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פרשת פנחס תשע"ה
יהושע בן-נון עבד ה'
במדבר פרק כז

רש"י

(טז) יפקד ה'  -כיון ששמע משה שאמר לו המֹקום
ֹקד יְ ֹקוֶֹׁ֔ק
מר( :טז) יִפְ ֵּ֣ ֹ
(טו) ַויְדַ בֵּ֣ר מ ֶֹׁ֔שה אל־ ְיֹקוָֹ֖ק לא ֹֽ ֹ
חת לְכל־ב ָׂ֑שר ִ ָ֖איש עַ ל־הע ֹֽדה( :יז) אֲ שר־י ֵּ֣צא תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעהפ שאתבע
ֹלהי הרּו ָ֖ ֹ
אֱ ֵ֥
צרכי שיירשו בני את גדולתי .אמר לו הֹקדוש ברוך
יאם וַאֲ ֵּ֣שר
יהם וַ אֲ ֵ֥שר יוצִ ָ֖
יהם וַאֲ ֶׁ֤שר יב ֹ ֙א לִ פְ נ ֶׁ֔
לִפְ נ ֶ֗
הוא לא כך עלתה במחשבה לפני ,כדאי הוא יהושע
יאם וְ ֶׁ֤ל ֹא ִת ְהי ֙ה ע ֲַדֵּ֣ת ְיֹקוֶֹׁ֔ק ַכ ֹּ֕צ ֹאן אֲ ֵ֥שר אין־ל ָ֖הם
יְבִ ָׂ֑
ליטול שכר שמושו שלא משצ מתוך האהל .וזהו
רֹעֹֽה( :יח) ו ַֹּ֨י ֹאמר יְֹקוָֹ֜ק אל־מ ֶֹ֗שה ַֹקח־ ְלך֙ את־יְהושֵּ֣עַ
שאמר שלמה (משלי כז ,יח) נוצר תאנה יאכל פריה:
ר־רּוחַ ָׂ֑בו וְ סמַ כְ ֵ֥ת את־י ְדךָ֖ ע ֹֽליו:
בִ ן־נֶׁ֔ ּון ִ ָ֖איש אֲ ש ֵּ֣
(יט) וְ ַ ֹֽהעֲמַ ְד ֵּ֣ת א ֶֹ֗תו ִלפְ נ ֙י אלְעזֵּ֣ר הַ כ ֶֹׁ֔הן וְ ִלפְ נָ֖י כל־העדָׂ֑ה אלהי הרוחות  -למה נאמרֹ,ק אמר לפניו רבש"ע
ְמעַ ן גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין
ודךָ֖ עלָׂ֑יו ל ַ ֵּ֣
יהם( :כ) וְ נ ַת ֵ֥תה מ ֹֽה ְ
יתה א ָֹ֖תו לְעינ ֹֽ
וְ צִ ּוִ ֵ֥
י ְִש ְמ ֶׁ֔עּו כל־ע ַ ֲָ֖דת בְ נֵ֥י י ְִשר ֹֽאל( :כא) וְ ִלפְ ֹּ֨ני אלְעזֶׁ֤ר הַ כֹה ֙ן זה לזה ,מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד
ואחד לפי דעתו( :יז) אשר יצא לפניהם  -לא כדרך
ל־פיו
אּורים לִפְ נֵּ֣י יְ ֹקוָֹׂ֑ק עַ ֹּ֨ ִ
מד וְ ֵ֥ש ַאל ל֛ ו ְב ִמ ְש ַפֵ֥ט ה ִ ָ֖
ַי ֲע ֶׁ֔ ֹ
מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את
ל־פיו י ֶֹ֗באּו ֛הּוא וְ כל ְ־בני־י ְִשר ֵ֥אל ִא ָ֖תו
יצְ ָ֜אּו וְ עַ ִ ֵּ֣
חיילותיהם למלחמה ,אלא כמו שעשיתי אני
וְ כל־הע ֹֽדה( :כב) וַ יַ ֵּ֣עַ ש מ ֶֹׁ֔שה כַ אֲ ֛שר צִ ּוֵ֥ה ְיֹקוָֹ֖ק א ָֹׂ֑תו
שנלחמתי בסיחון ועוג ,שנאמר (במדבר כא ,לד) אל
הושעַ ַויַ ֹֽ ע ֲִמ ֙דה ּ֙ו ִלפְ נ ֙י אלְעזֵּ֣ר הַ כ ֶֹׁ֔הן וְ לִ פְ נָ֖י
ו ִַי ֵַּ֣קח את־יְ ֶ֗
תירא אותו .וכדרך שעשה יהושע ,שנאמר (יהושע ה,
מְך את־יד֛יו ע ָ֖ליו ַו ְיצַ ּוָׂ֑הּו כַאֲ ֛שר
כל־הע ֹֽדה( :כג) וַ י ְִס ֹ֧ ֹ
יג) וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה וגו' .וכן
ִדבֵ֥ר יְֹקוָֹ֖ק ְביַד־מ ֹֹֽשה:
בדוד הוא אומר (ש"א יח ,טז) כי הוא יוצא ובא
לפניהם ,יוצא בראש ונכנס בראש :ואשר יוציאם  -בזכיותיו :ואשר יביאם  -בזכיותיו .דבר אחר ואשר
יביאם שלא תעשה לור כדרך שאתה עושה לי ,שאיני מכניסן לארץ( :יח) קח לך ֹ -קחנו בדבריםש אשריך
שזכית להנהיג בניו של מֹקום :לך  -את שבדוֹק לךת את זה אתה מכיר :אשר רוח בו  -כאשר שאלת שיוכל
להלוך כנגדא רוחו של כל אחד ואחד :וסמכת את ידך עליו  -תן לו מתורגמןב שידרוש בחייך,ג שלא יאמרו
עליו ,לא היה לו להרים ראש בימי משה( :יט) וצויתה אתו  -על ישראל ,דע שטרחנין הם סרבנים הם ,על
מנת שתֹקבל עליך( :כ) ונתתה מהודך עליו  -זה ֹקירון עור פנים :מהודך  -ולא כל הודך נמצינו למדין פני
משה כחמהד פני יהושע כלבנה :למען ישמעו כל עדת בני ישראל  -שיהיו נוהגין בו כבודה ויראה כדרך
שנוהגין בך( :כא) ולפני אלעזר הכהן יעמד  -הרי שאלתךו ששאלת שאין הכבוד הזה זז מבית אביך ,שאף
יהושע יהא צריך לאלעזר :ושאל לו  -כשיצטרך לצאת למלחמה :על פיו  -של אלעזר :וכל העדה -
סנהדרין( :כב) ויקח את יהושע  -לֹקחו בדבריםח והודיעו מתן שכר פרנסי ישראל לעולם הבא( :כג) ויסמך
את ידיו  -בעין יפה יותרט ויותר ממה שנצטווה .שהֹקב"ה אמר לו וסמכת את ידך ,והוא עשה בשתי ידיו,
ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה :כאשר דבר ה'  -אף לענין ההוד נתן מהודו עליו:
דברים פרק לא

העמק דבר לדברים לא

ת ְֹקרֵּ֣א (יד) הן קרבו ימיך למות וגו' .יש להבין הֹקדמה זו.
יך למּו ֒
(יד) ו ַֹּ֨י ֹאמר ְיֹקוָֹ֜ק אל־מ ֶֹ֗שה ֵּ֣הן ֹק ְר ֵּ֣בּו ימ ָ֘
מה היא נוגע לצווי ה' ליהושע .הלא היה אפשר
אהל מועָ֖ד וַאֲ צַ ּוָּׂ֑נּו וַיֶׁ֤לְך מֹש ֙ה
הושעַ וְ ִ ֹֽה ְתיַצְ ֛בּו בְ ֵ֥ ֹ
א ת־ ְי ֶ֗
אהל שיצונו גם מכבר והיה אפשר ג"כ לצוות אחר מות
אהל מועֹֽד( :טו) וַירֹ֧א ְיֹקוֹ֛ק ב ָ֖ ֹ
יהושעַ וַ ִ ֹֽי ְתיַצְ ָ֖בּו בְ ֵ֥ ֹ
ִ ֹֽו ֶׁ֔
משה .אבל מתחלה נבא למה שאמרו חז"ל בב"ב
אהל :ס
מד עַ ֵ֥מּוד הע ָ֖נָ֑ן עַ ל־פ ֵַ֥תח ה ֹֽ ֹ
בְ עַ ֵּ֣מּוד ענָָׂ֑֑ן ַו ַי ֲע ֛ ֹ
(טז) ו ֶַׁ֤י ֹאמר יְֹקו ֹ֙ק אל־מ ֶֹׁ֔שה ִהּנְ ךֵ֥ ש ָֹ֖כב עִ ם־אֲ ב ָֹׂ֑תיך וְ ֹקם֩ דע"ה פני שמה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה.
והביאור ידוע שכמו שאור הלבנה בא רֹק מכח
ֹלהי ֹֽנכַר־ה ֶ֗ארץ אֲ ֹּ֨שר ֶׁ֤הּוא
ה ֹּ֨עם הַ ָ֜זה וְ זנֵּ֣ה׀ ַאחֲ רֵּ֣י׀ אֱ ֵּ֣
החמה כך אור יהושע זורח מאור משה .ולכאורה
יתי אֲ ֵ֥שר כ ַ ָ֖ר ִתי
בא־ש֙מ ֙ה בְ ִֹק ְר ֶׁ֔בו ַועֲז ֹּ֕ ַבנִי וְ הפר֙ את־בְ ִר ִֶׁ֔
ֹקשה הרי יהושע היה נביא כמו כל הנביאים
ִא ֹֽתו( :יז) וְ חרֵּ֣ה ַא ִ ֵּ֣פי ֵּ֣בו בַ יום־הַַ֠ הּוא ַו ֲעזַבְ ִִּ֞תים
ּומצ ֛אהּו רעֵ֥ ות ַר ָ֖בות שהשיגו נבואה גם מבלי האצלת אור פני משה .אלא
ם וְ היֵּ֣ה ֹֽלאֱ ֶֹׁ֔כל ְ
וְ ִה ְס ַת ְר ִֹּ֨תי פנַ ֶׁ֤י מה ֙
הענין דיהושע היה גדול מכל הנביאים בזה הפרט
י־אין אֱ ֹלהַ ֙י
וְ צ ָׂ֑רות וְ אמַ ֙ר בַ יֵּ֣ ום הַ ֶׁ֔הּוא הֲ ֶ֗ל ֹא ַעֵּ֣ל ִ ֹֽכ ֶׁ֤
של תורה שבע"פ .ובזה הפרט היה מושפע ממשה
בְ ִֹק ְר ִֶׁ֔בי ְמצ ָ֖אּונִי הרעֵ֥ ות ה ֹֽאלה( :יח) וְ אנ ֶ֗ ִֹכי הַ ְס ֹּ֨תר
שיהי זורח בכח תורה שבכתב .ובזה אמרו פני משה
ַא ְס ִ ֶׁ֤תיר פ ַנ ֙י בַ יֵּ֣ ום ַה ֶׁ֔הּוא ַעֵ֥ל כל־הרעָ֖ה אֲ ֵּ֣שר ע ָׂ֑שה ִ ֵּ֣כי
כפני חמה כו' .דכח אור תורה שבכתב שהיה זורח
ֹלהים אֲ ח ִ ֹֽרים:
פ ֶׁ֔נה אל־אֱ ִ ָ֖
בגבורה על פני משה נפל על פני יהושע וזרח באור
כח התלמוד וכדאי' בכ"מ אלו אמרה יהושע ב"נ בפומיה לא צייתינא ליה .הרי שהוא היה הראש בזה
הכח .מעתה הדבר מובן דכשם שאין הלבנה זורחת אלא בשעה שהחמה נוטה לשֹקוע .כך לא היה יכול
יהושע לזרוח בעוד אור פני משה היה זורח בגבורה .והיינו דאי' במדרש שתי פעמים דבר יהושע לפני משה
וגער בו .הא' במעשה העגל כו' .שנית בשעה שאמר יהושע אדני משה כלאם .הודיעו לנו חז"ל כי בעוד זרח
אור פני משה .לא מצא יהושע ידיו עד שהחל אור פני משה לשֹקוע .אז החל לזרוח פני יהושע .וזהו דבר ה'
הן ֹקרבו ימיך למות .והתחיל אורו לשֹקוע כאשר יבואר לפנינו מֹקרא י"ט .ע"כ השעה מכוין להאציל
מרוחך עליו :קרא את יהושע והתיצבו .דבר ה' למשה היה בא"מ .וא"כ כך היה להֹקב"ה לומרֹ .קרא את
יהושע והתייצב עמך .והיה משה שולח אחריו .אלא רמז הֹקב"ה לשמה שיֹקרא הוא בעצמו את יהושע
וכדאי' בתענית ד"ז רחב"פ רמי כתיב לֹקראת צמא התיו מים וכתיב הוי כל צמא לכו למים אם תלמיד
הגון הוא לֹקראת צמא התיו מים כו' וזהו דבר ה' שיֹקראהו בעצמו [וכדאי' ביבמות דמ"ד וֹקראו הם ולא
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שלוחן] ויבאו יחד ויתיצבו בא"מ :ואצונו .היה במשמע להזהיר על הנהגת ישראל .כלשון דכתיב בס' שמות
ז' במשה ואהרן ויצום על ב"י וגו' .אבל מלשון המֹקרא להלן כ"ג ויצו את יהושע ב"נ ויאמר חזֹק וגו' ולא
כתיב לאמר כלשון המֹקרא כ"פ .אלא הצווי הוא דבר בפ"ע .והאמירה דבר בפ"ע .והיינו כמש"כ שהיה כאן
הערה מן ה' אל יהושע איך לדֹקדֹק בֹקראי ולהעמיד כח תורה שבע"פ .וכך הפי' לעיל כ"ד ח' כאשר צויתם
וע"ש ובס' בראשית ויצו ה' אלהים על האדם וגו' ע"ש .אלא דשם הוא בענין א' במה שאמר מכל עץ הגן
וגו' צוה דברי ֹקבלה היינו שבע מצות .וכאן היה הצווי דבר בפ"ע לדֹקדֹק בכה"ת .ויאמר חזֹק ואמץ
בהנהגת ישראל :וילך משה ויהושע .מבואר שלא שלח משה אחריו שיבא לא"מ אלא הלך בעצמו ליהושע
וֹקראו והלכו יחדיו לא"מ( :יח) ואנכי אסתר אסתיר וגו' .אוסיף להסתיר פנים הרבה :על כל הרעה אשר
עשה .על מה שהם מוסיפים לעשות הרע .כך אני מוסיף להסתיר פנים :כי פנה אל אלהים אחרים .כי
כ"כ עבירה גוררת עבירה עד שהגיע לע"ז שאינו מאלהי נכר הארץ .אלא כלל אלהים אחרים .כמוש אח"כ
עבדו את בעל ברית .ואת אלהי ארם ואלהי צידון .וכ"ז הי' אחר אשר נגררו לע"ז מנכר הארץ והֹקב"ה
הסתיר פנים מהם:
יהושע פרק כד פסוק כט

ַו ְי ֶ֗ ִהי ַ ֹֽאחֲ ר ֙י הַ ְדב ִ ֵּ֣רים ה ֶׁ֔אלה וַ י֛מת ְיהושֵ֥עַ בִ ן־נָ֖ ּון עֵּ֣בד יְֹקוָֹׂ֑ק בן־מ ֵ֥אה ועָ֖שר ש ִנֹֽים:
שופטים פרק ב פסוק ח

וַי֛מת יְהושֵ֥עַ בִ ן־נָ֖ ּון עֵּ֣בד יְֹקוָֹׂ֑ק בן־מ ֵ֥אה ועָ֖שר שנִ ֹֽים:
יהושע פרק א

ֹשה עַ ְב ִ ָ֖די ָׂ֑מת
מר( :ב) מ ֵ֥
(א) ַו ְי ֶ֗ ִהי ַאחֲ ר֛י ֵ֥מות מ ָֹ֖שה עֵּ֣בד יְֹקוָֹׂ֑ק ו ֶַׁ֤י ֹאמר יְֹקו ֹ֙ק אל־ ְיהושֵּ֣עַ ִבן־נֶׁ֔ ּון ְמשרֵ֥ת מ ָֹ֖שה לא ֹֽ ֹ
ת־הי ְַרדֵּ֣ן הַ ֶ֗זה ַאת ֙ה וְ כל־העֵּ֣ם הַ ֶׁ֔זה אל־ה ֹּ֕ארץ אֲ ֹ֧שר אנ ִ ֹ֛כי נ ֵֹ֥תן ל ָ֖הם ל ְִבנֵ֥י יִ ְשר ֹֽאל( :ג) כל־מ ֶֹ֗קום
וְ עַ תה֩ ֹֹּ֨קּום ֲע ָֹ֜בר א ַ
ד־הּנ ֹ֧הר ַהג ֵּ֣דול
ף־רגְ לְכ֛ם ָ֖בו לכֵּ֣ם נ ְַת ִ ָׂ֑תיו כַאֲ ֵ֥שר ִד ַ ָ֖ב ְר ִתי אל־מ ֹֹֽשה( :ד) מ ַה ִמ ְדבר֩ וְ ַהלְבנֹּ֨ ון ַה ָ֜זה ְ ֹֽועַ ַ
אֲ ֹּ֨שר ִת ְד ֹ֧ ֹרְך ַ ֹֽכ ַ
ש לְפ ֶׁ֔ניך ָֹ֖כל יְ ֵּ֣מי ַחיָׂ֑יך
א־יִתי ֵַ֥צב ִאי ֙
נְהַ ר־פְ ֶ֗רת ֹּ֚ ֹכל ֵּ֣ארץ ַ ֹֽה ִח ִֶׁ֔תים וְ עַ ד־הַ יֵ֥ם ַהג ָ֖דול ְמ ֵּ֣בוא הַ ָׂ֑שמש ִ ֹֽי ְהיָ֖ה גְ בּול ְֹֽכם( :ה) ֹֽל ֹ ְ
ֶׁ֤יתי עִ ם־מֹש ֙ה א ְהיֵּ֣ה עִ ֶׁ֔מְך ֵ֥ל ֹא ַא ְרפְ ךָ֖ וְ ֵ֥ל ֹא אעזְ ֹֽבך( :ו) חֲ ַזָֹ֖ק ואֱ ָׂ֑מץ ִ ֵּ֣כי ַא ֶ֗תה ַתנְ ִחיל֙ את־העֵּ֣ם ַה ֶׁ֔זה
ַ ֹֽכאֲ ֹּ֨שר ה ִי ִ
תורה אֲ ֶׁ֤שר ִצּוְ ך֙
ל־ה ֶ֗
מר ַלעֲשות֙ כְ כ ַ
אד ל ְִש ֶׁ֤ ֹ
בותם ל ֵ֥תת ל ֹֽהם( :ז) ַרֹק֩ חֲ ֹּ֨ ַזֹק וֹֽאֱ ָ֜ ַמץ ְמ ֶ֗ ֹ
את־ה ֹּ֕ארץ אֲ שר־נ ְִש ַבֵ֥עְ ִתי לַ אֲ ָ֖
תורה הַ ָ֜זה ִמ ֶ֗ ִפיך
ְמעַ ן ַת ְש ֶׁ֔ ִכיל בְ ָֹ֖כל אֲ ֵ֥שר ת ֹֽלְך( :ח) ֹֽל ֹא־י ֡מּוש ספר֩ ַה ֹּ֨
ּוש ָׂ֑מ ֹאול ל ַ ֵּ֣
ֹשה עַ בְ ִֶׁ֔די ַאל־ת ֵ֥סּור ִמ ָ֖מּנּו י ִ ֵּ֣מין ְ
מ ֵּ֣
ת־דר ָ֖כך וְ ֵ֥אז ַת ְש ִ ֹֽכיל( :ט) הֲ לֶׁ֤ וא
ֵ֥יח א ְ
י־אז ַת ְצ ִל ַ
מר ַלע ֲֶׁ֔שות כְ כל־הַ כ ָ֖תּוב ָׂ֑בו כִ ֛
יומם ו ֶַׁ֔ליְ לה ְל ַ ֙מעַ ֙ן ִת ְש ֵּ֣ ֹ
וְ ה ִגֶׁ֤ית ב ֙ו ֵּ֣
הושעַ את־ש ְֹטרֵ֥י ה ָ֖עם
ֹלהיך ְב ָֹ֖כל אֲ ֵ֥שר ת ֹֽלְך :פ (י) וַ ְי ַ ֵּ֣צו יְ ֶׁ֔
ל־ת ֲע ָ֖ ֹרץ וְ ַאל־ת ָׂ֑חת ִ ֶׁ֤כי עִ ְמך֙ ְיֹקוֵֹּ֣ק אֱ ֶׁ֔
ית֙י ֙ך חֲ זַ ֵֹּ֣ק ואֱ ֶׁ֔מץ ַ ֹֽא ַ
צִ ּוִ ִ
מר ה ִ ֵ֥כינּו ל ָ֖כם צידָׂ֑ה ִּ֞ ִכי ְב ֵּ֣עוד׀ ְשֹלֵּ֣ שת י ֶ֗ ִמים ַאתם֙ ֹֹֽע ְב ִרים֙
ם לא ֶׁ֔ ֹ
מר( :יא) עִ בְ ֵּ֣רּו׀ בְ ֵֹּ֣קרב ַ ֹֽה ַמחֲ ֶ֗נה וְ צַ ּוֶׁ֤ ּו את־הע ֙
לא ֹֽ ֹ
יכם נ ֵֹ֥תן ל ָ֖כם ל ְִר ְש ֹֽתּה :ס (יב) וְ ל ֹֽראּובנִ ֙י וְ לַג ִֶׁ֔די וְ לַחֲ ִ ָ֖צי
את־הַ י ְַרדֵּ֣ן הַ ֶׁ֔זה לבו ֙א לרֵּ֣שת את־ה ֶׁ֔ארץ אֲ ש ֙ר ְיֹקוֵֹּ֣ק אֱ ֹלֹֽ ה ֶׁ֔
מר יְ ֹקוֶֹׁ֤ק אֱ ֹלהיכם֙
ֹשה עֹֽבד־יְֹקוָֹ֖ק לא ָׂ֑ ֹ
מר( :יג) זכו ֙ר את־הַ ד ֶׁ֔בר אֲ ֹּ֨שר ִצּוֵ֥ה א ְתכ֛ם מ ֵ֥
הושעַ לא ֹֽ ֹ
ַשה א ַ ֵ֥מר ְי ָ֖
ֵּ֣שבט ַ ֹֽה ְמנ ָׂ֑
ם י ְש ֹּ֕בּו ב ֹּ֕ארץ אֲ ֹּ֨שר נ ַ ֵ֥תן לכ֛ם מ ָֹ֖שה ְבעֵּ֣בר
ּומ ְֹקניכ ֒
מנִ ֵּ֣יחַ ל ֶׁ֔כם וְ נ ַ ֵ֥תן ל ָ֖כם את־ה ֵ֥ארץ הַ ֹֽז ֹאת( :יד) נְשיכֵּ֣ם טַ פְ כ ָ֘ם ִ
יח יְ ֹקוֵֹ֥ק׀ ַ ֹֽלאֲ חיכ ָ֘ם
אותם( :טו) עַַ֠ ד אֲ שר־י ֹּ֨ ִנ ַ
ֹֽ
יכם ֹּ֚ ֹכל גִ בורֵּ֣י ַה ֶׁ֔ ַח ִיל וַ ֲעז ְַר ָ֖תם
הַ י ְַרדָׂ֑ן וְ ַאתם֩ ַתעַ בְ ֹּ֨רּו חֲ מ ָ֜ ִשים לִפְ נֵּ֣י אֲ ח ֶ֗
אותּה אֲ ֵּ֣שר׀
ם ִ ֹֽו ִיר ְש ֵּ֣תם ֶׁ֔
יכם נ ֵֹּ֣תן ל ָׂ֑הם וְ ַש ְב ִּ֞תם ל ְֶׁ֤ארץ יְר ַש ְתכ ֙
ַם־המה את־ה ֹּ֕ארץ אֲ שר־ ְיֹקוֵֹ֥ק אֱ ֹלֹֽ ה ָ֖
ם וְ י ְר ֵּ֣שּו ג ֶׁ֔
ככ ֒
יתנּו֙ נַ ֹֽע ֲֶׁ֔שה
ר־צּוִ ֙
מר ֶֹׁ֤כל אֲ ש ִ
ְהושעַ לא ָׂ֑ ֹ
נ ַ ֵּ֣תן ל ֶ֗כם מֹש ֙ה עֵּ֣בד יְֹקוֶֹׁ֔ק בְ עֵ֥בר הַ י ְַר ָ֖דן ִמזְ ַרֵ֥ח הַ ֹֽשמש( :טז) וַ ָֹֽ֑ ַיעֲנֶׁ֔ ּו את־י ָ֖
וְ ֹֽאל־כל־אֲ ֵ֥שר ִת ְשל ָ֖חנּו נ ֹֽלְך( :יז) כְ ֶֹׁ֤כל אֲ שר־ש ַ ֙מעְ נ ּ֙ו אל־מ ֶֹׁ֔שה ָ֖כן נ ְִש ַ ֵּ֣מע אלָׂ֑יך ַ֠ ַרֹק ִ ֹֽי ְה ִּ֞יה יְֹקוֶֹׁ֤ק אֱ ֹלה֙יך֙ עִ ֶׁ֔מְך כַאֲ ֵ֥שר
ּומת ַ ָ֖רֹק חֲ ַזֵֹ֥ק ואֱ ֹֽמץ:
ר־תצַ ּוָּ֖נּו י ָׂ֑
ת־דבר֛יך ְל ֵֹ֥כל אֲ ש ְ
ת־פיך וְ ֹֽל ֹא־יִ ְש ַ ֹ֧מע א ְ
ל־איש אֲ שר־י ְַמרֵּ֣ה א ֶ֗ ִ
היָ֖ה עִ ם־מ ֹֹֽשה( :יח) כ ִִּ֞
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