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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (א' לאדברים )" משה וידבר את הדברים האלה וילך"

 בקש שלום "פסוק העל ל "חזדרשו כפי ש "השלום"הפסוק שלפנינו מדבר על עניין " כלי יקר"לפי ה
 ,"חלה"או  "מזוזה" ,"ציצית"כל שאר המצות כב, ותוהמצכשאר  האינ "השלום"ות ושמצ (טו 'תהלים לד) "ורדפהו

 מצות באבל  ,אחריהרדוף ל מחויבאבל אין אתה  ,האות לידך אתה מחויב לעשותוה ומצה גיעאם תש
 מכל שאר  "השלום"מצות נה ושמה  ,דברהטעם ריך להבין את צו". אתה מחויב לחזור אחריו ,"השלום"
 וזה , שבשמים םלאביהא לעשות שלום בין ישראל יה "שלום"וה ומתרץ שכוונת המצו ?ת שבתורהומצוה

 אינו רואה חובה לעולם החוטא , אחדמצד  ,משני צדדים הוהמצו אתה צריך לחזר אחריולכן , התשובהעל ידי 
 אתה צריך , שנימצד  .אחריךלא יחזר הוא כי  אחריור צריך אתה לחזל כן חובתו עאת שאתה רואה כפי לעצמו 

 גדולה תשובה שאפילו בזמן "ל "זאמרו חו "זהלכל ישראל ערבים זה "כי , מצד הערבותהשלום לחזר אחר 
  (יומא פו) "(הושע יד ה)" משובתם כי שב אפי ממנו ארפא"לו ולכל העולם כולו שנאמר  םשיחיד עשאה מוחלי

  היא" השלום"גם אם נאמר שכוונת מצוות . אחריודין הוא שתחזר אתה ובזה הוא להנאתך השלום ה ,אם כן
  כלבכי  ,תשובה כדי שיהיו השבים רביםלצורך גדול זה בגם יש מכל מקום בין איש לרעהו שלום כפשוטו 

 ל כן ע ,בעשרת ימי תשובה דווקאמתקבלת יחיד תשובת הו, בלבדתשובת הרבים את ה מקבל "הקבימות השנה 
  :אלוהשלומות התקרב צריך לשני הכי מי שהוא רחוק ו (יט 'ישעיה נז)" שלום לרחוק ולקרוב שלום"הנביא  מרוא

 אל המסבב הוא זה השלום הש יוןוכ "ורפאתיו 'אמר ה"עהו ואז ובין רשלום בינו ויו קל-בינו ובין א שלום
  הוא הלך אחרי "וילך משה"במה שנאמר משה וזה מה שעושה כאן . אחריוולרדוף אדם לחזר  כלחייב  ,התשובה

  ,התשובה דהיינו השני שלומות שהזכרנואל המסבבים  הדרכיםם על התשובה ועל אות וזרזבני ישראל 
 בין אדם  ,הן דברי פיוסו ,בין אדם למקום ,הן דברי וידוי "האלהוידבר את הדברים "ושניהם נכללו באמרו 

 ". 'ושובו אל ה דברים קחו עמכם"כי על שניהם נאמר  ,לחברו
 

 (ז 'דברים לא) "ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ"
 כלומר  (כ 'דברים יז)" לבלתי רום לבבו מאחיו" :ואהמלך ישראל שהתורה מצווה על ם יאחד הציווי

 וההתנשאות על  יהירותהצגת להימנע מעליו אחד מישראל באהבה ובאחווה ו כל צריך להתנהג עםמלך ה
 כי , עליו לנהוג בתקיפות וביד רמה, "לכל ישראלעיני " ,אשר הואכ, ו כמלךעת מילוי תפקידאך ב. הזולת

 כאן ללמד  רבינומשה שזה מה שבא " משך חכמה"אומר ה .(כתובות יז)" שמחל על כבודו אין כבודו מחול מלך"
 לעיני כל ישראל חזק " כאשר אתה, ת שרביט המנהיגותא עומד לקבל ממנובעת שהוא , את יהושע תלמידו

 אל תגלה חולשה  ,גינוני ענווה ושפלות רוחאין כאן המקום ל, העםן ניצב מול המו אתהלומר כאשר כ" ואמץ
 ארץ ויישמעו  בכבוד ובדרךינהגו בך בזה ו, לא ויתורים ופשרותל העםהמון זרוק מרה ב אלא , ומורך לב

 .לך בלא היסוס

 589מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז
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 (יד' לאברים ד)" קרבו ימיך למות הן"
 של  קצובואחד מספר ויש לכל אחד מראש חיי האדם נגזרים נו שאורך למדשהכתוב בא ל רבינו בחייאומר 

 " את מספר ימיך אמלא: "לו שנאמר נגזרב וקצשנהעת אל היום וגיע דואג שהאדם יה "והקב, לחיות יםימ
 ויקרבו ", ('בראשית מז)" למות ישראלויקרבו ימי "קריבה כר לשון של ראינו שאצל הצדיקים מוזו. ('שמות כג)

 אותם  בומקר םממלא אותה "קבוהמראש שחייו של אדם נגזרים מלמד וזה , (מלכים א ב)" ימי דוד למות
 ם ויחיה פחות זכות או מקצר אותבמידה שיש נגזר מעבר למה ש םמאריך אותשאו , והנגזר הקצובאל הזמן 

  ,מילתא תליא בזכותא לא ,ומזוני בני ,חיי": ל"ניתן להבין את מה שאמרו חז ,זה לפי .הנגזר לפי העונשמ
 ' כח המאחר שכי  ,ח התפלהוגדול כ כמהראות לנו בא להמאמר זה ש (.כח ק"מו) "מילתא תליא במזלא אלא

 , מזלותמסר לשהגדול  חוכאת הלבטל לכן יכול הוא בקלות לבצע ין דבר שאינו ביכולתו אעליון על הכל ו
 , "פרט"א היומערכת הכוכבים ה "כלל"ה הוא ה"שהקבחוזים בכוכבים מודים בכך וההתכונה  חכמישגם 

 ם בטלמזלות הוא יכול לח הוהאדם מכעל כל מה שנגזר  ,לכןו .חווכאת  לבטליכול הפרט ווהכלל גדול מ
 " רצון יראיו יעשה"שכתוב פי כעל כך בלבו  ויצטערשידאג צריך רק  ,לא צעקהללא תפלה ואפילו לו יתיובזכו

  ניםיעניאבל בשלשה . בלא שישאלואפילו , של יראיו ,משאלות לבםאת ממלא ה "הקבכלומר , ('תהלים קמה)
 התפלה רק אחרי ו, "ואת שועתם ישמע ויושיעם"אמר נש, תפלה וצעקהם גצריך לא מספיק רצון אלא אלו 

 בזכות התפילה הבנים נתנו לרחל , בזכות התפלה אלו שלשתנו ינו שנאשכן מצ, בקשתו לון ינתתוהצעקה 
 שנאמר בזכות התפילה לחזקיה ניתנו  "החיים", ('בראשית ל)" ים ויפתח את רחמהקל-וישמע אליה א"שנאמר 

 ן לאליהו ואלישע שכניתנו המזונות , ('ישעיה לח)" שמעתי את תפלתך הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה"
  במזל והודיעו יםתלוישלשה אלו שחכמים נו לומפני זה העירו . הרעבמ לוונצשנתרבו המזונות  םאצלנו אמצ

 .ח המזלוכ יתבטללה יועם התפ, להיבוי תפיך בהם רירצבזה שנו ל
 

  (יח 'דברים לא)" פני ביום ההוא הסתר אסתיר ואנכי"
 הלא על "חטאתם ואמרו  עלו דוהסתר הפנים אחרי שבני ישראל התוהקדוש מדוע מצוין " אור החיים"שואל ה

 הכתוב בא  אכןומתרץ ש? מדוע" הסתר אסתיר"בפסוק הרב על כפל המילים עיר מעוד  ?"י בקרביקל-כי אין א
במדה שאדם "של "אמרו חז לאיכול השומע לטעון שחלילה אין כאן משפט צדק והכי , לתת טעם להסתרת פנים

ש מצב שבני י, מהםו פניאת ' ה ריבהסת ,והנה ,:(סוטה ח)" עוללו והוא ישפוט בצדק אל אמונה ואין  םמודד בה מודדי
מה הצרות  לדעתשם ו נאינהשופט כי , שיעור הראוי להם לפי עונשםהיהיו נפרעים על חטאתם יותר מישראל 
בדין כלומר , "ואנכי הסתר"ואמר צדיק בעניין הכתוב לה בא. משפט צדקלא נחשב זה ו, עליהם ואואשר יבוהרעות 

על כל הרעה "הוא הטעם ו, ביום שזנה אחרי אלהי נכרכלומר , "ההוא ביוםפני אסתיר ", פני מהםאת שאסתיר הוא 
 פנהכי "והרעה היא , "כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה" ל במדרש"חז מראמ על דרך, "עשהאשר 

ראוי הוא לזה כשם שהוא , פניםה יבואו עליו כל הצרות שבעולם מחמת הסתראם גם , עתכו, "אל אלהים אחרים
אין צרה ואין רעה בעולם שאינה כנגד עבירה ת שדעצריך לו. וזהו דין צדק וכך שורת הדין נותנת, הרעהכל את עשה 
על כל אדם שעבר הוכיון , הטוב מעשהקבע שכר כנגד כל פי שגם כ, כנגד כל החטאים םיסוריאת ייסד ' כי ה, אחת

, שבעולם םעונשיהעליו כל  ואובשיהוא שלו עונש ה, כל התורהנגד שקולה כהיא או על עבודה זרה ש, התורה כולה
 . ישראל םעמ' הת פני רסתהלהסיבה זו ו
 

  (יט' אלדברים ) " הזאת רה ועתה כתבו לכם את השי"
 תשל כתיבמצות עשה המלמד על , "הזאת רה ועתה כתבו לכם את השי": הפסוקהסמיכות של לומד מ" חפץ חיים"ה

גן הל השבכוחה של התור" אנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה"ספר תורה לפסוק הקודם 
איר לנו את אור התורה מ, ות שלנודורשקיים ב פיכ ,הסתר פניםחושך ומצב של אפילו ב. להציל מכל צרה ויגון

מה " (כג' משלי ו)" כי נר מצוה ותורה אור": על הפסוקל בגמרא "ים חזוכמו שאומר, פנה את דרכנונ הז ולאור, הדרך
   (סוטה כא) "אור מגן לעולם אף התורה מגינה לעולם

 

 

 

   ו ו   יר    ק ו   ו ח  רוקו   וצ י     ו   י קיי ו    י          ח  קוו  

 . יו      ח ו  ר  ו ו      יי   "  יר   חר"ע  י י ח ר    ק ו  

 052-3268315,  יו   052-9433453  ר י  ו ז  ו :   י ור 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"בהדרכת עלימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו  :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
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