
  

 

   

  
  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" חיויפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  דרכי החינוך
הנה בימינו יש תופעה של צעירים מבתים של בני תורה היוצאים 
לתרבות רעה, ואפילו ממשפחות של צדיקים מפורסמים יש ילדים 

  הרחוב גורם קלקול גדול רח"ל. ו, שהתקלקלו

סיבת הקלקול היא מתוך הבית עצמו, שההורים אינם ברם לפעמים 
שהילד אינו בשלמות כמו שצריך להיות, ואינו וכשרואים יודעים לחנך, 

לומד ולא מתפלל כראוי, הם דורשים ממנו בתקיפות שילמד ושיתפלל, 
  וכופים אותו לכך, ומחמת זה הילד מתקלקל יותר. 

מקלקל זה להיפך  רק, מביא תועלתואינו  חינוך בכפייה אינו חינוך!
אני יודע מאחד שמתעסק עם נושרים  .גורם לילד שישנא את ההוריםו

מפני שהם שונאים את ההורים שנאה איומה,  ,ואמרו לו ,םאיתששוחח 
  דרשו מהם בכפייה, ומחמת זה נשרו והתקלקלו. ש

החינוך הטוב ביותר הוא כשהילד מתחנך באופן טבעי, בלא צורך 
מיוחדות, רק הילד מתנהג ממילא כפי מה שהוא בפקודות והוראות 

שילד מושפע  ,זהו הטבע .רואה בביתו, ומחקה את הנהגתם של הוריו
  רואה בחיידר. הוא וממה ש ,רואה בביתהוא ממה ש

שאם מלמד כתב  )פרק ד'(אמונה וביטחון למרן החזון איש ספר וב
מחנך את התלמידים מתוך כעס, הם מתלמדים ממנו שהכעס בחיידר 

מידה רעה  כעס היאובאמת היא מידה טובה שראוי להשתמש בה, 
 , ומושפעים ממה שהם רואים, מאד, אבל ילדים אינם מביניםומגונה 

רואה שמחנכים אותו בכפייה, הוא מרגיש שלא מתחשבים שגם ילד  וכן
גם הוא אינו מתחשב בהוריו,  שכופים אותו נגד רצונו, וממילא ,בו

  ומתנהג בניגוד לרצונם. כך הטבע, וזו המציאות. 

רק לכן דרך החינוך היא רק בלי כפייה, וכפייה היא היפך החינוך, 
נכון לדבר עם הילד בצורה עקיפה מה טוב  .תוצאה הפוכהמשיגים בזה 

  . בזה ומה לא טוב, אבל שלא ירגיש שכופים אותו

ליזהר מאד שלא לתת שצריך  בחינוך הילדים,חשוב מאד דבר ועוד 
לילד כל מה שהוא רוצה, שאם יתנו לו כל מה שהוא רוצה יחשיב את 
עצמו יותר מן ההורים, ויזלזל בהם, ויעשה כל מה שלבו חפץ. יש הכרח 

היה לו התבטלות כלפי ההורים, וזה תלוי בחכמת ההורים, תשהילד 
הוא חייב לכבד אותם. ידע גם שי ,שלמרות האהבה שהוא מקבל מהם

שמכיוון שהוא חי בלי פריקת עול, זה גם מוסיף  ,ויש בזה עוד תועלת
  היה לו פריקת עול תורה ויראת שמים. תשלא 

  והדרכותעובדות 
צריכים לנהוג בהם בזהירות יתירה, שיש ילדים עדינים מטבעם, והנה 

חד שלא היה מסוגל ללמוד, רק היה עוזר אכפי שהיה מעשה בבחור 
לראש הישיבה שלו ומשמש אותו, והסיבה שלא היה יכול ללמוד, מפני 

ובילדותו היו הוריו מעירים לו הרבה הערות שהוא עדין מאד בטבעו, 
נתנו לו בכפייה, נהגו עימו למרות שלא שיהיה יותר טוב ממה שהוא, 

עד ככה, תייחסים אליו , והיה אכפת לו שמהרגשה שלא מרוצים ממנו
שאיבד את החשק ללמוד, ואמנם אינו כועס על הוריו, ואינו עד כדי כך 

ריכוז קשה עליו א שמח בחלקו, ומחמת זה לששונא אותם, אבל הוא 
  המחשבה בתורה, ומחפש לעסוק בדברים אחרים. 

ועוד מעשה בבעל תשובה אחד, שבילדותו היה שומר תורה ומצוות 
שהיו לו קצת קשיים בלימודו, מפני , והסיבה לזה ויצא לתרבות רעה

וההורים כפו והכריחו אותו ללמוד גמרא, וכמובן שלא תפס את מה 
חזר בתשובה אינו כבר עכשיו ש אפילומן התקלקל, ושלמד, ובמשך הז

מסוגל ללמוד גמרא, והוא לומד הלכה ומשניות וכל מיני דברים חוץ 

מגמרא, מפני שהשניאו עליו את לימוד הגמרא, שלמדו איתו בכפייה 
  ובעל כורחו, ולא מתוך חינוך לאהבת תורה. 

לומדים  ינםוא "תעודה"יש מקומות שלומדים גמרא כדי לקבל וכן 
בשביל רק כדי לדעת ולעמוד במבחנים,  ,תורהומתיקות המתוך אהבת 

לבסוף את התעודה הנכספת, והם שונאים את הגמרא, מפני שיקבלו 
שאינם לומדים מתוך אהבת תורה אלא בכפייה עצמית, וכל דבר שאדם 

  עושה מתוך כפייה והכרח יש בלבו שנאה לזה. 

להתאפק, ואינם מסוגלים קשה להם ם וריאך דא עקא שלפעמים ה
ומכריחים אותו או לראות שהילד לא עושה כל מה שצריך לעשות, 

  מעירים לו יותר מדי, והתוצאה היא היפך החינוך. 

  תפילהעל חינוך 
היה עובדא בילד מישיבה קטנה שהיה לומד ומשתתף בשיעורים ובכל 
הסדרים, אבל לא היה מתפלל בישיבה אלא בבית כנסת, וההורים חשבו 
להכריח אותו להתפלל בישיבה, אך כששאלו את מרן הגראי"ל שטינמן 

יישאר יהודי אין להכריח אותו, בנם רוצים שלהם כי אם שליט"א אמר 
  בכפייה תהיה התוצאה הפוכה. אותו כי אם יכריחו 

יש גם ילדים בחיידר או בישיבה קטנה שמתפללים בקלות ראש ולא 
ברצינות כראוי, והסיבה לזה מפני שאינם יודעים את ערך וחשיבות 

צריכים ללמוד התפילה, ולא שייך להכריח אותם להתפלל כראוי, רק 
 איתם הלכות תפילה, ולהסביר להם מה היא תפילה, ומה הקדושה
שיש בתפילה, שיבינו מה הרווח בזה, למה כדאי להתפלל בכוונה, ומה 

ולפעמים ילד  .זוהי העצה היחידה .מפסידים אם לא מתפללים כראוי
לא ראה מה היא תפילה, ולא קיבל חינוך כמו שצריך על תפילה, או 

  שהכריחו אותו להתפלל, ומחמת זה אין לו טעם בתפילה. 

  ילד שנתקלקלקירוב 
אמנם  .לכתחילה צריכים זהירות גדולה שלא יתקלקלו הילדיםוהנה 

מחמת חברים אם אם ח"ו אירע שילד התקלקל והרחוב השפיע עליו, 
רעים, או מחמת המכשירים האיומים שיש בדורנו רח"ל, מי שכבר 
התקלקל העצה היא לקרב אותו ולתת לו הרגשה טובה, שלא ירגיש 

 ילדים קטנים ששואלים שאר הילדים, ואם יש בביתמרחוק יותר 
עליו להסביר להם שהוא מסכן ואין לו שכל, וצריכים לרחם  צריכים

שיבינו שהוא מתנהג שלא כהוגן ואסור ללמוד  –ולהתפלל שיקבל שכל 
עליו, וכל כמה שהוא לא משפיע קלקול על שאר  מורחיממנו, אבל 

הילדים שבבית צריכים לקרב אותו, כי אם מרחקים אותו זה רק גורם 
לקרבו צריכים שיהיה יותר גרוע, ואם רוצים שיחזור אי פעם בתשובה 

  . זוהי העצה היחידה ואין עצה אחרת. טובלתת לו יחס ו

את בעלי המעשה,  ומעשה שהיה אצל מרן החזון איש זצ"ל, אני מכיר
בחור צעיר שיצא לתרבות רעה, עד שנעשה מחלל שבת רח"ל, אך ב

המשיך לעמוד בקשר עם הוריו, ופעם ביקש מאביו שיקנה לו כלי רכב, 
להתנות עימו שלא ביקש ואביו היה בעל ממון ויכול לקנות לו, אך 

מרן לו ושאל את מרן החזון איש זצ"ל, ואמר  .חילול שבתבישתמש בזה 
את הרכב בלי שום תנאים, וחזר לביתו וסיפר לאשתו את לבנו תן שיי

הוראת החזו"א, אך היא לא האמינה, ואמרה שבוודאי לא הבין נכון את 
עם  תשובתו של מרן, ולא יתכן שהורה כך, והכריחה אותו לעשות תנאי

  , והסוף היה שהתקלקל והתרחק מהם יותר. הבן

  חינוך עצמי
נוגע לחינוך עצמי של כל שויש עוד דבר  ,הילדיםנוגע לחינוך מה שזהו 

אחד ואחד, ראשית יש חיוב תלמוד תורה, והוא חיוב חמור מאד, כמו 

  
 בס"ד
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תורה השאמרו "ותלמוד תורה כנגד כולם", היינו שהשכר של לימוד 
ועונשו גדול  ,מאד גדול מאד, וממילא גם ביטול תורה הוא חטא חמור

תשובה לרבינו יונה (ג, טז) כי לפי יותר מכל העבירות, כמו שכתב בשערי 
  . גודל המצוה ושכרה יגדל עונש מי שיחדל לעשותה

נוח קודמות שחיוב תלמוד תורה הוא חיוב הבשיחות וכבר הארכנו 
נעים מאד, המושך את הלב, ויש מתיקות בדברי תורה, וממילא אין זה ו

קשה ללמוד בהתמדה, רק צריכים לשמור שלא להתאמץ יותר מן 
  בתורה.  א קשה להיות מתמידלהכוחות, אבל 

וממילא גם יש חיוב לדעת ש"ס, כל אחד יכול להיות בקי בש"ס, 
למדו בלי כשוהנה בשנים קדמוניות אפילו צעירים, זה לא קשה! 

בעל "חידושי בן הגאון זקני  .את הש"סשגמרו היה מצוי יותר  ,ישיבות
ישב בבית כנסת בקמניץ ולמד את כל בשנת הבר מצוה זצ"ל אריה" 

הש"ס, ואמר שאף על פי שחזר עוד פעמים רבות בימי חייו, העיקר 
זה היה לפני  .נשאר אצלו מהפעם הראשונה שהיא הגירסא דינקותא

אבל גם היום שלומדים בישיבות ויש סדרים . כמאה וחמישים שנה
זמנים נוספים בין הסדרים שאפשר להספיק בהם ללמוד יש קבועים, 

ביישוב הדעת בלי  ,כל אחד לפי כוחו ,הרבה מאד בכמות עם חזרות
  מתח, ולאט לאט מתקדמים ומקבלים ידיעות בש"ס. 

והנה בדור האחרון יש דבר הגורם מאד לביטול תורה, והוא 
ם פלאפונים כלל, ומי שצריך בההפלאפונים. יש הרבה ישיבות שאין 

להתקשר לביתו או לדברים אחרים, יש טלפונים ציבוריים ופתרונות 
יש לו יצר הרע של  –פלאפונים. מי שיש לו פלאפון  בלינוספים, אך 

ואין אנו  !סית ומדיח על ביטול תורההפלאפון הוא מביטול תורה, 
מדברים על מכשירים אסורים שהם גיהינום ממש, ויש בהם כל שבעת 
מדורי הגיהינום, אלא אפילו פלאפון כשר, זהו גם כן ביטול תורה, 
ומאד לא טוב שמחזיקים פלאפון בחדר או בכיס או אפילו בבית, עדיף 
שלא להשתמש בפלאפונים, רק לעסוק בתורה ולא בדברים בטלים, 

  סיבה מיוחדת שמוכרחים להשתמש בזה. אלא אם כן יש 

אלו הם הדברים החשובים, שהכלל הוא כמו שאמרו "בא ליטהר 
מסייעים אותו", מי שרוצה ומתחיל ליטהר, מן השמים מסייעים בידו 

  יהי רצון שנזכה כולנו לסייעתא דשמיא!  ,שלא יהיו קשיים

  
  "כי אתם המעט" 

  השבוע רבינו שליט"א בשמחה משפחתית ם שנשאדברי

  

 שםלא מרובכם מכל העמים חשק ה"אמרו חז"ל (חולין פט, א) הנה 
בכם כי אתם המעט מכל העמים, אמר להם הקב"ה לישראל חושקני 
בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם 
לפני, נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר, למשה ואהרן 

שלוש  גמראב ונזכרו ,"ר ואנכי תולעת ולא אישאמר ונחנו מה, לדוד אמ
  . דרגות של ענווה, ונחנו מה, עפר ואפר, ותולעת

גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם "שם ואמרו 
דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו 

, 'ונחנו מה'היינו שמשה רבינו לא החשיב עצמו לכלום ולכן אמר  ,"מה
 השיש לו איז 'עפר ואפר'כן החשיב עצמו משהו כמו אבינו אבל אברהם 

היינו דרגה נוספת כמו תולעת  'תולעת'אמר ואנכי המלך חשיבות, ודוד 
קצת יותר חשיבות מעפר ואפר, שיש בה רוח חיים ויכולה שיש בה 

  . כן שמעתי ממו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל. ללכת

 שקיבל את התורה מסיני ,נביאיםה יהיה אבוהנה משה רבינו הרי 
, והוא היה השליח להוציא את בני ישראל ממצרים ומסרה לכלל ישראל

המופתים נעשו על ידו, ועם כל זה לא הרגיש בעצמו שום האותות ווכל 
אמר ונחנו מה, מפני שהכיר את האמת בבהירות מוחלטת אלא חשיבות 

(יבמות מט, ב) שהיה רואה באספקלריה המאירה, חז"ל כמו שאמרו 
שאין שום סיבה מבין הוא הרי את האמת ורואה וככל שאדם מכיר 

להחשיב את עצמו, שהרי כל הכוחות ניתנו לו מן השמים, וכיצד הוא 
חי ונושם? מן השמים מנשימים אותו, כמו חולה שנמצא ב"טיפול 

על כל  –שמה תהלל קה וזהו שאמרו (בראשית רבה יד, ט) כל הנ נמרץ",
  נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא. 

ובאמת גם אנחנו מאמינים בזה, אבל אצלנו זה נשאר כידיעה בעלמא, 
ואילו משה רבינו שראה את האמת בבהירות מוחלטת הרגיש בחוש 

עפר כמו  רק, ואפילו אברהם אבינו לא הרגיש עד כדי כך, 'ונחנו מה'
כל אחד ותולעת,  הרגיש כמו, וכן דוד המלך שיש בו איזה חשיבות ואפר

  . ענווההעצמו את דרגת באמר את האמת כפי מה שהרגיש 

ומשה רבינו היה בדרגה הגבוהה ביותר, שלא החשיב עצמו לכלום, 
אמרו "שכינה מדברת מתוך גרונו של וזהו ש ,אפילו לא כמו עפר ואפר

השכינה מדברת רק , בעצמו מדבר משה", היינו שלא הרגיש כלל שהוא
זוהי הדרגה הגבוהה ביותר של מידת  .מתוך גרונו והוא אינו שייך לזה

, ולכן כתוב המלך ובדודאבינו הענווה, יותר ממה שנאמר באברהם 
"אברהם אברהם" יש טעם מפסיק אצל אברהם אבינו שנאמר כי בזוהר 

ק ביניהם, "משה משה" אין טעם מפסישנאמר ביניהם, ובמשה רבינו 
  והוא מפני גודל דרגתו וענוותנותו של משה רבינו. 

"ונפשי כעפר לכל תהיה", אנו מבקשים בתפילת שמונה עשרה והנה 
ולכאורה הרי נתבאר שיש שלוש דרגות בענווה, הא' כתולעת, והב' כעפר 

 'כעפר'ואפר, והג' ונחנו מה, ומדוע מבקשים רק על הדרגה האמצעית 
  משה רבינו. מו כ 'ונחנו מה'ה ביותר ולא על הדרגה הגבוה

ויש לבאר מפני שמשה רבינו התורה העידה עליו (במדבר יב, ג) 
"והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" והיינו שהוא 
היה האדם היחיד בעולם שזכה לדרגת ענווה כזו, מפני שהוא היה היחיד 

בבהירות  שראה באספקלריה המאירה, ועל ידי שראה את האמת
  . ענווהבמידת הגבוהה ה לדרגתוהגיע כזו  מוחלטת

לא שייך כי תפילת שווא, הרי זו  'ונחנו מה'ואם אנו נבקש על דרגת 
מבקשים על דרגתו אנו הענווה כמו משה רבינו, רק שיהיה אדם בדרגת 
, ולזה גם אנחנו יכולים 'ונפשי כעפר לכל תהיה'של אברהם אבינו 
פכ"ה) חייב אדם לומר  תנא דבי אליהו רבהחז"ל (לזכות, כמו שאמרו 

  מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. 

באופן אחר מה שמבקשים  ורשיפבברכות דף י"ז  תוס'הואמנם [
  כמו עפר שדורכים עליו והוא קיים: דהיינו ונפשי כעפר לכל תהיה, 

יכלה לעולם מה עפר אינו מקבל כליה לעולם כן יהי רצון שזרעי לא "
  . ]עיין שם ."כמו שהוא אומר והיה זרעך כעפר הארץ

והנה יעקב אבינו אמר (בראשית לב, יא) "קטונתי מכל החסדים", 
לחסדים כאלה אמר יעקב אבינו וראיתי מבארים כי בפרט עכשיו שזכה 

מכל החסדים", היינו שהחסדים הם סיבה להרגיש יותר  –"קטונתי 
 הרי הוא מרגיש הכרת הטוב ,קטונתי! כי כשאדם זוכה לחסדי השי"ת

, וחושב בלבו "מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי", ואז הוא רואה על כך
יטיב הכמו שלהקב"ה לא שייך באמת שיחזיר טובה שכמה שהוא קטן, 

  ידת הענווה אצלו. עימו, וממילא זה גורם לחיזוק מ

שבשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם "וזה גם הביאור במה שאמרו 
, היינו דווקא מחמת הגדולה, שזוכים לחסד "ממעטים עצמכם לפני

  מאת הקב"ה, זוהי סיבה להוסיף יותר ענווה. ולגדולה 

גם הרי זה  חשוב אמנם מצד שני כשעולים לגדולה ומקבלים מעמד
, י שמיםלהבין שהכל בחסדרק ניסיון גדול שלא להרגיש שום חשיבות, 

כיצד שני פרקים במסילת ישרים יש  ,מוסרספרי ללמוד והעצה לזה היא 
  . מקבלים ענווה, וכן בחובות הלבבות יש שער הכניעה

של בהקדמות ולקרוא לעיין שהיה אוהב בישיבה שלמד  אחדאני זוכר 
כותבים על ששהם כמו ספר מוסר, איך  ,גדולי האחרוניםמ םספרי

, ומודים להקב"ה שלא לסמוך עליהם להלכהומבקשים עצמם בענווה 
  ובאמת זכה להיות מזכה הרבים מאד.  .על כל העבר

, ובזכות זה כל אחד יקבל מן יהי רצון שנזכה לכל המדרגות הללו
  השמים שפע ברכה והצלחה וכל טוב סלה! 

 

  נשמת גיליון זה מוקדש לעילוי

 זצ"ל חיים אריה דרורי הרה"ג רבי
  זצ"ל שאולבן רבי 

 תנצב"ה -נלב"ע י"ד טבת תשנ"ד  

  שיחי' דוד א. קניבסקילזכות ידידינו החתן המופלג 
  בן הגאון רבי אברהם ישעי' שליט"א

  לרגל שמחת נישואיו בשעה טובה ומוצלחת
 יה"ר שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית נאמן בישראל!

  ני"ו שושנה ביתיהבן  דב לדלזכות הי
שיזכה לגדול בתורה ואהבתה עם יראת שמים 

  ומידות טובות ולעשות נחת רוח לבוראו
 י אביו תלמיד רבינו שליט"אל ידהוקדש ע


