׳כנם תורני דרום׳ הראשון התקיים
השבוע במכללת חמדת הדרום
הרב הראשי לישראל" :׳ביאת נטנרים־ ביטוי לאהבה
העצוםה של הקב״ה לעם ישראל"
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חמדת מדרום

חמדת
הדרום
«< במעמד הרב הראשי לישראל דוד לאו,
התקיים ׳כזס תות׳ דרום׳ הראשון במכללת
חמדת הדרום ,בסימן ׳עושים סדר בחיזוך דור
ההמשך׳

ערב ר״ח זיסן ,התקיים לראשווק ׳תס תותי דרום׳
במכללה האקדמית לחיזוך חמדת הדרום שליד
ותיבות ,אשר עמד בסימן ׳עושים סדר בחיזוך דור
ההמשך׳ ,ושעסק במצוות ׳והגדת לתיך׳ בראי
דותו .בכזס השתתסו יותר מ 200-תלמידי ישיבות
הדרום ,בהם ישיבת ההסדר בשדרות ,ישיבת
ההסדר ׳אהבת ישראל׳ בותיבות וישיבת ׳לב
לדעת׳ בשדרות ,שבאו ללמוד ולהעמיק לקראת
החג הקרב ואף סיימו את הערב בשירה וריקודים.
את הכזס ביבדו תוכחותם הרב הראשי לישראל
הרב דוד לאו ,חבר בית הדין הרת׳ הגדול הרב
הגאון ציון לוז ,שר החיזוך לשעבר ויו״ר הוועד
המותל במכללה הרב יצחק לוי ,ראש מכון צורבא
מרבזן הרב בן ציון אלגאזי ,ראש ישיבת "לב לדעת"
בשדרות הרב שלמה תימין ,ראש ישיבת "אהבת
ישראל" בותיבות הרב דוד אסולין ,ראש ישיבת
"א9יקי דעת" בשדרות הרב דוד פזדל ,ראש
האגף לתרבות יהודית במשרד החיזוך איתיאל בר
לוי ,זשיא המכללה פרוס׳ שאול קרקובר ,מוב״ל
המכללה קוב׳ ויצמן ,דיקן תתית הגברים במכללה
הרב חגי לוזדין ועוד.
הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו צ״ן" :משוק
תש״ס ,בכל שזה כתחילת חודש זיסן אף לוקח

בה כלום חוץ מזוסח ההגדה עצמו .במשך שבועיים
אז׳ כותב הערות על ההגדה לשוק זו .איתה אז׳ יושב
בליל הסדר וממזה אז׳ מספר לעצמי ,לת׳ ולזכד׳,
זכיזו למה שלא זכו אבותיזו אשר חלמו במשך דורות
להגיע לארץ הקודש .זוהי לשון ׳והבאתי אתכם' ,זהו
המקום של קיום התורה והמצוות ולשם כך ׳צאזו
ממצרים ,את זה צריך לספר ועל זה להתכוזן -
ללמוד את תוכן ההגדה ,להתכוזן לה ,ומידי שזה
למצוא בה רעיון חדש".
שר החיזוך לשעבר ויו״ר הוועד המוקל של המכללה
הרב יצחק לוי אמר בדבריו כ׳ "בליל הסדר אזו
מפצלים את ההלל לשז״ם .את חלקו אזו אומרים
בסיום קריאת ההגדה ואת השאר לאחר ברכת
המזון .מסביר האברבזאל שההלל שלזו בזוי מהודיה
על העבר והודיה על העתיד .ליל הסדר שלזו צריך
להיות ליל סדר של שמחה והודיה כ׳ אזו מקווים
שהקב״ה ׳גאלזו גאולה שלמה".
זשיא מכללת חמדת הדרום פרוס׳ שאול קרקובר
צ״ן כ׳ "אין אירוע דידקטי יותר מליל הסדר ,שאזו
מחזכים לאורו את הדור הצעיר ואת התלמידים
והתלמידות שלזו .כמוקד חיזוכ׳ ותורז׳ בדרום
הארץ ,אזו רואים חשיבות גדולה בכיזוס ישיבות
האזור יחדיו על מזת להגדיל תורה ולהאדירה.
אזו צריכים להתגייס ולהעצים את המוקד התות׳
באזור ,ושואפים שהדרום יתמלא בתורה ומצוות,
הן על-יד׳ כיזוסים והן על-יד׳ הכשרת פרחי הוראה
לחיזוך הדור הבא".

