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(Questions at the end of section Alef:  
 ?ופסוקנו( ומה ההבדל בין שני הפרשנים בישוב הקושי' שמות ז' ג )מהו הקושי המשותף לשני המקומות .1 

 ?לאיזה משני הפסוקים הנ"ל מתאים פירושו של אלבו יותר .2 

 ?העומדת בפנינו בשמות ז' ג' ובפסוקנו כיצד ניתן לפרש את מלכים א' י"ח ל"ז, שלא תתעורר בו אותה בעיה .3 

 

  :'ד-הסבר, כיצד אין דברי הרמב"ם כאן סותרים דבריו הלכות תשובה ה' ג' .4

ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו  ...

התורה והמצוה... שהרשות בידכם וכל שיחפץ אדם לעשות דרך שירצה... ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד 

 ?בין טובים ובין רעים –ממעשי בני אדם עושה 

) 

 

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

ּו מִּ  יְראֶּ֣ ִּֽ יר ְויִּ ָ֑ ים ְבֵשעִּ ָ֖ ו ַהֹיְשבִּ ְגבּולָּ֙ ֲאֵחיֶכֶּ֣ם ְבֵני־ֵעָש֔ ים בִּ ִ֗ ְברִּ ם ֹעִּֽ ו ֵלאֹמ֒ר ַאֶתֶּ֣ ם )ד( ְוֶאת־ָהָע֘ם ַצֶּ֣ ְשַמְרֶתָ֖ ם ְונִּ ֶכ֔

ד:  ְמֹאִּֽ
תִּ ) ו ָנַתָ֖ ה ְלֵעָש֔ י־ְיֻרָשֶּ֣ ִּֽ ֶגל כִּ ְך ַכף־ָרָ֑ ְדַרֶּ֣ ד מִּ ם ַעָ֖ ַאְרָצ֔ ן ָלֶכםָּ֙ ֵמִּֽ א־ֶאֵתַּ֤ ִֹּֽ י ל ם כִִּּ֠ ּו ָב֔ ְתָגרֶּ֣ יר:ה( ַאל־תִּ ִּֽ ר ֵשעִּ  י ֶאת־ַהֶּ֥

ֶסף ּוְש  ם ַבֶכָ֖ ָתֶׁ֛ ְכ֧רּו ֵמאִּ ם תִּ יִּ ם ְוַגם־ַמֵּ֜ ֶסף ַוֲאַכְלֶתָ֑ ם ַבֶכָ֖ ָתֶׁ֛ אִּ ְשְב֧רּו ֵמִּֽ ֶכל תִּ ם:)ו( ֹאֶּ֣ יֶתִּֽ  תִּ
ק ֱאֹל ֩י ְיֹקָוָ֨ ה ְיקֹ ק)ז( כִּ ים ָשָנִ֗ ֶּ֣ ה ֶזֶּ֣ה׀ ַאְרָבעִּ ל ַהֶזָ֑ ר ַהָגֹדָ֖ ְדָבֶּ֥ ע ֶלְכְתָ֔ך ֶאת־ַהמִּ ָך ָיַדֶּ֣ ה ָיֶד֔ ַרְכָךִ֗ ְבֹכלָּ֙ ַמֲעֵשֶּ֣ ָוַּ֤ק יָך ֵבִּֽ

ר:קֱאֹל ְרָת ָדָבִּֽ א ָחַסָ֖ ֶֹּ֥ ְך ל ָמ֔  יָךָּ֙ עִּ
ו  ינּו ְבֵני־ֵעָשִ֗ ת ַאֵחֶּ֣ ר ֵמֵא֧ ַנֲעֹבֹ֞ ֶרְך )ח( ַוִּֽ ר ֶדָ֖ ַנֲעֹב֔ ֶפןָּ֙ ַוִּֽ ן ָגֶָ֑בר ס ַוֵנָּ֙ ה ֵמֵאיַלָ֖ת ּוֵמֶעְצֹיֶּ֣ ֲעָרָב֔ ֶרְךָּ֙ ָהִּֽ ֶדָּ֙ יר מִּ יםָּ֙ ְבֵשעִּ֔ ְשבִּ ַהֹיִּֽ

ב: ר מֹוָאִּֽ ְדַבֶּ֥  מִּ
אַ  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 ָֹ֨ ְבֵני־)ט( ַוי י לִּ ֶּ֣ ה כִּ ְרצֹוָּ֙ ְיֻרָש֔

ה: ר ְיֻרָשִּֽ י ֶאת־ָעָ֖ תִּ  ֔לֹוט ָנַתֶּ֥
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
ם ַכֲאֶש֧ )יב( ּוְבֵשעִֹּ֞  ּו ַתְחָתָ֑ ם ַוֵיְשבָ֖ ְפֵניֶה֔ ידּוםָּ֙ מִּ ּום ַוַיְשמִּ יָרשִ֗ ִּֽ ו יִּ י ֵעָשֶּ֣ י֒ם ּוְבֵנ֧ י֘ם ְלָפנִּ ּו ַהֹחרִּ ה יר ָיְשבֶּ֣ ר ָעָשֶּ֣

ם: ן ְיֹקָוָ֖ק ָלֶהִּֽ ֶרץָּ֙ ְיֻרָש֔תֹו ֲאֶשר־ָנַתֶּ֥ ל ְלֶאָּ֙ ְשָרֵאִ֗  יִּ
ָ֑ ּו ָלֶכָ֖ם ֶאת־ַנֶַּ֣חל ָזָ֑ ְברֶּ֥ מּו ְועִּ ה ֻקֶׁ֛ ֶָ֑רד:)יג( ַעָתִ֗ ר ֶאת־ַנֶַּ֥חל ָזִּֽ ַנֲעֹבָ֖  ֶרד ַוִּֽ

ים ּוְשֹמֶנָ֖ה  ֶּ֥ ֶרד ְשֹלשִּ ְרנּוָּ֙ ֶאת־ַנֶַּ֣חל ֶז֔ ד ֲאֶשר־ָעַבָּ֙ ַע ַעַּ֤ ש ַבְרֵנִ֗ ָקֵדֶּ֣ ְכנּו׀ מִּ ים ֲאֶשר־ָהַלֶּ֣ ם ָכל־)יד( ְוַהָימִֹּ֞ ָשָנָ֑ה ַעד־ֹתָ֨

ְש  ר נִּ ה ַכֲאֶשֶׁ֛ ַמֲחֶנ֔ ֶרב ַהִּֽ ֶקֶּ֣ ְלָחָמהָּ֙ מִּ י ַהמִּ ֹור ַאְנֵשַּ֤ ם:ַהדֵּ֜ ע ְיֹקָוָ֖ק ָלֶהִּֽ  ַבֶּ֥
ם: ד ֻתָמִּֽ ַמֲחֶנָ֑ה ַעָ֖ ֶרב ַהִּֽ ֶקֶּ֣ ם מִּ ם ְלֻהָמָ֖ ְיָתה ָב֔ ם ַיד־ְיֹקָוקָּ֙ ָהֶּ֣  )טו( ְוַגַּ֤

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

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

ה: יָה ְיֻרָשִּֽ ֶּ֥  ְנַתתִּ
ים ֵתחָ  ֶּ֥ ֶרץ־ְרָפאִּ ים:)כ( ֶאִּֽ ִּֽ ם ַזְמֻזמִּ ּו ָלֶהָ֖ ְקְראֶּ֥ ים יִּ ַעֹמנִּ֔ ים ְוָהִּֽ ים ָיְִּֽשבּו־ָבּהָּ֙ ְלָפנִּ֔ ַּ֤ וא ְרָפאִּ ָ֑ ב ַאף־הִּ  ֵשָ֖

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
ְבֵנֶּ֣י עֵ  ר ָעָשהָּ֙ לִּ ם )כב( ַכֲאֶשַּ֤ ּו ַתְחָת֔ יָרֻשםָּ֙ ַוֵיְשבֶּ֣ ִּֽ ם ַויִּ ְפֵניֶה֔ יָּ֙ מִּ יד ֶאת־ַהֹחרִּ ַּ֤ ְשמִּ ר הִּ יר ֲאֶשָ֨ ָ֑ ים ְבֵשעִּ ָ֖ ו ַהֹיְשבִּ ָש֔

ה: ֹום ַהֶזִּֽ ד ַהיֶּ֥  ַעָ֖
ם ַוֵיְש  יֻדָ֖ ְשמִּ ר הִּ ַכְפֹת֔ ים מִּ ֶּ֣ יםָּ֙ ַהֹיְצאִּ ה ַכְפֹתרִּ ים ַעד־ַעָזָ֑ ָ֖ ים ַבֲחֵצרִּ ֶּ֥ ים ַהֹיְשבִּ ֶׁ֛ ַעּוִּ ם:)כג( ְוָהִּֽ ּו ַתְחָתִּֽ  בֶּ֥
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י וְּ  ֱאֹמִרִ֛ ֹון ָהֶֽ בּ֧ ֶלְך־ֶחשְּ ן ֶמֶֽ ָך ֶאת־ִסיֹחֹ֨ ָידְּ ִתי בְְּ֠ ה ָנַת֣ ֣ א  ֹנ֒ן רְּ רּוּ֘ ֶאת־ַנַ֣חל ַארְּ ִעבְּ ֗עּו וְּ ֖צֹו )כד( ֣קּומּו סְּ ֶאת־ַארְּ

ה: ָחָמֶֽ ר ֖בֹו ִמלְּ ָגָּ֥ ִהתְּ ש וְּ ל ָרָ֑ ֣  ָהח 
תְּ  ָא֣ ִירְּ ָ֙ך וְּ דְּ ת ַפחְּ ֵּ֤ ֙ל ת  ה ָאח  ֹום ַהֶז֗ ֲעָךָ֔ )כה( ַהי֣ עּו֙ן ִשמְּ מְּ ר ִישְּ ִים ֲאֶשֵּ֤ ַחת ָכל־ַהָשָמָ֑ ים ַת֖ ַעִמָ֔ ֙י ָהֶֽ נ  ָךָ֔ ַעל־פְּ

יָך: ָח֖לּו ִמָפֶנֶֽ ּו וְּ זָּ֥ ָרגְּ  וְּ
ר: אֹמֶֽ י ָש֖לֹום ל  ָּ֥ ר  ֹון ִדבְּ בָ֑ ֶלְך ֶחשְּ ֹות ֶאל־ִסי֖חֹון ֶמ֣ מָ֔ ד  ר קְּ ַב֣ ָאִכי֙ם ִמִמדְּ ח ַמלְּ ַלֵּ֤  )כו( ָוֶאשְּ

ַארְּ  ה בְּ ָר֣ בְּ אול:)כז( ֶאעְּ ֶֹֽ מ ין ּושְּ א ָא֖סּור ָיִמָּ֥ ָֹּ֥ ְך ל ָ֑ ל  ֶרְך א  ֶרְך ַבֶד֖ ָך ַבֶדָּ֥  ֶצָ֔
ָלֶֽ  ַרגְּ ה בְּ ָרָּ֥ בְּ ק ֶאעְּ יִתי ַר֖ ָשִתָ֑ י וְּ ֶסף ִתֶתן־ִל֖ ִים ַבֶכָּ֥ ִתי ּוַמִ֛ לְּ ָאַכָ֔ ִנ֙י וְּ ֙ ִבר  ֶסף ַתשְּ ֶכל ַבֶכֵּ֤  י:)כח( ֹא֣

בִ  שְּ ו ַהֹיֶֽ ָש֗ י ע  ֣ נ  י בְּ שּו־ִלִ֜ ר ָעֶֽ ן )כט( ַכֲאֶשֹ֨ ד ָ֔ ֱעֹב֙ר ֶאת־ַהַירְּ ר־ֶאֶֽ ד ֲאֶשֶֽ ר ַעֵּ֤ ָעָ֑ ים בְּ ִב֖ ים ַהֹישְּ ַה֣מֹוָאִבָ֔ יר וְּ ִעָ֔ ש  י֙ם בְּ

ֹקָוָּ֥ק ֱאֹל ֶרץ ֲאֶשר־יְּ נּו:קֶאל־ָהָאָ֕ ן ָלֶֽ ָּ֥  ינּו ֹנת 
ק ֱאֹל     √ ֹקָוֹ֨ ָש֩ה יְּ י־ִהקְּ ֹו ִכֶֽ נּו בָ֑ ֖ ֹון ַהֲעִבר  בָ֔ ֶלְך ֶחשְּ ה ִסיֹח֙ן ֶמ֣ א ָאָב֗ ֹ֣ ל ַען יָך ק)ל( וְּ ַמִ֛ ֹו לְּ ָבבָ֔ ֙ץ ֶאת־לְּ ִאמ  ֶאת־רּו֗חֹו וְּ

ה: ס ֹום ַהֶזֶֽ ָ֖ך ַכיָּ֥ ָידְּ ֹו בְּ  ִתתָּ֥
ֶשת ֶאת־אַ  ש ָלֶר֖ ל ָרָ֔ ֣ ֹו ָהח  צָ֑ ֶאת־ַארְּ ן וְּ יָך ֶאת־ִסיֹח֖ ָפֶנָ֔ ת לְּ ֣ ִת֙י ת  ִחלֹ֨ ה ַהֶֽ א ֗ י רְּ ַלָ֔ ֹקָו֙ק א  אֶמר יְּ ֵֹּ֤ ֹו:)לא( ַוי צֶֽ  רְּ

נּו הּ֧  ָראת ִ֜ ן ִלקְּ ֩א ִסיֹחֹ֨ צ  ָצה:)לב( ַוי  הְּ ה ָיֶֽ ָחָמ֖ ֹו ַלִמלְּ ָכל־ַעמִ֛  ּוא וְּ
ֹקָוָּ֥ק ֱאֹל ִ֛הּו יְּ נ  ִַֽיתְּ ֹו:ק)לג( ַוֶֽ ֶאת־ָכל־ַעמֶֽ יו וְּ ֶאת־בנו ָבָנ֖ ֹו וְּ ְַֽך ֹאתִ֛ ינּו ַוַנָּ֥ ָ֑ ָפנ   ינּו לְּ

ים ְוַהָטָ֑  ָ֖ ם ְוַהָנשִּ יר ְמתִּ֔ ֶּ֣ ַנֲחֵרםָּ֙ ֶאת־ָכל־עִּ וא ַוִּֽ ת ַההִּ֔ ד ֶאת־ָכל־ָעָריוָּ֙ ָבֵעֶּ֣ ְלֹכַּ֤ יד:)לד( ַונִּ ִּֽ ְרנּו ָשרִּ ְשַאָ֖ א הִּ ֶֹּ֥  ף ל
ְדנּו: ר ָלָכִּֽ ים ֲאֶשֶּ֥ ָ֖ ל ֶהָערִּ נּו ּוְשַלֶּ֥ ְָ֑זנּו ָלָ֑ ה ָבַזֶּ֣ ק ַהְבֵהָמָ֖  )לה( ַרֶּ֥

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 ר ָשגְ )לו( ֵמִּֽ ה ֶשֶּ֥ ָבָ֖

ן ְיֹקָוֶּ֥ק ֱאֹל ל ָנַתֶׁ֛ נּו ֶאת־ַהֹכ֔ ֶמָ֑ ינּו:קמִּ  ינּו ְלָפֵנִּֽ
ָּוָ֖ה ְיֹקָוֶּ֥ק     √ ל ֲאֶשר־צִּ ר ְוֹכֶּ֥ י ָהָה֔ ד ַנַַּ֤חל ַיֹבקָּ֙ ְוָעֵרֶּ֣ ְבָת ָכל־ַיֹ֞ א ָקָרָ֑ ֶֹּ֣ ֹון ל ֶרץ ְבֵני־ַעמָ֖ ק ֶאל־ֶאֶּ֥  ינּו:קֱאֹל)לז( ַרֶׁ֛

Alef.  

 במדבר פרק כא
ח  ְשַלַּ֤ ר:)כא( ַויִּ י ֵלאֹמִּֽ ָ֖ ֶלְך ָהֱאֹמרִּ ן ֶמִּֽ יֹחֶּ֥ ים ֶאל־סִּ ְשָרֵאלָּ֙ ַמְלָאכִּ֔  יִּ

ְך ַעֶּ֥  ֶלְךָּ֙ ֵנֵל֔ ֶרְך ַהֶמָּ֙ ר ְבֶדַּ֤ י ְבֵאָ֑ ה ֵמֶּ֣ ְשֶתָ֖ א נִּ ֶֹּ֥ ֶרם ל ה ּוְבֶכ֔ ֶטהָּ֙ ְבָשֶדֶּ֣ א נִּ ַֹּ֤ ָך ל ה ְבַאְרֶצִ֗ ָך:)כב( ֶאְעְבָרֶּ֣ ר ְגֻבֶלִּֽ ר־ַנֲעֹבָ֖  ד ֲאֶשִּֽ
ְש  ן ֶאת־יִּ יֹחֶּ֣ ן סִּ ָרה )כג( ְולֹא־ָנַתָ֨ ְדָב֔ ְשָרֵאלָּ֙ ַהמִּ את יִּ ְקַרַּ֤ א לִּ ֹו ַוֵיֵצֹ֞ ן ֶאת־ָכל־ַעמִ֗ יֹחֵּ֜ ף סִּ ְגֻבלֹ֒ו ַוֶיֱאֹסָ֨ ר בִּ ָרֵא֘ל ֲעֹבֶּ֣

ל: ְשָרֵאִּֽ ֶחם ְביִּ ָלָ֖ א ָיְָ֑הָצה ַויִּ ָֹ֖  ַוָיב
ן ַעד־ַיֹבקָּ֙ ַעד־בְ  ַאְרֹנִ֗ ֹו ֵמִּֽ ש ֶאת־ַאְרצֵּ֜ יַרָ֨ ֶרב ַויִּ י־ָחָ֑ ל ְלפִּ ְשָרֵאָ֖ ֹון:)כד( ַוַיֵכֶּ֥הּו יִּ ּול ְבֵנֶּ֥י ַעמִּֽ ז ְגבָ֖ י ַע֔ ֶּ֣  ֵנֶּ֣י ַע֔מֹון כִּ

 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ה
 הלכה א

רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות 

עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב 

ו ורע, כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמ

בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או 

 הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו. 
 הלכה ב

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה"ע ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על 

לא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן א

רבינו או רשע כירבעם או חכם או א סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות, ואין 

לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי 

תצא הרעות והטוב, כלומר אין הבורא גוזר על זו דרך שירצה, הוא שירמיהו אמר מפי עליון לא 

האדם להיות טוב ולא להיות רע, וכיון שכן הוא נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי 

לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה, הוא שכתוב אחריו מה יתאונן אדם חי 

עתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב וגו', וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו ומד

 רשענו שהרשות עתה בידינו הוא שכתוב אחריו נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה וגו'. 
 הלכה ג       √

ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים, וכתיב 

מר שהרשות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם ראה אנכי נותן לפניכם היום, כלו
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עושה בין טובים בין רעים, ומפני זה הענין נאמר מי יתן והיה לבבם זה להם, כלומר שאין הבורא 

 כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם. 
 הלכה ד       √

ק או רשע או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר ל היה גוזר על האדם להיות צדיקאילו ה

תולדתו לדרך מן הדרכים או למדע מן המדעות או לדעה מן הדעות או למעשה מן המעשים כמו 

שבודים מלבם הטפשים הוברי שמים היאך היה מצוה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך 

ייתו כבר נגזר עליו או תולדתו תמשוך אותו הטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי רשעכם והוא מתחלת בר

לדבר שאי אפשר לזוז ממנו, ומה מקום היה לכל התורה כולה ובאי זה דין ואיזה משפט נפרע מן 

הרשע או משלם שכר לצדיק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ואל תתמה ותאמר היאך יהיה 

עולם דבר שלא ברשות קונו ולא האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו וכי יעשה ב

חפצו והכתוב אומר כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ, דע שהכל כחפצו יעשה ואף על פי 

שמעשינו מסורין לנו, כיצד כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה והמים והארץ יורדים 

, ככה חפץ להיות האדם למטה והגלגל סובב בעיגול וכן שאר בריות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו

רשותו בידו וכל מעשיו מסורין לו ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו 

האל עושה כל שהאדם יכול לעשות, לפיכך דנין אותו לפי מעשיו אם עשה טובה מטיבין לו ואם עשה 

רו בדרכיהם, ובענין זה אמר רעה מריעין לו, הוא שהנביא אומר מידכם היתה זאת לכם, גם המה בח

שלמה שמח בחור בילדותך ודע כי על כל אלה ב יביאך האלהים במשפט, כלומר דע שיש בידך כח 

 לעשות ועתיד אתה ליתן את הדין. 
 הלכה ה

שמא תאמר והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע 

או לא ידע, אם ידע שהוא יהיה צדיק אי אפשר שלא יהיה צדיק ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר 

שיהיה רשע הרי לא ידע הדבר על בוריו, דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים 

עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר, וכמה 

כבר בארנו בפ' שני מהלכות יסודי התורה שהקב"ה אינו יודע מדיעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם 

שהם ודעתם שנים, אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על 

שאין כח באדם להשיג ולמצוא אמתת הבורא שנאמר כי לא יראני האדם וחי כך אין כח  בוריו וכשם

באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא, הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם 

דרכי, וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים והמעשים אבל ג נדע 

עשה האדם ביד האדם ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך, ולא בלא ספק שמ

מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה אלא בראיות ברורות מדברי החכמה, ומפני זה נאמר בנבואה 

 שדנין את האדם על מעשיו כפי מעשיו אם טוב ואם רע וזה הוא העיקר שכל דברי הנבואה תלויין בו. 
 

"ד/ וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים ומעשה +/השגת הראב

ידיהם. א"א לא נהג זה המחבר מנהג החכמים שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו והוא החל 

בשאלות קושיות והניח הדבר בקושיא והחזירו לאמונה וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות 

בם ויניח דעתם בספק ואולי שעה אחת יבא הרהור בלבם על זה, ואף על פי התמימים ולא יעורר ל

שאין תשובה נצחת על זה טוב הוא לסמוך לו קצת תשובה ואומר, אם היו צדקת האדם ורשעתו 

תלוים בגזירת הבורא ית' היינו אומרים שידיעתו היא גזירתו והיתה לנו השאלה קשה מאד ועכשיו 

ו ומסרה ביד האדם עצמו אין ידיעתו גזירה אבל היא כידיעת שהבורא הסיר זו הממשלה מיד

האצטגנינים שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה והדבר ידוע שכל מקרה האדם קטן וגדול מסרו 

הבורא בכח המזלות אלא שנתן בו השכל להיותו מחזיקו לצאת מתחת המזל והוא הכח הנתון באדם 

המזל ורגעיו אם יש כח בשכל להוציאו לזה מידו אם לא וזו להיותו טוב או רע והבורא יודע כח 

 הידיעה אינה גזירה, וכל זה איננו שוה.+
 

 הלכה ג'  רמב"ם הלכות תשובה פרק ו
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יהושע )וכן הכנענים לפי תועבותיהן מנע מהן התשובה עד שעשו מלחמה עם ישראל, שנאמר ...

ק אֶ "כ( :יא ה ְלַחֵזֶּ֣ ת ְיֹקָוֶּ֣ק׀ ָהְיָתֵ֡ י ֵמֵאֶּ֣ ֶּ֣ י כִּ ֶּ֥ ְלתִּ ם ְלבִּ יָמ֔ ֲחרִּ ַען ַהִּֽ ְשָרֵאלָּ֙ ְלַמֶּ֣ ה ֶאת־יִּ ְלָחָמַּ֤ את ַהמִּ ְקַרָ֨ ָב֩ם לִּ ת־לִּ

ה:  ָּוֶּ֥ה ְיֹקָוָ֖ק ֶאת־ֹמֶשִּֽ ר צִּ ם ַכֲאֶשֶׁ֛ יָד֔ ַען ַהְשמִּ י ְלַמֶּ֣ ָנָ֑ה כִּ֚ ם ְתחִּ  ... ֱהיֹות־ָלֶהָ֖

 

1.  

 שמות פרק ז
י ֧ ְרֵביתִּ ה ְוהִּ ב ַפְרֹעָ֑ ה ֶאת־ֵלֶּ֣ י ַאְקֶשָ֖ ֶּ֥ ם: )ג( ַוֲאנִּ יִּ ְצָרִּֽ ֶרץ מִּ י ְבֶאֶּ֥ י ְוֶאת־מֹוְפַתָ֖  ֶאת־ֹאֹתַתֶׁ֛

Both RaMBaN and Yosef Albo are trying to reconcile the idea that on the one hand, every 

person is granted free choice to do as he pleases, and on the other, certain people at 

certain times appear to have the ability to freely choose to repent taken away from them.  

RaMBaM argues that the individuals who have forfeited their freedom of choice sinned so 

extremely that they were no longer entitled to the privilege of being able to repent.  

R. Albo claims that God’s Hardening the hearts of these individuals was a means whereby 

he was strengthening them to not fall prey to the influence of the various punishments that 

were being brought to bear, but rather to freely and whole-heartedly repent, if that were 

their own choice. 

2.  R. Albo’s interpretation fits more aptly with the verse in Shemot which doesn’t seem to 

reflect a particular desired outcome from Pharoah’s heart being Hardened. The verse in 

Devarim, on the other hand, suggests that the intended result is that Sichon’s lands should 

fall into Jewish hands, implying that there was no possibility for him to do anything but go 

to war and be defeated.  

3.   

 מלכים א פרק יח
ה ְיֹקָוָ֖ק ָהֱאֹל י־ַאָתֶּ֥ ִּֽ ה כִּ ם ַהֶז֔ ְָ֑דעּוָּ֙ ָהָעֶּ֣ י ְוֵיִּֽ נִּ י ְיֹקָוקָּ֙ ֲעֵנ֔ נִּ ית:יק)לז( ֲעֵנַּ֤ ִּֽ ם ֲאֹחַרנִּ ָבָ֖ ָת ֶאת־לִּ ֹבֶּ֥ ה ֲהסִּ  ם ְוַאָתֶׁ֛

Whereas in Shemot and BeMidbar, we are dealing with evil kings who have great poser in 

their hands, the same is not true regarding I Melachim, where the Jewish people as a whole 

are being discussed. I suppose that since the situation in which a person finds himself 

should be attributed to God, the fact that the Jewish people were subject to the autocratic 

rule of Izevel who promoted the religion of Ba’al, could be assumed to be the result of 

God’s Machinations. While their passivity in the face of idolatry is on them, the fact that 

they had been maneuvered into such a position with that type of leadership could be 

ascribed to God’s Testing them.  

4.  In Hilchot Teshuva, Chapt. 5, RaMBaM states that people have free choice and therefore 

are accountable for their actions. In Chapt. 6, he mentions that if upon exercising free 

choice, in certain situations the choices that have been made are so egregious that free 

choice to repent has been suspended. No one starts off this way, but it could be a result of 

freely chosen actions.  

Beit.  

1.  How could a city be located in the middle of a river? And since no one was going to live in 

the river, what difference did it make whether that land was also taken over by the Jews? 

2.  By bringing up the matter of spoils that is not at all mentioned in the verse in question, it 

would appear that HaEmek Davar is reading into the simple meaning of the verse due to 

the questions that are summarized in answer 1 above.  

Gimel.  

 יהושע פרק יג
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ם: ְשְפֹחָתִּֽ ְבֵני־ָגָ֖ד ְלמִּ ד לִּ ן ֹמֶשהָּ֙ ְלַמֵטה־ָג֔ ֵתַּ֤  )כד( ַויִּ
י ָלֶהםָּ֙ ַהְג֔בּול  ַּ֤ ה:)כה( ַוְיהִּ ר ַעל־ְפֵנֶּ֥י ַרָבִּֽ ר ֲאֶשָ֖ ֹון ַעד־ֲערֹוֵעֶ֕ ֶרץ ְבֵנֶּ֣י ַעמָ֑ י ֶאָ֖ ד ַוֲחצִֶּ֕ ְלָע֔ י ַהגִּ  ַיְעֵזרָּ֙ ְוָכל־ָעֵרֶּ֣

As is evident in the exchange between the King of Amon and Yiftach,  

 שופטים פרק יא
י־ ֶלְך ְבֵנִּֽ ים ֶאל־ֶמֶּ֥ ְפָתחָּ֙ ַמְלָאכִּ֔ ח יִּ ְשַלַּ֤ י:ֹון ַעמָ֖ )יב( ַויִּ ִּֽ ם ְבַאְרצִּ ָלֵחֶּ֥ י ְלהִּ אָת ֵאַלָ֖ י־ָבֶּ֥ ִּֽ ְך כִּ י ָוָל֔ ֶּ֣ ר ַמה־לִּ  ֵלאֹמָ֑

ח  ְפָתִ֗ י יִּ ֹון ֶאל־ַמְלֲאֵכֶּ֣ ֶלְך ְבֵני־ַעמֵּ֜ ם)יג( ַויֹאֶמ֩ר ֶמָ֨ יִּ ְצַר֔ מִּ ֹו מִּ יָּ֙ ַבֲעלֹותֶּ֣ ל ֶאת־ַאְרצִּ ְשָרֵאַּ֤ ח יִּ י־ָלַקָ֨ ִּֽ ֹון ְוַעד־ כִּ ֵמַאְרנֶּ֥

ן וְ  ק ְוַעד־ַהַיְרֵדָ֑ ֹום:ַהַיֹבָ֖ ן ְבָשלִּֽ יָבה ֶאְתֶהָ֖ ֶּ֥ ה ָהשִּ  ַעָתֶ֕
ֹון: ֶלְך ְבֵנֶּ֥י ַעמִּֽ ים ֶאל־ֶמָ֖ ְשַלחָּ֙ ַמְלָאכִּ֔ ח ַויִּ ְפָתָ֑ ֹוד יִּ ֹוֶסף עָ֖  )יד( ַויֶּ֥

ֹון: ֶרץ ְבֵנֶּ֥י ַעמִּֽ ב ְוֶאת־ֶאָ֖ ֶרץ מֹוָא֔ ְשָרֵאלָּ֙ ֶאת־ֶאֶּ֣ ח יִּ א־ָלַקַּ֤ ִֹּֽ ח ל ְפָתָ֑ ר יִּ ה ָאַמֶּ֣ אֶמר ֔לֹו ֹכָ֖ ֶֹּ֣  )טו( ַוי
 ָ֖ ָשה:)טז( כִּ א ָקֵדִּֽ ָֹ֖ ְדָברָּ֙ ַעד־ַים־֔סּוף ַוָיב ל ַבמִּ ְשָרֵאַּ֤ ֶלְך יִּ ם ַוֵיָ֨ יִּ ְצָרָ֑ מִּ ם מִּ  י ַבֲעלֹוָתֶּ֣

ֶלְך אֱ  א ָשַמעָּ֙ ֶמֶּ֣ ַֹּ֤ ָך ְול ר ֶאְעְבָרה־ָנֶּ֣א ְבַאְרֶצִ֗ ֹום׀ ֵלאֹמֵּ֜ ים׀ ֶאל־ֶמֶלְ֩ך ֱאדָ֨ ֶּ֣ ל ַמְלָאכִּ ְשָרֵאֶּ֣ ח יִּ ְשַלֶּ֣ ם ֶאל־)יז( ַויִּ ֔דֹום ְוַגָ֨

ֶלְך מֹוָאֶׁ֛  ש:ֶמ֧ ל ְבָקֵדִּֽ ְשָרֵאָ֖ ה ַוֵיֶֶּ֥שב יִּ א ָאָבָ֑ ֶֹּ֣ ח ְול  ב ָשַלָ֖
ֶרץ מֹואָ֔  ֶמשָּ֙ ְלֶאֶּ֣ ְזַרח־ֶשָּ֙ מִּ א מִּ ַֹּ֤ ב ַוָיב ֶרץ מֹוָא֔ ֶרץ ֱאדֹוםָּ֙ ְוֶאת־ֶאֶּ֣ ָסב ֶאת־ֶאַּ֤ ר ַוָיֵּ֜ ְדָבִ֗ ֶבר )יח( ַוֵיֶֶּ֣לְך ַבמִּ ּון ְבֵעֶּ֣ ַָ֑יֲחנָ֖ ב ַוִּֽ

ב  ּול מֹוָא֔ ְגבֶּ֣ אּוָּ֙ בִּ ֹון ְולֹא־ָבָּ֙ ב:ַאְרנָ֑ ּול מֹוָאִּֽ ֹון ְגבֶּ֥ י ַאְרנָ֖ ֶּ֥  כִּ
ל ַנעְ  ְשָרֵא֔ אֶמר לֹוָּ֙ יִּ ַֹּ֤ ֹון ַוי ֶלְך ֶחְשבָ֑ י ֶמֶּ֣ ָ֖ ֶלְך־ָהֱאֹמרִּ ֹון ֶמִּֽ יחֶּ֥ ים ֶאל־סִּ ְשָרֵאלָּ֙ ַמְלָאכִּ֔ ח יִּ ְשַלַּ֤ ְבָרה־ָנֶּ֥א ְבַאְרְצָךָ֖ )יט( ַויִּ

י: ִּֽ  ַעד־ ְמקֹומִּ
ר בִּ  ְשָרֵאלָּ֙ ֲעֹבֶּ֣ ֹון ֶאת־יִּ יחַּ֤ ין סִּ ם־)כ( ְולֹא־ֶהֱאמִָּ֨ ֶחם עִּ ָלָ֖ ּו ְבָיְָ֑הָצה ַויִּ ַָ֑יֲחנָ֖ יחֹוןָּ֙ ֶאת־ָכל־ַע֔מֹו ַוִּֽ ף סִּ ְגֻב֔לֹו ַוֶיֱאֹסַּ֤

ל: ְשָרֵאִּֽ  יִּ
ק ֱאֹל ֵתן ְיֹקָוָ֨ יִּ ֶרץ ק)כא( ַוִּ֠ ת ָכל־ֶאֶּ֣ ל ֵא֚ ְשָרֵא֔ יַרשָּ֙ יִּ ּום ַויִּ ל ַוַיכָ֑ ְשָרֵאָ֖ ֹו ְבַיֶּ֥ד יִּ י֧חֹון ְוֶאת־ָכל־ַעמֶׁ֛ ל ֶאת־סִּ ְשָרֵאֵּ֜ י־יִּ

יא:ָהֱאמֹ  ִּֽ ֶרץ ַההִּ ב ָהָאֶּ֥ י יֹוֵשָ֖ ֔  רִּ
ן: ר ְוַעד־ַהַיְרֵדִּֽ ְדָבָ֖ ן־ַהמִּ ק ּומִּ ַאְרנֹוןָּ֙ ְוַעד־ַהַיֹב֔ י ֵמִּֽ ָ֑ ּול ָהֱאֹמרִּ ת ָכל־ְגבֶּ֣ יְר֔שּו ֵאָ֖ ֶּ֣  )כב( ַויִּ

ה ְיֹקָוֶּ֣ק׀ ֱאֹל ל ְואַ ק)כג( ְוַעָתֹ֞ ְשָרֵאָ֑ ֹו יִּ ְפֵנָ֖י ַעמֶּ֣ י מִּ ֔ ֱאֹמרִּ ישָּ֙ ֶאת־ָהֶּ֣ ל הֹורִּ ְשָרֵאִ֗ נּו:י יִּ יָרֶשִּֽ ה תִּ  ָתָ֖
יש ְיֹקָו֧ק ֱאֹל ֵּ֜ ר הֹורִּ ש ְוֵא֩ת ָכל־ֲאֶשָ֨ יָרָ֑ ֹו תִּ יָך אֹותֶּ֥ ֹוש ֱאֹלֶהָ֖ יְשָךֶׁ֛ ְכמֶּ֥ ִּֽ ר יֹורִּ ת ֲאֶש֧ א ֵאֶּ֣ ֹֹ֞ ֹו ק)כד( ֲהל ָפֵנָ֖ינּו אֹותֶּ֥ ינּו מִּ

ש: יָרִּֽ  נִּ
ב  ֶלְך מֹוָאָ֑ ֹור ֶמֶּ֣ פָ֖ ק ֶבן־צִּ ָבָלֶּ֥ ה מִּ ֹוב טֹובָּ֙ ַאָת֔ ה ֲהטֶּ֥ ם:)כה( ְוַעָתִ֗ ם ָבִּֽ ְלַחָ֖ ם נִּ ְלֹחֶּ֥ ם־נִּ ל אִּ ְשָרֵא֔ ם־יִּ ֹוב ָרבָּ֙ עִּ  ֲהרֶּ֥

יםָּ֙ ֲאֶשרָּ֙ ַעל־ְיֵדֶּ֣  ָערִּ יָה ּוְבָכל־ֶהִּֽ ְבנֹוֶתִ֗ ֹור ּובִּ יָה ּוְבַעְרעֶּ֣ ְבנֹוֶתֵּ֜ ֹון ּובִּ ְשָרֵאל ְבֶחְשבָ֨ ֶבת יִִּּ֠ ֹות )כו( ְבֶשֶּ֣ ש ֵמאָ֖ י ַאְר֔נֹון ְשֹלֶּ֥

ם ָבֵעֶּ֥  ַצְלֶתָ֖ א־הִּ ִֹּֽ יא:ָשָנָ֑ה ּוַמדֶּּ֥וַע ל ִּֽ  ת ַההִּ
ט ְיֹקָוַּ֤ק ַהֹשֵפטָּ֙ ַהי֔  ְשֹפָ֨ י יִּ ָ֑ ֶחם בִּ ָלֶּ֣ ה ְלהִּ י ָרָעָ֖ ֶׁ֛ תִּ ה אִּ ה ֹעֶשֶּ֥ ְך ְוַאָתֹ֞ י ָל֔ אתִּ א־ָחָטֶּ֣ ִֹּֽ יָּ֙ ל ֹנכִּ ל )כז( ְוָאִּֽ ְשָרֵא֔ ין ְבֵנֶּ֣י יִּ ֹום ֵב֚

ֹון: ין ְבֵנֶּ֥י ַעמִּֽ  ּוֵבָ֖
פְ  י יִּ ְבֵרֶּ֣ ֹון ֶאל־דִּ ֶלְך ְבֵנֶּ֣י ַעמָ֑ ע ֶמָ֖ א ָשַמ֔ ֶֹּ֣ יו: פ)כח( ְול ר ָשַלָ֖ח ֵאָלִּֽ ח ֲאֶשֶּ֥  ָת֔

while the Jews steered clear of lands that belonged to the Amonites at the time of the 

Exodus, some of that land had already been conquered by the Emori. And when the Jews 

conquered Sichon, some of the land that was his, and had originally belonged to the 

Amonites, was included.  

Daled.  

1.  The problem in both verses cited is that the biblical text states in the positive, i.e., “what 

should be done,” in accordance with what God Commanded, and RaShI interprets the 

phrases in question to mean “not to do something.” 

2.  In BeMidbar, we are told:  

 במדבר פרק כא
ן ַעד־ַיֹבקָּ֙  ַאְרֹנִ֗ ֹו ֵמִּֽ ש ֶאת־ַאְרצֵּ֜ יַרָ֨ ֶרב ַויִּ י־ָחָ֑ ל ְלפִּ ְשָרֵאָ֖ י ַעמֶֽ )כד( ַוַיֵכֶּ֥הּו יִּ ָּ֥ נ  ֖בּול בְּ ז גְּ י ַעָ֔ ֹון ִכ֣ י ַעמָ֔ ֣ נ   ֹון:ַעד־בְּ

  ר' יוסף בכור שור 
, וכתי' "ויעבור 54)כד( עד יבוק עד בני עמון. יבק שם הנחל כדכתיב "יבק הנחל גבול בני עמון"

כי כמו שלקח סיחון ארץ מואב עד ארנון, כך לקח ארץ בני עמון עד יבק, והנהר  את מעבר יבק"

י עמון מהנהר ואילך, ולא מפסיק ביניהם. אבל מהיבק ואילך לא כבש, כי עז וחזק היה גבול בנ

 .היה יכול לכבשה מפני שהנהר היה מפסיקו
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Since what is implied in BeMidbar was that it was impossible to conquer the land of the 

Amonites because their border was impenetrable, RaShI is saying that we left it, not only 

because God Said that we were not entitled to the land, but also because it would have 

been too difficult for us to conquer it on our own.   

Devarim 4:23 is speaking about the prohibition against idolatry. Within that context, there 

was no physical impediment not to practice such observances; it was only a matter of will-

power.  

Heh.  

1.   RaShI does not necessarily understand “Lo Karavta” as a function of “Asher Tziva HaShem  

Elokeinu.” The reason we did not approach the land of Amon is because of their strong 

border.  

 MaLBIM believes if it had been meant to be, God would have Surmounted on our 

behalves all physical obstacles. But since He Specifically Said not to attack their land, that 

was the reason why we did not do so.  

2.    The weakness in MaLBIM’s interpretation is the fact that the phrase ““Asher Tziva 

HaShem  Elokeinu” does not immediately follow “Lo Karavta.” If there was a cause and 

effect relationship between these two phrases, I would have expected them to be 

juxtaposed next to one another.  

Vav.  

Perhaps R. Hoffmann felt that all that was up to the Jews was whether to attack a 

particular piece of land. Successfully conquering it was a function of God’s assistance. 

Therefore, the challenge was always what the Jews would attack militarily. This is borne 

out in the Ma’apilim story at the end of BeMidbar 14: 

 במדבר פרק יד 
ר ְיֹקָוָ֖  ֹום ֲאֶשר־ָאַמֶּ֥ ינּו ֶאל־ַהָמקֶׁ֛ ֶׁ֛ נּו ְוָעלִּ ֶנִ֗ ר הִּ ר ֵלאֹמָ֑ ּו ֶאל־רֹאש־ָהָהָ֖ ֲעלֶּ֥ ֶקר ַוַיִּֽ מּו ַבֹב֔ ֶּ֣ אנּו:)מ( ַוַיְשכִּ י ָחָטִּֽ ֶּ֥  ק כִּ

ם עֹ  ה ַאֶתֶּ֥ ָמה ֶזֶׁ֛ ה ָלֶּ֥ אֶמר ֹמֶש֔ ֶֹּ֣ ח:)מא( ַוי ְצָלִּֽ א תִּ ֶֹּ֥ וא ל ָ֖ י ְיֹקָוָ֑ק ְוהִּ ֶּ֣ ים ֶאת־פִּ ָ֖  ְברִּ
ם: ְפֵנָ֖י ֹאְיֵביֶכִּֽ ְָ֑ג֔פּו לִּ ָנֶּ֣ ְרְבֶכָ֑ם ְולֹאָּ֙ תִּ ין ְיֹקָוָ֖ק ְבקִּ י ֵאֶּ֥ ֶׁ֛ ל־ַתֲע֔לּו כִּ  )מב( ַאִּֽ

ן ַשְבֶתםָּ֙  י־ַעל־ֵכַּ֤ ִּֽ ֶרב כִּ ם ֶבָחָ֑ ם ּוְנַפְלֶתָ֖ ְפֵניֶכ֔ י ָשםָּ֙ לִּ ֶּ֥ י ְוַהְכַנֲענִּ ָ֨ ֩י ָהֲעָמֵלקִּ ְהֶיֶּ֥ה ְיֹקָוָ֖ק )מג( כִּ ק ְולֹא־יִּ י ְיֹקָו֔  ֵמַאֲחֵרֶּ֣

ם: ָמֶכִּֽ  עִּ
ה: ַמֲחֶנִּֽ ֶרב ַהִּֽ ֶקֶּ֥ שּו מִּ ה לֹא־ָמָ֖ ית־ְיֹקָוקָּ֙ ּוֹמֶש֔ ֹון ְברִּ ר ַוֲארַּ֤ אש ָהָהָ֑ ֶֹּ֣ ֹות ֶאל־ר לּו ַלֲעלָ֖  )מד( ַוַיְעפִֶּ֕

ּוא ַוַיכֶּ֥  ר ַההָ֑ ב ָבָהֶּ֣ י ַהֹיֵשָ֖ ְכַנֲענִּ֔ יָּ֙ ְוַהִּֽ ֶָ֑רד ָהֲעָמֵלקִּ ה:)מה( ַוֵיַּ֤ ָחְרָמִּֽ ּום ַעד־ַהִּֽ ַָ֑יְכתָ֖  ּום ַוִּֽ
 


