
 דרפעין איה ברכות פרק ט אות 
כל  .לזה זה דומים פרצופיהן ואין, לזה זה דומה דעתם שאין. הרזים חכם ברוך: אומר ישראל אוכלוסי הרואה: רבנן תנו

ן מצד בי דול שיש בין תכונה לתכונה,ג"א יותר ישתומם על ההבדל הבנ שיסתכל יותר האדם בתוכן הנפשות הפרטיות של
צירה, הי שונה משל זולתו, בין מצד התכונה הטבעית הקבועה בטבעומ והלימוד שהכה שורש בלב כ"א באורח פרטיהחינוך 

עודתו בת י השינויים הם מתאחדים כולם למטרה אחת, לבנין העולםע" הפועלת ג"כ על המראה החיצוני של הגוף. ומ"מ דוקא
זים הפנימים הידועים וגלויים רק לפניו ית' "פ הרשע הראויה לו. הרי יש להתפלאות על החכמה העליונה,

פרצופים השונים יצא בנין הרמוני מתאים מאד. וה תיחסים כל אלו ההפכים זה לזה, עד שע"פ צירוף כל הדיעותומ מתקשרים
שך כ"כ לחוגו בקנאה יתירה והיתה הפרטיות מו כ"א תה ידיעה לבני אדם בדבר השיווי הפנימי שלהם, לא היההי ואלמלא

ם ית' בטבע, שכל יחיד שבבנ"א אינו מתיחס הש תוך ביטול הפרטיות לא היה חומר לבנות את הכלל. ע"כ שםומ מתבטלת,
ו הם לפעמים הוא רואה רצונותיו של חבירו כאיול פ פרטיותו ומתגדר בה, ע"כ הוא משלים את הראוי לו.ע" אל העולם כ"א

וא קרוב לשל עצמו, היה מתחלש אצלו התיחדותו שה ולם. ואילו היה דעתו קרובה כ"כ לציוריו של חבירו כמובע מיותרים
הכלל כולו. ע"כ נשארו בגלוי השינויים בכל  אל רון בהשלמת פרטו, עד שמזה היתה תוצאה לחסרון השלמהחס לעצמו והיה

יושלם החינוך האנושי, לא יהיה צריך כ"כ כש עד שלסוףומק רזי החכמה העליונה שם המה מתאחדים, בע תקפם, ובפנים
. וכ"ז שהחילוקים ולעבדו שכם אחד"ד'  ולה כזאת, "אהפך על העמים שפה ברורה לקרא כולם בשםמע הפרטיות שמירה

 ני בנ"א. ויען שישראל יהיוירתיק מכוסים מעבנ ולם, הרזים שעל ידם מתאחדים כל הפלגות הם נתוניםלע וההבדלים צריכים
 ם הרזים".חכ וצאת הרזים הללו לאורם, מברך בראיית אוכלסיהם "ברוךלה הגורמים

י ַלַנַער ְךֲחנ  : משלי פרק כב פסוק ו ין ַגם ַדְרּכֹו ַעל־פִּ י־ַיְזקִּ ִּֽ א־ָיסּור ּכִּ ָנה ל ִּֽ ִּֽ מ   :מִּ
האדם או כלי לאומנות שהוא חנכו כתיב זה אליעזר שחנכו למצות והוא לשון התחלת כניסת  -חניכיו : רש"י פרשת לך לך

 .עתיד לעמוד בה, וכן חנוך לנער, חנכת המזבח, חנכת הבית
 הוא ענין התחלה לדבר שעתיד לעמוד בו כמו ולא חנכו )דברים כ'(: -חנוך : מצודת ציון משלי פרק כב פסוק ו
לפי דרך חכמתו אם מעט ואם התחל והרגל את הנער בשנים להוליכו בעבודת ה'  -חנוך : מצודת דוד משלי פרק כב פסוק ו

 הרבה וכשיהיה מורגל בעבודת ה' אז גם כי יזקין לא יסור ממנה כי יתן לב להשכיל כשרון המעשה ההיא:
חנוך לנער על פי דרכו, מצוה ב' דברים א[ שיחנכו את הנער, והוא שירגילנו מנעוריו אל : מלבי"ם משלי פרק כב פסוק ו

ות, כי ההרגל שיורגל בנעוריו, יעשו בו חקוי עצום ורושם שמור בנפש לא יסור גם השלמות, אם בדעות, אם במעשים ובמד
לעת זקנה, לא כן החינוך שיתחנך בגדלותו אין החקוי קבוע בנפש, וימוש ממנו לעת זקנתו, ב[ מצוה שיהיה החינוך ע"פ דרכו 

לתי מחודד, וצריך ללמדם כפי ההכנה ויש ששכלם ישר ב ,ענין אחר, בין בדעות יש שמוחם חדכי כל אדם מסוגל מטבעו ל
וזה יוכר בהנער לפי התשוקה, ולפי  .ד, ולמדה מיוחדת, ויקבל אותה בקלובין במעשים, יש שמוכן לאומנות מיוח .שנמצא בו

מה שמשתדל בעצמו באיזה דבר מיוחד, צריך לחנכו לפי דרכו ולפי הרושמים שיש בו אל מה שהוא מוכן אליה, שאז לא יסור 
 כי יזקין, לא כן אם יחנכהו אל מה שהוא זולת טבעו: ממנה גם

 רבינו יונה משלי פרק כב
)ו( חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. תרגיל הנער בדרכי המדות הטובות והמנהגים המתוקנים, על פי הדרך 

רובה לקבל תקונם. וכן ירגילהו מענין אשר הוא מתיצב עליה, ר"ל כי יחל ללמדו ולהרגילו בתיקון הענינים אשר תולדתו ק
לענין ומדרך לדרך, על פי אשר תשיג יד שכלו לקבל, וימצא בכח תולדתו להכיל. כי אין מגיעין אל שלמות המדות בפעם אחת, 

 כי אם לאט ועל יד שכלו, ומן הקרוב לתולדת אל הרחוק ממנה, וזה כיון ענין: על פי דרכו.
י הנערות, הדבר קרוב ליישר הטבע ולתקן המדות ולקבל ההרגל, וגם כי יזקין לא יסור ממנה, גם כי יזקין לא יסור ממנה. בימ

כאשר אמרו במוסרים: ההרגל על כל דבר שלטון. אבל בימי הזקנה רחוק הדבר להחליף הטבע ולהעתיקו, אחרי שהרגילו 
נער, כי אין כח כלי שכלו שלם, והטבע נמצא בפועל, ויצטרך טורח גדול ועמל עצום להפכו משרשו. ועל כן נתחייבנו בתוכחת ה

בו, ואין לו תוכחת מנפשו. ואם ירגיל טבעו בפועל ובהנהגה, כאשר יגיע לזמן שלמות שכלו, ילאה להשיב ההרגל אחור ולתקן 
גידול טבעו, על כן נתחייבו האב והאם לעזרו בשכלם, ולתקן טבעו בימי הנערות קודם שישלוט עליו ההרגל. והשנית, כי בזמן ה

והוא בזמן הנערות, יוכל לתקן טבעו יותר. וכבר הביאו משל על זה מתקון הסעיף. ונסמך ענין זה לאשר אמר "צנים פחים  -
 ראוי ללמד ולהרגיל הנער בזאת הדעת, כי מן הדרך הישרה מגיעים אל כל ההצלחות. -בדרך עקש" 

 הערות פרק כב -רבינו יונה משלי 
בימי הנערות  -ועוד יש בכלל זה הלשון 'אם לא עכשיו'  -משנה יד כתב: ואם לא עכשיו אימתי  ראה לעיל א, ח. ובאבות פ"א

אימתי, אם עד זקנה ושיבה יניחנה לא יוכל לעשותה. ועל ענין זה אמר דוד ע"ה: "אשר בנינו כנטיעים מגדלים בנעוריהם" 
ץ ישר ולא יהיה עקום, אך לאחר שגדל בעקומו, קשה )תהלים קמד, יב(, ר"ל כי הנטע בעודנו קטן, אדם יכול לגדלו להיות ע

הוא מאד לתקנו, וכן האדם בעודנו קטן בקל הוא להיות בדרך טוב ולסור מן הרע, אבל אם הזקין ברשעו קשה בעיניו להניחה, 
ועוד, כי כמו שכתוב: "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה", וכתיב: "כי האדם עץ השדה" )דברים כ, יט(. 

התשובה בימי זקנה אינה תשובה שלמה, כי באותו זמן אין היצר חזק, והתאוה נקיה ולא תערב לנפש, ואין לו חפץ בהנאת 
העבירות וזו הסיבה אליו לתשובה ועל ענין זה נאמר: "וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו 

  לת יב, א(.שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" )קה
 תלמוד בבלי בבא מציעא צב ע"ב

שישים איש רצים ולא הגיעו לאדם   -: אומרים העולםתרגוםכריך ) דמצפרא  לגברא  מטו  ולא  רהוט  רהוטי  שיתין  אינשי  אמרי
  .שאכל בבוקר(

 ששים כ"אח ילמד אפילו, הנעורים בשנות לומד שאדם שמה, דינקותא גירסא על רמז שהוא: בביאורי אגדות שם א"הגר
 .ימיו בשחרות שלמד מה כפי לזכור להגיע יצליח לא, פעמים

 צאנז –שפע חיים 



שגם על האב להקפיד לנהוג בעצמו   ,היינו שיחנך לנער על פי דרכו של האב  -על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה  חנוך לנער 
 .ואז גם כי יזקין כאשר כבר תסולק השגחתו של אביו מעליו לא יסור ממנה .בדרך זו בה הוא מבקש לחנך לנער

 מאירי משלי שם
הנגלה והנסתר בזה אחד רומז על שלימות המדות, הערה להיותו מחנך את בנו למוסר ולמדות על פי דרכו, כלומר כפי דרכו 

ו לפי שניו ר"ל בן ה' שנים כראוי לו וכן בן עשר שנים כראוי לו וגם כי יזקין לא יסור מאותה מדה. וי"מ שהוא דרך הראוי ל
גוזמא מן הצוויים הבלתי אמתיים וכוונתם לשלילת הענין ולא לחיובו ואמר חנוך לנער ע"פ דרכו כלומר הרגילהו לעשות כפי 

 .גם בעת הזקנה לא יסור ממנה טבעו ורצונו ולא תיסרהו ודע כי אם תעשה כן
 שם משמואל בראשית פרשת מקץ

הנה מצות חינוך היא להתרגל במעשי המצוות ובתורה להתרגל בתורה. ולכאורה הלוא כאשר מתרגל נעשה כמצות אנשים 
לנער עפ"י מלומדה. וע"כ שמצות חינוך ענינה להתרגל שיהי' מוסיף והולך בכל עת ובכל יום יהיו בעיניו כחדשים. וזה חנוך 

ר מענין החינוך, שבכל יום יהי' לו חינוך והתחלה מחדש. וזהו ענין חנוכה, ור ממנה, היינו שלא יסודרכו גם כי יזקין לא יס
שאחר שפטרו מעליהם עול היונים הארורים עשו חינוך והתחלה לעבודת הש"י וחינכו את המנורה והמזבח, וזה מאיר ובא 

צון וחינוך להתחיל מחדש בעבודה. אך באופן זה שיהי' כל יום בעיניו כחדשים ושלא יסור בכל שנה שמתעוררים בלב ישראל ר
מהחינוך. וזה שאמרו ב"ה מוסיף והולך בנרות להורות על ענין נכבד זה. וע"כ תמיד חל חנוכה בפרשתו של יוסף שזוהי מדתו 

חי, וזה שאמר יעקב רב עוד יוסף בני חי שהוא כשמו יוסף ה' לי בן אחר. וע"כ הוא נקרא חי, שכאשר מוסיף בכל יום הוא 
במדריגת חי מוסיף והולך, כי לולא זה אי אפשר הי' להשאר בצדקו במצרים. ואמרו ז"ל )סוכה נ"ב ב( יצרו של אדם מתחדש 
עליו בכל יום. וע"כ אם האדם אינו מתחדש בכל יום בחיות חדשה רק עושה בקרירות ומצות אנשים מלומדה בודאי היצה"ר 

 זק ממנו, אבל כשהוא עושה בחיות חדשה אז הקדוש ברוך הוא עוזרו נמי בכל יום בכחות חדשים:ח
 שם משמואל בראשית חנוכה

ובזה י"ל הענין חנוכה שעשו. דהנה כתיב )משלי כ"ב( חנוך לנער עפ"י דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, אף דכשהוא לא יסור 
אנשים מלומדה, הפירוש הוא שכל מה שאדם עושה בעת החינוך לעולם הוא ממה שעשה עד הנה בלתי תוספת היא כמצות 

בחיות והתלהבות, ומזה לא יסור שלעולם תהי' עשייתו בחיות והתלהבות נמרצת, ובודאי כשאיננו מוסיף והולך אי אפשר 
לה מאתמול עד שיהי' שיהי' כל כך בהתלהבות כמו בעת ההתחלה, שהרי זה איננו חדש אצלו, ובהכרח שיהי' היום בתוספת מע

בכל יום ויום כחדשים, ואז נקרא שאיננו סר מהחינוך, שכמו אתמול כך היום בחיות והתלהבות חדשה. וזהו שתקנו חנוכה, 
היינו להתעורר בחיות חדשה להיות מוסיף והולך, ובודאי כמו שהוא מוסיף והולך כך באותה מדה הוא מכיר ומבין ביותר 

 את גודל חובת לבבו כנ"ל:
 אמרי אמת בראשית פרשת ויחי

אאזז"ל אמר על המשנה )אבות ד כ( הלומד ילד וכו' שכל אדם ואפילו בימי זקנותו יכול להיות הלומד ילד על ידי שנאחז 
בהתחדשות, וזה יכול להיות תמיד דכתיב )שמות לג יא( ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל היינו שכח הנעורים 

ה גם כן מכח יוסף שיהושע הוא משבט אפרים זרעא דיוסף, וכתיב )משלי כב ו( חנוך לנער על פי דרכו גם כי לא מש ממנו, וז
 יזקין לא יסור ממנה היינו שלא לסור מהנערות.

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק  - על חינוךאוצרות הראי"ה ח"ד 
"חנוך לנער על פי דרכו" כאן בפרשה קטנה זו כל סוד החנוך הוא מונח. הננו למדים שגם לנער בהגיעו לגיל החנוך כבר יש לו 
דרך מיוחד, דרך שלו. ואם יש לו דרכו המיוחד לו, אין ספק שאנחנו הגדולים אשר כבר התרחקנו מאותה הדרך של הנער, 

ייבים בבואנו לחנך את הנוער שלנו לשוב ולהסתכל בנשמת הנוער להבין את הימים ושטף החיים נשא אותנו הלאה, הננו ח
בטוחים נהי' שהתוצאה של חנוך כזה, תהיה אותה השאיפה אשר אנחנו  ,רק אז ,דרכו כדי שנוכל לחנכו, על פי דרכו, ואז
יכה בחנוכו, על פי דרכו על והנוער שהתמימות הנפשית היא בו קבועה צריך הוא תמ עורגים, כי גם כי יזקין לא יסור ממנה.

פי דרך התום והטוהר, גם בדורות שהסביבה כולה הגדולה, היתה גם היא רוויה למדי בלשד החיים של התם, והעדינות 
המסורתית. ויותר מזה אנו חייבים להחזיק את מצב החנוך על פי דרך הנוער, בדורנו דור שהחיים רועשים בו, שהתנועות 

הזיו של תומת הנשמה צריך להיות הולך ונשאב בימי הבגרות והגדלות מימי הנוער, מאותו הזמן  הצבוריות הן תוססות וכל
 המבורך של "הבל שאין בו חטא", שעליו העולם עומד.

 הגר"א על משלי שם
 כלומר דרכו לשבור לו אפשר אי האדם כי והענין דמא אשיד גבר יהי דבמאדים מאן האי' וכו צדקן גבר יהי דבצדק מאן האי
 לאחוז  שיוכל  האדם  ביד  הבחירה  נתנה  זה  על  אז  רע  במזל  וכשנולד'  וכו  צדקן  גבר  יהיה  דבצדק  מאן  האי  ש"כמ  בו  שנולד  מזלו

 אמר דמים שופך יהיה דבמאדים מאן האי שבת במסכת ש"וכמ בינוני או רשע או צדיק או להיות שירצה דבר לאיזה במזלו
 לבחור  יוכל  בבחירתו  אך  דמים  שופך  שיהיה  מורה  שמזלו  לפי  והוא  השלושה  אלו  וזכר  לסטים  או  טבחא  או  מהולא  או  אשי  רב

 ש"וז  כמשמעו  דמים  שופך  רשע  הוא  לסטים  או  בינוני  הוא  טבחא  או  עשה  מצוות  שעושה  צדיק  והוא  מהולא  או  השלושה  באלו
 עליו טעה ולכך במאדים והוא אדמוני והוא בדוד כי נאמר הוא והעניין לו ועלתה בשתיים דוד לו עלתה ולא באחת שאול

 המעביר כל ש"כמ לו עלתה מקום מכל העביר לא השניים שאלו ואף בכל מידותיו העביר והוא פניו קלסתר ראה בעת שמואל
 שלא  שנה  כבן'  וכו  במלכו  שאול  שנה  בן בו  שנאמר  שאול  כן  שאין  מה מידותיו  על  להעביר  צדק  הרבה כבר  ודוד' וכו מדותיו  על

 מזלו  דרך  דרכו  פי  על  לנער  חנוך  ש"וז  לו  עלתה  לא  באחת  אף  ולכן  אחד  בדבר  לרעה  הטובה  מידתו  העביר  והוא  חטא  טעם  טעם
 אותך מיראתו לך ישמע עתה מזלו על תעבירהו כאשר אבל ממנה יסור לא כשיזקין גם ואז מצוות לעשות תחנכהו כן וטבעו
 .מזלו לשבור לו אפשר אי כי מזה יסור צווארו מעל עולך יוסר בעת כך אחר אבל


