
ָהְרִביִעי  ֶחְלקֹו  ֶאת  ִּבְפֵניֶכם  ְמִביִאים  ָאנּו 
ֶׁשל ַהִּׁשעּור ֶׁשָּמַסר ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְשִׁליָט”א 
ִראׁשֹון  ְּביֹום  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַלְּמַחְּנִכים 
ָהָיה  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ִעְנָין  ֶׁשָּכל  ָוֵאָרא,  ָּפָרַׁשת 

ָמֵלא ְּבֵעצֹות ְוַהְדָרכֹות ְּפַרְקִטּיֹות.

ְלַלֵּמד ְלַדֵּבר ָעִדין

ְוַהְּמַחְּנכֹות  ֶׁשַהְּמַחְּנִכים  ָחׁשּוב  ְמאֹוד 
ַיְקִׁשיבּו ַלִּׂשיחֹות ֵּבין ַהְּיָלִדים, ִלְקֹלט ַעל 
ָמה ֵהם ְמַדְּבִרים, ְוֵאיְך ֵהם ְמַדְּבִרים, ָּכְך 
ֶאְפָׁשר ְלַלֵּמד אֹוָתם ְלַדֵּבר ָעִדין, ְלֻדְגָמה: 
ִאם ׁשֹוְמִעים ֶׁשֶּיֶלד ְמַסֵּפר ְּבִדיָחה ֶׁשִהיא 
ֲעִדיָנה אֹוְמִרים לֹו: “ַהְּבִדיָחה ַהֹּזאת  ֹלא 

ִהיא ֹלא ְּבִדיָחה ֲעִדיָנה”.

ְלַלֵּמד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָׂשָפה ָיָפה

ָלֶהם  ֶׁשִּתְהֶיה  אֹוָתם  ְלַלֵּמד  ְצִריִכים 
ָׂשָפה ָיָפה, ִּכי ְיָלִדים חֹוְזִרים ַעל ָמה ֶׁשֵהם 
ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַּבַּבִית,  ׁשֹוְמִעים 
)ֻסוָּכה נו ע”ב(: “ׁשּוָתא ְדיּנּוָקא ְּבׁשּוָקא”, ָּכל 

ָמה ֶׁשַהֶּיֶלד אֹוֵמר, “אֹו ַדֲאבּוַּה אֹו ְדִאֵּמּה" 
אֹו  ֶׁשּלֹו  ֵמַאָּבא  ֶזה  ֶאת  ָׁשַמע  ֶׁשהּוא  אֹו 
ֵמִאָּמא ֶׁשּלֹו, ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֶאְצִלי ְּבַבִית ֹלא 
אֹוְמִרים ֶאת ַהִּבּטּוִיים ְּכמֹו: “ְמֻׁשָּגע”, “ֹלא 
עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשֲאִני  ֲאָבל  “ַמְגִעיל”,  נֹוְרָמִלי”, 
ׁשֹוֵלַח  ַוֲאִני  ַהָּׁשלׁש  ֶּבן  ִלְבִני  ַחַלאֶקה 
יֹוַמִים  ַאֲחֵרי  ְּכָבר  ּתֹוָרה,  ְלַתְלמּוד  אֹותֹו 
הּוא חֹוֵזר ְוצֹוֵעק ְלִאָּמא ֶׁשּלֹו “ְמֻׁשַּגַעת!” 
לֹוֵמד  ֶׁשַהֶּיֶלד  ַעד  ְּתקּוָפה  ִלי  לֹוֵקַח 
ְוַעל  ָּכֵאּלּו,  ִמִּלים  ִעם  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ֶׁשֹּלא 
ְלַהְקִׁשיב  ְוַהְּמַחֶּנֶכת  ַהְּמַחֵּנְך  ְצִריִכים  ֵּכן 
ֵאיְך ְמַדְּבִרים ַהְּיָלִדים, ְּכֵדי ְלַהְכִניס ָּבֶהם 

ִּבְנִעימּות, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ַרק ָיֶפה.

ַלֲעבֹוד ַיַחד ִעם ַהְּמַנֵהל

ְּתלּוָיה  ְוַהְּמַחֶּנֶכת  ַהְּמַחֵּנְך  ַהְצָלַחת 
ְּכֵדי  ַּגם  ַהְּמַנֵהל,  ִעם  ְּפעּוָלה  ְּבִׁשּתּוף 
ִּבְבָעיֹות  ְּכֵדי ְלַׁשֵּתף  ְוַגם  ְּבַיַחד  ְלִהְתַחֵּזק 
ְלֻדְגָמא:  ָּבֶהן.  ִמְסַּתֵּדר  ֹלא  ֶׁשַהְּמַחֵּנְך 
ְּכֶׁשֶּיֶלד ְמַדֵּבר ִּדּבּוִרים ֶׁשֹּלא ָצִריְך ְלַדֵּבר, 

ְוִאם  ַהְּמַנֵהל,  ְלִהְתַיֵעץ ִעם  ַחָּיב  ַהְּמַלֵּמד 
הּוא  עֹוִׂשים,  ָמה  יֹוֵדַע  ֹלא  ַּגם  ַהְּמַנֵהל 
ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ְוִלְׁשֹאל  ִלי  ִלְכּתֹב  ָיכֹול 

ְּבִמְקֶרה ַהֶּזה.

ַהְּמַחְּנִכים ִעם ַההֹוִרים עֹוְבִדים ְּבִׁשּתּוף 
ְּפֻעָּלה

ַההֹוִרים  ְצִריִכים  ִחּנּוְך  ְּבִעְנַין 
ְוַהְּמַחְּנִכים ְלַׁשֵּתף ְּפֻעָּלה. ַאֶּתם חֹוְׁשִבים 
ֶׁשְּכֶׁשֲאִני ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהּמֹוָסדֹות ָּבָאֶמִריָקה 
ֹלא ָהיּו ִלי ִסּפּוִרים ָקִׁשים? ָהיּו ִלי ַהְרֵּבה 
ְּדָבִרים ֶׁשִהְפִריעּו ִלי, ֶאָחד ַהְּדָבִרים הּוא, 
ִמְׁשָּפחֹות  ַּגם  ֶׁשָּלנּו  ַלּמֹוָסדֹות  ִהְכַנְסִּתי 
ְיָלִדים  ָהיּו  ְׁשלֹוֵמנּו,  ֵמַאְנֵׁשי  ָהיּו  ֶׁשֹּלא 
ִעם  ֶׁשִּדְּברּו  טֹובֹות  ְמאֹוד  ִמִּמְׁשָּפחֹות 
ְיָלִדים,  ָלֶלֶדת  ֶׁשל  ַהּנֹוֵׂשא  ַעל  ַהְּיָלִדים 
ְּבֶעֶצם ֶזה ֹלא ִּדּבּור ַרע, ֶזה ֹלא ִנּבּול ֶּפה 
ֵיׁש  ַּבִּמְׁשָּפָחה,  ִׂשְמָחה  ֶׁשַּמִּגיָעה  ְלַדֵּבר 
ִׂשְמָחה  ִלְקַראת  ַּפַעם  ֶׁשְּבָכל  ִמְׁשָּפחֹות 
ֶׁשִּמְתָקֶרֶבת, ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה ִעם ָּכל ְּבֵני 
ֶזה  ֶאְצֵלנּו  ֲאָבל  ְּכָגדֹול,  ָקָטן  ַהִּמְׁשָּפָחה 

ָּדָבר ֶׁשֹּלא ְמַדְּבִרים ָעָליו ִעם ַהְּיָלִדים.

ְוַלְּמַחְּנכֹות  ַלְּמַחְּנִכים  ָאַמְרנּו  ְוָלֵכן 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵהם ׁשֹוְמִעים ֵמַהְּיָלִדים ִּדּבּוִרים 
ַעל ְׂשָמחֹות ֲעִתיִדּיֹות, ֶׁשַּיְׁשִּתיקּו ֶאת ֶזה,  
“ָרָׁשע”  ִנְהָיה  ֶׁשַהֶּיֶלד  ְּבצּוָרה  ֹלא  ֲאָבל 
ַּבּמֹוָסדֹות  ֶאְצֵלנּו  ֶזה,  ַעל  ִּדֵּבר  הּוא  ִּכי 
ֶאָּלא  “ִׁשיְקֶצע”,  “ָרָׁשע”,  ֻמָּׂשג  ָּכֶזה  ֵאין 
אֹוְמִרים ִליָלִדים: “ֶזה ֹלא ָעִדין ְלַדֵּבר ַעל 

ֶזה, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך נֹוֵתן ְיָלִדים”.

ָקֶׁשה  ְמאֹוד  ְמֻבָּגר,  ָאָדם  ֶׁשל  ַלֹּמַח 
ְלַׁשּנֹות ִּכּוּון, ִּכי הּוא רֹוֶצה ַרק ְלַהְמִׁשיְך 
ֶׁשל  ַהֹּמַח  ֲאָבל  ֶזה,  ַעל  ְוַלֲחֹׁשב  ְלַדֵּבר 
לֹו  ְלַׁשּנֹות  ְמאֹוד  ְוַקל  ְמאֹוד,  ָיָׁשר  ַהֶּיֶלד 
“ְצִריִכים  ַלֶּיֶלד:  אֹוְמִרים  ַהַּמְחָׁשָבה,  ֶאת 
ַהּנֹוֵׂשא,  ָּכל  ִנְסַּגר  ְוָכְך  ַּבֲעִדינּות!”  ְלַדֵּבר 

ְוֵהם ֵאיָנם ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה יֹוֵתר.

ְלַדֵּבר ִעם ַההֹוִרים

ִעם  ָיָפה  ְּבצּוָרה  ְלׂשֹוֵחַח  ְצִריִכים  ַּגם 
ַההֹוִרים ֶׁשִּיְׁשַּתְּדלּו ֹלא ְלַדֵּבר ִעם ַהְּיָלִדים 
ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְמַבְלֵּבל  ֶזה  ִּכי  ַהּנֹוֵׂשא  ַעל 
ְצִריִכים  ָרִעים,  ֹלא  ֵהם  ַההֹוִרים  ֶׁשָּלנּו. 
ַרק ְלַדֵּבר ִאָּתם. ַמְזִמיִנים ֶאת ַהִּמְׁשָּפחֹות 
ֶׁשּזֹו  ָלֶהם  ּוַמְסִּביִרים  ִאָּתם,  ּוְמׂשֹוֲחִחים 
ַּדְרֵּכנּו ְוָכְך ָאנּו נֹוֲהִגים ַּבּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלנּו, 
ָּכל ַאָּבא ְוִאָּמא ְזכּוָתם ְלַהְנִהיג ֶאת ֵּביָתם 
ִּכְרצֹוָנם, ֲאָבל ָּכל מֹוָסד לֹוֵקַח ֶאת ַהֶּדֶרְך 
ֵּכן  ְוַעל  ַהּמֹוָסד,  ֶאת  ְלַהְנִהיג  ֵאיְך  ֶׁשּלֹו 
ְלַהִּגיד  אֹו  ְלַזְלֵזל  ֹלא  ְצִריִכים  ַההֹוִרים 
ַהְּיָלִדים  ִעם  ֶׁשּלֹוְמִדים  ִמָּמה  ַאֶחֶרת 

ְּבמֹוָסד.

ִמְכָּתב  ִלי  ּכֹוֵתב  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַהְּמַלֵּמד... 
ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ֵמָאז ֶׁשָּפְתחּו ֶאת ַהּמֹוָסד 
ָחַׁשְבִּתי  ִלי,  ָהָיה  ֹלא  עֹוד  ָּכֶזה  ]ָּדָבר 
ְוהּוא  ִיְתָקֵרר  ָחְדַׁשִים הּוא  ֹחֶדׁש  ֶׁשַאֲחֵרי 
הּוא  ֲאָבל  יֹום,  יֹום  ְּכָבר  ִלי  ִיְכֹּתב  ֹלא 
ִעְדּכּון  ִעם  יֹום[  ְּבָכל  ְּבִמְכָּתב  ַמְמִׁשיְך 
ְּבַתְלמּוד  יֹום  ְּבאֹותֹו  ֶׁשָעַבר  ָמה  ָּכל  ַעל 
ּפֹוֵתַח  הּוא  ַּפַעם  ּוְבָכל  ִּבְטֶבְרָיה,  ּתֹוָרה 
ָהֹראׁש  “ִלְכבֹוד  ַהָּלׁשֹון:  ְּבזֹו  ִמְכָּתבֹו  ֶאת 
ְיִׁשיָבה, ֲהַמְדִריֵכנּו ְּבֶדֶרְך ֱאלֹוִקים ַחִּיים”.

ַהֶּזה  ְּבִבּטּוי  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם 
ְּבִׂשיָחה ִעם ַההֹוִרים, ֹּתאְמרּו: ִאי ֶאְפָׁשר 
ֶׁשַאָּתה  ֵאיְך  ְּבִדּיּוק  ִיְתַנֲעלּו  ֶׁשַהּמֹוָסדֹות 
רֹוֶצה ֶׁשִּיְתַנֲהגּו ִעם ַהָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ֶאָּלא ִאם 
ֵּכן ַהּמֹוָסד ְמֹיָעד ִלְבנֹוֶתיָך ִּבְלַבד... ֲאָבל 
ִאם ִמְתַקְּבצֹות ַּכָּמה ִמְׁשָּפחֹות, ְלָכל ֶאָחד 
ֵיׁש ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת, ּוְלָכל ֶאָחד ַמְפִריַע ַמֶּׁשהּו 
ַאֵחר, ֶאָחד רֹוֶצה ָּכְך ְוַהֵּׁשִני רֹוֶצה ָהפּוְך, 
ֶׁשַּיְתִאים  מֹוָסד  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ֹלא  ֲהֵרי 
ָלַקַחת  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ֶאָחד,  ְלָכל  ְלַגְמֵרי 
ּוַבּמֹוָסדֹות  ִיְתַנֵהל,  ַהּמֹוָסד  ֶׁשְּלִפיו  ַקו 
“ַהַּמְדִריֶכּנּו  ֶׁשהּוא:  ֶאָחד  ֵיׁש  ֶׁשָּלנּו 
ֶׁשָּלנּו  ַהּמֹוָסדֹות  ַחִּיים”,  ֱאלֹוִקים  ְּבֶדֶרְך 
ֹראׁש  אֹוָתנּו  ֶׁשַּמְדִריְך  ְּבַקו  ִמְתַנֲהִלים 

ַהְּיִׁשיָבה.
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כֹות ִכים ּוְמַחּנְ ִדים, ְמַחּנְ ַרְקִטּיֹות ְוַהְדָרָכה ְלהֹוִרים, ְמַלּמְ ּפְ ֵעצֹות 
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יעּוֵרי ִחיּנּוְך ׁשִ
ַלִים תובב"א ת ָוֵאָרא תשפ"ג בעיה"ק ְירּוׁשָ ְרׁשַ יֹום ִראׁשֹון ּפַ

המשך

ַסר  ּמָ ׁשֶ ִחּנּוְך  ִעְנַין  ּבְ ִנְפָלָאה  יָחה  ׂשִ
ַאֲחֵרי  ִמים  ַהּיָ ֶאָחד  ּבְ יָבה  ׁשִ ַהּיְ ֹראׁש 
ֶלֱאֹהב  ִעְנַין  ּבְ ָמָרא  ַהּגְ ַדף  ּבְ עּור  ִ ַהּשׁ

ְלִמיד. ל ּתַ ּכָ

ל ֶאָחד ֶלֱאֹהב ּכָ

ֵאינֹו  ְך  ְמַחּנֵ ִאם  ָאַמר:  יָבה  ׁשִ ַהּיְ ֹראׁש 
ב  ַמּצָ ּבְ ֶיֶלד,  ׂשֹוֵנא  הּוא  ִאם  אֹו  ֶיֶלד  אֹוֵהב 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְך  ְמַחּנֵ ה.  ְלִכּתָ ֵנס  ְלִהּכָ לֹו  ָאסּור  ה  ַהּזֶ
ֵלְך ַלֲעֹבד  ּיֵ ְנָאה ַעל ֶיֶלד, יֹוֵתר טֹוב ׁשֶ לֹו ׂשִ
ח  י ִמְטּבַ ִזים, ּכִ ַחִים, אֹו ִלְסֹחב ַאְרּגָ ִעם ִמְטּבָ
ְוזֹוְרִקים  אֹוָתם  ׂשֹוְנִאים  ִאם  ז  ַאְרּגָ אֹו 
ֶהם,  ּבָ ּבֹוֲעִטים  אֹו  אֹוָתם,  ים  ַמּכִ אֹו  אֹוָתם, 
ְך נֹוָרא. ֲאָבל ֶיֶלד ִאם ׂשֹוְנִאים  ל ּכָ ֶזה לֹא ּכָ

ד. אֹותֹו, ָאסּור לֹו ִלְהיֹות ְמַלּמֵ

ִאם  ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ ּוָמה 
מסיומים  ְיָלִדים  ַעל  ְנָאה  ׂשִ ים  יׁשִ ַמְרּגִ
ן  ּבֶ ְוכּו',  ָרִעים  ְיָלִדים  ֵהם  ׁשֶ ים  יׁשִ ּוַמְרּגִ
ָיכֹול  הּוא  ּוָמה  ַמְלָאְך  לֹא  ֲהֵרי  הּוא  ָאָדם 
ה  ָהִייִתי עֹוׂשֶ ָמה  ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ָאז  ַלֲעׂשֹות? 
ן  ִליׁשֹ י  ָהַלְכּתִ ט'  ה  ִכּתָ ּבְ ד  ְמַלּמֵ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ
מֹוֶנה, ָאז ָהִייִתי ָקם ִלְפנֹות  ָעה ׁשְ ׁשָ ל יֹום ּבְ ּכָ
ִית  ֵמַהּבַ ְרחֹובֹות  ׁש  ׁשֵ ֶמְרָחק  י  ָיַרְדּתִ ֶקר,  ּבֹ

ִים,  ַהּמַ ֶאת  ִלְראֹות  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ְלָמקֹום  י  ּלִ ׁשֶ
ל  “ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵ ּוָבִכיִתי ְלַהּשׁ י  ְבּתִ ָיׁשַ
ֶאת  ה,  ּתָ ַלּכִ ֵנס  ְלִהּכָ ָיכֹול  לֹא  ֲאִני  עֹוָלם, 
אֹוֵהב,  לֹא  ֲאִני  ֵאּלּו  ְיָלִדים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַנִים  ׁשְ
יׁש  ַמְרּגִ ֲאִני  ה,  ְלִכּתָ ְך  ּכָ ֵנס  ְלִהּכָ ְמַפֵחד  ֲאִני 
ֲאִני הֹוֵלְך ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ּגֹוִיים, ֲאִני הֹוֵלְך  ׁשֶ
י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ְוָכְך  ַרע".  ַיַחס  ּבְ ֲאֵליֶהם  ְלִהְתַנֵהג 
ְנָאה  ַהּשִׂ ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ׁשֶ ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ
ָרגּוַע  י  ִנְכַנְסּתִ ְוָכְך  ֶאָחד,  ְליֹום  ִלי  ָיְרָדה 
ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  י  ָאַהְבּתִ ָבר  ּכְ ּוֶבֱאֶמת  ה  ְלִכּתָ

ָלִדים. ֵמַהּיְ

ְנָאה  ׂשִ ַעם  ּפַ עֹוד  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ְלָמֳחָרת, 
ַעם ַעל ַיד  י עֹוד ּפַ ַעל אֹוָתם ְיָלִדים, ָהַלְכּתִ
ם  ֵ ֵמַהּשׁ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ִכיִתי  ּבָ ַעם  ּפַ ְועֹוד  ִים,  ַהּמַ
ַעד  ּוֹבֶקר,  ֶקר  ּבֹ ָכל  ּבְ יִתי  ָעׂשִ ְוָכְך  ַרְך,  ִיְתּבָ

ה. ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ ֱאֶמת ֶאת ּכָ י ּבֶ ָאַהְבּתִ ׁשֶ

ַמן ּזְ ן ּבַ ְצִריִכים ָלֶלֶכת ִליׁשֹ

ַעם:  ּפַ עֹוד  יׁש  ִהְדּגִ יָבה  ׁשִ ַהּיְ ֹראׁש 
ָמחֹות,  ִלׂשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָלֶלֶכת  לֹו  ָאסּור  ד  ְמַלּמֵ

ַאֶחֶרת  ה  ֲחֻתּנָ ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ל  ּכָ לֹו  ֵיׁש  ְוִאם 
ָנה ֹזאת,  ְלׁשָ א ָמקֹום  ְמַמּלֵ ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ּדֹוד,  ל  ׁשֶ
א  ּבָ לֹא  הּוא  ָנה  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ַרד  ִמׂשְ ּבְ ְויֹוִדיַע 
ֲעבֹוָדה  לֹו  ׂש  ְלַחּפֵ ֵלְך  ּיֵ ְוׁשֶ ּתֹוָרה,  ְלַתְלמּוד 
ִחים...  ֵמַהּפַ ה  ּפָ ָהַאׁשְ ִאּסּוף  מֹו  ּכְ ַאֶחֶרת 
ים  ָהֲאָנׁשִ ִאם  ִלְקרֹות  ָיכֹול  ָבר  ּכְ ָמה  י  ּכִ
ָהְלכּו  ִחים  ֵמַהּפַ ה  ּפָ ָהַאׁשְ ֶאת  ָהֳאָסִפים 
ַמְקִסימּום  ְמֻאָחר?  ֶעֶרב  ּבָ ֶאְתמֹול  ן  ִליׁשֹ

ח... רּו עֹוד ּפַ ּבְ ֵהם ִיׁשְ

)ִסיָמן  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ת  ְמֹפֶרׁשֶ ֲהָלָכה  זֹו 
ִלְהיֹות  ב  ַחּיָ ִליָלִדים  ד  ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ יז(,  ְסִעיף  רמה, 

לֹא  הּוא  ִאם  י  ּכִ טֹוב,  ן  ִליׁשֹ ְצִריִכים  ַרֲעָנן, 
י(:  מח,  )ִיְרְמָיהּו  ְכָלל  ּבִ ֶזה  ֲהֵרי  ָראּוי  ּכָ ן  ָיׁשֵ
ְמָחה  ַהּשִׂ ִאם  ה”.  ְרִמּיָ ה’  ְמֶלאֶכת  ה  “עֹוׂשֶ
יד  ְלַהּגִ ֵנס  ְלִהּכָ ר  ֶאְפׁשָ ִעיר,  ּבָ ֶמת  ִמְתַקּיֶ
ָלִעיר,  ְמָחה ִמחּוץ  ַהּשִׂ ֲאָבל ִאם  ל טֹוב'  'ַמּזָ
ָצִריְך  ְמָחה, הּוא  ְלׂשִ ָלֶלֶכת  ד  ַלּמֵ ַלּמְ ָאסּור 

ַמן. ּזְ ן ּבַ ָלֶלֶכת ִליׁשֹ

>>> המשך מעמוד א'

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

ִאי ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ִעם ֵׂשָער ָארֹוך ְמֹאד

ְּכֵדי  ִלְׁשֹאל,  ְצִריִכים  ָסֵפק  ָּכל  ַעל 
ֶׁשִּיְהֶיה ָּברּור ַעל ָמה ְלָהִעיר ְוַעל ָמה ֹלא, 
מֹוִכיִחים  ָהיּו  ָלַמְדִּתי  ֶׁשֲאִני  ְּבמֹוְסדֹות 
ִמּסּוג  ִמְׁשָקַפִים  ֶׁשָּלַבׁש  ִמי  ֶאת  ּוְמַבְּיִׁשים 
ַאַחת, ֶאְצֵלנּו ֹלא עֹוִׂשים ִמֶּזה ֵעֶסק, ֲאָבל 
ַלֲעֹמד,  ֻמְכָרִחים  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְּדָבִרים  ֵיׁש 
ַּבת  ִאם  ְּבָאֵמִריָקה  ֶפְיֶּגא  ְּבֵבית  ְלֻדְגָמה: 
ֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו  ָאֹרְך  ֵׁשיָער  ִעם  הֹוֶלֶכת 
ָאסּוף, אֹוְמִרים ָלּה ְּבצּוָרה ָיָפה ֶׁשִּתְסַּתֵּפר, 

ְּבּטֹובֹות ּפֹוֲעִלים ַהֹּכל.

ֹאֶפן ַהִּדּבּור

ֲאָבל ָצִריְך ְלַהִּגיד ֶאת ֶזה ְּבֶדֶרְך ְמאֹוד 
ְמאֹוד ָיָפה, ַאֶּתם ְצִריִכים ִלְלֹמד ֶאת ַהֶּדֶרְך 
ֵאיְך ֶׁשְּמַדְּבִרים ְּב’ֵהיַכל ַהּקֹוֶדׁש', ִמן ַהְּסָתם 
ְּכָבר ְׁשַמְעֶּתם ַּבִּׁשעּוִרים ָמה ֶׁשֲאִני ְמַסֵּפר, 
למֹוֲהָרא”ׁש,  ֶׁשִּלי  ַהִהְתָקְרבּות  ִּבְתִחַּלת 
ַהִּׁשיעּור  ַאֲחֵרי  ִּבְרחֹוב  ַּפַעם  ָעַמְדִּתי 
א”ש ָמַסר, ְוָעְברּו ָׁשם ְׁשֵני ַּבחּוִרים  שמֹוַהרׇ
עֹוד  ֶׁשִּלי  ָהֹראׁש  ְּגדֹוָלה,  ְּבלֹוִרית  ִעם 
ָחַׁשב ְּכמֹו ֶׁשחֹוֵׁשב ִמי ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִהְתָקֵרב 
“ֵהם  ָחַׁשְבִּתי:  ֵמִׂשים  ִמְּבִלי  ְוָכְך  ַלַּצִּדיק, 
ֵמַהַּתְלִמיִדים  ֶאָחד  ָּכְך  ְּבתֹוְך  ִּפְרָחִחים!” 

ַנֲעָנה: “אֹוי, ַהֵּלב ֶׁשִּלי ִנְקַרע, ַהָּבחּור ַהֶּזה 
ְּכַבר  ַהַּבְיָתה  ְּכֶׁשָחַזְרִּתי  ִמְסֵּכן!”  ָּכְך  ָּכל 
ַהֵּלב  ֶזה  ‘ָמה  ַּבַּלְיָלה,  ְלֵהָרֵדם  ָיֹכְלִּתי  ֹלא 
ֶׁשּלֹו ִנְקַרע ִּבְׁשִבילֹו? הּוא ְיהּוִדי ִּבְכַלל?... 
ֶזה  ֶאת  ָלֶכם  ְלַהְסִּביר  ָקֶׁשה  ִּפְרָחח!’  הּוא 
ַעְכָׁשיו, ִּכי ַאֶּתם ְּכָבר ְמֹקָרִבים, ְוַאֶּתם ְּכָבר 
ֹלא זֹוְכִרים אּוַלי ֶאת ָמה ֶׁשחֹוְׁשִבים ִלְפֵני 

ֶׁשִּמְתָקְרִבים ֶאל ַרֵּבנּו.

ֲאִני זֹוֵכר ָמה ֲאִני ָחַׁשְבִּתי: ‘אֹותֹו ֶאָחד 
“ִׁשיְקֶצע!”  ִהיא  “ָרָׁשע!”  “ִּפְרַחח!”  ֲהֵרי 
ֶאל  ֶׁשִּמְתָקְרִבים  ַאֲחֵרי  ֲאָבל  “ְּפרּוָצה!”, 
ֲאִני  ְלַגְמֵרי:  ֲאֵחִרים  ְּדָבִרים  רֹוִאים  ַרֵּבנּו 
רֹוֶאה “ְיהּוִדי” ֲאִני רֹוֶאה “ְנָׁשָמה”  ֵיׁש ֶּדֶרְך 
ְלַיּפֹות,  ָהֵאּלּו  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ַּגם  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ַּבּמֹוָסד  ִלְלֹמד  ָּבא  ֶאָחד  ְּכֶׁשאֹותֹו  ִּבְפַרט 
ַלֲחֹנק  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהּקֹוֶדׁש’  ‘ֵהיַכל  ֶׁשָּלנּו 
אֹותֹו, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַּלֲחֹנק ֹלא עֹוֵזר, ְצִריִכים 
ְלַהִּגיד  ֵאיְך  ַהְּנכֹוָנה  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָלַדַעת 

ְּדָבִרים, ְּכֵדי ֶׁשֶּזה ִיְתַקֵּבל ְּבָאְזֵני ַהּׁשֹוֵמַע.

ֶזה ַרק ‘ַקְטנּות ַהַּדַעת’

ְיהּוִדי ָּבא ֵאַלי ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ְּבנֹו ַהָּנׂשּוי 
ְלַנֲעַלִים  ֶׁשֶהֱחִליף  ֶאְצִלי,  ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב 
ִהיא  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ָּבטּוַח  ְוהּוא  ְוכּו',  ְמֻׁשּנֹות 

ַהּגֹוֶרֶמת ִלְבנֹו ְלִהְתַּדְרֵּדר, ּוְצִריִכים ִלְפֹעל 
הּוא  “ִּבְנָך  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ִמָּיד!  ֶׁשִּיְתָּגְרׁשּו 
ַאְבֵרְך ָיָקר, ְוִאְׁשּתֹו ִהיא ִאָּׁשה ְיָקָרה, ַחֵּכה 
ְמֻדָּבר  ֹלא  ֲהֵרי  ָלֶהם",  ַיֲעבֹור  ְוֶזה  ְקָצת, 
ְּבַאְבֵרְך ֶׁשהּוא ֵלץ, אֹו ְמֻנָּול, ֶׁשְּמַדֵּבר ִנּבּול 
ְמַקְלֵקל  ַהֶּזה  ֶׁשַהּזּוג  אֹו  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֶּפה 
‘ַקְטנּות  ַרק  ֶזה  ַהֶּזה  ַּבִּמְקֶרה  ֲאֵחִרים, 
ֲאֵליֶהם  ְיַדְּברּו  ְוִאם  ָלֶהם,  ֶׁשֵּיׁש  ַהּמֹוִחין’ 

ָיֶפה, ִויַחּכּו ְקָצת, ְׁשֵניֶהם ִיְׁשַּתְּפרּו.

ְוָהַאָּבא אֹוֵמר ִלי: “ֹלא, ֶזה נֹוָרא ְוָאיֹום, 
ֲאִני  לֹו  ָאַמְרִּתי  ַהַּדת!”,  ֲהִריַסת  ַמָּמׁש  ֶזה 
רֹוֶאה  ֲאִני  ַהֹּזאת!  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ַמִּכיר  ֹלא 
אֹותֹו ָּבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, הּוא ַמִּניַח ְּתִפִּלין, 
ֶּבֱאֶמת  הּוא  ִאם  ִמְׁשָניֹות,  אֹוֵמר  הּוא 
הּוא  ָלָּמה  ֹעל’  ‘ּפֹוֵרק  אֹו  ַהָּדת’  ‘ְמָהֵרס 
ֹלא  ֹעל'  ּו’ּפֹוֵרק  ‘ְמָהֵרס’  ִמְׁשָניֹות?!  אֹוֵמר 
ּכֹוֶתֶבת  ִאְׁשּתֹו  ִאם  ַהִּמְׁשָניֹות!  ֶאת  ָצִריְך 
ִלי ֶׁשִהיא 'ְמַסֶּיֶמת ְּתִהִּלים' ָמה ְּכָבר ָיכֹול 
ִלְהיֹות ִאָּתּה? ִׁשּיְקָצע ֹלא אֹוֶמֶרת ְּתִהִּלים! 
ְמַסֶּיֶמת  ִהיא  ִאם  ְּבַיַחד,  הֹוֵלְך  ֹלא  ֶזה 
ַמִּגיַע  ֶזה  ְיהּוִדית!  ְנָׁשָמה  ָלּה  ֵיׁש  ְּתִהִּלים 
ִאם  ֶׁשַרק  חֹוְׁשִבים  ֵהם  ַהַּדַעת'  ִמ’ַקְטנּות 
ֵהם ִיְתַלְּבׁשּו ָּכְך ְוָכְך ֵהם ִיְהיּו ְׂשֵמִחים, ָאז 
ְנַחֶּכה ְקָצת, ְוִנְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ְּבַמָּבט טֹוב, 

ְוַהּכֹל ִיְתַהֵּפְך ְלטֹוב".

ב



המשך בעמוד אחרון <<<

ַעל 	  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַרק  יק  ַמְסּפִ ַהִאם 
ְיָלִדים טֹוִבים?

חֹוֵלם?	  ִרים ִעם ֶיֶלד ׁשֶ ּדְ ֵאיְך ִמְסּתַ

ָמ+דֹור ִחּנּוְך א בּוַע +ַַהּבָ ׁשָ
ֶרְסֶלב קֹול ּבְ ּבְ ִבים ְכּתָ ָמדֹור ַהּמִ ּבְ

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

בקול ברסלב 
הקישו 1-2-4-2-1
- שמעו ותחי נפשכם -

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

ִליָט”א, יָבה ׁשְ ׁשִ ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהּיְ

ע,  ַאְרּבַ ן  ּבֶ ֶיֶלד  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ְצִריִכים  ֵאיְך 
ר, ּוַמְמִציא ִסּפּוִרים? ּקֵ ַמן ְמׁשַ ל ַהּזְ ּכָ ׁשֶ

ַח ר ּכֹ ִייׁשַ

ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - יֹום ב’ ַּפְרַׁשת ַצו, ה’ 

ִניָסן, ְׁשַנת תש”פ ִלְפָרט ָקָטן
ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר,
ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ְלַהִּגיד  ְמַפֲחִדים  ְיָלִדים  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה 
אֹוָתם  ֶׁשַּיֲעִניׁשּו  ְמַפֲחִדים  ֵהם  ָהֱאֶמת,  ֶאת 
ֶׁשֹּלא  ִסּפּוִרים  ַמְמִציִאים  ֵהם  ְוָלֵכן  ְוכּו', 
ַלֶּיֶלד:  ְלַהִּגיד  ִהיא  ָלֶזה  ָהֵעָצה  ְנכֹוִנים; 
"ִאם ַּתִּגיד ֶאת ָהֱאֶמת ַאָּתה ֹלא ְּתַקֵּבל עֶֹנׁש, 
ִאם ְּתַׁשֵּקר ִנְצָטֵרְך ָלֵתת ְלָך עֶֹנׁש", ְוָאז הּוא 

ַיִּגיד ֶאת ָהֱאֶמת.
ְיָלִדים  ֵאֶצל  ִלְפָעִמים מֹוְצִאים  ְלֻדְגָמא, 
ֵחֶפץ ָיָקר אֹו ֶּכֶסף ְוׁשֹוֲאִלים אֹוָתם ֵמֵאיפֹה 
ְלַהְמִציא  ַמְתִחיִלים  ְוֵהם  ֶזה,  ֶאת  ָלֶהם  ֵיׁש 
"ִאם  ַלֶּיֶלד:  ְלַהִּגיד  ְצִריִכים  ְוכּו';  ִסּפּור 
ּתֹאַמר ֶאת ָהֱאֶמת ֹלא ַנֲעֶׂשה ְּכלּום, ֲאָבל ִאם 
ְצִריִכים  אֹוְתָך";  ְלַהֲעִניׁש  ִנְצָטֵרְך  ְּתַׁשֵּקר 
ׁשֹוֲאִלים:  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ְלַהִּגיד  ַלֶּיֶלד  ַלֲעזֹר 
"ִמִּמי ָּגַנְבָּת ֶאת ֶזה? ִמִּמי ָלַקְחָּת ֶאת ֶזה?" 
ֵמֵאיפֹה  מֹוֶדה  ַהֶּיֶלד  ִמְתַּגָּלה,  ֶׁשָהֱאֶמת  ַעד 
אֹותֹו  ְמַלְּמִדים  ְוָאז  ֶזה,  ֶאת  ָלַקח  הּוא 
ִלְגנֹב,  ֶׁשָאסּור  ֵאָליו  ּוְמַדְּבִרים  ְלַהֲחִזיר 
ֶׁשל  ָהִעְנָין  ֻחְמַרת  ַעל  ִסּפּוִרים  לֹו  ְמַסְּפִרים 

ְּגֵנָבה.
ָהִעָּקר ִּתְזּכֹר ֶׁשִחּנּוְך הּוא ֲעבֹוָדה ֲאֻרָּכה, 
ֶּדֶרְך  הּוא  ִחּנּוְך  ֶאָחד;  ְּבֶרַגע  הֹוֵלְך  ֹלא  ֶזה 
ֲחָכֵמינּו  ְקָצָרה.  ֶּדֶרְך  זּו  ַּבּסֹוף  ֲאָבל  ֲאֻרָּכה 
ַרִּבי  נג:(  )ֵעירּוִבין  ְמַסְּפִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ִנְּצַחִני  ֹלא  ִמָּיַמי  ָאַמר:  ַחַנְנָיה  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע 
ָאָדם ְּכמֹו ַהֶּיֶלד ֶׁשָעָנה ִלי ְּכֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו 
ַהֶּיֶלד  ָלִעיר,  ְלִהָּכֵנס  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ִלי  ֶׁשַּיְרֶאה 
ְקָצָרה- ֶּדֶרְך  ְּדָרִכים,  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּיׁש  ִלי  ָאַמר 

ֲאֻרָּכה ְוֶדֶרְך ֲאֻרָּכה-ְקָצָרה; ֹלא ֵהַבְנִּתי ְלַמה 
ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּיׁש  ִלי,  ִהְסִּביר  ְוַהֶּיֶלד  ִמְתַּכֵּון,  הּוא 
ֶּדֶרְך  ַּבַהְתָחָלה  ִנְרֵאית  ַאַחת  ֶּדֶרְך  ְּדָרִכים, 

ַוֲאֻרָּכה,  ָקָׁשה  ֶּדֶרְך  זֹו  ָּכְך  ַאַחר  ֲאָבל  ַקָּלה 
ֶּדֶרְך  ַּגם  ְוֵיׁש  ָלִעיר,  ְלַהִּגיַע  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ָקָׁשה ֲאָבל ַּבּסֹוף ִהיא ַקָּלה; ֶזהּו ִחּנּוְך, ִמי 
ֲעַדִין  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  ַּבַהְתָחָלה,  ָקֶׁשה  ֶׁשעֹוֵבד 
ֶׁשֶּזה  ֲאִפּלּו  ָּבֶהם,  ַמְׁשִקיַע  הּוא  ְצִעיִרים 
עֹוֵבד  הּוא  זֹאת  ְּבָכל   - ַקל  ֹלא  ֶזה  ָקֶׁשה, 
ִּתְהֶיה לֹו ֲעבֹוָדה ַקָּלה,  ַהְּיָלִדים, ַּבּסֹוף  ִעם 
הּוא ִיְרֶאה ֵמֶהם ַנַחת, ֲאָבל ִאם לֹוְקִחים ֶאת 
ֶאת  ְמַחְּנִכים  ֹלא  ַּבַהְתָחָלה,  ַהַּקָּלה  ַהֶּדֶרְך 
ֶׁשֵהם  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ַמְרִׁשים  ַהְּיָלִדים,  

רֹוִצים, ַּבּסֹוף ִיְהֶיה ְמאֹד ָקֶׁשה.
ְוַעל ֻּכָּלם ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ַעל ְיָלִדים טֹוִבים; מֹוֲהָרא”ׁש ְמַסֵּפר 
ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַחִּיים  ְלָחֵפץ  ְיהּוִדי  ִהִּגיַע  ֶׁשַּפַעם 
טֹוִבים,  ִליָלִדים  ְּבָרָכה  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ָעֵלינּו 
ָלַקח ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֵסֶפר ְּתִהיִלים ֶׁשָהָיה ָנפּוַח 
ְּבאֹוְמרֹו:  ַלְּיהּוִדי,  אֹותֹו  ְוֶהְרָאה  ֵמְרִטיבּות 
"ֶזה ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֶׁשל ִאִּמי ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, 
ָלּה  ֶׁשִּיְהיּו  יֹום  ְּבָכל  ּבֹוָכה  ָהְיָתה  ִהיא  ּבֹו 
ְיָלִדים טֹוִבים; ָּכְך זֹוִכים ִליָלִדים טֹוִבים".

ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּתְרֶאה ַהְרֵּבה ַנַחת 
ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשְּלָך.

...
)קּוְנְטֵרס ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַחג ַהֶּפַסח, תש”פ(

ּנֹוְפִלים  ׁשֶ ֵאיְך ַמְרִגיִעים ֶאת ַהְיָלִדים ּכְ
ָעֵלינּו ִטיִלים?

ֵאָלה: ׁשְ

ִליֶט”א,  יָבה ׁשְ ׁשִ ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהּיְ

תּוִקים  יעּוִרים ַהּמְ ל ַהׁשִ דֹול ַעל ּכָ ַח ּגָ ר ּכֹ ִייׁשַ
ַח  ּכֹ ה  ַהְרּבֵ ָלֶכם  ן  ִיּתֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִפים,  ְוַהּיָ

ֶדׁש. ֲעבֹוַדת ַהּקֹ יְך ּבַ ְלַהְמׁשִ

ָעִמים  ה ּפְ ָרֵאל, ְוַהְרּבֵ ְדרֹום ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבִ ֲאִני ּגָ
ָלרּוץ  ֶוְצִריִכים  ַרֶקטֹות,  ָעֵלינּו  יֹוִרים  ָהַעַרִבים 
ה ְוֵהם  ְרָחב מּוָגן. ַהְיָלִדים ְמֹאד ִנְבָהִלים ִמּזֶ ֶלּמֱ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֵאלֹות ָלּמָ אֹול ׁשְ ַמְתִחיִלים ִלׁשְ
ִקים  ְמַחּזְ ֵאיְך  ְוַכּדֹוֶמה.  ֶזה,  ֶאת  ָלנּו  ה  עֹוׂשֶ הּוא 
ַמְכִניִסים  ֵאיְך  אֹוָתם?  ַמְרִגיִעים  ֵאיְך  אֹוָתם? 

ַרְך? ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָלֶהם ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ּבְ

ַח. ר ּכֹ ִייׁשַ

ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך – יֹום ב’, ָּפָרַׁשת ּבֹא, 

רֹאׁש חֶֹדׁש ְׁשָבט, ְׁשַנת תש”פ ִלְפָרט ָקָטן
ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.
ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ְמֻאָחר  ְּכָבר  ִטיִלים  יֹוִרים  ְּכֶׁשָהַעְרִבים 
ְוכּו';  ַהְיָלִדים  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ִּבְׁשִביל  ִמַּדי 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְלַהְכִניס  ַהְּנכֹוָנה  ַהֶּדֶרְך 
ְּבַעְצֵמנּו ּוַבַּבִית, ִהיא ַעל ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ֱאמּוָנה 
ַהִּטיִלים  ֶאת  ֶׁשּיֹוִרים  ִלְפֵני  עֹוד  ַהְּזַמן.  ָּכל 
ְוכּו', ְּכֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר ְוַהּכֹל ִּבְׁשִליָטה – ָאז ֵיׁש 
ְלַהְכִניס ֶאת ָהֱאמּוָנה, ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשעֹוְבִרים 
ַקל  יֹוֵתר  ִיְׁשְמֵרנּו  יֹוֵתר ַהֵּׁשם  ָקִׁשים  ְזַמִּנים 

ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה.
ֶׁשְּכָבר  ַעד  ֱאמּוָנה  ַעל  ְלַדֵּבר  ְצִריִכים 
זֹוִכים ְלַהֲאִמין ֶּבֱאֶמת; ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 
)ִליקּוֵטי מֹוַהַר”ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מד(: "ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה 

פט,  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהָאָדם"  ֶׁשל  ַּבֶּפה 
ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ְּבִפי",  ֱאמּוָנְתָך  "אֹוִדיַע  ב(: 

ִיְתָּבַרְך;  ַהֵּׁשם  ִׁשְבֵחי  ֲאַסֵּפר  ִּפי  ִעם  אֹוֵמר, 
ְוֶזה  ֱאמּוָנה  ְלַבד  ֶזה  ֵמֱאמּוָנה  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים 
ְלַדֵּבר  ָּתִמיד  ָצִריְך  ְלָאָדם,  ֱאמּוָנה  ֵמִביא 
ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ָמַתי ֶׁשַרק ֶאְפָׁשר - ְלַהְזִּכיר 
ֶאת ְׁשמֹו; ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים אֹוְתָך: "ַאָּתה ַמִּגיַע 
ַתֲעֶנה:  ֶאָּלא  "ֵּכן",  ַתֲעֶנה:  ַאל  ָהֶעֶרב?" 
אֹוְתָך:  ׁשֹוֲאִלים  ִיְתָּבַרְך",  ַהֵּׁשם  "ְּבֶעְזַרת 
ֶאָּלא:  "טֹוב"  ַתֲעֶנה:  ַאל  ְׁשלֹוְמָך?"  "ַמה 
ַלּמַֹח,  ִנְכַנס  ֶזה  ְלַאט  ּוְלַאט  ַהֵּׁשם",  "ָּברּוְך 
ָּכל  ְוָכָכה  ְוַהְיָלִדים,  ָהִאָּׁשה  ֵאֶצל  ֶאְצֵלנּו, 

ַהְּפָחִדים ֶנֱעָלִמים.
ְּתַדֵּבר ִעם ַהְיָלִדים ֶׁשְּלָך ְּבעֹוָדם ְקַטִּנים 
ְיַפֲחדּו  ֹלא  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֱאמּוָנה,  ִּדּבּוֵרי 
ֶׁשֵהם  ְתַחֶּכה  ַאל  ָּבעֹוָלם.  ָּדָבר  ִמּׁשּום 
ְקַטִּנים  ֶׁשְּיָלִדים  חֹוְׁשִבים  ֲאָנִׁשים  ִיְתַּבְּגרּו; 
ֹלא ְמִביִנים, חֹוְׁשִבים ֶׁשָּכל ַהִחּנּוְך ַמְתִחיל 
ֵאֶצל ְיָלִדים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר, ֹלא ַמְתִאים ָלֶהם 
ְלַדֵּבר ִעם ַהְיָלִדים ִּדּבּוֵרי ֱאמּוָנה ְוכּו'; ֲאָבל 
ֶּבֱאֶמת ֶזה ֹלא ָנכֹון, ְּכמֹו ֶּׁשָּידּוַע ַהִּסּפּור ִעם 
ִׂשיָחה  ֶיֶלד  ִעם  ַּפַעם  ִּדֵּבר  ֶׁשהּוא  ָנָתן  ַרִּבי 
הּוא  ָלָּמה  אֹותֹו  ְוָׁשֲאלּו  ְמאֹד,  ֲארּוָכה 
ָעָנה  ֶיֶלד, ְוהּוא  ַהְרֵּבה ִעם  ָּכְך  ָּכל  ְמׂשֹוֵחַח 
ִהֵּנה  ֶיֶלד,  ֲאִני  "ִהֵּנה  ּוֶּבִניגּון:  ְּבִהְתַלֲהבּות 

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

המשך
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ֲאִני ָּבחּור, ִהֵּנה ֲאִני ַאְבֵרְך ְוִהֵּנה מֹוִליִכים 
אֹוִתי ַלֶּקֶבר"; ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים: "ַמה ַאָּתה 
ַרק  ֲאַנְחנּו  ִהֵּנה  ֶיֶלד,  ֶׁשהּוא  ִלי  אֹוֵמר 
ְזֵקִנים",  ְיהּוִדים  ְּכָבר  ַוֲאַנְחנּו  ִמְסּתֹוְבִבים 
אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹו 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  “ַמְטֵּבַע  צז:(:  ַקָּמא  )ָּבָבא 

ּוְבתּוָלה  ּוָבחּור  ֶאָחד,  ִמַּצד  ּוְזֵקָנּה  ָזֵקן   –
ֶׁשַאְבָרָהם  אֹוֵמר  מֹוֲהָרא”ׁש  ְׁשֵני”;  ִמַּצד 
ֲאִני  ‘ִהֵּנה  ַהַּמְחָׁשָבה:  ִעם  ַחי  ָהָיה  ָאִבינּו 
ַּבחּוָרה  ֲאִני  ִהֵּנה  ָזֵקן,  ֲאִני  ְוִהֵּנה  ָּבחּור 

ְוִהֵּנה ֲאִני ְזֵקָנה’.
ַּבְּיָלִדים  ַמֶּׁשהּו  ְלַהְכִניס  ְּכֶׁשרֹוִצים 
ְצִריִכים ְלַדֵּבר ִאָּתם ְּכֶׁשֵהם ֲעַדִין ְצִעיִרים, 
ָאז ֵהם ֲעַדִין ְטהֹוִרים ּוְנִקִּיים, ָאז ָהֱאמּוָנה 
ָקִׁשים  ִּבְזַמִּנים  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּבתֹוָכם,  ֶנְחֶרֶטת 
ֵאיָנם  ְוֵהם  ִנְתַגֵלית  ֶׁשָּלֶהם  ָהֱאמּוָנה 

ְמַפֲחִדים ִמָּדָבר.
יז,  )ִיְרְמָיהּו  אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְוָהָיה  ַּבה’  ּבֵֹטַח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  “ָּברּוְך  ז-ח(: 

ה’ ִמְבַטחֹו”, ַהּבֹוֵטַח ַּבַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַעל  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  “ְוָהָיה  ַיַעְזֶבּנּו,  ֹלא  הּוא 
ִיְרֶאה  ֹלא  ָׁשָרָׁשיו,  ְיַׁשַּלח  יּוַבל  ְוַעל  ָמִים, 
ִּכי בֹא חֹם, ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, ִּבְׁשַנת ַּבּצֶֹרת 
ְּכמֹו  ֶּפִרי",  ֵמֲעׂשֹות  ָיִמיׁש  ְוֹלא  ִיְדָאג,  ֹלא 
ֹלא  ַּבַהֵּׁשם,  ּובֹוֵטַח  ֱאמּוָנה  ִעם  ַהַחי  ֵּכן 

ְיַפֵחד ִמּׁשּום ָּדָבר. 
ִּדּבּוֵרי  ָּבָניו  ִעם  ֶׁשְּמַדֵּבר  ִמי  ַאְׁשֵרי 
ֱאמּוָנה ְּפׁשּוִטים, הּוא ִּיְזֶּכה ִלְראֹות ּדֹורֹות 

ְיָׁשִרים ּוְמבָֹרִכים.
ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

...
)קונטרס עצתו אמונה פרשת בא, תש"פ(

ָלִדים ּיְ ְלַהְכִניס ֲחִמימּות ּבַ
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ד' ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו, 
ל"א ׁשֹוָבִבי"ם, י"ז ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג 
ְּבִקְרַית  ְמַלֵּמד  ָיִאיר,  ֵנרֹו   ... ִלְכבֹוד 

ְּבֶרְסֶלב
ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ְּבקֹול  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ַּבְּיָלִדים  ַּתְכִניס 
ִעם  ְיׂשֹוֲחחּו  ֶׁשֵהם ֹלא  ַּבְּתִפָּלה,  ְוִיְתַנְדְנדּו 

ֲחֵבִרים ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.

ַּבְּיָלִדים,  ֲחִמימּות  ֶׁשַּתְכִניס  רֹוֶצה  ֲאִני 
ָקִרים  ֹלא  ַלִּמְצוֹות,  ַחִּמים  ִיְהיּו  ֶׁשֵהם 
ֶׁשֵהם  ִּבְקִרירּות.  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְוַיֲעׂשּו 
ָרָצה.  ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכִפי  ְּבִהְתַלֲהבּות,  ִיְתַּפְּללּו 
ְּכֶׁשַרֵּבנּו ִהִּגיַע ָלגּור ִּבְבֶרְסֶלב, הּוא ָאַמר: 
ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ַּבֲחָזָרה  ְלַחֵּדׁש  רֹוֶצה  "ֲאִני 
ִמְתַּפְּלִלים,  ָהיּו  ַהּקֹוְדִמים  ֶׁשַהֲחִסיִדים 

ְּבֵאׁש ֶלָהָבה".
ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

...
)קונטרס עצתו אמונה 092, פרשת תרומה תשפ"ג(

ל ַההֹוִרים ְיָלִדים ֵהם לֹא ֲחֵבִרים ׁשֶ
ֵאָלה: ׁשְ

ִליָט"א,   יָבה ׁשְ ׁשִ ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהּיְ

עּוִרים  ִ ל ַהּשׁ דֹול ַעל ּכָ ַח ּגָ ר ּכֹ ל ִייׁשַ ֹקֶדם ּכֹ
ָכל  רּוִרים. ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת ֶזה ּבְ ְפָלִאים ְוַהּבְ ַהּנִ
ַלּיֹום  ק  ְוֵחׁשֶ י  ֲאִמּתִ ִחּזּוק  ִלי  נֹוֵתן  ְוֶזה  ַלְיָלה, 
יְך  ְלַהְמׁשִ ַח  ּכֹ ָלֶכם  ן  ִיּתֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ א.  ַהּבָ

ֶדׁש. ֲעבֹוַדת ַהּקֹ ּבַ

ל  ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ ָהַר"ן ִסיָמן נ"ט(  יחֹות  )ׂשִ ַז"ל אֹוֵמר  נּו  ַרּבֵ
ם יֹוֵתר ִמיַדי, ָרִציִתי  ֲחקּו ִאּתָ ּלֹא ְיׂשַ ִליָלִדים ׁשֶ

ֶזה, ְוֵאיְך ֶזה עֹוֵבד. רּוׁש ּבְ ְלָהִבין ַמה ַהּפֵ

ְּתׁשּוָבה:
ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
ִלְפָרט  תשע"ט  ְׁשַנת  ִּכְסֵלו,  י"ט  ַוֵּיֶׁשב, 

ָקָטן
ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.
ֶזה ֶׁשַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּׂשיָחה 
"ְמֻסָּגל  נט(:  ִסיָמן  ָהָר"ן,  )ִׂשיחֹות  אֹוֵמר  ֶׁשַרֵּבנּו 
ִלְבִלי  ֵמֶהם  ָרחֹוק  ִלְהיֹות  ַלָּבִנים  יֹוֵתר 
ְּבָכל  ָּבֶהם  ְלַׁשֲעֵׁשַע  ָּבֶהם,  ָּדבּוק  ִלְהיֹות 
ְּכָלל",  ֲעֵליֶהם  ְלִהְסַּתֵּכל  ִלְבִלי  ַרק  ַּפַעם, 

ַאֶּתם רֹוִצים ְלָהִבין ֶאת ֶזה.
ְּדעּו ָלֶכם ֶׁשְּיָלִדים ְמַנְּצִלים ֶאת ַהֻחְלָׁשה 
ֶאת  אֹוֲהִבים  ְוהֹוִרים  ֱהיֹות  ַההֹוִרים;  ל  ֶשׁ
ָלֵכן  ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם ּוְמַׂשֲחִקים ִאָּתם ְוכּו' 
ַהְּיָלִדים ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַההֹוִרים ֵהם ַהֲחֵבִרים 
ְוִיְקְּפצּו ַעל  ִיְרְקדּו  ֶׁשָּלֶהם, ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשֵהם 

ְּבקֹוָלם.  ִיְׁשְמעּו  ְוֹלא  ַההֹוִרים  ל  ֶשׁ ָהרֹאׁש 
אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכִפי 
ֻקָּפה  ִמּתֹוְך  נֹוֵהם  ַאְרֵיה  "ֵאין  לב.(:  )ְּבָרכֹות 

ֶׁשל ֶּתֶבן ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֻקָּפה ֶׁשל ָּבָׂשר"; ֶאת 
ֶׁשּיֹוֵתר  "ַּכָּמה  ֵהיֵטב:  ִזְכרּו  ַהֶּזה  ַהְּכָלל 
ַאַחר  יֹוֵתר  ּבֹוֵעט  הּוא  ָּכְך  ַלֵּׁשִני,  נֹוְתִנים 
ָּכְך", ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר נֹוְתִנים ַלְּיָלִדים ָּכְך ֵהם 
יֹוֵתר ּבֹוֲעִטים ַאַחר ָּכְך ַּבהֹוִרים; ָלֵכן ַרֵּבנּו 
ַהְּיָלִדים  ִעם  ִמַּדי  יֹוֵתר  ְיַׂשֲחקּו  ָאַמר ֶׁשֹּלא 

ִּכי ֶזה ִיְגרֹם ֶׁשֵהם ֹלא ִיְגְּדלּו ְוכּו'.
ִמי  ִּכי  ְלַקֵּים,  ְמאֹד  ֶׁשָּקֶׁשה  ִׂשיָחה  זֹו 
עֹוד אֹוֵהב ֶאת ַהְּיָלִדים ְּכמֹו הֹוֵריֶהם, ְוָלֵכן 
ְמַׂשֲחִקים ִאָּתם ְוכּו' ְוכּו' ְוַהְּיָלִדים ְמַנְּצִלים 
ַהְּזַמן  ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ְלֻדְגָמא,  ָּכְך.  ַאַחר  ֶזה  ֶאת 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ִליׁשֹן  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְלַהְׁשִּכיב 
ְוכּו'  ְמַצְּיִתים  ֹלא  ֵהם  ִּכי  אֹוָתם  ְלַהְׁשִּכיב 

ְוַאַחר ָּכְך ִאי ֶאְפָׁשר ָלקּום ַּבְּזַמן.
ֹלא  "ֶיֶלד  ֵמַרֵּבנּו:  ֵיׁש  ִׂשיָחה  עֹוד 
ְמַנְּׁשִקים אֹותֹו ְוֹלא ַמִּכים אֹותֹו"; ַמְסִּביר 
ְמַנְּׁשִקים  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ְּבַיַחד,  הֹוֵלְך  ֶׁשֶּזה 
ְּכמֹו  ַהְּיָלִדים  ִעם  ְמַׂשֲחִקים  ְּכלֹוַמר   -
יֹוֵתר,  ֻמְפָרִעים  ִנְהִיים  ֵהם  ָּכְך  ֲחֵבִרים, 
ַעד  ֲאֵליֶהם,  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ְמַצְּיִתים  ֹלא  ֵהם 
ָהיּו  ֹלא  ִאם  אֹוָתם;  ְלַהּכֹות  ֶׁשַּמְתִחיִלים 
ְצִריִכים  ָהיּו  ֹלא  ְנִׁשיקֹות  ִעם  ַמְתִחיִלים 

ְלַהּכֹות.
ִאם הֹוִרים רֹוִצים ְלַהְצִליַח ִעם ַהְּיָלִדים 
ֶׁשָּלֶהם ֵהם ְצִריִכים ְלַהְראֹות ַלְּיָלִדים ֶׁשֵהם 
ְצִריִכים  ְיָלִדים  ֶׁשָּלֶהם;  ַהֲחֵבִרים  ֹלא 
ֶׁשָּלֶהם.  ַהֲחֵבִרים  ֹלא  ֵהם  ֶׁשהֹוִרים  ָלַדַעת 
ל ַאָּבא ִהיא ִמָּלה; "ֵּכן" ֶזה "ֵּכן",  ִמָּלה ֶשׁ

ו"ֹלא" ֶזה "ֹלא".
ַּכּמּוָבן ֶׁשְּצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ַעל ְיָלִדים טֹוִבים, ְוהֹוִרים ְצִריִכים 
ְיָלִדים  ַהְּיָלִדים;  ֲעבּור  ְּדָמעֹות  ִלְׁשּפְֹך 
ַמְׁשִקים  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ְלִאיָלנֹות,  ִנְמָׁשִלים 

אֹוָתם ִּבְתִפּלֹות ָּכְך ֵהם ְּגֵדִלים ָיֶפה יֹוֵתר.
ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

...
)קונטרס עצתו אמונה פרשת מקץ, תשע"ט(
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