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Pinchos 5718 

Alef. 

  כז פרק במדבר

ֹּאֶמר( יב) ֹּוָק וַי ֶֹּשה ֶאל יְק  :יְִשָרֵאל ִלְבֵני ָנַתִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ּוְרֵאה ַהֶזה ָהֲעָבִרים ַהר ֶאל ֲעֵלה מ

ָֹּתּה וְָרִאיָתה( יג) ֹּן ֶנֱאַסף ַכֲאֶשר ָאָתה ַגם ַעֶמיָך ֶאל וְֶנֱאַסְפתָ  א  :ָאִחיָך ַאֲהר

 פ: ִצן ִמְדַבר ָקֵדש ְמִריַבת ֵמי ֵהם ְלֵעיֵניֶהם ַבַמיִם ְלַהְקִדיֵשִני ָהֵעָדה ִבְמִריַבת ִצן ְבִמְדַבר ִפי ְמִריֶתם ַכֲאֶשר (יד)

ר( טו)  ה וַיְַדבֵּ ל מֹשֶׁ אמֹר יְקֹוָק אֶׁ  :לֵּ

ָדה ַעל ִאיש ָבָשר ְלָכל ָהרּוחֹת ֱאֹלקי יְקֹוָק יְִפקֹד( טז)  :ָהעֵּ

ר( יז) ם יֵּצֵּא ֲאשֶׁ ר ִלְפנֵּיהֶׁ ם יָבֹא וֲַאשֶׁ ר ִלְפנֵּיהֶׁ ם וֲַאשֶׁ ר יֹוִציאֵּ ם וֲַאשֶׁ ר ַכצֹאן יְקֹוָק ֲעַדת ִתְהיֶׁה וְֹלא יְִביאֵּ ין ֲאשֶׁ ם אֵּ ה ָלהֶׁ  :רֹעֶׁ

ר( יח) ל יְקֹוָק וַיֹאמֶׁ ה אֶׁ ת ְלָך ַקח מֹשֶׁ עַ  אֶׁ ר ִאיש נּון ִבן יְהֹושֻׁ  :ָעָליו יְָדָך תאֶׁ  וְָסַמְכתָ  בֹו רּוחַ  ֲאשֶׁ

ְלָעזָר ִלְפנֵּי אֹתֹו וְַהֲעַמְדתָ ( יט) ן אֶׁ ָדה ָכל וְִלְפנֵּי ַהכֹהֵּ ם אֹתֹו וְִצּוִיָתה ָהעֵּ ינֵּיהֶׁ  :ְלעֵּ

הֹוְדָך וְנַָתָתה( כ) ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל יְִשְמעּו ְלַמַען ָעָליו מֵּ  :יְִשָראֵּ

ְלָעָזר וְִלְפנֵּי( כא) ן אֶׁ ל ְבנֵּי וְָכל הּוא יָבֹאּו ִפיו וְַעל יְֵּצאּו ִפיו ַעל יְקֹוָק ִלְפנֵּי ָהאּוִרים ְבִמְשַפט לֹו וְָשַאל יֲַעמֹד ַהכֹהֵּ  ִאתֹו יְִשָראֵּ

ָדה וְָכל  :ָהעֵּ

ה וַיַַעש( כב) ר מֹשֶׁ ת וַיִַקח אֹתֹו יְקֹוָק ִצּוָה ַכֲאשֶׁ עַ  אֶׁ הּו יְהֹושֻׁ ְלָעָזר ִלְפנֵּי וַיֲַעִמדֵּ ן אֶׁ ָדה ָכל ְפנֵּיוְלִ  ַהכֹהֵּ  :ָהעֵּ

ת וַיְִסמְֹך( כג) ר וַיְַצּוֵּהּו ָעָליו יָָדיו אֶׁ ר ַכֲאשֶׁ ה ְביַד יְקֹוָק ִדבֶׁ  פ: מֹשֶׁ

  ג פרק דברים

ן( א)  ְך וַנַַעל וַנֵּפֶׁ רֶׁ ְך עֹוג וַיֵּצֵּא ַהָבָשן דֶׁ לֶׁ נּו ַהָבָשן מֶׁ ִעי ַלִּמְלָחָמה ַעּמֹו וְָכל הּוא ִלְקָראתֵּ ְדרֶׁ  :אֶׁ

רוַ ( ב) ַלי יְקֹוָק יֹאמֶׁ ת אֹתֹו נַָתִתי ְביְָדָך ִכי אֹתֹו ִתיָרא ַאל אֵּ ת ַעּמֹו ָכל וְאֶׁ ר ּלֹו וְָעִשיתָ  ַאְרצֹו וְאֶׁ ְך ְלִסיחֹן ָעִשיתָ  ַכֲאשֶׁ לֶׁ  מֶׁ

ר ָהֱאמִֹרי ב ֲאשֶׁ ְשבֹון יֹושֵּ  :ְבחֶׁ

ן( ג) נּו ינּוקֱאֹל יְקֹוָק וַיִתֵּ ת ַגם ְביָדֵּ ְך עֹוג אֶׁ לֶׁ ת ַהָבָשן מֶׁ  :ָשִריד לֹו ִהְשִאיר ִבְלִתי ַעד וַנַכֵּהּו ַעּמֹו ָכל וְאֶׁ

ת וַנְִלכֹד( ד) ת ָעָריו ָכל אֶׁ ר ִקְריָה ָהיְָתה ֹלא ַהִהוא ָבעֵּ ִאָתם ָלַקְחנּו ֹלא ֲאשֶׁ ל ָכל ִעיר ִשִשים מֵּ בֶׁ כֶׁת ַאְרגֹב חֶׁ  עֹוג ַמְמלֶׁ

 :ַבָבָשן

ה ָכל( ה) ּלֶׁ י ְלַבד ּוְבִריחַ  ְדָלַתיִם ְגבָֹהה חֹוָמה ְבצֻׁרֹת יםָערִ  אֵּ ָערֵּ ה ַהְפָרִזי מֵּ  :ְמאֹד ַהְרבֵּ

ם( ו) ר אֹוָתם וַנֲַחרֵּ ְך ְלִסיחֹן ָעִשינּו ַכֲאשֶׁ לֶׁ ְשבֹון מֶׁ ם חֶׁ  :וְַהָטף ַהנִָשים ְמִתם ִעיר ָכל ַהֲחרֵּ

ָמה וְָכל( ז) ָעִרים ּוְשַלל ַהְבהֵּ  :ּוָלנ ַבּזֹונּו הֶׁ

ת וַנִַקח( ח) ת ַהִהוא ָבעֵּ ץ אֶׁ י ְשנֵּי ִמיַד ָהָארֶׁ ר ָהֱאמִֹרי ַמְלכֵּ ר ֲאשֶׁ בֶׁ ן ְבעֵּ ְרמֹון ַהר ַעד ַאְרנֹן ִמנַַחל ַהיְַרדֵּ  :חֶׁ

ְרמֹון יְִקְראּו ִצידֹנִים( ט)  :ְשנִיר לֹו יְִקְראּו וְָהֱאמִֹרי ִשְריֹן ְלחֶׁ

י כֹל( י) ִעי ַסְלָכה ַעד ַהָבָשן וְָכל ָעדַהִגלְ  וְָכל ַהִּמישֹר ָערֵּ ְדרֶׁ י וְאֶׁ כֶׁת ָערֵּ  :ַבָבָשן עֹוג ַמְמלֶׁ

ְך עֹוג ַרק ִכי( יא) לֶׁ ר נְִשַאר ַהָבָשן מֶׁ ש ַעְרשֹו ִהנֵּה ָהְרָפִאים ִמיֶׁתֶׁ רֶׁ ַשע ַעּמֹון ְבנֵּי ְבַרַבת ִהוא ֲהֹלה ַבְרזֶׁל עֶׁ  ָאְרָכּה ַאּמֹות תֵּ

 :ִאיש ְבַאַּמת ָרְחָבּה ַאּמֹות וְַאְרַבע

ת( יב) ץ וְאֶׁ ת יַָרְשנּו ַהּזֹאת ָהָארֶׁ ר ַהִהוא ָבעֵּ ֲערֹעֵּ ר מֵּ נִי נַָתִתי וְָעָריו ַהִגְלָעד ַהר וֲַחִצי ַאְרנֹן נַַחל ַעל ֲאשֶׁ  :וְַלָגִדי ָלראּובֵּ

ר( יג) כֶׁת ַהָבָשן וְָכל ַהִגְלָעד וְיֶׁתֶׁ בֶׁ  ַלֲחִצי נַָתִתי עֹוג ַמְמלֶׁ ה טשֵּ ל כֹל ַהְמנַשֶׁ בֶׁ א ַההּוא ַהָבָשן ְלָכל ָהַאְרגֹב חֶׁ ץ יִָקרֵּ רֶׁ  אֶׁ

 :ְרָפִאים

ן יִָאיר( יד) ה בֶׁ ת ָלַקח ְמנַשֶׁ ל ָכל אֶׁ בֶׁ ת ְשמֹו ַעל אָֹתם וַיְִקָרא וְַהַּמֲעָכִתי ַהְגשּוִרי ְגבּול ַעד ַאְרגֹב חֶׁ  ַעד יִָאיר ַחּוֹת ַהָבָשן אֶׁ

 :ַהּזֶׁה ַהיֹום

ת נַָתִתי ּוְלָמִכיר( טו)  :ַהִגְלָעד אֶׁ

נִי( טז) ל ַהנַַחל תֹוְך ַאְרנֹן נַַחל וְַעד ַהִגְלָעד ִמן נַָתִתי וְַלָגִדי וְָלראּובֵּ  :ַעּמֹון ְבנֵּי ְגבּול ַהנַַחל יַבֹק וְַעד ּוְגבֻׁ

ן וְָהֲעָרָבה( יז) ל וְַהיְַרדֵּ ת ּוְגבֻׁ ַלח יָם ָהֲעָרָבה יָם וְַעד ִמִכנֶׁרֶׁ  :ִמזְָרָחה ַהִפְסָגה ַאְשדֹת ַתַחת ַהּמֶׁ

ְתכֶׁם וֲָאַצו( יח) ת אֶׁ אמֹר ַהִהוא ָבעֵּ ת ָלכֶׁם נַָתן יכֶׁםקֱאֹל יְקֹוָק לֵּ ץ אֶׁ יכֶׁם ִלְפנֵּי ַתַעְברּו ֲחלּוִצים ְלִרְשָתּה ַהּזֹאת ָהָארֶׁ  ְבנֵּי ֲאחֵּ

ל  :ָחיִל ְבנֵּי ָכל יְִשָראֵּ

יכֶׁם ַרק( יט) יכֶׁם יְֵּשבּו ָלכֶׁם ַרב ִמְקנֶׁה ִכי יַָדְעִתי ּוִמְקנֵּכֶׁם ְפכֶׁםוְטַ  נְשֵּ ר ְבָערֵּ  :ָלכֶׁם נַָתִתי ֲאשֶׁ
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ר ַעד( כ) יכֶׁם יְקֹוָק יָנִיחַ  ֲאשֶׁ ם ַגם וְיְָרשּו ָככֶׁם ַלֲאחֵּ ת הֵּ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ן יכֶׁםקֱאֹל יְקֹוָק ֲאשֶׁ ם נֹתֵּ ר ָלהֶׁ בֶׁ ן ְבעֵּ ם ַהיְַרדֵּ  ִאיש וְַשְבתֶׁ

ָשתֹולִ  ר ירֻׁ  :ָלכֶׁם נַָתִתי ֲאשֶׁ

ת( כא) ת ִצּוֵּיִתי יְהֹושּועַ  וְאֶׁ אמֹר ַהִהוא ָבעֵּ ינֶׁיָך לֵּ ת ָהרֹאֹת עֵּ ר ָכל אֵּ ה ַהְּמָלִכים ִלְשנֵּי יכֶׁםקֱאֹל יְקֹוָק ָעָשה ֲאשֶׁ ּלֶׁ  כֵּן ָהאֵּ

ה ר ַהַּמְמָלכֹות ְלָכל יְקֹוָק יֲַעשֶׁ ר ַאָתה ֲאשֶׁ  :ָשָּמה עֹבֵּ

 ס: ָלכֶׁם ַהנְִלָחם הּוא יכֶׁםקֱאֹל יְקֹוָק ִכי ִתיָראּום ֹלא( כב)

ֹּוָק ֶאל וֶָאְתַחַנן( כג) ֹּר ַהִהוא ָבֵעת יְק  :ֵלאמ

ֹּוִק כד( ה')  ֲאֶשר ּוָבָאֶרץ ַבָשַמיִם ֵאל ִמי ֲאֶשר ַהֲחָזָקה יְָדָך וְֶאת ָגְדְלָך ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ְלַהְראֹות ַהִחּלֹותָ  ַאָתה יְק

ֶֹּתָך ְכַמֲעֶשיָך ֶשהיַעֲ   :וְִכְגבּור

ֹּן ַהֶזה ַהּטֹוב ָהָהר ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת וְֶאְרֶאה ָנא ֶאְעְבָרה( כה)  :וְַהְּלָבנ

ֹּוָק וִַיְתַעֵבר( כו) ֹּאֶמר ֵאָלי ָשַמע וְֹלא ְלַמַעְנֶכם ִבי יְק ֹּוָק וַי  :ַהֶזה ַבָדָבר עֹוד ֵאַלי ַדֵבר ףתֹוסֶ  ַאל ָלְך ַרב ֵאַלי יְק

ֹּאש ֲעֵלה( כז) ָֹּנה יָָמה ֵעיֶניָך וְָשא ַהִפְסָגה ר ֹּר ֹלא ִכי ְבֵעיֶניָך ּוְרֵאה ּוִמְזָרָחה וְֵתיָמָנה וְָצפ  :ַהֶזה ַהַיְרֵדן ֶאת ַתֲעב

In the instance of BaMidbar, the subsequent verses in the chapter deal with the appointment of 

Yehoshua to lead the Jewish people following Moshe’s death. Consequently, a reference to Moshe’s 

pleading to continue to lead the people would be inappropriate. With respect to Devarim, the reference 

to Moshe’s pleading to enter the land follows the description of the events leading to Reuven, Gad and 

half of Menashe taking up residence on the other side of the Jordan. Moshe is then contrasting their 

indifference to residing in the land of Israel to Moshe’s deep desire to do so.  

Beit.  

1.  a) When Moshe is told to go up on the mountain in 27:12, is he being Commanded to do so 

immediately or only eventually? If it is not to be carried out immediately, then why is Moshe 

being told about this at this point? 

 b) Are the verses in BaMidbar a precursor of what is described at the end of Devarim, or is 

what Moshe is being Commanded in BaMidbar something separate and independent from 

Devarim? If they are two separate Commandments, what is the difference in the seeing that 

is Commanded in BaMidbar and that which is Commanded in Devarim? 

c) Should the phrase in 26:53 “To these ‘Teichalek’ (you will divide) the land” be taken 

literally, i.e., will Moshe personally be present to dole out the different portions of Canaan 

when the people will enter and conquer the land? 

d) What are the similarities and differences when one compares the deaths of Aharon and 

Moshe? 

2.  RaMBaN and Abrabanel agree that what Moshe is being told to do in BaMidbar 27 is not to 

immediately go up on Mt. Nevo to die. 

3.  RaMBaN believes that these verses are describing Moshe’s eventual end and are 

synonymous with the end of Devarim. Abrabanel contends that what is being Commanded in 

BaMidbar is something entirely separate from the description at the end of Devarim, in that 

this is not about Moshe dying, but rather going up on the mountain a number of times in 

order to look out over the land. The last time Moshe will go up, the seeing that he will do will 

differ from the present seeing in the sense that the former is intended to be a seeing of what 

presently exists and lies in store for the people when they enter the land, while the latter  

will be a visionary seeing of the future that lies in store for the various parts of the land.  

  כז פרק במדבר
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רוַ ( יב) ל יְקֹוָק יֹאמֶׁ ה אֶׁ ל ֲעלֵּה מֹשֶׁ ה ַהּזֶׁה ָהֲעָבִרים ַהר אֶׁ ת ּוְראֵּ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ל ִלְבנֵּי נַָתִתי ֲאשֶׁ  :יְִשָראֵּ

ל וְנֱֶׁאַסְפתָ  אָֹתּה וְָרִאיָתה( יג) יָך אֶׁ ר ָאָתה ַגם ַעּמֶׁ  :ָאִחיָך ַאֲהרֹן נֱֶׁאַסף ַכֲאשֶׁ

ר( יד) ם ַכֲאשֶׁ ָדה ִבְמִריַבת ןצִ  ְבִמְדַבר ִפי ְמִריתֶׁ נִי ָהעֵּ ם ַבַּמיִם ְלַהְקִדישֵּ ינֵּיהֶׁ ם ְלעֵּ י הֵּ ש ְמִריַבת מֵּ  ִמְדַבר ָקדֵּ

 פ: ִצן

  לב פרק דברים

ר( מח) ל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ ה אֶׁ צֶׁם מֹשֶׁ אמֹר ַהּזֶׁה ַהיֹום ְבעֶׁ  :לֵּ

ל ֲעלֵּה( מט) ר נְבֹו ַהר ַהּזֶׁה ָהֲעָבִרים ַהר אֶׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ חֹו ְפנֵּי ַעל רֲאשֶׁ  מֹוָאב ְבאֶׁ ה יְרֵּ ת ּוְראֵּ ץ אֶׁ רֶׁ ר ְכנַַען אֶׁ  ֲאשֶׁ

ן ֲאנִי ל ִלְבנֵּי נֹתֵּ ָּזה יְִשָראֵּ  :ַלֲאחֻׁ

ת( נ) ר ָבָהר ּומֻׁ ה ַאָתה ֲאשֶׁ ף ָשָּמה עֹלֶׁ ָאסֵּ ל וְהֵּ יָך אֶׁ ר ַעּמֶׁ ת ַכֲאשֶׁ ף ָהָהר ְבהֹר ָאִחיָך ַאֲהרֹן מֵּ ל וַיֵָּאסֶׁ  :ַעָּמיו אֶׁ

ר ַעל( נא) ל ְבנֵּי ְבתֹוְך ִבי םְמַעְלתֶׁ  ֲאשֶׁ י יְִשָראֵּ ש ְמִריַבת ְבמֵּ ר ַעל ִצן ִמְדַבר ָקדֵּ ם ֹלא ֲאשֶׁ  ְבתֹוְך אֹוִתי ִקַדְשתֶׁ

ל ְבנֵּי  :יְִשָראֵּ

ה ִמנֶׁגֶׁד ִכי( נב) ת ִתְראֶׁ ץ אֶׁ ל ָתבֹוא ֹלא וְָשָּמה ָהָארֶׁ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ן ֲאנִי ֲאשֶׁ ל ִלְבנֵּי נֹתֵּ  פ: יְִשָראֵּ

4.  A comparison of RaMBaN on BaMidbar 27:12 with Beraishit 13:17. 

  יז פסוק יג פרק בראשית ן"רמב

 ללכת תרצה אשר בכל לו אמר, כרצונו רשות שזה יתכן - ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום( יז)

 לךשי מצוה היא ואם. תהיה שלך כלומר, אתננה לך כי, הגוים מרעת ושמרתיך עמך אהיה כי, לך בארץ

 והנה. מיד זה לעשות נצטווה לא(, ו יב לעיל) פירשתי כאשר במתנתו להחזיק ורחבה ארכה כל בה

. בחייו המצוה קיים והנה, במערב שהוא פלשתים ארץ אל הלך כן ואחר במזרח היה עתה כי, כן עשה

 ירושה (ב קיט ב"ב) רבותינו שאמרו כמו, לזרעך להנחילה מעכשיו במתנה שתחזיק - ולזרעך, לך וטעם

 :מאבותיהם להם היא

 :ההיא בארץ שילך מקום בכל בתוכה אלקים ונשיא עליה מושל שיהיה, יתכן הפשט דרך ועל

Just as one might have thought that the Commandment in BaMidbar 27:12 was meant to be 

fulfilled immediately, one could think the same regarding the Commandment in Beraishit 

13:17. In both places, RaMBaN points out that while these Commandments are meant to 

eventually be fulfilled, they did not have to be carried out immediately.  

5.  Perhaps RaMBaN derives that both Moshe and Yehoshua taught the people the Shira of 

Ha’azinu from the following: 

  לא פרק דברים

ר( יד) ל יְקֹוָק וַיֹאמֶׁ ה אֶׁ ן מֹשֶׁ יָך ָקְרבּו הֵּ ת ְקָרא ָלמּות יָמֶׁ עַ  אֶׁ ל וְִהְתיְַצבּו יְהֹושֻׁ ד ְבאֹהֶׁ ְך וֲַאַצּוֶׁנּו מֹועֵּ ה וַיֵּלֶׁ  מֹשֶׁ

עַ  ל וַיְִתיְַצבּו וִיהֹושֻׁ ד ְבאֹהֶׁ  :מֹועֵּ

 

ת ָלכֶׁם ִכְתבּו וְַעָתה( יט) ת וְַלְּמָדּה ַהּזֹאת ַהִשיָרה אֶׁ ל ְבנֵּי אֶׁ ם ִשיָמּה יְִשָראֵּ  ַהִשיָרה ִּלי ִתְהיֶׁה ְלַמַען ְבִפיהֶׁ

ד ַהּזֹאת ל ִבְבנֵּי ְלעֵּ  :יְִשָראֵּ

Since the Command to write down the Shira is written in the plural “Kitvu” that suggests that 

it was directed both at Moshe and Yehoshua. And if both were to write the Shira, then the 

Instructions to teach it and to place it into the mouths of the Jewish people could also have 

applied equally to each of them.  

6.  Abrabanel uses Tehillim 39:5 “LORD, make me to know mine end, and the measure of my 

days, what it is; let me know how short-lived I am”, to support his contention that HaShem 

was Doing Moshe a favor by indicating to him that the end of his life was approaching. When 

an individual can be more certain about how much time he has left, he can put his affairs in 



4 

 

order, and in Moshe’s case, make sure that anything that he had not explained or taught to 

the people, would have to be taken care of within a short time.  

Gimel.  

1.  “KaAsher” in v. 13 means “just like”: “And when thou hast seen it, thou also shalt be 

gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered.”  

 “Ka’Asher” in v. 14 means “because”:  “because ye rebelled against My commandment in the 

wilderness of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify Me at the waters before their 

eyes.'--These are the waters of Meribath-kadesh in the wilderness of Zin.”  

  יח פרק בראשית

ְקָחה( ה) ם ַפת וְאֶׁ חֶׁ ם כֵּן ַעל ִכי ַתֲעבֹרּו ַאַחר ִלְבכֶׁם וְַסֲעדּו לֶׁ ה כֵּן ְמרּווַיֹא ַעְבְדכֶׁם ַעל ֲעַבְרתֶׁ ר ַתֲעשֶׁ  ַכֲאשֶׁ

 :ִדַבְרתָ 

And I will fetch a morsel of bread, and stay ye your heart; after that ye shall pass 

on; forasmuch as ye are come to your servant.' And they said: 'So do, as thou hast 

said '. 

2.  Ibn Ezra calls attention to the less than understandable word order in the verse.  

  כז פרק במדבר

ר( יד) ם ַכֲאשֶׁ ָדה ִבְמִריַבת ִצן ְבִמְדַבר ִפי ְמִריתֶׁ נִי ָהעֵּ ם ַבַּמיִם ְלַהְקִדישֵּ ינֵּיהֶׁ ם ְלעֵּ י הֵּ ש ְמִריַבת מֵּ  ִמְדַבר ָקדֵּ

 פ: ִצן

The phrase “BeMerivat HaEida” (at the dispute of the congregation) was not in order to 

sanctify HaShem, but anything but! Consequently, the commentator recommends that the 

word be associated with “Meritem Pi”, a reference to Moshe’s hitting the rock in an ill-fated 

attempt to call attention to God’s Omnipotence, something that could have been done to 

greater effect if the rock had merely been spoken to.  

 


