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 .מיוחדתשבוע החסידות סחף את כולנו לעוצמות 
 וערכנו עשרות ,התניאאל ספר ' התקהלנו'יחד 

 משפחתיים ואישיים ברחבי העולם' הקהל'כינוסי 
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 אין אחת בבית הספר שלא זכתה". אור וחיות נפשנו ניתן לנו"
 המוצגים היפים שבתמונות. לטעום מהאור והחיות הללו השבוע

 .מוכיחים כי כולנו הפנמנו היטב את הנושא של שבוע החסידות
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  .לנפשו מנוח אברהם מצא לא ארוכים ימים במשך
  ,סבו של העגום מבטו את העת כל ראה עיניו מול

  את קיבל אביך" :הקשיש של מילותיו הדהדו ובאוזניו
 אך בתורה גדול שהוא בן לו נתן 'ה .משמים עונשו
 ."מצוות עול מעליו פרק

  למורי אפנה" .מעשה ולעשות לקום החליט לבסוף
 אברהם לעצמו חשב ,"שם בעל אליהו רבי ,ורבי

  הזקן לדודי לסייע בכוחי יש האם לי לייעץ יוכל הוא"
 ."למוטב לחזור

 דבר כי מיד אליהו רבי הבחין ,לרבו אברהם משנכנס
 אברהם .שאלו "?אברהם ,לך מה" .עליו מעיק כבד

 ,ביקש ,"רבי לי אמור" .הסיפור כל את בפניו שטח
 "?כעת ממני נדרש מה"

  :ואמר פתח ואז באברהם ארוכות הביט אליהו רבי
  ולעוררו זקנך לדודך לדאוג עליך ,יקירי אברהם ,אכן"

 עליך אבל ,זאת לעשות דרך לך אתן .בתשובה
 אל .לך אומר אשר הפרטים כל על היטב להקפיד

 ."דבר תחסיר ואל תוסיף

  פירט שרבו בזמן אוזנו את היטב היטה אברהם
 דודך לבית ללכת עליך" .תוכניתו את לפניו

 מי לו תגלה אל .ימים מספר במשך אצלו ולהתארח
  תשתה ואל תאכל אל .אליו קשור הנך וכיצד אתה

 ."פשוטים מים אפילו ,מאומה בביתו

 בחכמת רבות עסק כי היה שידוע ,אליהו רבי
 כוונות של סדר לאברהם ופירט המשיך ,הקבלה

 והדריכו ,דודו בבית בהיותו לכוון שעליו מיוחדות
 .שם שהותו בזמן ללמוד עליו מה בפרוטרוט

 הצלחה בברכת מלווה רבו של מחדרו יצא אברהם
 .הכיר לא כלל שאותו הדוד בית עבר אל ,לדרכו ויצא

 המשך יבוא

 ?מוכנות
 !זה מגיע

 !ט כסלו"התוועדות של י-ה
מופעים  , לימוד משותף

 .אורחות מיוחדות, כיתתיים
 !יום שכולו חסידות

 ?מה האור שלך
 האורשלכן בנושא יצירות 

 חנוכהתתפרסמנה לכבוד 
 "שלנו הפינונט"במדור  


