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(Con’t. of Alon HaDeracha: 

 ':בראשית פרק ט"ו פסוק א ,רש"יועיין 

דואג ואומר שמא קבלתי שכר על כל צדקותי לכך אמר לו המקום אל  'אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים והי...

תירא אברם אנכי מגן לך מן העונש שלא תענש על כל אותן נפשות שהרגת ומה שאתה דואג על קבול שכרך שכרך 

  .הרבה מאד

 .(לך לך תש"טתר פרוטרוט גיליון ובי)

 :בראשית פרק כ"ו פסוק כ"ד ,רמב"ןועיין 

גם רועי גרר רבו עמו, היה מתירא פן יאספו עליו ויכוהו ד"ה אל תירא: בעבור שהבריחו אבימלך מעליו מקנאתם בו ו

הוא וביתו, והבטיחו הקב"ה שלא יירא מהם ויברך אותו. ואז נתן בלבם שהלך לפניו המלך בכבוד גדול יותר מאשר 

 .עשה לאביו, כי בא עם פיכול שר צבאו, ועוד הוסיף להביא עמו רבים רעיו

 ':בראשית פרק מ"ו פסוק ג ,רש"יועיין 

  .ד"ה אל תירא: לפי שהיה מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לארץ

 ':אשית פרק מ"ו פסוק גבר ,ספורנו

ד"ה אל תירא: ...כי לגוי גדול אשימך שם, כי אמנם אם היו בניך יושבים פה היו מתחתנים בכנענים ומתערבים עמהם, 

אבל במצרים לא יקרה זה כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם כאמרם רז"ל: ויהי שם לגוי מלמד שהיו 

  .מצויינים שם

 '.ויגש תשי"ז שאלה גועיין גיליון 

ואולי יש בכל המקומות הללו רמז לכך, שאף אם אין הצדיק והנביא מגלה יראתו לעין כל ואף כובשה ומטמינה בחובו, 

 ."ה' "אל תירא תעלומה לאור ואף במקום שלא נאמר "וירא" באה תגובת "הנה מוציא "היודע יצר כל היצורים

סיני ובא בתוך הענן -אך במקומנו גדולה התמיהה על יראתו של משה כפלים. לא רק השאלה "אפשר מי שעלה על הר

ולמד תורה מפי הגבורה יהא עליו מוראו של בשר ודם?" אלא גם שאלה נוספת לפנינו. הנה לפנינו שני מקרים בזה 

 :אחר זה ויש להשוות ביניהם

 :בעוג נאמר :נאמר בסיחון

 ' פרק ב

 פסוק ל"א

ֹּאֶמר"  ה' ֵאַלי ַוי

ן   ...ְרֵאה ַהִחֹּלִתי ֵתת ְלָפֶניָך ֶאת ִסיחֹּ

 "ָהֵחל ָרׁש ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרצֹו
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 פסוק ל"ב

ן ִלְקָראֵתנּו הּוא ְוָכל"  ַעּמֹו ַוֵיֵצא ִסיחֹּ

 "ַלִּמְלָחָמה ָיְהָצה

 ' פרק ג

 'פסוק א

 ַוֵיֵצא עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָׁשן ִלְקָראֵתנּו "

 "הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי

 פסוק ל"ג

 "ה'... ְלָפֵנינּו ַוִיְתֵנהּו"

  

 'פסוק ב

ֹּאֶמר"  ה' ֵאַלי ַוי

תֹו  ַאל ִתיָרא אֹּ

תֹו ְוֶאת ָכל ַעּמֹו  "ִכי ְבָיְדָך ָנַתִתי אֹּ

ההבדל בולט אחרי שישוו התלמידים בין שני המקומות תתבלט התמיהה.ואיך יתכן שדוקא אחרי הנצחון המזהיר על 

 ( ' .1,2דולשאלה  3ג' לשאלות  תתקפנו היראה? ומעתה יש לפנות השניהסיחון, דוקא בקרוב הסכנה בפעם 

 דברים פרק ב
יר יָ  ָ֖ י ַוָנֶָּ֥סב ֶאת־ַהר־ֵשעִּ ר ְיֹקָוָ֖ק ֵאָלָ֑ ֶבֶּ֥ ר דִּ ֶרְך ַים־֔סּוף ַכֲאֶשֶׁ֛ ָרהָּ֙ ֶדֶּ֣ ְדָבָּ֙ ע ַהמִּ ַסַּ֤ ֶפן ַונִּ ים: ס)א( ַוֵנֵּ֜ ִּֽ ים ַרבִּ ֶּ֥  מִּ

ר: י ֵלאֹמִּֽ אֶמר ְיֹקָוָ֖ק ֵאַלֶּ֥ ֶֹּ֥  )ב( ַוי
ר  ב ֶאת־ָהָהֶּ֣ ם ֹסָ֖ ָנה:)ג( ַרב־ָלֶכֶ֕ ּו ָלֶכָ֖ם ָצֹפִּֽ ה ְפנֶּ֥  ַהֶזָ֑

ּו מִּ  יְראֶּ֣ ִּֽ יר ְויִּ ָ֑ ים ְבֵשעִּ ָ֖ ו ַהֹיְשבִּ ְגבּולָּ֙ ֲאֵחיֶכֶּ֣ם ְבֵני־ֵעָש֔ ים בִּ ִ֗ ְברִּ ם ֹעִּֽ ו ֵלאֹמ֒ר ַאֶתֶּ֣ ד:)ד( ְוֶאת־ָהָע֘ם ַצֶּ֣ ם ְמֹאִּֽ ְשַמְרֶתָ֖ ם ְונִּ  ֶכ֔
ם ַעָ֖  ַאְרָצ֔ ן ָלֶכםָּ֙ ֵמִּֽ א־ֶאֵתַּ֤ ִֹּֽ י ל ם כִִּּ֠ ּו ָב֔ ְתָגרֶּ֣ יר:)ה( ַאל־תִּ ִּֽ ר ֵשעִּ י ֶאת־ַהֶּ֥ תִּ ו ָנַתָ֖ ה ְלֵעָש֔ י־ְיֻרָשֶּ֣ ִּֽ ֶגל כִּ ְך ַכף־ָרָ֑ ְדַרֶּ֣  ד מִּ

ם: יֶתִּֽ ֶסף ּוְשתִּ ם ַבֶכָ֖ ָתֶׁ֛ ְכ֧רּו ֵמאִּ ם תִּ יִּ ם ְוַגם־ַמֵּ֜ ֶסף ַוֲאַכְלֶתָ֑ ם ַבֶכָ֖ ָתֶׁ֛ אִּ ְשְב֧רּו ֵמִּֽ ֶכל תִּ  )ו( ֹאֶּ֣
ק ֱאֹל ֩י ְיֹקָוָ֨ ַרְכָךִ֗ ְבֹכלָּ֙ ַמֲעֵשֶּ֣ קי)ז( כִּ ה ֶזֶּ֣ה׀ ַאְר ָך ֵבִּֽ ל ַהֶזָ֑ ר ַהָגֹדָ֖ ְדָבֶּ֥ ע ֶלְכְתָ֔ך ֶאת־ַהמִּ ָך ָיַדֶּ֣ ה ְיֹקָוַּ֤ק ֱאֹלה ָיֶד֔ ים ָשָנִ֗ ֶּ֣ א קָבעִּ ֶֹּ֥ ְך ל ָמ֔ יָךָּ֙ עִּ

ר: ְרָת ָדָבִּֽ  ָחַסָ֖
ה ֵמֵאיַלָ֖ת ּומֵ  ֲעָרָב֔ ֶרְךָּ֙ ָהִּֽ ֶדָּ֙ יר מִּ יםָּ֙ ְבֵשעִּ֔ ְשבִּ ו ַהֹיִּֽ ינּו ְבֵני־ֵעָשִ֗ ת ַאֵחֶּ֣ ר ֵמֵא֧ ַנֲעֹבֹ֞ ב:)ח( ַוִּֽ ר מֹוָאִּֽ ְדַבֶּ֥ ֶרְך מִּ ר ֶדָ֖ ַנֲעֹב֔ ֶפןָּ֙ ַוִּֽ ן ָגֶָ֑בר ס ַוֵנָּ֙  ֶעְצֹיֶּ֣

ַאְרצֹוָּ֙  ן ְלָךַּ֤ ֵמִּֽ א־ֶאֵתָ֨ ִֹּֽ י ל ה כִִּּ֠ ְלָחָמָ֑ ם מִּ ְתָגֶּ֥ר ָבָ֖ ב ְוַאל־תִּ ַצרָּ֙ ֶאת־מֹוָא֔ י ַאל־ָתָּ֙ ק ֵאַלִ֗ אֶמר ְיֹקָוֵּ֜ ָֹ֨ י ֶאת־)ט( ַוי תִּ ְבֵני־֔לֹוט ָנַתֶּ֥ י לִּ ֶּ֣ ה כִּ  ְיֻרָש֔
ר ְיֻרָשִּֽ   ה:ָעָ֖

ים: ִּֽ ם ָכֲעָנקִּ ב ָוָרָ֖ ֹול ְוַרֶׁ֛ ם ָגדֶּ֥ ּה ַעֶּ֣ ים ָיְֶּ֣שבּו ָבָ֑ ָ֖ ים ְלָפנִּ ֶּ֥  )י( ָהֵאמִּ
ים: ִּֽ ם ֵאמִּ ּו ָלֶהָ֖ ְקְראֶּ֥ ים יִּ ָאבִּ֔ ים ְוַהֹמֶּ֣ ָ֑ ם ָכֲעָנקִּ ּו ַאף־ֵהָ֖ ים ֵיָחְשבֶּ֥ ֶׁ֛  )יא( ְרָפאִּ

ּום  יָרשִ֗ ִּֽ ו יִּ י ֵעָשֶּ֣ י֒ם ּוְבֵנ֧ י֘ם ְלָפנִּ ּו ַהֹחרִּ יר ָיְשבֶּ֣ ֶרץָּ֙ )יב( ּוְבֵשעִֹּ֞ ל ְלֶאָּ֙ ְשָרֵאִ֗ ה יִּ ר ָעָשֶּ֣ ם ַכֲאֶש֧ ּו ַתְחָתָ֑ ם ַוֵיְשבָ֖ ְפֵניֶה֔ ידּוםָּ֙ מִּ ַוַיְשמִּ
ם: ן ְיֹקָוָ֖ק ָלֶהִּֽ  ְיֻרָש֔תֹו ֲאֶשר־ָנַתֶּ֥

ֶָ֑רד: ר ֶאת־ַנֶַּ֥חל ָזִּֽ ַנֲעֹבָ֖ ֶָ֑רד ַוִּֽ ּו ָלֶכָ֖ם ֶאת־ַנֶַּ֣חל ָזָ֑ ְברֶּ֥ מּו ְועִּ ה ֻקֶׁ֛  )יג( ַעָתִ֗
ים ֲאֶשר־ָהַלֶּ֣  ֹו)יד( ְוַהָימִֹּ֞ ם ָכל־ַהדֵּ֜ ים ּוְשֹמֶנָ֖ה ָשָנָ֑ה ַעד־ֹתָ֨ ֶּ֥ ֶרד ְשֹלשִּ ְרנּוָּ֙ ֶאת־ַנֶַּ֣חל ֶז֔ ד ֲאֶשר־ָעַבָּ֙ ַע ַעַּ֤ ש ַבְרֵנִ֗ ָקֵדֶּ֣ י ְכנּו׀ מִּ ר ַאְנֵשַּ֤

ם: ע ְיֹקָוָ֖ק ָלֶהִּֽ ְשַבֶּ֥ ר נִּ ה ַכֲאֶשֶׁ֛ ַמֲחֶנ֔ ֶרב ַהִּֽ ֶקֶּ֣ ְלָחָמהָּ֙ מִּ  ַהמִּ
ם לְ  ְיָתה ָב֔ ם ַיד־ְיֹקָוקָּ֙ ָהֶּ֣ ם:)טו( ְוַגַּ֤ ד ֻתָמִּֽ ַמֲחֶנָ֑ה ַעָ֖ ֶרב ַהִּֽ ֶקֶּ֣ ם מִּ  ֻהָמָ֖

ם: ס ֶרב ָהָעִּֽ ֶקֶּ֥ ּות מִּ ה ָלמָ֖ ְלָחָמֶׁ֛ י ַהמִּ מּו ָכל־ַאְנֵש֧ י ַכֲאֶשר־ַתֵּ֜  )טז( ַוְיהִָּ֨
ר: י ֵלאֹמִּֽ ר ְיֹקָוָ֖ק ֵאַלֶּ֥  )יז( ַוְיַדֵבֶּ֥

ר: ב ֶאת־ָעִּֽ ּול מֹוָאָ֖ ֹום ֶאת־ְגבֶּ֥ ר ַהיֶׁ֛ ה ֹעֵבֶּ֥  )יח( ַאָתָ֨
ֶּ֥ )יט( ְוָקַרְבָתִ֗  ה כִּ ֹון ְלָךָּ֙ ְיֻרָש֔ ֶרץ ְבֵני־ַעמַּ֤ ֵתן ֵמֶאָ֨ א־ֶאִּ֠ ִֹּֽ י ל ֶּ֣ ם כִּ ְתָגֶּ֣ר ָבָ֑ ם ְוַאל־תִּ ה: ֚מּול ְבֵנֶּ֣י ַע֔מֹון ַאל־ְתֻצֵרָ֖ יָה ְיֻרָשִּֽ ֶּ֥ ֹוט ְנַתתִּ ְבֵני־לָ֖  י לִּ

ַעֹמנִּ֔  ים ְוָהִּֽ ים ָיְִּֽשבּו־ָבּהָּ֙ ְלָפנִּ֔ ַּ֤ וא ְרָפאִּ ָ֑ ב ַאף־הִּ ים ֵתָחֵשָ֖ ֶּ֥ ֶרץ־ְרָפאִּ ים:)כ( ֶאִּֽ ִּֽ ם ַזְמֻזמִּ ּו ָלֶהָ֖ ְקְראֶּ֥  ים יִּ
ם: ּו ַתְחָתִּֽ ם ַוֵיְשבֶּ֥ יָרֻשָ֖ ם ַויִּ ְפֵניֶה֔ ם ְיֹקָוקָּ֙ מִּ יֵדַּ֤ ים ַוַיְשמִּ ָ֑ ם ָכֲעָנקִּ ב ָוָרָ֖ ֹול ְוַרֶׁ֛ ם ָגדֶּ֥  )כא( ַעֶּ֣

יָּ֙  יד ֶאת־ַהֹחרִּ ַּ֤ ְשמִּ ר הִּ יר ֲאֶשָ֨ ָ֑ ים ְבֵשעִּ ָ֖ ו ַהֹיְשבִּ ְבֵנֶּ֣י ֵעָש֔ ר ָעָשהָּ֙ לִּ ה:)כב( ַכֲאֶשַּ֤ ֹום ַהֶזִּֽ ד ַהיֶּ֥ ם ַעָ֖ ּו ַתְחָת֔ יָרֻשםָּ֙ ַוֵיְשבֶּ֣ ִּֽ ם ַויִּ ְפֵניֶה֔   מִּ
ּו תַ  ם ַוֵיְשבֶּ֥ יֻדָ֖ ְשמִּ ר הִּ ַכְפֹת֔ ים מִּ ֶּ֣ יםָּ֙ ַהֹיְצאִּ ה ַכְפֹתרִּ ים ַעד־ַעָזָ֑ ָ֖ ים ַבֲחֵצרִּ ֶּ֥ ים ַהֹיְשבִּ ֶׁ֛ ַעּוִּ ם:)כג( ְוָהִּֽ  ְחָתִּֽ

ְברּ֘ו ֶאת־ַנֶַּ֣חל אַ  ּו ְועִּ ּומּו ְסעִ֗ ֹו )כד( קֶּ֣ ְתָגֶּ֥ר בָ֖ ש ְוהִּ ל ָרָ֑ ֹו ָהֵחֶּ֣ י ְוֶאת־ ַאְרצָ֖ ֶׁ֛ ֱאֹמרִּ ֶלְך־ֶחְש֧בֹון ָהִּֽ ן ֶמִּֽ יֹחָ֨ ָיְדָך ֶאת־סִּ י ְבִּ֠ תִּ ה ָנַתֶּ֣ ְרֹנ֒ן ְרֵאֶּ֣
ה: ְלָחָמִּֽ  מִּ

ר ם ֲאֶשַּ֤ יִּ ַחת ָכל־ַהָשָמָ֑ ים ַתָ֖ ַעמִּ֔ ְתָ֔ך ַעל־ְפֵניָּ֙ ָהִּֽ ְרָאֶּ֣ ת ַפְחְדָךָּ֙ ְויִּ ה ָאֵחלָּ֙ ֵתַּ֤ ֹום ַהֶזִ֗ יָך: )כה( ַהיֶּ֣ ָפֶנִּֽ ּו מִּ ּו ְוָחלָ֖ ְמֲעָ֔ך ְוָרְגזֶּ֥ ְשְמעּוןָּ֙ שִּ  יִּ
ר: ֹום ֵלאֹמִּֽ י ָשלָ֖ ְבֵרֶּ֥ ֹון דִּ ֶלְך ֶחְשבָ֑ ֹון ֶמֶּ֣ יחָ֖ ר ְקֵד֔מֹות ֶאל־סִּ ְדַבֶּ֣ מִּ יםָּ֙ מִּ ח ַמְלָאכִּ  )כו( ָוֶאְשַלַּ֤

ין ּו ֶּ֥ ּור ָימִּ א ָאסָ֖ ֶֹּ֥ ְך ל ֶרְך ֵאֵלָ֑ ֶרְך ַבֶדָ֖ ָך ַבֶדֶּ֥ ה ְבַאְרֶצ֔ אול:)כז( ֶאְעְבָרֶּ֣ ִֹּֽ  ְשמ
ה ְבַרְגָלִּֽ  ק ֶאְעְבָרֶּ֥ י ַרָ֖ יתִּ ָ֑ י ְוָשתִּ ָ֖ ֶתן־לִּ ם ַבֶכֶֶּ֥סף תִּ יִּ י ּוַמֶׁ֛ ְלתִּ יָּ֙ ְוָאַכ֔ נִּ ֵרָּ֙ ֶסף ַתְשבִּ ֶכל ַבֶכַּ֤  י:)כח( ֹאֶּ֣
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ר √ ים ְבָעָ֑ ָ֖ ים ַהֹיְשבִּ ֹוָאבִּ֔ יר ְוַהמֶּ֣ יםָּ֙ ְבֵשעִּ֔ ְשבִּ ו ַהֹיִּֽ י ְבֵנֶּ֣י ֵעָשִ֗ שּו־לִֵּּ֜ ר ָעִּֽ ֶרץ ֲאֶשר־ )כט( ַכֲאֶשָ֨ ן ֶאל־ָהָאֶ֕ ֱעֹברָּ֙ ֶאת־ ַהַיְרֵד֔ ר־ֶאִּֽ ד ֲאֶשִּֽ ַעַּ֤
נּו:קְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל ן ָלִּֽ  ינּו ֹנֵתֶּ֥

ק ֱאֹל ְקָש֩ה ְיֹקָוָ֨ י־הִּ ִּֽ ֹו כִּ נּו בָ֑ ֵרָ֖ ֶלְך ֶחְש֔בֹון ַהֲעבִּ יֹחןָּ֙ ֶמֶּ֣ ה סִּ א ָאָבִ֗ ֶֹּ֣ ֹו ְבָיְדָךָ֖ ק)ל( ְול תֶּ֥ ַען תִּ ֵמץָּ֙ ֶאת־ְלָב֔בֹו ְלַמֶׁ֛ ֹו ְואִּ ֹום יָך ֶאת־רּוחִ֗  ַכיֶּ֥
ה: ס  ַהֶזִּֽ

ֶשת ֶאת־אַ  ש ָלֶרָ֖ ל ָר֔ ֹו ָהֵחֶּ֣ ן ְוֶאת־ַאְרצָ֑ יֹחָ֖ יָך ֶאת־סִּ ת ְלָפֶנ֔ יָּ֙ ֵתֶּ֣ תִּ לָ֨ חִּ ה ַהִּֽ י ְרֵאִ֗ אֶמר ְיֹקָוקָּ֙ ֵאַל֔ ַֹּ֤ ֹו:)לא( ַוי  ְרצִּֽ
ְהָצה: ה ָיִּֽ ְלָחָמָ֖ ֹו ַלמִּ נּו ֧הּוא ְוָכל־ַעמֶׁ֛ ְקָראֵתֵּ֜ ן לִּ יֹחָ֨  )לב( ַוֵיֵצ֩א סִּ

ְתֵנֶׁ֛ה ָ֑יִּ ֹו:קּו ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל)לג( ַוִּֽ ֹו ְוֶאת־בנו ָבָנָ֖יו ְוֶאת־ָכל־ַעמִּֽ  ינּו ְלָפֵנָ֑ינּו ַוַנְֶָּ֥֑ך ֹאתֶׁ֛
ְר  ְשַאָ֖ א הִּ ֶֹּ֥ ף ל ים ְוַהָטָ֑ ָ֖ ם ְוַהָנשִּ יר ְמתִּ֔ ֶּ֣ ַנֲחֵרםָּ֙ ֶאת־ָכל־עִּ וא ַוִּֽ ת ַההִּ֔ ד ֶאת־ָכל־ָעָריוָּ֙ ָבֵעֶּ֣ ְלֹכַּ֤ יד:)לד( ַונִּ ִּֽ  נּו ָשרִּ

ָ֑ ה ָבַזֶּ֣ ק ַהְבֵהָמָ֖ ְדנּו:)לה( ַרֶּ֥ ר ָלָכִּֽ ים ֲאֶשֶּ֥ ָ֖ ל ֶהָערִּ נּו ּוְשַלֶּ֥  ְזנּו ָלָ֑
ה אֲ  ְרָי֔ ְיָתהָּ֙ קִּ א ָהִּֽ ַֹּ֤ ד ל ְלָע֔ ַחלָּ֙ ְוַעד־ַהגִּ ר ַבַנָּ֙ יר ֲאֶשַּ֤ ן ְוָהעִָּ֨ ַחל ַאְרֹנֵּ֜ ר ֲאֶש֩ר ַעל־ְשַפת־ַנָ֨ ֲעֹרֵעֵ֡ ן )לו( ֵמִּֽ ל ָנַתֶׁ֛ נּו ֶאת־ַהֹכ֔ ֶמָ֑ ה מִּ ר ָשְגָבָ֖ ֶשֶּ֥

ינּו:קְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל  ינּו ְלָפֵנִּֽ
ד   √ ְבָת ָכל־ַיֹ֞ א ָקָרָ֑ ֶֹּ֣ ֹון ל ֶרץ ְבֵני־ַעמָ֖ ק ֶאל־ֶאֶּ֥ ר)לז( ַרֶׁ֛ י ָהָה֔ ָּוָ֖ה ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹלְוֹכֶּ֥  ַנַַּ֤חל ַיֹבקָּ֙ ְוָעֵרֶּ֣  ינּו:קל ֲאֶשר־צִּ

 
 דברים פרק ג

נּו ֧הּוא ְוכָ  ְקָראֵתֵּ֜ ן לִּ ֶלְך־ַהָבָשָ֨ א עֹו֩ג ֶמִּֽ ן ַוֵיֵצֶּ֣ ֶרְך ַהָבָשָ֑ ַעל ֶדָ֖ י:)א( ַוֵנֶֶּ֣פן ַוַנ֔ עִּ ה ֶאְדֶרִּֽ ְלָחָמָ֖ ֹו ַלמִּ  ל־ַעמֶׁ֛
√   ֶּ֣ ֹו ְוָעשִּ ֹו ְוֶאת־ַאְרצָ֑ ֹו ְוֶאת־ָכל־ַעמָ֖ י ֹאתֶׁ֛ תִּ י ְבָיְדָךֹ֞ ָנַת֧ ֶּ֣ א ֹא֔תֹו כִּ יָרֶּ֣ אֶמר ְיֹקָוַּ֤ק ֵאַליָּ֙ ַאל־תִּ ָֹ֨ ֶלְך )ב( ַוי יֹחןָּ֙ ֶמֶּ֣ יָת ְלסִּ ר ָעשִִּ֗ יָת ֔לֹו ַכֲאֶשֶּ֣

ֹו ב ְבֶחְשבִּֽ ר יֹוֵשָ֖ י ֲאֶשֶּ֥ ֔ ֱאֹמרִּ  ן:ָהִּֽ
ק ֱאֹל ֵת֩ן ְיֹקָוָ֨ יד:ק)ג( ַויִּ ִּֽ ֹו ָשרִּ יר־לָ֖ ִּֽ ְשאִּ י הִּ ֶּ֥ ְלתִּ הּו ַעד־בִּ ֹו ַוַנֵכֶ֕ ן ְוֶאת־ָכל־ַעמָ֑ ֶלְך־ַהָבָשָ֖ ֹוג ֶמִּֽ נּו ַגֶׁ֛ם ֶאת־עֶּ֥  ינּו ְבָיֵדִ֗

ְחנּו ֵמִּֽ  ר לֹא־ָלַקָ֖ ה ֲאֶשֶּ֥ ְרָי֔ ְיָתהָּ֙ קִּ א ָהִּֽ ַֹּ֤ וא ל ת ַההִּ֔ ד ֶאת־ָכל־ָעָריוָּ֙ ָבֵעֶּ֣ ְלֹכַּ֤ ֹוג )ד( ַונִּ ֶכת עָ֖ ב ַמְמֶלֶּ֥ ֶבל ַאְרֹג֔ ירָּ֙ ָכל־ ֶחֶּ֣ ים עִּ ֶּ֥ שִּ ם שִּ ָתָ֑ אִּ
ן:  ַבָבָשִּֽ

ד: ה ְמֹאִּֽ י ַהְרֵבֶּ֥ ָ֖ י ַהְפָרזִּ ד ֵמָעֵרֶּ֥ יַח ְלַבֶׁ֛ ָ֑ ם ּוְברִּ יִּ ה ְדָלַתֶּ֣ ה ְגֹבָהָ֖ ת חֹוָמֶּ֥ ים ְבֻצֹרֶׁ֛ ֧ ֶלה ָערִּ  )ה( ָכל־ֵאֵּ֜
ן יֹחָ֖ ינּו ְלסִּ ר ָעשִּ֔ ם ַכֲאֶשֶּ֣ ם אֹוָת֔ ף: )ו( ַוַנֲחֵרֶּ֣ ים ְוַהָטִּֽ ָ֖ ם ַהָנשִּ יר ְמתִּ֔ ֶּ֣ ֹון ַהֲחֵרםָּ֙ ָכל־עִּ ֶלְך ֶחְשבָ֑  ֶמֶּ֣

נּו: ֹונּו ָלִּֽ ים ַבזֶּ֥ ָ֖ ל ֶהָערִּ ה ּוְשַלֶּ֥  )ז( ְוָכל־ַהְבֵהָמֶׁ֛
ַנֶַּ֥חל אַ  ן מִּ ֶבר ַהַיְרֵדָ֑ ר ְבֵעֶּ֣ י ֲאֶשָ֖ ֔ י ָהֱאֹמרִּ ד ְשֵניָּ֙ ַמְלֵכֶּ֣ ַיִ֗ ֶרץ מִּ ואָּ֙ ֶאת־ָהָא֔ ת ַההִּ ח ָבֵעַּ֤ ַקֹ֞ ֹון:)ח( ַונִּ ר ֶחְרמִּֽ ן ַעד־ַהֶּ֥  ְרֹנָ֖

יר: ִּֽ ֹו ְשנִּ ְקְראּו־לָ֖ י יִּ ֔ ֱאֹמרִּ ן ְוָהֶּ֣ ְרֹיָ֑ ֹון שִּ ּו ְלֶחְרמָ֖ ְקְראֶּ֥ ים יִּ ֶׁ֛ יֹדנִּ  )ט( צִּ
ֹוג ַבָבָשִּֽ  ֶכת עָ֖ י ַמְמֶלֶּ֥ י ָעֵרֶׁ֛ עִּ ן ַעד־ַסְלָכָ֖ה ְוֶאְדֶרָ֑ ְלָעדָּ֙ ְוָכל־ַהָבָש֔ ר ְוָכל־ַהגִּ יֹשִ֗ י ַהמִּ ל׀ ָעֵרֶּ֣  ן:)י( ֹכֶּ֣

י ַרק ֶּ֣ ת ְבֵנֶּ֣י)יא( כִּ וא ְבַרַבָ֖ ה הִּ֔ ל ֲהֹלֶּ֣ ֶרש ַבְרֶז֔ ֵנַּ֤ה ַעְרשֹוָּ֙ ֶעֶּ֣ י֒ם הִּ ֶיֶֶּ֣תר ָהְרָפאִּ ְשַא֘ר מִּ ן נִּ ֶלְך ַהָבָשִ֗ ֹוג ֶמֶּ֣ ּה  ־עֹ֞ ֹות ָאְרָכִ֗ ַשע ַאמֶּ֣ ֹון ֵת֧ ַעמָ֑
יש: ִּֽ ּה ְבַאַמת־אִּ ֹות ָרְחָבָ֖ ע ַאמֶׁ֛  ְוַאְרַבֶּ֥

ְשנּו בָ  את ָיַרָ֖ ֶֹׁ֛ ֶרץ ַהז י:)יב( ְוֶאת־ָהָא֧ ִּֽ י ְוַלָגדִּ ָ֖ אּוֵבנִּ י ָלרִּֽ תִּ יו ָנַתֶ֕ ְלָעדָּ֙ ְוָעָר֔ ר־ַהגִּ י ַהִּֽ ַּ֤ ן ַוֲחצִּ ר ֲאֶשר־ַעל־ַנֶַּ֣חל ַאְרֹנִ֗ וא ֵמֲעֹרֵעֹ֞ ָ֑ ת ַההִּ  ֵעֶּ֣
 ָ֖ י ַלֲחצִּ תִּ ֶכת ֔עֹוג ָנַתֶ֕ ד ְוָכל־ַהָבָשןָּ֙ ַמְמֶלֶּ֣ ְלָעַּ֤ ֶתר ַהגִּ ֶרץ )יג( ְוֶיָ֨ א ֶאֶּ֥ ָקֵרָ֖ ּוא יִּ ן ַההֶּ֥ ַאְרֹגבָּ֙ ְלָכל־ ַהָבָש֔ ֶבל ָהִּֽ ל ֶחַּ֤ ה ֹכֶּ֣ ְמַנֶשָ֑ ֶבט ַהִּֽ י ֵשֶּ֣

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

ה: ֹום ַהֶזִּֽ ד ַהיֶּ֥  ַעָ֖
ד: ְלָעִּֽ י ֶאת־ַהגִּ תִּ יר ָנַתֶּ֥ ָ֖  )טו( ּוְלָמכִּ

ק ַהנַ֔  ל ְוַעדָּ֙ ַיֹבֶּ֣ ֹוְך ַהַנַָ֖חל ּוְגֻבָ֑ ן תֶּ֥ ְלָעדָּ֙ ְוַעד־ַנֶַּ֣חל ַאְרֹנ֔ ן־ַהגִּ י מִּ תִּ י ָנַתַּ֤ ֵּ֜ י ְוַלָגדִּ ֹון:)טז( ְוָלראּוֵבנִָּ֨ ּול ְבֵנֶּ֥י ַעמִּֽ  ַחל ְגבָ֖
עֲ  ָחה)יז( ְוָהִּֽ ְזָרִּֽ ְסָגָ֖ה מִּ ת ַהפִּ ַחת ַאְשֹדֶּ֥ ַלח ַתֶׁ֛ ֲעָרָבהָּ֙ ָיֶּ֣ם ַהֶמ֔ ד ָיַּ֤ם ָהִּֽ ֶרת ְוַעָ֨ ֶנִ֗ כִּ ל מִּ ן ּוְגֻבָ֑ ה ְוַהַיְרֵדֶּ֣  :ָרָבָ֖

ר ְיֹקָוֶּ֣ק ֱאֹל וא ֵלאֹמָ֑ ָ֖ ת ַההִּ ם ָבֵעֶּ֥ ו ֶאְתֶכ֔ ים ַתִּֽ ק)יח( ָוֲאַצֶּ֣ ֶּ֣ ּה ֲחלּוצִּ ְשָת֔ ֶרץ ַהזֹאתָּ֙ ְלרִּ ם ֶאת־ָהָאַּ֤ ן ָלֶכֵּ֜ ם ָנַתָ֨ ְפֵנֶׁ֛י ֲאֵחיֶכֶּ֥ם יֶכִ֗ ּו לִּ ַעְברִ֗
ל: יִּ ל ָכל־ְבֵני־ָחִּֽ ְשָרֵאָ֖ י־יִּ  ְבֵנִּֽ

תִּ  ר ָנַתָ֖ ם ֲאֶשֶּ֥ ֵריֶכ֔ ב ָלֶכָ֑ם ֵיְִּֽשבּוָּ֙ ְבָעֶּ֣ ְקֶנֶּ֥ה ַרָ֖ י־מִּ ִּֽ י כִּ ְעתִּ ְקֵנֶכ֒ם ָיַדֶ֕ ק ְנֵשיֶכֶּ֣ם ְוַטְפֶכ֘ם ּומִּ ם:)יט( ַרִּ֠  י ָלֶכִּֽ
ֲאֵחיֶכ֘ם כָ  יַח ְיֹקָוֶּ֥ק׀ ַלִּֽ ד ֲאֶשר־ָינִָּ֨ ר ְיֹקָו֧ק ֱאֹל)כ( ַעִּ֠ ֶרץ ֲאֶשָ֨ ם ֶאת־ָהָאֶ֕ ּו ַגם־ֵה֔ ם קֶכ֒ם ְוָיְרשֶּ֣ ן ְוַשְבֶתִ֗ ֶבר ַהַיְרֵדָ֑ ם ְבֵעֶּ֣ ן ָלֶהָ֖ יֶכֶׁ֛ם ֹנֵתֶּ֥

ם: י ָלֶכִּֽ תִּ ר ָנַתָ֖ יֻרָש֔תֹו ֲאֶשֶּ֥ ִּֽ יש לִּ  אִּ֚
ת ֵא֩ת ָכל־אֲ  ר ֵעיֶנֶּ֣יָך ָהֹרֹאִ֗ וא ֵלאֹמָ֑ ָ֖ ת ַההִּ י ָבֵעֶּ֥ יתִּ ֵּו֔ ּוַע צִּ ה ְיֹקָוַּ֤ק ֱאֹל)כא( ְוֶאת־ְיהֹושֶּ֣ ר ָעָשֵּ֜ ן־קֶשָ֨ ֶלה ֵכִּֽ ים ָהֵא֔ ֶּ֣ ְשֵניָּ֙ ַהְמָלכִּ יֶכםָּ֙ לִּ

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

 פרשת ואתחנן 
ָ֑ן ר: )כג( ָוֶאְתַחַנָ֖ וא ֵלאֹמִּֽ ָ֖ ת ַההִּ  ֶאל־ְיֹקָוָ֑ק ָבֵעֶּ֥

ת־ָגְדְלָ֔ך ְוֶאת־ ה')כד(  ת־ַעְבְדָ֔ך ֶאָ֨ ֹות ֶאִּֽ ֹוָתָּ֙ ְלַהְראֶּ֣ לָ֨ חִּ ה ַהִּֽ ק ַאָתַּ֤ י־ְיֹקוִִּ֗ ר מִּ ה ֲאֶשַּ֤ ה קָיְדָךָ֖ ַהֲחָזָקָ֑ ֶרץ ֲאֶשר־ַיֲעֶשֶּ֥ ם ּוָבָא֔ יִּ לָּ֙ ַבָשַמֶּ֣
ָך: ְגבּוֹרֶתִּֽ יָך ְוכִּ  ְכַמֲעֶשָ֖

ן:)כה( ֶאְעְבָרה־ָנִ֗  ה ְוַהְלָבֹנִּֽ ֹוב ַהֶזָ֖ ר ַהטֶׁ֛ ן ָהָהֶּ֥ ֶבר ַהַיְרֵדָ֑ ר ְבֵעֶּ֣ ה ֲאֶשָ֖ ֶרץ ַהטֹוָב֔  א ְוֶאְרֶאהָּ֙ ֶאת־ָהָאֶּ֣
ֹוֶסף ַדֵבֶּ֥  ְך ַאל־תִ֗ אֶמר ְיֹקָוַּ֤ק ֵאַליָּ֙ ַרב־ָל֔ ָֹ֨ י ַוי ע ֵאָלָ֑ א ָשַמָ֖ ֶֹּ֥ ם ְול ַעְנֶכ֔ יָּ֙ ְלַמֶּ֣ ר ְיֹקָוֶּ֥ק בִּ ְתַעֵבָ֨ ֹוד ַבדָ )כו( ַויִּ י עָ֖ ה:ר ֵאַלֶׁ֛ ר ַהֶזִּֽ  ָבֶּ֥

א ֶֹּ֥ י־ל ה ְבֵעיֶנָ֑יָך כִּ ָחה ּוְרֵאֶּ֣ ְזָרָ֖ ָנה ּומִּ ָנה ְוֵתיָמֶּ֥ א ֵעיֶנֶׁ֛יָך ָיָ֧מה ְוָצֹפֶׁ֛ ה ְוָשֶּ֥ ְסָגִ֗ אש ַהפִּ ֶֹּ֣ ה׀ ר ה: )כז( ֲעֵלֶּ֣ ן ַהֶזִּֽ ר ֶאת־ַהַיְרֵדֶּ֥  ַתֲעֹבָ֖
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פְ  ר לִּ ּוא ַיֲעֹבִ֗ י־הֶּ֣ הּו כִּ הּו ְוַאְמֵצָ֑ ַע ְוַחְזֵקֶּ֣ ו ֶאת־ְיהֹוֻשָ֖ ה:)כח( ְוַצֶּ֥ ְרֶאִּֽ ר תִּ ֶרץ ֲאֶשֶּ֥ ם ֶאת־ ָהָאָ֖ יל אֹוָת֔ ֶּ֣ ה ְוהּואָּ֙ ַיְנחִּ ם ַהֶז֔  ֵניָּ֙ ָהָעֶּ֣
ֹור: פ ית ְפעִּֽ ּול ֵבֶּ֥ ְיא מָ֖  )כט( ַוֵנֶֶּ֣שב ַבָג֔

Alef.  
  .א1

 גור אריה דברים פרשת דברים פרק ב פסוק כט
הוי צריך למימר "עד  מוסב על אעברה בארצך. דאין לפרש דקאי על "אוכל בכסף תשבירני" )פסוק כח(, דלא

הוא טובתו של סיחון, ולא הוצרך לקבוע להם זמן עד  -אשר אעבור את הירדן", דהא מה שמוכרים להם מזון 
אשר אעבור את הירדן, אלא קאי על "אעברה נא בארצך" )ר' פסוק כז(, שבקשו מהם לעבור בארצם, וקבעו 

 להם זמן עד אשר אעבור את הירדן:
   .ב

 במדבר פרק כא
ר:)כ י ֵלאֹמֶֽ ִ֖ ֶלְך ָהֱאֹמרִּ ן ֶמֶֽ יֹחֹ֥ ים ֶאל־סִּ ָאכִִּ֔ ָרֵא֙ל ַמלְׁ שְׁ ח יִּ ַלַ֤ שְׁ  א( ַויִּ

ְך ַעֹ֥  ֶלְ֙ך ֵנֵלִ֔ ֶרְך ַהֶמ֙ ֶדַ֤ ר בְׁ ֵאֵ֑ י בְׁ ה ֵמָ֣ ֶתִ֖ שְׁ א נִּ ֹֹ֥ ֶרם ל ֶכִ֔ ה ּובְׁ ָשֶדָ֣ ֶט֙ה בְׁ א נִּ ַֹ֤ ָך ל ֶצֶ֗ ַארְׁ ה בְׁ ָרָ֣ בְׁ ָך:)כב( ֶאעְׁ ֻבֶלֶֽ ר גְׁ ר־ַנֲעֹבִ֖  ד ֲאֶשֶֽ
Since there is no intermediary verse in BeMidbar as there is in Devarim, there is no reason to 
think that Moshe’s intentions were other than what he explicitly states. Therefore there is no 
reason for RaShI to comment on the verse in BeMidbar. 

  .א2
 פרק ב פסוק לזגור אריה דברים פרשת דברים 

ינו" לא קאי על "לא קרבת" קינו שלא לכבוש הנחנו. פירוש, "וכל אשר צוה ה' אלקוכל אשר צוה ה' אל
לא קרבנו, דלא מצאנו שהיה מצוה הקדוש  -ינו שלא לקרוב קהסמוך לו, שיהיה פירושו וכל אשר צוה ה' אל

ט(, ועל כרחך צריכין אנו לפרש "וכל ברוך הוא שלא לקרב אל עמון, רק "לא תתגר בם מלחמה" )ר' פסוק י
הנחנו. אי נמי, דאי קאי על "לא קרבת", הוי למכתב 'ולכל אשר צוה ה'  -ינו" שלא לכבוש קאשר ציוה ה' אל

לא קרבנו, אבל מדכתיב "וכל  -ינו שלא לקרב קינו', שאז רוצה לומר שלכל המקומות אשר צוה ה' אלקאל
 הנחנו: -ינו" שלא לכבוש ק, ופירושו "וכל אשר צוה ה' אלינו", הוא מלתא אחריתיקאשר צוה ה' אל

  .ב
 רש"י דברים פרק ד פסוק י

אשר ראו עיניך, יום אשר עמדתמ בחורב אשר ראיתם  מוסב על מקרא שלמעלה ממנו -)י( יום אשר עמדת 
 את הקולות ואת הלפידים:

 דברים פרק ד
ֹאֶ֗  ָךָ֜ מְׁ שְׁ ר ַנפְׁ ֹמֹ֨ ָךָ֩ ּושְׁ ֶמר לְׁ ָשָ֣ ק הִּ ים )ט( ַרַ֡ ָ֜ ָברִּ ח ֶאת־ַהדְׁ ַכֹ֨ שְׁ יָךד ֶפן־תִּ ּו ֵעיֶנֶ֗ ל  ֲאֶשר־ָראָ֣ ָךִ֔ ֹכִ֖ בְׁ ָבָ֣ לְׁ ּוֶפן־ָי֙סּורּ֙ו מִּ

יָך: ֵנֹ֥י ָבֶנֶֽ בְׁ לִּ ָבֶנִ֖יָך וְׁ ם לְׁ ָתֹ֥ הֹוַדעְׁ י ַחֶיֵ֑יָך וְׁ ֵמָ֣  יְׁ
תָ )י(  דְׁ ר ָעַמָ֜ ֹום ֲאֶשֹ֨ ֹקָוָ֣ק ֱאֹל יֶ֗ י יְׁ ֵנֹ֨ פְׁ י הַ קלִּ ק ֵאַלֶ֗ ֹקָוָ֜ ר יְׁ ֹחֵר֒ב ֶבֱאֹמֹ֨ י יָךָ֘ בְׁ ָבָרֵ֑ ם ֶאת־דְׁ ֵעִ֖ מִּ ַאשְׁ ם וְׁ ֙י ֶאת־ָהָעִ֔ ֶהל־לִּ קְׁ

ּון: ַלֵמדֶֽ ם יְׁ ֵניֶהִ֖ ֶאת־בְׁ ה וְׁ ֲאָדָמִ֔ י֙ם ַעל־ָהָ֣ ם ַחיִּ ר ֵהַ֤ י֙ם ֲאֶשֹ֨ י ָכל־ַהָימִּ ה ֹאתִֶּ֗ ָאָ֣ רְׁ יִּ ּון לְׁ דָ֜ מְׁ לְׁ ר יִּ  ֲאֶשֹ֨
Beit.  

 שופטים פרק יא
ָתֶ֗  פְׁ י יִּ ֲאֵכָ֣ ֹון ֶאל־ַמלְׁ ֵני־ַעמָ֜ ֶלְך בְׁ ם )יג( ַויֹאֶמרָ֩ ֶמֹ֨ יִּ ַרִ֔ צְׁ מִּ ֹו מִּ ֙י ַבֲעלֹותָ֣ צִּ ל ֶאת־ַארְׁ ָרֵאַ֤ שְׁ ח יִּ י־ָלַקֹ֨ ֶֽ קח כִּ ַעד־ַהַיֹבִ֖ ֹון וְׁ נֹ֥ ַעד־ ֵמַארְׁ וְׁ

ֹום: ָשלֶֽ ן בְׁ ֶהִ֖ יָבה ֶאתְׁ ֹ֥ ה ָהשִּ ַעָתָּ֕ ן וְׁ ֵדֵ֑  ַהַירְׁ
ֹון: ֵנֹ֥י ַעמֶֽ ֶלְך בְׁ ים ֶאל־ֶמִ֖ ָאכִִּ֔ ַל֙ח ַמלְׁ שְׁ ח ַויִּ ָתֵ֑ פְׁ ֹוד יִּ ֹוֶסף עִ֖  )יד( ַויֹ֥

 ָֹ֣ ֹון:)טו( ַוי ֵנֹ֥י ַעמֶֽ ֶרץ בְׁ ֶאת־ֶאִ֖ ב וְׁ ֶרץ מֹוָאִ֔ ָרֵא֙ל ֶאת־ֶאָ֣ שְׁ ח יִּ א־ָלַקַ֤ ֶֹֽ ח ל ָתֵ֑ פְׁ ר יִּ ה ָאַמָ֣ ֹו ֹכִ֖  אֶמר לִ֔
ָשה: א ָקֵדֶֽ ִֹ֖ ּוף ַוָיב ָב֙ר ַעד־ַים־סִ֔ דְׁ ל ַבמִּ ָרֵאַ֤ שְׁ ֶלְך יִּ ם ַוֵיֹ֨ יִּ ָרֵ֑ צְׁ מִּ ם מִּ י ַבֲעלֹוָתָ֣ ִ֖  )טז( כִּ

 ָ֣ ָאכִּ ל ַמלְׁ ָרֵאָ֣ שְׁ ַלָ֣ח יִּ שְׁ ב )יז( ַויִּ ֶלְך מֹוָאָ֛ ם ֶאל־ֶמֶ֧ ַגֹ֨ ֹום וְׁ ֶלְך ֱאדִ֔ א ָשַמ֙ע ֶמָ֣ ַֹ֤ ל ָך וְׁ ֶצֶ֗ ַארְׁ ָרה־ָנָ֣א בְׁ בְׁ ר ֶאעְׁ ֹום׀ ֵלאֹמָ֜ ים׀ ֶאל־ֶמֶלְךָ֩ ֱאדֹ֨
ש: ָקֵדֶֽ ל בְׁ ָרֵאִ֖ שְׁ ה ַוֵיֶֹ֥שב יִּ א ָאָבֵ֑ ָֹ֣ ל  ָשַלִ֖ח וְׁ

ֶרץ מֹוָאִ֔  ֶאת־ֶאָ֣ ֶרץ ֱאדֹו֙ם וְׁ ָסב ֶאת־ֶאַ֤ ר ַוָיָ֜ ָבֶ֗ דְׁ ֶלְך ַבמִּ לֹא־)יח( ַוֵיָ֣ ֹון וְׁ נֵ֑ ֶבר ַארְׁ ֵעָ֣ ּון בְׁ ַַֽיֲחנִ֖ ב ַוֶֽ ֶרץ מֹוָאִ֔ ֶאָ֣ ֶמ֙ש לְׁ ַרח־ֶש֙ זְׁ מִּ א מִּ ַֹ֤ ב ַוָיב
ב: ּול מֹוָאֶֽ בֹ֥ ֹון גְׁ נִ֖ י ַארְׁ ֹ֥ ב כִּ ּול מֹוָאִ֔ בָ֣ גְׁ אּ֙ו בִּ  ָב֙

אֶמר ַֹ֤ ֹון ַוי בֵ֑ ֶלְך ֶחשְׁ י ֶמָ֣ ִ֖ ֶלְך־ָהֱאֹמרִּ ֹון ֶמֶֽ יחֹ֥ ים ֶאל־סִּ ָאכִִּ֔ ָרֵא֙ל ַמלְׁ שְׁ ח יִּ ַלַ֤ שְׁ י: )יט( ַויִּ ֶֽ קֹומִּ ָךִ֖ ַעד־מְׁ צְׁ ַארְׁ ָרה־ָנֹ֥א בְׁ בְׁ ל ַנעְׁ ָרֵאִ֔ שְׁ  לֹ֙ו יִּ
צָ  ָיֵ֑הְׁ ּו בְׁ ַַֽיֲחנִ֖ ֹו ַוֶֽ יחֹו֙ן ֶאת־ָכל־ַעמִ֔ ף סִּ ֹו ַוֶיֱאֹסַ֤ ֻבלִ֔ גְׁ ר בִּ ָרֵא֙ל ֲעֹבָ֣ שְׁ ֹון ֶאת־יִּ יחַ֤ ין סִּ לֹא־ֶהֱאמִֹּ֨ ל:)כ( וְׁ ָרֵאֶֽ שְׁ ם־יִּ ָלִֶ֖חם עִּ  ה ַויִּ

ק ֱאֹל ֹקָוֹ֨ ֵתן יְׁ יִּ שְׁ ק)כא( ַוַ֠ י יי־יִּ ִ֔ ֶרץ ָהֱאֹמרִּ ת ָכל־ ֶאָ֣ ל ֵאֵ֚ ָרֵאִ֔ שְׁ יַר֙ש יִּ ּום ַויִּ ל וַַיכֵ֑ ָרֵאִ֖ שְׁ ַיֹ֥ד יִּ ֹו בְׁ ֶאת־ָכל־ַעמָ֛ ֹון וְׁ יחֶ֧ ל ֶאת־סִּ ב ָרֵאָ֜ ֹוֵשִ֖
יא: ֶֽ ֶרץ ַההִּ  ָהָאֹ֥
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י  ֵ֑ ּול ָהֱאֹמרִּ בָ֣ ת ָכל־גְׁ ּו ֵאִ֖ שִ֔ ירְׁ ָ֣ ק)כב( ַויִּ ַעד־ַהַיֹבִ֔ נֹו֙ן וְׁ ַארְׁ ַעד־ ֵמֶֽ ר וְׁ ָבִ֖ דְׁ ן־ַהמִּ ן:ּומִּ ֵדֶֽ  ַהַירְׁ
ֹקָוָ֣ק׀ ֱאֹל ה יְׁ ַעָתָּ֞ נּו:ק)כג( וְׁ יָרֶשֶֽ ה תִּ ַאָתִ֖ ל וְׁ ָרֵאֵ֑ שְׁ ֹו יִּ ֵנִ֖י ַעמָ֣ פְׁ י מִּ ִ֔ ֱאֹמרִּ י֙ש ֶאת־ָהָ֣ ל הֹורִּ ָרֵאֶ֗ שְׁ  י יִּ

ֹקָוֶ֧ק  יש יְׁ ָ֜ ר הֹורִּ ֵאתָ֩ ָכל־ֲאֶשֹ֨ ש וְׁ יָרֵ֑ ֹו תִּ יָך אֹותֹ֥ ֹוש ֱאֹלֶהִ֖ מֹ֥ ָךָ֛ כְׁ ישְׁ ֶֽ ר יֹורִּ ת ֲאֶשֶ֧ א ֵאָ֣ ָֹּ֞ ש:קֱאֹל)כד( ֲהל יָרֶֽ ֹו נִּ ָפֵנִ֖ינּו אֹותֹ֥  ינּו מִּ
ַחִ֖  לְׁ ם נִּ ֹחֹ֥ לְׁ ם־נִּ ל אִּ ָרֵאִ֔ שְׁ ם־יִּ ֹוב ָר֙ב עִּ ב ֲהרֹ֥ ֶלְך מֹוָאֵ֑ ֹור ֶמָ֣ פִ֖ ָבָלֹ֥ק ֶבן־צִּ ה מִּ ֹוב טֹו֙ב ַאָתִ֔ ה ֲהטֹ֥ ַעָתֶ֗ ם:)כה( וְׁ  ם ָבֶֽ

נ בְׁ ֹור ּובִּ עָ֣ ַערְׁ יָה ּובְׁ נֹוֶתָ֜ בְׁ ֹון ּובִּ בֹ֨ ֶחשְׁ ָרֵאל בְׁ שְׁ ֶבת יִַּ֠ ֶשָ֣ ֹות ָשָנֵ֑ה )כו( בְׁ ש ֵמאִ֖ ֹלֹ֥ ֹון שְׁ נִ֔ י ַארְׁ ֵדָ֣ י֙ם ֲאֶש֙ר ַעל־יְׁ ָערִּ ָכל־ֶהֶֽ יָה ּובְׁ ֹוֶתֶ֗
יא: ֶֽ ת ַההִּ ם ָבֵעֹ֥ ֶתִ֖ ַצלְׁ א־הִּ ֶֹֽ ּוַע ל  ּוַמדֹ֥

ֹקָוַ֤ק ַהֹשֵפ֙ט ַהיִ֔  ט יְׁ ֹפֹ֨ שְׁ י יִּ ֵ֑ ָלֶָ֣חם בִּ הִּ ה לְׁ י ָרָעִ֖ ָ֛ תִּ ה אִּ ה ֹעֶשֹ֥ ַאָתָּ֞ ְך וְׁ י ָלִ֔ אתִּ א־ָחָטָ֣ ֶֹֽ ֙י ל ֹנכִּ ָאֶֽ ֵנֹ֥י ֹו)כז( וְׁ ין בְׁ ל ּוֵבִ֖ ָרֵאִ֔ שְׁ ֵנָ֣י יִּ ין בְׁ ם ֵבֵ֚
ֹון:  ַעמֶֽ

Even if the Yabok area belonged to Amon originally, by the time that Benai Yisrael were 

travelling through the wilderness on their way to Israel, the land had become the possession 

of Sichon and the Emorim. Any land that was in the possession of Amon was not approached. 

However, the lands that Sichon had conquered, and who now was conquered in turn by the 

Jews, belonged to the Jews. Therefore, the land given to Gad mentioned in Yehoshua was the 

portion of land conquered from Sichon. 

Gimel.  

1.  If HaShem is Accompanying the Jewish people in the wilderness, and they are doing 

everything He Tells them to do, why is there need for HaShem to State in 3:2 that they 

shouldn’t be afraid? 

 Despite the fact that Yaakov was facing Eisav and 400 warriors, HaShem had Told Yaakov in 

the dream at the beginning of Parashat VaYetze, when he was leaving home: (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.” 

2.  RaMBaN is also addressing the fact that Moshe is participating in the first stages of 

conquering Israel, when he leads the Jews in defeating Sichon and Og. Moshe never expected 

this to happen, once it had been Decreed that he was not to enter the land of Israel. So 

understandably, Moshe is wondering about his status vis-à-vis the Divine Decree. 

3.  The Midrash is discussing the stance of religious person before God in general, i.e., due to his 

inherent imperfections, it is always appropriate for a person to be fearful. Consequently, it is 

hard to understand how God could Advise Moshe not to be afraid.  

 The biblical commentators are placing God’s Comment to Moshe within the specific context 

of the Tora’s story, i.e., dealing with these various kings and kingdoms as the people come 

ever closer to entering the Promised Land. 

 it is an indication that a person has the proper modicum of—)משלי כח( אשרי אדם מפחד תמיד  .4

personal humility as he is always standing before God, Who Constitutes an objective 

standard by which all human activity falls short in one way or another.  

 an individual should never feel that he can let his guard down and even—אין פורקין ביראה 

temporarily not be concerned with doing the right thing. Fear should always be in play  

 even when an individual is in the presence of someone who is very—תפש את היראה כנגד אביו 

close to him and therefore can be expected to be supportive, he should continue to 

experience fear. Within this context, “his Father” is a reference to HaShem, Who Is the 

Father, at least spiritually, of all humanity. 

5.  In 2:24, HaShem had Told Moshe that He would Deliver Sichon into the hands of the Jews. It 

would seem that Moshe assumed that this would occur after his lifetime, because instead of 
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preparing to fight Sichon, he offered terms by which the Jews could pass by his land (Ibid. 26-

36). However, Sichon came out to fight, and was roundly defeated by the Jews.  

Daled.  

...מ ארי  .1  connotes fear of what some other entity may do to you. 

 ”suggests an overall state of mind that is brought about by the status of the “other  ...תא ארי     

regardless of their power or any punishment of which they may be capable  

2.  Moshe did not fear Og because of his military capabilities, but rather because of the status he 

might have achieved by serving Avraham as a messenger regarding the situation of Lot, 

Avraham’s nephew. 


