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 משה של

        .......והארץ מישראל משה של פרידתו-לד-לב פרקיםהברכה וזאת פרשת
ֹבא  מד הַויָּ ר, ֹמשֶׁ ת ַוְיַדבֵּ ל-אֶׁ י-כָּ ְברֵּ ה דִּ ירָּ ם:-ַהֹזאת-ַהשִּ עָּ ן  ְבָאְזנֵּי הָּ ַע בִּ ַוְיַכל  מה  נּון.-הּוא, ְוהֹושֵּ

ה ר, ֹמשֶׁ ת ְלַדבֵּ ל-אֶׁ ים-כָּ רִּ לֶׁה ַהְדבָּ אֵּ ל-הָּ ל-אֶׁ ל-כָּ אֵּ ְשרָּ ל מו  .יִּ ם, ְלכָּ ימּו ְלַבְבכֶׁ ם, שִּ ר ֲאלֵּהֶׁ -ַוֹיאמֶׁ
ים רִּ ר ָאֹנכִּ ַהְדבָּ ם ַהיֹום:, ֲאשֶׁ כֶׁ יד בָּ עִּ ת  י מֵּ ר ְתַצּוֻּם, אֶׁ ת-ֲאשֶׁ ְשֹמר ַלֲעשֹות, אֶׁ ם, לִּ ל-ְבנֵּיכֶׁ י-כָּ ְברֵּ  דִּ

ה ַהֹזאת. י ֹלא מז  ַהתֹורָּ ר-כִּ בָּ ם דָּ כֶׁ ק הּוא, מִּ י-רֵּ ם; -כִּ רהּוא, ַחיֵּיכֶׁ בָּ ים ַעל ּוַבדָּ יכּו יָּמִּ ה, ַתֲארִּ -ַהזֶׁ
ת ים אֶׁ ם ֹעְברִּ ר ַאתֶׁ ה, ֲאשֶׁ מָּ ֲאדָּ ּה.הַ -הָּ ְשתָּ ה, ְלרִּ מָּ ן שָּ                                ַיְרדֵּ

ר מח ל ַוְיַדבֵּ ה-ה' אֶׁ ה לֵּאֹמר.ֹמשֶׁ ם ַהיֹום ַהזֶׁ צֶׁ ל ֲעֵלה מט  , ְבעֶׁ ה ַהר ָהֲעָבִריםַהר -אֶׁ ר -ַהזֶׁ ְנבֹו, ֲאשֶׁ
ץ  רֶׁ ר, ַעלְבאֶׁ ת ּוְרֵאה; חוֹ ְפנֵּי ְירֵּ -מֹוָאב, ֲאשֶׁ ץ -אֶׁ רֶׁ ְבנֵּי אֶׁ ן לִּ י ֹנתֵּ ר ֲאנִּ לְכַנַען, ֲאשֶׁ אֵּ ְשרָּ ה. יִּ זָּ             ַלֲאחֻּ

רּוֻמת נ ר ֲאשֶׁ הָּ ה,  , בָּ מָּ ה ֹעלֶׁה שָּ לַאתָּ ף, אֶׁ ָאסֵּ יָך-ְוהֵּ ר  :ַעמֶׁ ת-ַכֲאשֶׁ יָך,  מֵּ רַאֲהֹרן ָאחִּ הָּ , ְבֹהר הָּ
ל ף, אֶׁ יו-ַויֵָּאסֶׁ י, ְבתֹוְך ְבנֵּי  נא  .ַעמָּ ם בִּ ר ְמַעְלתֶׁ לַעל ֲאשֶׁ אֵּ ְשרָּ ייִּ ְדַבר-, ְבמֵּ ש, מִּ דֵּ יַבת קָּ ן-ְמרִּ ַעל -צִּ
ר ֹלא י -ֲאשֶׁ י, ְבתֹוְך ְבנֵּ ם אֹותִּ ַדְשתֶׁ לקִּ אֵּ ְשרָּ י נב  .יִּ ד כִּ נֶׁגֶׁ ת מִּ ה אֶׁ ְראֶׁ ץ-תִּ ָארֶׁ ה; הָּ מָּ בֹוא ֹלא, ְושָּ -תָּ

ל ץ-אֶׁ ָארֶׁ רהָּ ן -, ֲאשֶׁ י ֹנתֵּ ְבנֵּיֲאנִּ ל לִּ אֵּ ְשרָּ                        .יִּ
ה ְוֹזאת א כָּ ר, ַהְברָּ ַרְך ֲאשֶׁ ה בֵּ יש ֹמשֶׁ א   אִּ ים-הָּ ת-ֹלהִּ ל ְבנֵּי-אֶׁ אֵּ ְשרָּ ְפנֵּי  :יִּ ' ה, ַוֹיאַמר ב  .מֹותוֹ , לִּ

יַני סִּ א מִּ ַרח בָּ יר ְוזָּ עִּ שֵּ יעַ -לָּמוֹ  מִּ ַהר הֹופִּ ן מֵּ ארָּ ה, פָּ ְבֹבת ְוָאתָּ רִּ ש מֵּ ינוֹ ; ֹקדֶׁ ימִּ ש) אשדת, מִּ ת אֵּ ( דָּ
ב ַאף ג  .לָּמוֹ  ים ֹחבֵּ ל, ַעמִּ יו-כָּ ָך ְקֹדשָּ דֶׁ ם; ְביָּ כּו ְוהֵּ ָך תֻּ א, ְלַרְגלֶׁ שָּ יָך יִּ ַדְבֹרתֶׁ ה ד  .מִּ ה תֹורָּ ּוָּ נּו-צִּ , לָּ
ה ה  :ֹמשֶׁ שָּ ַלת, מֹורָּ י ה  .ַיֲעֹקב ְקהִּ לְֶׁך, ִביֻשרּון ַוְיהִּ ף, מֶׁ ְתַאסֵּ י ְבהִּ אשֵּ ם רָּ י ַיַחד, עָּ ְבטֵּ ל שִּ אֵּ ְשרָּ .    יִּ

י ו ן ְיחִּ י; יָֹּמת-ְוַאל, ְראּובֵּ יהִּ יו וִּ ר, ְמתָּ ְספָּ ה ְוֹזאת ז                  .מִּ יהּודָּ  קֹול' ה ְשַמע, ַוֹיאַמר, לִּ
ה ל, ְיהּודָּ נּו ַעמוֹ -ְואֶׁ יאֶׁ יו; ְתבִּ דָּ ב יָּ ר, לוֹ  רָּ זֶׁ יו ְועֵּ רָּ צָּ ְהיֶׁה מִּ           .תִּ

י ח וִּ יָך, ָאַמר ּוְללֵּ מֶׁ יָך תֻּ יש ְואּורֶׁ ָך ְלאִּ ידֶׁ ר, ֲחסִּ יתוֹ  ֲאשֶׁ סִּ ה נִּ הּו ְבַמסָּ יבֵּ י-ַעל ְתרִּ ה מֵּ יבָּ ר ט. ְמרִּ ֹאמֵּ  הָּ
יו מוֹ  ְלָאבִּ יו ֹלא ּוְלאִּ יתִּ ת, ְראִּ יו-ְואֶׁ חָּ יר ֹלא אֶׁ כִּ ת, הִּ נָּו-ְואֶׁ ע ֹלא בָּ י  :יָּדָּ ְמרּו כִּ ָך שָּ תֶׁ ְמרָּ יְתָך, אִּ  ּוְברִּ
ְנֹצרּו יָך יֹורּו י. יִּ טֶׁ ְשפָּ ְתָך ְלַיֲעֹקב מִּ ל ְותֹורָּ אֵּ ְשרָּ ימּו; ְליִּ ה יָּשִּ ָך ְקטֹורָּ יל ְבַאפֶׁ לִּ ָך-ַעל ְוכָּ ְזְבחֶׁ ְך יא .מִּ רֵּ  בָּ

ילוֹ ' ה יו ּוֹפַעל חֵּ ה יָּדָּ ְרצֶׁ ם ְמַחץ; תִּ ְתַניִּ יו מָּ מָּ ן ּוְמַשְנָאיו קָּ ן יב        .     ְיקּומּון-מִּ ְניָּמִּ -ָאַמר  ְלבִּ
יד ְשֹכן' ה ְידִּ ַטח יִּ בֶׁ יו לָּ לָּ ף; עָּ יו ֹחפֵּ לָּ ל עָּ ין ַהיֹום-כָּ יו ּובֵּ פָּ ן ְכתֵּ כֵּ ף יג              .שָּ  ָאַמר ּוְליֹוסֵּ

ת כֶׁ ד, ַאְרצוֹ ' ה ְמֹברֶׁ גֶׁ מֶׁ ם מִּ ַמיִּ ל שָּ טָּ ְתהֹום, מִּ ת ּומִּ צֶׁ ַחת ֹרבֶׁ ד יד  .תָּ גֶׁ מֶׁ ש ְתבּוֹאת, ּומִּ מֶׁ ד; שָּ גֶׁ מֶׁ , ּומִּ
ש רֶׁ ים גֶׁ חִּ ֹראש טו  .ְירָּ י, ּומֵּ ם-ַהְררֵּ דֶׁ ד; קֶׁ גֶׁ מֶׁ ְבעֹות, ּומִּ ד טז .עֹולָּם גִּ גֶׁ מֶׁ ץ, ּומִּ רֶׁ ּה אֶׁ י ּוְרצֹון, ּוְמֹלאָּ  ֹשְכנִּ
ה; ְסנֶׁה בֹואתָּ ף ְלֹראש תָּ ְדֹקד יֹוסֵּ יר ּוְלקָּ יו ְנזִּ חָּ ר שֹורוֹ  ְבכֹור יז .אֶׁ דָּ ם ְוַקְרנֵּי לוֹ  הָּ ם-ַקְרנָּיו ְראֵּ הֶׁ  בָּ

ים ו ְיַנַגח ַעמִּ י ַיְחדָּ ץ-ַאְפסֵּ ם; ָארֶׁ ְבבֹות ְוהֵּ ם רִּ ְפַריִּ ם אֶׁ י ְוהֵּ ה ַאְלפֵּ ְזבּולֻּן יח            .ְמַנשֶׁ  ָאַמר ְולִּ
ָך ְזבּולֻּן ְשַמח אתֶׁ ר; ְבצֵּ שכָּ שָּ יָך, ְויִּ לֶׁ ים יט .ְבֹאהָּ אּו-ַהר, ַעמִּ ְקרָּ ם-יִּ ְזְבחּו, שָּ י יִּ ְבחֵּ ק-זִּ דֶׁ י  :צֶׁ ַפע כִּ ים שֶׁ  ַימִּ
ינָּקּו י, יִּ נֵּ ד כ          .חֹול ְטמּונֵּי ּוְשפֻּ רּוְך, ָאַמר ּוְלגָּ יב בָּ ד ַמְרחִּ יא: גָּ בִּ ן ְכלָּ כֵּ ַרף, שָּ -ַאף ְזרֹועַ  ְוטָּ
ְדֹקד ית ַוַיְרא כא .קָּ אשִּ י, לוֹ  רֵּ ם-כִּ ְלַקת שָּ ק חֶׁ פּון ְמֹחקֵּ א; סָּ תֵּ י, ַויֵּ אשֵּ ם רָּ ְדַקת-עָּ ה' ה צִּ שָּ יו, עָּ טָּ ְשפָּ  ּומִּ

ם ל-עִּ אֵּ ְשרָּ ן כב                   .יִּ ן, ָאַמר ּוְלדָּ ן, ְיַזנֵּק; ַאְריֵּה גּור דָּ ן-מִּ שָּ י כג  .ַהבָּ לִּ י-ָאַמר ּוְלַנְפתָּ לִּ  ַנְפתָּ
צֹון ְשַבע לֵּא, רָּ ְרַכת ּומָּ רֹום יָּם'; ה בִּ ה, ְודָּ שָּ ר כד                 .ְירָּ שֵּ רּוְך, ָאַמר ּוְלאָּ ים בָּ נִּ בָּ  מִּ
ר שֵּ י; אָּ יו ְרצּוי ְיהִּ חָּ ל, אֶׁ ן ְוֹטבֵּ מֶׁ ל כה  .ַרְגלוֹ  ַבשֶׁ ת ַבְרזֶׁ ָך, ּוְנֹחשֶׁ לֶׁ ְנעָּ יָך; מִּ ָך, ּוְכיָּמֶׁ ְבאֶׁ  כו                                                .דָּ
ין אֵּ  אֵּ ב  :ְיֻשרּון, ל-כָּ ם ֹרכֵּ ַמיִּ ָך שָּ ְזרֶׁ תוֹ , ְבעֶׁ ים ּוְבַגֲאוָּ קִּ י-א   ְמֹענָּה כז  .ְשחָּ ם ֹלהֵּ דֶׁ ַתַחת, קֶׁ  ְזֹרֹעת ּומִּ

ם ש; עֹולָּ רֶׁ נֶׁיָך ַוְיגָּ פָּ ב מִּ ר, אֹויֵּ ד ַוֹיאמֶׁ ְשֹכן כח  .ַהְשמֵּ ל ַויִּ אֵּ ְשרָּ ַטח יִּ ד בֶׁ דָּ ין בָּ ל, ַיֲעֹקב עֵּ ץ-אֶׁ רֶׁ ן אֶׁ גָּ  דָּ
ירֹוש יו-ַאף; ְותִּ מָּ ל ַיַעְרפּו, שָּ יָך כט .טָּ ל ַאְשרֶׁ אֵּ ְשרָּ י יִּ מֹוָך מִּ ן', ַבה נֹוַשע ַעם, כָּ גֵּ ָך מָּ ְזרֶׁ ר, עֶׁ ב-ַוֲאשֶׁ רֶׁ  חֶׁ
ָך תֶׁ ֲחשּו; ַגֲאוָּ כָּ יָך ְויִּ ְך ֹאְיבֶׁ ה לָּ ימוֹ -ַעל ְוַאתָּ מֹותֵּ ְדֹרְך בָּ ה ַוַיַעל א                             .תִּ ַעְרֹבת ֹמשֶׁ , מֹוָאב מֵּ

ל ה ֹראש, ְנבוֹ  ַהר-אֶׁ ְסגָּ ר, ַהפִּ י-ַעל ֲאשֶׁ חוֹ  ְפנֵּ הּו; ְירֵּ ת' ה ַוַיְראֵּ ל-אֶׁ ץ-כָּ ָארֶׁ ת הָּ ד-אֶׁ ְלעָּ ן-ַעד, ַהגִּ  ב           .דָּ
ת ל, ְואֵּ י-כָּ לִּ ת, ַנְפתָּ ץ-ְואֶׁ רֶׁ ם אֶׁ ְפַריִּ ה, אֶׁ ת; ּוְמַנשֶׁ ל ְואֵּ ץ-כָּ רֶׁ ה אֶׁ ַאֲחרֹון ַהיָּם ַעד, ְיהּודָּ ת ג .הָּ ב-ְואֶׁ גֶׁ , ַהנֶׁ
ת ר-ְואֶׁ כָּ ְקַעת ַהכִּ חוֹ  בִּ יר ְירֵּ ים עִּ רִּ ר ד .ֹצַער-ַעד-ַהְתמָּ יו' ה ַוֹיאמֶׁ לָּ ץ ֹזאת, אֵּ ָארֶׁ ר הָּ י ֲאשֶׁ ְשַבְעתִּ  נִּ

ם הָּ ק ְלַאְברָּ ְצחָּ אֹמר ּוְלַיֲעֹקב ְליִּ נָּה, ְלַזְרֲעָך, לֵּ ְתנֶׁ יָך; אֶׁ יתִּ ְראִּ יָך הֶׁ ינֶׁ ה, ְבעֵּ מָּ  ַוָיָמת ה .ַתֲעֹבר ֹלא ְושָּ
ם ה שָּ ד ֹמשֶׁ בֶׁ ץ' ה-עֶׁ רֶׁ י-ַעל-מֹוָאב ְבאֶׁ ְקֹבר ו'. ה פִּ ץ ַבַגי ֹאתוֹ  ַויִּ רֶׁ ית מּול מֹוָאב ְבאֶׁ ַדע-ְוֹלא; ְפעֹור בֵּ  יָּ
יש ת אִּ תוֹ -אֶׁ רָּ ה ַהיֹום ַעד ְקבֻּ ה ז .ַהזֶׁ ן ּוֹמשֶׁ ָאה-בֶׁ ים מֵּ ְשרִּ נָּה ְועֶׁ ה-ֹלא; ְבֹמתוֹ -שָּ ֲהתָּ ינוֹ  כָּ  נָּס-ְוֹלא עֵּ
ֹחה ְבכּו ח .לֵּ י ַויִּ ל ְבנֵּ אֵּ ְשרָּ ת יִּ ה-אֶׁ ים מֹוָאב ְבַעְרֹבת ֹמשֶׁ ְתמּו; יֹום ְשֹלשִּ י ַויִּ י ְימֵּ ל ְבכִּ בֶׁ ה אֵּ  ט. ֹמשֶׁ

עַ  יהֹושֻּ ן וִּ א נּון-בִּ לֵּ ה רּוחַ  מָּ ְכמָּ י-חָּ ַמְך-כִּ ה סָּ ת ֹמשֶׁ יו-אֶׁ דָּ יו יָּ לָּ ְשְמעּו; עָּ יו ַויִּ לָּ י אֵּ ל-ְבנֵּ אֵּ ְשרָּ  ּוַוַיֲעש יִּ
ר ה ַכֲאשֶׁ ּוָּ ת' ה צִּ ה-אֶׁ ם-ְוֹלא י .ֹמשֶׁ יא קָּ בִּ ל עֹוד נָּ אֵּ ְשרָּ ה ְביִּ ר ְכֹמשֶׁ עוֹ  ֲאשֶׁ ים' ה ְידָּ נִּ ל פָּ ים-אֶׁ נִּ  יא .פָּ
ל ֹאֹתת-ְלכָּ ים הָּ ר ְוַהמֹוְפתִּ חוֹ  ֲאשֶׁ ץ ַלֲעשֹות' ה ְשלָּ רֶׁ ם ְבאֶׁ יִּ ְצרָּ ל ְלַפְרֹעה-מִּ יו-ּוְלכָּ דָּ ל ֲעבָּ  יב .ַאְרצוֹ -ּוְלכָּ
ד ּוְלֹכל ה ַהיָּ קָּ א ּוְלֹכל ַהֲחזָּ דֹול ַהמֹורָּ ר, ַהגָּ ה ֲאשֶׁ שָּ ה עָּ י ֹמשֶׁ ינֵּ ל ְלעֵּ ל-כָּ אֵּ ְשרָּ    .יִּ
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Parashat VeZot HaBerakhah 

Following the prophecy of calamity in Parashat HaAzinu, Moshe 
concludes the Torah with a more uplifting message, which includes 
blessings and a prophecy about a positive future. Every tribe receives a 
blessing – even Shimon, who was left out of Yaakov's blessings. 

We find that the Children of Israel are called Yeshurun, hinting to a 
nation that walks on the straight path and encourages the rest of the 
world, as well. 

Moshe sees the future of the Jewish people in the Land of Israel, both 
physically and spiritually. Only in recent history can we see these 
blessings being fulfilled. Economic success, military strength, wisdom, 
Dan's serpent (representing health), agriculture…is there even a single 
blessing received by the tribes that is not part of the experience of 
contemporary Israel? 

Let us pray that the closing blessing of verse 29 will be fulfilled in the 
near future -   

יָך ל ַאְשרֶׁ אֵּ ְשרָּ ר יִּ ָך, ַוֲאשֶׁ ְזרֶׁ ן עֶׁ גֵּ מֹוָך, ַעם נֹוַשע ַבה', מָּ י כָּ ֲחשּו -מִּ כָּ ָך; ְויִּ תֶׁ ב ַגֲאוָּ רֶׁ ְך חֶׁ יָך לָּ ֹאְיבֶׁ
ה ַעל ְדֹרְך-ְוַאתָּ ימֹו תִּ מֹותֵּ  בָּ

 


