
Sefer Devarim– the most misunderstood book in the Bible 

/Class # 6 

For Torah in Motion – by Menachem Leibtag 

Whose idea was it to appoint judges – Yitro or Moshe? 

The first speech & its purpose . 

 

I. Intro  

In our earlier classes, we identified the ‘first speech’ – 

chapters 1 thru 4 – showing how it serves as introduction to 

the main speech [chapters 5 thru 26].   

In today’s shiur we begin with the opening section of the 
first speech, in attempt to understand why ‘Yitro is missing’, 
afterward we continue by outlining the main sections of that 
speech, with a focus on the first half of chapter 4. 

 
II. Review of the first speech (1:6 thru 4:40) and its purpose  

 A.  Why the need for a ‘pep talk’ – What Moshe Rabeinu fears: 

 Chapter 1. That new generation will repeat mistakes of first! 

  and nation will decide not to cross the Jordan & conquer 

 Chapter 2. - Fear of defeat, like last time (story of spies) 

  Why we took bypass road, and didn’t engage Edom/ Moav... 

   Moshe Rabeinu not with us/ hence NO miracles... 

 Chapter 3. Reasons why we should conquer the Land 

   As Hashem promised, and He helped with Sichon & Og 

 Chapter 4.  God’s help CONTIGENT on your keeping mitzvot 

   And fear of idol worship 

  



III.   Opening section of first speech – Objective analysis –  

 Let’s read first few psukim and divide into logical paragraphs 

  Noting digression: 

SPEECH BEGINS HERE 

ר ַהזֶּה   “ ו הָֹ ת בָֹ בֶּ כֶּם שֶּ ר ֵאֵלינּו ְבֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב לָֹ בֶּ ה ֱאֹלֵהינּו דִּ  :ְיהֹוָֹ
גֶּב ְפנּו   ז ה ּוַבנֶּ ר ּוַבְשֵפלָֹ הָֹ ה בָֹ בָֹ ֲערָֹ יו בָֹ ל ְשֵכנָֹ ל כָֹ י ְואֶּ ֱאֹמרִּ כֶּם ּוֹבאּו ַהר הָֹ ּוְסעּו לָֹ

ת ֹדל ְנַהר ְפרָֹ ר ַהגָֹ הָֹ נֹון ַעד ַהנָֹ י ְוַהְלבָֹ ץ ַהְכַנֲענִּ רֶּ  :ּוְבחֹוף ַהיָֹם אֶּ
ץ ֲאשֶּ  ח ָארֶּ ת הָֹ ץ ֹבאּו ּוְרשּו אֶּ ָארֶּ ת הָֹ ְפֵניכֶּם אֶּ י לִּ ַתתִּ ה ְרֵאה נָֹ ְשַבע ְיֹהוָֹ ר נִּ

ם ם ַאֲחֵריהֶּ ם ּוְלַזְרעָֹ הֶּ ֵתת לָֹ ק ּוְלַיֲעֹקב לָֹ ְצחָֹ ם ְליִּ הָֹ  :ַלֲאֹבֵתיכֶּם ְלַאְברָֹ
 

ם ט ְתכֶּ י ְשֵאת אֶּ וא ֵלאֹמר ֹלא אּוַכל ְלַבדִּ ֵעת ַההִּ ם בָֹ ֹאַמר ֲאֵלכֶּ  :וָֹ
ם ַהיֹום  י ְנכֶּ ם ְוהִּ ְתכֶּ ה אֶּ ְרבָֹ ם הִּ ה ֱאֹלֵהיכֶּ ֹרבְיהֹוָֹ ם לָֹ ַמיִּ  :ְככֹוְכֵבי ַהשָֹ

כֶּם יא ר לָֹ בֶּ ר דִּ ם ַכֲאשֶּ ְתכֶּ ֵרְך אֶּ יבָֹ ים וִּ מִּ ף ְפעָֹ לֶּ ם אֶּ כֶּ ם כָֹ ם ֹיֵסף ֲעֵליכֶּ ה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתכֶּ  :ְיֹהוָֹ
ם יב יְבכֶּ ם ְורִּ ם ּוַמַשֲאכֶּ ְרֲחכֶּ י טָֹ א ְלַבדִּ שָֹ ה אֶּ  :ֵאיכָֹ
יֻדעִּ  יג ים וִּ ים ּוְנֹבנִּ מִּ ים ֲחכָֹ שִּ ם ֲאנָֹ כֶּ בּו לָֹ אֵשיכֶּםהָֹ יֵמם ְברָֹ ם ַוֲאשִּ ְבֵטיכֶּ  :ים ְלשִּ
ַבְרתָֹ ַלֲעשֹות יד ר דִּ ר ֲאשֶּ בָֹ י ַוֹתאְמרּו טֹוב ַהדָֹ  :ַוַתֲענּו ֹאתִּ
ֵרי ֵמאוֹ  טו ים ְושָֹ פִּ ֵרי ֲאלָֹ ם שָֹ ים ֲעֵליכֶּ אשִּ ם רָֹ ֵתן אֹותָֹ אֶּ ים וָֹ יֻדעִּ ים וִּ מִּ ים ֲחכָֹ שִּ ם ֲאנָֹ ְבֵטיכֶּ אֵשי שִּ ת רָֹ ַקח אֶּ אֶּ ֵרי  ת ְושָֹ וָֹ

ם ְבֵטיכֶּ ים ְלשִּ ֹרת ְוֹשְטרִּ ֵרי ֲעשָֹ ים ְושָֹ שִּ  :ֲחמִּ
יו ּוֵבין גֵ  טז יש ּוֵבין ָאחִּ ק ֵבין אִּ דֶּ ם צֶּ ם ּוְשַפְטתֶּ ֹמַע ֵבין ֲאֵחיכֶּ וא ֵלאֹמר שָֹ ֵעת ַההִּ ם בָֹ ת ֹשְפֵטיכֶּ ה אֶּ ֲאַצּוֶּ  :רוֹ וָֹ
ֹדל תִּ  יז ֹטן ַכגָֹ ט ַכקָֹ ְשפָֹ ים ַבמִּ נִּ ירּו פָֹ ה ֹלא ַתכִּ ְקשֶּ ר יִּ ר ֲאשֶּ בָֹ ים הּוא ְוַהדָֹ ט ֵלאֹלהִּ ְשפָֹ י ַהמִּ יש כִּ ְפֵני אִּ גּורּו מִּ עּון ֹלא תָֹ ְשמָֹ

יו בּון ֵאַלי ּוְשַמְעתִּ ם ַתְקרִּ כֶּ  :מִּ
ר יח ים ֲאשֶּ רִּ ל ַהְדבָֹ וא ֵאת כָֹ ֵעת ַההִּ ם בָֹ ְתכֶּ ה אֶּ ֲאַצּוֶּ  :ַתֲעשּון וָֹ

 

ְך ֵאת  יט ַסע ֵמֹחֵרב ַוֵנלֶּ ְך ַהר  ַונִּ רֶּ ם דֶּ יתֶּ ר ְראִּ א ַההּוא ֲאשֶּ דֹול ְוַהנֹורָֹ ר ַהגָֹ ְדבָֹ ל ַהמִּ כָֹ
ֵדש ַבְרֵנעַ  ֹבא ַעד קָֹ נּו ַונָֹ ה ֱאֹלֵהינּו ֹאתָֹ ה ְיהֹוָֹ ּוָֹ ר צִּ י ַכֲאשֶּ ֱאֹמרִּ  :הָֹ

נּו כ ה ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן לָֹ ר ְיהֹוָֹ י ֲאשֶּ ֱאֹמרִּ ם ַעד ַהר הָֹ אתֶּ ֹאַמר ֲאֵלכֶּם בָֹ  :וָֹ
ַתן כא ה ֱאֹלֵהי  ְרֵאה נָֹ ר ְיֹהוָֹ בֶּ ר דִּ ץ ֲעֵלה ֵרש ַכֲאשֶּ ָארֶּ ת הָֹ נֶּיָך אֶּ יָך ְלפָֹ ה ֱאֹלהֶּ ְיהֹוָֹ

ת א ְוַאל ֵתחָֹ ירָֹ ְך ַאל תִּ יָך לָֹ  :ֲאֹבתֶּ
ץ  כב ָארֶּ ת הָֹ נּו אֶּ ֵנינּו ְוַיְחְפרּו לָֹ ים ְלפָֹ שִּ ה ֲאנָֹ ְשְלחָֹ ְקְרבּון ֵאַלי ֻכְלכֶּם ַוֹתאְמרּו נִּ ַותִּ

נּו דָֹ  בּו ֹאתָֹ ןְויָֹשִּ ֹבא ֲאֵליהֶּ ר נָֹ ים ֲאשֶּ רִּ עָֹ ּה ְוֵאת הֶּ ה בָֹ ר ַנֲעלֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ת ַהדֶּ ר אֶּ  :בָֹ
ט כג בֶּ ד ַלשָֹ חָֹ יש אֶּ ים אִּ שִּ ר ֲאנָֹ שָֹ ם ְשֵנים עָֹ כֶּ ַקח מִּ אֶּ ר וָֹ בָֹ יַטב ְבֵעיַני ַהדָֹ  :ַויִּ
ְשֹכל ַוְיַרְגלּו ֹאתָֹ  כד ה ַויָֹֹבאּו ַעד ַנַחל אֶּ רָֹ הָֹ ְפנּו ַוַיֲעלּו הָֹ  :ּהַויִּ
 

  



 

LET’S FOCUS ON THE TANGENT & ITS TOPIC 

ֵעת ַהִהואָוֹאַמר ֲאֵלֶכם  ט   :ֶאְתֶכם לֹא אּוַכל ְלַבִדי ְשֵאת ֵלאֹמר   בָּ

ֹרבְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ִהְרָבה ֶאְתֶכם ְוִהְנֶכם ַהּיום  י ַמִים לָּ  :ְככֹוְכֵבי ַהשָּ

ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָכֶכם ֶאֶלף ְפָעִמים ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם  יא

כֶׁם ר לָּ ר ִדבֶׁ  :ַכֲאשֶׁ

א ְלַבִדי יב שָּ ה אֶׁ  :ֶכםָטְרֲחֶכם ּוַמַשֲאֶכם ְוִריבְ  ֵאיכָּ

ִמים ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִשים  יג ם  ּוְנֹבִניםֲחכָּ ַוֲאִשיֵמם  ִויֻדִעים ְלִשְבֵטיכֶׁ

 :ְבָראֵשיֶכם

 :ַוַתֲענּו ֹאִתי ַותֹאְמרּו טוב ַהָדָבר ֲאֶשר ִדַבְרָת ַלֲעשות יד

אֵשי ִשְבֵטיכֶׁםָוֶאַקח ֶאת  טו ִמים ִויֻדִעים - רָּ ִשים ֲחכָּ ָוֶאֵתן    ֲאנָּ

אוָתם ָראִשים ֲעֵליֶכם ָשֵרי ֲאָלִפים ְוָשֵרי ֵמאות ְוָשֵרי ֲחִמִשים ְוָשֵרי 

 :ֲעָשֹרת ְוֹשְטִרים ְלִשְבֵטיֶכם

ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֹשְפֵטיֶכם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָשֹמַע ֵבין ֲאֵחיֶכם   טז

ק דֶׁ ם צֶׁ  :ין ֵגרוֵבין ִאיש ּוֵבין ָאִחיו ּובֵ  ּוְשַפְטתֶׁ

ט יז ִנים ַבִמְשפָּ ַכָקֹטן ַכָגֹדל ִתְשָמעּון לֹא ָתגּורּו ִמְפֵני  לֹא ַתִכירּו פָּ

ִאיש ִכי ַהִמְשָפט ֵלאֹלִהים הּוא ְוַהָדָבר ֲאֶשר ִיְקֶשה ִמֶכם ַתְקִרבּון  

 :ֵאַלי ּוְשַמְעִתיו

 

ם יח ְתכֶׁ ה אֶׁ ל ָבֵעת ַהִהוא  וֲָּאַצּוֶׁ ר ַתֲעשּוןֵאת כָּ ִרים ֲאשֶׁ  ַהְדבָּ

  



ANOTHER OPTION RE: WHERE DIGRESSION ENDS: 

 
ר ַהזֶּה  “ ו הָֹ ת בָֹ בֶּ ם שֶּ כֶּ ר ֵאֵלינּו ְבֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב לָֹ בֶּ ה ֱאֹלֵהינּו דִּ  :ְיהֹוָֹ
ר  ז הָֹ ה בָֹ בָֹ ֲערָֹ יו בָֹ ל ְשֵכנָֹ ל כָֹ י ְואֶּ ֱאֹמרִּ ם ּוֹבאּו ַהר הָֹ כֶּ ץ ְפנּו ּוְסעּו לָֹ רֶּ גֶּב ּוְבחֹוף ַהיָֹם אֶּ ה ּוַבנֶּ ּוַבְשֵפלָֹ

ת ֹדל ְנַהר ְפרָֹ ר ַהגָֹ הָֹ נֹון ַעד ַהנָֹ י ְוַהְלבָֹ  :ַהְכַנֲענִּ
ם  ח הָֹ ם ְלַאְברָֹ ה ַלֲאֹבֵתיכֶּ ְשַבע ְיֹהוָֹ ר נִּ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ ת הָֹ ץ ֹבאּו ּוְרשּו אֶּ ָארֶּ ת הָֹ ם אֶּ ְפֵניכֶּ י לִּ ַתתִּ ְרֵאה נָֹ

ֵתת  ק ּוְלַיֲעֹקב לָֹ ְצחָֹ םְליִּ ם ַאֲחֵריהֶּ ם ּוְלַזְרעָֹ הֶּ  :לָֹ
 

ם  ט  ְתכֶּ י ְשֵאת אֶּ וא ֵלאֹמר ֹלא אּוַכל ְלַבדִּ ֵעת ַההִּ ֹאַמר ֲאֵלכֶּם בָֹ  :וָֹ
ֹרב י  ם לָֹ ַמיִּ ם ַהיֹום ְככֹוְכֵבי ַהשָֹ ְנכֶּ ם ְוהִּ ְתכֶּ ה אֶּ ְרבָֹ ם הִּ ה ֱאֹלֵהיכֶּ  :ְיהֹוָֹ

לֶּף   יא  כֶּם אֶּ ם כָֹ ם ֹיֵסף ֲעֵליכֶּ ה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתכֶּ ם ְיֹהוָֹ כֶּ ר לָֹ בֶּ ר דִּ ְתכֶּם ַכֲאשֶּ ֵרְך אֶּ יבָֹ ים וִּ מִּ  :ְפעָֹ
יְבכֶּם יב  ם ְורִּ ם ּוַמַשֲאכֶּ ְרֲחכֶּ י טָֹ א ְלַבדִּ שָֹ ה אֶּ  :ֵאיכָֹ
ם  יג  אֵשיכֶּ יֵמם ְברָֹ ם ַוֲאשִּ ְבֵטיכֶּ ים ְלשִּ יֻדעִּ ים וִּ ים ּוְנֹבנִּ מִּ ים ֲחכָֹ כֶּם ֲאנָֹשִּ בּו לָֹ  :הָֹ
בָֹ  יד  י ַוֹתאְמרּו טֹוב ַהדָֹ ַבְרתָֹ ַלֲעשֹותַוַתֲענּו ֹאתִּ ר דִּ  :ר ֲאשֶּ
ֵרי ֵמאוֹ  טו ים ְושָֹ פִּ ֵרי ֲאלָֹ ם שָֹ ים ֲעֵליכֶּ אשִּ ם רָֹ ֵתן אֹותָֹ אֶּ ים וָֹ יֻדעִּ ים וִּ מִּ ים ֲחכָֹ ם ֲאנָֹשִּ ְבֵטיכֶּ אֵשי שִּ ת רָֹ ַקח אֶּ אֶּ ים  וָֹ ֹרת ְוֹשְטרִּ ֵרי ֲעשָֹ ים ְושָֹ שִּ ֵרי ֲחמִּ ת ְושָֹ

ְבֵטיכֶּם  :ְלשִּ
ת ֹשְפֵטיכֶּ  טז ה אֶּ ֲאַצּוֶּ יו ּוֵבין ֵגרוֹ וָֹ יש ּוֵבין ָאחִּ ק ֵבין אִּ דֶּ ם צֶּ ם ּוְשַפְטתֶּ ֹמַע ֵבין ֲאֵחיכֶּ וא ֵלאֹמר שָֹ ֵעת ַההִּ  :ם בָֹ
ים ה יז  ט ֵלאֹלהִּ ְשפָֹ י ַהמִּ יש כִּ ְפֵני אִּ גּורּו מִּ עּון ֹלא תָֹ ְשמָֹ ֹדל תִּ ֹטן ַכגָֹ ט ַכקָֹ ְשפָֹ ים ַבמִּ נִּ ירּו פָֹ רֹלא ַתכִּ ר ֲאשֶּ בָֹ יו   ּוא ְוַהדָֹ בּון ֵאַלי ּוְשַמְעתִּ ם ַתְקרִּ כֶּ ה מִּ ְקשֶּ  :יִּ
 

ר ַתֲעשּון יח ים ֲאשֶּ רִּ ל ַהְדבָֹ וא ֵאת כָֹ ֵעת ַההִּ ְתכֶּם בָֹ ה אֶּ ֲאַצּוֶּ  :וָֹ
י  יט ֱאֹמרִּ ְך ַהר הָֹ רֶּ ם דֶּ יתֶּ ר ְראִּ א ַההּוא ֲאשֶּ דֹול ְוַהנֹורָֹ ר ַהגָֹ ְדבָֹ ל ַהמִּ ְך ֵאת כָֹ ַסע ֵמֹחֵרב ַוֵנלֶּ ר ַונִּ ַכֲאשֶּ

ֵדש ַבְרֵנעַ  ֹבא ַעד קָֹ נּו ַונָֹ ה ֱאֹלֵהינּו ֹאתָֹ ה ְיהֹוָֹ ּוָֹ  :צִּ
נּו כ ה ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן לָֹ ר ְיהֹוָֹ י ֲאשֶּ ֱאֹמרִּ ם ַעד ַהר הָֹ אתֶּ ם בָֹ ֹאַמר ֲאֵלכֶּ  :וָֹ

ה ֱאֹלהֵ  כא ר ְיֹהוָֹ בֶּ ר דִּ ץ ֲעֵלה ֵרש ַכֲאשֶּ ָארֶּ ת הָֹ נֶּיָך אֶּ יָך ְלפָֹ ה ֱאֹלהֶּ ַתן ְיהֹוָֹ א ְרֵאה נָֹ ירָֹ ְך ַאל תִּ יָך לָֹ י ֲאֹבתֶּ
ת  :ְוַאל ֵתחָֹ

 
 

 

IV. Why Yitro is not mentioned 

  A.  General intro – camp analogy -/  hadracha vs chinuch  

   [what is job of shul Rabbi....] 

  Instruction  vs conflict resolution 

 

B. What event is 1:9 referring to? 

ְתכֶּם י ְשֵאת אֶּ וא  ֵלאֹמר ֹלא אּוַכל ְלַבדִּ ֵעת ַההִּ ם בָֹ ֹאַמר ֲאֵלכֶּ  :ט וָֹ

 Shmot chapter 18 

 Or Bamidbar chapter 11 ! 

  



ת  י ה אֶׁ ַמע ֹמשֶׁ שְׁ ה  -ַויִּ ָהָעם, ֹבכֶׁ
ֹחָתיו פְׁ שְׁ מִּ ַתח ָאֳהלֹו;  --לְׁ פֶׁ יש, לְׁ אִּ

ַחר ה  -ַויִּ ֵעיֵני ֹמשֶׁ ֹאד, ּובְׁ הָוה מְׁ ַאף יְׁ
 ָרע. 

10 And Moses heard the people 
weeping, family by family, every 
man at the door of his tent; and the 
anger of the LORD was kindled 
greatly; and Moses was displeased. 

ל  יא ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ הָוה-ַויֹאמֶׁ , ָלָמה  יְׁ
ָך, ְוָלָמה לֹא ָמָצִתי -ֲהֵרֹעָת ְלַעְבדֶּ

יָך: ת  ֵחן, ְבֵעינֶּ ַמָשא  -ָלׂשּום, אֶּ
ה-ָכל  ָעָלי.--ָהָעם ַהזֶּ

11 And Moses said unto the LORD: 
'Wherefore hast Thou dealt ill with 
Thy servant? and wherefore have I 
not found favour in Thy sight, that 
Thou layest the burden of all this 
people upon me? 

י, ֵאת ָכל  יב יתִּ י ָהרִּ ָאֹנכִּ ָהָעם  -הֶׁ
ה ם--ַהזֶׁ יהּו:-אִּ תִּ דְׁ לִּ י, יְׁ י   ָאֹנכִּ - כִּ

ר   ָך, ַכֲאשֶׁ ֵחיקֶׁ תֹאַמר ֵאַלי ָשֵאהּו בְׁ
ת ָשא ָהֹאֵמן אֶׁ ַהֹיֵנק, ַעל  -יִּ

ָת ַלֲאֹבָתיו.  ַבעְׁ שְׁ ר נִּ  ָהֲאָדָמה, ֲאשֶׁ

12 Have I conceived all this people? 
have I brought them forth, that Thou 
shouldest say unto me: Carry them in 
thy bosom, as a nursing-father 
carrieth the sucking child, unto the 
land which Thou didst swear unto 
their fathers? 

ָכל  יג י ָבָשר, ָלֵתת לְׁ ן לִּ ָהָעם  -ֵמַאיִּ
ה: י  ַהזֶׁ נָ -כִּ כּו ָעַלי ֵלאֹמר, תְׁ בְׁ -היִּ

נֹאֵכָלה.   ָלנּו ָבָשר וְׁ

13 Whence should I have flesh to 
give unto all this people? for they 
trouble me with their weeping, 
saying: Give us flesh, that we may 
eat. 

אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִדי, ָלֵׂשאת  -לֹא  יד
ת ה:-ָכל-אֶּ ִכי ָכֵבד,    ָהָעם ַהזֶּ

ִני  . ִממֶּ

14 I am not able to bear all this 
people myself alone, because it is too 
heavy for me. 

ם  טו אִּ י  -ָכָכה ַאתְׁ -וְׁ ֵגנִּ י, ָהרְׁ ה לִּ ֹעשֶׁ
ם--ָנא ָהֹרג יָך;  -אִּ ֵעינֶׁ י ֵחן, בְׁ ָמָצאתִּ

ַאל י.-וְׁ ָרָעתִּ ה, בְׁ אֶׁ רְׁ  }פ{   אֶׁ

15 And if Thou deal thus with me, 
kill me, I pray Thee, out of hand, if I 
have found favour in Thy sight; and 
let me not look upon my 
wretchedness.' {P} 

ל  טז הָוה אֶׁ ר יְׁ ה,  -ַויֹאמֶׁ ֹמשֶׁ
ְסָפה ִלי ִשְבִעים ִאיש ִמִזְקֵני -אֶּ

ר ָיַדְעָת, ִכי ֵהם ִזְקֵני -ִיְׂשָרֵאל, ֲאשֶּ
תָ ָהָעם ְוֹשְטָריו ָלַקחְׁ ל; וְׁ -  ֹאָתם אֶׁ

ָמְך.  בּו ָשם עִּ ַיצְׁ תְׁ הִּ ל מֹוֵעד, וְׁ  ֹאהֶׁ

16 And the LORD said unto Moses: 
'Gather unto Me seventy men of the 
elders of Israel, whom thou knowest 
to be the elders of the people, and 
officers over them; and bring them 
unto the tent of meeting, that they 
may stand there with thee. 

ָך ָשם,    יז מְׁ י עִּ תִּ ַברְׁ דִּ י, וְׁ תִּ ָיַרדְׁ וְׁ
יָך,  -ְוָאַצְלִתי ִמן ר ָעלֶּ ָהרּוַח ֲאשֶּ

ם; ְוָנְׂשאּו ִאְתָך   ְוַׂשְמִתי ֲעֵליהֶּ
ִתָשא ַאָתה  -ְבַמָשא ָהָעם, ְולֹא

ָך.   ְלַבדֶּ

17 And I will come down and speak 
with thee there; and I will take of the 
spirit which is upon thee, and will put 
it upon them; and they shall bear the 
burden of the people with thee, that 
thou bear it not thyself alone. 



IV.  Chapter 4  - analyzing its sections: 

ָרֵאל,  א שְׁ ַעָתה יִּ ל וְׁ ל -ְשַמע אֶּ -ַהֻחִקים ְואֶּ
ם ְתכֶּ ר ָאֹנִכי ְמַלֵמד אֶּ --, ַלֲעשֹותַהִמְשָפִטים, ֲאשֶּ

ם  יּו, ּוָבאתֶׁ חְׁ ַמַען תִּ תלְׁ ם אֶּ ץ-ִויִרְשתֶּ ר  ָהָארֶּ , ֲאשֶׁ
ם ם, ֹנֵתן ָלכֶׁ הָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיכֶׁ  .יְׁ

 

פּו, ַעל ב   ר -לֹא ֹתסִּ ה ַהָדָבר ֲאשֶׁ ַצּוֶׁ י מְׁ ָאֹנכִּ
ּנּו מֶׁ עּו, מִּ רְׁ גְׁ לֹא תִּ ם, וְׁ כֶׁ תְׁ ת--אֶׁ ֹמר, אֶׁ שְׁ ֹו- לִּ צְׁ ת מִּ

ם כֶׁ תְׁ ה אֶׁ ַצּוֶׁ י, מְׁ ר ָאֹנכִּ ם, ֲאשֶׁ הָוה ֱאֹלֵהיכֶׁ  .יְׁ

ר ג   ם, ָהֹראֹות, ֵאת ֲאשֶׁ ַבַעל  -ֵעיֵניכֶׁ הָוה, בְׁ ָעָשה יְׁ
עֹור: י ָכל   פְׁ ר ָהַלְך ַאֲחֵרי ַבַעל-כִּ יש, ֲאשֶׁ -ָהאִּ
עֹור ָךהִּ --פְׁ בֶׁ רְׁ קִּ יָך, מִּ הָוה ֱאֹלהֶׁ ידֹו יְׁ מִּ ם,   ד.  שְׁ ַאתֶׁ וְׁ

ם ים, ַביהָוה, ֱאֹלֵהיכֶׁ ֵבקִּ ם, ַהיֹום--ַהדְׁ כֶׁ ים כֻּלְׁ  .ַחיִּ

 

ם, ֻחִקים ּוִמְשָפִטים ה  ְתכֶּ י, ְרֵאה ִלַמְדִתי אֶּ ַּונִּ ר צִּ , ַכֲאשֶׁ
הָוה ֱאֹלָהי: ר ַאתֶׁ --ַלֲעשֹות ֵכן   יְׁ ץ, ֲאשֶׁ ב ָהָארֶׁ רֶׁ קֶׁ ים בְׁ ם ָבאִּ

ָתּה שְׁ רִּ   .ָשָמה לְׁ

ם ו  יתֶׁ ם, ַוֲעשִּ תֶׁ ַמרְׁ ֵעיֵני --ּושְׁ ם, לְׁ כֶׁ יַנתְׁ ם ּובִּ כֶׁ ַמתְׁ וא ָחכְׁ י הִּ כִּ
ים: עּון, ֵאת ָכל   ָהַעמִּ מְׁ שְׁ ר יִּ רּו - ֲאשֶׁ ָאמְׁ ה, וְׁ ים ָהֵאלֶׁ קִּ ַהחֻּ

ָנבֹון,  -ַרק ַעם ה  ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ָחָכם וְׁ , גֹוי ָּגדֹול- ִכי ִמי ז.  ַהזֶׁ
ראֲ  ָכל-שֶׁ ים ֵאָליו, ַכיהָוה ֱאֹלֵהינּו, בְׁ ֹרבִּ ים קְׁ -לֹו ֱאֹלהִּ

ֵאנּו ֵאָליו י   ח.  ָקרְׁ רּגֹוי ָּגדֹולּומִּ ים -, ֲאשֶׁ ָפטִּ שְׁ ים ּומִּ קִּ לֹו חֻּ
ם  ֵניכֶׁ פְׁ י ֹנֵתן לִּ ר ָאֹנכִּ ֹכל ַהתֹוָרה ַהזֹאת, ֲאשֶׁ ם, כְׁ יקִּ ַצדִּ

 .ַהיֹום



שְׁ  ט   ֹמר ַנפְׁ ָך ּושְׁ ר לְׁ ָשמֶׁ ןַרק הִּ ֹאד, פֶׁ ת-ָך מְׁ ַכח אֶׁ שְׁ - תִּ
רהַ  ים ֲאשֶׁ ָברִּ ן- דְׁ יָך ּופֶׁ ֵמי -ָראּו ֵעינֶׁ ָך, ֹכל, יְׁ ָבבְׁ לְׁ ָיסּורּו מִּ

יָך ֵני ָבנֶׁ בְׁ לִּ יָך, וְׁ ָבנֶׁ ָתם לְׁ הֹוַדעְׁ ָת  י .  ַחיֶׁיָך; וְׁ ר ָעַמדְׁ יֹום, ֲאשֶׁ
הָוה ֵאַלי  ֱאֹמר יְׁ ֹחֵרב, בֶׁ יָך בְׁ הָוה ֱאֹלהֶׁ ֵני יְׁ פְׁ ללִּ ִלי -ַהְקהֶּ

תָהָעם- תאֶּ  ֵעם אֶׁ מִּ ַאשְׁ ָבָרי:-, וְׁ ר     דְׁ ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה ֲאשֶׁ
ים ַעלַהָיִמים -ֹאִתי, ָכל ר ֵהם ַחיִּ ת-ֲאשֶׁ אֶׁ - ָהֲאָדָמה, וְׁ

ַלֵמדּון ם, יְׁ ֵניהֶׁ דּון, ַתַחת ָהָהר;  יא.  בְׁ בּון ַוַתַעמְׁ רְׁ קְׁ ַותִּ
ָהָהר ֹבֵער ָבֵאש, ַעד ם -וְׁ ְך, ָעָנן --ֵלב ַהָשַמיִּ ֹחשֶׁ

ל תֹוְך ָהֵאש: יב.  ַוֲעָרפֶׁ ם, מִּ הָוה ֲאֵליכֶׁ ַדֵבר יְׁ ים   ַויְׁ ָברִּ קֹול דְׁ
י קֹול ים זּוָלתִּ ם ֹראִּ כֶׁ מּוָנה ֵאינְׁ ים, ּותְׁ עִּ ם ֹשמְׁ ַוַיֵגד   יג .  ַאתֶׁ

תלָ  ם אֶׁ ם ַלֲעשֹות-כֶׁ כֶׁ תְׁ ָּוה אֶׁ ר צִּ יתֹו, ֲאשֶׁ רִּ ת, --בְׁ רֶׁ ֲעשֶׁ

ֵבם, ַעל תְׁ כְׁ ים; ַויִּ ָברִּ ים- ַהדְׁ ֵני לֻּחֹות ֲאָבנִּ    .שְׁ

ם,  יד ְתכֶּ ְוֹאִתי ִצָּוה ְיהָוה, ָבֵעת ַהִהוא, ְלַלֵמד אֶּ
ם ֹאָתם  ֻחִקים ּוִמְשָפִטים: ץ, --ַלֲעֹׂשְתכֶּ ָבָארֶּ
ם ֹעְבִרים  ר ַאתֶּ  ָשָמה ְלִרְשָתּהֲאשֶּ

ם: טו.   ֹשֵתיכֶׁ ַנפְׁ ֹאד, לְׁ ם מְׁ תֶׁ ַמרְׁ שְׁ נִּ ם, ָכל   וְׁ - ִכי לֹא ְרִאיתֶּ
תֹוְך ָהֵאש מּוָנהְת  ֹחֵרב, מִּ ם בְׁ הָוה ֲאֵליכֶׁ ר יְׁ בֶׁ יֹום דִּ  , בְׁ

ן טז.   תּון-פֶׁ חִּ מּוַנת ָכל--ַתשְׁ ל, תְׁ סֶׁ ם פֶׁ ם ָלכֶׁ יתֶׁ ל: -ַוֲעשִּ  ָסמֶׁ

 יז .  ֵקָבהָזָכר, אֹו נְׁ ַתְבִנית  •

ץ; -, ָכלַתְבִנית  • ר ָבָארֶׁ ֵהָמה ֲאשֶׁ  בְׁ

ר ָתעּוף -ָכל ְַּבִניתת • פֹור ָכָנף, ֲאשֶׁ צִּ
ם  יח .  ַבָשָמיִּ

ית ָכל-, ָכלַתְבִנית  • נִּ ָדָגה -ֹרֵמש ָבֲאָדָמה; ַתבְׁ
ר ץ-ֲאשֶׁ ַתַחת ָלָארֶׁ ם, מִּ   .ַבַמיִּ



ן יט  • יָך -ּופֶׁ ָשא ֵעינֶׁ ת תִּ יָת אֶׁ ָראִּ ָמה, וְׁ -ַהָשַמיְׁ
תהַ  אֶׁ ש וְׁ מֶׁ ת- שֶׁ אֶׁ ָבא -ַהָיֵרַח וְׁ ים ֹכל צְׁ ַהכֹוָכבִּ

ם,   יָת ָלהֶׁ ַתֲחוִּ שְׁ הִּ ָת וְׁ ַדחְׁ נִּ ם, וְׁ ַהָשַמיִּ
ָתם יָך, ֹאָתם, --ַוֲעַבדְׁ ר ָחַלק ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ֲאשֶּ

 .ַהָשָמִים-ְלֹכל ָהַעִמים, ַתַחת ָכל

הוָ  כ   ם ָלַקח יְׁ כֶׁ תְׁ אֶׁ ם וְׁ כֶׁ תְׁ א אֶׁ ִמכּור ה, ַויֹוצִּ
ל ַעם ַנֲחָלה, ַכיֹום  ַהַבְרזֶּ יֹות לֹו לְׁ הְׁ ם, לִּ ָריִּ צְׁ מִּ מִּ

ה   .ַהזֶׁ

ַאַּנף כא  תְׁ י, ַעל-ַויהָוה הִּ י -בִּ רִּ י ָעבְׁ תִּ לְׁ בִּ ָשַבע, לְׁ ם; ַויִּ ֵריכֶׁ בְׁ דִּ
ת י-אֶׁ תִּ לְׁ בִּ ֵדן, ּולְׁ ל-ַהַירְׁ הָוה - בֹא אֶׁ ר יְׁ ץ ַהּטֹוָבה, ֲאשֶׁ ָהָארֶׁ

ָך ַנֲחָלה יָך ֹנֵתן לְׁ ץ ַהזֹאת,  כב.  ֱאֹלהֶׁ ִכי ָאֹנִכי ֵמת ָבָארֶּ

ת ִני ֹעֵבר אֶּ ם,   ַהַיְרֵדן;-ֵאינֶּ תֶׁ שְׁ ירִּ ים, וִּ רִּ ם, ֹעבְׁ ַאתֶׁ וְׁ

ת ץ ַהּטֹוָבה ַהזֹאת-אֶׁ  .ָהָארֶׁ

ן כג   ם, פֶׁ רּו ָלכֶׁ ָשמְׁ ת-הִּ חּו אֶׁ כְׁ שְׁ הָוה -תִּ ית יְׁ רִּ בְׁ
ר ָכַרת, עִּ  ם, ֲאשֶׁ ל  ֱאֹלֵהיכֶׁ סֶׁ ם פֶׁ ם ָלכֶׁ יתֶׁ ם; ַוֲעשִּ ָמכֶׁ

יָך הָוה ֱאֹלהֶׁ ָך יְׁ ּוְׁ ר צִּ מּוַנת ֹכל, ֲאשֶׁ הָוה   כד.  תְׁ י יְׁ כִּ
ָלה הּוא: יָך, ֵאש ֹאכְׁ  .ֵאל, ַקָּנא   ֱאֹלהֶׁ


