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ביתי חינוך לבן מיוחד שאלה: מאנגלית
שלום לרב, יש לי בן שברוך השם הוא מקור לנחת נהדרות לי ולאשתי, בלי עין 

הרה. הוא בן 11 וסיים איתי 3 סדרות משניות, במטרה לסיים את הש”ס לפני בר 
המצווה שלו, ואנחנו כבר לומדים יחד גמורה. הוא גם התחיל לבוא איתי לבית 

הכנסת ואפילו יוצא בכוחות עצמו להתנזר על מנחה/מעריב בבית ספר קרוב ליד 
כשאני מתרוצץ במקומות אחרים, בכולל. 

הוא לא מתגעגע למניין. והוא גם מצליח מאוד בלמידה ונהנה מזה מאוד. הוא ילד 
מהנה ושמח וגם כל הלמידה וההתמצאות לעיל הינם בהתנדבות מלאה. אנו אכן 

מעוררים את הלמידה שלו אך זוהי בחירתו ואיננו דוחפים אותו ללכת ולהתלהב או 
ללמוד.

אני יודע שהתברכנו בילד כזה, וייתכן כי החשש הזה הוא מינורי בהשוואה לנושאים 
אפשריים אחרים, אך האם יש נקודה שבה אני עלול לדאוג שהוא עושה “יותר 

מדי” בשביל כאלה ילד צעיר ושאנחנו צריכים לבנות אותו לעשות פחות? או שזה 
נראה נורמלי? אני יודע שרבים ממגדי שיעורים הבחינו בבעיה של “פרפקציוניזם” 

בתלמידים שלהם שלעיתים קרובות יש תוצאות שליליות מאוד על העבודה שלהם. 
לא נראה שיש לו את הבעיה הזאת.

אני שואל את זה בעיקר כי אנחנו נמצאים בחוצץ לארץ וזו לא הנורמה אצל ילד כל 
כך צעיר שעושה כל כך הרבה. 

תודה על תשובותיך בעבר, ונכונותך לעזור ולייעץ. השם צריך לתת לרב כוח 
מתמשך ויכולת לעזור יותר ויותר.

תשובה:
צריך לבדוק מעת לעת שאינו לחוץ, ועושה זאת מתוך שמחה, וחש סיפוק במעשיו, 

ועושה זאת מתוך רצון עצמי ופחות מתוך רצונות של אחרים.

צריך ללמדו שרק הקב”ה שלם, ועושה מעשיו בשלמות. וכל אדם עליו ללמוד מה 
הם כוחותיו, ולפעול לפי כוחותיו.

האם זה בסדר שהאם לומדתעם הבנים יותר 
מהאב?

שלום כבוד הרב, רציתי לדעת- אם אמא מלמדת את בניה תורה יותר ממה שהאב 
מלמד יש עם זה בעיה כלשהי?

תשובה:
בקטנותם ממש אינו מעכב, אולם ככל 

שגדלים יותר, הסדר צריך שיתהפך.

ילד שישן ליד הוריו
1. האם זה בסדר שילד יישן ליד אמו או 

 אביו? או ליד שניהם?
 2. יש בזה הגבלת גיל?

3. בני ישן במיטה שלו, ואז באמצע 
הלילה מצטרף לישון לידי או ליד בעלי. 

זה בסדר? איך אני צריכה לנהוג?

תשובה:
 א. אין איסור.

 ב. מדין אין הגבלה.
ג. ככל שגדל ראוי להרגילו שיפסיק. זה 

תלוי באופי הילד ובנסיבות מתי ראוי 
לעשות כן.

בן שלא מדבר עברית
שלום לכבוד הרב,לפני 5 שנים עלינו 

לישראל מארה”ב ב”ה.

יש לי 4 ילדים, שלושה מדברים 
אנגלית ועברית. הבן השני מדבר רק 

אנגלית ולא מוכן לדבר בעברית למרות 
שהוא מבין עברית היטב. הדבר גורם 

לקשיים בתלמוד תורה וגם בהתפתחותו 
הכללית.

הוא בן 11. אני ישראלי במקור ואישתי 
אמריקאית.

מה הרב מציע לעשות בעניין. ואם הרב 
יכול בבקשה לברך אותו. שמו, …

ישר כח ותודה רבה על כל האור.
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תשובה:
יש לשים ליד מטתו כשישן הקלטה שבה 
שומעים קריאת ספר תהלים או משניות 

באופן של נעימות.

תתבשרו בשורות טובות ויתקיים בו פתח 
פיך ויאירו דבריך!

באיזה גיל ילדים 
צריכים להתחיל 

להתמקד בפנימיוס
ברור שחשוב מאוד ללמד ילדים על מושג 

הפנימיוס והתחברות לעולמם הפנימי. 
אבל באיזה גיל מתאים להתחיל לחשוף 
ילדים לאופן שבו מסביר הרב שליט”א 

בתחילת נפש החיים: שכל השינויים 
שאדם מרגיש צריכים להבחין בהם 

ולהכירם כחלק מצלם אלוקים שלהם? זה 
נראה די אינטנסיבי ואולי לא ישים עד גיל 

מסוים. תודה ותזכו למיצות

תשובה:
נושא הפנימיות צריך שיהא טבעי כנושא 

בתוך הבית, באופן פשוט. כמו שמדברים 
על הצורך לאכול, לישון, ולהתלבש, וכו’, 

וכן על נושאים רוחניים, כתורה, תפלה, 
כבוד אב ואם, ועוד, כן נושא הפנימיות 

הוא נושא שמדברים עליו בפשיטות ממש 
כשאר הנושאים. זהו בכלל.

ובפרט, מגיל מופלא הסמוך לאיש, ראוי 

להסביר יותר ויותר באופן בנוי על נושאים 
פנימיים, הסברים קצרים זעיר פה זעיר 

שם, באופן שמושגי תפיסת ההסתכלות 
של העולם הפנימי יהא חלק של גירסא 

דינקותא. ודבר זה חשוב מאוד מאוד 
מאוד!

חינוך ילדים
לכבוד הרב שליט”א, שלום וברכה

בחסד הבורא זוכים לראות איך לכל אדם 
ובכל זמן התורה מאירה את הדרך, זהו 
חסד עצום שיש את השו”ת המגלה את 

דרך התורה.

א. אשתי בקשה לשאול, ושאלתנו היא, 
מה אחריותם של ההורים על מעשי ילדי 

הבית הבוגרים בגיל הנערות.

האם יש חיוב למנוע מהם לעשות כחפצם, 
או אין חיוב למנוע מהם, וצריך ליתן להם 

להתנהל כדרכם.

מדובר שהנער או הנערה לא מקבלים את 
דעת ההורים ונשארים בדעתם לעשות 
כחפצם. אע”פ שזה נוגד את הלך רוח 

הבית, ולפעמים זה גם איסור.

ואם לא צריך למנוע, אבל כאשר הם 
משתמשים לדוגמא במחשב של הבית יש 

בזה מסייע. בהערכה רבה

תשובה:
נצרך להסביר בנועם וחן ובכנות פנימית, 

ולהתפלל על כך לקב”ה. זהו גיל שיש בו 
בחירה, ועל כל אחד מוטל לבחור כראוי.

נכון שאין לתת להם להשתמש בממון 
ההורים לאיסור להדיא. אולם אם אפשר 
להשתמש בו גם להיתר וגם לאיסור סגי 
שיודעים שזה נגד רצון ההורים ורצון ה’. 

ויש להסביר להם שזה גזל, כי אין ההורים 
מרשים בכך!

סלנג
שלום כבוד הרב שליטא, רציתי לדעת 
האם יש בעיה לדבר בסלנג ליד או עם 

הילדים?

אם כן מה הבעיה? ואיך כן מומלץ לדבר?

תשובה:
אחד מן הדברים שבזכותם נגאלו בני 
ישראל ממצרים, “שלא שינו לשונם”. 

ושינוי לשון אינו רק לשנות ולדבר בשפה 
אחרת ממש, אלא אף לצרף מילים בלתי 

מעודנים לתוך השפה.

דיבור בשפת הרחוב מצרף את האדם 
“לרחוב”, ומחבר אותו מעשית ונפשית 

“לעולם החיצוני”. ולכך יש לחדול ממנו. 
ומלבד כך חלקם של המילים יש בהם 

לשון שאינה נקייה, וכן קלות דעת.

הדיבור הנכון הוא רק ממילים שהם 
בלשון הקודש, ומילים שדברו בהם 

חכמים זכרונם לברכה.


