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 משה לומד מיעקב

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן "

במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי 

אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע.   זהב.

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש, דבר 

)דברים משה אל בני ישראל ככל אשר צוה ה' אותו אליהם" 

אין דברים אלא דברי  -אלה הדברים מפרש רש"י: ג( -א, א

תוכחה. ורש"י משלים את דבריו בפסוק ג', ואומר שמשה 

שראל סמוך למיתתו, והוא למד את זה רבינו הוכיח את י

מיעקב אבינו, שגם הוא הוכיח את בניו סמוך למיתתו, ועל 

זה כותב רש"י שיש ארבע סיבות בחז"ל שאדם יוכיח רק 

סמוך למיתתו. זאת אומרת, שאע"פ שיש ארבע סיבות, 

משה רבינו לא עשה בגלל אותן סיבות, אלא מכיוון שכך 

"אמר: ראובן בני, אני אומר יעקב אבינו עשה. ומפרט רש"י, 

כדי שלא  -לך, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו 

זה לא מובן, וכי יעקב  תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי."

מחכה שנים רבות ולא מוכיח את ראובן בגלל החשש 

שאם הוא לא יוכיח אותו סמוך למיתתו אלא קודם לכן, יש 

בין דבר חשש שמא הוא ילך אחרי עשו?! איך אפשר לה

כזה? דבר נוסף, הרי כתוב בתורה "הוכח תוכיח את 

אפילו מאה )ב"מ לא.(  דורשים וחז"ל)ויקרא יט, יז(  עמיתך"

פעמים. אז איך פה אומר רש"י ש"אלה הדברים אשר דיבר 

משה" אין דברים אלא דברי תוכחה, והוכיחם רק סמוך 

למותו כמו יעקב ויש עוד ארבע סיבות, הרי כתוב בתורה, 

וכיח תוכיח! יש מצווה בתורה להוכיח. ועוד, משה רבינו ה

אחרי העגל, ואחרי המרגלים,  -אכן הוכיח את ישראל 

, אז מתי צריך להוכיח )במדבר כ, י( ואמר "שמעו נא המורים"

ומתי לא? וגם יעקב עצמו הוכיח את שמעון ולוי אחרי 

מעשה שכם, ויוצא אפוא שהוא הוכיח את שמעון ולוי לא 

ך למותו! א"כ מה כוונת רש"י שאין דברים אלא רק סמו

דברי תוכחה, ומשה הוכיח רק בסמוך למותו כמו יעקב, 

 הלא שניהם הוכיחו לא רק סמוך למותם? 

 תוכחה או ברכה? –לפני מותו 

לפני שנבאר זאת, יש להוסיף ולשאול: ראשית, מה משה 

למד מיעקב? שנית, היכן שייכים ארבעת הטעמים למה 

סמוך למיתה ומתי לא? ושלישית, משה רבינו  להוכיח רק

מדבר בפני הדור החדש שזוכה להיכנס לא"י, ולכן הוא 

מלמד אותם מחדש את משנה תורה, והוא חוזר על כל מה 

שכן הם לא היו בהר סיני, וצריך לחזור  -שנצטווינו במדבר 

בפניהם על עיקרי הדברים לפני שנכנסים לא"י, שהיא 

תורה. וקשה, למה משה אומר את המקום הטבעי לקיום ה

"הדברים האלה", דברי התוכחה, כאשר הם עצמם לא 

חטאו בזה? הרי הם לא היו בעגל, ולא היו במרגלים, וגם 

לא היו במי מריבה, ומשה מדבר על דברים שהדור הזה 

בכלל לא עבר אותם. יותר מכך, בסוף ספר דברים כתוב 

בני  "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את

ואומר שם רש"י שאם לא  ,)דברים לג, א( ישראל לפני מותו"

עכשיו, אימתי? אז כתוב במפורש בפסוק בתורה שלפני 

מותו משה מברך, כי אם לא עכשיו, אימתי, אז מה רש"י 

אומר כאן שמה שצריך לעשות לפני המוות זה להוכיח? 

 בתורה לפני המוות כתובה ברכה? 

 שני סוגי תוכחה

כך. ישנם שני מובנים במושג תוכחה: יש  הפירוש הוא

תוכחה שהיא יותר בולטת בנושא של סור מרע, למשל 

אם רואים אדם שהיכה מישהו או שעשה איזה עוול, בין 

אם זה בבין אדם לחבירו או בין אדם למקום מעמידים אותו 

על טעותו וכו', ועל זה אומרת התורה "הוכח תוכיח את 

תראה לו איפה הטעות  - עמיתך, ולא תישא עליו חטא"

שלו ותעמיד אותו על מקומו. כמובן שיש תנאים, לא כל 

אחד יכול לעשות את זה. כתוב בהנהגות של ר' חיים 

מוולוז'ין שמי שהוא כעסן ורגזן בטבעו פטור ממצוות 

תוכחה, מפני שבין כה וכה לא ישמעו לו. אדם רגזן, אדם 

 תקיף, לא ישמעו בקולו ולכן הוא פטור. 
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יש סוג שני של תוכחה, שהיא בעצם הצד החיובי.  אבל

בתוכחה כזו באים לומר לאדם את התכונות הטובות 

שקיימות בו, ובאמירה הזאת מגלים לו את האופן האמתי 

שלו, מה מתאים לו לעשות, ועל ידה הוא דווקא מתרומם 

כדי לסדר את מעלותיו בעבודת ה'. על זה אומר פה רש"י, 

את ישראל )וכאן זה גם היה  מה שמשה רבינו הוכיח

לא רק על העובדות עצמן, אלא משה דיבר כאן  -ברמז( 

על המהות של כל שבט ושבט. לכן תוכחה כזאת לא 

עומדת בניגוד למה שמשה עשה ביום פטירתו "וזאת 

הברכה אשר ברך משה", משום שהתוכחה הכי גדולה 

היא כאשר מציבים ראי בפני האדם ואומרים לו: ראה מה 

ולות שלך, מהם כוחותיך, ראה להיכן עוד אתה יכול היכ

להגיע. תוכחה כזו מרוממת את האדם, הרבה יותר קל לו 

 להגיע לאן שהוא יכול להגיע. 

 להראות את הטוב שבאדם

בתפילת ר"ה אומרים שדנים את האדם על "מעשה איש 

ופקודתו". מה זה "פקודתו"? הכוונה ליכולות שלו, על 

התכונות החיוביות שלו. כשיעקב אבינו הוכיח לפני מותו 

זה מה שהוא עשה. נכון שעל מעשה שכם יעקב הוכיח 

את שמעון ולוי שזה לא היה בסדר, סיכנתם אותנו, אך 

ו תוכחה מעומק הלב. כמו שאני מכיר הוכחה לפני המוות ז

אתכם, יש לכם כאלה תכונות חיוביות, תפתחו אותם 

ותוציאו אותם במקומות טובים. זה בעצם מה שיעקב אמר 

לראובן: בתורה מסופר שראובן חטא, אך במסכת שבת 

חז"ל אומרים שכל האומר ראובן חטא אינו אלא  )נה:(

צריך לדעת טועה. אם מדברים על המעשה שראובן עשה, 

איך חז"ל מפרשים את המעשה. יעקב אמר לו "פחז 

, לומר לו שהוא לא חושב מספיק, )בראשית מט, ד( כמים"

הוא רץ מהר, לכן יעקב אמר לו להיזהר עם המידה הזאת, 

ולקחת אותה לדברים חיוביים. וכך גם באמירת יעקב לכל 

אחד מהשבטים. אומר רש"י שמשה רבינו למד מיעקב 

וא לא למד רק את הזמן, אלא גם את צורת ה -אבינו 

התוכחה. על מה אתה מדבר עם אדם כשהתורה ציוותה 

אומר שהכוונה  )טז:(ולא תשא עליו חטא? רש"י בערכין 

היא שתכבד אותו, תאמר לו את זה בצורה כזו שהוא ירגיש 

שבאמת לא שייך לו הדבר, מפני שיש לו כוחות כ"כ 

 ום החיובי. חיוביים, ולכן שיעשה את זה במק

 כלי חמס מכורותיהם

כמדומני שהבאתי לכם פעם דוגמא. יעקב כעס מאוד על 

שמעון ולוי, ובכ"ז כתוב שיעקב אמר "שמעון ולוי אחים כלי 

ואומר רש"י שיעקב )בראשית מט, ה(  חמס מכורותיהם"

ברכם, שיהיו מלמדי תינוקות וסופרי סת"ם. וקשה, איך 

רותיהם" יכולים למסור אדם שאומרים עליו "כלי חמס מכו

לו את הילדים הקטנים שילמדו אצלו? מי היה נותן לו את 

הבן שלו לאדם שהתורה ויעקב אבינו מעידים עליו שהוא 

משתמש בחרב שלו יותר מכלים אחרים? אלא זה מה 

שיעקב אבינו אמר להם: יש לכם מסירות נפש, מסרתם 

נפש על אחותכם, עתה קחו את כל הכוחות שיש בכם 

עבדו איתם על הדברים החיוביים שלכם. על זה אומרת ות

תית יהתורה, זה מה שמשה למד מיעקב. התוכחה האמ

היא לא רק סור מרע, אלא להראות להם כמה הקב"ה 

רומם אותם ואוהב אותם, והוא רוצה שכל אחד יוציא 

מעצמו את התועלת הכי גדולה שהוא רק יכול לפי מה 

שאת זה משה רבינו  שהקב"ה נטע בו. ומוסיפה התורה,

עשה בשעה שהדברים יותר מתקבלים על לב השומע, 

הברכה לפני מותו, והתוכחה לפני מותו. זה  -לפני מותו 

 גופא מה שהוא למד מיעקב אבינו.

למה הוא אמר את זה לדור שלא היה שייך לחטאים? מפני 

שמשה רבינו דיבר על המהות, על השורשים. אתם כולכם 

ם שורשים כאלו וכאלו. ר' צדוק כותב באים מדור שהיו לה

שחיסרון קל אצל האבות יכול להשפיע הרבה אצל 

הצאצאים, שכן שתכונה שורשית יכולה להשפיע בדורות 

הבאים; וכך גם בדבר חיובי, שתכונה חיובית שלא יצאה 

לפועל אצל האבות יכולה לצאת בדורות הבאים. נכון 

תכונה שאמנם האבות עשו מעשים, אבל הם נעוצים ב

שורשית, ותפקיד הדורות הבאים להוציאם מהכוח אל 

אומרת, "מניין לרואה  )טז:( הפועל. הגמרא במסכת ערכין

בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר 'הוכח תוכיח'. 

הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחו? ת"ל 'תוכיח' מכל 

אני אם יש בדור הזה שיכול  מקום וכו'. א"ר טרפון: תמיה

אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך, אמר לו טול  -להוכיח 

קורה מבין עיניך. אמר רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם 

יש בדור הזה שיודע להוכיח, א"ל רבי עקיבא: תמיהני אם 

יש בדור הזה שמקבל תוכחה; ואמר רבי יוחנן בן נורי: מעיד 

פעמים לקה עקיבא על ידי,  אני עלי שמים וארץ שהרבה

שהייתי קובל עליו לפני רבן שמעון ברבי, וכל שכן 

שהוספתי בו אהבה, לקיים מה שנאמר: אל תוכח לץ פן 

)דרך אגב, הרמב"ם לא הביא את ישנאך הוכח לחכם ויאהבך" 

הוא ש אדם. הגמרא אומרת שצריך הגמרא הזאת להלכה(

ו שצריך, בר־הכי להוכיח, מישהו שיודע לומר את זה כמ

ומוסיף רבי עקיבא שצריך גם מישהו שידע לקבל את 

התוכחה. מה הפשט ברבי עקיבא? הרי רבי יוחנן בן נורי 

אמר שכל פעם שהוא הוכיח את רבי עקיבא, הוא קיבל 

והוסיף בו אהבה, אז איך רבי עקיבא תמה אם יש בדור 

אדם שיודע לקבל תוכחה? הרי הוא עצמו היה אדם כזה, 

ליו רבי יוחנן בן נורי שמיים וארץ, מה הפירוש וכך העיד ע

בזה? אני חושב שכוונת חז"ל זה לא על התוכחה הרגילה, 
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, אלא כפי שמשה רבינו נהג, כפי עשית עשית או לא

שיעקב אבינו נהג, האם יש בדור הזה מישהו שיכול לקלוט 

את הצד החיובי באדם שאותו הוא מוכיח, שהוא מציב לו 

אומר לו תראה כמה כוחות יש בכך. ראי מול העיניים ו

הגמרא לא אמרה שאין מצוות תוכחה, אלא מישהו שיהיה 

בר הכי כמו יעקב או משה, להציב כזה תמרור עידוד לפני 

מי שמדברים אתו, ושהדברים ירוממו אותו כ"כ. זה מה 

שהגמרא אומרת, את דעת רבי טרפון רבי אלעזר ורבי 

כ לא חשדנים, האם יש בדור אנשים שהם כ" -עקיבא 

בעלי עין טובה, שיכולים לומר דברים כאלה שיוצאים מן 

 הלב ונכנסים אל הלב. 

 חובת התוכחה על מנהיגי הציבור

כותב שעל מצוות  )שער נ(האבודרהם בהל' ברכת המצוות 

אם יש  תוכחה לא מברכים, מפני שהגמרא אומרת תמהני

בדור הזה מי שיכול להוכיח. אז אם יש ספק האם התוכחה 

תועיל, נוכיח, ספק דאו' לחומרא, אבל מספק לא יברך. 

, הוא )אה"ע סי' מ"ז(ראיתי חידוש גדול בתשובות כתב סופר 

אומר שיש הרי כלל בהלכה שמוטב יהיו שוגגים ואל יהיו 

כתב מזידין, לכן יש מצבים שאין מצווה להוכיח. אומר ה

סופר, במה דברים אמורים, באדם פרטי. אבל אדם 

שאחראי על הציבור, כמו הרב המקומי וכד', תמיד חייב 

להוכיח. כי מהשתיקה שלו ילמדו לעשות דברים לא 

הגונים. הוא מחלק בין מנהיג עדה לאדם מהציבור 

"אבל מי שיושב על כסא בתקיפות מאוד גדולה, זו לשונו שם: 
ח על עסקי העיר להורותם דרך החיים, הרבנות, ונתקבל לפק

סר אותם בדברים ולהעמיד הדת כל האפשר. לא יחוס ילהוכיח ולי
עיניו ולבו תמיד, וזה בכלל מה שאמרו  ועל עצמו, רק על כבוד ה' יהי

לא מפני דמעלי,  -בני מתא  הרז"ל האי צורבא מרבנן דמרחמי לי
אות עיני רק מפני שלא הוכיחן במילי דשמיא. מ"מ, הכל לפי ר

כשם שמצוה לומר וכו'. ובאת  -אם יקובלו דבריו, ואם לאו  -המורה 
מצות התוכחה קשה מכולן, מי יוכל לשקול במאזני שכלו בכל פעם 
אם יפה שתיקתו או לא, וכבר אמרו חז"ל דמדה"ד מקטרג אם 
לפניך גלוי' וכו'. ובאגדה אמרתי במק"א לפרש מה שאחז"ל לא 

ד שאמר ויהרבו הנער בזקן וכו'. וצ"ל איך נתקררה דעתו של ישעי' ע
ח"ו היו שונא את ישראל עד שלא נתקררה דעתו? אתמהה! ונ"ל, 

כי לא אלמן ישראל ובדור הרע מ"מ לעולם יהי'  ההנה ידע ישעי
צדיקים ת"ח אוחזים אומנת אבותיהם בידיהם ותורתם אומנתם, 

חתם אבל כי גם הם יענשו על שלא הוכיחו כי יאמרו כי אין תוכ
מקובלת ומדה"ד מקטרג לפניהם מי גלוי, ולא יוכלו לשקול הדבר 
על נכון. אלא דבאמת, כל זה כל זמן שת"ח מכובדים בעיני העם 
ומכירים ערכם, רק יצרם מתגבר עליהם לעבור על מצות ה', אז יש 
פתח תקוה ברוב דברים דברי תוכחה יחדלו הפושעים, וצריך 

דרך  םמלעיגים על ת"ח ההולכי להוכיח אפי' מאה פעמים. אבל אם
ישכון אור תורה ויראה, שמים אור לחושך גם בוז יבזו אותם, שוב 

בוודאי לא יקבלו דבריהם ולא יכנסו באזניהם לא יטו אוזן לקולם, 
וגלוי וידוע לפניהם שלא יקובלו דבריהם ויוצאים ידי שמים, ולכן 

בנכבד  כששמע וירהבו הנער בזקן ונקלה הנתקררה דעתו של ישעי
תים יכנ"ל. וכן בעוה"ר בדור הרע הזה, אבל לא כל המקומות והע

שווים, ולכן א"א ליעץ לחבירו אלא כ"א יראה מה שלפניו. וה' יתקנינו 
אבי זצ"ל באחד  בעצה טובה מלפניו לכבוד שמו הגדול."

הכינוסים על א"י הביא את דברי הכתב סופר האלו, שהיו 

כים לדבר, בין כה לא כאלה שאמרו לרבים, למה אתם צרי

ישמעו. אז הוא הביא לאנשים את הכתב סופר הזה. שלפי 

הכתב סופר מי שיש יכולת בידו, לא יכול לסמוך על כל 

ודאית שירעו מיני היתרים וחייב להוכיח, אא"כ יש סכנה 

 לו.

 סוף ישראל לעשות תשובה

בספרו שמירת הלשון )כלל ד', באר מים  וכתב בעל הח"ח

חיים אות י"ח( אמרו חז"ל "ת"ח שעבר עבירה בלילה אל 

תהרהר אחריו ביום, שודאי עשה תשובה". וכתב שם, 

שלפי זה לא צריך להוכיחו על מה שעשה, כיון שודאי עשה 

תשובה. והלכה זו כתב שם בשם ספר יד הקטנה על 

מדברת רק לעניין הרמב"ם, והח"ח שם דן שאולי הגמרא 

לימוד זכות ע"ש היטב. ועכ"פ יש כאן הוראה חדשה. ע"י 

שודאי עשה תשובה לא רק שלא נשתנה מצבו וחזקתו, 

אלא שע"י ודאי עשה תשובה, שודאי נשתנה המצב 

לטובה. ואותה הבטחה שיש לעמ"י, כבר הבטיחה תורה 

"ושבת עד ה' שנאמר  שסוף ישראל לעשות תשובה

היא מתייחסת גם לכל ת"ח בישראל. אלוקיך". כנראה ש

כי הקישור והחיבור לתורה מקרבו לידי כך. וכמ"ש בשם 

הזוה"ק פרשת ויקרא עה"פ "או הודע אליו חטאתו אשר 

חטא", מיהו זה שמודע לו, וכותב הזוה"ק "אורייתא מודע 

ליה". ע"י התורה עצמה הוא יודע. וז"ש בגמ' אם רואה 

במעשיו. ואם לא מצא, אדם שבאים עליו ייסורים יפשפש 

יתלה בביטול תורה. לא שהייסורים באים על כך שביטל 

תורה, כי אז היה מוצא שביטל תורה כשפשפש במעשיו. 

אלא כוונת הגמרא היא, בגלל שביטל תורה אינו יודע מה 

בפסוק "אלה הדברים...הואיל משה באר חובתו. וזה מ"ש 

את התורה הזאת לאמר". שככל שיש תוספת קומה 

 –תורה הקדושה יכול גם מכוחה לומר דברים חדשים ב

 כנ"ל מהזוה"ק, אורייתא מודע ליה. 

 השונא את התוכחות

כותב, "חמשה דברים  )פ"ד ה"ב( הרמב"ם בהל' תשובה

הנועלים דרכי התשובה בפני עושיהן ואלו הן וכו'... והשונא 

את התוכחות,  שהרי לא הניח לו דרך תשובה, שהתוכחה 

וכו'". מדגיש כאן הרמב"ם, שיש דבר אחד  גורמת לתשובה

שהוא פגם כ"כ בסיסי, שזה השונא את התוכחות. אדם 
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ששונא את התוכחות אז לא הניח לו דרך לתשובה, אין 

אפשרות בכלל שהאדם באמת יתקן את מה שהוא היה 

צריך לתקן. כתוב בפרשה, "אלה הדברים", ואומר רש"י, 

הדא , )ש"ר לח, ד( חז"לאין דברים אלא דברי תוכחה. וכתוב ב

. )הושע יד, ג( "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" הוא דכתיב

דהיינו, אם הכוונה בדברים לדברי תוכחה, על זה אמר 

קחו עמכם דברים אז באמת תגיעו לאותה יהושע אם ת

מדרגה שאדם אמור להגיע אליה. אבל אם ח"ו אדם שונא 

את התוכחות אז ודאי שננעלו בפניו דרכי התשובה, לפי 

 הרמב"ם. 

 יעקב חשד בראובן?

נחזור למה שאמרנו בהתחלה. החשש של יעקב אבינו 

היה שאם הוא ידבר עם ראובן מוקדם מידי אז הוא ח"ו ילך 

דבק בעשו, ושאלנו על זה, איך אפשר לחשוד בראובן? וי

היא הנותנת. מפני שהרי הגמרא אומרת שכל האומר 

ראובן חטא אינו אלא טועה, כלומר אכן הייתה לראובן 

אמתלא לומר שהיות והוא לא חטא, במקום לומר את 

החסרונות שלו עדיף שנלמד לומר לאדם קח את הכוחות 

ה כדי להרבות הרבה החיוביים שלך ואתם תפעל הלא

יותר כבוד שמים, ומפאת זאת יעקב הוכיח את ראובן רק 

 לפני מותו. 

 השמחה הגנוזה בגלות

"כל  )תענית ל:(בגמרא אנחנו נמצאים בבין המיצרים. כתוב 

המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה". שואל 

"דאיתא המשתתף בצערן של  ,)תרמ"ג(השפ"א בפרשת שמות 
ואה בנחמת ציבור, וכ"כ באבילות החורבן שישו אתה ציבור זוכה ור

משוש כל המתאבלים עליה. וצריך הבנה, אם הפירוש שיראה בבניין 
ירושלים אם יהיה בימיו, מדוע לא יזכה כמו כל הדור. ואי הפירוש 
שיחיה עד הבניין, והלא כמה צדיקים שנסתלקו מקודם. רק הפירוש 

ר, כי הגלות הוא רק הסתר. שזוכה לראות בנחמת ציבור גם תוך הצע
אבל מי שזוכה להסיר ממנו ההסתר כפי בירור וזכות לבו כך יוכל 
לראות בנחמת ציבור, וכמ"ש שישו אתה כמו בחינת כנס"י בעצמה, 
אם כי היא בגלות עכ"ז השמחה גנוז בה, כי יודעת שעתידה להיות 
עטרה בראשו של מלך. כן מי שמשתתף עמה בצערה זוכה לראות 

מחתה. וזה נתקיים במשה, דכתיב וירא בסבלותם לכן הראה גם בש
לו הקדוש ברוך הוא הגאולה ומתן תורה שזה היה כל תכלית 
הגלות... וכל הגליות שאח"כ עד עתה הוא הכנת ייסוריו קודם 

 עוה"ב." 

מסופר על רב אחד שנתן דרשה בליל שבת, ואמר: אתם יודעים מה 

ני יודע שללמוד דף גמרא וללמוד העונג שבת הכי גדול? מניסיון שלי א

תוס' ולעיין בהם זה כזה עונג שבת גדול, הרבה יותר מאשר לשתות 

כוס בירה קרה אחרי הצ'ונט. אחרי כמה שנים הרב הזה פגש יהודי, 

ואותו יהודי אמר לו, כבוד הרב, מאז ששמעתי את הדרשה שלך, אני 

ני למה א שותה כל שבת בבוקר כוס בירה קרה אחרי הצ'ונט.

מספר את זה? כל אחד שומע לפי האוזן שלו. הרב דיבר 

על עונג שבת אמיתי, אבל הוא הביא דוגמה שזה יותר 

מהתענוג של כוס בירה קרה אחרי הצ'ונט. אז זה מה 

שנכנס לאותו יהודי בראש, שאם אתה לא מתענג בתוס' 

תתענג בכוס בירה ששווה לכל נפש. זו גם התכלית של 

משה רבינו לא התכוון שישתו כוס  מה שאמר משה רבינו,

בירה קרה אחרי הצ'ונט. משה רבינו התכוון לרישא של 

דבריו, הוא רצה להראות לדור החדש את התפקיד שמוטל 

עליהם, להוציא מהכוח אל הפועל את מה שהדור הקודם 

לא הספיק. כפי שאומר ר' צדוק, שכך זה בעולם שהבנים 

ם שהאבות אולי מוציאים מן הכוח אל הפועל את הדברי

 רצו לעשות אבל לא היה להם כוח לעשות את זה בפועל. 

 להתחבר להר סיני -לסיים מסכת נדרים 

ב"ה חזרנו לישיבה בסביבות ר"ח סיוון, אבל לפני זה היו 

הרבה שיעורים בזום, יכול להיות שאנחנו נוכל גם בבין 

הזמנים הקרוב להמשיך, אנחנו עדיין מבררים את הנושא 

אבל אז דברנו בשיחת פתיחת הזמן, שכדאי לנצל את הזה. 

זמן קיץ הזה עם הקורונה, לפחות לסיים מסכת נדרים. ומי 

שזוכה שיוכל גם להיבחן עליה, אין ספק שזה דבר עצום. 

כמו שאני אומר הרבה פעמים בזמן האחרון, התקופה 

שלנו היא תקופה מאוד ייחודית, הקב"ה נותן הרבה יותר 

תקופות האלו מאשר בתקופות סייעתא דשמיא ב

השגרתיות, ואין ספק שגם זה כלול לכאורה במה שמשה 

רבינו ביקש מבני ישראל, שהקב"ה נתן לנו את התורה 

. )דברים א, ו( ואמר להם "רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו"

מה משה רבינו התכוון לומר פה? אחרי שהקב"ה ממלא 

לקום, לנוע, את האוצרות של כל אדם, התפקיד שלנו זה 

להוסיף מעבר למה ששמענו, כפי שעשינו במעמד הר 

סיני. בעז"ה הקב"ה יזכה את כולנו להיות בריאים ושלמים 

ויסיר את המגיפה הזאת מעל כל עמו ישראל. שבת שלום 

 ומבורך. 

 


