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 פניני חינוך מהפרשה
 חינוך נכון-ראייה נכונה

אחד משורשי ההצלחה במלאכת  וזהו בן או בת,\ילד\הכרה בייחודיות של כל תלמידאחד מן היסודות עליהם מושתתת מלאכת החינוך היא 

לנסות ולהבין את דרכו של  הורים\יםמחנכצרכים שונים. ברור, אם כן, שעלינו כלכל אחד ו שונות בעל יכולותלדעת שכל אחד מהם הוא  החינוך.

זו אמנם אינה  ביותר. המתאיםולבנות עבורו את מסלול הלימודים הערכי  ,ומגבלותיו, ועל בסיס הידע שצברנו ואופיו, יכולותי – ילד\כל תלמיד

שכולם תלמידיו, כולם אהובים , כי לא הרי זה כהרי זה, והצד השווה שבהם לנתח ולהבין כל אחד מתלמידיו בנפרד מחנךעל המשימה קלה אך 

 .שיח פתוח ביניהםקירבה וומאפשרת  דמותו ואופיו, כישוריו ויכולותיו,הגישה המבינה את התלמיד מבוססת על הכרה עמוקה של  כולם ברורים.

אחרי הדברים. מהיכן הם מה עומד מ תבונן, אלא להומה שהוא רואה לנגד עיניו ולפני מונחיתן דעתו לראות לא רק את מה שלכל מחנך והורה  על

 מכן לנסות לבחון תגובות ודרכי פעולה. לאחרד אשר בגינן נהג כך, ורק ילם התפיסות של הה נעשו, מההם מדוע  ,נבעו

. תגובה נכונה תוביל דכלפי התלמי חנךדו של המיתאפשר הבנה ושיפוט נכון יותר של המצב וכך תוכל להתרחש הבחירה הנכונה מצראייה זו 

של אחד מהצדדים, והסתגרות ת מּוט  יא  פתחות חינוכית אליה אנחנו שואפים. הלכה למעשה, יתאפשר שיח חינוכי בין השניים ולא ה  לאותה הת

 תי.ישבעטיה עלול להימנע כל תהליך למידה אמ

 דרכו שלו!-'חנוך לנער יל פי דרכו'

  נה" )משלי כד, ו(."חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממוזה הביאור הפשוט בפסוק 

 : וכתב האריך בפירוש פסוק זה ,בפירושו לספר משלי ,הגר"א

תנה הבחירה י( האי מאן דבצדק יהי גבר צדקן וכו', אלא שנ, ב"כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו, כלומר מזלו שנולד בו, כמו שאמרו )שבת קנו

יהיה שופך דמים.  ,מאדים מי שנולד במזלו רשע או בינוני. וכמו שכתוב שם: ביד האדם שיוכל לאחוז במזלו ולהעמידו כפי שירצה, או צדיק א

מזלו מורה שיהיה שופך דמים, אך שר אלו השלושה לפי יזכהמוהל. ו וא שוחט וא ,סטים(יגנבא )ל וא ,אומנא )מקיז דם( וא :אמר רב אשי

 והוא רשע שופך דמים כמשמעו". –סטים יל והוא בינוני, א – שוחט ווהוא צדיק שעושה מצוות, א –מוהל  ובבחירתו יוכל לבחור באלו השלושה, א

של התכונות  גילויפי הכוונת המחנך, או  הוא במהות החינוך: האם הוא הטבעת תכונות חדשות ועיצוב דמותו של החניך עלנושן  ישןויכוח 

 הדרכתן והכוונתן. הטבתן, הטבועות בנפש, 

 שו לפסוק, כפי שכותב בהמשך: דעתו של הגר"א עולה באופן ברור בפירו

אבל כשאתה , ואז גם כאשר יזקין לא יסור ממנה, לפי דרך מזלו וטבעו תחנכהו ותדריכהו לעשות מצוות – 'חנוך לנער על פי דרכו'"וזה שנאמר 

 ו לשבור מזלו".כי אי אפשר ל ,, יסור מזהוצווארבעת יוסר עולך מעל עתה ישמע לך, מיראתו אותך, אבל אחר כך מכריחו נגד טבעו, 

 :יסודות החינוך עמ' נג()הירש  ומעין זה ממש ביאר הגרש"ר

בהחלט, התכלית של חיי תורה ומצוות היא כללית, אבל הדרכים  ליאינדיבידואדרכו הוא. "ובזה דורש הפסוק חינוך  –"חנוך לנער על פי דרכו" 

של החניך, לפי נטיותיו וכוחותיו השכליים  ווכישרונותיונותיו המובילות אל הרמה הטהורה של קיום התורה והמצוות, מתחלפות לפי תכ

  ."לא כל שיטה מתאימה לכל חניך וחניךוהנפשיים, על כן 

ש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה "י

  .כאחת"הטהורה, האנושית והיהודית 

 18 תש"פ   // תרומהפרשת 
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לפי אמת מידה גבוהה אחידה לה  לא תצלח דרכוייתכן ואחידה, בשיטה ים, ומנסה להכתיב להם דרך אחת, תלמידהמחנך העומד לפני קבוצה של 

 . עליו לדעת שכשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות, ואין מידותיהם ותכונותיהם שוות.הוא שואף להגיע

 :הירש דברים חריפים, ודבריו יכולים לשמש מדריך חינוכי לכל אב ומורה בישראל ש"רגרכתב ה ,זהיסוד פי  על

מובטח לו שאת האחד הוא  –"המושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי חיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה 

צפה ליום בו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים, ויחד איתם תעודת ין החכמה בחפץ גובר והולך, ואילו עשיו רק יימקלקל. יעקב ישאב ממע

 ."חיים גדולה, שהכיר אותה רק באופן חד צדדי, ובדרך שמעצם טבעו הוא סולד בה

 הכרת תכונות הילד-כלל ראשון

רך יאחד תכונתו המיוחדת, ועל פי זה בכל לבעלי גוון אחד, אלא  שאינםעשר בנים  את בניו בסוף ימיו, ראה לפניו שנים ךריבעת ש, באבינו עקבי

 :אותם

רך אותם בהתאם לכך, בירך כל אחד שיזכה לברכה, תוך שמירת יאר את תכונותיהם, בי"איש איש בהתאם לברכה ההולמת את אופיו, אחרי שת

 פרשת תולדות כח(. ,רש"ר הירשהאופיו המיוחד" )

, ואלו דבריו הנפלאים (', עמ' טוזריעה ובנין בחינוךי הגר"א שהובאו לעיל )בספר 'מתייחס לדבר וולבה, אומן מלאכת החינוך, הגה"צ רבי שלמה

  ילדיו:\שעל כל אחד מאיתנו להשימם על לוח ליבו בבואו לחנך את תלמידיו

טבעים וכו', אין ללכת נגד טבעו ותכונות הבנים. עבודת החינוך היא לנצל לטובה את ה מעיקרי חכמת החינוך הוא לעמוד על טבע הילד"

והתכונות של הילד. זה מחייב את האבות, לעמוד על תכונות בניהם, בכדי שידעו כיצד לכוון את חינוכם, כי אי אפשר לחנך את כל הבנים על 

 . "עבודה גדולה ועצומה! וכשם שאי אפשר לשבור תכונות טבעיות, כך אי אפשר לדלג על תקופות התפתחותו של הבן –מתכונת אחת 

ספק אם  –זריזות להרגיל את הבנים בדברים שמצד גילם טרם בא הזמן שיוכלו לעמוד בהם, כי אפילו אם הן מצליחות  תאימהו לשווא טורחות"

פצע העתיד להשפיע באופן מדאיג על כל התפתחותו  כל תביעה שלא לפי גיל הילד, עלולה להכות פצע נפשי בליבו הרך,לא גרמו נזק לילד. דעו! 

 .עצבנות, וחוסר עצמאות בגיל שדרושה עצמאות"ואופיו בצורת פחדים, 

הכרת תכונותיו הפרטיות של הילד, היא דבר שההורים צריכים להיות מודעים אליו. אין ילד דומה לחברו. אם ההורים אינם יודעים זאת, "

י להתבונן ולבדוק מה יוני לחנך ילד, עללא יהיה מכוון כלל אל אותו ילד. אם ברצ כוונים,החינוך והעמל שהם מ –ומייחסים לילד כוחות שאין לו 

היא דרכו האישית של הילד הזה עצמו. דבר מובן הוא ששיח הבננה צריך טיפול אחר מאשר עץ התפוח. אם נגדל שיח בננות ועץ תפוחים, ונעניק 

אני חייב לדעת מהן התכונות  לשניהם טיפול זהה, לפחות אחד מהם לא יגדל טוב, ואולי שניהם גם יחד לא יצמיחו פרי. כך גם עם ילדים.

 .האישיות של הילד ולהתחשב בהן"

מכאן עולה דרישה ברורה כלפי ההורים: עליהם להכיר פחות או יותר את התקופות שהילד עובר במהלך הגידול שלו, להתאים את הדרישות "

יין אינו מספיק מבוגר כדי להבין מה רוצים ממנו, עד ואכשה אם מפריזים בדרישות כשהילד לא יכול לעמוד בהן,לתו של הילד בכל תקופה. וליכ

צריך להתקדם בשלבים,  וא. זריעה כזו לא יכולה להיקלט. הילד לא יכול להתפתח על ידי דבר שהוא לא מבין. היוצא מזה קלקול גדול בחינוך

 .ולעבור בהדרגה את התקופות השונות של הילדות"

 עד כאן לשונו. 

ך, להדריך, לנווט ולכוון, בכדי ליישר ולהנחיל ערכים, אך נקודת הפתיחה צריכה להיות ההבחנה באופיו, כמובן שעליי מוטלת החובה לחנ

 מידותיו, רגישותו ועוד.

 או חול,היכן נשאר הרושם?דריכה על ברזל 

ו על גבי עפר רך ורטוב. נתאר לעצמנו אדם שעומד על שתי כפות רגליו על משטח ברזל ואף קופץ עליו, ולעומתו חברו עומד על קצות אצבעותי

 ונשאל, מי הותיר יותר רושם על גבי המשטח שעליו דרך?
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התשובה ברורה ופשוטה, מי שדרך על גבי החול, השאיר סימנים וטביעת רגליים, למרות שעמד רק על אצבעות רגליו, ולעומתו חברו שדרך וקפץ 

 על משטח הברזל לא הותיר זכר...

 ומה המסר?

 בחן כלפי מה וכלפי מי מכוונים דרכי הפעולה.לפני שנגיב ונפעל, נ

יש אדם שיגיב בחוזקה, אם השומע הוא רך ועדין, הרי שדבריו ייפלו על אוזניים קשובות, יעשו רושם ויפעלו את פעולתם אצל השומע, ולעומת 

ם לא ייצרו אצל השומע שום התפעלות, זאת, אם העומד לפניו הוא חזק, רגשית ונפשית, הרי שלא יהיה לדבריו של המגיב שום תועלת כיון שה

 ולפעמים, אדרבה, הוא יראה זאת כסוג של פגיעה בלבד...

החכמה היא איפוא לראות בכל דבר ועניין את מה שעומד מאחרי האיש, הילד, הנער, שאליו מדברים ולנסות להתחבר אליו בכל דרך לפי 

 תפיסותיו ואופיו.

 ומורכבת מאוד. ושוב, אין זו מלאכה פשוטה, אלא מורכבת,

כך להיות ולהתנהל טוב יותר,  ידיאך תחילה ברמת המודעות ודאי שמחויב כל אחד לדעת ולהפנים את הרעיון שבמסר ולּו רק בכדי שיהפוך על 

 ואז לגרום כמה שפחות נזקים לסביבה האנושית שבקרבתו.

 ונפתח במעשה המרטיט הבא:

 הוו מתונים בדין

ט שנהג שלא כשורה ופסק כי שחיטתו אסורה. השוחט, שהיה בעל משפחה גדולה, נותר ללא פרנסה וישב בטל הרב זאב וולף, פסל בעירו שוח

בביתו. אז עלה בדעתו כי אמנם נגזר עליו שלא לשחוט בעירו של הרב, אבל מחוץ לגבולו מותר לו. הוא החל ללכת לכפרים רחוקים כדי לשחוט 

 בהמות ועופות, וכך התפרנס בקושי רב.

אחד, אחרי תפילת שחרית, לקח את סכיניו והלך עם כיס הטלית והתפילין. כאשר הגיע לכפר מרוחק לן אצל מוזג יהודי ושאל אם יש לו בוקר 

בהמות או עופות לשחוט. הלה ענה כי זה עתה הלך השוחט שלהם ששחט בעבורו עגל ועוף, השוחט נאנח והמשיך בדרכו עד שהגיע ליער גדול, שם 

 ילן.ישב לנוח תחת א

, התפלל מנחה ועמד לצאת מהיער. השמש שקעה ולפתע שמע קול קורא: "ֲעמֹוד!". לחרדתו ראה כי גזלנים השיגו אותו. רלפני שקיעת החמה ניעו

 הם קשרו אותו והתכוונו להורגו. לפתע עלה רעיון במוחו. הוא אמר: "חברכם אני. ראו כי יש באמתחתי סכינים שאני שוחט בהם בני אדם".

דקו וראו כי אכן יש לו סכינים חדים וקיבלוהו כחבר בכנופייתם. אט אט למד את דרכם והחל לגזול ולרצוח כמותם, עד שלבסוף עלה על הם ב

כולם והפך לראש הכנופיה. הוא בנה לו בית בלב היער ובו מרתף עמוק. ביום נחבא שם ובלילה יצא ללסטם את הבריות. פחד גדול נפל על כל 

 שוטרים וחיילים נשלחו לתפוס את כנופייתו, אך לא הצליחו במשימתם.הולכי הדרכים. 

 יום אחד עבר בדרך הרב זאב וולף כדי להגיע אל רבו הקדוש המגיד ממזריטש בחג שבועות. בערב חג מתן תורה הגיע לפרשת דרכים ולפתע פגע בו

כספו. הרב וולף מסר לו את הזהובים הספורים שהיו ברשותו  שודד חמוש ולקחו לעובי היער בין האילנות, שם הכניסו למרתף הבית ותבע את

 והשודד הוציא את חרבו כדי להורגו.

א נשא הרב את עיניו השמימה והתפלל: "בידך אפקיד רוחי, פדית אותי אל אמת", ואז פנה אל השודד ואמר: "הריני בידך. עשה בי כרצונך, רק אנ

 י עלה השחר, לקרוא קריאת שמע ולהתוודות בטרם תהרגני".תן לי לרחוץ את ידיי ולברך את ברכות התורה כ

השודד הביא לרב מים, והרב אמר "אלוקי נשמה" בכוונה גדולה, באנחות עמוקות ובעין דומעת. כאשר שמע השודד את אנחות הרב נפל ארצה 

ב כי הוא השוחט שהרב פסל לפני שנים רבות והתעלף. הרב טיפל בו בכל כוחו למרות הסכנה שבדבר ולבסוף העירו. אז התוודה השודד בפני הר

 וסיפר לו את כל קורותיו.

 "בתחילה חשבתי שאתה סוחר גדול, ורק עתה נזכרתי כי אתה הרב זאב וולף", אמר.

 השודד התחנן לרב שימחל לו וביקש שייתן לו סדר תשובה. הרב ענה: "קום קרא לה' כי שערי תשובה פתוחים לפניך. אל תפחד".
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 א אפחד?!" התייפח השודד, "הרי שפכתי דמים לרוב?!""אבל איך ל

 ראה הרב וולף כי צערו של השודד אמיתי, והדבר נגע לליבו.

"כל זה אני גרמתי לך", אמר הרב, "בגלל שדחיתי אותך לגמרי ולא קיימתי את מאמר חז"ל 'הוו מתונים בדין', בוא ניסע יחד אל הרב המגיד 

 בה לתקן את המעוות, כי אין דבר העומד בפני התשובה".ממזריטש ושם נבקש שנינו דרך תשו

 השודד נטש את ביתו ואת כל רכושו ונסע עם הרב זאב וולף לחגוג את חג השבועות במזריטש.

בליל החג, כאשר כולם באו לקבל את פני המגיד, נפתח  לשוחט מקור דמעותיו והוא בכה ונפל ארצה לעיני כולם. לאחר שעוררו אותו ישב בין 

 אורחים, אבל ליבו לא היה עמו מרוב צערו. הוא שמע דברי תורה מפי המגיד וקרא תיקון ליל שבועות בלב נשבר.ה

לפני אור הבוקר הלך לטבול ואחר כך החל להתפלל שחרית. כאשר קראו בתורה את עשרת הדיברות חרד השוחט חרדה גדולה וצעק: "עברתי על 

 עווני מנשוא", ואחר כך נפל ארצה.כל הדיברות ואין לי כפרה עולמית, גדול 

 הרב המגיד נתן לשוחט דרך תיקון, והוא ישב אצלו ועשה תשובה עד יום מותו.

לאחר פטירת השוחט הגיע הרב זאב להספידו ואמר במרירות עצומה: "מוריי ורבותיי, אני גרמתי לכל עוונותיו, כי לא קיימתי את מאמר חז"ל 

רבה לאותם הזמנים על חינוכם של אחרים ודומיהן. שלא לדחות בשם אופן תלמיד בשתי ידיים כמו שדחה 'הוו מתונים בדין'. ומכאן אזהרה 

אלישע את גחזי, אלא לעולם יד שמאל תהיה דוחה ויד ימין מקרבת. והכול בסבלנות גדולה על פי התורה אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה 

 שלום".

*** 

נו, יש משמעות, משמעות רבה. ולעיתים הדברים הם ממש הרי גורל. לכל אדם יש מבנה נפש עם כוחות וכלים אכן, לכל פעולה, דיבור ותגובה של

שקיבל כמתנה מהקב"ה. כל אחד בא מרקע אחר, עם נסיבות חיים ומאורעות אשר הביאוהו למקום שהביאוהו מבחינת חוסנו הנפשי, אופיו 

 ומידותיו.

וכל אחד מהם יושפע ממצבו באופן אחר לחלוטין מחברו, האחד ירגיש שפל ומסכן, דחוי וכאוב, ויבנה את  ייתכן ויעמדו לפנינו שני ילדים נכים,

 אישיותו על אדני התחושות והתפיסות שקדמו להן, ואילו האחר יתעורר להתמודד ולעבוד עם ועל עצמו, כאבן דרך הבונה אישיות.

ובדרגות האמונה הקיימות בעולמו התודעתי והפנימי, אך ברמת העיקרון ישנם שני  כמובן שגם בזה דרגות ורמות שונות אצל היהודי המאמין,

 מצבים קוטביים.

 דרכי הגישה לפי הבנת כוחות נפשו, כאשר יבואו ממקום של נתינת הלב, יביאו ללא ספק לתוצאות מדהימות.

 ונתבונן נא בעובדה הבאה כסוג של דוגמא מעצימה לדברים:

 מול מרן החפץ חיים-הבחור בעל "עזות הפנים"

הישיבה געשה ורעשה. בחור מעשן? ועוד בשבת? איזו עזות פנים! הבחור נזרק מהישיבה. כעבור דקות חזר אליה לאחר שהחפץ חיים לקח אותו 

 לביתו הסמוך ואמר לו מילה אחת.

המילה שאמר לו החפץ חיים? מילה  אותו בחור שימש שנים רבות כרב עיר בפלורידה לאחר שהוסמך אישית על ידי החפץ חיים. מה היתה

 ששינתה את חייו מן הקצה לקצה?

בעוד כולם התרגלו לרעיון שעליהם לעסוק בניחוש מעתה ועד עולם, פתרון התעלומה מובא כאן, שנים לאחר המעשה שמסופר מידי יום, לאחר 

 שהודפס באלפי עותקים.

ל פרט, מרימים כל אבן בתקווה למצוא את פתרון. לאחר זמן או שפותרים או תעלומות צצות, לא תמיד הן נפתרות. יש שמתעקשים, חוקרים כ

שמתייאשים. ויש תעלומות שנשארות בגדר בלתי מפוענחות לנצח, כל אחד מנחש לפי רצונו או יכולתו. ניחושים מאז ומתמיד היוו חלק בלתי 

 פל התעלומה נמוג, התעלומה נפתרה מבלי שחיפשו את פתרונה.נפרד מהעם היהודי. קורה שיום אחד, כך סתם בלי סיבה, בהפתעה מוחלטת, ער
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 הגיעה שעתה של תעלומה נוספת להיפתר!

 היה זה בשנת תשל"ג.

הרב ריסקין ומשפחתו בילו את הקיץ במיאמי שבפלורידה. סבתה של אשתו התגוררה שם והם באו להיות אצלה בחופשת הקיץ. הרב ריסקין, 

 ח את תפקידו כרב ולמרות שהותו במיאמי,  נתן מידי שבת שיעורים בין מנחה וערבית במלון שהיה במקום.כרב בית הכנסת בניו יורק, לא זנ

 הוא בחר להעביר שורה של הרצאות על תקופת המוסר של רבי ישראל סלנט, ולאחר מכן לימד על החפץ חיים וסיפור ממסכת חייו המרתקת. 

 נים בבית הכנסת במלון.וכך, מידי שבת, מצא את עצמו עומד מול קהל מאזי

שבת בצהריים, לאחר מנוחת השבת מיהר הרב למסור את שיעורו שצבר לו מאזינים. כולם התיישבו, מחכים למוצא פיו. והוא מתחיל את שיעורו, 

שיניך', יענה לו  מצטט את המסכת בה אומר רבי טרפון: "תמיהני אם יש מי שיכול להוכיח בדור הזה, מפני שאם אחד יגיד לשני 'טול קיסם מבין

 השני: טול קורה מבין עיניך".

 הרב ריסקין קישר גמרא זו לסיפור ידוע שמיוחס לחפץ חיים בלי לדעת כי סערה מתקרבת.

"החפץ חיים, כאישיות מיוחדת, ידע היטב כיצד להוכיח. אלפיים שנה אחרי רבי טרפון. בעירו, ראדין, היתה ישיבה גדולה. הדבר אירע בשבת. 

 ידים נתפס כשהוא מעשן סיגריה. הישיבה געשה. בחור? מעשן? ועוד בשבת. איזו עזות פנים! מיד החליטו לסלקו מהישיבה.אחד התלמ

ביציאה מהישיבה תפס אותו החפץ חיים. לקח אותו לביתו, דיבר איתו שתי דקות בדיוק. אף אחד לא שמע מה הוא אמר לו באותן שתי דקות בה 

חיד שיודעים כולם, הוא סופו של הסיפור. הבחור הוחזר לישיבה, נשאר שם, והוסמך לרבנות כעבור זמן על ידי שהה הבחור במחיצתו. הדבר הי

 החפץ חיים. כנראה שהחפץ חיים היה אדם כביר בתוכחה, אם בתוך שתי דקות הצליח לשכנע בחור לחזור דרך הישר.

 ראה מחזה שמשך את תשומת ליבו. הרב ריסקין סיים את סיפורו שהותיר רושם רב על השומעים, כשלפתע

והתקדם לעברו. היה זה אדם בסביבות גיל השמונים. הוא  עיניו קלטו אדם בשורה החמישית, שנע על כסאו בחוסר נוחות, כעבור שניות התרומם

 תפס את ידו של הרב ושאל בהתרגשות: "מהיכן כבוד הרב שמע את הסיפור?"

 י זוכר מתי, ואיני יודע אם אכן הסיפור אירע באמת, אך עדיין סיפור זה בעל ערך לימודי", ענה לו."קראתי אותו בספר, איני זוכר איזה ואינ

 "כבוד הרב, הסיפור אמיתי! אני פלוני בן פלוני שימשתי כרב במשך שנים לא רחוק מפלורידה, והנה לקראת צאתי לפנסיה שקלתי לעבור למיאמי,

 מקום, והנה אני שומע סיפור ובו מדברים עלי, ואפילו לא ידעתי שמכירים את הסיפור".באנו לבלות את השבת במלון כדי לבחון את ה

 הוא, שהיה מרוגש כולו, והרב ריסקין, יצאו בדממה לכיוון חוף הים עליו שכן המלון. רוח חמה מכיוון הים וגרגירי החול שחדרו לנעליהם לא

 רגשות מלווה אותם.מנעו בעדם מללכת. הם המשיכו לפסוע בשקט מספר דקות כשהת

 "תגיד לי", פנה אליו הרב ריסקין: "מה אמר לך החפץ חיים ששינה את חייך?".

 ואותו יהודי ישיש, כשעיניו מצועפות הביט לעברו וענה, לא יודע שבאותו רגע ממש בדבריו הוא מפזר ערפל כבד.

ר, אישיותו הגדולה השפיעה על כולם בעיירה. היתה לו מכולת, "הייתי בחור ישיבה. למדתי בראדין, החפץ חיים לא היה ראש ישיבה או רב עי

שפתח אותה כל יום לחצי שעה בבוקר כדי לפדות את הפדיון היומי הנחוץ לכלכלת הבית ולאחר מכן חזר ללימודיו, כשהוא משתמש בספריית 

 הישיבה.

בה. זה היה פרס שכל תלמיד ביקש לקבל, כולם הכירו פעם בתקופה, הבחורים הטובים הורשו לדבר איתו בלימוד מספר דקות בספריית הישי

 אותו כיון שהקדים שלום לכל אחד, גם לילד הקטן ביותר.

באותה תקופה רציתי לעזוב את הישיבה. הלימודים לא עניינו אותי, נפשי ביקשה לפרוק עול תורה ומצוות. הוריי לא הסכימו לבקשתי לעזוב, 

לטתי, אם הם לא מוכנים, אני אדאג שיסלקו אותי מהישיבה, ואז הדלקתי סיגריה בשבת בפרהסיה, והכריחו אותי להישאר בישיבה. ואז הח

 ביודעי שבעוד דקות אמצא את עצמי מחוץ לישיבה, מה שרציתי בכל מאודי.

רה סביבי, מצאתי המשגיח כשהוא מזועזע כולו ובעצת הרבנים, שלח אותי החוצה. ליד דלת היציאה נתקלתי בחפץ חיים, ולפני שהבנתי מה קו

 את ידי תפוסה בתוך ידו בעדינות רבה. "במטותא מכבודו, נא לבוא לביתי", אמר לי החפץ חיים.
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 לא יכולתי לסרב, כמהופנט צעדתי בעקבותיו. הוא מבקש שאבוא לביתו?

ו סגורה, והחדר השני ששימש מראה הבית היכה אותי בתדהמה. זה לא היה בית, יותר נכון חורבה, חורבה בת שני חדרים, חדר שינה שדלת

כהרבה חדרים בו זמנית: מטבח, חדר אוכל, ספריה. בספריה לא היו ספרים רבים. היה שם בעיקר ש"ס, רמב"ם ותנ"ך. ידעתי שהוא משתמש 

 דרך קבע בספרית הישיבה. עכשיו הבנתי למה.

 גדול הדור?"בחדר לא היה ריהוט אחד שלם, כסא בלי משענת, שולחן ללא רגל מושלמת. "כך חי 

 ועדיין ידי בתוך ידו. החפץ חיים לא עזב אותה.

 ואז הסתכל עלי ואמר מילה אחת: 

  ...עס"אב  "ש  

 הוא, שהיה נמוך ממני, הרים מבטו לעברי, רטיבות התחילה לבצבץ בעיניו והוא התחיל לבכות.

 את הידיים, את היד שלי שעדיין בתוך ידו. גם אם אחיה מאה עשרים שנה, לא אשכח את דמעותיו שירדו היישר מעיניו והרטיבו

 בעודו בוכה חיבק אותי, ושוב אמר: 

עסש  "  ..."אב 

 הוא ליווה אותי עד הדלת, ואני באותו רגע הרגשתי שאין דבר חשוב יותר מהשבת שגדול הדור אוהב.

שום צד מחשבה לחלל שבת, ורק רציתי ללמוד  באותן שניות רציתי יותר מהכל לשמור על השבת ולקבל הסמכה ממנו. מאותו הרגע לא היה לי

 יותר ויותר תורה מגדול הדור שחיבק אותי והרטיב את ידי בדמעותיו".

 הרב ריסקין הביט בו כשגופו נעשה חידודין, אהבת השבת של החפץ חיים מול עיניו.

 הישיש מחה דמעה והמשיך לספר:

עצמי. לאחר שנים שלמדתי בשקידה, קיבלתי סמיכה מאת גדול הדור, "החפץ  "זכיתי לשקוע בלימוד התורה ולהפתיע את הסובבים וגם את

 חיים" בכבודו ובעצמו. שנים לאחר מכן הפכתי לרב בעיר בפלורידה שימשתי שם כרב במשך שנים רבות. עכשיו יצאתי לפנסיה".

ע בדממה לאורך החוף. הרב ריסקין חש שאוצר "דע לך, אהבת השבת נטועה בי עד היום הזה", הוא סיים לספר את סיפורו. הם המשיכו לפסו

 ניתן בידיו.

 הוא הצליח להשלים את החלק האחרון בפאזל. 

לאחר אותו מקרה מיהר הרב ריסקין ליצור קשר עם הגאון רבי הלל זקס, נכדו של מרן החפץ חיים. שיחת הטלפון אישרה את אמיתות הסיפור 

 וכך אמר לרב ריסקין: 

כון, הוא ידוע בתוך המשפחה ומצוה לספר את הסיפור ולפרסמו. אולם ללא שם של אותו רב שהגיע לגבורות, מפני שיש "הסיפור הזה מאה אחוז נ

 בזה עניין של רכילות וסבי ודאי לא היה רוצה שנחטא בכך".

*** 

הנובעת והבוקעת מעמקי הלב... אכן, מעשה מרגש, המלמד על ראייתו של אדם גדול לעומק נבכי נפשו של בחור העומד מולו, ותגובתו התואמת 

 ועד היכן היא מגיעה.

 מבט של אדם גדול על קבלת תלימיד למסגרת לימודים

סדרת הוראות מרתקות בענייני חינוך נשמעו מפי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, במסגרת אסיפת רמי"ם שהתקיימה בשלוחת ישיבת 

 'אורחות תורה' שבכרמיאל. 
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י אותו נשא בהיכל בית המדרש בהשתתפות רבני הקהילה וצוות הישיבה השתתף ראש הישיבה בישיבת צוות עם רבני לאחר השיעור הכלל

 הישיבה, וחיווה באוזניהם את דעתו במגוון ענייני חינוך.

"לא כל כך  במהלך הישיבה המיוחדת נשאל הגראי"ל אודות בחורים המעוניינים להתקבל לישיבה ולהתעלות בה ואולם הם מגיעים מבתים

 טובים", האם מן הראוי לקבלם?

בתשובה השיב הגראי"ל כי לפי תנאי הקבלה המקובלים היום, "אם אברהם אבינו היה מגיע להתקבל לתלמוד תורה, לא היו מקבלים אותו, 

 מאחר שהוא הגיע מהבית של תרח"...

ינו בגמרא בסוכה ששמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, גדול עוד התבטא בחריפות, "כי יש להיזהר להשקיע אפילו בבחורים חלשים, שכן מצ

 שבכולם היה יונתן בן עוזיאל, וקטן שבתלמידיו היה רבי יוחנן בן זכאי, שחלק גדול מהתנאים הם תלמידיו. הרי לנו שאפילו מקטן שבתלמידים

 יכול לצאת גדול הדור". 

 זכאי, ואיך אפשר להשוות לקטן שבתלמידים שלו? ראש הישיבה נשאל: הרי סוף סוף שם מדובר ברבן יוחנן בן 

 על כך השיב ראש הישיבה בחיוך: 

 "נכון, אבל גם הרמי"ם של היום הם לא הלל הזקן"...

*** 

ברור הדבר שככל שזוכה האדם למלא את פנימיותו בתוכן רוחני, בתורה ויראת ה', ובמקביל עובד על מידותיו, כך ראיותיו והבחנותיו כלפי 

 ופכות להיות נכונות ומדויקות יותר.הזולת ה

 וכפי שפתחנו, העבודה בזה רבה.

 נתאר לעצמנו מחנך שעורך פילוח בקרב תלמידים ומסווגם )לעצמו( לפי טבעיהם השונים. 

 אותם אלו העסוקים בחתירה ליעדים.   -א. משימתיים 

 אותם בעלי מגמה לנתח נתונים באיטיות וזהירות.  -ב. זהירים 

  יצירתיים ויוזמים פעולות שונות. -זמות ג. בעלי יו

 אותם שעסוקים בחשיבה על הזולת, ועוד. -ד. החושבים 

 לאחר מכן מייצר שיח ומשימות אשר ביכולתן לתת מענה ולהעצים כל אחד לפי מקום השתייכותו ולפי החוזקות אשר ה' חננו בהם.

 חושת קשר ושייכות, שמחה וסיפוק, יהיו גדולים יותר.ברור שרמת הצלחותיו להביאם להישגים טובים, יעדים, ובעיקר ת

לעבוד עם עצמו  בעל בחירהאך כמובן שלעולם אל לו לאדם ליפול לזרועות הייאוש חלילה, ולהתמקד במה שעשו לו אחרים, כיון שכל אדם הוא 

 ולקרבו בעבודת ה'. להיכן וכיצד ולאיזה מקום לקחת את ניסיונותיו שבאו עליו באמונה שלימה מהבורא בכדי להרימו

 ונתחזק נא בזה מהעובדה הבאה:

 דברי מרן החזון איש ליהודי המיואש

. במקום לומר לצרות שלו ואמר כי אינו יכול יותר נכנס למרן החזון איש ושטח בפניו את ייאושו הגדול יהודי מיואש מחייו, ממשפחתו, מפרנסתו,

 רות שלו גדולות. כמה הקב"ה גדול, העדיף לומר לקב"ה כמה הצ

הקשיב מרן החזו"א, ואמר לו: אספר לך סיפור. זוג שפרנסתם לא הייתה בנקל, באו להתייעץ עם רב העיירה, והעלו הצעה, למכור את ביתם 

 הגדול, ולעבור לבית קטן, ובהפרש כספי המכירה להתחיל במסחר, הבעל יישאר באוהלה של תורה והאישה תיסע ליריד, תקנה סחורות בזול

 ותמכור אותם בעיירת מגוריה ברווח נאה.
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 הרב בירך אותם בהצלחה. 

נסעה האשה לעיירה, אספה סחורות מכל הסוחרים, וכשבאה לשלם, משמשה בתיקה ואין ארנק, אין כסף. צעקה במר ליבה, התאספו יהודים 

בדקן וטען שמצא את הכסף, וביקש לקיים מצות רחמנים בני רחמנים סביבה, התחילו לחפש, לתת עצות. פתאום, משום מקום, הגיע יהודי ע

 השבת אבידה. המוצא ביקש סימנים, האשה כנראה מרוב בלבול שכחה הכל, כמה היה, איזה סוג שטרות, איך היה צרור הכסף וכו'. 

 "אם כן", אמר המוצא, "שלי הכסף! התייאשת ממנו, סימנים אין לך, וייאוש שלא מדעת הוי ייאוש". 

 כיצד אתה לא מתבייש? אשה מסכנה מונחת לפניך, ממררת בבכי, ואתה לא מוכן להחזיר? -אותם בני רחמנים צעקו עליו כל 

 ענה היהודי: "לפי ההלכה אני לא חייב להחזיר, אבל אם תעשו מגבית, אשמח לתת תרומה". 

נות, ופסק על המוצא שהוא חייב להחזיר, ונימוקו זימנו אותו לרב העיירה, הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל. הקשיב הרב בקשב רב לכל הטע

היה, מה שקנתה אשה קנה בעלה, והכסף לא שלה, ממילא הייאוש שלה לא נקרא ייאוש! אי לכך מוצא יקר, לא זכית בכסף, והנך צריך להחזיר 

 לאשה את הכסף. כך פסק הרב. 

 עשה האיש כמצות הרב והחזיר לאשה את הכסף.

 ניו: אמר החזון איש לעומד לפ

אתה בעל כורחך אתה נולד, הגעת לעולם הזה בלי ששאלו אותך, ותלך מכאן גם בלי שישאלו אותך, כך שהייאוש שלך אינו רלוונטי, אינו במקומו. 

העתיד שלך, והמציאות העכשווית שלנו אינה שלנו, אנחנו חייבים לאסוף את עצמנו ברגעי כאב כי לא לנו  מתייאש ממשהו שהוא לא שלך!

ה הזכות להתייאש! כל אדם באשר הוא, חייב את עצמו למענו, למען משפחתו, ילדיו, קהילתו, ועוד. שאף אחד לא ימהר להגיע אל המנוחה שמור

 והנחלה בגלל איזו מרה שחורה או ייאוש רגעי.

 : ופעם אמר אדם חכם

שכן אינך האדם שהיית קודם לכן. אך אם  ,מחציתכסף בא וכסף הולך. אם תאבד את בריאותך, איבדת  –"אם איבדת כסף, לא איבדת מאום 

 איבדת את הכול". - תאבד את התקווה

 לעולם לא נאבד את תקוותנו ואת עוז רוחנו.נתחזק באמונה בבורא יתברך המכוון את צעדינו, המוליך אותנו בכל צעד, ו
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