
MOSHE’S GREATEST MOMENT: Negotiating with Reuven and Gad 
Zvi Grumet 

 
 במדבר לב

Setting the scene )ָמקֹום ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוִיְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִגְלָעד ְוִהֵנה הַ  )א
ָעָזר ַהֹכֵהן ְוֶאל ְנִשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר:  לְ ַוָיֹבאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוֹיאְמרּו ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל אֶ  )ב(ְמקֹום ִמְקֶנה: 

ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִהָכה ְיֹדָוד ִלְפֵני ֲעַדת )ד( ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּוְשָבם ּוְנבֹו ּוְבֹען:  )ג(
 סִיְשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנה:  

The request )ַוֹיאְמרּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך יַֻתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָזה ַאל ַתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַיְרֵדן:  )ה 

Moshe's initial 
response 

ְוָלָמה ְתִניאּון  ֶאת )ז( בּו ֹפה: ְש ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִמְלָחָמה ְוַאֶתם ֵת  )ו(
ֹכה ָעשּו ֲאֹבֵתיֶכם ְּבָשְלִחי ֹאָתם ִמָקֵדש ַּבְרֵנַע  )ח(ֵלב ְּבֵני ִיְשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ְיֹדָוד: 

ָיִניאּו ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְלִבְלִתי ֹבא ֶאל וַ ַוַיֲעלּו ַעד ַנַחל ֶאְשכֹול ַוִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ  )ט(ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ: 
ִאם ִיְראּו ָהֲאָנִשים ָהֹעִלים  )יא(ַוִיַחר ַאף ְיֹדָוד ַּביֹום ַההּוא ַוִיָשַבע ֵלאֹמר:  )י(ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ְיֹדָוד: 

ר ִנְשַּבְעִתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ִכי ֹלא ִמְלאּו  שֶ ִמִמְצַרִים ִמֶּבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ֵאת ָהֲאָדָמה אֲ 
ַוִיַחר ַאף ְיֹדָוד ְּבִיְשָרֵאל  )יג(ִּבְלִתי ָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶנה ַהְקִנִזי ִויהֹוֻשַע ִּבן נּון ִכי ִמְלאּו ַאֲחֵרי ְיֹדָוד:  )יב(ַאֲחָרי: 

ְוִהֵנה ַקְמֶתם ַתַחת ֲאֹבֵתיֶכם  )יד(ָנה ַעד ֹתם ָכל ַהדֹור ָהֹעֶשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיֹדָוד: שָ ַוְיִנֵעם ַּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים 
ִכי ְתשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד  )טו(ַתְרּבּות ֲאָנִשים ַחָטִאים ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ְיֹדָוד ֶאל ִיְשָרֵאל: 

  ס ְוִשַחֶתם ְלָכל ָהָעם ַהֶזה:   רְלַהִניחֹו ַּבִמְדּבָ 

The proposal  )ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשים ִלְפֵני ְּבֵני  )יז(ַוִיְגשּו ֵאָליו ַוֹיאְמרּו ִגְדֹרת ֹצאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו:   )טז
ֹלא ָנשּוב ֶאל  )יח(ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִמְבָצר ִמְּפֵני ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ:  בִיְשָרֵאל ַעד ֲאֶשר ִאם ֲהִביֹאנֻם ֶאל ְמקֹוָמם ְוָישַ 

ִכי ֹלא ִנְנַחל ִאָתם ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן ָוָהְלָאה ִכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו  )יט(ָּבֵתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְשָרֵאל ִאיש ַנֲחָלתֹו: 
  פ ה:  חָ ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַיְרֵדן ִמְזָר 

Moshe's response )ְוָעַבר ָלֶכם ָכל  )כא(ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֹמֶשה ִאם ַתֲעשּון ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ִאם ֵתָחְלצּו ִלְפֵני ְיֹדָוד ַלִמְלָחָמה:  )כ
ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיֹדָוד ְוַאַחר ָתֻשבּו ְוִנְכְּבשָ  )כב(ָחלּוץ ֶאת ַהַיְרֵדן ִלְפֵני ְיֹדָוד ַעד הֹוִרישֹו ֶאת ֹאְיָביו ִמָּפָניו: 

ְוִאם ֹלא ַתֲעשּון ֵכן  )כג(ִוְהִייֶתם ְנִקִיים ֵמְיֹדָוד ּוִמִיְשָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהֹזאת ָלֶכם ַלֲאֻחָזה ִלְפֵני ְיֹדָוד: 
ְּבנּו ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכם  ()כדִהֵנה ֲחָטאֶתם ַליֹדָוד ּוְדעּו ַחַטאְתֶכם ֲאֶשר ִתְמָצא ֶאְתֶכם: 

 ְוַהֹיֵצא ִמִּפיֶכם ַתֲעשּו: 

The proposal  
(take 2) 

ַטֵּפנּו ָנֵשינּו ִמְקֵננּו  )כו(ַוֹיאֶמר ְּבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר ֲעָבֶדיָך ַיֲעשּו ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה:  )כה(
ַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו ָכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ְיֹדָוד ַלִמְלָחָמה ַכֲאֶשר ֲאֹדִני  )כז(ל ְּבֶהְמֵתנּו ִיְהיּו ָשם ְּבָעֵרי ַהִגְלָעד: ְוכָ 

  ֹדֵבר:

Moshe's response )כט( י ֲאבֹות ַהַמטֹות ִלְבֵני ִיְשָרֵאל:ַוְיַצו ָלֶהם ֹמֶשה ֵאת ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ְוֵאת ְיהֹוֻשַע ִּבן נּון ְוֶאת ָראשֵ  )כח( 
ֹדָוד ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֲאֵלֶהם ִאם ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאְתֶכם ֶאת ַהַיְרֵדן ָכל ָחלּוץ ַלִמְלָחָמה ִלְפֵני יְ 

ְוִאם ֹלא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְתֶכם  )ל(ָזה: ְוִנְכְּבָשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם  ּוְנַתֶתם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהִגְלָעד ַלֲאחֻ 
 ְוֹנאֲחזּו ְבֹתְכֶכם ְּבֶאֶרץ ְכָנַען: 

The proposal  
(take 3) 

ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים  )לב(ַוַיֲענּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאֶשר ִדֶּבר ְיֹדָוד ֶאל ֲעָבֶדיָך ֵכן ַנֲעֶשה:  )לא(
 י ְיֹדָוד ֶאֶרץ ְכָנַען ְוִאָתנּו ֲאֻחַזת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן: נֵ ִלפְ 

Moshe's response  )ִרי ַוִיֵתן ָלֶהם ֹמֶשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה ֶבן יֹוֵסף ֶאת ַמְמֶלֶכת ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאמֹ )לג
 ֶלְך ַהָּבָשן  ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִּבְגֻבֹלת ָעֵרי ָהָאֶרץ ָסִביב: ְוֶאת ַמְמֶלֶכת עֹוג מֶ 

Action )ָהה: )לה( ַוִיְבנּו ְבֵני ָגד ֶאת ִדיֹבן ְוֶאת ֲעָטֹרת ְוֵאת ֲעֹרֵער:  )לד ְוֶאת  )לו(ְוֶאת ַעְטֹרת שֹוָפן ְוֶאת ַיְעֵזר ְוָיְגּבֳּ
ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו ֶאת ֶחְשּבֹון ְוֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת  )לז(ִגְדֹרת ֹצאן: וְ ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת ֵּבית ָהָרן ָעֵרי ִמְבָצר 

ְוֶאת ְנבֹו ְוֶאת ַּבַעל ְמעֹון מּוַסֹּבת ֵשם ְוֶאת ִשְבָמה ַוִיְקְראּו ְבֵשֹמת ֶאת ְשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶשר  )לח(ִקְרָיָתִים: 
ַוִיֵתן ֹמֶשה ֶאת )מ( ַנֶשה ִגְלָעָדה ַוִיְלְכֻדָה ַויֹוֶרש ֶאת ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר ָּבּה: ַוֵיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמ  )לט(ָּבנּו: 

ְוָיִאיר ֶּבן ְמַנֶשה ָהַלְך ַוִיְלֹכד ֶאת ַחֹּוֵתיֶהם ַוִיְקָרא ֶאְתֶהן ַחֹּות  )מא(ַהִגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמַנֶשה ַוֵיֶשב ָּבּה: 
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 ַבח ָהַלְך ַוִיְלֹכד ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבֹנֶתיָה ַוִיְקָרא ָלה ֹנַבח ִּבְשמֹו:  נֹ וְ  )מב(ָיִאיר: 
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  לד פרק במדבר
 ָלֵתת ְיֹקָוק ִצָּוה ֲאֶשר ְּבגֹוָרל ֹאָתּה ִתְתַנֲחלּו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֹזאת ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֹמֶשה ַוְיַצו( יג)

 ַהָגִדי ְבֵני ּוַמֵטה ֲאֹבָתם ְלֵבית ָהראּוֵבִני ְבֵני ַמֵטה ָלְקחּו ִכי( יד) :ַהַמֶטה ֲחִציוַ  ַהַמטֹות ְלִתְשַעת
 ַנֲחָלָתם ָלְקחּו ֶטהַהמַ  ַוֲחִצי ַהַמטֹות ְשֵני( טו) :ַנֲחָלָתם ָלְקחּו ְמַנֶשה ַמֵטה ַוֲחִצי ֲאֹבָתם ְלֵבית
 : ָרָחהזְ ִמ  ֵקְדָמה ְיֵרחוֹ  ְלַיְרֵדן ֵמֵעֶבר

 
  ג פרק דברים

 ָנַתִתי ְוָעָריו ַהִגְלָעד ַהר ַוֲחִצי ַאְרֹנן ַנַחל ַעל ֲאֶשר ֵמֲעֹרֵער ַהִהוא ָּבֵעת ָיַרְשנּו ַהֹזאת ָהָאֶרץ ְוֶאת( יב)
 ֶחֶבל ֹכל ַנֶשהְמ הַ  ֵשֶבט ַלֲחִצי ָנַתִתי עֹוג ַמְמֶלֶכת ַהָּבָשן ְוָכל ָעדַהִגלְ  ְוֶיֶתר( יג) :ְוַלָגִדי ָלראּוֵבִני

 ַעד ַאְרֹגב ֶחֶבל ָכל ֶאת ָלַקח ְמַנֶשה ֶּבן ָיִאיר( יד) :ְרָפִאים ֶאֶרץ ִיָקֵרא ַההּוא ַהָּבָשן ְלָכל ָהַאְרֹגב
 ּוְלָמִכיר( וט) :ַהֶזה ַהיֹום ַעד ָיִאיר ַחֹּות ַהָּבָשן ֶאת ְשמוֹ  לעַ  ֹאָתם ַוִיְקָרא ְוַהַמֲעָכִתי ַהְגשּוִרי ְגבּול
 ַיֹּבק ְוַעד ּוְגֻבל ַהַנַחל תֹוְך ַאְרֹנן ַנַחל ְוַעד ַהִגְלָעד ִמן ָנַתִתי ְוַלָגִדי ְוָלראּוֵבִני( טז) :ַהִגְלָעד ֶאת ָנַתִתי
 :ַעמֹון ְּבֵני ְגבּול ַהַנַחל

 
  כב פרק יהושע

 ֵאת ְשַמְרֶתם ַאֶתם ֲאֵליֶהם ַוֹיאֶמר( ב) :ְמַנֶשה ַמֵטה יְוַלֲחצִ  ְוַלָגִדי ָלראּוֵבִני ְיהֹוֻשעַ  ִיְקָרא ָאז( א)
 ֶאת ֲעַזְבֶתם ֹלא( ג) :ֶאְתֶכם ִצִּויִתי ֲאֶשר ְלֹכל ְבקֹוִלי ַוִתְשְמעּו ְיֹקָוק ֶעֶבד ֹמֶשה ֶאְתֶכם ִצָּוה ֲאֶשר ָכל
 ְוַעָתה( ד) :ֱאֹלֵהיֶכם ְיֹקָוק ִמְצַות ִמְשֶמֶרת ֶאת ּוְשַמְרֶתם ַהֶזה ַהיֹום ַעד ַרִּבים ָיִמים ֶזה יֶכםֲאחֵ 

ֵליֶכם ָלֶכם ּוְלכּו ְּפנּו ְוַעָתה ָלֶהם ִדֶּבר ַכֲאֶשר ַלֲאֵחיֶכם ֱאֹלֵהיֶכם ְיֹקָוק ֵהִניחַ   ֲאֻחַזְתֶכם ֶאֶרץ ֶאל ְלָאהֳּ
 ְוֶאת ַהִמְצָוה ֶאת ַלֲעשֹות ְמֹאד רּוִשְמ  ַרק( ה) :ַהַיְרֵדן ְּבֵעֶבר ְיֹקָוק ֶעֶבד ֹמֶשה ֶכםלָ  ָנַתן ֲאֶשר

 ְוִלְשֹמר ְדָרָכיו ְּבָכל ְוָלֶלֶכת ֱאֹלֵהיֶכם ְיֹקָוק ֶאת ְלַאֲהָבה ְיֹקָוק ֶעֶבד ֹמֶשה ֶאְתֶכם ִצָּוה ֲאֶשר ַהתֹוָרה
 ֶאל ַוֵיְלכּו ַוְיַשְלֵחם ְיהֹוֻשעַ  ַוְיָבְרֵכם( ו) :ַנְפְשֶכם ּוְבָכל ְלַבְבֶכם ְּבָכל ָעְבדוֹ ּולְ  בוֹ  ּוְלָדְבָקה ִמְצֹוָתיו

ֵליֶהם  ס: ָאהֳּ
 ַהַיְרֵדן ְּבֵעֶבר< מעבר> ֲאֵחיֶהם ִעם ְיהֹוֻשעַ  ָנַתן ּוְלֶחְציוֹ  ַּבָּבָשן ֹמֶשה ָנַתן ַהְמַנֶשה ֵשֶבט ְוַלֲחִצי( ז)

ֵליֶהם ֶאל ְיהֹוֻשעַ  ִשְלָחם יכִ  ְוַגם ָיָמה  שּובּו ַרִּבים ִּבְנָכִסים ֵלאֹמר ֲאֵליֶהם אֶמרַויֹ ( ח) :ַוְיָבֲרֵכם ָאהֳּ
ֵליֶכם ֶאל  ְשַלל ִחְלקּו ְמֹאד ַהְרֵּבה ּוִבְשָלמֹות ּוְבַבְרֶזל ּוִבְנֹחֶשת ּוְבָזָהב ְּבֶכֶסף ְמֹאד ַרב ּוְבִמְקֶנה ָאהֳּ

 פ: ֶכםֲאֵחי ִעם ֹאְיֵביֶכם
 ְכָנַען ְּבֶאֶרץ ֲאֶשר ִמִשֹלה ִיְשָרֵאל ְּבֵני ֵמֵאת ַהְמַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחִצי דגָ  ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבֵני ַוֵיְלכּו ַוָיֻשבּו( ט)

 ֶאל ָיֹבאּווַ ( י) :ֹמֶשה ְּבַיד ְיֹקָוק ִּפי ַעל ָבּה ֹנאֲחזּו ֲאֶשר ֲאֻחָזָתם ֶאֶרץ ֶאל ַהִגְלָעד ֶאֶרץ ֶאל ָלֶלֶכת
 ַהַיְרֵדן ַעל ִמְזֵּבחַ  ָשם ַהְמַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחִצי ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ְבֵני ַוִיְבנּו ןְכָנעַ  ְּבֶאֶרץ ֲאֶשר ַהַיְרֵדן ְגִלילֹות

 ֵשֶבט ַוֲחִצי ָגד ּוְבֵני ןְראּובֵ  ְבֵני ָבנּו ִהֵנה ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיְשְמעּו( יא) :ְלַמְרֶאה ָגדֹול ִמְזֵּבחַ 
 ְּבֵני ַוִיְשְמעּו( יב) :ִיְשָרֵאל ְּבֵני ֵעֶבר ֶאל ַהַיְרֵדן ְגִלילֹות ֶאל ְכַנַען ֶאֶרץ מּול לאֶ  ַהִמְזֵּבחַ  ֶאת ַהְמַנֶשה
 פ: ַלָצָבא ֲעֵליֶהם ַלֲעלֹות ִשֹלה ִיְשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָכל ַוִיָקֲהלּו ִיְשָרֵאל

 ֶאת ַהִגְלָעד ֶאֶרץ ֶאל ְמַנֶשה ֵשֶבט ֲחִצי ְוֶאל ָגד ְּבֵני ְוֶאל ְראּוֵבן ְּבֵני ֶאל ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיְשְלחּו( יג)
 ַמטֹות ְלֹכל ָאב ְלֵבית ֶאָחד ָנִשיא ֶאָחד ָנִשיא ִעמוֹ  ְנִשִאים ַוֲעָשָרה( יד) :ַהֹכֵהן ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס
 ְוֶאל ָגד ְּבֵני ְוֶאל ְראּוֵבן ְּבֵני ֶאל ַוָיֹבאּו( טו) :ִיְשָרֵאל ְלַאְלֵפי ֵהָמה ֲאבֹוָתם ֵּבית ֹראש ְוִאיש לִיְשָראֵ 

 ַהַמַעל ָמה ְיֹקָוק ֲעַדת ֹכל ָאְמרּו ֹכה( טז) :ֵלאֹמר ִאָתם ַוְיַדְּברּו ַהִגְלָעד ֶאֶרץ ֶאל ְמַנֶשה ֵשֶבט ֲחִצי
 ִלְמָרְדֶכם ִמְזֵּבחַ  ָלֶכם ִּבְבנֹוְתֶכם ָוקְיקֹ  ֵמַאֲחֵרי ַהיֹום ָלשּוב ִיְשָרֵאל ֵּבאֹלֵהי ַעְלֶתםְמ  ֲאֶשר ַהֶזה

 ַהֶנֶגף ַוְיִהי ַהֶזה ַהיֹום ַעד ִמֶמנּו ִהַטַהְרנּו ֹלא ֲאֶשר ְּפעֹור ֲעֹון ֶאת ָלנּו ַהְמַעט( יז) :ַּביֹקָוק ַהיֹום
 ָכל ֶאל ּוָמָחר ַּביֹקָוק ַהיֹום ִתְמְרדּו ַאֶתם ְוָהָיה ְיֹקָוק ֵמַאֲחֵרי ַהיֹום ָתֻשבּו ְוַאֶתם( יח) :ְיֹקָוק ַּבֲעַדת

 ֲאֶשר ְיֹקָוק ֲאֻחַזת ֶאֶרץ ֶאל ָלֶכם ִעְברּו ֲאֻחַזְתֶכם ֶאֶרץ ְטֵמָאה ִאם ְוַאְך( יט) :ִיְקֹצף ִיְשָרֵאל ֲעַדת
 ִמְזֵּבחַ  ָלֶכם ִּבְבֹנְתֶכם ִתְמֹרדּו ַאל ְוֹאָתנּו ִתְמֹרדּו ַאל ּוַביֹקָוק ְּבתֹוֵכנּו ָאֲחזּוְוהֵ  ְיֹקָוק ִמְשַכן ָשם ָשַכן

 ָהָיה ִיְשָרֵאל ֲעַדת ָכל ְוַעל ַּבֵחֶרם ַמַעל ָמַעל ֶזַרח ֶּבן ָעָכן ֲהלֹוא( כ) :ֱאֹלֵהינּו ְיֹקָוק ִמְזַּבח ִמַּבְלֲעֵדי
 פ: ַּבֲעֹונוֹ  ַועגָ  ֹלא ֶאָחד ִאיש ְוהּוא ָקֶצף

 ֵאל( כב) :ִיְשָרֵאל ַאְלֵפי ָראֵשי ֶאת ַוְיַדְּברּו ַהְמַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחִצי דגָ  ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבֵני ַוַיֲענּו( כא)
 ַאל ַּביֹקָוק ְּבַמַעל ְוִאם ְּבֶמֶרד ִאם ֵיָדע הּוא ְוִיְשָרֵאל ֹיֵדעַ  הּוא ְיֹקָוק ֱאֹלִהים ֵאל ְיֹקָוק ֱאֹלִהים

 ּוִמְנָחה עֹוָלה ָעָליו ְלַהֲעלֹות ְוִאם ְיֹקָוק ֵמַאֲחֵרי ָלשּוב חַ ִמְזּבֵ  ָלנּו ִלְבנֹות( כג) :ַהֶזה ַהיֹום תֹוִשיֵענּו
 ֹזאת ֶאת ָעִשינּו ִמָדָבר ִמְדָאָגה ֹלא ְוִאם( כד) :ְיַבֵקש הּוא ְיֹקָוק ְשָלִמים ִזְבֵחי ָעָליו ַלֲעשֹות ְוִאם

 ְיֹקָוק ָנַתן ּוְגבּול( כה) :ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ָוקְוַליקֹ  ָלֶכם ַמה ֵלאֹמר ְלָבֵנינּו ְבֵניֶכם ֹיאְמרּו ָמָחר ֵלאֹמר
 ֹראיְ  ְלִבְלִתי ָּבֵנינּו ֶאת ְבֵניֶכם ְוִהְשִּביתּו ַּביֹקָוק ֵחֶלק ָלֶכם ֵאין ַהַיְרֵדן ֶאת ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבֵני ּוֵביֵניֶכם ֵּביֵננּו

 ֵּביֵנינּו הּוא ֵעד ִכי( כז) :ְלָזַבח ְוֹלא ְלעֹוָלה ֹלא ַהִמְזֵּבחַ  ֶאת תִלְבנוֹ  ָלנּו ָנא ַנֲעֶשה ַוֹנאֶמר( כו) :ְיֹקָוק ֶאת
 ֹיאְמרּו ְוֹלא ֵמינּוּוִבְשלָ  ּוִבְזָבֵחינּו ְּבֹעלֹוֵתינּו ְלָפָניו ְיֹקָוק ֲעֹבַדת ֶאת ַלֲעֹבד ַאֲחֵרינּו ֹדרֹוֵתינּו ּוֵבין ּוֵביֵניֶכם

 ְוָאַמְרנּו ָמָחר ֹדֹרֵתינּו ְוֶאל ֵאֵלינּו ֹיאְמרּו ִכי ְוָהָיה ַוֹנאֶמר( כח) :ַּביֹקָוק ֶלקחֵ  ָלֶכם ֵאין ְלָבֵנינּו ָמָחר ְבֵניֶכם
( כט) :ּוֵביֵניֶכם ֵּביֵנינּו הּוא ֵעד ִכי ְלֶזַבח ְוֹלא ְלעֹוָלה ֹלא ֲאבֹוֵתינּו ָעשּו ֲאֶשר ְיֹקָוק ִמְזַּבח ַתְבִנית ֶאת ְראּו

 ִמְזַּבח ִמְלַבד ּוְלָזַבח ְלִמְנָחה ְלֹעָלה ִמְזֵּבחַ  ִלְבנֹות ְיֹקָוק ֵמַאֲחֵרי ַהיֹום ְוָלשּוב ַּביֹקָוק ִלְמֹרד ִמֶמנּו ָלנּו ָחִליָלה
  :ִמְשָכנוֹ  ִלְפֵני ֲאֶשר ֱאֹלֵהינּו ְיֹקָוק
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