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את ההבנה, איך כל הפרטים הם מקושרים עם  החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבע

הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במדה זו, 

שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקשור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, היתה התשובה, ותקון העולם, 

דה, מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כין שההתרשלות גרמה, שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה הבא אתה ועל י

עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סדור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה, שהגמר 

יסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה של גלוי האור וסלילת הדרך להכנה זו עדיין לא בא, ומזה באה ההר

העליונה, שהיא הוספת כח בכשרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקשור של כל עניני הדעות והמעשים 

התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המוכן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, ואז ישוב כח החיים 

 כמעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה.הרוחניים 
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כאן הורונו חז"ל נועם דרך החינוך, כי לא במהלומות יחונך האדם  יפה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות.

נה. ועד הזמנים האחרונים לא ירדו כ"א בדרכי נועם. והיראה האמיתית היא יראת הרוממות הבאה מצירוף האהבה הנאמ

הוכיחום להשכיל את אשר  יםדרך חינוכם רק במקל חובלים, ער הימים האלו שהנסיונות הרב החכמי הפדגוגיא לזה, והי

 הורו לנו חז"ל רוח קדשם. 
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אה שהוסיף על דברי רבי יוחנן הקודמים, רנ ר"ל אומר יותר ממאה מלקיות, שנאמר תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה.

שאמר יותר מכמה מלקיות, דיש שני ענינים בחינוך המוסרי, יש חינוך תמידי להרגיל את האדם במעשים טובים ובמדות 

טובות. ויש חינוך פתאומי, מקרי, בשעה שמזדמן שסר מדרך הישר ונחוץ להוכיחו. והנה רבי יוחנן אמר יותר מכמה 

שכלו והכרתו בתמידות יותר מאלו נכהו  דההדרכה המוסרית באה במחונך מצ ההוא טוב להשתדל שתהימלקיות, הכונה ש

בשעת החינוך המקרי, כי  לוועי"ז נחנכהו לסור מרע בכלל וללכת בדרך טובים. ור"ל אמר יותר ממאה מלקיות, הכונה אפי

ול במוכים בעד פשעם לפי הנוהג מדרך החינוך השחית דרכו בחטא ופשע חמור שראוי ללקות מאה מלקיות. האופן היותר גד

גם ע"ז יפה המרדות השכלית, כי הניצוץ השכלי שבאדם יאיר גם מחשכי לב אותם שכבר העוו דרכם. רק החובה להעלותם 

 במעלת נבונים, שיהיו ראויים להכיר ערך המרדות שבלב.

 אבני שלמה –הרב וולבה . 5

מרידה יש משהו באויר של  .היום צריכים לחנך ע"י מקל נועם ולא מקל חובלים .בשום אופן לא להרביץ לילדים מקל נועם

היום  ,פעם כשהרביצו לילד אפילו גדול הוא בכה ונכנע ,אפשר לראות בחוש .קטן ביותר ילוכך שאי אפשר להכות ילד ואפ

אמר שלעת זקנותו הוא מתחרט על כל שלופיאן זצוק"ל  ויהואמר בשם ר' אל .כשמרביצים אפילו לקטן הוא מרביץ בחזרה

אמר המשגיח ראיתם את  ,פעם נכנסנו לועד אצל המשגיח ז"ל ויצא בחור כבן שש עשרה .מכה שנתן לילדיו כשהיו קטנים

אני חושב שצריך לשבור מטאטא על הראש  ?אתם יודעים מה אני חושב !אבא שלו שבר מטאטא על הראש שלו ,הבחור הזה

 .!ל אבא שלוש
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מכה בנו גדול,  ם טעמא אף אנו נלמד דלאו דוקאורבותינו זכרונם לברכה )מו''ק יז, א( המכה בנו גדול חיב נדוי. ולפ אמרו

שהרי הטעם הוא לפי שגורם לבנו שיהא בועט בו ויהא מקלה אביו ונמצא עובר על ולפני עור לא תתן מכשול )ויקרא יט יד(, 

צפא יסגא ובן בועט והנה כי כן לא גדול גדול ממש אלא אפלו קטן כל שיודע בו שאינו מקבל מרות, כגון בדורות הללו דח

אפלו אם גוער בו בכעס, גם הוא יכעס ואינו מקבל גערה, ואמת אמרו )משלי יז י( תחת גערה  באביו לא על ידי הכאה, אלא

במבין מהכות כסיל מאה. במבין אמרו, אבל מי שאינו מבין אינו מקבל גערה. ויש בן שאינו שומע בקול אביו ובקול אמו, 

יראת ה' נגד פניהם ואינם שומעים בקול וכל כי הא צריך דעת באב ואם ביודעים ומכירים את בניהם שהם קשים ואין 

, לא יצוו עליהם שום דבר שישרתום, וישתדלו שלא לכעס עליהם ושלא לגערם ולא ידברו אליהם אלא בלשון םאביהם ואמ

ס עליהם ולחרפם ורכה. ונהי שלא כל העתים שוות ופעמים שלא יוכל אב ואם להתאפק מלצוות את בניהם שום דבר ומלכע



קו שן ונמס לבם בראותם שעושים הבנים דברים שאינם מהגנים, על כל פנים את אשר בכחם לעשות יעשו ולקללם, כי יחר

 ויבחרו הרע במעוטו: 
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ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ראובן בכורי, וכי אין אנו יודעים 

ור אלא מלמד שאמר לו ראובן בני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו כדי שלא תניחני ותלך ותדבק שראובן בכ

 .בעשו אחי
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 .ע"י מורים חמושים בגבורה רוחנית שאינם צריכים למקל חובלים ,מבין המצרים נגאל עם
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ישנן שלוש דרכים נענה רבנו  .שהתמנה לרב ומחנך פנה לרבנו ושאל באיזו גישה עליו לנקוט בחינוך התלמידיםתלמיד חכם 

השיב רבנו  ,אמת .הקשה המחנך ?ומה עם שמאל דוחה .וימין מקרבת ,ימין מקרבת ,ימין מקרבת :בבת שחוק על שפתיו והן

 מקרבת. כף לאחר מכן להמשיך בימיןאחת ליובל שנים בלית ברירה אחרת יש להשתמש בשמאל דוחה ות
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כי לקח טוב נתתי לכם המורה המחנך משתדל לשכנע שהלקח שלו טוב הוא וכדאי לקבלו ברצון אולם לא קל לשכנע דור 

לשם החדרת הלקח הטוב נחוץ גם לב טוב  .אשר עודנו רחוק מדעת טוב ,ש אשר עדיין אינו מסוגל להבחין בטוב שבלקחדח

אז נפתחים לקראתו לבבות המקבלים הליבוב הוא המחמם והוא , נובע ובא מתוך לב טוב ,ורק כשהלקח ניתן ברוח טובה

מקרב ורק לקח של תורה שיש עמו ליבוב הוא שנשאר קבוע בעומק המקבלים ורק אז מגיעים לסיפא דקרא תורתי אל 

 היא הזכורה לטוב והיא שגם במבחנים קשים אינה נעזבת.תעזובו כי זאת התורה 

ולא הקפדן מלמד ופי' קדמונינו שהטעם הוא לא רק מפני שהתלמידים מפחדים מפניו ונמנעים מלשאול אלא גם משום 

ן כשמלמד המורה בנחת רוח לא רק כשהקפדן אינו אהוב על תלמידיו וכל שהמורה אינו אהוב גם תורתו אינה אהובה לא 

רי חכמים בנחת נשמעים ותלמידים מרשים לעצמם לשאול ומקשיבים יפה לתשובה אלא שכיון שהמורה אהוב הוא על שדב

התלמידים גם תורתו אהובה ונוכחנו לדעת מן הנסיון שגם ר"מ שלא הצטיין בהסברתו הואיל והיה מסור לתלמידיו ואהוב 

טיין יותר בהסברתו אבל לא היה אהוד ומקובל על על ידם הצליח להקנות להם את סוגיות הגמרא יותר מחברו שהצ

 תלמידיו.
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 יתחקו וכשרונותיו כחותיו את יעריכו ונפתוליהם סבוכיהם על נפשו ללבטי ולהבין החניך אל להתקרב ישתדלו המחנכים

 המשפחה השפעת זה ובכלל עכשיו של החנוכית למסגרת לכניסתו עד לתוכו שספג שכבותיהן על השונות ההשפעות אחרי

 יסתכלו הבריות עם ונמוסיו חברים עם הליכותיו אחרי יעקבו בריאותו ומצב הגופנית התפתחותו את בחשבון ויקחו ידעו

 ואת לבו תשומת המושכים הנושאים ואת דעלמא במילי ידיעותיו את יכירו ובמצוותיו בתפלתו מנוחתו ובשעות בלמודו עליו

 יצעדו זה בכל ומצוידים יותר. שאפשר מה כל עליו ידעו בקצור, שיחו. ושטף דבורו שפת של הביטוי וצורות הניבים אוצר

 עצה דרך אחיו. עם ואח בנו עם אב כמנהג טבעי באופן יעשה והכל נכונה שעה בכל ידו על ימצאו בעקבותיו תמיד המחנכים

 יתן שהחניך דאגה מתוך וחוצצים. מחשידים רמזים דרך ולא לב גילוי דרך קפידה. דרך ולא האהבה דרך גזירה. דרך ולא

 פתוחה החניך של נפשו תהא ואז הפנים. אל הפנים כמים החניך לב את ידובב המחנך של האבהי לבו במחנכיו. המלא אמונו

 כבלים שום לשים שלא יזהר המחנך אם רק חשובה. משמעות איזו לו שיש נפש הלך שום ממנו יסתיר ולא המחנך לפני

 מי וסופו במחנך שלם או חלקי אמון אבדן שראשיתו החניך בלב מהפכני לרגש חשש יהיה לא החניך נפש על מורגשים

 זעומות פנים של חומרה של אופי עליו שישא אסור זה לווי אבל צעד צעד החניך את ללוות צריך ישערנו. המחנך ומי ישורנו

 פנים ואילו בפרט צעירים בחנוך מאד מסוכנת יתירה אימה הטלת החניך. של לבו לוח על צרדה באצבע תמיד נוקשים כאילו

 כזאת אצילית באוירה הניתן חנוך מנעולים בשבעה סגור לב לפתוח גם עשויים ומסירות אהבה מקריני ושוחקות מסבירות

 .אדם תפארת של מושלם טפוס לעולם להביא עשוי

 


