עורך המצגת – עידן לוסקי
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"ם

וַיְדַבֵֵּ֨ר יְהוָָ֤ה אֶל־מֹשֶה֙ לֵֵ֣ךְ עֲלֵֵ֣ה מִזֶֶּ֔ה אַתֵָ֣ה וְהָעֶָּ֔ם אֲשֶֶׁ֥ר הֶֶֽעֱלִִ֖יתָ מֵאֵֶ֣רֶץ מִצְרָָ֑יִם
אֶל־הָאָָ֗רֶץ אֲשֵֶ֣ר נִשְבַעְתִי לְאַבְרָהֵָּ֨ם לְיִצְחָָ֤ק וֶֽלְיַעֲקֹב֙ לֵאמֶֹּ֔ר לְזַרְעֲךִָ֖
אֶתְנֶֶֽנָה ׃ וְשָלַחְתִֶׁ֥י לְפָנִֶ֖יךָ מַלְאָָ֑ךְ וְגֵֶֽרַשְתִָ֗י אֶת־הֶַֽכְנַעֲנִי֙ הֶָֽאֱמֹרִֶּ֔י וְהֶַֽחִתִי֙ וְהַפְרִזִֶּ֔י
הַחִוִִ֖י וְהַיְבוסִֶֽי ׃ אֶל־אֶֶ֛רֶץ זָבֶַׁ֥ת חָלִָ֖ב ודְבָָ֑ש כִי֩ לֵֹּ֨א אֶֶֽעֱלֶֶ֜ה בְקִרְבְךָָ֗ כִָ֤י
עַם־קְשֵה־עֵֹּ֨רֶף֙ אֶַּ֔תָה פֶן־אֲכֶלְךִָ֖ בַדֶָֽרֶךְ ׃ וַיִשְמֵַ֣ע הָעָָ֗ם אֶת־הַדָבֶָׁ֥ר הָרֶָ֛ע הַזִֶ֖ה
וַיִתְאַבָָ֑לו וְלֹא־שֶָ֛תו אִֶׁ֥יש עֶדְיִ֖וֹ עָלֶָֽיו ׃ וַיֵֹּ֨אמֶר יְהוֶָ֜ה אֶל־מֹשֶָ֗ה אֱמָֹ֤ר אֶל־בְנֵֶֽי־יִשְרָאֵל֙
אַתֵֶ֣ם עַם־קְשֵה־עֶֹּ֔רֶף רֶֶ֧גַע אֶחֶָ֛ד אֶֶֽעֱלֶֶׁ֥ה בְקִרְבְךִָ֖ וְכִלִיתִָ֑יךָ וְעַתָָ֗ה הוֹרֵָ֤ד עֶדְיְךָ֙
מֵֶֽעָלֶֶּ֔יךָ וְאֵדְעִָ֖ה מֶָׁ֥ה אֶֶֽעֱשֶה־לֶָֽךְ ׃ וַיִֶֽתְנַצְלֶ֧ו בְנֵֶֽי־יִשְרָאֵֶ֛ל אֶת־עֶדְיִָ֖ם מֵהֶַׁ֥ר חוֹרֵֶֽב ׃

ומֹשֶה֩ יִקֵַּ֨ח אֶת־הָאֶֹ֜הֶל וְנֶָֽטָה־לֵ֣וֹ׀ מִחֵ֣וץ לֶַֽמַחֲנֶָ֗ה הַרְחֵק֙ מִן־הֶַֽמַחֲנֶֶּ֔ה וְקֶָׁ֥רָא לִ֖וֹ
אֵֹ֣הֶל מוֹעֵָ֑ד וְהָיָה֙ כָל־מְבַקֵֵ֣ש יְהוֶָּ֔ה יֵצֵא֙ אֶל־אֵֹ֣הֶל מוֹעֵֶּ֔ד אֲשִֶ֖ר מִחֶׁ֥וץ
לֶַֽמַחֲנֶֶֽה ׃ וְהָיָָ֗ה כְצֵָ֤את מֹשֶה֙ אֶל־הָאֶֹּ֔הֶל יָקֵּ֨ומו֙ כָל־הָעֶָּ֔ם וְנִֵּ֨צְבֶּ֔ו אִִ֖יש פֵֶ֣תַח
אָהֳלָ֑וֹ וְהִבִֵּ֨יטו֙ אַחֲרֵֵ֣י מֹשֶֶּ֔ה עַד־בֹאִ֖וֹ הָאֶֹֽהֱלָה ׃ וְהָיָָ֗ה כְבָֹ֤א מֹשֶה֙ הָאֶֹּ֔הֱלָה יֵרֵד֙
עַמֵ֣וד הֶֶֽעָנֶָּ֔ן וְעָמִַ֖ד פֵֶ֣תַח הָאָֹ֑הֶל וְדִבִֶ֖ר עִם־מֹשֶֶֽה ׃ וְרָאָָ֤ה כָל־הָעָם֙ אֶת־עַמֵ֣וד
הֶֶֽעָנֶָּ֔ן עֹמִֵ֖ד פֵֶ֣תַח הָאָֹ֑הֶל וְקָָ֤ם כָל־הָעָם֙ וְהִֶֽשְתַחֲוֶּ֔ו אִִ֖יש פֶֶׁ֥תַח אָהֳלֶֽוֹ ׃ וְדִבֵֶּ֨ר
יְהוָָ֤ה אֶל־מֹשֶה֙ פָנִֵ֣ים אֶל־פָנִֶּ֔ים כַאֲשֶֶ֛ר יְדַבֵֶׁ֥ר אִִ֖יש אֶל־רֵעֵָ֑הו וְשָב֙ אֶל־הֶַֽמַחֲנֶֶּ֔ה
ומְשֵָּ֨רְתֶ֜וֹ יְהוֹשָ֤עַ בִן־נון֙ נֶַּ֔עַר לֶֹׁ֥א יָמִִ֖יש מִתֶׁ֥וֹךְ הָאֶֹֽהֶל

ס וַיֵֹּ֨אמֶר מֹשֶֶ֜ה אֶל־יְהוָָ֗ה רְאֵה אַתָָּ֞ה אֹמֵָ֤ר אֵלַי֙ הַעַל אֶת־הָעֵָ֣ם הַזֶֶּ֔ה
וְאַתָה֙ לֵֹ֣א הֶֽוֹדַעְתֶַּ֔נִי אֵֶׁ֥ת אֲשֶר־תִשְלִַ֖ח עִמִָ֑י וְאַתָָ֤ה אָמֵַּ֨רְתָ֙ יְדַעְתִֵ֣יךֶָֽ בְשֵֶּ֔ם
וְגַם־מָצֶָׁ֥אתָ חִֵ֖ן בְעֵינֶָֽי ׃ וְעַתָָּ֡ה אִם־נָא֩ מָצֵָּ֨אתִי חֵֶ֜ן בְעֵינֶָ֗יךָ הוֹדִעֵָ֤נִי נָא֙
אֶת־דְרָכֶֶּ֔ךָ וְאֵדֵָ֣עֲךֶָּ֔ לְמֶַׁ֥עַן אֶמְצָא־חִֵ֖ן בְעֵינֶָ֑יךָ ורְאֵֵ֕ה כִֶׁ֥י עַמְךִָ֖ הַגֶׁ֥וֹי
הַזֶֶֽה ׃ וַיֹאמַָ֑ר פָנֶַׁ֥י יֵלִֵ֖כו וַהֲנִחֶֹׁ֥תִי לֶָֽךְ ׃ וַיִֹ֖אמֶר אֵלָָ֑יו אִם־אֵָ֤ין פָנֵֶּ֨יךָ֙
הֹלְכִֶּ֔ים אֶַֽל־תַעֲלִֵ֖נו מִזֶֶֽה ׃ ובַמֵֶ֣ה׀ יִוָדֵַ֣ע אֵפָ֗וֹא כִֶֽי־מָצֵָּ֨אתִי חֵָ֤ן בְעֵינֵֶּ֨יךָ֙
אֲנִֵ֣י וְעַמֶֶּ֔ךָ הֲלִ֖וֹא בְלֶכְתְךֵָ֣ עִמָָ֑נו וְנִפְלֵֵּ֨ינו֙ אֲנִֵ֣י וְעַמְךֶָּ֔ מִכֵָּ֨ל־הָעֶָּ֔ם אֲשִֶ֖ר
עַל־פְנֵֶׁ֥י הָאֲדָמֶָֽה ׃ פ וַיָֹ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶֶּ֔ה גֵַ֣ם אֶת־הַדָבֶָׁ֥ר הַזֶֶ֛ה אֲשֶֶׁ֥ר
דִבִַ֖רְתָ אֶֶֽעֱשֶָ֑ה כִֶֽי־מָצָָ֤אתָ חֵן֙ בְעֵינֶַּ֔י וָאֵדָעֲךִָ֖ בְשֵֶֽם ׃ וַיֹאמַָ֑ר הַרְאֵֶׁ֥נִי נִָ֖א
אֶת־כְבֹדֶֶֽךָ ׃

•

•
•

•

"הוֹדִעֵָ֤נִי נָא֙ אֶת־דְרָכֶֶּ֔ךָ וְאֵדֵָ֣עֲךֶָּ֔ לְמֶַׁ֥עַן
אֶמְצָא־חִֵ֖ן בְעֵינֶָ֑יךָ ...ורְאֵֵ֕ה כִֶׁ֥י עַמְךִָ֖ הַגֶׁ֥וֹי הַזֶֶֽה".
"פָנֶַׁ֥י יֵלִֵ֖כו וַהֲנִחֶֹׁ֥תִי לֶָֽךְ"
"אִם־אֵָ֤ין פָנֵֶּ֨יךָ֙ הֹלְכִֶּ֔ים
אֶַֽל־תַעֲלִֵ֖נו מִזֶֶֽה"
"נִפְלֵֵּ֨ינו֙ אֲנִֵ֣י וְעַמְךֶָּ֔
מִכֵָּ֨ל־הָעֶָּ֔ם אֲשִֶ֖ר עַל־פְנֵֶׁ֥י הָאֲדָמֶָֽה"
"אֶת־הַדָבֶָׁ֥ר הַזֶֶ֛ה אֲשֶֶׁ֥ר דִבִַ֖רְתָ אֶֶֽעֱשֶָ֑ה"
"וַיֹאמַָ֑ר הַרְאֵֶׁ֥נִי נִָ֖א אֶת־כְבֹדֶֶֽךָ"

וַיָֹ֗אמֶר אֲנִֵּ֨י אַעֲבִָ֤יר כָל־טובִי֙ עַל־פָנֶֶּ֔יךָ וְקָרֶָ֧אתִֶֽי בְשֵֶ֛ם יְהוִָ֖ה לְפָנֶָ֑יךָ וְחַנֹתִ ֙י
אֶת־אֲשֵֶ֣ר אָחֶֹּ֔ן וְרִחַמְתִִ֖י אֶת־אֲשֶֶׁ֥ר אֲרַחֵֶֽם ׃ וַיֵֹ֕אמֶר לֶֹׁ֥א תוכִַ֖ל לִרְאֵֹ֣ת אֶת־פָנָָ֑י כִֶ֛י
וַיֵֹ֣אמֶר יְהוֶָּ֔ה הִנֵֶׁ֥ה מָקִ֖וֹם אִתִָ֑י וְנִצַבְתִָ֖
לֶֹֽא־יִרְאֶַׁ֥נִי הָאָדִָ֖ם וָחֶָֽי ׃
וְהָיָה֙ בַעֲבֵֹ֣ר כְבֹדִֶּ֔י וְשַמְתִִ֖יךָ בְנִקְרֵַ֣ת הַצָ֑ור וְשַכֹתִֶׁ֥י כַפִֶ֛י עָלִֶ֖יךָ
עַל־הַצֶֽור ׃
עַד־עָבְרִֶֽי ׃ וַהֲסִרֹתִי֙ אֶת־כַפִֶּ֔י וְרָאִִ֖יתָ אֶת־אֲחֹרָָ֑י ופָנִַ֖י לֶֹׁ֥א יֵרָאֶֽו ׃ ס

ויאמֶר אָנֹכִי֙ אֱלֹהֵֵ֣י אָבִֶּ֔יךָ אֱלֹהֵֶ֧י אַבְרָהֶָ֛ם אֱלֹהֵֶׁ֥י יִצְחִָ֖ק וֵאלֹהֵֵ֣י יַעֲקָֹ֑ב וַיַסְתֵָ֤ר מֹשֶה֙ פָנֶָּ֔יו כִֵ֣י
יָרֵֶּ֔א מֵהַבִִ֖יט אֶל־הָאֱלֹהִֶֽים

