
 שאיפות רוחניות –חינוך לגדלות 

 י-א, ג פרק א שמואל

ֵרת ְשמּוֵאל ְוַהַנַער יָׁה' ה ּוְדַבר ֵעִלי ִלְפֵני' ה ֶאת ְמשָׁ ר הָׁ ִמים יָׁקָׁ ֵהם ַביָׁ ֵכב ְוֵעִלי ַההּוא ַביֹום ַוְיִהי: ִנְפָרץ ָחזֹון ֵאין הָׁ  ִבְמקֹומֹו שֹׁ

יו ועינו ֹׁא ֵכהֹות ֵהֵחּלּו ְוֵעינָׁ ֵכב ּוְשמּוֵאל ִיְכֶבה ֶטֶרם ֱאֹלִהים ְוֵנר: ִלְראֹות יּוַכל ל ם ֲאֶשר' ה ְבֵהיַכל שֹׁ א: ֱאֹלִהים ֲארֹון שָׁ ' ה ַוִיְקרָׁ

ֹׁאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל ץ: ִהֵנִני ַוי רָׁ ֹׁאֶמר ֵעִלי ֶאל ַויָׁ אתָׁ  ִכי ִהְנִני ַוי רָׁ ֹׁאֶמר ִּלי קָׁ אִתי לֹׁא ַוי רָׁ ב ַוֵיֶלְך ְשכָׁב שּוב קָׁ ֶסף: ַוִיְשכָׁ ֹׁא' ה ַויֹׁ  עֹוד ְקר

ם ְשמּוֵאל קָׁ ֹׁאֶמר ֵעִלי ֶאל ַוֵיֶלְך ְשמּוֵאל ַויָׁ אתָׁ  ִכי ִהְנִני ַוי רָׁ ֹׁאֶמר ִלי קָׁ ֹׁא ַוי אִתי  ל רָׁ ' ה ֶאת יַָׁדע ֶטֶרם ּוְשמּוֵאל: ְשכָׁב שּוב ְבִני קָׁ

ֶלה ְוֶטֶרם יו ִיגָׁ ֶסף': ה ְדַבר ֵאלָׁ ֹׁא' ה ַויֹׁ ם ַבְשִלִשית ְשמּוֵאל ְקר קָׁ ֹׁאֶמר ֵעִלי ֶאל ַוֵיֶלְך ַויָׁ אתָׁ  ִכי ִהְנִני ַוי רָׁ ֶבן ִלי קָׁ ֵרא' ה ִכי ֵעִלי ַויָׁ  קֹׁ

ֹׁאֶמר: ַלנַָׁער ב ֵלְך ִלְשמּוֵאל ֵעִלי ַוי יָׁה ְשכָׁ א ִאם ְוהָׁ ַמְרתָׁ  ֵאֶליָך ִיְקרָׁ ֵמעַ  ִכי' ה ַדֵבר ְואָׁ : ִבְמקֹומֹו ַוִיְשַכב ְשמּוֵאל ַוֵיֶלְך ַעְבֶדָך שֹׁ

בֹׁא א ַוִיְתַיַצב' ה ַויָׁ ֹׁאֶמר ְשמּוֵאל ְשמּוֵאל ְבַפַעם ְכַפַעם ַוִיְקרָׁ ֵמעַ  ִכי ַדֵבר ְשמּוֵאל ַוי  :ַעְבֶדָך שֹׁ

 ויצא פרשת

ב ַוִיַדר ר ֶנֶדר ַיֲעקֹׁ ִדי ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִאם ֵלאמֹׁ ַרִני ִעמָׁ ִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך ּוְשמָׁ נֹׁ ל ֶלֶחם ִלי ְונַָׁתן הֹוֵלְך אָׁ ש ּוֶבֶגד ֶלֱאכֹׁ : ִלְלבֹׁ

לֹום ְוַשְבִתי ִבי ֵבית ֶאל ְבשָׁ יָׁה אָׁ  :ֵלאֹלִהים ִלי' ה ְוהָׁ

 כא פסוק כח פרק בראשית החיים אור

 יצחק אלהי אברהם אלהי( ג"י פסוק) אבותיו על שנתיחד כדרך לאלהים' ה שם אליו שיתיחד לומר שנתכוון הוא והנכון

 בזה. יעקב דבר גדול ודבר. בייחוד לי' פי לאלהים לי אומרו והוא, יעקב אלהי עליו יאמר גם

 א עמוד נ דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 הרי - ומטובו, חכם תלמיד זה הרי - ובטובו: אומר רבי? כיצד. לאו אם הוא חכם תלמיד אם ניכר אדם של ומברכותיו

 הכתיב, נמי בשאלה -. שאני בשאלה -! לעולם עבדך בית יברך ומברכתך והכתיב: דימי לרב אביי ליה אמר. בור זה

 .כתיב תורה בדברי ההוא -! ואמלאהו פיך הרחב

 .חיים כדי מועט דבר דמשמע, מקום של בתגמוליו שממעט - בור זה הרי ומטובו: א עמוד נ דף ברכות מסכת י"רש

 כל לשאול - פיך הרחב .גדולה שאלה לשאול ראש מרים שאינו, פתח על כעני שואל שהשואל - שאני בשאלה

 .תאותך

 ב הלכה ה פרק תשובה הלכות ם"רמב

 ברייתו מתחלת האדם על גוזר ה"שהקב ישראל בני גולמי ורוב ע"אומה טפשי שאומרים זה דבר במחשבתך יעבור אל

 או סכל או חכם או כירבעם רשע או רבינו כמשה צדיק להיות לו ראוי אדם כל אלא כן הדבר אין, רשע או צדיק להיות

 משני לאחד שמושכו מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו ואין, הדעות כל שאר וכן שוע או כילי או אכזרי או רחמן

, והטוב הרעות תצא לא עליון מפי אמר שירמיהו הוא, שירצה דרך זו לאי נוטה ומדעתו מעצמו הוא אלא הדרכים

, עצמו את הפסיד הוא החוטא זה נמצא הוא שכן וכיון, רע להיות ולא טוב להיות האדם על גוזר הבורא אין כלומר

', וגו חי אדם יתאונן מה אחריו שכתוב הוא, רעה וגמלה לנפשו שעשה מה ועל חטאיו על ולקונן לבכות לו ראוי ולפיכך

 עתה שהרשות רשענו ולעזוב בתשובה לחזור לנו ראוי הרעות כל עשינו ומדעתנו בידינו ורשותנו הואיל ואמר וחזר

 '. וגו ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה אחריו שכתוב הוא בידינו

 ג הלכה

 נותן אנכי ראה וכתיב, החיים את היום לפניך נתתי ראה שנאמר והמצוה התורה עמוד והוא הוא גדול עיקר זה ודבר

 ומפני, רעים בין טובים בין עושה האדם בני ממעשה לעשות האדם שיחפוץ וכל בידכם שהרשות כלומר, היום לפניכם

 רעה או טובה לעשות עליהן גוזר ולא האדם בני כופה הבורא שאין כלומר, להם זה לבבם והיה יתן מי נאמר הענין זה

 .להם מסור הכל אלא

 שמות פרשת

תֹו ַותֹׁאֶמר ה ַבת ֶאל ֲאחֹׁ אִתי ַהֵאֵלְך ַפְרעֹׁ רָׁ ְך ְוקָׁ ה לָׁ ת ִמן ֵמיֶנֶקת ִאשָׁ ִעְבִריֹׁ ְך ְוֵתיִנק הָׁ ֶלד  ֶאת לָׁ ּה ַותֹׁאֶמר: ַהיָׁ ה ַבת לָׁ  ֵלִכי ַפְרעֹׁ

ה ַוֵתֶלְך ַעְלמָׁ א הָׁ ֶלד ֵאם ֶאת ַוִתְקרָׁ ּה ַותֹׁאֶמר: ַהיָׁ ה ַבת לָׁ ֵרְך ֶאת ֶאֵתן ַוֲאִני ִלי ְוֵהיִנִקהּו ַהֶזה ַהֶיֶלד ֶאת ֵהיִליִכי ַפְרעֹׁ  ַוִתַקח ְשכָׁ

ה ִאשָׁ  :ַוְתִניֵקהּו ַהֶיֶלד הָׁ

 רש"י שמות פרק ב פסוק ז 

 מלמד שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק, לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה: -)ז( מן העברית 

 שמות פרשת שמות פרק ב סימן ז  מדרש אגדה

ו אל בת פרעה וגו' מן העבריות. מלמד שהחזירה ]את[ משה על כל המצריות ולא ינק, יצתה בת קול ]ז[ ותאמר אחות

 וכו'.ין שמועה ואמרה פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק חלב טמא, הדא הוא דכתיב את מי יורה דעה ואת מי יב

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות בהמה וחיה טהורה סימן פא ברמ"א

. וכן לא מטמטם הלב חלב כותית כחלב ישראל, ומ"מ לא יניקו תינוק מן הכותית, אם אפשר בישראלית, דחלב כותית

 . וכן התינוק בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו.ית, דברים האסוריםתאכל המינקת, אפי' ישראל



 רה דעה סימן פא ס"ק לא ביאור הגר"א יו

ובמ"ר פ' שמות וקראתי לך אשה מינקת כו' וכי אסור היה למשה לינוק מחלב עובדת כוכבים לא כן תנינא אבל עובדת 

 כוכבים מניקה כו' פה שעתיד לדבר כו' וז"ש ומ"מ כו' דחלב כו'.

 

 

 

 ז פסוק ב פרק שמות ליעקב אמת

 .העבריות מן מינקת אשה לך וקראתי( ז)

 שפתי בספר עיין. ל"עכ השכינה עם לדבר עתיד שהיה לפי ינק ולא לינק הרבה מצריות על שהחזירתו: ל"וז י"פירש

 חדשים' ג בן היה שכבר אמו מכיר דהנה דלמא השכינה עם לדבר שעתיד דמשום ל"מנ מקשים: ל"וז שהקשה חכמים

  כתובות' בגמ באמת אבל. ל"עכ אמו את מכיר היה לא מסתמא כ"וא' כו חשך במקום מסתמא ותצפנהו דכתיב ל"וי

 דזהו ואפשר. וטעמא ריחא ידי על מכיר הוא דדוקא לומר ודוחק, ובטעמא בריחא אשי רב אמר ידע מנא סומא: אמרינן

 לבת" העבריות מן" שאמרה ממה הוא דהדיוק דכיון נראה האמת אבל. לינוק התחיל לא זה אבל, שיונק אחר דוקא

 .ק"ודו, מרים של דעתה[ י"רש] פירש ולזה, מצרית מאשה לינוק רוצה שאינו שתלתה כרחך על כ"א, פרעה

 תינוק יניקו לא מ"ומ ישראלית כחלב מצרית חלב: ל"וז[, ז"ס א"פ' סי] ד"יו א"ברמ להלכה הובאו אלו י"רש דברי והנה

 א"הגר בביאור ש"ועיי. ל"עכ רע טבע לו ומוליד הלב מטמטם כוכבים עובדת דחלב בישראלית אפשר אם המצרית מן

 עיין, השכינה עם לדבר עתיד שהיה ומשום המצריות מן לינוק שסירב רבינו ממשה הוא הדבר שמקור א"הרשב בשם

 עם לדבר שעתיד משום ינק שלא הטעם מפורש כאן הא, למעשה הלכה מכאן ללמוד אפשר איך, תמוה ולכאורה. שם

 בענין גדול לימוד מזה ומבואר? השכינה עם לדבר עתיד אחד כל וכי, ואחד' א כל אצל הדין שכן לן מנא כ"וא, השכינה

 בחינוכו ענין כל להיות צריך ולכן, השכינה עם לדבר סיכוי יש קטן ילד שלכל והיינו, לבניו ליתן האב שצריך החינוך

 בקדושה - הילדים בשביל חינוך לבחור כשבאים לזכור שצריכים מה וזהו", השכינה עם לדבר עתיד" של כזו במדרגה

 .ובטהרה

 יב -עמוס פרק ב, י

ִרי ֱאמֹׁ ֶרֶשת ֶאת ֶאֶרץ הָׁ נָׁה לָׁ ִעים שָׁ ר ַאְרבָׁ ִים וָׁאֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַבִמְדבָׁ ִכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָׁ נֹׁ ִקים ִמְבֵניֶכם ְואָׁ :  וָׁאָׁ

 ֹׁ ֵאל ְנֻאם ה':ִלְנִביִאים ּוִמַבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים ַהַאף ֵאין ז ֹׁא  את ְבֵני ִיְשרָׁ ר ל ַוַתְשקּו ֶאת ַהְנִזִרים יִָׁין ְוַעל ַהְנִביִאים ִצִּויֶתם ֵלאמֹׁ

 ִתנְָׁבאּו:

 מדבר בצדקה הרב בזק

ות היא התבססות של הדעה, למרות שהבגרות מתבטאת גם בכל מיני משמעויות אחרות, פיזיות וכדו', אבל זהו דלהג

היסוד והשורש שלה. תהליך זה מתבטא בכך שאצל הנער מתחילה להיווצר הויה גדולה הדורשת תוכן. האידיאליזם 

מים, העניינים, ההופעות השונות של הנוער נובע מהראשוניות של הפגישה עם השאלה שבחזיון המציאות. הזר

והמנוגדות שהוא חש, מעמד זה תובע ממנו תשובה. ברור לו לגמרי שלא מדובר בבעיה שלו, אלא זוהי שאלת 

המציאות. הוא פתוח לתשובה, הוא צמא למבט כללי וכל דבר שיש בו כלליות והיקף של הכל מאד מושך אותו. 

ל החיים ונכנסים לתלם, למסלול, "מספיק עם כל החלומות האלה, הנערים הנחמדים האלה בשלב מסוים נוחתים א

לבנות משפחה, להקים בית, להסתדר"!. כלומר זה היה טוב לתנועות הנוער, לגיל הצעיר, אבל עכשיו אתה צריך 

הפתרון לשאלת המציאות היא: "תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר". לאדם אין זמן לדברים האלה, 

נות הזו שתובעת תשובה ותוכן כללי. האדם מעדיף את החזרה אל התבניות הילדותית והקטנטנה של עולם להתבונ

עולם פשוט הוא עולמו של חנווני: "יש לי מכולת ואני יודע בדיוק איפה כל פשוט וברור עם שולים מוזרים ומטושטשים. 

אני יודע מתי אקבל אספקה, אני יודע כמעט  דבר נמצא ואת המחיר של כל דבר בעל פה. אני מכיר את הקונים שלי,

ממני והלאה. הרמח"ל  -הכל!" כלומר גזרתי לעצמי עולם מסודר ופשוט. המורכבות עם כל הקשיים והסיבוכים

אומר: לא ניתן כלל לחשוב שאדם נברא בגלל מצבו בעולם הזה. הרי לאחד מאלף יש חיים  'במסילת ישרים בפרק א

אים את המשפט הזה ולא מבינים  על מה מדובר, איזה אחד מאלף? הסתכל סביבך, הכל טובים בעולם הזה. אנו קור

. העולם מלא קשיים, ניגודים, סתירות, צרות וייסורים, בסדר!. עליך לשים לב לסינון שאתה מסנן את המציאות

לחזור ולהתנער מריבות, כעס ועצבנות, ואתה לא מרגיש שזה כך, מדוע? כי סידרת לעצמך "מכולת"!. ישנה נטיה 

לטובת הויה כללית. האדם  -מההתעוררות הטבעית, המקורית, שחלה בגיל ההתבגרות ומערערת את חזיון המציאות

מחפש משהו כדי להרגיע את הבעיה. כל אחד הוא הפסיכולוג של עצמו והולך לטפל בבעיות בפחדים ובקשיים שלו. 

שבו הכל יל ההתבגרות אל "שוק החיים", מצב שאינו טבעי, זה מה שנקר גילוי רוח פרטי. המעבר מהאמיתיות  של ג

האדם הכניס את  -תיפקודים ופתרונות מלאכותיים, על מנת לעמוד במאבק החיים הדמיוני שהאדם הפיל על עצמו

עצמו לדמיון כאילו החייים הם מאבק שוקי ועליו להיות בעניינים להיות חלק מהמירוץ הזה ולשכוח את החיים 



מיתית. יש לאדם נטיה לתפוס את הדברים בקטנות, בצורה פשטנית כדי שהוא יוכל למדוד אותם והמציאות הא

בשכלו, לבקר אותם, להבחין בין אמת לשקר. התביעה האידיאלית של הנוער בגיל ההתבגרות צריכה להיות תו 

ציאות גדולה ומורכבת, . עלינו לחיות מול מהחיים של האדם כל ימי חייו. אסור להזדקן, צריך להישאר אידיאליסט

מלאה שאלות אדירות, והשאלות לא מצטמצמות בגלל שיש לך את ה"מכלת" שלך, אתה הסתדרת ואתה יודע מה 

אתה עושה. המציאות הגדולה, המורכבות האדירה צריכה לעמוד נגד עינינו, ומתוך כך השאיפה אל הפתרון איננה 

אמיתיים ועליונים שהמציאות מגלה ומבטאת אותם, להיות לאיזו הרגעה פסיכולוגית, אלא לפגישה עם אידאלים 

שייכם לאידאלים, להיות שייך לגילוי רוח כללי, להפגש עם כלל המציאות, עם תכני הרוח שלצורך הופעתם צריך 

 תסבוכת אדירה כזאת, סבל נוראי כזה וקושי עצום כזה.


