ס"ד

נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּזְּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
ְרוּשׁ ַליִם
י ָ
אָביב
ֵתּל ִ
יפה
ֵח ָ

18:19
18:26
18:35

19:30
19:32
19:32

ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת נצבים – ראש השנה׀ כ"ח ֵאלוּל התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  47׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
אָדם ָמה ְל ָך ִנ ְר ַדּם
ֵבּן ָ

לע"נ טפסר משנה ינון יצחקי ז"ל

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יטיב ֶאת ַמ ָצבוֹ
אוֹה ִבים זֶה ְלזֶהְ ,ו ֶהאָח ֶה ָע ִשׁיר ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ְל ֵה ִ
אַחים ֲ
ְהיוּ ָה ִ
ַענִ י .ו ָ
אַחיםָ ,ע ִשׁיר ו ֲ
ַמ ֲע ֶשׂה ַבּ ֵשּׁנִ י ִ
וּלה ָל ֵתת
יבּל ֶה ָע ִשׁיר ַתּ ְחבּ ָ
אַחת ִח ֵ
אָחיו ְבּ ִלי ְל ַביֵּשׁ אוֹתוַֹ .פּ ַעם ַ
וּב ֵקּשׁ ָתּ ִמיד ַתּ ְחבּוּלוֹת ְל ַס ֵיּע ְל ִ
ֶשׁל ֶה ָענִ יִ ,
יח ַשׂק ָמלֵא ַמ ְט ְבּעוֹת
ְמי ַחיָּיוָ .מה ָע ָשׂה? ִהנִּ ַ
ֶדע עוֹד ַמ ְחסוֹר ָכּל י ֵ
אָחיו ְסכוּם ָעצוּם ֶשׁל ָממוֹןְ ,כּדֵי ֶשׁלֹּא י ַ
ְל ִ
אָמר ְבּ ִלבּוְֹ :תּ ֵמ ַהנִ י
אָחיו ֶה ָענִ י ְלאוֹתוֹ ָמקוֹםַ ,
יע ִ
ִת ַר ֵחשְׁ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ְע ַמד ֵמ ָרחוֹק ִל ְראוֹת ָמה י ְ
ָהב ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶר ְך ו ָ
זָ
ְה ֵלּ ְך
בּוֹחן ְבּ ַע ְצ ִמי ִע ְנ ַין זֶהָ .ע ַצם ֵעינָיו ו ַ
ְאין זֹאת ֶא ָלּא ֶשׁ ֲא ִני ֵ
ְאינוֹ נִ ְכ ַשׁל ,ו ֵ
יך הוֹ ֵל ְך ָה ִעוֵּר ֵבּ ֵח ְשׁכת ֵעינָיו ו ֵ
ֵא ְ
ֶא ַס ְפנוּ ָכּל
ישׁיְ ,כּ ֶשׁנּ ֱ
אוֹצר ְולֹא ָראָה ְכּלוּם"ָ .כּ ְך ֶפּ ַתח ַרב ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ְבּיוֹם ְשׁ ִל ִ
ַשּׁשׁ ַבּ ֲא ֵפ ָלהָ ,ע ַבר ַעל ְפּנֵי ָה ָ
ֵכּ ְמג ֵ
ְא ַמּןָ ,ק ָרא עֹז .הוּא לֹא
פּוּרים .לֹא י ֻ
עוֹררוּת ִל ְק ַראת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה וְיוֹם ַה ִכּ ִ
ַתּ ְל ִמידֵי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרְ ,בּ ֶכּנֶס ִה ְת ְ
עוֹצם ֶאת ֵעינָיו
ַהג ְבּ ִט ְפּשׁוֹת ָכּזוַֹ ,עד ֶשׁ ֵ
וּמ ְתנ ֵ
אוֹצרִ ,
ְעי ַנ ִים לֹא ר ֶֹאה ֶאת ָה ָ
אָדם ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶשׂ ֶכל ו ֵ
יך ָ
נוֹר ָמ ִליֵ ,א ְ
ְ
ַהגִ ים? ַמה
אָמר ָה ַרב ,אַ ְך בּוֹאוּ ְונִ ְתבּוֹנֵן גַּם אָנוּ ֵאי ְך אָנוּ ִמ ְתנ ֲ
אַתּה ַ
אָכן צוֹדֵק ָ
אוֹצר? ֵ
ְבּ ִדיּוּק ְכּ ֶשׁהוּא ְליַד ָה ָ
תּוֹרה,
עוֹב ִרים ַמ ָמּשׁ ְליַד ִמ ְצוָהִ ,למּוּד ָ
וֹרה ְו ַה ִמּ ְצווֹת? ָכּל ָכּ ְך ַה ְר ֵבּה ְפּ ָע ִמים אָנוּ ְ
ַחס ֶשׁ ָלּנוּ ְל ִקיּוּם ַהתּ ָ
ַהיּ ַ
וּכ ֶשׁ ִאישׁ
יוֹשׁ ִבים ְבּאוֹטוֹבּוּס אוֹ ָבּ ַר ֶכּ ֶבתְ ,
עוֹצ ִמים ֶאת ֵעינֵינוּ? ו ְַכ ָמּה ְפּ ָע ִמים אָנוּ ְ
ְה ְשׁ ַל ָמת ִמנְ יָן ,וְאָנוּ ְ
ְתּ ִפ ָלּה ו ַ
ַהרֵי ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת ו ְִלמּוּד
יטים ַהחוּ ֶצה ֶאל ַהנּוֹף ַהנִּ ְשׁ ָקף ִמן ַה ַחלּוֹן? ו ֲ
ְאין ָמקוֹם ,אָנוּ ַמ ִבּ ִ
ְמ ֻבגָּר עוֹ ֶלה ו ֵ
ַעמֹד ִל ְפנֵי ָה ָקּ ָבּ"ה ,יוֹם ַה ִדּין,
עוֹלם? ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָהְ ,כּ ֶשׁנּ ֲ
ָהב ֶשׁ ְבּ ָ
ֶסף וְ ַהזּ ָ
ֵק ִרים ִמ ָכּל ַהכּ ֶ
אוֹצרוֹת י ָ
תּוֹרה ֵהם ָ
ַה ָ
ַדּאי י ְִצ ָט ֵר ְך ְל ַה ְס ִבּיר ֶאת ֵאלּוּ
וּבּו ָ
טּוֹביםְ ,
ַס ִבּיר ֶאת ַמ ֲע ָשׂיו ַה ִ
וְא ֵחד ֵמ ִא ָתּנוּ מוּל ָה ָקּ ָבּ"ה ְוי ְ
ַי ֲעמוֹד ָכּל ֶא ָחד ֶ
אָדם ְל ַה ְס ִבּיר ֶשׁהוּא ָע ַצם ֶאת ֵעינָיו
ֵיצד ָיכֹל ָה ָ
אַך כּ ַ
ֻלּם י ְִהיֶה לוֹ ֶה ְס ֵבּרְ .
טוֹביםָ .ס ִביר ֶל ָהנִ יח ֶשׁ ְלּכ ָ
ֲהלֹא ִ
ַקּה ֶאת ֵעינֵינוּ,
ָמים ֵאלּוּ נְ נ ֶ
וּפקוּחוֹת? זֶה ַמ ָמּשׁ לֹא ַקלָ .לכֵןַ ,בּיּ ִ
ַהג ְכּ ִע ֵוּרַ ,כּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ֵתּי ֵעינָיו ְבּ ִראוֹת ְ
ְו ִה ְתנ ֵ
בּוֹרא
נּוּכל ַל ֲעמֹד ִל ְפ ֵני ֵ
תּוֹרהִ ,בּ ְכ ֵדי ֶשׁ ַ
וֹתר ִלמּוּד ָ
יּוֹתר ִמ ְצּוֹתַ ,כּ ָמּה ֶשׁיּ ֵ
אוֹתם וְנִ ְשׁ ַתּדֵּל ַל ֲחטֹף ַכּ ָמּה ֶשׁ ֵ
נִ ְפ ַקח ָ
אוֹתם שׁוּבָ .ס ַלח ָלנוָּ ,מ ַחל ָלנוְּ ,כּ ָפר ָלנוּ.
אַך ִהנֵּה ָפּ ַק ְחנוּ ָ
ְלוֹמר לוָֹ ,ט ִעינוּ ְכּ ֶשׁ ָע ַצ ְמנוּ ֶאת ֵעינֵינוְּ ,
עוֹלם ו ַ
ָ
אָמן.
ִשׂ ָר ֵאל ָ
ַחד ִעם ָכּל ַעם י ְ
ֶח ַתּם י ַ
טוֹבה נִ ְכּ ֵתּב ְונ ָ
ְל ָשׁנָה ָ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ָו ֵי ֶל ְך ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם וְ ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ
אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
      
  
תּוֹרה נִ ְתּנָה גַּם ְלדוֹרוֹת ַה ָבּ ִאיםְ ,ולֹא ָל ֶהם ִבּ ְל ַבד.
ֹשׁה ִמ ְב ִהיר ְל ַעםִ ,כּי ַה ָ
מֶ
ְהם
אַח ִריםָ ,האָ ֶרץ ַתּ ֲהפ ְֹך ְשׁ ָמ ָמה ו ֵ
ְהר ֶשׁ ִאם י ְִפנוּ ַל ֲעבֹד ֱאל ִֹהים ֵ
ָה ָעם ֻמז ָ
יהם ְויָשׁוּבוּ ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ,יָשׁוּב ה'
ִת ָח ְרטוּ ַעל ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
אַך ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
יִגְ לּוּ ִמ ֶמּנָּהְ .
תּוֹרה
ְאוֹמר ִכּי אַף ִאם נִ ְראָה ֶשׁ ִמּ ְצוֹת ַה ָ
יך ו ֵ
ֹשׁה ַמ ְמ ִשׁ ְ
אָרץ .מ ֶ
ֵק ְבּ ֵצם ָל ֶ
ַויּ ָ
וּרחוֹקוֹת ֵהןֵ ,הן לֹא ַבּ ָשּׁ ַמיִם וְ לֹא ֵמ ֶע ֵבר ְליָם ְקרוֹבוֹת ֵהן
צּוּע ְ
ָקשׁוֹת ַל ִבּ ַ
ֹשׁה ַמ ְדגִּ ישׁ ֶאת ִע ָקּרוֹן ַה ְבּ ִחי ָרה ָהחֹ ְפ ִשׁית :ה'
וּביָדוֹ ְל ַשׁ ְמ ָרן .מ ֶ
אָדםְ ,
ְל ֶט ַבע ָה ָ
אַך
ְה ַחיִּיםְ .
ְה ַרעֵ ,בּין ַה ָמּוֶת ו ַ
נוֹתן ָל ַעם ֵאת ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ִל ָבחוֹר ֵבּין ַהטּוֹב ו ֵ
ֵ
וּב ַח ְר ָתּ ְבּ ַחיִּים".
ירה זוֹ ְמלֹוָה ְבּ ַה ְמ ָל ָצה " ָ
ְבּ ִח ָ

ֻלּ ֶכם ַהיּוֹם"ָ .מ ַתי ֵא ַרע
אַתּם נִ ָצּ ִבים כּ ְ
ֶ "
ַה ָדּ ָבר?
שׁוֹאב ֵמ ְיּ ֶמי ָך"ַ .על ִמי
ִ " מח ֵֹטּב ֵע ֶצי ָך ַעד ֵ
ְשׁ ֲאב
ֵמסּוּ ָפּר ַבּתּוֹ ָרה ֶשׁ ָח ַטב ֵע ִצים ו ָ
ַמיִם?
חוֹט ֵבי
ַ על ִמי ֵמסּוּ ָפּר ַבּ ַתּ ַנ" ְך ֶשׁ ָה ְפכוּ ְל ְ
וְשׁוֹא ֵבי ַמיִם?
ֲ
ֵע ִצים
ְ בּ ֵאיזֶה ָפּסוּק נִ ְר ַמז ֱאלוּל?




  
        
   
חוֹליםַ .ה ְכּ ֵא ִבים לֹא ָפּ ְסקוֲּ .א ָבל
תּוֹבב ְמ ַעט ַעל ִמ ַטּת ֵבּית ַה ִ
ֶאנַח וְ ִה ְס ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל נ ֱ
יע לוֹ ִלישׁוֹן .הוּא ִה ְצ ַט ֵער ִמשּׁוּם ֶשׁ ָיּ ַדע ֶשׁ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה לֹא
לֹא זֶה ַמה ֶשּׁ ִה ְפ ִר ַ
ִשׂ ָר ֵאל לֹא ָה ָיה
ָהג ִמזֶּה ָשׁנִ ים ֲארֻכּוֹת .י ְ
ֶסת ְכּ ִפי ֶשׁנּ ַ
יוּכל ְל ַשׁ ֵמּשׁ ְכּ ַחזָּן ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ַ


ְמקוֹם ַה ַח ָזּןֶשׁ ָח ָלהִ ,ה ְס ִכּים ְבּ ִלי ִהסּוּס .יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמלֵּא ֶאת ְמקוֹם ַה ַחזָּן ָכּל ָכּ ְך
וּמ ֲח ָלתוֹ
ִשׂ ָר ֵאל ָח ָלהַ ,
בוּעִ .ל ְפנֵי ִמ ְס ַפּר ֳח ָד ִשׁים ,י ְ
ְבּ ַה ְצ ָל ָחהַ ,עד ֶשׁ ָהיָה ְל ַחזָּן ָק ַ
גּ ְָב ָרהִ .בּ ְמ 
חוֹלים ְכּ ֶשׁהוּא שׁוֹכֵב
ֶא ַלץ ְל ִה ָשּׁ ֵאר ְבּ ֵבית ַה ִ
קוֹם ַל ְחזֹר ְל ֵביתוֹ ,נ ֱ
עוֹמד ְל ַה ְת ִחיל ְבּעוֹד ָשׁעוֹת ְספוּרוֹת .שׁוּב וָשׁוּב
ַסּר ,וְ רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ֵ
וּמ ְתי ֵ
ַבּ ִמּ ָטּה ִ

ֶסת?
ַח ִליף אוֹתוֹ ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ַעשׂוּ אַנְ ֵשׁי ַה ְשּׁכוּנָה? ִמי י ֲ
ָשׁאַל ֶאת ַע ְצמוַֹ :מה יּ ֲ
ָר ֵאלָ .כּל עוֹד ָע ַמד ַעל ַרגְ ָליו ָתּ ִמיד ָח ַשׁב ַעל ֲא ֵח ִרים .וְ גַם ְבּ ָשׁ ְכבוֹ
ָכּזֶה הוּא יִ ְשׂ
יהםִ .י ְשׂ ָר ֵאל ָע ַצם ְמ ַעט ֶאת ֵעינָיו .עוֹד
יך ַל ְחשֹׁב ֲע ֵל ֶ
חוֹליםִ ,ה ְמ ִשׁ ְ
ְבּ ִמ ַטּת ֵבּית ַה ִ
ַבּאי
דּוֹפק ִשׁ ְמעוֹן ַהגּ ַ
יּוּטיםִ .הנֵּה ַע ְכ ָשׁיו ֵ
ֶסת ֶאת ַה ִפּ ִ
ים ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
יל
ְמ ַעט ַמ ְת ִח ִ
ִשׂ ָר ֵאל נִ ְס ַחף
ְלאוֹת " ֶשׁ ֶקט" עוֹד ְמ ַעט י ְִהיֶה תּוֹרוֹ ָל ֵשׂאת ֶאת קוֹלוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּה .י ְ

ַ 
הוּריו וְ לֹא ִה ְר ִגּישׁ ִכּי ֵה ִרים ֶאת קוֹלוֹ ְבּ ִשׁירָ .פּנָיו ָצ ֲהלוּ ְכּ ִאלּוּ ֵאין
אַחר ִה ְר ָ
יך ,וְ לֹא
ֹחוֹתיו .הוּא ִנ ָסּה ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
םֶ .א ָלּא ֶשׁ ַה ַמּ ֲח ָלה ִמ ֲע ָטה ֶאת כּ ָ
עוֹל
סּוּרים ָבּ ָ
יִ ִ
ֶפשׁ.
יחַ .הנִּ גּוּן ִנ ְג ַמרֶ .שׁ ֶקט ָשׂ ַרר ַבּ ַמּ ְח ָל ָקה וְ ָחנַק ָכּל נִ ָסּיוֹן ְל ִה ְת ַעלּוּת ַהנּ ֶ
ִה ְצ ִל ַ

ְתה
קוֹלהּ ַהקּוֹרֵא ֶשׁל ִא ָשּׁהֶ ,שׁ ָהי ָ
ְבּאוֹתוֹ ֶרגַעִ ,נ ְשׁ ַמע ִמ ִצּ ָדּהּ ַה ֵשּׁנִ י ֶשׁל ַה ַמּ ְח ָל ָקה ָ
רוֹנים ֶשׁל ַמ ֲח ָל ָתהַּ " :ה ְמ ֵשׁ ְך ְבּ ַב ָקּ ָשׁהַ .הנִּ גּוּן ַהזֶּה
אַח ִ
ְשׁרוּיָה ְבּ ַע ְצ ָמהּ ַבּ ְשּׁ ַל ִבּים ָה ֲ

ִשׂ ָר ֵאל ִהזְ ַדּ ֵקּף.
נוֹתן ִלי כּ ַֹח"ִ .לבּוֹ ֶשׁל י ְ
סּוּרים ֶשׁ ִלּיֵ .
עוֹזֵר ִלי ָל ֵשׂאת ֶאת ַהיִּ ִ
גּוּפ ִניִּים,
תוֹך ַה ַמּ ְח ָל ָקהְ .בּ ִלי כֹּחוֹת ָ
תוֹ הוּא יָכוֹל ֲע ַד ִין ַל ֲעזֹר ,פֹּהְ ,בּ ְ
ַל ְמרוֹת ַמ ֲח ָל
ַבּר.
ַבּר קוֹלוֹ ְכּ ַמ ְעיָן ַה ִמּ ְתגּ ֵ
וּמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם ִה ְתגּ ֵ
ָשׁב וְ ֵה ִרים ֶאת קוֹלוֹ ְבּ ִנגּוּןִ .
ִשׂ ָר ֵאל ְבּאוֹתוֹ
ְתה ְדּ ָמ ָמה ַבּ ַמּ ְח ָל ָקהִ .אם ָהיוּ ִק ְטרוּגִ ים ַעל ַעם י ְ
ָ הי ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה
ְבּ ָ
ַפּצוּ ַעל ְצ ִלי ֵלי ַהנִּ גּוּן ַהזֶּה.
ַדּאי ִה ְתנ ְ
יוֹםֵ ,הם ְבּו ַ

וְר ָצה ַל ֲעזֹר
ָשׁים ָ
אָהב ֲאנ ִ
צוֹעי"ְ .ל ִי ְשׂ ָר ֵאל ָהיָה קוֹל ָע ֵרב וְ לֵב טוֹב .הוּא ַ
ַחזָּן " ִמ ְק ִ
ְל ֵאלּוּ ֶשׁ ָפּנוּ ֵא ָליוְ .כּ ֶשׁ ִבּ ְקּשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ ַבּ ְשּׁכוּנָה ֶשׁלּוֹ ִל ְפנֵי ָשׁנִ ים ָרבּוֹת ְל ַמ ֵלּא ֶאת

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ָק ֵרבְ ,ו ִעמּוֹ ָמ ְטּ ֲע ֵמי ַה ַחג
פּוּח
ימ ַניוֵ .איזֶה כֵּיף ֵל ֶאכוֹל ַתּ ַ
וְ ִס ָ
וֹהב
ִבּ ְד ַבשׁ ,אוֹ ְתּ ֵאנָהָ ,תּ ָמרְ ,ויֵשׁ ִמי ֶשׁא ֵ
אַך ִעם ָכּל זֶה,
ַדּוְ ָקא ֶאת ָה ִרמּוֹן ,נָכוֹן? ְ



אַבּא ְו ִא ָמּא?
יחה ֵמ ָ
ָמ ַתי ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ְס ִל ָ
דּוֹדים
ֵמאָח וְ אָחוֹת? ִמ ָסב וְ ָס ְב ָתא? ִמ ִ
ַשׁנוּ
אַחרוֹנָה נִ גּ ְ
וּמ ַתי ָל ֲ
וְ דוֹדוֹת? ָ
יחה ַעל ָה ַר ַעשׁ
וּב ַקּ ְשׁנוּ ְס ִל ָ
ַל ְשּׁ ֵכנִ ים ִ
לוּך ֶשׁ ָע ִשׂינוּ ַבּ ָשּׁנָה ֶשׁ ָח ְל ָפה?
וְ ַה ִלּ ְכ ְ
רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה הוּא ַמ ָתּנָה ֲח ָד ָשׁה ֶשׁנִּ ֶתּ ֶנת
ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ֵחד ֵמ ִא ָתּנוּ .וְזוֹ ֲחגִ יגָה
ָקיתְ .כּמוֹ יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת
דוֹלה ְו ִשׂ ְמ ָחה ֲענ ִ
גְּ ָ
ֶשׁל ַמ ָמּשִׁ .כּי ְבּיוֹם ֶזה ָכּל ֶא ָחד ָיכֹל
וּל ַה ְת ִחיל ַהכֹּל
ְל ִה ָוּ ֵלד ֵמ ַח ָדּשְׁ ,
ָדים
אַך ָע ֵלינוּ ְל ָה ִכין ֶאת ַה ְבּג ִ
ֵמ ַה ְת ָח ָלהְ .
רוּע.
ַהיּ ִָפים ֶשׁ ָלּנוּ ִל ְכבוֹד ָה ֵא ַ
יחה זֶה ִמזֶּה ,וְ נִ ְס ַלח
בּוֹאוּ וּנְ ַב ֵקּשׁ ְס ִל ָ
טוֹבה
ֶא ָחד ַל ֵשּׁנִ י ,וְנִ ְז ֶכּה ַל ָשּׁ ָנה ָ
וּ ֶמתּוּ ָקה.
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ְכּתֹ ֶבת דֹּאַר ֶאל ְ

