
  
   
  
  
  
  
  

  
  

          ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ְירּוָׁשַלִים  18:19  19:30  
  19:32  18:26  ֵּתל ָאִביב

 ֵחיָפה  18:35  19:32  

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

בֹו ְוֶהָאח ֶהָעִׁשיר ִהְׁשַּתֵּדל ְלֵהיִטיב ֶאת ַמצָ , ְוָהיּו ָהַאִחים אֹוֲהִבים ֶזה ְלֶזה. ָעִׁשיר ַוֲעִני, ה ַּבֵּׁשִני ַאִחיםַמֲעׂשֶ 

ּוָלה ָלֵתת יֵּבל ֶהָעִׁשיר ַּתְחּבַּפַעם ַאַחת חִ . ע ְלָאִחיו ְּבִלי ְלַבֵּיׁש אֹותֹוׁש ָּתִמיד ַּתְחּבּולֹות ְלַסּיֵ ּוִבּקֵ , ֶׁשל ֶהָעִני

 ִהִּניַח ַׂשק ָמֵלא ַמְטְּבעֹות? ָמה ָעָׂשה. ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֶיַדע עֹוד ַמְחסֹור ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ְלָאִחיו ְסכּום ָעצּום ֶׁשל ָממֹון

ְּתֵמַהִני : ָאַמר ְּבִלּבֹו, םְּכֶׁשִהִּגיַע ָאִחיו ֶהָעִני ְלאֹותֹו ָמקֹו. ק ִלְראֹות ָמה ִיְתַרֵחׁשב ְּבַצד ַהֶּדֶרְך ְוָעַמד ֵמָרחֹוָזהָ 

ָעַצם ֵעיָניו ְוַהֵּלְך . ֶזהן ֲאִני ּבֹוֵחן ְּבַעְצִמי ִעְניַ ְוֵאין זֹאת ֶאָּלא ׁשֶ , כת ֵעיָניו ְוֵאינֹו ִנְכַׁשלְׁש חֵ ֵאיְך הֹוֵלְך ָהִעֵּור ּבֵ 

ל ְּכֶׁשֶּנֱאַסְפנּו ּכָ , ֶּפַתח ַרב ֵּבית ַהֵּסֶפר ְּביֹום ְׁשִליִׁשיָּכְך ". ָעַבר ַעל ְּפֵני ָהאֹוָצר ְולֹא ָרָאה ְּכלּום, ְמַגֵּׁשׁש ַּבֲאֵפָלהּכֵ 

הּוא לֹא . ָקָרא עֹז, ְיֻאַּמן לֹא. ֶנס ִהְתעֹוְררּות ִלְקַראת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִריםְּבּכֶ , ַּתְלִמיֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר

ַעד ֶׁשעֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו , ּוִמְתַנֵהג ְּבִטְּפׁשֹות ָּכזֹו, ה ֶאת ָהאֹוָצררֹאֶ  ם לֹאל ְוֵעיַניִ ֵאיְך ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶׂשכֶ  ,נֹוְרָמִלי

 ַמה? ְך ָאנּו ִמְתַנֲהִגיםיאּו ְוִנְתּבֹוֵנן ַּגם ָאנּו אֵ ּבֹו ךְ ַא, ן צֹוֵדק ַאָּתה ָאַמר ָהַרבָאכֵ ? ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשהּוא ְלַיד ָהאֹוָצר

, ִלּמּוד ּתֹוָרה ,ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאנּו עֹוְבִרים ַמָּמׁש ְלַיד ִמְצָוה? ֹותֹוָרה ְוַהִּמְצוּתַהַּיַחס ֶׁשָּלנּו ְלִקּיּום הַ 

 ּוְכֶׁשִאיׁש, ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָאנּו יֹוְׁשִבים ְּבאֹוטֹוּבּוס אֹו ָּבַרֶּכֶבת? ְוָאנּו עֹוְצִמים ֶאת ֵעיֵנינּו, ִמְנָין ְּתִפָּלה ְוַהְׁשַלָמת

 ֹות ְוִלּמּודַוֲהֵרי ִקּיּום ַהִּמְצו? ַהַחּלֹוןֶצה ֶאל ַהּנֹוף ַהִּנְׁשָקף ִמן ָאנּו ַמִּביִטים ַהחּו, ן ָמקֹוםֻבָּגר עֹוֶלה ְוֵאימְ 

, יֹום ַהִּדין, ה"ְּכֶׁשַּנֲעמֹד ִלְפֵני ָהָּקּבָ , ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ?ִרים ִמָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֶׁשְּבעֹוָלםַהּתֹוָרה ֵהם אֹוָצרֹות ֵיקָ 

ֶאת ֵאּלּו  י ִיְצָטֵרְך ְלַהְסִּבירַוָּדאּוּבְ , ה ְוַיְסִּביר ֶאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים"ֵחד ֵמִאָּתנּו מּול ָהָּקּבָ ד ָּכל ֶאָחד ְואֶ מֹועֲ יַ 

ְסִּביר ֶׁשהּוא ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ַאְך ֵּכיַצד ָיכֹל ָהָאָדם ְלהַ . יח ֶׁשְּלֻכָּלם ִיְהֶיה לֹו ֶהְסֵּברנִ הָ לֶ  ריָסבִ . ֲהלֹא טֹוִבים

, ַּבָּיִמים ֵאּלּו ְנַנֶּקה ֶאת ֵעיֵנינּו, ָלֵכן. ֶזה ַמָּמׁש לֹא ַקל? אֹות ּוְפקּוחֹותַּכֲאֶׁשר ְׁשֵּתי ֵעיָניו ְּברִ , רְוִהְתַנֵהג ְּכִעּוֵ 

ּבֹוֵרא  ינֵ פְ ִּבְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעמֹד לִ , ֹוֵתר ִלּמּוד ּתֹוָרהַּכָּמה ֶׁשּי, תַלֲחטֹף ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִמְּצֹוִנְפַקח אֹוָתם ְוִנְׁשַּתֵּדל 

  . ְּכָפר ָלנּו, ָמַחל ָלנּו, ָסַלח ָלנּו. ַאְך ִהֵּנה ָּפַקְחנּו אֹוָתם ׁשּוב, ָטִעינּו ְּכֶׁשָעַצְמנּו ֶאת ֵעיֵנינּו, עֹוָלם ְולֹוַמר לֹו

  

  .ןל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָאמָ ּכָ ַּתם ַיַחד ִעם ֵּתב ְוֶנחָ ְלָׁשָנה טֹוָבה ִנּכְ 

 .יֹוָנָתן, ךְ לֶ יֵ וָ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  47 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ללּואֵ  ח"כ׀ ראש השנה –נצבים  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 ל"ינון יצחקי זטפסר משנה נ "לע                                                 ֵּבן ָאָדם ָמה ְלָך ִנְרַּדם



              
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








. ְולֹא ָלֶהם ִּבְלַבד, ִנְּתָנה ַּגם ְלדֹורֹות ַהָּבִאיםִּכי ַהּתֹוָרה , ִהיר ְלַעםמֶֹׁשה ִמבְ 

ֶרץ ַּתֲהפְֹך ְׁשָמָמה ְוֵהם ָהָא, ִריםם ִיְפנּו ַלֲעבֹד ֱאלִֹהים ַאחֵ ָהָעם ֻמְזָהר ֶׁשאִ 

' ָיׁשּוב ה, 'ָיׁשּובּו ַלֲעבֹד ֶאת הַאְך ַּכֲאֶׁשר ִיְתָחְרטּו ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם וְ . ּלּו ִמֶּמָּנהִיגְ 

ת ַהּתֹוָרה י ַאף ִאם ִנְרָאה ֶׁשִּמְצֹומֶֹׁשה ַמְמִׁשיְך ְואֹוֵמר ּכִ . ֵצם ָלָאֶרץּבְ ַוֵּיקָ 

ר ְלָים ְקרֹובֹות ֵהן ֵהן לֹא ַּבָּׁשַמִים ְולֹא ֵמֶעבֵ , ֹות ַלִּבּצּוַע ּוְרחֹוקֹות ֵהןָקׁש

 'ה: יתִׁש פְ חָֹרה הָ ַמְדִּגיׁש ֶאת ִעָּקרֹון ַהְּבִחימֶֹׁשה . ּוְבָידֹו ְלַׁשְמָרן, ְלֶטַבע ָהָאָדם

ַאְך . ֵּבין ַהָּמֶות ְוַהַחִּיים, ר ֵּבין ַהּטֹוב ְוֵהַרעת ִלָבחֹוַעם ֵאת ָהֶאְפָׁשרּונֹוֵתן לָ 

 ".ּוָבַחְרָּת ְּבַחִּיים" ָוה ְּבַהְמָלָצהִחיָרה זֹו ְמלֹּבְ 

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֹבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
  info@ohrshalom.net  ֶלְקְטרֹוִניְּכתֶֹבת ּדַֹאר אֶ 

ֲאָבל . קּוסְ ּפָ ַהְּכֵאִבים לֹא . יםּתֹוֵבב ְמַעט ַעל ִמַּטת ֵּבית ַהחֹולִ ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאַנח ְוִהסְ 

לֹא  ַדע ֶׁשְּברֹאׁש ַהָּׁשָנההּוא ִהְצַטֵער ִמּׁשּום ֶׁשּיָ . לֹא ֶזה ַמה ֶּׁשִהְפִריַע לֹו ִליׁשֹון

ה ִיְׂשָרֵאל לֹא ָהיָ  .ֻרּכֹותיּוַכל ְלַׁשֵּמׁש ְּכַחָּזן ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכִפי ֶׁשָּנַהג ִמֶּזה ָׁשִנים אֲ 

זֹר הּוא ָאַהב ֲאָנִׁשים ְוָרָצה ַלעֲ . בטֹוְלִיְׂשָרֵאל ָהָיה קֹול ָעֵרב ְוֵלב ". ִמְקצֹוִעי"ַחָּזן 

ְלַמֵּלא ֶאת ת ֹוּבים רָ נִ ׁשָ ְּכֶׁשִּבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשּלֹו ִלְפֵני . ְלֵאּלּו ֶׁשָּפנּו ֵאָליו

ְך ִיְׂשָרֵאל ִמֵּלא ֶאת ְמקֹום ַהַחָּזן ָּכל ּכָ . ִהְסִּכים ְּבִלי ִהּסּוס, ן ֶׁשָחָלהְמקֹום ַהַחּזָ 

ּוַמֲחָלתֹו , ִיְׂשָרֵאל ָחָלה, ִלְפֵני ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים .ַעד ֶׁשָהָיה ְלַחָּזן ָקבּועַ , ְּבַהְצָלָחה

ַהחֹוִלים ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵכב  ֶנֱאַלץ ְלִהָּׁשֵאר ְּבֵבית, ִּבְמקֹום ַלְחזֹר ְלֵביתֹו. ָּגְבָרה

 ׁשּוב ָוׁשּוב. ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה עֹוֵמד ְלַהְתִחיל ְּבעֹוד ָׁשעֹות ְספּורֹות, ַּבִּמָּטה ּוִמְתַיֵּסר

? ִמי ַיֲחִליף אֹותֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת? ַמה ַּיֲעׂשּו ַאְנֵׁשי ַהְּׁשכּוָנה: ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו

ְוַגם ְּבָׁשְכבֹו . ל עֹוד ָעַמד ַעל ַרְגָליו ָּתִמיד ָחַׁשב ַעל ֲאֵחִריםּכָ . ָּכֶזה הּוא ִיְׂשָרֵאל

עֹוד . ִיְׂשָרֵאל ָעַצם ְמַעט ֶאת ֵעיָניו. ִהְמִׁשיְך ַלְחׁשֹב ֲעֵליֶהם, ְּבִמַּטת ֵּבית ַהחֹוִלים

עֹון ַהַּגַּבאי ִהֵּנה ַעְכָׁשיו ּדֹוֵפק ִׁשמְ . ְמַעט ַמְתִחיִלים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶאת ַהִּפּיּוִטים

ִיְׂשָרֵאל ִנְסַחף . עֹוד ְמַעט ִיְהֶיה ּתֹורֹו ָלֵׂשאת ֶאת קֹולֹו ִּבְתִפָּלה" ֶׁשֶקט"ְלאֹות 

ָּפָניו ָצֲהלּו ְּכִאּלּו ֵאין . ַאַחר ִהְרהּוָריו ְולֹא ִהְרִּגיׁש ִּכי ֵהִרים ֶאת קֹולֹו ְּבִׁשיר

ְולֹא , הּוא ִנָּסה ְלַהְמִׁשיךְ . ָטה ֶאת ּכֹחֹוָתיוַהַּמֲחָלה ִמעֲ ֶאָּלא ׁשֶ . ִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם

 .ְוָחַנק ָּכל ִנָּסיֹון ְלִהְתַעּלּות ַהֶּנֶפׁשֶקט ָׂשַרר ַּבַּמְחָלָקה ׁשֶ . ַהִּנּגּון ִנְגַמר. ִליחַ ִהצְ 

 ֶׁשָהְיָתה ,ִאָּׁשה ִנְׁשַמע ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהַּמְחָלָקה קֹוָלּה ַהּקֹוֵרא ֶׁשל, ְּבאֹותֹו ֶרַגע

ַהִּנּגּון ַהֶּזה . ַהְמֵׁשְך ְּבַבָּקָׁשה: "ְׁשרּוָיה ְּבַעְצָמּה ַּבְּׁשַלִּבים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ַמֲחָלָתּה

. ִלּבֹו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִהְזַּדֵּקף". נֹוֵתן ִלי ּכֹחַ . עֹוֵזר ִלי ָלֵׂשאת ֶאת ַהִּיּסּוִרים ֶׁשִּלי

, ְּבִלי ּכֹחֹות ּגּוָפִנִּיים. ְּבתֹוְך ַהַּמְחָלָקה, ּפֹה, ַדִין ַלֲעזֹרַלְמרֹות ַמֲחָלתֹו הּוא ָיכֹול עֲ 

 .ּוִמַּפַעם ְלַפַעם ִהְתַּגֵּבר קֹולֹו ְּכַמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר. ֵהִרים ֶאת קֹולֹו ְּבִנּגּוןב וְ ׁשָ 

 ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹותֹו ִאם ָהיּו ִקְטרּוִגים ַעל ַעם. הְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָהְיָתה ְּדָמָמה ַּבַּמְחָלקָ 

  . ֵהם ְּבַוַּדאי ִהְתַנְּפצּו ַעל ְצִליֵלי ַהִּנּגּון ַהֶּזה, יֹום

 "ָמַתי ֵאַרע ". ַאֶּתם ִנָּצִבים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום  

  ?ַהָּדָבר     

 " ֵַעל ִמי ". ֶמיךָ ב ֵעֶציָך ַעד ׁשֹוֵאב ֵמּיְ ִמחֹּט  

  בָרה ֶׁשָחַטב ֵעִצים ְוָׁשאֲ ר ַּבּתֹוּפָ ֵמּסּו     

  ?ַמִים     

  יְך ֶׁשָהְפכּו ְלחֹוְטבֵ "ַּבַּתנַ  רּפָ ֵמּסּוַעל ִמי   

  ?ֵעִצים ְוׁשֹוֲאֵבי ַמִים    

  ְּבֵאיֶזה ָּפסּוק ִנְרַמז ֱאלּול?  

י ַהַחג ָמְּטֲעמֵ  ְוִעּמֹו, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָקֵרב

ל ַּתּפּוַח ֵלֶאכֹו ֵאיֶזה ֵּכיף. יוְוִסיָמנַ 

ֹוֵהב ְוֵיׁש ִמי ֶׁשא, ָּתָמר, אֹו ְּתֵאָנה, ִּבְדַבׁש

, ַאְך ִעם ָּכל ֶזה? ָנכֹון, ַּדְוָקא ֶאת ָהִרּמֹון

? א ְוִאָּמאָמַתי ִּבַּקְׁשנּו ְסִליָחה ֵמַאּבָ 

ים ִמּדֹודִ ? ב ְוָסְבָתאִמסָ ? ֵמָאח ְוָאחֹות

ּוָמַתי ָלַאֲחרֹוָנה ִנַּגְׁשנּו ? ְודֹודֹות

ַעׁש ַלְּׁשֵכִנים ּוִבַּקְׁשנּו ְסִליָחה ַעל ָהרַ 

? ְלָפהְוַהִּלְכלּוְך ֶׁשָעִׂשינּו ַּבָּׁשָנה ֶׁשחָ 

ת ה ֶׁשִּנֶּתנֶ רֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ַמָּתָנה ֲחָדׁשָ 

ְוזֹו ֲחִגיָגה . ֵחד ֵמִאָּתנּוְלָכל ֶאָחד ְואֶ 

 ְּכמֹו יֹום ֻהֶּלֶדת. ְּגדֹוָלה ְוִׂשְמָחה ֲעָנִקית

ה ָּכל ֶאָחד ָיכֹל ִּכי ְּביֹום זֶ . ֶׁשל ַמָּמׁש

יל ַהּכֹל ּוְלַהְתחִ , ׁשְלִהָּוֵלד ֵמַחּדָ 

ם ינּו ְלָהִכין ֶאת ַהְּבָגִדיַאְך ָעלֵ . ֵמַהְתָחָלה

  .ֵארּועַ ַהָּיִפים ֶׁשָּלנּו ִלְכבֹוד הָ 

ְוִנְסַלח , ּבֹואּו ּוְנַבֵּקׁש ְסִליָחה ֶזה ִמֶּזה

ה טֹוָבה נָ ְוִנְזֶּכה ַלּׁשָ , ָחד ַלֵּׁשִניאֶ 

  .הקָ ּוּתמֶ ּו
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