
ַהֵּׁשִני  ֶחְלקֹו  ֶאת  ַמִּגיִׁשים  ָאנּו  ַהָּׁשבּוַע 
ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש  ַהִּׁשעּור  ֶׁשל 
מֹוְסדֹות  ֶׁשל  ַהְּמסּוִרים  ַלְּמַחְּנִכים  ָמַסר 
ִראׁשֹון  ְּביֹום  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַהֹּקֶדׁש  ֵהיַכל 
ְוָגדּוׁש  ָעִׁשיר  ִׁשעּור  תשפ"ג,  ָוֵאָרא  ַפְּרַשׁת 
ּוְמַחֶּנֶכת,  ְמַחֵּנְך  ְלָכל  ִנְפָלא  ְּבִהְתַחְּזקּות 

ּוְלהֹוִרים ִליָלִדים.

ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ָאַמר: ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֶׁשַעְכָׁשו 
ַלְּמַחְּנִכים  ִּבְמֻיָחד  ְלַדֵּבר  ִהְזַּדְּמנּות  ִלי  ֵיׁש 
ַּבּמֹוָסדֹות ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֲאִני ְמַדֵּבר 
ְוַהְּמַחְּנִכים  ְּבַאֶמִריָקה,  ֶׁשָּלנּו  ַהְּמַחְּנִכים  ֶאל 
ְוַהְּמַחְּנכֹות ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְמִעים ֶאת ֶזה 
ְּב'קֹול ְבֶּרְסֶלב' ְּבָמדֹור ֶׁשל ִׁשעּוֵרי ִחּנּוְך, ָׁשם 
ַהִהְתַחְּזקּות  ִׁשעּוֵרי  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשֲאִני  ַעְכָׁשו  ְּבִחּנּוְך.  ַהּנֹוְגעֹות  ְוָהֵעצֹות 
ְמַדֵּבר ָּכאן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִיְצָטְרכּו ַהְּמַחְּנִכים 
ַהִּׁשעּור  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ַאֶמִריָקה  ְוַהְּמַחְּנכֹות 

ְּבקֹול ְּבֶרְסֶלב...

ָלקּום ִלְכבֹוד ַהְּמַחֵּנְך
ֶּדֶרְך  'ִהְלכֹות  ַעל  ְקָצת  ְנַדֵּבר  ַעְכָׁשו 
ֶאָחד  ַּבַנַחל:  ַּבֲאֶׁשר  ּכֹוֵתב  ֹמוֲהָרא"ׁש  ֶאֶרץ', 
ַהַּתְפִקיִדים ֶׁשל ְמַנֵהל הּוא ְלַהִּגיד ְלַתְלִמיִדים 
ֲעֵליֶהם,  ְלַדֵּבר  ִלְמַלֵּמד  ֶׁשָּקֶׁשה  ְּדָבִרים 
ְלֻדְגָמא, ֹלא ָּכל ְמַלֵּמד ָיכֹול ְלַהִּגיד ִליָלִדים: 
"ְּכֶׁשְּמַלֵּמד ִנְכָנס ַלִּכָּתה ְצִריִכים ָלקּום", ְוַעל 
ֵמַהְּיָלִדים,  ֶזה  ֶאת  ִלְדֹרׁש  ַהְּמַנֵהל  ָצִריְך  ֵּכן 
ֶׁשְּכֶׁשַהְּמַלֵּמד ִנְכָנס ַלִּכָּתה ֵהם ַחָּיִבים ָלקּום.

ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשּזֹו ֹלא ּבּוָׁשה ְּכָלל ַלְּמַלֵּמד 
ִלְדֹרׁש ֶאת ֶזה ֵמַהְּיָלִדים. ְּכֶׁשֲאִני ָהִייִתי ְמַלֵּמד, 
ִנְכַנְסִּתי ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ַלִּכָּתה, ְוָרִאיִתי ֶׁשַאף 
ֶאָחד ֹלא ָקם, ַּכִּנְרֶאה ֶׁשַהְּמַלְּמִדים ַהּקֹוְדִמים 
ֹלא ִחְּנכּו ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ִעם ַהֲהָלָכה ַהֹּזאת 
ַלֲעֹמד.  ְצִריִכים  ַלִּכָּתה  ִנְכַנס  ֶׁשְּכֶׁשַהְּמַלֵּמד 
ָחַׁשְבִּתי ַהִאם ְלַהִּגיד ַלְּיָלִדים "ַאֶּתם ְצִריִכים 
ֶׁשֲאִני  ַמְתִאים  ֹלא  ֲהֵרי  ֶזה  ְּבָפַני!"  ָלקּום 
ָעִׂשיִתי  ָּכְך  ַאַחר  ִּבְׁשִביִלי,  ֶׁשָּיקּומּו  ֶאְדֹרׁש 

ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשֵהם  ָלָּמה  "ֶרַגע,  ֶחְׁשּבֹון:  ְלַעְצִמי 
ֶׁשָּכְך  ִצָּוה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִּכי  ְּבָפַני?  ָיקּומּו 
ִליָלִדים:  ָאַמְרִּתי  ַלֲעׂשֹות!"  ְצִריִכים  ֵהם 
"ְּכֶׁשַהְּמַלֵּמד ִנְכָנס ַלִּכָּתה ֻּכָּלם ַחָּיִבים ָלקּום!" 
ֵיׁש  טֹוב,  ִלי  "ַּתְקִׁשיבּו  ְוָאַמְרִּתי:  ְוִהְמַׁשְכִּתי 
ָיכֹול  ֲאִפּלּו  ֲאִני  ָּכבֹוד,  ַמְסִּפיק  ִּבְׁשִביִלי  ִלי 
אֹוֵמר  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֲאָבל  ִּבְפֵניֶכם...  ָלקּום 

ֶׁשְּכֶׁשַהְּמַלֵּמד ִנְכַנס ַלִּכָּתה ְצִריִכים ָלקּום!"

ֶׁשֵאיָנם  הֹוִרים  ֶיְׁשָנם  ָּדָבר  אֹותֹו 
"ְצִריִכים  ְלַיְלֵדיֶהם:  ַּבַּבִית  ְלַהִּגיד  ְמֻסָּגִלים 
יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ְלַאָּבא!"  ֶאֶרץ  ְּבֶדֶרְך  ְלִהְתַנֵהג 
ִמְׁשָּפחֹות  ֵיׁש  ַּבָּבִּתים?  ַהּיֹום  ִמְתַרֵחׁש  ָמה 
ְוֹלא  ַהַּׁשָּבת  ֻׁשְלַחן  ְּבֹראׁש  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהַאָּבא 
ֶׁשָהַאָּבא  ַּפַעם  ָּכל  ַהֶּפה,  ֶאת  ִלְפֹּתַח  ְמֻסָּגל 
ַמְתִחיל ְלַדֵּבר ָּכל ַהְּיָלִדים צֹוֲעִקים ְוִנְכָנִסים 
יֹוֵדַע  ְוֹלא  ְמֻסָּגל  ְוָהַאָּבא ֹלא  ְּדָבָריו...  ְלתֹוְך 
ֵאיְך ְלַהִּגיד ַלְּיָלִדים: "ְּכֶׁשַאָּבא ְמַדֵּבר ְצִריִכים 

ִלְהיֹות ְּבֶׁשֶקט!" הּוא ְמַפֵחד ְלַהִּגיד ֶאת ֶזה.

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִצָּוה ְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ
ְּכָבר  ָיֶפה,  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶזה  ְּבַבִית  ֶאְצִלי 
"ְּכֶׁשַאָּבא  ִליָלַדי:  ְּפָעִמים  ֵמאֹות  ָאַמְרִּתי 
ֶׁשְּבִני  ֵמָאז  ְּכָבר  ְלַדֵּבר!"  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְמַדֵּבר 
ְמַלֵּמד  ֲאִני  ַהּיֹום,  ַעד  ָקָטן,  ָהָיה  ַהְּבכֹור 
ְמַדֵּבר ָאסּור  ְּבֶאְמַצע ֶׁשַאָּבא  ִליָלַדי,  ֶזה  ֶאת 
ֶׁש'ֲאִני'  "ְּבֶאְמַצע  אֹוְמִרים:  ֹלא  ֲאָבל  ְלַדֵּבר, 
ְמַדֵּבר ָאסּור ְלַדֵּבר" ֶאָּלא אֹוְמִרים: "ָּבֶאְמַצע 

ֶׁש'ַאָּבא' ְמַדֵּבר ָאסּור ְלַדֵּבר!"

ֶאת  ֶׁשְּמַלְּמִדים  ָּדָבר  ְּבָכל  הּוא  ְוָכְך 
ִמְתַּבְּטִאים  ֶאֶרץ'  ֶּדֶרְך  ֵמ'ִהְלכֹות  ַהְּיָלִדים 
ַאָּבא"  ֶאל  ָּכְך  ְמַדְּבִרים  "ֹלא  ָּכֹזאת:  ְּבצּוָרה 
ְמַדְּבִרים  "ֹלא  ִאָּמא"  ֶאל  ָּכְך  ְמַדְּבִרים  "ֹלא 
ָּכְך ֶאל ְּמַלֵּמד" "ֹלא ְמַדְּבִרים ָּכְך ֶאל ֶבן ָאָדם 
ְמֻבָּגר" ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא ּדֹוֵאג ַלָּכבֹוד ֶׁשִּלי, ַרק 
ְּבָכבֹוד,  ֶׁשִּנְתַנֵהג  אֹוָתנּו  ִצָּוה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 

ְלהֹוִרים ַלְּמַחְּנִכים ְוִלְמֻבָּגִרים.

ַהָּׁשעֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ַהּיֹום
ַהְּזַמן  ֶזהּו  ַהּיֹום  ֶׁשל  ָהִראׁשֹונֹות  ַהָּׁשעֹות 
ֶׁשָּלֶהם  ָהֹראׁש  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ִלְלֹמד  ָהִעָּקִרי 
ֲעַדִין ָצלּול, ְוָאז ְצִריִכים ְלַהְכִניס ִּביָלִדים ֶאת 
ְּגָמָרא,  ֶזה  ַהָּבִנים  ֵאֶצל  ַהֲחׁשּוִבים,  ַהְּדָבִרים 
ְקִריָאה,  ֶזה  ַהָּבנֹות  ְוֵאֶצל  ּוִמְׁשַניֹות,  חּוָמׁש 
ִנּקּוד ַוֲהָלכֹות. ַּבֹּבֶקר ַהְּיָלִדים ְמֻסָּגִלים ֲעַדִין 

ָלֶׁשֶבת ְּבֹרַגע.

ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ִהיא  ַהַהְפָסָקה  ֶאְצֵלנּו 
ַּבָּצֳהַרִים, ַּכּמּוָבן ֶׁשֵּיׁש ִלְפֵני ֶזה ֶאת ַהַהְפָסקֹות 
ַהְּקָצרֹות ֶׁשל ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ָלֶלֶכת 
ַהַהְפָסָקה  ֲאָבל  ַמֶּׁשהּו,  ֶלֱאֹכל  אֹו  ְלֵׁשרּוִתים 
ָרִצים,  ַהְּיָלִדים  ֶׁשָאז  ָׁשָעה,  ֶׁשל  ָהֲאֻרָּכה 
רֹוְקִדים, ּוְמַטְּפִסים ּומֹוִציִאים ֵאֶנְרִּגּיֹות, ֶאת 

ֶזה עֹוִׂשים ְּבָׁשָעה ַאַחת ַּבָּצֳהַרִים.

ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֶּבְיִּביִסיֶטר...
ִמי  ֶאל  ְּכָבר  ֵאין  ַהַהְפָסָקה  ְּכֶׁשִּמְסַּתֶּיֶמת 
ְוָאז לֹוְמִדים  ַהְּיָלִדים ְּכָבר ֻמָּתִׁשים,  ְלַדֵּבר... 
ִעם ַהְּיָלִדים ְּדָבִרים ַקִּלים יֹוֵתר, ְּכמֹו 'ַטֲעֵמי 
ָמה  ְמַחְּפִׂשים  ָּכְך  ְוַאַחר  ְוַכּדֹוֶמה,  ַהִּמְקָרא' 

עֹוד ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִעם ְיָלִדים ִּבְזַמן ָּכֶזה.

יֹום  ֶאת  ַהָּבנֹות  ְמַסְּימֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 
ָהיּו  ְוִלְכאֹוָרה  ַאַחת,  ְּבָׁשָעה  ְּכָבר  ַהִּלּמּוִדים 
ַרק  ָׁשָעה,  ְּבאֹותֹו  ְלַסֵּים  ַהָּבִנים  ַּגם  ְיכֹוִלים 
ָאז  ֵּבְיִּביִסיֵטר...  ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות  ַהָּבִנים  ַעל 

ַמְחִזיִקים אֹוָתם ְלעֹוד ַּכָּמה ָׁשעֹות.

ֶאת  ֶׁשַּמֲחִזיק  מֹוָסד  ְּבַאֶמִריָקה  ֶאְצֵלנּו 
יֹוֵתר  מֹוָסד  ִנְקָרא  הּוא  ְזַמן  יֹוֵתר  ַהְּיָלִדים 
טֹוב, ִּכי ַלהֹוִרים ֵאין ּכַח ִליָלִדים, ְוַגם ְּבאֹותֹו 
ִסּיּום  ַּכּיֹום  ֶּכֶסף...  ְלַהְרִויַח עֹוד  ֶאְפָׁשר  ְזַמן 
יֹום ַהִּלּמּוִדים ְּבַתְלמּוֵדי ּתֹוָרה עֹוֵמד ְּכָבר ַעל 

ַהָּׁשָעה 'ָחֵמׁש'.

ֶׁשָּלנּו  ַהּמֹוָסדֹות  ֶׁשל  ַהַהָּסָעה  ַנַהג 
ְּבִויְלַאְמְסּבּוְרג, ַאֲחֵרי ִסּיּום ָּכל ֶסֶבב ַהַהָּסָעה 
הּוא חֹוֶנה ַעל ַיד ִּבְנַין ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ְוהּוא 

יעּוֵרי ִחיּנּוְך ׁשִ
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גליון
א'

פרשת תרומה
תשפ"ג

המשך בעמוד ב' <<<

ְך ַר ּבָ ְת ִי ם  ֵ ּשׁ ַה ת  ַר ְז ֶע ּבְ

יעּוֵרי ִחינּוְך ׁשִ
ִגְליֹון 

ִליָט"א ׁשְ יָבה  ׁשִ ּיְ ַה ֵמֹראׁש 
כֹות ִכים ּוְמַחּנְ ִדים, ְמַחּנְ ַרְקִטּיֹות ְוַהְדָרָכה ְלהֹוִרים, ְמַלּמְ ּפְ ֵעצֹות 

לב

מוסדות היכל הקודש ברס

גליון
ב'

פרשת תצוה
תשפ"ג

א



ִכים ַחּנְ ִחּזּוק ְלּמְ
ָמָרא ף ַהּגְ ּדַ ִליָט"א ּבְ יָבה ׁשְ ׁשִ ל ֹראׁש ַהּיְ עּורֹו ׁשֶ ִמּתֹוְך ׁשִ

ַמָּמׁש ָסמּוְך  ַהָּגרֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ֶׁשֵּיׁש  ִלי  ְמַסֵּפר 
ְיכֹוִלים  ָהיּו  ֶׁשָּלֶהם  ְוַהְּיָלִדים  ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד 
ַרק  ְּבֶרֶגל,  ַהַּבְיָתה  ְלַהִּגיַע  ַהִּלּמּוִדים  ְּבִסּיּום 
ַיֲעלּו  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַהְּיָלִדים  ְמַבְּקִׁשים  ַההֹוִרים 
ָלאֹוטֹוּבּוס ִעם ָּכל ַהְּיָלִדים ְוִיְסּתֹוְבבּו ִאּתֹו ַעד 
ָׁשָעה  ַאֲחֵרי  ְוָאז  ַהְּיָלִדים,  ָּכל  ֶאת  ֶׁשּמֹוִריִדים 
ּתֹוָרה,  ְלַתְלמּוד  חֹוֵזר  ְּכָבר  ְּכֶׁשָהאֹוטֹוּבּוס 
ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם ַיְחְזרּו ַהַּבְיָתה ְּבֶרֶגל... ִאָּמהֹות 
יֹוִרידּו  ֶׁשֹּלא  ּוְמַבְּקׁשֹות  ְלִמְׂשַרד,  ִמְתַקְּׁשרֹות 
ֶאת ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם ַּבַּבִית, ַרק ִיְּתנּו ָלֶהם ִלְנֹסַע 
ְוַאַחר  ָּבאֹוטֹוּבּוס,  ַהָּׁשָעה  ֶׁשל  ַהִּסּבּוב  ָּכל  ֶאת 
ֵמַהַּתְלמּוד  אֹוָתם  ָלַקַחת  ָּתבֹוא  ְּכָבר  ִהיא  ָּכְך 

ּתֹוָרה...

ַהְּׁשֵאָלה ַהִּנְׁשֶאֶלת: ֲהֵרי ַהֶּיֶלד ַיִּגיַע ַהַּבְיָתה 
ְמֻסְחָרר ְלַגְמֵרי ַאֲחֵרי ֶׁשִהְסּתֹוֵבב ָׁשָעה ְׁשֵלָמה 
ֶזה הֹוִרים,  ָּכָכה  ֶאָּלא  ְלִחָּנם?!  ָהאֹוטֹוּבּוס  ִעם 
ָעִדיף ָלֶהם ֶׁשַּיֲחִזיקּו ֶאת ַהְּיָלִדים עֹוד ָׁשָעה ְּכֵדי 
ֶׁשָהִאָּמא ּתּוַכל ְלַפְטֵּפט ִעם ֲחֵבָרה עֹוד ָׁשָעה, 
ִּבְכָלל  ּוְלַמֲעֶׂשה  ָׁשָעה,  ְקִנּיֹות עֹוד  ַלֲעׂשֹות  אֹו 
ֹלא עֹוִׂשים ְקִנּיֹות, הֹוְלִכים ַרק ְּכֵדי ְלִהְסּתֹוֵבב 

ַּבֲחנּויֹות ּוְלִהְסַּתֵּכל, ְוַלֲחֹזר ְּבִלי ְּכלּום...

ְלַהִּגיַע ַּבְּזַמן
ִהיא  ַהּיֹום  ּוְתִחַּלת  ֱהיֹות  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 
ִּבְזַמן  ְמאֹוד  ְלַדֵּיק  ְצִריִכים  ְמאֹוד,  ֲחׁשּוָבה 

ַהַהָּגָעה ְלמֹוְסדֹות ַהִחּנּוְך, ִּכי ָּכל ַּדָּקה ֹקֶדם - 
ַהְּיָלִדים ְרגּוִעים יֹוֵתר, ְוָכל ַּדָּקה ֶׁשִּמְתַקֶּדֶמת - 
ַהְּיָלִדים ְּכָבר ֲעֵיִפים יֹוֵתר, ְּכָכל ֶׁשַהְּזַמן ִמְתַקֵּדם 
- ִמְתַּגֵּבר ִאּתֹו ַהֹּקִׁשי ְלַלֵּמד ֶאת ָמה ֶׁשְּצִריִכים, 
ַעד ְלָׁשעֹות ֶׁשל ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים ֶׁשָאז ְּכָבר ְסָתם 

מֹוְׁשִכים ֶאת ַהּיֹום.

ָלֶלֶכת ִליֹׁשן ַּבְּזַמן
ָלֶלֶכת  ּוְמַחְּנכֹות  ַלְּמַחְּנִכים  ָנחּוץ  ְמאֹוד 
ִליֹׁשן ִּבְזַמן, ֲאִני ָּתִמיד אֹוֵמר ַלְּמַלְּמִדים: "ַאֶּתם 
ְּכֶׁשַאָּבא  חּוץ  ִלְׂשָמחֹות"  ִמָּלֶלֶכת  ְּפטּוִרים 
ֶׁשָּלֶכם ְמַחֵּתן. ֲאָבל ִאם ָחֵבר אֹו ְיִדיד ְמַחְּתִנים, 
ֶזה ָּתלּוי, ִאם ַהֲחֻתָּנה ְקרֹוָבה ַלַּבִית ַאָּתה ִנְכָנס 
ָרחֹוק  ֶזה  ִאם  ֲאָבל  טֹוב',  'ַמָּזל  לֹו  ּוְמַאֵחל 
ְלָך  ֵיׁש  ַּבֹּבֶקר  ָמָחר  ִליֹׁשן,  ֵּתֵלְך  ֶׁשְּלָך,  ֵמַהַּבִית 
ֲעבֹוָדה ְקדֹוָׁשה, ַאָּתה ָצִריְך ָלֶׁשֶבת ִעם ְיָלִדים 

ְקדֹוִׁשים, ִעם ְנָׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל.

ַאֲהָבה ַלַּיֲהדּות
ַמְסִּפיק  ַמֲעִריִכים  ֵאיָנם  ּומֹורֹות  מֹוִרים 
ֲאִני  'ָמה  ְלַעְצָמם  חֹוְׁשִבים  ֵהם  ֲעבֹוָדָתם,  ֶאת 
קֹוְלִטים  ֹלא  ֵהם  ֲאָבל  ַלְּיָלִדים'?  מֹוִעיל  ְּכָבר 
ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶהם ִהיא ִלְבנֹות ֶאת ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, 
ְלַהְכִניס ִּביָלִדים ַאֲהָבה ַלַּיֲהדּות, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ְוֶׁשָּכל  ִציִצית,  ָיֶפה  ְוַכָּמה  ַהְּיהּוִדים,  אֹוֵהב ֶאת 

ָּכְך ָיֶפה ֵּפאֹות, ְוָכל ָּכְך ָיֶפה ִּכָּפה.

ֲעִדינּות ֶזה ָעִׁשיר, ְמֻכָּבד ְוָיֶפה.

ְצִריִכים  ְלָבנֹות,  ַהִחּנּוְך  ְּבֵבית  ָּדָבר  אֹותֹו 
ְלִהְתַלֵּבׁש  ֶׁשל  ַהֹּיִפי  ַעל  ַהְרֵּבה  ָׁשם  ְלַדֵּבר 
ְּב'ֵּבית  ַּתְלִמידֹות  ָלנּו  ֵיׁש  ְּבָאֵמִריָקה  ַּבֲעִדינּות, 
ֶׁשֶחְלָקן  ֲאֵחִרים,  ִמּמֹוָסדֹות  ֶׁשָּבאּו  ֶפְיֶגא' 
ְׁשבּורֹות ְמאֹוד, ְוֵאיָנן ְיכֹולֹות ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהִּמָּלה 
'ְצִניעּות', ְּכֶׁשֵהן ׁשֹוְמעֹות ֶאת ַהִּמָּלה 'ְצִניעּות', 
ַהּקֹוֵדם  ַהִחּנּוְך  ְּבֵבית  ִּכי  ָּבֹאֶזן,  ָלֶהן  ּדֹוֵקר  ֶזה 
ְצִניעּות,  ְנכֹוָנה:  ֹלא  ְּבֶדֶרְך  ָלֶהן  ִנְדְנדּו  ֶׁשָּלֶהן, 
ִעם  ְמַדֵּבר  ְּכֶׁשֲאִני  ֵּכן  ְוַעל  ְצִניעּות...  ְצִניעּות, 
ִעם  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֹלא  ֲאִני  ֶפְיֶגא'  ֵּבית  ַּתְלִמידֹות 
ַהִּמָּלה 'ְצִניעּות', ֲאִני אֹוֵמר ֶׁשְּצִריִכים ְלִהְתַלֵּבׁש 
ְּבֵלב  ֶׁשִּיָּכֵנס  ָּכְך  ְוָעִׁשיר"  ָיֶפה,  "ַּבֲעִדינּות, 

ֶׁשְּלִהְתַלֵּבׁש ַּבֲעִדינּות ֶזה 'ָעִׁשיר, ְמֻכָּבד ְוָיֶפה'.

ַּדֵּפי ְצִביָעה

ַּדֵּפי  ְצִעיִרים  ִליָלִדים  ָלֵתת  ְמאֹוד  טֹוב 
ְּתמּוָנה  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶזה  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ְצִביָעה, 
ַחג  ָּכל  ְוִלְפֵני  ַהָּׁשבּוַע,  ְלַּפְרַׁשת  ֶׁשְּקׁשּוָרה 

ְּתמּוָנה ַהְּקׁשּוָרה ְלַחג ַהָּקֹרב.

ֵהם ׁשֹוְמִעים ָּכל ִמָּלה

ְמֻצָּין  ְזַמן  ֶזה   - ְמַצְּיִרים  ֶׁשַהְּיָלִדים  ְּבָׁשָעה 
ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ְלַסֵּפר ָלֶהם ִסּפּור ֶׁשל ַצִּדיק אֹו 
ִסּפּור ִמַּפְרַׁשת ַהָּׁשבּוַע. רֹוִאים ָּדָבר ְמַעְנֵין, ֶזה 
ִנְרֶאה ֶׁשַהְּיָלִדים ֲעסּוִקים ִּבְלַצֵּיר ְוֹלא ַמְקִׁשיִבים 
ִּבְכָלל  ָלֶהם  ְוֵאין  ָלֶהם,  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ְלָמה  ְּכָלל 
ֻמָּׂשג ַעל ָמה ְמַדְּבִרים. ֲאָבל ָמה ֶׁשִּמְתָּבֵרר הּוא 
ָּפתּוַח  ֶׁשָּלֶהם  ַהּמֹוַח  ְמַצְּיִרים  ֶׁשֵהם  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ֲאָבל  ֶׁשְּמַדְּבִרים.  ִמָּלה  ְלָכל  ַמְקִׁשיִבים  ְוֵהם 
ִאם אֹוְמִרים ִליָלִדים ְצִעיִרים: "ֵׁשב ָיָׁשר!" "ַאל 
ֶיֶלד  ָּכל  ֶׁשֹּלא  ִיָּתֵכן  ָאז  "ַּתְקִׁשיב טֹוב!"  ָּתזּוז!" 
יֹוֵׁשב  ֲאִני  'ַהִאם  חֹוֵׁשב:  ַרק  ַהֹּמַח  ִּכי  ַמְקִׁשיב, 
ַמְסִּפיק ָיָׁשר'?... ְוהּוא ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַרֵּכז ְּבָמה 

ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעְכָׁשיו.

ָעסּוק  ְּכֶׁשַהֶּיֶלד  ַּבַּבִית  ָּבֶזה  ְלִהָּוַכח  ֶאְפָׁשר 
הּוא  ַהִּמְׂשָחק  ְּכֵדי  ְותֹוְך  ֶׁשּלֹו,  ְּבִמְׂשָחִקים 
ַהִּסּפּוִרים  ַעל  ְוחֹוֵזר  ַעְצמֹו  ֶאל  ְלַדֵּבר  ַמְתִחיל 
ּוֵמַהֵּׁשם  ַהַּצִּדיִקים  ַעל  ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה  ֶׁשָּׁשַמע 
ִיְתָּבַרְך, ּתֹוְך ֶׁשהּוא ְמַחֶּקה ִּבְמֻדָּיק ֵאיְך ַהְּמַלֵּמד 
ִהְמִחיׁש ֶאת ַהִּסּפּור... רֹוִאים ֶׁשַעל ַאף ֶׁשִּבְׁשַעת 
ֶזה  ֲאֵחִרים  ִּבְדָבִרים  ָעסּוק  ָהָיה  ַהֶּיֶלד  ַהִּסּפּור 
ְלַנֵּצל ֶאת  ְּכַדאי  ְוָלֵכן  ְלָאְזָניו,  ִנְכַנס טֹוב  ֲעַדִין 
ַהִהְזַּדְּמנּות ַהֹּזאת, ּוְלִהְתַנֵהג ְּבָחְכָמה ְלַמֵּלא ֶאת 
ְּדָבִרים  עֹוד  ְוִעם  ַצִּדיִקים  ִסּפּוֵרי  ִעם  ַהְּיָלִדים 

ָיִפים. 

ֶהְמֵׁשְך אי"ה ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא

יעּוֵרי ִחיּנּוְך ׁשִ
ַלִים תובב"א ת ָוֵאָרא תשפ"ג בעיה"ק ְירּוׁשָ ְרׁשַ יֹום ִראׁשֹון ּפַ

המשך

ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש

פז(  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוַהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  אֹוֵמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ
ם  ֵ עֹוֵבד ֶאת ַהּשׁ ׁש 'ִיְרַאת ָהרֹוְממּות' ָאָדם ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְוֵיׁש  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמַפֵחד  הּוא  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  עֹוֵבד  ׁשֶ ָאָדם  ָהֹעֶנׁש',  'ִיְרַאת 
ים  ל ֳעָנׁשִ יַע ְלֵגִהּנֹום אֹו ְלַקּבֵ י הּוא ְמַפֵחד ְלַהּגִ ּכִ
יַע  ְלַהּגִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ אֹוֵמר:  נּו  ְוַרּבֵ ֲאֵחִרים, 

א ַעל ְיֵדי 'ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש'. ִל'ִיְרַאת ָהרֹוְממּות' ֶאּלָ
'ִיְרַאת  ֶאת  ֲעַדִין  ֵאין  ּוַבחּוִרים  ְיָלִדים  ֵאֶצל 
ֶאת  ֶהם  ּבָ ְלַהְכִניס  ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ָהרֹוְממּות' 
ַחס  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ֲעֵבָרה  ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ָהֹעֶנׁש'  'ִיְרַאת 

ם. יִהּנֹ ּגֵ לֹום, ַיַעְנׁשּו ַעל ֶזה ּבַ ְוׁשָ
ׁשּוָבה עֹוֶזֶרת ּתְ

חּוִרים  ָלִדים ְוַהּבַ ר ֶאל ַהּיְ ֲאָבל ְצִריִכים ְלַדּבֵ
ֶאת  ֶלֱאֹהב  ְוַעל  ְצוֹות,  ַהּמִ ל  ׁשֶ ִפי  ַהּיֹ ַעל  יֹוֵתר 
ֲאֵליֶהם  ר  ְלַדּבֵ ְצִריִכים  ְוַגם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ַלֲחֹזר  ִמיד  ּתָ ָיכֹול  הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ׁשּוָבה'  ִמ'ּתְ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶאל ַהּשׁ
ת  ְתִפּלַ ּבִ ּדּור  ַלּסִ ִמחּוץ  ל  ּכֵ ִמְסּתַ לֹא  ה  ָלּמָ
ָאְמרּו:  י  ּלִ ׁשֶ ִדים  ַלּמְ ַהּמְ י  ּכִ ֵרה?  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ

מֹוֶנה  ׁשְ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאְמַצע  ּבְ ַהחּוָצה  ְמִציִצים  "ִאם 
ֶלד ָקָטן ׁשֹוֵמַע  ּיֶ ׁשֶ רּו ֶאת ָהֵעיַנִים!" ּכְ ֵרה, ְיַנּקְ ֶעׂשְ
ֵדִלים  ָבר ּגְ ֵהם ּכְ ֶאת ֶזה, ֶזה ִנְכַנס לֹו ָלֹראׁש, ּוְכׁשֶ
טּות:  ַפׁשְ ּבְ ָלֶהם  יד  ְלַהּגִ ָבר  ּכְ ר  ֶאְפׁשָ ְקָצת 
ת  ִפּלַ ּתְ ֶאְמַצע  ּבְ ְלִסּדּור  ִמחּוץ  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ "ָאסּור 
ָלִדים  ְך ַהֲהָלָכה" ֲאָבל ֶאל ַהּיְ י ּכָ ֵרה ּכִ מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ
ה  ּזֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵמָהֹעֶנׁש,  ר  ְלַדּבֵ ְצִריִכים  ִעיִרים  ַהּצְ

ֶהם. ֵנס ּבָ ִיּכָ
ן  יד לֹו: "ִאם ּכֵ ם ְלַהּגִ ִני ְצִריִכים ּגַ ד ׁשֵ ֲאָבל ִמּצַ
ר ַלֲעׂשֹות  ֵרה -ֶאְפׁשָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶאְמַצע ׁשְ ֵהַצְצּתָ ּבְ
בֹות  ַמְחׁשָ ּבְ י  ְרּתִ ִהְתַיּסַ ֶיֶלד  ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ׁשּוָבה".  ּתְ
י  י ֵהַצְצּתִ ְקָוה, ּכִ ָבר ּתִ ֵאין ִלי ּכְ י ׁשֶ ְבּתִ ָרעֹות, ָחׁשַ
ֵרה.  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאְמַצע  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ָהֵעיַנִים  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ילֹות,  ּלֵ ּבַ ה  ִמּזֶ י  ַחְדּתִ ּפָ ִנים  ׁשָ
ָלִדים  ד ֶאת ַהּיְ ָבר. ְצִריִכים ְלַלּמֵ רֹות ּכְ י ְמֻנּקָ ּלִ ׁשֶ
ת  ִפּלַ ֶאְמַצע ּתְ ׁשּוָבה עֹוֶזֶרת, ָאסּור ְלָהִציץ ּבְ ּתְ ׁשֶ
ָיכֹול  ה  ַאּתָ  , ֵהַצְצּתָ ן  ּכֵ ֵרה, ֲאָבל ִאם  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ
ָאה  ֵרה ַהּבָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ְתִפּלַ ְתׁשּוָבה, ּבִ ַלֲחֹזר ּבִ

ּדּור. ל ִמחּוץ ַלּסִ ּכֵ ְסּתַ ַאל ּתִ

>>> המשך מעמוד א'

ב



ִעְנָיֵני ִחּנּוְך ִבים ּבְ ִמְכּתָ
ִליָט"א יָבה ׁשְ ׁשִ ֵמֵאת ֹראׁש ַהּיְ

ָמדֹור ִחּנּוְך
ֶרְסֶלב קֹול ּבְ ּבְ

א בּוַע ַהּבָ ׁשָ
ִבים ְכּתָ ָמדֹור ַהּמִ ּבְ

ִתים? ָלִדים לֹא ְמַצּיְ ַהּיְ ׁשֶ ים ּכְ ָמה עֹוׂשִ
ֵאָלה: ׁשְ

ִליָט"א, יָבה ׁשְ ׁשִ ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהּיְ

ת  ְלַצּיֵ רֹוִצים  לֹא  ָלִדים  ַהּיְ ׁשֶ ים  עֹוׂשִ ָמה 
ַלהֹוִרים? ֵיׁש ָלֶכם ֵאיֶזה ֵעָצה?

ַח ר ּכֹ ֵ ְיַיּשׁ

ְּתׁשּוָבה:

ְׁשִמיִני,  ַפְרַׁשת  ב'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
י"ח ֲאָדר ב', ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ֹלא  'ְיָלִדים  ְיָלִדים',  ֵהם  ֶׁש'ְיָלִדים  ְלָך  ַּדע 
ְמַצְּיִתים' ְוָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ִהיא ְלַחֵּנְך אֹוָתם.

ֹלא  ֶׁשְּלָך  ֶׁשַהְּיָלִדים  ֶׁשְּלָך  ַהְּבָעָיה  ֹלא  זֹו 
ְמַצְּיִתים ְלָך, ְוזֹו ַּגם ֹלא ַהְּבָעָיה ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ֹלא 
ְיָלִדים ֵהם ׁשֹוָבִבים,  ְמַצְּיִתים. ָּכְך ֶּדֶרְך ָהעֹוָלם; 
ַעִּליִזים ְוֵהם ֹלא ְמֻמְׁשָמִעים. ְיָלִדים ֹלא ׁשֹוְמִעים 
ְוֹלא  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ֹלא   - ָלֶהם  ְּכֶׁשּקֹוְרִאים 
ְּבַפַעם ַהְּׁשִנָּיה, ַהֶּטַבע ַהָּבִריא ֶׁשל ְיָלִדים ִהיא ֹלא 

ְלַצֵּית ְוכּו'.

ַהּזֹו  ַהַהְקָּדָמה  ֶאת  ֶׁשָּׁשַמְעָּת  ַאֲחֵרי  ַעְכָׁשו 
ִיְהֶיה ְלָך ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקל ְלַחֵּנְך אֹוָתם; ַאָּתה ֹלא 
ְּתַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות ְוכּו' ְּכֶׁשַּתִּגיד ָלֶהם ַמֶּׁשהּו ְוֵהם 
ֹלא ִיְׁשְמעּו, ֶאָּלא ַאָּתה ְּתַדֵּבר ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם ַעד 

ֶׁשֵהם ְיַצְּיתּו.

ֶׁשְּכֶׁשאֹוְמִרים  ָלַדַעת,  ָחׁשּוב  ָּדָבר  עֹוד 
ַאְׁשָמה  ְלַהְרִּגיׁש  ָאסּור  ְוַכּדֹוֶמה,  'ֹלא'  ִליָלִדים 
ְּכֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהְּיָלִדים ִמְתַעְצְּבִנים ְועֹוִׂשים ַּפְרצּוף 
ּוַמְתִחיִלים  ַהְּיָלִדים  ֶאל  ָרִצים  ְוִאם  ְוכּו'.  ָחמּוץ 
ְיַזְלְזלּו ַּבהֹוִרים,  ְלַפּצֹות אֹוָתם - ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשֵהם 
ִּכי ִמָּלה ֶׁשל ַההֹוִרים ִנְהֵיָת זֹוָלה ְּבֵעיֵניֶהם. ֶאָּלא 
ֶהְחִליטּו  ַההֹוִרים  ֶׁשִאם  ָלַדַעת  ְצִריִכים  ְיָלִדים 
ְלָׁשם',  ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ֹלא  'ַאָּתה  'ֹלא',  ְלַהִּגיד 
ִנְׁשֶאֶרת  זֹו  ְוַכּדֹוֶמה,  ֶזה',  ֶאת  קֹוִנים  'ֲאַנְחנּו ֹלא 
ַהַהְחָלָטה, ְוַההֹוִרים ְצִריִכים ִלְהיֹות ְמאֹד ֲחָזִקים 

ְּבַעְצָמם ְוֹלא ְלַהְרִּגיׁש ַאְׁשָמה ְוַלֲחזֹר ָּבֶהם.

ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכים  הֹוִרים  ֻּכָּלם  ְוַעל 
ְּכֵׁשִרים;  ּדֹורֹות  ְלַגֵּדל  ֶׁשִּיְזּכּו  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם 

ָאסּור ְלַהְחִסיר ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ִמְּלַבֵּקׁש ּוְלַבֵּקׁש 
ֶזה  ְּתִפָּלה  ִּכי  ּוְבִריִאים,  ָׁשַמִים  ִיְרֵאי  ְיָלִדים  ַעל 
ֶׁשל  ְּתִפּלֹות  ִּבְפָרט  ָּבעֹוָלם,  ָחָזק  ֲהִכי  ַהָּדָבר 

הֹוִרים ַעל ְיָלִדים.

ְיָלֵדינּו  ְלַגֵּדל ֶאת  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִיְתָּבַרְך  ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם 
ַעל ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה.

...
)עצתו אמונה חלק ז' סימן תקפ"ז(

ֲהָכַנת  ּבֶֹקר ּבַ ב ּבַ ּצָ יַע ֶאת ַהּמַ ר ְלַהְרּגִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ָעה? ָלִדים ַלַהּסָ ַהּיְ

ֵאָלה: ׁשְ

ִליָט"א, יָבה ׁשְ ׁשִ ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהּיְ

ֲאִני  ל ַהִחּזּוק ׁשֶ דֹול ַעל ּכָ ּגָ ַח  ּכֹ ר   ית ִייׁשַ ֵראׁשִ
ֶכם. ּלָ עּוִרים ׁשֶ ִ ֶלת ֵמַהּשׁ ְמַקּבֶ

ֶקר  ָכל ּבֹ ָעָיה, אּוַלי ּתּוְכלּו ַלֲעֹזר ִלי. ּבְ ֵיׁש ִלי ּבְ
יק ֶאת  ּיּוְכלּו ְלַהְסּפִ ָלִדים ׁשֶ ֲאִני ְמִכיָנה ֶאת ַהּיְ ׁשֶ ּכְ
ב  ּצָ ַהּמַ ֶפר,  ַהּסֵ ּוְלֵבית  ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ָעה  ַהַהּסָ
ה ַוֲאִני ּכֹוֶעֶסת  ִית ְמֹאד ַלחּוץ. ֲאִני צֹוֶעֶקת ַהְרּבֵ ּבַ ּבַ
ל  י ּכָ ַעְקּתִ ּצָ ְך ֲאִני ִמְתָחֶרֶטת ׁשֶ ָלִדים, ַאַחר ּכָ ַעל ַהּיְ
ת  ֶנְחֶלׁשֶ ׁש  ַמּמָ ַוֲאִני  ֲעֵליֶהם,  י  ְוָכַעְסּתִ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ

ה. ִמּזֶ

ם ְיכֹוִלים ָלֵתת ִלי ֵעָצה ָמה ַלֲעׂשֹות?  אּוַלי ַאּתֶ
ַח ּוְזַמן ַלֲענֹות  ים ּכֹ יׁשִ ם ַמְקּדִ ַאּתֶ דֹול ׁשֶ ַח ּגָ ר ּכֹ ִייׁשַ

ִלי.

ְּתׁשּוָבה

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, א' 
דרֹאׁש חֹוֶדש ֲאָדר, ְׁשַנת תשע"ח

ָמַרת ... ִתְחֶי'

ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

ַמה ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶׁשַּבּבֶֹקר ְמאֹד ָקֶׁשה ָלֶכם 
ִעם ַהְּיָלִדים ְוכּו', ַרֵּבנּו ַז"ל ָאַמר )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן 
ב(: "ְוַדְרִּכי, ְּכֶׁשָּבא ַהּיֹום ֲאִני מֹוֵסר ָּכל ַהְּתנּועֹות 

ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַעל  ִּבי  ְוַהְּתלּוִיים  ָּבַני  ְוֶׁשל  ֶׁשִּלי 
ִיְתָּבַרְך, ְוֶזה טֹוב ְמאֹד, ַּגם  ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ִּכְרצֹונֹו 
ִמְתַנֵהג  'ִאם  ְּכָלל  ְוַלְחׁשֹב  ִלְדאֹג  ָצִריְך  ֵאין  ֲאַזי 

ִיְתָּבַרְך.  ָעָליו  ֶׁשּסֹוֵמְך  ֵמַאַחר  ָלאו',  ִאם  ָּכָראּוי 
ְוִאם הּוא ִיְתָּבַרְך רֹוֶצה ְּבִעְנָין ַאֵחר – הּוא ְמֻרֶּצה 

ְלִהְתַנֵהג ְּבִעְנַין ַאֵחר ִּכְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך".

 - ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָהֵעצֹות  ֶאת  לֹוְקִחים  ִאם 
ֶאת  ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים  ַקִּלים;  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַהַחִּיים 
ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ְמַבְּקִׁשים  ְּתִפָּלה,  ִעם  ַהּיֹום 
ַעְצֵמנּו  ֶאת  ּומֹוְסִרים  ְּבַהְצָלָחה  ַיֲעבֹר  ֶׁשַהּיֹום 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַהּכֹל יֹוֵתר ַקל.

ִנְהִיים  ַאֶּתם  ּבֶֹקר  ֶׁשְּבָכל  ּכֹוְתִבים  ַאֶּתם 
ְלָהִכין  ְצִריִכים  ְּכֶׁשַאֶּתם  ְוכּו'  ֵמַהְּיָלִדים  ֻמָּתִׁשים 
ֶאת ַהְּיָלִדים ָלֶלֶכת ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְלֵבית ַהֵּסֶפר; 
ַאֶּתם צֹוֲעִקים ֲעֵליֶהם ְוַאַחר ָּכְך ּכֹוֵאב ָלֶכם ָלָּמה 
ָהֵעָצה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְּתַנּסּו  ְוכּו',  ֲעֵליֶהם  ְצַעְקֶּתם 

ֶׁשַרֵּבנּו ָעָׂשה.

ֶאת  ִּתְמְסרּו  ִמְתעֹוְרִרים,  ְּכֶׁשַאֶּתם  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ַעְצְמֶכם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוְתַבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ַעל ַהּיֹום 
ִאָּמא  ְרגּוָעה,  ִאָּמא  טֹוָבה,  ִאָּמא  ֶׁשִּתְהיּו  ַהֶּזה 
 - ְּכֶׁשָהִאָּמא ְׂשֵמָחה  ְּבִאָּמא;  ְׂשֵמָחה. ַהּכֹל ָּתלּוי 
ַהְּיָלִדים ְׂשֵמִחים ּוְכֶׁשָהִאָּמא ְמתּוָחה - רֹוִאים ֶאת 
ַהְּיָלִדים. ְלִאָּמא ֵיׁש ַאְחָריּות ְּגדֹוָלה  ֶזה ִמָּיד ַעל 
ֵמַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ְּתַבְּקׁשּו  ָלֵכן  ָּבּה,  ָּתלּוי  ְוַהּכֹל 

ִיְתָּבַרְך ַעל ִׂשְמָחה.

ֶׁשְּתַבְּקׁשּו:  ְקַטָּנה  ְּתִפָּלה  ָלֶכם  ּכֹוֵתב  ֲאִני 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲעזֹר ִלי ֶׁשַהּיֹום ֹלא ֶאְצַעק ַעל 
ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי. ֶׁשֲאַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָיֶפה, ֶׁשֹּלא ֲאַבֵּיׁש 
ִמִּלים  ֲעֵליֶהם  ֶאְצַעק  ֹלא  ְוָׁשלֹום  ְוֶׁשַחס  אֹוָתם 
ְלָמה  ְיַצְּיתּו  ֶׁשְּיָלַדי  ִלי  ֲעזֹר  ָיָקר,  ַאָּבא  ְמֻגּנֹות. 
ֶׁשאֹוְמִרים ָלֶהם, ֶׁשֵהם ֹלא ַיְרִּגיזּו אֹוִתי, ְוִאם ֵהם 
ֹלא ְמַצְּיִתים ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשֹּלא ֲאַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות. 
ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ְלַגְמֵרי  ֵאֶליָך  ַעְצִמי  ֶאת  מֹוֶסֶרת  ֲאִני 
ֶאת  ַמְחְׁשבֹוַתי,  ָּכל  ֶאת  ְלָך  מֹוֶסֶרת  ֲאִני  עֹוָלם, 
ָּכל  ְוֶׁשל  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶׁשל  ַמֲעַׂשי  ְוָכל  ִּדּבּוַרי  ָּכל 
ָיַמי. ַאָּבא ָיָקר, ֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ְּבַמָּצב רּוַח טֹוב, 
ּוַבֲעִלי  ּוְכֶׁשֲאִני  ָׂשֵמַח,  ַּבֲעִלי  ְׂשֵמָחה  ְּכֶׁשֲאִני  ִּכי 

ְׂשֵמִחים ַהְּיָלִדים ְרגּוִעים ּוְׂשֵמִחים.

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר ִלי ַוֲעזֹר ְלַבֲעִלי ֶׁשּנּוַכל 
ִלְבנֹות ַּבִית ָּכֵׁשר ְוָיֶפה ְלַגֵּדל ֶאת ַהְּיָלִדים ְלתֹוָרה 
ְוַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ֹלא 
ְיָלִדים  ַרק   - ְּכלּום  רֹוָצה  ַוֲאִני ֹלא  ְּכלּום  ְצִריָכה 
ְּכֵׁשִרים, ַהַחִּיים ֹלא ָׁשִוים ִלי ַרק ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי 
ִליָלִדים  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ְּכֵׁשִרים,  ְיהּוִדים  ִיְהיּו 
ֶאת  ַרק  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְיָלִדים  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ֶׁשָּיִאירּו 
ֶאת  ְלַחֵּתן  ֶׁשאּוַכל  ִלי  ֲעזֹר  ָיָקר,  ַאָּבא  ְרצֹוְנָך. 
ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי ְּבִגיל ָצִעיר ּוְבַקּלּות, ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי 
ֲחֵבִרים  ְוֶׁשִּיְהיּו ָלֶהם ַרק  ִיְהיּו ְׁשמּוִרים ִמָּכל ָרע 
ַרק  ֵהן  ָהֵאּלּו  ַהְּספּורֹות  ַהּׁשּורֹות  ָׁשַמִים",  ִיְרֵאי 
ְּכֵדי ְלַהְראֹות ָלֶכם ֶּדֶרְך ֵאיְך ְלַהְתִחיל ְלַדֵּבר ֶאל 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֲאָבל ָהִעָּקר ֶׁשְּתַדְּברּו ְּבַעְצְמֶכם ֶאל 
המשך בעמוד אחרון <<<

לשמיעת כל שיעורי החינוך )באידיש(
מראש הישיבה שליט"א

בקול ברסלב 
הקישו 1-2-4-2-1

- שמעו ותחי נפשכם -

ִהְתַנֲהגּות 	  ִעם  ְיָלִדים  ה  ּמָ ּכַ ִלי  ֵיׁש 
ם ר ִאּתָ ּדֵ ה, ֵאיְך ֲאִני ִמְסּתַ ּתָ ּכִ ה ּבַ ָקׁשָ

ִרים ִעם ֶיֶלד ׁשֹוָבב	  ּדְ ֵאיְך ִמְסּתַ

ג



ָּכל  ִמֶּמּנּו  ּוְתַבְּקׁשּו  ַּבִּמִּלים ֶׁשָּלֶכם  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
ַמה ֶׁשַאֶּתם ְצִריִכים.

ִאם ָנִׁשים ָהיּו יֹוְדעֹות ַּכָּמה ָּגדֹול ְׂשָכָרן ַעל 
ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ָלֶלֶכת  ְלָבִנים  עֹוְזרֹות  ֶׁשֵהן  ָּכְך 
ְוַלָּבנֹות ְלֵבית ַהֵּסֶפר, ֵהן ָהיּו ְׂשֵמחֹות ּוְמֻאָּׁשרֹות 
ֶאת  ְלָהִכין  ַּבּבֶֹקר  ָלקּום  ְיכֹולֹות  ֶׁשֵהן  ָּבֶזה 
ַהְּיָלִדים ְוכּו'. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ׁשֹוֲאִלים )ְּבָרכֹות 
זֹוכֹות  ָנִׁשים  ְּבָמה  ָזְכָיין"  ְּבַמאי  "ָנִׁשים  יז.(: 

ְּכִניְׁשָּתא  ְלֵבי  ַנְייהּו  ְבּ "ְּבַאְקרּוֵיי  ַהָּבא?  ְלעֹוָלם 
ְלַגְבַרְיהּו,  ְוָנְטִרין  ַרָּבָנן  ֵּבי  ְבַרְייהּו  ַגּ ּוְבַאְתנּוֵיי 
ֶאת  ְמִכיִנים  ֶׁשֵהם  ָּבֶזה  ַרָּבָנן",  ִמֵּבי  ְּדָאתּו  ַעד 
ַהְּיָלִדים ָלֶלֶכת ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ְוֶאת ַהָּבנֹות ְלֵבית 
ַהְּזכּות  זֹו  ְוכּו'  ְלַבֲעֵליֶהן  ַמְמִּתינֹות  ְוֵהן  ַהֵּסֶפר, 

ֶׁשָּתִביא ָלֶהן עֹוָלם ַהָּבא.

ַהְבָטָחה  "ְּגדֹוָלה  )ָׁשם(:  ֲחַז"ל  אֹוְמִרים  עֹוד 
ִמן  יֹוֵתר  ְלָנִׁשים  הּוא  רּוך  ָבּ ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְבִטיָחן 
ָּגדֹול  יֹוֵתר  ָׂשָכר  נֹוֵתן  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָהֲאָנִׁשים", 
ִליָלִדים  עֹוְזרֹות  ֵהן  ִּכי  ִלְגָבִרים,  ֵמֲאֶׁשר  ְלָנִׁשים 

ְוַלַּבַעל ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.

ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּתְראּו ַנַחת ִמָּכל ַהְּיָלִדים 
ֶׁשָּלֶכם.

...

)עצתו אמונה חלק ג' סימן רנ"א(

יֹוָמא - ּפּוִרים ִעְנָיָנא ּדְ

כֹות  ִכים ּוְמַחּנְ ַחּנְ ַרת ַהּטֹוב ַלּמְ ְלַהְראֹות ַהּכָ
ָלִדים ל ַהּיְ ׁשֶ

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה, ח' 
ֲאָדר, ְׁשַנת תשע"ז ִלְפָרט ָקָטן

ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִלְפֵני  ִמָּׁשבּוַע  ָּפחֹות  עֹוְמִדים  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו 
ְלַחג  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְצִריִכים  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ּפּוִרים, 

ַהָּקדֹוׁש.

ֶׁשְּכמֹו  ַחג,  ָּכל  ִלְפֵני  אֹוֵמר  ָהָיה  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִלְכבֹוד  ּבֹונּוס  ֶׁשּלֹו  ָלעֹוְבִדים  ַמֲעִניק  ֶׁשַּמֲעִסיק 
ִׁשעּור  עֹוד  ְלהֹוִסיף  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָּכְך  ַהַחג, 
ְּכַדאי  ּפּוִרים  ִלְפֵני  ּבֹונּוס;  ְּבתֹור  ַהַחג  ִלְכבֹוד 
ְּפָסִחים  ַמֶּסֶכת  ֶּפַסח  ִלְפֵני  ְמִגָּלה,  ַמֶּסֶכת  ִלְלמֹד 

ִלְפֵני  ְולֹוְמִדים  ְּכֶׁשִּמְתּכֹוְנִנים  ַחג.  ָּכל  ִלְפֵני  ְוָכְך 
ִּבְפָרט  ִנְרֶאה ַאֶחֶרת,  ֲאַזי ַהַחג  ֵמִעְנָין ַהַחג  ַהַחג 
ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּמִגָּלה ַהְּקדֹוָׁשה 
ְוִאם לֹוְמִדים ִלְפֵני ֵכן ֶאת ַהְּגָמָרא ְוַהִּמְדָרׁש, זֹו 

ְמִגָּלה ַאֶחֶרת.

ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשְּלָך ּוְרֵאה ָלֵתת ִטיּפ  ַאל ִּתְׁשַּכח 
ֶׁשָּלֶהן.  ַהַהָּסעֹות  ְוַנָהֵגי  ְמַחְּנכֹות  ַלְּמַחְּנִכים, 
ֵאּלּו  ְלָכל  ִטיִּפים  ָּתִמיד  נֹוְתִנים  ֲחָכִמים  הֹוִרים 
ְּבפּוִרים  ִּבְפָרט  ֶׁשָּלֶהם,  ַהְּיָלִדים  ִעם  ֶׁשעֹוְסִקים 
רֹוִאים  ַהְּמַחֶּנֶכת  אֹו  ְּכֶׁשַהְּמַחֵּנְך  ִּכי  ַוֲחֻנָּכה; 
ֵהם   - ֶׁשָּלֶהם  ַּבֲעבֹוָדה  ּוַמִּכיִרים  ֶׁשַּמֲעִריִכים 

עֹוְבִדים ִעם יֹוֵתר ֵלב.

חֶֹדׁש  רֹאׁש  ְּבָכל  ָלֵתת  ְצִריִכים  ָהיּו  הֹוִרים 
ֶׁשַההֹוִרים  רֹוֶאה  ְּכֶׁשְּמַחֵּנְך  ִּכי  ַלְּמַחֵּנְך,  ִטיּפ 
ִמְתַעְנְיִנים ַּבֶּיֶלד, ַהְּמַחֵּנְך יֹוֵתר ִנְזָהר ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל 
ַהֶּיֶלד. ְוַגם ְלֵהֶפְך, ַּכֲאֶׁשר ַהְּמַחֵּנְך רֹוֶאה ֶׁשָהַאָּבא 

ִמְתַעֵּלם ָּכל ַהָּׁשָנה ֵמַהֶּיֶלד - הּוא ְמַזְלֵזל ַּבֶּיֶלד.

ֶאת  זֹוֵכר  ַוֲאִני  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ְמַחֵּנְך  ָהִייִתי 
ַלֶּיֶלד  ְזַמן  ְּכֶׁשִהְקַּדְׁשִּתי  ִלי  ֶׁשָהְיָתה  ַהַהְרָּגָׁשה 
ְוַאָּבא ִהְתַעֵּלם ִמֶּמִּני ָּכל ַהָּׁשָנה; ִּבְכָלל ֹלא ָהִייִתי 
ַהָּכַרת  'ֵאיפֹה  ִלי  ִהִּציק  ֲאָבל  ַהִּטיּפ,  ֶאת  ָצִריְך 
ַהּטֹוב; ֲאִני עֹוֵבד ִעם ַהֵּבן ֶׁשְּלָך, ֲאִני ַמְכִניס ּבֹו 
ֶזה?!'  ְּכהּוא  אֹוְתָך  ְמַעְנֵין  ְוֹלא  ֶׁשִּלי  ַהֵּלב  ֶאת 
ָלֵכן ֶזה ָּדָבר ָּגדֹול ִלְׁשֹלַח ִעם ַהֵּבן ֶׁשְּלָך ָּכל ַהְּזַמן 
ַחּמֹות  ִמִּלים  ַּכָּמה  ּוְלהֹוִסיף  ַנַחת'  ֶׁשל  'ְּפָתִקים 
ֶׁשַההֹוִרים  ָהֵאּלּו  ַהְּספּורֹות  ַהִּמִּלים  ַלְּמַחֵּנְך. 
ּכֹוְתִבים - ֲחׁשּובֹות יֹוֵתר ֵמַהִּטיּפ ֲהִכי ָּגדֹול, ִּכי 
ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִקיַע ַּדם ְוֶיַזע ֲעבּור ַהֵּׁשִני ְוהּוא ַמִּכיר 

ָּבֶזה - ֶזה ְמאֹד ָנִעים, ְוִאם ֹלא - ֶזה ְמאֹד ּכֹוֵאב.

ַסְבָלנּות  ְלָך  ֵאין  ַּתֲעֶׂשה ְלָך ֶחְׁשּבֹון ָּפׁשּוט: 
ִעם  ָלֶׁשֶבת  ַהַּׁשָּבת  ְּבַמֲהַלְך  ַהְּספּורֹות  ַּבָּׁשעֹות 
ִמְּמָך  ְמַבֶּקֶׁשת  ְּכֶׁשִאְׁשְּתָך  אֹו  ֶׁשְּלָך,  ַהְּיָלִדים 
ֶׁשִּתְׁשמֹר ַעל ַהְּיָלִדים ִּכי ִהיא ְצִריָכה ָלֵצאת ְוכּו', 
ַאָּתה ָּכל ָּכְך ִמְתַרֵּגז, ְוָכאן יֹוֵׁשב ְמַחֵּנְך ָּכל ַהּיֹום 
ִעם ַהֵּבן ֶׁשְּלָך ְוהּוא ִמְתַרֵּגז, ֹלא ַרק ִעם ֶיֶלד ֶאָחד 
ָלֵתת  ַעל  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  ְׁשֵלָמה.  ִּכָּתה  ִעם  ֶאָּלא 
ְסִטירֹות ְוִלְדחֹף; ְּכֶׁשַאָּתה ִמְתַרֵּגז ַאָּתה ַמֶּכה ֶאת 
ְלָך  ִיֵּתן  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ְמַפֵחד  ֹלא  ְוַאָּתה  ֶׁשְּלָך  ַהֶּיֶלד 
מּוָסר ְוכּו'. ֲאָבל ַהְּמַחֵּנְך ֹלא ַמֶּכה, ַעל ָּכל ָּפִנים 
ֶאְצֵלנּו ַהְּמַחְּנִכים ֹלא ַמִּכים, ִּכי ַרֵּבנּו ָאַמר: "ֶיֶלד 
ֶׁשַהֶּיֶלד  ַמְרִּגיׁש  ַהְּמַחֵּנְך  ְוַכֲאֶׁשר  ַמִּכים",  ֹלא 
ֶאָּלא  ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכלּום,  ַמְרִּגיז אֹותֹו הּוא ֹלא 

ַּפַעם  ְועֹוד  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ַּפַעם  ְלַבֵּקׁש עֹוד  ַרק 
ְלַהְראֹות ִחּיּוְך.

ְוַיַעְזרּו  ֵלב  ָיִׂשימּו  ֶׁשַההֹוִרים  ַהְלַואי 
ְוֶׁשּיּוְכלּו  ִּבְזַמן  ָלֶהם  ְלַׁשֵּלם  ֶׁשּיּוְכלּו  ַלְּמַחְּנִכים 
ְלַהֲעלֹות ָלֶהם ֶאת ַהַּמְׂשּכֶֹרת, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיהמוהא 
ַלְּמַחֵּנְך ְקָצת ַהְרָחַבת ַהַּדַעת, ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ָרגּוַע 
ְּדָאָגה ֶׁשהּוא  ִּתְהֶיה לֹו  ְוֹלא  ַהְּיָלִדים  ִעם  ַּבִּכָּתה 
ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְקִנּיֹות ְלַׁשָּבת; ֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבים 
ִּבְסָפִרים,  ְּכמֹו ֶׁשּקֹוְרִאים  ִסּפּוִרים  ֵאין  ֶׁשְּבָיֵמינּו 
ֶׁשֵאין ַלֲאָנִׁשים ֵמֵאיפֹה ַלֲעׂשֹות ַׁשָּבת, ֲאִני אֹוֵמר 
ְלָך ֶׁשֵּיׁש ַהּיֹום ַאְבֵרִכים ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶאת ַהּדֹוָלִרים 

ַהּבֹוְדִדים ְּכֵדי ִלְקנֹות ְלַׁשָּבת.

ָעַבְרנּו  ָמה  ְלַעְצְמָך  ְלָתֵאר  ָיכֹול  ֹלא  ַאָּתה 
ַּבָּׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות; ֹלא ָהְיָתה ִלי ְּפרּוָטה ְלַׁשֵּלם 
ַמִּגיִעים  ָהיּו  ֵהם  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ּוְבָכל  ַלְּמַחְּנִכים 
ְלִמְׂשָרִדי ְלַאֵחל ִלי ַׁשָּבת ָׁשלֹום, ֵהם ָיְדעּו ֶׁשֵאין 
ְוֵיׁש  ֱהיֹות  ֶאָּלא  ַהְּיִׁשיָבה,  ְּבֻקַּפת  ֶאָחד  ּדֹוָלר 
ְוִיְרֵאי ָׁשַמִים ֵהם ֹלא  ָלנּו ְמַחְּנִכים ְמאֹד ֲעִדיִנים 
ִּבְּקׁשּו ִמֶּמִּני ֶּכֶסף, ֲאָבל ְּכֶׁשֵהם ָהיּו ָּבִאים ְלַאֵחל 
ְּבָכל  ִמּבּוָׁשה  ַמְסִמיק  ָהִייִתי  ָׁשלֹום'  'ַׁשָּבת  ִלי 
ָׁשבּוַע. ָהִייִתי ִמְתַחֵּבא ְּביֹום ִׁשִּׁשי ִּכי ֹלא ָיכְֹלִּתי 
ּבֹוֶכה  ָהִייִתי  ּבּוָׁשה,  ֵמרֹב  ִּבְפֵניֶהם  ְלִהְסַּתֵּכל 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשאּוַכל ְלַׁשֵּלם ָלֶהם.

ַלְּמַחֵּנְך  ָמנֹות  ִמְׁשלֹוַח  ׁשֹוְלִחים  ִאם  ָלֵכן 
ִמְכָּתב  ְוׁשֹוְלִחים  ְוִלְמַנֶהֶלת  ַלְּמַנֵהל  ְוַלְּמַחֶּנֶכת, 
ַהָּכַרת ַהּטֹוב ִעם ִטיּפ, ֶזה ִסיָמן ֶׁשַההֹוִרים רֹוִצים 

ֶׁשַהְּיָלִדים ַיְצִליחּו.

ַמָּתָנה  ֵאיזֹו  ְלַעְצְמָך  ְלָתֵאר  ָיכֹול  ֹלא  ַאָּתה 
ָמקֹום  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ָלנּו  ָנַתן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשָּלנּו  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְלַחֵּנְך  ְיכֹוִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו 
חֹוְזִרים  ַהְּיָלִדים  אֹוָתנּו;  ִלֵּמד  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּכִפי 
ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה, לֹוְמִדים ִאָּתם ֱאמּוָנה 
ְּפׁשּוָטה ּוַמְכִניִסים ָּבֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים, ַהְּמַחְּנִכים 
ֶׁשּׁשֹוְמִרים  ָׁשַמִים  ִיְרֵאי  ְיהּוִדים  ֵהם  ְוַהְּמַחְּנכֹות 
ְמִציִקים  ְוֹלא  ּפֹוְגִעים  ֹלא  ַהְּיָלִדים;  ִרְגׁשֹות  ַעל 

ִליָלִדים.

ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוַתְצִליַח.

...
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ִעְנָיֵני ִחּנּוְך ִבים ּבְ ִמְכּתָ
ִליָט"א יָבה ׁשְ ׁשִ ֵמֵאת ֹראׁש ַהּיְ
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