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 פרשת כי תשא - יוזכנ

 

וף ל י א ו  א ך  ו נ י  ח

אחד הדברים המהווים אבן בוחן יסודית וחשובה האם הנחלת הערכים והחינוך שהעברנו לילדינו או תלמידנו נתן את אותותיו 
 והצליח... מונח בשאלה האם עסקנו בחינוך או באילוף על ידי הפעלה. וקודם שנפתח מעט את היריעה, נקדים ונסייג:

המכוון בדברינו לערער את בטחון העוסקים במלאכת החינוך או לייצר אי אלו ייסורי נפש, אשר פעמים רבות לא רק  אין
העבר  -שאינן מועילות אלא אף מפריעות להתקדם ולהתייעל, בפרט כשהדברים מופנים ומכוונים אל הָעָבר אשר עליו נאמר 

 אין!
 שגויה של ההורים וכפי שעורר אחד מהמחנכים:יש פעמים שהדברים לא בהכרח תלויים בהנהגתם ה

ם י י ות שמ נ ו  אל תחשב חשב

באחת המשפחות במרכז הארץ אירע דבר מצער ונורא. הבן שלהם שהיה מתמיד בלימוד, שקדן, בעל מידות טובות, מתפלל 
 לפתע, ביום בהיר )או קודר...( נראה ברחובה של עיר בצורה מזעזעת ונוראה. -בדבקות ויראת שמיים 

וא החליף את מלבושיו, שינה את תספורתו, כשמתוך חגורתו מבצבץ מכשיר פסול שהעיד עליו כי הוא כבר אינו אותו אחד ה
הוא פרק עולו. ההורים היו שבורים ומתוסכלים, כשכל המשפחות בשכונה הביטו בנער בתדהמה. לצערנו, גם במשפחות  -

לא שההורים השבורים סירבו להתאושש מעוצמת המכה שניחתה הכי טובות, יש בן אחד אם לא יותר, שעזב את הדרך. א
 עליהם בפתאומיות וחשו רגשות אשמה, צער ובושה שליוו אותם כל הזמן.

 להורים הללו נאמר:
חז"ל )ברכות י, ב( מספרים לנו כי כשנטה חזקיה המלך למות, בא אליו ישעיהו הנביא ואמר לו: "כה אמר ה', צו לביתך כי מת 

זה, ולא תחיה לעולם הבא". שאל חזקיהו המלך בבהלה: "מה עשיתי שמגיע לי עונש חמור כל כך?". ענה לו אתה בעולם ה
הנביא: "משום שלא עסקת בפריה ורביה". השיב לו חזקיהו המלך: הלא יש לי סיבה מוצדקת, כיון שראיתי ברוח הקודש 

 שעלולים לצאת ממני ילדים רשעים שיעזבו את דרך הישר".
מדוע אתה מחשב חשבונות שמים? אתה תעשה את המוטל עליך  –שעיהו הנביא: "בהדי כבשי דרחמנא למה לך"? השיב לו י

 וה' יעשה את הטוב בעיניו. -
אנחנו לא יודעים חשבונות שמים. אנחנו מצווים לגדל את ילדינו, ולהשתדל לתת להם חינוך עד כמה שידינו מגעת, אבל מכאן 

מי יודע מה הקב"ה רוצה מאותה נשמה?! מה היא צריכה לעבור בעולם עד לתיקון  -למה לך" "בהדי כבשי דרחמנא  -ואילך 
 השלם...

חז"ל אומרים )מועד קטן כח( "חיי, בני ומזוני, לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא". יש ענייני שמים בנשמות, וכל 
ינם ניתנים לשינוי )רבנו בחיי ב"כד הקמח" מסביר כי אחד מקבל את מה שגזרה ההשגחה העליונה. זה אינו אומר שהדברים א

 ע"י תפילה הכל משתנה(, אבל בכל זאת רואים כאן עניין של מזל שאינו קשור אלינו.

ה וש ותרת-הב י  מ

 דבר נוסף: לא מתביישים! 
הוא הכבוד  הילדים אינם כאן בשבילנו". אחד הקשיים בהתמודדות זו -פעם שמעתי משפט חכם: "אנחנו כאן בשביל הילדים 

 הנרמס, הבושה מהסביבה.
אם משלימים עם העובדה שאנחנו כאן כדי לתת לילדינו כל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו לא עושים זאת כדי לקבל מהם או 

 דרכם כבוד או מעמד, הכל קל יותר.
תפקיד. התפקיד שלנו ברור שכל אחד מאחל לעצמו ילדים כאלו שכולם ידברו עליהם רק טוב, אבל זה כבר בונוס, זה לא ה

 כהורים הוא להשתדל לתת הכל, למרות חוסר הכבוד שהילד גורם, על אף שאנחנו מאוכזבים מהתנהגותו. 
 בהצלחה!
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 " נש ו "ע ו  " ם –"משמעת יה נ י  ומה שב

ותחילה נשאל, האם אנו מחפשים את הדבר המיידי, כאן ועכשיו, או דבר בר קיימא שיתן מענה מתמשך ועקבי המתקבל 
 בנפש.

 חיבור לרעיון. -אם אנו מחפשים שהדבר ייעשה כעול והכרח או שיבוא ממקום פנימי אשר יסודו הוא ה
 הדברים נוגעים ל"משמעת" ו"עונש" ומה שביניהם. ובמקביל אף לעשייה הבאה ממקום של רצון לקבל פרס.

או לא. וההבדל הוא גדול ותהומי  ברור שהפרס ממריץ, מעודד ומדרבן, ולכן ראוי לשאול האם הפרס הוא חלק מדרכי החינוך
 עד כדי ההחצנה שבין חינוך להרס )מסוים(.

שונות הן זו מזו: הן במהות והן בתכלית.  –כידוע, גם "חינוך" וגם "אילוף" הם שיטות להקניית דרכי התנהגות, ולכל הדעות 
אודות המושג "חינוך", עלינו להגדיר,  ההבדל המעשי בין שתי השיטות, אינו ברור דיו. לכן, כשאנו מדברים –אלא, שלרבים 

תהיה גם דרך ה"חינוך"  –שונה ממנו לחלוטין, ולכן, מטבע הדברים  –תחילה, את המושג "אילוף", הנראה דומה, אבל למעשה 
 שונה מדרך ה"אילוף".

המוכיח את ההבדל  רבים הטועים, ולכן הדבר מחייב לימוד –הואיל וההבחנה בין דרך ה"חינוך" לדרך ה"אילוף" דקה ביותר 
 העצום שבין שתי הפעולות. 

לדים י ם  י כ נ ,אלא מח ם וטי ב ו ר ם  י ו מאלפ נ נ י  א

בניגוד לשוטר, שאין זה מתפקידו לנסות לרדת לסוף דעתו של האזרח, אלא לאכוף את ביצוע החוק, הרי שהורים חייבים 
המורה "אין כניסה", בודק את  להתייחס לרבדים הנפשיים הפנימיים של בנם. שוטר העוצר נהג שנסע למרות התמרור

המעשה לגופו בלבד. לעומת זאת, הורים המגלים את בנם חוצה קווים אדומים )בכביש זהו קו לבן...(, עליהם ללבן את 
הצדדים הנפשיים העומדים מאחורי התנהגותו. רצוי שיזכרו כל העת כי מטרת החינוך אינה זמנית, אלא יש לה השלכות לכל 

 ימי חייו.
זכור כי איננו מאלפים רובוטים, אלא מחנכים ילדים. עיקר חובתנו היא להביא את הילד למצב שבו הוא יאהב את מה עלינו ל

שאנו מלמדים אותו, ולהניעו לעשות את תפקידיו מתוך חשק ורצון פנימי. אם הילד יעשה זאת מתוך כפייה ואחרי איומים 
 בעונש, הרי שמטרת החינוך לא הושגה, ממש לא.

ב לעובדה שכאשר אנחנו מתחילים לחנך את הילד, הוא קטן וחסר בינה. הוא כה תלותי בנו, עד שכמעט אין סיבה נשים ל
שהוא לא יעשה מה שאנו פוקדים עליו, במיוחד אם אנו משגיחים שיבצע את דברינו. בגיל שבו הילד עדיין קטן, יש לנו זכות 

 מוסרית להחליט עבורו מה טוב לו ומה לא.
ולם חוסן. כשהילד מתבגר, הוא רוכש דעה משלו ואז הולכת ופוחתת מידת השפעתנו עליו. עם התבגרותו הוא אולם לא לע

 מנסה לאמץ לו משנת חיים סדורה, שלא תמיד יש לנו חלק בעיצובה.
ריטית חינוכו של הילד חייב להיות מכוון לתקופה זו. אותה תקופה שבה הילד הולך ומתגבר והופך לעצמאי, הינה התקופה הק

 לחינוכו. צריך להביאו לידי כך שיבנה עצמאות תקינה וייטול על עצמו אחריות נכונה על עצמו, על חייו ועל עתידו.
למען השגתה של מטרה זו יהיה עלינו להסביר לילד את ההיגיון העומד מאחורי הוראותינו, ומה מניע אותנו לאסור עליו 

א כבוד למשפחה או כדי שנזכה לרוות ממנו נחת. נחנך אותו שזה הדבר הטוב דברים מסוימים. לא נאמר לו ללמוד כדי להבי
ביותר בשבילו ולתועלתו. אם ניאלץ להעניש את הילד, תהבהב לנגד עינינו נורת אזהרה, שאסור שהילד יחשוב שאנו 

 שלויתית לעתידו נפגענו מהתנהגותו. נבהיר לו בהזדמנות הנינוחה הראשונה כי רק הדאגה האמ אנומענישים אותו, כי 
 דורשת מאיתנו לחנכו.

, הוא לא יקבל את הוראותינו כמחייבות. במצב כזה, תהיה התנהגותו תלויה עצמנואם יחשוב כי אנו מתכוונים רק לטובת 
ביחסו אלינו. כאשר יחפוץ לַרצות אותנו, יתנהג כפי שאנו מצפים ממנו, וכאשר ירצה להרגיז ולהכעיס, יעשה ההיפך. זאת 

זוהי תוצאה באופן זה אין כל ערובה שהוא ינהג כראוי גם בשעה שלא נהיה בסביבתו, כאשר יחוש משוחרר מעולנו. ועוד, 
 אופיינית של שיטור ואכיפה, ולא פירות של חינוך יהודי.

וא לעומת זאת, אם נשכיל לטפח בו רגש של אחריות עצמית ומשמעת פנימית, נביאנו למצב בו יבין כי הדברים החיוביים שה
 עושה מקדמים אותו עצמו, ופותחים לפניו עתיד מבטיח.

 הבה ניתן דוגמה לכך. 
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. . . ר המלצ ל  ו  החת

בפרשת 'חיי שרה' אנו עדים למשא ומתן המתנהל בין אברהם אבינו לעפרון החיתי על קניית מערת המכפלה. המפרשים 
תי לך והמערה אשר בו לך נתתיה", כלומר תמהים על השינוי הפתאומי שחל בעפרון, שמתחילה אמר לאברהם: "השדה נת

שבפרץ של נדיבות לב הוא מציע את המערה וכן את השדה כמתנת חינם, ולפתע אחר כך הוא מסכם את העיסקה: "ארץ 
ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא", סכום גדול ומכובד ביותר, ולא עוד אלא שהתשלום מתבצע ב"כסף עובר לסוחר" 

 שערכם גדול יותר מכסף רגיל.שקלים מיוחדים 
 וההסבר לזה מונח במעשה הבא:

מעשה שהיה בזמן רבי יהונתן אייבשיץ שהתווכח עמו חכם אחד וטען שניתן לאלף בעלי חיים ולהביאם לרמת נימוסים 
לבוש  והליכות כבני אדם. והנה, יום אחד הזמינו את הרב לחזות במו עיניו בפלא הגדול, במסיבה שערכו הופיע חתול נאה

בהידור שצעד על שני רגליו ובידיו החזיק מגש ועליו קנקן יין וכוסות זכוכית, הציבור כולו היה אחוז התפעלות מן המראה. הנה 
 הצלחנו לאלף חתול שיתנהג כבן אדם! 

הרב חייך, הוציא את קופסת הטבק להרחה ופתח אותה, ולפתע מן הקופסא יצא עכבר קטן שהתרוצץ וחיפש דרך מילוט. 
החתול, בראותו את העכבר, שמט את המגש שעליו כוסות הזכוכית, כשכל היין נשפך ארצה, והחל לרוץ כאחוז טירוף אחרי 

 העכבר שנמלט במהירות... 
 מיד הודו כולם שאמנם אפשר לאלף בעלי חיים לבצע מטלות שונות, אולם את טבעם אי אפשר לשנות.

ראית עין בלבד. בתחילה התנהג כאיש נדיב לב והציע לאברהם את המערה כך גם עפרון. הנדיבות והנימוסים שלו היו למ
והשדה חינם, אולם כשאברהם אומר לו "כסף השדה כך ממני", אז עפרון מסתנוור מנצנוץ הכסף ושומע את צלצול 

 המטבעות, שוכח את הכל ורודף אחר הכסף כחתול אחר העכבר.
 . המסקנה: יש הבדל עקרוני בין "אילוף" ל"חינוך"

תכליתה של ההתחלה  –ב"אילוף" הדגש הוא על הסוף ואילו ב"חינוך" הדגש הוא על ההתחלה, וזאת, למרות שגם ב"חינוך" 
י ַדְרּכֹו, ַגם  הוא, למעשה, להשפיע על התנהגות עתידית. וכן מוכח מדברי שלמה המלך )משלי כב, ו( האומר: "ֲחנֹוְך ַלַנַער ַעל פִּ

ין ֹלא ָיסּו י ַיְזקִּ ָנה". הדרך הנכונה להשגת מטרת החינוך של הנער היא ּכִּ מֶּ , דהיינו, בדרך המובנת לו על פי דרכו של הנער –ר מִּ
 והמתקבלת על ליבו, ולא על פי דרך החונך.

ן הבהמה מ ם  ר האד ות  ומ

 השאלה המתבקשת מאליה היא: 
יים, ואילו בדרך ה"חינוך" אנו משתמשים מדוע ברור לכולנו, ש"אילוף" הוא הדרך להשיג תוצאות התנהגותיות אצל בעלי ח

 עם בני אדם?
 התשובה לכך נעוצה בהבנת ההבדל המהותי שבין האדם לבעלי החיים:

בעלי החיים מנהלים את חייהם, על פי אינסטינקטים )חושים טבעיים המפעילים תגובות אוטומטיות, ללא מחשבה, לשם 
, על פי טבעים מּולדים, ולכן, הם נטולי בחירה חופשית לחלוטין. אלא הגנה ושמירה על קיומם(, שהקב"ה הטביע בהם, כלומר

שבין הטבעים המּולדים בהם, הוטבעה בהם גם התכונה, ללמוד להתרחק מהדברים המזיקים להם. לכן, בכוחו של האילוף, 
לי חיים להישגים ניתן להגיע עם בע –שבו נוקטים בשיטת: "המקל והגזר", או בלשון תורתנו הקדושה: "השכר והעונש" 

 התנהגותיים מרשימים.
להבדיל מבעלי החיים, על אף העובדה שגם את בני האדם חנן הקב"ה באינסטינקטים טבעיים מּולדים, הואיל וֵניחנו בני 

מנהלים הם את חייהם מתוך בחירה חופשית, ואין הדבר סותר את עובדת היותם בעלי  –האדם גם בחכמה, בינה ודעת 
כלל ועיקר. אדרבה, טבעים אלה משרתים את כושר הבחירה החופשית שלהם. אלא, שמחמת היות בני האדם טבעים מּולדים 

 אין אפשרות להגיע ע"י "אילוף", לתוצאות מושלמות.  –בעלי בחירה חופשית 
פעולה  אע"פ שניתן לכפות על האדם, בדרך זו, כללי וחוקי התנהגות מסוימים המנוגדים לרצונו, ע"י התניית הקשר שבין

כאשר הוא יחשוב במצבים מסוימים,  –מסוימת לשכר, ובין פעולה אחרת לעונש, הואיל והאדם הינו בעל בחירה חופשית 
 ייתכן בהחלט, שיבחר לנקוט דווקא בדרך המנוגדת למערכת החוקים שנכפתה עליו. –שאין העונש ודאי 

" ץ י ב ו רמ יה אב ב ו "ט רב  ל ה ו ג הד ך  נ  המח

 סיפר לי ידיד יקר: 
היה מגיע עם סוס לישיבה וקושר אותו מאחורי הבניין. הסוף היה שהוא סולק  12יחי' בצעירותו היה שובב, כבר בגיל אבי ש

 הרב טוביה אברמוביץ ז"ל. -שיעור אחד שזכר אותו לטובה באופן מופלא, שמו היה -מהישיבה אך למרות זאת היה מגיד
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היה זכור אצלו כמי שדאג תמיד לקרב אותו ללא הפוגה, הרעיף עליו דמותו של הרב טוביה היתה חקוקה בליבו של אבי, והוא 
 חום ואהבה, וגם כאשר היו צועקים על מעשי שובבות שעשה, היה הרב טוביה זה שמתייצב ודואג לו ומתייחס אליו כראוי.

על מנת לדבר  פעמים רבות אירע שהיה יוצא אחרי מנחה ומחכה להסעה המגיעה לעיר מגוריו, את זמן ההמתנה הוא ניצל
בלימוד עם אבי על השיעור, ועל אף שבין הדברים היו חלקים שאבי לא הבין, בכל זאת היה ממשיך לדבר איתו על מהלך 

 הסוגיא הנלמדת. 
לעיתים, ההסעה כבר היתה מגיעה אבל הרב טוביה לא היה עולה עליה, מכיון שעדיין היה עסוק בהרצאת החידושים לפני 

צה להפסיק באמצע... ואז היה נוסע רק בהסעה המאוחרת יותר אחר הצהריים. עד כדי כך היתה אבי...הוא פשוט לא ר
 מסירותו לתלמידים! 

גם לאחר נישואיו, המשיך אבי לשמור איתו על קשר רציף והיה מתייעץ עמו בכל צעד, הרב טוביה אף ישב כסנדק לשלושה 
פטירתו של הרב טוביה הוא מירר בבכי יותר ממה שבכה על במקומו, וכאשר הגיעה לאבי השמועה על  -נכדים של אבי 

 פטירת אביו...
אכן, כך אמורה להיות דמות של מחנך, אשר מטרתו בגידול תלמידיו לא באה ממקום של הפעלה או רצון שיספקו עבורו את 

היתה מתוך מקום שקט תעשייתי ללא הפרעות במסגרת וריצוי המערכות, אלא גישתו לתלמידיו  -הסחורה הנדרשת, קרי 
 חינוך!!! -זהו ללא ספק  -פנימי, עמוק ואוהב... דבר שיצר אצלם כלי קיבול אמיתי לקנות ערכים ומידות טובות 

ולהיפך... סיפר לי בחור אחד על אחד מחבריו שהגיע לישיבה לפני מספר שבועות ובראשו בלורית גדולה וצורת סידור זקנו 
 אותו אחד הר"מים פנה אליו ואמר לו: "אתה יודע שאתה נראה כמו היטלר"!!! היתה משונה מעט )דקה יותר(. כשראה

 אילולי נאמרו הדברים, אי אפשר היה להאמין.
 ננסה לחשוב, עם איזו תובנה ואיזה ערך יוצא התלמיד לאחר אמירה כזו שנאמרה לו?

 הלזה ייקרא חינוך?
חריפה שכזו היא, שאין אנו חפצים בתועלתו וטובתו אלא מלבד הפגיעה הנוראית בנפש, הרי המסר שהועבר לו בהתבטאות 

ְראּות חיובית!!   כל רצוננו ומטרתנו היא שלמוסד הלימודי שלנו תהיה נִּ

כל ם ה י וטל ק ם   ה

במקרה אחר שמעתי על מוסד חינוכי בו המלמד כעס על כמה ילדים שנשארו אחרי הצלצול בכיתה )כאשר ההוראה היא 
 ם, על כולם לצאת מיד לביתם(.שמיד בהישמע הצלצול בסוף היו

ברוב כעסו לקח המלמד דף מהשולחן, שהתברר שהיה זה דף מבחן של אחד התלמידים, וקרע אותו לגזרים והחל לרשום 
 בכעס את שמות הילדים שאיחרו.

 ושוב נשאל, איזה תדר מועבר דרך הנהגה שכזו? הלזה ייקרא חינוך? הלא העיניים של התלמידים קולטים הכל!!

ם! אתה י ן של טבח י כ בס חז  ו  א

 סיפר לי איש חינוך דגול שפעם שאל את אחד מאלו המופקדים על חינוך התלמידים, האם הוא אוחז ביד סכין של טבחים.
 וכל כך מדוע?

במהלך שיחה שמסר הנ"ל בישיבה, ראה לפתע את אחד הבחורים מתעטש וכתוצאה מכך התלכלכה מעט החליפה של 
ש מיהר להוציא ממחטה וניקה את החליפה כשהוא מעלה חיוך על שפתיו. הדבר העלה את היושב לצידו, הבחור המתעט

 חמתו, הוא זימן אותו לשיחת בירור כאשר בסיומה דרש ממנו לארוז את חפציו ולעזוב את הישיבה!!! 
מות, ללא גם כאשר אחד מאנשי הצוות החינוכי ניסה לשכנע אותו שהוא טועה בהחלטתו, הדברים נפלו על אזניים אטו

 הועיל. כשראה את עקשנותו הבלתי מוסברת, אמר לו משפט חריף: 
 "אתה אוחז בסכין של טבחים ושוחט בחורים".

 דברים כדורבנות. 

ח י ר המשג ",אמ ו ל י  רבצת י ה נ א  "לא 

 נתקלתי בבחור שנכנס לסיטואציה חברתית קשה, בה הוא הפך להיות שק החבטות של החברה מסביב, פשוטו כמשמעו...
 אחד התעללו בו ממש בצורה קשה... הבחור הניח את ראשו על ידיו והחל לבכות בכי תמרורים המזעזע כל לב.  יום

והנה, כאשר הגיע הדבר לידיעת המשגיח, אמר: "לא אני הרבצתי לו"... ולאחר מכן הפטיר: "מגיע לו שיחטוף, אולי ככה 
 ההורים שלו יתעוררו ויראו שהוא צריך טיפול"...

 הלזה ייקרא חינוך?? -ל בכאב ושוב נשא
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! " ם י נ ימ ת בל  ו ס לא  י  נ  "א

מאוד נחרדתי לשמוע מפיו של מנהל ת"ת חשוב שסיפר לי על משגיח באחת הישיבות שעמד בסירובו לקבל לישיבתו ילד 
מהת"ת בטענה שאינו מוכן להחזיק אותו בישיבה, בגין מעשים לא בוגרים שהוברר שעשה. אמנם, המשגיח לא הסתפק 

 כיון שהוא לא סובל תימנים...זו ובתוך כדי הדברים התבטא שאינו מסוגל לטפל בו בטענה 
 ולחשוב שהאיש הזה אמור להיות אמון על חינוכם של הבחורים. כואב ומצער.

ים דד ם מתמו ו י ה ם של  י לד  י

 ועוד אמר לי המנהל הנ"ל: 
פשוט אין להם חשק להגיע לבית, כי הם תראה עם מה ילדים מתמודדים היום. דע לך שיש הרבה ילדים מסכנים, כאלו ש

יודעים מה מצפה להם שם, ואני רואה אותם מתעכבים בת"ת וממשיכים לשחק, למרות שהמציאות הטבעית היא להיות 
 "כתינוק הבורח מבית הספר"... ואני מבין שאין בבית מי שיקבל אותם בחום ואהבה באופן שהילד ירגיש כח משיכה לבית...

 יהם. לשם מה להוסיף להם סבל גם מצד המוסד הלימודי?רחמיי נכמרים על

יח? ות משג י לה י  באת זה  ל  י לך שבשב ראה   נ

 סיפר לי אדם העוסק בהכנסת בחורים לישיבות, שפעם הלך לדבר עם משגיח אחד על בחור שסולק מהישיבה בהוראתו. 
 כשביקש לברר על מה ולמה, לתדהמתו, טען המשגיח: 

סיבובים במקום ורק אז  2עם הגב להיכל, וכשהערתי לו שיסתובב חזרה למקומו, הוא עשה  "הבחור הסתובב בתפילת מנחה
 נעמד עם הפנים להיכל".

 וסיים: 
 "נראה לך שבשביל כאלו תלמידים באתי להיות משגיח"? 

שובבות  כמה שהסברתי לו, אמר הנ"ל, שהבחור ביסודו הוא בחור טוב ובעל הישגים, אך טבעי הוא שלפעמים נחה עליו רוח
 אולם היא אינה מאפיינת אותו באופן כללי, דבריי לא הועילו כלל וכלל. והבחור נותר מחוץ לישיבה.

 הלזה ייקרא חינוך? -ושוב נשאל 
 לאלף בחורים או לחנכם כראוי?\האם אנו מחפשים להפעיל

ם? ו י ה ר  כדו  לקחת 

הה אצלו פעילות יתירה, ואז שאל אותו בעוקצנות: ביודעי קאמינא על בחור ישיבה שנפגע מאוד מרבו, שביום מן הימים זי
 "תגיד, לקחת כדור היום"? 

 הדברים פילחו את ליבו וגרמו לו לשבר נפשי עמוק שגרם לו בסופו של דבר לעזוב את הישיבה.
 כמה זהירות נדרשת!!! בדיני נפשות עסקינן!

או התבטאות, עושים את פעולתם וחורטים רושם  כמה רגישות נצרכת לעניינים של בין אדם לחברו, לדעת שכל אמירה, יחס
 עמוק בנפשו של התלמיד באופן שאי אפשר לתאר ולשער, ובעצם זהו יסוד ועיקר החינוך, דרך הדוגמא האישית.

רם ל  ו בק  " "שאבעס י  על ח צעק  י  המשג

בה, ואז גילה לו סיפר לי אברך מהעוסקים בהכוונת נוער מתמודד, שפעם שוחח עם בחור שכבר ארבע שנים לא היה בישי
הבחור שהדבר ששבר אותו היה כאשר בשבת אחת הוא נגע בשעון שבת, וכשהמשגיח ראה זאת צעק עליו בקול רם לעיני 
עס!! מה אתה עושה? אתה לא יודע שזה איסור"?? )אף על פי שלהלכה אין איסור בנגיעה, שהרי יש פוסקים  רבים: "ַשאבֶּ

עון לצורך הארכת המצב הקיים(. הבחור התבייש ונכלם, וכלשונו: "לא ידעתי איפה הסוברים שאף מותר לשנות את זיזי הש
לקבור את עצמי"... הצער מהמקרה גרם לו ירידה גדולה בלימודים )אפילו שהיה נחשב אחד מהטובים בישיבה( ומכאן עד 

 להידרדרות הדרך היתה קצרה...
 כמה צריך זהירות בדברים!

*** 
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בסיטואציות בהם בחורים נקלעו למצב בו הוצרכו לחפש לעצמם מסגרת לימודים אחרת, אציין  כיון שבחלק מהמאמר נגענו
 דברים שאמר לי מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לפני מספר שנים.

. . . לד שלך י ה ה  י ה זה  ם   א

 )מוצש"ק יתרו תשע"ו( 
 שאלתי את מרן זצ"ל: 

הוציאו מהישיבה האם ילד שמדבר דיבורים לא יפים עם מה ההגדרה של בחור שמקלקל אחרים בישיבה לצעירים ומתי יש ל
הילדים האחרים כבר יש לזורקו או שמא רק אם הוא ממש משדל תלמידים אחרים לעשות דברים אסורים וכיוצ"ב, מה גדר 

 הדברים בזה?
 אחרי שתיקה השיב: 

 "לא כל כך מהר זורקים בחור מהישיבה". 
 שוב שאלתי: 

 יש לזורקו מהישיבה, מפאת חומרת המעשה, או שיש לדון כל מקרה לגופו של עניין?תלמיד שמתחצף לרבותיו, האם 
 ולאחר שהרהר מעט, אמר: 

 "איני יודע".
 ופעם השיב למחנכים שעלו למעונו ודנו לפניו בנדון:

נפשות!  "קשה להגיד בזה גדר. אנו צריכים לעשות כל המאמצים מה ששייך. כשהמנהל בא לזרוק ילד, עליו לזכור שזה דיני
אם באמת הילד הזה היה הילד שלו, האם היה תיכף ומיד ממהר לזרוק אותו? אלא מאי? זה לא הילד שלו, אלא זה ילד של 
מישהו אחר! אם זה היה עם הילד שלו, וכי היה תיכף זורק אותו? הוא היה משתדל ומשקיע כל מיני מאמצים, כדי שלא לזרוק 

, חבל הרחמים וחבל הסנגוריה, לפני שיצטרך לזרוק אותו. ולמה ילד של איש אחר אותו. הוא היה מותח את חבל התחבולות
זה אחרת? הרי הוא ילד יהודי! נשמה יהודית, למה אתה נוהג איתו כך בקלות? תחשוב שהוא ילד שלך! ילד שלך אתה חושב 

 כל זמן להציל! מחנך צריך לחשוב על כל ילד שהוא הילד שלו.
 הוא: אם זה היה הילד שלך, האם במצב הזה שמונח לפניך, היית זורק גם את בנך שאר בשרך...והגדר "מתי מותר לזרוק" 

מאחד שלמד בראדין שהחפץ חיים אף פעם לא הוציא בחור  –כל דבר צריך להיות במידה. שמעתי, ואינני יודע אם זה נכון 
יכות לישיבה. הוא היה גר בראדין, ובחורים מהישיבה! אמנם הוא באמת לא היה המנהל של הישיבה. לחפץ חיים לא היתה שי

שרצו להיות על ידו באו לישיבה, אבל לא היתה לו שייכות לישיבה. אבל אעפ"כ, כנראה שאלו אותו. פעם, כששמע שזרקו 
בחור התבטא בדרך משל: "קח את הבחור באוניה או סירה ותזרוק אותו לים". בחומרה כזו הוא ראה אובדן של בחור אחד. 

 הוא חמור ביותר! חייבים לעשות תקנות נחרצות וברורות! אבל לזרוק את מי שכבר נמצא, זו שאלה של נפשות"!הנושא 

כל בשעת הרעב?? ו א ק  ו ר  לז

על כל מחנך מוטל להתבונן ולשקול לפני שהוא מגיב, לא לראות את הסיטואציה העכשווית הרגעית אלא להעניק ולראות את 
 תמונה כוללת ומקיפה יותר, מה שנקרא בשפה פשוטה "להגדיל ראש".מלוא הגורמים שהביאו ליצירתה, ב

 ונמחיש מעט באמצעות מעשה:
מושבה קטנה של אז, ייסד הגה"צ רבי  -היה זה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, לפני למעלה ממאה שנה, בפתח תקוה 

 גדל בו דורות לתורה ויראת שמים.משה אויערבאך זצ"ל תלמוד תורה קטן, על מנת שיהיה מוסד חינוכי ראוי לשמו, ל
באותן שנים שלט בארץ השלטון הטורקי. מעט היהודים שהתגוררו כאן, סבלו מרעב ומחסור, מחלות ופרעות. הרעב היה כה 

היתה ארוחת הצהריים בתלמוד תורה, שנתמך בכספי תרומות  -מוחשי, עד שהיו לא מעט ילדים שהארוחה היחידה שאכלו 
 לא היה אוכל, אפילו לא פרוסת לחם יבשה!מחו"ל. פשוט, בבית 

ולמרות כל זאת, ביום מן הימים הבחין אחד המלמדים, כי ישנו ילד בכיתה, שמדי יום ביומו, בשעות הצהריים, יוצא לחצר 
ומשחק באוכל. פשוט, הילד נהג לסיים לאכול, לאסוף שאריות מחבריו, לצאת לחצר ולהתחיל לזרוק אוכל לכל עבר. פעם 

הניפו אל על ושב ותפסו, פעם היה משליך את האוכל ימינה ושמאלה, לא פעם אף זרקו הרחק  -לאוכל ככדור  התייחס
 הרחק...

זה לא רק איסור, זה אפילו חוסר היגיון. לפיכך, נקרא הילד לשיחה  -אם תמיד יש איסור לבזות אוכל, הרי שבעידן רעב שכזה 
כבר ביום המחרת שב המחזה  -בקש לחדול מביזוי המזון. אולם הדבר לא עזר אישית, בה ננזף בחומרה על התנהגותו זו, והת

 ונשנה: הילד יוצא אל החצר, ופשוט צולף אוכל לכל עבר...
שוב נקרא הילד לנזיפה, חמורה מקודמתה. ושוב ביום המחרת, בשעת הצהריים, הוא עמד בחצר, ושיחק באוכל, זרק אותו 

בר לא נותרה ברירה, הוא נקרא לשיחת נזיפה שלישית שעונשה בצידה: הרחקה לצדדים כמשתעשע בכדור משחק. עתה כ
 מהת"ת ליום יומיים, עד שיחליט לשנות את דרכיו.
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למחרת, בשעת בוקר מוקדמת, הבחין המנהל כי אביו של הילד הגיע. דבר כזה לא היה נדיר, אפילו מצוי למדי, הן אם ילד 
הוריו. המנהל קיבל את האב בכבוד, וכבר המתין שיפתח בהתנצלות מעומק הלב, אלו  -נענש, בדרך כלל מי שנזעק לעזרתו 

 כפי שקורה בדרך כלל... -יספר ששוחח עם בנו על חומרת מעשיו, יבטיח שהדבר לא יקרה שוב 
קרה משהו אחר לגמרי: האב התיישב, וביקש לדבר. ובכל מילה נוספת שיצאה מפיו, חש המנהל את בשרו הופך  -אך הפעם 

 ידודין חידודין, ועיניו נפקחו בהתפעלות. וכה סיפר האב בפשטות:ח
'אני בא רק להסביר למה בני מתנהג כך. יש לי ילדים נוספים בבית, לא כולם לומדים בתלמוד תורה זה. הרעב כה גדול, 

כם יאסוף את עוברים עליהם ימים שלמים בהם הם בקושי מוצאים מה להכניס לפיהם. לפיכך סידרנו, שבננו שלומד אצל
 השאריות, כדי להעניקם לאחיו נפוחי הרעב...

אולם, הואיל ורעבונם גדול, אין בכוחם להמתין לשעת ערב, כשבננו ישוב הביתה. לפיכך, בהפסקת הצהרים הם מתמקמים 
ן, אלא מול החצר, מסתתרים בין השיחים, ובננו זה 'יורה' לעברם את שאריות האוכל, שלא זו בלבד שאינו מושלך בביזיו

 'נחטף' מיד, להחיות בו את נפש אחיו ואחיותיו...'.
 המנהל נדהם, והאב המשיך: 

'אינני צריך להסביר, שבני מתבייש מאוד בעוני השורר בביתנו, ואינו רוצה שמישהו יבחין שהוא נותן לאחיו את שאריות המזון 
תו למעט מזון, וכך יצא לדרך הסידור המוזר הזה, המוגש בכיתות. מאידך, הוא לא מוכן לוותר על הזכות לדאוג לבני משפח

שהוא יעמוד בחצר בשעות הצהרים, וישליך אוכל לכל עבר. אחיו ואחיותיו עוקבים בעירנות אחר כל פירור שנזרק, וחוטפים 
 אותו בדרך כלל עוד לפני שהוא מגיע לארץ...'.

ר היה לו כי הילד מבזה אוכל, משליך אותו בבוז נשמתו של המנהל נעתקה, הוא היה המום כפי שלא היה מעודו. כה ברו
בניגוד לערכים יהודיים בסיסיים. ומסתבר, שלא רק שהילד זהיר בכבוד אוכל, הוא עוד מסתכן בקבלת עונשים כדי להבטיח 

 למשפחתו מעט מזון...
אברהם גניחובסקי זצ"ל, סיפר המנהל בהתרגשות, לידידו, הגאון רבי  -'כך למדתי עד כמה גדולה החובה לדון לכף זכות' 

שסיפר את הסיפור מפיו. 'בכל פעם שיש לי ספק, אני נזכר בתמונה של הילד זורק אוכל לכל עבר, כמה היה פשוט שהוא 
 עושה מעשה נורא, בעוד היה זה מעשה חסד מסור ונאצל למען משפחתו!'

לדון לכף חובה, לומר שפלוני לא נוהג  אין ספק כי גם אנחנו נתקלים לא פעם במחזות מעוררי תמיהה. כה קל להאשים,
 כשורה, הוא מבצע מעשים שאינם ראויים. לא פעם האמת רחוקה מכך, אך אין לנו את מלוא המידע, ומניין נדע לפסוק?!

איננו יודעים מה אמיתי בה, מה הרקע שהוביל  -הבה נחליט עכשיו, שבכל מחזה שלנגד עינינו, בכל תמונה המצטיירת מולנו 
ה השלכותיה העתידיות, כך ייקל עלינו לדון כל יהודי לכף זכות, לראות רק את החלק הטוב בכל יהודי, וזה מה אליה, מ

 לדון אותנו לכף זכות! -שיבטיח לנו את אותו יחס משמים 

. . . חלב ות של  וס כ רבע   א

"רבי, האם אפשר לצאת  בפרוס חג הפסח נכנס אדם אחד אצל הגאון רבי יוסף דב )יאשע בער( הלוי מבריסק ושאלתו בפיו:
ידי חובה בליל הסדר בשתיית ארבע כוסות חלב במקום יין"? השיב הרב לאיש שאין יוצאים ידי חובה בחלב אך ביקש ממנו 

רובל כסף כדי שיוכל לקנות יין  25להמתין קמעה טרם לכתו. בינתיים, יצא הרב לרעייתו הרבנית וביקש ממנה להעניק לשואל 
 לארבע כוסות.

רובל כסף? והרי אתה יודע שיין לארבע כוסות עולה רק  25יצא השואל מפתח ביתם, שאלה הרבנית: "מדוע לתת לו לאחר ש
 שניים או שלושה רובל"? 

השיב לה הרב: "לפי שאלתו של האיש ורצונו לצאת ידי חובה בשתיית ארבע כוסות חלב, הבנתי שאין לו די כסף לקים את ליל 
מתכוון לשתות חלב, משמע שאין לו כסף לבשר או לעוף. משום כך החלטתי לתת לו סכום הסדר כהלכתו, שהרי אם הוא 

 שיוכל ליהנות בו בסעודת החג ולשמוח יחד עם משפחתו.
 מונח כאן יסוד.

כל מעשה או פעולה, של ילד או תלמיד, המצריכה תגובה, תחילה ננסה לבחון, מהיכן מגיע המעשה, מדוע הוא נהג כן, 
 תמונה כוללת, רחבה ומקיפה יותר. פעמים רבות, ראייה זו ללא ספק תגרום לנו לתגובה מסוג אחר לגמרי.ולנסות לראות 

 זהו חובת תפקידו של כל מחנך!

ות ב מחשב ו  לחש

ים ְב  ן חּור ְלַמֵטה ְיהּוָדה. ָוֲאַמֵלא אֹתֹו רּוַח ֱאֹלהִּ י בֶּ ן אּורִּ י ְבֵשם ְבַצְלֵאל בֶּ ְתבּוָנה ּוְבַדַעת בפרשתנו נאמר: "ְרֵאה ָקָראתִּ ָחְכָמה ּובִּ
ת". ף ּוַבְנחֹשֶּ סֶּ  ּוְבָכל ְמָלאָכה. ַלְחֹשב ַמֲחָשבֹת ַלֲעׂשֹות ַבָזָהב ּוַבּכֶּ

לכאורה לא מובן, מדוע הוצרך ה' יתברך למלאות את בצלאל בחכמה, בתבונה ובדעת, הרי ישנם אומנים רבים היודעים 
 ולשם מה נדרשה החכמה היתירה?להתעסק היטב בכל נושא הצורפות וכדומה, 



 

 

 8 

אלא, מעשה המשכן לא כלל בתוכו רק מלאכה פיזית ועשיית דברים מציאותיים כגון פרחים או קישוטים לכלים, אלא עבודת 
המשכן הייתה גם במחשבה, להעמיק ולהכניס את המחשבה הטהורה בכל פרט ועניין כדי שעל ידי מחשבה זו תשכון השכינה 

 הקדושה במשכן.
ל בן אורי קיבל חכמה ובינה יתירה לראות בזהב ובכסף שהוקדש למשכן את מידת ה"לשם שמים" של התורם, האם בצלא

עשה זאת מתוך שיקולים של כבוד בשביל להתגאות וכדומה, או שמא הביא את תרומתו מתוך כוונה טהורה ולב שלם לשמו 
כסף, לפי מסירות הנפש ומחשבת הנותן. אם היה התורם יתברך כי כך ציווה. כל זאת ראה בצלאל והיה ממיין את הזהב וה

איש צדיק, הפנה בצלאל את נדבתו לדבר המקודש ביותר, כמו הארון. ולאיש פשוט כיוון את נדבתו לדבר הראוי לו. ולזה צריך 
 להיות 'חושב מחשבות' וחכמה גדולה. 

, אלא נדע לבחון את הדברים פנימה, מתוך מבט גם לענייננו, אם נדע לא רק לחשוב מה לעשות וכיצד לפעול ואיך להגיב
מפוכח ואמיתי, לבחון ולהבחין מה המחשבות העוברות בראשו של העלם הצעיר שלפנינו, או אז נדע להשכיל ולהגיב 

 בהתאם, לא נעסוק רק בהפעלה, במתן הוראות והטלת פקודות אלא נזכה להנחיל דרך ומורשת בנועם ובשמחה.
*** 

 אם וכאשר נשתמש בהם, נפעל מתוך חינוך אמיתי ומועיל, ונתנער ממקום של הפעלה קרה ויבשה. רבים הם הכלים אשר

וך נ י א הח ו ה וה  ו ש ם  י ר נע ה כל  ב  לא 

על גישה זו עמד הגה"ק רבי קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה זצוק"ל הי"ד,  שהיה ידוע כמחנך דגול. בהקדמה 
נקרא "שיח עם המלמדים ואבות הבנים". כל הפרק כולו בעצם עוסק במשנתו לספרו חובת התלמידים הוא מקדים פרק ה

 החינוכית המבוססת על הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה".
 ולתועלת העניין, מן הראוי לצטט את לשונו שם:

טבעו והכשרתו של הילד שנמצאה בו במידה  "כשנאמרה תיבה זו )'ֲחנֹוְך'( על חינוך הבנים, אז הכוונה היא לגדל ולפתח את
קטנה או בכח ובהעלם לבד, ולגלותה. וכיון שאיש ישראל עוד בילדותו רוח ה' נשמת שדי טמונה וגנוזה בו, צריכים אנו לגדל 

 ר. ולחנך אותו להוציאה, לגלותה ולהפריחה, והיה ליהודי נאמן עובד ה' בתורתו מעצמו יחפוץ, ומדרכו גם כי יזקין לא יסו
וה, ואפילו המרגיל, אינו בטוח שהבן המצּווה והמתרגל יעשה כמצוותו גם כשיגדל ויהיה ברשות עצמו. ועל זה  ואילו הְמַצוֶּ
ציווה שלמה המלך: 'חנוך לנער' וכו', ְתַחְנכֹו, אל קרבו תחדור, ואת קדושת הישראל אשר בו בהעלם, תגלה, ורק אז 'גם כי 

 יזקין לא יסור ממנה'.
 הוא כותב: ובהמשך 

"וכיון שכן, לא בכל הנערים שווה הוא החינוך, תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, דעתו מידותיו וכו', ואותם על המחנך להכיר. 
ולא די לו למחנך אם רק את עצמו ודעתו בלבד יכיר, כי גם במתחנך הדבר תלוי, לא בדעתו וכוחות עצמו בלבד ישמש ויפעל, 

דעת וכוחות התלמיד יאחז, ישמש ויפעל, ולא מה שיצווה ויחנך לזה, יצווה ויחנך לתלמיד אחר השונה יצווה ויורה, רק גם ב
 על פי דרכו של כל אחד ואחד". –ממנו בטבע, רצון, מידות וכו'. וזה רמז לנו שלמה המלך: 'חנוך לנער על פי דרכו' 

 את דבריו אלו מסיים האדמו"ר מפיאסצנה במילים בעלות מסר נוקב:
רק כלי תשמישו הם, שהמחנך מוכרח  –הציווי וההרגל  –החינוך. ושני אלה  -ותר גדול ויותר פועל מן הציווי ומן ההרגל הוא "י

להשתמש בהם, לצוותו ולהרגילו, כדי לחנכו בדרך ה'". לפי זה ההרגל והציווי שבאים לעיתים בכפייה, הם כלים בשלבי החינוך 
 כדי להגיע לחינוך האמיתי.

 

ך ו נ י פה-ח י והעט ם  ו ות הח ב י וך-חש נ י בח י  כ ם   א

 בשם הרבי רבי שלומק'ה מזוויעהל זצ"ל שמעתי את "משל התרנגולת".
החיים והעטיפה שסוככת התרנגולת על הביצה,  -התהליך הטבעי הוא שהתרנגולת דוגרת על הביצה ועל ידי כך נוצר אפרוח 

מושלמת... ולא רק כערך מוסף וממריץ אלא ממש כחלק יוצרת אפרוח מושלם. מכאן ישנה הוכחה שהחום הוא הכרח ליצירה 
בלתי נפרד מגדילת האפרוח הוא ע"י החום שמקרינה האם התרנגולת על ילדיה, ומזה נלמד שהענקת חום ואהבה לילד זהו 

 הכרח לגדילתו התקינה בעצם ולא רק כתוספת בעולמו.
 אולם דבר נוסף למדנו. 

 גם זהירה לא ללחוץ מידי, שהרי אם תלחץ, הביצה תתבקע ותישבר. התרנגולת אמנם מחממת, אבל בד בבד היא 
גם בחינוך, צריך אמנם להפגין חום, אבל יש להיזהר לא ללחוץ ולחבק יתר על המידה )"חיבוק דב"(, כדי לא לגרום לשבירה 

 וקלקול ח"ו.
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ך ו נ י בח ות  י ר יחת האח לק דל  ו  ג

ה ה". בעת שנגלה הקב"ה למשה רבנו, הוא שואל אותו: "ַמזֶּ ָך"? ומשה עונה: "ַמטֶּ  ְבָידֶּ
ָפָניו". ה מִּ י ְלָנָחש, ַוָיָנס מֹשֶּ יֵכהּו ַאְרָצה ַוְיהִּ יֵכהּו ַאְרָצה", ואכן, "ַוַיְשלִּ  ואז מצווה הקב"ה: "ַהְשלִּ

ְזָנבֹו".  ֱאחֹז בִּ  לאחר מכן אומר הקב"ה למשה: "ְשַלח ָיְדָך וֶּ
ק בֹו ְשַלח ָידֹו ַוַיֲחזֶּ ה ְבַכפֹו".ובאמת, "ַויִּ י ְלַמטֶּ   ַוְיהִּ

ה" במילה אחת, )ולא 'מה זה'(, ואם נחשב נמצא שהמילה 'מזה' עולה  בעל "אביר יעקב" עומד על כך שבתורה נכתב "ַמזֶּ
הוא יהיה קרוב אליך, בדרך זו לבטח  -כמניין 'בן', ובא הכתוב לרמוז לך, כשתאחז בבן, תקרב אותו, תתן לו יד  52בגימטריא 

 הוא יהיה רחוק ממך בלא שתראה לו חום ואהבה, הוא יכול להיות ח"ו נחש!!!  –צליח. אולם אם תזרוק ותשליך אותו הוא שי
 כמה צריך זהירות ושימת לב בדברים הללו.

רתו ך בטה ו נ י  ח

ן בנושא כל כך חשוב ומהותי אציין דברים שנאמרו ע"י אחד המשגיחים בחודש תמוז תש"ע בעת שנערכה הפגנה נגד ניסיו
 ההתערבות של גורמי החוק בתכני הלימוד במוסדות התורה:

מוסרים בשם רבנו ישראל סלנטר זי"ע שהביא את דברי הגמרא שבעקבתא דמשיחא 'פני הדור כפני הכלב', שדרכו של הכלב 
ת כאשר אתה מכהו במקל, אזי הוא מתנפל על המקל ואינו מסתכל על מי שהניף את המקל. כך יש להסתכל על מאורעו -

התקופה, חושבני שאנו מדי עסוקים בהפניית אצבע מאשימה להתנהגות שופטי הבג"צ, אך האם אנו צריכים לרגוז על 
השופטים שאין להם הבנה ברגשותינו? האם אנו צריכים לרגוז על מגיש העתירה שמביע את תסכוליו בדרך כה מעוותת? 

 יתנו תביעה נוראה.הלא ודאי וודאי כל אלה הם כלי שרת בידי הבורא שתובע מא
היעלה על הדעת שאם היינו נקיים וחפים מדין שמים, האם מישהו היה יכול להרע לנו, לא שופט טיפש ולא עותר גס רוח ככל 

 שיהיה, לא היה ביכולתם לנגוע באצבע הכי קטנה של היהדות החרדית, לולא שהבורא היה משתמש בהם כמקל להכות בנו.
 "כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה". -צריכה להדהד באזניו קריאתו של יונה הנביא  בודאי שכל מי שעיני בשר לו,

ממרדכי הצדיק למדנו שגם לאחר שהתחילה הישועה והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, לאחר מכן חזר אל שער המלך לשקו 
 ולא יתערבו בנו. ולתעניתו, גם עלינו להתבונן לבל נזייף בחינוך הטהור ואז יניחו לנו השלטונות

אין אנו יודעים חשבונות שמים, אבל בימים אלו שמתגלגלים המשפטים "מה לא עושים למען החינוך הטהור", "נמסור נפשנו 
למען החינוך הטהור", "נתרום למען החינוך הטהור", "נשב בכלא למען החינוך הטהור", תפסתי את עצמי לרגע, האם מסירות 

ריכה להתבטא בישיבה בכלא? וכי עד בית הכלא אין לנו מה למסור את נפשנו למען החינוך הנפש למען החינוך הטהור צ
 הטהור? הלא גם אנו יכולים להשתמש בזכות זו של מסירות נפש למען החינוך הטהור, וזה בא לביטוי מדי יום ומדי שעה.

 נתבונן נא, האם אנו באמת מוסרים את נפשנו לחינוך הטהור?
יים שהחינוך יהיה טהור, ואין הכוונה רק לבחור את המוסד החינוכי בעל השם הנבחר, האם אנו בודקים האם אנו באמת אכפת

בשבע עיניים עם מי בננו או בתנו מתרועעים, האם אמרנו לבן או לבת הרוצים ללכת לבית החבר/ה: "איננו מכירים את 
אם אין לפחד מה הוא יראה שם ויקרא שם, אפילו המשפחה ולכן לא נוכל לתת ללכת לשם", או לפחות לברר מי המשפחה, ה

 שמשפחה זו לומדת במקום מובחר אך כידוע לא כל המשפחות כמקשה אחת.
 האם אנו מביעים מורת רוח מבן או מבת שחוזרים בשעת לילה מאוחרת?

 האם אנו חרדים מספיק לחומר הקריאה שהילדים קוראים?
 פנאי במקום שאסור להימצא בו? האם אנו בטוחים שהילדים לא משוטטים בשעות ה

 האם הטלפון בבית מוגן מפני כל מרעין בישין?
במשפחה שמחזיקה מחשב, האם בטוחים ההורים שהמחשב נקי מכל הנזקים ומכל גלישות לשאול תחתית, או במקרה 

בשיטת  הפחות גרוע, האם הבנים חשופים לסרטי ומשחקי מחשבה המסיח את דעתם מלימוד התורה, או שעובדים אנו
 השיטה הישראלית היהירה? -ה"סמוך" 

האם אנו מוותרים על היציאה לנופש/מלון/בית הארחה, במקום שיש לחשוש שילדינו יינזקו רוחנית, או שנעים לנו להיות בת 
 יענה ולא להיות כל כך "מדקדק" או "פרומער"?

 האם ביגוד בנותינו הוא על טהרת הקודש או על טהרת הסחף?
מעו מאיתנו שכיון שהחינוך בביתנו הוא חינוך טהור, לכן איננו נוסעים לכל מקום, לא לובשים כל דבר, ולא האם ילדינו ש

 אוכלים בכל מקום?
 האם הם חשים שביתנו הוא מעון לשכינה ונושאי מחלוקת אינם שייכים למקום טהור זה?

 חת ערב חגיגית מתובלת בנושאים פוליטיים?האם שולחן השבת שלנו הוא מקור לחיזור ולהתבוננות במוסרי התורה או ארו
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האם מתעניינים ועוקבים אנו על ילדינו בת"תים, בישיבות או בסמינרים, האם המערכת החינוכית שבעת רצון מהם, או 
 שתחום ההתעניינות שלנו רק בלבקר ולהכתיב לשותפותינו המחנכים.

מותר לנו להיות שונים מאחרים ומיוחדים יותר מאחרים, האם החדרנו בילדנו את הגאווה דקדושה ונתנו להם את החוסן ש
 וקּולֹות שהחברה או משפחה מסוימת נוהגת בה אינה מהווה לנו דגם?

שמעתי בשם המשגיח בבאר יעקב, שרבו ר' ירוחם זצ"ל, היה מתבטא על הבכיות מעזרת הנשים בימים נוראים בתפילת 
ה צריכים לבכות ב"מי יחיה" שתהא צורת זו חיים אמיתית, שתהיה למענך 'ונתנה תוקף', כאשר מגיעים ל"מי ימות", אוי, כמ

 אלוקים חיים, כי לחיות על קידוש ה' קשה שבעתיים מלמות על קידוש ה'.
לא רק ברחובות העיר נביע את עליונות שלטון התורה מעל הבג"צ החילוני אלא נבצר את ביתנו פנימה ותהדהד בה הקריאה: 

 הרחוב החילוני שאנו מבלי משים נסחפים אחריו. שלטון התורה עומד מעל
אם נצחצח ונלטש את איכות החינוך שלנו ונושא החינוך הטהור לא יהיה רק כסיסמה שדופה אלא החינוך הטהור יהיה בראש 

 מעייננו, אולי בזכות כך ישיב הבורא מעלינו חרון אפו ולא יתנתקו עוד הורים מחיק בניהם.
*** 

כים עד למאוד ואין באפשרותנו במספר מילים להקיפם אלא רק לעורר מעט את לב המבקשים על ללא ספק שהדברים ארו
 הדבר.

 ונביא מעט אמירות אשר יש בהן ערך גדול להתבוננות ביסודי הדברים:
 . לפעמים הורה מסתכל על הילד שלו וחושב, הילד שלי קטן, ועדיין לא מבין כלום,1

 אין לי מה לדבר איתו.
 יגדל, הוא יאמר להורים שלו: אני גדול, ואתם לא מבינים כלום, אין לי מה לדבר אתכם".כשהילד הזה 

* 
 . "הרבה הורים אוהבים את הילדים שלהם, אבל לא נותנים להם כבוד".2
* 
 . "כל מה שילד צריך, זה אדם אחד שיאמין בו".3
* 
 שאנחנו לעולם לא היינו מגיעים אליהם לבד". . "אם אנחנו נותנים לילדים שלנו מקום, הם יעשו לנו מקום, במקומות4
* 
 . "כשילדים הולכים לישון, יש לומר להם כמה יפים הם. וכשהם קמים, יש לומר להם כמה יפה העולם".5
* 
 . "יש שני מיני אמת בעולם:6

רת. כי ברגע שאני אם אני אומר לך שהיום יום ראשון, אז היום יום ראשון. אבל כשאני אומר למישהו שהוא טוב, זו אמת אח
 אומר את זה, זה קורה".

כל  מעל ה

היה זה בעיצומה של מלחמת העולם השניה. כאשר פלשו הרוסים לוילנא, כל בית יהודי אשר איוו להם למושב נלקח מבעליו 
לפעול  שעות מרגע ההודעה. בני ביתו של הגאון רבי יצחק סולובייצ'יק זצ"ל, חששו מאוד ושאלוהו, האם כדי לנסות 48לאחר 

 בעניין זה, מאחר ודירתו של הרב סומנה כמיועדת להחרמה. 
 ענה להם הרב: 

אם מודאגים אתם, דעו כי הדיון אם תילקח מאיתנו הדירה או לא, לא מתנהל כאן, בעולם הזה, המאבק האמיתי מתנהל 
 וממילא ננצח כאן בעולם הזה.  -בשמים, התחזקו בתורה ובתפילה ובכך יגבר כוחנו בשמים 

בני הבית קיבלו את עצתו של הרב, ואכן, מאותו יום הגיעו מידי פעם פקידים לראות את הדירה, הם הביטו בה ונרתעו לאחור 
 מסיבה בלתי מובנת. לאחר מכן נודע כי רק כשעזב הרב מבריסק את הדירה החליטו להחרים אותה. 

ודעתנו. כבר אמרו חז"ל על מעלת התפילה, שהיא אכן, זוהי כוחה של תפילה לבורא עולם, ברם אין הדבר חדור היטב בת
מהדברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה. אם יש בכח התפילה להושיע בדברים גשמיים, על אחת כמה 

 וכמה בענייני חינוך הילדים שהם מהדברים הרוחניים העומדים בראש מאוויינו, בתנא דבי אליהו מובא: 
ירא שמים בסתר, וכל מעשיו הטובים שהיה עושה, היה עושה בסתר. היה לו עשרה ילדים מאישה  "מעשה בכהן אחד, שהיה

אחת, ששה זכרים וארבע נקבות, ובכל יום היה משתטח ומבקש רחמים, ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יבואו אחד מהם לידי 
עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה ומבני  עבירה ולידי דבר מכוער... ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו )לא נפטר מן העולם(

 בניו עד חמישים שנה". 
 וכן מובא בספר חסידים )אות קלא( וזה לשונו: 

"אם שואל אדם דבר שהוא שבח לבוראו, כגון על לימוד תורה או אחר מחפצי שמים ושופך את נפשו עליו, הקב"ה שומע 
 תפילתו, אע"פ שאין בידו מעשים טובים". 
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לוי בעושר או במעמד, אלא הכל תלוי במאמץ שההורים משקיעים. וכבר אמרו חז"ל )נדרים פא(: "היזהרו בבני ואין הדבר ת
עניים, שמהם תצא תורה". וכבר ראינו בעינינו משפחות עניות ואנשים בעלי מעמד פשוט, שזכו להעמיד בנים מוצלחים 

 בתורה ויראת שמים ומידות טובות, אשר בכל הארץ יצא קוום. 
לזכור! אין התורה עוברת בירושה, התורה שייכת לכולם ואין לשום אדם בעלות עליה, הרי היא מונחת בקרן זוית, וכל  יש

 הרוצה ללומדה יבוא וילמד )קידושין סו(. 
 החזון איש זצ"ל סידר נוסח תפילה לאשה אחת עבור בנה: 

יר מלפניו כל הסיבות המונעות אותו משקידת תורתך "יהי רצון מלפני ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתרחם על בני... ותס
 הקדושה, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה". 

בד בבד עם כוחה של תפילה, כדאי לצרף גם צדקה שיש בכוחה לזכות את האדם בבנים כשרים בעלי חכמה ותורה. וכמו 
ם בעלי חכמה, בעלי עושר ובעלי אגדה" )ב"ב ט:( ויהי רצון "כל הרגיל לעשות צדקה, זוכה לבני -שהבטיח רבי יהושע בן לוי 

 שנזכה לכל האמור אמן.
 

 

 לעילוי נשמות ישראל אשר אין מי שינציח את שמותם

 ת.נ.צ.ב.ה

 שבת שלום,

 מיכאל זכריהו. 

 


