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 משה: לא איש דברים אנוכי?
 מבוסס על שיעור וידיאו של הרב דוד וולפא

 .דקות, דלגו על החלק השני 65דקות. עבור מפגש של  85: יחידה זו מוצגת כמפגש של הערה למנחה

 דקות) 10(מבוא: משה, איש המעשה 
 ברוכים הבאים ליום הלימוד היהודי העולמי!

כאשר אנו חושבים על גדולי רבותינו, נראה שאנו זוכרים אותם על פי הדברים שאמרו. משה נודע כגדול המורים של עם ישראל ואפילו 
הישירות שלו עם הקב"ה, על כתיבת ספרי התורה לעם ישראל, מכונה בשל כך "משה רבינו" לעתים תכופות. הוא זכור לנו בשל השיחות 

 על הכתבת ספר דברים, ועל המשפט המפורסם שהטיח בפרעה "שלח את עמי!"

 אולי תופתעו אם כן לגלות כי משה לא חשב על עצמו כאדם מילולי.

אנו יכולים ללמוד אודות תפקיד המילים  היום נתבונן מקרוב בחייו ובמילותיו של משה בתורה, במתח שבין מעשיו לדבריו, ונברר מה
 והמעשים בהנהגה שלו.

איש צעיר שגדל בארמון פרעה, הבה נתחיל מהדוגמא הראשונה בה משה נוקט בפעולות במצב בו אולי המילים יכלו לשמש טוב יותר. כ
לעם של אמו, ובמה שקורה כאשר כאן נראה את סקרנותו המניצה באשר  .המלכותיתסביר להניח שניתן היה לזהות את משה כבן החצר 

 נתקל ביחס האכזרי לו זכו מידי עמו המאמץ.

 .1מס  המקורראו בקול את > ק

 . י"ז-י"א , פסב פרק : שמות1מקור מס 
ם  ְרא ְּבִסְב�ָת֑ יו ַוַּי֖ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ ין  ַוְיִה֣ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ י ַמֶּכ֥ יׁש ִמְצִר֔ ַוַּיְר֙א ִא֣

ים ִעְבִר֖  י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔ י ַוֽ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ַהִּמְצִר֔ אֶמ֙ר ִא֑ ֹ֙ ים ַוּי י ים ִנִּצ֑ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ה ֵרֶעֽ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ ָלֽ
א  י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ ע ַּפְרֹע֙ה ֶאת־ָׂשֽ ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔

ֶׁשב ַהָּדָב֣  ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּי֥ ֶׁשב ְּבֶאֽ ה ַוֵּי֥ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרֹע֔ ה ַוִּיְבַר֤ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ ׁש ַלֲהֹר֣ ה ַוְיַבֵּק֖ אָנה ר ַהֶּז֔ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣ ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ַעֽ
א ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ ם׃ַוִּתְדֶל֗ ְׁשְק ֶאת־צֹאָנֽ ן ַוַּי֖  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤ אּו ָהֹרִע֖ ן׃ ַוָּיֹב֥  ן ֲאִביֶהֽ

 אלו:> ש
 בשלושת המצבים הללו, מה הייתה תגובתו של משה? כיצד נבדלים המצבים זה מזה? .1
 מה דומה ומה שונה באופן התגובה של משה בכל אחד מהמצבים? .2
 את משה לפעול בדרך בה הוא פעל?מה לדעתכם מניע  .3

 

משה מגיב למצבים בהם הוא נתקל על ידי הסתערות לפעולה. הטקסט לא מרמז כי הוא נתבקש לעזור, אלא נראה שהוא בוחר לערב 
צדק, בדיון שלנו היום אנחנו צריכים להעלות נקודה -את עצמו. על אף שמקרים אלה מתוארים לרוב כרצונו להתערב במקרה של חוסר

שובה נוספת: תגובתו הראשונה היא פעולה פיזית, ולא ניסיון להשתמש במילים כדי לפתור את הבעיה. במקרה הראשון הוא הורג את ח
המצרי אשר מכה את האיש העברי, ולא משתמש במעמדו כבן לחצר המלכותית על מנת לצוות לנוגש לחדול מהתנהגותו. במקרה השני, 

א נס ממצרים ולא מנסה להגן על מעשיו בדברים. במקרה השלישי הוא מגונן על בנותיו של כהן כאשר הוא מגלה כי פשעו התגלה הו
מדיין בבאר מבלי אף להציג את עצמו תחילה. אפשר לזהות בתבנית שמתגבשת פה: משה הוא אינו אדם הפותר בעיות במילים. משה 

 פועל.

 כאשר יצווה לדבר?משה מצטייר כאדם הנוקט בפעולות תחת דברים. מה יקרה אם כן, 

 דקות) 25( במעמד הסנה הבוער ל-האחלק ראשון: דיבור עם 
ציפורה. משה הופך לרועה צאן חותנו, יתרו  –לאחר התקרית בבאר אנו למדים כי משה נשא לאישה את אחת הנערות עליהן חש להגן 

הקב"ה מתגלה אליו הוא פוקד על משה לדבר מתגלה אליו בסנה הבוער. כאשר  ל-שהאכהן מדיין, והוא רועה את העדר במדבר בשעה 
 אל פרעה ולהוביל את עם ישראלי ממצרים.
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 .2מס  המקורראו בקול את > ק

 .כ-פס ט"ז ,ג פרק : שמות2מקור מס 
ֵתיֶכ֙ם  ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה' ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ י ִיְׂשָרֵא֗ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ם ֵל֣ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔  ִנְרָא֣

י  ִחִּת֔ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ר ַאֲעֶל֣ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ם ְּבִמְצָרֽ י ְוַהִח ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי ָלֶכ֖ ֱאֹמִר֙י ְוַהְּפִרִּז֔ ת ְוָהֽ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ ִּו֖
ם ֵאָלי֙ו  ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ י ִיְׂשָרֵא֜ � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ְלֹקֶל֑ ב ּוְדָבֽ א ָחָל֖ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ה' ֱא�ֵקי ָהֽ

ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת יָ  ִים ַלֲה�֑ ֶּד֣ ֶל� ִמְצַר֖ ם ֶמ֥ ן ֶאְתֶכ֛ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ ה' ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ה ַלֽ ר ְוִנְזְּבָח֖ י ֶאת־ָיִד֙י ִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ � ְול
ה ְּבִקְר  ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔ י ֶאת־ִמְצַר֔ ם׃ְוִהֵּכיִת֣ ן ְיַׁשַּל֥ח ֶאְתֶכֽ  ּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖

 אלו:> ש
 מה ציווה ה את משה? .1
 מה הנאום שציווה ה לשאת? למי נועד הנאום? .2

 בחברותא.  3כיצד מגיב משה לפקודה זו? הבה נברר מה מתרחש הלאה, על ידי קריאת מקור מס 

רעיונות ותובנות זה עם בעודכם קוראים טקסטים יחד חברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר או שניים יאפשר לכם לחלוק 
 ומדסקסים בהם.

 .בחברותא 3מס  המקורראו את > ק

 .י"ג-י : שמות פרק ד, פס3מס  מקור
י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה'ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃  לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥

חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י� ַוּי י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל
י  אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ ח׃ ה'ֲאֶׁש֥ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ  ְׁשֽ

 > דונו בשאלות הבאות בחברותא:
 דעתו, מתחנן, מתמקח, מתנגד וכדו...) את מביעכיצד תאפיינו את האופן בה משה מדבר לקב"ה (כלומר,  .1
 גורם להתנגדות אצל משה? אילו סיבות תורמות להסתייגותו של משה מנשיאת דברים? ל-האאיזה חלק מדברי  .2
 ? מדוע אתם חושבים שהגיב אחרת?1מה ההבדל בין התגובה הזו של משה לאופן בו הגיב במקור מס  .3
ם הקב"ה ולא לנסות לעמוד במשימה ולדבר אל עם ישראל? מה זה מראה מה הדאיג את משה כל כך שהוא בחר להתווכח ע .4

 לנו על האופן בו משה מתקשר עם אנשים אחרים? מה זה מספר לנו על הקשר של משה לקב"ה?
 האם אתם חושבים שהסתייגותו של משה מדיבור הפכה אותו למנהיג טוב יותר או משכנע יותר? מדוע? .5

 כמה מהחברותות לחלוק את התשובות אליהן הגיעו.> שובו וכנסו את הקבוצה ובקשו 
כאשר ה נגלה למשה בסנה הבוער, תגובתו הראשונה של משה היא לומר "לא איש דברים אנוכי". הקב"ה שולח אותו לדבר הן עם 

עם מילים  הטיעון העיקרי של משה הוא שהוא לא אדם שמסתדרפרעה והן לעם ישראל, ומשה מנסה כמה שיוכל להתחמק משליחות זו. 
ודיבור. משה מתאר את עצמו בתור "כבד פה". כבר ראינו שמשהו נוקט בפעולות במקומות בהם היינו יכולים לצפות ממנו לדבר, וכאן 

 אנחנו שומעים הצהרה ממשה עצמו כי הוא לא חש בנוח להגות מילים ולדבר אל אחרים בקול.

זאת לא תמיד בולטים בכישורי הנאום שלהם. משה מצטייר כאדם אשר מדלג לא לכולם נוח לתקשר בציבור, וגם אלה שמסוגלים לעשות 
והוא טוב בה. לכל אחד מאתנו יש מודעות מסוימת כלפי רמות הנוחות שלנו באשר לדיבור או  –על שלבי התקשורת ומזנק לפעולה 

ם משה, אפילו כאשר הקב"ה מטיל עליו לפעולה, ולפעמים צריך נסיבות חריגות במיוחד על מנת להוציא אותנו מאזורי הנוחות. אול
 פקודה ישירה, פנים אל פנים, עדיין ממשיך להתווכח ולטעון שהוא לא הבחירה המתאימה למשימה. מה פשר עיקשותו של משה?

 דקות) 20(של משה ואת התעקשותו של הקב"ה  סרבנותוחלק שני: להבין את 
י"א, על מנת לראות כיצד שלושה מפרשני המקרא מפרשים את הסתייגותו של משה -יהבה נתבונן שוב בשני הפסוקים של שמות ד: 

 ואת הדין והדברים שלו מול ריבונו של עולם.

הפרשן הראשון שנציג הוא רבי משה בן נחמן, הידוע גם בתור הרמב"ן, שהיה מלומד, רופא, רב ספרדי ומקובל בן המאה הי"ג. הוא מילא 
 בידי הצלבנים. 1099היהודיים בירושלים לאחר חורבנה של העיר בתפקיד חשוב בשיקום החיים 

 .ב4א ו4> בקשו ממשתתפים שונים לקרוא בקול רם את מקורות מס 

 .י א: שמות פרק ד, פס4מס  מקור
י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה'ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃ לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ   ּוְכַב֥

 



 www.theGlobalDay.org 10  יום הלימוד היהודי העולמי         9201לנובמבר  17פ, ”תש’ט כסלו ה’ביום ראשון, י
 

 .פס י  ,ב: פירוש הרמב"ן לשמות ד4מקור מס 
י מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כ

היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב 
רת לי ללכת, אל חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך שיסיר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדב

  תצוני שאלך, כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים...

 :אלו> ש
 "?וגם מאז דברך היום אל עבדך ...גם מתמול גם משלשוםהכוונה במילים: " מה לדעתכם .1
ו שלה? האם אתם כיצד מאפיין פירוש הרמב"ן את טיעונו של משה. כיצד מציג הרמב"ן את הערכתו של משה כלפי יכולותי .2

 מסכימים עם משה כפי שמצטייר בפירוש הרמב"ן?

משה משתמש במילים רבות על מנת להעביר את ההסתייגות שלו. נראה כי הוא מבטא כי חוסר הנוחות להשתמש במילים היא תכונה 
באשר להיותו "לא איש  שתמיד הייתה חלק נכבד ממנו. בתיאורו של הרמב"ן גם משה של אחרי ההתגלות חש בדיוק את אותו הדבר

שמישהו שלא ניחן בדיבור רהוט ומהוקצע לא יכול להתייצב לפני פרעה ולשאת דברים בשמו של העם.  –דברים" כפי שהרגיש לפניה 
אפילו המפגש עם הקב"ה לא הפך את משה לשגריר מכובד יותר בעיניו, ומשה משתמש בזה כתירוץ להימנע מלעשות את המוטל עליו. 

 באים שנביא ירחיבו את תשובתו של הקב"ה למשה.הפירושים ה

יצחק אברבנאל היה דיפלומט ומלומד בן המאה הט"ו. הוא נולד למשפחה עשירה של בנקאים בחצי האי האיברי, נמלט עם אחיו לאיטליה 
ן ומשורר בן המאה אחרי גירוש ספרד, שם כתב את חיבורי ה"פירוש" שלו על חמישה חומשי תורה. יוסף בן יצחק בכור שור היה פרש

 הי"ב. הוא היה תלמיד של רבינו תם ושל רשב"ם גם יחד ונודע בשל הסבריו המבריקים והביקורתיים למקרא.

 ג:5ב, ו5א, 5מס  המקורות> בקשו ממשתתפים שונים להקריא בקול את 

 .פס י"א ,דפרק א: שמות 5מקור מס 
אָ  ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔  ָד֒ם ֚אֹו ִמֽ

 . פס י ,דפרק ב: פירוש אברבנאל על שמות 5מקור מס 
האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא 

ה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם הי
 האלם בכוונה והשגחה.

 .פס י"א ,ד פרק ג: פירוש בכור שור על שמות5מקור מס 
שאין לו לא פה ולא לשון יעשה מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם 

 שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:

 אלו:> ש
אם, על פי הצעת אברבנאל, ה הוא האחראי על כישורי הדיבור הדלים של משה, האם משה צריך להרגיש שהוא ראוי  .1

 למשימה? מדוע או מדוע לא?
עם בכור שור לגבי הטענה שאם משה יהיה זה שיבצע את המשימה, ולא דובר מוכשר יותר באופן טבעי,  מסכימיםהאם אתם  .2

 יהיה הדבר ל"כבודו" של הקב"ה? מדוע או מדוע לא?

 דקות) 20(חלק שלישי: להכות בסלע או לדבר לסלע 
שהם לא יאמינו לדבריו. השיפוט החברתי לגבי משה עשוי לחשוש ממה שאחרים יחשבו עליו אם הוא ידבר באופן דל, או תוך גמגום, או 
רוצה איש דברים להתעמת עם פרעה, לא  ל-האהאופן בו אנו נראים או נשמעים על ידי אחרים הוא דבר מה עמו כולנו יכולים להזדהות. 

שהוא לא יעמוד איש מלחמה. ההסתייגות של משה בנוגע לשימוש בדברים לא זוכה למשא ומתן או לפשרה, אבל הקב"ה מבטיח למשה 
 לבדו. משה יזכה להדרכתו ודבריו יישמעו היטב. הקב"ה רואה את הגדולה שמשה יגיע אליה, גם אם משה עצמו איננו רואה זאת.

ספר שמות ממשיך כאשר משה מוציא את ישראל ממצרים, דרך חציית ים סוף והמסע אל המדבר, כל הדרך אל הארץ המובטחת. משה 
מטהו, והוא מוביל את עמו ללכת אחריו אל ארץ לא נודעת. אולם, האם מצליח משה אי פעם להתגבר על  יכול לבצע נסים באמצעות

 הרתיעה שלו מדיבור?

אפשר לראות הרבה מהשלבים הבאים בסיפור כחלק מההכשרה ההדרגתית של משה בכל הנוגע לדיבור. בנוסף לפעולות אותן הוא  
בהם  7ו 6ל מנת להנהיג את עמו היטב. הבה נזכור זאת בעודנו קוראים את מקורות מס נוקט, הוא חייב גם ללמד ולהשתמש במילים ע

 הסלע על מנת להוציא ממנו מים. אלמצווה ה את משה לדבר 
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 .7ו 6מס  המקורות> בקשו מהמשתתפים לקרוא לעצמם את 

 .ז-פס א ,י"ז פרק : שמות6מקור מס 
י־ִיְׂשָר  ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨  ֶרב ָהעָ ַו֠ ם׃ ַוָּי֤ ת ָהָעֽ ִים ִלְׁשֹּת֥ ין ַמ֖ ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה' ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ אְמ֔רּו ֵא֧ ֹ֣ ה ַוּי ֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔

י ַמה־ְּתַנּ֖סּון  ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ִים ְוִנְׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ אֶמר ְּתנּו־ָל֥ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ֶלן ָהָע֖ ִים ַוָּי֥ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ ֶאת־ה'׃ ַוִּיְצָמ֨
ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה א׃ ַוִּיְצַע֤ י ַּבָּצָמֽ י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖ ית ֹאִת֛ ִים ְלָהִמ֥ נּו ִמִּמְצַר֔ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ ה ֥עֹוד ְמ ָל֤ ם ַהֶּז֑ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ט ' ֵלאֹמ֔ ַע֖

ר ִהִּכ֤  ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ ה ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣י ָהָע֔ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי י ֹעֵמ֩ד ּוְסָקֻלֽ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ ח ְּבָיְד֖� ְוָהָלֽ ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔
יתָ  ל־ַהּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ ל׃ ַוִּיְקָר֙א ְלָפֶנ֨ י ִיְׂשָרֵאֽ י ִזְקֵנ֥ ה ְלֵעיֵנ֖ ַעׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ם ַוַּי֤ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ה   ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ֵׁש֣

נּו ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖ ם ֶאת־ה' ֵלאֹמ֔ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ י ִיְׂשָרֵא֗ יב ׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣ ִין׃ ּוְמִריָב֑   ִאם־ָאֽ

 .י"ג-פס ג ,כ פרק : במדבר7מקור מס 
ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְק  ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ם ֲאַנְ֖חנּו ַוָּי֥ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ַה֣

נּו׃ ְולָ  ֶפן֙ ּוְבִעיֵרֽ ה ְוֶג֙ ַרע ּוְתֵאָנ֤ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ָמ֤ ִים ַא֖  ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥
 ִּיְּפ֖לּו ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ה ֹמֶׁש֨ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ַעל־ְּפֵניֶה֑

יו ְוהֹוֵצאָת֨ לָ  ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ לַ ְוַהְקֵה֤ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ ה ֶה֥ ע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖
ן ֶאת ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ־ַהָּקָה֖

ה נֹו ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ יַהֹּמִר֔ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה ִצ֥ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ם ַוֵּת֥
ִני לְ  ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ֶרץ ּוְבִעיָרֽ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ֵעיֵנ֖

ם׃  ׁש ָּבֽ ל ֶאת־ה' ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ  ֲאֶׁשר־ָנַת֥

 אלו:> ש
 ציא ממנו מים. מה שווה ומה שונה בין שני המקרים?השווה את שני המקרים הללו, בהם משה מכה סלע על מנת להו .1
בכל אחד מן המקרים הללו, כיצד מדבר משה אל העם? איך מגיב העם למילותיו? מאיזו התנהגות אפשרית של העם חושש  .2

 משה?
 רוצה שמשה יאמר לבין מה שמשה אמר בפועל? ל-שהאבמקרה השני, מה ההבדל בין מה  .3
בבמדבר כ פס י"ב? מה הקשר בין המטרה הזו לבין  ל-האהסלע עליו מצווה  מה המטרה האמיתית של הדיבור עם .4

 מעשיו/דבריו של משה בעבר?
הכה את המצרי. מה שווה ומה שונה בין שני  משה, כאשר 1המילה הנקובה כאן, "יך", היא אותה המילה הנאמרת במקור מס  .5

 מקרים אלה של מכה? מה תפקידה של מילה זו בכל אחד מן הטקסטים הללו?
 מה הקשר שבין נקיטה בפעולה לשימוש במילים? מה חזק יותר? מתי? מדוע? .6
את היכולת הזו לאחר מה מספרים לנו אירועים אלה אודות משה ואודות היכולת שלו להשתמש במילים? האם הוא פיתח בו  .7

 שנטל עליו את תפקיד ההנהגה בסנה הבוער?

בניגוד לפעם הקודמת בה הנחה הקב"ה את משה להכות בסלע, כאן נתבקש משה באופן ספציפי לדבר אל הסלע, אך הכה אותו במקום 
ִני ויַ֚ אומר  ל-האמצווה את משה לעשות יותר מאשר סתם להרוות את הצמא של העם.  ל-האזאת. אולם כאן  ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣
ל י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ , כלומר, אומר כי משה לא באמת עשה את מה שנדרש ממנו. כתוצאה מהמעשה הזה משה לא זוכה להיכנס אל הארץ ְלֵעיֵנ֖

ם, לפיכך הוא כושל ב"נסיון" של המובטחת. במקרה הזה, משה אינו מלמד תורה אלא עושה את מה שהוא חושב שיניח את רוחו של הע
 הדיבור לסלע.

 דקות) 10(סיכום 
 –. האחרון מחמשת ספרי משה ל-האעל אף שמשה לא זכה להיכנס אל הארץ המובטחת הוא עדיין נותר מנהיג העם ומשמש כקולו של 

ים שנשא משה לפני העם, מעין הוא ספר דברים. באופן אירוני כלפי משה, הספר מכונה דברים ומורכב כמעט לגמרי מנאומ –התורה 
, מברך משה את עמו ל-האפרידה מבני ישראל. על ידי כך הוא הופך לאיש של דברים. לאחר שהוא מדבר בעצמו ולאחר מכן בקולו של 

 ונפטר על פסגת הר נבו, בטווח ראייה מן הארץ המובטחת.

מו, ולמלא את שליחותו האמיתית. הקב"ה לא סתם מורה כאדם הנוטה לזנק לפעולה, משה נאבק על מנת להפוך למנהיג שישחרר את ע
גם לא מצווה על משה לחדול מפעולה: הוא צריך להוציא את עמו  ל-האלמשה לנאום נאומים. משה מצווה לדבר ולהנהיג את העם. 

 ממצרים באופן ממשי ולחולל נסים כדי להציג את כוחו של הקב"ה.

 > שאלו:
 , איזה כוח יש למילותיו ואיזה לפעולותיו?בהביטנו על חייו ומילותיו של משה .1
חשבו על ה"מורים" בחייכם, ומה הם לימדו אתכם במילותיהם או בפעולותיהם? כיצד השפיעו גישות שונות אלה על דרך  .2

 הלימוד שלכם?
חשבו על האופן בו אתם משפיעים על אחרים או מלמדים אותם באמצעות המילים והפעולות שלכם. האם אחת מהגישות  .3

 אלה יעילה יותר מהאחרת? מדוע או מדוע לא?ה

מתקיים איזון בין הוראה באמצעות מילים והנהגה על ידי מעשים. עבור מישהו שהוא "כבד פה", הפחד מהכישלון והלחץ הכרוך בהנהגה 
פחדים והמגבלות משפיע באופן מובן על תפיסתו של משה את עצמו ועל ההחלטות אותן הוא מקבל. אולם, בהתייצבותו לאתגר על אף ה

 שלו, הופך משה למנהיג שנבחר להיות.
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 משה: לא איש דברים אנוכי?
 הקדמה

 מבוא: משה, איש המעשה 
 . י"ז-י"א , פסב פרק : שמות1מקור מס 

י מַ  יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ יו ַוַּי֖ ְרא ְּבִסְב�ָת֑ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ַוְיִה֣ ין ִא֑ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ ֶּכ֥ה ִאיׁש־ִעְבִר֖
 ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽח  י ַוֽ ָּמה ַתֶּכ֖ה רֵ ַהִּמְצִר֔ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֙ ים ַוּי ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ ֹום ַהֵּׁשִנ֔ ינּו ֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּי֣ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ֶעֽ

ְגָּת ֶאת־ַהִּמצְ  ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ׁש ַלֲהרֹ֣ ַהְלָהְרֵג֙ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ע ַּפְרֹע֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣ ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ י ַוִּייָר֤ ה ִר֑ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑
ן ִמְדָי֖ ן ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ ה ַוֵּיֶׁ֥שב ְּבֶאֽ י ַפְרֹע֔ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣ אן  ַוִּיְבַר֤ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ֶׁש֣

ם׃ ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽ ֹוִׁשָע֔  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּי֣ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤ אּו ָהֹרִע֖ ן׃ ַוָּיֹב֥  ֲאִביֶהֽ

 במעמד הסנה הבוער ל-האחלק ראשון: דיבור עם 
 .כ-פס ט"ז ,ג פרק : שמות2מקור מס 

ם י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ י ִיְׂשָרֵא֗ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ם ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי ֵל֣ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖  ִיְצָח֥
ֱאֹמִר֙י ְוהַ  י ְוָהֽ ִחִּת֔ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ר ַאֲעֶל֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ָלֶכ֖ם ְּבִמְצָרֽ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ְּפִרִּז֔

י ִיְׂשרָ  � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ א ֶּד֣ ְלֹקֶל֑ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ם ֵאָלי֙ו ה ֱא�ֵקי ָהֽ ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ ר ֵא֜ ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔
ֶל� ִמצְ  ן ֶאְתֶכ֛ם ֶמ֥ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ ה ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ה ַלֽ רְוִנְזְּבָח֖ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔ י ֶאת־ִמְצַר֔ י ֶאת־ָיִד֙י ְוִהֵּכיִת֣ ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול  ַר֖

ם׃ ח ֶאְתֶכֽ ן ְיַׁשַּל֥ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖  ֽאֶ

 .י"ג-י : שמות פרק ד, פס3מס  מקור
י  ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה הַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ יו  לֹ֩א ִא֨ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥

חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ ֹ֖ ִמ֣ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ י  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל  האֶמר ִּב֣
ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ  ְׁשֽ

 

 של משה ואת התעקשותו של הקב"ה  סרבנותוחלק שני: להבין את 

 .י פס : שמות פרק ד,א 4מס  מקור
י א ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃ לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ   ּוְכַב֥

 .פס י ,ב: פירוש הרמב"ן לשמות ד4מקור מס 
ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל 

עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא 
ר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא יתכן לאדון התפלל לפניו יתברך שיסי

  הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים...

 .פס י"א ,דפרק א: שמות 5מקור מס 
ם ֣אֹו ֵחרֵ֔  י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖

 . פס י ,דפרק ב: פירוש אברבנאל על שמות 5מקור מס 
האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד 

 י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה והשגחה.מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"

 .פס י"א ,ד פרק ג: פירוש בכור שור על שמות5מקור מס 
מי שם פה לאדם. כלו אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי 

 צי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:וישלים חפ
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 דקות) 20(חלק שלישי: להכות בסלע או לדבר לסלע 
 .ז-פס א ,י"ז פרק : שמות6מקור מס 

ין ַמ֖  ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ י־ִיְׂשָרֵא֧ ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨ ת ַו֠ ִים ִים ִלְׁשֹּת֥ נּו ַמ֖ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ ה ַוּי  ֶרב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔ ם׃ ַוָּי֤ ָהָעֽ
ִים וַ  ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ י ַמה־ְּתַנּ֖סּון ֶאת־ה׃ ַוִּיְצָמ֨ ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעלִ ְוִנְׁשֶּת֑ אֶמר ָל֤ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ִים ָּיֶ֥לן ָהָע֖ נּו ִמִּמְצַר֔ יָת֣

ה ֥ע  ם ַהֶּז֑ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה ֵלאֹמ֔ א׃ ַוִּיְצַע֤ י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖י ַּבָּצָמֽ ית ֹאִת֛ ה ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣י ְלָהִמ֥ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי ט ּוְסָקֻלֽ ֹוד ְמַע֖
י ִיְׂשרָ  ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ ל־הַ ָהָע֔ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ י ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ ח ְּבָיְד֖� ְוָהָלֽ ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ יָת ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ֵא֑ ּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣

י יִ  י ִזְקֵנ֥ ה ְלֵעיֵנ֖ ם ַוַּיַ֤עׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ר הֲ ִמֶּמ֛ ם ֶאת־ה ֵלאֹמ֔ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ יב ׀ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ה ַעל־ִר֣ ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣ ֵיׁ֧ש ְׂשָרֵאֽ
ִין׃  נּו ִאם־ָאֽ  ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖
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ה ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ר ַהּזֶ֑  ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ נּו׃ ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ה ָל֣מּות ָׁש֔

ע ַהּזֶ֑  נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ן ִמְּפֵנ֣י ְוָלָמ֤ ה ְוַאֲהֹר֜ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֙ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל
ה  ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ֵּלאֹמֽ ַהָּקָה֗ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣
ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ אֶ  ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ה ָאִח֔ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ִמִּלְפֵנ֣י ת־ָהֵעָד֖

ם ִׁשְמעּו־ָנא֙  אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה  ה ַּכֲאֶׁש֖ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ַהֹּמִר֔
ַלע ְּבַמֵּט֖   � ֶאת־ַהֶּס֛ ל־ַאֲהֹר֒ן יַ֚ ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ה ְוֶאֽ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ ִני הּו ַּפֲעָמ֑ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣

ה ֶאל־ָהאָ֖  ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ם׃ ְלֵעיֵנ֖ ׁש ָּבֽ ל ֶאת־ה ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ  ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥

 
  




