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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

פרשה ארץ ישראלית

וזאת הברכה

על נבי מוסא ומשה רבנו
מאת :טליה זיסקין
משה רבנו עולה בחשיבותו על כל אישיות אחרת בתורה .על כך מעידה
וְֹלא-קם נָ ִביא עֹוד ְּבי ְִׂש ָר ֵאל ְּכמ ֶֹׁשהֲ ,א ֶׁשר י ְָדעֹו
ָ
התורה בפסוקיה האחרונים
לּ-פנִ ים (דברים לד י) .תיאור זה של משה רבנו מופיע מיד אחרי
ה' ָּפנִ ים ֶא ָ
תיאור מיתתו על הר נבו וקבורתו שם וַ ּי ַַעל מ ֶֹׁשה ֵמ ַע ְרבֹת מ ָֹואב ֶאל ַהר
נְבֹו רֹאׁש הַּפִסְּגָה ,אֲׁשֶר עַל ּפְנֵי יְרֵחֹו; וַּיַרְאֵהּו ה' אֶתּ-כָל-הָאָרֶץ [ ]...וַ ּי ָָמת
ָׁשם מ ֶֹׁשה ֶע ֶבד ה'ְּ ,ב ֶא ֶרץ מ ָֹואב ַעל ִּפי ה' .וַ ּי ְִקּבֹר אֹתֹו ַבּגַ י ְּב ֶא ֶרץ מ ָֹואב ,מּול
ת-קבֻ ָרתֹוַ ,עד ַהּיֹום ַהּזֶ ה (דברים לד א-ו) .ציוני
ֵּבית ְּפעֹור; וְֹלא-י ַָדע ִאיׁש ֶא ְ
המקום המופיעים בפסוקים אלו הם כלליים ,והמקום המדויק שבו נקבר
משה רבנו לא נודע .הסבר לכך מביא החזקוני שלא יקבר איש אצלו כענין
שנעשה בבית אל ושלא ידרשו בו שואלי מתים (דברים לד ו) .במקביל
לצפון ים המלח בממלכת ירדן ישנו הר המזוהה כהר נבו .מסורות שונות
הקשורות במקום הפכו את המקום לעשיר בכנסיות .אך על פי המסורת
היהודית וכמתואר בפסוקים ,מקום קברו של משה לא נודע.
משה רבנו ,משה הנביא ,בערבית נבי מוסא ,מוזכר פעמים רבות בקוראן
ובספרות האסלאם ,והוא נחשב באסלאם כאחד הנביאים החשובים.
באחד האזכורים מספר מוחמד הנביא שבדרכו למסגד אל-אקצא עבר
מעל קברו של משה ,ובכך מדגיש ששליחותו של מוחמד המשכית
לשליחותו של משה .במקור זה מצוין שקברו של משה נמצא ליד
הגבעה האדומה .על פי אחת המסורות המוסלמיות ,מזוהה קברו של
נבי מוסא בצפון מדבר יהודה סמוך לדרך העולה מהמדבר לירושלים.
היישוב מעלה אדומים הסמוך ,המוזכר כבר בספר יהושע ,קיבל את
שמו ממחשופי הסלע בגוון האדום המצוי באזור זה .ייתכן שה'גבעה
האדומה' המוזכרת במקור זה מתייחסת גם היא לסלע זה.
מתחם מקאם נבי מוסא נבנה בשלבים .במאה ה 13-בנה הסולטן
הממלוכי בייברס את החדר ובו ציון הקבר .כתובת הקדשה באתר
מספרת על פועלו .במשך השנים נוספו למבנה מסגד וח'אן לשרת את
עולי הרגל הרבים שפקדו את הקבר מדי שנה בשנה .במבנה עשרות
חדרים בעלי כיפות לבנות וחצר גדולה הפונה למכה .מחוץ לחומות
המבנה התפתח בית קברות ,ובו נקברו עולי רגל שנפטרו בהגיעם
למקום ,ומכובדים שביקשו במיוחד להיקבר במקום זה.

נוסף על הקמת המבנה קבע הסולטן בייברס באביב את חגיגות נבי
'אל-מוַ ִסם' ,כנגד חג הפסחא הנוצרי החל בעונה זו .כששיירות
ַ
מוסא,
צליינים נוצרים היו עוברות באזור זה סביב חג הפסחא בדרכם
לירושלים ובירידתם לטבול בירדן ,היו עולי רגל מוסלמים מכל הארץ
מגיעים בשיירה מסודרת מירושלים למשך שבוע כדי לחגוג ,להתפלל
ולעשות משא ומתן במטרה להראות לעולי הרגל הנוצרים את נוכחות
המוסלמים ושלטונם.
הסכסוך הערבי-ציוני הסב את דגש ההתאספות ומוקד החגיגות הפך
לפוליטי ,אנטי ציוני .בשנת תר"פ ( )1920יצאו מהחגיגות לירושלים
פורעים במטרה להרוג יהודים .הבריטים החלו לפקח על האתר,
ולכן בתקופתם חשיבותו של האתר ירדה .בתקופת שלטון ירדן לא
נערכו חגיגות באתר .רק ב ,1995-כאשר עבר האתר להנהלת משרד
ההקדשים של הרשות הפלסטינית ,חזרו לחגוג באתר .מאז מגיעים
מוסלמים כדי לחגוג ,לרקוד ולהתפלל ,ואופי החג הוא מיסטי-סופי.
מקאם נבי מוסא הפך אפוא ,מצד אחד ,למוקד משיכה לביקור ולקבורה
סביב דמותו של נבי מוסא ,ומצד שני ,למקום בעל מטענים רבים ומוקד
למתיחות שכלל אינם קשורים אליו .סיפורו מחזק את חשיבות ציווי
התורה להשאיר את מקום קבורתו של משה רבנו לא ידוע ,וכך לשמור
על מעמדו הראוי.
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" /בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה ...מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"
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