
 

 

"ת מדרש חינוכי בי  מפעל ההלכה לילדי ישראל. מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל "וְָאַהְבתָּ
 veahavta10@gmail.comמייל:         052-3985206 ♦      050-9113532    מובילים חינוךצוות פיתוח ובתי 

1 

 ד.מ  לו  ף... ו  ת  ת  ׁש  י מ  נ  ם ַאג  *  ת  ב  ה  ָאו   ׁשר  ד  ית מ  ב  
 

יכו ת יּנּוְך ֲהל  ה ח  ח  פ  ׁש  מ   ל 

 

ד. .א י ע  ד  ן ע  י  נ  יא ב  ה ה  ח  פ  ׁש  מ  שליט"א ּכֹוֵתב: נֹוַסח ַהְבָרָכה ְבַמֲעַמד ַהחּוָפה ְוַהִקידּוִשין  ַתְנַעִמי ְזַכְרָיהָהַרב  ה 

ּנּו לוֹ  ְוִהְתִקין".. ת ַהַהְגָדָרה זוֹ  –" ַעד ַעֵדי ִבְנָין ִממֶּ ת ְביֹוֵתר ַההֹולֶּמֶּ  ֵאינֶּּנּו ַהְיהּוִדי ַהַבִית. ַהְיהּוִדי ַהַבִית אֶּ

ָלא – שּוָתפּות ל מֹוָסד הּוא אֶּ כִ  – ָזכּו ְוִאָשה ִאיש: "ָּכָאמּור, ַהְשִכיָנה ְלַהְשָרַאת ִמְשָּכן, ְקדּוָשה שֶּ  ְּכבֹוד]= יָנהשֶּ

ם [ה'  "(.ַהְתקּוָפה ִבְסָעַרת ַהִמְשָפָחה" ִסְפרוֹ  ִמתֹוְך)" ֵביֵניהֶּ

י .ב ת  רו ת ׁש  ט  א ד ֲחׁשּובו ת מ   ֲחשּובֹות ַמָטרֹות ְשֵתי ְלַעְצֵמנּו ַנְדִגיש "ִמְשָפָחה ְלַחֵיי ִחיּנּוְך" ַהּנֹוֵשא ִלימּודבְ  !!!מ 

ְרָּכִזי ְמֹאד ְך ִביִדיַעת ְלִהְתַחֵזק ְּכֵדי( 1: ֹותּומֶּ  ְבתֹוְך טֹוִבים ְיָחִסים חַ פֵ ְלטַ ( 2, ִיְשָרֵאל ַעםבְ  ַהִמְשָפָחה ֵערֶּ

ר. ּכּוָלּה ַהִמְשָפָחה סֶּ  ,מ"דחהַ  להַ ינְ ִמ בְ : "חמ"דהַ  ְבַהְנָחַיית ִנְכָתב ְוָכְך, ְלכּוָלנּו ְיָקִרים יּכִ ְר עֵ הָ וְ  ַהִחיּנּוִכי ַהמֶּ

ת ,ַבִמְשָפָחה ַחִייםלְ  ְלִחיּנּוְך ַהְיִחיָדה פֶּ ְך ְלטֹוַבת ִלְפעֹול שֹואֶּ ְליֹון ָהֵערֶּ ל ָהעֶּ  ,ְוִטְבִעִיים ְבִריִאים ִמְשָפָחה יַחיֵ  שֶּ

ת ְוכּוָלם .ִיְשָרֵאל ְלתֹוַרת ִחיבּור ִמתֹוְך כֶּ  ַהִמְשָפָחה ִחיזּוקלְ  ִיְתְרמּו - יִדיםְוַתְלִמ  הֹוִרים, מֹוִרים – ַהִחיּנּוְך ַבַמֲערֶּ

 ".ְבִיְשָרֵאל

ת .ג דּוש  ה ק  ח  פ  ׁש  מ  , ָהאּוָמה ְיסֹוד ִהיא, ָלנּו ִהיא ָשהְקדוֹ  – ְבִיְשָרֵאל ַהִמְשָפָחה: "ּכֹוֵתב קּוק ראי"ההָ  ָהַרב .ה 

ְצֵלנּו ַהַבִית.. ְבתֹוֵכנּו ַוֲעמּוָקה בּוָעהְק  ְוִהיא  ".שדֶּ קוֹ  ָמכֹון הּוא – ָהעֹוָלם אּומֹות ְשָארלִ  ִּניגּודבְ , ִיְשָרֵאל ַעםבְ  – אֶּ

ית .ד נ  ב  ר  ל ה  ח  ה ר  י  ל ִמְשָפָחה. ַבַבִית ַהְיהּוִדי ִניָתן ַלְחוֹות " :או ֶמֶרת נ ר  ַהַבִית ַהְיהּוִדי ִהיּנֹו ְדמּות ִאיֵדיָאִלית שֶּ

ל ְקדּוָשהַאֲהָבה ֲאִמיִתית, ַהֲעָרכָ  ת ְיסֹודֹות ַהַבִית ַהְיהּוִדי ָבִעיָדן  .ה ֲהָדִדית ְוַחִיים ְשֵלִמים שֶּ ִניֵתן ְלַחֵזק אֶּ

ְרִני מֹוִסיִפים ְיֵדי ַעל ַהמֹודֶּ ָחד ְמסּוָגל ִלְחיֹות ַחֵיי ְקדּוָשה, ַאְך ָצִריְך ִלְשאֹוף ְלָכְך !ְקדּוָשה שֶּ  )מתוך ראיון" ָּכל אֶּ

 (.באלול התשסז כח

ה .ה ר  ט  ית מ  ז  כ  ים ֶמר  י  ח  ה ה' .ב  ְרָּכִזית ְלַמָטָרה ַבתֹוָרה אֹוָתנּו ַמְנחֶּ  .ִמְשָפָחה ּוְלַקֵיים ְלָהִקים ִלְזּכֹות: ַבַחִיים מֶּ

ת ְךִיְתָבַר  עֹוָלם ֹוָראבֵאת מֵ  זּו ָייהַהְּנחָ  שֶּ ל ַהְבִריָאה תַד בְ עּו: בְ ְגָמאדּולְ , תִמְצווֹ  ְוַכָמה ַבַּכָמה מּוְדגֶּ  ּוְנֵקָבה ָזָכר" שֶּ

ת ָּווהצְ ִמ . ְוִאָשה ִאיש ִעם" םָאָר בְ  שֶּ ל ִראשֹוָנה ְמפֹורֶּ ר" בּוְר ּו רּופְ " שֶּ שֶּ  ַלַבִית ַהִחיּנּוְך ִמְצַוות. ִלילּוָדה ְבקֶּ

ר ַמַעןלְ  ְיַדְעִתיו ִּכי" ָאִבינּו ְבַאְבָרָהם ְּכָאמּור ְוַלְיָלִדים וה ֲאשֶּ ת ְיַצּוֶּ ת ָבָניו אֶּ ְרָּכז". ַאֲחָריו ֵביתוֹ  ְואֶּ ת ּוְבמֶּ רֶּ  ֲעשֶּ

 .הֹוִרים ִּכיבּוד ותוַ צְ ִמ  תְברוֹ ִד הַ 

דּות .ו מו ד  ת  יאּותב   ה  צ  ת ַהְמִציאּות ִּכי יֹוְדִעים ָאנּו .סו ֶעֶרת מ  ְבָרה ַהַקיֶּימֶּ ץ ַהִיְשְרֵאִלית ַבחֶּ רֶּ ת ְבאֶּ רֶּ  סֹועֶּ

ת בֶּ ָחד  ֲהָבָנה ֵיש ָתִמיד ֹלא. ַהִמְשָפָחה ַבַמָצב ְמֹאד ּומּוְרּכֶּ ַתִחים ֵיש ְוָאז, ַלֵשִניֵבין אֶּ  ֵיש, ִויּכּוִחים ֵיש, מֶּ

ה ַלַמָצִבים ְוַרבֹות שֹונֹות ִסיבֹות. ְוֵגירּוִשין ירּודפֵ  ְּכֵדי ְוַעד ַמְשֵבִרים  ְבִחיּנּוְך ָתלּוי ְמֹאד ַהְרֵבה יּכִ  ֵנַדע ֲאָבל, ָהֵאלֶּ
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ָחד ְוָכל. ִמְשָפָחה ַחֵיי יםְלַקיֵ  ּוִמְשַפְחִתי זּוִגי ּוְבִליּוּוי, ִמְשָפָחה ְלָהִקים ָנכֹון , ֹזאת ָלַדַעת יביָ חַ  ַהִמְשָפָחה ִמְבֵני אֶּ

 ְוַהְּנכֹוָנה ַהטֹוָבה ַלתֹוָצָאה ְביֹוֵתר ְוָזִהיר ַאְחָרִאי ְבִשיקּול אֹוָתם ְלָהִביא ְּכֵדי, ֵאלּו ָצִביםמַ  ִעם ָנכֹון ּוְלִהְתמֹוֵדד

 .ְוַהַמְתִאיָמה

יּנּוְך .ז י ח  מ  צ   מּוָדעּות ִמתֹוְך ַמִשיִגים ָאנּו, ִבְמיּוָחד ִמְשָפָחה ְלַחֵיי ּוְבִחיּנּוְך, ְכָללבִ  ַבִחיּנּוְך ֵמַהַהְצָלָחה ַהְרֵבה .ע 

ת ַאְשָמה ְלַהְשִליְך ּוִמְבִלי ַאֵחר ְבָדָבר ְתלּוִיים ִלְהיֹות ִמְבִלי, ַעְצִמי ִחיּנּוְךלְ  הּו ַעל ּוִביקֹורֶּ  ִלְמדּונּו ָּכְך. רַאחֵ  ִמישֶּ

ָאְמרּו ֲחָכִמים ָלא ָתלּוי ַהָדָבר ְוֵאין: "ְּכשֶּ ת רפֵ שַ ]= טשוֹ ְק : "ָאְמרּו ְועֹוד". ִבי אֶּ  טשוֹ ְק  ָּכְך ְוַאַחר, ְמָךַעצְ  [אֶּ

 ".ֲאֵחִרים

ֶגֶרת .ח ס  ה מ  ח  פ  ׁש  מ  יא ה  יָאל מו ֶדל ה  יד  א  ל ְמאּוְרָגן ְבִמְבנֶּה, ְבִיְשָרֵאל ַהִמְשָפָחה תרֶּ ִמְסגֶּ  .ו  , ִויָלִדים ְוִאָמא ַאָבא שֶּ

ל ֵהם  ַהְברּוָרה ַהַהְדָגָשה. ִאָשה ְוָכל ִאיש ָּכל ְבַחֵיי ְוָהֲאִמיִתי ָּנכֹוןהַ  ָהִאיֵדיָאל ְוֵהם, ִמְשָפָחה ְלַחֵיי ְלִחיּנּוְך ַהמֹודֶּ

ת ַהזוֹ  רֶּ  .ְועֹוד" ֲאבֹוָתם יתבֵ לְ  ְלִמְשְפחֹוָתם", "ָבאּו ּוֵביתוֹ  ִאיש: "ּוְלדּוְגָמא, ַרִבים ִבְפסּוִקים ַבתֹוָרה חֹוזֶּ

ה תימּוֶׁשל    .ט ח  פ  ׁש  מ  ל ֲחָלִקים ְשֵני ֵהם אְוִאמָ  ַאָבא .ה  ת בֹוִנים ַיַחד םאֵ ְוהָ  ָהָאב. ַבִמְשָפָחה ַהְשֵלימּות שֶּ  אֶּ

תלְ  ַהִמְשָפָחה רֶּ ת, ִמְסגֶּ בֶּ ת ּובֹוָנה ַהִמְתַרחֶּ ת ַהְקרֹוָבה ַהְקִהיָלה אֶּ  םאֵ ְוהָ  ָהָאב ,ָלֵכן. ְכָללבִ  ִיְשָרֵאל ַעם ְואֶּ

ם ְמַטְפִחים , עֹוָלם ְלַחֵיי ְושּוָתפּות ְוַסְבָלנּות ֲהָבָנה, ְוהֹוָקָרה ַאֲהָבה, ְוטֹוִבים ְנכֹוִנים ַהְשָלָמה יַיֲחסֵ  ֵביֵניהֶּ

ה ּוַמֲעִניִקים ה זֶּ ְלֵקי ּוְשֵני ִניםפָ בַ  ֵעיַנִיים ְשֵני ְּכמוֹ , ְלזֶּ ָחד ַבגּוף ַהֵלב חֶּ  .ָהאֶּ

ים .י ס  ח  ים י  תו ְך טו ב  ה ב  ח  פ  ׁש  מ  ָחד ָּכל .ה   טֹוִבים ְיָחִסים חַ ְלַטפֵ  יביָ חַ , ִויָלִדים הֹוִרים, ַהִמְשָפָחה ִמְבֵני אֶּ

ת ְלַקֵיים ְמַנת ַעל [ְמשּוָתִפים]= ַוֲהָדִדִיים ְך. ְביֹוֵתר טֹוָבה ִבְמִציאּות ַהִמְשָפָחה אֶּ  ֵאינֶּּנּו ַבִמְשָפָחה" ָה"ַאֲהָבה ֵערֶּ

ָחד ָּכל. ַהַחִיים ִשְגַרת ָּכל ִעם ַהִהְתמֹוְדדּות ְבתֹוְך ַמֲעִשי ִביטּוי ִליֵדי ָבא הּוא ָלאאֶּ  – ִמילּוִלית אמָ יְס ִס   ְוָכל אֶּ

 .ּכּוָלם ְּכַלֵפי ַהִמְשָפָחה-ִבְכבֹוד ְמֹאד ְוִנְזָהִרים ְמֹאד ּוִמְשַתְדִלים, ָבַאֲחָריּות נֹוֵשא ַהִמְשָפָחה ִמְבֵני ַאַחת

מ   .יא הה  ח  פ  י ׁש   ִייחּוִדיֹות ֵיש ִמְשָפָחה ְלָכל ִּכי ִנְלַמד" ֲאבֹוָתם יתבֵ לְ  ְלִמְשְפחֹוָתם" ַבתֹוָרה ֵמָהָאמּור !ֶׁשל 

ַתח ְלַייֵצר ָנכֹון ֹלא, ָלֵכן. ְצָמּהעַ  לשֶּ ִמ  ִמְשַפְחִתית ל מֶּ ת ִמְשָפָחה שּום ִעם ַהְשָווָאה שֶּ רֶּ ָלא – ַאחֶּ ִכים ְצִרי אֶּ

ת ְבַעְצֵמנּו חַ פֵ טַ לְ ּו, ָפִנים תַר ְוֵהָא ּוַמְחָמאֹות ְנִתיָנה ַהִמְשָפָחה ְבתֹוְך ְלַהְשִקיעַ ְוַחָייִבים  ְך אֶּ ל ַהְמיּוָחד ָהֵערֶּ  שֶּ

ִלי ַהִמְשָפָחה" ת" שֶּ ל ַהְמיּוָחד ַהָּכבֹוד ְואֶּ ָלנּו ַהִמְשָפָחה" שֶּ  ".שֶּ

יל ה .יב פ  ׁש   ת  הל מ  ח  ה ִמְשָפָחה ְלַחֵיי ַהִחיּנּוְך .פ  ת ְתִפיָלה ִמתֹוְך ַרָבה ַהְצָלָחהלִ  ִיְזּכֶּ דֶּ  ָּכל ְלַבֵקש, עֹוָלם ֹוֵראְלב ַמְתמֶּ

ת ִאָמא ָּכְך. ַבִמְשָפָחה ְוָשלֹום טֹוב גֶּ בבְ  ֵנרֹות ַהְדָלַקת ֵעתבְ  ִבְתִפיָלָתּה ְלַבֵקש נֹוהֶּ רֶּ  נֹוֵהג ַאָבא ָּכְךוְ , ַשָבת עֶּ

ת ְבֵבית ִבְתִפיָלתוֹ  ת ָלשֹון ְבָכל ְתִפיָלה ְוָכל, ְמצּוִיים ְתִפיָלה יחֵ סֲ נוֹ  ֵיש. ַהְּכנֶּסֶּ רֶּ ת ַהּנֱֶּאמֶּ ֱאמֶּ לֶּת - ַבַּכָּווָנה ּובֶּ  ִמְתַקבֶּ

 .ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ּוְלָשלֹוםלִ  ה' ְיֵדי ַעל ְוַנֲעֵנית
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