
Sefer Devarim – the most misunderstood book in the Bible 

For Torah in Motion – by Menachem Leibtag 

  Class #1 – Introduction to the series 

 

I. The common/ classic understanding 

 A farewell speech by Moshe Rabeinu, 

Including a ‘review’ of the first four books 

 Hence name “mishneh torah” = second teaching – 

   [Greek – Deuteronomy] 

 

Let’s test that assumption, book by book…. 

 

II.  The opening lines of the book – 

 Why are they so confusing? 

  What does the word “devarim” imply? 

   Laws, rebuke, things, words? 

 

Before we answer, In relation to other books of the Torah- 

 Where does Devarim fit in? 

 

Breishit – How and Why God chooses a Nation 

Shmot – The Historical process of becoming a Nation – The Exodus 

  The Nation enters a Covenant at Mt. Sinai 

  The Mishkan – an eternal symbol of that Covenant 

Vayikra – How (and when) to use the Mishkan 

Bamidbar – How & Why first generation failed & Prep for conquest 

Devarim - ??  [NOT a review of the first four books! –] 

 What is the book? - That will be the goal of our shiur today!  



II. The logical approach – simply read the book, in its context 

 [that would take too long….] 

 Instead, we ‘cheat’ and start with chapter 5 

  Noting chapter 5 begins a speech that continues all the way thru chapter 26 

   As chapter 5 will explain what the book is about- 

  Chapters 5-26 =  the main speech 

   Preceded by intro speech - / chapters 1->4  (next week) 

   Followed by a covenant relating to the laws of the main speech 

 

 

 דברים פרק ה
ל א ה, אֶׁ ְקָרא ֹמשֶׁ ם-ָכל-ַויִּ ר ֲאֵלהֶׁ ְשָרֵאל, ַויֹאמֶׁ  :יִּ

ת “ ְשָרֵאל אֶׁ ים ְוֶאת-ְשַמע יִּ ים, -ַהֻחקִּ טִּ ְשפָּ  ַהמִּ

ם ַהיֹום;   י ֹדֵבר ְבָאְזֵניכֶׁ ר ָאֹנכִּ ם, ּוְשַמְרֶתם  ֲאשֶׁ ּוְלַמְדֶתם ֹאתָּ
ם  .ַלֲעֹשתָּ

ית ב   ָמנּו ְברִּ  . ְבֹחֵרב--ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ָכַרת עִּ
ת ג  ת-לֹא אֶׁ ית ַהזֹאת:-ֲאֹבֵתינּו, ָכַרת ְיהָוה אֶׁ ָתנּו,    ַהְברִּ י אִּ כִּ

ים ה ֹפה ַהיֹום כָֻּלנּו ַחיִּ  .ֲאַנְחנּו ֵאלֶׁ
ם ָבָהר ד   ָמכֶׁ ר ְיהָוה עִּ בֶׁ ים, דִּ ים ְבָפנִּ תֹוְך ָהֵאש--ָפנִּ  .מִּ
י ֹעֵמד ֵביןָאנֹ  ה   ת-כִּ ם, אֶׁ יד ָלכֶׁ וא, ְלַהגִּ ם, ָבֵעת ַההִּ - ְיהָוה ּוֵביֵניכֶׁ

ְפֵני ָהֵאש, ְולֹא  ַבר ְיהָוה:ְד  ם מִּ י ְיֵראתֶׁ ם ָבָהר ֵלאֹמר-כִּ יתֶׁ  { }ס  :ֲעלִּ

ים:*  ו ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ יָך ֵמאֶׁ ר הֹוֵצאתִּ יָך, ֲאשֶׁ י ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ים, ַעל-לֹא  ָאֹנכִּ ים ֲאֵחרִּ ְהיֶׁה ְלָך ֱאֹלהִּ ל,  -לֹא ז.  ָפָני-יִּ סֶׁ ה ְלָך פֶׁ ַתֲעשֶׁ
ָתַחת-ָכל ץ מִּ ר ָבָארֶׁ ַמַעל, ַוֲאשֶׁ ם מִּ ר ַבָשַמיִּ ץ--ְתמּוָנה, ֲאשֶׁ ַתַחת ָלָארֶׁ ר ַבַמיִּם, מִּ ם, ְולֹא ָתָעְבֵדם:-לֹא ח.  ַוֲאשֶׁ ה ָלהֶׁ ְשַתֲחוֶׁ י    תִּ י ָאֹנכִּ כִּ

יָך, ֵאל ַקָנא ים ְוַעל-ן ָאבֹות ַעלֹפֵקד ֲעֹו--ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ים ְוַעל-ָבנִּ ֵלשִּ ים, ְלֹשְנָאי- שִּ ֵבעִּ ים ט.  רִּ ד, ַלֲאָלפִּ סֶׁ ה חֶׁ ְמֵרי ְלֹאֲהַבי, ּוְלשֹ --ְוֹעשֶׁ
ְצֹו  {}ס  ָתי(.מצותו )מִּ

ת י ָשא אֶׁ יָך, ַלָשְוא:-ֵשם-לֹא תִּ ר  ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ה ְיהָוה, ֵאת ֲאשֶׁ י לֹא ְיַנקֶׁ ת-כִּ ָשא אֶׁ  { }ס  ְשמֹו ַלָשְוא.-יִּ

ת אי יָך-ָשמֹור אֶׁ ְּוָך, ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ר צִּ ים בי.  יֹום ַהַשָבת, ְלַקְדשֹו, ַכֲאשֶׁ ת ָימִּ יָת ָכל ֵששֶׁ ָך-ַתֲעֹבד, ְוָעשִּ י גי.  ְמַלאְכתֶׁ יעִּ --ְויֹום, ַהְשבִּ
יָך:שַ  ה ָכל  ָבת, ַליהָוה ֱאֹלהֶׁ ְנָך-לֹא ַתֲעשֶׁ ָך ְוַעְבְדָך-ְמָלאָכה ַאָתה ּובִּ תֶׁ ָך ְושֹוְרָך ַוֲחֹמְרָך ְוָכל-ּובִּ יָך-ַוֲאָמתֶׁ ְשָערֶׁ ר בִּ ָך, ְוֵגְרָך ֲאשֶׁ ְמתֶׁ --ְבהֶׁ

ְזֹרַע ְנטּוָיה; די.  ַח ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך, ָכמֹוָךְלַמַען ָינּו ָשם, ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ יָך מִּ ֲאָך ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ם, ַוֹיצִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ יָת ְבאֶׁ ד ָהיִּ בֶׁ י עֶׁ -ַעל ְוָזַכְרָת, כִּ
תכֵ  יָך, ַלֲעשֹות, אֶׁ ְּוָך ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ  {}ס  יֹום ַהַשָבת.-ן, צִּ

ת וט תאָ -ַכֵבד אֶׁ יָך ְואֶׁ יָך-בִּ ְּוָך ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ר צִּ ָך, ַכֲאשֶׁ מֶׁ ר--אִּ יַטב ָלְך, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאשֶׁ יָך, ּוְלַמַען יִּ יכֻּן ָימֶׁ יָך ֹנֵתן -ְלַמַען ַיֲארִּ ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ
 {}ס  ָלְך.

ְרָצח, זט ְנָאף;  }ס{  לֹא תִּ ְגֹנב,  }ס{  ְולֹא תִּ  { }ס  ְוא.ַתֲענֶׁה ְבֵרֲעָך ֵעד שָ -ְולֹא  }ס{  ְולֹא תִּ

ָך; זי ת ֵרעֶׁ ָך.  }ס{  ְולֹא ַתְחֹמד, ֵאשֶׁ ר ְלֵרעֶׁ ָך, ָשֵדהּו ְוַעְבדֹו ַוֲאָמתֹו שֹורֹו ַוֲחֹמרֹו, ְוֹכל, ֲאשֶׁ ה ֵבית ֵרעֶׁ ְתַאּוֶׁ  { }ס  ְולֹא תִּ
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ת חי ל-אֶׁ ר ְיהָוה אֶׁ בֶׁ ה דִּ ים ָהֵאלֶׁ תֹוְך -ָכל -ַהְדָברִּ ם ָבָהר, מִּ ְקַהְלכֶׁ
ל  ָעָנן ְוָהֲעָרפֶׁ ְכְתֵבם, ַעל קֹול--ָהֵאש הֶׁ ְשֵני לֹֻּחת  -ָגדֹול, ְולֹא ָיָסף; ַויִּ
ְתֵנם, ֵאָלי ים, ַויִּ    .ֲאָבנִּ

ת טי ם אֶׁ י, ְכָשְמֲעכֶׁ ְך, ְוָהָהר, ֹבֵער ָבֵאש;  -ַוְיהִּ תֹוְך ַהֹחשֶׁ ַהקֹול מִּ
ְקְרבּון ֵאַלי, ָכל ם-ַותִּ ְקֵניכֶׁ ם ְוזִּ ְבֵטיכֶׁ ַותֹאְמרּו, ֵהן   כ.  ָראֵשי שִּ

ת ְרָאנּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו אֶׁ ת-הֶׁ ת-ְכֹבדֹו ְואֶׁ ֹקלֹו ָשַמְענּו,  -ָגְדלֹו, ְואֶׁ
י ינּו, כִּ ה ָראִּ תֹוְך ָהֵאש; ַהיֹום ַהזֶׁ ת-מִּ ים אֶׁ ָהָאָדם  -ְיַדֵבר ֱאֹלהִּ

י תֹאְכֵלנּו, ָהֵאש ַהְגֹדָלה ַהזֹאת;  אכ.  ָוָחי ְוַעָתה, ָלָמה ָנמּות, כִּ
ת-םאִּ  ְשֹמַע אֶׁ ים ֲאַנְחנּו, לִּ -- קֹול ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו עֹוד-ֹיְספִּ

י ָכל בכ.  ָוָמְתנּו י מִּ ים ְמַדֵבר -כִּ ים ַחיִּ ר ָשַמע קֹול ֱאֹלהִּ ָבָשר ֲאשֶׁ
תֹוְך י--ָהֵאש, ָכֹמנּו-מִּ ע גכ.  ַויֶׁחִּ ה ּוְשמָּ ר -, ֵאת ָכלְקַרב ַאתָּ ֲאשֶׁ

ר ְיַדֵבר ְיהָוה -ְת ְתַדֵבר ֵאֵלינּו, ֵאת ָכליֹאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו; ְואַ  ֲאשֶׁ

יָך ינּו--ֱאֹלֵהינּו ֵאלֶׁ שִּ ַמְענּו ְועָּ  .ְושָּ

ת דכ   ְשַמע ְיהָוה אֶׁ ר ְיהָוה -ַויִּ ם ֵאָלי; ַויֹאמֶׁ ְרכֶׁ ם, ְבַדבֶׁ ְבֵריכֶׁ קֹול דִּ
ת י אֶׁ ְברּו ֵאלֶׁ -ֵאַלי, ָשַמְעתִּ ר דִּ ה ֲאשֶׁ ְבֵרי ָהָעם ַהזֶׁ -- יָךקֹול דִּ

יבּו, ָכל ֵברּו-ֵהיטִּ ר דִּ י הכ.  ֲאשֶׁ ם, -מִּ ה ָלהֶׁ ֵתן ְוָהָיה ְלָבָבם זֶׁ יִּ
ת ְשֹמר אֶׁ י ְולִּ ְרָאה ֹאתִּ ְצֹו -ָכל-ְליִּ ים:-ָכל --ַתימִּ יַטב   ַהָימִּ ְלַמַען יִּ

ם, ְלֹעָלם ְבֵניהֶׁ ם ְולִּ   .ָלהֶׁ
ם: ו כ  ֳהֵליֶכם  ֵלְך, ֱאֹמר ָלהֶׁ ֶכם, ְלאָּ  . שּובּו לָּ
יָך ְוַאָתה זכ  י, ַוֲאַדְבָרה ֵאלֶׁ ָמדִּ  :, ֹפה ֲעֹמד עִּ

ל  ים,-ֵאת כָּ טִּ ְשפָּ ים ְוַהמִּ ה ְוַהֻחקִּ ְצוָּ ר ְתַלְמֵדם;  ַהמִּ ֲאשֶׁ
ְשָתּה ם ְלרִּ י ֹנֵתן ָלהֶׁ ר ָאֹנכִּ ץ, ֲאשֶׁ   .ְוָעשּו ָבָארֶׁ

ם: ח כ  ְתכֶׁ ם אֶׁ ָּוה ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶׁ ר צִּ ם ַלֲעשֹות, ַכֲאשֶׁ ין  לֹא ָתסֻּ   ּוְשַמְרתֶׁ רּו, ָימִּ
ם-ְבָכל ט כ.  ּוְשמֹאל  ְתכֶׁ ם אֶׁ ָּוה ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶׁ ר צִּ ְך, ֲאשֶׁ רֶׁ ְלַמַען    ֵתֵלכּו:-- ַהדֶׁ

יָרשּון ר תִּ ץ ֲאשֶׁ ים, ָבָארֶׁ ם ָימִּ ם, ְוַהֲאַרְכתֶׁ ְחיּון, ְוטֹוב ָלכֶׁ  .תִּ
 

ים,    :ְוזֹאת א טִּ ְשפָּ ים ְוַהמִּ ה, ַהֻחקִּ ְצוָּ ָּוה ְיהָוה  ַהמִּ ר צִּ ֲאשֶׁ
ם, אֱ  ץ,--ְלַלֵמד ֶאְתֶכםֹלֵהיכֶׁ  ַלֲעשֹות ָבָארֶׁ



ְשָתּה  ים ָשָמה ְלרִּ ם ֹעְברִּ ר ַאתֶׁ  .ֲאשֶׁ
ת ב   יָרא אֶׁ ת-ְלַמַען תִּ ְשֹמר אֶׁ יָך, לִּ ְצֹו-ָכל-ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ֹקָתיו ּומִּ י  חֻּ ר ָאֹנכִּ ָתיו ֲאשֶׁ

ן ְנָך ּובֶׁ ָך, ַאָתה ּובִּ ְנָך, ֹכל ְיֵמי ַחיֶׁיָך-ְמַצּוֶׁ יָךּו--בִּ כֻּן ָימֶׁ ְוָשַמְעָת   ג.  ְלַמַען, ַיֲארִּ
ְרבּון ְמֹאד: ר תִּ יַטב ְלָך, ַוֲאשֶׁ ר יִּ ְשָרֵאל, ְוָשַמְרָת ַלֲעשֹות, ֲאשֶׁ ר ְיהָוה   יִּ בֶׁ ר דִּ ַכֲאשֶׁ

יָך, ָלְך ץ ָזַבת ָחָלב, ּוְדָבש.--ֱאֹלֵהי ֲאֹבתֶׁ רֶׁ  }פ{   אֶׁ

 
ְשָרֵאל: ,עְשמַ  ד חָ ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, יְ   יִּ  .דהָוה אֶׁ
יָך, ְבָכל ה   - ַנְפְשָך, ּוְבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל -ְוָאַהְבָת, ֵאת ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ

ָךְמ  ֵאֶלה ו.  ֹאדֶׁ ים הָּ רִּ יּו ַהְדבָּ י ְמַצְּוָך ַהיֹוםְוהָּ ר ָאֹנכִּ -- , ֲאשֶׁ

ָך- לעַ  ֶניָך ז.  ְלָבבֶׁ ם ְלבָּ ַנְנתָּ ְבְתָך  ְושִּ ַבְרָת ָבם, ְבשִּ , ְודִּ

ָך ְך, ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּומֶׁ רֶׁ ְכְתָך ַבדֶׁ ָך ּוְבלֶׁ  ...ְבֵביתֶׁ
 

Basically, the laws of the main speech of Sefer 
Devarim, are simply the detailed set of  laws that 
Moshe Rabeinu received together with the ‘Ten 
commandments’.\ 
 Moshe has taught them numerous times, and in 
Sefer Devarim he teaches them for THE LAST TIME- 
 As he does that, he includes commentary and 
rebuke, but the core laws are 40 years old, and precede 
the sin of the Golden Calf! 
 Why the reader of Chumash hasn’t seen them yet, 
is topic for a later shiur. 
 
Most important, they relate to the core covenant: 
 

  



III.  Purpose of this law code based on purpose of brit Sinai 

  The Covenant at Mount Sinai – to become God’s nation /Shmot 19:5-6 

5 Now therefore,  

  if you will hearken unto My 
voice,    and keep My covenant,  

[then] you shall be Mine own 
treasure   from among all peoples;  

for [because/even though] all the earth is 

Mine; 6 and you shall be for Me a 
kingdom of priests, and a holy 
nation. These are the words you shall speak 

ה,   ה .    מֹוַע ִתְשְמעּו ְבקִֹלי,  - ִאם   ְוַעתָּ שָּ

ת  ם, אֶּ ם ִלי  -- ְבִריִתי - ּוְשַמְרתֶּ ִוְהִייתֶּ

ל  ה ִמכָּ ַעִמים - ְסֻגלָּ ל - , ִכי הָּ ץ - ִלי כָּ רֶּ אָּ   ו   . הָּ

ם ִתְהיּו  ת כֲֹהִנים,  ִלי  - ְוַאתֶּ כֶּ ַמְמלֶּ

דֹוש ר   ְוגֹוי קָּ ִרים ֲאשֶּ ה, ַהְדבָּ ֵאלֶּ

 …ְתַדֵבר 

 

 See intro to the speech in Devarim 4:1-14 

And thematic connection to the end of the speech 

And concludes in chapter 26 with: 

יָך ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַהֶזה   יט  -  טז ת, ְיהָוה ֱאֹלהֶׁ ֵאֶלה- ַלֲעשֹות אֶׁ ים הָּ - ְוֶאת ַהֻחקִּ
יםהַ  טִּ ְשפָּ יָת אֹוָתם, ְבָכלמִּ ָך. -ְלָבְבָך ּוְבָכל-; ְוָשַמְרָת ְוָעשִּ  ַנְפשֶׁ

ה ֶהֱאַמְרתָּ -ֶאת  ַהּיֹום , ְיהוָּ

ים  • ְהיֹות ְלָך ֵלאֹלהִּ  לִּ

ְדָרָכיו  • ת בִּ כֶׁ  ְוָללֶׁ

ְצֹו  • ָקיו ּומִּ ְשֹמר חֻּ ְשָפָטיו ָתיו ְולִּ  ּומִּ

ְשֹמַע ְבֹקלֹו. •  ְולִּ

יְרָךו   ה ֶהֱאמִּ  , ַהּיֹום ַיהוָּ

ר • בֶׁ ר, דִּ ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻּלה, ַכֲאשֶׁ  ָלְך; -לִּ

ְשֹמר, ָכל • ְצֹו-ְולִּ  .ָתיומִּ

ְליֹון, ַעל ָכל • ְתָך עֶׁ ר ָעָשה, -ּוְלתִּ ם ֲאשֶׁ  ַהגֹויִּ
o ֶרת ְפאָּ ה, ּוְלֵשם ּוְלתִּ לָּ ְתהִּ  ;  לִּ

ְהֹיְתָך  • ה ֱאֹלֶהיָך-ַעםְולִּ ֹדש ַליהוָּ ֵבר.קָּ ר דִּ  , ַכֲאשֶׁ

 

 


