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 פניני חינוך מהפרשה

 אך גם להצליח -להיוושע

בפרקי ההלל הנאמרים בכל ראש חודש, חג ומועד, אנו קוראים וכופלים את הבקשה המפורסמת: "אנא ה' הושיעה נא", "אנא 

 ה' הצליחה נא"?!

 ולכאורה, עלינו להבין, מהי ישועה ומהי הצלחה?!

 לא די בישועה לבד...

פעם שמעתי מאאמו"ר, הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א, שביאר זאת על פי מעשה שהיה ביהודי שבמשך שנים רבות לא זכה 

להיפקד בזרע של קיימא, אך הוא לא התייאש, נדד ממקום למקום לקבל ברכה מתלמידי חכמים, פקד קברי צדיקים, ואכן 

 נוות ביתו לחבוק בן. לאחר שנים של תפילות ותחנונים לבורא, זכה יחד עם 

דא עקא, לאחר כמה שנים חלה הילד מאוד והוצרך לרופאים ולתרופותיהם, ושוב חזר המסלול על עצמו. בצר להם, לא הרפו 

הוריו בהשתדלויות, ובעיקר בתפילות, שיצילהו הבורא יתברך מהמחלה הקשה, ובחסדי שמים נרפא הנער ממחלתו, ושב ורפא 

 לו. 

ה זמן רב, לאחר תקופה קצרה הבחינו הוריו כי הילד החל להתחבר לכל מיני חברים שאינם הגונים, אלא שהשמחה לא נמשכ

בלשון המעטה, ועד שניסו לעשות משהו כבר היה מאוחר, אט אט הידרדר מצבו הרוחני עד שפרק עול שמים מעליו לגמרי, וידם 

 : קצרה מלהושיע... ברגע של כאב ושיברון לב שח האב לאאמו"ר שליט"א

 "לא מספיק להתפלל 'אנא ה' הושיעה נא', צריך להמשיך, ואולי ביתר שאת, לבקש: 'אנא ה' הצליחה נא'...

 לא מספיקה הישועה הבאה באמצעות הרפואה, אלא אף זקוקים להצלחה שיהא הולך בדרך ה'...

 שני ענינים נפרדים-ההצלה וההצלחה

 הפסוק, שכתב וז"ל: ונראה להוסיף שהדברים מבוארים בדברי המאירי על

"זה המזמור נאמר לימות המשיח, מתפלל שיושיעם מצרת הגלות, ובצאתם יצליחם הצלחה אמיתית לדעת את ה' מקטנם ועד 

 גדולם, ולהיות כולם מתהפכים שפה אחת ודברים אחרים לקרוא כולם בשם ה'". 

 בקשים ומייחלים לישועתו יתברך. מכוון כלפי ההצלה והפדות מן הצרה, לכך אנחנו מ -"אנא ה' הושיעה נא" 

מכוון כלפי ההצלחה האמיתית, שנזכה לעמוד על עומדנו ולא ניפול ברשת היצר, ובכל דרכינו נדע מהו  -"אנא ה' הצליחה נא" 

 רצון ה'.

 גדול ב"חינוך"יסוד -השמיעה 

י חלציו, הוא ללא ספק "ליל הסדר"! אחד הרגעים הגדולים של כל אבא או סבא בישראל, המיסב בחברת ילדיו ונכדיו וכל יוצא

הלילה בו נצטווינו "והגדת לבנך ביום ההוא", הוטלה עלינו המשימה להעביר ולהנחיל לדור ההמשך את המורשת הנפלאה 

 והמופלאה שלנו, כעם ישראל, העם הנבחר, להקנות להם אמונה והשגחה, לספר ולכוון, להורות את הדרך אשר ילכו בה...

 !לשמוע -ובעיקר 

 24 תש"פ   //  וצפרשת 
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לשמוע את שאלת הבן הרך, להאזין ולהקשיב, ולהשיב לו עליה, ובכך מתעצמת בתודעתנו ובקרבנו חובתנו הגדולה בחינוך 

 הבנים והבנות.

וכאן המקום להרחיב מעט בנושא המקיף ורחב הידיים כדוגמת החינוך, שהוא בעצם הבסיס והיסוד עליו סובב ציר חיינו 

למלאו וליישמו כראוי, ללא ספק נראה ברכה בעמלנו בסייעתא דשמיא, ובמידה שאדם  כאבות לבנים, אשר אם נשאף ונשתדל

 בה מוליכין אותו. -רוצה לילך 

 לחבק,לחוות,לחבר

 ישנם עניינים רבים אשר מהווים אבני יסוד וציוני דרך לבניין החינוך באופן כולל, ולחינוך צעירי הצאן בפרט.

בבניית עולמו של ילד או של עלם צעיר ומתבגר, ונקרא להם בשמותם, במילים  אך יש ללא ספק שלושה יסודות מרכזיים

 פשוטות:

ק!  א. ְלַחבֵּ

 ב. ַלֲחֹוות!

ר!  ג. ְלַחבֵּ

 ונבארם אחת לאחת.

 !אל נכון!!בקלח

מפני נפתח במעשה שהיה בימים שלפני קום המדינה, בסמטאות ירושלים, כידוע היו אלו זמנים בהם חיו היהודים בפחד גדול 

פורעים ערביים צמאי דם, שהפילו חיתתם על הישוב היהודי בירושלים, ולעיתים היו תחת הפגזות ויריות שהיוו סכנת חיים 

 ממשית.

בתוך כל הקלחת המסוכנת הזו, הוצרכה באחד הימים אחת מנשות הרובע היהודי לנדוד מרחוב לרחוב עם חמשת זאטוטיה 

נולד, מכוסה בשמיכה מגולגלת והיא מחבקת ומאמצת אותו אל ליבה בחוזקה בכדי הקטנים, כאשר תינוקה הקטן, שזה עתה 

להבטיח את שלומו, כך קפצה ממקום למקום, מבית לבית, מחצר לחצר, מרחוב לרחוב, כדי להינצל מירי הצלפים ואבני 

 הפורעים.

התיישבה באחד המרתפים לאחר כמה שעות של ריצה מתישה ומנוסה מבוהלת הגיעה יחד עם ילדיה למקום מבטחים ו

 ששימשו כמקלט לעת צרה, אלא שכאשר הניחה את השמיכה המגולגלת ופתחה אותה גילתה לתדהמתה שאין תינוק!!!

רגע אחד עבר עד שקלטה שבעצם תוך כדי מנוסה נשמט התינוק מידה בלא שהרגישה!!! נציין רק כי בסופו של דבר, לאחר 

 מוקה, נמצא התינוק באחד הבתים, שם גידלוהו יהודים רחמנים ודאגו לכל צרכיו.מספר ימים טרופים שעברו עליה בדאגה ע

 ולענייננו, למדנו ממעשה זה יסוד בחינוך.

אפשר לחבק, לשמור, לעטוף, לאחוז חזק, לעשות גדולות ונצורות, ולהפעיל סמכות, לתחום גבולות וליצור קוים אדומים ועוד 

נכונות, בכדי לדאוג לשלומו הגשמי והרוחני של הילד, אך צריך לדאוג להשים על לב ועוד הגדרות כאלו ואחרות, אשר ברובן 

 ולשמור כל הזמן שלא מתוך כל הכוונות הטובות האלו ח"ו... נאבד את הילד!!!

 צריך לשמור על הילד. לטפח אותו, לדאוג לו מאוד, אך לשים לב ולתת את הדעת שהוא נמצא איתנו.

 ובן הפיזי בלבד. אלא יותר במובן הערכי הפנימי והנפשי הוא מחובר אלינו.אין הכוונה במ -ו'איתנו' 

 לחבק נכון!!! לא חיבוק דב... -וזה מה שנקרא 

לחבק ממקום של דאגה אמיתית לשלומו, ולא ממקום של דאגה לשלומנו, שבו אנו מעוניינים שיתמלאו כל היעדים ואמות 

וננו לראותו מספק לנו את ה"סחורה" לה שאפנו ובה חשקנו כל חיינו. לא המידה שהצבנו לילד בכדי לממש את שאיפתנו ורצ

 ולא! רק שלומו וטובתו האמיתית של הילד צריכים לעמוד מול עינינו!

 והדברים ארוכים ועמוקים למביני דבר.

 כיצד עושים זאת? -אלא שהשאלה המתבקשת היא 



 

 

 3 

 כיצד מחבקים נכון?

 מציבים גבולות, במקום הצורך ובמקום הנכון. ולא מאבדים תוך כדי כך את הילד בדרך???כיצד עושים הכל, מפעילים סמכות, 

  לחוות!

  –בכדי לענות על כך עלינו להיכנס כבר לערך השני בו פתחנו, והוא הנקרא 

 לחוות!!!

 מהי חוויה, מהו מהותה ומה נחיצותה?!

ממטפלים בעלי שם בשדה החינוך העוסקים בתחום בני נקדים דברים ששמעתי פעמים רבות ממחנכים בעלי הבנה וניסיון ו

הנעורים, אשר העידו לאחר שיחות וטיפול במאות בני נוער מתמודדים שנאלצו לעבור ולנדוד ממסגרת לימודים אחת לחברתה 

 עד שנשארו לבסוף ללא מסגרת, וממילא כתוצאה ישירה חלה אצלם ירידה רוחנית... שלאחר בדיקה פנימית באופי המשפחה

וסגנונה ואופן גידול הילדים בו נהגו הוריהם הוברר ללא ספק באחוזים גבוהים מאוד שבבתים אלו לא שמו דגש על כך שבבית 

 יהיו חוויות!!!

חוויות רגשיות! חוויות ערכיות משפחתיות! לבטא את קיום המצוות מתוך מקום של חוויה שתאהיב עליהם את הדבר ולא 

 ממקום של לחץ וכפייה...

גדל במקום, יהיה אשר יהיה, בית, תלמוד תורה, בית ספר, ישיבה, או מסגרת לימודים כזו או אחרת,  –או בחור  -שילד  ברגע

 אשר בה שמים דגש על כך שיהיו לילדים חוויות, ממילא הדבר יוצר חיבור לאותו מקום.

כל אופן אם מסגרת הלימודים תהיה מקום ואז, גם כאשר יהיו כאלו שמתמודדים עם ניסיונות לא קלים ומצבים לא פשוטים, ב

שבו דואגים להעמיס חוויות, מטעינים את הילד במשא רוחני חווייתי, מתוך אהבה ושמחה, אזי גם עם כל הקושי ירגישו 

המתמודדים שהם אינם מסוגלים לעזוב או לנטוש את המקום בו הם נמצאים כעת, בכדי לא לאבד ולא להחמיץ את אותה 

 חוויה!!! 

רה מכך, אף אם היו אי אלו נסיבות ואילוצים שטלטלו את הנער ובסופו של דבר הוא הוכרח מסיבות שונות לעזוב את הקן ויתי

הרי שהעתיד הוכיח לבסוף שהוא חזר ושב אליו, כיון שאותם רשמים החקוקים בנפשו הוטבעו בו בעצמותו, ולמרות 

לא יכול לוותר, וזהו המקום שבו טעם את החוויות שהפכו להיות ההתמודדות הוא חש ומרגיש שיש מקום אחד עליו הוא בעצם 

 חלק ממנו ממש.

 רפק על העברלהת

אנשים רבים מתעוררים בגיל מתבגר, דולים זיכרונות מתקופת ילדותם, ומתרפקים באמצעותם על העבר. על פי רוב, הם 

כך היה מנהגו של אבא, כך היתה דרכה של  מזכירים את אותן חוויות שהיו כרוכות בהנהגות מבית אבא בכל מיני מצבים,

 אמא, כך אמרו לי, כך חינכו אותנו, וכן על זו הדרך...

מוטלת המשימה להמתיקם, להנעים את החוויות ולהעצים  –כהורים  –אלו זיכרונות הנחקקות יותר מכל בלב האדם, ועלינו 

 .לטובה, גם לאחר שנים רבות –וניזכר אף אנו  –אותם באופן שייזכרו 

 כאשר יבדוק כל אחד את הדברים בעצמו, יראה עד כמה אמת יש בהם.

 לחבר!

ָנה מאידך, גם  אלא שאף לאחר החיבוק הנצרך, אותו חיבוק אמיתי המכיל בתוכו את הגבולות הנכונים מחד ואת האהבה ַהכֵּ

ר אל אותו מקום שבו הוא לאחר ההשקעה שלנו כהורים וכמלמדים ביצירת חוויות אמיתיות הקושרות את נפש הילד או הנע

  –גדל, אם זה ביתו או מקום הלימודים בו למד. נצרכים אנו לערך מוסף ויסוד נוסף, והוא 

 לחבר"!!!"–החיבור, או ה
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 חיבור לעולם לא נוצר מאליו. 

ועלת יסוד החיבור על פי רוב מגיע ממקום שבו מרגיש הילד, הנער או האדם, שמה שעושים עבורו אינו רק מחמת חיפוש ת

עצמית של הצד השני ושיקולים רווחיים אישיים, אלא עליו לחוש כי הדבר נובע מתוך אכפתיות אמיתית ומעורבות ראויה לו 

 ולמצבו.

וככל שנרבה בדברים אשר בהם יש הבעת דאגה אמיתית לתלמיד הרי שעל ידי כך יקשר הנער בנבכי ונימי נפשו אל רבותיו ואל 

 המקום בו הוא לומד.

 "מדוע נעליך מאובקות"?שאל המשגיח

ָנה לתלמיד,  שמעתי ממו"ר מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, שסיפר שלמד בישיבה מה היא אכפתיות אמיתית ודאגה כֵּ

 מאותם דמויות מופת ששימשו אז:

לבית המדרש  "זכורני", סיפר, "שפעם אחת גער בי המשגיח, הגה"צ רבי אבא גרוסברד זצ"ל. היה זה בערב שבת, כשנכנסתי

בנעלים מאובקות. רבי אבא ניגש אלי ושאל מדוע לא צחצחתי נעליים לכבוד שבת... על אף נימת הביקורת שנשמעה בדבריו, 

בכל זאת הערה זו קירבה אותי אליו מאוד. שכן הרגשתי שהיא נבעה מלב אוהב, הדבר הוכיח לי מעל לכל ספק שהוא אכן דואג 

 ותי מאוד להיקשר אליו בעבותות אהבה"!!!לי ואכפת לו ממני, וזה עודד א

 דאגת האב האמיתית לבנו 

לאחר שעמדנו על ערך החשיבות בשלושת היסודות החשובים הללו: לחבק, לחוות, ולחבר, נפנה לעסוק ברובד נוסף שלו שייכות 

 רבה וקשר איתן, נצרך והכרחי, ביחסים שבין האב לבנו.

 אין בדברינו כאן אלא בכדי לגעת בזווית אחת ִמִני רבות.ונקדים שתחום זה הוא ארוך ורחב היקף, ו

 ( עסק בכמה נקודות, ונביאם לפני הקורא:242בספר "אלופינו מסובלים" להג"ר אליהו פורת טהרני )עמ' 

 בלבבות נסתרים-אהבת אמת לבנים

הם, כיצד הנהיגו את זרעם על פי "בדרך ישרה זו הלכו, למעשה, אבותינו הקדושים, וגם מזקנים נתבונן. לחזות בהליכות חיי

 בעמל בניהם? -למען לא ייגעו לריק  -דעת קונם? ומה הם כללי החכמה שבה אחזו 

 נצא נא ונראה את דברי המדרש וזה לשונו:

אמרו: כשחלה רבי אליעזר בן הורקנוס וכו' קרא להורקנוס בנו וישימהו על צד ימינו, בכה ר' אליעזר ואמר: בני! עד היום 

מתנהג עמך ברוגז, ולא הסברתי לך פנים, כדי לכוף אותך ביראת קונך. ועתה בני הנני הולך בנועם ה' והדרו, בוא ואלמדך הייתי 

 ארחות חיים".

מי לנו גדול מרבי אליעזר בן הורקנוס, שלא מצא דרך ישרה כדי לקיים מצות חינוך בנו כפי רצון ה' יתברך, אלא על ידי עצה 

ו המוסתרת עמוק בליבו, שלא הסביר לו פנים שוחקות, מלאות אהבה ורוך, כפי שהיה באמת ראוי נפלאה זו והיא: אהבת בנ

 -פני ידידות וחיבה. "כי ברוע פנים  -לזה, כמידת אהבת אב לבנו. אלא פניו לבשו מעטה דק של "אבק" כעס ורוגז ולא סבר פנים 

 ייטב לב". 

ן  להיות בן נאמן לקב"ה. לַזכֹותֹו לשם טוב מוכתר בכל המעלות  -חיי תורה בחנכו אותו ל -ובאמת, זוהי האהבה האמיתית לבֵּ

 שבעבורם נברא האדם.
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 ינשק את בנו בעודו ישן על מיטתו

היא חיי רוחו  -אבל אם הדאגה כלפי בנו מתרכזת אך ורק לבריאות גופו ופרנסתו, הרי זה דואג לטפל ומניח את העיקר. והעיקר 

"ישראל אשר בך אתפאר". וכבר  -היא זו, לגדל זרע קודש הנאמן בבריתו  -חובתו כלפי בוראו  ואור נשמתו, החיה לעד, וכל

אמר שלמה בחכמתו: "חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר". ביאור דבריו: יש ואשר אב מניח מלייסר את בנו מחמת 

 לד.רחמנותו וחמלתו על בנו. והבן גדל ללא מוסר אב, והוא ְכַעִיר פרא ייוו

שונאו וחפץ ברעתו, אם אינו מייסרו ומחנכו כראוי. כי הוליכו בדרך חטאים ר"ל, בהיותו  -האב  -אך לפי מבט האמת: הוא 

מונע ממנו דברי מוסר וחכמת חיים. וכאן גילה האב דבר גדול: כי חס הוא על עצמו, לבלתי ראות צער בנו ודמעותיו מאשר 

 חינוכו של בנו.

 להיטיבו באחריתו. )עי' מלבי"ם(. -מוסר"! מייסרו בכל שחר שיחרו  -אבל "האוהבו 

ומצאתי כתוב בספר אחד: "האוהב את בנו הקטן, ומתוך אהבתו חפץ האב לנשקו, אל ינשקו בעודו ער, כדי שלא יגיס דעתו של 

 ו אליו".ואינו מרגיש בחום אהבת אבי -הבן עליו, ויבוא להקל דעתו עם אביו. אלא ינשקהו בעודו ישן על מיטתו 

 י האהבה של הסבא מקלם לבנו גילוי

ומסופר על הסבא מקלם, שהיה לו בן יקר, משכיל ונבון, והאהבה שהיתה לו לבן הזה, היתה אהבה עזה עד מאוד, אך אף על פי 

כן, כל גילוי האהבה הגדולה כלפי בנו היתה שלא בפניו, אלא בקרב קרובי המשפחה וידידיו בלבד. אך בפניו הסתיר אהבתו 

ד אלא שהיה מצערו בעבודות קשות ובמאמצים קשים, כדי שבנו יבנה את עצמו והטמינה עמוק עמוק לבל ירגיש בה. ולא עו

 מתוך עמל ויגיעה. 

 דרך הנהגת הבורא עם האבות הקדושים

וכבוד מו"ר ראש ישיבת פוניבז' הגר"ד פוברסקי )יצ"ו( ]זצ"ל[, בשיחתו בפני תלמידי הישיבה, בפרשת קרח תשל"ח סיפר מעשה 

ך ההנהגה העליונה של הקב"ה כלפי האבות הקדושים. שהרי צא וראה, בכמה ניסיונות קשים רב זה, והיה אומר שכך היא דר

נוסה אברהם אבינו ע"ה, כמה צער רב סבל עקב שומרו את אמונתו, כמה עינוי הדין היה לו בצאתו מחרן ואור כשדים ואינו 

הקב"ה חפץ לייסרו בחנם? אלא ללמדך שרק על ידי זה יודע לאן פניו מועדות. וכן בעקידה, גם כן כמה צער נצטער וכו' וכו'. וכי 

 יכול אברהם אבינו לבנות את עצמו, ובעמל נפשו יכון בידו לבניין עדי עד.

והגאון הצדיק, חסידא קדישא, הגאון רבי רפאל ברוך טולידנו זצ"ל, ראב"ד דעיר מקנס, בארץ מרוקו, סיפר לנו, )וכן חזר על 

פנים של רצון, אלא הטיל עליהם מוראו.  -דידיה( כי מעולם לא הראה לבניו פנים שוחקות זה, בנו הגר"י שליט"א, בהספדא 

וכמו כן מעולם לא נשקם ולא הראה להם סימני חיבה ורעות, כדרך ידידים בעלמא. כדי שלא ירגישו חיבתו ויבעטו ביראתו. 

י נערותם, אשר הביאו עמהם מבית ספרם, אף על וכמו כן סיפרו בניו ונכדיו, שמעולם לא שיבח אותם והיללם על ציוניהם בימ

פי שתעודתם היתה טובה מאוד, מפחדו שמא ירום לבם וירפו עצמם מהלימוד, ועמל התורה הקדושה. ]ולהלן נציג את עמדתו 

 של אחד מגדולי דורנו ביחס לעניינים אלו[.

 זה מבחן האדם!

 ובהמשך דבריו הביא כך:

 אומר, שבשלושה דברים אדם נבחן ועומד בניסיון אם הוא איש חביב ויקר בעיני הקב"ה:הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד היה 

 אם יעבירו על דעתו ועל דעת קונו. -א. בממונו 

 לבלתי יוכיחם. -אם אהבתם תגרום לעוות האמת והיושר. ושוחד אהבתם יעוור עיני שכלו  -ב. באהבת בניו 

 ל בזולתו, וחיפוש הנאה משבח וכבוד מבני אדם.אם יש בכוחה לגרום לו לזלז -ג. אהבת הכבוד 
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כי שלושת הדברים הללו, האדם אוהבם עד מאוד, וכמעט קט ילכד ברשת אהבתם, ויטה מדרך האמת עבור אהבתו אותם. והרי 

על  הם כשוחד פנימי, השוכן בליבו של אדם, והמכוונו אל אשר לבו יחפוץ. וממילא אין דבריו ותוכחת פיו וכן מעשיו, בנויים

אדני האמת והדעת. אלא אהבת בניו, או ממונו, או אהבת הכבוד והשבח והיקר מבני אדם הם הם המושלים בו, והם אשר 

לא אצא  -אהבתי את אשתי ואת בני  -זה יצרו  -יכוונו צעדיו בכל שעות היממה, והוא בבחינת "עבד עברי" האומר לאדונו 

 לחפשי.

 דרכו של החפץ חיים בחינוך בניו

 רגיל לספר בנו של רבינו "החפץ חיים":  והיה

כדרכו עם כל אדם. והיה מחבב את  -כי כך היה דרכו בקודש, ביחסו כלפי בניו, להוכיח אותם בדברי מוסר שהיו משוחים בשמן 

היה  -התורה והמצוות עלינו בכל נפשו ומאודו. אבל כשהיה רואה שבנו ִהְרָבה להשתובב, או אם היה רואה שהבן פגע במישהו 

 מכהו על לחיו.

 ועוד סיפר בנו: 

"בזכרוני, כשהייתי עלם כבן שש עשרה שנה, ְקָרָאִני פעם ביחידות והעירני בזה הלשון: "הלא אתה הולך ומתגדל. הגעת לפרק 

שצריך אני להזהירך, להתרחק מן ההרהורים ומכל דבר המביא לזה. כי הדבר מביא לידי מכשולים רבים", והזכיר לי מאמר 

 שלא יהרהר ביום, שלא יבוא וכו'. -ינו על "ונשמרת מכל דבר רע" חכמ

 וסיים: 

 "אמנם, איני חפץ להאריך בזה, כי ריבוי דברים בזה גם כן מזיק". 

 והוסיף במתק לקחו ואמר: 

כו'. והכלל כמו שכתב הרמב"ם: "כי אין הרהור מצוי אלא בלב פנוי מהתורה וצריך להשיא דעתו לתורה שהיא אילת אהבים" ו

 עכ"ל.

 ממרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל-גישה הנ"ל גם בדורנוהאם נכונה ה

כל המובא עד כאן היה למראה עיניו של מו"ר מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, ושאלתי לחוות דעתו על כך, כאשר 

ילדים. האם הדברים המובאים כאן בעיקר הדברים מכוונים על ענין אופן ההנהגה בגילוי החיבה והאהבה שיש להראות כלפי 

שייכים בדורנו או שמא נכתבו לשעתם? שכן בזמננו המציאות מוכיחה שיש צורך להרבות להראות חיבה לילדים ולתלמידים 

 בכל דרך אפשרית )ובחכמה כמובן...(?!

 והשיבני מו"ר:

 תחילה צריך לדעת שההנהגה לא השתנתה, אלא האנשים השתנו...

 -סימני אהבה לילד, אך צריך גם לדעת את הגבול, בכדי שילד לא ייהפך על ידי כך להיות אגואיסט )אנוכי  ודאי שצריך להראות

 החושב על עצמו וטובתו בלבד(.

 והוסיף: 

 גם אני לא זוכר שקיבלתי נשיקות מאבא שלי, אך ידעתי והרגשתי מאוד שאבא שלי אוהב אותי.

ביותר, ששימח את ליבי. ברור לי שהכנת הרעשן לקחה לו לפחות שעה של עבודה. לפני פורים הוא בנה לי רעשן עשוי עץ, נפלא 

ולמרות שכל דקה היתה חשובה לו, כיון שחס על זמנו ולא ביטל רגע אחד מתורה, מכל מקום ידע את חשיבות הדבר. כמו כן 

ראות לי איך שוחים, והיה משמח כשהיינו ברוסיה פעמים שהיה לוקח אותי לנהר והיה שוחה במים על הגב ועל הבטן בכדי לה

 אותי מאוד.

אבא )זצ"ל( היה עושה הרבה פעולות שהשקיע בהם מאמץ רב כדי שאני אראה שהוא עושה זאת בשבילי. לכן לא רק הנשיקה 

 והחיבוק יוצרים את הקשר ומביעים ביטויי אהבה.

 אהבה לילד, ולא לעצמך!!!
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 והוסיף מו"ר:

רוסברד זצ"ל, שלסבא מקלם זצ"ל היה בן שנולד לו אחרי הרבה שנים, ולא היה ניכר סיפר לי המשגיח, הגה"צ רבי אבא ג

ונראה שהוא מראה לו סימני אהבה באמצעות חיבוק ונישוק, וכאשר נשאל על כך על ידי המשגיח, ענה לו: מה אתה חושב? 

 שילדים כלפי הוריהם זה כמו פרה ועגל?

 ושאלתי את מו"ר:

 נהגה עם ילדים צריך לנשק ולחבק עם גבולות?!האם לפי זה היום בזמננו בה

 והשיב:

יש כאן טעות מרכזית. הרבה אנשים מנשקים ומחבקים ועל ידי כך מביעים בעצם את הצורך של עצמם לחבק ולנשק, ונעשה 

שזה הדבר כדי לספק את הרצון שלהם, ולא כדי להעניק באמת לילד או לאחר. צריך באמת לגלות חיבה ואהבה לילד אך צריך 

 יעשה מתוך מקום של רצון להיטיב עם הילד!!!

אך יחד עם זאת, עם הלטיפה, ילד גם צריך לקבל לפעמים סטירה!!! וגם אני בתור ילד קיבלתי סטירה מהמלמד שלי. סיים 

 מו"ר שליט"א.

 מוחויותיו של הגר"ד קוק שליט"א מבית א

היוצרות זאת, יש בנותן טעם לציין מה ששמעתי מהגאון הצדיק  כיון שאנו עוסקים בנושא החיבור לבנים, וחוויות בתוך הבית

 הרב דב קוק מטבריה שליט"א )שאמר במהלך ימי ה"שבעה" על אמו מרת שושנה ע"ה, א' דר"ח אדר ב' תשע"ו(:

 "זכורני, שכאשר הייתי בחור בישיבת קול תורה, אמי ע"ה היתה מכינה לי תיק בכל פעם שהייתי מגיע לשבת בבית, ומניחה

בתוכו כל מה שאני צריך למשך כל החודש, בגדים וחולצות מגוהצות, והכל מסודר בסדר מופתי, לא החסירה פרט, והיתה 

מורידה דמעות כדי שאצליח, ומעודדת אותי לשוב מהר לישיבה להגות בתורה. וזה דבר שלא מש מזכרוני, כאשר דמותה 

 הדגולה עומדת מול עיניי".

פעולות ומעשים שנעשים בשבילנו באמת ממקום של דאגה לצרכינו ולהצלחתנו יוצרים את החיבור והוא שאמרנו, דווקא אותם 

 האמיתי שלנו עם אלו שגמלו זאת עמנו.

תלמידינו כמה שיותר, בדברים אשר ייצרו לנו חיבור  -נמצינו למדים איפוא מהי חובתנו הגדולה והנשגבה להעניק לילדינו 

 ול נכון ולקבל מאיתנו את המירב שאפשר לקבל מהורים ומלמדים.אמיתי עמהם, על מנת שיוכלו לגד

כמובן שכל האמור הוא רק אחר סייעתא דשמיא גדולה הנצרכת עבור כך, ובעניינים אלו כידוע צריך תחילה וסוף לא להפסיק 

 להתפלל.

 הור?מאבק אישי או חינוך ט

מלמד, ולעיתים הורה, נכנס למקום של מאבק אישי מול אחד הדברים שאנו נחשפים אליהם )לצערנו( הוא מציאות בה מחנך, 

התלמיד/החניך שלו, בין במישרין בין בעקיפין, כשתופעה זו גוררת איתה משפטים שונים בנוסחים שונים ומגוונים המחריפים 

 בתחושה זו כי התלמיד פועל במכוון, בזדון, הופך המאבק לאישי: המחנך נגד התלמיד. את העימות.

"סוף סוף" את טעמו ה"מתוק" של הכח, אינו מודע דיו לגורם האישי ההדדי במלחמת ההתשה הזו. בעקבות המחנך, החש 

מחשבתו כי רק בכח הסמכות ניתן ללמד, הוא עצמו הופך מטרה רגישה לפגיעה בסמכות זו, ומקבלה כפגיעה אישית בו, בכוחו 

היא תגובתו של התלמיד. אולם, התלמיד אכן נאבק, אך לא ובמעמדו. תגובתו החריפה נושאת אופי אישי מובהק. ובדיוק כזו 

נגד המחנך, כי אם בעד כבודו שלו. הוא בעצם מגן על עצמיותו ועצמאותו. הבעיה שהיוותה עילה להענשה, נשכחה מלב שניהם. 

 ואז המאבק הידרדר לפסים של כח, כבוד ויוקרה.

ם של התרסקות אצל הנער. ננסה להיכנס פנימה לנימי ונבכי ליבו מלבד מה שתהליך זה אינו יעיל, הדבר אף עלול להביא למקו

 ונשמתו של התלמיד, כיצד הוא חש ומה הוא מרגיש, ועוד לפני כן מה הוא מבין וכיצד הוא מפרש את ההתנהגות כלפיו.

 נקודה רצינית למחשבה.
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 שום מה?על -להקהות שיניים

"ואף : "ואף אתה הקהה את שיניו", מבאר ה"חתם סופר" זצ"ל: על התבטאותו החריפה של בעל ההגדה אודות הבן הרשע

גם אתה אשם בכישלון הבן. ככתוב: "אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תקהינה" )ירמיה לא, כח(: בן המיעז פניו, אשמת אתה", 

 האב היא! ולכן "הקהה את שיניו", כי אתה אכלת בוסר!

 לו בעגמת נפשו על התנהגות הבן ומרידתו, עוד מפנים אליו אצבע מאשימה?! ואנו חושבים: מסכן האב, מה רוצים ממנו? לא די

 לא ולא. 

ה"חתם סופר" רצה ללמדנו מבט מקיף וכולל: לא לחפש אשמים, בכל שטחי החיים. תמיד, לערוך ביקורת עצמית ולהשתפר, 

 , ולעולם לא אנו... ואז נוכל לראות כיצד המצב משתפר. הן זו רעה חולה: תמיד מוצאים אנו מי אשם במצב

הלא נראה מה שאמרו )אבות דרבי נתן יב, ג( באהרן הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, וכשראה שניים שרבו, "הלך וישב 

אצל אחד מהם, ואמר לו: ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, ואומר: אוי לי, איך אשא עיני ואראה את 

  -ב אצל השני ואמר לו כדברים האלו, וכשפגשו זה בזה חיבקו ונשקו זה לזה" חברי! בושתי ממנו, שאני הוא שסרחתי עליו! ויש

 ותמוה, איך לא חשש שייתפס כשקרן, חלילה! אולי אחד מהם אשם במריבה ומכיר באשמתו, ויודע שחברו כועס עליו בצדק!

 האשם!...ועל כרחנו שאין מציאות כזו, ולא היה כאן כל סיכון! אין חשש שאחד הצדדים יחשוב, שהוא 

 ועלינו לשנות את המבט!

כך סיפרו )מכות יא, א( שאריה טרף אדם במרחק שלושה פרסאות מרבי יהושע בן לוי, ואליהו הנביא לא התגלה אליו שלושה 

 ימים!

מה אשמתו של רבי יהושע בן לוי? והלא "אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לה כבהמה" )שבת קנא, ב(. וכי אשם הוא שיהודי 

 צלם אלקים?! אכן כן! חייב היה להקרין על סביבותיו, להשפיע עליהם, ולהתפלל לשלומם!איבד 

ומצינו )סנהדרין צד, ב( שחזקיהו המלך נעץ חרב על פתח בית המדרש, ואמר: כל מי שאינו עוסק בתורה יידקר בחרב זו! 

עלה על ירושלים לכובשה, וידע שכל זמן  ולכאורה, מאימתי חייבים מיתה על ביטול תורה? אבל היה זה מצב מלחמה, סנחריב

אין הידיים ידי עשו יכולות לנצחם )הקדמת איכה רבתי ב(. התורה מגינה ומצילה,  -שקולו של יעקב נשמע בבתי מדרשות 

 ורפיונה מסגיר נשמות לאויב. פיקוח נפש הוא, ולמתרשל בלימודו דין רודף!

ם! את החרב יש לנעוץ בין יושבי הקרנות ומבלי עולם! והתשובה, שאם אבל מדוע נעץ חרב בפתח בית המדרש? הרי שם לומדי

 לומדי בית המדרש יגבירו שקידתם, יקרינו וישפיעו על יושבי הקרנות לבוא ולהיכנס בשערי בית המדרש!

ישפר ישתפר יחס הבן אליו, ולהיפך. אם הבעל  -לא נחפש אשמים, אלא נראה להשתפר ובכל תחום: אם האב ישפר יחסו לבנו 

ישתפר יחס האשה אליו, ולהיפך! וביודענו שקהות שיניו הוא משום שאכלנו בוסר, ממילא נפנה אליו באמירה  -יחסו לאשתו 

 רכה: "ואף אתה הקהה את שניו, ואמור לו!"

אך כמובן שגם בזה אי אפשר לקבוע מסמרות ולחפש אשמים, לא ניתן לחיות לאורך זמן בתחושה של "הלקאה עצמית", אשר 

 היא רעה חולה שלא יוצא ממנה שום תועלת.

כל האמור הוא לגבי לקיחת אחריות, להתעורר על עשיית הטוב, למצוא תדיר את הדרך כיצד לחבר, לחוות ולחבק, להנחיל 

 ערכים ויסודות חיוביים. אלו תמיד יביאו ומביאים תועלת.
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