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''וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל 
  ישראל''

ליכה זו שלא ה טיבה של המכבר עמדו המפרשים 
מצינו דוגמתה בכל התורה כולה. בכל הדיברות 
והציווים של משה רבינו עד עכשיו לא נאמר בהם 

  ''וילך''?
  

ר, על פי מה דאיתא בתענית ז' שמפסוק לומויש 
שיש משמע  –מים'' [הביאו] ''לקראת צמא התיו 

להוליך את המים אל הצמא, ומצד שני כתוב פסוק 
הרי שעל הצמא  אחר ''הוי כל צמא לכו למים''

לכת אל המים, ואין מביאים אותם אליו. והנה ל
הם משל לתורה כמו שאמרו  בפסוקים אלה''מים'' 

חז''ל ''אין מים אלא תורה'', נמצא שפסוק א' אומר 
שיש לרב ללכת אל התלמיד ללמדו תורה, ופסוק 

אלא על  שני אומר שאין לרב לחזר אחר התלמיד,
וא מעצמו ללמוד. ומתרצת הגמרא, התלמיד לב

שאם תלמיד הגון הוא, עליו נאמר ''לקראת צמא 
התיו מים'' שמצוה לרב ללכת אליו ללמדו תורה. 
ואי לא, אם התלמיד אינו הגון, עליו נאמר ''הוי כל 

הרב ש לתלמיד ללכת אחר , שי''צמא לכו למים
  ולא להיפך.

והנה עד עכשיו מצאנו בפרשת כי תשא ''ומשה 
יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן 
המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש ה' יצא 
אלא אהל מועד אשר מחוץ למחנה'', ''וקרא לו'', 
פירש''י, ''והיה קורא לו אהל מועד, הוא בית ועד 

קיימו בזה ''כל צמא לכו למים'' למבקשי תורה'', ו
שהיו התלמידים הולכים את הרב ללמוד הימנו 

  תורה.
אבל באותו היום שנאמר בו בפרשת נצבים ''ולא 
נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע 

: פירש רש''י - עד היום הזה'', ''עד היום הזה'' 
שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר תורה לבני 

''ויתנה אל הכהנים בני לוי'', באו כל  לוי כמ''ש
ישראל לפני משה ואמרו לו: משה רבינו אף אנו 
עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה וניתנה לנו, ומה 

ויאמרו לנו יום  אתה משליט את בני שבטך עליה
מחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה! ושמח משה על 
הדבר, ועל זאת אמר להם ''היום הזה נהיית 

ום הזה הבנתי שאתם דברי וחפצים לעם'', הי
במקום. דבר אחר: ''ולא נתן ה' לכם לב לדעת'', 
שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת 

  משנתו עד ארבעים שנה.
וא''כ יש לומר, דכעת שנהיו לתלמידים הגונים, יש 
לקיים בהם מה שכתוב ''לקראת צמא התיו מים'', 

ו תורה, ועל הרב לחזר אחר התלמיד הגון ללמד
קיים שמעתה  – ''וילך משה''לכן הדגיש הכתוב 

מאהל מועד יצא  –משה ''לקרא צמא התיו מים'' 
  והלך אליהם.

   מקרא מפורש
  

  ''וילך משה''
אפילו לאחר שכבר הלך משה  – ''וילך משה''

''וידבר את הדברים האלה אל רבינו מן העולם, 
תמיד את דברי התורה  מדברעודנו  – כל ישראל''

עת כל אל כל ישראל, כל חידוש שמתחדש ב
  , הריהו נובע מכוחו של משה רבינו.ההיא

על כן קראו חכמינו לכל תלמיד חכם בשם ''משה'' 
כמו שמוזכר בגמרא ''משה שפיר קאמרת'', לפי 

  שתורתו באה מכחו של משה רבינו.
   נועם מגדים

  
''ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם 
העם הזה...והפר את בריתי...וחרה אפי בו ביום 
ההוא ועזבתים והסתרתי פנים מהם...ואמר 
ביום ההוא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני 

  הרעות האלה ואנכי הסתר אסתיר פני''
אותו אדם חדור אמונה אם  –שאל הכתב סופר 

בהשגחה פרטית ומאמין, שכל הרעות האלה 
מצאוהו, על כי אין אלוה בקרבו, מפני מה לא יהיה 
הקב''ה מוחל לו, ומפני מה בא עליו, גם לאחר 
דברי וידוי אלה, העונש הכבד, ''ואנכי הסתר 

  אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה''?



  
שהוא אמר את משום  –בר הוא אלא ההס

בלבד, ביום שבאה אליו  ''ביום ההוא''הדברים 
הרעה, אבל משנחלץ ממנה, הריהו שוכח את 

  שאירע לו ביום אתמול ואת אשר אמר...
  הכתב סופר

  
היום ממרים הייתם עם ה'  ''הן בעודני חי עמכם

  ואף כי אחרי מותי''
כלל גדול הוא בבריאה, שכשם שהאדם במעשיו 
הרעים משפיע ועושה בעצמו טבע שני, להשתוקק 
לחטא ולחזור עליו, כך פועל הוא בכל העולם כולו. 
בכל עבירה שהוא עושה, הרי הוא מגביר את 
כוחה של העבירה בעולם, ואת התשוקה ואת 

  המשיכה אליה.
ולא רק אם עשאה בפרהסיא, שאז ודאי ילמדו 
אחרים ממעשיו, אלא אף אם חטא בחדרי חדרים, 
הרי הגביר את כח התאווה ההיא, והשרישה 
בעולם, להיות לה משיכה בטבע יתר על מה 

  שהיה לה. 
וכמידה זו כן להיפך על צד הטוב, כל צדיק 
במעשיו גורם שגם אחרים יוכלו להתגבר על יצרם 

  תוקקו יותר אל המעשה הטוב.בנקל, ויש
''הן בעודנו חי עמכם זהו שאמר משה לישראל, 

, הגם שהצדיק במעשיו היום ממרים הייתם''
שרים מגביר את כח הטוב בעולם ואת הי

התשוקה אליו בקרב הבריות, הרי אתם המריתם 
את פי ה', ומה יהיה איפוא אחרי מותי, בהעדר 

  כח השפעתי בעולם!
  בית הלוי

  
''ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את 

  בני ישראל שימה בפיהם''
כתב בעל החפץ חיים: זאת היא המצוה האחרונה 
שבתורה, לכתוב את התורה. ובא הציווי הזה 

ביום ההוא  רי הפסוק ''ואנכי הסתר אסתיר פניאח
על כל הרעה אשר עשה'', ללמדנו שיש בכח 

  התורה הזאת להגן ולהציל מכל צרה ויגון! 
ואפילו בעת הסתר פנים כבדורנו זה, מכל מקום 

אור ובאורה ניסע ונלך, וכמשל  אור התורה מפיץ
 המ –הגמרא על הפסוק ''כי נר מצוה ותורה אור'' 

  , אף תורה מגינה לעולם. אור מגין לעולם
וביחוד בעת צרה כזו, שעם ישראל נמצא בתוכה, 
שמחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, עלינו להחזיק 

במעוז התורה ביותר, ולהאיר את החשיכה, 
  שאין כמוהו...שבאה בעקבות ההסתר פנים 

  החפץ חיים
  

  לשבת שובה
איתא במשנה ביומא ''ואומר מקוה ישראל ה' מה 
מקוה מטהר את הטמאים אף הקב''ה מטהר את 

  ישראל'
 פרש על פי המובא בספר שער המלך עלויש ל

''ואני אתהנלה לאטי לרגל  בפרשת וישלח הפסוק
תנהלה א יאנו''שהמילים המלאכה אשר לפני'', 

מז לזנו ר, ו''אלול''תיבות  רגל'' הם ראשילאטי ל
בזאת כך: אתחיל בחודש אלול לשוב בתשובה 
לאט לאט לגודל המלאכה אשר לפני, כי בבת 
אחת לא אוכל לתקן כל מה שפגמתי, ולא אוכל 
לבנות בפעם אחת כל מה שהרסתי, אלא אני 
זקוק למשך זמן, כל חודש אלול, כדי לעשות בו 

  ת לראש השנה ויום הכיפורים.הכנו
לו ולפי דבריו, מי שאינו שם לב להזדמנות שיש 

את מעשיו בחודש אלול, ובא בפתע פתאום לתקן 
לעשות תשובה בראש השנה וביום הכיפורים ללא 

  שום הכנה, ח''ו אין תקוה שתשובתו תתקבל.
וכעין זה מובא ברמב''ם לענין הטבילה, ש''הקופץ 

, כי הקפיצה היא בבת למקוה הרי זה מגונה''
א ישוב הדעת, ללא כווונה להיטהר. וכך אחת לל

  גם לענין התשובה.
''מה מקוה מטהר ולזאת התכוון התנא כשאמר 

, את הטמאים אף הקב''ה מטהר את ישראל''
קוה לאט לאט כלומר כשם שנכנסנים להיטהר במ

ובנחת, כך, באופן הזה, הקב''ה מטהר את 
ישראל, אם יעשו תשובה כל חודש אלול לאט לאט 
ובנחת, ולא בקפיצה בבת אחת, אז הקב''ה יטהר 

  אותם בראש השנה וביום הכיפורים...
  ילקוט הגרשוני

  
  
  

  שבת שלום!
  

  שתחי' נעמי רחל בת אסתרהצלחת יוצא לאור ל
  לכל ענייני העלון נא לפנות במייל ל:

kosssover@gmail.com 
 


