
 

 

  

  

  

  )י"רש( שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו -:) ברכות לב(ארבעה צריכים חיזוק 
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, ג	 לה	 י	נוגע אבל בעתיד יהיו, אינ	 נוגעי	 לבחורי	, ענייני חינו�

י	 את ילדיה	 בצורה כבר דיברנו שיש הורי	 שמחנכ. כיצד מחנכי	

אבל , לתורה ולמצוות, מחנכי	 את הילדי	 ליראת שמי	, נכונה שאינה

מפני , החינו� הוא חינו� כזה שגור	 לילד שישנא את התורה והמצוות

  . ועל ידי זה התוצאה היא הפוכה, שמחנכי	 אותו בכפייה

 ,ידועהומעשה שהיה לפני שני	 רבות בבעל תשובה ממשפחה 

וכשהתבגר לאחר נישואיו חזר , רדר ויצא לתרבות רעהשבצעירותו התד

הוא נהנה לשמוע , והוא שומע שיעורי	 ולומד הכל חו� מגמרא, בתשובה

, תפילה, חסדומעשי	 טובי	 , ועושה מצוות, דברי אגדה ומוסר, הלכות

מפני שכשהיה ילד לא רצה ללמוד , מהכל הוא נהנה חו� מלימוד הגמרא

ומאז נשאר לו פחד , ו בכפייה ללמוד גמראוההורי	 הכריחו אות, גמרא

וצרי� פסיכולוג , שכבר אינו מסוגל ללמוד גמראעד , מלימוד הגמרא

  . מלבו שיוציא את הפחד

 זה, שא	 מכריחי	 את הילד לעשות דבר בכפייה, והדברי	 ידועי	

וכשמכריחי	 את הילדי	 להתפלל ה	 , משניא עליו את אותו הדבר

ילדי	 שעומדי	 בבית הכנסת ולא מוציאי	 לכ� יש , מפסיקי	 להתפלל

ביני	 מאבל ההורי	 אינ	 , מפני שהכריחו אות	 להתפלל, מילה מהפה

ואינ	 חושבי	 מה , וכשרואי	 שהילד אינו בסדר מיד מעירי	 לו, זהאת 

  . יהיו התוצאות

וכפי , ולפעמי	 ההורי	 גורמי	 לתוצאה הפוכה אפילו שלא בכפייה

, מדושהגיע אלי אבא וסיפר על בנו שאינו לשני	 הרבה שהיה מעשה לפני 

והתברר שהסיבה לזה הייתה מפני שהאבא היה חוקר ודורש אותו כיצד 

רק כעומד על המשמר לבדוק , ולא עשה זאת בדר� כפייה, הוא לומד

, ירא שמי	 ובעל מידות טובות, אבל הב� שהיה עדי� במיוחד, ולהעיר

עד שלא , לכאב גדול מאד זה גר	 לו, כשראה שאביו אינו מרוצה ממנו

וחשב כל , רצה שאביו יהיה מרוצה ממנוכי , היה מסוגל להתרכז בלימודו

כשהלב טרוד במחשבה אחרת אי אפשר ו, הזמ� כיצד לרצות את אביו

  . ללמוד

שמסופר ש	 על לוי ורבי שמעו� ) א, ז יט"ע(וכבר מבואר כ� בגמרא 

� לא היו גמרא הנה באותו הזמ� עדיי, ברבי שלמדו תורה מפי רבי

אבל למדו בעל פה את המשניות בלשונ	 המקובל , ומשניות מסודרות

שזכרו מפני  "תנאי	"ראו קאנשי	 שנוהיו , איש מפי איש עד משה רבינו

ו והיו אנשי	 כאל, בעל פה את הנוסחאות המקובלות של לשו� המשנה

וזהו , מתחילת מת� תורה עד זמ� ממוש� ג	 אחרי שנכתבה המשנה

תני תנא קמיה ', 'תני תנא קמיה דרבי יוחנ�'שמצינו הרבה פעמי	 בגמרא 

שוני	 בעל פה את הברייתות והמשניות שה	 התנאי	 שהיו ', דרבי אבהו

  . לשונ	 המקובל במדויקב

כתב שישה , וכשסידר רבינו הקדוש את המשניות מפני צור� השעה

אבל ג	 רמז בתו� המשניות הרבה סתרי , סדרי משנה שה	 החלק הנגלה

א "והגר ,מאמר מאה קשיטהבע מפאנו "הרמ(ביארו והקדמוני	 , תורה

שמטע	 זה אנו מוצאי	 בגמרא שמכוח  )בהקדמת פאת השולח�מובא 

ואילו כשקשה על ', חסרא והכי קתניחיסורי מ'קושיא אמרו על המשנה 

אינו ' חיסורי מחסרא והכי קתני'כי ה', תרי� ואימא הכי'ברייתא אמרו 

מהחלק והוא , אלא הכל רמוז בתו� המשנה, תירו� והוספה על המשנה

ולא הזכירו במשנה כי , הנסתר של סודות התורה שהחסירו רבי בכוונה

  . " המשנהולכ� לא תיקנו והוסיפו זאת בגו, הזיא	 ברמ

וכמו שאמרו , וכמו שידוע כי בפסוקי התורה יש בה	 הרבה נסתר

ויש את , שיש לדרוש על כל תג ותג תילי תילי	 של הלכות) ב, עירובי� כא(

רבי , י"כתבי האר, הזוהר הקדוש, כל ספרי המקובלי	 על סתרי התורה

, ל"ח פתחי חכמה להרמח"קל, א"ספרי הקבלה של הגר, חיי	 ויטאל

כ� ג	 רבינו הקדוש כתב את , י	 בלשונות של קבלה עמוקי	 מאדהכתוב

  . המשניות ורמז בה	 הרבה סתרי תורה שבעל פה

כי לאברה	 אבינו היו ארבע מאות פרקי	 ) ב, ז יד"ע(וכגו� מה שאמרו 

הרי אי� לנו ? וכי אלו ארבע מאות פרקי	 של הלכות, במסכת עבודה זרה

ארבע ומסתבר כי , כות עבודה זרהבשולח� ערו� הלכות רבות כל כ� בהל

כי עבודה זרה היא , מאות פרקי	 אלו היו סתרי תורה של ענייני אמונה

ארבע מאות פרקי	 של ענייני ולאברה	 אבינו היו , חיסרו� אמונה

  . מה נקרא אמונה, אמונה

שרבי החסירו דבר זהו ', חיסורי מחסרא והכי קתני'וכשאמרו בגמרא 

א ש	 "ע מפאנו והגר"והרמ ,בכוונה על פי הפירוש הנסתר של המשנה

' חמוק, '"חמוקי ירכי�) "ב, ז(מהפסוק בשיר השירי	 רמז לזה הביאו 

היינו נסתר וכמו ' ירכי�'ו, קתניראשי תיבות חיסורי מחסרא והכי 

והיינו שכל , מה יר� בסתר א" דברי תורה בסתר) א, ק טז"מו(שאמרו 

וכל זה מרומז בשיר , ס ה	 מסתרי התורה"חיסורי מחסרא שבש

כמו שמצינו שמרומז בשיר השירי	 ג	 על שישי	 מסכתות , השירי	

שי	 שי"על הפסוק ) כא, במדבר רבה יח(במדרש ל "שאמרו חז, ס"הש

  . שישי	 מסכתות $" המה מלכות

שהובא בגמרא על לוי ורבי שמעו� ברבי שלמדו תורה , ונחזור לדברינו

וכשגמרו , וכתוב ש	 שרבי למד אית	 ספרי נביאי	 וכתובי	, מפי רבי

והיו צריכי	 להתחיל ספר חדש התחיל ויכוח אחד מספרי המקרא את 

וכל אחד , שו ללמודכי רבי היה מלמד אות	 לפי מה שה	 ביק, ביניה	

ורבי שמעו� ברבי , לוי רצה ללמוד ספר משלי, מה	 רצה ללמוד ספר אחר

ולבסו" הצליח רבי שמעו� ברבי לכפות ולשכנע את , רצה ללמוד תהלי	

  . לוי שילמדו תהלי	

וכשהגיעו לפסוק השני , וכתוב בגמרא כי אכ� התחילו ללמוד תהלי	

? מהו חפצו, ה	 רבי ואמרפירש ל" כי א	 בתורת הש	 חפצו"בתהלי	 

ושמע זאת לוי ואמר , שאי� אד	 לומד תורה אלא במקו	 שלבו חפ�

מפני , והיינו שהוא צרי� לעזוב את רבי, "נתת לנו רשות לעמוד, רבי"

והוא רוצה יותר ללמוד ספר משלי , שאי� לבו חפ� ללמוד עכשיו תהלי	

לא להמשי� ו, וצרי� ללכת ללמוד משלי כפי מה שלבו חפ�, ולא תהלי	

  . ללמוד תהלי	 שאי� לבו חפ� בזה

 מסכת אלא רבו לו ישנה לא $  חפ� שלבו ממקו	"י פירש ש	 "ורש

 שלבו לפי מתקיימת אי� אחרת מסכת לו ישנה שא	 הימנו מבקש שהוא

הרי בשעת הלימוד , והיינו כיו� שלבו חפ� ללמוד עניי� אחר, "תאוותו על

ואינו יכול להתרכז , ת אותו עניי�הוא טרוד כל הזמ� מדוע אינני לומד א

כי אכפת לו מדוע אינו לומד עכשיו , כראוי להבי� את מה שהוא לומד

מכל מקו	 כיו� שלבו , ואפילו שיוכל ללמוד משלי בפע	 אחרת, משלי

עד שאינו מסוגל , לבו טרוד בשאיפה הזאת, חפ� ללמוד עכשיו משלי

  . להתרכז כראוי בלימודו

גור	 כבר זה , בה נוספת בשעת הלימודולמדנו מזה שא	 יש מחש

ואפילו לוי שהיה תנא ותלמיד של , שאינו יכול להתרכז בלימודו כראוי

כי מאחר שאי� , אסור לו ללמוד תהלי	 בזמ� שלבו חפ� משליהיה , רבי

ואפילו א	 יבי� משהו , לבו חפ� בזה לא יוכל להבי� את מה שהוא לומד

ולא יהיה לו , � במה שלבו חפ�זה לא יהיה עומק ההבנה כמו שהיה מבי

 כי	שצרי )28, 25 'דרכי החיזוק'ראה בהרחבה ( סקרנותאת העריבות וה

ו לבכיו� שלבו על תאוותו ללמוד משלי כפי מה ש, להיות בלימוד התורה
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שהיה טרוד כל הזמ� במחשבה שצרי�  ב�וכ� ג	 ה, זהו טבע האד	, חפ�

שלא יוכל מפריעה וגורמת בשעת הלימוד כזו מחשבה , לרצות את אביו

  . כראוילהתרכז בלימודו 

לכ� כשמתחילי	 ללמד את הילד , והחינו� הנכו� הוא שלא בדר� כפייה

מפתי	 אותו ונותני	 לו , א	 רואי	 שאינו רוצה ללמוד, ת"" בי"אל

עד שמקבל טע	 , וכ� בתחילה הוא לומד בשביל הסוכרייה, סוכרייה

וכ� אחר כ� כשמלמדי	 אותו לקרוא ולחבר את , ת ונהנה מזה"" בי"באל

ובמש� הזמ� , א	 זה לא מעניי� אותו נותני	 לו סוכרייה, האותיות

והידיעה נותנת לו מר� להמשי� , כשהוא רואה שהוא יודע הוא נהנה מזה

, במש� הזמ� יקבל טע	 בזה, וכ� בכל השלבי	 שמלמדי	 אותו, הלאה

  . ירצה מעצמו ללמודעד ש

את אביו בדר� הטבע ילד מחקה ? כיצד מחנכי	 בתפילה, וכ� בתפילה

שרואי	 ילד קט� שמגיע הביתה ולובש את הטלית וכפי , כמוהו ומתפלל

�כי הוא רואה שהגדולי	 , זהו טבע החיקוי, של אביו ועושה את עצמו לחז

למרות שאינו מבי� , גדולכמו וממילא ג	 הוא רוצה להיות , עושי	 ככה

ידוע בש	 האמרי , וכ� ג	 כשילד קט� מתחיל לעש�, מדוע עושי	 זאת

שהילד רואה שהגדולי	 ', גאווה'מגור שאמר כי העישו� מתחיל ב אמת

א� לבסו" זה , וג	 הוא רוצה להרגיש חשיבות ולהיות כמו גדול, מעשני	

  . שמקבל טע	 בעישו� ומתמכר לזה', תאווה'ג	 

ויש ילדי	 קטני	 שבאי	 מבית , רוצה להיות כמו גדולכל ילד מטבעו 

למרות , כל המנגינות של החזני	וחוזרי	 על , הכנסת בימי	 הנוראי	

כי , שאינ	 מביני	 כלל את פירוש המילי	 ורק אוהבי	 את המנגינה

וכשהוא , הטבע של הילד הוא לחקות את מה שהוא רואה אצל המבוגרי	

וכ� במש� הזמ� , רואה שאביו מתפלל ג	 הוא רוצה להתפלל כמו אביו

, בתפילה הרגל נעשה טבע עד שמבי� את פירוש המילי	 ומקבל טע	

אבל א	 , והוא אוהב את התפילה, שהתפילה נעשית אצלו תענוג

  . את התפילהזה משניא עליו , מכריחי	 אותו בכפייה להתפלל

כמו שידוע שא	 רוצי	 שהילד יאכל , כ� הוא טבע הילד בכל הענייני	

או שהוא מרגיש שרימו אותו ודחפו לו את , ודורשי	 ממנו לאכול בכפייה

ולפעמי	 הוא ג	 , זה גור	 שהוא לא רוצה לאכול, עתהאוכל בהיסח הד

הוא מעצמו , אבל א	 לא מבקשי	 ממנו שיאכל, מקיא את מה שאכל

אוכל הרבה לשובע עד שלפעמי	 צריכי	 למנוע אותו שלא יאכל יותר 

כי באמת יש תאוות האכילה והאוכל הוא , מדי שזה מזיק לבריאות

שניא עליו וגור	 שיעשה אלא שא	 מכריחי	 אותו לאכול זה מ, טעי	

  . דווקא להיפ�

או חומש  כשמלמדי	 את הילד, וכ� היא המידה בכל ענייני החינו�

וכ� ג	 , א	 מכריחי	 אותו ללמוד זה גור	 שישנא את הלימוד, גמרא

 אינו יכול להמשי� ללמוד, א	 אד	 לומד מוסר מפני שהכריחוהו לזה

ואינו מבי� לש	 מה , מפני שאינו מרגיש כלל שהוא צרי� את זה, מוסר

, בפרט א	 כתוב ש	 דברי	 שה	 נגד הטבע שלו, הוא צרי� ללמוד מוסר

  . ואינו רוצה שיאמרו לו מה לעשות, זה לא מדבר אליו

אלא , אבל באמת צריכי	 לדעת כי ספרי המוסר אינ	 רק דברי תוכחה

ואפשר ללמוד אות	 כמו לימוד , יש בה	 הרבה ידיעות מעניינות מאד

ויש סקרנות לדעת , שזה מוש� לדעת עוד ידיעה ועוד ידיעה ,בקיאות

אלא שיש כאלה , מה היא זהירות ומה היא זריזות, ידיעות ג	 במוסר

א	 יידעו מה היא זהירות חושבי	 כי מפני ש, שמפחדי	 מלימוד המוסר

  . ויהיה לה	 גיהינו	, יראו שאינ	 זהירי	 ולא זריזי	, ומה היא זריזות

עד שפע	 , אחד שפחד לפתוח ספרי מוסר בילדותו ומעשה שהיה באד	

, אחת שלא בכוונה פתח ספר חיי אד	 בהלכות ראש השנה ויו	 כיפור

וכשראה , שיש ש	 דברי חיזוק והתעוררות על מה צרי� לחזור בתשובה

מקיי	 את היה לא הוא כי , את הדברי	 הבי� שהוא רחוק מלהיות צדיק

שעכשיו הוא , אלא שמח בזהאבל לא הצטער , הכתובי	 ש	כל הדברי	 

�וכמו אד	 שיש לו , והוא יודע את הבעיה שיש לו, יודע מה שצרי� לתק

שהוא שמח שיודע את הבעיה ויכול לרפא , בעיה רפואית שיכול לטפל בה

  . אותה

בני הישיבה שיי�  ,ויש ג� עניי� של חינו� עצמי הנוגע לכל אחד ואחד

באמת סדרי הישיבה ה	 ו, אצל	 חינו� עצמי בשמירת סדרי הישיבה

, והזמ� הקבוע במסגרת הסדרי	 הוא עד השעה עשר בלילה, קצרי	 מאד

ורוב הציבור , ומי שזקוק הרבה למנוחה יכול ללכת לישו� מיד אחר הסדר

, ויש אפילו עוד" זמ�, יכולי	 בנקל להקפיד על שמירת כל סדרי הישיבה

ולא , י	 ללמודאבל צריכי	 שתהא זריזות לישו� בזמ� מיד אחר שמפסיק

כי אמנ	 שיחה בטילה זה מוש� , להורות היתר ולהעביר הזמ� בבטלה

  . אבל זה בטלה, ומעניי� מאד

א	 תעזבני יו	 יומיי	 ) "כב, ספרי דברי	 יא(ל "וכבר אמרו חז

כי הבטלה מושכת ועלול , אד� שנהנה מהבטלה זה אסו�, "אעזב�

ויש ג	 התמכרות  ,וכמו שיש התמכרות לסמי	 ואלכוהול ,להתמכר לזה

הול� כ� ג	 יש התמכרות לבטלה שאינו , לדברי	 אסורי	 גרועי	 יותר

�זהו דבר שלא היה בישיבה , ומוכרח להעביר זמ� רב בבטלה, לישו� בזמ

המתמידי	 , א שהיו ש	 בעיקר בחורי	 מבוגרי	'ואפילו בלומז, מלפני	

�  . וקמו לתפילת שחרית בישיבה, הכי גדולי	 הלכו לישו� בזמ

האחד היה , א'שני המתמידי	 הכי גדולי	 בישיבת לומזשאני זוכר 

והשני למד עד שתי	 עשרה , לומד עד השעה אחת עשרה וחצי בלילה

אבל מיד לאחר מכ� היו הולכי	 לישו� וקמו לתפילת שחרית , בלילה

לאחר תפילת שחרית היו יורדי	 , וכל היו	 למדו בלי הפסקה, בישיבה

ומיד אחר כ� חזרו ללמוד עד תפילת מנחה , אוכלחדר הרגעי	 ספורי	 לל

ומיד , ושוב היו יורדי	 לרגעי	 ספורי	 לארוחת הצהריי	, בלי הפסקה

וכ� המשיכו , בלי הפסקה של מנוחת צהריי	 ,לאחר מכ� חזרו ללמוד

ולאחר תפילת , וכול	 היו נמצאי	 בסדר המוסר, ללמוד עד סדר מוסר

  . א שו	 בטלהלל, מעריב חזרו ללמוד עד סו" היו	

ומי שמקפיד על שמירת כל סדרי , כל אחד צרי� ללמוד לפי כוחותיו

הרי הוא עוסק במצוה כל , ללכת לישו� בזמ�ע	 זריזות ומשתדל , הישיבה

�הלכות (	 "וכמו שכתב הרמב, כי הוא יש� כדי שיהיה לו כוח ללמוד, הזמ

כוח  ויש� כדי שיהיה לו, כי אד	 שכל מעשיו לש	 שמי	) ג, דעות ג

וכ� ג	 נפסק להלכה בדי� , נתויהרי הוא עובד הש	 בש, לעבודת הש	

כי השינה שלה	 , שפטורי	 מ� הסוכה ג	 בשעת שינת	, שלוחי מצוה

ונקראי	 , כדי שיהיה לה	 כוח למחר לעסוק במצוה, היא לצור� המצוה

  . עוסקי	 במצוה ג	 בשעת שינת	

ואמנ� , ר בחודש כסלוהנה אנחנו עומדי� כב, ועוד דבר שברצוני לעורר

א 'וג� בלומז' בפוניבז, עדיי� לא חנוכה אבל בקרוב יגיעו ימי החנוכה

סדר שני התחיל  ,בחנוכה היו אות� סדרי הישיבה ללא שו� שינוי

, יישי� לאחרוכול� היו באי� בזמ� לסדר ומתב, כרגיל בשעה שלוש ורבע

והיו נמצאי� בהדלקת , וכשהגיע זמ� הדלקת הנרות כול� היו בישיבה

, נרות ואחר כ� היו יורדי� לחדרי� להדליק, הנרות בהיכל הישיבה

ומיד אחר כ� חזרו לישיבה , ואחרי ההדלקה היו שרי� מעוז צור ישועתי

  . כ� היה בחנוכה, והמשיכו את הסדר

וכי יש חופש בשבת , בישיבהוד ללמוכ� לשבת חנוכה היו נשארי� 

ברו� הש� בשני� האחרונות יש חיזוק בישיבה שג� מי ? חנוכה

כדי שלא יהיה  ,שנוסע לשבתות הביתה מקדי� לנסוע לפני חנוכה

ואמנ� היו כאלה שלא עמדו בניסיו� , תורה בימי החנוכהלימוד הרפיו� מ

מידי� אבל היו תל, מפני שהתחילו לדבר על זה מאוחר וסמו� לחנוכה

לכ� מי שצרי� , רבי� שעמדו בניסיו� ונשארו לשבת חנוכה בישיבה

ומי  ,לנסוע הביתה לשבת שיקדי� וייסע בשבת שלפני חנוכה

אלא א� , שאינו צרי� לנסוע לשבתות הביתה באמת אי� מצוה בזה

או א� יש לו צור� נפשי , כיבוד הורי�מצות שיש בזה לו ההורי� מחכי� 

  ! שיהיה בהצלחה. כל אחד לפי טבעו, בזה
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