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  !לֹא ִמְתיֲָאׁשִים 
ַּכֲאֶׁשר  ֹחֶדׁש'-ָׁשֵתנּו ָאנּו ְמֻצִּוים ַלֲעׂשֹות 'רֹאׁשְּבָפָר 

: "ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ִמְתַחֵּדׁשַהָּיֵרַח 

  ".ֳחָדִׁשים

ְּבֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש, ַהְּלָבָנה ֻמְסֶּתֶרת ְלַגְמֵרי. ִאי 

ֶאְפָׁשר ִלְראֹוָתּה ְּכָלל. ֶזה ְּכָבר ְׁשבּוַעִים ֶׁשַהְּלָבָנה  5 

ֶכת ּוְקֵטָנה, הֹוֶלֶכת ּוִמְתַמֶעֶטת, ַעד ֶׁשִהיא הֹולֶ 

ֶנֱעֶלֶמת ָּכִליל, ֵאיָנּה ִנְרֵאית. ַּכֲאֶׁשר ֵאין רֹוִאים 

-ַמִּגיַע ָהֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶעֶרב רֹאׁש –אֹוָתּה עֹוד 

  ֹחֶדׁש.

. ֵאין ָמקֹום ְלֵיאּוׁש, ָאְמָנם ַהְּלָבָנה ֶנֶעְלָמה, ֵאיֶנָּנה ִנְרֵאית עֹוד, ַא ָאנּו לֹא ִנֹּפל  ְּברּוֵחנּו ְּבֶׁשל ָּכ 10 

  ֶׁשֲהֵרי ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשִהֵּנה, עֹוד ְמַעט, ַהְּלָבָנה ָּתִאיר ֵמָחָדׁש. ַהְּלָבָנה ִּתְתַחֵּדׁש, ֵּתֵל ְוִתְגַּדל.

ּו! ַהְּלָבָנה עֹוד ְמַעט ָקט ֹחֶדׁש ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים: 'ָמָחר ֹחֶדׁש'. ִהְתעֹוְדד-ַּבַהְפָטָרה ֶׁשל ֶעֶרב רֹאׁש

  ּתֹוִפיַע ְוָתִאיר ָלנּו, ַאל ֵיאּוׁש!

ִיְׂשָרֵאל ּדֹוִמים ַלְּלֵבָנה. ְּכמֹו ַהְּלָבָנה ֶׁשִּלְפָעִמים ִנְרֵאית ְׁשֵלָמה ְוִלְפָעִמים ֶנֱעֶלֶמת, ַּגם ַעם -ַעם

 15  נּו, ְּבֵׁשֶפל.ִיְׂשָרֵאל ִלְפָעִמים ִנְמָצִאים ְּבִׂשיא ְוִלְפָעִמים, ְלַדֲאבֹונֵ 

ְזַמן ַהָּגלּות הּוא ְזַמן ֶׁשל ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר, ְּכמֹו ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו ַהְּלָבָנה הֹוֶלֶכת ּוִמְתַמֶעֶטת. ַמִּגיַע 

ִעים ֵּכן, ַאל ָלנּו ְלִהְתָיֵאׁש, ָחִליָלה. ָאנּו יֹוְד -ִּפי-ַעל-ֶרַגע ֶׁשּבֹו ַהְּלָבָנה ִנְרֵאית ִּכְנֻקָּדה ִּבְלַבד. ַאף

  ֹחֶדׁש. ְלַאַחר ַהָּגלּות ַהָּקָׁשה ִנְזֶּכה ַלִּגּלּוִיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח.-ֶׁשָּמָחר רֹאׁש

) ְּבִעּצּומֹו, ַקל ָלנּו יֹוֵתר ִלְסֹּבל ֶאת ֶהְעֵּדָרּה  ְּכֵׁשם ֶׁשְּבֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש, ַּכֲאֶׁשר ַהֶהְעֵלם (ַהֹחֶׁש

, ִמֵּכיָון ֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשִּמְתָקֶרֶבת ִהְתַחְּדׁשּוָתּה, ֶׁשְּכָבר ִנְרֶאה ֶאת ַהְּלָבָנה ֶׁשל ַהְּלָבָנה 20 

ָבה ִּבְׁשֵלמּוָתּה. ָּכ ָיֵקל ָעֵלינּו ִלְסֹּבל ֶאת ַהָּגלּות ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ֵנַדע ֶׁשְּבָכל ֶרַגע ַהְּגֻאָּלה הֹוֶלֶכת ְוִקְר 

  ּוִמָּיד ַמָּמׁש ַמִּגיָעה.

ָהאֹור ֶׁשל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ָּתלּוי ְּבַמֲעֵׂשינּו ַהּיֹום, ַּבֲעבֹוָדֵתנּו ִּבְזַמן ַהָּגלּות. ַּדְוָקא ְּבֶאְמָצעּות 

    ֲעבֹוָדֵתנּו ָהַעְכָׁשִוית ִנְזֶּכה ַלִּגּלּוִיים ַהַּנֲעִלים ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.

  ) אבוויטש לפרשת א(משיחות הרבי מליוב
  



  "הב

 © בהתאמהאהרן קדוש חומרי למידה 

ֵאלֹות ַהָּבאֹות   ָהִׁשיבּו ַעל ַהׁשְּ

  ?  ֶׁשל ַהֹחֶדׁש ָהַאֲחרֹוִניםָמה קֹוֶרה ַלְּלָבָנה ַּבְּׁשבּוַעִים  .1

  הֹוֶלֶכת ּוְגֵדָלה.א. 

  ב. הֹוֶלֶכת ּוִמְתַמֶעֶטת.

  ג. ֵאיָנּה ִנְרֵאית ְּכָלל.

 .ִּבְׁשֵלמּוָתּה ִנְרֵאיתד. 

  ?  ֶׁשל ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹוִניםָמה קֹוֶרה ַלְּלָבָנה ַּבְּׁשבּוַעִים  .2

 הֹוֶלֶכת ּוִמְתַמֶעֶטת.  .א

 .ִּבְׁשֵלמּוָתּה ִנְרֵאית  .ב

 ֵאיָנּה ִנְרֵאית ְּכָלל.  .ג

   הֹוֶלֶכת ּוְגֵדָלה.  .ד

 ?  לּול ָאָדם ָלחּוׁש ִעם ֵהָעְלמּות ַהְּלָבָנהֵאיזֹו ְּתחּוָׁשה עָ  .3

                  .ַּכַעס .ֶעֶצב, ֵיאּוׁש                .ִׂשְמָחה          .ַּגֲאָוה  

  ?ָמה ִנָּתן ִלְלֹמד ֵמַהִּבּטּוי "ָמָחר ֹחֶדׁש" ַהֶּנֱאָמר ְּבַהְפָטַרת ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש .4

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________  

 ?ַלְּלֵבָנהִיְׂשָרֵאל  ַמהּו ַהִּדְמיֹון ֶׁשל – ִיְׂשָרֵאל ּדֹוִמים ַלְּלֵבָנה ַעם: ָּכתּוב 14ְּבׁשּוָרה  .5

___________________________________________________________

___________________________________________________________   

  – ַקל ָלנּו יֹוֵתר ִלְסֹּבל ֶאת ֶהְעֵּדָרּה ֶׁשל ַהְּלָבָנה: ָּכתּוב 19-20 ְּבׁשּורֹות .6

  ________________ ?ָמַתי הּוא – ֶהְעֵּדָרּה ֶׁשל ַהְּלָבָנהא. 

   ?ַּבְּזַמן ַהֶּזה ַקל ָלנּו יֹוֵתר ִלְסֹּבל ֶאת ֶהְעֵּדָרּה ַמּדּועַ ב. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________   

  .ְמֻחָּדׁש :ִמִּלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים 5 ֵמַהֶּקַטעַהְעִּתיקּו  .7

________    _______________    ___________    ____________    ______  


