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 דברים פרק ג

)כד( ֲאֹדָני ה' ַאָתה  )כג( ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר:
ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ָגְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאֶשר ִמי 

  ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה ְכַמֲעֶשיָך ְוִכְגבּוֹרֶתָך:ֵאל 
)כה( ֶאְעְבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן 

)כו( ַוִיְתַעֵבר ה' ִבי ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ָשַמע  ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶזה ְוַהְּלָבֹנן:
 ֵאַלי ַרב ָלְך ַאל תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד ַבָדָבר ַהֶזה:ֵאָלי ַויֹאֶמר ה' 

)כז( ֲעֵלה רֹאש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה 
)כח( ְוַצו ֶאת  ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך ִכי לֹא ַתֲעֹבר ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה:

ַע ְוַחְזֵקהּו ְוַאְמצֵ  הּו ִכי הּוא ַיֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם ַהֶזה ְוהּוא ְיהֹושֻׁ
 )כט( ַוֵנֶשב ַבָגְיא מּול  ַיְנִחיל אֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִתְרֶאה:

 ֵבית ְפעֹור: 

 רש"י 
אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם. אף  - ואתחנן)כג( 

על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין 
מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם. לפי שאמר לו 

)שמות לג יט( וחנותי את אשר אחון, אמר לו בלשון ואתחנן. 
דבר אחר זה אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה, כדאיתא 

חר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי לא - בעת ההיא בספרי:
זה אחד משלש מקומות שאמר  - לאמר שמא הותר הנדר:

משה לפני המקום איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה 
אתה החלות  רחום בדין: - ה' אלהים)כד(  שאלתי אם לאו:

פתח להיות עומד ומתפלל, אף על פי  - להראות את עבדך
אמרת לי )שמות לב י( שנגזרה גזירה. אמר לו ממך למדתי, ש

 ועתה הניחה לי, וכי תופס הייתי בך, אלא לפתוח פתח, שבי 
זו מדת טובך וכן הוא אומר )במדבר יד יז( ועתה יגדל  - את גדלך תלוי להתפלל עליהם, כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיו:

אשר  רחמים את מדת הדין החזקה:שאתה כובש ב - החזקה זו ימינך, שהיא פשוטה לכל באי עולם: - ואת ידך נא כח ה':
אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצין וסנקתדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מדותיו,  - מי אל וגו'

אתה אין מי ימחה בידך אם תמחול לי נתבטל גזירתך. ולפי פשוטו אתה החלות להראות את עבדך מלחמת סיחון ועוג, 
אין נא אלא לשון  - אעברה נא)כה(  ( ראה החלותי תת לפניך, הראני מלחמת שלושים ואחד מלכים:כדכתיב )דברים ב לא

בשבילכם, אתם  - למענכם נתמלא חמה: - ויתעבר ה')כו(  זה בית המקדש: - והלבנון זו ירושלים: - ההר הטוב הזה בקשה:
שלא יאמרו הרב כמה קשה  - רב לך משה בעבורם:גרמתם לי. וכן הוא אומר )תהלים קו לב( ויקציפו על מי מריבה וירע ל

בקשת ממני  - וראה בעיניך)כז(  והתלמיד כמה סרבן ומפציר. דבר אחר רב לך הרבה מזה שמור לך, רב טוב הצפון לך:
וצו את )כח(  )פסוק כה( ואראה את הארץ הטובה, אני מראה לך את כולה שנאמר )דברים לד, א( ויראהו ה' את כל הארץ:

בדבריך, שלא ירך לבו לומר כשם שנענש רבי עליהם כך  - וחזקהו ואמצהו על הטרחות ועל המשאות ועל הריבות: - יהושע
אם יעבור לפניהם ינחלו, ואם לאו לא ינחלו. וכן  - כי הוא יעבור סופי ליענש עליהם, מבטיחו אני כי הוא יעבור והוא ינחיל:

ע ז ה( ויכו מהם אנשי העי וגו' )שם ז, י(, וכיון שנפל על פניו אמר לו קום אתה מוצא כששלח מן העם אל העי והוא ישב )יהוש
לך. קם לך כתיב, אתה הוא העומד במקומך ומשלח את בני למלחמה, למה זה אתה נופל על פניך, לא כך אמרתי למשה רבך 

ואף על פי כן )דברים ד, א( ועתה ונצמדתם לעבודה זרה  - ונשב בגיא וגו')כט(  אם הוא עובר עוברין, ואם לאו אין עוברין:
 ישראל שמע אל החקים והכל מחול לך ואני לא זכיתי לימחל לי:

 
 [ה"שנה תרל]פרשת ואתחנן לשפת אמת 

תפלת מרע"ה לכנוס לארץ ולא נענה. נראה שהיא להעלות כל תפלות בנ"י אשר א"י לעלות. כל אותן התפילות הפסולות יש 
והכל במדה לאשר מרע"ה מסר נפשו בעבור בנ"י וגם מה שביקש לעלות לא"י הי' ג"כ רק להם תיקון ועלי' ע"י תפלה זו. 

לטובת ישראל. כי ידע שאם לא יכניסם הוא. ישחיתו אח"כ דרכם. כמ"ש הן בעודני חי כו'. לכן הועיל תפלתו זאת לבנ"י אף 
 שלא נעשה בקשתו לא הי' לבטלה ח"ו התפלה:

 
 [מ"שנה תר]פרשת ואתחנן לשפת אמת 

במדרש עשרה לשונות של תפלה כו' ומכולם לא נתפלל משה רק בתחנונים. וברש"י אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות 
במעש"ט כו'. הענין הוא כי ענין א"י היא בחי' תפלה כמ"ש מענין דוד המע"ה דלית לי' מגרמי' כלום. ולכן א"י במתנה נתנה 

אשר אני נותן. ה"א נותן לך כו'. ולכן לא נכנס מרע"ה לשם כי מעלתו הקדוש ברוך הוא לבנ"י בהבטחת אבות. כמ"ש כ"פ 
גדלה ולא הי' נצרך לבחי' מתנה. אכן הצדיקים באמת חפצים יותר שיצטרכו לקבל מתנת הבורא ית' משירויחו ע"י 

. כן בנ"י מעשיהם. כמו שהקב"ה בטובתו חפץ שיזכו בנ"י במעשיהם כמ"ש דמאן דאכיל דלאו דילי' בהית לאיסתכולי כו'
חפצים לזכות רק במתנת חנם להיות להם הכנעה יתירה לפניו ית'. וזה השבח הגדול שהכניס עצמו מרע"ה לבחי' התפלה 

בתחנונים. אכן הקדוש ברוך הוא לא חפץ שירד מרע"ה ממדרגתו העליונה וא"ל רב לך כו' שהוא במדרגה יתירה מזה. אכן 
הכנה לביאת הארץ ונאמר ושא עיניך כו' והוא ינחיל כו' הארץ אשר תראה  פעל מרע"ה ולימד סדר תפלה לבנ"י והי' זה

כלומר שכפי הכנה שלו בראיתו כן ינחיל אותם יהושע. ובאמת כל חפצו של מרע"ה להכניס בנ"י לא"י כי ידע שע"י שיכנוס 
 עמהם לא יבואו לידי חטא והשי"ת נתן לו כח לתקן הכנה בראי' שלו כנ"ל:
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