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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.

יתא ְּב ַה ָּג ָּדה ,וְּ ֶאת ֲע ָּמלֵּ נּו ֵּאּלּו ַה ָּבנִ ים ֶשנֶ ֱא ַמר כָּ ל ַה ֵּבן גו' ְּת ַחּיּון.
וַ .על ַה ָּפסּוק כָּ ל ַה ֵּבן ֵּגו' ְּת ַחּיּון ִא ָּ
"בנִ ים" ַ
ּמּודים),
(על ֶד ֶרְך ַה"כְּ ָּמה ֶשנֶ ֱא ַמר" ִב ְּש ַאר ַהּלִ ִ
"ע ַמלְּ נּו" ַקאי ַעל ָּ
"שנֶ ֱא ַמר" ֵּאינָּ ּה ֶש ָּ
ָּה ְּר ָּאיָּ ה ֶ
נֹוג ַע לְּ ָּבנִ יםֲ .א ָּבל ַעל כָּ ְך
ֶש ֲה ֵּרי ַעל ֶזה ֵּאין שּום ְּר ָּאיָּ ה ֵּמ ַה ָּפסּוקָּ .ה ְּר ָּאיָּ ה ִהיא ִבכְּ לָּ לֶ ,ש ָּהיְּ ָּתה ָּצ ָּרה ְּב ֵּ
"ע ָּמל" – ֵּאינֹו ֵּמ ִביא ְּר ָּאיָּ ה כְּ לָּ ל.
ֶש ָּבנִ ים ֵּהם ָּ
וְּ כֵּ יוָּ ן ֶש ֵּאינֹו ֵּמ ִביא ַעל ֶזה שּום ְּר ָּאיֹות – ַמ ְּש ָּמע ֶש ֶזהּו ָּד ָּבר ָּפשּוט ,וְּ כֵּ יוָּ ן ֶש ֶזהּו ָּד ָּבר ָּפשּוטֵּ ,אין צ ֶֹרְך לְּ ֶזה
ְּבלִ ּמּוד ִמ ָּפסּוק.
זָּ .ד ָּבר ֶזה ְּמלַ ְּּמ ֵּדנּו:
ִבכְּ ֵּדי ֶש ַה ָּבנִ ים ,וְּ כֵּ ן ַה ַתלְּ ִמ ִידים ַ
(הנִ ְּק ָּר ִאים ָּבנִ ים ,כִ ְּד ָּר ַשת ַה ִס ְּפ ִרי) ,יִ ְּהיּו כִ ְּד ָּב ֵּעי – ֻמכְּ ָּרח לִ ְּהיֹות ָּע ָּמל,
ֻמכְּ ָּר ִחים לְּ ִה ְּתיַ ֵּג ַע ַעל ֶזה.
אֹומר לָּ ֶהם ִמּלָּ ה ַא ַחת ֲה ֵּרי
ִמי ֶשּיֵּ ש לֹו ָּבנִ ים ְּמ ֻמ ְּש ָּמ ִעיםִ ,מי ֶשּיֵּ ש לֹו ַה ְּש ָּפ ָּעה ַעל ַתלְּ ִמ ָּידיו ַעד ֶשכַ ֲא ֶשר ֵּ
בֹודתֹוַ .גם ְּבא ֶֹפן ֶזה – ְּב ֶהכְּ ֵּר ַח
חֹובה ַב ֲע ָּ
ָּ
בּורם – ַאל לֹו לַ ֲחשֹב ֶש ְּב ֶזה יָּ ָּצא יְּ ֵּדי
ֶזה ַמ ְּס ִפיק כְּ ָּבר ֲע ָּ
לְּ ִה ְּתיַ ֵּג ַע ַעל ִחנּוכָּ ם.
("דאס ַהיְּ ְּסט געהארעוועט").
אֹומ ֶרת ָּעלָּ יו ֶשנֶ ֱח ַשב לְּ ָּע ָּמל ָּ
"ע ָּמלֵּ נּו" – ָּע ָּמל כָּ ֶזהֶ ,ש ַהתֹו ָּרה ֶ
ֲ
"ע ָּמלֵּ נּוָּ -בנִ ים"ֲ ,א ַזי ֵּאין ָּמה לְּ ִה ְּת ַפ ֵּעל ֵּמ ַה ְּג ֵּז ָּרה ,כָּ ל ַה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהיְּ א ָֹּרה ַת ְּשלִ יכֻ הּו.
ּוב ָּש ָּעה ֶשּיֶ ְּשנָּ ם ַה ֲ
ְּ
נִ ְּפ ָּט ִרים ֵּמ ַה ְּג ֵּז ָּרה ,וְּ עֹוד זֹאתֲ ,א ֶשר ֵּהם – יְּ לָּ ִדים ֵּאּלּו ֶשנֹולְּ דּו וְּ נִ ְּת ַחנְּ כּו ִב ְּש ַעת ַה ְּג ֵּז ָּרה – ִהכִ ירּוהּו
ְּת ִחּלָּ הֵּ .הם ָּהיּו ָּה ִראשֹונִ ים ֶש ִהכִ ירּו ַה ָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהּיַ ם סּוףֹ .לא מ ֶֹשה וְּ ַא ֲהרֹןֹ ,לא ְּבנֵּ י ַא ֲהרֹן,
ֹלא ַה ְּז ֵּקנִ ים וְּ ֹלא כָּ ל ַהדֹור ֶש ִּמק ֶֹדם ֲה ִש ְּעבּודֶ ,אּלָּ א יַ לְּ ֵּדי יִ ְּש ָּר ֵּאל ֵּאּלּו ֶשנִ ְּת ַחנְּ כּו ִב ְּמ ִסירּות נֶ ֶפשֵּ ,הם
ּובא ֶֹפן ֶשל ֶזהֶ ,שכִ ְּביָּ כֹול ֶה ְּראּו ְּב ֶא ְּצ ַבע ֶזה א-לִ י וְּ ַאנְּ וֵּ הּו.
ַדוְּ ָּקא ִהכִ ירּוהּו ְּת ִחּלָּ הְּ ,
הֹור ָּאה לְּ כָּ ל
זֹוהי ָּ
יהםֶ ,אּלָּ א ִ
נֹוג ַע לְּ ַתלְּ ִמ ֵּיד ֶ
יהם וְּ לִ ְּמ ַחנְּ כִ ים ְּב ֵּ
נֹוג ַע לְּ יַ לְּ ֵּד ֶ
הֹורים ְּב ֵּ
הֹור ָּאה זֹו ֵּאינָּ ּה ַרק לְּ ִ
חָּ .
ֶא ָּחד וְּ ֶא ָּחד ִמּיִ ְּש ָּר ֵּאלֶ ,ש ֲה ֵּרי "הֹוכֵּ ַח תֹוכִ ַ
ּו"פרּו ְּּורבּו" הּוא ִמ ְּצוָּ ה
תֹורהְּ ,
יתָך" הּוא ִמ ְּצוָּ ה ִמן ַה ָּ
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
רּוחנִ ּיֹות.
ּו"פרּו ְּּורבּו" ֵּאין ֵּפרּושֹו ַרק ְּב ַג ְּש ִמּיֹותֶ ,אּלָּ א ַגם ָּב ָּ
נֹוסף לְּ ֶזה – ַה ִּמ ְּצוָּ ה ָּה ִראשֹונָּ הְּ ,
תֹורה ,וְּ ָּ
ִמן ַה ָּ

"פרּו ְּּורבּו" – יֶ ְּשנֹו ִפ ְּת ָּגם ֵּמ ֲח ִס ֵּידי ַא ְּדמֹו"ר ַה ָּז ֵּקןּ ,ולְּ ִפי
תֹורה ִהיא ְּ
ְּב ִענְּ יָּ ן ֶזה – ֶש ַה ִּמ ְּצוָּ ה ָּה ִראשֹונָּ ה ַב ָּ
תֹורה – ַהּיְּ סֹוד ָּה ִראשֹון
תֹורה ַגם הּוא ָּ
נֻ ָּסח ַא ֵּחר – ֵּמ ַא ְּדמֹו"ר ַה ָּז ֵּקן ְּב ַע ְּצמֹו ,וְּ תֹכֶ ן ַה ִפ ְּת ָּגם הּואֵּ :ס ֶדר ַב ָּ
נֹוסף" ("איין איד ְּדארף מאכן
הּודי ָּ
הּודי ָּצ ִריְך לַ ֲעשֹות יְּ ִ
הּודי ,הּואֶ ,ש"יְּ ִ
תֹורה ,וְּ ַהּיְּ סֹוד ָּה ִראשֹון ְּב ַחּיַ י ַהּיְּ ִ
ַב ָּ
נאך א ִא ֶידן").
נֹוסף ִבכְּ לָּ לַ ,
ּוב ִחנּוְך ַהכָּ ֵּשר
הּודי ָּ
אֹומ ִרים לְּ כָּ ל ֶא ָּחד וְּ ֶא ָּחד ִמּיִ ְּש ָּר ֵּאלֶ ,שהּוא ְּמ ֻחּיָּ ב לְּ ִה ְּתיַ ֵּג ַע ַב ֲע ִשּיַ ת יְּ ִ
ְּ
ִב ְּפ ָּרט.

