
ֶׁשל  ַהְּׁשִליִׁשי  ֶחְלקֹו  ֶאת  ִּבְפֵניֶכם  ַמִּגיִׁשים  ָאנּו 
ַהִּׁשעּור ֶׁשָּמַסר ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ַלְּמַחְּנִכים ְּבֶאֶרץ 
ְּבֵעצֹות   ָמֵלא  ֶׁשְּלַעְצמֹו,  ִעְנָין  ָּכל  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל, 

ְוַהְדָרכֹות ְּפַרְקִטּיֹות.

ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ּפֹוֲעִלים
לֹו  אֹוְמִרים  ַהֶּיֶלד'.  ֶאל  'ְלַדֵּבר  הּוא  ִחּנּוְך 
ְועֹוד  ַּפַעם,  עֹוד  ֶזה  ֶאת  אֹוְמִרים  ַאַחת,  ַּפַעם 
ַּפַעם. ִלְצֹעק ַעל ְיָלִדים ֶזה ֹלא ִחּנּוְך, ָלֵתת לֹו 
ַמָּכה ַּבַּגב ּוְלַהִּגיד: "נּו, ֵׁשב ְּכָבר!" ֶזה ֹלא עֹוֵזר. 
ַעל  ִלְצֹעק  ַּבַּנַחל":  ְּב"ֲאֶׁשר  ּכֹוֵתב  ֹמוֲהָרא"ׁש 
ֶׁשֶּזה  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ִליָלִדים,  ּוְלַהְרִּביץ  ְיָלִדים 
עֹוֵזר ְלאֹותֹו ִׁשעּור, ֲאָבל ִאם רֹוִצים ֶׁשֶּזה ִיָּכֵנס 
ַּבֶּיֶלד, ְוֶׁשֶּזה ַיֲעֹזר ַּגם ְלָמֳחָרת, ְצִריִכים ַלֲחֹזר 

ַעל ֶזה עֹוד ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם.
ֶזה  ַּפַעם  ְועֹוד  ַּפַעם  עֹוד  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים 
עֹוֵבד, ָהא ְרָאָיה, ַּכָּמה ִׁשעּוִרים ָׁשַמְעָּת ְּבִעְנַין 
'ְלַהִּגיד ִמְׁשָניֹות' ְו'ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך' ַעד 
ַּבַּפַעם  ְּכֶׁשָּׁשַמְעָּת  ֹזאת?!  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִהְתַחְלָּת 
ִמְׁשָניֹות  ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ֶאת  ָהִראׁשֹוָנה 
ִמָּיד  ַרְצָּת  ֹלא  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ּוְלַדֵּבר 
ְועֹוד  ַּפַעם  ֶזה  ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ֶזה!  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ֶזה  ַּפַעם ׁשֹוְמִעים ֶאת  ּוְבכל  ַּפַעם,  ְועֹוד  ַּפַעם 
ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת, ַּפַעם ְּבתֹוְך ְּדָרָׁשה, ַּפַעם ְּבתֹוְך 
ִסּפּור, ַּפַעם ִּבְנִעיָמה יֹוֵתר ְׂשֵמָחה, ַּפַעם ְקָצת 
ּוַמְתִחיִלים  ִנְקָלט  ֶׁשֶּזה  ַעד  ִּבְתִקיפּות,  יֹוֵתר 

ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה.

ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּבִכָּתה
ֵמַהּתֹוָרה,  ָחָכם  יֹוֵתר  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי 
א'(:  ַרָּבה  ֵאִלָּיהּו  ְּדֵבי  )ַּתָּנא  ַהְּקדֹוָׁשה  ַּבּתֹוָרה  ָּכתּוב 
ִלְבֹרא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַלּתֹוָרה"  ָקְדָמה  ֶאֶרץ  "ֶּדֶרְך 
ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִלְבֹרא  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ָהעֹוָלם  ֶאת 
ֶׁשַהַהְקָּדָמה  ִמָּכאן  ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 
ִהיא  ַּבְּיָלִדים  ְלַהְכִניס  ֶׁשְּצִריִכים  ָהִראׁשֹוָנה 

ֶּדֶרְך ֶאֶרץ.
ִּבַּקְרִּתי ַהּיֹום ְּבַאַחת ַהִּכּתֹות ְּבֵבית ַהִחּנּוְך, 
ְוָאַמְרִּתי ָלֶהן: "ֲאִני ָצִריְך ִמֵּכן ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים, 

ֵהן  ִאם  אֹוָתן  )ָׁשַאְלִּתי  יֹוֵתר"  ֹלא  ָּדָבר  ְוׁשּום 
'ְּבִלי  ָענּו  ְוֵהן  ֶזה,  ֶאת  ֶׁשְּיַקְּימּו  ִלי  ַמְבִטיחֹות 
ְּבָכל  ְלַהִּגיד  ְצִריִכים  ֹלא  ָלֶהן:  ְוָאַמְרִּתי  ֶנֶדר', 
ַּפַעם 'ְּבִלי ֶנֶדר', ָּכל ַהַחִּיים ֵהם ְּבִלי ֶנֶדר, ֶאָּלא 
ְוֶזה  ָׁשלֹוׁש,  ְּבִגיל  ַאַחת  ַּפַעם  ֶזה  ֶאת  אֹוְמִרים 
ָהִראׁשֹון:  ַהָּדָבר  ַהַחִּיים...(  ְלָכל  ְּכָבר  ִנְׁשַאר 
ַהָּדָבר  ָלקּום.  ְצִריִכים  ִנְכֶנֶסת,  ְּכֶׁשַהְּמַחֶּנֶכת 
ְמַדְּבִרים.  ֹלא  ְמַדֶּבֶרת,  ְּכֶׁשַהְּמַחֶּנֶכת  ַהֵּׁשִני: 
ִלְמֹסר  ְמַסֶּיֶמת  ְּכֶׁשַהְּמַחֶּנֶכת  ַהְּׁשִליִׁשי:  ַהָּדָבר 
ְצִריִכים  ְוֹלא  ְלַהִּגיד ָלּה 'ּתֹוָדה',  ֶאת ַהִּׁשעּור, 
ׁשּום ָּדָבר יֹוֵתר ִמֶּזה, ִּכי ִאם עֹוִׂשים ֶאת ְׁשֹלֶׁשת 
ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ֵיׁש ְּכָבר ַהֹּכל, ִּכי ָהִעָּקר הּוא 

ֶׁשִּיְהֶיה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ַּבִּכָּתה.

ֲאִני ֹלא ֶהָחֵבר ֶׁשְּלָך
ְלִהְתַנֵהג  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְלַלֵּמד  ָצִריְך  ִמי 
ֲאָבל  ָּבֶזה,  ַלֲעֹזר  ָצִריְך  ַהְּמַנֵהל  ֶאֶרץ'?  ְּב'ֶּדֶרְך 
ַהְּמַחֵּנְך ְוַהְּמַחֶּנֶכת ְּבַעְצָמם, ְצִריִכים ַּגם ְלַדֵּבר 
ִמֶּזה ּוְלַהִּגיד ַלְּיָלִדים: "ְּכֶׁשְּמַלֵּמד ְמַדֵּבר, ָאסּור 
ְלַדֵּבר" ְּכֶׁשְּמַחֶּנֶכת ְמַדֶּבֶרת, ָאסּור ְלַדֵּבר" ְוִאם 
ַּפַעם,  עֹוד  ֶזה  ַעל  חֹוְזִרים  ְמַצֵּית,  ֹלא  ַהֶּיֶלד 
יֹוֵתר  ְוִעם  ְרִצינּות  יֹוֵתר  ִעם  ֶזה  ַעל  חֹוְזִרים 

ִאּפּוק.
ִּבְכָלל ֵיׁש ָלַדַעת, ַהְּמַלֵּמד הּוא ֹלא ַה'ָחֵבר' 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָיכֹול  הּוא  ַהְּיָלִדים,  ֶׁשל 
ֲאִפּלּו  אֹו  ִאָּתם,  ְלַׂשֵחק  ָמה  ִלְזַמן  ִליָלִדים 
ָיכֹול  הּוא  ְמַעְנְיִנים,  ְּדָבִרים  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשעֹוִׂשים  ְּכמֹו  ֹראׁש  ִּגְלּגּול  ַלֲעׂשֹות  ֲאִפּלּו 
ֲאִני  ֶׁשְּלָך,  ֶהָחֵבר  ֹלא  ֲאִני  ֲאָבל  ַּבֲחֻתּנֹות, 
עֹוֶׂשה  ֲאִני  ֵאּלּו  ַּדּקֹות  ְּבָחֵמׁש  ֶׁשְּלָך,  ַהְּמַלֵּמד 
ְמַעְנְיִנים,  ְּדָבִרים  עֹוֶׂשה  ֲאִני  ָׂשֵמַח,  ְמאֹוד 
ִנְהֶיה ַמָּמׁש ִׂשְמָחה ַּבִּכָּתה, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ֲאִני 
ְלִהְתַיֵּׁשב  ְצִריִכים  ַהְּיָלִדים  ָּכל  "ַעְכָׁשיו  אֹוֵמר: 
ָיֶפה ַּבָּמקֹום". ּוְכֶׁשַהְּיָלִדים רֹוִאים ֶׁשֶרַגע ֶאָחד 
ֶּדֶרְך  ּדֹוֵרׁש  הּוא  ֶאָחד  ְוֶרַגע  ָׂשַמח  ַהְּמַלֵּמד 
ּוִמְתַנֲהִגים  ַהְּמַלֵּמד  ֶאת  ְמַכְּבִדים  ֵהם  ֶאֶרץ, 

ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ.

ָלִׁשיר ְלתֹוְך ַמְכִׁשיר ַהְקָלָטה
ָּכְך  ָּכל  ָׁשִרים  ַהְּמַלְּמִדים  ֵאיְך  ִהְקַׁשְבִּתי 
ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַהְּבָרכֹות,  ֶאת  ַהְּיָלִדים  ִעם  ָיֶפה 
ֶׁשֵהם  ָלַדַעת  ְּכַדאי  ֲאָבל  ַהָּמזֹון.  ִּבְרַּכת  ְוֶאת 
ְּבָאֶמִריָקה  ָּבֶזה,  ַעְצָמם  ַעל  ְלָהֵקל  ְיכֹוִלים 
יֹום  קֹוְבִעים  ֶזה.  ֶאת  עֹוִׂשים  ַהְּמַלְּמִדים 
מּול  ִמְתַיְּׁשִבים  ַהַּדַעת',  'ִיּׁשּוב  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  נֹוַח 
ַהְּיָלִדים, ּוַמְקִליִטים ֵאיְך ַהְּמַלֵּמד ְוָכל ַהִּכָּתה 
ָׁשִרים ֶאת 'ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון' ִעם ַהִּנּגּון, ַמְתִחיִלים: 
ּוַמְׁשִמיִעים  ַהּסֹוף,  ַעד   "... ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  "ִהְנִני 
ְמָבְרִכים  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  יֹום  ְּבָכל  ַהַהְקָלָטה  ֶאת 
ֶאת  ְלהֹוִציא  ְצִריִכים  ֹלא  ְוָכְך  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת 
ִּבְרַּכת  ְּכֶׁשְּמָבְרִכים  ֵמָחָדׁש  יֹום  ְּבָכל  ַהָּגרֹון 

ַהָּמזֹון.
ְואֹותֹו ָּדָבר ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַּבְּתִפָּלה, ֶאָּלא 
עֹוד  ִלְזַמן  ִמְּזַמן  מֹוִסיִפים  ֲהֵרי  ֶׁשַּבְּתִפָּלה 
ְקָטִעים, ָאז ְצִריִכים ַּגם ְלהֹוִסיף ָּכל ַהְּזַמן ֶאת 
ַהְּקָטִעים ַהֲחָדִׁשים ְלַהְקָלָטה. ַּכּמּוָבן ִאם ִנּגּון 
ְלֻדְגָמה  ַהְּיָלִדים,  ְּבִפי  ְוָיָׁשן  ֻמְרָּגל  ִמֵּדי  ִנְהֶיה 
ְלַהֲחִליף  ְצִריִכים  ְוַכּדֹוֶמה,  ֶׁשָאַמר',  ְּב'ָּברּוְך 
ִליָלִדים  ִלְגֹרם  ְּכֵדי  ָחָדׁש,  ְלִנּגּון  ֶזה  ֶאת 
ְּכֶׁשֵהם  ְּבִסּדּור  ׁשּוב  ְלִהְסַּתֵּכל  ֶׁשִּיְצָטְרכּו 

ִמְתַּפְּלִלים.

ַהְּמַלֵּמד ֹלא ָצִריְך ְלִהְצָטֵרד
ַהְּמַלְּמִדים  עֹוִׂשים  ְּבָאֶמִריָקה  ֶאְצֵלנּו 
ִלּמּוד  ִעם  ָּדָבר  אֹותֹו  ַהְּנמּוכֹות  ַהִּכּתֹות  ֶׁשל 
ֶאת  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי  ְמַסְּדִרים  ֵהם  ַה'ֻחָּמׁש', 
ַּכּמּות ַהְּפסּוִקים ֶׁשִּיְלְמדּו ַהָּׁשבּוַע, ּוַמְקִליִטים 
ְלֻדְגָמה:  ְּבָחְכָמה,  ַּכּמּוָבן  ַהְּפסּוִקים,  ֶאת 
"ְוֵאֶּלה  ַמְתִחיִלים:  ֵהם  ְׁשמֹות  ְּבָפָרַׁשת 
ְּבֶׁשֶקט  ּוְמַחִּכים  ַהֵּׁשמֹות",  ֵהם  ְוֵאּלּו  ְׁשמֹות, 
ַעל  חֹוְזִרים  ֶׁשַהְּיָלִדים  ְלַעְצָמם  ְמָתֲאִרים  ֵהם 
"ַהָּבִאים,  ַמְמִׁשיִכים:  ָּכְך  ְוַאַחר  ַעְכָׁשיו,  ֶזה 
ֶׁשָּבאּו", ְוָכְך ָהְלָאה, ּוְכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלֵפרּוׁש ֶׁשל 
חֹוְזִרים  ַמִּכיִרים,  ָּכְך  ָּכל  ֹלא  ֶׁשַהְּיָלִדים  ִמָּלה 
ְמַלְּמִדים  ֶיְׁשָנם ַּגם  ְּפָעִמים.  ַעל ַהֵּפרּוׁש ַּכָּמה 
ֶׁשַּמְקִליִטים ֶאת ֶזה ַּבִּכָּתה ִעם ַהְּיָלִדים ְּבַיַחד, 

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

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 

גליון
ג'

פרשת כי תשא - פרה
תשפ"ג לב

מוסדות היכל הקודש ברס

א



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

המשך

ֹראׁש  ל  ׁשֶ ִנְפָלָאה  יָחה  ׂשִ ֵהֵבאנּו  ָעַבר  ׁשֶ בּוַע  ׁשָ ּבְ
ִליָלִדים,  'ֲהָלכֹות'  ד  ְלַלּמֵ ֵאיְך  ִליָט"א  ׁשְ יָבה  ׁשִ ַהּיְ
ָאסּור  ׁשֶ ַהֲהָלָכה  ְלֻדְגָמא  ֵהִביא  יָבה  ׁשִ ַהּיְ ֹראׁש 
יו  ַעְכָשׁ ֵרה,  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ֶאְמַצע  ּבְ ַהחּוָצה  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

יָחה ַהּזֹו: יִכים ִעם ַהּשִׂ ָאנּו ַמְמׁשִ

ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶאְמַצע ׁשְ ִלְפֹסַע ּבְ

ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֲאִני  ׁשֶ אֹוִתי  רֹוִאים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ֶזה 
ֵני  ִמּפְ ַרק  ֶזה  ֵרה,  ֶעׂשְ מֹוָנה  ׁשְ ֶאְמַצע  ּבְ ַהחּוָצה 
ֶאָחד  ִאם  חּוִרים  ַהּבַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ
אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ר אֹו ַמְפִריַע, ּכְ ְמַדּבֵ
ִמן  טּור  ּפָ ִמְצָוה  ּבְ ָהעֹוֵסק  כ"ה:(:  ה  )ֻסּכָ ִלְבָרָכה 
אֹו  יָבה  ׁשִ ּיְ ּבַ ל  ּלֵ ִמְתּפַ לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ְצָוה",  ַהּמִ
ַלחּוץ  ל  ּכֵ ִמְסּתַ לֹא  ֲאִני  טֹוִבים  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵרה. מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶאְמַצע ׁשְ ּבְ

ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָלַדַעת,  ְצִריִכים  הֹוִרים  ֶזה  ֶאת 
ְוָכל  ַמְפִריַע,  ְוהּוא  ָקָטן  ֶיֶלד  ִעם  ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית 
ין  ְלַהְמּתִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָאז  ְך,  ִמְתַהּפֵ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית 
ֶאְמַצע  ּבְ א  ֶאּלָ ֵרה,  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ִמים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ ַעד 
ִסיעֹות  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ִלְפֹסַע  ְצִריִכים  ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ
ית  ֶלד ִמּבֵ ִסיעֹות, ּוְלהֹוִציא ֶאת ַהּיֶ לֹׁש ּפְ ְוַלֲחֹזר ׁשָ
ְלֵבית  חֹוְזִרים  ָאז  ְוַרק  אֹותֹו,  יַע  ְלַהְרּגִ ְדָרׁש,  ַהּמִ

ֵרה. מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ִפּלַ יְך ּתְ ְדָרׁש ְלַהְמׁשִ ַהּמִ

ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ חֹוְזִרים  ּוְכׁשֶ
ְוַלֲחֹזר  ִסיעֹות  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ִלְפֹסַע  ַעם  ּפַ עֹוד  ְצִריִכים 
ֵרה.  מֹוֶנה ֶעׂשְ ְתִחיִלים ׁשְ ּמַ מֹו ׁשֶ ִסיעֹות, ּכְ לֹׁש ּפְ ׁשָ
ָהְיָתה  ִאם  ַרק  ִהְפִסיקּו,  ׁשֶ ֵהיָכן  יִכים  ּוַמְמׁשִ
ֶאת  ם  ְלַסּיֵ ּלֹוֵקַח  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ל  ּכָ דֹוָלה  ּגְ ַהְפָסָקה 
ְלַהְתִחיל  ְצִריִכים   – ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ִפּלַ ּתְ ל  ּכָ

ים, ִסיָמן  ְלָחן ָערּוְך, ֹאַרח ַחּיִ ן ׁשֻ ֵרה )ַעּיֵ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ִחּלַ ִמּתְ
קד, ְסִעיף ה(.

יָלִדים,  ֶאת ַהֲהָלָכה ַהּזֹאת ְצִריִכים ְלַהְכִניס ּבִ
ֶאְמַצע  ּבְ ַהחּוָצה  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ׁשֶ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ
ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש  ֵרה, ּוַמְכִניִסים ֶאת ֶזה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ

ם. ֵ ּוְבַאֲהַבת ַהּשׁ
ד. דֹוָלה ְמֹאד ִלְהיֹות ְמַלּמֵ זּו ְזכּות ּגְ

ֹראׁש  ָמַסר  ָמָרא  ַהּגְ ַדף  ּבְ עּור  ִ ַהּשׁ ַאֲחֵרי  ֶאָחד  יֹום 
ִחּנּוְך, ַעל  ִעְנְיֵני  ּבְ ִנְפָלָאה  יָחה  ִליָט"א ׂשִ יָבה ׁשְ ׁשִ ַהּיְ
ָלִדים ַאֲהָבה ַוֲחִמימּות  יבּות ְלַהְכִניס ֵאֶצל ַהּיְ ַהֲחׁשִ

ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות.

ָרֵאל ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ִדים ֵהם ָהַאְדמֹוִרי"ם ׁשֶ ַלּמְ ַהּמְ

ָרֵאל,  ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ִדים ֵהם ָהַאְדמֹוִרי"ם ׁשֶ ַלּמְ ַהּמְ
ֶאת  ִלְקנֹות  ְיכֹוִלים  ם  ַאּתֶ רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ִאם 
ְלִמיִדים  ים ְוִלְזֹרק ֶאת ֶזה ַעל ַהּתַ ַטּנִ ּפּוִחים ַהּקְ ַהּתַ
ם ַמְכִניִסים  ִמְנַהג ָהַאְדמֹוִרי"ם... ֲהֵרי ַאּתֶ ֶכם ּכְ ּלָ ׁשֶ
ְלָהִכין  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ָלִדים  ַהּיְ ֵאֶצל 
ל  ִלּטֹ ֶקר  ּוַבּבֹ ה,  ּטָ ַהּמִ ְלַיד  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ַמע ְוֵכן ָהְלָאה. ָדִים, ְוִלְקֹרא ְקִריַאת ׁשְ ד ֶאת ַהּיָ ִמּיָ

ְלַהְכִניס ַאֲהָבה ַוֲחִמימּות
ְמאֹוד,  ַחם  ֵלב  ִעם  ּה  ִאּמָ ִלי  ֵיׁש  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ
לֹא  ֶקר,  ּבֹ ּבַ ָלקּום  ָרִציִתי  לֹא  חּור  ּבָ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ
ה  ּטָ ַלּמִ ָאה  ּבָ ָהְיָתה  ְוִהיא  ִלְלֹמד,  ָלֶלֶכת  ָרִציִתי 
ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ְוָהְיָתה   5:30 ָעה  ׁשָ ּבְ ֶקר  ּבֹ ל  ּכָ ּבְ י  ּלִ ׁשֶ
לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ל  "ּכָ ָבר",  ּכְ קּום  "יֹוֵאִל'יׁש  י:  ּנִ ִמּמֶ
י  ּלִ ׁשֶ ּה  ִאּמָ ּתֹוָרה",  לֹוֵמד  ה  ַאּתָ ִאם  ַרק  ִוים  ׁשָ
י,  ּלִ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ כֹור  ַהּבְ ֲאִני  ְמֹאד,  ֲעֵיָפה  ָהְיָתה 

ָלִדים  ָעה ִעם ֶאָחד ֵמַהּיְ ָכל ׁשָ ְוִהיא ָהְיָתה ֵעָרה ּבְ
ָקם",  "ֲאִני  ָקם",  "ֲאִני  ָלּה:  י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  ים,  ַטּנִ ַהּקְ
ה  ּטָ ַלּמִ ַעם  ּפַ ָאה עֹוד  ּבָ ן, ָאז ִהיא  י ִליׁשֹ ְכּתִ ְוִהְמׁשַ
י ֶזה  ּלִ ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ י: "יֹוֵאִל'יׁש, ּכָ ּנִ ה ִמּמֶ ׁשָ י ּוִבּקְ ּלִ ׁשֶ
ַלְחֹזר  י  ָיֹכְלּתִ לֹא  ֲאִני  ּתֹוָרה",  ְלַמד  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרק 
ָרה ֵאַלי  ּבְ ּדִ י  ּלִ ּה ׁשֶ ָהִייִתי ָעֵיף, ִאּמָ ן ֲאִפּלּו ׁשֶ ִליׁשֹ

ָכֶזה ֲחִמימּות. ּבְ

ב?... ֲאִני ְמֻחּיָ
ב  'ֲאִני ַחּיָ י ׁשֶ יָבה ָיַדְעּתִ יׁשִ י ִלְלֹמד ּבִ ָהַלְכּתִ ׁשֶ ּכְ
ָלה  ים ׁשָ ל ַהַחּיִ ּכָ י אֹוֶמֶרת ׁשֶ ּלִ ּה ׁשֶ י ִאּמָ ִלְלֹמד', ּכִ
י לֹא  ּלִ ּה ׁשֶ ֲאִני ִיְלַמד ּתֹוָרה, ִאּמָ ֵדי ׁשֶ ִוים ַרק ּכְ ׁשָ
י?'  ּלִ ׁשֶ חּוִרים  ַהּבַ ֶאת  ְלָהִעיר  ֶבת  ַחּיֶ 'ֲאִני  ָבה  ָחׁשְ
ֶזה  י?'  ּלִ ׁשֶ חּוִרים  ַהּבַ ֶאת  ְלָהִעיר  ֶבת  ַחּיֶ לֹא  'ֲאִני 
ֵאֶצל  ַמְכִניס  ם  ּגַ ְוֶזה  ַוֲחִמימּות,  ַאֲהָבה  ִעם  ָהָיה 

חֹון ַעְצִמי. ּטָ ָלִדים ּבִ ַהּיְ

ָהְיָתה  י  ּלִ ׁשֶ ּה  ִאּמָ יָבה  ׁשִ ֵמַהּיְ י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ
ֲארּוַחת  ָלֵתת  ְצִריִכים  "ֹקֶדם  ם:  ְלֻכּלָ אֹוֶמֶרת 
ַעם  ּפַ ל  ּכָ ּתֹוָרה".  לֹוֵמד  הּוא  י  ּכִ ְליֹוֵאִל'יׁש  ֶעֶרב 
הֹוְלִכים  ָאנּו  ׁשֶ י  ְוָאַמְרּתִ ֵמַהֶחֶדר  י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ
ְלמּוד ּתֹוָרה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶמֶרת  ּתַ ֶכת ּבַ ם ַמּסֶ ְלַסּיֵ
ּיּום!"  ַהּסִ ִלְכבֹוד  ַחּלֹות  ֶלֱאפֹות  הֹוֶלֶכת  "ֲאִני  ִלי: 
ִהיא  ּתֹוָרה,  ֶאְלַמד  ׁשֶ רֹוָצה  י  ּלִ ׁשֶ ּה  ִאּמָ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ
ַמן  ל ַהּזְ י, ִהיא ֶהְרֲאָתה ּכָ ּלִ אֹוָפה ַחּלֹות ַל'ִסּיּום' ׁשֶ

ַהּתֹוָרה ֲחׁשּוָבה ֶאְצָלּה. ׁשֶ

ֶזה  ְוֶאת  ְלַאט,  ְלַאט  ָלִדים  ַהּיְ ֵאֶצל  ִנְכָנס  ְוֶזה 
 - כֹות  ּוְמַחּנְ ִכים  ְמַחּנְ הֹוִרים,  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים 
ָלִדים ַאֲהָבה ַוֲחִמימּות ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות. ּיְ ְלַהְכִניס ּבַ

ִדים! ַלּמְ ְזכּות ַהּמְ ל ָהעֹוָלם עֹוֵמד ּבִ ּכָ

>>> המשך מעמוד א'

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

ְוַהְּיָלִדים ֶנֱהִנים ִמֶּזה ְמאֹוד. ְמִכיִנים ֶאת ַהְּיָלִדים 
ֶאת  ְלַהְקִליט  הֹוְלִכים  "ַעְכָׁשיו  ָלֶהם:  ְואֹוְמִרים 
ּוְמַלְּמִדים  ַהַּתְלִמיִדים"  ִעם  ֻחָּמׁש  לֹוֵמד  ַהְּמַלֵּמד 
ָּכל  ָּכְך  ְוַאַחר  ְוָיֶפה,  ָּברּור  ַאַחת  ַּפַעם  ֶזה  ֶאת 
ָצִריְך  ֹלא  ְוַהְּמַלֵּמד  ֶזה  ֶאת  ַמְׁשִמיִעים  ַהָּׁשבּוַע 

ְלִהְצָטֵרד.
ֶאת  ְלַהְפִעיל  ָיכֹול  ֹלא  ֶׁשַהְּמַלֵּמד  ַּכּמּוָבן 
ְוָלֵצאת ֵמַהִּכָּתה ַלֲעׂשֹות ֲעָסִקים... ֶזה  ַהַהְקָלָטה 
ֲהֵרי ְּגֵנָבה, ֲאָבל ַהַהְקָלָטה עֹוֶזֶרת ַלְּמַלֵּמד ֶׁשהּוא 
ּוְלַלֵּמד,  ַהֻּׁשְלָחן  ַיד  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ָצִריְך  ֹלא  ְּכָבר 
הּוא ְּכָבר ָיכֹול ְלִהְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהְּיָלִדים, ְוִאם הּוא 
ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ְלֶיֶלד ֶׁשְּמַׂשֵחק, ֶזה ֹלא ַמְפִריַע ְלָכל 

ַהִּכָּתה ְוֻכָּלם ַמְמִׁשיִכים ִלְלֹמד.

ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן ֵּדין
ֶאת  ִהְקִליט  ְּכָבר  ֵמַהְּמַלְּמִדים  ֶׁשֶאָחד  ַאֲחֵרי 
ָיכֹול  הּוא  ְוַכּדֹוֶמה,  ֵמַהְּתִפָּלה  ֵחֶלק  ָׁשר  ַעְצמֹו 
ָלֵתת ֶאת ֶזה ִלְׁשַאר ַהְּמַלְּמִדים, ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן 
ַהְקָלָטה  ִלי  ָׁשַלח  ַהְּמַנֵהל  ַּבֵּׁשִני.  ֶנֱעַזר  ֶאָחד  ֵּדין, 

'ֲאִני  ֶאת  ַהְּיָלִדים  ִעם  ָׁשר  ַהְּמַלְּמִדים  ֶאָחד  ֶׁשל 
ַהֹּקֶדׁש  ְּבָלׁשֹון  ַמְקִריא  ַהֵּפרּוׁש, הּוא  ִעם  ַמֲאִמין' 
ֶנֱהֵניִתי  ְמאֹד  ְּבִאיִדיׁש.  ֶזה  ַעל  חֹוְזִרים  ְוַהְּיָלִדים 
ֹלא  ָּכְך.  ַיֲעׂשּו  ַהְּמַלְּמִדים  ֶׁשָּכל  ַהְּלַואי  ִמֶּזה, 
ְוֹלא  ַמֲאִמין',  'ֲאִני  ַעל  ִנּגּון  ְּכָבר  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל 
ַמֲאִמין'.  ָה'ֲאִני  ֶאת  ְלַהִּגיד  ִּבְכָלל  ָחְׁשבּו  ֻּכָּלם 
ְמַלְּמִדים  ְלעֹוד  ַהַהְקָלָטה  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ֶאְפָׁשר 

ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶזה ַּבִּכָּתה ֶׁשָּלֶהם.
ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשִהְקַּדְׁשִּתי  ַהְּדָבִרים  ֶאָחד 
ִעם ְּפִתיַחת ַהְּיִׁשיָבה, הּוא ַהּקֹול ֶׁשִּלי, ְּכֶׁשָהִייִתי 
ֵמַהּיֹום,  ָיֶפה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ָהָיה  ֶׁשִּלי  ַהּקֹול  ַאְבֵרְך 
ֶׁשִּלי  ֶׁשַהָּגרֹון  ִׁשעּוִרים  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  מֹוֵסר  ֲאִני 
ַאֲחֵרי  ֹמוֲהָרא"ׁש  ֶאל  ִנְכָנס  ְּכֶׁשָהִייִתי  ִנְקַרע, 
ַהִּׁשעּור ֶׁשל ֵליל ִׁשִּׁשי, ֹמוֲהָרא"ׁש ָׁשַאל אֹוִתי ָלָּמה 
ְמַדֵּבר  ְּכֶׁשֲאִני  צֹוֵעק  ֲאִני  "ִּכי  ְוָעִניִתי:  ָצרּוד,  ֲאִני 
"ַהָחְכָמה ֶׁשל  ֹמוֲהָרא"ׁש:  ִלי  ָאַמר  ַהַּבחּוִרים"  ֶאל 
ְוַהְּיָלִדים  ָׁשֵקט,  ְּבקֹול  ְמַלֵּמד  ֶׁשהּוא  ִהיא,  ַהְּמַלֵּמד 
"ַּתִּגידּו  ַלְּיָלִדים  אֹוְמִרים  ָּגבֹוַּה",  ְּבקֹול  צֹוֲעִקים 
ָיכֹול  ַהְּמַלֵּמד  ְוָכְך  ׁשֹוֵמַע"  ֹלא  ֲאִני  ְּבקֹול,  יֹוֵתר 

ְּבקֹול  ַאֲחָריו  חֹוְזִרים  ְוַהְּיָלִדים  ְּבֶׁשֶקט  ְלַדֵּבר 
ְצָעָקה.

ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים ֶׁשל ֻחָּמׁש, ַרִׁש"י ּוְגָמָרא
ֵּפרּוֵׁשי  ֶאת  ִּבְכָתב  ְלָהִכין  ְלְמַלֵּמד  ָחׁשּוב 
ְּכֶׁשַהְּמַלֵּמד  ַוֲאִפּלּו  ְלַלֵּמד,  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ַהִּמִּלים 
יֹוֵדַע ֶאת ַהֵּפרּוׁש, ִּכי ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ָּכל ִמָּלה ְּבַכָּמה 
ֳאָפִנים, ְוַהְּמַלֵּמד ֵאינֹו קֹוֵלט ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשֶאְצלֹו ֵאין 
ַהְּיָלִדים,  ֶאת  ְמַבְלֵּבל  ֶזה  ַהֵּפרּוִׁשים,  ֵּבין  ֶהְבֵּדל 
ְלֻדְגָמה: ִאם ְמַלֵּמד ְיָפֵרׁש ַּפַעם ַאַחת ֶאת ַהִּמָּלה, 
"ִמְצַרְיָמה" "ְלִמְצַרִים" ּוַפַעם ַאֶחֶרת "ֶאל ִמְצַרִים" 
ַהר  ֶזה  ְּבֵעיֵניֶהם  ִמְתַּבְלְּבִלים,  ְמאֹד  ַהְּיָלִדים  ָאז 
ָׁשֵלם, ֵהם ְּכָבר ֹלא יֹוְדִעים ֵאיְך ְלָפֵרׁש ֶאת ַהִּמָּלה, 
ִּבְכָתב  ְלַעְצָמם  ְלַסֵּדר  ַהְּמַלְּמִדים  ְצִריִכים  ְוָלֵכן 
ְוַהָּברּור  ַהְּמֻדָּיק  ַהֵּפרּוׁש  ֶאת  ַהָּׁשבּוַע  ִּבְתִחַּלת 
ָנִעים ִליָלִדים,  ַוֲהִכי  ְּביֹוֵתר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ֲהִכי ַקל 
ָיִכין  ְמַלֵּמד  ֶׁשָּכל  ֹצֶרְך  ֵאין  ַּגם  ִיְלְמדּו.  ֶזה  ּוִמּתֹוְך 
ֶאת ַהַּדִּפים ְּבִנְפָרד, ֶאָּלא ִאם ֶאָחד ְּכָבר ֵהִכין ֶאת 

ַהַּדף, ְׁשַאר ַהְּמַלְּמִדים ִיְקחּו ֶאת ֶזה ִמֶּמּנּו.

ב



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

ָלִדים 	  ַהּיְ ֶאת  יִעים  ַמְרּגִ ֵאיְך 
ּנֹוְפִלים ִטיִלים? ׁשֶ ּכְ

ָקָטן 	  ֶיֶלד  ִעם  ים  עֹוׂשִ ָמה 
ר? ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ

ָמדֹור ִחּנּוְך
ֶרְסֶלב קֹול ּבְ ּבְ

א בּוַע ַהּבָ ׁשָ
ִבים ְכּתָ ָמדֹור ַהּמִ ּבְ

ִרים ִעם ֶיֶלד ׁשֹוָבב? ּדְ ֵאיְך ִמְסּתַ
ֵאָלה: ׁשְ

ִליָט"א, יָבה ׁשְ ׁשִ ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהּיְ

עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַעל  ְלהֹודֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ל  ּכֹ ֹקֶדם 
ים. ַחּיִ ְך עֹוְזִרים ָלנּו ּבַ ל ּכָ ּכָ ֶכם ׁשֶ ּלָ ְפָלִאים ׁשֶ ַהּנִ

ה  ן ֶהָחֵמׁש. ְמֹאד ָקׁשֶ ֵננּו ּבֶ י ּבְ ֹאל ְלַגּבֵ ָרִצינּו ִלׁשְ
ַתְלמּוד  ּבְ ְוֵהן  ִית  ּבַ ּבַ ֵהן  ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ לֹו 
ּכֹוֵלל  ֶאָחד,  ל  ּכָ ַעל  לֹט  ִלׁשְ ה  ְמַנּסֶ ם  ּגַ ְוהּוא  ּתֹוָרה, 
ָבר  ּכְ ִאּתֹו?  ר  ּדֵ ְלִהְסּתַ ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ֵאיְך  ַההֹוִרים. 
ְוַכּדֹוֶמה  ָרִסים  ּפְ לֹו  ָלֵתת  ּטֹובֹות,  ּבַ ה  ַהְרּבֵ ינּו  ִנּסִ

ָבר לֹא ָעַזר. הּוא ִמְתַנֵהג ָיֶפה ֲאָבל ׁשּום ּדָ ׁשֶ ּכְ

ים,  ֲעֵלי ַחּיִ ֵחק ִעם ּבַ מֹו ֵכן הּוא ְמֹאד אֹוֵהב ְלׂשַ ּכְ
ְלָמקֹום  אֹותֹו  לַֹח  ִלׁשְ ַדאי  ּכְ ִאם  ֹאל  ִלׁשְ ְוָרִצינּו 
ְלֻדְגָמא  מֹו  ּכְ ים,  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ִעם  ּבֹו  ֵחק  ְלׂשַ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ְרְנגֹוִלים ַוֲאָוִזים ְוֵכן ָהְלָאה. ּתַ

ֲעבֹוַדת  יְך ּבַ ַח ְלַהְמׁשִ ּכֹ ן ָלֶכם  ִיּתֵ ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ֶדׁש. ַהּקֹ

ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, י"ד 
ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

הֹוִרים ֶׁשרֹוִצים ִלְזּכֹות ִליָלִדים טֹוִבים ְצִריִכים 
ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה, ְיָלִדים טֹוִבים 
ֶזה ֹלא ָּדָבר ֶׁשָּבא ֵמַעְצמֹו; ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה 
ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשֵּיְדעּו ֵאיְך ְלַחֵּנְך ֶאת ַהְּיָלִדים, ִּכי 
ִחּנּוְך הּוא ִּבְכָלל ֹלא ָּדָבר ַקל. ִחּנּוְך הּוא ֲעבֹוָדה 
ְוֵאיְך  ְלַהִּגיד  ַּכָּמה  ָלַדַעת  ְצִריִכים  ְמאֹד,  ָקָׁשה 
ִאם  ְוכּו';  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים  ְּתִקיפֹות  ְּבֵאיזֹו  ְלַהִּגיד, 
ַמְׁשִקיִעים ּכֹוחֹות ִּביָלִדים, ְוַכּמּוָבן ַהְרֵּבה ְּתִפָּלה, 

קֹוְצִרים ַאַחר ָּכְך ֵּפרֹות ָיִפים.

ָמה ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים: 'ַּכָּמה ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתְּדִלים 
ָלֶלֶכת ַּבּטֹובֹות ְוכּו' ֶזה ֹלא הֹוֵלְך; ַהְרֵּבה ְּפָעִמים, 
ִּבְגַלל ֶׁשּנֹוְתִנים ַהְרֵּבה טֹוב, ַּדְוָקא זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֶּזה 
ֹלא הֹוֵלְך. ְצִריִכים ְלַחֵּנְך ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבַקְטנּוָתם – 
ְלַצֵּית, ְּכֶׁשֶּיֶלד ְמַצֵּית ְלָמה ֶׁשאֹוְמִרים לֹו, ֲעַדִין ֹלא 
ַמִּגיַע לֹו ַהּכֹל ִּבְגַלל ֶזה; ְּכֶׁשֶּיֶלד אֹוֵכל ֶאת ֲארּוַחת 
ֹלא  ֲעַדִין  ְוכּו'  ַהַּצֲעצּוִעים  ֶאת  אֹוֵסף  אֹו  ָהֶעֶרב, 
ְלַצֵּית  ֶיֶלד  ְלַחֵּנְך  ְצִריִכים  ֶזה,  ַעל  ְּפַרס  לֹו  ַמִּגיַע 

'ִאם  ָּכֶזה:  ָּדָבר  ֵאין  ְלַצֵּית,  ְצִריִכים  ִּכי  ַלהֹוִרים, 
ְּתַצֵּית...' אֹו: 'ִאם ֹלא ְּתַצֵּית...'

ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ִלְראֹות  אֹותֹו  ָלַקַחת  ְּבָעָיה  ֵאין 
ְוכּו'; ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים )ַּתֲעִנית ַּכד.(: 
ַּפַעם ָהְיָתה ְׁשַנת ַּבּצֶֹרת – ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ֹלא ָיְרדּו 
ְּגָׁשִמים, ָּגְזרּו ַּתֲעִנית ְוָעַדִין ֹלא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים, ָקם 
ְּכֶׁשָאַמר:  ּוִמָּיד  ָהַעּמּוד  ֶאל  ְוִנַּגׁש  ָּפׁשּוט  ְיהּוִדי 
ָלֶרֶדת  ִהְתִחיל   – ַהֶּגֶׁשם"  ּומֹוִריד  ָהרּוַח,  "ַמִּׁשיב 
ֶּגֶׁשם, ָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ָמה ֵהם ַמֲעֶׂשיָך ַהּטֹוִבים?" 
ּתֹוָרה  ְמַלֵּמד  ֲאִני   – ֲאִני  ַּדְרַּדִּקי  "ְמַלֵּמד  ְוָעָנה: 
ֶׁשָאִביו  ֶיֶלד  ֵּבין  ַמְפֶלה  ֹלא  ַוֲאִני  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַיְלֵדי 
ֹלא  ֶׁשָאִביו  ֶיֶלד  ְלֵבין  ַהִּלּמּוד,  ֲעבּור  ִלי  ְמַׁשֵּלם 
ֶיֶלד  רֹוֶאה  ְּכֶׁשֲאִני  ִלי,  ֵיׁש  ִמְנָהג  עֹוד  ְמַׁשֵּלם; 
ֶׁשֹּלא רֹוֶצה ִלְלמֹד ֲאִני ְמַׁשֵחד אֹותֹו, ֵיׁש ִלי ְּבֵביִתי 
ַאְקַוְריּום ִעם ָּדִגים ַוֲאִני אֹוֵמר לֹו ֶׁשִאם הּוא ִיְלַמד 
ַאְרֶאה לֹו ֶאת ַהָּדִגים, ַעד ֶׁשהּוא ַמְתִחיל ִלְלמֹד"; 
ְלַׁשֵחד  ְצִריִכים  ְּפָעִמים  ֶׁשַהְרֵּבה  ִמָּכאן  רֹוִאים 
ֶׁשִּיְלְמדּו  ְּכֵדי  ְוכּו',  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ִעם  ַהְּיָלִדים  ֶאת 

ְּבַהְתָמָדה.

ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
...
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ֵחֶלק ג', ִמְכָּתב ק"ע(

ה,  ּתָ ּכִ ה ּבַ ה ְיָלִדים ִעם ִהְתַנֲהגּות ָקׁשָ ּמָ ֵיׁש ִלי ּכַ
ם? ר ִאּתָ ּדֵ ר ְלִהְסּתַ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֵאָלה: ׁשְ

ִליָט"א, יָבה ׁשְ ׁשִ ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהּיְ

ַתְלמּוד  ּבְ ד  ְמַלּמֵ ִלְהיֹות  ָנה  ָ ַהּשׁ י  ְלּתִ ִהְתַקּבַ
ה ִנְפָלָאה  ּתָ ם זֹו ּכִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ה ז',  ּבָ ִכּתָ ּתֹוָרה ָחָדׁש ּבְ
ם  ּגַ נּו,   ּלָ ֶ חֹות ֲחׁשּובֹות ִמּשׁ ּפָ ׁשְ ְיָלִדים ִמּמִ ְמֹאד ִעם 
ַנֵהל ְמֹאד טֹוב ֵאַלי ְוהּוא ַמֲעִריְך ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ַהּמְ

ָלִדים. ּיְ ִקיַע ּבַ ֲאִני ַמׁשְ ה ׁשֶ ׁשָ ַהּקָ

ים  ְקׁשִ ּמַ ׁשֶ ּבֹוְדִדים  ְיָלִדים  ה  ּמָ ּכַ ִלי  ֵיׁש  ֲאָבל 
ֲאִני  ׁשֶ ה  ָלּמָ יִבים  ַמְקׁשִ לֹא  ְכָלל  ּבִ ֵהם  ְמֹאד,  ָעַלי 
ֱאֶמת לֹא  א ֵהם ּבֶ ר ֲאֵליֶהם, לֹא ִמּתֹוְך ֹרַע ֶאּלָ ְמַדּבֵ
ים ּוָפׁשּוט לֹא ׁשֹוְמִעים  ׁשֹוְמִעים, ֵהם ְמֹאד חֹוְלָמִנּיִ
ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ אֹוְמִרים ָלֶהם  רּו ֲאֵליֶהם, ַעד ׁשֶ ּבְ ּדִ ׁשֶ

ְוֵהם ִמְתעֹוְרִרים.

ְך  ֶמׁשֶ ְוָקא ִעם ֹראׁש טֹוב, ֲאָבל ּבְ ם ֶיֶלד, ּדַ ֵיׁש ּגַ
ִאּלּו  ּכְ ַדִים  ַהּיָ ִעם  נּועֹות  ּתְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  עּור  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ
קֹולֹות  ה  עֹוׂשֶ ְוהּוא  הּו  ִמיׁשֶ ַעל  ָצצֹות  ּפְ יֹוֶרה  הּוא 
הּו לֹא  ֶ ּשׁ ּמַ י ׁשֶ ְבּתִ ַהְתָחָלה ָחׁשַ ָצצֹות ָעפֹות. ּבַ ל ּפְ ׁשֶ
לֹו  ָחֵסר  לֹא  ׁש  ּמָ ּמַ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  ֲאָבל  ִאּתֹו,  ֵסֶדר  ּבְ
ָחִקים הּוא ֵמַהּטֹוִבים,  ׂשְ לּום, ֵיׁש לֹו ֹראׁש טֹוב ּוַבּמִ ּכְ
ֶאְמַצע  ּמּוד הּוא ָיכֹול ִלְקלֹט ַמֵהר, ֲאָבל ּבְ ם ֶאת ַהּלִ ּגַ

ם ַהְרֵחק, ְוֵאיֶנּנּו. עּור הּוא ְמַרֵחף ֵאי ׁשָ ִ ַהּשׁ

ָרִכים, ֲאָבל ֶזה הֹוֵלְך ְמֹאד  ה ּדְ יִתי ַהְרּבֵ ָבר ִנּסִ ּכְ
לֹא  ְכָלל  ּבִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַח  ַהּמֹ ִאּלּו  ּכְ ִנְרֶאה  ה,  ָקׁשֶ ְמֹאד 
ה ְיָלִדים ְוֶזה  ְך ֶזה ֵאֶצל ַהְרּבֵ ּכָ ַנֵהל אֹוֵמר ׁשֶ אן. ַהּמְ ּכָ
יל, ֲאָבל ֶזה ְמֹאד ַמְפִריַע ִלי, ֲאִני רֹוֶצה  עֹוֵבר ִעם ַהּגִ

ל ֶיֶלד ַיְצִליַח, ַהִאם ֵיׁש ֵאיזֹו ֵעָצה? ּכָ ׁשֶ

דֹול ַח ּגָ ר ּכֹ ַ ּּ ִיּשׁ

ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתבַָּרךְ - יֹום א' ָּפָרשַׁת ַויֵֵּצא, רֹאשׁ 
חֶֹדשׁ ִּכְסֵלו, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן

ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ַהְּזכּות  ֶאת  ְלָך  ֶׁשֵּיׁש  ֶחְלֶקיָך  ְוַאְׁשֵרי  ַאְׁשֶריָך 
ִּתינֹוקֹות  ִעם  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ַּדְרַּדֵּקי,  ְמַלֵּמד  ִלְהיֹות 
ֲחָכֵמינּו  עֹוֵמד;  ָהעֹוָלם  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים )ָּבָבא ָּבְתָרא ח:(: ַעל ַהָּפסּוק 
ֵאּלּו   - ַּכּכֹוָכִבים"  ָהַרִּבים  "ּוַמְצִּדיֵקי  ג(:  יב,  )ָּדִניֵאל 

ְּכמֹו  ְלכֹוָכִבים.  ִנְמָׁשל  ְמַלֵּמד  ִּתינֹוקֹות,  ְמַלְּמֵדי 
ָּכְך  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַהּכֹוָכִבים  ֶאת  ִלְסּפֹר  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסּפֹר ֶאת ַהְּזכּויֹות ֶׁשל ְמַלֵּמד ֶׁשַּמְכִניס 
ֲחַזק  ָלֵכן  ָׁשַמִים.  ְוִיְרַאת  ְּתִפָּלה  ּתֹוָרה,  ִּביָלִדים 
ֶוֱאַמץ ְמאֹד ֶׁשֵּיׁש ְלָך ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְזכּויֹות ַּבָּׁשַמִים.

ְּכִפי  טֹוב  ְוִליׁשֹן  טֹוב  ֶלֱאכֹל  ָצִריְך  ְמַלֵּמד 
ַלְּמַלֵּמד  ָסִעיף טז(: "ְוֵאין  ִסיָמן רמה,  ֵּדָעה  )יֹוֶרה  ַהֲהָלָכה 
ַּבּיֹום  ָעֵצל  ִיְהֶיה  ִמַּדאי, ֶׁשֹּלא  יֹוֵתר  ַּבַּלְיָלה  ִלְנעֹר 
ִלְהיֹות  ִלְמַלֵּמד  ָאסּור  ִיְתַעֶּנה",   ֹלא  ְוֵכן  ִלְלמֹד, 
ִיְהֶיה ָעֵיף;  ַּבַּלְיָלה ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֹלא  ֵער ַעד ְמֻאָחר 
הּוא  ָּכָראּוי,  ָיֵׁשן  ֹלא  הּוא  ָעֵיף,  ַהְּמַלֵּמד  ִאם  ִּכי 
ָיכֹול  ְוהּוא  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִּבְמִהירּות  ְלִהְתַרֵּגז  ָעלּול 
ְּכֶׁשְּמַלֵּמד ֹלא אֹוֵכל  ְוכּו', אֹו  ַמּכֹות  ָלֵתת  ְלַהִּגיַע 
ָּכָראּוי, הּוא ָרֵעב, הּוא ָעלּול ַחס ְוָׁשלֹום ְלִהְתַרֵּגז 
ְּכֵדי  ִמּקֶֹדם  ִליׁשֹן  ָלֶלֶכת  ִּתָּזֵהר  ָלֵכן  ַהְּיָלִדים.  ַעל 
יֹוֵתר  ְלָך  ֵיֵלְך  ַהּיֹום  ְוָכל  ֵהיֵטב,  ַרֲעָנן  ֶׁשִּתְהֶיה 

ְּבַקּלּות.

ֶׁשַּיֲעזֹר  ָיֶפה  ְּבִסּפּור  אֹוְתָך  ְלַׁשֵּתף  רֹוֶצה  ֲאִני 
ְלָך; ְמַלֵּמד ַהִּׂשיַח ֶאת ִלּבֹו ַלֲחֵברֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבָעָיה, 
ְּבָכל  ַהִּכָּתה ֶׁשּלֹו,  יֹוֵדַע ָמה ַלֲעׂשֹות ִעם  הּוא ֹלא 
ָּכְך  ָּכל  ֵאָליו  ִמְתַנֲהִגים  ַהְּיָלִדים  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב 
ַעד  ֵמַהֵּכִלים  אֹותֹו  מֹוִציִאים  ַמָּמׁש  ֵהם  ָּגרּוַע, 
ֶׁשהּוא ַמֶּכה אֹוָתם, "ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ֵמֵאיפֹה ַהְּיָלִדים 
יֹוְדִעים ָמַתי ָחל ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש; ָּכל ַהחֶֹדׁש ַהּכֹל 
טֹוב ְוָיֶפה ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש, ֶׁשָאז ֵהם 
ֵהִבין  ֶהָחֵבר  ְוכּו'";  ְמאֹד  ְלִהְתָּפֵרַע  ַמְתִחיִלים 
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ִמָּיד ֶׁשַּמֶּׁשהּו קֹוֶרה ִעם ַהְּמַלֵּמד ְּבַעְצמֹו, ֹלא ִעם 
ַהְּיָלִדים; הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ַהְּמַלֵּמד: "ַּתִּגיד ִלי ַמה 
ֵסֶדר ַהּיֹום ֶׁשְּלָך ְּבָכל ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש?" אֹוֵמר 
ַהְּמַלֵּמד ַלֲחֵברֹו: "ְּבָכל ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאִני נֹוֵהג 
ָלקּום ֻמְקָּדם ְמאֹד ַוֲאִני אֹוֵמר ֶאת ָּכל ַהְּתִהִּלים, 
ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ִלי ַהְנָהָגה עֹוד ֵמֱהיֹוִתי ָּבחּור ָלצּום 
ֶהָחֵבר:  לֹו  אֹוֵמר  ְוכּו'",  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ְּבָכל 
ִסַּפְרָּת  ְּכָבר  יֹוֵתר,  ְלַדֵּבר  ָצִריְך  ֹלא  ַאָּתה  'נּו, 
ֵהם  ַהְּיָלִדים  ַהְּבָעָיה,  ֵהם  ַהְּיָלִדים  ֹלא  ַהּכֹל; 
ְיָלִדים ְיָקִרים, ַאָּתה ְּבַעְצְמָך אֹוֵמר ֶׁשָּכל ַהחֶֹדׁש 
ְּבָכל  ָצם  ֶׁשַאָּתה  ִהיא  ַהְּבָעָיה  ֶאָּלא  טֹוִבים,  ֵהם 
ִמְתַעְצְּבִנים  אֹוְכִלים  ֹלא  ְוִאם  חֶֹדׁש,  רֹאׁש  ֶעֶרב 
ֵעצֹות,  ְׁשֵּתי  ִּבְׁשִביְלָך  ִלי  ֵיׁש  ְוכּו'.  יֹוֵתר  ַמֵהר 
ֶׁשָאסּור  ַהֲהָלָכה  ְּכִפי  ָלצּום  ַמְפִסיק  ֶׁשַאָּתה  אֹו 
ַלֲעזֹב  רֹוֶצה  ֹלא  ַאָּתה  ִאם  אֹו  ָלצּום,  ַלְּמַלֵּמד 
ֶאת  ֶׁשִּיְהֶיה  ַאֵחר  ְמַלֵּמד  ַקח  ֶׁשְּלָך,  ַהִּמְנָהג  ֶאת 

ְמקֹוְמָך ְּבָכל ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש'.

ְמַלֵּמד ָצִריְך ָלַדַעת ְּכָלל, ָנכֹון ֶׁשָחׁשּוב ְמאֹד 
ֱהיֹות  ֲאָבל  ְוכּו',  ַּבִּמְׁשָּפָחה  ִלְׂשָמחֹות  ָלֶלֶכת 
ּוְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ֲהֵרי ִמְׁשָּפחֹות ְּברּוכֹות ֵּכן ִיְרּבּו, 
ְוכּו',  ִׂשְמָחה  ֵיׁש  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ֶׁשִּכְמַעט  ְויֹוֵצא 
ָצִריְך ְמַלֵּמד ָלַדַעת ֶׁשָאסּור לֹו ְלִהָּכֵנס ַלִּכָּתה ִאם 
הּוא ֹלא ָיֵׁשן טֹוב, ִּכי ֲעלּוִלים ַחס ְוָׁשלֹום ְלַבֵּיׁש 

ֶיֶלד ַרק ִּבְגַלל ֶׁשֲעֵיִפים.

ְמַלֵּמד.  ִעם  ָיֶפה  ִסּפּור  ִלי  ָהָיה  ָלַאֲחרֹוָנה 
ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה  ֶאְצֵלנּו  ַהְּגבֹוָהה  ַהִּכָּתה  ַּתְלִמיֵדי 
ִמְתַּפְּלִלים ַׁשֲחִרית ּוִמְנָחה ְּבַיַחד ִעם ַהַּבחּוִרים, 
יֹום ֶאָחד ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשֶּיֶלד יֹוֵׁשב ְולֹוֵעס ַמְסִטיק 
ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ֲאִני חֹוֵׁשב ְלַעְצִמי: 'ֲאִני רֹוֶצה 
ַהֶּיֶלד  ִעם  ַלֲעׂשֹות  הֹוֵלְך  ַהְּמַלֵּמד  ָמה  ִלְראֹות 
ֶאת  ְולֹוֵעס  לֹוֵעס  ֶׁשַהֶּיֶלד  רֹוֶאה  ֲאִני  ְוכּו'', 
ָקָרא  ַהְּמַלֵּמד  ֵלב,  ָׂשם  ֶׁשַהְּמַלֵּמד  ַעד  ַהַּמְסִטיק 
ַעְכָׁשו,  ַמִּגיַע  'ַמה  ְלַעְצִמי:  חֹוֵׁשב  ֲאִני  ַלֶּיֶלד, 
ֶׁשַהְּמַלֵּמד  רֹוֶאה  ֲאִני  ֲאָבל  ְצָעָקה?'  ְסִטיָרה? 
ָלאֶֹזן  ִמְתּכֹוֵפף  הּוא  ֵאָליו,  ֶׁשִּיְתָקֵרב  לֹו  קֹוֵרא 
ִמֵּבית  יֹוֵצא  ַהֶּיֶלד  ַמֶּׁשהּו.  לֹו  ְואֹוֵמר  ֶׁשּלֹו, 
ַלֶּיֶלד,  ָקָראִתי  ָהָיה.  ֹלא  ְּכִאּלּו  ְוחֹוֵזר  ַהִּמְדָרׁש, 
ֶׁשְּלָך  ַהְּמַלֵּמד  ְלָך  ָאַמר  "ָמה  אֹותֹו:  ָׁשַאְלִּתי 
ְּבֶׁשֶקט?" אֹוֵמר ַהֶּיֶלד: "ַהְּמַלֵּמד ֶׁשִּלי ָאַמר ִלי, 
ְוֶׁשַאְתִחיל  ַהַּמְסִטיק  ֶאת  ִלירֹק  ַהחּוָצה  ֶׁשֵאֵצא 

ְלִהְתַּפֵּלל".

ִאם ַהְּמַלֵּמד ֹלא ָהָיה ָיֵׁשן ְּבאֹותֹו ַלְיָלה, ֹלא 
קֹוֵרא  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ַאֲחֵרי  ַהַּדַעת,  ִיּׁשּוב  לֹו  ָהָיה 

ְצִביָטה,  אֹו  ְסִטיָרה,  לֹו  נֹוֵתן  ָהָיה  הּוא  ַלֶּיֶלד 
ַרֲעָנן  ָהָיה  ְוַהְּמַלֵּמד  ֱהיֹות  ֲאָבל  ְוכּו',  ְצָעָקה  אֹו 
ְּכֶׁשַהֶּיֶלד  ַהֶּיֶלד.  ֶאל  ָיֶפה  ִּדֵּבר  ְוכּו', הּוא  ְוָרגּוַע 
ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהְּמַלֵּמד  ִיְזּכֹר  הּוא  ְוִיְתַּבֵּגר  ִיְגַּדל  ַהֶּזה 
ֶׁשּלֹו  ַהְּמַלֵּמד  ָיֶפה  ַּכָּמה  ִיְזּכֹר  הּוא  אֹותֹו,  ָאַהב 
ִּבְרָגׁשֹות  ִהְתַחֵּׁשב  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהְּמַלֵּמד  ֵאָליו,  ִּדֵּבר 
ִאם  ָלֵכן,  ָּכֵׁשר.  ְיהּוִדי  ִיָּׁשֵאר  ַהֶּזה  ַהֶּיֶלד  ֶׁשּלֹו, 
ַאָּתה הֹוֵלְך ִלְׂשָמחֹות, ַאָּתה ָצִריְך ָלַקַחת ְמַלֵּמד 
ַאֵחר ֶׁשְּיַמֵּלא ֶאת ְמקֹוְמָך ַּבּיֹום ַהָּבא, אֹו ֶׁשֵּתֵצא 

ַהַּבְיָתה ֵמַהִּׂשְמָחה יֹוֵתר ֻמְקָּדם.

ֶׁשְּלָך  ַּבִּכָּתה  ֶיֶלד  ֶׁשֵּיׁש  ׁשֹוֵאל  ֶׁשַאָּתה  ַמה 
הּוא  ַהִּלּמּוד,  ְּבֶאְמַצע  ְמאֹד  ְמֻהְרָהר  ֶׁשִּנְהֶיה 
יֹוֶרה  הּוא  ְּכִאּלּו  ַהָּיַדִים  ִעם  ְּתנּועֹות  עֹוֶׂשה 
ַּבְּסָרִטים  ִמִּלְצּפֹות  ַמִּגיַע  ֶזה  ְוכּו';  רֹוֶבה  ִעם 
קֹוְלִטים  ֹלא  הֹוִרים  ְוכּו'.  ַמְחֵׁשב  ִמִּמְׂשֲחֵקי  אֹו 
ֶׁשִאם נֹוְתִנים ַלֶּיֶלד ַמְחֵׁשב ְלַׂשֵחק ּבֹו ִמְׂשָחִקים, 
יֹוֵׁשב  ְּכֶׁשַהֶּיֶלד  ַהֶּיֶלד,  ֶׁשל  ַהּמַֹח  ֶאת  לֹוֵקַח  ֶזה 
ֶׁשּלֹו, הּוא  ַלַּמְחֵׁשב  ַהֶּיֶלד חֹוֵזר  ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
ָּכל ָּכְך ָׁשקּוַע ְּבֶזה ַעד ֶׁשהּוא ׁשֹוֵכַח ֵאיפֹה הּוא 
ַהָּיַדִים  ִעם  ְּתנּועֹות  ַלֲעׂשֹות  ַמְתִחיל  יֹוֵׁשב, הּוא 
ְּכִאּלּו הּוא אֹוֵחז ֶאְקָּדח ְויֹוֶרה. ֶזה ַמִּגיַע ִמְּצִפָּיה 

ִּבְסָרִטים ֶׁשל ְיִרּיֹות ְוכּו', אֹו ִמִּמְׂשֲחֵקי ַמְחֵׁשב.

ָלֵכן, הֹוִרים ֶׁשרֹוִצים ַנַחת ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם, 
ְצִריִכים  ָּכֵׁשר,  ַּבִית  ְלָהִקים  ֶׁשרֹוִצים  הֹוִרים 
ְוַכּדֹוֶמה;  ַמְחֵׁשב  ְלֵבית  ְלַהְכִניס  ֹלא  ְלִהָּזֵהר 
ִעם  ְיַׂשֲחקּו  ְוִיְרְקדּו, אֹו  ִיְקְּפצּו  ֶׁשַהְּיָלִדים  ָעִדיף 
ַצֲעצּוִעים ְוכּו', ֶׁשֶּזה ֹלא מֹוִציא ֶאת ַהּמַֹח ֶׁשָּלֶהם.

ִנְׁשָמע  קֶֹדם  ְוכּו';  ׁשֹוֵאל  ֶׁשַאָּתה  ַהְּׁשֵאָלה 
ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  ָמה  ׁשֹוֵאל  ֶׁשַאָּתה  ִמְּדָבֶריָך 
ָּכְך  ַאַחר  ְוכּו',  ְלָך  ַמְפִריַע  הּוא  ִּכי  ַהֶּיֶלד  ִעם 
ֶׁשַהֶּיֶלד  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִּכי  ְלָך  ֶׁשּכֹוֵאב  ּכֹוֵתב  ַאָּתה 
ַיְצִליַח; ֵאּלּו ְׁשֵני ְּדָבִרים – ְּכֶׁשֶּיֶלד ֹלא לֹוֵמד, הּוא 
חֹוֵלם, ֶזה ָּדָבר ֶאָחד. ַאַחר ָּכְך ֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשַּמְפִריַע 
ַלֲאֵחִרים – הּוא ַמְפִריַע ַלְּמַלֵּמד, הּוא ָחצּוף, ֶזה 

ָּדָבר ֵׁשִני.

ַהְּכָלל  ֶאת  ָלַדַעת  ָצִריְך  ְמַחֵּנְך  ְמַלֵּמד, 
ַלִּכָּתה,  ַמְפִריַע  ְּכֶׁשֶּיֶלד  ַיְצִליַח;  הּוא  ָּכְך  ַהֶּזה, 
ַהִּכָּתה  ֶׁשָּכל  ַעד  ְלַחּכֹות  ָיכֹול  ֹלא  ַהְּמַלֵּמד  ֲאַזי 
ִּתְתַהֵּפְך, ֶאָּלא ְצִריִכים ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַהֶּיֶלד ְוכּו', 
ֲאָבל ִאם ַהֶּיֶלד ֹלא ַמְפִריַע ַלִּכָּתה, ְּבַסְך ַהּכֹל הּוא 
ִמְתַּפֵּלל  ֹלא  ֶׁשהּוא  אֹו  ַּבִּלּמּוִדים,  ִמְׁשַּתֵּתף  ֹלא 
ְוכּו' – ֶזה ְּכָבר ִסּפּור ַאֵחר, ַּבִּמְקֶרה ַהֶּזה ַהְּמַלֵּמד 
ָצִריְך ְלַׁשֵחד אֹותֹו ְוכּו' ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם, ַהְּמַלֵּמד 

ָצִריְך ְלִהְתַאֵּזר ְּבַסְבָלנּות. ִאם ַהְּמַלֵּמד ְּכָבר ִנָּסה 
ֶאת ָּכל ַהְּדָרִכים, ּוְבָכל זֹאת הּוא רֹוֶאה ֶׁשַהֶּיֶלד 
ָצִריְך  ַהְּמַלֵּמד  ְוכּו',  ַּבִּלּמּוִדים  ִמְׁשַּתֵּתף  ֹלא 
ִהְלכֹות  ֵּדָעה,  יֹוֶרה  ָערּוְך  )ֻׁשְלָחן  ַהֲהָלָכה  ְּכִפי  ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשֵאינֹו  ִּתינֹוק  "ֲאִפּלּו  ט(:  ְסִעיף  רמה,  ִסיָמן  ְמַלְּמִדים, 

ֵמִבין ִלְקרֹות, ֹלא ְיַסְּלקּוהּו ִמָּׁשם, ֶאָּלא ֵיֵׁשב ִעם 
ָהֲאֵחִרים, אּוַלי ָיִבין".

ַהֶּיֶלד  ִאם  ֲאָבל  ִמְׁשַּתֵּתף,  ֹלא  ַהֶּיֶלד  ִאם  ֶזה 
ִלְלמֹד  ְלַהְמִׁשיְך  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהִּכָּתה,  ְלָכל  ַמְפִריַע 
ְוכּו', ָאז ֶזה ְּכָבר ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ָאז ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר 

ֶׁשהּוא ֹלא ַיְפִריַע.

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַהְּיָלִדים ֶׁשעֹוִׂשים ְּבָעיֹות ַלְּמַלֵּמד 
ֶׁשָּלֶהם, ֵהם ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְיָלִדים ְמאֹד ְׁשבּוִרים. ַאף 
ֶאָחד ֹלא ִמְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם, ֵהם ֹלא ְמַקְּבִלים ׁשּום 
ְּבֶדֶרְך ֹלא טֹוָבה  ְמַחְּפִׂשים  ָאז ֵהם  ְּתׂשּוֶמת ֵלב, 
ְלַהְפִריַע  ְמַחְּפִׂשים  ְוָלֵכן ֵהם  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו 
ַהְּזַמן  הּוא  ָאז  ִּכי  ַהִּׁשעּור,  ֶאת  ִלְמסֹר  ַלְּמַלֵּמד 
ְוֵהם  ֲאֵליֶהם  ִיְצֲחקּו  ָהֲאֵחִרים  ֶׁשַהְּיָלִדים  ַהָּיִחיד 
ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְּכֶׁשּלֹוְקִחים  ֵלב.  ְּתׂשּוֶמת  ְיַקְּבלּו 
רֹוִאים  ָאז  ִּבְפָרִטּיּות,  ֲאֵליֶהם  ְמַדְּבִרים  ָהֵאּלּו, 
רֹוִצים  ֹלא  ֵהם  ְׁשבּוִרים,  ְמאֹד  ְיָלִדים  ֶׁשֵהם 
ְלַהְכִעיס,  ְּכֵדי  ַמְפִריִעים  ֹלא  ֵהם  ָרִעים,  ִלְהיֹות 
ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ַרק  ִלְרצֹות  ְּבִלי  ֶזה  ֶאת  עֹוִׂשים  ֵהם 

ְקָצת ְּתׂשּוַמת ֵלב.

ְמַלֵּמד ָחָכם לֹוֵקַח ֶאת ַהְּיָלִדים ַהֶחְבָרה'ָמִנים 
ֶׁשַּיַעְזרּו לֹו, ָּכְך הּוא חֹוֵסְך ְלַעְצמֹו ַהְרֵּבה ְּכֵאֵבי 
עֹוְמִדים  ֵהם  אֹוָתם,  ֶׁשְּמַנְּצִחים  ָּבֶרַגע  ִּכי  רֹאׁש. 
ַרק  ְוֵהם  ִמְׁשַּתֶּנה  ַהּכֹל  ָאז  ַהְּמַלֵּמד,  ֶׁשל  ַּבַּצד 

ְמַחְּפִׂשים ִלְהיֹות ְלִצּדֹו ֶׁשל ַהְּמַלֵּמד ֶׁשָּלֶהם.

עֹוֵזר,  ֹלא  ָּדָבר  ׁשּום  ְּתִפָּלה  ֶׁשְּבִלי  ַּכּמּוָבן 
ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ֶאת ָּכל ָהֵעצֹות ְוָכל ַהָחְכמֹות, ֲאָבל 
ְּבִלי ְּתִפָּלה, ְּבִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – ֹלא ְיכֹוִלים 
ַהְרֵּבה  ְלִהְתַּפֵּלל  ְצִריִכים  ָלֵכן  ְּכלּום.  ַלֲעׂשֹות 
ְּכִפי  ֲהגּוִנים,  ְלַתְלִמיִדים  ֶׁשִּיְזּכּו  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 
)ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ִלּמּוד, ִסיָמן ע(: "ָצִריְך  ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר 
ְּבִלי  ִּכי  ֲהגּוִנים",  ְלַתְלִמיִדים  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְלִהְתַּפֵּלל, 

ְּתִפָּלה ׁשּום ָּדָבר ֹלא ַמְצִליַח.

ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ְּדָרֶכיָך.
...
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ֵחֶלק ב', ִמְכָּתב קט"ז(

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

>>> המשך מעמוד ג

המשך

קול ב+רסלב

jhbul1234@gmail.com :לקבלת הגליון מדי שבוע יש לשלוח אימייל ל

קול ברסלב - שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה ועוד
212-444-9191 / 845-351-0910

ארץ ישראל 0797040066 / אנגליה 03303502361 / קנדה 4383008080

בלגיה 3235003461 / ארגנטינה 11552354370

קוואל פון חיזוק )נשים( - שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד
845-351-9060 / 212-444-9169

ארץ ישראל 0797040069 / אנגליה 03303502363/ קנדה 438-320-9090

 chizikyomi@gmail.com מייל חיזוק יומי


