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 דברים פרק לא 
 ֶאל ָהֵאֶ�ה ַהְ�ָבִרי� ֶאת ַוְיַדֵ�ר מֶֹ�ה ַוֵ
ֶלְ�) א(

 ֵמ!ה ֶ�  ֲאֵלֶה� ַו
ֹאֶמר) ב( :ִיְ�ָרֵאל ָ�ל
 ָלֵצאת ע%ד א&ַכל לֹא ַה
%� !נִֹכי ָ�ָנה ְוֶעְ�ִרי�

 ַהַ
ְרֵ�  ֶאת ַתֲעבֹר לֹא ֵאַלי !ַמר ַויקָֹוק ְוָלב%א
 ה&א ְלָפֶניָ� עֵֹבר ה&א ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק) ג( :ַהֶ(ה

 ִויִרְ�ָ.� ִמְ�ָפֶניָ� ָהֵאֶ�ה ַה-%ִי� ֶאת ַיְ�ִמיד
ַע ) ד( :ְיקָֹוק ִ�ֶ�ר ַ�ֲאֶ�ר ְלָפֶניָ� עֵֹבר ה&א ְיה%�/
 &ְלע%ג ְלִסיח%  ָעָ�ה ַ�ֲאֶ�ר ָלֶה� ְיקָֹוק ְוָעָ�ה
 :אָֹת� ִהְ�ִמיד ֲאֶ�ר &ְל2ְרָצ� ָהֱאמִֹרי ַמְלֵכי

�ָכל ָלֶה� ַוֲעִ�יֶת� ִלְפֵניֶכ� ְיקָֹוק &ְנָתָנ�) ה(ְ 
 ְוִאְמצ& ִחְזק&) ו( :ֶאְתֶכ� ִצִ&יִתי ֲאֶ�ר ַה3ְִצָוה

 ְיקָֹוק ִ�י ֵניֶה�ִמ5ְ ַ.ַעְרצ& ְו2ל ִ.יְרא& 2ל
 ְולֹא ַיְר5ְָ� לֹא ִע3ְָ� ַההֵֹלְ� ה&א ֱאלֶֹהיָ�
 פ : ַיַעְזֶב6ָ

ַע מֶֹ�ה ַוִ
ְקָרא) ז(  ְלֵעיֵני ֵאָליו ַו
ֹאֶמר ִליה%�/
 ֶאת ָ.ב%א 2ָ.ה ִ�י ֶוֱאָמ7 ֲחַזק ִיְ�ָרֵאל ָכל

 ְיקָֹוק ִנְ�ַ�ע ֲאֶ�ר ָה!ֶר7 ֶאל ַהֶ(ה ָהָע�
 :א%ָת� ַ.ְנִחיֶל8ָה ְו2ָ.ה ָלֶה� ָלֵתת בָֹת�ַלֲא

 

 י"רש
 זה ביו� ושנותי ימי מלאו היו� 9 היו� אנכי) ב(

 9 ולבא לצאת עוד אוכל לא :אמות זה וביו� נולדתי
 לא) ז, לד דברי� (לומר תלמוד, כחו שתשש יכול

 איני, אוכל לא מהו אלא. לחה נס ולא עינו כהתה
 דבר. ליהושע ונתנה הרשות ממני שנטלה רשאי
 שנסתמו מלמד, תורה בדברי ולבא לצאת, אחר
 זהו 9 אלי אמר' וה :החכמה ומעינות מסורות ממנו

 :אלי אמר' שה לפי, ולבא לצאת עוד אוכל לא פירוש
 :ממנו נעזב להיות רפיו  ל� ית  לא 9 ירפ� לא) ו(
 ע� תיעול את ארי 9 הזה הע� את תבוא אתה כי) ז(

 יהיו שבדור זקני�, ליהושע לו מרא משה. הדי  עמא
 הוא ברו� הקדוש אבל, ועצת  דעת  לפי הכל עמ�
 אל ישראל בני את תביא אתה כי ליהושע אמר

 על תביא, )כג, לא דברי� (לה� נשבעתי אשר האר7
 דבר. קדקד  על וה� מקל טול, ב� תלוי הכל כרח�
 :לדור דברי� שני ולא, לדור אחד

 :ואזרזנו 9 ואצונו) יד(
 למעלה מוסב 9 נו� ב� יהושע את ויצו) יד פסוק) (כג(

 האר7 אל) כא פסוק (שמפורש כמו, שכינה כלפי
 :לה� נשבעתי אשר

ַע ֶאת ְקָרא ָלמ&ת ָיֶמיָ� ָקְרב& ֵה  מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו
ֹאֶמר) יד(  ַוֲאַצֶ&8& מ%ֵעד ְ�אֶֹהל ְוִהְתַיְ?ב& ְיה%�/
ַעִויה% מֶֹ�ה ַוֵ
ֶלְ�  :מ%ֵעד ְ�אֶֹהל ַוִ
ְתַיְ?ב& �/

 

ַע ֶאת ַוְיַצו) כג(  ֲאֶ�ר ָה!ֶר7 ֶאל ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ָ.ִביא 2ָ.ה ִ�י ֶוֱאָמ7 ֲחַזק ַו
ֹאֶמר נ&  ִ�  ְיה%�/
 :ִע3ְָ� ֶאְהֶיה ְו!נִֹכי ָלֶה� ִנְ�ַ�ְעִ.י

 

 ן"רמב
 ולא, לאהליו איש והנשי� והט@ לפניו הנצבי� כל הלכו אז דבריו כל השלי� כאשר 9 משה ויל�) א(

' וגו אלהיכ�' ה לפני כלכ� היו� נצבי� את�) יא ט כט לעיל (אמר כבר כי, זה להזכיר הכתוב הוצר�
 ממחנה הל� משה כי, עתה הכתוב ויאמר. מפניו ילכו בברית עבר� ואחר, אלהי�' ה בברית לעבר�

 :ממנו רשות ליטול ובא מחבירו להפטר השירצ כמי, לכבד� ישראל מחנה אל לויה
 ואי  זק  אני כלומר, ענינו על אות� לנח� וזה 9 היו� אנכי שנה ועשרי� מאה ב� אלה� ויאמר) ב(

 עמכ� יעבור' ה כי, תיראו ואל תפחדו ואל. ש� אעבור שלא צוני הש� כי ועוד, ממני תועלת עוד לכ�
 בתקפו היה רבינו שמשה פ"ואע. במקומי לפניכ� העובר הוא ויהושע, בעבורי מכ� שכינתו יסלק לא

 י"ורש. לנחמ� כ  לה� אמר, לחה נס ולא עינו כהתה לא) ז לד להל  (הכתוב העיד כאשר, ובבריאותו
, א"ר דעת ועל. נכו  ואינו. הירד  את תעבור לא אלי אמר' שה לפי ולבוא לצאת עוד אוכל לא, כתב

 מלמד, )ב יג סוטה (אמרו ורבותינו. נכו  איננו זה וג�. ותובזקנ כחותיו חלשו כי למלחמה ולבוא לצאת
 :בפניו ליהושע גדולה לתת ידאג שלא, נס במעשה זה והיה. חכמה מעיינות ממנו שנסתתמו
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