
  
   
  
  
  
  
  

  
  

          ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  18:42  19:48  

  19:48  18:41  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  18:44  19:51  

  19:48  18:37  ְירּוָׁשַלִים
  19:50  18:53  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ֶכםַׁשָּבת ָׁשלֹום לָ 

ֵהֵחל , "ִמְׁשַּפט ֶצֶדק, ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם, ִלְׁשָבֶטיךָ , ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלךָ ' ֲאֶׁשר ה, ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריךָ , ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים"

 ְולֹא ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני, לֹא ַתִּכיר ָּפִנים, לֹא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט. "ַהּמֹוֶרה ִלְקרֹא ִמּתֹוְך ֻחָּמׁש ְּדָבִרים

ר ַעל מְֹׁש ְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ַעל ְמַנת לִ ּׁשֹוֲאִני ֵמִבין ֶׁשֵּיׁש צֶֹרְך ּבְ , ַהּמֹוֶרה ָקָרא ָיִאיר". ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם, ֲחָכִמים

, ָאַמר ַהּמֹוֶרה ּתָ לְ אֲ ׁשָ ָיָפה ? ַאְך לֹא ֵהַבְנִּתי ֵאיְך ׁשַֹחד ְמַעֵּור ֵעיַנִים, הזֶ י ָהָאָדם לֹא ִיְפְּגעּו ֶזה ּבָ ּוִבְכֵדי ֶׁשְּבנֵ , ַהחֹק

ַאל אֹותֹו ׁשֲ וְ  ּוּברָ יַע לֵ ֶׁשִהּגִ , ְמַסְּפִרים ַעל ָחִסיד ֶאָחד. "ַהַּכָּוָנהִהֵּנה ֲאַסֵּפר ָלֶכם ִסּפּור ּוִמֶּמּנּו ָּתִבינּו ֵהיֵטב ַמִהי 

ל ְּכֶׁשִהִּגיַע ֶהָחִסיד ְלֶפַתח ֵּביתֹו ׁשֶ . ד ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹוַרִּבי ָיַעץ לֹו ָלֶלֶכת ְלַאחַ הָ . ַלֲעָצתֹו ֵּכיַצד ִלְכּבֹׁש ֵאת ַהֵּיֶצר

. ׁשּוָבההּוא ִחָּכה ַעד ֶׁשָּיַרד ַהַּלְיָלה ַוֲעַדִין לֹא ָהְיָתה ּתְ . ָּדַפק ְּבֶדֶלת ַאְך ִאיׁש לֹא הֹוִפיעַ , אֹותֹו ַּתְלִמיד ִּבְקֶצה ָהִעיר

ד ַהַּתְלִמיד ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָנַתן ְלָחִסיָּפַתח , ְּכֶׁשִהְפִציַע ַהּבֶֹקר. קֹורח ַהֶּדֶלת ְּכֶׁשהּוא קֹוֵפא מִ הּוא ִנְׁשַאר ָללּון ְלַיד ֶּפתַ 

: ִהְסִּביר לֹו ַהְּמָאֵרחַ . ְצרֹוִּפּתּוִים ְוִלְכּבֹׁש ֶאת יִ י ִלְלמֹד ֵּכיַצד ִלְׁשּלֹט ּבְ ֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְּכדֵ ֶהָחִסיד ִהְסִּביר . ְלִהָּכֵנס

נּו ְּכֶׁשָא .."..ְוַרק ֲאִני ַיְחִליט ִמי ִיָּכֵנס ֵאָליו ּוִמי לֹאֶזהּו ַהַּבִית ֶׁשִּלי ? חּוץ ָּכל ַהַּלְיָלהְתָך ּבָ יַצד ִהְׁשַאְרִּתי אֹוָרִאיָת ּכֵ "

ִּנים ּוְמגָ , ְמַדְּבִרים ַעל ָּכךְ  ִמָּיד ָאנּו, אֹו ְסָתם ָאָדם עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּנְרֶאה ָלנּו לֹא ְּבֵסֶדר, נּורֹוִאים ִמיֶׁשהּו ֵמֲחֵברֵ 

ּו ִמָּיד ַהֵּיֶצר ֶׁשָּלנ, ם ְּבִדּיּוק ֶאת אֹותֹו ָּדָבריִׂש עֹוַאְך ְּכֶׁשָאנּו , ָדָברִאים ַרק ֶאת ַהְּׁשִליָלה ֶׁשּבַ ְורֹו, אֹותֹו ְוֶאת ַמֲעֵׂשהּו

ָּטעּות נּו קֹוְבִעים ֶׁשֶּזה ָהָיה ּבְ ִמָּיד ֲאַנחְ , ְוִאם ְּכָבר ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשֶּזה לֹא ְּבֵסֶדר, ַמְרִּגיַע ּוַמְסִּביר ַּכָּמה ֶזה ְּבֵסֶדר

ְוָכָכה , ֵסֶדררֹאֵׁשנּו ֶׁשהּוא לֹא ּבְ ִמָּיד עֹוָלה ַמְחָׁשָבה ּבְ , ָקם ְולֹא ְמָבֵרךְ , נּו ָאָדם ֶׁשאֶֹכלִאם ָרִאי: ְלָמָׁשל. ִּלי ַּכָּוָנהּובְ 

ֵיׁש ָלנּו ַהְרֵּבה ִסּבֹות ְלַהְסִּביר , ַאְך ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ׁשֹוְכִחים ְלָבֵרךְ ? ְוֵאיְך ֶזה ֶׁשָאָדם אֶֹכל ְולֹא ְמָבֵרךְ , םלֹא ִמְתַנֲהִגי

ִעְּוִרים  ָאנּוְוִהֵּנה ִּפְתאֹם . ׁשַֹחדֶזהּו . בּׁשַ חְ ֶדם ַעל ַמֲאָכל ַאֵחר ְוֶזה נֵ ְּכָבר ֵּבַרְכנּו ִמּקֹ, ָהָיה ְּבִלי ַּכָּוָנה ּוִבְכָללֶׁשֶּזה 

ְלִהְתַנֵהג ְּכִאּלּו  ּוְמַנִּסים, ֱאֶמתֵאיֶנּנּו רֹוִאים ֶאת הָ , נּול ָעַצמֵ צֵ ֲאָבל אֶ , ַנְחנּו רֹוִאים ַהּכֹלֵאֶצל ֲחֵבֵרנּו אֲ . ֶׁשל ַמָּמׁש

נּו ִלְבּדֹק ְצִריִכים ָא, ְוִהֵּנה קֹולֹות ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהְּסִליחֹות עֹוֶלה ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת, חֶֹדׁש ֱאלּול ִהִּגיעַ . לֹא ָקָרא ָּדָבר

ַנְקִׁשיב , לֹא ִנַּקח ׁשַֹחד, ּבֹואּו ְוִנְפַקח ֵעיַנִים. ְוָחס ְוָׁשלֹום ִהְתַעַּוְרנּו, יִׁשי ְּכַלֵּפי ַעְצֵמנּוּו ׁשַֹחד אִ נחְ ֵהיֵטב ֶׁשּלֹא ָלקָ 

א ָבה ִלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָהּבָ ְוַנֲחזֹר ִּבְתׁשּו, ים ֵהם ֵיֶצר ַהּטֹוב ְוַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּלנּורִ טְ ׂשֹהָ ְלקֹול ַהּׁשֹוְפִטים וְ 

   .ֵלינּו ְלטֹוָבהעָ 

 .יֹוָנָתן, אצֵ י ּתֵ ּכִ  תׁשַ רָ ּפָ  ַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּווְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  44 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ללּואֵ ' ז׀  יםטִ פְ ׂשֹ ַׁ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                                                       "לֹא ִתַּקח ׁשַֹחד"



               
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                 
        

  
  
  
  

 






 








 ְוׁשֹוְטִרים ַהְּמֻמִּנים ַעל ְׁשִמיַרת חֹוָבה ְלָמנֹות ׁשֹוְפִטיםּבָ  ַהָּפָרָׁשה ּפֹוַתַחת

, ַהָּפָרָׁשה עֹוֶסֶקת ְּבֻחֵּקי ַהֶּמֶלךְ . ְלַהְבִטיַח ֶׁשִּיְׂשרֹר ֶצֶדק ְּבַעם ידֵ כְ ּבִ , ַהחֹק

: ְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ִעָּקִרִּיים רּוסְ אֱ ַעל ַהֶּמֶלְך נֵ  .ְך ְוַרק ִמּתֹוְך ָהָעםר ַאִיָּבחֵ ׁשֶ 

 ַחָּיב ַהֶּמֶלךְ . ְלַהְרּבֹות ָנִׂשים ּוְלַהְרּבֹות לֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב, ְלַהְרּבֹות לֹו סּוִסים

ק ָעסֹוָהִאּסּור לַ , ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה. ִמידִלְכּתֹב לֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשֵּיֵלְך ַעּמֹו ּתָ 

ָּבֶהם ת ׁשֶ ָצִריְך ְלִהְתַיֵעץ ִּבְנִביֵאי ָהֱאמֶ  ,ל קֹוְסִמיםת אֵ קֹום ִלְפנֹומְ בִ ּו, ְּבִכּׁשּוף

 'ַהִּבָּטחֹון ָּבּהוְ , ִמְלָחָמהַנֲהגּות ּבַ ָלֵלי ַהִהְת ּכְ  ְּבָפָרָׁשה ֶנֱאָמִרים. 'ה ִּיְבַחר

 .חֹוןר ַהִּנּצָ י ִהְתַנֲהגּות ְלַאחַ ּוְכָללֵ , הלֹא ִיְצָטֵרף ַלִּמְלָחמָ  ִמי, ֶׁשַּיְצִליַח ְּבָיֵדינּו
 

 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

ר ן ֶׁשָעִתיד ָהָאָדם ָלֵתת ְלַאחַ א ְמָפֵרׁש ַמהּו ִּדין ְוֶחְׁשּבֹו''הגר

  . הזֶ הַ  ֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם

  

ִבים ִמְצוֹות ְׁש קֶֹדם ַמחָ , יןדִ וָ  ןֹוּבְש ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר חֶ , ִלְכאֹוָרה

   ?ַהִּדיןת אֵ ַוֲעֵברֹות ּוְלִפי ֶזה קֹוְבִעים 

  

 ַמֲאָזן ֶׁשל ָּכל ָמה, ִּדין ַעל ָהֲעֵברֹות, א''ֶאָּלא ֵּתֵרץ ַהָּגאֹון זיע

ה ֶׁשַּבְּזַמן ֶׁשָעׂשָ . ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַהְּזַמן. ִּביֵמי ַחָּייו ָהָאָדםֶׁשָעָׂשה 

  . הוָ צְ ם מִ ה ָיכֹל ְּבאֹותֹו ְזַמן ְלַקּיֵ ֲעֵברָ 

  

ס ָאָדם ֶׁשרֹוֵכב ַעל סּו א''ּיֹום ַׁשָּבת ָרָאה הגרר ֶׁשַּפַעם ּבְ ּסּוּפָ מֵ 

ִּבּטּול ! ִּבּטּול ּתֹוָרה“: ָצַעק לֹו ַהָּגאֹון. ֹוּתרְ טָ קְ מִ בְ ָעֶלה ָעָׁשן ּומַ 

  .”!ּתֹוָרה

 ַּׁשָּבת ְורֹוֵכב ַעלֲהֵרי ֲאִני ְמַעֵּׁשן ּבֵ , ֹוָרהָמה ִּבּטּול ּת“: ָאַמר לֹו

  ” ?ַהּסּוס

ֲאָבל חּוץ ִמָּכְך ָידּונּו , ךָ ה ָּפׁשּוט ֶׁשָּידּונּו אֹוְת זֶ “:ברַ ָאַמר לֹו הָ 

קֹום מְ ּבִ , ַמן ֶׁשָרַכְבָּת ַעל ַהּסּוסֶׁשַּבּזְ , אֹוְתָך ַּגם ַעל ִּבּטּול ּתֹוָרה

  !!!ָהעֹוָלםת אֵ ם ְלָּת ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּוְלַקּיֵ ֶזה ָיכֹ

  ֵנֹות ְּבָכל מָ ָמה ְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ל

  ?ָמקֹום

  ִָעיר ָלֶלֶכתֵאל ִמי ְצִריִכים ׁשֹוְפֵטי ה ,  

  ?הַּכֲאֶׁשר ֵאיָנם יֹוְדִעים ָמה ַהֲהָלכָ     

  ִיעּו ָמה ַיֲעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ַיּג  

  ? ֶרץַאלָ     

  ִיר ָמה עֹוִׂשים ַּכֲאֶׁשר ּכֹוְבִׁשים ע  

  ?ּומֹוְצִאים ָּבּה ֲעֵצי ְּפִרי    

  "יתחִ ְׁש ל ּתָ ּבַ "

י ִלְתּפֹס ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ָמצֹור ְמֻמָּׁשְך ְּכדֵ 

ָאסּור ִלְגּדַֹע ֲעֵצי ְּפִרי ְלצֶֹרְך , ִעיר

ֹו ִמי לֹא ַמִּכיר ֵאת ַהַּמָּצב ּב. ַהָּמצֹור

ָּדָבר , אֶֹכל, ְמַקְּבִלים ַמָּתָנה ָאנּו

ָּכְלֶׁשהּו ֵמַההֹוִרים אֹו ִמּדֹוִדים 

ְוָאנּו לֹא , ַסָּבא ְוָסְבָתא, ְודֹודֹות

ּוְמַקְלְקִלים , ּבֹו ְּכָראּוי ִמְׁשַּתְּמִׁשים

נּו לֹא ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָא? אֹותֹו

ינּו ָלנּו ְוָצִריְך כִ אֹוְכִלים ֶאת ָמה ֶׁשהֵ 

? ַאְׁשָּפהָהאֹוֵכל לָ  ְלַהְׁשִליְך ֵאת

ּו ִאם ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֶׁשֲאִפּל

לֹא ּפֹוְגִעים ּוְמַקְלְקִלים , ֵיׁש צֶֹרךְ 

ַּגם ָמה . ָּדָבר ֶׁשָּיכֹל ְלַׁשֵּמׁש ֲאֵחִרים

. בֵיׁש ִמי ֶׁשּיֹאהַ , ֶׁשָאנּו לֹא אֹוֲהִבים

 ִנְׁשמֹר ַעל ָּכל ָמה. ֵיׁש ִמי ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש

לֹא , ָאנּו ְמַקְּבִלים ִּבְזִהירּות ַרָּבהׁשֶ 

ָּכְך , ְנַקְלֵקל ְולֹא ַנֲהרֹס ׁשּום ָּדָבר

  .תֶׁשָּתִמיד ִיְהֶיה ִמי ֶׁשּיּוַכל ֵלָהנֹו

www.ohrshalom.net
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