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 לימוד על חינוך:

 מתוך ההקדמה לחובת התלמידים:

ֵלי ִמשְׁ ְך ָאַמר בְׁ לֶּ ֹלמֹה ַהמֶּ נָה".  :("כב, ו )שְׁ ּכֹו ַגם ִּכי יַזְִׁקין ֹלא יָסּור ִממֶּ זֶּה הּוא ִעַקר ֲחנְֹך ַלנַַער ַעל ִפי ַדרְׁ
ה ּכְׁמִ  ַמע לֹו וַיֲַעשֶּ ַהנַַער נַַער, וְׁיַד ָאִביו עֹוָדּה ַתִקיָפה ָעָליו יִשְׁ ָשָעה שֶּ ַבד בְׁ ֹּלא ִבלְׁ ֹוָתיו, ַרק ַגם ַהִחנּוְך שֶּ ְצְׁ

יִגְַׁדל וְׁה נֹו אֹוּכְׁשֶּ ת בְׁ ְַצּוֶּה אֶּ מְׁ ַבד הּוא, שֶּ נָה. ִּכי ַהִחנּוְך ֹלא ְִצּוּוי לְׁ שּותֹו, ַאף ִּכי יַזְִׁקין ֹלא יָסּור ִממֶּ  ּוא ִברְׁ
ִגילֹו ַלֲעשֹות ַמֲעִשים טֹוִבים, יֹוֵתר ָגדֹול  ַמרְׁ ַבד הּוא, שֶּ ֵגל ִבלְׁ רְׁ ִמידֹו ֲעֵשה ָּכְך וְָׁכְך, ַגם ֹלא הֶּ ֵתר פֹוֵעל וְׁיֹוַתלְׁ

ַהמְׁ  ִמישֹו ֵהם, שֶּ ֵגל ַרק ּכְֵׁלי ַתשְׁ רְׁ ה ַהִצּוּוי וְַׁההֶּ נֵי ֵאלֶּ ֵגל הּוא ַהִחנּוְך, ּושְׁ רְׁ ָרח ִמן ַהִצּוּוי ּוִמן ַההֶּ כְׁ ַחנְֵך מכ
ְך ד רֶּ דֶּ ַחנְׁכֹו בְׁ ִגילֹו, ּכְֵׁדי לְׁ ַהרְׁ ְַצּוֹותֹו ּולְׁ ם, לְׁ ַתֵמש ָבהֶּ ִהשְׁ  ....'לְׁ

מְׁ  נֶּאֶּ ד ּוכְׁשֶּ ל ַהיֶּלֶּ ָשָרתֹו שֶּ עֹו וְַׁהכְׁ ת ִטבְׁ ַפֵתַח אֶּ ַגֵדל ּולְׁ ָרה ֵתָבה זֹו ַעל ִחנּוְך ַהָבנִים, ָאז ַהַּכּוָנָה ִהיא לְׁ
ֵאִלי עֹו רְׁ ָהִאיש ַהיִשְׁ ַגלֹוָתּה. וְֵׁכיוָן שֶּ ַבד ּולְׁ ֵלם לְׁ עְׁ הֶּ כַֹח אֹו בְׁ ַטנָה אֹו בְׁ ִמָדה קְׁ ְצְָׁאה בֹו בְׁ נִמְׁ יַלְׁ שֶּ דּותֹו רּוַח ד' ד בְׁ

מּונָה ּוגְׁנּוָזה בֹו.  ַמת ַשַדי טְׁ ִריָחּהנִשְׁ ַהפְׁ ַגלֹוָתּה ּולְׁ הֹוְִציָאּה לְׁ ַחנְֵך אֹותֹו לְׁ ַגֵדל ּולְׁ ִריִכים לְׁ וְָׁהיָה ִליהּוִדי נֱֶּאָמן  ְצְׁ
ּכֹו ַגם ִּכי יַזְִׁקין ֹלא יָסּור, וְַׁהמְׁ  ָפץ, ּוִמַדרְׁ ַהֵבן אֹו עֵֹבד ה', בְׁתֹוָרתֹו ֵמַעְצְׁמֹו יֶּחְׁ ִגיל ֵאינֹו ָבטּוַח שֶּ ְַצּוֶּה ַאף ַהַמרְׁ

שּות ַעְצְׁמֹו. וְַׁעל זֶּה ְצִ  יֶּה ִברְׁ יִגְַׁדל וְׁיִהְׁ וָתֹו, ַגם ּכְׁשֶּ ה ּכְִׁמְצְׁ ַרֵגל יֲַעשֶּ ּוֶּה וְַׁהִמתְׁ ְצכ ִמיד ַהמְׁ ְך ַהַתלְׁ לֶּ ֹלמֹה ַהמֶּ ּוָה שְׁ
בֹו ל ִקרְׁ ַחנְׁכֹו, אֶּ ֵלם  "ֲחנְֹך ַלנַַער" וְׁכּו' תְׁ עְׁ הֶּ ר בֹו בְׁ ָרֵאל ֲאשֶּ ַשת ַהיִשְׁ דכ ת קְׁ דֹר, וְׁאֶּ ה, וְַׁרק ָאז ַגם ִּכי  –ַתחְׁ ַגלֶּ תְׁ

נָה  .יַזְִׁקין ֹלא יָסּור ִממֶּ
ל ַגם ִּכי יַזְִׁקין  ִליתֹו ַלֲהִביאֹו אֶּ ַתכְׁ ַבד הֹוִדיָענּו, שֶּ ִלית ַהִחנּוְך ִבלְׁ ת ַתכְׁ ְך ֹלא אֶּ לֶּ ֹלמֹה ַהמֶּ א יָסּור ֹלֲאָבל שְׁ

ִמִלים  ְָצִעי ֵאיְך ָלבֹא ֵאָליו ֵבֵאר ָלנּו בְׁ מְׁ ן וְָׁהאֶּ ת ָהאֹפֶּ נָה, ַרק ַגם אֶּ ּכֹו",ִממֶּ זֶּה הּוא  "ֲחנְֹך ַלנַַער ַעל ִפי ַדרְׁ שֶּ
ִמיד, ָלדַ  ל ַהֵבן וְַׁהַתלְׁ ַבד, ֵאינֹו ְָצִריְך ִלֵתן ֵלב אֶּ ִגיל ִבלְׁ ְַצּוֶּה וְַׁהַמרְׁ ָלם וְׁכּו', ָהִעָקר. ִּכי ַהמְׁ ָעם וְִׁשכְׁ ת ִטבְׁ ַעת אֶּ

ִמיד וְַׁתלְׁ  ָכל ַתלְׁ ַטֵפל בְׁ ַעְצְׁמֹו לְׁ ִגיש חֹוב בְׁ ְַצּוֹות ֲעֵשה ָּכְך אֹו ָּכְך וְַׁדי לֹו, ַגם ֵאינֹו ַמרְׁ נֵי ַעְצְׁמֹו, ָעָליו ַרק לְׁ ִמיד ִבפְׁ
ָחד ְִצּוּו נֵי ִגיל אֶּ ִמיִדים בְׁ ֵבה ַתלְׁ ַהרְׁ ְַצּוֹות לְׁ ִמיד אֹו ַבֵבן, ַרק בֹו, יּוַכל הּוא לְׁ ַתלְׁ ָחד, ֲעשּו ָּכְך אֹו ָּכְך, ִּכי ֹלא בְׁ י אֶּ

ַמת ת נִשְׁ ַגלֹות אֶּ רֹוְצֶּה לְׁ ַחנְֵך שֶּ ַבד ַהָדָבר ָתלּוי, הּוא יְְַׁצּוֶּה וְׁזֶּהּו הּוא ַהּכֹל. ֲאָבל ַהמְׁ ְַצּוֶּה ִבלְׁ ִמיד  ַבמְׁ ַהַתלְׁ
מּונָה וְַׁהגְׁנּוָזה בֹו,  ָלּהַהטְׁ ַגדְׁ ָמרֹום וְָׁקדֹוש, לְׁ ָלה לְׁ ל ַמעְׁ ֵאש שֶּ ַער בְׁ ִתבְׁ ִעיָרּה שֶּ ַהבְׁ לֹו  ּולְׁ ַאף ּכֵֹחי גּופֹו  –וְׁככ

תֹוֵקק,  תֹוַרת ד' יִשְׁ לּו ּולְׁ ַגדְׁ ָשה יִתְׁ דכ דֹר ִבקְׁ ַחנְֵך ַעל יָדֹו, וְַׁלחְׁ ִמיד ַהִמתְׁ ל ַהַתלְׁ ת ַעְצְׁמֹו אֶּ ִּכין אֶּ ַהרְׁ ָרח הּוא לְׁ כְׁ מכ
ל תֹוְך  נּותֹו ּונְִׁמיכּותֹו,אֶּ ִמיָחּה  ַקטְׁ ַהצְׁ הֹוְִציָאּה, ּולְׁ ָמתֹו ַהגְׁנּוָזה ַאף נֱֶּעָלָמה ּולְׁ ל נִיְצֹוץ נִשְׁ ר יִַגיַע אֶּ ַעד ֲאשֶּ
ָלּה ַגדְׁ  .ּולְׁ

ָכל ַהנְָׁעִרים ָשוֶּה הּוא ַהִחנּוְך,  ֵּכן, ֹלא בְׁ ָכל נַַער וְׁנַַערוְֵׁכיוָן שֶּ עֹו ָתלּוי הּוא בְׁ תֹו, ִמדֹוָתיו וְׁכּו', ּכְִׁפי ִטבְׁ , ַדעְׁ
חַ  ַבד יִַּכיר, ִּכי ִאם ַבִמתְׁ תֹו לְׁ ת ַעְצְׁמֹו וְַׁדעְׁ ַחנְֵך ִאם ַרק אֶּ ַהִּכיר וְֹׁלא ַדי לֹו ַלמְׁ ַחנְֵך לְׁ נְֵך ַהָדָבר וְׁאֹוָתם ַעל ַהמְׁ

ַעל, יְְַׁצּוֶּה וְׁ  ַבד יְַׁשֵמש וְׁיִפְׁ תֹו וְׁכֵֹחי ַעְצְׁמֹו ִבלְׁ ַדעְׁ ִמיד יֹאַחז, יְַׁשֵמש ָתלּוי, ֹלא בְׁ ַדַעת וְׁכֵֹחי ַהַתלְׁ ה, ַרק ַגם בְׁ יֹורֶּ
ַעל,  ַבע, ָרְצֹון, ִמדֹותוְׁיִפְׁ טֶּ נּו בְׁ ִמיד ַאֵחר ַהשֹונֶּה ִממֶּ ַתלְׁ יְְַׁצּוֶּה וִיַחנְֵך ָלזֶּה יְְַׁצּוֶּה וִיַחנְֵך לְׁ וְׁכּו'. וְׁזֶּה  וְֹׁלא ַמה שֶּ

ְך "ֲחנְֹך  לֶּ ֹלמֹה ַהמֶּ ָחדָרַמז ָלנּו שְׁ ָחד וְׁאֶּ ל ָּכל אֶּ ּכֹו שֶּ ּכֹו", ַעל ִפי ַדרְׁ  .ַלנַַער ַעל ִפי ַדרְׁ

אין חינוך בלא אמונה. אמונה בחניך, בפוטנציאל הטמון בו, בחיוב הגנוז בו. אמונה של המחנך 
בעצמו, ביכולת לתרום לחניך, לתמוך בו, לסייע לו ולחזק אותו. עובד אדמה ממתין בסבלנות 

ורא עולם להופעת הניצנים, הפרחים. כמוהו המחנך. הוא טורח ומשקיע. לא מתוך אמונה בב
תמיד נושאים מאמציו פירות בשלים בעיתם. האכזבה עלולה לכרסם ולהוביל לייאוש. אבל 

 המאמין בחיי העולמים ומחנך מתוך אמונה מתמלא מתינות, סובלנות ותקווה.

נתקרב למעלת הנביאים בהתנהגותם ועבודתם כלפי וְצריך אתה אחי לדעת שזכויות המאמין ואפילו "
ה' יתברך, אינם מגיעים לזכויות המדריך בני אדם, שזכויותיו נכפלות במעבר הימים ובמחזורי 

 (.חובת הלבבות-.." )רבינו בחיי.השנים

ימים יאתה משקיע בהם אהבה והם מחזירים לך כפליים. צמחים לא מא -קל מאד לגדל צמחים
ים לא, להפך! אתה משקיע בהם אהבה והם מחזירים לך שבעתיים. כלבים לא עליך, גם כלב

נפש מיוחדים. רק מבקשים ממך מעט  מותחים עליך ביקורת, הם לא דורשים ממך גיוס כוחות
  .ליטופים ומחזירים לך תמורת זה ליטופים אדירים לאגו שלך

  .אנשים זה סיפור אחר לחלוטין
ומנותיים, שאף אומנות אינה דורשת. לא ציור, לא משחק, לא לגדל אנשים זה דורש גישורים א

  .ריקוד, לא ניגון, לא פיסול ולא שירה
  !לגדל אנשים זו אמנות הדורשת את כל כולך

 ...עד טיפת הפוטנציה האחרונה שלך

 
כל אחד הוא גאון. אבל אם את שופטת דג לפי היכולת שלו לטפס על עץ, הוא "

 אלברט איינשטיין –כשהוא חושב שהוא טיפש." יבלה את כל החיים שלו 
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