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ֶפן א ה ַוִנַסע ַונֵּ רָּ י ה' ִדֶבר ַכֲאֶשר סּוף-ַים ֶדֶרְך ַהִמְדבָּ לָּ ב; אֵּ ִעיר-ַהר-ֶאת ַונָּסָּ  'ה ַוֹיאֶמר ב                    .ַרִבים יִָּמים שֵּ
ַלי לֵּאֹמר. ֶכם -ַרב ג  אֵּ ֹפנָּה.-ֶאת ֹסבלָּ ֶכם צָּ ר ַהֶזה; ְפנּו לָּ הָּ ם ַצו לֵּאֹמר ַאֶתם -ְוֶאת ד  הָּ עָּ ִבְגבּול  ֹעְבִריםהָּ
י יֶכם ְבנֵּ ו-ֲאחֵּ שָּ ִעיר; ְוִייְראּו ִמֶכם ְוִנְשַמְרֶתם ְמֹאד. ַהֹיְשִבים עֵּ ם-ַאל ה  ְבשֵּ רּו בָּ ֶכם -ִכי ֹלא-ִתְתגָּ ן לָּ םֶאתֵּ ַאְרצָּ  מֵּ

ֶגל:-ַכף ִמְדַרְךַעד  ַתִתי ֶאת-ִכי  רָּ ו נָּ שָּ ה ְלעֵּ ִעיר.-ְיֻרשָּ ם ַבֶכֶסף ַוֲאַכְלֶתם;  ֹאֶכל ו  ַהר שֵּ ִאתָּ ַמִים -ְוַגםִתְשְברּו מֵּ
ם ַבֶכֶסף ִאתָּ ֶדָך ֹלֶהיָך-א   'ה ִכי ז  ּוְשִתיֶתם.-ִתְכרּו מֵּ ה יָּ ַרְכָך ְבֹכל ַמֲעשֵּ ַדע ֶלְכְתָך -בֵּ ֹדל ַהֶזה:-ֶאתיָּ ר ַהגָּ ֶזה  ַהִמְדבָּ

נָּה ה ִעים שָּ ְך ֹלֶהיָך-א   'ַאְרבָּ ר.-ִעמָּ בָּ ַסְרתָּ דָּ ת  ַוַנֲעֹבר ח  ֹלא חָּ אֵּ ינּומֵּ י ַאחֵּ ו-ְבנֵּ שָּ ה  עֵּ בָּ ֲערָּ ִעיר ִמֶדֶרְך הָּ ַהֹיְשִבים ְבשֵּ
יַלת  אֵּ ֶעְצֹיןמֵּ ֶבר; ּומֵּ ַלי ַאל 'ה ַוֹיאֶמר ט .מֹוָאבֶדֶרְך ִמְדַבר  ַוַנֲעֹברַונֵֶּפן                                         גָּ ַצר ֶאת-אֵּ -תָּ
ם -ְוַאל מֹוָאב ר בָּ ה:ִתְתגָּ מָּ ן ְלָך-ִכי ֹלא  ִמְלחָּ ַאְרצוֹ  ֶאתֵּ ה מֵּ י-ְיֻרשָּ ה.-ֶאתלֹוט נַָּתִתי -ִכי ִלְבנֵּ ר ְיֻרשָּ ִמים י  עָּ אֵּ  הָּ

ּה ִנים יְָּשבּו בָּ ם -ְלפָּ רָּ דֹול ְוַרב וָּ ֲענִָּקיםַעם גָּ ִאים יא .כָּ ְשבּו ַאף ְרפָּ חָּ ם-יֵּ ֲענִָּקים הֵּ ֶהם ְוַהֹמָאִבים; כָּ  ִיְקְראּו לָּ
ִמים. ִעיר יב  אֵּ ו  יְָּשבּו ּוְבשֵּ שָּ ִנים ּוְבנֵּי עֵּ שּום ַוַיְשִמידּום ַהֹחִרים ְלפָּ ם ִמְפנֵּיֶהםִיירָּ ה  :ַויְֵּשבּו ַתְחתָּ שָּ  ַכֲאֶשר עָּ
ל  אֵּ תוֹ  ְלֶאֶרץִיְשרָּ ֶהם. 'נַָּתן ה-ֲאֶשר ְיֻרשָּ ה יג  לָּ ֶכם ְוִעְברּו ֻקמּו ַעתָּ ֶרדַנַחל -ֶאת-לָּ ֶרד-ֶאת ַוַנֲעֹבר; זָּ  יד  .ַנַחל זָּ
ִמים ַע ַעד -ֲאֶשר ְוַהיָּ ש ַבְרנֵּ דֵּ ַלְכנּו ִמקָּ ַבְרנּו-ֲאֶשרהָּ נָּהַנַחל ֶזֶרד -ֶאת עָּ לֹתם -ַעד-ְשֹלִשים ּוְשֹמֶנה שָּ י -כָּ ַהדֹור ַאְנשֵּ

ה ִמֶקֶרב ַהַמֲחֶנה ַכֲאֶשר ִנְשַבע  מָּ ֶהם. 'הַהִמְלחָּ ם  'ה -ַיד ְוַגם טו  לָּ ם ְלֻהמָּ ה בָּ ְיתָּ ם. ִמֶקֶרבהָּ  טז ַהַמֲחֶנה ַעד ֻתמָּ
ל-ַכֲאֶשר ַוְיִהי ה לָּמּות-ַתמּו כָּ מָּ י ַהִמְלחָּ ם.-ַאְנשֵּ עָּ ר יז                     ִמֶקֶרב הָּ ַלי 'ה ַוְיַדבֵּ אֹמר. אֵּ ה יח לֵּ ר ַאתָּ  ֹעבֵּ

ר.-ְגבּול מֹוָאב ֶאת-ַהיֹום ֶאת ַרְבתָּ  יט  עָּ י ַעמֹוןמּול  ְוקָּ ם-ַאל-ְבנֵּ ם-ְוַאל ְתֻצרֵּ ר בָּ ן-ֹלאִכי   :ִתְתגָּ ֶאֶרץ  ֶאתֵּ ימֵּ  ַעמֹון-ְבנֵּ
ה י-ְלָך ְיֻרשָּ הלֹוט ְנַתִתיהָּ -ִכי ִלְבנֵּ ב ַאף-ֶאֶרץ כ  .ְיֻרשָּ שֵּ חָּ ִאים תֵּ ִאים  ִהוא:-ְרפָּ ְשבּו ְרפָּ ִנים-יָּ ּה ְלפָּ ַעֹמִנים  בָּ ְוהָּ

ֶהם ִקים ַעם כא ַזְמֻזִמים. ִיְקְראּו לָּ ֲענָּ ם כָּ רָּ דֹול ְוַרב וָּ ם; גָּ יֶהם 'ה ַוַיְשִמידֵּ ם ִמְפנֵּ ְשבּו ַתְחתָּ ֻשם ַויֵּ  ַכֲאֶשר כב .ַוִיירָּ
ה שָּ ִעיר עָּ ו ַהֹיְשִבים ְבשֵּ שָּ י עֵּ ם ַעד ַהיֹום -ֶאתֲאֶשר ִהְשִמיד -ִלְבנֵּ ְשבּו ַתְחתָּ ֻשם ַויֵּ יֶהם ַוִיירָּ  כג  .ַהֶזהַהֹחִרי ִמְפנֵּ

ַעִּוים ִרים  ְוהָּ ה-ַעדַהֹיְשִבים ַבֲחצֵּ םִהְשִמיֻדם ַויְֵּשבּו ַכְפֹתִרים ַהֹיְצִאים ִמַכְפֹתר -ַעזָּ  ְסעּו קּומּו כד                       .ַתְחתָּ

ְדָך ֶאת-ַאְרֹנןַנַחל -ְוִעְברּו ֶאת ַתִתי ְביָּ ה נָּ ֹמִרי -ֶמֶלְך ִסיֹחן-ְראֵּ א  ש;  ַאְרצוֹ -ְוֶאתֶחְשבֹון הָּ ל רָּ חֵּ בֹו  ְוִהְתגָּרהָּ
ה. מָּ ת ַפְחְדָך ְוִיְרָאְתָך ַעל ַהיֹום כה  ִמְלחָּ ל תֵּ ַעִמים ַתַחת -ַהֶזה ָאחֵּ לְפנֵּי הָּ ִים-כָּ מָּ ְגזּו -ַהשָּ ֲאֶשר ִיְשְמעּון ִשְמֲעָך ְורָּ

ֶניָך. לּו ִמפָּ ֶאְשַלח כו  ְוחָּ מֹות ֶאל וָּ לֹום לֵּאֹמר.ֶחְש  ֶמֶלְך ִסיחֹון-ַמְלָאִכים ִמִמְדַבר ְקדֵּ י שָּ ה כז    בֹון ִדְברֵּ  ֶאְעְברָּ
ִמין  ְבַאְרֶצָך ְך: ֹלא ָאסּור יָּ לֵּ ִני  ֹאֶכל כח  .ּוְשֹמאולַבֶדֶרְך ַבֶדֶרְך אֵּ ִלי -ּוַמִים ַבֶכֶסף ִתֶתן ְוָאַכְלִתיַבֶכֶסף ַתְשִברֵּ

ִתיִתי; ַרק  הְושָּ י ֶאְעְברָּ שּו ַכֲאֶשר כט  .ְבַרְגלָּ ו -עָּ שָּ ר ַהֹיְשִביםִלי ְבנֵּי עֵּ ִעיר ְוַהמֹוָאִבים ַהֹיְשִבים ְבעָּ -ֲאֶשרַעד -ְבשֵּ

ֹבר ן ֶאל-ֶאת ֶאע  ָאֶרץ-ַהַיְרדֵּ ינּו-א   'ה -ֲאֶשר הָּ ן  ֹלהֵּ נּוֹנתֵּ ה  ְוֹלא ל .לָּ נּוֶמֶלְך ֶחְשבֹון  ִסיֹחןָאבָּ ה -ִכי  בֹו: ַהֲעִברֵּ ִהְקשָּ
ץ -ֶאת ֹלֶהיָך-א  ' ה ְדָך ַכיֹום ַהֶזה.-ֶאתרּוחֹו ְוִאמֵּ בֹו ְלַמַען ִתתֹו ְביָּ ַלי 'ה ַוֹיאֶמר לא    ְלבָּ ה  אֵּ ְראֵּ

ֶניָךַהִחֹּלִתי  ת ְלפָּ ֶרֶשת ֶאתַאְרצוֹ -ְוֶאת ִסיֹחן-ֶאת תֵּ ש לָּ ל רָּ חֵּ א לב  .ַאְרצוֹ -; הָּ ל ִסיֹחן ַויֵּצֵּ נּו הּוא ְוכָּ אתֵּ ַעמֹו -ִלְקרָּ
ה מָּ ה.-ַלִמְלחָּ ְהצָּ ינּו-א   'ה ַוִיְתנֵּהּו לג יָּ נֵּינּו ֹלהֵּ נָּו -ְוֶאת ַוַנְך ֹאתוֹ ; ְלפָּ ל-ְוֶאתבָּ ל-ֶאת ַוִנְלֹכד לד .ַעמוֹ -כָּ יו-כָּ רָּ ת ַהִהוא עָּ עֵּ  בָּ
ם  ל-ֶאתַוַנֲחרֵּ ף ִעיר ְמִתם-כָּ ִריד  :ְוַהנִָּשים ְוַהטָּ ה  ַרק לה .ֹלא ִהְשַאְרנּו שָּ מָּ ִריםַהְבהֵּ נּו ּוְשַלל ֶהעָּ ַזְזנּו לָּ ְדנּו. ֲאֶשר בָּ כָּ  לו  לָּ
ר ֲעֹרעֵּ ִעיר ֲאֶשר ַבַנַחל ְוַעד ַאְרֹנןַנַחל -ְשַפת-ֲאֶשר ַעל מֵּ ד -ְוהָּ ה ֲאֶשר ַהִגְלעָּ ה ִקְריָּ ְיתָּ הֹלא הָּ ְגבָּ  'ַהֹכל נַָּתן ה-ֶאת  :ִמֶמנּו שָּ

ינּו-א   נֵּינּו. ֹלהֵּ :-ְבנֵּיֶאֶרץ -ֶאל ַרק לז  ְלפָּ ְבתָּ רָּ ל  ַעמֹון ֹלא קָּ ר ְוֹכל ֲאֶשר ַנַחלַיד -כָּ הָּ י הָּ רֵּ ה ה-ַיֹבק ְועָּ ינּו-א       'ִצּוָּ ֶפן א .ֹלהֵּ  ַונֵּ
א  ן; ַויֵּצֵּ שָּ ן -ֶמֶלְך עֹוגַוַנַעל ֶדֶרְך ַהבָּ שָּ נּוַהבָּ אתֵּ ל ִלְקרָּ ה-הּוא ְוכָּ מָּ ַלי 'ה ַוֹיאֶמר ב   ֶאְדֶרִעי.-ַעמֹו ַלִמְלחָּ א ֹאתוֹ -ַאל אֵּ ִכי -ִתירָּ

ְדָך  ַתִתי ֹאתוֹ ְביָּ ל-ְוֶאת נָּ ִשיתָּ ּלוֹ ַאְרצוֹ -ְוֶאתַעמֹו -כָּ ִשיתָּ -; ְועָּ ב ְבֶחְשבֹון. ֶמֶלְך ְלִסיֹחןַכֲאֶשר עָּ ֹמִרי ֲאֶשר יֹושֵּ א  ן ג הָּ  'ה ַוִיתֵּ
נּו-א דֵּ ן-ֶמֶלְך עֹוג-ַגם ֶאת להינּו ְביָּ שָּ ל-ְוֶאת-ַהבָּ הּו ַעד; ַעמוֹ -כָּ ִרידלֹו -ִבְלִתי ִהְשִאיר-ַוַנכֵּ ל-ֶאת ַוִנְלֹכד ד           .שָּ יו -כָּ רָּ עָּ

ת ַהִהוא עֵּ הֹלא -בָּ ְיתָּ ם-ִקְריָּה ֲאֶשר ֹלא הָּ ִאתָּ ַקְחנּו מֵּ ל  :לָּ ן. עֹוגַמְמֶלֶכת  ַאְרֹגבֶחֶבל -ִשִשים ִעיר כָּ שָּ ל ה  ַבבָּ ִרים -כָּ ֶּלה עָּ אֵּ

ה ְבֻצֹרת ה חֹומָּ ַתִים ּוְבִריַח:-ְגֹבהָּ ִזי   ְדלָּ י ַהְפרָּ רֵּ עָּ הְלַבד מֵּ ם ו ְמֹאד. ַהְרבֵּ ם ַוַנֲחרֵּ ִשינּו -אֹותָּ  ֶמֶלְך ֶחְשבֹון: ְלִסיֹחןַכֲאֶשר עָּ
ל ם כָּ ף ִעיר ְמִתם-ַהֲחרֵּ ל ז .ַהנִָּשים ְוַהטָּ נּו-ְוכָּ ִרים ַבזֹונּו לָּ ה ּוְשַלל ֶהעָּ מָּ ת ַהִהוא ֶאת ַוִנַקח ח                                .ַהְבהֵּ עֵּ -בָּ

ָאֶרץ י  ִמַיד הָּ י ַמְלכֵּ ֹמִריְשנֵּ א  ֶבר ֲאֶשר הָּ ן ְבעֵּ ִיְקְראּו  ִציֹדִנים ט                    ַהר ֶחְרמֹון.-ִמַנַחל ַאְרֹנן ַעד-ַהַיְרדֵּ
ֹמִרי  א  י ַהִמיֹשר  ֹכל י ְשִניר.לֹו -ִיְקְראּוְלֶחְרמֹון ִשְרֹין; ְוהָּ רֵּ לעָּ ל-ְוכָּ ד ְוכָּ ן ַעד-ַהִגְלעָּ שָּ ה ְוֶאְדֶרִעי-ַהבָּ י -ַסְלכָּ רֵּ עָּ

ן. עֹוגַמְמֶלֶכת  שָּ ן  עֹוג-ַרק ִכי יא ַבבָּ שָּ ִאים ִנְשַארֶמֶלְך ַהבָּ ְרפָּ י  ְבַרַבתִהנֵּה ַעְרשֹו ֶעֶרש ַבְרֶזל ֲהֹלה ִהוא -ִמֶיֶתר הָּ ְבנֵּ
ּה ְוַאְרַבע ַאמֹות   ַעמֹון: ַשע ַאמֹות ָאְרכָּ ּהתֵּ ְחבָּ ָאֶרץ-ְוֶאת יב ִאיש.-ְבַאַמת-רָּ ַרְשנּוַהֹזאת  הָּ ת ַהִהוא;  יָּ עֵּ ר בָּ ֲעֹרעֵּ מֵּ
יו-ַהרַנַחל ַאְרֹנן ַוֲחִצי -ַעל-ֲאֶשר רָּ ד ְועָּ ִדי. -ַהִגְלעָּ ִני ְוַלגָּ ל ְוֶיֶתר יגנַָּתִתי לָּראּובֵּ ד ְוכָּ ן ַמְמֶלֶכת -ַהִגְלעָּ שָּ נַָּתִתי -עֹוגַהבָּ

ֶבט ַהְמַנֶשה: ַאְרֹגב   ַלֲחִצי שֵּ לֹכל ֶחֶבל הָּ ן ַההּוא -ְלכָּ שָּ אַהבָּ רֵּ ִאים. ֶאֶרץ ִיקָּ ִאיר יד    ְרפָּ ַקח ֶאת ְמַנֶשה-ֶבן יָּ -לָּ
ל ִתיְגבּול ַהְגשּוִרי -ֶחֶבל ַאְרֹגב ַעד-כָּ אַוִיְק ; ְוַהַמֲעכָּ ם ַעל רָּ ן -ְשמֹו ֶאת-ֹאתָּ שָּ ִאירַהבָּ  טו ַהֶזה. ַהיֹוםַעד  ַחֹּות יָּ

ִכיר ד.-נַָּתִתי ֶאת ּוְלמָּ ִני טז ַהִגְלעָּ ִדי נַָּתִתי ִמן ְולָּראּובֵּ ד -ְוַלגָּ ְוַעד ַיֹבק ַהַנַחל -ּוְגֻבל ַנַחל ַאְרֹנן תֹוְך ַהַנַחל-ְוַעדַהִגְלעָּ
יְגבּול  ה יז ַעמֹון. ְבנֵּ בָּ ֲערָּ ן  ְוהָּ ה יָּם ַהֶמַלח ַתַחת ַאְשֹדת -ּוְגֻבלְוַהַיְרדֵּ בָּ ֲערָּ הִמִכֶנֶרת ְוַעד יָּם הָּ ה. ַהִפְסגָּ חָּ  יח ִמְזרָּ

ֲאַצו ת ַהִהוא  וָּ עֵּ יֶכם -א   'ה :לֵּאֹמרֶאְתֶכם בָּ ֶכם ֶאתֹלהֵּ ַתן לָּ ָאֶרץ-נָּ ּהַהֹזאת  הָּ י  ַתַעְברּוֲחלּוִצים -ְלִרְשתָּ ִלְפנֵּ
י יֶכם ְבנֵּ ל -ֲאחֵּ אֵּ לִיְשרָּ ִיל-ְבנֵּי-כָּ יֶכם ְוַטְפֶכם  ַרק יט .חָּ ַדְעִתי ִכי ּוִמְקנֵֶּכםְנשֵּ ֶכם-יָּ יֶכם -ִמְקֶנה ַרב לָּ רֵּ יְֵּשבּו ְבעָּ

ֶכם. נַָּתִתיֲאֶשר  ִניַח ה-ֲאֶשר ַעד כ לָּ יֶכם  'יָּ ֶכםַלֲאחֵּ ם-ְויְָּרשּו ַגם כָּ ָאֶרץ-ֶאת הֵּ יֶכם -א   'ֲאֶשר ה הָּ ֶהם ֹלהֵּ ן לָּ ֹנתֵּ
ֶבר ֶכם. ְבעֵּ תֹו ֲאֶשר נַָּתִתי לָּ ן; ְוַשְבֶתם ִאיש ִליֻרשָּ ת ַהִהוא לֵּאֹמר:-ְוֶאת כא ַהַיְרדֵּ עֵּ יִתי בָּ יֶניָך ְיהֹושּוַע ִצּוֵּ ֹרֹאת  עֵּ הָּ

ל ת כָּ ה ה-אֵּ שָּ יֶכם -א   'ֲאֶשר עָּ ִכים ֹלהֵּ י ַהְמלָּ ֶּלהִלְשנֵּ אֵּ ן-הָּ ל 'ַיֲעֶשה ה-כֵּ ה -ְלכָּ כֹות ֲאֶשר ַאתָּ רַהַמְמלָּ ה ֹעבֵּ מָּ  כב.שָּ
אּום ֹלא יֶכם -א   ': ִכי הִתירָּ ֶכם. הּואֹלהֵּ ם לָּ    ַהִנְלחָּ
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Parashat Devarim 
 
The descriptions of the travels that Moshe chooses to relate at the 
beginning of his speech to the Children of Israel appears to be 
superfluous and somewhat uninteresting, but a closer look at the 
framework developed by this telling – which includes an unusual break 
in the middle of a verse – offers important lessons. The contrast 
between the nations that are conquered and those that are avoided 
and left untouched, points to intelligent design and ultimately to the 
realization that the Creator has a plan. The descendants of Abraham – 
even those that are not friendly toward the Children of Israel – deserve 
an inheritance of their own, just as God promised to Abraham many 
years before. It is clear that there are spiritual conclusions that can be 
reached as well, which we will learn about in the next parasha. 
 


