
 
 

ל ִנים ֶשֶנֱאַמר כָּ ּלּו ַהבָּ נּו אֵּ לֵּ ֶאת ֲעמָּ ה, וְּ דָּ ַהגָּ א בְּ ַחּיּון ִאיתָּ ו' תְּ ן גֵּ ל ַהבֵּ סּוק כָּ ַחּיּון.  ו. ַעל ַהפָּ ן גו' תְּ  ַהבֵּ

ַהִּלּמּוִדים ַאר  ִבשְּ ֶשֶנֱאַמר"  ה  מָּ ַה"כְּ ֶדֶרְך  )ַעל  ִנים"  "בָּ ַעל  ַקאי  נּו"  ַמלְּ ֶש"עָּ ּה  ינָּ אֵּ "ֶשֶנֱאַמר"  ה  יָּ אָּ רְּ (,  הָּ

לְּ  ַע  נֹוגֵּ בְּ ה  רָּ צָּ ה  תָּ יְּ ֶשהָּ ל,  לָּ ִבכְּ ִהיא  ה  יָּ אָּ רְּ הָּ סּוק.  ַהפָּ ה מֵּ יָּ אָּ רְּ ין שּום  אֵּ ֶזה  ַעל  י  ְך ֶשֲהרֵּ כָּ ַעל  ל  ֲאבָּ ִנים.  בָּ

ל"  מָּ ם "עָּ ִנים הֵּ ל. –ֶשבָּ לָּ ה כְּ יָּ אָּ ִביא רְּ ינֹו מֵּ  אֵּ

יֹות   אָּ ִביא ַעל ֶזה שּום רְּ ינֹו מֵּ ן ֶשאֵּ יוָּ כֵּ ֶזה    –וְּ ין ֹצֶרְך לְּ שּוט, אֵּ ר פָּ בָּ ן ֶשֶזהּו דָּ יוָּ כֵּ שּוט, וְּ ר פָּ בָּ ע ֶשֶזהּו דָּ מָּ ַמשְּ

סּוק.  ִלּמּוד ִמפָּ  בְּ

ר ֶזה  בָּ נּו: ז. דָּ דֵּ ַלּמְּ  מְּ

י   עֵּ בָּ ִכדְּ יּו  ִיהְּ ִרי(,  ַהִספְּ ַשת  רָּ ִכדְּ ִנים,  ִאים בָּ רָּ )ַהִנקְּ ִמיִדים  ַהַתלְּ ן  כֵּ וְּ ִנים,  ֶשַהבָּ י  דֵּ ל,    –ִבכְּ מָּ יֹות עָּ ח ִלהְּ רָּ ֻמכְּ

ַע ַעל ֶזה. ַיגֵּ ִהתְּ ִחים לְּ רָּ  ֻמכְּ

ה ַע  עָּ פָּ ש לֹו ַהשְּ ִעים, ִמי ֶשּיֵּ מָּ ֻמשְּ ִנים מְּ ש לֹו בָּ י ִמי ֶשּיֵּ ה ַאַחת ֲהרֵּ ֶהם ִמּלָּ ר לָּ יו ַעד ֶשַכֲאֶשר אֹומֵּ ִמידָּ ל ַתלְּ

ם   ֲעבּורָּ ר  בָּ כְּ ִפיק  ַמסְּ ֶזה    –ֶזה  ֹאֶפן  בְּ ַגם  תֹו.  ַבֲעבֹודָּ ה  חֹובָּ י  דֵּ יְּ א  צָּ יָּ ֶזה  ֶשבְּ ַלֲחֹשב  לֹו  ַח    –ַאל  רֵּ ֶהכְּ בְּ

ם.  ַע ַעל ִחנּוכָּ ַיגֵּ ִהתְּ  לְּ

נּו"  לֵּ ֶזה, ֶשַהתֹו  –"ֲעמָּ ל כָּ מָּ ט געהארעוועט"(.עָּ סְּ אס ַהיְּ ל )"דָּ מָּ עָּ יו ֶשֶנֱחַשב לְּ לָּ ה אֹוֶמֶרת עָּ  רָּ

נּו לֵּ ַה"ֲעמָּ ם  נָּ ֶשֶּישְּ ה  עָּ שָּ ִנים",  -ּובְּ ִליֻכהּו.  בָּ ַתשְּ ה  ֹארָּ ַהיְּ ַהִּיּלֹוד  ן  ַהבֵּ ל  כָּ ה,  רָּ זֵּ ַהגְּ מֵּ ל  ַפעֵּ ִהתְּ לְּ ה  מָּ ין  אֵּ ֲאַזי 

ם   הֵּ ֲאֶשר  ֹזאת,  עֹוד  וְּ ה,  רָּ זֵּ ַהגְּ מֵּ ִרים  טָּ ה    –ִנפְּ רָּ זֵּ ַהגְּ ַעת  ִבשְּ כּו  ַחנְּ ִנתְּ וְּ דּו  ֶשנֹולְּ ּלּו  אֵּ ִדים  לָּ ִהִכירּוהּו   –יְּ

ִראשֹוִנים יּו הָּ ם הָּ ה. הֵּ ִחּלָּ י ַאֲהֹרן,   תְּ נֵּ ַאֲהֹרן, ֹלא בְּ וְּ רּוְך הּוא ַעל ַהַּים סּוף. ֹלא ֹמֶשה  דֹוש בָּ ֶשִהִכירּו ַהקָּ

ִסירּות   ִבמְּ כּו  ַחנְּ ֶשִנתְּ ּלּו  אֵּ ל  אֵּ רָּ ִישְּ י  דֵּ ַילְּ א  ֶאּלָּ בּוד,  ֲהִשעְּ ֶשִּמֹקֶדם  ַהדֹור  ל  כָּ ֹלא  וְּ ִנים  קֵּ ַהזְּ ם  ֹלא  הֵּ ֶנֶפש, 

א ִהִכירּוהּו  קָּ ַבע ֶזה א ַדוְּ ֶאצְּ אּו בְּ כֹול ֶהרְּ יָּ ֹאֶפן ֶשל ֶזה, ֶשִכבְּ ה, ּובְּ ִחּלָּ הּו.-תְּ וֵּ ַאנְּ  ִלי וְּ

ַע   נֹוגֵּ הֹוִרים בְּ ּה ַרק לְּ ינָּ ה זֹו אֵּ אָּ ל  ח. הֹורָּ כָּ ה לְּ אָּ א זֹוִהי הֹורָּ יֶהם, ֶאּלָּ ִמידֵּ ַתלְּ ַע לְּ נֹוגֵּ ִכים בְּ ַחנְּ ִלמְּ יֶהם וְּ דֵּ ַילְּ לְּ

בּו" הּוא ִמ  רּו ּורְּ ה, ּו"פְּ ה ִמן ַהתֹורָּ וָּ ַח תֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך" הּוא ִמצְּ י "הֹוכֵּ ל, ֶשֲהרֵּ אֵּ רָּ ד ִמִּישְּ ֶאחָּ ד וְּ ה ֶאחָּ וָּ צְּ

ֶזה  ף לְּ נֹוסָּ ה, וְּ ִנּיֹות. ַהִּמצְּ  –ִמן ַהתֹורָּ רּוחָּ א ַגם בָּ ִמּיֹות, ֶאּלָּ ַגשְּ רּושֹו ַרק בְּ ין פֵּ בּו" אֵּ רּו ּורְּ ה, ּו"פְּ ִראשֹונָּ ה הָּ  וָּ
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When it comes to education, there is no such thing as a child which you do not need to 

work hard on. Education is the job of every Jew. 

 

 

 

 

 בס"ד



ֶזה   ן  יָּ ִענְּ בּו"    –בְּ ּורְּ רּו  "פְּ ִהיא  ה  ה ַבתֹורָּ ִראשֹונָּ ה הָּ וָּ ִפי    –ֶשַהִּמצְּ ּולְּ ן,  קֵּ ַהזָּ מֹו"ר  ַאדְּ י  ֲחִסידֵּ ם מֵּ גָּ ִפתְּ נֹו  ֶישְּ

ר   ח ַאחֵּ ה    –ֻנסָּ ה ַגם הּוא תֹורָּ ֶדר ַבתֹורָּ ם הּוא: סֵּ גָּ תֶֹכן ַהִפתְּ מֹו, וְּ ַעצְּ ן בְּ קֵּ מֹו"ר ַהזָּ ַאדְּ ִראשֹון    –מֵּ סֹוד הָּ ַהּיְּ

ף" )"איין איד דְּ  הּוִדי נֹוסָּ ִריְך ַלֲעשֹות יְּ הּוִדי צָּ הּוִדי, הּוא, ֶש"יְּ ַחַּיי ַהּיְּ ִראשֹון בְּ סֹוד הָּ ַהּיְּ ה, וְּ ארף מאכן  ַבתֹורָּ

 א ִאיֶדן"(. נאך 

ּוַבִחנּו  ל,  לָּ ִבכְּ ף  נֹוסָּ הּוִדי  יְּ ַבֲעִשַּית  ַע  ַיגֵּ ִהתְּ לְּ ב  ֻחּיָּ מְּ ֶשהּוא  ל,  אֵּ רָּ ִמִּישְּ ד  ֶאחָּ וְּ ד  ֶאחָּ ל  כָּ לְּ ִרים  ר  אֹומְּ שֵּ ַהכָּ ְך 

ט. רָּ  ִבפְּ


