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   המערביתיכנס לארץ ישראלירה שלא בקשת משה לביטול הגזֵ        
          

נשארו בחיים רק מעט ,  הארבעים ליציאתם ממצריםה בחודש ניסן בשנ,ןיבבוא בני ישראל לקדש אשר במדבר צ
מתה , ו בניסן"בט, באותה שנה. אהרן ומרים, משה – שלושת המנהיגים וביניהם ,60 מעל גיל ,יוצאי מצריםמ

ן לקחת את המטה ובמעמד כל העדה לדבר ואהרלהורה למשה ו' ההעם התלונן ו 1. והעם נשאר ללא מים,מרים
שה וכינה את שבסופו כעס מ, י המדרש נערך שם דיון בין משה לעם"עפ.  מים לכל העם ולהוציא ממנואל הסלע

צעו יכעס על שני המנהיגים שלא ב'  ה. להוציא ממנו מיםכדי הסלע עלכה והי) רדיםמו, סרבנים" (המורים"העם 
 :היהמנהיגים עונשם של שני ה . הסלע אלוברילו דאישהיה מתפרסם ' דוש היופגמו בק, את הוראתו כלשונה

לשון ממפרש חזקוני  "ָלֵכן" המלהאת ). י: כ'במ(" ָנַתִּתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל-ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת"
). לח:א' דב" (ַהַּיְרֵּדן- ִּדְבֵריֶכם ַוִּיָּשַבע ְלִבְלִּתי ָעְבִרי ֶאת ִּבי ַעל ִהְתַאַּנף' ַוה "מפורשבגם כתוב בתורה ש כפי, שבועה

   ).כח:שם ג (נון-ביאם למערב ארץ ישראל הוא יהושע בןנבחר לההמנהיג ש
לא זכה , כמו מרים,  וגם הוא,"ר ההרהֹ"ן בומת אהר, חודש אבב חד בא,רים הארבעים לצאתם ממצהבשנ       

  ).לח:לג' במ (להיכנס לארץ ישראל המערבית
מתנת חינם לאפשר לו לעבור ' לכן ביקש מאת ה, ד להיכנס לארץ ישראל המערביתומשה רבנו נתאווה מא

 לשמש את ראוי אין זה )א: ו משתי סבותכל ימי חיישקיים מצוות ה לו בזכותהוא לא ביקש שיסולח . את הירדן
שאין לבריאה " מכאן לומדים ,)ר ואתחנן סימן א"דב(יוחנן במדרש '  כפי שאומר ר) ב;הרב על מנת לקבל פרס

 , של כל אחדמספק את צרכיו'  ה,כלומר". כלום אצל בוראה שהרי אדון הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים
על חשבון המצוות שיעשה בארץ לו שיסולח גם קש ימשה לא ב. כלשהי משהו לבריה "חייב" הואלכן אין 
 מהנימוקים המופיעים  להלן נמנה כמה.מתנת חינםמשה רבנו לכן ביקש , כמו מצוות התלויות בארץ, ישראל

   : ומילויההבקשת משאת  המצדיקים ירושיםבפ

אלא כך אמר  ...ה היה צריךי וכי לאכול מפרי"מפני מה נתאווה משה רבנו ליכנס לא, דרש רבי שמלאי
   .)א"סוטה יב ע(' אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי'משה 

   :במסכת מכות יש דעה אחרת
ל לארץ "אבל אם ברח מחו, ל אין סותרים את דינו"מי שנגמר דינו בבית דין בארץ ישראל וברח לחו
  . ישראל סותרים את דינו מפני זכותה של ארץ ישראל

כאחד גם אם יעבור אליה , רהמשה לביטול הגזֵ ל אולי יעמדו לושזכותה ומעלתה של ארץ ישראל י מסביר "רש
  2.רה הייתה שהמנהיג יהיה יהושע כי הגזֵ ,והעם ולא כמנהיג

אליו '  משה רבנו חשב שדברי ה?ה משמעות ההדגשה בעת ההיא מ-" ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר' ה  ֶאלָוֶאְתַחַּנן   "
לא תהיו מנהיגי העם בעת כניסתו לארץ ' :םרושיפ ,"ָהָאֶרץ- ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל-  לֹא ָתִביאּו ֶאתָלֵכן" :ןוואל אהר
יבטל את עונשו של משה ' יש מקום שה, ן כבר נפטר ויהושע הוא המועמד להכנסתם לארץו והיות ואהר.'ישראל

 שמשה הכוונה, בלשון רבים" אּולֹא ָתִבי"אמר ' כיוון שהעוד היה מקום להניח ש .אדם פרטיכויכניסֹו ארצה 

                                            
  ). בשם תוספות ישנים ותפארת יונתן(סז , )בשם כתנות אור(סו ' עמ, ז"בני ברק תשנ, טללי אורות על פרשיות התורה   2
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בקשתו של את הרי יש מקום למלא , כאמור, ן כבר נפטר בעת ההיאוכיוון שאהרו.  לא יביאו, יחדשניהם, ןוואהר
  ".ָּנא-ֶאְעְּבָרה"משה 

  ):כו:ג(ספורנו מפרש . פרשנים שונים ניסו להשיב על השאלה מדוע לא נענתה בקשתו של משה
 אתן עיני בה -  ואראה את הארץ הטובה. כדי שלא ִיגלו ישראל ממנה, בי כנען להכרית כל יוש-  אעברה נא

 מפני שהייתי מתאווה לקיים -  בי למענכם' ויתעבר ה. שתהיה טובה לישראל לעולם, לטובה בברכתי
  . והוא כבר נשא ידו להפיל זרעכם בגויים, גלו ממנה לעולםיאתכם בה שלא ת

 ,לא בגללכם אלא לטובתכם" למענכם "3: מפרש,"ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ָׁשַמע ֵאָלי' ַוִּיְתַעֵּבר ה"על " העמק דבר"בעל 
פי לגם אם , על טובת משהטובת העם עדיפה  ו,עם כולובטובת הבקשת משה יכלה לפגוע מילוי . לטובת העם

לעתים גם ,  נלחם לטובת העם שכל ימיו,משה. כולם יבינולעתיד לבוא  אבל ,כאן לא ברור מהי טובת העם שעה
   .קיבל את גזר דינו בהבנה', באמצעות ויכוח עם ה

 מדקדק' ה) א :ביא כמה מהםנ .תירוצים לשאלה שהעלינו מופיעה רשימת 4"ילקוט מאיר על התורה"בספר 
  כי הם מכירים,זדונותלהם כנחשבות וגם על השגגות הגם על חטאים קטנים  ומענישםעם צדיקים כחוט השערה 

 אם משה .העם שכל המדֵּבר בגנות עם ישראל עונשו מרובהאת  ללמד )ב ; יותרהעונש חמור  ולכן גם,'ות הלבגד
 ילו נכנס א)ג; יענשו בעונשים חמוריםיאנשים אחרים או מנהיגים ש על אחת כמה וכמה ,עונש כה חמורבנענש 

כלים מת היו ישראל ך וכ,)ק"בביהמ(בו  לא הייתה יד אויב שולטת ,בונה את בית המקדשהיה משה רבנו לארץ ו
  . חמתו על עצים ואבנים אלא על העםאת לא היה שופך '  כי ה,בעונותיהם
 5.נצאלר הלוי נבו הרב אביגדי"מוצגת ע, ה לבקשת משה רבנו" הקבו שלענותיה- איייחודית לו אחרתגישה 

 את פתח משה. לשנות את הגֵזרה  כדי6 )515(" ןואתחנ"ו תפילות כמניין "ל אומרים שמשה רבנו התפלל תקט"חז
אז . רכי ביום זה כלו מתי המדב, ו באב"בט, "שכבשתי סיחון ועוג"לאחר  :י"רש – "בעת ההיא"בקשתו במילים 

- ָלְך ַאל-ַרב: "למשה' אמר הרק בתפילה האחרונה  7.יכנס לארץ ולכן החל להתפללינודע למשה רבנו שלא גם 
שמשה '  ההתנגדמדוע : ועוד יש לשאול?  מדוע רק עכשיווהשאלה היא. )כו:ג" (ָּדָבר ַהֶּזהּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ּבַ 
  ".ָּגְדְלךָ  ַעְבְּדָך ֶאת- ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאתַאָּתה: "לומר ומדוע הקדים משה ,רבנו ימשיך להתפלל

: ר- ב- ורש עשתמש בשהמשה .  דברי משה רבנו עצמוהואל אומר שהמפתח להבנת הנושא אהרב נבנצ
אחרי כל כך הרבה שמשה הבין ?  מדוע.'נס נא ואראהּכאֶ ' : למשל,ס- נ- ולא בשורש כ, "ָּנא ְוֶאְרֶאה-ֶאְעְּבָרה"

והוא ניצל כבר את , ו" תקטבגימטרייה גם היא "תפלה"כי , צלחת תפילה רגילה נוספת לא ,תפילות שלא נענו
ה "אותה חייב יהיה הקבש, ג מידות" אמירת י- יוחדתאשתמש בתפילה מ' :אמר משה רבנו.  שלהןרביהמספר המ

 י זה מסביר"עפ".  מידות אינן חוזרות ריקםג" שתפילות יברית כרותה"מת י שקי8 הגמרא כפי שאומרת',לקבל
כי , )ו:לד' שמ" (ָּפָניו ַוִּיְקָרא-ַעל'  הַוַּיֲעבֹר" לפסוק כיווןהוא " ָּנא- ֶאְעְּבָרה"כאשר משה אמר ש, לאהרב נבנצ

כדברי גם ודאי שהעברה זו יש לפרש .  מידות אינו חוזר ריקםג"יעמו ברית שהמתפלל '  כרת הבאותו מעמד
 הרי ,מידותה ג"יאת תפילת משה תפלל הלו אי, לכן ).יח:מיכה ז" (ֶּפַׁשע-ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל-ִמי"הנביא 

ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי -ַאל": ' ולכן  אומר לו ה,יכנס לארץישלא ' ובין שבועת הלקיומה היה נוצר קונפליקט בין הברית 
  ."עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה

 אך, ו את גזר הדיןיבל עליג המידות וק"לא התפלל את תפילת י', משה כרועה נאמן קיים את הוראת ה 
  . ל הארץלו את כ הראה'  וה,התקבלה" ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה- ְוֶאְרֶאה ֶאת ": לראות את הארץתובקש

  
  יהושע עברי' רופפ

  מודיעין
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