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 הורי תלמידנו היקרים והאהובים חג סוכות שמח!סצך

 

אומנם אין זה המנהג, אבל בתקופה הזויה שכזו חשבתי לשתף אתכם ברעיון שעלה בליבי,  
 בית הספר.ד אחרי ה'קבלת פני רבו' שזכינו לקיים השנה יחד עם התלמידים בחובמי

 

פעם שאלתי את הרב יהודה מלמד )ר''מ בישיבת רמת גן ובנו של הרב זלמן מלמד( מה השפיע 
הרב ענה לי תשובה שנחרטה בליבי: אבא    עליו בהורות של אביו לגדול לתורה ועבודת ה'?

שלי מאוד אוהב את ה' ואת התורה ומאוד אהב אותנו, וכשהוא דיבר איתנו על אהבת ה',  
ה והמצוות הרגשנו שהוא מדבר על אותו ערוץ שבו הוא מקרין את אהבתו אלינו. אהבת התור

ששאלתי את הרב מלמד )האבא( את אותה שאלה, הוא ענה לי מבלי שידע על קיומה של השאלה כאגב,  )
 (ששאלתי את בנו הוא ענה: צריך לדבר עם הילדים בגובה העיניים שלהם, לא שלנו, אחרת הם לא יבנו.

 

כם את הדברים כי עוד מעט שמחת תורה, ובנוהג שבעולם היינו רגילים מידי אני כותב אלי
שנה לרקוד עם ספר התורה, לתת לו נשיקה, לעמוד בתור להחזיק אותו שוב רק עוד כמה  

 דקות...דברים שהשנה יהיו קצת רחוקים מאיתנו או מחלקנו עקב המצב. 

שלנו, את הילדים היקרים שלנו  אבל יחד עם זאת, ואולי יותר מתמיד יש לנו את הילדים  
לתורה   ה'  וגדלים בחסד  חיינו. הם ספרי התורה ההולכים  כל  שהם באמת ממלאים את 
ויראת שמים, וכפי שפותח הרב קוק באורות התורה שאינו דומה מפגש של נפש של אדם  
אחד העוסק בתורה למפגשו של האחר, אנו יודעים להעיד על המפגש המדהים ומלא האור  

נגד עיניינו בין הנפשות הזכות הללו עם התורה. למפגש בין דבר ה' למידות הטובות  הקורה ל
  שלהם ההולכות וגדלות למימדי העולם הזה ולהביא אליו ברכה וטובה רבה.

אז השנה, לצד השמחה עם התורה, אני אקח את ילדי, ואני מזמין גם אתכם לקחת 
אלי הגדולה  אהבתכם  את  שוב  להם  ולגלות  ילדיכם  תורה את  בשמחת  דוקא  הם, 

תורה המלאים כל   כאילו היו ספרי  ולשמוח בהם בתורה שלהם, בטוב הנשפע מהם,
 .וכמה טוב יש ברוך ה' טוב וחידוש,

הרי בסופו של דבר כולנו ספרי תורה. רבי נתן מברסלב אומר שכל סתירה שיש ליהודי בחיים  
,  הפרטי שלו  היא בעצם ישוב קושיה ממש כמו זו של הגמרא הנכתבת בספר תולדות אדם 

מביאים את דברו ואורו לכל מציאות חיים,  ' והמלמד איך עובדים את ה  ספר התורה של חייו 
 תהיה אשר תהיה. 

י השפת אמת שכותב שכל שנה על אף שאנחנו מתחילים את התורה מחדש, ספר נסיים בדבר
שנה.   לאותה  הנכונה  חדשה  תורה  ובו  לעולם  יורד  חדש  שהשנה ותורה  נדמה 

. אנחנו בתקופה ובשנה שלא דומה ופרשנותדבריו הקדושים לא צריכים הסבר  
ייהם  למה שהיינו רגילים, והילדים הגדלים לעולם שכזה הם כותבים בעצם ח

ספר תורה חדש המלמד איך אנחנו ממשיכים להיות בנים נאמנים לה' ולתורתו,  
 לעמו ולנחלתו ומביאים ברכה וחיים לעולם. 

להעביר  ושנזכה  והמתיקות,  הילדות  השמחה  התורה,  שתתרבה  רצון  יהי  אז 
 לילדינו עוד קצת מאהבה הגדולה של אהבת אב לבנו, אהבת ה' לעמו ברחמים. 

 

 , בריאחג שמח לחורף 

 פסגות אלעד טאוב, רב בית הספר בשם צוות המורים המסור והאוהב של בית ספר 


