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 ז'התשע תמוז                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

             "כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא" 
   פנחס )על פי שיעור של הרב תמיר גרנות( פרשת ל

 
 פרק כ"ז:במדבר  .1

י  אֹמר: )טז( ִיְפֹקד ה' ֱאלוקֵּ ל ה' לֵּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ )טו( ַוְיַדבֵּ
ם  יהֶׁ א ִלְפנֵּ ר יֵּצֵּ ָדה: )יז( ֲאשֶׁ ָהרּוֹחת ְלָכל ָבָשר ִאיש ַעל ָהעֵּ
ם ְולֹא ִתְהיֶׁה  ר ְיִביאֵּ ם ַוֲאשֶׁ ר יוִציאֵּ ם ַוֲאשֶׁ יהֶׁ ר ָיבֹא ִלְפנֵּ ַוֲאשֶׁ

ה:  ם ֹרעֶׁ ין ָלהֶׁ ר אֵּ  ֲעַדת ה' ַכצֹאן ֲאשֶׁ
ַע ִבן נּון ִאיש   ת ְיהושֻׁ ה ַקח ְלָך אֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ )יח( ַויֹאמֶׁ

י  ת ָיְדָך ָעָליו: )יט( ְוַהֲעַמְדָת ֹאתו ִלְפנֵּ ר רּוַח בו ְוָסַמְכָת אֶׁ ֲאשֶׁ
ם: )כ(  יהֶׁ ינֵּ ָדה ְוִצִּויָתה ֹאתו ְלעֵּ י ָכל ָהעֵּ ן ְוִלְפנֵּ ְלָעָזר ַהֹכהֵּ אֶׁ

הוְדָך ָעָליו  ל: )כא( ְוָנַתָתה מֵּ י ִיְשָראֵּ ְלַמַען ִיְשְמעּו ָכל ֲעַדת ְבנֵּ
י  ן ַיֲעֹמד ְוָשַאל לו ְבִמְשַפט ָהאּוִרים ִלְפנֵּ ְלָעָזר ַהֹכהֵּ י אֶׁ ְוִלְפנֵּ
ל ִאתו ְוָכל  י ִיְשָראֵּ ְצאּו ְוַעל ִפיו ָיֹבאּו הּוא ְוָכל ְבנֵּ ה' ַעל ִפיו יֵּ

ה ַכֲאשֶׁ  ָדה: )כב( ַוַיַעש ֹמשֶׁ ת ָהעֵּ ר ִצָּוה ה' ֹאתו ַוִיַקח אֶׁ
ָדה: )כג(  י ָכל ָהעֵּ ן ְוִלְפנֵּ ְלָעָזר ַהֹכהֵּ י אֶׁ הּו ִלְפנֵּ ַע ַוַיֲעִמדֵּ ְיהושֻׁ

ה:  ר ה' ְבַיד ֹמשֶׁ ר ִדבֶׁ הּו ַכֲאשֶׁ ת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצּוֵּ  ַוִיְסֹמְך אֶׁ
שלשת הפרשות העוסקות באי כניסתו של משה לארץ  .2

 :ישראל

       
 הנושא 

 פנחס
)במדבר 
-כ"ז, י"ב

 י"ד(

 ואתחנן 
)דברים ג' 

 כ"ח(-כ"ג

 האזינו 
)דברים ל"ב, 

 נ"ב(-מ"ח

 תפילה 
 

----------
------ 

)כג( ָוֶאְתַחַנן 
ֶאל ה' ָבֵעת 

ַהִהוא 
 ֵלאֹמר:

ֹדָני -)כד( א  
ה' ַאָתה 

ַהִחּלֹוָת 
ְלַהְראֹות ֶאת 
ַעְבְדָך ֶאת 
ָגְדְלָך ְוֶאת 
ָזָקה.  ָיְדָך ַהח 

.. 

--------------
-- 

)כה( ֶאְעְבָרה 
ָנא ְוֶאְרֶאה 
ֶאת ָהָאֶרץ 

ֶשר  ַהּטֹוָבה א 
ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן 
ָהָהר ַהּטֹוב 

ַהֶזה 
 ְוַהְּלָבֹנן:

)כו( ַוִיְתַעֵבר 
ה' ִבי 

ְלַמַעְנֶכם 
ְולֹא ָשַמע 
ֵאָלי ַויֹאֶמר 
ה' ֵאַלי ַרב 
ָלְך ַאל תֹוֶסף 
ַדֵבר ֵאַלי עֹוד 
 ַבָדָבר ַהֶזה:

 
ציווי 

 לראות 
 את 

הארץ 
מראש 

 ההר

)יב( 
ַויֹאֶמר ה' 
ֶאל מֶשה 
ע ֵלה ֶאל 

ַהר 
ָבִרים  ָהע 

ַהֶזה ּוְרֵאה 
ֶאת ָהָאֶרץ 
ֶשר ָנַתִתי  א 

ִלְבֵני 
 ִיְשָרֵאל:

( 1)יג 
ְוָרִאיָתה 

 ֹאָתּה

ֵלה  )כז( ע 
רֹאש ַהִפְסָגה 
ְוָשא ֵעיֶניָך 
ָיָמה ְוָצֹפָנה 

ְוֵתיָמָנה 
ּוִמְזָרָחה 

ּוְרֵאה 
ְבֵעיֶניָך ִכי 
ֹבר  לֹא ַתע 
ֶאת ַהַיְרֵדן 

 ַהֶזה:

)מח( ַוְיַדֵבר ה' 
ֶאל מֶשה 
ְבֶעֶצם ַהיֹום 

 ַהֶזה ֵלאֹמר:
)מט( ע ֵלה ֶאל 
ָבִרים  ַהר ָהע 
ַהֶזה ַהר ְנבֹו 
ֶשר ְבֶאֶרץ  א 
ֶשר ַעל  מֹוָאב א 
ְפֵני ְיֵרחֹו 
ּוְרֵאה ֶאת 
ֶאֶרץ ְכַנַען 
ִני ֹנֵתן  ֶשר א  א 
ִלְבֵני ִיְשָרֵאל 

ֻחזָ   ה:ַלא 
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מיתת 
משה 

והשוואה 
 לאהרון

 

)יג 
(ְוֶנֱאַסְפָת 2

ֶאל ַעֶמיָך 
ַגם ָאָתה 

ֶשר  ַכא 
ֶנֱאַסף 
ֹרן  ַאה 
 ָאִחיָך:

 

------------
--- 

)נ( ּוֻמת ָבָהר 
ֶשר ַאָתה  א 
ֹעֶלה ָשָמה 
ְוֵהָאֵסף ֶאל 
ֶשר  ַעֶמיָך ַכא 
ֹרן  ֵמת ַאה 
ָאִחיָך ְבֹהר 
ָהָהר ַוֵיָאֶסף 

 ַעָמיו:ֶאל 
הסיבה 

לאי 
הכניסה 

חטא מי -
 מריבה

 

ֶשר  )יד( ַכא 
ְמִריֶתם ִפי 
ְבִמְדַבר ִצן 
ִבְמִריַבת 
ָהֵעָדה 

ְלַהְקִדיֵשִני 
ַבַמִים 

ְלֵעיֵניֶהם 
ֵהם ֵמי 

ְמִריַבת 
ָקֵדש 

 ִמְדַבר ִצן:
 

------------
--- 

ֶשר  )נא( ַעל א 
ְמַעְלֶתם ִבי 
ְבתֹוְך ְבֵני 
ִיְשָרֵאל ְבֵמי 
ְמִריַבת ָקֵדש 
ִמְדַבר ִצן ַעל 
ֶשר לֹא  א 
ִקַדְשֶתם אֹוִתי 
ְבתֹוְך ְבֵני 

 ִיְשָרֵאל:
)נב( ִכי ִמֶנֶגד 
ִתְרֶאה ֶאת 
ָהָאֶרץ ְוָשָמה 
לֹא ָתבֹוא ֶאל 
ֶשר  ָהָאֶרץ א 
ִני ֹנֵתן ִלְבנֵ  י א 

 ִיְשָרֵאל:
 

 
 

הקישור 
בין 

האיסור 
למשה 
למינוי 
  יהושע

)מינוי 
יהושע 

נזכר אחר 
כך 

]פסוקים 
כ"ג[, -ט"ו

כתוצאה 
של בקשת 
משה, ולא 

כחלק 
מהציווי 

על מות 
 משה(.

  
)כח( ְוַצו  

ֶאת ְיהֹוֻשַע 
ְוַחְזֵקהּו 

ְוַאְמֵצהּו ִכי 
ֹבר  הּוא ַיע 
ִלְפֵני ָהָעם 
ַהֶזה ְוהּוא 

ל אֹוָתם ַיְנִחי
ֶאת ָהָאֶרץ 

ֶשר  א 
 ִתְרֶאה:

 
--------------

-- 
 
 
 

 
 : בראשית י"ג .3

ד  י ִהָפרֶׁ ל ַאְבָרם ַאֲחרֵּ ִעּמו ָשא ָנא )יד( ַוה' ָאַמר אֶׁ לוט מֵּ
ְדָמה  ְגָבה ָוקֵּ ר ַאָתה ָשם ָצֹפָנה ָונֶׁ ה ִמן ַהָּמקום ֲאשֶׁ יָך ּוְראֵּ ינֶׁ עֵּ

ה   ָוָיָּמה: ר ַאָתה ֹראֶׁ ץ ֲאשֶׁ ת ָכל ָהָארֶׁ ָנה )טו( ִכי אֶׁ ְתנֶׁ ְלָך אֶׁ
ר  :ּוְלַזְרֲעָך ַעד עוָלם ץ ֲאשֶׁ ת ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָארֶׁ )טז( ְוַשְמִתי אֶׁ

ה: )יז(  ץ ַגם ַזְרֲעָך ִיָּמנֶׁ ת ֲעַפר ָהָארֶׁ ִאם יּוַכל ִאיש ִלְמנות אֶׁ
ץ ְלָאְרָכּה ּוְלָרְחָבּה  ְך ָבָארֶׁ ָנהקּום ִהְתַהלֵּ ְתנֶׁ  : ִכי ְלךֳ אֶׁ

 
 ע"א: בבא מציעא קיח .4

: "שומרי אמר רבה: הבטה בהפקר תנאי היא, דתנן
ספיחי שביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. רבי יוסי 
אומר הרוצה מתנדב הוא, ושומר חנם. אמרו לו אתה 

אין באין משל צבור". מאי לאו בהא קמיפלגי,  -אומר כן 
דתנא קמא סבר הבטה בהפקר קני, ואי יהיבי ליה אגרא 

לא, ורבי יוסי סבר הבטה בהפקר לא קני,  -אין ואי לא  -
 אזלי צבור ומייתי השתא הוא דקא זכי ביה? וכי

 :ע"א בבא בתרא נו .5
אמר רב יהודה אמר שמואל: "כל שהראהו הקב"ה 
למשה חייב במעשר". לאפוקי מאי? לאפוקי קיני קניזי 
וקדמוני. תניא: "רבי מאיר אומר נפתוחא ערבאה 
ושלמאה; רבי יהודה אומר הר שעיר עמון ומואב; רבי 

 אסיא ואספמיא".שמעון אומר ערדיסקיס 
 : גרנותתמיר הרב  .6

בפנחס ובהאזינו משמעות הראיה היא שלילת הכניסה 
לארץ בלבד: משה רק יראה את הארץ, ולא יכנס אליה. 
לעומת זאת, בואתחנן הראיה היא בעלת תפקיד חיובי 
ומהותי, ועל כך ניתן ללמוד מהביטוי "שא עיניך" 
 המקביל לנאמר אצל אברהם, מהתיאור המפורט של

 כיווני הראיה, ומהיעדר הציווי על מותו של משה.
 
 


