
 נח –תובנה בחינוך בנינו תלמידינו מהפרשה 

 )תשפ"א(

 עד היכן? -כוחה של מילה טובה 
כהורים ומחנכים, אין אנו יודעים עד כמה ועד היכן יכולה להשפיע פעולה או אמירה שלנו לאותו עלם צעיר הניצב לפנינו, 

 אל הקצה.ופעמים רבות שומעים מפי תלמידים עד כמה חולל הדבר בנפשם שינוי מן הקצה 

 זיע"א, אשר העיד כך על עצמו )כמובא בספר "ממרן עד מרן"(הגאון רבי עובדיה יוסף מי לנו גדול ממרן אביר הרועים 

 :שהשבוע ביום ג' בחשוון חל יום פטירתו

הייתי "המנוח רבי יעקב דוויק ע"ה, היה מוסר שיעור בכל יום בשכונת בית ישראל, יום אחד הוא נצרך ללכת לאיזה מקום, 

אז בחור צעיר מאוד והוא פנה אלי והודיע לי שעליי למסור את השיעור במקומו. בתחילה התנגדתי, אמרתי לו שיש רבנים 

 אחרים, אך הוא התעקש שרק אני אמסור את השיעור.

רגלתי כבר הייתי ביישן גדול ולא ניסיתי לעמוד ולדבר לפני קהל, אך הוא היה מכריח אותי בכל פעם לדבר ולדרוש, וכך הת

לעמוד ולדבר לפני קהל ועדה, וזאת בזכות המנוח רבי יעקב דוויק ע"ה, ועל כך אני חייב להכיר לו תודה על שעשה עמדי 

 טובה רוחנית כזו".

הצעירים, ואף המבוגרים שבינינו, זכו להכיר את מרן זיע"א בשיא גדולתו ועוז תפארתו, ולבד מעוצם עיונו המבעית 

התורה, נודע גם כפה מפיק מרגליות, נושא דבר ה' ברמה לאלפים ולרבבות, ולמפורסמות אין צריך  ובקיאותו בכל מכמני

רבון, ע"י שליח טוב מן השמים שדחפו לגדול ייתה באמצעות עידוד ודיראיה, אך גם אצל ענק כמותו ראשית דרכו ה

 ולהרביץ תורה ברבים. 

 ועוד העיד בעצמו: 

ים לעבור לפני התיבה, היינו כולנו רועדים נוקשים שן בשן מפני אימת ציבור, אבל לאט "בצעירותנו, אפילו כשהיינו צריכ

 לאט התרגלנו, עד שהיינו יכולים לדבר לפני ציבור".

 אילולי העיד זאת בעצמו מרן זיע"א, כמעט ולא היינו מאמינים.

נינו ותלמידינו לפעול פעולות ולהוציא עד כמה הדברים מחייבים אותנו כהורים וכמחנכים לתת אמון, לעודד, ולדרבן את ב

 מן הכח אל הפועל כוחות חבויים בנפשם, ולהשתמש במתנות שחנן אותם האל יתברך שמו.

בתחילת הפרשה מתארת התורה את נח כ"איש צדיק תמים" ואילו בהמשך )ז, א( נאמר "ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך 

, כשהתואר "תמים" מושמט. רש"י על אתר מביא את דברי חז"ל )עירובין אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"

 יח, ב(: "ולא נאמר "צדיק תמים", מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו". 

יש וחובה לומר וזהו יסוד בחינוך. אמנם אין אומרים כי אם מקצת שבחו של אדם בפניו, אך על כל פנים את מקצת שבחו 

 ובפניו!!! - לו

 וכל כך מדוע?

כיון שמילה או עידוד, הבעת אמון ודברי שבח, בכוחם להניע ולהמריץ, לקדם ולדחוף אל עבר המטרה. ופעמים רבות אף 

 מעלתה של מילה טובה וערכה לא יסולא בפז, יקרה היא מפנינים ומרככת אף אבנים. מעבר לכל דמיון שלנו כהורים.

 

 תורה יקרים, צייהורים ומרב

למידה מרחוק ... -בתקופה זו בה רבים עושים כל מאמץ להעביר את מערכת הלמידה בצורה הטובה והיעילה ביותר

 סייעתא דשמיא נצלח את התקופה.ובבוודאי שעידוד ודרבון שלכם בכל דרך אפשרית יכול להועיל והרבה. 

 

 

 שבת שלום ומבורך

 מיכאל זכריהו

 


