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 -מראה הארץ למשה מהר נבו, על חבליה השונים  ד:-א

ִתי" עְׁ בַּ ָשָמה לֹא ... זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנשְׁ ֵעיֶניָך וְׁ ִאיִתיָך בְׁ ֶהרְׁ

ֲעֹבר  "תַּ

לֹא"הקב"ה קוברו  –מות משה, שבחי משה  ח:-ה ע  וְׁ ָידַּ

ֻבָרתֹו ִאיש ֶאת ֶזה קְׁ ּיֹום הַּ ד הַּ ִרים  ּוֹמֶשה ֶבן", "עַּ ֶעשְׁ ֵמָאה וְׁ

ֹמתו ָשָנה לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו לֹא בְׁ  "ָנס ֵלֹחה וְׁ

ָמה"-מעלת יהושע אשר נסמך בידי משה  ט:   "ָמֵלא רּוחַּ ָחכְׁ

מעלתו המיוחדת של משה "ולא קם נביא עוד  יב:-י

 בישראל כמשה", קריאת פסוקי סיום התורה 

 פס' ה: "וימת שם משה"

המחלוקת מי כתב  -

שמונה פסוקים 

 אחרונים שבתורה

אחד היעדים המרכזיים בלימוד התנ"ך הוא  שימת הערכה.מ – משה רבנו

מרכזית בפסוקים אלו אנו נפרדים מהדמות ההכרת הדמויות המתוארות בו. 

 משה רבנו. דברים: -, אשר ליוותה אותנו לאורך חומשים שמות ביותר בתורה

הוא הרועה  ,משה רבנו היה גדול הנביאים והמנהיגים שקמו לעם ישראל

את ישראל ממצרים והנהיגם במדבר ארבעים שנה. משה הנאמן אשר גאל 

הוא נותן התורה, מקים המשכן, אב הנביאים ו"נאמן ביתו" של הקב"ה. "לֹא 

ֹמֶשה עֹוד" ָרֵאל כְׁ ִישְׁ ץ ההערכה נדרשים התלמידים לסכם את במשימ! ָקם בְׁ

מקורות שונים העוסקים בדמותו של  הנלמד מדמותו של משה תוך סקירת

 של המשימה. מדריך למורהלקרוא את ה . חשובמשה

רש"י מביא כאן רת דברי רבותינו. ישנה מחלוקת  מי כתב את סוף התורה?

יהושע כתב ספרו מי כתב רת הפסוקים המתארים את מותו של משה: "

אפשר משה חי וכתב "וימת שם משה", אלא עד כאן . ושמונה פסוקים שבתורה

אפשר  :ר' יהודה. אמר לו ר' שמעוןדברי  - כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע

אלא עד כאן  ?ספר תורה חסר אות אחת וכתיב "לקוח את ספר התורה הזה"

 .."הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע

 בעמידה, סיום תורת משה )ר' להלן(  קריאת פסוקי הסיום

http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/c962c9f238e34f1cba3dbca3c80450d4/%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/c197eb27e0194196a1256f39cd3162d7/%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20.pdf


 

 


