
 

 הקשר בין תפילת משה לתפילת חנה

איתא במדרש הלכה אדם מישראל  ואתחנן אל ה' וגו' )ג כג(
שהיה עומד ומתפלל מהו להתפלל בקול גדול, כך שנו חכמים 
היה עומד ומתפלל יכול ישמע קולו, כבר פרשה חנה והנה היא 

 ה צריך תלמוד.מדברת על לבה ע"כ, והמדרש הלז
ונראה שהנה בשו"ת עצי חיים )או"ח סי' ז'( הקשה כיצד אפשר 
להוכיח מחנה שאין להגביה קולו כשמתפלל, דילמא מה שחנה 

בו -לא הגביהה קולה הוא משום שקול באשה ערוה כדברי הכל
)סי' מה(, ובאליה רבה )סי' עה( הביא מספר באר שבע דאף בקול 

רה וזמרה, וא"כ מה הראיה מחנה דיבור בעלמא אסור ולא רק שי
שאין להתפלל בקול. ותי' ע"פ הגור אריה )בפר' וירא ע"ד רש"י 
עה"ת איה שרה אשתך( שכתב שהיכא שאין האשה מתכוונת 
להשמעת קול לא אמרי' קול באשה ערוה, ולפי"ז שפיר להוכיח 
מחנה שהרי לא נתכונה להשמיע קול אלא להתפלל, ממילא לא 

ה ערוה ושפיר להוכיח שהטעם משום שאין שייך בזה קול באש
 להתפלל בקול.

ברם כל זה ניחא רק אי אזלינן בתר כונה, אבל אי אזלי' בתר 
מעשה אזי לא אכפת לן האם כונתה להשמעת קול או לא, 

 ולעולם נימא קול באשה ערוה ותו ליכא להוכיח מחנה.
והנה איתא בגמ' סוטה )י ג( אמר לו הקב"ה למשה כלום אתה 

ש להיכנס לארץ אלא כדי לקבל פרס על מצות התלויות מבק
בארץ, מעלה אני עליך כאילו קיימתם, ברם משה רבינו לא די 
היה לו בכך והוא רצה להיכנס לא"י כדי לקיימם, וטעמו משום 
דסבר דלא אזלי' בתר כונה אלא בתר מעשה ותו לא יועיל מה 

 שיעלה הקב"ה שכאילו קיימם.
המדרש, שאחר שהוכח שמשה אזיל בתר ולפי"ז אתי שפיר דברי 

מעשה ולא בתר כוונה תו אין להוכיח מחנה שאסור להתפלל 
בקול רם, דדילמא מה שחנה התפללה בשקט הוא משום שקול 
באשה ערוה, ואין לומר שהיכא שלא נתכונה אי"ז קול באשה 

 שהרי ממשה מוכח דאזיל בתר מעשה ולא בתר כוונה.
 תשבץ )אות ו'(מדרש ילמדנו עם ביאור כתנת 

מה הוכיח הקב"ה למשה מכך שדבורה שפטה את 
 ישראל

איתא במדרש בעת  ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור )ג כג(
ההיא, בשעה שהתחנן משה לקב"ה הראה לו ודבורה אשת 

 לפידות היא שפטה את ישראל. וצריך ביאור בכונת המדרש.
עבור ונראה דהנה איתא עוד במדרש דאמר משה לקב"ה הנח לי ל

ואני לא אשפוט את ישראל אלא יקיים מצוות התלויות בארץ, 
אמר לו הקב"ה מעלין בקודש ואין מורידין, אמר לו משה עשה 
אותי סומא וסומא פסול למלוכה, אמר לו הקב"ה שמא יקבלו 

 אותך, ותמוה מה הכונה בכך.
ונראה ע"פ מאי דאיתא בגמ' שבועות )כט:( דאשה פסולה 

 את  שפטה והיא  בדבורה  ' )שם( דהא כתיב למלוכה, והקשו תוס
ישראל הרי שכשרה אשה למלוכה, ותי' תוס' דשאני דבורה 
שישראל קיבלוה, הרי מוכח מדבורה דאף מי שפסול למלוכה 

 אם קיבלוהו ישראל עליהם כשר.
 

ב"ה ובקש ולפי"ז שפיר פי' המדרש, דבשעה שהתחנן משה לק
ממנו שיעשה אותו סומא שלא יוכל לשפוט את ישראל אלא רק 
לקיים מצות התלויות בארץ, הראהו הקב"ה את דבורה שאע"פ 
שהיתה פטורה למלוכה שפטה את ישראל מכיון שקיבלוה 
עליהם, וא"כ אף אותך משה יקבלו ישראל למלוך אפי' אם תהיה 

 סומא ולכן איני יכול להכניסך לא"י.
 התורת מש

מדוע מאחר שנשאל משה על נדרו בעבר רצה 
 להיכנס לארץ ישראל

ובספרי איתא על  אתה החילות להראות את עבדך וגו' )ג כד(
פסוק זה בזה"ל, אתה התרת לי נדרי בשעה שאמרת לי הוצא את 
בני ישראל ממצרים אמרתי לפניך איני יכול שכבר נשבעתי 

. והיינו שמשום ליתרו שאיני זז מאצלו, שנאמר ויואל משה ע"כ
שהקב"ה התיר את נדרו של משה שלא יזוז מיתרו רצה משה 
שאף יתיר מה שאמר שלא יכנס לא"י, ויש לתמוה מה רצה משה 
בכך ומה שייכות יש בכך למה שאמר הקב"ה למשה שלא יכנס 

 לא"י.
ו( שביקש משה  –ונראה ליישב ע"פ מאי דאיתא בתנחומא )כאן 

רם חשש הקב"ה שאחר שיכנס להיות בא"י לכה"פ זמן קצר, ב
משה לא"י ישבע שלא יצא ממנה, וכמעשה דאיתא בגמ' כתובות 
)עז:( שריב"ל ביקש ממלאך המוות ליכנס לראות את גן עדן, 
ואחר שהכניסו מלאך המוות נשבע ריב"ל שלא יצא, ואמר 
הקב"ה שיבדקו ואם ריב"ל היה זהיר כל חייו בשבועות ונדרים 

תו ועל נדרו אזי גם כאן לא יתירו לו שלעולם לא נשאל על שבוע
שבועתו וישאר בגן עדן, אך אם נשאל בעברו על שבועתו ונדרו 
אזי גם כאן יתירו לו את נדרו, ואחר שבדקו ומצאו שנזהר בנדרים 

 ושבועות נשאר ריב"ל חי בגן עדן.
ועפי"ז י"ל שחשש הקב"ה שמשה רבינו יכנס לזמן קצר לארץ 

ולא יוכל להפר את שבועתו וישאר ישראל וישבע שאינו יוצא, 
שם משה רבינו לנצח, לכך הקדים משה בתפילתו ואמר לקב"ה 
שאל לו לחשוש מכך מפני שגם אם ישבע שאינו יוצא יוכל להפר 
שבועתו, שהרי כבר נשאל בעבר על נדרו שנדר שלא יזוז מיתרו, 

 ומבוארים היטב דברי הספרי.
 חנוכת התורה החדש

"י משום שנתחייב גלות הטעם שלא נכנס משה לא
 על הריגת המצרי

אתה החילות להראות את עבדך כו' אעברה נא ואראה את 
איתא בחז"ל והובא בספר דרש  כה(-הארץ הטובה וגו' )ג כד

שמואל אתה החילות להראות את עבדך את גודלך זה אהרון 
 הכהן. ויש להבין את שייכות הדברים.

בני סדר מסעי משה, ונראה בזה ובהקדם שהנה כתב בילקוט ראו
 אותיות הרג המצרי והיה חטא בידו ונתחייב גלות לנוס שמה
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משה עכ"ל. הרי מדבריו שנתחייב משה גלות, והנה במי שחייב 
ן גדול, ואיתא ברמב"ם גלות קיי"ל שאינו יוצא עד מות הכה

)פ"ז מהל' רוצח( שכהן גדול שרצח ואין שם כהן גדול אחר, 
 אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם.

ועפי"ז נבוא להבין מאמר חז"ל שהובא בספר שתי ידות, 
אתמול הרגת את המצרי ועתה רוצה אתה להיכנס לארץ 
ישראל, ואינו מובן השייכות, ברם להנ"ל מבואר שפיר שמשה 

 היה גולה בבמדבר בעבור שהרג את המצרי.רבינו 
והנה מבואר בגמ' זבחים )קב( שמשה היה כהן גדול לפני 
אהרון, וכשמשה היה כהן גודל אהרון היה לוי, נמצא שכשהרג 
משה את המצרי היה הוא כה"ג לבדו ולא היה כה"ג אחר, נמצא 
שגלות שגלה במדבר היה צריך להישאר שם לעולם, וזהו 

מול הרגת המצרי ועתה רוצה אתה להיכנס שאמר המדרש את
לא"י, שהרי נתחייבת גלות לעולם ואינך יכול לצאת מהגלות 

 במדבר ולהיכנס לא"י.
ועתה נבוא להבין קרא דידן "ואתחנן אל ה' בעת ההיא" ופרש"י 
בעת ההיא לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג, והיינו שאמר משה 

ה כשנכנסתי לסיחון ועוג שארצם הרי היא כא"י במקצת, לקב"
כמבואר במשניות ביכורים )פ"א מ"י( שהמביא ביכורים מעבר 
הירדן אינו קורא, וע"י שהיא מקצת א"י הרי שיצאתי מהמדבר, 
וחשבתי שכבר יצאתי מהגלות ע"י מות אהרון שהיה כהן גדול 

 וממילא יכול אני להיכנס לארץ ישראל.
שה "אתה החילות להראות את עבדך את גדלך" וזהו שאמר מ

זה אהרון שהיה כהן גדול ומת, "ואת ידך החזקה אשר עשית 
לסיחון ועוג" דהיינו שאמר משה לקב"ה אתה גרמת שאצא 
מהמדבר לסיחון ועוג ואף אהרון שהיה כה"ג מת, נמצא 
שיצאתי מהגלות ע"י מות אהרון שאחר מות אהרון צוית אותי 

עוג וממילא חשבתי שיצאתי מהגלות, ממילא להיכנס לסיחון ו
 רצוני להיכנס לארץ ישראל.

ולזה ממשיך קרא "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע לקולי", 
שאמר משה לישראל מעיקרא לא היה לי להתחייב בגלות זאת 
בכך שהרגתי את המצרי שהרי נמלכתי בבי"ד, וכמו שאמרו 

גלות ומעוד חז"ל שנמלך עם המלאכים, ממילא איני צריך ל
כמה טעמים איני צריך לגלות לערי מקלט, אלא שלא רצה 

 הקב"ה שאכנס לא"י בשבילכם.
וזהו שאמר הקב"ה למשה "ויאמר ה' אלי רב לך", דהיינו 
שאמר לי אתה כה"ג וכה"ג שהרג ואין שם כה"ג אחר גולה 
לעולם, ממילא תישאר לעולם בחו"ל שזה עיר מקלטך ולא 

 תוסף דבר אלי". תכנס לא"י, וממילא "אל
ועיקרן של דברים שמדינא לא היה חייב גלות כלל כמתבאר, 
אלא שבשביל ישראל חייבו הקב"ה גלות כמתבאר, דהיינו 
לזכות את ישראל ודור המדבר בהיותו קבור בחו"ל כי ממנו 

 תוצאות חיים.
 ראש דוד להחיד"א )סוף פר' ואתחנן
 ד"ה ויתכן(

 ישראל לא"י דין כפיה על המצות רק אחר שהגיעו

ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ )ד 
הנה מילת לעשותכם משמעה שתעשו בעל כורחכם, שהרי  יד(

היה לתורה לומר לעשות אותם בארץ ומאי לעשותכם, משמע 
לשון לעשות בעל כורחכם, והכי קיי"ל בגמ' כתובות )פו.( שמי 

ו עושה, שאומרים לו לעשות סוכה ואינו עושה, לולב ואינ
 כופין אותו עד שתצא נפשו.

ברם י"ל שדין זה שכופין אותו החל לנהוג רק אחר שהגיעו עם 
 ישראל לארץ ישראל, שהרי אמרי' בגמ' שבת )פח.( שיש
לישראל מודעא רבה לאוריתא שיכולים לומר אנוסים היינו 

 לשמור חייבים  ואיננו  כגיגית,   הר מכיון שכפה עלינו הקב"ה 
רה והמצוות, אלא שכבר ידועים דברי הרשב"א ולקיים התו

)הובאו בעין יעקב( שהקב"ה נתן לישראל את א"י רק משום 
 לא התורה   את ישראל  יקבלו   לא שקיבלו את התורה, אך אם 

יקבלו אף את ארץ ישראל, ומאחר שכך חשיב תליוהו וזבין, 
דהיינו שאומנם קבלת התורה היתה באונס אך קיבלו ע"כ שכר 

 ה הדין שזביני זבינא ובטלה טענת ישראל.ובז
ומעתה י"ל שקודם שהגיעו לא"י הרי שקיימת טענת ישראל 
שאנוסים הם שאין את התשובה שקיבלתם את א"י שעדיין 
לא נכנסו עליה, נמצא שקודם שנכנסו לא שייך לכפות על 

 ישראל את קיום המצוות.
וקא ולפי"ז נראה מדוקדק הפסוק היטב, שכתיב "לעשותכם" ד

דהיינו בכפיה כהגמ' גבי סוכה ולולב, ותיכף לכך ממשיך קרא 
"אותם בארץ", ר"ל דוקא בא"י, דהיינו אחר שהגיעו לא"י 

 שנתבטלה המודעה שייך דין זה של כפיה.
 משך חכמה

ההבדל בין לוחות ראשונות לאחרונות לגבי עבירה 
 גוררת עבירה

לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך עד 
ישנם כמה  יח(-קר ולא תחמוד כו' ולא תתאוה וגו' )ה יזש

הבדלים בין דברות ראשונות לדברות שניות, אחד מההבדלים 
הוא שבדברות ראשונות נאמר "לא תרצח לא תנאף לא תגנוב" 
)שמות כ יג( בלא וי"ו החיבור בין דיברה לדיברה, ואילו 

ו' עם בדברות אחרונות נאמר לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב וג
 וי"ו החיבור בין דיברה לדיברה, ויש להבין טעמו של דבר.

והנראה לפרש בזה ותחילה יש להקדים מאי דדרשו חז"ל 
בשמות רבה )מא ט( "חרות על הלוחות", אל תקרי חרות אלא 
חירות ממלאך המוות דהיינו מהיצה"ר, דהיינו שכשקיבלו 

א לוחות ראשונות קיבלו חירות מהיצה"ר, וקשה דהא אית
בגמ' שבת )פח:( בשעה שעלה משה לקבל את התורה אמרו 
מלאכי השרת תנה הודך על השמים, אמר הקב"ה למשה 
שיחזיר להם תשובה, אמר להם משה בדברות כתוב לא תגנוב 
לא תרצח לא תנאף ואתם כלום יצה"ר יש ביניכם, כלום קנאה 
ושנאה יש בכם כו' עיי"ש, הרי שלא ניתנה התורה למלאכים 

שאין להם יצה"ר, וא"כ כיצד אם היו ישראל מקבלים משום 
לוחות ראשונות היה להם חירות מהיצה"ר, הרי אם אכן כך 

 אינם שונים מהמלאכים.
ברם ביאור הענין נראה ע"פ דברי המשנה במס' אבות )פ"ד 
מ"ב( עבירה גוררת עבירה, שאם אדם חוטא היצה"ר קשור בו 

עיי"ש, וענין זה של  ככלב ולא מניחו להפסיק מלעבור עבירות
עבירה גוררת עבירה היה נמנע מהם אם היו מקבלים לוחות 
ראשונות, והיינו שהחירות מהיצה"ר נאמרה על כך שאם 
יכשלו בעבירות אין היצה"ר נקשר בהם והיו נצולים מענין 

 העבירה גוררת עבירה.
נמצא שההפרש בין לוחות ראשונות לשניות הוא שהלוחות 

מיצה"ר, שלא ידבק  סיני נאמר בהם חירותראשונות שניתנו ב
בישראל היצה"ר ככלב ולא שייך בהם עבירה גוררת עבירה, 
משא"כ בלוחות שניות שלא נאמר בהם חירות מיצה"ר הרי 

 שבזה יש את הענין של עבירה גוררת עבירה.
מעתה נעמוד היטב על טיבם של השינויים, שבלוחות 

רה משום שכל דיברה ראשונות לא נאמר וי"ו בין דיברה לדיב
היא ל"ת בפני עצמה לא תרצח לא תנאף לא תגנוב וכו', 
משא"כ בלוחות שניות נאמר וי"ו החיבור דהיינו שכל הדיברות 
שייכות זב"ז משום שעבירה גוררת עבירה, שאם יכשל אדם 
בלא תרצח הרי שהיצה"ר נקשר בו ככלב ואז יכשל הוא בלא 

יבורות ראשונות מי תנאף ובלא תגנוב וכדו', דהיינו שבד
 שנכשל באחד מהלאוין אי"ז סיבה שיכשל בלאו נוסף לכן
נאמר כל דיבור בפנ"ע בלא וי"ו החיבור, אך בדיברות שניות מי 
שנכשל בלאו אחד בקל יכשל בשאר הלאוין שהרי עבירה 
גוררת עבירה, ולכך בהם נאמרה האזהרה בוי"ו החיבור 

 שהרוצח יכול לבא לניאוף וגניבה וכו'.
 איר עיני חכמים תליתאהמ

 )סוף פר' יתרו(
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