכומהו שרודה ךרדכ םיפלוחמ םינמזב ומצע תעדמ השמ רבד הלאה םירבדה הנה ל"ר 'הנש םיעבראב יהיו'
 ורמאנש החכות ירבדכ םנינע היה קר ת"ס תשודק םהב היה אל םבתוכ היה םא ףאו רפסב םבתכל תושר ול היה
 םרמאל ה"בקה ול הוצ טבש שדחל דחאב הנש םיעבראב לבא .ק"הורב חורה שיא רבדש םירבדכ וא םכח י"פע
 'ה יפמ רפסב םבתכיש ול הוצ ןכו 'רמאל לארשי ינב לא רבד' ול רמא יכ ,הרובגה יפמ יווצב לארשיל תינש
 ינב לא השמ רבד' ש"זו .'ה רדסש רחא רדסב קר ל"נה תומוקמ א"יב םרמאש רדסה יפכ אל םבתכישו םרמאישו
 רפס ףוס דע 'ברוחב ונילא רבד וניהלא 'ה רמאל לארשי ינב לא רבד' ל"אש 'םהילא ותוא 'ה הוצ רשא לככ לארשי
	 .'ה יפמ ובתכנש םירפסה רתי לככ וניד ןכלו ,ד"וי לש וצוק ףא ותעדמ בתכ אלו 'ה י"פע בתכנ לכה ,הרות הנשמ


