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 רבנו משה פטירת
 **איברק יאיר

 
 

 מגוונות בסוגות הביניים ימי ועד התנאים מתקופת רבות ספרותיות לגרסאות זכה בפרשתנו רבנו משה של מותו סיפור
  1.היהודית ביצירה

 נרחבים בדיונים, לתקופותיהם ל"חז מדרשי ידי-על המתמלאים פערים וחושף מורכב כפשוטו המקראי הסיפור
 קבורתו צורת, פטירתו דרך ,רבנו משה של מותו סיבת. ימינו עד רובהמ ובפרשנות[ והנוכרית] היהודית במחשבה
 במכלול לדון זו במסגרת, כמובן, נוכל לא .ומתמיה בולט ניגוד מנוגדות לעתים ,שונות בגישות נדונים אחרים ונושאים
 .מהם באחדים נתמקד אך ,2הנושאים

 
 הקבורה

  :ו-ה:לד פרק 'דב
ת מָּ ם ַויָּ ה שָּ ד ֹמשֶׁ בֶׁ ץב   ה' עֶׁ רֶׁ י ַעל מֹוָאב אֶׁ ֹבר :ה' פִּ ק  ץ ַבַגי   ֹאתוֹ  ַויִּ רֶׁ אֶׁ ית מּול מֹוָאב ב  עֹור בֵּ ֹלא פ  יש יַָּדע ו  ת אִּ תוֹ  אֶׁ ֻברָּ  ק 
ה ַהיֹום ַעד   .ַהזֶׁ
 .תמיהות מעלה נוסף שעיון אלא, טבעית בדרך מתוארת קבורתו ואף ,בשר כל בדרך אדם בפטירת מדובר, לכאורה

  :י"רש
 רבי שהיה אתין משלשה אחד וזהו, עצמו את קבר הוא אומר ישמעאל רבי. בכבודו ה"הקב – 'אותו ויקבר'

 ק'וי) בו כיוצא. עצמו את מביא הוא, אותו יביא נזרו ימי מלאת ביום( יג:ו ד'במ) בו כיוצא. כן דורש ישמעאל
 :עצמם את משיאים הם אלא, אותם משיאים אחרים וכי, אשמה עון אותם והשיאו( טז:כב
 שנבראו הדברים מן אחד וזה, פעור מעשה על לכפר בראשית ימי מששת שם מוכן היה קברו – פעור בית למו

 :השמשות בין שבת בערב
 תמוהות ההצעות שתי .הקובר זהות את למצוא בניסיון ההתלבטות את מציג( לב נשא, ספרי על בהסתמך) י"רש

 .טבעית לא בדרך נעשתה שהקבורה ומבהירות
 

 הקבורה מקום

                                                           

 . בירושלים ליפשיץ מ"הרא ש"ע למורים האקדמית המכללה ראש הוא יברקא יאיר ר"ד  

 .בתשרי ג"י פטירתו שיום ,מורי אבי של לזכרו נכתב המאמר 
 הערת העורך: מכיוון שלשמחת תורה, שבו קוראים את פרשת וזאת הברכה, לא יצא גיליון הדף השבועי, צירפנו כאן את המאמר

 לפרשה זו.
-בר אוניברסיטת הוצאת, היהודי הסיפור של באנציקלופדיה הנמצא', רבנו משה פטירת מדרשי' רהבמאמ, קושלבסקי רלה  1

 ובמסורת ובאסלם בנצרות אף שכיח הנושא. סיפור גרסאות ותשע שמונים שיש מציינת, 531' בעמ, ה"תשס, גן רמת, אילן
 .האתיופית

 אלון, הרצוג מכללת תבונות הוצאת, נבו עצב: בלידשטיין יעקב של בספרו, רשאה בין, מובא הנושאים מכלולב מפורטדיון   2
 . ח"תשס, שבות
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 משנה, א"ע יד, סוטה פי-על) י"רש של פירושו אך, מדויקים פרטים מוסרת התורה ,לכאורה .הקבורה למקום הדין הוא
 כי ברור דבר והנה: "פירש אתר על ע"שראבאף  ,לזהותו שניתן יזפי מרחב של במונחים מדובר שלא מנהיר( ו:ה, אבות

 ." קבורתו שם משה שמת במקום
  :לקושי רמז 1הספורנו כברו

, הארץ את ראה שמשם, הפסגה ראש בהר מת הוא כי ,הנבדלת נפשו זאת עשתה, ל"ז קצתם כדברי עצמו את קבר הוא אם
ת" (:ה' פס: )כאמרו מָּ ה ַויָּ ם ֹמשֶׁ   .בגיא היתה והקבורה" שָּ
 .טבעית שאינה בדרך נעשתה שהיא מדובר הרי, העצמית הקבורה של הפירוש את נקבל אם גם דהיינו

 :'(ידע ולא' ה"ד ,שנז פסקא דברים ספרי) הקבורה מקום בזיהוי הקושי את ממחיש ןשלהל המדרש
 ואין' קבורתו את איש ידע ולא: 'שנאמר, קבורתו מקום יודע אינו משה אף: אומרים יש' קבורתו את איש ידע ולא'
 סרדיוטות ניש קיסר בית מלכות שלחה וכבר'. מאד עניו משה והאיש(: 'ג:יב ד'במ) שנאמר משה אלא' איש'

 אותו וראו למטה ירדו, למטה אותו וראו למעלה ועמדו הלכו" היא היכן משה של קבורתו וראו לכו: "אמרו
 לכך. מעלה כלפי אותו ראו ותחתונים מטה כלפי אותו ראו עליונים, למטה וחציים למעלה חציים – נחלקו. למעלה
 .'קבורתו את איש ידע ולא: 'נאמר

 הידיעה אי ייחוסגם  כנראה ,ההפשטה חובת הקורא ועל בהמחשה מופשטים רעיונות שמבטאים, ל"חז מדרשי של כדרכם
 גם, במותו גם ררמתבכפי ש אלא בחייו רק לא אותו שאפיינה לענוותנותו מעבר לבטא בא רבנו למשה הקבורה מקום על
 הרוחני האדם. הקבורה וםמק בדבר המרחבית התפיסה ביטול ואת?[ ה"הקב ל ידיע נקבר] בקבורתו הניסי הממד את

 .בקבר צורך לו ואין ,בגיא אם בפסגה אם, דרגתו לפי יראהו משה את המחפש
 כמלאך רוחני דבר, בחייו נס משה נעשה כבר :מעיר'( שלחה וכבר:'ה"ד, ב"ע יג) לסוטה' אגדות חידושי'ב, 2א"מהרשה

ם": שנאמר כמו חֶׁ  במקום גדר לו שאין, רוחני נשאר שנקבר גופו במותו כן ועל, האשה מן ופירש (כח:לד 'שמ)" ֹלא ָאַכל לֶׁ
, רוחני כולו נעשה כן כי, קבורתו מקום יודע אינו בעצמו שמשה לומר חמא רבי והוסיף. לו המיוחד מקומו על לעמוד ואין
 .ממנו החומר נפשט כי, כלל גופו היכן ידע שלא

 :אתר על 3ג"רלב של בפירושו הובאה, לקבורה בקשר הפרטים לעמימות הסיבה
 בית מול, בגי, מואב בארץ: 'שאפשר מה ככל הקבר מקום לבאר השתדלה התורה כי. מאד נפלא הזה העניין שהיה
 .לאלוה אותו ויעבדו הדורות יטעו שלא כדי, קבורתו את איש ידע שלא, ה"הקב סבב זה כל ועם', פעור

 והיה, מנהיגו את העריץ העם 4.העם בעיני רבנו משה של דמותו בתפיסת יסודית בעיה מציף ג"הרלב שמביא הנימוק
 .זרה לעבודה פולחן למקום[ קבורתו מקום את או] קברו את ויהפכו אלוהות של ממד לו שייחסו חשש

 
 הפטירה תהליך
 ', אחת בשנה' ה"ד ,שה פיסקא, 'דב לספר בספריש במדרש בקצרה נתבונן

: לו אמר .לפניו ועמד הלך ".משה של שמתונ לי והבא לך: "המות למלאך הוא ברוך הקדוש אמר שעה באותה
 " נשמתך לי תן משה"

 מלאך הלך בנזיפה ויצא בו גער"!? נשמתך לי תן לי אומר ואתה לעמוד רשות לך אין יושב שאני במקום: "לו אמר
  ."נשמתו לי והבא לך: "הוא ברוך הקדוש לו אמר שוב .הגבורה לפני דברים והשיב המות
 ?"אותו ראית, משה: "לו אמר הים אצל הלך. צאומ ולא ובקשו למקומו הלך
 ?"אותו ראיתם, משה: "להם אמר וגבעות הרים אצל הלך. "ראיתיו לא בתוכי ישראל את שהעביר מיום: "לו אמר
 ."אותו ראינו לא סיני הר על התורה את ישראל שקבלו מיום: "לו אמרו
 ."ראיתי לא אותו, שמעתי שמו: "לו אמרה ?"אותו ראית, משה: "לה אמר גיהנם אצל הלך
 ?"אותו ראיתם, משה:" להם אמר שרת מלאכי אצל הלך
 ?"אותו ראיתם, משה: "להם אמר ישראל אצל הלך. "אדם בני אצל לך: "לו אמרו
 ויקבור( 'ו לד דברים: )שנאמר, בו יודעת בריה כל ואין הבא העולם לחיי גנזו אלהים דרכו הבין אלהים: "לו אמרו
 '"בגיא אותו

 שלמדני רבי שגדלני אבי רבי רבי אבי אבי: "אומר והיה במרד עליו ומתאבל ומצעק בוכה יהושע היה משה שמת וןוכי
 וכי והולך מתאבל אתה כמה עד יהושע: "ליהושע הוא ברוך הקדוש לו שאמר עד רבים ימים עליו מתאבל והיה", תורה
א '( יב:כב 'יש: )שנאמר לפני הוא גדול אבל שמת שמיום לי אלא מת לא והלא משה מת בלבד לך רָּ ק   ַביֹום אלהים' הַויִּ

ד פֵּ ס  מִּ י ּול  כִּ ב  ר(: טז:לא 'דב: ")שנאמר הוא הבא העולם שבן לו מובטח אלא' , וגו ַההּוא לִּ ל 'ַוֹיאמֶׁ ב -ה' אֶׁ ָך ֹשכֵּ נ  ה הִּ ֹמשֶׁ
ם יָך -עִּ ם'.ֲאֹבתֶׁ קָּ   ו 
 .הקבר ומציאות הקבורה וםמק בדבר העמימות עקב שנוצר הפער את למלא בא זה מדרש אף

                                                           
נוֹ ֹ עובדיה רבי  1 פֹור   .איטלקי-יהודי מקרא פרשן-5111 -5743, ס 
2
 .האחרונים מגדולי, התלמוד ומפרש רב, פולין(, 5335–5111) איידלס הלוי אליעזר שמואל רבי  
3

. היהודיים הפילוסופים ומחשובי, מתמטיקאי, רופא, מדען, אשכולות איש, קראהמ פרשן היה( 5377–5811) גרשון בן לוי רבי 
 .צרפת שבדרום פרובאנס בחבל פעל

4
א"(: א:לב 'שמ) אומר העם את מוצאים אנו העגל במעשה כברו, מותו עם אין ראשיתה הזהות בעיית   ם ַוַיר  עָּ י הָּ ש כִּ ה ֹבשֵּ  ֹמשֶׁ

ת דֶׁ רֶׁ ן לָּ ר מִּ הָּ ל הָּ הֵּ קָּ ם ַויִּ עָּ רּו ַאֲהֹרן ַעל הָּ יו ַוֹיאמ  לָּ ה קּום אֵּ נּו ֲעשֵּ ים לָּ ר ֱאֹלהִּ כּו ֲאשֶׁ נֵּינּו יֵּל  פָּ י ל  ה זֶׁה כִּ יש ֹמשֶׁ אִּ ר הָּ נּו ֲאשֶׁ ֱעלָּ ץ הֶׁ רֶׁ אֶׁ  מֵּ
ם ַריִּ צ  נּו ֹלא מִּ ה יַָּדע  יָּה מֶׁ  .הפסוק על י"ברש ועיינו". לוֹ  הָּ
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 נגנז אלא נקבר לא אכן שמשה מסביר", הבא העולם לחיי גנזו אלהים: "ישראל של בפיהם הדרשן ששם המענה
ֹלא" ליםיבמ מבוטאת הגניזה. מרומים בגנזי[ צוטט שלא המדרש של ברישא מופיע] אחיו כאהרון יש יַָּדע ו  ת אִּ תוֹ  אֶׁ ֻברָּ  ק 

ה ַהיֹום ַעד  .קבורתו דרך את לא ואף קברו מקום את יודע איש אין כי, מעידה התורה", ַהזֶׁ
 של חיפושיו כל לכן. הארץ ליושבי ולא מרום לצבא השייכת המופשטת בצורתו גם אך, כאנוש רבנו משה מוצג במדרש
 מתואר" משה האיש" ואילו ,בידיעותיו ומוגבל במדרש אנשומ[ המוות] המלאך וכך. בתהו עלו בארץ המוות מלאך

 .הארץ ליושבי כביכול שייכת שאינה שמימית ישותכ
 המוות למלאך להשיב היו שמסוגלים היחידים לכן"[, משה תורת]" התורה את מייצג הוא כי משהב כרתנז שהגניזה יתכןי

 .היא בשמים לא תורתו כי, ישראל היו משה של הימצאותו אודותעל 
 .עליונים במרומי נגנז אדמות עלי התורה של האנושי הייצוג כי, רבנו משה של מותו את מבכה ה"הקב אף לכן

שהיה זה מותו בשבילנו, לפי , על מותו של משה רבנו: "5נסיים דברינו בציטוט מדברי הרמב"ם, בהקדמה למשנה
 "והחיים בשבילו, למה שעלה אליו. שחסרנו אותו,
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 הוצאת שילת, מעלה האדומים, ירושלים התשנ"ז, עמ' ע'.  


