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 אזכרה או יארצייט ולבית אבליםמשלים וסיפורים ל, קצרים רעיונות :לאזכרה תורה-דבר

 א"שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט
 

 לאזכרה  רעיון 
 ?איך צריך לחיות

אם !  ?מה צריכים לזכור" אזכרה"מהי המשמעות של המילה . אנו נמצאים באזכרה

צריכים לזכור את הנפטר הרי ברור שזכרנו שאם לא כן לא היינו זוכרים שצריך לערוך 

 ! ?לו אזכרה

לדעת שאין חיים . מטרת האזכרה היא להזכיר לנו כיצד מתנהלים הדברים בעולם

קובע את זמן חייו ולא  הנבראלא , להבין שהאדם הוא בר חלוף, נצחיים בעולם הזה

מהם החיים ? להתבונן בחייו של הנפטר לראות איך חיים נכון. איכות חייו את

מה זכו אלו המבוגרים שידעו להתגבר . לבדוק לרגע כיצד חי הדור שלפנינו? האמיתיים

 .על קשיים לוותר על כל התענוגות ולחיות חיים פשוטים ושלווים

ו את תפקידם האזכרה היא הזמן הטוב ביותר לאמוד את גדלותם של אלו שסיימ

 ?יו כאו לקחת מדר ?מה אני יכול ללמוד ממנו: בעולם הזה ולשאול את עצמינו

ָלְך  ְצִאי ,ַהָיָפה ַבָנִשים, ֹלא ֵתְדִעי ָלְך ִאם" :('ח',א) אומר בשיר השירים ךשלמה המל

אן ל את הפסוק הזה "ומבארים חז "ַעל ִמְשְכנוֹּת ָהרִֹּעים ְגִדיַֹּתִיְך-ּוְרִעי ֶאת ,ְבִעְקֵבי ַהצֹּ

  :באופן הבא

מה = נצרך  לא ומהאם יגיע יום שלא תדע מה צריך  - "אם לא תדעי לך היפה בנשים"

תסתכל מה עשו אבותיך  -" צאי לך בעקבי הצאן", ומה הוא הבל הבלים ?חשוב יותר

 .על מה שגדלו אבותיך – "על משכנות הרועים" ותחנך את ילדך" ורעי את גדיותיך"

 כל הדברים –לא פלאפון ולא מחשב נייד  ,קוזי'לא היה רכב וגתתבונן איך לדור שעבר 

להם שמחת  והנה זה פלא דווקא הייתה. שלנו נראים כחיוניים להם לא היה כלל וכלל

בכל זאת חיו בשלום . שיש לנו היום מהשפעלא היה להם עשירית למרות ש, חיים

 ...כלום למעשה ל ואיןוו יש הכואילו לנובשמחה 

והנכסים שיש לך אלא החוויות שאתה קונה  המטלטליםהמפתח לאושר אינו בהכרח 

 .המצוות והמעשים טובים שמלווים לו לאדם לחיי הנצח

 אמן . ת בצרור החיים/ר שנדע להסיק את המסקנות הנכונות ותהיה נשמת הנפטר"יה

www. תורה-דבר .co.il 

 


