
בלבבי משכן אבנה
בס"ד

USA  שיעורי "בלבבי" מופיעים ב"קול הלשון" בארץ 073.295.1245      718.521.5231 

272 ן  ו י ל ג ג ישב תשפ" ו שו"ת

הוראה
שאלה:

הרב ענה לי לשאלה:

א. האם כדאי לנסוע השנה לאומן ?

ב. האם אפשר ללמוד במכון אחיה לימודי הוראה ?

תשובה:
א. לכל אדם שיש רב עליו לשמוע לרבו. באופן כללי על כל אדם להתפלל במקום 

שבו הוא יכול לשוח עמו ית”ש באופן של קרבה יתירה. 

ב. לפני עשור בקשו ממני למסור שם סדרת שיעורים, ולאחר שיעור אחד שנודע לי 
שהכל בחסות השלטונות, פרשתי לאלתר.

_________ֹֹֹֹ

שאלה 
מחילה וסליחה על המשך השאלה לבירור מעמיק יותר.

א( אני חוזר בתשובה למדתי עד התיכון בבתי ספר חילוניים, למדתי תואר בי. אי 
בכלכלה באוניבריסטה בן גוריון בנגב. ועוד לימודים במסגרת היותי חילוני. השאלה 
היא האם הדעה של הרב שלא ללמוד במכון אחיה היא לכולם או שזה נכון רק למי 
שגדל חרדי, ולא כדאי שיקבל השקפה לא טהורה. ולא תקף לגבי מי שכבר כמעט 

חמישים חזר בתשובה בגיל 37 ראה חווה למד מספיק בעולם החילוני והסיפור 
במקרה שלנו שונה?

ב( שאלה שנייה: מה האלטרנטיבה אם אני רוצה להיות מלמד אז כל מקום ברוב 
חלקי הארץ למעט המה שנקרא מי שנקרא העדה החרדית או העצניקים דורשים 

מהמלמדים שיעברו הכשרה מקצועית וזה באמת חשוב ביותר והם נותנים בהחלט 
כלים וידע ומקצועיות שחובה היום. כי להיות מלמד היום מעבר להרבה שיטות 

לימוד שצריך מישהו ללמד אותך במוסד מסודר , צריך גם ללמד אותך איך 
להחזיק כיתה מבחינת משמעת פעם כך שמעתי מבני ישיבה ,מורים בני שלושים 

היום שלא לדבר על המבוגרים יותר, שסיפרו לי שהם חטפו מכות בתלמודי תורה 
שהם למדו, סטירות היו חלק אינטגרלי מהחינוך אני לא יודע מה האחוז מכלל 

המקומות בתלמודי תורה, אבל הם בהחלט אמרו לי מספר מורים שהם ואחיהם 

חטפו סטירות, השפלות , ואפילו מכות 
עם סרגל במקומות כאלה ואחרים, 

פשוט הזדעזרתי לשמוע , מה הפלא 
שיש נשירה אם לא זה אחד מהסיבות, 
ואולי המורים לא אשמים כי לא נתנו 

להם כלים איך לחנך, והם נתקלו 
בבעיות משמעת וכך הבינו שזה הדרך 

לחנך ולהשתיק את הכיתה ,אני לא 
יודע,

אשמח מאד לשמוע את דעת הרב האם 
השיטות הללו הם על פי רצון השם 

יתברך ולמה אף אחד מגדולי הדור לא 
אמר אסור בשום פנים ואופן להשתמש 

באלימות. כדרך חינוך .

אודה לרב על תשובתו.

תשובה:
אי אפשר למסור את כל הכוונת מלמדי 

תינוקות של בין רבן למכון שיסודו 
ותקציביו ע”פ שלטון שאין כל עניינו אך 

ורק הדרכת חכמי ומאורי הדור.

נכון הדבר שיש קלקולים בדרך הישנה 
ונצרך לתקנן, אולם אי אפשר לתקן 

קלקול אחד בקלקול חמור ממנו. וזהו 
גלות נוראה!

וכבר שמעתי מראש הישיבה שבה 
למדתי, הג”א סטפנסקי, שכך שמע 

מבנו של הגרי”ז מבריסק, שיש דברים 
שצריך תיקון, אולם אי אפשר להחליף 

בדרך לא ברורה שלא ברור מה 
השלכותיה. וזה נאמר בדרך של מחנכים 

בני תורה. ק”ו בדרך הנ”ל.

הדבר כואב נורא נוראות איך כל חינוך 
תשב”ר נמסר לידיים זרות, שיש בהם 

גורם זר. גלות! גלות! גלות!



USA 718.521.5231 2>4>12  · 073.295.1245 ישראל

הרב איתמר שוורץ

בלבביפדיה מחשבה
יום ד' 20:30
רח' קדמן 4 

חולון
לפרטים 050.418.0306

בלבביפדיה עבודת ה'
יום ג' 20:30 בדיוק
רח' הרב בלוי 33 

 ירושלים
לפרטים 052.765.1571

                     bilvavi231@gmail.com להצטרפות לרשימת העלון | לכל ענייני העלון 
ספרי מאה שערים רח' מאה שערים 15, ירושלים · הפצת ספרי קודש רח' דוד 2, ירושלים 02.502.2567 

 02.623.0294 · ספרי אברמוביץ רח' קוטלר, 5 בני ברק 03.579.3829
books2270@gmail.com רכישת ספרי הרב: ספרי אברמוביץ  משלוח ברחבי העולם 03.578.2270 

כל השאלות והתשובות הן מהארכיון של בלבבי - "שאל לבי"

נתינת שם לילד – 
שימוש חכמים

שלום לכבוד הרב ! ברצוני לשאול כמה 
שאלות.

שאלה א.
איך למעשה מקיימים בזמננו את שימוש 

חכמים. הרי ‘חצרו’ של כל רב גדול 
באמת דחוס ו’מפוצץ’ מעומס וגם כל רב 

גדול על פי רוב כלל לא מעוניין באמת 
שכל אחד יכנס לד’ אמותיו ואף הרבה 

יותר רחוק מזה.

שאלה ב.
שאלות לגבי נתינת שם לילד :

א’. מה עדיף שם אחד או שתים.

ב’. מדוע לתת שם מהמשפחה. מה זה 
מועיל באמת. האם זה סתם כבוד גאותני 
או אפילו אם זה מושך ‘ניצוצות’ של אותו 

אדם הרי בסתם משפחה זה ימשיך גם 
‘ניצוצות שליליות’ לכאורה.

ג’. לתת שם על שם סבה שלא היה שומר 
תו”מ כ”כ אמנם הוא שם תנכ”י כמו 

אברהם וכד’ האם זה בסדר או עדיף בכל 
זאת ‘למהול’ בשם שני.

ד’. בהנ”ל האם נכון להחליט בין ההורים  
שהילד באמת נקרא על שם אברהם 

אבינו. רק כדי ‘להשקיט’ את המשפחה, 

להם אומרים שזה על שם סבה. או שיש 
בזה משום הערמה. כוונתי גם להערמה 

בעצם.

תודה רבה מכל הלב לכבוד הרב שלעניות 
דעתי מהווה אחד המעיינות של הורדת 

דעת של לעתיד לבוא לזה העולם השפל.

תשובה א:
א. תחפש איש פנימי צנוע בר מעלה. 

שימוש חכמים אינו דוקא אצל 
המפורסמים.

תשובהב:
א. אין עדיפות.

ב. אם אינו צדיק אין ענין אלא לשם 
כיבוד. 

ג. לכוון על שם צדיק. וכן להוסיף שם 
שני, אם לא פוגע בזולתו. 

ד. במקום של פגיעה אפשר להערים, אם 
כי רצוי להתרחק מכך.

התפתחות הדיבור 
אצל ילדים

שלום לכבוד הרב, זכור לי שכתוב בבן 
איש חי או באחד מספריו, אם ילד לא 
מדבר עד גיל שנתיים אין מה לדאוג, 

משום שחלקים מסוימים בנפש עוד לא 
ירדו.

מה נקרא ילד לא מדבר? אם הוא אומר 
מילים לא שלמות בגיל שנתיים ועדיין 

לא אומר משפט המורכב משתי מילים 
שלוש, זה ניקרא לא מדבר?

תשובה:
רק מגיל שלוש.

 שמירת עיניים
 לכבוד הרב שליטא, 

א. רצינו לדעת מאיזה גיל צריך לדבר 
עם ילד על שמירת עיניים שלא להסתכל 

בבנות שלא לובשות צנוע. ועל בנות 
בכלל.

ב. מה דעת הרב על כל נושא של ספרי 
קומיקס שנכנסו למגזר החרדי מותר או 

אסור?

ג. האם ילד שיודע לקרוא כבר בן שש 
כדאי לתת לו לגרוס זוהר לזיכוך וטיהור 
נפשו ? ואם לא מאיזה גיל הרב ממליץ.

תשובה:
א. בעיקר מגיל 9 להתחיל דבר בעדינות. 

וקרוב לגיל מצוות יש להסביר באופן ברור 
את גדרי הדין ואת הטומאה בכך. כל זה 

לילד מצוי ולא ביחידי סגולה עסקינן.

ב. מומלץ להמעיט כמה שניתן בשום 
שכל.

ג. כדאי לקרוא את הזוה”ק שמודפס 
לזמירות שבת, בכל שבת.


