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ִחּזּוק ַלְיָלִדים
ֶאת  ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ְרִגיִלים  ֶׁשִּיְהיּו  ַההֹוִרים  ֶאת  ִויַחֵּזק  ְיעֹוֵרר 
ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ִּבּקֶֹרת,  ָּתִמיד  ֲעֵליֶהם  ִלְמּתַֹח  ְוֹלא  ַהְיָלִדים, 
ְלַהְׁשִּפיל אֹוָתם, ְוָכְך ִיְגְּדלּו ְיָלִדים ֻמְצָלִחים ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות 

*
ָּבנּוי ּוְמֻיָּסד ַעל-ִּפי ִּדְבֵרי

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, אֹור ַהָּגנּוז ְוַהָּצפּון,
ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַרִּבי ַנְחָמן ִמבְּ
ְלִמידֹו, מֹוֵרנּו ְבֵרי תַּ ְוַעל-ִּפי דִּ

אֹון ַהָּקדֹוׁש, אֹור ִנְפָלא, ֲאֶשר ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה ַהגָּ

ֶרְסֶלב, ְזכּותּו ָיֵגן ָעֵלינּו, י ָנָתן ִמבְּ ַרבִּ
ְפסּוֵקי ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ְּכתּוִבים, ּוַמַאְמֵרי  ב בִּ ּוְמֻׁשלָּ
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִמְּגָמָרא ּוִמְדָרִׁשים ְוזַֹהר ַהָּקדֹוׁש
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א.
ִעם  ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם  ַהְיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
הּוא  ַהְיָלִדים  ִעם  ַהַהְצָלָחה  ֶׁשִעַּקר  ָלַדַעת  ֲעֵליֶכם  ַיְלֵדיֶכם, 
ִּכי  ַעְצִמי.  ִּבָּטחֹון  ָּבֶהם  ּוְלַהְחִּדיר  ָּתִמיד,  אֹוָתם  ְלַחֵּזק  ַרק 
ַהְיָלִדים ָהֵאּלּו  ַיְלֵדיֶהם,  ַההֹוִרים ֶׁשַרק ַמֲעִביִרים ִּבּקֶֹרת ַעל 
ִיְגְּדלּו ְּבִלי ׁשּום ִּבָּטחֹון ַעְצִמי, ּוְכֶׁשִּיְגְּדלּו ֵהם ִיְהיּו ְּבָעָיִתִּיים 
ְמאֹד. ִּכי ִאם ַההֹוִרים ָּתִמיד ְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ֶאת ַיְלֵדיֶהם 
ְיָלִדים  ְּגֵדִלים  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  אֹוָתם,  ּוְמעֹוְדִדים  ּוְמַחְּזִקים 
ּוְמַכִּנים  ַמְׁשִּפיִלים אֹוָתם  ִאם  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְמאֹד,  ֻמְצָלִחים 
אֹוָתם ְּבָכל ִמיֵני ְׁשמֹות-ְּגַנאי, ְוִאם ֵהם עֹוִׂשים ֵאיזֹו ָטעּות 
ְיָלִדים( ָאז ִמְתַנְּפִלים ֲעֵליֶהם  ּוִבְפָרט  ִמֶּזה,  ָנִקי  )ֲאֶׁשר ַאף ֶאָחד ֹלא 

ּוְמָחְרִפים ּוְמַבִּזים אֹוָתם ּוַמְׁשִּפיִלים אֹוָתם ּומֹוְתִחים ֲעֵליֶהם 
ִּבּקֶֹרת, ַהְיָלִדים ָהֵאּלּו ִמְתַּכְּנִסים ְּבתֹוְך ַעְצָמם ּוְגֵדִלים ְיָלִדים 

ְּבָעָיִתִּיים.
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ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַהְצִליַח 
ִעם ַיְלֵדיֶכם, ְראּו ָּתִמיד ְלַחְּזָקם ּוְלַאְּמָצם ּוְלעֹוְדָדם, ּוְלַהְכִניס 
ַאֶּתם  ְיכֹוִלים,  ֵּכן  "ַאֶּתם  ָלֶהם:  ְולֹוַמר  ַעְצִמי,  ִּבָּטחֹון  ָּבֶהם 
ְוֶזה  ַאֲהָבה,  ַהְרֵּבה  ָלֶהם  ּוְלַהְראֹות  ֻמְצָלִחים",  ְיָלִדים 
ֶׁשְּבַבִית  ְּבחּוׁש  ְורֹוִאים  ַהְיָלִדים.  ַמהּות  ֶאת  ֶּׁשּבֹוֶנה  ַמה 
ְרגּוִעים  ְוֵהם  ֵּביֵניֶהם,  ָרִבים  ֵאיָנם  ְוָהִאָּמא  ֶׁשָהַאָּבא  ַחם 
ַהְיָלִדים  ַעל  ְוֹלא צֹוְרִחים  ְוֹלא צֹוֲעִקים  ְּגדֹוִלים,  ְוַסְבָלִנִּיים 
ֶׁשָּתִמיד  ְיָלִדים,  ֶׁשל  ְּכַדְרָּכם  ִמְׁשּתֹוְלִלים,  ֶׁשַהְיָלִדים  ֲאִפּלּו 
קֹוְפִצים ְוצֹוֲהִלים, ִעם ָּכל זֹאת ַההֹוִרים ְמַדְּבִרים ִאָּתם ְּבַנַחת 
ָיֶפה,  ָלֶהם  ּוַמְסִּביִרים  ְמֻבָּגִרים  ֲאָנִׁשים  ִעם  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּכמֹו 
ּוְמַחְּזִקים ּוְמעֹוְדִדים אֹוָתם ּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם, ַעל ְיֵדי 

ֶזה ַהְיָלִדים ְּגֵדִלים ְיָלִדים ֻמְצָלִחים ַעד ְמאֹד.

ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַהְצִליַח 
ֶכם ַרק ְלַהְגִּביַה אֹוָתם,  ִעם ַיְלֵדיֶכם, ַּתֲעׂשּו ָּכל ַמה ֶּׁשִּביָכְלתְּ
ּוְלַׁשֵּבַח ּוְלָפֵאר ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים, ּוְלרֹוֵמם ֶאת ְיָכְלָּתם, 
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְבֶנה ֶאְצָלם ַהִּבָּטחֹון ָהַעְצִמי, ְוָאז ְּגֵדִלים ְיָלִדים 
ֻמְצָלִחים ְמאֹד. ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב רֹב ַההֹוִרים ֵאיָנם יֹוְדִעים ֵאיְך 
ִמיֵני  ִמָּכל  ַעְצָּבִנִּיים  ֶׁשֵהם  ּוֵמֲחַמת  ַהְיָלִדים,  ִעם  ְלִהְתַנֵהג 
ֶׁשְּמַסְּבִבים  ְוחֹובֹות  ְוַדֲחקּות  ֵמֲעִנּיּות  ֵהן  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ִסּבֹות 
אֹוָתם, ְוֵהן ְׁשַאר ָּכל ִמיֵני ָצרֹות ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, 
ְוצֹוֲעִקים  ַהְיָלִדים,  ַעל  ֶׁשָּלֶהם  ָהֲעַצִּבים  ָּכל  ֶאת  ּומֹוִציִאים 
ְוצֹוְרִחים ֲעֵליֶהם, ּוַמְׁשִּפיִלים אֹוָתם ּוְמַכִּנים אֹוָתם ְּבָכל ִמיֵני 
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ְׁשמֹות-ְּגַנאי, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַאְּבִדים ֵמֶהם ֶאת ַהִּבָּטחֹון ָהַעְצִמי, 
ְּבָעָיִתִּיים  ְמאֹד, ַעד ֶׁשַעל  ְּגֵדִלים ַאַחר ָּכְך  ָהֵאּלּו  ְוַהְיָלִדים 
ִּפי רֹב ַהְיָלִדים ָהֵאּלּו ּבֹוְרִחים ֵמַהַּבִית, אֹו יֹוְצִאים ְלַתְרּבּות 
ְמֻׁשִּנים,  ְּדָבִרים  ִמיֵני  ָּכל  ְועֹוִׂשים  ְמַׁשְּקִרים,  ּגֹוְנִבים,  ָרָעה, 
ֶׁשּגֹוְרִמים ַאַחר ָּכְך ּבּוׁשֹות ְוֶחְרּפֹות ַלהֹוִרים, ְוַצַער ַלְיָלִדים 
ַעְצָמם, ְוָכל ֶזה ָּבא ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ַלהֹוִרים ַסְבָלנּות ְלַיְלֵדיֶהם. 
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשַּמִּכים ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשָאז ֵהם ְּגֵדִלים ִּפְרֵאי ָאָדם, 
ְוַנֲעִׂשים ְּבָעָיִתִּיים  ְמאֹד. ְוָידּוַע ֶׁשַרֵּבנּו ז"ל ִהְקִּפיד ַעל ָּדָבר 
ֶזה ְמאֹד ְמאֹד, ְוָאַמר ֶׁשָאסּור ְלַהְרִּביץ ַלְיָלִדים, ִּכי ֶזה ּגֹוֵרם 
נט(  ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ָאַמר  ְוֵכן  ִּפְרִאִּיים,  יֹוֵתר  ִלְהיֹות  ָלֶהם 
ְמֻסָּגל יֹוֵתר ְלָבִנים, ִלְהיֹות ָרחֹוק ֵמֶהם. ִלְבִלי ִלְהיֹות ָּדבּוק 
ָּבֶהם ְלַׁשְעֵׁשַע ָּבֶהם ְּבָכל ַּפַעם. ַרק ִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם 
ְּכָלל; ְוֶזה ָּתלּוי ָּבֶזה, ִאם ֹלא ִמְׁשַּתְעְׁשִעים ִאָּתם ָּכל ָּכְך ְוֵאין 
ְלַהּכֹות  ָּכְך  ַאַחר  ְצִריִכים  ֹלא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  אֹוָתם,  ְמַפְּנִקים 
אֹוָתם, ָהִעָּקר ַמה ֶּׁשָּתלּוי ַּבִחּזּוק ַלְיָלִדים, ַרק ַהְסָּבָרה ְנכֹוָנה 
ְּכמֹו ֶׁשַּמְסִּביִרים ִלְמֻבָּגר, ּוְמַדְּבִרים ִאָּתם ְּכמֹו ֶׁשְּמַדְּבִרים ִעם 
ְמֻבָּגִרים, ְוֶזה ּבֹוֶנה ֶאת ַהִּבָּטחֹון ָהַעְצִמי ֶׁשָּלֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

ְּכֶׁשְּגֵדִלים ּוִמְתַּבְּגִרים ֵהם ַמְצִליִחים ְמאֹד.

ב.
ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ֲעֵליֶכם ָלַדַעת, ִּכי ִאם ַאֶּתם רֹוִצים 
ֻמְצָלִחים  ֵיְצאּו  ֶׁשָּלֶכם  ֶׁשַהְיָלִדים  ַיְלֵדיֶכם,  ִעם  ְלַהְצִליַח 
ְוַיְצִליחּו ַּבַחִּיים, ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִּבָּטחֹון ַעְצִמי -  ִּבְׁשִביל ֶזה ַאֶּתם 
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ְצִריִכים ִלְקנֹות ְלַעְצְמֶכם ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות. ְוַאף ֶׁשעֹוֵבר 
ַעל ַההֹוִרים ָּכל ִמיֵני ָצרֹות ּוְבָעיֹות, ַנְפִׁשּיֹות ְוַכְסִּפּיֹות, ִעם 
ָּכל זֹאת ֲעֵליֶכם ִלְזּכֹר ֶׁשַהְיָלִדים ֹלא ֲאֵׁשִמים ַּבַּמָּצב ֶהָעגּום 
ֶׁשָּלֶכם! ַאל ּתֹוִציאּו ֶאת ָהֲעַצִּבים ֶׁשָּלֶכם ַעל ַהְיָלִדים, ִּכי ָּבֶזה 
ַאֶּתם הֹוְרִסים ֶאת ֶהָעִתיד ֶׁשָּלֶהם! ְוַאַחר ָּכְך ֹלא ּתּוְכלּו ְלַתֵּקן 
ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם  ְוָלֵכן  ָואֶֹפן.  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ֶזה  ֶאת 
ִעם ַהְיָלִדים, ַאֶּתם ְצִריִכים ִלְזּכֹר טֹוב טֹוב ֶׁשִעם ְיָלִדים ִאי 
ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות, ָלִׂשים ַּבַּצד ֶאת 
ַהְיָלִדים. ַהְּדָאגֹות ַהּיֹום-יֹוִמּיֹות ֶׁשָּלֶכם ְּבבֹוֲאֶכם ְלַחֵּנְך ֶאת 
ְוֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָקֶׁשה ָלָאָדם ְּבַחֵּיי ַהּיֹום-יֹום, ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו 
ַהְיָלִדים,  ְוָלֵכן מֹוִציִאים ֶאת ָהֲעַצִּבים ַעל  ְוַגִּלים,  ִמְׁשָּבִרים 
צֹוֲעִקים ְוצֹוְרִחים ֲעֵליֶהם, נֹוְתִנים ָלֶהם ַמּכֹות, ּוָבֶזה ִנְכָׁשִלים 
ְוִיְתָּפְרעּו  ִיְהיּו ְמֻמְׁשָמִעים  ַההֹוִרים, ְוגֹוְרִמים ֶׁשַהְיָלִדים ֹלא 

יֹוֵתר, ְוַאַחר ָּכְך ִיְגְּדלּו ְּבָעָיִתִּיים .

ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַהְצִליַח 
ִעם ַהְיָלִדים, ַאֶּתם ֻמְכָרִחים ִלְקנֹות ָלֶכם ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות 
ַּתְכִליתֹו  ַהֵּסֶבל  ֶׁשָּׂשם  "ִמי  ֶהָחָכם  ְוָאַמר  ַהְיָלִדים.  ְלַגֵּבי 
ִהיא  ֶׁשַהַּסְבָלנּות  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי  ֶחְפצֹו"-  ֶאל  ַהֵּסֶבל  ַיִּגיֵעהּו   -
ְוֶזה  ַּבַחִּיים,  ְרצֹונֹוָתיו  ְלַהְגָׁשַמת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַיִּגיַע  ָהִעָּקר- 
ַהָּבִריא  ִמִּטְבָעם  ֶׁשְּיָלִדים,  ַהְיָלִדים.  ִּגּדּול  ַעל  ְּביֹוֵתר  סֹוֵבב 
ֶׁשְּמֻסָּבִבים  ְוַההֹוִרים  ֵמַההֹוִרים,  ֵלב  ְּתׂשּוֶמת  ְצִריִכים  ֶׁשֵהם 
ִעם ָצרֹות ְוִיּסּוִרים, ַעְצבּות ְוִדְּכאֹונֹות, ֲעִנּיּות ְוַדֲחקּות, ְוָכל 
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ִמיֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש ֶׁשַרק ָיכֹול ִלְהיֹות, ֶזה ֹלא טֹוב ְלַהֲעִביר ֶאת 
ֶזה ַלְיָלִדים, ִּכי ִמֶּזה ַמְתִחילֹות ָּכל ַהְּבָעיֹות ַּבַּבִית: ַהְיָלִדים 
ַנֲעִׂשים ֹלא ְמֻמְׁשָמִעים, ְּגֵדִלים ְּבֶהְפֵקר, ִמְתַחְּצִפים, ְועֹוִׂשים 

ַּדְוָקא ְלֵהֶפְך.

ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ֲאִפּלּו ֶׁשעֹוְבִרים ֲעֵליֶכם ָּכל 
ִלְהיֹות  ָלֶכם  ּגֹוֵרם  ֶׁשֶּזה  ְמאֹד  ּומּוָבן  ְוַגִּלים,  ִמְׁשָּבִרים  ִמיֵני 
ַעְצָּבִנִּיים, ֲאָבל ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַהְצִליַח ִעם ַיְלֵדיֶכם, ַאֶּתם 
ְצִריִכים, ַוֲאִפּלּו ֻמְכָרִחים ָלִׂשים ַּבַּצד ֶאת ָּכל ַהְּבָעיֹות ְוַהָּצרֹות 
ָהִאיִׁשּיֹות ֶׁשָּלֶכם ְּבבֹוֲאֶכם ְלַחֵּנְך ֶאת ַיְלֵדיֶכם, ִּבְזַמן ֶזה ַאֶּתם 
ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּזר ְּבָכל ִמיֵני ַסְבָלנּות, ּוְלַחֵּזק ּוְלעֹוֵדד ּוְלַׂשֵּמַח 
אֹוָתם,  ּוְלַחֵּזק  ֲאֵליֶהם,  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ּוְלהֹוִריד  ַהְיָלִדים,  ֶאת 
ְוָלֵתת ָלֶהם ֶאת ָּכל ְּתׂשּוֶמת ַהֵּלב ֶׁשַרק ֵיׁש. ְוִאם ִּתְתַנֲהגּו ָּכְך, 
ַאֶּתם ֹלא ְיכֹוִלים ְלָתֵאר ֵאיֶזה ְיָלִדים ֻמְצָלִחים ּוְמֻמְׁשָמִעים 
ֶׁשל  ַהֵּלב  ְּתׂשּוֶמת  ֶאת  ֻמְכָרִחים  ְיָלִדים  ִּכי  ָלֶכם,  ִיְהיּו 
ְוָלֵכן ָּתִמיד  ִמְּׁשֵניֶהם,  ֵמָהִאָּמא אֹו  ַההֹוִרים, אֹו ֵמָהַאָּבא אֹו 
ַּתְפִרידּו ֵּבין ַהְּבָעיֹות ָהִאיִׁשּיֹות ֶׁשָּלֶכם ְלֵבין ִחּנּוְך ַיְלֵדיֶכם, 
ְמִציאּות  ְוזֹוִהי  ַהָּבִריא,  ְּבִחּנּוָכם  ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם 
ֶׁשְּיָלִדים ְצִריִכים ַהְרֵּבה ִחּזּוק, ְלַחֵּזק אֹוָתם ְּבאֶֹפן יֹום-יֹוִמי, 
ְוִלְבנֹות ָּבֶהם ִּבָּטחֹון ַעְצִמי, ּוְלַהְבִטיַח ָלֶהם ֶאת ַהַּגב ָהִאיִׁשי 
ְוַאֶּתם ׁשֹוְמִרים  ִיְדֲאגּו,  ְוֶׁשֹּלא  ֵמֲאחֹוֵריֶהם,  עֹוְמִדים  ֶׁשַאֶּתם 
ָּכל  ָלֶהם  ּוְלַהְסִּביר  ֶׁשָּלֶהם,  ַהּטֹוב  ֶאת  רֹוִצים  ְוַרק  ֲעֵליֶהם, 
ָלֶכם ַמה  ְמַסְּפִרים  ְוִאם ֵהם  ִלְׁשמַֹע,  ָּדָבר ְּכמֹו ֶׁשֵהם רֹוִצים 
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ְׁשטּות  ֶׁשֶּזה  ַאף  ְּבֵבית-ַהֵּסֶפר,  ַחְבֵריֶהם  ִעם  ָלֶהם  ֶּׁשָּקָרה 
ָּגדֹול  ֵעֶסק  ִמֶּזה  ַּתֲעׂשּו  ַאֶּתם  ַהְיָלִדים,  ְּכֶדֶרְך  ְּגדֹוָלה  ְמאֹד 
ְּכֶׁשַהְיָלִדים  ּוִבְפָרט  ָחׁשּוב,  ָּדָבר  ְּכֶאל  ְלֶזה  ְוִתְתַיֲחסּו  ְמאֹד 
ְיַסְּפרּו ֶאת ַהְצָלחֹוֵתיֶהם, ַּתְגִּדילּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ְמאֹד ְמאֹד, 
ְוִתְתָּפֲארּו ִעָּמֶהם, ְוֶזה נֹוֵתן ַלְיָלִדים ַּגב ָחָזק, ְוַהַהְׁשָקָעה ַהּזֹו 
ְמאֹד ְמאֹד ִמְׁשַּתֶּלֶמת. ַאף ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָקֶׁשה, 
ִּבְפָרט ְלהֹוִרים ְקֵׁשי יֹום ֶׁשעֹוֵבר ָלֶהם ִמְׁשָּבִרים ְוַגִּלים ִמיֵדי 
ִאם   - זֹאת  ָּכל  ִעם  ְּבזּוִגּיּות,  ַנְפִׁשית,  ַּכְסִּפית,  ְּביֹומֹו,  יֹום 
ֶׁשִּיְגְּדלּו  ּוֶבָעִתיד,  ַּבהֶֹוה  ַיְלֵדיֶכם  ִעם  ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַאֶּתם 
ַנַחת  ָלֶכם  ְוִיְהֶיה  ָּבֶהם  ְלִהְתָּפֵאר  ֶׁשּתּוְכלּו  ֻמְצָלִחים  ְיָלִדים 
ֵמֶהם, ַאֶּתם ֻמְכָרִחים ָלִׂשים ַּבַּצד ֶאת ָּכל ַהְּבָעיֹות ָהִאיִׁשּיֹות 
ֻמְכָרִחים  ְיָלִדים  ִּכי  ַהְיָלִדים,  ְלִחּנּוְך  ֶּׁשּנֹוֵגַע  ְּבַמה  ֶׁשָּלֶכם 
ִחּזּוק יֹום-יֹוִמי, ְוָצִריְך ְלַנֵּׂשא ּוְלָפֵאר ּוְלַׁשֵּבַח אֹוָתם, ְוָצִריְך 
ַלֲעׂשֹות ֵעֶסק ָּגדֹול ְמאֹד ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשֵהם עֹוִׂשים. ְוַאף ֶׁשֲאִני 
ֲעֵליֶכם  ֶׁשעֹוֵבר  ֲעַצִּבים  ֶׁשֵּמרֹב  ַהְיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  יֹוֵדַע, 
ֶאְפָׁשִרי,  ִּבְלִּתי  ָלֶכם  ִנְרֶאה  ְוֶזה  ִמְתּפֹוְצִצים,  ַמָּמׁש  ַאֶּתם 
ֲאַזי ְּדעּו ָלֶכם ִּכי ַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת ֶזה ַרק ִּבְׁשִביל ַהְיָלִדים, 
ּוְלַבּסֹוף ֶזה ִיְׁשַּתֵּלם ָלֶכם ְמאֹד! ְוָלֵכן ְראּו ַלֲעבֹד ַהְרֵּבה ַעל 
ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות, ִּבְמֻיָחד ְלַגֵּבי ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ּוְבָׁשָעה ֶׁשֵהם 
ְדחּו  תִּ ֶׁשָּלֶכם, ַאל  ַהֵּלב  ְּתׂשּוֶמת  ֶאת  ְורֹוִצים  ֲאֵליֶכם  ָּבִאים 
אֹוָתם, ֶאָּלא ִּתְּתנּו ָלֶהם ָּכל ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע ָלֶהם, ְוָאז ִאם ַאֶּתם 
ֵאּלּו  ְוָכל  ְלַבּסֹוף.  ַהֵּפרֹות  ֶאת  ּתֹוִציאּו  ַּבְיָלִדים,  ַּתְׁשִקיעּו 
ַההֹוִרים ֶׁשֲחָכִמים ְּבֵעיֵני ַעְצָמם, ְוָתִמיד צֹוֲעִקים ֶׁשֵאין ָלֶהם 



טִחּזּוק ַלְיָלִדים

ֲעַצִּבים ְלַיְלֵדיֶהם, ְואֹוְמִרים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיְגְּדלּו ַהְיָלִדים ָאז ֵיְלכּו 
ִאָּתם ְּבַסְבָלנּות, ְוִיְּתנּו ָלֶהם ֶאת ְּתׂשּוֶמת ַהֵּלב ָהְראּוָיה- ְּדעּו 
ָלֶכם ֶׁשֵהם ְּכָבר ַמְפִסיִדים, ִּכי ַהְיָלִדים ְצִריִכים ֶאת ְּתׂשּוֶמת 
ַהֵּלב ַהּיֹום, ְוִאם ֵהם ֹלא ְמַקְּבִלים ֶאת ֶזה ַהּיֹום, ֲאַזי ֶזה ְּכָבר 
ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ְלעֹוד  ֶזה  ֶאת  ְּכֶׁשּדֹוִחים  ֶׁשֵּכן  ּוִמּכֹל  ְמֻאָחר, 
ַאף  ֵמַהְיָלִדים,  ַהֵּלב  ְּתׂשּוֶמת  ֶאת  ִלְדחֹות  ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין  ִּכי 
ֶׁשֶּזה ְמאֹד ְמאֹד ָקֶׁשה ְלהֹוִרים ְקֵׁשי יֹום, ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ֹלא 
ִמְסַּתְּדִרים ֵּביֵניֶהם, ְוָכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשעֹוְבִרים ֲעֵליֶהם, 
ִעם ָּכל זֹאת, ָּבַני       ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! הֹוִרים ְצִריִכים ִלְהיֹות 
ֲחָכִמים, ּוְלַגֵּבי ַהְיָלִדים ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּזר ְּבִמַּדת ַהַּסְבָלנּות, 
ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוָתִמיד  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהִחּזּוק  ָּכל  ֶאת  ָלֶהם  ְוָלֵתת 
ַהְרָּגָׁשה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַּגב ָחָזק, ֶׁשַההֹוִרים עֹוְמִדים ֵמֲאחֹוֵריֶהם, 
ְוֵיׁש ָלֶהם אֶֹזן ַקֶּׁשֶבת- ֶׁשַההֹוִרים מּוָכִנים ָּתִמיד ִלְׁשמַֹע ֶאת 

ְּבָעָיָתם, ְוֵיׁש ָלֶהם ֶאל ִמי ִלְפנֹות ְּבֵעת ְמצּוָקָתם ָהִאיִׁשית.

ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ַעל ַאף ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶכם ַמה 
ְלִחּנּוְך  ְּבנֹוֵגַע  ּוַמְכאֹוִבים,  ּוְמִרירּות  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ֶּׁשעֹוֵבר 
ִּתְמְסרּו ֶאת  ֶאָחד!  ֶחְׁשּבֹון ִעם ַאף  ַּתֲעׂשּו ׁשּום  ַיְלֵדיֶכם ַאל 
ִעם  ְמאֹד  ְמאֹד  ַּתְצִליחּו  ְוָאז  ַיְלֵדיֶכם,  ְלִחּזּוק  ֻּכְּלֶכם  ָּכל 
ַהּיֹום  ָיבֹוא  ָּכְך,  ִּתְתַנֲהגּו  ְוִאם  ַּכֶּׁשֶמׁש!  ָּברּור  ְוֶזה  ַהְיָלִדים, 
ֶׁשִּיְהֶיה  ַהַּנַחת-רּוַח  ֶׁשֶּזה  ַהִּנְפָלִאים,  ַהֵּפרֹות  ֶאת  ֶׁשִּתְקְטפּו 
ָלֶכם ִמַּיְלֵדיֶכם ְּכֶׁשִּיְגְּדלּו, ִּכי ְּכָכל ֶׁשַּמְׁשִקיִעים יֹוֵתר, ְלַבּסֹוף 
זֹוִכים ִלְרוֹות יֹוֵתר ַנַחת ֵמַהְיָלִדים, ְוַאל ֵיַקל ְּבֵעיֵניֶכם ָּדָבר 
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ֶזה, ִּכי רֹב ֻרָּבם ֶׁשל ַההֹוִרים ַמְזִניִחים ֶאת ַיְלֵדיֶהם ַּבְּתקּוָפה 
ֶׁשֵהם ְקַטִּנים, ְוֵאין ָלֶהם ַסְבָלנּות ֲאֵליֶהם, ִמְתָּפְרִצים ֲעֵליֶהם, 
ְוֶזה  ֶׁשֵהם עֹוִׂשים,  ְקַטָּנה  ָּכל ָטעּות  ַעל  ְוצֹוְרִחים  ְוצֹוֲעִקים 
ָהָעֶול ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשְּיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ַלְיָלִדים, ְוֵאין ׁשּום ֵּתרּוץ 
ָּכֶזה,  ָּדָבר  ֵאין  ַלְיָלִדים,  ַסְבָלנּות  ָלֶכם  ֵאין  ֶׁשַהּיֹום  לֹוַמר 
ָּבַני  ֵהיֵטב,  ֶזה  ֶאת  ְוִזְכרּו  ִאָּתם,  ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם 
ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ְּכָכל ֶׁשַּמְׁשִקיִעים יֹוֵתר ַּבְיָלִדים, מֹוִציִאים 
ַאַחר ָּכְך ֵמֶהם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ָהִעָּקר ַרק ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצְמֶכם 
ֲאֵליֶהם, ּוְלִהְתַעְנֵין ָּתִמיד ְּבַמָּצָבם, ְוֶזה ּבֹוֶנה ֶאת ָהִאיִׁשּיּות 

ֶׁשל ַהְיָלִדים ֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם הֹוִרים ֶׁשּדֹוֲאִגים ָלֶהם.

ג.
ֶׁשַהְיָלִדים  ָלַדַעת  ְצִריִכים  ַאֶּתם  ַהְיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ָלֶכם  ֶׁשָּנַתן  ָיָפה  ֲהִכי  ַהַּמָּתָנה  ֵהם 
ְּכמֹו  ְוֹלא  ְמאֹד,  ְמאֹד  ַהּזֹו  ַהַּמָּתָנה  ַעל  ִלְׁשמֹר  ֲעֵליֶכם  ְוָלֵכן 
ָוֹלא!  ּוְבִמְקֶרה, ֹלא  ִּפְתאֹום,  ָּבא  ֶׁשֶּזה  ֶׁשְּבֵני ָאָדם חֹוְׁשִבים 
ַמֲעִריִכים  ְוִאם  ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא!  ַמָּתָנה  ֵהם  ַהְיָלִדים 
ְמאֹד,  ְמאֹד  ַהְיָקָרה  ַהַּמָּתָנה  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֲאַזי  ַהַּמָּתָנה,  ֶאת 
יֹוִסיף  ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ּוְמַבְּקִׁשים  ֵמַהַּמָּתָנה,  ְוֶנֱהִנים 
ְוִיֵּתן ַמָּתנֹות ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה, ְוֵיׁש ַסְבָלנּות ַלְיָלִדים, ֵּכיָון ֶׁשֵהם 
ַהַּמָּתנֹות ֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָלֶכם. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן, ִאם 
נֹוְלדּו  ָלָּמה  ּוִמְצַטֲעִרים  ִמְקֶרה,  ֶׁשֶּזה  חֹוְׁשִבים  ְּבֵני-ָאָדם 
ָלֶהם ְיָלִדים, ִּכי ָרצּו ַלֲעׂשֹות ִּתְכנּון ִמְׁשָּפָחה ְוַכּדֹוֶמה, ֵאּלּו 
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ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ָלֶהם  ֶׁשָּנַתן  ַּבַּמָּתנֹות  ְמַזְלְזִלים  ָהֲאָנִׁשים 
ֲעֵליֶהם  ּומֹוְתִחים  ַהְיָלִדים,  ֶאת  ַמְׁשִּפיִלים  ָּתִמיד  ְוֵהם  הּוא, 
ִּבּקֶֹרת, ְוַרק צֹוֲעִקים ְוצֹוְרִחים ֲעֵליֶהם יֹום ַאַחר יֹום, ְוַהְיָלִדים 
ְוֵהן  ַההֹוִרים  ֵהן  סֹוְבִלים  ֻּכָּלם  ְוָאז  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִמְתָּפְרִעים 
ִּדְקֻדָּׁשה  ַנַחת  רֹב  ִלְרוֹות  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם  ְוָלֵכן  ַהְיָלִדים. 
ֵמַהָּקדֹוׁש- ַמָּתנֹות  ֵהם  ֶׁשַהְיָלִדים  ִלְזּכֹר  ֲעֵליֶכם  ִמַּיְלֵדיֶכם 
ָּפִנים  ּוְבֵסֶבר  ְּבִׂשְמָחה  ְלַקֵּבל  ְצִריִכים  ּוַמָּתָנה  ָּברּוְך-הּוא, 
ָיפֹות, ְוַאֶּתם ְצִריִכים ָלַדַעת ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ֶׁשַהְיָלִדים 
ֵהם ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶכם ִמן ַהָּׁשַמִים ִלְׁשמֹר ֲעֵליֶהם, 
ְלַגֵּדל ּוְלַטֵּפַח אֹוָתם, ְוִאם ִּתְסַּתְּכלּו ַעל ַהְיָלִדים ְּבצּוָרה ָּכזֹו, 
ֶּׁשֵאין  ִנְצִחי, ַמה  ָלֶכם אֶֹׁשר  ִיְהֶיה  ַהְיָלִדים  ַּדָּקה ִעם  ָאז ָּכל 
ֵּכן ִאם ֹלא ְּתַקְּבלּו אֹוָתם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ֲאַזי ִּתְהיּו ֲהִכי 
ֻאְמָלִלים ְּבַחֵּייֶכם, ִּכי ֵהן ַהְיָלִדים ִיְתָּפְרעּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוֵהן 
ָלֶכם ִיְהֶיה ָעְגַמת ֶנֶפׁש ְוַצַער יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי 
ָהֱאֶמת  ֶאת  ְּבַדְעְּתֶכם  ְוַתְכִניסּו  ִּפְקִחים,  ִּתְהיּו  ַהְיָקִרים! 
ְוָלֵכן  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא!  ָלֶכם  ֶׁשָּנַתן  אֶֹׁשר  ֵהם  ֶׁשַהְיָלִדים 
ִתְראּו ְלַחֵּזק ֶאת ַיְלֵדיֶכם, ְּבָכל ִמיֵני ִּדּבּוֵרי ִחּזּוק, ְוִלְבנֹות ֶאת 
ָהִאיִׁשּיּות ֶׁשָּלֶהם, ְוַרק ְלַדֵּבר ִאָּתם ָּתִמיד ְּבַוָּדאּות, ְוָאז ִּתְזּכּו 

ִלְראֹות ַנַחת ָּגדֹול ִמַּיְלֵדיֶכם.

ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ַאֶּתם ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשְּלַגֵּדל ְיָלִדים 
ֶזה ַאף ַּפַעם ֹלא ָהָיה ַקל, ּוִמּכֹל ֶׁשֵּכן ַּבּדֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִמַּצד 
ֶאָחד ַהֶהְפֵקרּות חֹוֶגֶגת, ּוִמַּצד ֵׁשִני ַהְּכִפירּות ְוָהֶאִּפיקֹוְרסּות 
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עֹוִׂשים ַׁשּמֹות ְּבִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ּוְלַצֲעֵרנּו ָהַרב ְּבָכל יֹום ֵיׁש 
ְיָלִדים ֶׁשּיֹוְצִאים ְלַתְרּבּות ָרָעה, ְוָלֵכן ְצִריִכים ְלַהְׁשִקיַע ְמאֹד 
ְוֹלא  אֹוָתם,  ְוִלְבנֹות  ִחּזּוק,  ַהְרֵּבה  ֲעֵליֶהם  ְוִלְׁשּפְֹך  ַּבְיָלִדים, 
ִלְמּתַֹח ֲעֵליֶהם ִּבּקֶֹרת, ּוִמּכֹל ֶׁשֵּכן ֹלא ְלַכּנֹות אֹוָתם ִּבְׁשמֹות-
ָאסּור  ִּכי  ֵּדָעה,  ַחְסֵרי  ֶׁשעֹוִׂשים  ְּכמֹו  אֹוָתם,  ּוְלַבּזֹות  ְּגַנאי 
ְלַבֵּיׁש ׁשּום ַּבר ִיְׂשָרֵאל, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ְּבָרכֹות מג:( 
ַיְלִּבין  ְוַאל  ָהֵאׁש  ִּכְבָׁשן  ְלתֹוְך  ַעְצמֹו  ֶׁשַּיִּפיל  ָלָאָדם  לֹו  נַֹח 
ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים; ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבֵאין ֵעֶרְך ֶׁשָאסּור 
ַּבֲעֵלי  ְיֵדי ֶזה הּוא עֹוֶׂשה אֹוָתם  ְיָלָדיו, ִּכי ַעל  ְּפֵני  ְלַהְלִּבין 
מּוִמין ְּבַנְפָׁשם, ְורֹוִאים ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַעל ָּכל ִמְׁשֶּגה ֶׁשַהְיָלִדים 
עֹוִׂשים ְּכָבר ְמַכִּנים אֹוָתם ִּבְׁשמֹות- ְּגַנאי, ּוְמָחְרִפים ּוְמַבִּזים 
אֹוָתם, ְוצֹוֲעִקים ְוצֹוְרִחים ֲעֵליֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְׁשָּבר ְלָבָבם, 
ִנְכָנִסים ְלתֹוְך ַעְצָמם, ּוְמַאְּבִדים ֶאת ַהִּבָּטחֹון ָהַעְצִמי,  ְוֵהם 
ְוַההֹוִרים  ְּבָעָיִתִּיים  ְיָלִדים  ַנֲעִׂשים  ֵהם  ְּכֶׁשְּגֵדִלים  ָּכְך  ְוַאַחר 
ּתֹוְלִׁשים ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאָׁשם ָלָּמה ָיְצאּו ָלֶהם ְיָלִדים ָּכֵאּלּו? 

ְוָׁשְכחּו ֶׁשֵהם ָּגְרמּו ֶאת ֶזה ְּבמֹו ְיֵדיֶהם.

ְוִתְסַּתְּכלּו  ִּפְּקִחים,  ִּתְהיּו  ַהְיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן   
ֵמַהַהְתָחָלה ַמה ִּיְהֶיה ַּבּסֹוף, ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ִלְזּכֹות ִליָלִדים 
ֻמְצָלִחים ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ְראּו ְלַחֵּזק אֹוָתם ֵמָאז ֶׁשֵהם 
ַהּטֹוב,  ֶאת  ָּבֶהם  ִלְמצֹא  ַרק  ִתְראּו  ְוָתִמיד  ְמאֹד,  ְקַטִּנים 
ֶּׁשּגֹוֵרם  ַמה  ֶׁשֶּזה  ַמְחָמאֹות,  ָלֶהם  ְוָלֵתת  אֹוָתם,  ּוְלַהְגִּביַּה 
ֶׁשִּיְהֶיה ַלְיָלִדים ִּבָּטחֹון ַעְצִמי, ִּכי ִאם ֶיֶלד אֹו ַיְלָּדה ׁשֹוְמִעים 
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ָּתִמיד ִּדּבּוִרים טֹוִבים ּוְׁשָבִחים ֲעֵליֶהם ֵמַההֹוִרים, ֶזה ּבֹוֶנה 
ֶאת ָהִאיִׁשּיּות ֶׁשָּלֶהם, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ֵהם ָּתִמיד ׁשֹוְמִעים 
ְוֵהם  רּוָחם,  ֶאת  ׁשֹוֵבר  ֶזה  ְוִכּנּוֵיי-ְּגַנאי,  ְוִזְלזּול,  ִּבּקֶֹרת, 
ְמַאְּבִדים ֶאת ַהִּבָּטחֹון ָהַעְצִמי, ְוַאַחר ָּכְך ְּגֵדִלים ַּבֲעֵלי מּוִמין 
ְּבַנְפָׁשם, ּוְכָבר ְמאֹד ְמאֹד ָקֶׁשה ְלַתֵּקן ֶאת ֶזה ַאַחר ָּכְך. ְוָלֵכן, 
ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! ַּתְתִחילּו ְלַחֵּזק ֶאת ַיְלֵדיֶכם ִּכי ֵהם ְמאֹור 
ִּתְזּכּו  ָּכְך  ָּבֶהם,  ְוַתְׁשִקיעּו  אֹוָתם  ֶׁשַּתְגִּביהּו  ּוְכָכל  ֵעיֵניֶכם, 
ַאַחר ָּכְך ִליָלִדים ֻמְצָלִחים, ְוַאף ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ְמאֹד ְמאֹד 
ָקֶׁשה ָלֶכם, ִּכי עֹוֵבר ֲעֵליֶכם ֲעִנּיּות ְוַדֲחקּות, ָצרֹות ְוִיּסּוִרים, 
ִמיֵני  ִמָּכל  ַעְצָּבִנִּיים  ְמאֹד  ְוַאֶּתם  ַהַּדַעת,  ַוֲחִליׁשּות  ַקְטנּות 
ִסּבֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ִעם ָּכל זֹאת ִּתְהיּו ִּפְּקִחים, ַאל ּתֹוִציאּו ֶאת 
ָהֲעַצִּבים ַעל ַהְיָלִדים ֶׁשָּלֶכם, ֵהם ְּבַוַּדאי ֹלא ֲאֵׁשִמים ַּבָּצרֹות 
ַהָּבִריא  ִטְבָעם  ֶזה  ּוִמְׁשּתֹוְלִלים  קֹוְפִצים  ֶׁשֵהם  ְוַאף  ֶׁשָּלֶכם, 
ֶׁשל ְיָלִדים ְּבִריִאים, ְוֵהם ְצִריִכים ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶּמֶרץ ֶׁשָּלֶהם 
ְּכֶׁשֵהם ֲעַדִין ְקַטִּנים, ְוָלֵכן ַאל ָּתִבינּו ֹלא ָנכֹון, ְּכִאּלּו ַהְיָלִדים 
ֻמְפָרִעים ַחס ְוָׁשלֹום, ֶזה ַהֶּטַבע ֶׁשל ַהְיָלִדים ֶׁשֵהם ְצִריִכים 
ְוִלְצרַֹח, ְוֵהם ֹלא  ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶּמֶרץ ֶׁשָּלֶהם, ְלַׂשֵחק ִלְצעֹק 
ֶאת  ְלהֹוִציא  ְצִריִכים  ֵהם  ִּכי  ֶאָּלא  ְּבַדְוָקא,  ֶזה  ֶאת  עֹוִׂשים 

ַהֶּמֶרץ ֶׁשָּלֶהם.

ִעים ִאם ַּתְכִניסּו אֹוָתם ְלַגן-ְיָלִדים  ְוָלֵכן ַמה ּטֹוב ּוַמה נָּ
ְּבִגיל ָצִעיר, ֶׁשִּיְהיּו ְמעָֹרִבים ִעם ְׁשַאר ַהְיָלִדים,  ְועֹוד ִמִּגיל 
ַּבֶחְבָרה,  ְיָלִדים  עֹוד  ֶׁשֵּיׁש  אֹוָתם  ְלַלֵּמד  ְצִריִכים  ַקְטנּות 
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ַּגם  ְלִהְתַחֵּלק  ּוְצִריִכים  ֶׁשָּלֶהם,  ַרק  הּוא  ָהעֹוָלם  ָּכל  ְוֹלא 
ִעם  ֶׁשִּיְתַחְּלקּו  ַקְטנּות  ִמִּגיל  אֹוָתם  ּוַמְרִּגיִלים  ַהּזּוָלת,  ִעם 
אֹוָתם  ּוְלַהְרִּגיל  ַמְמַּתִּקים  ָלֶהם  ָלֵתת  ְמאֹד  ְוטֹוב  ַהּזּוָלת, 
ְּתכּוַנת  ִעם  ִיְגְּדלּו  ֵהם  ַהֶּזה  ֶׁשָּבאֶֹפן  ַלֲאֵחִרים,  ַּגם  ֶׁשִּיְּתנּו 
ַהֶּנֶפׁש ֶׁשְּצִריִכים ָלֵתת ַלּזּוַלת, ִעם ִמַּדת ַהְּנִתיָנה, ְוֹלא ִלְחיֹות 
ַעל  ְּכֶׁשַּמְׁשִּפיִעים  ִּכי  ֵמַהּזּוַלת,  ְלַקֵּבל  ֶׁשְּצִריִכים  ְּבצּוָרה 
ְּכֶׁשְּמַקְּבִלים  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ַעְצִמי,  ִּבָּטחֹון  ּבֹוֶנה  ֶזה  ֲאֵחִרים 
ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן,  ָהַעְצִמי.  ַהִּבָּטחֹון  ֶזה הֹוֵרס ֶאת  ֵמֲאֵחִרים 
ַהְיָקִרים! ַּתְׁשִקיעּו ַּבְיָלִדים ֶׁשָּלֶכם ֶׁשִּיְהיּו ָּתִמיד נֹוְתִנים ְוֹלא 
ְמאֹד  ְיָלִדים  ְוִיְגְּדלּו  ִאיִׁשּיּוָתם  ֶאת  ּבֹוִנים  ּוָבֶזה  ְמַקְּבִלים, 
ַהִחּנּוְך  ְוֶזה  ַהַחִּיים,  ָּכל  ַעְצָמם  ִעם  ְוַיְרִּגיׁשּו טֹוב  ֻמְצָלִחים, 
ְלַקֵּבל  ָּכְך  ַאַחר  ְלַצּפֹות  ְיכֹוִלים  ֶׁשַההֹוִרים  ְוטֹוב  ָיֶפה  ֲהִכי 
רֹב ַנַחת ִּדְקֻדָּׁשה ִמַּיְלֵדיֶהם. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם נֹוְתִנים ָלֶהם 
ִלְגּדֹל ְלַבד ְּבִלי ְלַהְׁשִקיַע ָּבֶהם, ֵהם ִיְגְּדלּו ִּפְרֵאי ָאָדם, ְוָתִמיד 
ִיְתקֹוְטטּו ִעם ַהּזּוָלת, ְוִיְחיּו ַחִּיים ְמֻמְרָמִרים, ִּכי ָּתִמיד ְיַצּפּו 
ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ַמה ֶּׁשֵהם רֹוִצים, ּוְכֶׁשֹּלא ְיַקְּבלּו ַמה ֶּׁשִּבְּקׁשּו ֲאַזי 
ִיָּכְנסּו ְּבתֹוְך ַעְצָמם ְוִיְהיּו ֲעצּוִבים ּוְמֻדָּכִאים ּוַבֲעֵלי מּוִמים 
ְּבַנְפָׁשם, ְוָלֵכן ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ֶאְתֶכם, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְיָקִרים! 
ִמִּגיל  ֶׁשָּלֶכם  ַהְיָלִדים  ֶאת  ְלַחֵּזק  ְוַתְתִחילּו  ִּפְקִחים  ִּתְהיּו 
ְוַהְסָּבָרה -  ִּדּבּוִרים  ְיֵדי  ַעל  ִאיִׁשּיּוָתם  ְוִתְבנּו ֶאת  ַהַּקְטנּות, 
ְלַדֵּבר ּוְלַהְסִּביר ָלֶהם ֵאיֶזה ֻמְצָלִחים ֵהם, ְוֵאיְך ֶׁשֵהם ְצִריִכים 

ָלֵתת ַלּזּוָלת, ְוָכְך ִיְגְּדלּו ְוִיְהיּו ֲהִכי ְמֻאָּׁשִרים ְּבַחֵּייֶהם.
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ד.
ִעם  ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם  ַהְיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְלהֹוִריד  ָּבֶהם  ְלַהְׁשִקיַע  ְצִריִכים  ַיְלֵדיֶכם ַאֶּתם 
ִעם  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּכמֹו  ִאָּתם  ּוְלַדֵּבר  ֲאֵליֶהם  ַעְצְמֶכם  ֶאת 
ֲעַדִין ְקַטִּנים ּוַמה ֵיׁש ָלנּו ְלַדֵּבר  ְמֻבָּגִרים, ְוַאל תֹאְמרּו ֵהם 
ְמִביִנים  ָקָטן  ִמִּגיל  עֹוד  ְיָלִדים  ִּכי  ָּכְך!  ַּתִּגידּו  ַאל  ִאָּתם, 
ַהּכֹל, ֶאָּלא ֵהם ֹלא ְיכֹוִלים ְלִהְתַּבֵּטא ָּכל ָצְרָּכם, ּוִבְׁשִביל ֶזה 
ְלַדֵּבר ִאָּתם,  ְקַטִּנים, ּוַמה ֵיׁש  ֲעַדִין  ַההֹוִרים חֹוְׁשִבים ֶׁשֵהם 
ְוֶזה ַהָּטעּות ֲהִכי ֲחמּוָרה ֶׁשַההֹוִרים עֹוִׂשים ִּכי ִאם ְמַדְּבִרים 
ֶאל ַהְיָלִדים עֹוד ִמִּגיל ָקָטן ְּכמֹו ֶׁשְּמַדְּבִרים ִעם ְמֻבָּגִרים, ַעל 
ְיֵדי ֶזה ִנְבֵנית ָהִאיִׁשּיּות ֶׁשָּלֶהם, ְוַהִּבָּטחֹון ָהַעְצִמי, ְוָכְך ֵהם 
ְּגֵדִלים ִּפְקִחים. ְוָלֵכן ְראּו ַרק ְלַחֵּזק ֶאת ַיְלֵדיֶכם ָּתִמיד, ְוָאז 
ִּתְרוּו רֹב ַנַחת ִּדְקֻדָּׁשה ֵמֶהם, ִּכי ַּתְכִלית הֹוָלַדת ַהְיָלִדים הּוא 
ְלַהְחִּדיר ָּבֶהם ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְיַׁשְעָיה 
לח( "ָאב ְלָבִנים יֹוִדיַע ֶאל-ֲאִמֶּתָך" ּוְצִריִכים ְלַדֵּבר ִאָּתם ְּכמֹו 

ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָּתִמיד  ְלַדֵּבר  ְמֻבָּגִרים,  ִעם  ֶׁשְּמַדְּבִרים 
ֶׁשָּלֶהם  ַּבָּדם  ִיְהֶיה  ְּכָבר  ֶזה  ְּכֶׁשִּיְגְּדלּו  ְוָאז  ָצִעיר,  ִמִּגיל  עֹוד 
ֶׁשֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַרְך ְּכָלל, ְוַהּכֹל ַלּכֹל ֱאֹלקּות 
ָּגמּור הּוא, ְוֶזה ִעָּקר ָּגדֹול ְּבִחּנּוְך ַהְיָלִדים ְלַחֵּנְך אֹוָתם עֹוד 
ְּבִגיל ַקְטנּות ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם, ְוַרק ֵאָליו ָאנּו 
ְצִריִכים.  ֶּׁשֲאַנְחנּו  ַמה  ָּכל  ּוְלִהְתַחֵּנן  ּוְלַבֵּקׁש  ָלבֹא  ְצִריִכים 
ּומּוָבא ְּבִדְבֵרי מֹוַהְרַנ"ְּת ז"ל )ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה ְוִאיׁשּות, 
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ֲהָלָכה ה' אֹות ג'( ֲאֶׁשר ְּבַוַּדאי ִעַּקר ַהִּמְצָוה הּוא ְלהֹוִליד ָּבִנים 

ּוָבנֹות ְּכֵׁשִרים, ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ְוִאם ֶׁשֹּלא ָּכל 
ָּכל  ַעל  ְּגמּוִרים,  ּוְכֵׁשִרים  ַצִּדיִקים  ָּבָניו  ֶׁשִּיְהיּו  זֹוֶכה  ָאָדם 
ָּפִנים ֵמַאַחר ֶׁשֵהם ִּבְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ַהַּמֲאִמיִנים ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ַּבּתֹוָרה  ַלֲעסֹק  ִמְּנעּוֵריֶהם  אֹוָתם  ְמַחֵּנְך  ְוָהָאב  ּוְבתֹוָרתֹו, 
ּוְלִהְתַוֵּסף  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי  ּוְלִהָּכֵנס  ּוִבְתִפָּלה, 
ַעל ַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַּפֵּלל ִעָּמֶהם ַיַחד, ּוְלַיֵחד 
"ְׁשַמע  ְולֹוַמר  יֹום,  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ַיַחד  ִעָּמֶהם  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמֹו 
ֲהֵרי ּגֹוֵרם ַׁשֲעׁשּוִעים  ֶאָחד",  ֲהָוָי"ה  ֲהָוָי"ה ֱאֹלֵקינּו  ִיְׂשָרֵאל 
ִנְפָלִאים ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך, ֵמַאַחר ֶׁשהֹוִסיף ֶנֶפׁש ַלִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְתַרִּבין ַהָּבִּתים ַעד ֵאין ֵקץ ְוֵאין סֹוף ַּכּמּוָבא 
ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'( ֲאֶׁשר ָּכל ַמה 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ְּכַלל  ֶאל  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ֶּׁשִּנְתַוֵּסף 
ּגֹוְרִמים ֵצרּוִפים ּוָבִּתים ְלֵאין סֹוף. ְוָלֵכן ִאם ֹלא ַמְצִליִחים 
ַּגם  ֶּבֱאמּוָנה-  ֲחָזִקים  ֶׁשִּיְהיּו  ֶזה  ָּדָבר  ַרק  ֶאָּלא  ַהְיָלִדים  ִעם 
ֵּכן טֹוב, ְוַגם אּוַלי ֵיְצאּו ֵמֶהם ְיָלִדים טֹוִבים ֶׁשִּיְהיּו ַצִּדיִקים 
ְּגמּוִרים. ְוַעל ֵּכן ָהִעָּקר ֶׁשִּתְראּו ְלַחְּנָכם ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה 
ֻמְזָהִרים  ֶׁשָאנּו  ּוְכמֹו  ֵמֲאבֹוֵתינּו,  ִקַּבְלנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוָׁשה 
ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך  "ְוִׁשַּנְנָּתם  ו'(  )ְּדָבִרים  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְּבָפָרַׁשת 
ּוְבקּוֶמָך"  ּוְבָׁשְכְּבָך  ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם 
ְלַדֵּבר  ְּבֵניֶכם  ֶאת  אָֹתם  "ְוִלַּמְדֶּתם  יא(  )ְּדָבִרים  ּוְכִתיב  וגו', 
ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך" וגו'. ּוְכִתיב, )ְּדָבִרים ד'( 
"ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך, יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ֲהָוָי"ה 
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ַהְרָחקֹות  ִמיֵני  ְּבָכל  ְלַרֲחָקם  ּוִבְפָרט  וגו'.  ְּבחֵֹרב"  ֱאֹלֶקיָך 
ֵמַהָּכתֹות ָהָרעֹות, ִמיִנים ְוֶאִּפיקֹוְרִסים, ּכֹוְפִרים ָּבִעָּקר ֶׁשָּקמּו 
ַהָּדת  ֵמִעַּקר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיְלֵדי  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ַהָּללּו  ַּבּדֹורֹות 
ְפלֹות )ָּבֵּתי ֵסֶפר ִחּלֹוִנִּיים( ְלַלֵּמד ֶאת  ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשֶהֱעִמידּו ָּבֵּתי תִּ
ִמיֵני  ְוָכל  ִנְפָסדֹות  ְוֵדעֹות  ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִמָּכל  ְולֹוֲעִגים  ְוצֹוֲחִקים  ַהְּקדֹוָׁשה,  ָהֱאמּוָנה  ֶנֶגד  ִּדְמיֹונֹות 
ְוַהּמֹורֹות  ַהּמֹוִרים  ֶׁשָּכל  ָידּוַע  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ַהָּקדֹוׁש 
ֻּכָּלם ֵהם ּפֹוְרֵקי עֹל ְלַגְמֵרי, ְוִאם ִּבְתִחָּלה ְמַרִּמים ֶאת ֲאִביֶהם 
ְואֹוְמִרים ֶׁשִּיְלְמדּו ִעָּמֶהם ַּגם ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַּתַנ"ך, ֲאָבל ַהּכֹל 
ַרק  הּוא  ִעָּמֶהם  ֶׁשּלֹוְמִדים  ְמַעט  ִּכי  ָוֶׁשֶקר,  ְצִביעּות  הּוא 
ִמְקָרא ִעם ֵּפרּוֵׁשיֶהם ּוֵבאּוֵריֶהם ָהָרִעים ֶׁשָּיְצאּו ֵמֶאִּפיקֹוְרִסים 
ְּגמּוִרים ְמֻפְרָסִמים, ֶׁשֵחֶלק ֵמֶהם ַאף ֵהִמירּו ָּדָתם, ְוֵהם ִחְּברּו 
ֵּבאּוִרים ְוַתְרּגּוִמים ַעל ּתֹוָרה ְנִביִאים ְּכתּוִבים. ְוָלֵכן ְצִריִכים 
ִלְׁשמֹר ְמאֹד ַעל ַהְיָלִדים ַּבְּתקּוָפה ַהּזֹו, ְוָצִריְך ְלַהְחִּדיר ָּבֶהם 
ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצוֹות  ְוִקּיּום  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  ַהְּפׁשּוָטה  ָהֱאמּוָנה  ֶאת 
ְיֵמיֶהם ַרק ַעל  ֶׁשְּיַבּלּו  ַּדְיָקא,  ֲחֵרִדי  ְּבִחּנּוְך  ּוְלַהְכִניס אֹוָתם 
ֶׁשִּבְכָתב  ִיְתָּבַרְך ּתֹוָרה  ַהֵּׁשם  ַלֲהגֹות ְּבתֹוַרת  ּוְתִפָּלה,  ּתֹוָרה 
ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ש"ס ּופֹוְסִקים, ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְגְּדלּו 
ַהְיָלִדים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשה ְוִתְרוּו 
ַעל  ִחּנּוְך  ַלְיָלִדים  ָלֵתת  ָהִעָּקר  ִּכי  ֵמֶהם.  ִּדְקֻדָּׁשה  ַנַחת  רֹב 
ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש, ְוִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַהְכִניס ֶאת ְיָלָדיו ְּבִחּנּוְך 
מּוָסד  ְיסֹוד  ֶׁשֶּזה  ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצוֹות  ִקּיּום  ָׁשם  ֶׁשְּמַלְּמִדים 
ְוַנֲעִׂשים  ִמֶּזה  ְּכֶׁשִּמְתַרְּׁשִלים  ּוִמַּיד  ְוֵתֶכף  ַהּדֹורֹות,  ְלֶהְמֵׁשְך 
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ַאַחר  ְמַאְּבִדים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל   - ַהְיָלִדים  ִחּנּוְך  ַעל  ַּפְׁשָרִנִּיים 
ָּכְך ֶאת ַהְיָלִדים ְלַגְמֵרי, ִּכי ְּבַקּלּות ְיכֹוִלים ָלֵצאת ְלַתְרּבּות 
ַהְיָקִרים,  ּוְבנֹוָתיו  ְּבָבָניו  ֶׁשַּמְׁשִקיַע  ִמי  ַאְׁשֵרי  ְוָלֵכן  ָרָעה. 
ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּכמֹו  ִאָּתם  ּוְמַדֵּבר  ַהָּכֵׁשר,  ַּבִחּנּוְך  אֹוָתם  ּוְמַחֵּנְך 
ִיְגְּדלּו  ַהְיָלִדים  ָּכְך  ֲעבּוָרם,  ַעְצמֹו  ְמֻבָּגִרים, ּומֹוֵסר ֶאת  ִעם 
ְּבִריִאים ְּבַנְפָׁשם ּוְבִנְׁשָמָתם, ְוִיְהיּו ְיֵרֵאי ַהֵּׁשם ְוחֹוְׁשֵבי ְׁשמֹו 

ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם.

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!

 ְּתִפָּלה נֹוָרָאה ְוִנְפָלָאה ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן
ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהְצָלַחת ְיָלָדיו

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ַהּתֹוָרה  ְּבֶדֶרְך  ּוְלַחְּנָכם  ּוָבנֹות  ָּבִנים  ְלהֹוִליד  ֶׁשְּתַזֵּכנּו 
ְלַהִּכיר  ְוִיְזּכּו  ְּבָך  ְּפׁשּוָטה  ֱאמּוָנה  ָּבֶהם  ּוְלַהְחִּדיר  ְוַהִּיְרָאה, 
ּוְבַאֲהָבה  ַרָּבה  ְּבִׂשְמָחה  ִמְצוֹוֶתיָך  ֶאת  ְוֶׁשְּיַקְּימּו  אֹוְתָך, 
ְמַלְּמִדים  ָלנּו  ְוַתְזִמין  ָהַרִּבים,  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַתַעְזֵרנּו  ְּגדֹוָלה. 
ִּבְמַלאְכָּתם  עֹוְסִקים  ֶׁשִּיְהיּו  ְלָבֵנינּו,  ַוֲהגּוִנים  טֹוִבים 
ֶּבֱאמּוָנה, ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ִעם ָּבֵנינּו ַּבַּתְכִלית ַהּמֹוִעיל ֶּבֱאֶמת. 
ְוַצִּדיִקים,  ְּכֵׁשִרים  ֲאָנִׁשים  ְמַלְּמֵדי-ַהִּתינֹוקֹות  ָּכל  ַוִּיְהיּו 
ֶׁשֹּלא ְיַקְלְקלּו ַחס ְוָׁשלֹום ֶאת ַהֶהֶבל ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהִּתינֹוקֹות 
ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן, ֶׁשהּוא ֶהֶבל ֶּפה ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא. ְוַיֲעֶלה ְוֵיָרֶאה 
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ֶׁשל  ַהִּתינֹוקֹות  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶהֶבל  ְלָפֶניָך  ַוִּיָּׁשַמע  ְוֵיָרֶצה 
ְוַתְמִּתיק  ְּבִרית ֲאבֹוֵתינּו,  ִּתְזּכֹר ֶאת  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַרָּבן.  ֵּבית 
ּוְתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַהִּדיִנים ְוָכל 
ַהְּגֵזרֹות ֶׁשֵאיָנן טֹובֹות ֶׁשִּנְגְזרּו ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלל אֹו 
ִּבְפָרט, ֵּבין ֶׁשהּוא קֶֹדם ְּגַזר ִּדין, ֵּבין ֶׁשהּוא ְלַאַחר ְּגַזר ִּדין. 
ֶׁשל  ֵחְטא  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֶּפה  ֶהֶבל  ִּבְזכּות  ּוְתַבֵּטל  ַּתְמִּתיק  ֻּכָּלם 
ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. ּוְתַזֵּכנּו ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ּוְתַקְּדֵׁשנּו 
ִּבְקֻדָּׁשָתְך ָהֶעְליֹוָנה, ּוְתַזֵּכנּו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך 
ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש. ְוִנְזֶּכה ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִׁשַחְתנּו. 
ְוִנְזֶּכה ְלַהְגִּביר ַהֶּנֶפׁש ַעל ַהּגּוף, ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ַהּגּוף ְלַגְמֵרי 

ְלַגֵּבי ַהֶּנֶפׁש.

ָאָּנא ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם חּוס ַוֲחמֹל ָעַלי ְוַעל ַזְרִעי ְוֶזַרע 
ָוַדַעת.  ִּביָנה  ְלָחְכָמה  ִּדְקֻדָּׁשה,  ַהֵּׂשֶכל  ְלאֹור  ּוְתַזֵּכִני  ַזְרִעי 
ְוֶאְזֶּכה ְלַהְכִניַע ּוְלַבֵּטל ִמֶּמִּני ָּכל ִמיֵני ִסְכלּות ּוְכִסילּות ֶׁשל 
ַהּגּוף ְוַהחֶֹמר. ְותֹוִציֵאִני ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ֵמחֶֹׁשְך ְלאֹור ָּגדֹול, 
ְוַהְמֻגָּׁשם,  ֶהָעכּור  ַהּגּוף  ָחְמִרּיּות  ֶׁשל  ַוֲחֵׁשָכה  ִמְּכִסילּות 
ְלֶהָאַרת ַהָחְכָמה ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש ַהְּקדֹוָׁשה. ְוֵתן ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶתָך, 
ְוֶאְזֶּכה ִלְלמֹד ְוַלֲהגֹות ְּבתֹוָרְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך יֹוָמם ָוַלְיָלה. ְוֵתן 
ְּבִלִּבי ִּביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל, ִלְׁשמַֹע, ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד, ִלְׁשמֹר 
ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרְתָך ְּבַאֲהָבה. ְוָהֵאר ֵעיַני 
ִמן  ְוַתְבִדיֵלִני  ְוַתְפִריֵׁשִני  ְּבִמְצוֹוֶתיָך.  ִלִּבי  ְוַדֵּבק  ְּבתֹוָרְתָך 
ַהּתֹוִעים ְּבָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות. ְוָתֵגן ַּבֲעִדי ּוְבַעד ַזְרִעי ָּתִמיד, 
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ְּבׁשּום  ְלעֹוָלם  ַנֲעסֹק  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ּוְבַעד 
ָחְכָמה ִחיצֹוָנה ְּכָלל. ְוֹלא ָנִׂשים ַעִין ְוֹלא ִנְלַמד ְּבׁשּום ֵסֶפר 
ִמִּסְפֵרי ַהֲחִקירֹות ְוֶאִּפיקֹוְרסּות ְּכָלל, ֵהן ְּבִסְפֵרי ֲחִקירֹות ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל, ֵהן ְּבִסְפֵרי ֲחִקירֹות ֶׁשל ָהַעּכּו"ם. ְוַתֲעזֹר ָלנּו ֶׁשֹּלא 
ֵמֲחִקירֹוֵתיֶהם,  ֲחִקיָרה  ׁשּום  ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו  ְּבַדְעֵּתנּו  ִּתָּכֵנס 
ַהָּזרֹות  ְוֵדעֹוֵתיֶהם  ִמְסָברֹוֵתיֶהם  ְוֵדָעה  ְסָבָרה  ׁשּום  ְוֹלא 
ִדים ְּבִרְׁשָּתם ְנָפׁשֹות ְיָקרֹות. ֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת ָּכל  ְוַהָּמרֹות, ַהצָּ
ּוְׁשטּות  ְוִסְכלּות  ְּכִסילּות  ַרק  ֵהם  ַהִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹוֵתיֶהם 
ָוֶהֶבל ָּגמּור ֶּבֱאֶמת, ְוִנְמָׁשִכים ַרק ִמְּכִסילּות ְוֶחְׁשַכת ָחְמִרּיּות 
ַהּגּוף, ּוִמַּתֲאוֹוֵתיֶהם ּוִמּדֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות. ֲאֶׁשר ֵמֲחַמת ּתֶֹקף 
ְוַהְמזָֹהם  ְוַהְמֻגָּׁשם  ָהָעב  ְוָחְמָרם  ּגּוָפם  ַּתֲאוֹות  ִהְתַּגְּברּות 
ְוַהִּמאּוס,  ְוַהִּטּנּוף  ַהֻּזֲהָמה  ְּבַתְכִלית  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוַהְמֻׁשָּקץ 
ַעד  ֶהָעֵרל,  ְוִלָּבם  ַּדְעָּתם  ְוִנְׁשַחת  ְוִנְתַקְלֵקל  ִנְתַעֵּכר  ִמָּׁשם 
ֶׁשָּבאּו  ַעד  ִלְסָבָרא,  ּוִמְּסָבָרא  ְלֵדָעה  ִמֵּדָעה  ְוָנבֹוכּו  ֶׁשִּנְתעּו 

ִליֵדי ָטעּות ּוְׁשטּות ָחְכמֹוֵתיֶהם ַהִחיצֹוִנּיֹות.

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ְּפֵליָטֵתנּו, 
ְוֵאין  ְוסֹוֵמְך,  עֹוֵזר  ְּבֵאין  ָהָהר  ְּברֹאׁש  ְּכתֶֹרן  ִנְׁשַאְרנּו  ֲאֶׁשר 
ִמי ֶׁשַּיֲעמֹד ַּבֲעֵדנּו. ַהֵּצל, ַהֵּצל ְוהֹוִׁשיָעה ּוַמֵּלט אֹוָתנּו ְוֶאת 
ַזְרֵענּו ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ִמָּכל ִמיֵני ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות. ֶׁשֹּלא 
ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ֵחֶלק ְוֵעֶסק ָּבֶהם. ְוִיְהיּו ָיֵדינּו ְוִׂשְכֵלנּו ְוִלֵּבנּו 
ְמֻסָּלִקים ֵמֶהם. ִּכי ֹלא ְּבֵאֶּלה ֶחְלֵקנּו, ְוֹלא ְּבֵאֶּלה ּגֹוָרֵלנּו. ִּכי 
ֲאַנְחנּו ִמֶּזַרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים. 
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ַוֲאַנְחנּו ָזִכינּו ַלֲעמֹד ַעל ַהר ִסיַני ּוְלַקֵּבל ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה 
ֶחְלֵקנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָעְזֵרנּו  ֵּביֶתָך.  ֶנֱאָמן  ְנִביֶאָך  מֶֹׁשה  ְיֵדי  ַעל 
ְמִׁשיַבת  ְתִמיָמה  ְיהָֹוה  "ּתֹוַרת  ָּתִמיד;  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּבתֹוָרְתָך 
ָנֶפׁש. ֵעדּות ְיהָֹוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי". חּוס ַוֲחמֹל ָעֵלינּו. 
ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ַעל ָּבֶניָך צֹאן ַמְרִעיֶתָך, ּוְׁשמֹר אֹוָתנּו ְּבֵעת 
ָצָרה ַהּזֹאת ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא, ְוַהֵּצל ּוַמֵּלט ַנְפֵׁשנּו ְוֶנֶפׁש 
ִחיצֹוָנה  ָחְכָמה  ְּבׁשּום  ְלעֹוָלם  ַנֲעסֹק  ֶׁשֹּלא  ּוְבנֹוֵתינּו  ָּבֵנינּו 
ְוַלֲעקֹר  ְוֵתן ָלנּו ּכַֹח ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ּוְלַבֵּטל  ְּכָלל. 
ֶאת ֵּדעֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָּכל ָהֶאִּפיקֹוְרִסים ְוַהּכֹוְפִרים ִמן ָהעֹוָלם. 
"ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחִּיים ְוִעם ַצִּדיִקים ַאל ִיָּכֵתבּו". ְוָכל ָהעֹוְסִקים 
ִנַּמח  ִיְהֶיה  ַהִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ַוֲחִקירֹות ֶׁשל  ְּבִפילֹוסֹוְפָיא 
ַיֲעסֹק  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ְיהָֹוה  ַיְכֵרת  ָהעֹוָלם.  ִמן  ְוִזְכָרם  ְׁשָמם 
ְיתֹוִמים  ָבָניו  "ִיְהיּו  ְועֹוָנה.  ֵער  ּוְבַדְרֵכיֶהם  ַּבֲחִקירֹוֵתיֶהם 
ִיַּמח  ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  ַאְלָמָנה.  ְוִאְׁשּתֹו 
ְׁשָמם. ִיָּזֵכר ֲעֹון ֲאבָֹתיו ֶאל ְיהָֹוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח. ִיְהיּו 
ֶנֶגד-ְיהָֹוה ָּתִמיד ְוַיְכֵרת ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם" ְוִיְתַּבְּטלּו ְסָברֹוֵתיֶהם 
ְוֵדעֹוֵתיֶהם ִמן ָהעֹוָלם, ְוֹלא ַיֲעלּו עֹוד ַעל ֵלב ְוֹלא ִיָּזְכרּו עֹוד 
ִּבְׁשָמם. ּוְתַרֵחם ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל. ְוַתֲעֶלה ּוְתַנֵּׂשא ּוְתרֹוֵמם 
ּוְתַגֶּלה ְוָתִאיר ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ָּבעֹוָלם. ְוָנׁשּוב ֻּכָּלנּו 
ּוְבָטֳהָרה  ִּבְקֻדָּׁשה  ּוֶבֱאמּוָנה,  ֶּבֱאֶמת  ְוַלֲעבֹוָדֶתָך  ְלתֹוָרֶתָך 
ְּגדֹוָלה. ְוִנְזֶּכה ְלִהְׁשּתֹוֵקק ָּתִמיד ֶלֱאמּוָנְתָך ַהְּקדֹוָׁשה ֶּבֱאֶמת 
ָּבעֹוָלם  ַּגם  ֶּבֱאֶמת  אֹוְתָך  ְלַהִּכיר  ְוִנְזֶּכה  ַהּטֹוב;  ִּכְרצֹוְנָך 
ֶזה  ִּבְׁשִביל  ִּכי  ֵעת,  ְּבָכל  ַהָּגדֹול  ִׁשְמָך  ֶאת  ּוְלַכֵּבד  ַהֶּזה, 
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ְּכמֹו  ֵליּה.  מּוְדִעין  ְדִיְׁשתְּ ְּבִגין  ֻּכָּלם,  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ָּבָראָת 
ְיַצְרִּתיו ַאף  ֶׁשָּכתּוב: "ָּכל ַהִּנְקָרא ִּבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו 
ֲעִׂשיִתיו". ֲעזֹר ְוַרֵחם ְוהֹוִׁשיָעה, ַוֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ְּכבֹוד 
ַעל  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  ֶׁשִּתְתַּגֵּבר  ַהְּקדֹוָׁשה.  ּתֹוָרְתָך 
ְוִיְתַּבְּטלּו  ַהִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ְוַעל  ַהִפילֹוסֹוְפָיא,  ָחְכַמת 
ָּכל ַהָחְכמֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְּכֶנֶגד אֹות ַאַחת ִמּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה 
ֶּפה.  ֶׁשְּבַעל  ְותֹוָרה  ֶׁשִּבְכָתב  ּתֹוָרה  ְוַהְּתִמיָמה,  ְוַהְּטהֹוָרה 
ְוָיׁשּובּו ֻּכָּלם ְלתֹוָרְתָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאְתָך ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ֵלב 

ָוֶנֶפׁש ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה.

הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
לעילוי נשמת

 דוד בן פנחס וציפורה
אלטרש הי"ו

נפטר א' תמוז ה'תשס"א
ת.נ.צ.ב.ה.
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נדב בן שלמה וכוכבה ע"ה
***

ולעילוי נשמת

יהודה בן שלום ע"ה
מיכאל מכלוף בן שלום ע"ה

מסודי בת-שבע בת עמרם ע"ה
שאול בן יעקב ע"ה

עזיזה בת רז'לה ע"ה
יוסף בן יעקב ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.
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