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 בס"ד 
1482מספר , בפ"תש, ואתחנן תרשפ

 

 : על אופי מנהיגותו של משה " ָבֵעת ַהִהוא   ..."ָוֶאְתַחַנן
יהודה יונגסטר 

ֵלאֹמר" ַהִהוא  ָבֵעת  ֶאל ה'  ג:כג )  "ָוֶאְתַחַנן  .  (דב' 
ב לגלות  אפשר  זה  בפסוק  מתעמקים  ו  כאשר 

משה של  מנהיגותו  מאופי  באמצעות    ,משהו 
  "ָוֶאְתַחַנן", שאינה   לשון התחנונים  :יםי דגששנ

המועד   ציון  וכן  תפילה,  כלשון  בתורה  תדירה 
 1"ָבֵעת ַהִהוא".   –בו התחנן משה אל ה' ש

רבות   ה', משה  פנה  פעמים  אל  בבקשה 
על מנת לבקש מחילת עוון, אך עד כאן  בעיקר  

בשו נאמר  שמשה  לא  מקום  ה'.  הם  אל  תחנן 
צ )כמו  משה  ה'  אל  שמעק  כה,  :טו  'במרה, 
לה את פני ה' )לאחר חטא העגל, שם  יחועוד(,  

)כמו אחר המתאוננים,  היא(,  :לב ה'  תפלל אל 
 תחנן. לא הב, ועוד(, אך :יא 'במ

דברים  בספרי  מתפרשת  התחנונים  לשון 
)יח) במשלי  הכתוב  פי  על  "תַ :כו(  ֲחנּוִנים  כג(: 

וי אומר: הרש וה  .ַעּזֹות"ְיַדֶבר ָרׁש, ְוָעִׁשיר ַיֲעֶנה  
לתת דבר בתמורה למה    אין לו מבקש ביודעו ש

שיקבל, ומכאן שלשון תחנונים מבטאת בקשה  
משה  זה,  לפי  כאן(.  רש"י  )וראו  חינם  למתנת 

יודע   כשהוא  להתפלל  שנגזרה  שניגש  הגזרה 
היא  –עליו   במ  ;ראויה  חטאו  על  י עונש 

מריבה, ולכן בקשתו אין לה על מה שתסמוך,  
 א נותר לו אלא להתחנן.  ול

בין תפילתו של משה לביטול  ההבמה   דל 
עונשו לבין תפילותיו לביטול עונשים שהוטלו  
עונשים   היו  אלה  גם  פניו,  על  ישראל?  על 

הי לא  משה  בקשת  ומדוע  בדין,  תה  ישנגזרו 
או   צעקה?  או  תפילה  אלא  תחנונים  בקשת 

רך זו: אם בכל תפילותיו הקודמות ידע  כלך לד
זכות, כך שבקשתו הימשה לטעו תה  ין טענות 

למצוא   ידע  לא  מדוע  תחנונים,  ולא  תפילה 

 
"  ה יונגסטר, רב קהילת "שירת אהרן הרב ד"ר יהוד    *

ש  ובמכללת  גבעת  מואל, מרצה במכללת אשקלון 
 "אורות ישראל". 

את   שתהפוך  אחת  טענה  ולו  עצמו  עבור 
 בקשתו מתחינה לתפילה? 

כאשר    דומה בשאלה:  טמונה  שהתשובה 
תפלל משה על אחרים, על ישראל, על מרים  ה

"ַוִיצְ :יב  ')במ ָנא  -ַעק ֹמֶׁשה ֶאל ה' ֵלאֹמר אֵ יג:  ל 
לָ  ָנא  אהרְרָפא  ועל  )דבוּה"(  ":ט  'ן  ְתַפֵלל  ָואֶ כ: 

ר אכן  הוא  ַהִהוא"(,  ָבֵעת  ַאֲהֹרן  ְבַעד  אה  ַגם 
אך    .נה אל ה'להם זכות, ומתוך זכות זו הוא פ

אה עצמו  רלא  הוא    –קש בעד עצמו  יבכאשר  
 . למתנת חינם  יתהאלא חייב, ובקשתו הי

השני לב  יהנקודה  לתשומת  הראויה  ה 
כאמור,היא התח  ,  מועד  "ָבֵעת    –נונים  ציון 
ביוא"ַההִ  מופי.  זה  הטוי  בפרשה  קודמת,  ע 

,  הדברים, תשע פעמים. שלוש פעמים בתחילת
)ככל  של  מינוי  ה בהתייחס לתקופת   השופטים 

השאר   וכל  יתרו(,  ימי  ש  הנראה,    ל בהקשר 
 סיחון ועוג:  של מלחמות ה תקופת 

ה'  ַוֵיֵצא   ַוִיְתֵנהּו  ִלְקָראֵתנּו...  ִסיֹחן 
ַוִנלְ   ֹלֵהינּו-א   ָעָריו  ְלָפֵנינּו...  ָכל  ֶאת  ֹכד 
 . לד(-לא:ב) ִהוא ֵעת הַ בָ 

א   ה'  ֶמֶלְך -ַוִיֵתן  עֹוג  ֶאת  ַגם  ְבָיֵדנּו  ֹלֵהינּו 
ַהָבָׁשן... ַוִנְלֹכד ֶאת ָכל ָעָריו ָבֵעת ַהִהוא...  

 . (ד-ג:ג)

ָבֵעת   ְׁשֵני ַוִנַקח  ִמַיד  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַהִהוא 
הַ ַמְלֵכי   ְבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ֹמִרי   ַיְרֵדן...ָהא 

   .(ח:שם)

ַהִהוא   ָבֵעת  ָיַרְׁשנּו  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת 
ַהר   ַוֲחִצי  ַאְרֹנן  ַנַחל  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲעֹרֵער 
ְוַלָגִדי...   ָלראּוֵבִני  ָנַתִתי  ְוָעָריו  ַהִגְלָעד 

 .(שם:יב)

ָבֵעת   ֶאְתֶכם  ה'  ָוֲאַצו  ֵלאֹמר  ַהִהוא 
ָהָאֶרץ  ֹלֵהיכֶ -א   ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  ֹּזאת  הַ ם 

ְלִרְׁשָתּה ֲחלּוִצים ַתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְבֵני  
 .(שם:יח)ִיְשָרֵאל ָכל ְבֵני ָחִיל... 
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ֵלאֹמר...   ַהִהוא  ָבֵעת  ִצֵּויִתי  ְיהֹוׁשּוַע  ְוֶאת 
ַאָתה   ֲאֶׁשר  ַהַמְמָלכֹות  ְלָכל  ה'  ַיֲעֶשה  ֵכן 

   .(כאשם:) ֵבר ָׁשָמהעֹ 

יב את האירועים  התורה מבקשת להצש  תכןיי
ואם אכן כך,    .אירוע רודף אירוע  ;בסדר זמנים

השביעית   שהפעם  "ָבֵעת  שהרי  נאמר  בה 
משה  של  תחנוניו  מועד  לציון    ַהִהוא" 

היבפרשתנו שציי,  לאחר  מיד  את  ותה  וה 
הנחה זו היא הבסיס למדרש  ש  מסתבר  .יהושע

 רים רבה מהד' הדפוס, ב, ה(:הבא )דב

הבע" ב"היאת  עת?  זה  באי  עת  ,  אותו 
)דב  שנתמנה ְוֶאת  "(  :כאג'  יהושע, שנא' 

 .  "ְיהֹוׁשּוַע ִצֵּויִתי

ברוך  הקדוש  לו  שאמר  כיון  הונא:  א"ר 
אותה   ליהושע,  ארכי  הגיע  למשה  הוא 
ליכנס   רחמים  לבקש  התחיל  שעה 

 לארץ. 

שהיה  למה   לאיפרכוס  דומה?  הדבר 
והוא   המלך  על  גוזר  והיה  שלו  בארכי 

שרוצהעוש למי  פודה  היה  וחובש    ה, 
וכי שרוצה.  ונתמנה  למי  שנתחלף  ון 

התחיל לבקש מן השוער    –ר תחתיו  אח
 ליכנס, ולא היה מניח לו.  

שלו,   בארכי  שהיה  ימים  כל  משה:  כך 
שנא שרוצה,  למי  חובש    ּו ְרדיֵ וַ "   רמהיה 

ְוָכל חַ   רׁשֶ אֲ   ֵהם  '  )במ  וגו'   "ים יִ ָלֶהם 
שנאמר(:לגטז רוצה,  למי  ופודה  ְיִחי  "  :, 
וכיון  (:ולג  ')דב"  ֹמתיָ   ְוַאל  ֵבןּוְרא  .

  ר מחתיו, שנאשנתחלף ונתמנה יהושע ת 
ֶאת   ַקח"   , (:יחכז  ')במ"  ןּונ   ןבִ   עַ ֹוׁש  ְיה  ְלָך 

לארץ ליכנס  להתחנן  לו    .התחיל  אמר 
 .(דב' ג:כו) "ָלְך ַרב"הקדוש ברוך הוא:  

סבו המדרש  את  יצשכאשר    רבעל  משה  ווה 
פר)יהושע   דבריםבסוף  י ה  (,שת  הושע  פך 

הנבח ה ,  ר"ל"מנהיג  להיות  ומשה  המנהיג  "פך 
כש,  "לשעבר עד  להיות  נותר  גם  בפועל  מנהיג 

הונא:  רב  של  דבריו  נובעים  מכאן  מותו.  יום 
כניסת   של  תוצאה  היא  משה  של  תחינתו 

 יהושע לתפקידו.  

להסביר   מבקש  המדרש  של  השני  חלקו 
מציע   והוא  לכן,  קודם  התחנן משה  לא  מדוע 

שנענפירו אף  מעניין:  מריש  במי  משה    בה ש 
עצמו,  זכאי  היה  לא  ו בזכות  לארץ  להיכנס 

היה    –אילו היה נותר בתפקידו כמנהיג ישראל  
איפרכוס   כאותו  תפקידו,  מתוקף  לארץ  נכנס 
מכוח   המושל  ללשכת  להיכנס  רשאי  אשר 

אשר   האיפרכוס,  את  מתאר  המשל  תפקידו. 
והוא   המלך  על  גוזר  "היה  בתפקידו  בהיותו 

הע אילו  וכך,  משה  ושה",    , וקידפ תבנשאר  יה 
לארץ,    ,כביכול  ,גוזרה  הי להכניסו  המלך  על 

שמשעה  כשם  אך  כדבריו.  עושה  היה  והמלך 
ללשכתו  פילושנתמנה אחר תחת האיפרכוס, א

כיוון שנכנס    ;כך משה  ,שוב אינו רשאי להיכנס
במקומו מ  ,יהושע  עליו  שנגזרה    ה נעהגזרה 

,  כניסה לארץ והוא נזקק לתחנוניםאת הממנו  
   ה.ב"שאף אותם דחה הק

רבההופך    המדרש סיבה  ה  את  במידה 
של  הו שמינויו  סבורים  היינו  אם  מסובב: 

ש הגזרה  של  תוצאה  הוא  לא  משה  יהושע 
הגזרה  כנס  יי היפוך:  מציע  המדרש  לארץ, 
החלתה  יכנס  ילא  משה  ש ולפחות  לארץ, 

כמנהיג   יהושע  מינוי  של  תוצאה  היא  בפועל, 
 במקומו.  

הפותח    נמצא בפסוק  פרשתנו  שיש  את 
אופקודנ  שתי את  המדגישות  מנהיגותו  ות  י 

 כמי שכל ישותו היא טובת העם:   ,של משה

לשונות   .א לבין  כאן  לשון התחינה  בין  הניגוד 
ניצב   שכאשר  מלמד,  כאן  שעד  התפילה 

העם   מכוח  בתפילה  ה'  לפני  הוא    –משה 
ניצב בעוז, תוך שהוא רואה את עמו כזכאי,  

בדין ותובע  צועק  או  מתפלל  ולא    והוא 
טי הוא  דו לפני ה' כאדם פרמבע  אך  .מתחנן

אינו   והוא  חייב,  עצמו  הרואה  כרש  עומד 
מתחנן,   אלא  צועק  או  מבקש  ומתפלל 

 חינם.    נתמת

לו, י .ב שקדם  לאירוע  התחינה  מועד  יחוס 
במקום   להנהגה  וכניסתו  יהושע  על  הציווי 
נתונים   מעייניו  שכל  שמנהיג  מלמד  משה, 

בזכות העם  זוכה להתגבר  לעמו ולא לעצמו  
 ין.רה שנגזרה עליו בדגזל ע גם
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