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 מותו של משה

o  וציווי למשה על ההכנות למותשל ההכפילות בתורה 

 לא, פרק לב, ופרק לד פרק דברים כז פרק כו ופרק במדבר

 כו פרק במדבר

 ומניין כל שבט ושבט -נו: מפקד בני ישראל -פסוקים א

 

 ק את הארץ לשבטים ע"פ גורלל: הציווי לחנז -פסוקים נב

ר( נב)  :לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ

ֶלה( נג) ָחלֵּק ָלאֵּ מֹות ְבִמְסַפר ְבַנֲחָלה ָהָאֶרץ תֵּ  :שֵּ

 ְפֻקָדיו ְלִפי ִאיש ַנֲחָלתוֹ  ַתְמִעיט ְוַלְמַעט ַנֲחָלתוֹ  ַתְרֶבה ָלַרב( נד)

 :ַנֲחָלתוֹ  יַֻתן

ָחלֵּק ְבגֹוָרל ַאְך( נה)  :ִיְנָחלּו ֲאֹבָתם ַמּטֹות ִלְשמֹות ָהָאֶרץ ֶאת יֵּ

ָחלֵּק ַהּגֹוָרל ִפי ַעל( נו) ין ַנֲחָלתוֹ  תֵּ  : ִלְמָעט ַרב בֵּ
 סב:מפקד הלויים-פסוקים נז

 

 פרק כז במדבר 

 פחד לנחלהויא:בקשת בנות צל -פסוקים א

 

 יא: ציוי ה' למשה להתכונן למותו -פסוקים א

ה ַהֶזה ָהֲעָבִרים ַהר ֶאל ֲעֵלה ֹמֶשה ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( יב)  ֶאת ּוְראֵּ

י ָנַתִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ל ִלְבנֵּ  :ִיְשָראֵּ

 ֶנֱאַסף ַכֲאֶשר ָאָתה ַּגם ַעֶמיָך ֶאל ְוֶנֱאַסְפָת  ֹאָתּה ְוָרִאיָתה( יג)

 :ָאִחיָך ַאֲהֹרן

ָדה ִבְמִריַבת ִצן ְבִמְדַבר ִפי ְמִריֶתם ַכֲאֶשר( יד) ִני ָהעֵּ  ְלַהְקִדישֵּ

ינֵּיֶהם ַבַמִים ם ְלעֵּ י הֵּ ש ְמִריַבת מֵּ  :ִצן ִמְדַבר ָקדֵּ

 

 כג: בקשת משה למנות מנהיג במקומו-פסוקים: טו

ר( טו)  :לֵּאֹמר' ה ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ

י' ה ִיְפֹקד( טז) ָדה ַעל ִאיש ָבָשר ְלָכל ָהרּוֹחת ֱאֹלהֵּ  :ָהעֵּ

א ֲאֶשר( יז) צֵּ ם ַוֲאֶשר ִלְפנֵּיֶהם ָיֹבא ַוֲאֶשר ִלְפנֵּיֶהם יֵּ  ַוֲאֶשר יֹוִציאֵּ

ם ין ֲאֶשר ַכֹצאן' ה ֲעַדת ִתְהֶיה ְוֹלא ְיִביאֵּ  :ֹרֶעה ָלֶהם אֵּ

עַ  ֶאת ְלָך ַקח ֹמֶשה ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( יח)  רּוחַ  ֲאֶשר ִאיש נּון ִבן ְיהוֹשֻׁ

 :ָעָליו ָיְדָך ֶאת ְוָסַמְכָת  בוֹ 

ן ֶאְלָעָזר ִלְפנֵּי ֹאתוֹ  ְוַהֲעַמְדָת ( יט) י ַהֹכהֵּ ָדה ָכל ְוִלְפנֵּ  ְוִצִּויָתה ָהעֵּ

ינֵּיֶהם ֹאתוֹ   :ְלעֵּ

הֹוְדָך ְוָנַתָתה( כ) י ֲעַדת ָכל ִיְשְמעּו ְלַמַען ָעָליו מֵּ ל ְבנֵּ  :ִיְשָראֵּ

ן ֶאְלָעָזר ְוִלְפנֵּי( כא)  ִלְפנֵּי אּוִריםהָ  ְבִמְשַפט לוֹ  ְוָשַאל ַיֲעֹמד ַהֹכהֵּ

ְצאּו ִפיו ַעל' ה י ְוָכל הּוא ָיֹבאּו ִפיו ְוַעל יֵּ ל ְבנֵּ  ְוָכל ִאתוֹ  ִיְשָראֵּ

ָדה  :ָהעֵּ

 

 מנוי יהושע כמנהיג במקום משה -קיום הצו 

הּו ְיהֹוֻשעַ  ֶאת ַוִיַקח ֹאתוֹ ' ה ִצָּוה ַכֲאֶשר ֹמֶשה ַוַיַעש( כב)  ַוַיֲעִמדֵּ

י ן ֶאְלָעָזר ִלְפנֵּ י ַהֹכהֵּ ָדה ָכל ְוִלְפנֵּ  :ָהעֵּ

הּו ָעָליו ָיָדיו ֶאת ַוִיְסֹמְך( כג)  פ: ֹמֶשה ְבַיד' ה ִדֶבר ַכֲאֶשר ַוְיַצּוֵּ

  לא פרק דברים

 משה ממנה את יהושע לעיני כל העם

ָליו ַוֹיאֶמר ִליהֹוֻשעַ  ֹמֶשה ַוִיְקָרא( ז) ינֵּי אֵּ ל ָכל ְלעֵּ  ֲחַזק ִיְשָראֵּ

' ה ִנְשַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶזה ָהָעם ֶאת ָתבֹוא ַאָתה ִכי ֶוֱאָמץ

ת ַלֲאֹבָתם  :אֹוָתם ַתְנִחיֶלָנה ְוַאָתה ָלֶהם ָלתֵּ

 ַיַעְזֶבךָ  ְוֹלא ַיְרְפָך ֹלא ִעָמְך ִיְהֶיה הּוא ְלָפֶניָך ַהֹהלְֵּך הּוא' ַוה( ח)

ָחת ְוֹלא ִתיָרא ֹלא  :תֵּ

... 

 דברים פרק לב

 ה' למשה להתכונן למותוי וציו
ר( מח)  :לֵּאֹמר ַהֶזה ַהיֹום ְבֶעֶצם ֹמֶשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ

 ֲאֶשר מֹוָאב ְבֶאֶרץ ֲאֶשר ְנבוֹ  ַהר ַהֶזה ָהֲעָבִרים ַהר ֶאל ֲעֵלה( מט)

י ַעל חוֹ  ְפנֵּ ה ְירֵּ ן ֲאִני ֲאֶשר ְכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ּוְראֵּ י ֹנתֵּ ל ִלְבנֵּ  ִיְשָראֵּ

 :ַלֲאֻחָזה

ף ָשָמה ֹעֶלה ַאָתה ֲאֶשר ָבָהר ּוֻמת( נ) ָאסֵּ ת ַכֲאֶשר ַעֶמיָך ֶאל ְוהֵּ  מֵּ

 :ַעָמיו ֶאל ַויֵָּאֶסף ָהָהר ְבֹהר ָאִחיָך ַאֲהֹרן

ל ְבנֵּי ְבתֹוְך ִבי ְמַעְלֶתם ֲאֶשר ַעל( נא) י ִיְשָראֵּ ש ְמִריַבת ְבמֵּ  ָקדֵּ

ל ְבנֵּי ְבתֹוְך אֹוִתי ִקַדְשֶתם ֹלא ֲאֶשר ַעל ִצן ִמְדַבר  :ִיְשָראֵּ

 ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ֹלא ְוָשָמה ָהָאֶרץ ֶאת ִתְרֶאה ִמֶנֶגד ִכי( נב)

ן ֲאִני י ֹנתֵּ ל ִלְבנֵּ  פ: ִיְשָראֵּ

 
 ...""וזאת הברכהפרשת פרק לג: ברכת השבטים: 

 

 לדפרק דברים 

 נבו עליית משה להר -ם הצו וקי

 ַעל ֲאֶשר ַהִפְסָּגה ֹראש ְנבוֹ  ַהר ֶאל מוָֹאב ֵמַעְרֹבת ֹמֶשה ַוַיַעל( א)

י חוֹ  ְפנֵּ הּו ְירֵּ  :ָדן ַעד ַהִּגְלָעד ֶאת ָהָאֶרץ ָכל ֶאת' ה ַוַיְראֵּ

ת( ב) ת ּוְמַנֶשה ֶאְפַרִים ֶאֶרץ ְוֶאת ַנְפָתִלי ָכל ְואֵּ  ְיהּוָדה ֶאֶרץ ָכל ְואֵּ

 :ָהַאֲחרֹון ַהָים ַעד

חוֹ  ִבְקַעת ַהִכָכר ְוֶאת ַהֶנֶגב ְוֶאת( ג)  :ֹצַער ַעד ַהְתָמִרים ִעיר ְירֵּ

 
 מות משה

 ':ה ִפי ַעל מֹוָאב ְבֶאֶרץ' ה ֶעֶבד ֹמֶשה ָשם ַוָיָמת( ה)

ית מּול מֹוָאב ְבֶאֶרץ ַבַּגיְ  ֹאתוֹ  ַוִיְקֹבר( ו)  ֶאת ִאיש ָיַדע ְוֹלא ְפעֹור בֵּ

 :ַהֶזה ַהיֹום ַעד ְקֻבָרתוֹ 

ָאה ֶבן ּוֹמֶשה( ז) ינוֹ  ָכֲהָתה ֹלא ְבֹמתוֹ  ָשָנה ְוֶעְשִרים מֵּ  ָנס ְוֹלא עֵּ

ֹחה  :לֵּ

י ַוִיְבכּו( ח) ל ְבנֵּ  יֹום ְשֹלִשים מֹוָאב ְבַעְרֹבת ֹמֶשה ֶאת ִיְשָראֵּ

י ַוִיְתמּו ֶבל ְבִכי ְימֵּ  :ֹמֶשה אֵּ

)ט( ִויהֹוֻשַע ִבן נּון ָמלֵּא רּוַח ָחְכָמה ִכי ָסַמְך ֹמֶשה ֶאת ָיָדיו ָעָליו 

ל ַוַיֲעשּו ַכֲאֶשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶשה:  י ִיְשָראֵּ ָליו ְבנֵּ  ַוִיְשְמעּו אֵּ
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o יב ,רמב"ן במדבר כז 

, לד א(דברים )ובזאת הברכה מט(  ,)דברים לבשם ההר הזה "הר נבו" כאשר פירש בסדר האזינו  -עלה אל הר העברים הזה 

)בהאזינו ובזאת  ןאבל יקראו אותו "הר העברים" מפני שהוא על מעברות הירדן ומשם יעברו אל ארץ כנען כאשר אמר כא

והעם עלו מן הירדן ויחנו בגלגל בקצה מזרח  יט( ,)יהושע ד"אשר על פני ירחו", ושם עברו את הירדן כמו שנאמר  הברכה(

 יריחו. 

, שאם כן יהיה מתחייב לעלות שם מיד, אבל טעמו תעלה אל ואיננה מצוה שיצונו הקדוש ברוך הוא לעשות כן עתה

הודיעו כי לא על ידך תחלק, כי אתה  נג( ,כו בדמבר) "הארץ לאלה תחלק"הר העברים וראית את הארץ, כי בעבור שצוהו 

 ולא יגיעך מן הארץ לבד הראיה.  ,לראש הר העברים טרם שיסעו ישראל מארץ מואב ותמות בו תעלה

לספר כי עשה כן משה כב( במדבר כז ), בבוא יומך תקח את יהושע. והשלים הכתוב יח(במדברכז, ) "קח לך את יהושע"וכן 

 .השירה הוא והושע בן נון אשר אמרובעת פטירת משה כז(  ,)דברים לאבלב שלם, והוא העשייה אשר יזכיר 

 

ופעם נוספת בסוף ספר  כז(-ים כובספר במדבר )פרקפעם ראשונה ההכנות למותו של משה מופיעות פעמים בתורה,  .1

)כז, יב( והסבר, מדוע  ובדברי הרמב"ן(. כמפורט בטבלה שלעיל. עיין בשתי הפרשיות הללו 1לד-דברים )פרקים לא

 בתשובתך תתייחס לפרטים הבאים:התורה חוזרת פעמים על אותו עניין. 

 א. מהו לוח הזמנים של כל פרשיה?

תבצע נאמר שוב ומזה ציווי ב. מדוע הציווי למשה לעלות להר העברים נאמר כבר בסוף ספר במדבר, אם בפועל 

 רק כעבור זמן רב בסוף ספר דברים?

 את הארץ לפני מותו? ג. למה התורה כפלה וכתבה פעמים, את הציווי למשה לעלות על הר נבו ולראות

 ד. מדוע המינוי של יהושע נזכר פעמים בסוף ספר במדבר וגם בסוף ספר דברים?

 ח?-כג או ככתוב בספר דברים לא , ז-ה. מתי יתבצע המינוי בפועל של יהושע? ככתוב בספר במדבר פרק כז, כב
 

 פרק ל"ד -פרק ל"ב, הביצוע  -הצו  : עליית משה להר נבו

 משה עולה להר נבו -פרק לד:  קיום הצו  למשה לעלות להר נבו פרק לב: ציווי ה'

 

ר ה' ֶאל ֹמֶשה ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה לֵּאֹמר:  )מח( ַוְיַדבֵּ

חֹו  י ְירֵּ  )מט( ֲעלֵּה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ַהר ְנבֹו ֲאֶשר ְבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶשר ַעל ְפנֵּ

ה ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר   ל ַלֲאֻחָזה:ּוְראֵּ י ִיְשָראֵּ ן ִלְבנֵּ  ֲאִני ֹנתֵּ

ף ֶאל ַעֶמיָך  ָאסֵּ  )נ( ּוֻמת ָבָהר ֲאֶשר ַאָתה ֹעֶלה ָשָמה ְוהֵּ

ת ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְבֹהר ָהָהר ַויֵָּאֶסף ֶאל ַעָמיו:   ַכֲאֶשר מֵּ

י ְמִריַבת ָק  ל ְבמֵּ י ִיְשָראֵּ ש ִמְדַבר ִצן )נא( ַעל ֲאֶשר ְמַעְלֶתם ִבי ְבתֹוְך ְבנֵּ  דֵּ

ל:  י ִיְשָראֵּ  ַעל ֲאֶשר ֹלא ִקַדְשֶתם אֹוִתי ְבתֹוְך ְבנֵּ

 )נב( ִכי ִמֶנֶגד ִתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוָשָמה ֹלא ָתבֹוא 

ל:   י ִיְשָראֵּ ן ִלְבנֵּ  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

 

ַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו   )א( ַוַיַעל ֹמֶשה מֵּ

חֹו ֹרא  י ְירֵּ  ש ַהִפְסָּגה ֲאֶשר ַעל ְפנֵּ

הּו ה' ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד ַעד ָדן:   ַוַיְראֵּ

ת ָכל ַנְפָתִלי ְוֶאת ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה   )ב( ְואֵּ

ת ָכל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד ַהָים ָהַאֲחרֹון:   ְואֵּ

חֹו  )ג( ְוֶאת ַהֶנֶגב ְוֶאת ַהִכָכר  ִבְקַעת ְירֵּ

 ִעיר ַהְתָמִרים ַעד ֹצַער: 

ָליו' ה ַוֹיאֶמר( ד)   ִנְשַבְעִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֹזאת אֵּ

  ֶאְתֶנָנה ְלַזְרֲעָך לֵּאֹמר ּוְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם 

יֶניָך ֶהְרִאיִתיָך   :ַתֲעֹבר ֹלא ְוָשָמה ְבעֵּ

 ...'ה ִפי ַעל מֹוָאב ְבֶאֶרץ' ה ֶעֶבד ֹמֶשה ָשם ַוָיָמת( ה)
 

נב(, וכן עיין בביצוע של הציווי ע"י משה )דברים פרק -מח עיין בציווי של ה' למשה להעלות להר נבו )דברים פרק לב .2

 ה(. השווה בין שני התיאורים הללו, עמוד על ההבדלים ביניהם, וענה:-לד, א

 א נזכרו בפרק לב )הציווי( .ציין שני פרטים שהתווספו בפרק לד )בקיום הציווי( של .א

 )בציווי( שלא נזכר בפרק לד )בקיום הציווי(. בל קציין פרט שמוזכר בפר .ב

שים לב גם לעובדה  ?מה ניתן ללמוד על אודות אישיותו של משה, מכך שה' מפרט ומראה לו כל אזור ואזור בארץ .3

 משה לכל שבט ושבט.של ברכות השבין הציווי לבין קיום הציווי מופיעות 

                                                           
 .וויישל הצ בביצועלעלות להר, ובפרק לד מדובר  בציוויעניין עליית משה להר נבו ראיית הארץ ומותו על ההר, נזכר בסוף ספר דברים, פעמים: בפרק לב מדובר  1
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  ומדוע מפרט הכתוב את הדברים? ,מה ראה משה מהר נבו

  לד פרק דברים

ַעְרֹבת ֹמֶשה ַוַיַעל( א) חוֹ  ְפנֵּי ַעל ֲאֶשר ַהִפְסָּגה ֹראש ְנבוֹ  ַהר ֶאל מֹוָאב מֵּ הּו ְירֵּ  :ָדן ַעד ַהִּגְלָעד ֶאת ָהָאֶרץ ָכל ֶאת' ה ַוַיְראֵּ

ת( ב) ת ּוְמַנֶשה ֶאְפַרִים ֶאֶרץ ְוֶאת ַנְפָתִלי ָכל ְואֵּ  :ָהַאֲחרֹון ַהָים ַעד ְיהּוָדה ֶאֶרץ ָכל ְואֵּ

חוֹ  ִבְקַעת ַהִכָכר ְוֶאת ַהֶנֶגב ְוֶאת( ג)  :ֹצַער ַעד ַהְתָמִרים ִעיר ְירֵּ

ָליו' ה ַוֹיאֶמר( ד)   לֵּאֹמר ּוְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ִנְשַבְעִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֹזאת אֵּ

יֶניָך ֶהְרִאיִתיָך ֶאְתֶנָנה ְלַזְרֲעָך   :ַתֲעֹבר ֹלא ְוָשָמה ְבעֵּ

 

  , דברים לדרש"י

 .המציקין העתידים להיות מציקין להו ,הראהו את כל ארץ ישראל בשלותה -)א( את כל הארץ 

הו שמשון שעתיד והרא, )שופטים יח, ל(" ויקימו להם בני דן את הפסל" הראהו בני דן עובדים עבודה זרה שנאמר -עד דן 

 .לצאת ממנו למושיע

 הראהו ארצו בשלותה וחורבנה, והראהו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם סיסרא וחיילותיו: -)ב( ואת כל נפתלי 

ון והראהו יהושע נלחם עם מלכי כנען שבא מאפרים, וגדע ,הראהו ארצם בשלותה ובחורבנה -ואת ארץ אפרים ומנשה 

 .ז(-)ראה שופטים פרקים ו מדין ועמלק שבא ממנשה נלחם עם

 .והראהו מלכות בית דוד ונצחונם ,נהבשלותה ובחורב -ואת כל ארץ יהודה 

 ארץ המערב בשלותה ובחורבנה.  -עד הים האחרון 

ידין לארע אלא היום האחרון, הראהו הקדוש ברוך הוא כל המאורעות שעת "הים האחרון"אל תקרי  :דבר אחר

 .מתיםלישראל עד שיחיו ה

 ארץ הדרום.  -)ג( ואת הנגב 

 .)במדבר יג, כב( "ויעלו בנגב ויבא עד חברון": מערת המכפלה, שנאמר :דבר אחר

 "המלך במעבה האדמה)את כל המקדש( בככר הירדן יצקם " :הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש, שנאמר -ואת הככר 

 .)מ"א א' ז, מו(

כדי שתלך ותאמר לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבע  -בעיניך ושמה לא תעבור )ד( לאמר לזרעך אתננה הראיתיך 

לכם הקדוש ברוך הוא קיימה, וזהו לאמר, לכך הראיתיה לך, אבל גזרה היא מלפני ששמה לא תעבור, שאלולי כך 

 .הייתי מקיימך עד שתראה אותם נטועים וקבועים בה ותלך ותגיד להם

 
  , דברים לדרמב"ן

 . )פסוק ד(וגו' "זאת הארץ אשר נשבעתי", דכתיב הכלל שהראהו כל נחלת ישראל...  -על הארץ ויראהו את 

 רוב לפניו גלוי היה ומאשר, הארצות לכל צבי טוב כל מלאה הארץ שהיתה בעבור, הראהו אשר הזאת המראה וטעם

 .עיניו בראות הטובה ברבות מחויש ,ישראל את אוהב רבינו משה שהיה האהבה

 מדרשים במקומות האלה אשר יזכיר בכתוב.)ברכה שנז( ולרבותינו בספרי 

 

 ד, ובדברי רש"י ורמב"ן, השווה בין שני הפירושים וענה:-עיין בפסוקים א .4

 .יין גם מה ההבדל המהותי בין שני הפירושיםצבתשובתך  ?א. לפי רש"י והרמב"ן, מה הראה ה' למשה על הר נבו

 והמטרה של הדברים שה' הראה למשה? ב. לפי כל פירוש, מה התכלית

  מה ניתן ללמוד על מנהיגותו ואחריותו של משה מתוך הפירושים?ג. 

  



    

5 
 

 

o דברים לד, ד ספורנו  

 .למען תברכנה - הראיתיך בעיניך

 .ו שכבר נגזר עליהם לכשתתמלא סאתםבסוף כמ כדי שלא תגיענה ברכתך באופן שלא תחרב - ושמה לא תעבור

 

 אינו עובר את הירדן?מצד אחד רואה את הארץ אך מצד שני מהי הסיבה שמשה  ,לפי ספורנו .5

 

 סיכום ביניים

 עד כה ראינו שלוש סיבות מדוע ה' מראה למשה את הארץ, מה הן? .6

  רש"י 

  רמב"ן

   ספורנו

 

 כמיהתו של משה להיכנס לארץ  

" יֶניָך ְוָשָמה ֹלא ַתֲעֹברֶהְרִאיִתיָך ְבעֵּ "לאחר שעמדנו על המראה שרואה משה, כדאי להתעכב על המילים האחרונות : 

כשה' מבשר למשה על מותו הקרב אנו לא שומעים על תגובת משה ביחס  :בספר במדברמסופר שולהיזכר במה 

חושפת ו ,של משה כשנתבשר שהוא לא יכנס לארץובתו גמשלימה ומספרת מה הייתה תלעצמו, אך פרשת ואתחנן 

את  מגלה עלנוקים אלו שלמדנו ביחידה של "הארץ הטובה" סופ .שעשה משה על מנת להיכנס לארץמעט מן המאמץ 

בעיקר )למדנו שם( שכמיהתו הייתה . לפי רש"י "ואתחנן" "אעברה נא" - כמיהותו האדירה של משה להיכנס לארץ

 הארץ מעניקה למי שיושב בה.בגלל הצדדים הרוחניים ש
 

 ג פרק דברים  

ת 'ה ֶאל ָוֶאְתַחַנן (כג)  :לֵּאֹמר ַהִהוא ָבעֵּ

  ַהֲחָזָקה ָיְדָך ְוֶאת ָּגְדְלָך ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ְלַהְראֹות ַהִחלֹותָ  ַאָתה 'ה ֲאֹדָני (כד)

ל ִמי ֲאֶשר   :ְוִכְגבּוֹרֶתָך ְכַמֲעֶשיָך ַיֲעֶשה ֲאֶשר ּוָבָאֶרץ ַבָשַמִים אֵּ

ֶבר ֲאֶשר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת ְוֶאְרֶאה ָנא ֶאְעְבָרה( כה) ן ְבעֵּ  :ְוַהְלָבֹנן ַהֶזה ַהּטֹוב ָהָהר ַהַיְרדֵּ

 

 

 שאלת חזרה

 על פי מה שלמדנו ביחידה "הארץ הטובה" , מדוע משה רצה כל כך להיכנס לארץ? )פרט שלושה הסברים( .7

  מדרש: 

  רש"י: 

  ספורנו: 
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 מותו של משה

 דברים לד

 ְבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ִפי ה': ֶעֶבד ה')ה( ַוָיָמת ָשם ֹמֶשה 

ית ְפעֹור  ְוֹלא ָיַדע ִאיש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ,)ו( ַוִיְקֹבר ֹאתֹו ַבַּגְי ְבֶאֶרץ מֹוָאב מּול בֵּ

ָאה ְוֶעְשִרים  ֹחה:)ז( ּוֹמֶשה ֶבן מֵּ ינֹו ְוֹלא ָנס לֵּ  ָשָנה ְבֹמתֹו ֹלא ָכֲהָתה עֵּ

ֶבל ֹמֶשה: י ְבִכי אֵּ ל ֶאת ֹמֶשה ְבַעְרֹבת מֹוָאב ְשֹלִשים יֹום ַוִיְתמּו ְימֵּ י ִיְשָראֵּ  )ח( ַוִיְבכּו ְבנֵּ

 
  לד דברים י"רש

 .בנשיקה -' ה פי )ה( על

 .בכבודו הוא ברוך הקדוש - אותו ויקבר( ו)

 

 ו, וענה:-ברש"י על פסוקים העיין  .8

 )קושי לשוני(, וכיצד רש"י מיישב קושי זה? א. מה היה קשה לרש"י בפסוק ו'

  ב. מה ניתן ללמוד על אישיותו של משה מאופן מיתתו וקבורתו?

 

  דברים לד, וחזקוני 

 .ושלא ידרשו בו שואלי מתים ,א יג, לא( )מלכים ין שנעשה בבית אליכענ -שלא יקבר איש אצלו  -עד היום הזה 

 

  מדוע לא ידוע מקום קבורתו של משה? .9
 

 הדברים לד רש"י , 

  ?"וימת שם משה"אפשר משה מת וכתב  -וימת שם משה 

 אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. 

 ?"לקוח את ספר התורה הזה", )לעיל לא, כו( ר' מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר כלום, והוא אומר

 .ר ומשה כותב בדמעאלא הקדוש ברוך הוא אומ

 

 מה היה קשה לרש"י בפסוק ה', וכיצד רש"י מיישב קושי זה? .10
 
 

  יב(-טפס' פסוקי הסיום )

 יהושע מחליף את משה

  לד דברים

י ַוִיְבכּו( ח) ל ְבנֵּ י ַוִיְתמּו יֹום ְשֹלִשים מֹוָאב ְבַעְרֹבת ֹמֶשה ֶאת ִיְשָראֵּ ֶבל ְבִכי ְימֵּ  :ֹמֶשה אֵּ

א נּון ִבן ִויהֹוֻשעַ ( ט)   ָעָליו ָיָדיו ֶאת ֹמֶשה ָסַמְך ִכי ָחְכָמה רּוחַ  ָמלֵּ

ָליו ַוִיְשְמעּו  י אֵּ ל ְבנֵּ  :ֹמֶשה ֶאת' ה ִצָּוה ַכֲאֶשר ַוַיֲעשּו ִיְשָראֵּ

ל עֹוד ָנִביא ָקם ְוֹלא( י)  :ָפִנים ֶאל ָפִנים' ה ְיָדעוֹ  ֲאֶשר ְכֹמֶשה ְבִיְשָראֵּ

 :ַאְרצוֹ  ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ְלַפְרֹעה ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ ַלֲעשֹות' ה ְשָלחוֹ  ֲאֶשר ְוַהמֹוְפִתים ָהֹאֹתת ְלָכל( יא)

י ֹמֶשה ָעָשה ֲאֶשר ַהָּגדֹול ַהמֹוָרא ּוְלֹכל ַהֲחָזָקה ַהָיד ּוְלֹכל( יב) ינֵּ ל ָכל ְלעֵּ  :ִיְשָראֵּ
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 ט ,דברים לד אלשיך

, והיתה לו על ידי מה שסמך משה את ידיו עליו, ואז כל "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה"כו' ו "ימי בכי ויתמו"וזהו 

, "וישמעו אליו ויעשו כאשר צוה ה' את משה"כך התנחמו ממשה, שהיה נראה להם כאילו עוד משה קיים. כי הנה 

שה שעודנו ם, שהיה אשר צוה ה' את משה, כי היה בעיניהם כאילו הוא משהיו דבריו נראים להם כמו עוד משה קיי

 .קיים ומצוה להם מפי ה'

 

, מקובל על עמוושכאשר הוא מגיע לשלטון אחרי מנהיג חזק, מוצלח ש ,מנהיג חדשכל אחד הקשיים הגדולים של 

 ָנִביא ָקם ֹלא" ְו נונאמר אצל שעליומשה יהושע מגיע להנהגה לאחר הגדולות" של המנהיג הקודם.  ולהיכנס לנעלי"

ל עֹוד  " )פס' י(. ְכֹמֶשה ְבִיְשָראֵּ

קרה שהעם כיצד  של משה? "גדולותה וובדברי האלשיך, והסבר כיצד הצליח יהושע "להיכנס לנעלי 'עיין בפסוק ט .11

 בסס את תשובתך על הכתוב. ?כמנהיגאת יהושע מוכן לקבל יתנחם על מות משה והיה 

 

 "ְכֹמֶשה ְבִיְשָרֵאל עוֹד ָנִביא ָקם ְוֹלא"

 י ,דברים לדרש"י 

 שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה,  -אשר ידעו ה' פנים אל פנים 

 , )שמות לב, ל( "ועתה אעלה אל ה'")לאחר חטא עגל( : כענין שנאמר

 .)במדבר ט, ח(" עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם")וכמו שנאמר בפרשת פסח שני( 

 

 עיין בדברים לד פסוק י, וענה: .12

 פסוק אחר במקרא(.עם  סתירהוקושי של  רעיוניקשיים: קושי  שני)פרט ? ָפִנים" ֶאל ָפִנים' ה ְיָדעוֹ  א. מה היה קשה לרש"י בביטוי "ֲאֶשר

 ומה הוא מוכיח מהפסוקים שהיא מביא משמות ומבמדבר?ב. כיצד מיישב רש"י את הקושי? 

 ?, לעומת שאר הנביאיםיחודו הגדול של משה רבינוימה היה , ג. לפי רש"י

 
 מסירותו של משה לעם ישראל לסיום:

מסירותו של משה לעם ישראל אותו הנהיג ארבעים שנה מודגשת במדרשים הבאים אודות מאבקו של משה לכניסה 

  .ם ישראללטובת דור המדבר ולטובת עלהיכנס לארץ בוויתור של משה לארץ. להלן שניים העוסקים 

 

 יג ,במדבר רבה פרשה יט

ית בֵּ שנִ אתה מבקש ליכנס לארץ? משל לרועה שיצא לרעות צאנו של מלך וְ )סיבה(  אמר לו הקב"ה למשה: באיזה פנים

אמר לו המלך: אם את נכנס עכשיו מה יאמרו הבריות שאתה  .של מלך )לארמון(הצאן. ביקש הרועה ליכנס לפלטרין 

שבחך הוא שהוצאת ששים וכי אף כאן אמר לו הקב"ה למשה: ? (בשבי ולעצמך דאגת וחזרת לארמון ןהשארת את הצא) הצאן יתָ בֵּ ְש ִה 

יאמרו: אין לדור המדבר חלק לעולם הבא, אלא תהא בצדן עכשיו  ?!מכניס דור אחר הואת ,רבוא וקברתם במדבר

 .)בעולם הבא( ותבא עמהן( המדברבמדבר ביחד עם דור  )תמות

 
 364אוצר המדרשים עמוד 

את ישראל, אם רצונך  ֲאַכֶלהושנית שלא  ,משה! שתי שבועות נשבעתי אחת שלא תכנס לארץ :הקב"ה למשהמר לו א

  ?את ישראל ֲאַכֶלהואעבור על השבועה ם כן שאעבור על השבועה ותכנס לארץ ג

לתפוס חבל בשני ראשיו, יאבד משה ואלף כיוצא בו ולא תאבד  ,בעלילה אתה בא עליונו של עולם: רבמר לו משה לא

 נפש אחת מישראל!

 

 זק חזק ונתחזק!ח


