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ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ְר ֵאה ַׁ -ש ָּבת ְמ ָב ְרכִ ים ֱאלּול ,כ"ו ְמנַ ֵחם ָאב תשע"ז

ר ֹו ִא י ם ּגְ ֻא ּלָ ה ַ -ה ּי ֹו ם !
ַׁש ָּבת ְמ ָב ְר ִכים ֱאלּול

רֹומם ֶאל ַעל
ְל ִה ְת ֵ
ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון נִ ְׁש ַענְ ִּתי ְּב ֶׁש ֶקט,
ׁשֹוט ֶטת,
ִה ַּב ְט ִּתי ֻמקְ ָסם ְּב ִצּפֹור ְמ ֶ
ְו ָח ַׁש ְב ִּתי ִלי ַּב ֵּלבִּ ,ב ְפנִ ים -
ֵאיְך ֶּב ֱא ֶמת ִמ ְׁש ַּתּנִ ים?
רּוׁש ַליִ ם',
ֹלא ָת ִמיד ֲאנִ י 'יֶ ֶלד טֹוב יְ ָ
ֶׁש ִּמ ְת ַּפ ֵּלל ִּב ְד ֵבקּות ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָע ַתיִ ם...
ִל ְפ ָע ִמים ָק ֶׁשה ִלי ִל ְלמֹד אֹו ְל ַו ֵּתר,
ֹלא ִלכְ עֹסֹ ,לא ָל ִריבְ ,ל ִה ְתּגַ ֵּבר.
ׁשּובה ְמנַ ֶּׁש ֶבת ַּבחּוץ,
רּוח ֶׁשל ְּת ָ
ַ
זֶ ה ְּב ִדּיּוק ַהּזְ ַמןַ ,ה ַּפ ַעם ֵאין ֵּתרּוץ...
ֹלקיתִ ,מ ַּמ ַעל -
יֵ ׁש ִּבי נְ ָׁש ָמה ֱא ִ
יע ֶאל ַעל!
כֹולה ִלנְ סֹק ְּול ַהּגִ ַ
ֶׁשּיְ ָ

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ַּׁש ָּבת ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ח ֶֹדׁש ֱאלּול,
דּוע,
ּתֹורה ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ְר ֵאהַּ .כּיָ ַ
קֹור ִאים ַּב ָ
וְ ְ
קֹור ִאים
יֶ ְׁשנֹו ֶק ֶׁשר ֵּבין ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות לַ ּזְ ַמן ּבֹו ְ
אֹותןָ .אז ַמהּו ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ח ֶֹדׁש ֱאלּול
ָ
לַ ָּפ ָר ָׁשה ?
א/א ָּמאָ :ה ֱא ֶמתֶׁ ,ש ְּב ַמ ָּבט ִראׁשֹון נִ ְר ֶאה
ַא ָּב ִ
ְּב ִדּיּוק ַה ֶה ֶפְך ֶׁ -ש ַהּת ֶֹכן ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשה ָהפּוְך
ֵמ ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל ח ֶֹדׁש ֱאלּול:
בֹודת
ח ֶֹדׁש ֱאלּול ַמ ְדּגִ יׁש ַּדוְ ָקא ֶאת ֲע ַ
ּומ ְת ָק ְר ִבים
ׁשּובה ִ
ָה ָא ָדםָ .אנּו חֹוזְ ִרים ִּב ְת ָ
דֹודי' .וְ ַרק
ֶאל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 'ֲ -אנִ י לְ ִ
ּיּוע ֵמ ַה ָּׁש ַמיִ ם,
יע ּגַ ם ַה ִּס ַ
תֹוצ ָאה ִמ ָּכְך ַמּגִ ַ
ְּכ ָ
דֹודי לִ י'.
'וְ ִ
לְ ֻע ַּמת זֹאתְּ ,ב ָפ ָר ַׁשת ְר ֵאה ֻמ ְדּגֶ ֶׁשת נְ ִתינַ ת
ָה ֶעזְ ָרה וְ ַה ְּב ָר ָכה ִמּלְ ַמ ְעלָ הֶׁ ,ש ַּמ ֲענִ יק ַה ָּקדֹוׁש
נֹותן
ָּברּוְך הּוא לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל "ְ -ר ֵאה ָאנ ִֹכי ֵ
יכם ַהּיֹום ְּב ָר ָכה".
לִ ְפנֵ ֶ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ַמהּו ֶּב ֱא ֶמת ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ח ֶֹדׁש
ּומ ְת ַא ְּמ ִצים
עֹוב ִדים ִ
ְ
ֱאלּולֶׁ ,ש ָאנּו ְּב ִע ָּקר
ַּבּכֹחֹות ֶׁשּלָ נּו ,לְ ֵבין ָּפ ָר ַׁשת ְר ֵאהֶׁ ,ש ְּמ ַד ֶּב ֶרת
ַעל ְּב ָר ָכה וְ ֶׁש ַפע ִמּלְ ַמ ְעלָ ה?

יסים,
ָּפ ַת ְח ִּתי עֹוד ְמ ַעט ֶאת ַה ְּת ִר ִ

ּנְׁש ָמה ֵאין ַהגְ ָּבלֹות!
ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ַח ְּבִרים ַל ָ

הֹוׁש ְט ִּתי ַל ִּצּפֹור יָ ד ְל ָׁשלֹום,
ַ

יחה
עּוצה ַּב ִּׂש ָ
ׁשּובה לְ ָכְך נְ ָ
א/א ָּמאַ :ה ְּת ָ
ַא ָּב ִ
בּוע ֶׁש ָע ַבר ,לְ ָפ ָר ַׁשת ֵע ֶקבָ .ה ַר ִּבי
ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ַּב ָּׁש ַ
בֹודת ה':
ִה ְס ִּביר ָּבּה ֶׁשּיֵ ׁש ְׁש ֵּתי ְּד ָר ִכים ַּב ֲע ַ

רֹואים ּכְ ָבר ּגְ ֻא ָּלהַּ ,כ ָּמה נִ ִּסים!
ִ
ִהיא ָּפ ְר ָׂשה ּכְ נָ ַפיִ ם ְו ָע ָפה ַל ָּמרֹום.

עֹוׂשים ַמ ֲא ַמ ִּצים,
ִ
ִ .1מּלְ ַמ ָּטה ָ -אנּו
ּומ ְת ַק ְּד ִמים ַאט ַאט
מֹוד ִדים ִעם ַה ְּק ָׁשיִ יםִ ,
ִמ ְת ְ
ְּבכֹחֹות ַע ְצ ֵמנּו.
ֹלקית
ִ .2מּלְ ַמ ְעלָ ה – לְ גַ ּלֹות ֶאת ַהּנְ ָׁש ָמה ָה ֱא ִ
ֶׁש ָּבנּוּ ,ולְ ַה ְחלִ יט ַה ְחלָ טֹות ּגְ דֹולֹות' .לִ ְקּפֹץ'

רֹומם ְּב ַבת ַא ַחת לְ ַמ ָּצב ַא ֵחר לְ גַ ְמ ֵרי.
ּולְ ִה ְת ֵ
יּבער'.
ַמ ָּמׁש 'לְ ַכ ְּת ִחּלָ ה ַא ִר ֶ
בֹודה ִמּלְ ַמ ָּטה ַּבּכ ַֹח ֶׁשּלָ נּו יֵ ׁש
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָּ :ב ֲע ָ
עֹוב ִדים
ַמ ֲעלָ ה ּגְ דֹולָ הִּ ,כי ֲאנַ ְחנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו ְ
יעה לָ נּו
ּומ ְת ַא ְּמ ִצים ,וְ ַה ַה ְצלָ ָחה ֵמ ַה ָּׁש ַמיִ ם ַמּגִ ָ
ִ
ְּב ֶצ ֶדק ,וְ ֹלא ְ'ּב ִחּנָ ם'.
ּמּובן ּגַ ם ַּב ֶּד ֶרְך ַה ְּׁשנִ ּיָ ה יֵ ׁש יִ ְתרֹון
ֲא ָבל ַּכ ָ
בֹודה ִהיא ִמּלְ ַמ ְעלָ ה ,יֵ ׁש ָּבּה
– ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ֲע ָ
ּובלְ ִּתי ֻמגְ ָּבלִ ים ,לְ ַמ ְעלָ ה
ּכֹחֹות ּגְ דֹולִ ים ִ
ֵמ ַה ֶּט ַבע.

ַא ָּב ִ
אֹותנּו
א/א ָּמא :נָ כֹון ְמאֹוד .וְ ָה ַר ִּבי ְמלַ ֵּמד ָ
ֶׁש ַה ְּׁשלֵ מּות ִהיא ַּב ִחּבּור ֶׁשל ְׁש ֵּתי ַה ְּד ָר ִכים –
בֹודת
'דֹודי לִ י' ּגַ ם יַ ַחדְּ .כ ֶׁשּגַ ם ֲע ַ
דֹודי' וְ ִ
ֲ'אנִ י לְ ִ
ָה ָא ָדם ִמ ַּצד ַע ְצמֹוִ ,היא ְּב ַד ְרּגָ ה ֶעלְ יֹונָ ה -
לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ַהגְ ָּבלֹות ֶׁשל ַה ֶּט ַבע.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֲ :א ָבל ֵאיְך זֶ ה יָ כֹול לִ ְהיֹותֲ ,ה ֵרי
ֲאנַ ְחנּו ֲאנָ ִׁשים ֻמגְ ָּבלִ ים?..

ַא ָּב ִ
א/א ָּמאָ :א ֵכןַ ,הּגּוף ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלָ נּו הּוא
ֻמגְ ָּבל ,וְ ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַח ֵּׁשב ַּב ֶּט ַבעֲ .א ָבל ְּבתֹוְך
לֹוקּה
הּודי יֵ ׁש ּגַ ם נְ ָׁש ָמהֶׁ ,ש ִהיא ֵחלֶ ק ֱא ַ
ָּכל יְ ִ
ִמ ַּמ ַעל ַמ ָּמׁש! ַה ְּמ ִציאּות ָה ֲא ִמ ִּתית ֶׁשּלָ נּו,
ַהּנְ ָׁש ָמה ְ -מ ֻא ֶח ֶדת לְ גַ ְמ ֵרי ִעם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
הּואֶׁ ,שהּוא לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ָּכל ַה ַהגְ ָּבלֹות!
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ְּכ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַח ְּב ִרים לַ ּנְ ָׁש ָמה
אֹותנּו!
ֶׁשּלָ נּוֵ ,אין ָּד ָבר ֶׁש ַּמגְ ִּביל ָ

ׁשּובה
עֹוררּות ֶׁשל ְּת ָ
ִה ְת ְ
אׁשי ֵתבֹות
א/א ָּמא :יֶ ְׁשנָ ם ֲח ִמ ָּׁשה ָר ֵ
ַא ָּב ִ
ׁשּורים
לֹוׁשה ֵמ ֶהם ְק ִ
לְ ח ֶֹדׁש ֱאלּולְׁ .ש ָ
עֹומד ָהעֹולָ ם:
ֵ
יהם
ּמּודים ֲעלֵ ֶ
ֹלׁשת ָה ַע ִ
לִ ְׁש ֶ
בֹודה ְ(ּת ִפּלָ ה) ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים.
ּתֹורהֲ ,ע ָ
ָ

ִלזְ כּות ַה ַחּיָ ל ְּב ִצ ְבאֹות ה' נַ חּום ֶׁשּיִ ְחיֶ ה ֶּבן נֶ ָח ָמה ִּת ְחיֶ ה ְּב ָראּוןְ ,ל ֶרגֶ ל יֹום ֻה ַּל ְדּתֹו ֶׁש ָחל ְּביָ ִמים ֵאּלּוֶׁ ,שּיִ גְ ַּדל ָח ִסיד יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ְו ַל ְמ ָדן
זֹוב ְס ִקי ֶׁשּיִ גְ ַּדל ָח ִסיד יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ְו ַל ְמ ָדן
ִלזְ כּות ֲח ַתן ַה ַּבר ִמ ְצ ָוה ְׁשנֵ יאֹור זַ ְל ָמן ֶׁשּיִ ְחיֶ ה ֶּבן ֶא ְפ ָרת ִּת ְחיֶ ה ַל ְ

"אּנָ ה לְ יָ דֹו וְ ַׂש ְמ ִּתי לְ ָך" ַּ -ב ָּפסּוק
ּתֹורהִ :
ָ
רֹוצ ַח
ְמ ֻד ָּבר ַעל ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ֶׁש ָּמגִ ּנִ ים ַעל ָה ֵ
רּוחנִ ּיּות -
ּוב ָ
רֹוד ִפיםְ .
ִּב ְׁשגָ גָ ה ִמ ְּפנֵ י ָה ְ
ּתֹורה ִהיא ִעיר ַה ִּמ ְקלָ ט ַה ְּמגִ ּנָ ה ָעלֵ ינּו
ַה ָ
ִמ ְּפנֵ י ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע.
דֹודי לִ י"
דֹודי וְ ִ
"אנִ י לְ ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ת ִפּלָ הֲ :
רֹואים ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ַה ְמיֻ ָחד
 ְּב ָפסּוק זֶ ה ִֵּבינֵ ינּו לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶׁ ,ש ִּמ ְתּגַ ּלֶ ה
ִּב ְׁש ַעת ַה ְּת ִפּלָ ה.
ּומ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים".
"איׁש לְ ֵר ֵעהּו ַ
ְצ ָד ָקהִ :
אׁשי
א/א ָּמאְ :מ ֻצּיָ ן! וְ יֵ ׁש עֹוד ְׁשנֵ י ָר ֵ
ַא ָּב ִ
ֵתבֹות:
"ּומל ה' ֶ . .את לְ ָב ְבָך וְ ֶאת לְ ַבב" ָ -קׁשּור
ָ
ׁשּובהְּ ,כ ֶׁש ַהּלֵ ב ָׁשב ֶאל ה'.
לִ ְת ָ
ֹאמרּו לֵ אמֹר" ָ -קׁשּור
"א ִׁש ָירה ּלַ ה' וַ ּי ְ
ָ
לַ ּגְ ֻאּלָ ה ,וְ לַ ִּׁש ָירה ַה ֲח ָד ָׁשה ֶׁשּנָ ִׁשיר לַ ה'
יא ָתּה.
ְּב ִב ָ
בֹודת
וְ ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ֻּכּלָ ם הּואַ :על ְמנָ ת ֶׁש ֲע ַ
(ּתֹורהְּ ,ת ִפּלָ הְ ,צ ָד ָקה)
ָ
ה' ֶׁשּלָ נּו ָּבעֹולָ ם
ִּת ְהיֶ ה ְּבא ֶֹפן ֶׁשל לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְּמ ִד ָידה
עֹוררּות
וְ ַהגְ ָּבלָ הָ ,עלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות זֹאת ְּב ִה ְת ְ
ימּיּות ַהּנְ ָׁש ָמה.
ׁשּובהֶׁ ,ש ָּב ָאה ִמ ְּפנִ ִ
ֶׁשל ְּת ָ
רּוח ֶׁשל
יֹותר ִמ ָּכְך ,לְ ַקּיֵ ם ָּכל ִמ ְצוָ ה ְּב ַ
וְ ֵ
ּוב ַמ ָּט ָרה לְ זָ ֵרז ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה.
ּגְ ֻאּלָ ה ְ -
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :נִ ְׁש ָמע ְק ָצת ָק ֶׁשה לְ ַקּיֵ ם
בֹוהה...
ִמ ְצוֹות ְּב ַד ְרּגָ ה ָּכל ָּכְך ּגְ ָ
א/א ָּמא :נָ כֹון ,וְ זֶ הּו ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ח ֶֹדׁש
ַא ָּב ִ
נֹותן
ֱאלּול לְ ָפ ָר ַׁשת ְר ֵאה"ְ .ר ֵאה ָאנ ִֹכי ֵ
יכם ַהּיֹום ְּב ָר ָכה" ָ -אנ ִֹכי זֶ ה ַה ָּקדֹוׁש
לִ ְפנֵ ֶ
ָּברּוְך הּוא ְּב ַע ְצמֹוֶׁ ,שהּוא לְ ֹלא ּגְ בּולֹות.
נֹותן לָ נּו ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ֶ -את ַהּכ ַֹח
וְ הּוא ֵ
בֹודת ח ֶֹדׁש ֱאלּול'ֲ ,אנִ י
לַ ֲעבֹד ֶאת ֲע ַ
דֹודי'ְּ ,בא ֶֹפן ֶׁשּלְ ַכ ְּת ִחּלָ ה הּוא לְ ֹלא
לְ ִ
ַהגְ ָּבלֹות.

בֹודת ָה ָא ָדם ְּב ַד ְרּגָ ה
ָה ֱא ֶמת ִהיאֶׁ ,ש ֲע ַ
בֹוההִּ ,ת ְת ַקּיֵ ם ִּב ְׁשלֵ מּות ַרק ַּבּגְ ֻאּלָ ה
ּכֹה ּגְ ָ
יח
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמהִ .מּׁשּום ֶׁש ַרק ָמ ִׁש ַ
הּודי ֶאת
יָ כֹול לְ גַ ּלֹות ִּב ְׁשלֵ מּות ְּב ָכל יְ ִ
ּנֹותן ֶאת ַהּכ ַֹח
יח ֶׁשּבֹוֶׁ ,ש ֵ
נִ יצֹוץ ַה ָּמ ִׁש ַ
לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ָּכל ַהגְ ָּבלֹות ַה ֶּט ַבעָ .ה ַר ִּבי
יח ַמ ְת ִחיל לְ גַ ּלֹות זֹאת ָּבנּו
ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּכ ָבר ַע ְכ ָׁשוַּ ,כ ֲה ָכנָ ה לַ ְּׁשלֵ מּות ֶׁש ִּת ְהיֶ ה
ַּבּגְ ֻאּלָ ה.

ּדֹור ִׁשים ִל ְראֹות
ְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :וְ לָ ֵכן ָּכל זֶ ה ָקׁשּור ִּב ְמיֻ ָחד
לַ ּדֹור ֶׁשּלָ נּוַ ,הּדֹור ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ַהּגָ לּות
וְ ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַהּגְ ֻאּלָ הְּ .כמֹו ֶׁש ָה ַר ִּבי
ּוב ְפ ָרט
אֹומר ְּפ ָע ִמים ַרּבֹותַּ ,בּדֹור ֶׁשּלָ נּו ִ
ֵ
ַּב ָּׁשנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹותִ ,ה ְת ַחלְ נּו לִ ְראֹות ֶאת
ַהּנִ ְפלָ אֹות ַהּגְ דֹולֹות ֶׁש ַּבּגְ ֻאּלָ ה ,לְ ָמ ָׁשל,
ּמֹועצֹות
הּודים ִמ ְּב ִרית ַה ָ
יאת ַהּיְ ִ
יְ ִצ ַ
לּוטין .וְ ַע ְכ ָׁשו
גּורה לִ ְפנֵ י ֵכן לַ ֲח ִ
ֶׁש ָהיְ ָתה ְס ָ
ּתֹורה
ָ
הּודים לִ ְׁשמֹר
ְמ ַא ְפ ְׁש ִרים לַ ּיְ ִ
אֹותּה ְמ ִדינָ ה ֲא ִפּלּו ְמ ָא ַר ַחת
ּומ ְצוֹות ,וְ ָ
ִ
לּוחי ָה ַר ִּבי.
ּומ ַכ ֶּב ֶדת ֶאת ְׁש ֵ
ְ
מּוכן לַ ּגְ ֻאּלָ ה ,וְ לָ ֵכן ָעלֵ ינּו ַע ְכ ָׁשו
ַהּכֹל ְּכ ָבר ָ
לִ זְ עֹק לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַ'עד ָמ ַתי'? ָאנּו
יח ַע ְכ ָׁשו!
רֹוצים ָמ ִׁש ַ
ִ

ַא ָּב ִ
זֹוהי ַה ַה ְדּגָ ָׁשה ַּב ִּמּלָ ה
א/א ָּמא :וְ ִ
יעה
ְ'ר ֵאה' ָ -אנּו ֹלא ִמ ְס ַּת ְּפ ִקים ִּב ְׁש ִמ ָ
יעה ֶׁש ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאים ְּבדֹור ַהּגְ ֻאּלָ ה
ּוביְ ִד ָ
ַ
תֹוב ִעים
יח ַּב ֶּפ ַתחָ .אנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים וְ ְ
ּומ ִׁש ַ
ָ
ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָּפסּוק
יכם ַהּיֹום ְּב ָר ָכה"
נֹותן לִ ְפנֵ ֶ
ְ"ר ֵאה ָאנ ִֹכי ֵ
 ֶׁשעֹוד ַהּיֹום נִ זְ ֶּכה לִ ְראֹות ֶאת ֶמלֶ ְךיח ְּב ֵעינֵ י ָּב ָׂשרַּ ,בּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית
ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה.
ע"פ ְּד ַבר ַמלְ כּות ְר ֵאה תנש"א

עֹוד ַהּיֹום נִ ְר ֶאה ֶאת ַהּגְ ֻא ָּלה!
בֹודה ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול,
הּודי ַעל ָה ֲע ָ
» לְ ַפ ְר ֵסם ְּב ָכל ָמקֹום ּולְ ָכל יְ ִ
תֹורהְּ ,ת ִפּלָ הּ ,גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים,
הֹוס ָפה ְּב ָ
אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁשל ַהח ֶֹדׁשָ :
ָה ְרמּוזָ ה ְּב ָר ֵ
רּוח ַהּגְ ֻאּלָ ה,
ׁשּובה ּוגְ ֻאּלָ ה » .לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ְּבא ֶֹפן ֶׁש ָּכל ָּד ָבר יִ ְהיֶ ה ָחדּור ְּב ַ
ְּת ָ
;
ּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
יח ֵ
ּומ ִׁש ַ
הֹוסיף ְּבלִ ּמּוד ִענְ יְ נֵ י ּגְ ֻאּלָ ה ָ
ּמּובן לְ ִ
ּומּתֹוְך ִצ ִּפּיָ ה לַ ּגְ ֻאּלָ ה .וְ ַכ ָ
ִ
ּיֹוצ ִאים
הּודיְּ ,בא ֶֹפן ֶׁשל ְּד ָב ִרים ַה ְ
» ָּכל ֶא ָחד ָצ ִריְך לְ ַפ ְר ֵסם ְּב ָכל ָמקֹום ּולְ ָכל יְ ִ
יח"ְ :ר ֵאה
יאיםֶׁ ,שּזֶ ה ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹומר לָ נּו ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ָדיו ַהּנְ ִב ִ
ֵמ ַהּלֵ בֶׁ ,שה' ֵ
נֹותן לְ ִפ ֶיכם ַהּיֹום ְּב ָר ָכה" ֶׁ -שעֹוד ַהּיֹום נִ ְר ֶאה ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה! » ּגַ ם ִמי
ָאנ ִֹכי ֵ
ּטֹוען ֶׁשהּוא ֹלא ַמ ְס ִּפיק ָחדּור ָּבזֶ הֲ ,ה ֵרי ָה ֲא ֵח ִרים ֹלא ְצ ִר ִיכים לִ ְסּבֹל ִמ ָּכְך...
ֶׁש ֵ
וְ לָ ֵכן ָעלָ יו לְ ַפ ְר ֵסם זֹאת לְ ֻכּלָ ם ,וְ זֶ ה ּגַ ם יִ ְפ ַעל ֶׁשהּוא יִ ְהיֶ ה ָחדּור ַּב ְּד ָב ִרים ָּכ ָראּוי.

ל'תמים'.פר
הּוקם ִּבכְ ַ
מתלמידׁ-ש' ַ
ויט
יּוּבאוִ ְ
ֶ'ח ֶדר לְ ַ
סּורים,
הֹורים ְמ ִ
בּוצת ִ
ַח ַּב"ד ַעל יְ ֵדי ְק ַ
מוכן?!
שלך
האם הילד
יכּותי ֲעבּור יַ לְ ֵד ֶיהם
ֶׁש ָּׁש ֲאפּו לְ ִחּנּוְך ֵא ִ
ההתבגרות
אֹותיו
הֹור ָ
גיללְ ָ
שבדורנו ָאה
ידוע ִה ָּצ ְמדּות ְמלֵ
ְּב
ישנהי...חשיבות
מאוד,
ולכןל ָה ַר ִּב
דֹוׁשֹות ֶׁש
מוקדם ַה ְּק

להתבגרותו
להכנת ֵ הילד גם
רבה
חֹוׁשב ַעל ַה ִחּנּוְך ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד
"ּכְ ֶׁש ֲאנִ י
המניין.
מן
כ'תמים'
הרוחנית
ֶׁשּלִ יַּ ,ב ָּׁשנִ ים ֲהכִ י ְק ִר ִיטּיֹות לַ ֲע ִתידֹו,

מֹורה
ִמּיָ ד עֹולָ ה ִּבי ְּדמּות ַה ְמ ַחּנֵ ְךֹ .לא ֶ
בֹודהֶ ,אּלָ א ָׁשלִ
ֶׁש ַּמּגִ ַיע לְ עֹוד יֹום ֲע
בכל ַיחכיתה
תלמידים ָמצומצם
מספר
ּיֹוד ַע:
חם ֵ
אישי ִּתי ֶׁש
יחס ִידי ֲא ִמ
המאפשרד ֲח ִס
ְּבכִ ָּתתֹוְ ,מלַ ֵּמ
ולבבי,
קידום ְׁשלִ יחּות"
"חּנּוְך זֶ ה
ִ
אישית עבור כל
ותוכנית
תלמידדַּ .ב ֶ'ח ֶדר' ֶׁשּלָ נּו הּוא ָׁשלִ ַיח
ּכָ ל יֶ לֶ
הישיבתי.
הלימודיםהגּות ֶׁשּלֹו
לסגנון ַע ֶׁש ַה ִה ְתנַ ֲ
יֹוד
הכנה ִּבי ,וְ ֵ
ֶׁשל ָה ַר
אנשי ָמה ַחּיָ הֲ ,ע
בפיקוחלְ ַהּוֹות ֻּדגְ
ְצ ִריכָ ה
מקצוע,בּור רבנים
התייעצותּמּוד וַ ֲא ִפ
ומשפיעיםַּ .ב ְּת ִפּלָ הַּ ,בּלִ
ַה ְּס ִב ָיבה ּכֻ ּלָ ּה:
ותיאוםּלּו עם
הישיבות.
ׁשֹובים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ראשי ָח ִקיםַ .ה ְּמ ִ
ַּב ִּמ ְׂש
ְמ ַק ְּבלִ ים ,ב"ה ,מֹוכִ ִיחים זֹאת".

