
1 ראה הביטוי הדומה בגמרא יז ע“א: "לעולם 
תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות".

2 האם אתה מכיר את ההלכה שאסור לאדם 
זו  הלכה  איך  רבו?  בפני  הלכה  להורות 

מסתדרת עם הסיפור הזה?
3 יהושע לא מגיע לדרגה של משה, לא מקבל 
את כל ההוד של משה, אורו בא משל משה 
מהחמה.  אורה  את  מקבלת  שהלבנה  כמו 
אבל עדיין, יש כאן העברה יפה של השלטון 
ראה  בחייו של משה.  עוד  ליהושע,  ממשה 
תיאור דומה באוצר המדרשים (אייזנשטיין) 
ואמרה  קול  בת  "יצאה   :663 עמוד  משה 
למשה: אין לך חיים אלא חמש שעות בלבד. 
כמלך  שב  ליהושע:  ואמר  משה  צעק  מיד 
כל  בפני  כאחד  שניהם  ודרשו  העם!  בפני 
ישראל, ונדמה להם פני משה כפני חמה ופני 
ויהושע  קורא  משה  לבנה.  כפני  יהושע 
ויהושע  קורא  משה  שהיה  מקרא,  מפרש 
קורא ומשה מפרש ולא היה עליהם חלוקה 
זה על זה, ונמצאו דבריהם מכוונים כאחד, 
ודומים כחרוזי מרגליות של מלכים ועליהם 
וגו'  כדרבונות  חכמים  דברי  שלמה:  אמר 
לקולך  מקשיבים  חברים  בגנים  היושבת 
רבים  מדרשים  יש  אבל   ." וגו'  השמיעיני 
התפקיד  העברת  את  שמתארים  אחרים 
נעימה  ליהושע בצורה הרבה פחות  ממשה 

ועל זה בהזדמנות אחרת.

פרשת פנחס 

"ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון" - קח לך את שבלבך, קח לך מה שָּבדּוק לך. 
ועליו מפורש: "נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכובד" (משלי כז יח). 

"איש אשר רוח בו"- שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד.1 

"וסמכת את ידך עליו" - אמר לו: משה, תן לו תורגמן ליהושע להיות שואל ודורש ומורה 
הוראות בחייך. כשתפטר מן העולם לא יהו ישראל אומרים בחיי רבו לא הורה ועכשיו 

הוא מורה!2  מיד העמידו מן הארץ והושיבו אצלו על הספסל. רבי נתן אומר: כיון שהיה 
יהושע נכנס, היה משה משתיק את התורגמן עד שנכנס וישב במקומו. "ונתת מהודך 

עליו" - ולא כל הודך. נמצינו למדים: פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה.3

 ”ַויֹּאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶשׁה ַקח־ְלָך ֶאת־ְיהֹוֻשַׁע ִבּן־נּון ִאיׁש ֲאֶשׁר־רּוַח ּבֹו 
ְוָסַמְכָתּ ֶאת־ָיְדָך ָעָליו: ְוַהֲעַמְדָתּ ֹאתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהכֵֹּהן ְוִלְפֵני 

ָכּל־ָהֵעָדה ְוִצִוּיָתה ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם: ְוָנַתָתּה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיְשְׁמעּו 
ָכּל־ֲעַדת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל:“  (במדבר כז יח-כ)
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ונתת מהודך עליו


