מות משה
(פרקים לב ,לד)
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ה' מראה למשה את הארץ,
מות משה והאבל עליו ,שבח משה (פרק לד)
פרק לב
צו ה' למשה לעלות להר נבו ,לראות את הארץ ולמות שם (מח-נב)
מר:
ֹשה ְבעֶ צֶ ם הַ ּיֹום הַ זֶ ה לֵּ א ֹ
מח ַוי ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל מ ֶ
מט עֲלֵּ ה אֶ ל ַהר הָ עֲ בָ ִרים הַ זֶ ה ַהר נְ בֹו אֲ ֶשר ְבאֶ ֶרץ מֹואָ ב אֲ ֶשר עַ ל ְפנֵּי י ְֵּרחֹו
ֹתן ִל ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל לַ אֲ חֻ זָ ה.
ְּוראֵּ ה אֶ ת אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ ֶשר אֲ נִ י נ ֵּ
נ

ּומֻ ת בָ ָהר אֲ ֶשר אַ ָתה עֹ לֶ ה ָש ָמה
וְהֵּ אָ סֵּ ף אֶ ל עַ ֶמיָך כַאֲ ֶשר ֵּמת אַ הֲ רֹן אָ ִחיָך ְבהֹ ר-הָ ָהרַ ,וּיֵּאָ סֶ ף אֶ ל עַ ָמיו

נא עַ ל אֲ ֶשר ְמעַ ְל ֶתם ִבי ְבתֹוְך ְבנֵּי-י ְִש ָראֵּ ל ְב ֵּמי ְמ ִריבַ ת ָק ֵּדש ִמ ְדבַ ר-צִ ן
אֹותי ְבתֹוְך ְבנֵּי-י ְִש ָראֵּ ל
עַ ל אֲ ֶשר ל ֹא ִק ַד ְש ֶתם ִ
ֹתן ִל ְבנֵּי-י ְִש ָראֵּ ל.
ְש ָמה ל ֹא ָתבֹוא אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר אֲ נִ י נ ֵּ
נב כִ י ִמ ֶנגֶד ִת ְראֶ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ ,ו ָ

פרק לד
פס' א-ד .משה עולה לראש פסגת הר נבו ,ורואה את הארץ שאליה לא יעבור
ֹשה ֵּמעַ ְרבֹת מֹואָ ב אֶ ל הַ ר-נְ בֹו (ובהר נבו עלה למעלה יותר אל ):ר ֹאש הַ ִפ ְסגָה אֲ ֶשר עַ ל ְפנֵּי י ְֵּרחֹו,
ַוּיַעַ ל מ ֶ
ַוּי ְַראֵּ הּו ה' אֶ ת כָל הָ אָ ֶרץ:
עבר הירדן המזרחי :אֶ ת הַ גִ ְלעָ ד עַ ד ָדן
וְאֵּ ת כָל נ ְַפ ָת ִלי
הגליל:
ּומנ ֶַשה
ההר :הר אפרים :וְאֶ ת אֶ ֶרץ אֶ ְפ ַריִם ְ
ְהּודה (כולל כנראה נחלת שמעון דן ובנימין הגובלים ביהודה) עַ ד ַהּיָםָ -האַ חֲ רֹון (הים המערבי= הים התיכון)
הר יהודה :וְאֵּ ת כָל אֶ ֶרץ-י ָ
וְאֶ ת הַ ֶנגֶב
הנגב:
וְאֶ ת הַ כִ כָר (בקעת הירדן שניתן לתחם אותה מִ ):ב ְקעַ ת-י ְֵּרחֹו עִ יר-הַ ְתמָ ִרים עַד-צֹעַר (=ועד הקצה הדרומי של ים המלח)
בקעת הירדן:
ְש ָמה ל ֹא ַת ֲעבֹר.
יתיָך ְבעֵּ ינֶיָך ו ָ
ּוליַעֲקֹב לֵּ אמֹר ְלז ְַרעֲָך אֶ ְת ֶננָה ,הֶ ְר ִא ִ
נִשבַ ְע ִתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק ְ
ֹאמר ה' אֵּ לָ יו :ז ֹאת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר ְ
וַּי ֶ

רש"י :מסמיכות עניין ראיית הארץ לשבועה לאבות לומדים שה' ביקש ממשה לומר לאבות :אברהם יצחק
ויעקב שהוא קיים את השבועה להם להוריש את הארץ לבנ"י.
ה' מסיים את העניין ב"שמה לא תעבור" כדי ללמד שאמנם לה' עדיף היה שמשה גם ייכנס לארץ ויראה את
ישראל ממש יושבים בפועל בארץ ומתבססים בה ,ואז יספר לאבות על קיום השבועה (שאז קיום השבועה מלא
יותר שהרי ישראל לא רק נכנסים אלא ממש יושבים בארץ) אך מכיוון שה' גזר שמשה לא ייכנס הוא מסתפק
בכך שמשה יספר לאבות את הארץ שהוא רואה ושה' עומד להנחילה לישראל.

מה תכלית (מטרת) הראייה של משה מפסגת הר נבו ?
גם דרש (רש"י) פשט (רמב"ן)
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שיטת רש"י:
אין לראות במקומות המוזכרים כאן רק ראייה פיזית ,אלא גם רמז שנותן ה' למשה בקשר למאורעות –
העתידיים שיקרו לישראל בארץ :כעת נפרט:

המילים בפס'

האירועים שיקרו

ָארץ
אֶ ת כָּ ל-הָּ ֶ
עַ ד ָּדן

הראה לו שהארץ לעתים תהיה שלווה מאויבים ולעתים יהיו לה מציקים.
הראה לו את בני דן בתקופת השופטים יעבדו ע"ז (הקמת הפסל שגנבו ממיכה,
שופטים-יח) אך גם הראה לו ששמשון (שבט דן) יושיע את ישראל.
הראה לו את ארץ נפתלי בשלוותה ובחורבנה,
וכן הראה כיצד דבורה הנביאה וברק (שבט נפתלי) נלחמים בסיסרא וחילו
הראה לו את ארץ אפרים ומנשה בשלוותה ובחורבנה,
וכן הראה לו שיהושע (בן שבט אפרים) נלחם במלכי כנען,
הראה לו את גדעון (בן שבט מנשה) נלחם עם מדין ועמלק.
הראה לו את ארץ יהודה בשלוותה ובחורבנה,
וכן הראה לו את מלכות בית דוד וניצחונותיהם.
הראה לו את ארץ המערב (אזור מישור החוף) בשלוותה ובחורבנה,
פירוש אחר" :ים"= יום ,כלומר הראה לו את כל המאורעות שעתידים לקרות לעם
עד היום האחרון כלומר עד תחיית המתים.
הראה לו את ארץ הדרום( ,דרום הארץ),
פירוש אחר :הראה לו את מערת המכפלה הנמצאת בחברון הממוקמת בדרום ההר,
בדרום הארץ
הראה לו את שלמה היוצק את כלי המקדש ,את החומרים לקח ממעבה האדמה
באזור ככר הירדן.

וְאֵ ת כָּל-נ ְַפתָּ לִ י
ּומנ ֶַשה
וְ אֶ ת אֶ ֶרץ אֶ ְפ ַריִם ְ
ְהּודה
וְ אֵ ת כָּ ל אֶ ֶרץ-י ָּ
עַ ד הַ ָּים-הָּ ַאחֲ רוֹן
וְאֶ ת הַ ֶנגֶב
וְ אֶ ת הַ כִ כָּ ר

רמב"ן :מפסגת הר נבו ה' הראה למשה את כל הצד הגיאוגרפי-פיזי של עבר הירדן המערבי (ארץ ישראל)
ה' הראה למשה את כל המקומות בארץ ואת הטוב שיש בהם ,זאת בכדי לשמח את משה שיראה בעיניו את הטוב
שה' עתיד לתת לעם ישראל שמשה רבנו כל כך אֲהָּ בָּ ם
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פס' ה-ו .מות משה וקבורתו
ֹשה עֶ בֶ ד-ה' (הכינוי הכי מכובד שיכול להיות לאדם) ְבאֶ ֶרץ מֹואָ ב
ַוּי ָָמת ָשם מ ֶ
עַ ל ִפי-ה' (מיתת נשיקה ,מפה של ה' לפיו של משה "על-פי")
וַּיִ ְקבֹר אֹתֹו בַ ַג ְי ְבאֶ ֶרץ מֹואָ ב מּול בֵּ ית פְ עֹור(הוא נקבר באזור תחתית ההר בשיפולי ההר מול העיר 'בית פעור' שבנחלת ראובן)
(לא ברור מי קבר את משה כי הנושא של הפועל "ויקבר" חסר:

לכך מביא רש"י שתי דעות .1 :הקב"ה בכבודו קבר את משה .2 .משה קבר את עצמו).
בֻרתֹו עַ ד הַ ּיֹום הַ זֶ ה( .למרות שהתורה מתארת את המקום שבו הוא נקבר הרי שבכל זאת מנעה התורה
וְל ֹא י ַָדע ִאיש אֶ ת ְק ָ

כמה השערות לגבי הסיבה שלא יודעים את קבורתו:
 .1כדי שלא יבואו לקבור אף-אחד לידו.
 .2חזקוני  -שלא 'ידרשו אל המתים' (אולי הכוונה ל'סייאנס') ליד גופתו ,אלו סוגי כשפים האסורים על פי התורה.
 .3שלא יבואו לעבוד ולראות במקום קבורתו עניין שיש בו כוחות על-טבעיים ,דבר שבמהרה יהפוך לעבודה זרה.

ּומ ֶֹשה בֶ ן ָ 120שנָה ְבמֹתֹו ,ל ֹא כָהֲ ָתה עֵּ ינֹו (=עיניו לא כהו .רש"י :אפילו לאחר שמת עינו לא כהתה).
וְל ֹא נָס לֵּ חֹ ה (=לא יבש לחלוחית גופו כטבע זקנים שעור גופם מתייבש עם הזמן .רש"י :לאחר מותו לא שלט בגופו
ריקבון ,נשארה לחלוחית עורו ,ותואר פניו לא השתנה).
פס' ח .האבל על משה

ֹשה
ֹשה ְבעַ ְרבֹת מֹואָ ב  30יֹום ,וַּיִ ְתמּו י ְֵּמי ְבכִ י אֵּ בֶ ל מ ֶ
וַּיִ ְבכּו ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל אֶ ת מ ֶ

ֹלשים יוֹם כֹל בֵ ית-י ְִש ָּראֵ ל" ועל משה נאמרַ " :ויִבְ כּו בְ נֵי-י ְִש ָּראֵ ל
רש"י :במות אהרון נאמרַ " :ויִבְ כּו אֶ ת ַאהֲ רֹן ְש ִ
אֶ ת מ ֶֹשה"
ישנם שני הבדלים בין תיאור הבכי על אהרון ועל משה
 .1אצל אהרון כתוב "כל" ואצל משה לא כתוב "כל".
 .2אצל אהרון כתוב "בית ישראל" ואצל משה "בני ישראל".
מההבדלים לומדים שאצל אהרון בכו גם הנשים (נשים קרויות בתנ"ך "בית ישראל") משום שהוא היה משכין
שלום בין איש לרעהו ובין איש לאשתו .אצל משה בכו רק הזכרים.
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סיום בשבח משה ,ומפעלו הנבואי (ט-יב)
פס' ט .העם מקבל את יהושע ,מחליפו של משה

וִיהֹושֻ עַ ִבן נּון מָ לֵּ א רּוחַ חָ כְ ָמה כִ י סָ ַמְך מ ֶֹשה אֶ ת י ָָדיו עָ לָ יו (אלשיך :הנחמה על מות משה הייתה בכך שיהושע היה
מלא ברוח חכמה שקיבל ממשה ,ודבריו היו נראים לעם כאילו משה אמרם וכאילו הוא לא מת ,והוא מצווה
להם מפי ה' דברים).
ֹשה.
וַּיִ ְש ְמעּו אֵּ לָ יו ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ לַ ,ו ַּיעֲשּו כַאֲ ֶשר צִ ּוָה ה' אֶ ת מ ֶ
פס' י .דרגה נבואית גבוהה ביותר
ֹשה ,אֲ ֶשר י ְָדעֹו ה' פָ נִ ים אֶ ל פָ נִ ים.
וְל ֹא ָקם נ ִָביא עֹוד ְבי ְִש ָראֵּ ל כְ מ ֶ

רש"י :גדולת נבואתו של משה על שאר נביאים מתבטאת גם בכך שמשה היה מדבר עם ה' מתי שרוצה עד כדי
כך שכאילו היה 'לבו גס בו' כמו אדם המורגל במשהו וכבר אינו מתלהב מכך.
דוגמאות בהם רואים את העובדה שמשה פונה אל ה' באופן שגרתי" :ועתה אעלה אל ה' "..או" :עמדו
ואשמעה מה יצווה ה' לכם".
פס' יא-יב .שליחותו המאופיינת בניסיות.
ּולכָל אַ ְרצֹו
ּולכָל עֲבָ ָדיו ְ
מֹופ ִתים אֲ ֶשר ְשלָ חֹו ה' לַ עֲשֹות ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְלפַ ְרעֹ ה ְ
ְלכָל הָ אֹ תֹות וְהַ ְ
ֹשה ְלעֵּ ינֵּי כָל י ְִש ָראֵּ ל.
מֹורא הַ גָדֹול אֲ ֶשר עָ ָשה מ ֶ
ּול ֹכל הַ ָ
ּול ֹכל הַ ּיָד הַ חֲ ז ָָקה ְ
ְ
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הערות:
 .1בפרקנו יש תוספת על הנאמר בפרק לב.
א .פירוט המקומות בארץ כנען שהראה ה' למשה ולא רק לראות את ארץ-כנען באופן כללי.
וכן העובדה שמשה רואה את כל הארץ.
ב .הזכרת השבועה לאבות
ג .תיאור קבורת משה בידי ה'
ד .ציון מדויק של המקום בו נקבר.
ה .ציון העובדה שאיש לא ידע את מקום קבורתו.
ו .גיל משה במותו  ,120 -מותו לא נבע מזקנה או ממחלה אלא רק ברצון ה'.
 .2בפרק לב יש פרט שאין בפרקנו :הסיבה שמשה מת ולא מכניס את בנ"י לארץ  -חטא מי מריבה
 . 3לאחר הציווי למשה ,בפרק לב לעלות להר ,משה מברך את השבטים הדבר מראה את אהבתו הרבה לישראל.
 .4מדרשים המראים שמסירות משה לעם ,אותו הוביל  40שנה ,עולה על רצונו האישי להיכנס לארץ:
מדרש א .במדבר רבה ,פרשה יט:
אמר לו הקב"ה למשה :באיזה פנים (סיבה) אתה מבקש להיכנס לארץ ?
משל לרועה שיצא לרעות צאנו של מלך ונשבית (נלקחה בשבי) הצאן.
ביקש הרועה להיכנס לפלטרין (לארמונו) של מלך.
אמר לו המלך :אם אתה נכנס עכשיו מה יאמרו הבריות שאתה השבית הצאן [שהשארת את הצאן מאחור בשבי ולעצמך
דאגת שחזרת לארמון] ?
אף כאן אמר לו הקב"ה למשה :שבחך הוא שהוצאת שישים רבוא ( )600,000וקברתם במדבר ואתה מכניס דור אחר,
עכשיו יאמרו  :אין לדור המדבר חלק לעולם הבא !
אלא תהא בצדן (תמות לצדם ,תמות עמם במדבר) ותבוא עמהן (לעולם הבא)
הסבר :אם משה היה נכנס לארץ עם הדור החדש ,ללא דור המדבר אותו הנהיג ,היו אומרים כולם שמשה היה בסדר גמור והעם
במדבר היה גרוע ביותר ואין לו חלק לעולם הבא ,לכן בא ה' לומר למשה שהוא המנהיג והאחריות לאי כניסת דור המדבר
לארץ היא גם עליו ,ולכן הוא ימות עם דור המדבר ,ואז הדבר יראה לכולם שגם לדור המדבר יש מעלה למרות חטאיו)

מדרש ב .אוצר המדרשים עמ' 364
אמר לו הקב"ה למשה :משה ! שתי שבועות נשבעתי:
אחת שלא תיכנס לארץ ,ושנית שלא אכלה (אשמיד) את ישראל,
אם רצונך שאעבור על השבועה ותיכנס לארץ גם-כן ,אעבור על השבועה ואכלה (אשמיד) את ישראל
(כי כידוע משה דאג לכך שה' יישבע שלא יכלה אותם לאחר חטאיהם הכבדים)

אמר לו (משה) :ריבונו של עולם ,בעלילה (בטענה שאיני יכול להתמודד עמה) אתה בא עלי לתפוס חבל בשני ראשיו,
(הכוונה ששום אפשרות אינה כדאית עבורי ,כאילו אתה מחזיק חבל בשני הקצוות שלו ולא נותן לי לתפוס אותן)

(אני מעדיף ש )...יאבד משה ואלף כיוצא בו (ואלף אנשים כמו משה) ולא תאבד נפש אחת מישראל.
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שאלות  -מות משה
 .1פס' ד .מה משמעות סמיכות עניין ראיית הארץ לשבועה לאבות ? מדוע מסיים ה' במילים" :שמה לא תעבור" ?
 .2מה תכלית (מטרת) הראייה של משה מפסגת הר נבו ? דרש (רש"י) הבא שתי דוגמאות ,פשט (רמב"ן)
 .3פס' ה .איזה ביטוי של שבח נאמר על משה בפסוק ?
 .4פס' ה .באיזה סוג של מוות מת משה ? איך מוכיחים זאת מהפסוק ?
 .5פס' ו" .וַּיִ ְקבֹר אֹתֹו בַ ַג ְי ְבאֶ ֶרץ מֹואָ ב מּול בֵּ ית ְפעֹור" .מי קבר את משה ?

שתי דעות.

 .6פס' ו" .וְל ֹא י ַָדע ִאיש אֶ ת ְקב ָֻרתֹו עַ ד הַ ּיֹום הַ זֶ ה"
מדוע התורה מנעה מאנשים לדעת את מקום הקבורה המדויק ? כלול בתשובתך את דעת 'חזקוני'.
ֹשה ְבעַ ְרבֹת מֹואָ ב  30יֹום"...
 .7פס' ח" .וַּיִ ְבכּו ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל אֶ ת מ ֶ
א .מהם שני ההבדלים בין תיאור הבכי על אהרון ועל משה ? ב .מה ניתן ללמוד מההבדלים ?
ֹשה אֶ ת י ָָדיו עָ לָ יו"
 .8פס' ט" .וִיהֹושֻ עַ ִבן נּון ָמלֵּ א רּוחַ חָ כְ ָמה כִ י סָ ַמְך מ ֶ

מה הנחמה לעם בפס' זה על אובדנו של משה ?
ֹשה ,אֲ ֶשר י ְָדעֹו ה' פָ נִ ים אֶ ל פָ נִ ים"
 .9פס' י" .וְל ֹא ָקם נ ִָביא עֹוד ְבי ְִש ָראֵּ ל כְ מ ֶ
במה לפי רש"י באה לידי ביטוי גדולת נבואתו של משה על שאר נביאים ? הבא לכך דוגמא.
 .10א .כתוב  3תוספות שנאמרו בפרקנו על הנאמר בפרק לב
בעניין מותו של משה ובהכנות לקראת מותו ?
ב .מה מוסיף פרק לב על פרקנו ?
 .11מה מוכיחה העובדה שברך משה את השבטים (פרק לג)
לאחר הציווי לעלות להר ולמות שם (פרק לב) ?
 .12כתוב מדרש המראה שמסירות משה לעם עולה על רצונו האישי
להיכנס לארץ.
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