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פרק א

מטרת החינוך
בן  תינוק  עם  לרב  שהגיע  זוג  על  מספרים 
שנתיים וביקש ללמוד על חינוך. ענה להם הרב: 
להצלחת  ההכנות  שנה...  בעשרים  איחרתם 

החינוך מתחילות עוד הרבה לפני החתונה...

עבודה קשה וכבדה
עבודת החינוך היא "עבודה קשה וכבדה". הורים שרוצים לחנך את 
ילדיהם כראוי צריכים לדעת כי עבודת החינוך היא אחראית ביותר 
וכי עליהם להשקיע מאמצים בהתאם, לא רק בעבודת החינוך עצמה 
הוא  גדולה  אבן  להרים  בא  שכשאדם  כשם  אליה.  בהכנות  גם  אלא 
מתכונן נפשית לפני כן ואוסף את כוחותיו כדי לבצע את המשימה 
ולהתאמץ  להתכונן  צריך  לא  שבכלל  קלה  אבן  בהרמת  כמו  (שלא 
לשם כך), כך צריך לדעת שלפני שבאים לחנך (בין אם בתור הורים 
ובין אם בתור מחנכים בבית ספר) צריך להתכונן, לאסוף ולעורר את 

כל כוחות הנפש הפנימיים לקראת עבודה קשה וכבדה זו.

הגדרת מטרות
לפני שניגש ל'פרקטיקה' של החינוך, ראשית יש להגדיר מטרות, 

מהי בעצם מטרת החינוך? מה יחשב מבחינתנו כהצלחה?
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בוודאי שכל אחד היה רוצה לראות את ילדיו הולכים בדרך היהדות/
חסידות, אך האם מדובר רק בהתנהגות או משהו עמוק יותר. האם אנחנו 
מסתפקים בכך שהילדים ישמרו תורה ומצוות אך יעשו זאת באופן טכני 

רק כלפי חוץ למראית עין, בעוד שבתוכם אינם מונחים בכך?

ללמד  הילדים,  את  לאלף  רק  מנסים  אנחנו  האם  אחרות  במילים 
אותם לשמור את החוקים, אך בלי לגרום להם להתחבר באופן פנימי 
ומתנהגים  שיטור,  כמשימת  החינוך  את  רואים  אנחנו  האם  לעניין? 
כשוטר שעל ידי הפחדות קנסות ועונשים הוא משליט סדר ברחוב 

אך זוכה לטינה וכעס מצד העם? בוודאי שלא.

שינוי  פנימי,  שינוי  האדם  אצל  ליצור  כמובן  היא  החסידות  דרך 
מהותי. החסידות מביאה את האדם למצב בו הוא מקיים מצוות כי 
עד  לקב"ה,  קשור  כך  כל  מרגיש  האדם  בו  למצב  בכך,  רוצה  הוא 

שאינו מוכן לוותר על תורה ומצוות בשום פנים ואופן.

בהתנהגות  חיצוני  שינוי  רק  לא  מהותי,  שינוי  אותו  הוא  חינוך 
האדם, אלא שינוי כוללני בכל מערכות הנפש, גם ברבדים החיצוניים 
של  מחשבה,  של  הפנימיים  ברבדים  גם  אבל  ודיבור  התנהגות  של 

הרגש, של התודעה, של הרצון והתענוג. 

שיטת המקל והגזר (שכר ועונש) בה השתמשו במשך שנים רבות 
מפחיד  לא  שנה  בעוד 120  שיגיע  עונש  שלנו.  בדור  מספיקה  אינה 
באותה מידה שהתאווה המיידית מושכת. גם עונש מוחשי שיגיע מיד 
אולי יצליח לדחות את התאווה באופן זמני, אבל בפנים האדם עדיין 

יימשך לתאוות וזה רק עניין של זמן עד שיוכל לממש את רצונו. 

בדורנו נדרשת פעולה עמוקה יותר, בדורנו אנו נדרשים לעבודה 
שינוי  אצלם  לעשות  הילדים,  של  הנפש  לעומק  להגיע  יותר,  קשה 

מבפנים.

נכון שיש צורך גם בעבודת שיטור מדי פעם, וגם הקניית הרגלים 
טובים זה דבר נפלא, החידוש הוא שכיום לא ניתן לעשות מכך עיקר, 

לא ניתן להסתפק רק בכך, חייבים לפעול גם על הרובד הפנימי.
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לכאורה מה החידוש בשורות אלו? הרי זה בדיוק מה שהחסידות 
חידשה כבר בתקופת הבעל שם טוב, לא לקיים מצוות באופן טכני, 

לא להסתפק בחיצוניות, לשנות את הפנימיות. 

אכן, זהו החידוש של החסידות, ומזווית זו באמת ניתן לראות כיצד 
כל מאמר חסידות מלמד אותנו כיצד לחנך את עצמנו וכיצד לחנך 
גם  בפועל  ליישום  הלימוד  בין  'ֶקֶצר'  ישנו  לפעמים  אך  ילדנו.  את 
עם עצמנו וגם עם הזולת, האתגר הוא להוריד את כל הידע, את כל 

התיאוריה לפרקטיקה.

בין חינוך להוראה
כדי להבין טוב יותר ועל מנת שנוכל להיות ממוקדים יותר בחינוך, 

מסביר הרבי הריי"צ את ההבדל בין חינוך והוראה.

מידות  בהקניית   – המחנך  ואילו  מידע,  בהעברת  עוסק  מורה 
טובות.

מטרת המורה היא להסביר את החומר הנלמד ולפתח את החושים 
מונח  להיות  עליו  השכלה,  עם  מתעסק  שמורה  כיוון  התלמיד.  של 
אופנים,  בשני  מתבטאת  התעסקות  בכך.  ו'להתעסק'  לחלוטין  בכך 
הראשון – להתפנות מכל העיסוקים האחרים, והשני – לחשוב ולהגות 

רק בחומר שאותו הוא רוצה ללמד.

הבנת התלמידים מוטלת על המורה, כפי שההלכה מסבירה שמורה 
עד  בפניהם  ולשנות  לחזור  צריך  אותו,  הבינו  לא  ותלמידיו  שלימד 

אשר יבינו.

המשפטים  "ואלה  הפסוק  על  משפטים,  בפרשת  שלומדים  כפי 
כשולחן  לפניהם  להניח  שצריך  רש"י,  מסביר  לפניהם"  תשים  אשר 
בשוק  קונים  לא  לאורחים,  סעודה  כשמכינים  האורח.  בפני  ערוך 
בשר, ירקות, תבלינים וביצים ופשוט מניחים הכול על השולחן, אלא 
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קודם חותכים הכל, מנקים, מבשלים, מתבלים, ומגישים בצורה יפה 
ומסקרנת. הכול כדי שהאורח יוכל לאכול בקלות. 

בדיוק כך המורה צריך להכין את החומר הנלמד: שיהיה בכמות 
הנכונה לתלמיד, עם סיפורים, דוגמאות ומשלים מתאימים, ומועבר 
החומר  את  להבין  יוכל  שהתלמיד  כדי  הכול  מעניינת.  בצורה 

הנלמד.

בנוסף, כיוון שמטרת המורה היא גם לפתח את היכולות השכליות 
תלמיד  כל  כלפי  ומחשבה  זמן  להשקיע  צריך  המורה  התלמיד,  של 
שלו, לחשוב מה מצב חושי השכל שלו, מה צריך פיתוח ואיך לעשות 

זאת בפועל על ידי משימות שונות שייתן לו.

אם כן, העבודה של מורה היא עבודה שונה מזו של מחנך, ולכן גם 
הדרישות שונות. ה'ציור' של מורה הוא של אחד כזה שמתפנה מכל 
עיסוקיו ומחשבותיו כדי למצוא את הדרך הטובה ביותר להסביר את 
המידע שרוצה להעביר לתלמידיו, במשלים ובדוגמאות, בסיפורים, 
חושי  את  לפתח  אחראי  גם  הוא  בנוסף,  וכדומה.  המחשה  באמצעי 
וכישורי התלמידים, כך שלא רק שידעו את מה שהוא לימד אותם, 

אלא שגם יוכלו ללמוד בעצמם וללמד אחרים. 

היא  שמטרתו  כיוון  יותר,  הרבה  קשה  היא  המחנך  של  עבודתו 
לא רק הקניית ידע וכישורי למידה, אלא הקניית מידות טובות, מה 

שמצריך עבודה הרבה יותר מעמיקה. 

לסיכום
הרבדים  על  גם  לפעול  היא  החינוך  מטרת 
ולא  והתודעה  הרגש  על  שבנפש,  הפנימיים 
ההבדל  רצויה.  להתנהגות  ב'אילוף'  להסתפק 
בין מורה למחנך: עיקר עיסוקו של המורה הוא 

בהעברת מידע, המחנך מקנה מידות טובות.
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פרק ב'

ביקורת עצמית
מסופר על חסיד שראה שהמלמד של בנו מלמדו 
מתנהג  אינו  הפנאי  בשעות  אך  כראוי,  ומדריכו 
אמר  זאת,  בעקבות  המתאימה.  בצורה  בעצמו 
להיות  שימשיך  מעוניין  לא  שהוא  החסיד  לו 
הרי  "מדוע?  המלמד:  שאל  בנו.  של  המלמד 
שלי  שההנהגה  לך  מבטיח  אני  בנך  עם  כשאני 
בצורה הכי ראויה!". ענה לו החסיד: "מכך בדיוק 
מול  הנכונה  בצורה  יתנהג  בני  גם  חושש.  אני 

כולם, אבל כשהוא לעצמו כבר יתנהג אחרת"...

דוגמה חיה
היות ומחנך צריך לתקן את המידות של הילד - הוא בעצמו צריך 
להיות בתנועה של תיקון המידות שלו. כפתגם הידוע שמחנך צריך 

להיות 'דוגמה חיה' ולא 'דוגמה של חיה'...

תחילת העבודה על המידות היא הכרה באמת, אדם צריך לדעת 
שלו,  הבעית  על  ולכסות  להסתיר  לנסות  ולא  האמיתי  מצבו  מהו 
גם לא מפני עצמו. מתוך כך יוכל האדם לדעת מהו מצבו האמיתי 
ולהתחיל לתקן ולהשתפר. אך אם אדם לא ידע ויכיר את עצמו כיצד 

יוכל להתחיל ולתקן את עצמו?
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לעיתים, בגלל האהבה העצמית שיש לאדם, הוא לא יכול לבקר את 
עצמו באופן אובייקטיבי. שלמה המלך אומר: "על כל פשעים תכסה 
אהבה". כלפי עצמנו, הרי גם אם נכשלנו ב"פשע", האהבה העצמית 

מכסה על כל הפשעים, עד שאנחנו אפילו לא רואים אותם...

כאשר אדם אוהב את עצמו 'אהבה פראית', הוא תמיד סולח לעצמו 
על פשעיו. יתרה מכך, אדם עם אהבה עצמית מופרזת, חושב שהוא 
ללעוג  יכול  הוא  באמת.  שהוא  ממה  גבוהה  יותר  הרבה  במדריגה 
הרבה  במצב  נמצא  עצמו  שהוא  בשעה  בה  חבריו,  של  טעויות  על 
יותר נחות. אפילו אם יראו לו שהוא טועה, הוא לא יקבל זאת וינסה 
מסוגל  לא  כזה  שאדם  היא  גדולה  הכי  הבעיה  ההיפך.  את  להוכיח 
עזרה  לבקש  ואפשר  להתבייש  צריך  לא  אחד.  מאף  ביקורת  לקבל 
את  לראות  לנו  לעזור  שיוכל  אובייקטיבי  מישהו  לחפש  חיצונית, 

המצב האמיתי שלנו.

מעריך  אדם  כאשר  נכונה.  שהיא  עצמית  אהבה  גם  ישנה  אמנם, 
את עצם בריאתו והימצאותו בעולם, מייקר את עצם העובדה שקיבל 
והוא  בעולם  האלוקית  שליחותו  את  יודע  כאן,  לחיות  הזדמנות 
מאוהב  האדם  כאשר  היא  הבעיה  עיקר  נפלא.  דבר  זה  בכך –  שמח 

בכישרונות שלו, בחכמתו, ביופיו וכך הלאה.

חמץ ומצה
במילים חמץ ומצה יש שתי אותיות זהות מ' וצ', השוני הוא רק בח' 
שבחמץ לעומת הה' שבמצה... החמץ הוא בצק שתופח ומסמל את 
האגו של האדם, אדם שהוא 'חמץ' מרגיש מעל כולם, המצה נשארת 

למטה ואינה תופחת ומסמלת את הענווה וה'ביטול'. 

ההבדל בין הח' לה' מסמל את ההבדל בין חמץ ומצה. האות ח' 
למי  להקשיב  מוכן  שאינו  חמץ  שהוא  האדם  כמו  מלמעלה,  סגורה 
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שמעליו, אינו מוכן לקבל ביקורת, לבדוק את עצמו ולשנות את דרכיו, 
באות ה' יש פתח המסמל את הנכונות לשמוע, לקבל ולתקן.

תיקון המידות
תיקון המידות אינו עוד משהו שאפשר לעשות כאן בעולם בנוסף 
לשאר התחביבים שלנו. זהו עיקר סיבת ירידת נשמתנו לעולם הזה!

לכל אחד מאיתנו מידות טובות יותר וטובות פחות. באופן כללי, 
בנו  שטבועות  מידות  הראשונה,  קבוצות.  לשתי  אותן  לחלק  ניתן 
היו  שלא  מידות  השנייה,  שנולדנו.  מיום  אותנו  מלוות  מולד,  כטבע 

בנו מלידה, אלא שלימדנו והרגלנו את עצמנו בהן. 

לפעמים המידות שאנחנו בעצמנו מסגלים לעצמנו כל כך חודרות 
בנו, עד שהן הופכות להיות כמו הטבע המולד שלנו. כאשר לאדם יש 
הרגלים שסותרים את ציווי התורה, עליו לתקן את מידותיו, להתגבר 
גאווה,  הכעס,  מידת  למשל:  שלו.  ההרגלים  את  ולשנות  טבעו  על 
קנאה וכדומה, הן מידות פסולות שאדם צריך לעבוד על עצמו כדי 
לתקן אותן, לבטל אותן או להשתמש בהן לקדושה. הגאווה למשל 
יכולה לשמש כגאווה בכך שהוא חלק מהעם היהודי, "קנאת סופרים" 

יכולה להרבות חכמה וכן הלאה.

לילדים יש חושים מפותחים, והם קולטים אותנו הרבה יותר ממה 
שנדמה לנו. כאשר אנחנו דורשים מהם דברים שאנחנו לא מבצעים, 
הם קולטים את זה. ככל שנעבוד בעצמנו על המידות, ככל שנחנך את 
עצמנו, כך יגבר הסיכוי שנצליח לעזור להם בתיקון המידות שלהם, 

שנצליח לחנך אותם.



לסיכום
לתקן  עלינו  המחונכים,  מידות  את  לתקן  כדי 
על  לעבוד  להתחיל  כדי  אנו.  מידותינו  את 
בקרה  לנו  להיות  חייבת  שלנו,  המידות  תיקון 
את  (וגם  החסרונות  את  באמת  להכיר  עצמית, 
להתחיל  אפשר  משם  רק  שלנו.  היתרונות) 
אמיתית  עצמית  בקרה  שתהיה  בשביל  לתקן. 

חייבים להתעלות מעל האהבה העצמית.
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פרק ג' 

בקרה על המעשים
בשעת  וצווח  צועק  יהא  לא   - חכמים  "תלמיד 
דיבורו  אלא  ביותר,  קולו  יגביה  ולא   .  . דיבורו 
רעה  דעה  הכעס,  וכן   .  . הבריות  כל  עם  בנחת 
היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד 
הקצה האחר . . ואם רצה להטיל אימה על בניו 
עצמו  יראה   - למוטב  שיחזרו  כדי   .  . ביתו  ובני 
דעתו  ותהיה  לייסרם,  כדי  כועס  שהוא  בפניהם 

מיושבת בינו לבין עצמו"...

(הרמב"ם, הלכות דעות)

"וַדֵּבר ָדָבר"
לאחר שאדם התחיל בעבודה, להכיר את עצמו ולתקן את עצמו, 
כהורה  שלו  ההתנהגות  אופן  של  בפועל  לתיקון  לגשת  יכול  הוא 

וכמחנך:

כאשר מחנך (וכמובן גם הורה) מביע את עצמו, הוא צריך לעשות 
של  דיבורו  סגנון  אינסטינקטיבי.  באופן  ולא  מבוקרת  בצורה  זאת 
נקייה  תהיה  לשונו  הנימוס.  ובתכלית  במתינות  להיות  חייב  ההורה 
המתאימים  הביטויים  אחר  מחפש  גם  הוא  במקביל  כאשר  ויפה, 

שיחדרו ללב הילד.
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זה  בו,  יגערו  או  הילד  על  יצעקו  שאם  להורים,  נדמה  לפעמים 
לבטח יפעל בו שינוי. אך האמת היא שאם רוצים להחדיר בילד מידות 
טובות, ואם רוצים שההתנהגות המשופרת לא תהיה רק לשעה קלה 
בית  מכותלי  או  מהבית  יצא  שהילד  לאחר  גם  רב  זמן  תחזיק  אלא 
רק  אלא  צעקות,  בעזרת  במהירות  זאת  לעשות  כדאי  לא   – הספר 
משתי  בעייתי  'צעקני'  חינוך  מנומס.  ובאופן  מתונה  רבה,  בעבודה 
סיבות: 1. הוא פועל שינוי בילד לזמן קצר בלבד, 2. בהמשך הוא אף 

יכול להביא יותר נזקים מתועלת.

לא מספיק לשמור על לשון נקייה ויפה. גם אם נשתמש בביטויים 
וייתכן  נזק,  לילד  נגרום   – יפה  לא  בצורה  אותם  נאמר  אך  יפים, 
שלאחר שישמע את אופן הדיבור זה רק ירחיק אותו מהתוכן והמסר 
הילד  את  לחנך  רוצים  לדוגמה:  להעביר.  מבקשים  אלו  שביטויים 
עליו  צועקים  ושלום  חס  אם  אך  ישראל".  של "אהבת  הנפלא  לערך 
מה  כל  של  לשנאה  אותו  להביא  עלולים  ישראל",  באהבת  "תתנהג 

שהאמרה הזו מייצגת...

ילד ששומע את ההורה שלו מדבר באופן לא מנומס (לאו דווקא 
הרבה  אותו  יעריך  שהוא  לכך  מיידית  גורם  זה  בכלל),  אלא  אליו, 

פחות - מצב שיהיה מאוד קשה לתקן בהמשך. 

אדם שנשמעים ממנו דברי זלזול על אנשים אחרים, הוא מתגנה 
ומתבזה בזה מאוד לפני כל אדם, ואין שומעים לדבריו. הילד מבין 

שאם לאבא מותר לזלזל בשכנים, אז לו מותר לזלזל באביו... 

יגיעת הנפש ויגיעת הגוף
כשם שתפילה מצריכה יגיעת הנפש (שהרי אנו נדרשים להתרכז 
בתפילה במשך שעה ארוכה ולא לתת למחשבות לברוח), וכן יגיעת 
הגוף (שהרי גם כשחם או קר, גם כשרעבים או צמאים, אין "הנחה" 
בתפילה) – כך גם בחינוך, צריך להתאמץ ולהתייגע כדי להתגבר על 

הקשיים.
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לפעמים חוזרים הביתה ורוצים קצת מנוחת הנפש, לשבת עם כוס 
הלב  לתשומת  זקוקים  הילדים  זמן  באותו  אך  עיתון,  ולקרוא  קפה 
שלנו ואנו נדרשים ליגיעת הנפש ממש, לוותר על הרצון האישי שלנו 

ולהיות איתם ובשבילם.

כשאנחנו  דווקא  לפעמים  מאיתנו.  נדרשת  הגוף  יגיעת  גם  וכן, 
שוב  והנה,  הילדים.  לאחד  לדאוג  צריך  רגע  באותו  וצמאים,  רעבים 

אנו נדרשים ליגיעה, יגיעת הגוף, כדי לתת להם מה שהם צריכים.

לסיכום
הזמן  כל  לזכור  מחנך.  של  במודעות  לחיות  יש 
ובכל  הילדים,  על  משפיעה  שלנו  שההתנהגות 
מעשה שעושים יש או תועלת או נזק. הילדים 
מתבוננים בנו כל הזמן, בוחנים את ההתנהגות 
והדיבור, ויש לדבר בנימוס ובהערכה לכל אדם. 
ויגיעת  הגוף  יגיעת  מצריך  תפילה,  כמו  חינוך, 

הנפש.


