
  
   
  
  
  
  
  

  
  

          ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  18:50  19:57  

  19:57  18:49  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  18:52  20:00  

  19:57  18:45  ְירּוָׁשַלִים
  19:59  19:01  ֵּתל ָאִביב

  .ֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִביםחֲ , ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

י זֹוֵכר ֲאִני ֶׁשָהַרב ֶׁשּלִ ? ַׂשְמֶּתם ֵלב ֶׁשְּיֵמי ַהְּסִליחֹות ִהִּגיעּו. ָאַמר ַאָּבא ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול, ָּבִנים ְיָקִרים ֶׁשִּלי

ֵאיֶזה ַרְעיֹון ָיֶפה . ֱאלּול ְּבֶדֶרךְ : ֵני ִמִּליםב ֵאּלּו ְׁש "א? ֵאיְך ָׁשַאל ָירֹון. ב רֹוֵמז ְלחֶֹדׁש ֱאלּול"חֶֹדׁש א, ָהָיה אֹוֵמר

ִהֵּנה ֶׁשִּבְכָלל לֹא ַׂשְמנּו ֵלב ׁשֶ , ָהֱאֶמת. ֶׁשִּתְקנּו? ָנכֹון, ְלֶבַטח ִהְתּכֹוַנְנֶּתם ָלֶלֶכת ְלַאִמיַרת ַהְּסִליחֹות. ָאַמר ָיִניב

, ָעָנה ַאָּבא, ֲאַסֵּפר ָלֶכם ִסּפּור? ָׁשַאל ָירֹון, ׁש ְסִליָחה קֶֹדםַעל ָמה ָצִריְך ְלַבּקֵ , ַאָּבא. ְיֵמי ַהְּסִליחֹות ִהִּגיעּו

אֹוֶפה ֶאָחד ִּבְכָפר ָקָטן ָנַהג ִלְקנֹות ָמַׁשְכנּו : "ִהְתַיַּׁשְבנּו ַעל ַהַּסָּפה ְוַאָּבא ֵהֵחל ַלַּסָּפר. ְוֶהְחִליטּו ְּבַעְצְמֶכם

ּוִרים ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ִהְתִחיל ֶלָחׁשּוד ֶׁשּגּוִׁשי ַהֶחְמָאה ָהֲאמ. ָאְפָיּהָהִאָּכר ֶאת ַהֶחְמָאה ֶׁשָהָיה ָזקּוק ָלּה לְ 

ִמַּדי יֹום ֶׁשַּקל : ִהְתִחיל ָהאֹוֶפה ְלַנֵהל ַמֲעָקב. ֶאָּלא ָּפחֹות, לֹא ַמָּמׁש ׁשֹוְקִלים ִקילֹו ָׁשֵלם, ִלְׁשקֹל ִקילֹו ֶאָחד

רֶֹגז . ִהְסַּתֵּבר לֹו ִּכי ָּתִמיד ֶׁשַּקל ַהּגּוׁש ָּפחֹות ִמִּקילֹו ֶאָחד, ְוָאֵכן, ֹוָצָאהֵאת ּגּוׁש ַהֶחְמָאה ְוָרַׁשם ֶאת ַהּת

: ִאָּכרִּבְׁשַעת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשַאל ַהּׁשֹוֵפט ֵאת הָ . ְוֶהְחִליט ִלְתּבַֹע אֹותֹו ְלִדין, ָהאֹוֶפה ְמאֹד ַעל ֶׁשָּׁשַכּנּו ּגֹוֵנב אֹותֹו

. ָעָנה ָהִאָּכר, ֵאין ִלי ִמְׁשָקל, ְּכבֹודֹו, לֹא? ֲהלֹא ֵּכן, ׁש ְלָך ִמְׁשָקל ֶׁשָעָליו ַאָּתה ׁשֹוֵקל ֶאת ַהֶחְמָאהֲאִני ַמִּניַח ֶׁשּיֵ 

ֵני ֲאדֹו, ֲאִני ָיכֹל ְלַהְסִּביר ְּבַקּלּות? ֵּכיַצד ִאם ֵּכן ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאת ִמֶּׁשַּקל ַהֶחְמָאה ֶׁשַאָּתה מֹוֵכר ִלְׁשֵכֶנָך ָהאֹוֶפה

 ּוַבַּצד ַהֵּׁשִני, ְּבַצד ֶאָחד ֶׁשַּמִים ִמְׁשקֶֹלת ְּבִמְׁשָקל ָידּועַ . ֵיׁש ִלי ִמין ֵמָאְזִני ִמְׁשקֶֹלת ְּכֵאֶּלה: ָעָנה ָהִאָּכר, ַהּׁשֹוֵפט

ִכָּכר ֶלֶחם ֶׁשל ִקילֹו ֲאִני ָּתִמיד ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּכִמְׁשקֶֹלת ּבְ , ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ָהאֹוֶפה. ֲאִני ָׂשם ֶחְמָאה שתאזן ֶאת ֶזה

ְלַמד  ֶּבַטח הּוא, חחחח ָצַחק ָיִניב...". ְוָׂשם לֹו ֶחְמָאה ְּכִמְׁשָקל ַהֶּלֶחם, ֶאָחד ֶׁשֲאִני קֹוֶנה ִמֶּמּנּו ְּבאֹותֹו יֹום

 ּוִבְמֻיָחד ַעל ָמה ְלַבֵּקׁש? יָחהַהִאם ָּכֵעת יֹוְדִעים ַאֶּתם ִמִּמי ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ְסלִ ? ָּבִנים ְיָקִרים, ּוָמה ִאְּתֶכם. ֶלַקח

ם ְּכֶׁשְּבִלֵּבנּו ָאנּו סֹוְלִחי, ַהְינּו ָהִראׁשֹוִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְּכֶׁשָהַלְכנּו ְלַאִמיַרת ַהְּסִליחֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת? ְמִחיָלה

  . ה ְוֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנהַּבַּכָּונָ , ּומֹוֲחִלים ְלָכל ֵמי ֶׁשָּפַגע ְּבנֹו אֹו ֶהֱעִליב אֹוָתנּו

  ?ֵאיפֹה ִּתְהיּו ַאֶּתם ְּבַאִמיַרת ַהְּסִליחֹות? ּוָמה ִאְּתֶכם ֲחֵבִרים ֶׁשָּלנּו

  

  ם ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹוןּתֵ חָ ב ְונֵ ּתֵ ְלָׁשָנה טֹוָבה ִנּכָ 

 .יֹוָנָתן, יםטִ פְ ׂשֹ תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  43 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע בָא 'ל׀  האֵ רְ  ַׁ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"                                                        ְיֵמי ַהְּסִליחֹות"



               
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                 
        

  
  
  
  

 






 








". ְקָלָלה"ּו" ְּבָרָכה"מֶֹׁשה נֹוֵתן ִלְפֵני ָהַעם , ְּבֶהְמֵׁשְך ַלִּצּוּוִיים ַעל ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה

ן ַעל ַהר ְגִריִזים ִּתָּנתֵ , ֲעָמד ֶׁשִּיְתַקֵּים ְּבַהִּגיָעם ָלָאֶרץהּוא ַּגם ַמְזִּכיר ֶאת ַהּמַ 

, ָּפִטיםַהְּבָרכֹות ֵהן ָׂשָכר ַעל ְׁשִמיַרת ַהִּמְׁש  .ִּתָּנֵתן ַהְּקָלָלהַהְּבָרָכה ְוַעל ַהר ֵעיָבל 

ָהִאּסּוִרים ְּבבֹוָאם ַּבֶהְמֵׁשְך ְמפָֹרִטים ַהחֹובֹות וְ . ְוַהְּקָללֹות ְּכעֶֹנׁש ִאם לֹא ִיְׁשְמרּו

ְוֵכן ֻמְזָּכִרים ִאּסּוִרים ְמֻיָחִדים ְּכמֹו לֹא , ֲעבֹוַדת ָהֵאל ִּבְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש, ָלָאֶרץ

עֹוד ְמַסֵּפר  .ְוַלֲאֵחִרים ַהְּמַנִּסים ְלָהִסית ָהָעם ִמֶּדֶרְך ָהֵאל, ִלְׁשמַֹע ִלְנִביֵאי ֶׁשֶקר

ִהים ִעיר ֶׁשֲאָנֶׁשיָה ָּפנּו ַלֲעבֹד ֱאלֹ –" ִעיר ַהִּנַּדַחת"ֶׁשל מֶֹׁשה ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרָלּה 

ַעל ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות , ְּכמֹו ֵכן חֹוֵזר מֶֹׁשה ַעל ֻחֵּקי ַהַּכְׁשרּות ַהּׁשֹוִנים .ֲאֵחִרים

  .ָׁשבּועֹות ְוֻסּכֹות, ֶּפַסח: ְׁשִמיָטה ְוַעל ְׁשלֶֹׁשת ָהְרָגִלים, ַמַעְׂשרֹות: ָּבָאֶרץ

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

  )’א, ד”י,דברים( "..ולֹא ִתְתּגְֹדד: ֱאלֵֹהיֶכם’ לה, ָּבִנים ַאֶּתם"

ח ְּכֶׁשָּגַדל ֶׁשּלַ . ָמָׁשל ַלֶּמֶלְך ֶׁשָּׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ִלְכָפר ֶאָחד ְלַגְּדלֹו

  .ְרמֹונֹו ְּכֵדי ְלַהְמִליכּוְלָהִביִאו ַאל ַא

  

  . םהֶ מֵ  ֹוּתידָ רֵ ִהְתִחילּו ָּכל ְּבֵני ַהְּכָפר ִלְבּכֹות ַעל ּפְ 

יו ְּבֵני ַהְּכָפר ְוָאַמר חָ ֶהם ָחַכם ֶאָחד ֶׁשָּפָנה ֵאל אֶ ָהָיה ֵּביֵני

ֶּמֶלְך ְּבָׁשָעה ֶׁשָּידּוַע ָלֶכם ֶׁשֶּבן הַ , ַמּדּוַע ִהְּנֶכם ּבֹוִכים”: ָלֶהם

ְצִריִכים ַאֶּתם , ַאְּדַרָּבה, ִלְמלְֹך ַעל ָּכל ָהָאֶרץֹוָתנּו עֹוֵזב א

  .”ה ִהיאִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמָחתֹו ִּכי ָרּבָ 

  

ְּכֵדי  ז"הָ עֹוָׁשַלח ֵאת ָהָאָדם לָ , ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ָּכְך ַהּבֹוֵרא

 ְּלקּותֹוִהְסּתַ ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיָעה ֵעת . תק ַּבּתֹוָרה ּוְבִמְצֹוָעסֹולַ 

נּו ָּבא מֶֹׁשה ַרּבֵ . ל ַהְּפִריָדהיו ִויִדיָדיו עַ בָ רֹוֵמָהעֹוָלם ּבֹוִכים קְ 

  ? "ֱאלֵֹהיֶכם' ָּבִנים ַאֶּתם ָלּה "ּו ָעָליוָלָּמה ִּתְבּכ“: ְואֹוֵמר

  

ֲהֵרי ַוַּדאי , ק ֱאלַֹּה ִמַּמַעללֵ ִמְּׁשִמי ָמרֹום ְוִהיא חֶ ֲהֵרי ִנְׁשַמְּתֶכם 

ָלֵכן לֹא ִּתְתּגֹוְדדּו , ית ִהיא ְוֵאיָנּה ֵמָתה ְּבִמיַתת ַהּגּוףִנְצחִ 

ו ֶׁשֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים "ְלִהְצַטֵער יֹוֵתר ִמַּדי ִּכי ֶזה ִיְרֶאה חַ 

  ...ְּבִנְצִחּיּות ַהֶּנֶפׁש

  ֵאּלּו ֵׁשִני ָהִרים ֻמְזָּכִרים ִּבְתִחַּלת  

  ?ַּפָרָׁשֵתנּו    

  ְֵדי ֵאיֶזה ָנָהר ְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹר ּכ  

 ? ְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ    
 ת ְלֵהיָכן ָיִביאּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּקְרָּבנֹו   

  ? ֶׁשָּלֶהם ְלַאֵחר ֶׁשַּיִּגיעּו ְלֶאֶרץ    

 ְמַכֶּנה אֹוָתנּו' ֵּכיַצד ה ?  

  רבּועֹות ִנְמַׁשְכָּת ְסִפיַרת ָהעֹמֶ ַּכָּמה ְׁש?  

  ִּדּיּוק ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות

 ְּבִלי, ֵיׁש ִלְׁשמֹר ְּבִדּיּוק' ֶאת ִמְצוֹות ה

ר ֵאת ָּכל ַהָּדבָ ". ְלהֹוִסיף ּוְבִלי ְלַהְפִחית

 ְׁשְמרּוֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם אֹתֹו תִ 

ִתְגַרע לֹא תֵֹסף ָעָליו ְולֹא , ַלֲעׂשֹות

 לֹא ַאַחת קֹוֶרה ֶׁשַאָּבא אֹו ".ִמֶּמּנּו

ר ֶאת ְמַבְּקִׁשים ֵמִאָּתנּו ֶׁשְּנַסּדֵ ,  ִאָּמא

אֹו , א ֶאת ַהִּמְטָּבחאטֶ טָ נֵ אֹו ְׂש , ַהֶחֶדר

ְוַכָּמה ?  ָנכֹון, ִנְׁשטֹף ֵּכִלים ְּבִכּיֹור

, ִאָּתנּוְּפָעִמים ָעִׂשינּו ָמה ֶׁשִּבְּקׁשּו מֵ 

ָּכאן , נּוָּכאן ֶהְחַסרְ ? ַאְך לֹא ִּבְׁשֵלמּות

אֹו , ְלַסָּפה ְפנּו ֶאת ַהִּלְכלּוְך ָמַתַחתָּדחַ 

ָרה ָּבָאה ְלַלְּמֵדנּו ַהּתֹו? ֶׁשִהְתַעַּצְלנּו

לֹא , ינּו ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ִּבְׁשֵלמּותֶׁשָעלֵ 

ַרק ִּכי ָאנּו ְמַקְּיִמים ִמְצוֹות ִּכּבּוד 

ם ֶאָּלא ְּבִעָּקר ִּכי ָאנּו ַמְרִּגיִלי, הֹוִרים

נּו ַלֲעׂשֹות ָּכל ָּדָבר ְּכִפי מֵ ת ָעצְ אֶ 

נּו ּבֹוִנים ֶאת ָהִאיִׁשּיּות ֶׁשּלָ וְ , ֶׁשָּצִריךְ 

  .ָּבאֶֹפן ַהָּנכֹון ְּביֹוֵתר

   

www.ohrshalom.net
mailto:info@ohrshalom.net

