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פתח דבר
בעזרת השי"ת הקובץ הראשון בסדרת "ספריית המלמדים" התקבל באהבה ואהדה 

רבה. מחנכים רבים הודו ושבחו את התעמולה להוציא לאור עלי ספר הדרכתם של 

המחנכים החסידיים שנמסרו במסגרת כולל ערב למלמדים שע"י איגוד המלמדים.

אמרו חכמינו ז"ל "גדולה שימושה יותר מלימודה" – ופירש אדמו"ר הריי"צ נ"ע אשר 

החיים היהודיים, ומכש"כ החיים החסידיים, אינה ניתנת לסברא וחידוש )"לימודה"(, 

כי אם נמסרת היא מדור לדור )"שימושה"(, ע"י המשפיעים החסידיים שקיבלו אף 

הם מזקני החסידים. ואכן, זכתה 'כולל ערב למלמדים' לארח כמה וכמה גדולי הרבנים 

והמחנכים, מקבלי מסורת החינוך החסידי, על מנת להעביר את דרכה הסלולה של 

חינוך ליובאוויטש הנאמנה להוראתם של רבותינו נשיאינו.

והוא  שמחים אנו א"כ להגיש לפניכם הקובץ השני בסדרה "הצלחה בחינוך מהו?" 

כמה יסודות בחינוך מתוך שיעור שנאמר בפני המלמדים ע"י הרב יוסף אברהם הלוי 

העלער שליט"א, ראש 'כולל מנחם' שע"י המזכירות.

מתוך  בקודש,  בעבודתכם  רבה  הצלחה  בברכת  המלמדים  את  מברכים  אנו  ובזה 

הרחבה בבני חיי ומזוני, וגאולה השלימה תיכף ומיד ממש.

איגוד המלמדים

ר"ח שבט תשע"ט

347.709.5612 | office@Igud Hamelamdim.org
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 הצלחה בחינוך מהו?
הרב יוסף אברהם הלוי העלער

עיקר החינוך – חשק בלימוד התורה
שהיו  בשעה  אשר  מאמעס"  ה"אידישע  מנהג  אודות  על  פעמים1  כמה  דיבר  הרבי 

התורה,  חביבות  עם  הקשורים  ניגונים  שרות  היו  הקטנים  ילדיהן   את  מרדימות 

כמו "תורה איז די בעסטע סחורה". וע"י ניגונים אלו, הכניסו האמהות בלב ילדיהם 

הקטנים ביותר  – אפילו לפני שנהיו ברי-דעת – את הידיעה וההכרה  שהתורה היא 

"די בעסטע סחורה". כלומר,  התורה היא הדבר הכי "יקר", "חביב", "חשוב", ו"קדוש" 

שיש לנו.

באמת, היא לראות מה הוא  והנה, אבן-הבוחן לדעת איפה תלמיד אוחז ומה מצבו 

מהותו  את  ולהכיר  לדעת  אפשר  מזה  ודווקא  הסדרים.  בין  הפנויים,  בזמניו  עושה 

טוב  הכי  הבחור  הוא  בישיבה  שבהיותו  בחור  להיות  שיכול  משום  והיינו  האמיתית. 

ותמיד הוא מקבל 100% במבחנים, וכן שומר את זמני הסדרים וכן את שאר תקנות 

לימודו  את  מסיים  כאשר  ועכ"ז,  בכולל.  הוא  כאשר  הנהגתו  גם  וזו  בדיוק,  הישיבה 

בכולל, שוב אינו פותח ספר, מראשית השנה ועד אחרית שנה )חוץ מחת"ת רמב"ם, 

י"ט  הוריות שבוע לפני  ובמקרה הטוב פותח מס'  גם מס' סוטה.  ובין פסח לעצרת 

כסלו בכדי לסיימה בי"ט כסלו וכך הוא משתתף ב'חלוקת הש"ס'..(. 

והטעם לכך הוא, משום שגם בהיותו בישיבה ובכולל לא הי' לו אף פעם הרגש וחשק 

לכן  והגון,  ישר  ואיש  ומסודר,  אחראי  אדם  שהוא  כיון  ורק  התורה,  בלימוד  אמיתי 

לא  מעולם  מצידו  הוא  אבל  ההנהלה,  להוראות  וציית  הסדרים  את  שמר  למעשה 

1. ראה: שיחות קודש תשכ"ט ח"ב עמ' 161. תשל"ו ח"ב עמ' 581. תשל"ט ח"א עמ' 616. תורת מנחם – 

התוועדיות תשמ"ג ח"ג עמ' 1217. תשמ"ה ח"ה עמ' 2472.
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הרגיש את יוקר לימוד התורה וממילא לא הי' לו רגש של חביבות ללימוד התורה. 

ולכן, כאשר יוצא מחוץ למסגרת הישיבה והכולל, אינו לומד כלל, למרבה הצער.

מלמד "מוצלח"
והחביבות  היוקר  ענין  ולעניננו,  מלמדים.  מיני  כמה  יש  המלמד.  אל  התלמיד  ומן 

של לימוד התורה, יכול להיות מלמד הנחשב מלמד "מוצלח", כי ביכלתו ללמד דף 

לו  ויש  הנלמד.  החומר  את  היטב  יודעים  שהילדים  ובאופן  שבוע,  בכל  שלם  גמרא 

חוש לעודד את תלמידיו ללמוד ולהספיק הרבה, ע"י מתן קנסות למתרשלים ופרסים 

לשקדנים וכיו"ב. ויש מלמד אשר לאו דוקא שהוא מוצלח בענין הלימוד כמו חברו, 

כולם  דוקא  שלאו  באופן  זה  וגם  לשבוע,  דף  חצי  רק  ללמד  שמספיק  להיות  ויכול 

יודעים אותו על בוריו. אבל לאידך יש לו מעלה אחרת, גדולה עד מאד  – הוא מכניס 

בלב תלמידיו "חשק" ו"געשמאק" בלימוד תורתנו הק'.

אך  יותר.  ללמוד  מספיקים  אצלו  והרי  טוב  יותר  הראשון  שהמלמד  נראה  לכאורה 

האמת היא שההיפך הוא הנכון, כי אדרבה, מלמד זה, השני,  שמכניס בלב תלמידיו 

יוקר וחביבות ללימוד התורה – לא לימד אותם דפים אלו שלומדים אצלו בלבד, אלא 

ואהבה  החשק  ה"געשמאק",  מחמת  כי  כולה,  התורה  כל  את  אותם  לימד  למעשה 

ללימוד התורה שהחדיר בהם, ימשיכו לעסוק בתורה כל ימי חייהם.

אבות"  "פרקי  תלמידיו,  אתנו,  ללמוד  קבוע  מנהג  לו  שהי'  מלמד  לי  הי'  בצעירותי 

בשבתות הקיץ. היינו באים לביתו בשבת אחה"צ והי' לומד אתנו. המלמד לא הי' נותן 

לנו מאכלים וממתקים, וגם כל הלימוד לא הי' חובה אלא רשות, ואעפ"כ כולנו היינו 

באים ללימוד זה מרצוננו הטוב. המלמד הי' לומד אתנו משנה אחת בפנים, ואח"כ 

הנוגעים  דברים  וכן  שמים,  וליראת  לתורה  הלב  את  המושכים  דברים  אתנו  מדבר 

לחיי יום יום. ובעיקר הי' מספר לנו המון סיפורי צדיקים )לא רק סיפורים שמלהיבים 

ומרתקים ילדים בשביל שהילדים יקשיבו, אלא סיפורים בעלי תוכן ומסר של תורה 

היו  הסיפורים  רוב  וחביבות.  אהבה  חיות,   מתוך  היו  הסיפורים  ובעיקר,  וחסידות(, 

מתלמידי הבעש"ט והמגיד. 
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ומי  הבעש"ט  תלמידי  הם  מי  ידענו  כולנו  וסיפוריו,  ושיעוריו  מלמד  אותו  בזכות 

מתלמידי המגיד, כי הוא דיבר ע"ז כסדר. גם הי' מעודד אותנו לעיין בספרי חסידות, 

ולחזור בפניו 'תורות' שמצאנו שם בעצמנו – בלי סיוע מאחרים ועי"ז היתה לנו כבר  

בצעירותינו ידיעה בספרי חסידות היסודיים. גם ידענו את מקום מגוריהם, חבריהם 

ותלמידיהם של גדולי החסידות – הכל הודות לאותו מלמד שהכניס בנו את החשק 

ואת החיות, את היוקר ואת החביבות לכל זה.

להטוטן  שום  הגיע  לא   – ל"טיול"  אותנו  לוקח  מלמד  אותו  הי'  בעומר  בל"ג 

)"דש'אגלער"( או ליצן שישעשע את הילדים, אלא היינו יוצאים לשדה, יושבים על 

העשב, אוכלים ארוחת צהריים והמלמד הזה הי' פותח ספר ה"תניא" וקורא לפנינו  

קטעים כשהוא מתרגם את הדברים לאידיש. הוא הסביר לנו על "נפש האלקית" ועל 

אותו  )ואגב  מפיו  שיצאה  מילה  כל  בשקיקה  ובלענו  ישבנו  ואנחנו  הבהמית"  "נפש 

מלמד לא הי' אפילו חסיד ליובאוויטש, רק חסיד וויזניץ(.

וכן  התורה  ללימוד  וחביבות  יוקר  בתלמידיו  להחדיר  יכול  המלמד  מאליו,  כמובן 

אהבה  ילד  על  להשפיע  אפשר  אי  זה.  עם  חי  עצמו  כשהוא  רק  חסידיים,  יסודות 

לתורה, למצוות, להידור מצוה, למנהגי חסידים, וליהדות בכלל, אלא אם כן המלמד, 

המשפיע עצמו יש לו את זה. ואין אדם יכול למכור לאחרים דבר שאין לו בעצמו. 

אחרי  לעזוב  האחרון  והי'  בבוקר  הכנסת  בבית  הראשון  הי'  מלמד  אותו  אגב,  דרך 

התפילה. הי' מגיע לבית הכנסת כשעה ושתיים לפני התפילה, והיו לו כמה לימודים 

אחרי התפילה, וראינו עליו במוחש שהתורה היא חייו.

דוגמא חי' – יסוד בחינוך
צריך להיות דוגמא חי' בהתנהגותו. כפי שכותב הרמב"ם )רפ"ה מהל' דעות(  מחנך 

במאכלו  במעשיו,  ניכר  שיהיה  צריך  כך  ובדעותיו..  בחכמתו  ניכר  שהחכם  "כשם 

ובמשקהו.. ובדבורו ובהלוכו". במילים פשוטות: הוא הולך תמיד עם שני מקיפים על 

ראשו, כי כך הקפידו תמיד אצל חסידים – ובפרט ברחוב שצריכים שמירה. וכן אינו 

ברחוב  קפה  שותה  אותו  רואים  שאין  לומר  צריך  ואין  עליון,  בגד  בלי  ברחוב  הולך 
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בכלל  ושתי'   –( לכלב"  דומה  בשוק  ש"האוכל  ההלכה  את  יודע  הילד  קינגסטון. 

אכילה(, ומובן איזה רושם זה עושה עליו, כשהוא רואה את רבו מקיים דברי חז"ל אלו.

הסביבה מועלת
ולדעת  והמחנכים  המלמדים  את  ולכבד  לייקר  ההורים  את  לחנך  מאוד  נוגע  גם 

ולהכיר שהמחנכים עושים את הדבר הכי יקר בעולם – חינוך את ילדיהם. ויש מוסדות 

חינוך שעושים "אסיפות הורים" מיוחדות כדי לעורר על דבר זה. בעיר שבה גדלתי, 

התייחסו למלמד בכבוד רב והוא הי' הכי נחשב, לאחר הרב. הי' יושב במזרח ומקבל 

את ה'הקפה' שלאחרי הרב. והיתה לנו דרך ארץ גדולה כלפיו – הן מצד ההורים, והן 

מצד הילדים. וכן  מזמן לזמן אחד מההורים הי' קונה "חתן תורה" או "חתן בראשית" 

ומכבד את המלמד.

והרבה מזה תלוי בסביבה בה הילד נמצא. כאשר הילד רואה את אביו או דודו יושבים 

יהודים בביהכ"נ ביום  יושבים כו"כ  ובימי הקיץ  ולומדים בזמנם הפנוי  בבית הכנסת 

כו"כ  יושבים  בשבת  וכן  השבת.  כניסת  לפני  ושתיים  שעה  ולומדים  אחה"צ,  שישי 

שמראה  מובן  אחה"צ,  והן  התפילה  לפני  בבוקר  הן  שעות,  כמה  ולומדים  יהודים 

זה, איך שהאנשים סביבו יושבים ולומדים מפני שהתורה היא דבר חשוב ודבר יקר 

בעיניהם, הרי זה יעורר גם אצל הילד חשק ללמוד.

להפשיט הדברים מגשמיותן
בנוהג שבעולם לשבח "איש מוצלח". והאיש ה"מוצלח" שצריך לשבח במוסד יהודי 

ובבית יהודי, הוא, לא זה שמתפשט ומתגדל בעולם הזה, אלא מי שיושב בפינת בית 

– אינו מסתפק בלימודו  – כפי שאומר הרבי  הכנסת ולומד יומם ולילה. ובנוסף לזה 

הוא, אלא משתדל לעזור לעוד יהודים ללמוד – זהו "איש המוצלח".

וגם כאשר מגיע לעיר שאין בה מקום מסודר ללמוד ולהתפלל, ואין ברירה אחרת אלא 

להתעסק בבניית בנין, בו יוכלו ללמוד ולהתפלל, הרי אין זה ענין של "מלכתחילה" 



7איגוד המלמדים

בבית  בזמן ההוא  וללמוד  יכול לשבת  הי'  הי' אם  ועדיף  "בדיעבד שבדיעבד",  אלא 

הכנסת שבעיר. ופשוט שאם וכאשר מתעסק בבניית הבנין, הנה המטרה והתכלית 

צריכה להיות העיקר, היינו לא הבנין עצמו, אלא התוכן של הבנין ויש לזכור שהבנין 

אינו אלא אמצעי שיוכלו ללמוד ולהתפלל. וכאשר מחנכים ילדים, צריכם להדגיש 

דבר זה שהעיקר הוא התוכן האלקי שבדבר.

"בר-בי- או  "קונצרט"  כמו   – יהודים  לקרב  בכדי  שעושים  פעולות  מיני  בכל  ועד"ז 

קיו" צריך להיזהר שהילד לא יטעה ויתחיל להחשיב את דברים החיצוניים שבדבר. 

אלא  ואינם  ערך  חסרי  הם  עצמם  וה"בר-בי-קיו"  לו שה"קונצרט"  להסביר  צריכים 

אמצעי כדי לקרב יהודים שלע"ע אין דרך אחרת לקרבם.

מטרת המבחנים
כפי שאמרנו, המטרה של ישיבה ומוסד חינוך היא בעיקר להכניס בלב התלמידים 

ללימוד התורה. ובענין זה יש להיזהר לא לקלקל ילד בידים ע"י יותר  וחשק  אהבה 

מדי גבורות אלא ה"שמאל דוחה" צריך להיות רק כפי המוכרח ממש. לדוגמא: נהוג 

בכמה ישיבות שבוחנים את התלמידים בכל שבוע, ולמרות שראשי הישיבה יודעים 

שיש תלמידים שאינם שייכים לזה ולא יצליחו במבחנים, אעפ"כ יושבים ובוחנים גם 

וזהו דבר שאסור  וכך מביישים ומצערים אותם מידי שבוע בשבוע.  תלמידים אלה 

יודע אם הם  ואיני   ,71 בגיל  לי על כמה בחורים שעזבו את הישיבה  וידוע  לעשות, 

עדיין שומרים שבת – והכל "הודות" למבחנים אלו.

ואמנם ידועה הוראת הרבי לעשות מבחנים, אבל מובן  שכאשר מדובר בתלמידים 

אותם  יחלישו  רק  אדרבה  אלא  יותר,  ללמוד  אותם  ויעודדו  יעוררו  לא  שהמבחנים 

לגרש  בשביל  מבחנים  שיתנו  דרש  לא  הרבי   – הרבי  דיבר  זה  על  לא  מהלימודם, 

בחורים מהישיבות ח"ו.

ויש  המבחנים.  את  לעשות  צריכים  איך  אמר  לא  פעם  אף  הרבי  העיקר,  והוא  ועוד 

הרבה דרכים לבחון באופן שלא יביא את הבחורים לידי לחץ וללא הלבנת פנים. 
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כשהייתי בישיבה, הי' הראש ישיבה בוחן באופן כזה שאף פעם לא הצביע על בחור 

מסויים לענות שאלה, אלא הי' שואל שאלה, ומי שידע את התשובה הי' מרים את 

ידו ועונה. ואם לא ענה טוב, הי' שואל בחור אחר: האם אתה יכול להגיד אחרת? או: 

וזה  לכאן  אומר  זה  הבחורים,  בין  דיון  התחיל  ואז  להיפך?  להגיד  מישהו  יכול  האם 

לכאן, ומתוך כך ראה הראש ישיבה היטב איפה כל אחד אוחז בלימודו וכולנו יצאנו 

מהמבחן שמחים ולא הרגשנו שום לחץ, אדרבה, חיכינו להזדמנות הבאה.

כשבוחנים את התלמידים, צריך לשאול כל תלמיד לפי הרמה שלו. אם מדובר בבחור 

התשובות  את  יודע  הוא  ואם  פשוטות,  שאלות  אותו  לשאול  צריך  חלש  ראש  עם 

שידע  הטוב  הראש  עם  הבחור  כמו  בדיוק  ערכו,  לפי   100% זה  הרי  אלו  לשאלות 

היטב את כל החומר הנלמד – כל זמן שחוסר ידיעתו אינו נובע מעצלות ופריקת עול. 

פחות  יודע  הוא  בכמות  אם  אף  יותר,  שוה  ועמל  יגיעה  ע"י  שבאה  תורתו  ואדרבה, 

– או שנותנים לו שאלות אחרות או שנותנים לו ציון לפי ערך  ובכל אופן  מאחרים. 

ההשקעה שלו. אבל אין מקום להנהגה שמידי שבוע בשבוע יצא התלמיד עם הראש 

הטוב עם 100%, והתלמיד עם הראש החלש עם 60% – הנהגה כזו רק תהרוס אותו 

ח"ו. ובכלל, לא ראוי לשים את הדגש על הידיעה – שידע ויכיר הרבה חומר, ובפרט 

אם אינו בעל כשרון.

"מצווה ועושה" ו"אינו מצווה ועושה"
יש יסוד גדול בחינוך: יש דברים שהם בגדר "מצווה ועושה", ויש דברים שהם בגדר 

"אינו מצווה ועושה". – יש בזה מה שאין בזה ויש בזה מה שאין בזה ובכל אחד מהן 

צריכים לחנך את הילד בסגנון אחר. לדוגמא: תפילת שחרית בכל בוקר היא בגדר 

"מצווה ועושה", אבל להגיד את כל התהילים בשבת מברכים הוא בגדר "אינו מצווה 

וההתחייבות.  ובאותו התוקף  בנשימה אחת  את שניהם  ואי אפשר לתבוע  ועושה". 

לכן הזמן המתאים לדבר על תפילה בכל יום הוא בשיעור הלכה, ואילו הזמן המתאים 

לדבר על אמירת תהילים בשבת מברכים, ושאר מנהגי חסידים, הוא בהתוועדות.

ובחינוך יש להיזהר שלא לערב בין שני הדברים ולכן אין מקום לכפות ולהכריח ילד 

לומר את כל התהילים בשבת מברכים, וכיו"ב. כי ברגע שכופים אותו על זה, ראשית 
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הפכו את ה"אינו מצווה ועושה" ל"מצווה ועושה" ומ"לפנים משורת הדין" עשו "דין", 

וזה מאבד את המעלה המיוחדת שלו. ועוד זאת, שכאשר מכריחים אותו, הרי זה גורם 

שיתרחק מדברים האלו.

מובא בחסידות בשם ראשונים ש"קדש עצמך במותר לך" הוא מצות עשה מן התורה. 

בשר  איסור  או  מצה  אכילת  כמו  תורה,  דיני  לשאר  דומה  שאינו  מעצמו  מובן  אבל 

בחלב וכיו"ב. ולשון חז"ל גופא מוכיח עליו – "קדש עצמך במותר לך". ואי אפשר לומר 

בנשימה אחת שאסור לאכול בשר בחלב ואסור לאכול גלידה.

לכל כלל יש יוצא מן הכלל
לימוד החסידות צריך להיות לפי ערכם של התלמידים – בפרט בתלמידים בישיבה 

קטנה – ובאופן שמושך את הלב. וכן צריכים להוריד את הדברים שלומדים למעשה 

בפועל, ע"י משלים ודוגמאות מחיי יום יום של בחור שלא ישארו הדברים ברקיע.

בעיקר  לומד  והי'  החסידות,  בלימוד  געשמאק  לו  הי'  שבצעירותו  אברך  לי  סיפר 

המאמרים של אדמו"ר הריי"צ, וכן לקוטי תורה. אבל ביום שחייבוהו בישיבה ללמוד 

בלימוד החסידות...  לו  כל הגעשמאק שהי'  זה, איבד את  ונתנו מבחנים על  תרס"ו 

כל חבריו  אם  ואף  זה,  על  אותו  אין להכריח  תרס"ו  ללימוד  שלא שייך  בחור  ואכן, 

לומדים דבר זה, לפעמים מותר להיות יוצא מן הכלל.

סיפר לי אברך שבצעירותו למד במונטריאל, אבל לא למד כדבעי למהוי. אמו שהיתה 

אלמנה נכנסה ליחידות אל הרבי ואמרה שבנה צריך ללכת לעבוד, כי הוא אינו לומד. 

שאל אותה הרבי: ומה הוא עושה עכשיו? ענתה: הוא מסתובב. שאל הרבי: היכן הוא 

מסתובב? ענתה האם: בישיבה. אמר הרבי: טוב מאוד, שיסתובב בישיבה, זה מאוד 

טוב בשבילו.

ולמדנו מכאן עד כמה צריך להיזהר לפני החלטה לצאת מהישיבה, והוא הדין לגבי 

ההנהלה – עד כמה עליהם להזהר לפני שמוציאים תלמיד מהישיבה. 
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אני מכיר מישהו שכאשר הי' בחור בן 51 למד טוב מאוד, אבל הי' קשה לו לקום בזמן 

נזרק  וכל האזהרות והקנסות לא הועילו, עד שבסופו של דבר  והי' מאחר לתפילה 

מהישיבה )– ב"ה לא מהישיבות שלנו(. היום הוא עובד וב"ה עדיין שומר שבת... 

על ההנהלה לדעת שלמרות שכל מוסד יש כללים, צריך להיות לפעמים "יוצא מן 

הכלל". וכפי שאמר הרבי כמה פעמים שבמקרים מסויימים צריכה ההנהלה "להעלים 

עין" מזה שבחור מסויים אינו מתנהג כדבעי, כי עדיף שישאר בישיבה אפילו כשאינו 

לומד, משיסתובב ברחובות. 

פשיטא שאסור לזרוק אותו מהישיבה רק בגלל שאינו מוסיף ב"כבוד" הישיבה. או 

להיפך – להכריח בחור ללמוד יותר מדי באופן שיגרום לו לשנוא את הלימודים ח"ו, רק 

כדי שיתגדל שם המוסד. כללו של דבר – צריך לדאוג להתלמידים ולא לשם המוסד.

קדושת התורה
העיקר הוא קדושת התורה.

צריך לחנך את הילדים ל"קדושת התורה". עליהם לדעת ולהרגיש שהתורה היא דבר 

קדוש, לומדים דבר קדוש. ולדוגמא: כשהמלמד גירד בראשו, יראה הילד שנוטל ידיו 

אח"כ )ועם כלי, כי הרי אנחנו מהדרים, לכתחילה(. וכאשר ילד מגרד בראשו או נוגע 

לו שהתורה הוא דבר  ומסביר  ידיו  ליטול את  במקומות המכוסים, המלמד מעוררו 

וכך מכניסים את קדושת  ידים שאינם טהורות.  ואי אפשר ללמוד תורה עם  קדוש 

התורה בלב התלמידים.

* * *
 יעזור השי"ת לכל העוסקים בעבודת הק' של חינוך, שיצליחו לחנך אידישע קינדער 

כדבעי למהוי, ושיהי' בהצלחה רבה.



תשלומים למשתתפים
טעימה קלה

הלימוד במקום שלבו חפץ



"די חסידישע מלמדים זיינען די אמת'ע מאורי אור אין די אידישע הייזער.

די חסידישע מלמדים בעלי עבודה זיינען די אברהם אבינו'ס וואס בכל דור ודור,

זיי זיינען די מפרסמי אלקותו ית' אין די אידישע הייזער".

)קונ' ומעיין ע' 63(


