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 תחנוני משה 

ֶאְעְבָרה ... ֲאֹדָני ה' ַאָתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ָגְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה  ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר:

ַוִיְתַעֵבר ה' ִבי ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ָשַמע ֵאָלי    ן:ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶזה ְוַהְּלָבנֹ 

ֲעֵלה רֹאש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה    ַויֹאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך ַאל תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד ַבָדָבר ַהֶזה:

 1.( כז- דברים ג כג)ְרֵדן ַהֶזה: ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך ִכי לֹא ַתֲעֹבר ֶאת ַהיַ 

 להתפלל בעת צרה –דברים רבה פרשה ב סימן ו 

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר" מהו "לאמר"? אמר ר' עזריה: לאמר לדורות שיהיו מתפללין בשעת הצרה.  

 2התחיל מתחנן.  .שהרי משה אע"פ שנאמר לו: "כי לא תעבור את הירדן הזה"

 להתפלל דווקא אחרי שנגזרה הגזרה  -ספרי דברים פיסקא כח 

והלא כבר    ,אפשר שהיה משה מבקש מלפני המקום שיכנס לארץ  -  )דברים ג כה(  "את הארץ  "אעברה נא ואראה

וגזר על אחד מהם שלא לשתות יין  ?נאמר: "כי לא תעבור את הירדן הזה" ! משל למלך שהיו לו שני עבדים 

איני טועמו אפילו שנה אחת, אפילו שתי שנים!    ,שים יוםושל   שים יום. אמר: מה גזר עלי שלא לשתות ייןושל

שים יום. אמר: אפשר שאני יכול להיות  ווכל כך למה? כדי לפיג דברי רבו. חזר וגזר על השני שלא לשתות יין של

בלא יין אפילו שעה אחת? וכל כך למה? כדי לחבב דברי רבו. כך משה היה מחבב דברי המקום ומבקש מלפניו  

 3. "אעברה נא ואראה " :ארץ לכך נאמרשיכנס ל

 בין תחנונים לחנינה ולחינם  – דברים רבה פרשה ב סימן א

ה, צעקה, נאקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול,  ע  ו  לה ואלו הן: ש  יאמר ר' יוחנן: עשרה לשונות נקראת תפ

". אמר רבי יוחנן    ואתחנן אל ה' דכתיב: "  ,ופילול, ותחנונים ... ומכולן לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים

מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל בוראו. שהרי משה רבן של כל הנביאים, לא בא אלא בלשון תחנונים...  

כך אמר הקב"ה למשה: "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם" )שמות לג יט(. אמר לו: מי שיש לו  

ומי שאין לו בידי  "ורחמתי", במידת רחמים אני עושה עמ  -בידי   "וחנותי", במתנת חנם אני עושה עמו.    -ו. 

ובשעה שהיה משה מבקש ליכנס לארץ ישראל, אמר לו הקב"ה: "רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה".  

וחנותי, במתנת חנם אני עושה עמו"!    -אמר לפניו: ריבונו של עולם, לא כך אמרת לי: "כל מי שאין לו בידי  

 4".  ומר שמתבקש לי אצלך כלום. אלא חינם עשה עמי. מנין? ממה שקרינו בעניין: "ואתחנן אל ה' עכשיו איני א

 
של 'דברי משה' וצוואתו עד מותו ואי כניסתו לארץ כמסופר בסוף  נכבדות  אנחנו בתחילת ספר דברים ולפנינו עוד מספר פרשות     1

)תחנוני משה שלא ימות היא תוספת    והתעברות הקב"ה אליולהיכנס לארץ  לתאר את תחנוניו  משה  מקדים  כבר כאן  הספר. אבל  
עד אז,  אולי נמצא לה תשובה בסוף הדף.    הקדמה זו ומשמעותה,לפרש פשר  מוזמנים  ואבי המים  ש.  מקרא(של המדרש ואיננה ב

שמשמשים כר פורה לדרשות רבות ומרגשות. כבר נדרשו  תחנונים    –להיכנס לארץ  נפנה לדון בתחנוניו של משה 'איש האלהים'  
פנינים  ואם נחזור ונכפול    ,בפרשה זו  אין לבריה כלום אצל בוראהבדברינו  כן  ו  כי לא תעבור את הירדן הזהמעט לנושא זה בדברינו  

  ועשירים   מןבמקווהוסיפו לומר: "דברי תורה עניים  (  ג ע"א  )חגיגהידוש"  חמדרשים, כבר אמרו חכמים: "אי אפשר לבית המדרש בלא  ו
 (.ראש השנה פרק ג הלכה ה במקום אחד" )ירושלמי

לעולם אסור  א תעבור את הירדן". אבל המדרש הופך את סדר הדברים על מנת להדגיש שבמקרא כתוב קודם "ואתחנן" ואח"כ "ל   2
"רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"  שאמר בלשון ברורה:    לאדם להתייאש, גם לא מהחטאים שלו, גם לא מגזירת המלך עצמו

ונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן  "אפילו חרב חדה מז"ל בגמרא ברכות י ע"א:  ח. וכמאמר  )פסוק שעוד נידרש אליו(
קהלת )בובר( פרשה ט הנוסח נאמן יותר לסדר הפסוקים ובהתאם לספר קהלת גם פסימי יותר:    -מדרש זוטא  בהרחמים". אמנם  

  ואין לך מי שהרבה   . עת היא שפוגעת לכל אדם, לכי פגע בו כל הדברים הללו ירבה תפלה ותחנונים  - לם  ו"כי עת ופגע יקרה את כ
בתפלה ובתחנונים כמשה, ולסוף אמר לו לא תעבור את הירדן הזה". אבל גם נוסח זה מדגיש את חשיבות התפילה והתחנונים,  

 אפילו אם הם לא ייענו בסוף כפי שאכן קרה למשה. 
לא שכאן מוצג  מדרש זה את הקו של המדרש הקודם. אממשיך )מקדים(    גם "אעברה נא" כתוב לפני "כי לא תעבור את הירדן" ובכך   3

הגישה הנכונה  , מייצג את  " שלכאורה קורא תגר על הגזירה "לא תעבור את הירדן"... אעברה נא  רעיון מיוחד ומפתיע ש"ואתחנן
וינסה לקרוע את  והחביבה ולא זו שמשלימה עם הגזירה ועוד מוסיפה גזירות חדשות.   מהאדם המאמין דווקא מצופה שיתפלל 

בפרשת קרח.    צדיק גוזר והקב"ה מקייםדברינו  גם  )דברינו בפרשת שלח לך(. ראה    הטחת דברים כלפי מעלההגזרה אפילו עד כדי  
דול כמשה  כאן מי לנו גיקבל על עצמו את הדין. ו  –יפה, ואם לא יצליח כאברהם בסדום    –  םבתפילת וחזקיהו  אם יצליח כחנה  

סוד להתפלל  שהעביר שוב ושוב את גזירות הקב"ה והצליח. וכאשר הדברים נגעו אליו אישית לא הצליח אבל לימד אותנו את ה
 ביבותה של ארץ ישראל. ח כנגד "גזירות חביבות" כגון 

את הסוד של  לכולם הוא שראה מקבילות לדרשה זו במדרש תנחומא בובר סימן ג בפרשתנו וכן בדברים רבה )ליברמן( כאן. משותף    4
תפילת תחנונים למד משה מהקב"ה בכבודו ובעצמו כאשר ביקש "הראני נא את כבודך" ונענה: "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את  

: "אל תעש תפילתך  ב יגפרקי אבות  הנחילה משה לחכמי דורות שהטיבו לנסחה בואשר ארחם". הוא סוד החן, סוד מתנת החינם.  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%96%d7%94
https://www.google.co.uk/search?sourceid=navclient&aq=&oq=%d7%90%d7%99%d7%9f+%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%94+%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%9d+%d7%90%d7%a6%d7%9c+%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLS_iwIL726IL727&q=%d7%90%d7%99%d7%9f+%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%94+%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%9d+%d7%90%d7%a6%d7%9c+%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94&gs_l=hp....0.0.0.12375...........0.wDD1RX7YjTU
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%92%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
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 וקעת רקיעים בלתפילה דבר קל  מ – דברים רבה פרשה יא סימן י

מלמד שעד עשרה פעמים נגזר עליו שלא יכנס לארץ ישראל, ועדיין לא נתחתם גזר דין הקשה, עד שנגלה עליו  

 5ו: גזירה היא מלפני שלא תעבור, שנאמר: "כי לא תעבור את הירדן". בית דין הגדול ואמר ל 

ודבר זה היה קל בעיניו של משה, שאמר: ישראל חטאו חטאה גדולה ... וכיון שבקשתי עליהם רחמים מיד קבל  

לה, מיד קפץ עליו ונשבע בשמו הגדול  יממני ...וכיון שראה הקב"ה שקל הדבר בעיניו של משה ואינו עומד בתפ 

שנאמר: "לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ" )במדבר כ יב( ואין "לכן" אלא שבועה ...    ,א יכנס לא"ישל

איני זז מכאן עד    : וכיון שראה משה שנחתם עליו גזר דין, גזר עליו תענית ועג עוגה קטנה ועמד בתוכה, ואמר

 6. שתבטל אותה גזירה

  עד   ,ה" הקב  לפני  ובתחנונים  התפילב  ועמד  באפר  ונתפלש  שק   ונתעטף  שק  לבש  ? משה  עשה  מה   שעה  באותה

  קול   בת  יצתה   ? עולמו  את  לחדש  ה "הקב   של  צביונו  הגיע   שמא  :ואמרו  בראשית  וסדרי   וארץ   שמים   שנזדעזעו 

"  איש  בשר  כל   ורוח  חי   כל  נפש  בידו  אשר: "אלא  .עולמו  את  לחדש  ה" הקב  של   צביונו  הגיע  לא   עדיין  :ואמרה

 7". האדמה פני על  אשר האדם מכל מאד עניו משה  והאיש" מר:שנא ,המש  אלא  איש ואין  -( י יב  איוב)

 אל ימנע אדם עצמו מהרחמים  – ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלד

בשעה שנכנס משה לנחלת    .זו נחלת בני ראובן ובני גד  -"  ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה הר נבו"

התחיל שופך תחנונים לפני המקום. משל למה הדבר    . ר לי נדרידומה אני שהתי  :שמח ואמר  ,בני ראובן ובני גד

  ,לחצר והוא אחריו  , נכנס לשער והוא אחריו  .למלך בשר ודם שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטרין שלו  ?דומה

כך בשעה שנכנס משה    .מיכן ואילך אתה אסור  ,בני  :אמר לו   ,כיון שבא ליכנס לקיטון  8. לטריקלין והוא אחריו

והלא    .התחיל שופך תחנונים לפני המקום  .דומה אני שהתיר לי נדרי  :שמח ואמר  ,י גד ובני ראובןלנחלת בנ

אף על פי שידע שנגזרה עליו גזירה לא    ,ומה אם משה חכם חכמים גדול גדולים אבי הנביאים ,דברים קל וחומר

 9י תחנונים. במינ -"  ואתחנן אל ה'" :שנאמר ,קל וחומר לשאר בני אדם ,מנע עצמו מן הרחמים

 
מר בעצמו  ו מדרש תנאים לדברים )פרק ג פסוק כג על פרשתנו(: "נשא משה קל וחגם  תחנונים לפני המקום". ראה  קבע אלא רחמים ו

לכך פתח משה ואתחנן אל ה': ולמה נקראת התפילה תחינה?  .  להילמלי לא היה לשון חביב לפני הקב"ה לא פתח בו תחיא  :ואמר
. אבל אחרי ככלות הכל, אין הבטחה  ילתו קבע אין תפילתו תחנונים"העושה תפ  :מפני שצריך לאמרה בלשון תחנונים וכך שנינו

"אין לבריה כלום אצל בוראה",  מתנת חינם לא באה בחינם ובכל עת. הכלל העומד מעל לכל הוא:  שגם תפילת תחנונים תיענה. גם  
אין  כאמור בנושא זה בדברינו כבר הרחבנו  : "איני אומר שמתבקש לי אצלך כלום".והאדם המתפלל בתחנונים לוחש כלפי השכינה

 בפרשת ויצא.  אין הבטחה לצדיק בעולם הזהבפרשה זו בשנה האחרת. ראה גם    לבריה כלום אצל בוראה
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי שמות  . ובלבית דין הגדול"ב שאליהו לא בא כי הלך  מג עעירובין  בית דין הגדול של מעלה. ראו גמרא    5

".  האם כאן זה פשוט  מיומו של גוג ומיומו של משיח ומימי בית דין הגדול  :אם תזכו לשמר שבת תנצלו משלש פורעניותטז כה: "
שותף לגזרה שתחנוני משה לא יישמעו   ול מעלה, היכינוי לקב"ה או שהמדרש רוצה לומר שכל פמליא של מעלה, בית דין הגדול ש

 ושלא ייכנס לארץ. מול פסק דין קשה כזה לא יועילו גם תחנוני משה.  
חלקו הראשון של המדרש נראה תומך בדעה שאכן "גזרה היא מלפני". )ראה ביטוי זה בפיוט עשרה הרוגי מלכות(. בא חלקו השני     6

רוב כזה של הקב"ה )"רב לך אל תוסף דבר אלי"( רק מזכיר למשה סירוב קודם )"הניחה של המדרש והופך את הקערה על פיה. סי
לי", "הרף ממני ואשמידם"( ואינו מרתיע אותו. בתחילה הוא אפילו מקל ראש בגזירה, אבל לאחר שהגזירה מתחזקת בשבועה משה  

תעשה  י המדרש( שעג עוגה ואמר אינני זז מכאן עד ש מי הוא הראשון )עפ"  מבין שאין לפניו אלא הדרך של "ואתחנן" וכך הוא עושה. 
ִתי ֶאֱעֹמָדה , ככתוב: "השעפ"י הגמרא שם גם הוא עג עוג  א( ולפני חבקוק  כג? משה! לפני חוני המעגל )תענית  כך וכך ַמרְׁ ַעל ִמשְׁ

ַדֶבר ִבי אֹות ַמה יְׁ ָבה ַעל ָמצֹור ַוֲאַצֶפה ִלרְׁ ַיצְׁ ֶאתְׁ  בשמיני עצרת.  עיון מחדש –חוני המעגל ברינו (. ראה דחבקוק ב אוכו' " ) וְׁ
סתום את כל שערי הרקיע על מנת שלא תתקבל תפילתו של משה. ראה המשך מדרש זה בדברינו  וההמשך שם שהקב"ה מצווה ל  7

א שתחנוני משה לא הועילו כפי שכבר ראינו לעיל ובדרשות רבות  בפרשת וזאת הברכה. החשוב לעניינינו הו  מדרש פטירת משה
". ומעיון חוזר בפיסקה הקודמת, מתבקשת  שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעוליםב יב בפרשתנו: "  דברים רבהאחרות. וכמאמר  

יש בה גם קורטוב של   השוואה של משה עם חוני המעגל. ככלל, עמידה של צדיק כנגד גזרותיו של הקב"ה אינה דבר פשוט שכן
בפרשת קרח. חוני המעגל עג    קב"ה מקייםצדיק גוזר וההטחת דברים והתרסה כלפי שמיא, אבל היא עשויה להצליח. ראה דברינו  

עוגה ונענה, בעוד שמשה עג עוגה וגם גזר על עצמו תענית ולא נענה. )חבקוק אגב עמד בעוגה בציפייה וכלל לא דיבר אל הקב"ה(..  
ל משה,  ופעמים רבות כן נענה. ראה הפסוקים החותמים את ספר התורה ואת חייו ש  משה היה 'בעל מופת' לא פחות מחוני המעגל

צֹו:דברים סוף פרק לד: " ָכל ַארְׁ ָכל ֲעָבָדיו ּולְׁ ֹעה ּולְׁ ַפרְׁ ָרִים לְׁ ֶאֶרץ ִמצְׁ ָלחֹו ה' ַלֲעׂשֹות בְׁ ִתים ֲאֶשר שְׁ ַהּמֹופְׁ ָכל ָהֹאֹתת וְׁ ֹכל ַהָיד ַהֲחָזָקה   לְׁ ּולְׁ
ָרֵאל ֵעיֵני ָכל ִיׂשְׁ ֹכל ַהּמֹוָרא ַהָגדֹול ֲאֶשר ָעָׂשה ֹמֶשה לְׁ א נענה משה מסיבות רבות הנדונות בעולם המדרש ומשום שכאן  ". אך כאן לּולְׁ

השוואה ניגודית. משה    –זה עניין אישי שלו. התוספת של הדרשן שמשה "עג עוגה" היא שיוצרת את ההשוואה עם חוני המעגל  
ת דמותו של משה  קרוב יותר לדמותו של שמעון בן שטח שמתח ביקורת קשה על מעשיו של חוני המעגל. לדורות, מעדיף הדרשן א

גם    כתלמיד חכם ואיש ההלכה, מאשר מי שעשה מופתים ואותות. וגם כבית אב ודוגמא לכך שתחנונים ותפילות לא תמיד נענים. 
 זו ממידת הענווה. 

 והמלך עושה עצמו כאילו אינו רואה שהבן הולך אחריו. ועכ"פ, הגזרה הייתה רק על הארמון עצמו.  8
ו, אם לא מכוח שהרבה לבקש רחמים על עם ישראל כבמדרש הקודם, אז לפחות מכך שהנה הוא כבר  גם כאן מוצא משה פתח לעצמ   9

מתחיל בכיבוש הארץ; וכפי שזכה להנחיל את עבר הירדן המזרחי, אולי גם יזכה לעבר הירדן המערבי. והרי הוא זה שעשה את  
גם ההסכם המיוחד עם   ראובן. ראה  ובני  גד  בני  כילד    מחצית שבט מנשהההסכם עם  נמשל  בפרשת מטות. משה  עליו כתבנו 

א יקפיד. ודווקא בעקבות מחשבה זו שהנה אולי הותר  המשתרך אחרי אביו שגזר עליו שלא ייכנס לבית, אולי יתרצה האבא, אולי ל
הנדר, הוא שופך תחנונים. האם טעה כאן משה? אולי אם לא היה מתחנן כ"כ היה האבא מתרצה ומאפשר לבן להיכנס לארמון?  
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 "א פתש ואתחנן, נחמו פרשת 

 4מתוך    3עמ'  

 

 תחנונים ידבר רש  –פרשת ואתחנן  ב ד דברים רבה

ה' " אל  הכתוב,  "  ואתחנן  שאמר  ּזֹות"  זהו  עַּ ה  ֲענֶּ יַּ ִשיר  ע  ו  ש  ר  ר  בֶּ דַּ י  ֲחנּוִנים  יח"  תַּ תנחומא  .(כג  )משלי    : א"ר 

ידבר רש" רו של  עשי  "?ועשיר יענה עזות. מהו ""ואתחנן":  זה משה שבא אצל בוראו בתחנונים  -  "תחנונים 

שזה הק  ,עולם עזותב"ה  אותו  לך,  ענה  "רב  לו:  אלי, שאמר  דבר  תוסף  ...  אל  הזה"  בדבר  גדול    עוד  לך  אין 

ָך ִקִּוינּו"   :ישעיה אמר  .ממשה וישעיה ושניהם לא באו אלא בתחנוניםיותר  בנביאים   נּו ל  נֵּ  10, (ב  )ישעיה לג  "ה' ח 

 11."  ואתחנן אל ה': " ומשה אמר
 

היתה נכנסת בפלטין    ,כל ימים שבנה קיים  .למטרונה שילדה בן?  למה הדבר דומה  -  "  ה'  "ואתחנן אלדבר אחר:  

היה משה נכנס    ,כל זמן שהיו ישראל קיימים במדבר  ,כך  .התחילה מבקשת ליכנס בתחינות  ,מת בנה  12. בזרוע

)במדבר  ך"  כגודל חסדסלח נא לעון העם הזה  , "(יא  )שמות לב  "למה ה' יחרה אפך בעמך"  :בזרועב"ה  לפני הק

 13."ואתחנן : "התחיל מבקש ליכנס בארץ ישראל בתחנונים ,כיון שמתו ישראל במדבר .(יט יד

 אכנס במחילות, אפרח באוויר, אעלה להר חרמון – דברים רבה )ליברמן( פרשת ואתחנן

  : משה  א"ל  ...  לא את הוא דשרית ואתית לגבי בסנה  ?אנא גבך או את גבי   ?מן אתא גבי חבריה  -  "אתה החילות"

כך   (, יונה ב ז" )לקצבי הרים ירדתימר: "שנא ,ועשה כמעשיך, כשם שאתה עתיד לעשות ליונהם: בון העולמייר

וכשם שאתה עתיד לעשות לאליהו, להפריחו בסופה ובסערה    :א"ל.  רב לך  :הכנס אותי במחילין, לארץ, א"ל

ואם אינך רוצה, תן לי רשות    :ך. א"ל משהרב ל  :א"ל  .כך עשה לי והפריחני ואיני עובר את הירדן...    להעלותו

ְך ולא    ?ומהיכן את מבקש ללכתב"ה:  א"ל הק  .שאיני עובר את הירדןל מנת  ואני הולך בדרך אשר אבקש ע לֵּ

קורין אותו שיאון שהיה    כךלפי ...    הלך לו וביקש לעלות בהר שקורין אותו טור תלגא   ?מה עשה משה  .בירדן

 14רב שהיה הדיבר. ...   רב לך :ול ואמרה לועד שיצאת בת ק .תולה עצמו ועולה

 עת ופגע יקרה את כולם  – ט ב קהלת רבה

אל תוסף  ":  והיום  ,)שמות לג יז("  כי מצאת חן בעיני ":  זה משה, אתמול  -  15" )קהלת ט א(וגם לא ליודעים חן"

הדברים האלה    עת היא שפוגעת האדם ומערערת בו כל  -"  לםוכי עת ופגע יקרה את כ".  "דבר אלי עוד בדבר הזה

מהו דין    :אמר ליה  ,רב הונא שאל לשמואל  .לה ובתחנונים והוא ניצליילך ויעסוק בתפ  ?מה יעשה  .והוא מפגיע

 
ר  )מוטיב מקובל הוא שאם אדם מתפלל בחוזקה ובאריכות יתר "מתבקר פנקסו" ומפשפשים במעשיו(. אבל המדרש בוחר לחזו 

לרעיון שכבר ראינו לעיל שאדרבא, ממשה ילמד כל אדם שגם כאשר "נגזרה הגזרה" ולכאורה אין עוד "להשיב אחר המלך", יתפלל  
"ומחר  נו הביקורת על שאול שמרגע ששמע את דברי שמואל:  פרשת בדברים רבה )ליברמן(  בהאדם ולא ימנע עצמו מהרחמים. ראה  

ֵביֶתָך ִכי ואף גער בישעיהו שאמר לו: "לא נתייאש  בעוד שחזקיהו שכבר הזכרנו לעיל  ,  תייאש מן התפילהה  -אתה ובניך עמי"   ַצו לְׁ
ֶיה ֹלא ִתחְׁ  ". ֵמת ַאָתה וְׁ

נּו בּוז: "תהלים קכג גוב  10 ". האדם מתחנן שהקב"ה יחון אותו, האדם מתחנן שימצא חן. אותו שורש )חו"ן או  ָחֵננּו ה' ָחֵננּו ִכי ַרב ָׂשַבעְׁ
 ש הן את המבקש והן את העונה לו. חנ"ן( משמ

פסוק כג שכל הפסוק ממשלי נדרש על משה: הוא הרש המתחנן והוא גם העשיר המדבר בעזות.   מדרש תנאים לדברים פרק גראה  11
ומאז    : זה משה שמתחילה היו דבריו עזים שכן הוא אומר  -  )משלי יח כג(  תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות וזו לשון המדרש: "

ימותון אלה לא ה'    דםאם כמות כל האר:  ואומ  ,)שם ד יג(  שלח נא ביד תשלח  ר:ואומ  ,)שמות ה כג(  בר בשמךי אל פרעה לדבאת
  : נאמר עליו  ,פטר מן העולם י וכשהגיע זמנו לה  ,ועשיר יענה עזות   :בזמן שהיה אומר הדברים הללו נאמר עליו  .שלחני )במדבר טז כט(

וכל אדם הוא רש בסוף ימיו ולא ייקח    ".  ואתחנן אל ה'  :ממה שקרינו בענין  יין?מנ  .ַרש הזהשהתחיל מתחנן כַ   -תחנונים ידבר רש  
זה משה, ועשיר    -חנונים ידבר רש  "א: "תסנהדרין מד עובגמרא    ".אלא תשובה ומעשים טובים  ,לא כסף ולא זהבאיתו לבית עולמו: "

 ע הבא "בזרוע". ובקט ובעזות ". הוא המנהיג הבא בעוז זה יהושע  -יענה עזות 
 בראש מורם, כבעלת בית, כמי שהארמון שייך גם לה בזכות הבן שילדה למלך. 12
גם כאן משה מדבר בעזות ובזרוע וסופו בתחנונים. אלא שכאן מודגש הקשר לעם. לא בשביל עצמו בא משה לדבר בעזות, אלא    13

רים שבעטיו לא נכנס משה לארץ. וכפי שחותם מדרש  בנו לדון על הקשר עם משה עם הדור שהוציא ממצחבשביל ישראל. וכבר הר
ומשפטיו    שנאמר: ויתא ראשי עם. צדקת ה' עשה  ,בצדם ותבוא עמהם תהא  במשל על הרועה שנשבתה צאנו: "  במדבר רבה יט יג

בפרשה   כי לא תעבור את הירדן הזהבגלל העם. ראה דברינו    שיצא עמךאותו  אלא  ,  לא תביא את הקהל הזה  :לכך כתיב  עם ישראל.
ק האמא של הבן? והתשובה לכך  זו. אך על המשל במדרש לעיל אפשר להקשות: וכי אין למטרונה שום ייחוס של עצמה? היא ר

  עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה דברינו    היא שמשה לא יכול להיכנס כאדם פרטי לארץ. בוודאי לא לצד יהושע כמנהיג. ראה
 בפרשת וילך. 

מה לא מוכן משה עוד לעשות על מנת להיכנס לארץ? להיכנס במחילות כיונה בים, לפרוח באוויר כאליהו, ללכת את כל עבר הירדן    14
החרמון( מעבר לתחילת נהר הירדן. מה גם מזכיר לקב"ה: אתה החילות  המזרחי צפונה ולחצות את הארץ בהר השלג )תלגא, הוא  

אתה הוא "שהתחלת אתי", אתה הוא שפנית אלי בסנה, לא אני אליך. ועל כל אלה עומדת כצוק התשובה: "רב לך ... כי לא    –
 תעבור את הירדן הזה". ראוי הוא מדרש דברים רבה ליברמן לעיון בנפרד בנושא תחנוני משה. 

ַגם ֹלא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם  הפסוק המלא שם: "  ראה  15 ָחָמה וְׁ ֹלא ַלִגבֹוִרים ַהִּמלְׁ ָרֹאה ַתַחת ַהֶשֶמש ִכי ֹלא ַלַקִלים ַהֵּמרֹוץ וְׁ ִתי וְׁ ֹבִנים  ַשבְׁ ַגם ֹלא ַלנְׁ וְׁ
ֶרה ֶאת כָֻּלם ִעים ֵחן ִכי ֵעת ָוֶפַגע ִיקְׁ ַגם ֹלא ַלֹידְׁ  ק כה פסימי? יתלה גם אותו על משה. מה יעשה המדרש עם פסו ".ֹעֶשר וְׁ
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 "א פתש ואתחנן, נחמו פרשת 

 4מתוך    4עמ'  

 

  .פעמים שמפגיע ואינו נענה  ,לה ונענהיפעמים שאדם מפגיע בתפ יקרה את כולם"? אמר לו:  כי עת ופגע"דכתיב 

 16(. לא יד )דברים "הן קרבו ימיך למות"  :סוף נאמר לולות ותחנונים יותר ממשה רבינו, ול ישאין לך שסידר תפ 

 משה פונה אל בני ישראל  –פרשת כי תבוא ז י  דברים רבה

ס אותן והתחיל מוכיחן,  נֵּ כִ   , כיון שנטה משה למות ולא בקשו עליו רחמים שיכנס לארץ  :א"ר שמואל בר יצחק

ולא נתן ה' לכם  וי: "ה  ?לפדות אדם אחד  רבוא לא היו יכוליןשישים  ו  ,רבוא בעגלים  ששיאחד פדה  מר להם:  א

 18? וכו'.אי אתם זכורים כל מה שהנהגתי אתכם במדבר :אמר להם 17". לב לדעת

 19ויום טוב שבת שלום  

 מחלקי המים  

לא נניח למשה ולבני ישראל להיפרד כפי שסיימנו את הערת השוליים האחרונה ונוסיף את מדרש הפרידה מים אחרונים:  

הגיעה   : באו ואמרו למשה, אשר צופה כבר בפרשתנו את סוף הספר: "בה )ליברמן( פרשת ואתחנן דברים רהקסום הבא מ

המתינו לי שאברך את ישראל שלא מצאו ממני קורת רוח כל ימי, מפני אזהרות    :ליה  ראמ  .פטר מן העולםי אותה שעה שת

.  קצרה השעה כללן כולם בברכה אחתותוכחות שהייתי מוכיחן. התחיל לברך כל שבט ושבט בפני עצמו, וכיון שראה שנת

הרבה ציערתי אתכם על התורה ועל המצות, ועכשיו   : לישראל. אמר להם הגיעה שעה שאתה נפטר מן העולםואמרו לו: 

הרבה הכעסנוך והרבינו עליך    ,משה  נורבי :  לו  רועמדו עליו ואמ  אלמחול לך. אף ישר נו,  אדוננו רבי מרו לו:  א  .מחלו לי 

 . "מחול לכם ר להם:  מ א  .טורח, מחול לנו

 
תפילתו תיענה, לפיכך ראינו לנכון להביא  הזכרנו מספר פעמים את כוחה של התפילה, יחד עם ההבנה של המתפלל שלא תמיד    16

לקראת סוף הדף גם מדרש זה ששוב נעזר במשה כדוגמא וסמל לדורות. אלא שכאן עולה המוטיב שמשה ביקש שלא למות שהוא  
פת של עולם המדרש ואיננו במקרא. ואנו התמקדנו בבקשה הפשוטה והמקראית של משה להיכנס לארץ שעליה שפך  כאמור תוס

 תחנונים. 
כשתעברו את הירדן דברים    :אמר להם  - אתה עובר היום את הירדן ראה מוטיב זה בהרחבה כבר בדברים רבה ג יא בפרשת עקב: " 17

כשעשיתם אותו המעשה  ! ... מדבר והייתם חוטאים והייתי מבקש עליכם רחמיםלא תהיו סבורין כשם שהייתם ב .אחרים יתחדשו
לפיכך כשבאו לעבור   ...הניח משה זוית ברקיע שלא נתחבט בה לא  ? ...לא נתפללתי עליכם סניגוריא ,לכלות אתכםב"ה וביקש הק

שהיה משה מחבט  ...    ים שיכנס עמהם שהיה סבור שהם מבקשים עליו רחמ  , את הירדן הזכיר להן כל מה שביקש עליהן סניגוריא
". וההמשך שם  ופתח להם פתח שמא יבקשו עליו רחמים ולא היו מבינים  ;אתם עוברים אני איני עובר  :עצמו לפניהן ואומר להם

והיתה אומרת שמא יבינו ויבקשו  "סיפרה זאת לילדיה    במשל על המטרונה שהביאה למלך הרבה ילדים, וכשביקש המלך לגרשה
 ". ראה דרשה ארוכה זו שם. אך אנו ניצמד לדרשה הקצרה לעיל שממוקמת בסוף הספר. יהן ולא היו מביניןעליה מאב

פונה משה אל בני ישראל ספק בתוכחה ספק בתחינה, הכיצד זה לא עמדו הם והתפללו והתחננו בעדו, בעוד    דבריםבסוף ספר    18
)ברכות ח ע"א,    שתמיד נשמעת  ערוך לכוחה של תפילת הציבורשהוא עשה זאת שוב ושוב עבורם לאורך ארבעים שנה! והרי אין  

ֹלא ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת  : "רשת כי תבואספרי דברים כז ועוד(. מיקום דרשה זו בסוף הספר מתבסס על הפסוק בדברים כט ג פ וְׁ
ֹמַע ַעד ַהיֹום ַהֶזה ַנִים ִלשְׁ ָאזְׁ אֹות וְׁ ֵעיַנִים ִלרְׁ   האם הוחמצה השעה דברינו  על שיחזור מעמד מתן תורה )ראה  שמחד גיסא נדרש  ". פסוק  וְׁ

סביר הוא יכול גם להאפשר ש ,מדרש בסוף ספר דבריםהלמרות מיקום , ומאידך גיסא על פרידת משה מהעם. אך בפרשת כי תבוא(
למה משה מזכיר את אי כניסתו לארץ    לעיל:   1שאלתנו בהערה  לתת מענה לבעקיפין את "ואתחנן" של פרשתנו שבתחילת הספר.  

על מנת לתת לבני ישראל כארבעים יום מתחילת חודש שבט ועד ז' באדר שיתפללו עליו. לא  התשובה: מיד בתחילת ספר דברים? 
באר  מרבעים יום  במשך כאי שמציע המדרש לעיל, אלא ברגע "הראשון" כפי שמשתמע מהפסוק הראשון בפרשתנו.  ברגע האחרון כפ 

כנגד ארבעים    "יום לשנה, יום לשנה"  -  משה את התורה לבני ישראל, כולל מצוות רבות הנזכרות בספר הקשורות בכניסה לארץ
פונה מים ולא התפלל בעד משה. או אז, בסוף ארבעים הימים  השנים בהם הנהיג משה את העם. אך העם לא נרמז כל אותם הי

הכיצד    את מה? את "ואתחנן" שלי.  –אומר להם: "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואזניים לשמוע"  משה אל בני ישראל ו
ב לאורך ארבעים שנה!  ושובעבורכם, שוב  זאת  אני עשיתי  , בעוד שי בעד  ןהתחנלו  התפלללא עלה על דעתכם במשך כארבעים יום ל

 ברגע האחרון, יתעשת העם ויתפלל בעד משה?  שם, האם 
למות. מסכת תענית פרק ד משנה ח: "אמר רבן    לּוט"ו אב החג שלעולם יחול בסמוך לפרשת ואתחנן וקשור לדור המדבר שבו כָ   19

 שנזכה לימים טובים.  שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים ...".

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%94-2

