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 במדבר פרק כז
ֹּאֶמר ְיֹקָוֹק ֶאל מֶֹּשה ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ִלְבֵני ִיְשָרֵאל: )יג( ְוָרִאיָתה אָֹּתּה ְוֶנֱאַסְפָת ֶאל  )יב( ַוי

)יד( ַכֲאֶשר ְמִריֶתם ִפי ְבִמְדַבר ִצן ִבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְֹקִדיֵשִני ַבַמִים ְלֵעיֵניֶהם ֵהם ֵמי  ַעֶמיָך ַגם ָאָתה ַכֲאֶשר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹּן ָאִחיָך:
 ְמִריַבת ָֹקֵדש ִמְדַבר ִצן:

 

 רש"י 
למה נסמכה לכאן, כיון שאמר הֹקדוש  - עלה אל הר העברים)יב( 

ברוך הוא נתן תתן להם, אמר אותי צוה המֹקום להנחיל, שמא 
הותרה הגזירה ואכנס לארץ. אמר לו הֹקדוש ברוך הוא גזרתי 

במֹקומה עומדת. דבר אחר כיון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני 
של למלך שגזר על בנו ראובן שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי, מ

שלא יכנס לפתח פלטין שלו נכנס לשער והוא אחריו, לחצר והוא 
אחריו, לטרֹקלין והוא אחריו, כיון שבא ליכנס לֹקיטון, א"ל בני 

 - כאשר נאסף אהרן אחיך)יג(  מכאן ואילך אתה אסור ליכנס:
מכאן שנתאוה משה למיתתו של אהרן. דבר אחר אין אתה טוב 

נא( על אשר לא ֹקדשתם, הא אם ֹקדשתם אותי  ממנו, )דברים לב,
עדיין לא הגיע זמנכם להפטר. בכל מֹקום שכתב מיתתם כתב 

סרחונם, לפי שנגזרה גזרה על דור המדבר למות במדבר בעון שלא 
האמינו, לכך בֹקש משה שיכתב סרחונו, שלא יאמרו אף הוא מן 
הממרים היה. משל לשתי נשים שלוֹקות בבית דין אחת ֹקלֹקלה 

ת אכלה פגי שביעית וכו', אף כאן בכל מֹקום שהזכיר מיתתן ואח
הם מי )יד(  הזכיר סרחונם, להודיע שלא היתה בהם אלא זו בלבד:

הם לבדם אין בהם עון אחר. דבר אחר הם שהמרו  - מריבת קדש
 במרה, הם היו שהמרו בים סוף, הם עצמם שהמרו במדבר צין:

 רמב"ן 
שם ההר הזה "הר  - עלה אל הר העברים הזה)יב( 

נבו" כאשר פירש בסדר האזינו )דברים לב מט( ובזאת 
הברכה )שם לד א(, אבל יֹקראו אותו "הר העברים" 
מפני שהוא על מעברות הירדן ומשם יעברו אל ארץ 

כנען כאשר אמר כאן )בהאזינו ובזאת הברכה( "אשר 
פני ירחו", ושם עברו את הירדן כמו שנאמר על 

)יהושע ד יט( והעם עלו מן הירדן ויחנו בגלגל בֹקצה 
מזרח יריחו. ואיננה מצוה שיצונו הֹקדוש ברוך הוא 

לעשות כן עתה, שאם כן יהיה מתחייב לעלות שם 
מיד, אבל טעמו תעלה אל הר העברים וראית את 

ל כו הארץ, כי בעבור שצוהו לאלה תחלֹק הארץ )לעי
נג( הודיעו כי לא על ידך תחלֹק, כי אתה תעלה לראש 
הר העברים טרם שיסעו ישראל מארץ מואב ותמות 

בו ולא יגיעך מן הארץ לבד הראיה. וכן ֹקח לך את 
יהושע )פסוֹק יח(, בבוא יומך תֹקח את יהושע. 

והשלים הכתוב )פסוֹק כב( לספר כי עשה כן משה בלב 
רים לא ז( בעת שלם, והוא העשייה אשר יזכיר )דב

 פטירת משה כאשר אמרו השירה הוא והושע בן נון:
 

 דברים פרק לד
ֹּאש ַהִפְסָגה ֲאֶשר ַעל ְפֵני  )א( ַוַיַעל מֶֹּשה ֵמַעְרבֹּת מוָאב ֶאל ַהר ְנבו ר

)ב( ְוֵאת ָכל  ְיֵרחו ַוַיְרֵאהּו ְיֹקָוֹק ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֶאת ַהִגְלָעד ַעד ָדן:
ֶאת ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה ְוֵאת ָכל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד ַהָים ַנְפָתִלי וְ 

)ג( ְוֶאת ַהֶנֶגב ְוֶאת ַהִכָכר ִבְֹקַעת ְיֵרחו ִעיר ַהְתָמִרים ַעד  ָהַאֲחרון:
ֹּאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ְלַאְבָרָהם  צַֹּער: ֹּאֶמר ְיֹקָוֹק ֵאָליו ז )ד( ַוי

ֹּא ְלִיְצָחֹק ּוְלַיעֲ  ֹקֹּב ֵלאמֹּר ְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָנה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוָשָמה ל
  )ה( ַוָיָמת ָשם מֶֹּשה ֶעֶבד ְיֹקָוֹק ְבֶאֶרץ מוָאב ַעל ִפי ְיֹקָוֹק: ַתֲעבֹּר:

ֹּא ָיַדע ִאיש ֶאת  )ו( ַוִיְֹקבֹּר אֹּתו ַבַגְי ְבֶאֶרץ מוָאב מּול ֵבית ְפעור ְול
ֹּא  יום ַהֶזה:ְֹקֻבָרתו ַעד הַ  )ז( ּומֶֹּשה ֶבן ֵמָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה ְבמֹּתו ל

ֹּא ָנס ֵלחֹּה: )ח( ַוִיְבכּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת מֶֹּשה ְבַעְרבֹּת  ָכֲהָתה ֵעינו ְול
)ט( ִויהוֻשַע ִבן נּון ָמֵלא  מוָאב ְשֹלִשים יום ַוִיְתמּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹּשה:

רּוַח ָחְכָמה ִכי ָסַמְך מֶֹּשה ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוִיְשְמעּו ֵאָליו ְבֵני ִיְשָרֵאל 
ֹּא ָֹקם ָנִביא עוד ְבִיְשָרֵאל  ַוַיֲעשּו ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיֹקָוֹק ֶאת מֶֹּשה: )י( ְול

)יא( ְלָכל ָהאֹּתֹּת ְוַהמוְפִתים  ָפִנים:ְכמֶֹּשה ֲאֶשר ְיָדעו ְיֹקָוֹק ָפִנים ֶאל 
ֲאֶשר ְשָלחו ְיֹקָוֹק ַלֲעשות ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרעֹּה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל 

)יב( ּוְלכֹּל ַהָיד ַהֲחָזָֹקה ּוְלכֹּל ַהמוָרא ַהָגדול ֲאֶשר ָעָשה מֶֹּשה  ַאְרצו:
 ְלֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל:

 משך חכמה 
ויראהו ה' את כל הארץ את הגלעד עד דן, ואת ב( -)א

 הנה מה שהראה השי"ת למשה הארץ, כל נפתלי וכו'.
היה לפי שאמר )במדבר יד, כג( "וכל מנאצי לא 
יראוה", רצה שלא יאמרו הבריות שמשה בכלל 

מנאציו חלילה, לכן הראהו הארץ. והנה מפעלות משה 
היה לעין כל בפרהסיא לעיני רבבות אלפי ישראל: 

העננים, וֹקריעת ים סוף, ומן, ומים מצור. ולכן אמר 
עשה משה  )להלן פסוֹק יד( "ולכל המורא הגדול אשר

לעיני כל ישראל", כי לא היה בזה כשאר הנביאים 
אשר מופתיהם מעט אשר היו בפרהסיא. לא כן משה 
אשר על ידו ניתנה התורה, היה בגלוי מאוד, למען לא 
יוכל אדם להכחישם בעתיד, ולא יתלה זה דור אחרון 

כי יבוא בדמיון כוזב או במפעל אחר טבעיי. כי כל 
נו רֹק בודד מחברת אדם, כי חולֹק על המפורסמות אי

מי הביאהו לידיעת כתב ולשון ולכל הידיעות אם לא 
]עיין בפרֹק במה מדליֹקין )שבת לא, א(  המפורסמות

גבי גר שבא לפני הלל, אפיך ליה וכו'[. ולכן צריך 
 ביאור מה היה המופת כי השם הראה אל משה כל 

יהודה", יותר היה לכתוב כי הראה לו "הארץ לגבולותיה". אך אולם נתבונן מדוע כתבה התורה "דן ונפתלי וארץ  הארץ.
יתכן, כי הארץ נתחלֹקה בגורל בשילה לפני כל ישראל )יהושע יח, א(, והיה כתוב ממשה ספר כולל כל הארץ לגבולותיה כפי 

ה כך, כך הראה מה שהראהו השם: זה המחוז ארץ יהודה, וזה ארץ נפתלי, וזה ארץ אפרים ומנשה, וזה דן, וזה מדתו כך וז
אותו הש"י. ולאחרי זה, כשהפילו השבטים הגורלות ונפל בגורל כאשר היה כתוב בספר משה כפי מה שהראהו הש"י, ראו 

הכל כי השם הראה למשה איך שיתחלֹק הארץ בגורל לכל שבט ושבט. ועל פי זה יתכן לפרש הכתוב ביהושע )כד, כו( "ויכתוב 
להים", כי רֹק אחרי שהפיל יהושע הגורל ראו הכל אמיתת הפסוֹקים האלה איך  - יהושע את הדברים האלה בספר תורת א

לוה. ועיין מכות -שהראהו הש"י הכל למשה. והוא לא היה בגזירת דור המדבר, ומת בעבור טעמים עמוֹקים וכמוסים בסוד א
למ"ד עד ולא עד בכלל, יתכן משום . שהראהו פסל מיכה )ספרי(. זה למאן דאמר עד ועד בכלל. אבל את הגלעד עד דן יא, א:

 דבן גרשום בנו היה כהן לפסל מיכה לכן לא הראהו.
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 פסוק כז דברים פרק ג
ֹּאש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצפָֹּנה ְוֵתיָמָנה  ֲעֵלה ר

ֹּא ַתֲעבֹּר ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה:  ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך ִכי ל

 רש"י 
בֹקשת ממני )פסוֹק כה( ואראה את הארץ הטובה, אני  - וראה בעיניך

 אמר )דברים לד, א( ויראהו ה' את כל הארץ:מראה לך את כולה שנ
 
 

 דברי הימים א פרק כה פסוק ה
ֵזה ַהֶמֶלְך ְבִדְבֵרי ָהֱאֹלִהים  ָכל ֵאֶלה ָבִנים ְלֵהיָמן חֹּ

 ְלָהִרים ָֹקֶרן ַוִיֵתן ָהֱאֹלִהים ְלֵהיָמן ָבִנים ַאְרָבָעה 
 ָעָשר ּוָבנות ָשלוש:

 רש"י 
ֹקרן הנבואה שמתנבא למלך  - חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן
 - ויתן האלהים להימן דוגמא וירם ֹקרן משיחו )שמואל א' ב'(:

כלומר אם לא שנתן לו אלהים הבנים אי אפשר שהיו לו י"ד בנים 
 ושלוש בנות וכולן ראויין להיות ראשי משמרות דוגמא )רות ד( ויתן 

לא שהיתה מתנה זו מה' אי אפשר שיוליד בועז שהיה זֹקן וכן ויראהו ה' את כל הארץ )דברים לד(  ה' לה הריון ותלד בן אם
 אם לא מאת ה' היתה ראויה זאת אי אפשר להביט כ"כ למרחוֹק:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


