
 

 פרשת וילך 
 

שורות  72-בחומש דברים. הפרשה נכתבת ב 9-בתורה וה 52-פרשת וילך היא הפרשה ה
סתומות. בפרשה  1-פרשיות פתוחות ו  2(, מתוכן 49פרשיות )מיקום  3בספר תורה ויש בה 

(. לפי ספר 53אותיות )מיקום  2123-( ו53מילים )מיקום  553(,54פסוקים )מיקום  30יש 
מצוות לא  0-( ו26מצוות עשה )מיקום  2(, מתוכן 30מצוות )מיקום  2בפרשת וילך החינוך יש 

 (.32תעשה )מיקום 
 הערות לפרשת וילך :פרשת וילך היא הקצרה ביותר בתורה

 

 תקציר הפרשה

ליהושע. בנוסף,  ישראל, לפני מותו. משה אומר לעם כי הוא לא יעבור את הירדן, וכי הנהגת ישראל תימסר 
את העם מפני מלחמת ירושת הארץ: "ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִתיְראּו ְוַאל ַתַעְרצּו ִמְפֵניֶהם ִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך  משה מחזק

 הּוא ַהֹהֵלְך ִעָמְך לֹא ַיְרְפָך ְולֹא ַיַעְזֶבָך" )דברים לא, ו(.

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבָתם ָלֵתת בהמשך, משה קורא ליהושע ואומר לו: "ִכי ַאָתה ָתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶזה 
ָלֶהם ְוַאָתה ַתְנִחיֶלָנה אֹוָתם" )דברים לא, ז(. יתירה מכך, באותו היום משה כותב את התורה, ומוסר אותה: 

" )דברים לא, ט(. כמו כן, בפרשה אנו "ֶאל ַהֹכֲהִנים ְבֵני ֵלִוי ַהֹנְשִאים ֶאת ֲארֹון ְבִרית ְיהָוה ְוֶאל ָכל ִזְקֵני ִיְשָרֵאל
, שבה העם מתאסף בחג הסוכות, בשנה הראשונה של השמיטה, היינו בשנה מצוות הקהל'קוראים על '

השמינית, לשמוע את המלך מקריא מהתורה מספר פרשיות. מטרתה של קריאה זו: "ְלַמַען ִיְשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו 
 ֶכם ְוָשְמרּו ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת" )דברים לא, יב(.ְוָיְראּו ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֵהי

בהמשך הפרשה, ה' אומר למשה כי קרבו ימיו למות, ומצווה אותו לקרוא ליהושע, כדי להעביר אליו את 
פנים. לאחר המנהיגות לעיני כל. יתר על כך, ה' אומר לו כי לעתיד לבוא העם יעבוד עבודה זרה, ויהיו בהסתר 

)שירת האזינו(: "ְלַמַען ִתְהֶיה ִלי ַהִשיָרה ַהזֹאת ְלֵעד ִבְבֵני ִיְשָרֵאל"  לכתוב את השירה מכן, ה' מצווה את משה
 )דברים לא, יט(, דהיינו, השירה תהיה כמתרה, אשר עומד ומתרה אותם בכל דוד ודור.

ידוד ליהושע, וכן משה מצווה על שמירת ספר לקראת סופה של הפרשה אנו קוראים על דברי החיזוק והע
'התורה ומיקומו. בסיומה של הפרשה משה מתרה בעם שלא לסור מאחרי ה  

 

 

 

 לאן הלך משה? -פרשת וילך

 מאמר מאת: אהובה קליין. 

 הפרשה פותחת בפסוקים הבאים:

אליהם: בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום,לא  כל ישראל:ויאמר-הדברים האלה אל -"וילך משה וידבר את
 -ישמיד את -אוכל עוד לצאת ולבוא, וה' אמר אלי: לא תעבור את הירדן הזה:ה' אלוקיך הוא עובר לפניך,הוא



מלפניך וירשתם,יהושע הוא עובר לפניך כאשר דיבר ה' ועשה ה' להם כאשר עשה לסיחון ולעוג   הגויים האלה
המצווה אשר ציוויתי  -מיד אותם:ונתנם ה' לפניכם,ועשיתם להם ככלמלכי האמורי ולארצם,אשר הש

 תעריצו מפניהם,כי ה' אלוקיך הוא ההולך עמך,לא ירפך ולא יעזבך". -תראו ואל -אתכם:חזקו ואמצו,אל

 השאלות הן:

ישראל ויאמר אליהם.." ובהמשך נאמר בפרשת   משה אל כל  "ויקרא א[ בפרשת כי תבוא]פרק כ"ט,א[ נאמר:
 צבים: "אתם ניצבים היום..."]כ"ט,ט[ני

 אם כן לאן הלך משה? בני ישראל עמדו לפניו,

 ב[ איזו הבטחה נותן משה לעם ישראל?

 דוגמאות להליכה למטרה מסוימת? ג[ היכן מצאנו במקרא,

 לשאלה א[  התשובה

להיפרד   ניגששבו כולם לאוהלים והוא  סיים להגיד את דבריו לכל העם,  לאחר שמשה :לפי דברי הרמב"ן
 מהם לפני פטירתו.

וסיפר להם על מותו וניחם אותם כי גם לאחר מותו הקב"ה  לכל שבט ושבט,  כי משה ניגש אבן עזרא אומר:
 כל שבט בנפרד, למרות שהברכות מפורטות בפרשת : זאת הברכה.  לא ינטשם ובנוסף בירך

לו זאת מתוך שמחה ולא מתוך אבל על הוא שאף שיקב כי לאחר שמשה כרת ברית עם העם, :ספורנו מסביר
 מותו.

 אי לכך ניגש אל כל אחד בנפרד כדי לעודד ולנחם.

מנהיג כה דגול ועניו שלא   הפרשה מהווים צוואה לפני מות משה והוא היה  דברי  כי כל :רש"ר הירש אומר
 בכבודו ובעצמו ניגש אליהם. אלא הוא, רצה להטריח את העם שיבואו אליו,

המשמעות היא: שבכל יהודי קיים -כי משה ניכנס לכל נפש של כל אחד מישראל ת מספרים:ספרי החסידו
 הניצוץ של משה.

 : כי משה הלך לבית המדרש.יהונתן בן עוזיאל אומר

 "לא אוכל עוד לצאת ולבוא". כי במילים שאמר לעם: רש"י מפרש:

 ללמוד תורתם של חכמים אחרים.ולכן הלך לבית המדרש  המשמעות: כי נסתמו ממשה מעיינות החכמה,

שבועתו וינחיל   כי משה הלך לבשר לאבות: אברהם, יצחק ויעקב כי הקב"ה יקיים את בעל הטורים מסביר:
 באמצעותו של יהושע המנהיג.-את ארץ ישראל לעם ישראל 

  

 התשובה לשאלה ב[

 ות יהושע.את ארץ ישראל בהתאם לשבועתו, באמצע-משה מבטיח כי הקב"ה ינחיל לעם ישראל

 והם מצווים להשמיד את האויבים הקמים עליהם.הקב"ה מתחייב לא לעזוב את בניו.

 התשובה לשאלה ג[

 כאשר כל הליכה יש לה מטרה בפני עצמה.-בתנ"ך ניתן למצוא דוגמאות רבות לסוגי הליכה

 דוגמא א[

ך אל הארץ אשר לך מארצך וממולדתך ומבית אבי -לך הקב"ה מצווה על אברהם:"ויאמר ה' אל אברהם
 ב[-אראך:ואעשך לגוי גדול..."]בראשית י"ב,א



 והנאתו של אברהם.  רש"י מפרש במקרה זה: כי ההליכה היא טובתו

 חרנה" ]שם כ"ח,י[ וילך "ויצא יעקב מבאר שבע דוגמא ב[

 ללכת לחרן.–המטרה 

 -קפצה ליעקב הדרך לחרן ובדרך הגיע תחילה להר המוריה לפי רבינו בחיי:

 מקום שאבותיו התפללו ורצה גם הוא להתפלל.-להר המוריה   עגעלפי שהתג

 מקום= הר המוריה. "ויפגע במקום", לכן כתוב:

 לחפש את האתונות של אביו ובסופו מתבשר ,מפי שמואל הנביא ,כי יכתרו למלך.  שאול הולך דוגמא ג[

–קש את האתונות" ]שמואל ב וקום לך  איתך את אחד מהנערים  "ויאמר קיש אל שאול בנו קח נא כנאמר:
את שאול למלך:"ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו   א,ט,ג[ ובהמשך מסופר כי שמואל מכתיר

 משחך ה' על נחלתו לנגיד[]שם י,א[-ויאמר הלוא כי

 מלכת שבא הולכת אל שלמה המלך לבחון את חכמתו. דוגמא ד[

 א,י,ב[–"ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאד..." ]מלכים 

זקני מואב  וילכודוגמא ה[ זקני מדיין וזקני מואב הולכים בציווי בלק בן ציפור,כפי שהכתוב מתאר זאת:"
 וזקני מדיין וקסמים בידם ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק"

טובו אוהליך  המטרה הייתה לקלל את עם ישראל,אך התוצאה הייתה הפוכה ,עם ישראל התברך בברכה:"מה
 ברכה שמתקיימת גם בימינו. -יעקב."

 ללכת אל נינווה להזהירם:  ה' מצווה את יונה דוגמא ו[

 הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני" ]יונה א,א[  נינווה העיר -אל לך כמו שכתוב:"קום

כי  -ם באשר לעתידםלסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי משה הולך ביומו האחרון אל העם כדי לעודד
 הקב"ה ימלא את שבועתו כלפיהם.

 כמו כן, ישנן דוגמאות לרוב בכל התנ"ך להליכה מסוימת כאשר מטרה בצידה.

 יזכה ללכת למקומות טובים ושמחים תמיד.  -יהי רצון ועם ישראל בכלל ובפרט

 

 

 הדאגה לילדים

 ?אך מה קורה בדור הבאזה מספיק.  –רבים טועים לחשוב שכל עוד הם הולכים בדרך התורה 

שנים, כשהיה בית המקדש קיים, היו כולם מתאספים  7-בפרשת וילך מופיעה מצוות הקהל. כלומר, אחת ל
לשמוע את המלך. כל ישראל היו מגיעים למעמד המיוחד הזה, כמו שנאמר: "הקהל את העם, האנשים והנשים 

ייבים בו, אלא כל העם ממש. אפשר לתאר איך והטף". זה היה מעמד מאוד מיוחד בכך שלא רק הגברים היו ח
 ירושלים לבשה חג באותו הזמן, כאשר רבבות עמך ישראל מתאספים מכל קצוות הארץ לבית המקדש.

: לצוות על האנשים והנשים זה אכן נצרך שיבואו, אך בגמרא, במסכת חגיגה שואלים חז"ל על מצוות הקהל
מדוע להביא את הטף? ועונה הגמרא תשובה מפתיעה: "כדי לתת שכר למביאיהם". תשובה זו דורשת הסבר. 
הרי הילדים בד"כ מפריעים למעמדים כאלו, וצריך סיבה טובה כדי להטריח את הוריהם להביא אותם עמם. 

אי כביכול לקב"ה לצוות על כך. מדוע? ילד שחווה חוויה אדירה כזאת של כל אך בכל זאת אומרת הגמרא, שכד



ישראל המתקבצים לשמוע את דבר ה', אינו שוכח זאת בקלות. המעמד נחקק בלבו, והוא מקבל הערכה 
 והערצה לתורה.

ומצווה זו מלמדת אותנו את היסוד הגדול עד כמה מוטל על ההורים לחנך את הילדים להעריך דברים 
. הרב שובים. כלומר, לא רק לתת נאומים, דרשות והסברים, אלא גם להעניק את הערך המוסף שבחוויהח

הבעת הפנים של ,, שהבעת הפנים של האבא בקידוש בעת שהוא אוחז את הגביעוולבה זצ"ל היה אומר תמיד
תר מכל שיחת אלו הדברים המשפיעים ביותר על נפשו של הילד, יו –האמא כשהיא מדליקה את נרות השבת 

חינוך. אם הילד רואה את ההתרגשות, את השמחה את האווירה הנפלאה שסביב שולחן השבת, הוא 
הילד  –"מתאהב" בשבת. וכך בכל מצווה ומצווה, כל דבר שהוא יקר ערך, כשמטפחים את הממד החווייתי 

 קולט שמדובר בדבר חיובי וטוב, וגם בגיל מאוחר הוא ישמור על ערך זה.

שה תפקיד ההורים בחינוך. הורה אינו יכול לטעון כי הוא טרוד בענייני פרנסה ואין לו זמן עבור הילד. זהו למע
ילד חייב לקבל את החום, את האווירה הטובה והקשר להוריו. הדברים אמורים לגבי הדברים הרוחניים לא 

מוסד זה מסוגל לשמור על פחות מאשר הגשמיים. על ההורים לבדוק היטב את בית הספר שבו לומד הבן, האם 
בריאותו הפיזית של הילד, לצד בריאותו הרוחנית. האם מחנכים שם לערכים של דרך ארץ, כיבוד הזולת, או 

 שמקנים שם רק יכולת לימודית?

כתוב בפסוק: "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי". לצד הפשט של הפסוק, יש לדרוש על דרך הסוד, 
הזמן את עצמו "איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי?", דהיינו, כאשר הילד לא  שהאדם צריך לשאול כל

האב לא יכול לומר: "אני בסדר, יש דברים  -מחונך בדרך של תורה ומצוות, אינו יודע מהן תפילין ומהי שבת 
עולם שקיבלתי מההורים שלי שאני שומר, אבל הילדים שלי זה סיפור אחר..." צריך לזכור שכשאדם מגיע ל

האמת, יבדקו האם הוא גילה אחריות גדולה לחינוך הילדים, האם הוא עשה כל שביכולתו שהם ילכו בדרך 
 אשריו ואשרי חלקו. –התורה. ואם אכן יוכח שילדיו גדלים בדרך התורה והמצוות 

 

 

 ")דברים לא,ו (א ַהֹהֵלְך ִעָמְך לֹא ַיְרְפָך ְולֹא ַיַעְזֶבךָ ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִתיְראּו ְוַאל ַתַעְרצּו ִמְפֵניֶהם ִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך הּו"

 וִלירּוָשַלִים ִעיְרָך ְבַרֲחִמים ָתשּוב .   =  1940  =   ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִתיְראּו ְוַאל ַתַעְרצּו ִמְפֵניֶהם

 ויבואו לירושליםה' אומר לבני ישראל לא לפחד מהעמים מפני שהוא יעזור להם ,ויכבשו הארץ 

 .ויבנו בית המקדש והשכינה תהיה איתם

  

ַע ַויֹאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִכי ַאָתה ָתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶזה אֶ  ל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע "ַוִיְקָרא ֹמֶשה ִליהֹושֻׁ
= ַעל ֶאֶרץ  1378ִכי ַאָתה ָתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶזה = . ַתְנִחיֶלָנה אֹוָתם")דברים לא,ז(ְיהָוה ַלֲאֹבָתם ָלֵתת ָלֶהם ְוַאָתה 

ישראל ,ועל כך אנו -ישראל לארץ-הקב"ה אומר ליהושע שהוא יביא את עם  .ֶחְמָדה טֹוָבה ֶשִהְנִחיל ַלֲאבֹוֵתינּו
 מודים ומשבחים לבורא העולם, בכל סעודה שאנו אוכלים .

 

 

 

 

 

 א אוכל עוד לצאת ולבא וה' אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה )ל"א, ב'(.ל



וכבר תמה ע"ז בספר דרש פירש"י וה' אמר אלי זהו פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבא לפי שה' אמר אלי עכ"ל.   
למה בכלל הוצרך משה לספר על עצמו שאין לו רשות לצאת ולבא ואח"כ ליתן טעם לזה לפי שה' אמר  משה
 ו, היה לו לומר בקצרה שה' אמר לו שלא לעבור.אלי

ונראה לפרש שרצה משה ללמד בזה לימוד גדול, שלא יחשבו שלצדיקים אין נסיונות וכל רצונם נתהפך   
ממילא לרצון ה' בלא שום התנגדות, לכן בא לומר להם שתדעו שמה שאין לי רשות לצאת ולבא הוא רק משום 

ני רצון ה', אבל מצד עצמי הייתי רוצה להכנס לארץ ישראל, ולכן אמר לא שה' אמר אלי ואני מבטל רצוני מפ
 אוכל לצאת ולבא כדי ללמד שהוא מצד עצמו היה חפץ בזה רק שאין לו רשות.

ומזה למדו ישראל שאפילו צדיק כמשה רבינו ע"ה ביום מותו עדין היה לו נסיונות והיה לו רצון עצמי להכנס   
שלא יכנס, רק ששיעבד רצונותיו לרצון ה'. ומזה ילמדו שגם לצדיקים יש  לארץ ישראל אף שאמר לו ה'

 נסיונות ועיקר מעלתם שמבטלים רצונם לרצון ה'.

 

 

 

 

 שובה ישראל עד ה׳ אלוהיך כי כשלת בעונך )הושע יד ,א(

 :הגה״צ רבי יעקב גלינסקי שליט״אמשל יפה שמעתי מהמגיד מישרים 

 
שלא יצא מימיו מתחומי הכפר. כשהגיע הבן לפרקו, דיבר בו אביו נכבדות כפרי אחד, היה לו בן בור ובער, 

במשפחה כבודה מן העיר הגדולה. ביקשו בני המשפחה לתהות על קנקנו של החתן, והזמינהו לביקור בעירם. 
אביו, שידע את נפש בנו, שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, ובילה כל ימיו במחיצת פרות 

החל ללמדו הליכות ונימוסים: ראה, בני. כאשר תפגוש בהם, ויקדמו את פניך בברכת שלום עליכם,  ותרנגולים,

 ?"תושיט את ידך ותענה: "עליכם שלום, מה שלומכם

 

 ."כשישאלו אותך כיצד עברה הנסיעה, תאמר: "ברוך השם

 

 ."כשיראו לך את החדר שהקצו בעבורך, תאמר: "תודה רבה

 

 ."טוב לכולכם כשתלך לנוח, תאמר: "ערב

 
 כשתקום תאמר: "צפרא טבא, הערבה עליכם שנתכם?״

 
לימד האבא את בנו. וברצותו להיות בטוח שהבן לא יאכזב,  –וכך הלאה, כל מה שאדם מן הישוב אומר ועונה 

ולא יכשל בלשונו, הורהו לחזור על תלמודו מאה פעמים ואחד, עד שיהיו הדברים משוננים בפיו, רהוטים 

 ...ל לשונוושגורים ע

 
החתן דנן נסע אל העיר הגדולה והגיע לבית המשפחה, שהיה הומה מכרים וקרובים אשר באו לחזות באורח. 

הכל הסבו ליד שלחנות ערוכים בכל טוב, והחתן הופיע. הוא ניגש אל המחותן, בעל הבית, הושיט ידו ואמר 

ערב טוב לכולכם, צפרא טבא, הערבה  ״עליכם שלום, מה שלומכם, ברוך השם, תודה רבה, :ברהיטות בוטחת
  עליכם שנתכם?!״

 
פני המחותן החווירו, ואילו הנער כבר הושיט ידו לזה שמימינו, וחזר על הפזמון, ולזה שלידו וחזר עליו שוב, 

 ...בשמחה ובעליזות. והנאספים נחלקו לשנים: לצוחקים ולבוכים



 

נפש, יש לאתר את נקודות המכשול ולראות כיצד עבודת התשובה לא קלה היא. יש לערוך חשבון  :והנמשל
מתגברים עליהן, כיצד משפרים דרך ומתעלים. זו עבודה קשה, איטית וממושכת, שתחילתה בחודש אלול, 

המשכה בימי הסליחות, בעשרת ימי תשובה, ועד ליום הכיפורים בו מסכמים את עבודת ארבעים הימים 
שים ושווי נפש בחודש אלול, בימי הסליחות ובעשרת ימי תשובה, בוידויים ובתפילות. אבל אלו הנותרים אדי

ובאים ביום הכיפורים לערוך ״מירוץ תפילות ווידויים״, חמש תפילות ועשרה וידויים, כמוהם כאותו נער נבער 
 -״שובה ישראל  שפתח ואמר בנשימה אחת: עליכם שלום, ערב טוב, בוקר טוב, היו שלום... זהו שאמר הכתוב:

קודם כל עליך יש לשוב בתשובה עוד לפני שאתה מתייצב ביום הכיפורים לפני ה' אלוקיך.  -אלוקיך״ עד ה' 
לערוך חשבון נפש ולדעת ״כי כשלת בעוונך״ לאחר מכן ״קחו עמכם דברים״, תוכל לבוא ולבקש סליחה 

  ...ח טוב״״וק -ומחילה בתפילות היום הקדוש ובוידוייו, ו״אמרו אליו כל תשא עוון״. אם כה תעשו 

 

 

 

Escribiendo nuestro propio Séfer Torá 
“Y ahora escriban para ustedes este canto y enséñenlo a los Hijos de 

Israel…” (Vaiélej 31:19) 

Nuestros sabios nos enseñan que la canción a la que se refiere este versículo es toda la Torá y 

que todo judío fue comandado a escribir su propio Séfer Torá. La Guemará en Sanedrín nos 

enseña que incluso si una persona hereda elSéfer Torá de sus antepasados sigue teniendo 

que escribir uno propio (Sanedrín 21b(. 

Los comentaristas ofrecen muchas explicaciones para esa ley . El Ktav Sofer explica que esta 

mitzvá nos enseña que no alcanza con observar la Torá sólo porque nuestros padres nos 

acostumbraron a hacerlo (Ktav Sofer Al HaTorá, Vaiélej 31:19.), sino que debemos crear nuestra 

propia relación personal con Dios en base a un reconocimiento y a una apreciación genuina de 

la Torá. Escribir un Séfer Torá propio sin apoyarse en el de sus padres indica que la persona 

debe esforzarse para desarrollar su propio camino en el servicio Divino en lugar de seguir 

ciegamente el de sus progenitores. 

El Ktav Sofer utiliza este principio para explicar otro dicho de nuestros sabios sobre la mitzvá 

de escribir un Séfer Torá. La Guemará en Menajot dice que quien escribe su propio Séfer Torá 

es considerado como si hubiera aceptado la Torá en el Monte Sinaí (Menajot 30a.); el Ktav Sofer 

explica que hay tres niveles de personas que respetan la Torá: “Existen quienes lo hacen por 

amor, quienes lo hacen por temor y quienes sólo lo hacen porque están acostumbrados a 

hacerlo y el hábito se ha convertido en parte de su naturaleza”. Explica que dado que una 

persona que está en la tercera categoría no respetaría la Torá si no fuera por el hábito, 

entonces es lógico decir que si hubiese estado en el Monte Sinaí no hubiese querido aceptar la 



Torá. En contraste, si una persona decide escribir su propio Séfer Torá sin apoyarse en el de 

sus padres, con esto está demostrando que está dispuesta a aceptar la Torá por decisión 

propia y no porque fue criada para hacerlo. Si esta persona hubiera estado en el Monte Sinaí 

hubiera aceptado la Torá sin necesitar que nadie la forzara a hacerlo, por lo que nuestros 

sabios dicen que quien escribe su propio Séfer Torá es como si él mismo hubiera recibido la 

Torá. 

Las lecciones de esta mitzvá son muy relevantes en esta época del año. Un elemento esencial 

de la teshuvá (arrepentimiento) genuina es el deseo de desarrollar una relación con Dios y 

eliminar los pecados que dañan esa conexión. Para hacer esto es vital que una persona 

fortalezca su fe y recuerde cuál es la razón por la que respeta las mitzvot. Puede que durante 

todo el año la persona intente observar la Torá, pero de todas formas hay un peligro constante 

de que caiga en la trampa del hábito y pierda de vista por qué lo está haciendo. 

Hay otra lección clave que podemos aprender de la explicación del Ktav Sofer. No es suficiente 

que un niño imite el servicio Divino de sus padres, sino que debe crear su propia y especial 

relación con Dios, desarrollando al máximo sus propios rasgos y talentos. Al mismo tiempo, la 

mitzvá le exige escribir el mismo Séfer Torá que escribieron sus antepasados, lo cual nos 

enseña que el grado de innovación que es permitido no puede ir más allá de los límites de la 

Torá que heredó de sus padres. 

Todos los judíos nacen dentro de una línea de tradición que se origina en Abraham; estamos 

obligados a adherirnos fielmente a las instrucciones y actitudes que recibimos de ella. Una 

persona no puede decidir su propio sistema de valores o estilo de vida, sino que hay una 

tradición que le muestra cómo tiene que vivir. Pero al mismo tiempo, esto no significa que cada 

persona de la cadena de la tradición sea idéntica a las demás en todos los aspectos; hay 

muchas formas en las que puede expresarse la individualidad sin dejar de cumplir con la 

tradición. 

Esta idea también es muy relevante en los días de las Altas Fiestas, en los cuales no sólo 

somos juzgados por nuestra observancia de mitzvot sino también respecto al cumplimiento de 

nuestra misión en la vida. Esta idea aparece expresada en las plegarias de esos días, en las 

que decimos que somos juzgados maasé ish upekudató (las acciones del hombre y su 

propósito). Maasé ish se refiere a la observancia de las mitzvot; ¿qué significa upekudató? Rav 

Shraga Feivel Mendlowitz explica que se refiere al tafkid (propósito) de la persona . Somos 

juzgados respecto a cuánto aprovechamos nuestros talentos; no alcanza con imitar el estilo de 



vida de nuestros antepasados, sino que debemos esforzarnos para encontrar nuestro propio 

nicho en el servicio Divino. 

Los Diez Días de Arrepentimiento son una excelente época para pensar en el propósito y 

dirección de nuestra vida. Quiera Dios que ameritemos liberarnos de la rutina, revigorizar 

nuestro servicio divino y concretar nuestro potencial individual. 
 

 

 

EL DULCE SABOR DE LA TORÁ 

 Moshe Rabenu en nuestra Parashá nos dijo: “ Kitbú Lajem Et Hashirá Hazot Velimdú Et 

Bené Israel Simá Befihem –  Escriban este cántico para enseñarlo a los hijos de Israel 

poniéndolo en su boca”  (Deuteronomio 31:19). La Guemará de Irubim (54b) aprendió de 

aquí que debemos de preparar las palabras de Torá que le vamos a transmitir a un público, 

según el nivel de este. Al igual que a un bebé se le machaca la comida, a un niño se le 

prepara y a un adulto se le deja que él solo se prepare su comida, así también con los 

diferentes niveles de las personas que van a escuchar unas palabras de Torá, hay que 

hacerlo de una manera clara. Si el público es más versado entonces debemos de 

profundizar un poco más, de tal forma que no se aburran. Lo que Torá en este versículo 

nos ordenó es a poner las palabras en sus bocas, el trabajo de masticar y tragar, el publico 

lo hará, poco a poco lo interiorizarán hasta el punto que las palabras de Torá serán parte 

de ellos. 

 Cuando un niño se niega a comer, debemos intentar de meterle, aunque sea una o dos 

cucharaditas para que sienta el sabor, y una vez que sienta ese sabor tan bueno, entonces 

él solo pedirá más. Con los adultos pasa igual, algunos no quieren escuchar palabras de 

Torá, por eso, debemos preparar siempre una o dos cucharaditas de Torá, que prueben 

su buen sabor y entonces ellos mismo pedirán más. Esto fue lo que dijo el rey David: 
“ Taamú Urhú Ki Tov Hashem –  Prueben, y verán que tan bueno es Dios” . 

 Cuando se prueba se siente lo bueno que es, lo agradable que es. Por eso, hay que tener 

mucho cuidado que nuestras palabras no sepan a una comida salada, picante, sosa o muy 

caliente, porque corremos el riesgo de cerrarles el apetito a esas personas, por siempre. 

(Dios no lo quiera). 

 Debemos esforzarnos en pensar, qué decir, cómo decirlo, cuando hablar, con qué tono 

decir las cosas, que no decir. Como me dijo una vez un rabino, cuando él va a preparar 

una charla, en vez de pensar en qué decir, piensa en qué no decir. Una vez que nos 

hayamos preparado bien, podremos entonces ofrecer una mesa llena de platos 

suculentos. Se sentarán a comer y después pedirán una ración más, una halajá de postre, 

y cuando salgan nos van a pedir que por favor los invitemos otra vez a probar esa comida 

espiritual que tanto gusta. Es por eso que Rabí Yosef Karo llamó a su libro: “ Shulján Aruj 

–  Mesa Servida” , ya que recopiló todas las leyes de la Guemará, de Maimónides, del Tur, 

del Rosh, y las escribió de una forma muy ordenada, en un lenguaje muy claro, con letras 

grandes. Un trabajo, que de verdad es una mesa servida de dulces conocimientos. A partir 



de ese libro debemos hacer nuestras charlas a mujeres, a hombres, a jóvenes, a niños, a 
padres, a amigos, etc. prepararles una mesa servida. 

 Es por eso que Moshé escribió: “ Veata Kitbú Lajem Et Hashirá Hazot…  –  Y ahora escriban 

esta canción… ” . ¿Por qué Moshé llamó a la Torá, canción? Porque al igual que las 

canciones son agradables al oído y gusta escucharlas una y otra vez, tanto así que nos 

sabemos de memoria las letras, así también debe ser las palabras de Torá. Si tiene un 

ritmo entonado, la voz es dulce, entonces gusta la canción, pero si se desafina, la guitarra 

no va en concordancia con la flauta y el cantante canta como el que canta en la ducha, 

sin ritmo, entonces nadie aprecia esa canción. Por eso, Moshé nos ordenó a hacer de la 

Torá, una canción, con alegría, con ritmo, con una dulce voz, entonces será que todos 
querrán escuchar una y otra vez, hasta que se sabrán las palabras de memoria. 

 No olvidemos a nuestros amigos, algunos perdieron la capacidad del gusto en la boca, 

una de las armas del Yetzer Hará, es quitarle el sabor a la boca de las personas, quitarles 

las ganas de escuchar. Una vez vino una persona a la sinagoga que estaba masticando un 

chicle para adelgazar, ese chicle después de masticarlo un rato, te quita la capacidad de 

saborear y por ende, las ganas de comer y por eso sirve para adelgazar. Cuando escuché 

esto, dije que ese mismo chicle es el que usa el Yetzer Hará. 

 La estrategia del Yetzer Hará es como la serpiente que hizo pecar a Adam y a Havá. Dios 

maldijo a la serpiente, que comiera polvo todo el resto de su vida. Todos se preguntan: 

¿acaso que la serpiente come polvo? Seguro que no, los científicos explican que la 

serpiente no tiene papilas gustativas, no tienen la capacidad de saborear, ella atrapa a su 

presa y se la traga de una sola mordida, no saborea como el resto de los animales. En su 

estómago tritura a los animales, no saborea, entonces vemos que es lo mismo que si 
comiera polvo, insípido completamente. 

 Sabido es que la Torá relacionó a la serpiente con el Yetzer Hará, la serpiente espiritual 

también aplica esa táctica con nosotros, nos provoca no ser capaces de probar las palabras 

de Torá, sentir el sabor del polvo en todo shiur, nos da un chicle antes de cada shiur para 

que no sintamos ningún sabor y para quitarnos el apetito espiritual, y entonces es cuando 
adelgazamos, bajamos nuestro peso espiritual todos los días. 

 Por eso, debemos saber que cuando estamos transmitiendo un shiur, debemos entender 

al otro que nos escucha, entender que recibió un chicle antes de entrar a comer de nuestra 

mesa servida. Es por eso que hay que preparar shiurim tan buenos que ni siquiera el chicle 

pueda hacer efecto. Una vez uno me dijo que el chicle de verdad le ayudaba, pero cuando 

veía el pastel de manzana que hacia su mamá no se podía controlar y lo probaba.  Así 

también debe ser con la espiritualidad, debemos preparar tortas, pasteles, que inclusive 
la serpiente sea capaz de saborearlos. 

 Todas las mañanas cuando nos despertamos, rezamos a Dios, bendecimos las bendiciones 

de la Torá y le pedimos a Dios: “ Vehaareb Na Hashem Elokenu Et Dibré Torateja Befinu 

Ubefifiot Amejá Bet Israel –  Endúlzanos, por favor, Dios con tus palabras de Torá, 
nuestras bocas y las bocas de todo los hijos de Israel” .  

 Que sea la voluntad de Dios que podamos sentir el buen sabor de la Torá, y que podamos 
ayudar a Am Israel a que también ellos prueben. Amén. 

 



 
 


