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  ב פרק דברים
ֶפן( א) ע ַונ ֵּ֜ ַסַּ֤ ָרהָּ֙  ַונִּ ְדָבָּ֙ ֶרְך ַהמִּ ר ַים־֔סּוף ֶדֶּ֣ ר ַכֲאֶשֶׁ֛ ֶבֶּ֥ י ְיֹקָוָ֖ק דִּ ָלָ֑ יר ַוָנֶָּ֥סב א  ָ֖ עִּ ים ֶאת־ַהר־ש  ֶּ֥ ים ָימִּ ִּֽ  ס: ַרבִּ
אֶמר( ב) ֶֹּ֥ י ְיֹקָוָ֖ק ַוי ַלֶּ֥ ר א  אֹמִּֽ  :ל 
ם( ג) ב ַרב־ָלֶכֶ֕ ר ֹסָ֖ ה ֶאת־ָהָהֶּ֣ ּו ַהֶזָ֑ ָנה ָלֶכָ֖ם ְפנֶּ֥  :ָצֹפִּֽ
ו ְוֶאת־ָהָעם  ( ד) אֹמר   ַצֶּ֣ ם ל  ים ַאֶתֶּ֣ ִ֗ ְברִּ ְגבּולָּ֙  ֹעִּֽ יֶכֶּ֣ם בִּ ו ֲאח  ָש֔ ים ְבנ י־ע  ָ֖ יר ַהֹיְשבִּ ָ֑ עִּ ּו ְבש  יְראֶּ֣ ִּֽ ם ְויִּ ֶכ֔ ם מִּ ְשַמְרֶתָ֖ ד ְונִּ  :ְמֹאִּֽ
ּו( ה) ְתָגרֶּ֣ ם ַאל־תִּ י ָב֔ ן כִִּּ֠ ַּ֤ א־ֶאת  ִֹּֽ ם ָלֶכםָּ֙  ל ַאְרָצ֔ ִּֽ ד מ  ְך ַעָ֖ ְדַרֶּ֣ ֶגל מִּ ה ַכף־ָרָ֑ י־ְיֻרָשֶּ֣ ִּֽ ו כִּ ָש֔ י ְלע  תִּ ר ָנַתָ֖ יר ֶאת־ַהֶּ֥ ִּֽ עִּ  :ש 
ֶכל( ו) ְשְבר   ֹאֶּ֣ ם ּותִּ ָתֶׁ֛ אִּ ִּֽ ֶסף מ  ם ַבֶכָ֖ ם ַוֲאַכְלֶתָ֑ יִּ ּו ְוַגם־ַמֵּ֜ ְכר  ם תִּ ָתֶׁ֛ אִּ ם ַבֶכֶָ֖סף מ  יֶתִּֽ  :ּוְשתִּ
י  ( ז) ק כִּ ַרְכָךִ֗  ֱאֹלקיָך ְיֹקָוָ֨ ִּֽ ה ְבֹכלָּ֙  ב  ֶּ֣ ָך ַמֲעש  ע ָיֶד֔ ר ֶלְכְתָך֔  ָיַדֶּ֣ ְדָבֶּ֥ ל ֶאת־ַהמִּ ה ַהָגֹדָ֖ ים ֶזֶּ֣ה׀ ַהֶזָ֑ ֶּ֣ ה ַאְרָבעִּ ְך ֱאֹלקיָךָּ֙  ְיֹקָוַּ֤ק ָשָנִ֗ ָמ֔ א עִּ ֶֹּ֥  ל

ְרתָ  ר ָחַסָ֖  :ָדָבִּֽ
ר( ח) ַנֲעֹבֹ֞ ת ַוִּֽ א   ינּו מ  ֶּ֣ ו ַאח  ָשִ֗ יםָּ֙  ְבנ י־ע  ְשבִּ יר ַהֹיִּֽ עִּ֔ ֶרְךָּ֙  ְבש  ֶדָּ֙ ה מִּ ֲעָרָב֔ יַלָ֖ת ָהִּֽ א  ן מ  ֶעְצֹיֶּ֣ ֶפןָּ֙  ס ָגֶָ֑בר ּומ  ר ַונ ָּ֙ ַנֲעֹב֔ ֶרְך ַוִּֽ ר ֶדָ֖ ְדַבֶּ֥ ב מִּ  :מֹוָאִּֽ
אֶמר( ט) ָֹ֨ ק ַוי ַלִ֗  ְיֹקָוֵּ֜ ַצרָּ֙  יא  ב ַאל־ָתָּ֙ ְתָגֶּ֥ר ֶאת־מֹוָא֔ ם ְוַאל־תִּ ה ָבָ֖ ְלָחָמָ֑ י מִּ ן כִִּּ֠ א־ֶאת ָ֨ ִֹּֽ ַאְרצֹוָּ֙  ְלָךַּ֤  ל ִּֽ ה מ  י ְיֻרָש֔ ֶּ֣ ְבנ י־֔לֹוט כִּ י לִּ תִּ ֶאת־ ָנַתֶּ֥

ר ה ָעָ֖  :ְיֻרָשִּֽ
ים( י) ֶּ֥ מִּ ים ָהא  ָ֖ ּה ָיְֶּ֣שבּו ְלָפנִּ ם ָבָ֑ ֹול ַעֶּ֣ ב ָגדֶּ֥ ם ְוַרֶׁ֛ ים ָוָרָ֖ ִּֽ  :ָכֲעָנקִּ
ים( יא) ֶׁ֛ ּו ְרָפאִּ ם י ָחְשבֶּ֥ ָ֖ ים ַאף־ה  ָ֑ ים ָכֲעָנקִּ ָאבִּ֔ ּו ְוַהֹמֶּ֣ ְקְראֶּ֥ ם יִּ ים ָלֶהָ֖ ִּֽ מִּ  :א 
יר( יב) עִֹּ֞ ּו ּוְבש  ים   ָיְשבֶּ֣ ים   ַהֹחרִּ י ְלָפנִּ ו ּוְבנ   ָשֶּ֣ ּום ע  יָרשִ֗ ִּֽ ידּוםָּ֙  יִּ ם ַוַיְשמִּ יֶה֔ ְפנ  ּו מִּ ם ַוי ְשבָ֖ ר ַתְחָתָ֑ ה ַכֲאֶש  ל ָעָשֶּ֣ ְשָרא ִ֗ ֶרץָּ֙  יִּ  ְלֶאָּ֙

ן ְיֻרָש֔תֹו ם ְיֹקָוָ֖ק ֲאֶשר־ָנַתֶּ֥  :ָלֶהִּֽ
ה( יג) מּו ַעָתִ֗ ּו ֻקֶׁ֛ ְברֶּ֥ ֶָ֑רד ֶאת־ַנֶַּ֣חל ָלֶכָ֖ם ְועִּ ר ָזָ֑ ַנֲעֹבָ֖ ֶָ֑רד ֶאת־ַנֶַּ֥חל ַוִּֽ  :ָזִּֽ
ים( יד) ְכנּו׀ ְוַהָימִֹּ֞ ש ֲאֶשר־ָהַלֶּ֣ ֶּ֣ ָקד  עַ  מִּ ד ַבְרנ ִ֗ ְרנּוָּ֙  ַעַּ֤ ֶרד ֶאת־ַנֶַּ֣חל ֲאֶשר־ָעַבָּ֙ ים ֶז֔ ֶּ֥ ם ָשָנָ֑ה ְשֹמֶנָ֖הּו ְשֹלשִּ ֹור ַעד־ֹתָ֨ י ָכל־ַהדֵּ֜ ַּ֤  ַאְנש 

ְלָחָמהָּ֙  ֶרב ַהמִּ ֶקֶּ֣ ה מִּ ַמֲחֶנ֔ ר ַהִּֽ ע ַכֲאֶשֶׁ֛ ְשַבֶּ֥ ם ְיֹקָוָ֖ק נִּ  :ָלֶהִּֽ
ם( טו) ְיָתה ַיד־ְיֹקָוקָּ֙  ְוַגַּ֤ ם ָהֶּ֣ ם ָב֔ ֶרב ְלֻהָמָ֖ ֶקֶּ֣ ַמֲחֶנָ֑ה מִּ ד ַהִּֽ ם ַעָ֖  :ֻתָמִּֽ
י( טז) מּו ַוְיהִָּ֨ י ַכֲאֶשר־ַתֵּ֜ ה ָכל־ַאְנש   ְלָחָמֶׁ֛ ּות ַהמִּ ֶרב ָלמָ֖ ֶקֶּ֥ ם מִּ  ס: ָהָעִּֽ
ר( יז) ֶּ֥ י ְיֹקָוָ֖ק ַוְיַדב  ַלֶּ֥ ר א  אֹמִּֽ  :ל 
ה( יח) ר ַאָתָ֨ ֶּ֥ ֹום ֹעב  ּול ַהיֶׁ֛ ב ֶאת־ְגבֶּ֥ ר מֹוָאָ֖  :ֶאת־ָעִּֽ
ֶּ֣י ֚מּול ְוָקַרְבָתִ֗ ( יט) ם ַע֔מֹון ְבנ  ָ֖ ְתָגֶּ֣ר ַאל־ְתֻצר  ם ְוַאל־תִּ י ָבָ֑ ֶּ֣ ן כִּ ת  א־ֶאִּ֠ ִֹּֽ ֶרץ ל ֶאָ֨ ֹון מ  י־ַעמַּ֤ ה ְלָךָּ֙  ְבנ  י ְיֻרָש֔ ֶּ֥ י־ כִּ ְבנ  ֹוט לִּ יהָ  לָ֖ ֶּ֥ ה ְנַתתִּ  :ְיֻרָשִּֽ
ים( כ) ֶּ֥ ֶרץ־ְרָפאִּ ב ֶאִּֽ ָ֖ ָחש  וא ת  ָ֑ ים ַאף־הִּ ַּ֤ ים ָיְִּֽשבּו־ָבּהָּ֙  ְרָפאִּ ים ְלָפנִּ֔ ַעֹמנִּ֔ ּו ְוָהִּֽ ְקְראֶּ֥ ם יִּ ים ָלֶהָ֖ ִּֽ  :ַזְמֻזמִּ
ם( כא) ֹול ַעֶּ֣ ב ָגדֶּ֥ ם ְוַרֶׁ֛ ָ֑  ָוָרָ֖ ם יםָכֲעָנקִּ ַּ֤ יד  ם ְיֹקָוקָּ֙  ַוַיְשמִּ יֶה֔ ְפנ  ם מִּ יָרֻשָ֖ ּו ַויִּ ם ַוי ְשבֶּ֥  :ַתְחָתִּֽ
ר( כב) ֶּ֣י ָעָשהָּ֙  ַכֲאֶשַּ֤ ְבנ  ו לִּ ָש֔ ים ע  ָ֖ יר ַהֹיְשבִּ ָ֑ עִּ ר ְבש  יד ֲאֶשָ֨ ַּ֤ ְשמִּ יָּ֙  הִּ ם ֶאת־ַהֹחרִּ יֶה֔ ְפנ  יָרֻשםָּ֙  מִּ ִּֽ ּו ַויִּ ְשבֶּ֣ ם ַוי  ד ַתְחָת֔ ֹום ַעָ֖ ה ַהיֶּ֥  :ַהֶזִּֽ
ים( כג) ֶׁ֛ ַעּוִּ ים ְוָהִּֽ ֶּ֥ ים ַהֹיְשבִּ ָ֖ רִּ ה ַבֲחצ  יםָּ֙  ַעד־ַעָזָ֑ ים ַכְפֹתרִּ ֶּ֣ ר ַהֹיְצאִּ ַכְפֹת֔ ם מִּ יֻדָ֖ ְשמִּ ּו הִּ ְשבֶּ֥ ם ַוי   :ַתְחָתִּֽ
ּומּו( כד) ּו קֶּ֣ ְברּו   ְסעִ֗ ה ַאְרֹנן   ֶאת־ַנֶַּ֣חל ְועִּ ֶּ֣ י ְרא  תִּ ָיְדָך ָנַתֶּ֣ ן ְבִּ֠ יֹחָ֨ ֹון ֶאת־סִּ ֶלְך־ֶחְשב  י ֶמִּֽ ֶׁ֛ ֱאֹמרִּ ֖צֹווְ  ָהִּֽ לְֶאת־ַאר  ֵ֣ ׁשְָהח  ְתָגֶּ֥ר ָרָ֑ ֹו ְוהִּ  בָ֖

ה ְלָחָמִּֽ  :מִּ
ֹום( כה) ה ַהיֶּ֣ לָּ֙  ַהֶזִ֗ ת ָאח  ַּ֤ ְתָך֔  ַפְחְדָךָּ֙  ת  ְרָאֶּ֣ יָּ֙  ְויִּ ים ַעל־ְפנ  ַעמִּ֔ ַחת ָהִּֽ ם ַתָ֖ יִּ ר ָכל־ַהָשָמָ֑ ְשְמעּוןָּ֙  ֲאֶשַּ֤ ְמֲעָך֔  יִּ ּו שִּ ּו ְוָרְגזֶּ֥ יָך ְוָחלָ֖ ָפֶנִּֽ  :מִּ
ח( כו) יםָּ֙  ָוֶאְשַלַּ֤ ר ַמְלָאכִּ ְדַבֶּ֣ מִּ ֔מֹות מִּ ֹון ְקד  יחָ֖ ֶלְך ֶאל־סִּ ֹון ֶמֶּ֣ י ֶחְשבָ֑ ֶּ֥ ְבר  ֹום דִּ ר ָשלָ֖ אֹמִּֽ  :ל 
ה( כז) ָך ֶאְעְבָרֶּ֣ ֶרְך ְבַאְרֶצ֔ ֶרְך ַבֶדֶּ֥ ְך ַבֶדָ֖ ָ֑ ל  א א  ֶֹּ֥ ּור ל ין ָאסָ֖ ֶּ֥ אול ָימִּ ִֹּֽ  :ּוְשמ
ֶכל( כח) ֶסף ֹאֶּ֣ יָּ֙  ַבֶכַּ֤ נִּ ָּ֙ ר  י ַתְשבִּ ְלתִּ ם ְוָאַכ֔ יִּ ֶסף ּוַמֶׁ֛ י ַבֶכֶּ֥ ָ֖ ֶתן־לִּ י תִּ יתִּ ָ֑ ק ְוָשתִּ ה ַרָ֖ י ֶאְעְבָרֶּ֥  :ְבַרְגָלִּֽ
ר( כט) י ַכֲאֶשָ֨ שּו־לִֵּּ֜ ֶּ֣י ָעִּֽ ו ְבנ  ָשִ֗ יםָּ֙  ע  ְשבִּ יר ַהֹיִּֽ עִּ֔ ים ְבש  ֹוָאבִּ֔ ים ְוַהמֶּ֣ ָ֖ ר ַהֹיְשבִּ ד ְבָעָ֑ ֱעֹברְ ְַעַ֤ ר־ֶאֶֽׁ ןְֲאֶׁשֶֽׁ ד ֵּ֔ ֶרץ ֶאת־ַהַיר  ֲאֶשר־ ֶאל־ָהָאֶ֕

ן ֱאֹלקינּו ְיֹקָוֶּ֥ק ֶּ֥ נּו ֹנת   :ָלִּֽ
א( ל) ֶֹּ֣ ה ְול יֹחןָּ֙  ָאָבִ֗ ֶלְך סִּ נּו ֶחְש֔בֹון ֶמֶּ֣ ָ֖ ר  ֹו ַהֲעבִּ ְקָשה   בָ֑ י־הִּ ִּֽ ק כִּ ֹו ֱאֹלקָך ְיֹקָוָ֨ ץָּ֙  ֶאת־רּוחִ֗ מ  ַען ֶאת־ְלָב֔בֹו ְואִּ ֹו ְלַמֶׁ֛ תֶּ֥ ֹום ְבָיְדָךָ֖  תִּ  ַכיֶּ֥

ה     ס: ַהֶזִּֽ
אֶמר( לא) ַֹּ֤ י ְיֹקָוקָּ֙  ַוי ַל֔ ה א  יָּ֙  ְרא ִ֗ תִּ לָ֨ חִּ ת ַהִּֽ ֶּ֣ יָך ת  ן ְלָפֶנ֔ יֹחָ֖ ֹו ֶאת־סִּ ל ְוֶאת־ַאְרצָ֑ ֶּ֣ ש ָהח  ֶשת ָר֔ ֹו ָלֶרָ֖  :ֶאת־ַאְרצִּֽ
א  ( לב) צ  ן ַוי  יֹחָ֨ נּו סִּ ְקָראת ֵּ֜ ּוא לִּ ֹו ה  ה ְוָכל־ַעמֶׁ֛ ְלָחָמָ֖ ְהָצה ַלמִּ  :ָיִּֽ
ֶׁ֛הּו( לג) ְתנ  ָ֑יִּ ָ֑ינּו ֱאֹלקינּו ְיֹקָוֶּ֥ק ַוִּֽ ֹו ַוַנְֶָּ֥֑ך ְלָפנ  ֹו ָבָנָ֖יו ְוֶאת־בנו ֹאתֶׁ֛  :ְוֶאת־ָכל־ַעמִּֽ
ד( לד) ְלֹכַּ֤ ת ֶאת־ָכל־ָעָריוָּ֙  ַונִּ ֶּ֣ וא ָבע  םָּ֙  ַההִּ֔ ַנֲחר  יר ַוִּֽ ֶּ֣ ם ֶאת־ָכל־עִּ ים ְמתִּ֔ ָ֖ ף ְוַהָנשִּ א ְוַהָטָ֑ ֶֹּ֥ ְרנּו ל ְשַאָ֖ יד הִּ ִּֽ  :ָשרִּ
ק( לה) ה ַרֶּ֥ ָמָ֖ ְָ֑זנּו ַהְבה  נּו ָבַזֶּ֣ ל ָלָ֑ ים ּוְשַלֶּ֥ ָ֖ ר ֶהָערִּ ְדנּו ֲאֶשֶּ֥  :ָלָכִּֽ
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ר( לו) ֲעֹרע ֵ֡ ֶֽׁ ַחלְֲאֶׁשרְ ְמ  ַפת־ַנַ֨ ןְַעל־ש  ֹנֹ֜ ירְַאר  ָהע ַ֨ רְו  ַחלְ ְֲאֶׁשַ֤ דְַבַנ  ָעֵּ֔ ל  ַעד־ַהג  אְו  ַֹ֤ ָתהְ ְל י  הְָהֶֽׁ ָיֵּ֔ ר  רְק  הְֲאֶׁשֶׁ֥ ָב֖ נּוְָשג  ֶמָ֑ ֶאת־ְמ 

ל ןְַהֹכֵּ֔ ֹקָוֶׁ֥קְָנַתַ֛ ינּוְֱאֹלקינּוְי  ֶֽׁ ָפנ   :ל 
ק( לז) ֶרץְַרַ֛ י־ַע֖מֹוןְֶאל־ֶאֶׁ֥ נ  אְב  ֵֹ֣ תְְָל ב  דְָקָרָ֑ ַחלְָכל־ַיַ֞ י ַיֹבקְ ְַנַ֤ ֶּ֣ ר ְוָער  ל ָהָה֔ ֹכֶׁ֥ ָּו֖הְו  ֹקָוֶׁ֥קְֲאֶׁשר־צ    :ֱאֹלקינּוְי 

  ג פרק דברים
ֶֶּ֣פן( א) ַעל ַונ  ֶרְך ַוַנ֔ ן ֶדָ֖ א ַהָבָשָ֑ ֶּ֣ צ  ן עֹוג   ַוי  ֶלְך־ַהָבָשָ֨ נּו ֶמִּֽ ְקָראת ֵּ֜ ּוא לִּ ֹו ה  ה ְוָכל־ַעמֶׁ֛ ְלָחָמָ֖ י ַלמִּ עִּ  :ֶאְדֶרִּֽ
אֶמר( ב) ָֹ֨ ַליָּ֙  ְיֹקָוַּ֤ק ַוי א א  יָרֶּ֣ י ֹא֔תֹו ַאל־תִּ ֶּ֣ י ְבָיְדָךֹ֞  כִּ תִּ ֹו ָנַת  ֹו ֹאתֶׁ֛ ֹו ְוֶאת־ָכל־ַעמָ֖ יתָ  ְוֶאת־ַאְרצָ֑ ֶּ֣ ר ֔לֹו ְוָעשִּ יתָ  ַכֲאֶשֶּ֣ יֹחןָּ֙  ָעשִִּ֗ ֶלְך ְלסִּ  ֶמֶּ֣

י ֔ ֱאֹמרִּ ר ָהִּֽ ב ֲאֶשֶּ֥ ָ֖ ֹון יֹוש   :ְבֶחְשבִּֽ
ן  ( ג) ת  ק ַויִּ נּו ינּוקֱאֹל ְיֹקָוָ֨ ֹוג ַגֶׁ֛ם ְבָיד ִ֗ לֶ  ֶאת־עֶּ֥ ןֶמִּֽ ֹו ְך־ַהָבָשָ֖ הּו ְוֶאת־ָכל־ַעמָ֑ י ַוַנכ ֶ֕ ֶּ֥ ְלתִּ ֹו ַעד־בִּ יר־לָ֖ ִּֽ ְשאִּ יד הִּ ִּֽ  :ָשרִּ
ד( ד) ְלֹכַּ֤ ת ֶאת־ָכל־ָעָריוָּ֙  ַונִּ ֶּ֣ וא ָבע  א ַההִּ֔ ַֹּ֤ ְיָתהָּ֙  ל ה ָהִּֽ ְרָי֔ ר קִּ ְחנּו ֲאֶשֶּ֥ ם לֹא־ָלַקָ֖ ָתָ֑ אִּ ִּֽ ים מ  ֶּ֥ שִּ ירָּ֙  שִּ ֶבל עִּ ב ָכל־ֶחֶּ֣ ֶכת ַאְרֹג֔ ֹוג ַמְמֶלֶּ֥  עָ֖

ן  :ַבָבָשִּֽ
ֶלה( ה) ים ָכל־א ֵּ֜ ת ָערִּ  ה ְבֻצֹרֶׁ֛ ה חֹוָמֶּ֥ ם ְגֹבָהָ֖ יִּ יחַ  ְדָלַתֶּ֣ ָ֑ ד ּוְברִּ י ְלַבֶׁ֛ ֶּ֥ ָער  י מ  ָ֖ ה ַהְפָרזִּ ֶּ֥ ד ַהְרב   :ְמֹאִּֽ
ם( ו) ֶּ֣ ם ַוַנֲחר  ר אֹוָת֔ ינּו ַכֲאֶשֶּ֣ ן ָעשִּ֔ יֹחָ֖ ֶלְך ְלסִּ ֹון ֶמֶּ֣ םָּ֙  ֶחְשבָ֑ יר ַהֲחר  ֶּ֣ ם ָכל־עִּ ים ְמתִּ֔ ָ֖ ף ַהָנשִּ  :ְוַהָטִּֽ
ה( ז) ָמֶׁ֛ ל ְוָכל־ַהְבה  ים ּוְשַלֶּ֥ ָ֖ ֹונּו ֶהָערִּ נּו ַבזֶּ֥  :ָלִּֽ
ח( ח) ַקֹ֞ ת ַונִּ ַּ֤ ואָּ֙  ָבע  ֶרץ ַההִּ ד ֶאת־ָהָא֔ ַיִ֗ יָּ֙  מִּ י ְשנ  ֶּ֣ י ַמְלכ  ֔ ר ָהֱאֹמרִּ ֶבר ֲאֶשָ֖ ֶּ֣ ן ְבע  ָ֑ ַנֶַּ֥חל ַהַיְרד  ן מִּ ר ַאְרֹנָ֖ ֹון ַעד־ַהֶּ֥  :ֶחְרמִּֽ
ים( ט) ֶׁ֛ יֹדנִּ ּו צִּ ְקְראֶּ֥ ן ֹוןְלֶחְרמָ֖  יִּ ְרֹיָ֑ י שִּ ֔ ֱאֹמרִּ ֹו ְוָהֶּ֣ ְקְראּו־לָ֖ יר יִּ ִּֽ  :ְשנִּ
ל׀( י) י ֹכֶּ֣ ֶּ֣ ר ָער  יֹשִ֗ ְלָעדָּ֙  ַהמִּ ן ְוָכל־ַהגִּ י ַעד־ַסְלָכָ֖ה ְוָכל־ַהָבָש֔ עִּ י ְוֶאְדֶרָ֑ ֶׁ֛ ֶכת ָער  ֹוג ַמְמֶלֶּ֥ ן עָ֖  :ַבָבָשִּֽ
י( יא) ֶּ֣ ֹוג כִּ ֶלְך ַרק־עֹ֞ ן ֶמֶּ֣ ְשַאר   ַהָבָשִ֗ ֶיֶֶּ֣תר נִּ ים   מִּ ַּ֤ה ָהְרָפאִּ נ  ֶרש ַעְרשֹוָּ֙  הִּ ל ֶעֶּ֣ ה ַבְרֶז֔ וא ֲהֹלֶּ֣ ת הִּ֔ ֶּ֣י ְבַרַבָ֖ ֹון ְבנ  ַשע ַעמָ֑ ֹות ת   ּה ַאמֶּ֣  ָאְרָכִ֗

ע ֹות ְוַאְרַבֶּ֥ ּה ַאמֶׁ֛ יש ָרְחָבָ֖ ִּֽ  :ְבַאַמת־אִּ
ֶרץ( יב) את ְוֶאת־ָהָא  ֶֹׁ֛ ְשנּו ַהז ת ָיַרָ֖ ֶּ֣ וא ָבע  ָ֑ ר ַההִּ ֲעֹרע ֹ֞ ן ֲאֶשר־ַעל־ַנֶַּ֣חל מ  ַּ֤  ַאְרֹנִ֗ ְלָעדָּ֙  יַוֲחצִּ ר־ַהגִּ יו ַהִּֽ י ְוָעָר֔ תִּ י ָנַתֶ֕ ָ֖ נִּ אּוב  י ָלרִּֽ ִּֽ  :ְוַלָגדִּ
ֶתר( יג) ד ְוֶיָ֨ ְלָעַּ֤ ֶכת ְוָכל־ַהָבָשןָּ֙  ַהגִּ י ֔עֹוג ַמְמֶלֶּ֣ תִּ י ָנַתֶ֕ ָ֖ ֶבט ַלֲחצִּ ֶּ֣ ה ש  ְמַנֶשָ֑ ל ַהִּֽ ֶבל ֹכֶּ֣ ַאְרֹגבָּ֙  ֶחַּ֤ ן ָהִּֽ ּוא ְלָכל־ַהָבָש֔ א ַההֶּ֥ ָ֖ ָקר  ֶרץ יִּ  ֶאֶּ֥

ים ִּֽ  :ְרָפאִּ
יר( יד) ֶּ֣ ה ָיאִּ ֶבל ָלַקחָּ֙  ֶבן־ְמַנֶשִ֗ ב ֶאת־ָכל־ֶחֶּ֣ ּול ַאְרֹג֔ י ַעד־ְגבֶּ֥ ָ֖ י ַהְגשּורִּ ָ֑ ֲעָכתִּ ְקָרא   ְוַהַמִּֽ ם ַויִּ ֹו ֹאָתָ֨ ת ַהָבָשןָּ֙  ֶאת־ ַעל־ְשמַּ֤ יר ַחֹּוֶּ֣  ָיאִּ֔

ד ֹום ַעָ֖ ה ַהיֶּ֥  :ַהֶזִּֽ
יר( טו) ָ֖ י ּוְלָמכִּ תִּ ד ָנַתֶּ֥ ְלָעִּֽ  :ֶאת־ַהגִּ
י( טז) נִָּ֨ י ְוָלראּוב  ֵּ֜ י ְוַלָגדִּ תִּ ְלָעדָּ֙  ָנַתַּ֤ ן־ַהגִּ ן ְוַעד־ַנֶַּ֣חל מִּ ֹוְך ַאְרֹנ֔ ל ַהַנַָ֖חל תֶּ֥ ק ְוַעדָּ֙  ּוְגֻבָ֑ ַחל ַיֹבֶּ֣ ּול ַהַנ֔ ֶּ֥י ְגבָ֖ ֹון ְבנ   :ַעמִּֽ
ה( יז) ֲעָרָבָ֖ ן ְוָהִּֽ ֶּ֣ ל ְוַהַיְרד  ֶרת ּוְגֻבָ֑ ֶנִ֗ כִּ ד מִּ ֲעָרָבהָּ֙  ָיַּ֤ם ְוַעָ֨ ַלח ָיֶּ֣ם ָהִּֽ ַחת ַהֶמ֔ ת ַתֶׁ֛ ָחה ְסָגָ֖הַהפִּ  ַאְשֹדֶּ֥ ְזָרִּֽ  :מִּ
ו( יח) ם ָוֲאַצֶּ֣ ת ֶאְתֶכ֔ ֶּ֥ וא ָבע  ָ֖ ר ַההִּ אֹמָ֑ םקֱאֹל ְיֹקָוֶּ֣ק ל  ן יֶכִ֗ ם ָנַתָ֨ ֶרץ ָלֶכֵּ֜ ּה ַהזֹאתָּ֙  ֶאת־ָהָאַּ֤ ְשָת֔ ים ְלרִּ ֶּ֣ ּו ֲחלּוצִּ ַעְברִ֗ ֶׁ֛י ַתִּֽ ְפנ  יֶכֶּ֥ם לִּ  ֲאח 

ל ָ֖ ְשָרא  י־יִּ ִּֽ ל ְבנ  יִּ י־ָחִּֽ  :ָכל־ְבנ 
ק( יט) יֶכֶּ֣ם ַרִּ֠ ְקנ ֶכם   ְוַטְפֶכם   ְנש  י ּומִּ ְעתִּ ְקֶנֶּ֥ה ָיַדֶ֕ י־מִּ ִּֽ ב כִּ ְִּֽשבּוָּ֙  ָלֶכָ֑ם ַרָ֖ ם י  יֶכ֔ ר  ר ְבָעֶּ֣ י ֲאֶשֶּ֥ תִּ ם ָנַתָ֖  :ָלֶכִּֽ
ד( כ) יחַ  ַעִּ֠ יֶכם   ְיֹקָוֶּ֥ק׀ ֲאֶשר־ָינִָּ֨ ֲאח  ּו ָכֶכם   ַלִּֽ ם ְוָיְרשֶּ֣ ֶרץ ַגם־ה ֔ ר ֶאת־ָהָאֶ֕ יֶכֶׁ֛ם ְיֹקָו ק ֲאֶשָ֨ ן ֱאֹלה  ֶּ֥ ם ֹנת  ֶבר ָלֶהָ֖ ֶּ֣ ן ְבע  ָ֑ ם ַהַיְרד   ְוַשְבֶתִ֗

יש יֻרָש֔תֹו אִּ֚ ִּֽ ר לִּ י ֲאֶשֶּ֥ תִּ ם ָנַתָ֖  :ָלֶכִּֽ
ּועַ ( כא) י ְוֶאת־ְיהֹושֶּ֣ יתִּ ּו ֔ ת צִּ ֶּ֥ וא ָבע  ָ֖ ר ַההִּ אֹמָ֑ יֶנֶּ֣יָך ל  ת ע  ת   ָהֹרֹאִ֗ ר א  ה ָכל־ֲאֶשָ֨ יָּ֙  יֶכםָּ֙ קֱאֹל ְיֹקָוַּ֤ק ָעָשֵּ֜ ְשנ  ים לִּ ֶּ֣ ֶלה ַהְמָלכִּ ן־ ָהא ֔ ִּֽ כ 

ה ר ְלָכל־ַהַמְמָל֔כֹות ְיֹקָוקָּ֙  ַיֲעֶשַּ֤ ה ֲאֶשֶּ֥ ר ַאָתָ֖ ֶּ֥ ָמה ֹעב   :ָשִּֽ
א( כב) ָֹ֖ ּום ל יָראָ֑ ִּֽ י תִּ םקֱאֹלִּֽ  ְיֹקָוֶּ֣ק כִּ֚ ּוא יֶכ֔ ם הָ֖ ְלָחֶּ֥ ם ַהנִּ  ס: ָלֶכִּֽ

  ואתחנן פרשת
ת ֶאל־ְיֹקָוָ֑ק ָוֶאְתַחַנָָ֖֑ן( כג) ֶּ֥ וא ָבע  ָ֖ ר ַההִּ אֹמִּֽ  :ל 
ק ֲאֹדָנֶּ֣י( כד) ה ְיֹקוִִּ֗ ֹוָתָּ֙  ַאָתַּ֤ לָ֨ חִּ ֹות ַהִּֽ ת־ַעְבְדָך֔  ְלַהְראֶּ֣ ת־ָגְדְלָך֔  ֶאִּֽ ה ְוֶאת־ָיְדָךָ֖  ֶאָ֨ ר ַהֲחָזָקָ֑ לָּ֙  ֲאֶשַּ֤ י־א  ם מִּ יִּ ֶרץ ַבָשַמֶּ֣ ה ּוָבָא֔  ֲאֶשר־ַיֲעֶשֶּ֥

יָך ָך ְכַמֲעֶשָ֖ ְגבּוֹרֶתִּֽ  :ְוכִּ
א( כה) ֶרץ ְוֶאְרֶאהָּ֙  ֶאְעְבָרה־ָנִ֗ ה ֶאת־ָהָאֶּ֣ ר ַהטֹוָב֔ ֶבר ֲאֶשָ֖ ֶּ֣ ן ְבע  ָ֑ ר ַהַיְרד  ֹוב ָהָהֶּ֥ ה ַהטֶׁ֛ ן ַהֶזָ֖  :ְוַהְלָבֹנִּֽ
ר( כו) ְתַעב ָ֨ יָּ֙  ְיֹקָוֶּ֥ק ַויִּ ם בִּ ַעְנֶכ֔ א ְלַמֶּ֣ ֶֹּ֥ ע ְול י ָשַמָ֖ ָלָ֑ אֶמר א  ָֹ֨ ַליָּ֙  ְיֹקָוַּ֤ק ַוי ְך א  ֹוֶסף ַרב־ָל֔ ר ַאל־תִ֗ ֶּ֥ י ַדב  ַלֶׁ֛ ֹוד א  ר עָ֖ ה ַבָדָבֶּ֥  :ַהֶזִּֽ
ה׀( כז) ֶּ֣ אש ֲעל  ֶֹּ֣ ה ר ְסָגִ֗ א ַהפִּ יֶנֶׁ֛יָך ְוָשֶּ֥ ָנהוְ  ָי ָמה ע  ָנה ָצֹפֶׁ֛ יָמֶּ֥ ָחה ְות  ְזָרָ֖ ה ּומִּ ֶּ֣ יֶנָ֑יָך ּוְרא  א ְבע  ֶֹּ֥ י־ל ר כִּ ן ֶאת־ ַתֲעֹבָ֖ ֶּ֥ ה ַהַיְרד   :ַהֶזִּֽ
ו( כח) עַ  ְוַצֶּ֥ הּו ֶאת־ְיהֹוֻשָ֖ ֶּ֣ הּו ְוַחְזק  ָ֑ ּוא ְוַאְמצ  י־הֶּ֣ ר כִּ יָּ֙  ַיֲעֹבִ֗ ְפנ  ם לִּ ה ָהָעֶּ֣ יל ְוהּואָּ֙  ַהֶז֔ ֶּ֣ ם ַיְנחִּ ֶרץ אֹוָת֔ ר ֶאת־ָהָאָ֖ ה ֲאֶשֶּ֥ ְרֶאִּֽ  :תִּ
ֶֶּ֣שב( כט) ְיא ַונ  ּול ַבָג֔ ית מָ֖ ֶּ֥ ֹור ב   פ: ְפעִּֽ

Alef.  

  .א1

 כט פסוק ב פרק דברים פרשת דברים חכמים שפתי
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 את נעבור אשר "עד הירדן" את אעבור אשר "עד מאי כן דאם לו, הסמוך ”'וגו בכסף אוכל“ על ולא ז

 :חקת בפרשת כתיב כאשר ליה מיבעיא גבולך"

  .ב

  כא פרק במדבר
ח( כא) ְשַלַּ֤ לָּ֙  ַויִּ ְשָרא  ים יִּ ן ַמְלָאכִּ֔ יֹחֶּ֥ ֶלְך ֶאל־סִּ י ֶמִּֽ ָ֖ ר ָהֱאֹמרִּ אֹמִּֽ  :ל 
ה( כב) ָך ֶאְעְבָרֶּ֣ א ְבַאְרֶצִ֗ ַֹּ֤ ֶטהָּ֙  ל ה נִּ ֶרם ְבָשֶדֶּ֣ א ּוְבֶכ֔ ֶֹּ֥ ה ל ְשֶתָ֖ י נִּ ֶּ֣ ר מ  ָ֑ ֶרְך ְבא  ֶלְךָּ֙  ְבֶדַּ֤ ְך ַהֶמָּ֙ ד נ ל ֔ ר ַעֶּ֥ ר־ַנֲעֹבָ֖ ָך ֲאֶשִּֽ   :ְגֻבֶלִּֽ

RaShI does not have a textual difficulty with this earlier account of the same situation, 

since in this case, there is no alternative interpretation that presents itself, as in the case 

of Devarim where v. 28 comes between v. 27 and 29, and thereby creates an alternative 

interpretation, i.e., v. 29 is modifying v. 27 rather than v. 28. 

      .א2

  לז פסוק ב פרק דברים אריה גור
" קרבת לא" על קאי לא" אלקינו' ה צוה אשר וכל, "פירוש. הנחנו לכבוש שלא אלקינו' ה צוה אשר וכל

 מצוה שהיה מצאנו דלא ",קרבנו לא - לקרוב שלא ינוקאל' ה צוה אשר וכל" פירושו שיהיה, לו הסמוך

 אנו צריכין כרחך ועל(, יט פסוק' ר" )מלחמה בם תתגר לא" רק, עמון אל לקרב שלא הוא ברוך הקדוש

 למכתב הוי", קרבת לא" על קאי דאי, נמי אי. הנחנו - לכבוש שלא" ינוקאל' ה ציוה אשר וכל" לפרש

 לא - לקרב שלא ינוקאל' ה צוה אשר המקומות שלכל לומר רוצה שאז', ינוקאל' ה צוה אשר ולכל'

' ה צוה אשר וכל" ופירושו, אחריתי מלתא הוא", ינוקאל' ה צוה אשר וכל" מדכתיב אבל, קרבנו

 :הנחנו - לכבוש שלא" ינוקאל

    .ב

  ד פרק דברים
ק( ט) ֶמר ַרַ֡ ָשֶּ֣ ר ְלָך   הִּ ד ַנְפְשָךֵּ֜  ּוְשֹמָ֨ ח ְמֹאִ֗ ְשַכָ֨ ים ֶפן־תִּ ֵּ֜ ּו ֶאת־ַהְדָברִּ יָך ֲאֶשר־ָראֶּ֣ יֶנִ֗ ּורּוָּ֙  ע  ְבָך֔  ּוֶפן־ָיסָּ֙ ְלָבֶּ֣ ל מִּ י ֹכָ֖ ֶּ֣  ְימ 

ם ַחֶיָ֑יָך ֶּ֥י ְלָבֶנָ֖יָך ְוהֹוַדְעָתֶּ֥ ְבנ  יָך ְולִּ  :ָבֶנִּֽ
ֹום( י) ר יִ֗ ְדתָ  ֲאֶשָ֨ י ָעַמֵּ֜ ְפנ ָ֨ ב   ֱאֹלקיָך   ְיֹקָוֶּ֣ק לִּ ר ְבֹחר  ק ֶבֱאֹמָ֨ י ְיֹקָוֵּ֜ ַלִ֗ יָּ֙  א  ם ַהְקֶהל־לִּ ם ֶאת־ָהָע֔ ָ֖ ע  י ֶאת־ ְוַאְשמִּ  ְדָבָרָ֑

ר ּון ֲאֶשָ֨ ְלְמדֵּ֜ ה יִּ ְרָאֶּ֣ י ְליִּ יםָּ֙  ֹאתִִּ֗ ר ָכל־ַהָימִּ ם ֲאֶשָ֨ ַּ֤ יםָּ֙  ה  ה ַחיִּ ֲאָדָמ֔ ם ַעל־ָהֶּ֣ יֶהָ֖ ּון ְוֶאת־ְבנ  דִּֽ  :ְיַלמ 
 k  י"רש

 עמדתמ אשר יום, עיניך" ראו "אשר ממנו שלמעלה מקרא על מוסב - עמדת אשר יום( י)

 :הלפידים ואת הקולות את ראיתם אשר בחורב

Beit.  

  לז פסוק ב פרק דברים
ק ֶרץ ַרֶׁ֛ ֹון ֶאל־ֶאֶּ֥ י־ַעמָ֖ א ְבנ  ֶֹּ֣ ְבתָ  ל ד ָקָרָ֑ י ַיֹבקָּ֙  ַנַַּ֤חל ָכל־ַיֹ֞ ֶּ֣ ר ְוָער  ל ָהָה֔ ָּוָ֖ה ְוֹכֶּ֥  :ֱאֹלקינּו ְיֹקָוֶּ֥ק ֲאֶשר־צִּ
 

  יג פרק יהושע
ן( כד) ַּ֤ ת  ד ֹמֶשהָּ֙  ַויִּ ה־ָג֔ י־ָגָ֖ד ְלַמט  ְבנ  ם לִּ ְשְפֹחָתִּֽ  :ְלמִּ
י( כה) ַּ֤ רָּ֙  ַהְג֔בּול ָלֶהםָּ֙  ַוְיהִּ י ַיְעז  ֶּ֣ ד ְוָכל־ָער  ְלָע֔ י ַהגִּ ֶרץְַוֲחצ ִ֕ יְֶא֖ ֵ֣ נ  ֹוןְב  ר ַעמָ֑ ר ַעד־ֲערֹוע ֶ֕ ֶּ֥י ֲאֶשָ֖ ה ַעל־ְפנ   :ַרָבִּֽ

The problem: If the Jews were not allowed to approach, i.e., conquer the land of Amon, how 

could half of the land of Amon be given to the tribe of Gad? 

 כה פסוק יג פרק יהושע י"רש
 :ומסיחוןְעמוןְבניְמארץְשכבשוְמה חצי - עמון בני ארץ וחצי( כה)
  יא פרק שופטים

ֶבת( כו) ל ְבֶשֶּ֣ ְשָרא  ֹון יִִּּ֠ יהָ  ְבֶחְשבָ֨ ְבנֹוֶתֵּ֜ ֹור ּובִּ יהָ  ּוְבַעְרעֶּ֣ ְבנֹוֶתִ֗ יםָּ֙  ּובִּ ָערִּ י ֲאֶשרָּ֙  ּוְבָכל־ֶהִּֽ ֶּ֣ ש ַאְר֔נֹון ַעל־ְיד  ֹות ְשֹלֶּ֥ אָ֖  ָשָנָ֑ה מ 

ּועַ  ַצל ּוַמדֶּ֥ א־הִּ ִֹּֽ ם”ל ת ְֶתָ֖ ֶּ֥ יא ָבע  ִּֽ  :ַההִּ

The king of Amon is claiming that land that the Jews had conquered from Sichon—“to the victor 

go the spoils”-- actually initially belonged to Amonm and he now wishes the land to be restored 

to his kingdom. Yiftach counters that the land has been inhabited by Jews for 300 years 

following their defeat of Sichon, who had in fact initially conquered the land from the 
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Ammonim. Therefore a type of “statute of limitations” had taken affect. If the king of Amon had 

a claim, he should have put in for the land immediately following Sichon’s defeat, instead of 

waiting all of this time.  

 

Sources mentioned in the Alon HaDeracha: 

  כא פרק במדבר
ֵּ֥הּו( כד) ל ַוַיכ  ֵ֖ ָרא  ֶרב ִישְׂ ִפי־ָחָ֑ ׁש לְׂ ֜צֹו ַוִייַרַ֨ ן ֶאת־ַארְׂ נ ֹ֗ ַארְׂ ֵֽ ק   מ  ֵ֣י ַעד־ַיב  נ  ֹון ַעד־בְׂ י ַעמּ֔ ז ִכֵ֣ ּול ַעּ֔ בֵ֖ ֵּ֥י גְׂ נ  ֹון בְׂ  :ַעמֵֽ

    עזרא אבן
 מיד לקחוהו כי, לישראל היתה עמון בני ארץ חצי כי, כתוב כי - עמון בני עד. ממואב שלקח - מארנון( כד)

 עד לישראל מארצם השם יתן שלא ועמון מואב על אמר והכתוב, עמון בני מיד מתחלה שלקחו, האמורי

, המושלים דברי לאמר הכתוב הוצרך כן על. ההיא בעת בידם שהיתה הארץ, והטעם, רגל כף מדרך

 (:כה) בחשבון האמורי ערי בכל ישראל וישב: כתוב כן כי, ישראל שם שישבו חשבון בעבור
 

  כא פרק במדבר
י( כו) ֹון ִכֵ֣ בּ֔ יר ֶחׁשְׂ ן ִעֹ֗ ֶלְך ִסיח ֹ֛ י ֶמֵּ֥ ִרֵ֖ וא ָהֱאמ  ּוא ִהָ֑ הֵ֣ ם וְׂ ַחֹ֗ ֶלְך ִנלְׂ ֶמֶ֤ ֹון מֹוָאב   בְׂ ִראׁשּ֔ ח ָהֵֽ ֹו ַוִיַקַּ֧ צֹ֛ ֹו ֶאת־ָכל־ַארְׂ ן ִמָידֵ֖ נ ֵֽ  :ַעד־ַארְׂ

    י"רש
 מואב משל וחשבון, מואב את תצר אל( ט, ב דברים) שנאמר לפי, להכתב הוצרך למה - נלחם והוא( כו)

 :לישראל טהרה ידו ועל מהם לקחה שסיחון לנו כתב, היתה
 

    ן"רמב
 מלך סיחון של עירו ישראל בו נלחמו כאשר עתה כלומר - היא האמרי מלך סיחן עיר חשבון כי( כח - כו)

 מלוך לפני עליהם מלך אשר הראשון מואב במלך נלחם הוא כי. המלך מושב עיר כלומר, היתה האמורי

. ארנון ועד מידו ארצו כל את סיחון ויקח, ההיא בעת למואב מלך שהוא לבלק קודם" הראשון" או, מלך

 על רק עמון ובני מואב ארץ על ישראל הוזהרו ולא, לאמורי תחשב כן על, הכבוש גבול בתחלת וחשבון

 באו יאמרו המושלים כי, היא סיחון עיר חשבון כי ראיה הכתוב והביא .הצואה בעת בידם היא אשר הארץ

 אותה בנה כן ואחרי, העיר ונחרבה חשבון עיר תחלה לכד מואב במלך סיחון שנלחם בעת כי'. וגו חשבון

 מלך סיחון( י יג) יהושע בספר נאמר וכן(, לד פסוק להלן) בחשבון יושב אשר טעם וזה, מלכות לבית

 אחרי - ותכונן תבנה, בה ותשבו - חשבון באו, לאמורי אומרים המושלים והיו. בחשבון מלך אשר האמורי

 מואב מגבול וילכוד חילו את שם אסף, בחשבון סיחון שישב ואחר. עליה המלך אשר - סיחון עיר, חורבנה

, בה יושב אשר - סיחון מקרית להבה מחשבון יצאה אש כי, המושלים אמרו כן על. בכלל וארנון ארנון עד

, הבמות ובעלי הארץ במות וכל ארנון עד ממואב סיחון שלכד, לארנון אשר הבמות בעלי מואב ער ואכלה

 יג) ביהושע שנאמר כמו, היבוק עד מארנון עמון מבני עוד ולקח(. ב לו יחזקאל) למורשה עולם ובמות כענין

 היה אשר הארץ והיא, ערוער עד עמון בני ארץ וחצי הגלעד ערי וכל יעזר' וגו גד למטה משה ויתן( כה כד

 ומן) היבק ועד מארנון ארצי את ישראל לקח כי( יג יא שופטים) שאמר כמו, ליפתח תובע עמון בני מלך

 :הירדן ועד( המדבר

 

  א עמוד לח דף גיטין מסכת בבלי תלמוד
 .בסיחון טהרו ומואב עמון: פפא רב אמר

   י"רש
 דאפקריה כיון נמי עבד והאי בחזקה קרקע מחבירו קונה כוכבים עובד אלמא - בסיחון טהרו ומואב עמון

 .בחזקה כוכבים עובד ליה קנה ביאוש ישראל
 וכתיב'/( ב דברים/ שם) תצורם אל עמון בבני וכן מואב את תצר אל( ב דברים) דכתיב - בסיחון טהרו

( יא שופטים) ביפתח אשכחן עמון ובני בסיחון מואב טהר אלמא' וגו סיחון עיר חשבון כי( כא במדבר)

 כשכבשו ואשכחן היבוק ועד מארנון ממצרים בעלותו ארצי את ישראל לקח כי עמון בני מלאכי לו שאמרו

 מיניה וכבשו ישראל והדור כבשה עמון מבני אלמא 'וגו יבוק עד מארנון ארצו את ויירש סיחון ארץ את

 .בחזקה קנייה אלמא ידו על להם וטהרה
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  יא פרק שופטים
ח( יב) ַלֶ֤ ָתח   ַוִיׁשְׂ ים ִיפְׂ ָאִכּ֔ ֶלְך ַמלְׂ ֹון ֶאל־ֶמֵּ֥ י־ַעמֵ֖ ֵֽ נ  ר בְׂ אמ ָ֑ י ל  ְך ַמה־ִלֵ֣ אתָ  ָוָלּ֔ י־ָבֵּ֥ י ִכֵֽ ַלֵ֖ ם א  ֵּ֥ ִהָלח  י לְׂ ִצֵֽ ַארְׂ  :בְׂ
ֶלְך ַוי אֶמר  ( יג) י־ַע֜מֹון ֶמַ֨ נ  י בְׂ ֵ֣ ֲאכ  ח ֶאל־ַמלְׂ ָתֹ֗ ח ִיפְׂ י־ָלַקַ֨ ל ִכֵֽ ֶ֤ ָרא  ִצי   ִישְׂ ֹו ֶאת־ַארְׂ ִים ַבֲעלֹותֵ֣ ַרּ֔ ֹון ִמִמצְׂ נֵּ֥ ַארְׂ ַעד־ַהַיב ֵ֖  מ  ן קוְׂ ָ֑ ד  ַעד־ַהַירְׂ  וְׂ

ה ַעָתָּ֕ יָבה וְׂ ן ָהִׁשֵּ֥ ֶהֵ֖ ֹום ֶאתְׂ ָׁשלֵֽ  :בְׂ
ֹוֶסף( יד) ֹוד ַויֵּ֥ ח עֵ֖ ָתָ֑ ַלח   ִיפְׂ ים ַוִיׁשְׂ ָאִכּ֔ ֶלְך ַמלְׂ ֵּ֥י ֶאל־ֶמֵ֖ נ  ֹון בְׂ  :ַעמֵֽ
אֶמר( טו) ֹו ַוי ֵ֣ ה לּ֔ ר כ ֵ֖ ח ָאַמֵ֣ ָתָ֑ ח ִיפְׂ א־ָלַקֶ֤ ל   ל ֵֽ ָרא  ֶרץ ִישְׂ ב ֶאת־ֶאֵ֣ ֶרץ מֹוָאּ֔ ֶאת־ֶאֵ֖ ֵּ֥י וְׂ נ  ֹון בְׂ  :ַעמֵֽ
י( טז) ם ִכֵ֖ ִים ַבֲעלֹוָתֵ֣ ָרָ֑ ֶלְך ִמִמצְׂ ל ַוי ַ֨ ֶ֤ ָרא  ָבר   ִישְׂ ּוף ַבִמדְׂ א ַעד־ַים־סּ֔ ָׁשה ַוָיב ֵ֖ ֵֽ  :ָקד 
ַלֵ֣ח( יז) ל ַוִיׁשְׂ ֵ֣ ָרא  ים׀ ִישְׂ ָאִכֵ֣ ֹום׀ ֶאל־ֶמֶלְך   ַמלְׂ ר ֱאדַ֨ אמ ֜ ָרה־ָנֵ֣א ל  בְׂ ָך ֶאעְׂ ֶצֹ֗ ַארְׂ א בְׂ ל ֶ֤ ֶלְך ָׁשַמע   וְׂ ֹום ֶמֵ֣ ם ֱאדּ֔ ַגַ֨ ֶלְך וְׂ ב ֶאל־ֶמַּ֧ ח מֹוָאֹ֛  ָׁשַלֵ֖

א ל ֵ֣ ה וְׂ ֵֶּׁ֥שב ָאָבָ֑ ל ַוי  ֵ֖ ָרא  ׁש ִישְׂ ֵֽ ָקד   :בְׂ
ֵֶ֣לְך( יח) ר ַוי  ָבֹ֗ ָסב ַבִמדְׂ ֶרץ ַוָי֜ ֶרץ ֱאדֹום   ֶאת־ֶאֶ֤ ֶאת־ֶאֵ֣ ב וְׂ א מֹוָאּ֔ ֶמׁש   ַוָיב ֶ֤ ַרח־ֶׁש  ֶרץ ִמִמזְׂ ֶאֵ֣ ב לְׂ ּון מֹוָאּ֔ ַַֽיֲחנֵ֖ ֶבר ַוֵֽ ֵ֣ ע  ֹון בְׂ נָ֑ אּו  וְׂ  ַארְׂ  ל א־ָב 

ּול בֵ֣ ב ִבגְׂ י מֹוָאּ֔ ֹון ִכֵּ֥ נֵ֖ ּול ַארְׂ בֵּ֥ ב גְׂ  :מֹוָאֵֽ
ח( יט) ַלֶ֤ ל   ַוִיׁשְׂ ָרא  ים ִישְׂ ָאִכּ֔ ֹון ַמלְׂ י ֶאל־ִסיחֵּ֥ ִרֵ֖ ֶלְך־ָהֱאמ  ֶלְך ֶמֵֽ ֹון ֶמֵ֣ בָ֑ אֶמר ֶחׁשְׂ ל לֹו   ַוי ֶ֤ ָרא ּ֔ ָרה־ָנֵּ֥א ִישְׂ בְׂ ָךֵ֖  ַנעְׂ צְׂ ַארְׂ י בְׂ קֹוִמֵֽ  :ַעד־מְׂ
ין( כ) ל א־ֶהֱאִמַ֨ ֹון וְׂ ל   ִסיחֶ֤ ָרא  ר ֶאת־ִישְׂ ֹו ֲעב ֵ֣ ֻבלּ֔ ף ִבגְׂ ֹו ִסיחֹון   ַוֶיֱאס ֶ֤ ּו ֶאת־ָכל־ַעמּ֔ ַַֽיֲחנֵ֖ ָצה ַוֵֽ ָיָ֑הְׂ ֶחם בְׂ ל ִעם־ ַוִיָלֵ֖ ֵֽ ָרא   :ִישְׂ
ן( כא) ִית  ק ַוַ֠ ָוַ֨ ק  ל יְׂ ָרא ֜ ֹון ֱאֹלקי־ִישְׂ ֹו ֶאת־ִסיחַּ֧ ֶאת־ָכל־ַעמֹ֛ ַיֵּ֥ד וְׂ ל בְׂ ֵ֖ ָרא  ּום ִישְׂ ל ַוִייַרׁש   ַוַיכָ֑ ָרא ּ֔ ת ִישְׂ ֶרץ א ֵ֚ י ָכל־ֶאֵ֣ ִרּ֔ ב ָהֱאמ  ֵ֖ ֶרץ יֹוׁש   ָהָאֵּ֥

יא  :ַהִהֵֽ

 

Gimel.  

1. If in Devarim 2:33 a description of how handily the Jews defeated Sichon and his army 

appears, why should they have been afraid of any danger posed by other armies, such as 

that of Og? Shouldn’t they have had confidence in their military ability once they defeated a 

powerful enemy?  

Although Yaakov had not as yet been engaged in a military conflict prior to his meeting with 

Eisav, HaShem had Promised him during the revelation at the beginning of Parashat 

VaYetzeh: (Beraishit 28:15) “And, behold, I Am with thee, and will Keep thee whithersoever 

thou goest, and will Bring thee back into this land; for I will not Leave thee, until I have Done 

that which I have Spoken to thee of.” This should have been sufficient to inspire confidence 

within him that Eisav, no matter how much he hates Yaakov, will not be able to harm him. 

2. One might have wondered why was there a need on God’s Part to Reassure Moshe not to 

be afraid of Og. Initially, HaShem Said to Moshe that Og’s land would be off-limits to the 

Jews: 

ֶּ֥ ( יז) י ְיֹקָוָ֖ק רַוְיַדב  ַלֶּ֥ ר א  אֹמִּֽ  :ל 
ה( יח) ר ַאָתָ֨ ֶּ֥ ֹום ֹעב  ּול ַהיֶׁ֛ ב ֶאת־ְגבֶּ֥ ר מֹוָאָ֖  :ֶאת־ָעִּֽ
ֶּ֣י ֚מּול ְוָקַרְבָתִ֗ ( יט) ם ַע֔מֹון ְבנ  ָ֖ ְתָגֶּ֣ר ַאל־ְתֻצר  ם ְוַאל־תִּ י ָבָ֑ ֶּ֣ ן כִּ ת  א־ֶאִּ֠ ִֹּֽ ֶרץ ל ֶאָ֨ ֹון מ  י־ַעמַּ֤ ה ְלָךָּ֙  ְבנ  י ְיֻרָש֔ ֶּ֥ י־ כִּ ְבנ  ֹוט לִּ  לָ֖

יהָ  ֶּ֥ ה ְנַתתִּ  :ְיֻרָשִּֽ
ים( כ) ֶּ֥ ֶרץ־ְרָפאִּ ב ֶאִּֽ ָ֖ ָחש  וא ת  ָ֑ ים ַאף־הִּ ַּ֤ ים ָיְִּֽשבּו־ָבּהָּ֙  ְרָפאִּ ים ְלָפנִּ֔ ַעֹמנִּ֔ ּו ְוָהִּֽ ְקְראֶּ֥ ם יִּ ים ָלֶהָ֖ ִּֽ  :ַזְמֻזמִּ
ם( כא) ֹול ַעֶּ֣ ב ָגדֶּ֥ ם ְוַרֶׁ֛ ים ָוָרָ֖ ָ֑ ם ָכֲעָנקִּ ַּ֤ יד  ם ְיֹקָוקָּ֙  ַוַיְשמִּ יֶה֔ ְפנ  ם מִּ יָרֻשָ֖ ּו ַויִּ ם ַוי ְשבֶּ֥  :ַתְחָתִּֽ
ר( כב) ֶּ֣י ָעָשהָּ֙  ַכֲאֶשַּ֤ ְבנ  ו לִּ ָש֔ ים ע  ָ֖ יר ַהֹיְשבִּ ָ֑ עִּ ר ְבש  יד ֲאֶשָ֨ ַּ֤ ְשמִּ יָּ֙  הִּ ם ֶאת־ַהֹחרִּ יֶה֔ ְפנ  יָרֻשםָּ֙  מִּ ִּֽ ּו ַויִּ ְשבֶּ֣ ם ַוי  ד ַתְחָת֔  ַעָ֖

ֹום ה ַהיֶּ֥  :ַהֶזִּֽ
ים( כג) ֶׁ֛ ַעּוִּ ים ְוָהִּֽ ֶּ֥ ים ַהֹיְשבִּ ָ֖ רִּ ה ַבֲחצ  יםָּ֙ כַ  ַעד־ַעָזָ֑ ים ְפֹתרִּ ֶּ֣ ר ַהֹיְצאִּ ַכְפֹת֔ ם מִּ יֻדָ֖ ְשמִּ ּו הִּ ְשבֶּ֥ ם ַוי   :ַתְחָתִּֽ

However, instead of Og laying back and letting the Jews pass by, he came out to wage battle 

with them:  

ֶֶּ֣פן( א) ַעל ַונ  ֶרְך ַוַנ֔ ן ֶדָ֖ א ַהָבָשָ֑ ֶּ֣ צ  ן עֹוג   ַוי  ֶלְך־ַהָבָשָ֨ נּו ֶמִּֽ ְקָראת ֵּ֜ ּוא לִּ ֹו ה  ה ְוָכל־ַעמֶׁ֛ ְלָחָמָ֖ י ַלמִּ עִּ  :ֶאְדֶרִּֽ
אֶמר( ב) ָֹ֨ ַליָּ֙  ְיֹקָוַּ֤ק ַוי א א  יָרֶּ֣ י ֹא֔תֹו ַאל־תִּ ֶּ֣ י ְבָיְדָךֹ֞  כִּ תִּ ֹו ָנַת  ֹו ֹאתֶׁ֛ ֹו ְוֶאת־ָכל־ַעמָ֖ יתָ  ְוֶאת־ַאְרצָ֑ ֶּ֣ ר ֔לֹו ְוָעשִּ יתָ  ַכֲאֶשֶּ֣  ָעשִִּ֗

יֹחןָּ֙  ֶלְך ְלסִּ יָהִּֽ  ֶמֶּ֣ ֔ ר ֱאֹמרִּ ב ֲאֶשֶּ֥ ָ֖ ֹון יֹוש   :ְבֶחְשבִּֽ
ן  ( ג) ת  ק ַויִּ נּו ינּוקֱאֹל ְיֹקָוָ֨ ֹוג ַגֶׁ֛ם ְבָיד ִ֗ ן ֶאת־עֶּ֥ ֶלְך־ַהָבָשָ֖ ֹו ֶמִּֽ הּו ְוֶאת־ָכל־ַעמָ֑ י ַוַנכ ֶ֕ ֶּ֥ ְלתִּ ֹו ַעד־בִּ יר־לָ֖ ִּֽ ְשאִּ יד הִּ ִּֽ  :ָשרִּ
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ד( ד) ְלֹכַּ֤ ת ֶאת־ָכל־ָעָריוָּ֙  ַונִּ ֶּ֣ וא ָבע  א ַההִּ֔ ַֹּ֤ ְיָתהָּ֙  ל ה ָהִּֽ ְרָי֔ ר קִּ ְחנּו ֲאֶשֶּ֥ ם לֹא־ָלַקָ֖ ָתָ֑ אִּ ִּֽ ים מ  ֶּ֥ שִּ ירָּ֙  שִּ ֶבל עִּ ב ָכל־ֶחֶּ֣  ַאְרֹג֔

ֶכת ֹוג ַמְמֶלֶּ֥ ן עָ֖  :ַבָבָשִּֽ
ֶלה( ה) ים ָכל־א ֵּ֜ ת ָערִּ  ה ְבֻצֹרֶׁ֛ ה חֹוָמֶּ֥ ם ְגֹבָהָ֖ יִּ יחַ  ְדָלַתֶּ֣ ָ֑ ד ּוְברִּ י ְלַבֶׁ֛ ֶּ֥ ָער  י מ  ָ֖ ה ַהְפָרזִּ ֶּ֥ ד ַהְרב   :ְמֹאִּֽ
ם( ו) ֶּ֣ ם ַוַנֲחר  ר אֹוָת֔ ינּו ַכֲאֶשֶּ֣ ן ָעשִּ֔ יֹחָ֖ ֶלְך ְלסִּ ֹון ֶמֶּ֣ םָּ֙  ֶחְשבָ֑ יר ַהֲחר  ֶּ֣ ם ָכל־עִּ ים ְמתִּ֔ ָ֖ ף ַהָנשִּ  :ְוַהָטִּֽ
ה( ז) ָמֶׁ֛ ל ְוָכל־ַהְבה  ים ּוְשַלֶּ֥ ָ֖ ֹונּו ֶהָערִּ נּו ַבזֶּ֥  :ָלִּֽ
ח( ח) ַקֹ֞ ת ַונִּ ַּ֤ ואָּ֙  ָבע  ֶרץ ַההִּ ד ֶאת־ָהָא֔ ַיִ֗ יָּ֙  מִּ י ְשנ  ֶּ֣ יָהאֱ  ַמְלכ  ֔ ר ֹמרִּ ֶבר ֲאֶשָ֖ ֶּ֣ ן ְבע  ָ֑ ַנֶַּ֥חל ַהַיְרד  ן מִּ ר ַאְרֹנָ֖ ֹון ַעד־ַהֶּ֥  :ֶחְרמִּֽ
ים( ט) ֶׁ֛ יֹדנִּ ּו צִּ ְקְראֶּ֥ ֹון יִּ ן ְלֶחְרמָ֖ ְרֹיָ֑ י שִּ ֔ ֱאֹמרִּ ֹו ְוָהֶּ֣ ְקְראּו־לָ֖ יר יִּ ִּֽ  :ְשנִּ
ל׀( י) י ֹכֶּ֣ ֶּ֣ ר ָער  יֹשִ֗ ְלָעדָּ֙  ַהמִּ ן ְוָכל־ַהגִּ י ַעד־ַסְלָכָ֖ה ְוָכל־ַהָבָש֔ עִּ י ְוֶאְדֶרָ֑ ֶׁ֛ ֶכת ָער  ֹוג ַמְמֶלֶּ֥ ן עָ֖  :ַבָבָשִּֽ
י( יא) ֶּ֣ ֹוג כִּ ֶלְך ַרק־עֹ֞ ן ֶמֶּ֣ ְשַאר   ַהָבָשִ֗ ֶיֶֶּ֣תר נִּ ים   מִּ ַּ֤ה ָהְרָפאִּ נ  ֶרש ַעְרשֹוָּ֙  הִּ ל ֶעֶּ֣ ה ַבְרֶז֔ וא ֲהֹלֶּ֣ ת הִּ֔ ֶּ֣י ְבַרַבָ֖ ֹון ְבנ   ַעמָ֑

ַשע ֹות ת   ּה ַאמֶּ֣ ע ָאְרָכִ֗ ֹות ְוַאְרַבֶּ֥ ּה ַאמֶׁ֛ יש ָרְחָבָ֖ ִּֽ  :ְבַאַמת־אִּ
ֶרץ( יב) את ְוֶאת־ָהָא  ֶֹׁ֛ ְשנּו ַהז ת ָיַרָ֖ ֶּ֣ וא ָבע  ָ֑ ר ַההִּ ֲעֹרע ֹ֞ ן ֲאֶשר־ַעל־ַנֶַּ֣חל מ  י ַאְרֹנִ֗ ַּ֤ ְלָעדָּ֙  ַוֲחצִּ ר־ַהגִּ יו ַהִּֽ י ְוָעָר֔ תִּ  ָנַתֶ֕

י ָ֖ נִּ אּוב  י ָלרִּֽ ִּֽ  :ְוַלָגדִּ
ֶתר( יג) ד ְוֶיָ֨ ְלָעַּ֤ ֶכת ְוָכל־ַהָבָשןָּ֙  ַהגִּ י ֔עֹוג ַמְמֶלֶּ֣ תִּ י ָנַתֶ֕ ָ֖ ֶבט ַלֲחצִּ ֶּ֣ ה ש  ְמַנֶשָ֑ ל ַהִּֽ ֶבל ֹכֶּ֣ ַאְרֹגבָּ֙  ֶחַּ֤ ן ָהִּֽ ּוא ְלָכל־ַהָבָש֔  ַההֶּ֥

א ָ֖ ָקר  ֶרץ יִּ ים ֶאֶּ֥ ִּֽ  :ְרָפאִּ

With respect to Sichon, the Tora states that HaShem “Made” him attack the Jews and 

ultimately lose the war as well as his land; the Tora does not mention, however, that 

HaShem Manipulated Og into attacking, although if His ultimate Intention was to Give the 

lands of these two kings to the Jews, there is no reason to assume that He was not Involved 

in even Og’s deciding to attack.  

3. BaMidbar Rabba: Moshe’s fear stemmed from the concern that the Jewish people had 

behaved badly during the war with Sichon (e.g., parallel to what Achan did) or the Jews had 

transgressed some other sin.  

RaMBaN: Moshe was afraid that since God had Given the instruction not to attack Amon, 

the Jews would ignore the warning and engage him militarily anyway.  

Abrabanel: Og was bent upon avenging what had been done to Sichon and this was the 

cause for Moshe’s concern.  

 a person should never divest himself of fear and trepidation (regardless of—אין פורקין ביראה .4

the assurances that he may have received from HaShem regarding how nothing would 

happen to him.) 

 Although in Devarim 2, v. 25 precedes the --לא היתה בדעתו של משה להוריש עתה לישראל .5

sending of messengers to Sichon,  

ּומּו( כד) ּו קֶּ֣ ְברּו   ְסעִ֗ ה ַאְרֹנן   ֶאת־ַנֶַּ֣חל ְועִּ ֶּ֣ י ְרא  תִּ ָיְדָך ָנַתֶּ֣ ן ְבִּ֠ יֹחָ֨ ֹון ֶאת־סִּ ֶלְך־ֶחְשב  י ֶמִּֽ ֶׁ֛ ֱאֹמרִּ ֹו ָהִּֽ ל ְוֶאת־ַאְרצָ֖ ֶּ֣ ש ָהח   ָרָ֑

ְתָגֶּ֥ר ֹו ְוהִּ ה בָ֖ ְלָחָמִּֽ  :מִּ
ֹום( כה) ה ַהיֶּ֣ לָּ֙  ַהֶזִ֗ ת ָאח  ַּ֤ ְתָך֔  ַפְחְדָךָּ֙  ת  ְרָאֶּ֣ יָּ֙  ְויִּ ים ַעל־ְפנ  ַעמִּ֔ ַחת ָהִּֽ ם ַתָ֖ יִּ ר ָכל־ַהָשָמָ֑ ְשְמעּוןָּ֙  ֲאֶשַּ֤ ְמֲעָך֔  יִּ ּו שִּ  ְוָרְגזֶּ֥

ּו יָך ְוָחלָ֖ ָפֶנִּֽ  :מִּ
ח( כו) יםָּ֙  ָוֶאְשַלַּ֤ ר ַמְלָאכִּ ְדַבֶּ֣ מִּ ֔מֹות מִּ ֹון ְקד  יחָ֖ ֶלְך ֶאל־סִּ ֹון ֶמֶּ֣ י ֶחְשבָ֑ ֶּ֥ ְבר  ֹום דִּ ר ָשלָ֖ אֹמִּֽ  :ל 
ה( כז) ָך ֶאְעְבָרֶּ֣ ֶרְך ְבַאְרֶצ֔ ֶרְך ַבֶדֶּ֥ ְך ַבֶדָ֖ ָ֑ ל  א א  ֶֹּ֥ ּור ל ין ָאסָ֖ ֶּ֥ אול ָימִּ ִֹּֽ  :ּוְשמ
ֶכל( כח) ֶסף ֹאֶּ֣ יָּ֙  ַבֶכַּ֤ נִּ ָּ֙ ר  י ַתְשבִּ ְלתִּ ם ְוָאַכ֔ יִּ ֶסף ּוַמֶׁ֛ י ַבֶכֶּ֥ ָ֖ ֶתן־לִּ י תִּ יתִּ ָ֑ ק ְוָשתִּ ה ַרָ֖ י ֶאְעְבָרֶּ֥  :ְבַרְגָלִּֽ
ר( כט) י ַכֲאֶשָ֨ שּו־לִֵּּ֜ ֶּ֣י ָעִּֽ ו ְבנ  ָשִ֗ יםָּ֙  ע  ְשבִּ יר ַהֹיִּֽ עִּ֔ ים ְבש  ֹוָאבִּ֔ ים ְוַהמֶּ֣ ָ֖ ר ַהֹיְשבִּ ַּ֤דע ְבָעָ֑ ֱעֹברָּ֙  ַ ר־ֶאִּֽ ן ֲאֶשִּֽ  ֶאת־ַהַיְרד ֔

ֶרץֶאל ן ֱאֹלקינּו ֲאֶשר־ְיֹקָוֶּ֥ק ָהָאֶ֕ ֶּ֥ נּו ֹנת   :ָלִּֽ
א( ל) ֶֹּ֣ ה ְול יֹחןָּ֙  ָאָבִ֗ ֶלְך סִּ נּו ֶחְש֔בֹון ֶמֶּ֣ ָ֖ ר  ֹו ַהֲעבִּ ְקָשה   בָ֑ י־הִּ ִּֽ ק כִּ ֹו ֱאֹלקָך ְיֹקָוָ֨ ץָּ֙  ֶאת־רּוחִ֗ מ  ַען ֶאת־ְלָב֔בֹו ְואִּ ֹו ְלַמֶׁ֛ תֶּ֥  תִּ

ֹום ְבָיְדָךָ֖  ה ַכיֶּ֥  ס   : ַהֶזִּֽ
suggesting that Moshe was aware of what was going to happen in the sense that there 

would in fact be a war with Sichon and his lands would be taken over by the Jews, in 

BaMidbar 21:21-2 Moshe sees the overall result only after the war is completed. Even then, 
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HaShem never Spells out for him that this constitutes the beginning of the inheriting of the 

land of Israel by the Jews: 

  כא פרק במדבר
ח( כא) ְשַלַּ֤ לָּ֙  ַויִּ ְשָרא  ים יִּ ן ַמְלָאכִּ֔ יֹחֶּ֥ ֶלְך ֶאל־סִּ י ֶמִּֽ ָ֖ ר ָהֱאֹמרִּ אֹמִּֽ  :ל 
ה( כב) ָך ֶאְעְבָרֶּ֣ א ְבַאְרֶצִ֗ ַֹּ֤ ה ֶטהָּ֙ נִּ  ל ֶרם ְבָשֶדֶּ֣ א ּוְבֶכ֔ ֶֹּ֥ ה ל ְשֶתָ֖ י נִּ ֶּ֣ ר מ  ָ֑ ֶרְך ְבא  ֶלְךָּ֙  ְבֶדַּ֤ ְך ַהֶמָּ֙ ד נ ל ֔ ר ַעֶּ֥ ר־ַנֲעֹבָ֖ ָך ֲאֶשִּֽ  :ְגֻבֶלִּֽ
ן( כג) ן ְולֹא־ָנַתָ֨ יֹחֶּ֣ ל   סִּ ְשָרא  ר ֶאת־יִּ ְגֻבלֹו   ֲעֹבֶּ֣ ף בִּ ן ַוֶיֱאֹסָ֨ יֹחֵּ֜ ֹו סִּ א ֶאת־ָכל־ַעמִ֗ צ ֹ֞ את ַוי  ְקַרַּ֤ לָּ֙  לִּ ְשָרא  ָרה יִּ ְדָב֔ א ַהמִּ ָֹ֖  ַוָיב

ֶחם ָיְָ֑הָצה ָלָ֖ ל ַויִּ ִּֽ ְשָרא   :ְביִּ
ֶּ֥הּו( כד) ל ַוַיכ  ָ֖ ְשָרא  ֶרב יִּ י־ָחָ֑ ש ְלפִּ יַרָ֨ ֹו ַויִּ ן ֶאת־ַאְרצֵּ֜ ַאְרֹנִ֗ ִּֽ ֶּ֣י ַעד־ַיֹבקָּ֙  מ  י ַע֔מֹון ַעד־ְבנ  ֶּ֣ ז כִּ ּול ַע֔ ֶּ֥י ְגבָ֖ ֹון ְבנ   :ַעמִּֽ
ַקחָּ֙ ( כה) ל ַויִּ ְשָרא ֔ ת יִּ ֶּ֥ יםָכל־ֶהעָ  א  ָ֖ ֶלה רִּ ָ֑ ֶַּ֤שב ָהא  לָּ֙  ַוי  ְשָרא  י יִּ ֶּ֣ י ְבָכל־ָער  ֔ ֱאֹמרִּ ֹון ָהִּֽ יהָ  ְבֶחְשבָ֖  :ּוְבָכל־ְבֹנֶתִּֽ
י( כו) ֶּ֣ יר ֶחְש֔בֹון כִּ ן עִִּ֗ יֹחֶׁ֛ ֶלְך סִּ י ֶמֶּ֥ ָ֖ וא ָהֱאֹמרִּ ָ֑ ּוא הִּ ם ְוהֶּ֣ ְלַחִ֗ ֶלְך נִּ א֔שֹון מֹוָאבָּ֙  ְבֶמַּ֤ רִּ ח ָהִּֽ ַק  ֹו ַויִּ ֹו ֶאת־ָכל־ַאְרצֶׁ֛ ָידָ֖ ַעד־ מִּ

ן  :ַאְרֹנִּֽ
ן( כז) ֶׁ֛ ּו ַעל־כ  ים יֹאְמרֶּ֥ ָ֖ אּו ַהֹמְשלִּ ֹון ֹבֶּ֣ ָבֶנֶּ֥ה ֶחְשבָ֑ ָ֑ן תִּ ָ֖ כֹונ  יר ְותִּ ֶּ֥ ֹון עִּ יחִּֽ  :סִּ
שָּ֙ ( כח) י־א  ה כִּ ְצָאֶּ֣ ֶחְש֔בֹון ָיִּֽ ִּֽ ה מ  ְרַיֶּ֣ת ֶלָהָבָ֖ קִּ ן מִּ יֹחָ֑ ְכָלהָּ֙  סִּ ר ָאִּֽ ב ָעֶּ֣ י מֹוָא֔ ָ֖ ֹות ַבֲעל  ן ָבמֶּ֥  :ַאְרֹנִּֽ
ְדתָ  במֹואָ֔  אֹוי־ְלָךֶּ֣ ( כט) ֹוש ָאַבָ֖ ן ַעם־ְכמָ֑ ו ָנַתָ֨ םָּ֙  ָבָניַּ֤ יטִּ יו ְפל  ית ּוְבֹנָתֶּ֣ ֶלְך ַבְשבִּ֔ י ְלֶמֶּ֥ ָ֖ ֹון ֱאֹמרִּ יחִּֽ  :סִּ
ם( ל) יָרֶׁ֛ ד ַונִּ ֹון ָאַבֶּ֥ ן ֶחְשבָ֖ יֹבָ֑ ים ַעד־דִּ ֶּ֣ ַפח ַוַנשִּ ר ַעד־ֹנ֔ א ֲאֶשָ֖ יְדָבִּֽ ִּֽ  :ַעד־מ 
ֶשבָּ֙ ( לא) ל ַוי ָּ֙ ְשָרא ֔ ֶרץ יִּ י ְבֶאָ֖ ִּֽ  :ָהֱאֹמרִּ

Therefore RaMBaN explains that in BaMidbar, Moshe was unaware of the fact that this was 

the beginning of the conquest of the land.  

If Moshe was to die on the far side of the Jordan River, to be involved in the distribution of 

the land of Israel that the Jews were to inherit would confuse the issue, and would lead him 

to conclude that perhaps the Divine Decree against his entering the land had been 

rescinded. By allowing Moshe to be involved in this distribution reinforces the idea that 

Reuven and Gad were disconnecting themselves from the rest of the people. In case there 

was any doubt, this land clearly had to be devoid of the holiness of the land, if Moshe was 

allowed to oversee the distribution. 

Daled.  

1.   

  יד פרק בראשית
יט ַוָיבֹאָּ֙ ( יג) ָ֖ד ַהָפלִּ֔ ם ַוַיג  י ְלַאְבָרֶּ֣ ָ֑ ְברִּ ן ְוהּוא   ָהעִּ י ֹשכ ָ֨ ֹלנ ֵּ֜ ִּֽ א ְבא  ֶּ֣ י ַמְמר  ִ֗ י ָהֱאֹמרִּ ַּ֤ י ֶאְשֹכלָּ֙  ֲאחִּ ֶּ֣ ר ַוֲאחִּ ם ָענ ֔ ָ֖ י ְוה  ֶּ֥  ַבֲעל 

ם ית־ַאְבָרִּֽ  :ְברִּ

  יג פסוק יד פרק בראשית י"רש
 ג דברים) שכתוב והוא, המלחמה מן שפלט עוג זה פשוטו לפי[ מדרשו] - הפליט ויבא( יג)

 את כשהכו וחבריו אמרפל הרגוהו שלא נשאר וזהו, הרפאים מיתר נשאר עוג רק כי( יא

 שפלט עוג זה( ח מב) רבה בראשית ומדרש(. כה חקת) תנחומא, קרנים בעשתרות הרפאים

 שיהרג ומתכוין' וגו בארץ היו הנפליםס( ד ו) שנאמר הרפאים מיתר וזהו, המבול מדור

 :שרה את וישא אברהםע

 מ...""ירא 

  ב פרק דברים

ו ְוֶאת־ָהָעם  ( ד) אֹמר   ַצֶּ֣ ם ל  ים ַאֶתֶּ֣ ִ֗ ְברִּ ְגבּולָּ֙  ֹעִּֽ יֶכֶּ֣ם בִּ ו ֲאח  ָש֔ ים ְבנ י־ע  ָ֖ יר ַהֹיְשבִּ ָ֑ עִּ ּו ְבש  יְראֶּ֣ ִּֽ ם ְויִּ ֶכ֔ ם מִּ ְשַמְרֶתָ֖  ְונִּ

ד  :ְמֹאִּֽ

  ז פרקשם 
י( יז) ַּ֤ ְבָך֔  תֹאַמרָּ֙  כִּ ְלָבֶּ֣ ים בִּ ֶׁ֛ ֶּ֥ם ַרבִּ ֶלה ַהגֹויִּ ָ֖ י ָהא  נִּ ֶמָ֑ יָכֶּ֥ה מִּ ל א  ם אּוַכָ֖ יָשִּֽ  :ְלהֹורִּ
א( יח) ֶֹּ֥ א ל יָרָ֖ ם תִּ ֶהָ֑ ר מ  ר ָזֹכֶּ֣ ְזֹכִ֗ ת תִּ ַּ֤ ה יָךקֱאֹל ְיֹקָוֶּ֣ק ֲאֶשר־ָעָשהָּ֙  א  ם ְלַפְרֹעָ֖ יִּ ְצָרִּֽ  :ּוְלָכל־מִּ

  כ פרק דברים
א( )א צ ָ֨ י־ת  ִּֽ ה כִּ ְלָחָמֵּ֜ ָך ַלמִּ יתָ  ַעל־ֹאְיֶבִ֗ ָראִֵּּ֜ ּוס ְוִּֽ ֶכבָּ֙  סַּ֤ ם ָוֶרָּ֙ ב ַע֚ ְמָך֔  ַרֶּ֣ א מִּ ֶֹּ֥ א ל יָרָ֖ ם תִּ ֶהָ֑ י־ְיֹקָוַּ֤ק מ  ִּֽ ְך ֱאֹלקיָךָּ֙  כִּ ָמ֔  עִּ

ַעְלָךָ֖  ֶרץ ַהַמִּֽ ֶאֶּ֥ ם מ  יִּ ְצָרִּֽ  :מִּ
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  א פרק א מלכים
הּו( נ) ָי֔ נִּ א ַוֲאֹדֶּ֣ ָ֖ ֶּ֣י ָיר  ְפנ  ה מִּ ֶלְך ַוָיֶָָּ֣֑קם ְשֹלֹמָ֑ ָ֖ק ַוי ֔ ַָ֑יֲחז  ֹות ַוִּֽ חַ  ְבַקְרנֶּ֥ ִּֽ ְזב   :ַהמִּ

   Fear of what the one who is feared might do to the one who is afraid. 

 

 "ירא את"

  ו פרק דברים
א ֱאֹלקיָך ־ְיֹקָו קֶאת( יג) יָרָ֖ ֹו תִּ ד ְוֹאתֶּ֣ ֹו ַתֲעֹבָ֑ ְשמָ֖ עַ  ּובִּ ִּֽ ָשב   :תִּ

  ד פרק דברים
ֹום( י) ר יִ֗ ְדתָ  ֲאֶשָ֨ י ָעַמֵּ֜ ְפנ ָ֨ ב   ֱאֹלקיָך   ְיֹקָוֶּ֣ק לִּ ר ְבֹחר  ק ֶבֱאֹמָ֨ י ְיֹקָוֵּ֜ ַלִ֗ יָּ֙ ַהְקהֶ  א  ם ל־לִּ ם ֶאת־ָהָע֔ ָ֖ ע  י ֶאת־ ְוַאְשמִּ ר ְדָבָרָ֑ ּון ֲאֶשָ֨ ְלְמדֵּ֜  יִּ

ה ְרָאֶּ֣ י ְליִּ יםָּ֙  ֹאתִִּ֗ ר ָכל־ַהָימִּ ם ֲאֶשָ֨ ַּ֤ יםָּ֙  ה  ה ַחיִּ ֲאָדָמ֔ ם ַעל־ָהֶּ֣ יֶהָ֖ ּון ְוֶאת־ְבנ  דִּֽ  :ְיַלמ 

  יט פרק ויקרא
יש( ג) ֶּ֣ ֹו אִּ מַּ֤ יוָּ֙  אִּ אּו ְוָאבִּ יָר֔ י תִּ רּו ְוֶאת־ַשְבֹתַתָ֖ ְשֹמָ֑ י תִּ ָ֖ ם ְיֹקָוֶּ֥ק ֲאנִּ  :ֱאֹלקיֶכִּֽ

  י פרק דברים
ל ְוַעָתהָּ֙ ( יב) ְשָרא ֔ ה יִּ ל ֱאֹלקיָך ְיֹקָוֶּ֣ק ָמ֚ ָ֖ ְך ֹשא  ָמָ֑ עִּ י מ  ֶּ֣ ם־ כִּ ְרָאהאִּ יִּ ק ְלִּ֠ ֶכת ֱאֹלקיָך ֶאת־ְיֹקָוָ֨ ה ְבָכל־ְדָרָכיוָּ֙  ָלֶלַּ֤ ֲעֹבדָּ֙  ֹא֔תֹו ּוְלַאֲהָבֶּ֣  ְוַלִּֽ

ָך ְבָכל־ְלָבְבָךָ֖  ֱאֹלקיָך ֶאת־ְיֹקָוֶּ֣ק  :ּוְבָכל־ַנְפֶשִּֽ

  יח פרק א מלכים
א( ג) ְקָרֶּ֣ ב ַויִּ ר ֶאל־ֹעַבְדָיָ֖הּו ַאְחָא֔ ת ֲאֶשֶּ֣ יִּ הּו ַעל־ַהָבָ֑ א ָהָיֶּ֥ה ְוֹעַבְדָיִ֗ ֶׁ֛ ד ֶאת־ְיֹקָוָ֖ק ָיר   :ְמֹאִּֽ

  קיב פרק תהלים
ְללּו( א) יש קּה׀ ַהֶּ֥ י־אִִּ֭ א ַאְשר  ֶּ֣ יו ֶאת־ְיֹקָוָ֑ק ָיר  ְצֹוָתִ֗ מִּ ץ ְבְּ֝ ֶּ֥ ד ָחפ   :ְמֹאִּֽ

  Fear of the essence of the object, rather than what He might or might not do to the one  

  who is afraid. 

2. Since God is the One Who is in control of the situation, Moshe does not have to fear what 

Og might do to the Jewish people. It is only a matter of what HaShem will Allow him to do.  

 

 

 

 


