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ביאורים
עסוקים אנו בביאור תפילתו של משה רֵבנו, בבקשתו לה' לזכות ולהיכנס לארץ ישראל. אנו 
רבנו  משה  מיתתו.  על  גֵזרה  זו  לארץ  להיכנס  רֵבנו  ממשה  שמונע  העיקרי  שהדבר  מבינים 
 ביקש לבטל גזירה זו, בין אם זו מיתה שנגזרה עליו מפני חטא מי מריבה, בין אם זה בעקבות 
גילו – מאה ועשרים שנה ובין אם זה כחלק מהמערכה האלוהית בניהול העולם כולו. כיוון 
שכך, פונה משה רֵבנו לקב"ה בתארים המאדירים את שמו ואת יכולתו הבלתי מוגבלת, על פי 

כל אחת מן האפשרויות.

'גדלך' – התואר גדול הוא תמיד ביחס למשהו קטן ממנו. לכן פנייתו של משה לקב"ה בתואר 
ייתכן  לא  יותר,  גדול  שהקב"ה  כיוון  למשה.  ביחס  הקב"ה  של  גודלו  את  לבטא  באה  'גדול' 
ולבטל את העונש עליו.  יכולת לחזור בתשובה  לו  גדול עד כדי כך שאין  שחטאו של משה 
שהרי חטא מבטא התרחקות מה' והתשובה מבטאת התקרבות לה' – התשובה והחטא הם 
הופכיים. אם קיים חטא שאין עליו תשובה, מתברר שכוחו של החטא גובר על כוחו של הקב"ה 

כביכול, ודבר כזה לא ייתכן.

'ידך החזקה' – היד החזקה בתורה היא יד ימין, והיד הכהה היא יד שמאל. יד ימין היא היד 
בתואר  לקב"ה  פונה  משה  דברים.  ומשנים  מקימים  פועלים,  אנו  ִאתה  לעולם.  המושטת 
המבטא את פעולתו והשפעתו על העולם בכל המישורים. ידו של הקב"ה תקיפה לשנות את 

מערכות התנהלות הטבע או לפעול בעולם כרצונו.

'אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך' – כאן לכאורה מתאר משה רֵבנו 
את הקב"ה באופן תמוה. וכי מעמיד משה רֵבנו את הקב"ה אל מול אלוהים אחרים? 

יש  בריאת  'יש מאין'.  בריאת   – במישור האלוהי  ה'  היא לשבח את  אלא שכוונתו של משה 
מאין זה מושג המיוחס לתיאור אלוהי, ולכך מתכוון משה כאשר הוא מרומם את הקב"ה מעל 
אלוהים אחרים שאין בהם מאום. מתוך שבח זה פונה משה ומבקש מהקב"ה שיברא בו עוד 

שנות חיים, מעבר לקצבה המיועדת לו בדרך הרגילה. 

למדנו מתוך פירושו של רבי יוסף אלבו כיצד להתייחס לתארים של ה' המופיעים בתורה. לכל 
תואר יש תפקיד בהדגשת פעולת ה' בעולם באותו עניין, ואין בכך מן ההגשמה כלל ועיקר.

הרחבות
התפילה כפנייה וכהתקרבות	 

ְוָכל ָּכְך ָהְיָתה ְּגֵזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַקֶּיֶמת. משה רבנו התפלל להכנס לארץ ישראל, ועל אף רצונו 
העז תפילתו לא התקבלה מכיוון שהיה כבר גזר דין עם שבועה. ישנה מחלוקת מהו העיקר 
יום, או שהמצוה היא להאמין  לפנות אל ה' בכל  במצוות התפילה, האם פירושה שנצטווינו 

בכוח התפילה ולהתקרב בפועל אל ה'.

עשה  מצות  המצוות,  ]ספר  תפלה"  זו  ולעבדו  ספרי  ולשון  בתפלה  "מצוה  כותב:  הרמב"ם 
ה[. והוסיף וכתב: "זמני התפלה אינם מן התורה אבל חובת התפלה עצמה היא מן התורה" 
]מצות עשה י[. עצם מצוות התפילה לדעת הרמב"ם היא מן התורה, וכל הפרטים שלה הם 
מתקנות חכמים. לפי דבריו אנו מצווים לפנות אל ה' בתפילה כל יום, ומבאר המהר"ל שפנייה 

זו מדגישה את היות ה' השליט בעולם ושאנו נתיניו ]נתיב העבודה ב[.

הרמב"ן אין מצוה מן התורה דווקא להתפלל אלא העיקר הוא לעבוד את ה' בכוונה  לדעת 
כמו שנאמר "בכל לבבך", וכמו כן יש מצוה להאמין בכוחה של תפילה. באופן זה ה' ישמע 
להתקרב אליו: "כל ענין התפלה אינו חובה כלל אבל הוא ממדות  את בקשותינו ואנו נזכה 
חסד הבורא יתברך עלינו, ששומע ועונה בכל קראינו אליו. ועיקר הכתוב ולעבדו בכל לבבכם 
מצות עשה שתהיה כל עבודתינו לאל יתברך בכל לבבנו כלומר בכוונה רצויה שלימה לשמו 
גם הרמב"ן מודה שיש מצוה  צרה  י[, אמנם, בעת  ]השגת הרמב"ן, עשה  רע"  ובאין הרהור 

מהתורה להתפלל ]שם[. 

לרפואת חיים בן זוהרה הי”ו

ן  ּכֵ ד ָהעֶֹנׁש ַעל ַהֵחְטא, ִאם  ְגֶזֶרת ָעַלי ִאם ִהיא ִמּצַ ַהּנִ יָתה  ל עֹוָלם ַהּמִ ְוָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ׂשֹוא" ]בראשית ד,  דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ָאַמר ַקִין: "ּגָ מֹו ׁשֶ ֵחל, ּכְ ר ִליּמָ ִאי ֶאְפׁשָ דֹול� ׁשֶ ְך ּגָ ל ּכָ ֲעוֹוִני ּכָ
ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ רּוְך הּוא, ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ יג[, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָאַמר ַקִין ִלְפֵני ַהּקָ
ִין  ּקַ ׁשֶ ְבֵריֶהם  ּדִ ּוֵבאּור  ר ִלְסּבֹל ]בראשית רבה כב, יא[,  ַוֲעוֹוִני ִאי ֶאְפׁשָ ָוָאֶרץ  ַמִים  סֹוֵבל ׁשָ
ן ִיְהֶיה ּכִֹחי ַלֲחטֹא יֹוֵתר  ֵחל, ִאם ּכֵ ר ִליּמָ ִאי ֶאְפׁשָ דֹול ׁשֶ ְך ּגָ ל ּכָ ֲעוֹוִני הּוא ּכָ ָאַמר ַלה' ַאַחר ׁשֶ
ַתְכִלית,  י  ְלִבְלּתִ דֹול  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּכַֹח  י  ּכִ ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוֶזה  ִלְמחֹל,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִמּכַֹח  דֹול  ּגָ
"ֶאת  ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ה  מֹׁשֶ ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ַעְצָמם  ּבְ ְוֵאּלּו  ׂשֹוא,  ִמּנְ ֲעֹוִני  דֹול  ּגָ ָאְמרֹו:  ּבְ ַמּה  ּתָ ׁשֶ ְוֶזהּו 
ְהֶיה  ּיִ ר ׁשֶ ְכִלית�, ְוִאי ֶאְפׁשָ ַעל ּתַ י ּבַ ְלּתִ ְדְלָך ּבִ ּגָ לֹוַמר ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ְדְלָך" וגו' ]דברים ג, כד[, ּכְ ּגָ
ָיְדָך  "ְוֶאת  עֹוד:  ְוָאַמר  ְלָמֳחלֹו,  ְכִלית  ּתַ ַעל  ּבַ י  ְלּתִ ַהּבִ ְדְלָך  ּגָ יק  ַיְסּפִ ּלֹא  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲעוֹוִני 
ים ְוִנְפָלאֹות  ָבר ִהְרִאיַתִני ִנּסִ ֲעֶרֶכת� ּכְ ד הֹוָרַאת ַהּמַ יָתה ִמּצַ ִאם ָהְיָתה ַהּמִ ַהֲחָזָקה", ִלְרמֹז ׁשֶ
ִלְרמֹז  וגו',  ֵאל"  ִמי  ר  "ֲאׁשֶ עֹוד:  ְוָאַמר  חֹו,  ְלַנּצְ ֲעֶרֶכת  ַהּמַ ַעל  יָפה  ְוַתּקִ ֲחָזָקה  ְדָך  ּיָ ׁשֶ מֹורֹות 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ יִקים, ּכְ ּדִ ִהיא ִמיַתת ַהּצַ מֹו ׁשֶ יָתה ִהיא ִטְבִעית ּכְ ִאם ַהּמִ ׁשֶ
לֹוַמר  ּכְ יִקים וכו' ]ראש השנה יא, א[,  ַצּדִ ל  ׁשֶ נֹוֵתיֶהן  ׁשְ ְוסֹוֵפר  ב  יֹוׁשֵ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ֲאָבל  ְקֶרה,  ַהּמִ ַצד  ַעל  ְולֹא  ָהעֶֹנׁש  ַצד  ַעל  לֹא  רּו  ִיְתַקּצְ ּלֹא  ׁשֶ נֹוֵתיֶהן  ׁשְ הּוא סֹוֵפר  ׁשֶ
ת  ִחּלַ ֶהם ִמּתְ ּבָ י ׁשֶ ְרׁשִ ָ חּות ַהּשׁ ם ְוַהּלַ ַבת ִמְזּגָ ִפי ִטְבָעם ְוַהְרּכָ ִנים ָהְראּוִיים ָלֶהם ִלְחיֹות ּכְ ָ ַהּשׁ
ָרה ֵמָאה  ׂשָ י  ַחּיֵ ְהיּו  "ַוּיִ ָאַמר:  ׁשֶ ַאַחר  ָרה",  ׂשָ י  ַחּיֵ ֵני  "ׁשְ ָרה:  ׂשָ ּבְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזה  ְיִציָרָתם, 
ָחְיָתה  ִנים ָהֵהם ׁשֶ ַהקכ"ז ׁשָ ִנים" ]בראשית מג, א[, ְלהֹורֹות ׁשֶ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ׁשָ
רּו  ת ְיִציָרָתּה, ְולֹא ִנְתַקּצְ ְתִחּלַ ּה ּבִ ּבָ י ׁשֶ ְרׁשִ ָ חּות ַהּשׁ ִפי ִטְבָעּה ְוַהּלַ יָה ּכְ ֵני ַחּיֶ ָהיּו ׁשְ ִנים ׁשֶ ָ ָהיּו ַהּשׁ
ָהָיה לֹו ִלְחיֹות  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ מֹו ׁשֶ י ַאְבָרָהם, ּכְ ֵני ַחּיֵ רּו ׁשְ ְתַקּצְ ּנִ מֹו ׁשֶ ָיֶמיָה ּכְ
ֵדי  ּכְ ִנים  ׁשָ ָיָמיו ָחֵמׁש  רּו  ְתַקּצְ ּנִ ׁשֶ ָנה,  ׁשָ א קע"ה  ֶאּלָ ָחָיה  ְולֹא  ִיְצָחק  ָחָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים  ׁשָ ק"פ 
י ַאְבָרָהם  ֵני ַחּיֵ ה ְיֵמי ׁשְ ו יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ְוִלְרמֹז ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ּבֹו: "ְוֵאּלֶ ּלֹא ִיְרֶאה ֶאת ֵעׂשָ ׁשֶ
ִפי ֶטַבע  יו ּכְ ֵני ַחּיָ ָהיּו ֵאּלּו ׁשְ ר ָחָיה, לֹא ׁשֶ ִנים ֲאׁשֶ ָ ר ָחי" ]בראשית כה, ז[, לֹוַמר ֵאּלּו ֵהן ַהּשׁ ֲאׁשֶ

ָרה.  י ׂשָ ֵני ַחּיֵ ָהיּו ׁשְ מֹו ׁשֶ ר ּבֹו ּכְ י ֲאׁשֶ ְרׁשִ ָ חּות ַהּשׁ ִמְזּגֹו ְוַהּלַ

ֶאְחֶיה  י ׁשֶ ַבת ִמְזּגִ כַֹח ַהְרּכָ ֵאין ּבְ ה אֹוֵמר, ִאם ִמיָתִתי זֹו ִהיא ִמיָתה ִטְבִעית ׁשֶ ן ָהָיה מֹׁשֶ ְוַעל ּכֵ
ְברֹוׁש ּוָבִריא אּוָלם�,  יֵבִני ַרֲעָנן ּכִ י ּכַֹח ַלֲהׁשִ ר ְנעּוַרי ְוָלֵתת ּבִ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ה ָיכֹול ְלַחּדֵ יֹוֵתר, ֲהֵרי ַאּתָ
ָחָדׁש  ֶטַבע  ְוָלֵתת  ִרּיֹות  ּבְ ִלְברֹא  ּיּוַכל  ׁשֶ יָך  ַמֲעׂשֶ ּכְ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ זּוָלְתָך  עֹוָלם  ּבָ ַאֵחר  ֱאלֹּהַ  ֵאין  ׁשֶ
ֵאין  ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ה, ִמי יֹאַמר ְלָך ַמה ּתַ ה ֲחָדׁשָ ִרּיָ ּבְ ִאּלּו ֲאִני  ּכְ י ִעְנָין ָחָדׁש  ּבִ ׁש  ַחּדֵ ּתְ זּוָלְתָך, ְוִאם 
ָיְדָך,  ַעל  ב  ַעּכֵ ּיְ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ׁשֶ ן  ּכֵ ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוַאַחר  ְוִכְגבּורֹוֶתיָך,  יָך  ַמֲעׂשֶ ּכְ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ִמי  עֹוָלם  ּבָ

א ְוֶאְרֶאה".  ָרה ּנָ "ֶאְעּבְ

ֵזַרת  ְך ָהְיָתה ּגְ י הּוא ַיֲעבֹר" וגו', ְוָכל ּכָ ַע ּכִ ַרְך: "ַרב ָלְך וגו', ְוַצו ֶאת ְיהֹוׁשֻ ם ִיְתּבָ ֵ יב לֹו ַהּשׁ ְוֵהׁשִ
ִלי  ָנַתן  ּלֹא  ׁשֶ ם,  ׁשָ ְבנּו  ָיׁשַ עֹור  ּפְ ית  ּבֵ מּול  ְיא  ַהּגַ ֶאל  ְענּו  ִהּגַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָעַלי  ֶמת•  ַקּיֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ּלֹא ָיכְֹלנּו ַלֲעבֹר  לֹוַמר ׁשֶ עֹור", ּכְ ית ּפְ ְיא מּול ּבֵ ּגַ ב ּבַ ׁשֶ אן: "ַוּנֵ ָאַמר ּכָ ם, ְוֶזהּו ׁשֶ ָ ְרׁשּות ַלֲעבֹר ִמּשׁ
ית  ּבֵ מּול  ְיא  ַבּגַ אֹותֹו  ְקּבֹר  "ַוּיִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ׁשָ ֵבר  ִליּקָ ָעִתיד  ָהִייִתי  ׁשֶ ְלִפי  ָוָהְלָאה  ם  ָ ִמּשׁ

עֹור" וגו' ]דברים לד, ו[.  ּפְ

ֲעוֹוִני ָּכל ָּכְך ָּגדֹול וכו' – בתמיהה. ִּבְלִּתי ַּבַעל ַּתְכִלית – אין סופי. הֹוָרַאת ַהַּמֲעֶרֶכת – הנהגה טבעית. 
אּוָלם – חזק.
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