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פתח דבר

אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי 
חיה  מרת  הכלה  ב"ג  עם  שיחי'  מענדל  מנחם  הרב  הת'  החתן  צאצאינו 

מושקא תחי'.

התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו, ידידינו ומכרינו שבאו מקרוב 
ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחי' בברכת מזל טוב 

וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

מיוסד על הנהגתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שחילק 'תשורה' 
בחתונת הרבי שליט"א מה"מ, מוגשת בזה תשורה מיוחדת:

עקרונות החינוך בימות המשיח, מפרי עטו של אבי הכלה הרב זלמן נוטיק 
שיחי', ובו לקט מאמרים המבארים את שיטת החינוך המיוחדת המתאימה 

לתקופתנו זו - 'ימות המשיח'.

בפתח התשורה הוספנו מכתבים מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:

1. להולדת החתן, לנישואי הוריו, נישואי סבו ונישואי הורי הכלה.

2. מכתב שקיבל אבי החתן בקשר עם הפעילות בבית חב"ד בית שמש.

3. שני מכתבים שקיבל סב החתן.

תות"ל  ישיבת  ראש   - וייצהנדלר  שיחי'  שמעון  ר'  לרה"ח  נתונה  תודתנו 
ראשון לציון, על עזרתו בהכנת חוברת זו.

פתח דבר



2     רתח חתר

הא-ל הטוב הוא ית' יברך את כבודו ואת בני ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י 
שנזכה   - העיקרית  בברכה  ובמיוחד  בשר,  ועד  מנפש  מאליפות  מברכות 
ללכת משמחה זו, לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם", בהתגלותו 

המיידית של הרבי מה"מ תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 משפחות
ויינר-נוטיק

 ח"י שבט, 'חודש עשתי עשר'
ה'תשע"ז
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 מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להולדת החתן



4     תיאתוא האוברות

 מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לנישואי הורי החתן

ביזבוז האוצרות
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 מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לנישואי הורי הכלה



6     תיאתוא האוברות

 מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לנישואי סב החתן
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מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאבי החתן 
בקשר לדו"חות על הפעילות בבית חב"ד בבית שמש
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מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסב החתן 
להתפלל דווקא בנוסח האר"י

סב החתן למד בישיבה בטעלז, וחבריו טענו בפניו שאסור לו לשנות 
מנוסח אשכנז )מנהג אביו( לנוסח האר"י

הרבי עונה לו ששמח לשמוע אודות לימוד החסידות וכו', וכן על היותו 
מתפלל נוסח האר"י מכיון שזה כולל הרבה נוסחאות..
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מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסב החתן 
שלהתחיל את התפילה עם המניין נחשב כתפילה 

בציבור
בקשר עם טענתו שקשה לו להתפלל במניין, כיון שהציבור מאוד ממהר 
בתפילה, מסביר לו הרבי שיתחיל את התפילה עם המניין ואז יחשב לו 

כאילו התפלל איתם אפילו אם יסיים אחריהם
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שינוי התת מודע
מול שינוי המודע

החינוך המסורתי מימים ימימה, מאופיין ביכולתו ובמיומנותו של המחנך 
לשנותם  המחונך,  של  המודע  כוחות  שהם  והרגש,  השכל  אל  לחדור 
ולהתאימם אט אט ובהדרגה אל השקפת החיים של המחנך. אולם, חדירת 
המחנך לעומק גדול יותר של המחונך, על מנת ליצור שינוי בתת המודע 

שבו, לא הייתה קיימת בשדה החינוך.

גילוי תורת החסידות, המהווה טעימה מגילוי ימות המשיח, פרץ את הדרך 
ויצר שינוי בתחום החינוך. הוא הסיר את החסימות, סלל את האפשרות 
שינוי  בו  וייצור  מודע של המחונך  עולם התת  בתוך  גם  ייכנס  שהמחנך 
וזרימה חדשה, שאט אט תביא את תוצאותיה בשינוי פנימי וחינוך המודע.

זאת  לראות  ניתן  במודע,  ורק  אך  שינוי  מחולל  והישן  המסורתי  החינוך 
באופן מעשי בשולחן ערוך:

"תינוק  המוקדם  לכל  או  שבע,  או  שש  מגיל  מוגדר  חינוך"  "גיל  המושג 
אין  לחינוך  זה.  גיל  לפני  לא  אך  תורה",  מלמדו  אביו  לדבר,  משיתחיל 

משמעות לפני שהמודע התחיל להתפתח.

עקרונות החינוך בימות המשיח
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אולם הרבי מה"מ שליט"א, בשיחותיו הקדושות, בהם הוא מתווה את דרך 
החינוך לילדי ישראל, מדבר על החינוך בגילאים הרבה יותר צעירים, עד 
כדי חינוך שמתחיל בזמן ההיריון ויתירה מזה חינוך המתחיל ברגע הזיווג. 
והעולה על כולנה - עיקר החינוך וההשפעה על נפש האדם לכל משך ימי 

חייו, זוהי השפעת המחנך על המחונך עד לרגע התפתחות המודעות.

במילים פשוטות: השינויים שיחולל המחנך בחלקי התת מודע של המחונך 
הם ברי השפעה גדולה, עמוקה ומקיפה יותר בחיי המחונך מאשר ההשפעות 

שיקבל בגיל מאוחר יותר, שישפיעו על החלק המודע.

רעיון זה בא לידי ביטוי בפתגם הידוע של הרבי הריי"צ, בו הוא מסביר 
החינוך:  דרכי  שאר  לבין  החסידית  החינוך  דרך  בין  ההבדלים  אחד  את 
נעשים  הם  שמתבגרים  וככל  הם  שובבים  בצעירותם  החסידיים  הילדים 
דתיים וקשורים יותר לה' ולתורתו ומצוותיו, ואילו אלו המקבלים חינוך לא 
חסידי בצעירותם, מחונכים הם עד למאוד, אך ככל שמתבגרים יותר הם 

פורקים עול.

לעיל. החינוך הבלתי מודע,  נובע מהסיבה האמורה  זה  השורש לעיקרון 
צץ אט אט ועולה מעל פני השטח ומתגלה במודע. בניגוד לחינוך החסידי, 
ברובד המודע, השינויים המתחוללים  פועל בעיקר  החינוך שאינו חסידי 
במשך ימי החיים של המחונך מוחקים את החינוך ברובד המודע, מציפים 

את תת המודע השלילי ומכאן נובעת הירידה המוסרית בהמשך החיים.

קו חשיבה חינוכי זה, שהתחדש על ידי תורת החסידות, הפך להיות מנת 
החינוך  במערכות  בסיסי  ועיקרון  המודרנית  הפסיכולוגיה  של  חלקה 
העולמיות. מתקופה לתקופה פסיכולוגים יודעים להסביר יותר פשרם של 
משברים ותנודות נפשיות עזות המתרחשות בגילאים מאוחרים, ששורשם 

באי אלו אירועים שהתרחשו בעבר הרחוק )גיל הינקות, הזחילה וכו'(.

המחונך,  בנפש  שהיו  חסכים  אלו  אי  למלא  שיטות  פותחו  הזמן,  ברבות 
 ,50 בגיל  זחילה  לימוד  כגון  מודעות.  לו  הייתה  לא  עוד  בגילאים שבהם 
זו  וגופניים. חשיבה מתפתחת  נפשיים  ליקויים  ובאמצעות הזחילה לתקן 
ימות המשיח, בו רעיונות חסידיים  יוצא מהיותנו חיים בעידן  היא פועל 

הופכים להיות נחלת הכלל ומתקבלים כדבר המובן מאליו.
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הדברים יובנו ע"פ הביאור הידוע של הרבי מה"מ להסבר המחלוקות שבין 
בית שמאי לבית הלל בכל הש"ס כולו. שיטת בית שמאי היא "דאזלינן בתר 
בכוח", לעומת שיטת בית הלל "דאזלינן בתר בפועל". כלומר: בית שמאי 
לפי המציאות הפוטנציאלית שעדיין רחוקה מגילוי,  פוסקים את ההלכה 

ואילו לשיטת בית הלל המעשה והמימוש הוא הצד המכריע בהלכה.

ניתן לראות זאת בדוגמא של המחלוקת הידועה העוסקת בשאלה ממתי 
חלות דבש מקבלים טומאה: ההלכה קובעת שאוכל בני אדם מקבל טומאה 
פחותה  שחשיבותו  בהמה  מאכל  לעומת  אדם,  כמאכל  חשיבותו  מפאת 
יותר ואינו מקבל טומאה. מה שמוביל אותנו למחלוקת בית שמאי ובית 
הלל האם דבש דבורים נחשב כמאכל אדם או כמאכל בהמה. בית שמאי 
אומרים שגם כשהדבש נמצא עדיין בכוורת, גם אם רק תוכנן להוציא אותו 
מהכוורת לשמש כמאכל אדם, הרי נחשב כבר כמאכל אדם ומקבל טומאה, 

כיוון שהפוטנציאל נחשב כממומש;

יחשב  הוא  הדבש  את  בפועל  יוציאו  כאשר  רק  הלל  בית  לשיטת  ואילו 
זה  זאת  בכל  להוציאו,  ותכנן  חשב  האדם  אם  גם  כן,  ולפני  אדם.  מאכל 
עדיין  נחשב  אינו  זאת משום שפוטנציאל המציאות  נחשב מאכל בהמה. 
היא  שונה  הייתה  בית שמאי  לכך שדרך חשיבתם של  הסיבה  כמציאות. 
כדברי הגמרא "בית שמאי חריפא טפי", ומפאת חריפות שכלם ראו בכל 
דבר את הפוטנציאל שבו, עד שחשו שהפוטנציאל עולה בחשיבותו אף על 

מימושו.

זו גם הסיבה לכך שלא נפסקה הלכה כבית שמאי, כי ראיית הפוטנציאל 
שקיים בכל דבר הייתה דרך חשיבה עמוקה מידי לסנהדרין וממילא רוב 

חברי הסנהדרין לא אחזו בדרגה גבוהה כל כך.

)בהכוונת  אט  אט  לאמץ  מתחיל  המשיח  ימות  דור  זה,  דורנו 
בראיית  שמאי  בית  של  חשיבתם  דרך  את  נשיאנו(,  רבותינו 
ובהדגשת פוטנציאל מול מימוש, דבר הנותן אותותיו בתחומי 
שיטת  שבו  החינוך,  נושא   – שלנו  ובנושא  השונים  החיים 
על  )ואף  הינקות  תקופת  על  דגש  ויותר  יותר  שמה  החינוך 
על  הוא  החינוך  השפעת  אלו  בתקופות  אשר  ההיריון(  תקופת 
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בחינת ה'בכח' שבנפש, התת מודע, בדגש על הפוטנציאל יותר 
בכל  הפסיקה  משתנה  בה  התקופה  התחלת  וזוהי  מהמימוש. 
שמאי  בית  לדעת  והולך,  דגובר  באופן  דאזלינן  חיינו,  אורחות 

בגאולה האמיתית והשלימה.

השלכות מעשיות
על ההורים לשמש כדוגמא אישית בהתנהגותם, מתוך הבנה שהתנהגותם   

משפיעה ומשמעותית יותר מאשר המלל שיאמרו. זאת כיוון שהמלל 
מתקשר עם החלק המודע שבמחונך, לעומת התנהגות ודוגמא אישית 
הנספגת ומקרינה את אורה מבעד למעטה המודעות וחודרת ומשפיעה 

על תת המודע.

על ההורים להקפיד על מאכלים כשרים, באופן מיוחד ויותר מן הרגיל,   
בתקופת ההריון וההנקה.

דווקא    מהודרים  והכשרים  ישראל  חלב  לתת  להקפיד  ההורים  על 
על  לא מקפידים  בחיים הסטנדרטים  אם  גם  ביותר,  לילדים הקטנים 

רמת כשרות כזו.

על ההורים להקפיד הקפדה יתרה על כך שהתינוק לא יראה ולא ישחק   
עם תמונות של בעלי חיים שאינם כשרים.

להקפיד להשמיע לילד ניגונים חסידיים ודברי תורה בהתוועדויות וכד'.  

מקורות: אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"א עמ' תמח; שיחת י"ט כסלו תשמ"ז סל"ז ואילך; שיחת אור לכ"ף חשוון 
תשד"מ, נדפס בהוספות ללקו"ש חכ"ה
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כוחה של פעולה חיובית

כשנות הבריאה, כך הם השנים שבהם ניטש הויכוח בין אנשי החינוך אודות 
הדגש שצריך להיות מושם בחיי המחונך. יש הדוגלים בכך שיש לשים את 
הדגש בהצבת גבולות בבחינת סור מרע, בפיתוח היכולות שבאדם לשים 
לולי החינוך, הפראיות  והגבלה למידותיו המופרעות. שכן  מעצור לרוחו 
שבאדם קשה לאין ערוך מהפראיות והמידות הרעות שישנם בבעלי חיים 
שאינו  שאדם  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  דברי  וידועים  הטורפים.  הרעים, 
מחונך מסוכן לסביבתו ונזקו גדול יותר מאשר בעל חיים טורף. לפי שיטה 

זו, עיקר עניין החינוך הוא הצבת גבולות וריסון המידות הרעות שבאדם.

בנפש  וההטמעה  ההשקעה  את  המדגישה  השיטה  עומדת  גיסא  לאידך 
גדול  בריבוי  אקטיביים  טובים  במעשים  העיסוק  חשיבות  של  המחונך 
השלילי  השטח  ממילא  בדרך  יתמעט  כך  ידי  ועל  טוב,  עשה  בבחינת 
שבנפש. בשפה פשוטה, ככל שנעסיק את המחונך בכמות גדלה והולכת של 
זמן במשך היממה בעשייה חיובית, כך יפחת הזמן המאפשר לו לנוע בציר 
ייתעצבו מאליהם ויחסמו אותו ללא צורך בהתעסקות  השלילי, הגבולות 

והשקעה רבה ביצירת גבולות.

בדברים המובאים לקמן ננסה לראות את דרכה של החסידות בכלל ובפרט 
שיטתו של הרבי מה"מ בחינוך דורנו, דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה, 

בסוגייה זו:
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לכל לראש נצטט את דברי הבעש"ט הידועים על מאמר חז"ל "מעבירים 
כי במקרה  אנו למדים,  זו של הבעש"ט  את המת מלפני הכלה". מתורה 
שמתעורר ויכוח רגשי אצל המחנך על מה לשים את הדגש בהשפעה על 
נפש המחונך, האם ב"הלווית המת" - שמשמעותו התעסקות בסור מרע, 
ההלכה  פוסקת   - טוב"  "עשה  את  שמסמלת  כלה",  ב"הכנסת  שמא  או 
בכך  להכריע  יש  זה  בוויכוח  כלומר  הכלה",  מלפני  המת  את  "מעבירים 

שנשקיע בעשה טוב, כי הכנסת כלה קודמת.

שיטת חשיבה זו מעוררת תמיהה: הרי לכאורה "עיר פרא אדם יולד". בעל 
החיים המסוכן ביותר על פני כדור הארץ הוא האדם, שבבחירתו החופשית 
יכול להסב נזק לבריאה ולכוונות האלקיות שבמטרת הבריאה, יותר מכל 
יותר  יתירה מזו, התכונות הרעות שבאדם קשות  יצור אחר עלי אדמות. 
כן,  ואם  )כדלעיל(,  טורפים  חיים  בבעלי  הנמצאת  שלילית  תכונה  מכל 
לכאורה הדגש העיקרי בחינוך אכן צריך להיות בנתינת גבולות ובזה צריכה 

להיות עיקר ההשקעה?!

אולם מחנך דורנו, נשיא דורנו, הרבי מלך המשיח שליט"א, מורה לנו לצאת 
יהודים במצוות תפילין תוך התעלמות מוחלטת ממעמדו  ולזכות  לרחוב 
הסגולי  הכוח  על  לסמוך  לנו  מורה  הרבי  היהודי.  של  הרוחני  ומצבו 
מצווה,  גוררת  מצווה  שהרי  נוספת,  מצווה  בעקבותיה  שתניב  שבמצווה 
ולא להשמיע שום ביקורת על התנהגותו השלילית של מניח התפילין לפני 

ואחרי קיום המצווה.

במגוון  שמופיעה  הרבי  של  שיטתו  ידועה  ישראל,  ילדי  בחינוך  גם  כך 
ישראל,  ילדי  עם  הנעשות  החיוביות  הפעולות  הדגשת  אודות  דוגמאות 
שלילת עונשים גופניים וכדומה, וכפי הלשון המקובלת "חינוך מתוך אהבה 

וחיוך".

ידועה ששואל הרבי: כיצד אפשר לומר  יובן ע"י הקדמת שאלה  זה  דבר 
שבכל רגע אנו מתקדמים לגאולה והעולם שסביבנו מזדכך על ידי מעשי 
עסוקים  שיהודים  כשם  והלא  מקום,  בכל  עושים  ישראל  שעם  המצוות 
יהודים שנכשלים בעבירות? על כל צעד קדימה  ישנם  בקיום מצוות כך 
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מבחינת  עברות  ריבוי  נעשים  ממש  רגע  שבאותו  יתכן  הגאולה  בהבאת 
"צעד אחד קדימה, שני צעדים אחורה"?!

שאלה זו משליכה גם על נושא נוסף הנחשב כאקסיומה מוחלטת, שדורנו 
זה דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה הוא כננס העומד על גבי ענק. כל 
יהודי בדורנו יורש את כל המעשים הטובים ואת כל מעשי מסירות הנפש 
של כל הדורות הקודמים, הרי כשם שאנו יורשים את כל המעשים הנפלאים 
של כל הדורות, אנו גם יורשים את כל המעשים השליליים שנעשו במשך 
כל הדורות?! ואם כן על סמך מה באה הקביעה שדורנו הוא כננס העומד 

על גבי ענק?!

התשובה היא פשוטה: כל מעשה חיובי שנעשה לאורך כל הדורות הוא נצחי 
בעולם הזה, ומהווה מקור אנרגטי חיובי לכל הדורות והצאצאים הבאים של 
עושי המצווה, ומפכה כמעיין נובע בתוך הנשמות של כל הדורות הבאים. 
ואילו העברות שנעשו בדורות קודמים, נמחקו על ידי ייסורים או על ידי 

תשובה שהפכה אותם לזכויות.

ממילא אין נוגעת כאן כמות הזכויות מול כמות העוונות, כי מצווה אחת 
בודדת מול עוונות רבים לאין שיעור, משקלה הסגולי עולה עליהם לאין 

שיעור עקב נצחיותה והשלכותיה החיוביות האינסופיות.

נדגים זאת באמצעות משל מקופסה שמטילים לתוכה עשר קוביות שחורות 
ביום ובנוסף לכך מטילים לתוכה שתי קוביות לבנות. במבט פשוט הנראה 
לעין, הפער הולך וגדל לטובת הקוביות השחורות, אולם אם ניקח בחשבון 
מרכיב נוסף שבו הקוביות השחורות נמסות ונעלמות במשך הזמן והקוביות 
הלבנות נצחיות, הרי במשך הזמן תשתנה המגמה והקוביות הלבנות יכריעו 

את הכף.

תועלתם  מקיימים,  שמחונכינו  הטובים  המעשים  ופשוט:  מובן  הנמשל 
והשפעתם חזקה ונצחית לאין שיעור מההשלכות השליליות הנגרמות ע"י 
במעשים  הקב"ה  של  חסידות ששמחתו  בספרי  כמובא  הרעים.  המעשים 
טובים  לא  ממעשים  הנגרם  מהצער  יותר  גדולה  עושים  שיהודים  טובים 

שהם עושים.

באמצעות  הן  ילדינו  בנפשות  הנחקקת  החיובית  שהעשייה  לזכור  עלינו 
וכך גם בהשפעה  הדוגמא האישית שאנו מקרינים כלפיהם בהתנהגותנו, 
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הישירה הגורמת אצלם למעשים טובים, ערכה עולה לאין ערוך על הנזקים 
הנוצרים והשריטות הנוצרות בנפשם עקב טעויות שעושים המחנכים. אין 
הכוונה לגרום חס ושלום לזלזול בהשפעה השלילית הנגרמת על ידי דוגמא 
אישית שלילית וכדומה, כי אם להדגיש את עוצמת הפעולות האקטיביות 
ממידת  טובה  מידה  מרובה  בבחינת  המחונכים  עם  הנעשות  החיוביות 

פורענות חמש מאות פעמים!

לחשיבה  חשיבתית  מהסתגלות  יוצא  פועל  היא  זו  חשיבה 
המתאימה לימות המשיח. כדברי המהר"ל בספרו "באר הגולה" 
מלך  מדוע  שואל  המהר"ל  ה'".  ביראת  "והריחו  המילים  על 
חוש  דרך  דווקא  ישראל  עם  של  קדושתם  את  יזהה  המשיח 

הריח? ומסביר זאת כך:

חוש הריח שונה מכל החושים בכך שכל חוש כאשר נפגש עם 
משהו שלילי הוא מתמודד איתו, מלבד חוש הריח שכאשר קולט 
ריחות לא נעימים מנטרל הוא את עצמו ואינו יכול להתמודד עם 
זה. לדוגמא, אדם יכול לראות דברים קשים ואינו מתעוור מכך, 
אדם יכול לשמוע דברים קשים ואינו מתחרש על ידי זה. אולם 
מיד  הוא  נעים  לא  ריח  מריח  שכשאדם  בכך  שונה  הריח  חוש 

בורח ואיננו מסוגל להריח ריח זה. 

עם  את  המשיח  מלך  ישפוט  גם  שכך  המהר"ל  אומר  זה  על 
ישראל, כשיבואו לספר לו דברים שליליים על יהודים, תגובתו 
הטבעית תהיה שאיננו יכול לשמוע דברים קשים כאלה כדוגמת 
חוש הריח שאינו מסוגל להריח ריחות רעים. זאת אומרת שמלך 
המשיח לא רואה רע באף יהודי ומחפש רק את הטוב. זאת משום 
שלרע אין משמעות אמיתית )כידוע דברי החוקרים הקדמונים 
שכל דבר שאינו נצחי אינו אמיתי(, ולעומת זאת כל מעשה טוב 

הינו נצחי ואמיתי.
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השלכות מעשיות
יש להשקיע רבות בעשייה חיובית עם המחונכים תוך הבנה שהשלכותיו   

של כל מעשה טוב הם אינסופיות ופועלות בנפש המחונכים לדורותיהם.

יש לחנך את הילדים לעשיית חשבון נפש מתוך שמחה גם כשהמאזן   
הוא שלילי מאד, בהבנה פנימית שבכל מצב, ללא נפקא מינא בכמות 

העשייה החיובית מול השלילית, המאזן הוא בעצם חיובי.

מקורות: סה"מ קונטרסים ח"ב ע' 602; סה"מ מלוקט ח"ג "כימי צאתך" הערה 19; לקוטי שיחות ח"ו שיחה 
ליו"ד שבט; מכתב כללי ימי הסליחות תשט"ז
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להעיר ולהאיר

לצד המעלות הגדולות והחשובות של דורנו, נושאות נפשותינו טראומות 
מכח היותנו דור שני ושלישי לשואה האיומה שפקדה את עמינו באירופה. 
שונים,  בסימפטומים  המתבטאות  שליליות  תוצאות  מניבות  השלכותיהן 

שאחד מהם הוא הלקאה עצמית.

הדברים הכתובים בשורות הבאות לא יפתיעו אף אחד מאתנו. לכולנו ישנם 
בלימוד  תום  עד  ונוצלו  טובים  מעשים  בריבוי  עסוקים  אנו  שבהם  ימים 
למיטה  נכנסים  בעת שאנו  יום,  של  בסופו  אולם  המצוות;  וקיום  התורה 
ומנסים להירדם, עובר במחשבתנו היום כמו בסרט חי ומשום מה יתמקדו 
מוחותינו אך ורק בטעויות ובפשלות הקטנות והגדולות שפקדו אותנו היום 
וגם אם הן יהיו זניחות לחלוטין, מחשבותינו ותשומת ליבנו יופנו בדווקא, 

אליהן.

לוקים  כולנו  האחרונות  השנים  שבעשרות  עצמית  הלקאה  של  סוג  זהו 
ומלקים את עצמנו בו.

הלקאה זו היא כדוגמת ניסיון לצלם חדר מסודר באופן מופתי. אולם כשאנו 
מביטים בתמונה, פח הזבל של החדר בולט באופן קיצוני מבלי קשר לרמת 
הסדר והניקיון, שאכן שוררים בחדר. כמעט שלא זכור לאף אחד מאתנו 
יום שבו הלכנו לישון שבעי רצון, שמחים ומסופקים מפעולותינו הברוכות 

שעשינו באותו יום.
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זהו פועל יוצא מנפשות שיצאו מהגטאות וכבשונות אושוויץ, חסרי חיות 
ושמחה, שנשבעו לעצמם שלא להנות ולא לשמוח משום דבר בחיים, לא 

מעצמם ובוודאי לא מזולתם.

יום רגיל  מצב רגשי זה משליך על חינוכנו את ילדינו. נדגים זאת בסדר 
המתרחש בכל בית יהודי: 

מוישי בן השבע קם בשעת בוקר מוקדמת, אומר מודה אני במיטתו, נוטל 
ידיו, מסדר את חדרו, ופונה למטבח לאחר שנטל ידיו פעם שנייה, אמר 
ברכות השחר וקרא קריאת שמע בזמנה, לטעום ולשתות שוקו לפני יציאתו 
על  והסמיך  השחור  מהנוזל  מעט  נשפך  הרבה  בזריזותו  תורה.  לתלמוד 
הסדר  חוסר  על  אמו  של  הביקורת  והערת  התגובה  מגיעה  אז  השולחן, 

והנקיון שהילד שלה לוקה בו.

הילד יוצא מהבית ומגיע לתלמוד תורה. חלקו הראשון של סדר היום שלו 
מוצלח מאד, אולם בהמשך מתוך העייפות והמאמץ שהצטבר במשך שעות 
ביקורת  "זוכה" להערת  הוא  ואז  נחלש  הריכוז שלו  חולשה,  נוצרת  היום 
מהמורה המסור "שלו". הילד מגיע הביתה, ממשיך להשתדל בהצלחותיו 
זוכה לעידוד, תמיכה ותשומת  ברמה כזו או אחרת, אבל כל מאמץ אינו 
לב, לעומת זאת כל כישלון ולו הקטן ביותר מזכה אותו בנוכחות מאסיבית.

התוצאה ברורה מאליה. טבעו של כל יצור אנושי, ללא הבדל בגיל, הוא 
ומשתוקק  חפץ  שיהיה  מי  יהא  אדם  כל  סביבתית.  בנוכחות  העז  רצונו 
בקיומו  חפץ  חי  "כל  החכם  וכלשון  בסביבתו  מורגשת  תהיה  שנוכחותו 

ובהתפשטותו".

שהדרך  לומד  העצמית",  ההלקאה  "דור  בדורנו,  הילד  של  המודע  תת 
מדרך  בסטייה  מותנה  וכו'  משפחתית  חברתית,  בנוכחות  לזכות  היחידה 

הישר.

כל זמן שהילד עושה את הנדרש ממנו ובכל זאת איננו מצליח לזכות לאמירה 
ותשומת לב חיובית שתציף את נוכחותו בסביבה, המוח מתרגל זאת ודוחף 
את הילד בזרמים תת מודעיים המובילים אותו לכיוונים שליליים, כמעט 

בלתי נשלטים כדי לזכות לאותה תשומת לב שהוא זקוק לה.
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והשלימה,  האמיתית  הגאולה  מאור  טעימה  המהווה  החסידות  תורת 
ה',  בעבודת  חיוביים  לכיוונים  שלנו  הטבעים  את  לנצל  אותנו  מלמדת 
כולל גם טבעים שצורתם הקלאסית שלילית. לענייננו, תכונת האגו שהיא 
הגאווה  )שורש  השלילי  האגו  את  שיצר  הקדמון  מהחטא  ישירה  תוצאה 
והישות(, מהווה מנוף ומשב רוח לעלייה והתרוממות של נפש המחונך. 
שנהפוך  ידי  על  המחונך  של  ה'אגו'  את  לנצל  וכמחנכים  כהורים  עלינו 
להיות ציידי ההתנהגות החיובית, לחפש בכל רגע הזדמנות להעיר ולהאיר 
את נפשו של הילד. עלינו ליצור את הרצון הקיים בתוככי נפשות הילדים 
המחונכים שנוכחותם תהיה מוצפת ומתפשטת בסביבתם דווקא באמצעות 

התנהגות הולמת.

כך  עקב  מאליהן,  כמובנות  רואים  כמבוגרים  שאנו  פעולות  הרבה  ישנן 
שכבר התרגלנו אליהן, אולם בחוויית המחונך עקב גילו הרך )וגיל ביולוגי 
או נפשי, היינו הך לעניין זה(, הן חדשניות ודורשות מאמץ. למשל ארגון 
מיטות, שתיית שוקו מבלי לשפוך על השולחן, הן פעולות שנראות עבורנו 
כשגרתיות ואנו אפילו לא חשים במשמעות הפעולה שביצענו, אולם בעולמו 
של הילד כל פעולה כזו היא מאמץ הדורש מצד המחנך את תשומת הלב 

הראויה וחייבת להוות סיבה להצפתו בסביבה.

כולנו מכירים כיצד כל פעולה קטנה שדווחה לרבי מה"מ זכתה לתשובה 
"נת' ות"ח" )נתקבל ותשואות חן(, כשלעיתים נראו הדברים מגוחכים. אולם 
זאת אנו לומדים מהמחנך הדגול של דורנו כיצד עלינו לחנך את בני דורנו.

דרך טובה ונפלאה לגרום לילד את ההרגשה כיצד כל מעשה חיובי שלו 
ונחת,  סיפוק  להוריו  ובעיקר  המשפחה  בני  לכל  וגורם  בסביבה  מוערך 
היא לעודד את ילדי המשפחה להחזיק פנקס. בפנקס זה ירשמו מעשים 
טובים שעשו במשך השבוע וכן את ההצלחות שקצרו בסור מרע. כמו כן 
יכתבו ביטויים שונים שהילדים הצליחו להתגבר על עצמם ולהימנע מהם. 
פנקסים אלו יהיו מתחת מפת החלות בשולחן השבת, ויוקראו על ידי אבי 

המשפחה. בכך אנו פותרים ללא משים 2 בעיות:
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1. בעיית התרדמת התוקפת את הילדים בלילות שבת, כי אף ילד לא ילך 
לישון לפני ההופעה התיאטרלית שלו.

2. זוהי הבעת אמון והערכה, שאין למעלה ממנה, כלפי נפש הילד, חוויה 
היוצרת צמיחה מכח האהבה, ההערכה והאמונה בכוחות הנפש של הילד. 

על  גם  להביט  עלינו  עצמינו.  את  סביבתנו מתחיל מהחינוך שלנו  חינוך 
עצמינו ולמצוא את הנקודות הטובות שבהם אנו מצטיינים ולמחוא כפיים 
לעצמינו. או אז יקל עלינו לראות את הטוב בנפש מחונכינו ולרומם אותם 

על ידי זה.

חשיבה זו היא פועל יוצא מהסתגלות חשיבתית לימות המשיח 
בהם שרויים אנו עתה, שבו משקלו של הטוב מכריע ומשמעותי 
לאין ערוך מההשלכות השליליות של הרע. וכלשונו של הרבי 
על  אחד  לכל  כח"  "ישר  יתן  המשיח  מלך  שכשיתגלה  מה"מ, 
פעולותיו ולו המינימליות ביותר בהבאת הגאולה. זאת להבדיל 
המשיח  מלך  של  תוארו  אודות  במוחנו  המצטיירת  מהדמות 
כדמות ביקורתית שבאה למתוח ביקורת על מעשינו ועבודתינו 

בזמן הגלות.

השלכות מעשיות
על המחנך מוטלת חובה להפוך ל"צייד" המחפש ללא הרף התנהגות   

ולשבח  המחונך  של  בהתנהגותו  ביותר  והפשוטה  הקלה  ולו  חיובית 
אותו על כך. צורת השבח לא צריכה להיות על אישיותו של המחונך 
)כמו: חכם, יפה(, שזאת כבר חנופה ולעיתים מביאה לתוצאות הפוכות, 

אלא על התנהגותו הספציפית החיובית שזכתה לתשומת לב. 

על ההורים להשתדל להתעלם מהתנהגויות שליליות )גם אם אין ברירה   
על  המרובה  בתוספת  זאת  לתבל  יש  שלילי,  מעשה  על  להעיר  ויש 
תת  את  בכך  ולתרגל  טובים(.  מעשים  על  חיוביות  בהערות  העיקר, 
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לנוכחות דרך הערוץ  המודע של המחונך לתגובה טבעית של הרצון 
החיובי.

התקהלות    של  הזדמנות  ובכל  שבת  בסעודות  להקפיד  ההורים  על 
משפחתית להביע הערכה כלפי ילדיהם. להביט מן הצד, לחוש ולראות 
כיצד המים )מילות ההערכה( שבהם השקו את עציציהם, מניבים פרי 

מתוק ומולידים את מנהיגי הדור הבא.

מקורות: שיחת י"א ניסן תשל"א, דבר מלכות פ' במדבר בסופו
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קשיי התמודדות
עם נשמות גבוהות

הסובלים  רבים  בילדים  במילה..(  טעות  לא  )וזאת  התברך  זה  דורנו 
בתי  וריכוז.  קשב  בעיות  של  שונים  מסוגים  הנובעת  מהיפראקטיביות 
הריטלין  מככב  כשבראשם  שונים,  וסירופים  בתרופות  מוצפים  המרקחת 

)אשר ברוב מדינות אירופה הוא נאסר לשימוש(.

אין לנו מושג מדויק על היקף התופעה בדורות קודמים וגם לא על יחסם 
של  שמספרם  הוא  שברור  מה  אלו.  מיוחדים  לילדים  דאז  המחנכים  של 
ילדים אלו בדורנו עלה באחוזים ניכרים, באומדנים שקשה לקבוע אותם, 

כי ילדים אלו לא הוגדרו וסומנו בקטגוריות בדורות קודמים.

מהסיבות  חלק  כי  אם  לכך,  שמובילות  הסיבות  על  מדויק  מידע  גם  אין 
מרובה  צפייה  מסוימים,  טבעונים  לשיטת  למיניהם  )חיסונים  ידועות  כן 
בסרטים ומדיה, אוכל מתועש עם חומרי טעם וריח, שימוש מוגזם במחשבי 

כף יד למיניהם וכו', והרשימה עדיין ארוכה(.

אולם מכיוון שמדובר בתופעה בת דורנו, ברור שלתופעה זו ישנו הקשר 
ראשון  ודור  לגלות  אחרון  דור  הוא  שדורנו  ולכך  המשיח  לימות  חיובי 
לקבלת  הגדולה  בתהלוכה  הראשונה  בשורה  יעמדו  אלו  וילדים  לגאולה, 

פני משיח צדקנו.
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נשמות  ירדו  לבוא,  העתידה  שבגאולה  מובא  להאריז"ל  הגלגולים  בספר 
וממילא  הראשון,  אדם  בנשמת  כלולות  היו  נשמות שלא  לעולם,  חדשות 
גם לא נפגעו ולא נפגמה נשמתם מחטא עץ הדעת. בהן גופא ישנן דרגות 
שונות שאין כאן המקום להאריך ולתאר את החילוקים שבדרגתם. מובא 
במאמרי חסידות שכמו שבכל עניין גם לפני ביאת המשיח אנו טועמים את 
הדרגה שלאחרי ביאתו, כך גם בעניין נשמות אלו, גם ערב הגאולה יורדת 

ומתנוצצת בעולמינו זה ובתקופתנו זו מעט מדרגת נשמות חדשות אלו.

גם הרבי מלך המשיח שליט"א התבטא במספר הזדמנויות שנשמות דורנו 
)עקב הייסורים הקשים מנשוא שעם ישראל עבר בדורות  יותר  מזוככות 
שירדו  הנשמות  גופא  בדורנו  הגאולה.  של  לאורות  כלים  והן  הקודמים( 
לעולם לאחר הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נשמתה עדן 

שונות ונעלות יותר מאשר הנשמות שירדו לעולם קודם לכן.

ובהרגש חסידי יש להוסיף שדרגה עוד יותר גבוהה בנשמות אלו גופא אלו 
הן הנשמות שירדו לעולם לאחר ג' תמוז.

הבנת  אי  ויושר,  תום  הם  אלו  חדשות  נשמות  של  מהמאפיינים  מעט 
הפסיכולוגיה המניעה את האנושות וגורמת להם לעשות עוול ושחיתות.

מאפיין נוסף במבניות הרגשית שלהם זו מנהיגות מולדת וטיפול בו זמנית 
ולהפכו  העולם  את  לתקן  עצומה  תשוקה  מתוך  ומגוונות  רבות  בבעיות 

למקום הגון ששורר בו צדק, יושר ואור אלוקי.

את  אין  הישנות  בנשמות  לטפל  המובנות  המסורתיות  החינוך  למערכות 
כמה  מפאת  אלו  חדשות  נשמות  של  הגדול  האור  עם  להתמודד  הכלים 

סיבות:

1. נשמות אלו, שהן מנהיגות מלידה נכנסות לבתי ספר שהצד החזק ביותר 
בחינוך שלהם הוא קבלת מרות ומשמעת )שזהו דבר חיובי מאד( אבל אין 

בהם כל כך דגש על פיתוח מנהיגות ויצירת חזון והשפעה כלל עולמית.

2. מכיוון שמדובר על מנהיגים קטנים )קטנים בגופם אך לא בנשמתם(, 
חש המחנך המסורתי בתת המודע שלו מאבק ניסתר המתנהל בינו לבין 
החדשה  הנשמה  נפש  על  להשתלט  המסורתי  המחנך  מנסה  בו  המחונך 
ולהכניע אותה תחת מגפי החינוך המסורתי. המאבק מתנהל בכך שמשנה 
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הפנימי של  עולמו  ראיית  ואי  על משמעת  והולך  גדל  דגש  לשנה מושם 
המחונך, יכולותיו הסמויות וכושר מנהיגותו המשווע לפריצה.

המחונך מצדו מנסה לשדר כלפי המחנך, הוריו וכל הסובבים אותו: "תנו 
לי כלים ערכיים ומעשיים לממש את יכולותיי האמיתיות שהן גבוהות לאין 

שיעור ממחנכיי, הוריי, וכל העולם הישן.

כף  מחשבי  בדמות  חדשות  טכנולוגיות  לעולם  הקב"ה  הוריד  בכדי  לא 
עולמי  כלל  למשפיע  להפוך  אדם  לכל  המאפשרות  תקשורת  ויכולות  יד 
מהעבר  בשונה  מקום.  בכל  יתברך  אלוקותו  וגילוי  מוסר  ערכי  ולהנחיל 
הלא רחוק שבו כדי להפוך למשפיע על החברה היה צורך לבקוע ריבוי 
קפיצה  מתרחשת  הטכנולוגיים  באמצעים  כיום,  הרי  חברתיות,  חומות 
ומתקיים  החברתית  ההשתלשלות  דרכי  כל  את  העוקפת  אקספנוציאלית 
הפס' "הקטן יהיה לאלף" ועד לאין סוף מוחלט. בו בזמן ירדו לעולם אלו 
הנקראים "היפראקטיביים" שאצבעותיהם העדינות רצות במהירות האור 

על המקלדת הלוך ושוב ומרססות בכל קצווי תבל מסרים ומשמעויות.

שונות  ותרופות  ריטלין  נטילת  היא  כיום  המקובלת  ההתמודדות  דרך 
נשמות  אותם  של  החיים  ושמחת  היצירתיות  את  ומחלישות  המכניעות 
נפשות  על  החינוך  מערכות  משתלטות  אלו  תרופות  ובאמצעות  חדשות 
ההסתכלות  אלו.  ילדים  לקידום  האמיתית  הדרך  זו  לא  אך  המחונכים. 
של המחנכים צריכה להיות בדרך של חשיבה חיובית וראיית הפוטנציאל 
המנהיגותי העצום הטמון בהם ומשימות ביה"ס צריכות להיות מתאימות 
תורת  שיעור,  למסור  היכולת  פיתוח  כמו  אלו.  חשובות  תכונות  לפיתוח 
הנאום, יכולת הבעה בכתב והעיקר הנחלת ערכי מוסר שהם, כמאסטרים 
כלל עולמיים, יעניקו לעולם משמעות רוחנית חדשה שנעלית לאין ערוך 

מהעולם הישן והמוכר.

ככל שנרבה יותר בפיתוח כושר המנהיגות של הדור הצעיר כך יהיה קל 
יותר לפעול עליו משמעת להוריו ומחנכיו, בתת מודע הילד חש שכחלק 
מההתפתחות המנהיגותית שלו, עליו להתאבזר בערכים שונים שלאחר מכן 
תפקידו יהיה להנחילם לאנושות כולה דרך חוש המנהיגות המיוחד שלו. 
הוא חש כמעין מדיום )צינור העברת שפע( והא בהא תליא, ככל שנפתח 
את מנהיגותו כלפי הזולת כך תתפתח יכולתו לקבל שפע וערכים מהדור 

הקודם. 
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חשיבה זו היא פועל יוצא מהסתגלות חשיבתית לימות המשיח 
בהם שרויים אנו עתה, שבה כולנו זקוקים לפקוח את העיניים, 
הזאטוטים  של  נשמותיהם  מעלת  את  ולהרגיש  לראות  לחוש, 
ואת ההבנה שלא רק הילדים בעלי בעיות הקשב והריכוז שייכים 
שכל  הרבי  כדברי  אלא  המשיח,  ימות  של  החדשה  לפירמה 
הנולדים בדורנו זה )ובמיוחד אלו שנולדו מהסתלקות הרבנית 
בשנת תשמ"ח והלאה(, הם בעלי נשמות שונות, מזוככות יותר 
ושייכות לתקופה חדשה לגמרי. אלו הם נשמות שנחונו בכוחות 
כולו  העולם  כל  את  לכבוש  מהם  אחד  כל  שתפקיד  עילאיים 
ולגלות בו את אור הגאולה, ועד לגילוי עצמות ה'. וככל שהילדים 
צעירים יותר, הרי הם נולדו בתקופה עמוקה יותר בתקופת ימות 

המשיח גופא.

השלכות מעשיות
ילד בדורנו כעל מתנת שמיים מיוחדת,    כל  על המחנכים להביט על 

ילדים השייכים לתקופה העתידנית שזכינו והם הגיעו לדורנו כטעימה 
מתקופת הגאולה האמיתית והשלימה.

על המחנכים מוטלת החובה לפתח בילדים אלו את כושר המנהיגות   
הטבעי המסתתר ולעודדם כבר בגיל הרך להתאמץ בכיוון זה.

]המילה מנהיגות פנים רבות לה וביטוייה רבים מספור. מנהיגות יכולה 
כמו  נוספים  ביטויים  גם  לה  יש  אך  וכד',  הרצאה  בנאום,  להתבטא 

במוזיקה, תיאטרון, הופעות וכדומה, 

ייחודיותו של הפעוט העומד מולנו ולכוונו למנהיגות  יש לזהות את 
בתחום הייחודי שלו.

ככל שנרבה לפתח את הצד המנהיגותי, באופן פרדוקסלי תתפתח אצלו 
המשמעת למוריו והוריו עקב הבעת וגילוי הפוטנציאל והיכולת שלו[.

מקורות: ישעיהו ס', כ"ב; שער הגלגולים פרק ז'; שיחת יו"ד שבט תשמ"ו; ט"ז אדר תשמ"ז; שמח"ת תשנ"ב; 
נר ראשון של חנוכה תשנ"ב; קונטרס "בך יברך ישראל"; אגרת החינוך ע' 63. 238-9. 320
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עיקר החינוך
עבודה בכח עצמו

מחנכים רבים בעלי שיעור קומה, האוהבים להשמיע את קולם מעל בימות 
שונות כגון כנסים, דרשות בבית הכנסת, דיבור מול תלמידים וכו' "זוכים" 
לאי נחת מילדיהם בראותם כיצד זרע בטנם לא מפתח ולא יורש את כושר 

הנאום, ההרצאה ויכולת המנהיגות של ההורים.

במבט מן הצד נראה שככל שכושר ההשפעה והמנהיגות של ההורים גדול 
יותר, כך ילדיהם שקטים וחסרי פעילות חברתית. זו חידה המלווה זה שנים 
זו, אך  ניתנו לתופעה  ופרשנויות רבות  רבות את עולם החינוך, הסברים 

התשובה לכך פשוטה בהחלט.

מרבים  רבים  מחנכים  עצמו".  בכח  העבודה   - החינוך  "עיקר  הקוד:  שם 
הם  גם  ויהפכו  בדרכם  ילכו  ילדיהם  כיצד  ולתכנן  לחשוב  חקר,  להעמיק 
אל  לדבר  מרבים  הם  הוא  רב  כי  ברצונם  קומה,  שיעור  בעלי  למחנכים 

ילדיהם ובעיקר להרצות אינסוף שעות באוזני כל המשפחה.

ידי אבי המשפחה "המחנך הדגול"  סעודת שבת מתנהלת בדרך כלל על 
שמסביר בטוב טעם באוזניו אשתו, אורחיו ובעיקר ילדיו מאמרי חסידות, 
שיחות, סיפורי צדיקים וכו'. ריבוי השעות של השמעת דברי התורה איננו 
הישות  להתפשטות  ביטוי  רק  זהו  ועיקר,  כלל  המשפחה  בני  של  חינוך 
ולהוכחת מנהיגות )שאולי חסרה לו בחיים והוא מפנה אותה כלפי המשפחה 

האישית שלו(.
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חינוך הילדים מתחיל מחינוך עצמו, החינוך להקשיב. ככל שתלמד יותר 
להקשיב ולהזדהות עם עולמו של הילד ותיתן לו את האפשרות להביע את 
עצמו, להתרגש מהילד שלך בן הארבע שבגיל כה צעיר עומד על כיסא 
ובקולו הרך אומר פסוק, ואתה עם כל בני המשפחה עונים כולם אחריו 
לו  בן השש מקריא שיחה של הרבי מה"מ שנמסרה  מילה במילה, הילד 
ע"י המחנך בתלמוד תורה, ותפקידך כהורה וכמחנך זה להקשיב, להתרגש 
כלפי  שליחות  תחושת  לילד  תגרום  בכך  הערכה,  במילות  זאת  ולהביע 
השליח  של  מדבריו  והושפעו  שהקשיבו  הוריו,  כלפיי  ואפילו  משפחתו 

הצעיר.

בסוף  לילד  ואמור  נוסף  צעד  קדימה  תצעד  דגול,  מחנך  אכן  אתה  אם 
השיחה איזו החלטה טובה קיבלת על עצמך כאב בעקבות השיחה המרגשת 
והמעוררת שהוא חזר. לחנך את כל בני המשפחה הבוגרים שכולם כאחד 

יביעו הערכה כלפי השליח הצעיר.

ככל שנרבה יותר לשתוק וניתן הזדמנות לכל אחד מבני המשפחה להביע 
שיושמעו  הדברים  כלפי  כנות  במילים  הערכה  שנביע  וככל  עצמם,  את 
מפיהם )גם אם האבא הוא בעל IQ גבוה מאוד ולדאבונו ילדיו לא "חכמים" 
כמותו( כך נראה יותר כיצד העציצים הקטנים שסביבנו צומחים ופורחים 

ומניבים פרות לרוב.

סעודת שבת זוהי ההזדמנות לאפשר לכל אחד מבני המשפחה להביע את 
של  ייחודיותו  הבעת  בניגון.  ומי  תורה  בדברי  מי  בסיפור,  מי  ייחודיותו. 
בן המשפחה בשילוב החוויה של הערכה מכל אלו המסובים סביב שולחן 
השבת מהוות את המפתח לצמיחה אמיתית של הדור הצעיר ונותנות לו 

את הכח לגלות את כוחותיו הנעלמים.

התפשטות  ויצר  האגו  הוא  זו,  והגיונית  פשוטה  חשיבה  המקלקל  הגורם 
לוקים בה. סעודות השבת הופכות לבמת  הישות שאנו לצערנו הרב כה 
למיטות  בורחים  הילדים  כי  הפלא  ומה  המשפחה  אבי  של  הרצאות 
ולמשחקים אחרים ואו אז רגעי האושר היפים היחידים בשבוע שאמורים 
לאחד את כל המשפחה, הופכים להיות רגעי כעס ואנו מוצאים את עצמינו 

נסחפים למערבולת שלילית קבועה החוזרת על עצמה בסוף כל שבוע.
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העצמי  הביטחון  בהעברת  רק  קשורה  איננה  זו  חינוך  עבודת  תוצאות 
רבות  שנים  לאורך  ניכרת  גם  היא  וכו',  צמיחתו  את  המאפשרת  למחונך 
בכך שמחונכי שיטת "העבודה בכח עצמו" עקביים, יציבים ופחות נתונים 
למצבי רוח שונים העלולים להסיט אותנו משליחותינו. הטמעת הערכים 
במחונך והתאחדות המחונך עם התכנים, היא ברמה גבוהה לאין ערוך אצל 
אותם אלה שהמחנך ידע לגרום להם להביע את עצמם, מאשר אלו שישבו 

והאזינו לשעות רבות של הרצאות בליל שבת.

כך   - אקטיבי  והמחנך  ומאזין(,  מקשיב  )צייתן,  פסיבי  שהמחונך  ככל 
מתקלפים הערכים מהר יותר מלב המחונך. ככל שהמחונך אקטיבי )מביע 
את עצמו בצורות שונות, משתתף בשאלות, מציג דעה ובכל צורת הבעה 
שהיא( והמחנך פסיבי, כך צומחים הילדים עם ערכים שהוטמעו בהם ביתר 

שאת וביתר עוז וניכרת בהם עקביות ערכית לאורך ימים ושנים טובות.

ביטוי לכך ניתן למצוא בהבדל בין חומרי למידה הנשמעים בכיתה ונלמדים 
באופן פרונטלי, אל מול קבוצת תלמידים הלומדים את אותו חומר באופן 
של למידה שיתופית ההופכת להיות למידה משמעותית מבחינת הטמעת 
בהפיכת  גם  וכך  הזיכרון  במישור  מתבטאת  השפעתה  והערכים.  הידע 
הידע והערכים לבעלי משמעות מעשית הבאה לידי פועל בחיי היומיום. 
המחונך  של  והנפשיים  השכליים  והכלים  הכוחות  פיתוח  על  לדבר  שלא 

המתפתחים לאין ערוך בלמידה שיתופית.

במאמרי החסידות השם שניתן לעבודה זו הוא עבודה בכח עצמו. לאמר, 
החינוך אינו מתבטא בהעברת מסרים של המחנך אל המחונך )אור וגילוי 
הבא מלמעלה( אלא בגילוי האור הפנימי הטמון במחונך )לעורר המשכת 
מ"ן מלמטה( וזה קורה ע"י שהקב"ה )קרי: המחנך( מביע אמון בפעולתו 
הקטנה של היהודי כאן למטה ודואג להביע זאת באופן שיהודי יחוש וירגיש 

כיצד פעולתו הקטנה ביותר גרמה לנחת רוח בשמיים. 

ויותר וכך המחונך מגלה את  יותר  זו גורמת לכך שיהודי מתאמץ  חוויה 
אורו הייחודי החבוי בפנימיותו וגורם לו לפרוץ ולהתגלות החוצה.

המחונך  שיתוף  מעלת  את  המסבירה  החסידות  תורת  של  זו  גישה 
ואקטיביותו, הפכה בשנים האחרונות להיות אבני יסוד בשיטות הלמידה 
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החדשניות ביותר של משרד החינוך במדינות שונות בעולם וגם כאן בארץ 
תורת  של  מהתפשטותה  חלק  זה  גם  נוספים,  רבים  כנושאים  הקודש. 
מיסודות  אחת  להיות  הופכת  החסידית  האלוקית  כשהחשיבה  החסידות 

החשיבה האנושית ועמוד מוצק בדרכי החינוך האנושי.

כל קוטביות יוצרת חיסרון וכך גם בעניין הנ"ל. לעיתים בלמידה שיתופית 
יכולת ההבעה של המחונכים, זה עלול  באופן שמושם דגש רב מידי על 
לגרום לכך שהמחנך אינו יכול להביע את עולמו הפנימי העשיר לאין ערוך 

מעולמו של המחונך. 

בלשון החסידות: על אף שבאתערותא דלתתא יש את מעלת ההתאחדות 
עם האור, עם כל זאת חסר את הגילוי של האינסופיות האלוקית היכולה 
להתבטא בגילוי אור עליון שהוא ע"י אתערותא דלעילא, השיעור האלוקי 

הפרונטלי.

השילוב והמיזוג בין הבעת עולמו העשיר של המחנך לבין גילוי 
הגאולה  של  ייחודיותה  את  מהווה  המחונך  של  הפנימי  האור 
יחדיו.  כל המעלות  וישתלבו  ימוזגו  והשלימה, שבה  האמיתית 
לכן זו תהיה גאולה שלימה ונצחית. נצחית עקב ההטמעה של 
האור האלוקי כי בא לידי ביטוי מעלת עבודת התחתון )עבודת 
עם ישראל במשך 2000 שנות גלות מתוך מסירות נפש להביא 
את הגאולה(. שלימה - כי איננה באה על חשבון האור האלוקי 
הגדול אור אין סוף וגילוי עצמותו יתברך, כי מעלה ומטה יתמזגו 
ידעו  כי כולם  ילמדו עוד איש את רעהו  "ולא  יחדיו שזהו סוד 

אותי למקטנם ועד גדולם".

השלכות מעשיות
על ההורים ללמוד להקשיב הרבה לילדיהם, להביע הזדהות והתעניינות   

בכאבם  צער  והבעת  השתתפות  אותם,  המעניינים  הנושאים  במגוון 
והבעת סיפוק ואושר בעת שמחתם.
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לעיתים הילד מביע כאב ממשהו שולי וחסר ערך בעיני הוריו ומחנכיו   
התעלמות  היא  לעיתים  ההורים  תגובת  זה,  כאב  מביע  וכשהילד 
מוחלטת מכאב הילד או נזיפה על קטנוניותו. "תתבגר קצת ותפסיק 
להיפגע משטויות". גישה זו איננה מבגרת, אלא מביאה תוצאה הפוכה 
של חוסר התבגרות. הילד מתבצר בעמדותיו התינוקיות כפועל יוצא 
הנכונה.  היא  ההפוכה  הגישה  מצוקתו.  עם  הבוגרים  הזדהות  מחוסר 
יש לחוש איתו יחד את כאבו ולהזדהות איתו לגמרי, אז, ורק אז, הילד 

יתבגר באמת.

על ההורים להקפיד בסעודת שבת שהיא אכן תהיה משפחתית. שבה   
כל אחד ואחד מבני המשפחה פעיל בעניינו. מי בשירתו, מי בסיפוריו 
ומי בדברי התורה שלו המתוקים כדבש. ההורים ושאר בני המשפחה 

יביעו בדרכים שונות את התלהבותם והערכתם מההופעה של הילד. 

כשהילד חוזר שיחה של הרבי בסעודת שבת או ארוחת ערב, על ההורים   
להאזין היטב ולמצוא בשיחה הוראות בעבודת ה', ולציין באוזני הילד 
"השליח הצעיר" איזה השלכות בחייהם הפרטיים הם לוקחים מהשיחה 

שהילד אמר ובכך יחדירו את חוויית השליחות והמנהיגות בקרבו.

על האב לשים דגש גדול על הבעת הילד )וזאת גם אם הילד מסביר   
הסבר מוטעה בפשט הסברה או בחומש(, בעת לימוד משותף עם בנו 
או ביתו, להתלהב וליהנות מהסבריו של הילד ובכך להביא את הילד 
העצמאית  והחשיבה  ההבנה  ולפיתוח  מוחלט  באופן  הרגשי  לסיפוקו 
שלו. לאחר מכן להוסיף גם את הפלפולים הגאוניים כדעה נוספת ואם 
אפשר לוותר עליהם זה גם לא נורא... )אלא אם כן מדובר בעניין נוגע 

להלכה(.

ככל שהאב ירבה להקשיב לילד ולחזק בקרבו את תחושת המנהיגות   
והשליחות, כך הילד יקשיב יותר ויתחבר יותר לעולמו של האבא. בכך 

יאורגו הדורות שזור הדק היטב.

 מקורות: אג"ק חי"ח ע' קפ"ט-צ; לקו"ש חי"ב ע' 209-210;
דבר מלכות פ' בהעלותך; הנלקט באגרת החינוך ע' 168-9
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עיניו למטה
וליבו למעלה

ההיסטוריונים  של  הלב  תשומת  את  ומרכזים  שמרתקים  הנושאים  אחד 
החוקרים את תולדות העם היהודי, הוא המחזוריות הקבועה והמתמשכת, 
שהמבניות שלה היא בערך כך: דור אחד או שניים, לכל היותר, שבו פוקד 
קבועה  במחזוריות  לאחריה  ומיד  בתשובה  חזרה  של  גל  ישראל  עם  את 
)וכמעט בלתי משתנית( מתרחשת התדרדרות ששמות רבים לה )תקופת 

ההשכלה, קומוניזם, תנועת הציונות, וככל השמות שקראו לה חז"ל(.

זכינו, ובדור שלנו התחיל להאיר גילויו של משיח בעולם הזה הגשמי וגם 
בענין זה מתרחש השינוי המיוחל, שבו רואים תופעה חדשה, שרק כעת 
ארבעה-חמישה  של  שרשרת  אליה:  לב  לשים  מתחילים  ההיסטוריונים 
מתעלמים  )איננו  בהידור.  מצוות  ומקיימי  חרדים  יראים,  שכולם  דורות 
מהאחוזים הגבוהים של הנשירה מתוככי הציבור, אולם יש גם להכיר בחצי 
הכוס המלאה, שאין זה מתקרב כלל לאחוזים הגבוהים שהתרחשו בדורות 
קודמים, שבו רק מיעוט מהנוער נשאר שומר תורה ומצוות. יתירה מזו, 
אחוז ניכר מאותו נוער נושר, זוכה לאחר תקופה קצרה לחזור ולעלות על 
וראה עדותו הנוקבת של איש חינוך דגול עורך  והראוי(.  המסלול הנכון 
הירחון החינוכי במשך עשרות בשנים "דער שטראל" בחודש ניסן תשע"ו.
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מאור  הוא  מקורו  בדורנו,  הקורה  טוב  דבר  שכל  יודעים,  אנו  כחסידים 
גופא,  זה. בזה  ופועל בדורנו  המתפשט ממציאותו של מלך המשיח החי 
כלשונו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, "ַאז מידי שנה בשנה ווערט 
ער נָאך מער לעבעדיקער און נָאך מער שטַארקער און נָאך מער ַאקטיוו 

צווישן אונז און בַא אונז".

כדי להבין את הקשר בין התופעה האמורה לבין מהותו של דורנו הדור 
השביעי, יש להקדים:

אחד מעשרת המבצעים של הרבי הוא מבצע חינוך. פנים רבות ומובנים 
ספר  בתי  להקמת  קריאה  זו  הרי  הפשט,  ברמת  זה.  למבצע  יש  רבים 
לא  זו  מהפכה  אולם,  וכו'.  קיץ  מחנות  כשר,  חינוך  יינתן  בהם  יהודיים, 
עברו  בשנים  בפרט.  חב"ד  וחסידי  בכלל  החרדים  בתי  על  גם  פסחה 
רבות  לעיתים  אשר  מאוד,  גבוהה  ברוחניות  שקועים  היו  אידן  חסידישע 
באה על חשבון הרוחניות של הילדים והמשפחה בכלל. האבא היה מתפלל 
בשבת עד השקיעה, וביומי דפגרא התוועד עד אור השחר, און אין שטוב 
האבן זיך געוולאגערט רוסישע גאזעטן )ובבית התגלגלו עיתונים רוסיים, 
ההתעסקות  מזו,  יתירה  העיתים.  יודעי  לכל  כידוע  דאז(,  הסמארטפונים 
בחינוך בני המשפחה, נתפסה כדבר בלתי חסידי, והנחת היסוד היתה שדי 

בדוגמה האישית, שבאם היא לא תשפיע היום – היא תשפיע לאחר זמן.

הרבי הוא זה שעשה סוף לסצנה הזאת. גם בנושא זה, עיצב מחדש את 
דמותו וצורתו של הבית החסידי וכך כותב הרבי באחד ממכתביו הידועים:

חשוב  חלק  אשר   - צרכה  כדי  ברורה  בלתי  כי  אף   - השמועה  "הגיעתני 
זאת   .  . בביתם  שלא  לסעוד  מברכים  בשבת  נוהגים  והתמימים  מאנ"ש 
אומרת אשר בביאתם להתפלה לבית הכנסת הנה חוזרים הם לביתם לפנות 

ערב או גם לאחר תפלת ערבית.

והנה אינני יודע אם גם בשנים שעברו היתה דעת חכמים נוחה מהנהגה 
בתים'שע  בעלי  און  העולם  הנחות  נגד  לחמו  גיסא  שמחד  וכמו  זו,  כמו 
גיסא לא רצו גם בהנהגה בקצה השני בתור הנהגה  הנהגות, הרי לאידך 
קבועה, אף כי לפעמים מוכרח הדבר ארויס פון די כלים כי בלאו הכי הרי 
עלול האור להתעמם יותר ויותר, ומזמן לזמן צריך להחיותו )אפפרישען( 
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אבל ההנהגה דבכל מאדך מסירת נפש בפועל וכו' צריכה לבוא מזמן לזמן, 
ואין זה ענין דהנהגה תמידית וכמבואר בכ"מ בדא"ח.

והוא הדין בנוגע לפרט הנ"ל, אשר אם לדעתי ישמעו - יסדרו ההתועדות 
גם בביתם של כל  זו  בשבת מברכין באופן כזה שיבוא האור מהתועדות 
אחד ואחד מהמתועדים, והתחלת ההבאה תהי' דוקא ביום השבת עצמו. 
ובודאי אפילו בשבת דימי החורף יש לחלק ההתועדות או לסדרה באופן 
כזה - שיוכלו לסעוד סעודת שבת בבתיהם, ולספר גם בבית ע"ד ענין שבת 

מברכין בכלל, וע"ד שבת מברכים מיוחד זה בפרט".

לעוד  )כמו  זה  למכתב  יש  מהפכנית,  גם  ואולי  היקף  רחבת  משמעות 
מכתבים בסגנון זה( והיא, שיחד עם קיום מאמר חז"ל המובא ביחס לתפילה 
"המתפלל צריך שיהיה לבו למעלה", בדורנו זה ישנו משקל יתר להמשך 
פסקת חז"ל: "ועיניו למטה". כלומר, יש לראות כיצד לוקחים את הרוחניות 

של התפלה וההתוועדות ומקרינים אותה אל מול המשפחה ובני הבית.

רעיון זה, העובר כחוט השני באין סוף התוועדויות ואגרות. מחד, מצמצם 
את בחינת הרצוא והדביקות באור של אבי המשפחה ומגביר את בחינת 
השוב והמעשיות שבנפשו; ומאידך, מרומם ומגביה את בני הבית, מחברם 
בחבל  דורות  יותר המקשר  חזק  מארג  ושוזר  והרוחני  הפנימי  עולמו  אל 

עבות שלא היה קיים בחיבור הדורות שבתקופות קודמות.

אז לא השכילו להעביר את המסרים ואת אותם עולמות עשירים לבני הדור 
הצעיר ובכך מתבטא ייחודיותו של דורנו זה.

לרציפות זו, המתהדקת והולכת בין הדור הצעיר והדור המתבגר, יש גם 
הצעיר  הדור  בני  של  והולכות  הגוברות  היכולות  עקב  הפוכה.  משמעות 
להיחשף לחומרים חסידיים )התוועדויות, שיחות ואגרות שלא נודעו ב-200 
שנה האחרונות של חסידות חב"ד, אוצרות בלתי נדלים של חומר עשיר 
ואיכותי ברוחניותו(, הם משדרגים את בני הדור המתבגר, בבחינת "והשיב 

לב אבות על בנים".

והולכת,  גוברת  החיובי(  )במובן  הצעירים  של  "חוצפתם"  ליום  מיום 
חסידיות.  והנהגות  מנהגים  לבית  להביא  מתפשרת  הבלתי  בדרישתם 
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"ונערים פני זקנים ילבינו" כפשוטו והרי מתרקם מול עינינו מארג דורות 
חדש, בבחינת "דור לדור ישבח )וישתבח( מעשיך".

חשיבה זו, בכיוון הרצוי, אודות תופעות אלו ההולכות ונרקמות 
מול עינינו, מביאות למסקנה שתופעות אלו מבטאות )כל אחת 
לכשעצמה( טעימה מאורו של משיח, שבה השפעת הדור הקודם 
גוברת ומתחזקת בהשפעתה על בני הדור הצעיר, ולאידך, הדור 

הצעיר מקדים במעלותיו ומשפיע מהם על הדור הבוגר.

השלכות מעשיות
על אבי המשפחה להקפיד מאוד על קיום ההוראה המובאת בשיחותיו   

משיעור  כשחוזרים  יום,  שבכל  יום,  ובהיום  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של 
תורה בבית הכנסת, לחזור על רעיון קצר הלקוח מעין יעקב וכדומה, 
חיבור האור של בית הכנסת עם הבית ועם בני הבית, ובכך להפוך את 

הבית לבית מקדש מעט.

אבי המשפחה צריך לעתים לצמצם את רוחניותו )צמצום לצורך גילוי(,   
ובכך לאפשר את העתקת הרוחניות של התפילה וההתוועדות החסידית 
אל בני הבית )אישה וילדים(, ולזכור שתכלית הכוונה היא לעשות לו 

ית' דירה בתחתונים.

הצעירים,    המשפחה  בני  את  טובה  בעין  לראות  המשפחה  אבי  על 
שלעתים מעירים )באופן המתאים ע"פ הלכות כיבוד אב ואם שבשולחן 
הבית,  הנהגת  את  לשדרג  בהם  שיש  חסידיים  מנהגים  אודות  ערוך( 
פני  "ונערים  ימות המשיח  חיובי של  ייעוד  קיום  זו  ולראות בתופעה 

זקנים ילבינו".

מקורות: אגרות קודש ח"י ע' ד
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החינוך לשמחה

מעשה בקבוצת חוקרים, שרצו לחקור את מזג האוויר ואת מצבו האקולוגי 
כרוכה  היתה  אליו  שהגישה  אמריקה,  בדרום  הגבוהים  ההרים  אחד  של 
רגליהם,  את  החוקרים  שרכו  רבים  ושבועות  ימים  סכנות.  מלא  בטיפוס 
כשהם  ההר  לפסגת  הגיעם  עד  ומכשולים,  קשיים  על  גוברים  שהם  תוך 
מתנשמים ומתנשפים ובעיקר שמחים ומרוצים מכיבוש הפסגה הנכספת. 
כיצד  תיאולוגים. לתמיהת החוקרים  בהגיעם לשם מצאו שם קבוצת  אך 
נולדנו  אנחנו  אומרת?  זאת  "מה  בפשטות  התיאולוגים  ענו  לשם,  הגיעו 

כאן!".

זהו מזלם של המחקרים הרבים הנעשים בכל קצווי תבל בתחומים שונים, 
ובעיקר בתחום שיפור החינוך הערכי והנפשי. תוצאותיהם מגיעות ל'מקום 
במתן  קודש  בהררי  )שיסודתו  טוב  שם  הבעל  בתורת  הטמון  התיאולוגי' 
אור  היא  זו  תורה  של  כולה  שכל  העולם(  לבריאת  ב'תמ"ח  בשנת  תורה 
ביחס  גם  כך  הנוכחית.  הגלותית  ההוויה  לתוככי  שפרץ  גאולתי  עתידני 

למחקר הבא לקמן:

טוב  איננו  האחרונות  בשנים  המערבי  בעולם  הנוער  של  הנפשי  המצב 
בלשון המעטה. אחוזים ניכרים סובלים מדיכאונות ותופעת התרופות יחד 
החברה  בתוככי  מוסכמת  לנורמה  הופכת  הפסיכיאטריים  הטיפולים  עם 

המודרנית.
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שני  אולם,  לתופעה,  שהובילו  בנסיבות  ולהעמיק  לחקור  הבמה  זו  לא 
פסיכולוגים ידועים הקימו קבוצת מחקר. הם לקחו קבוצת ילדים מהגיל 
הרך וחינכו אותם לדרך של חשיבה אופטימית וחיובית, ובעגה החסידית 
'תחשוב טוב יהיה טוב'. בין היתר עסקה הקבוצה גם בדמיון מודרך ובניבוי 
תחזיות חיוביות על עצמם, משפחתם וכלל האנושות. אין צורך לפרט כיצד 
חינוך והטמעת ערכים בסגנון זה השפיעו לטובה על מצבם הרגשי והנפשי 
של מתבגרי קבוצת מחקר זו. אך בניגוד לזוג הפסיכולוגים שהגיעו לפסגת 
ההר הזו, אנו חסידי חב"ד האמונים על תורת הבעש"ט, נולדנו לתוכה )ראה 

לדוגמא אג"ק חי"ג ע' רל"ד-רל"ה(.

תובנה זו היא מנת חלקם של כלל ההולכים בשיטת תורת הבעש"ט, הכוללת 
בתוכה חוגים רבים חסידיים המתפשטים לענפים עם גוונים שונים. אך יותר 
מכל היא מנת חלקם של חסידי חב"ד בכלל ואלו שנולדו לאחר ג' בתמוז 
בפרט. התקופה שעליה הרבי מתבטא ורומז "ַאז מידי שנה בשנה ווערט 
ער נָאך מער לעבעדיקער און נָאך מער שטַארקער און נָאך מער ַאקטיוו 
צווישן אונז און בַא אונז", כשמשמעות דברים אלו היא שנוכחותו של הרבי 
ומעורבותו בכל פרט בחיינו, מתגברת בכל  בחייו הפרטיים של כל אחד 
רגע. הבנה וחוויה זו היא הגורם המרכזי לאופטימיות ושמחה המקיפים את 

כל הוויית חיינו בכל רגע.

שמחה  היא   9 גיל  עד  ילד  של  הטבעית  הנפשית  שתנועתו  לב,  שימו 
הולך  הוא   12 מגיל  כלשהם.  רגשיים  בטיפולים  צורך  ללא  ואופטימיות 
ומתרצן... מגיל 20 הוא מחייך רק לעיתים ומגיל 40 הוא מראה לך תמונות 
בין  יודע לקשר  אינך   60 בגיל  חייך...  הוא  כיצד פעם  הדיגיטלי  באלבום 
שעומדת  והנרגנת  השפופה  הדמות  לבין  העבר  בתקופת  המחייך  האדם 

מולך ובגיל 70 היצור לגמרי עצבני...

הם  כוחותיה  שכל  הנפש  בתורת  הוא  כלל  הלא  תמיהה.  מעורר  זה  דבר 
בהתפתחות מתמדת, הן הכוחות השכליים והן הכוחות הרגשיים. וכלשון 
הידוע "ורוב שנים יודיעו חכמה". הכח היחידי הנמצא בנסיגה מתמדת הוא 

כוחה של השמחה. מדוע?

התשובה פשוטה למדי. ילד קטן בטוח לחלוטין בארבעה דברים:
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א( אביו הוא החכם ביותר בעולם. 

ב( אביו הוא העשיר הגדול ביותר עולם.

ג( כוחותיו הפיזיים של האבא הם אינסופיים. 

ד( השטות הרביעית, שבכל רגע אביו חושב עליו ורק עליו. כיצד לעזור 
ולהועיל לו וכו'.

ההתבגרות חושפת את האמת הפשוטה שלא כל כך נעימה. אבא לאו דווקא 
כזה חכם, רחוק מלהיות עשיר, חולה לעיתים קרובות וראשו עסוק בבעיות 
אלו ואחרות והבן חש שמציאותו נדחקת לירכתי מוחו של האב. תודעה 
זו הולכת ומתחזקת, גורמת לנער המתבגר הבנה שאיננו יכול לסמוך יותר 
ואז  נחלשת  בהוריו  ליום תלותו  ומיום  על עצמו  לסמוך  ועליו  הוריו  על 
חוויות  בתוספת  ידוע  הבלתי  העתיד  עליו.  משתלטות  והדאגה  הרצינות 
שליליות שהוא רואה וחש בסביבתו גורמים לו להביט כלפי העתיד בחשש 
הולך וגובר. התוצאה בלתי נמנעת. סימפטומים המופיעים כפצעים בנפשו 

של הנער )דיכאונות, חרדות, ואף גרוע מזה...(.

כ"ק  "חסידון" כשיחתו הידועה של  ילד חסיד הוא  )וכל  יודע  אבל חסיד 
חוכמתו,  שליט"א,  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  האמיתי  שאביו  נ"ע(  מוהריי"צ 
גבורתו ועשירותו אין סופיים המה ועיקר העיקרים בכל רגע ורגע עסוק 
אלא  בעולמו  לרבי  לו  אין  ביותר.  הקטנות  ולו  ובבעיותיו  בו  רק  הרבי 
מציאותו הגשמית והרוחנית כאחד של כל יהודי. קשר זה הולך ומתהדק 
משנה לשנה וככל שעוברות השנים וחוכמת הנער צומחת כך ראייתו את 
המציאות האלוקית מתפתחת והשגתו והרגשתו באהבת הרבי אליו גדלה 
בהתאם. )כל זה בתנאי ששכלו לא בא על חשבון תמימותו היהודית הנובעת 
מעצם נשמתו. כוחותיו הפנימיים אינם מאפילים על הכוחות המקיפים של 

נשמתו, שאחד מביטוייה זאת התמימות והאמונה הפשוטה(.

שעוברות  ככל  נחלשות  אינן  החיים  ושמחת  האופטימיות  מזה  כתוצאה 
השנים. אדרבה הן צומחות בכיוון החיובי. זה מה שהצמיח לנו את דמויות 
ההוד של כל החסידים בכל הדורות הקודמים. לכן המתנגדים בדור הראשון 
בשם  הבעש"ט  לתלמידי  קראו  לא  בעולם  החסידות  תורת  הופעת  של 

חסידים, אלא "די פריילעכע" )השמחים(.
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)וגם הטעימה( של הגאולה,  בדורנו הדור השביעי, שבו מתרחש המעבר 
שבו כבר נושמים באוויר את מציאותה של הגאולה, כשכל יהודי מתעצם 
לגמרי עם עצמות מציאותו של משיח צדקנו )המעבר מהתקשרות לדבקות 
והתעצמות(, בדור זה מתחדש שאפשר לחנך גם ילדים לחוויה אופטימית 
זו שתלווה אותם כל החיים. חוויה בה מרגיש כל מחונך בכל רגע בהווה 
ויותר. לחיות  יותר  כיצד מציאותו ומציאות כל הבריאה הופכת לחיובית 

משיח כפשוטו.

בעולם,  החינוך  מערכות  בקרב  והולכת  המתגבשת  ההבנה 
לאופטימיות  בחינוך  נעוץ  הנפשיים  למשברים  שהפתרון 
קלושה  טעימה  בבחינת  היא  חיובי,  באופן  העתיד  וראיית 
מהחינוך החב"די בו מתחנכים ילדי "אחר ג' תמוז" שהרבי כאן 
)וכידוע  ונעלית.  גאולתית  למציאות  אותנו  מרומם  רגע  ובכל 
בתוככי  מהמתרחש  באות  כולה  הבריאה  בכל  ההשפעות  שכל 
ליובאוויטש(. חוויית ילדות חב"דית זו היא שורש לכל השינויים 
וההבנה  העיניים  פקיחת  והתחלת  בעולם,  החינוך  במערכות 

שאנו נמצאים בכל רגע מסביב לשולחן, יחד עם הרבי מה"מ.

השלכות מעשיות
יש להטמיע בכל מערכות החינוך ובכל הגילאים )כולל בגני הילדים(,   

בכל הכלים האפשריים, )סיפורים, מצגות וכו'( את מציאות חייו הנצחיים 
של הרבי המתבטאים באכפתיות ובמעורבות של הרבי בחיי כל אחד 
ואחד מעם ישראל )ולאמיתו של דבר בחייהם של כלל האנושות שבכל 
העולם כולו(, את דאגתו של הרבי שלכל אחד יהיה טוב גשמי ורוחני 

כאחד כפשוטו.

הוא    רבים שהמוטיב המרכזי השזור בהם  סיפורים  לילדים  יש לספר 
לילדי  ובעיקר  יהודי  לכל  המשיח  מלך  הרבי  של  האינסופית  אהבתו 

ישראל, עניין שבדרך הטבע יקרב את החוויה לעולמם.
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יש להשקיע בלימוד, ברמות שונות של שיחות "דבר מלכות" של השנים   
האחרונות )שלאמיתו של דבר אלו הן השיחות של התקופה שהוגדרה 
הרבנית  הסתלקות  מזמן  מתחיל  חדשה,  כתקופה  בעצמו  הרבי  ע"י 
כיצד  כאחד  ורגשית  שכלית  תודעה  יוצר  זה  לימוד  תשמ"ח(.  בשנת 
העולם בהנהגת מלך המשיח כבר בהווה משנה את פניו לקראת עולם 

טוב יותר וגורם לראיית העתיד באופן אופטימי וחיובי.

יש לחזור על הרעיונות מתוך אותן שיחות מופלאות בסעודת שבת ובכל   
הכולסטרול  מכל  מוח  לעשות שטיפת  כינוס משפחתי.  של  הזדמנות 
שנות  אלפיים  במשך  הורידים  של  הפנימיים  בדפנות  שנדבק  הגלותי 
ואובדן  דיכאון,  פסימיות,  הרפואיים  בשמות  נקרא  זה  )לכלוך  גלות. 

משמעות לחיים(.

יש להקפיד לדלות בכל יום מתוך אותן שיחות שלושה ויטמינים חיוניים   
שהם A, B, C. "אמונה", "ביטחון", "שמחה". ולהשרות אותם בתוכנו 

ובסביבתנו בתנועה ובניגון.

 מקורות: מאמר ד"ה ואתה תצווה תשנ"ב; מכתב כ"ק אד"ש, ר"ח שבט תשי"א
ראה גם שיחת ש"פ קדושים תשל"ו אודות תורת מאמר רז"ל "ישמח ישראל"
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ילדות מאושרת והערכת 
תחביבי הילד – תנאי הכרחי 

לצמיחה ובגרות

הנטייה הטבעית שלנו כהורים וכמחנכים היא לזרז את תהליכי ההתבגרות 
של הילדים )לעיתים רבות גם מטעמים אנוכיים(. נטייה זו יוצרת אצלנו 
של  לעולמם  השייכות  שונות  התמודדויות  הילד  בפני  לחשוף  עז  רצון 
מתבגרים, כמו גם זלזול בדברים שהילדים מתעניינים בהם וחוסר השתתפות 
)מי  ולסוגיהם  למיניהם  בולים  אספנות  לדוגמא:  הילדותיות,  בחוויותיהם 
בכלל זוכר דבר כזה...( אלבומי תמונות ומדבקות, בובות ושאר משחקים 

למיניהם.

ביטויים נוספים יש לחוסר ההבנה והתקשור בין הורים לילדים בתחום זה. 
למשל, לאחר תלונות של ילדים על כאביהם ההורים מגיבים בתגובות כמו 
"יאללה תתבגר ותפסיק להתבכיין מכל שטות" ומבטאים בכך חוסר יחס 

לרגשות ילדותיים. 

זו ה'מתכונת' הטובה ביותר לחוסר התבגרות והאטה של צמיחה רוחנית 
)במידת  אמיתיים  שותפים  להיות  שנרבה  ככל  ותלמידינו.  ילדינו  של 
האפשר( בכאב, בפחד ולאידך בשמחה של הילדים בחוויותיהם הילדותיות, 
של  האמיתי  המבחן  זהו  בריא.  ובאופן  יותר  מהירה  הצמיחה  תהיה  כך 
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הורים ומחנכים. יכולת ההתנתקות שלהם מעולם עשיר ורוחני של בוגרים 
וכניסה )הדורשת צמצום( לעולמם של הילדים. הנחלת מורשת הבוגרים 
לכלי החשיבה דרך משחקי הילדים ותרבות הצעירים. "עת לכל זמן ועת 
לכל חפץ", מעורבות יתר של ההורים ורצונם העז לבגר את הילדים מזיקה 

)ולעיתים הנזק לא ניתן לפתרון בקלות(.

בדיוק כמו ברפואה, יש לתת לגוף מכל סוגי הוויטמינים והמינרלים לפי 
גודלו של הגוף ולא ליצור חוסר איזון במערכות עקב עומס של אכילת יתר 
מסוג ויטמין מסוים. יש עדיפות לתת לילד לטעום טעימה כלשהי קטנה 
ופעוטה מכל מאכל רוחני מאשר לפטם את הילד בכח ממאכל אחד בכמות 
מופרזת, דבר הגורם למיאוס והתנגדות של הילד בהמשך החיים למאכל 

זה בפרט.

לדוגמא, שבת חסידית טומנת בחובה מגוון מאכלים רוחניים. מנחת ערב 
שבת, לימוד חסידות לפני קבלת שבת, קבלת שבת, סעודת שבת, מקווה 
סעודת  התוועדות,  תפילה,  חסידות,  לימוד  שעת  בבוקר,  התפילה  לפני 
שבת, מסיבות שבת, מנחה, סדר ניגונים, ערבית, וידאו של הרבי, הבדלה, 
"ויתן לך", מלווה מלכה וסיפור על הבעל שם טוב. נטיית ההורים לזרז את 
התבגרות הילד גורמת להם לפטם את הילד, להכריחו להתפלל או לחילופין 

לשבת בהתוועדות מתחילתה ועד סופה.

קצר  לימוד  מנחה,  מתפילת  קטעים  מס'  לילד  לתת  יש  פשוטה,  בשפה 
בחסידות, מס' דקות קצוב בהתוועדות וכו' )כל זאת בתיאום עם המורה של 
הילד – מהו המינון המתאים מכל ויטמין שכדאי לתת ולא להעמיס(. אגב 
בעניין זה, חסידי חב"ד האמונים על ההנחייה שלא לדלג בתפילה, נוהגים 
שבחינוך הילדים לתפילה צריך להיות שמתקופה לתקופה מוסיפים קטע 

בתפילה ולא באופן של דילוגים.

נכדו  אודות  בצער  וסיפר  מה"מ  שליט"א  לרבי  שנכנס  בחסיד  מעשה 
המתעניין באספנות בולים. אמר לו הרבי בחיוך "גם אני בילדותי אספתי 
המשכתי  חתונתי  לאחר  גם  רבות.  שנים  בכך  לעסוק  והמשכתי  בולים 
לשמור על אוסף הבולים שהיה ברשותי. יתר על כן, אוסף זה הציל גם את 
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כשנרדפנו  לעיר  מעיר  ובהימלטותנו  בצרפת  בנסיעתנו  הרבנית  וחיי  חיי 
לעבור  יכולתנו  ונחסמה  המחסומים  לאחד  בהגיענו  ימ"ש.  הנאצים  ע"י 
את המחסום ולהמשיך בבריחה, שיחדתי את השומר באוסף הבולים וכך 

התאפשר המשך נסיעתנו והימלטותנו מידי הנאצים.

הפנימי  ועולמו  לתחביביו  הערכה   - והוא  בחינוך,  עמוק  פן  מציג  הרבי 
ואדרבא,  ההתבגרות,  את  לזרז  לא  לנו  מורה  הוא  המחונך.  של  הילדותי 
המפתח  הוא  שלו,  הפנימי  העולם  עם  והזדהות  הילד  של  עולמו  הבנת 

להתבגרות בריאה.

לדבר  שההקדמה  רואים  מה"מ,  הרבי  של  בשיחותיו  בעיון  כן,  על  יתר 
נושאת בתוכה בפנימיות את שלמותו של הדבר. ואם כן, הילד המתפלל 
כמה דק' ויושב בהתוועדות זמן קצר הרי לאמיתו של דבר הזמן הקצר הזה 
כולל בתוכו את שלמות התפילה כפי שזה אצל המבוגר. כך גם בהתוועדות: 
עלינו  ההתוועדות.  של  שלימותה  את  בתוכם  כוללות  הספורות  הדקות 
גם לשדר זאת לילד שתפילתו הנוכחית היא תפילה שלימה והשתתפותו 
חדש,  יום  ישנו  בבוקר  שלמחרת  זה  שמתוקף  רק  מושלמת;  בהתוועדות 
עליו להוסיף על שלמותו הרוחנית של היום הקודם, והתקדמותו בעבודת 

ה' היא בבחינת שלמות לגבי שלמות.

המחנך הבוגר צריך להביט גם על עצמו ואל נפשו פנימה ולדעת שגם הוא 
רחוק משלמות ואל מול עבודת ה' האמיתית )שתהיה רק בימות המשיח 
בבחינת "ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך"(, גם הוא רחוק עדיין משלמות. 
המרחק שבינו לבין השלמות האמתית רחוקה לאין ערוך מהמרחק הרוחני 
בין הילד לבינו. כך שצריך לאזן את הפרופורציות ולראות את המציאות 

באור בהיר אמיתי ונכון.

כפי  המציאות  של  נכונה  מפרספקטיבה  חלק  היא  זו  ראיה 
מרכיב  המשיח  שמלך  גאולתיות  במשקפיים  שמשתקפת 
בתפילת  לראות  היכולת  לנו  ניתנת  בה  אשר  מציאות  לעינינו. 
הילד )שמתקדמת לקראת תפילה מושלמת( את שלמותה של 
שהילד  רוחנית  פעילות  כל  של  הספורות  ובדקות  התפילה, 
עושה )ואפילו תינוק בן יומו( את השלמות העתידנית הגלומה 

וצפונה בתוך הפעילות הקטנה והילדותית.
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השלכות מעשיות
על ההורים לשתף את ילדיהם ולו במעט בכל פעילות רוחנית: תפילות,   

התוועדויות וכדומה, תוך שימת דגש על עצם ההשתתפות וההתקדמות 
הזעירה אל מול ההשתתפות של הילד באותה פעילות בפעמים קודמות.

ובאיכות    בכמות  נסיגה  ישנה  לעיתים  אם  שגם  לזכור  ההורים  על 
ההשתתפות, ילד אינו רובוט ונסיגה היא חלק מצמיחה וממרבד החיים 

הכללי.

על המחנכים לשדר מול הילד שהפעילות אותה ביצע מושלמת היא,   
ונושאת בתוכה את כל השלמות העתידנית והבגרות שבוא תבוא. אל 
להם למהר ולזרז את ההתבגרות, היא תבוא מאליה מתוך ההתבגרות 
מילת  זה  ובנושא  המחונך  של  כאחד  והגופנית  הנפשית  הטבעית, 
המפתח של המחנך היא סבלנות )מילה שלא נעימה לאוזני מחנכים 

רבים...(.

)וכל המרבה הרי זה משובח( לשחק עם    על ההורים להקדיש זמנים 
כאביו  עם  להזדהות  כילד,  חוויותיו  בכל  עמו  שותף  ולהיות  הילד 
הילדותיים, לשמוח בשמחתו ולכאוב את צערו ולעולם לא להגיב מול 
הבעת כאב כזה או אחר של הילד. דיבור כמו "נו תתבגר" לא מבגר, 

להיפך, זה יוצר נסיגה בהתבגרות.

יש להעדיף את הגלולות המכילות בתוכם ויטמינים רוחניים, הכוללים   
סוגים רבים של מינרלים החיוניים לצורכי הנפש מאשר פיטום מויטמין 
טווח.  ארוכות  השלכות  עם  רגשי  איזון  חוסר  לעיתים  היוצר  מסוים 
בשפה פשוטה יש לתת מעט מכל דבר, בהתאם לגילו של הילד עם כיוון 

כללי של הוספה ולא ריבוי מדבר אחד.

כשנותנים את מעט הויטמינים מכל דבר יש לזהות לאיזה ויטמין הילד   
נמשך יותר ומזה לתת יותר, אבל בשימת דגש על כך שלא יופר האיזון 

הכללי, קרי המשך נטילת הוויטמינים האחרים וד"ל.

מקורות: אג"ק ח"כ ע' מ"ב; דבר מלכות פ' פינחס; דבר מלכות פ' תולדות; דבר מלכות פ' שמות; יחידות 
למחנך הרה"ח ר' לוי שיחי' גולדשטיין; אגרת החינוך ע' 245-6.
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חינוך על טהרת הקודש כתנאי 
בסיסי לחיים בעולם של גאולה

היה זה בהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ו. במהלך ההתוועדות באר כ"ק אדמו"ר 
- בניית תודעה אנושית  מה"מ שליט"א את החידוש של תורת החסידות 
שבה אלוקות בפשיטות ועולמות בהתחדשות, אל מול התודעה המושפעת 
ואלוקות  בפשיטות  שעולמות  באופן  התודעה  שבו  וההסתר  מהצמצום 

בהתחדשות.

אינסוף משמעויות והשלכות מעשיות נגזרות לחייו של כל אחד מההבדל 
בין שתי השקפות חיים אלו. כמו למשל בעת משבר כלכלי במשפחה, יש 
אופן חשיבה אחד  שתי אפשרויות למחשבה הראשונית המופיעה במוח. 
בחברה  טעות  היא  לקריסה  שהובילה  שלי  הכלכלית  הטעות  האם  הוא 
שאיתה קשרתי את יחסיי הכלכליים, ואם הייתי בוחר בחברה אמינה, מצבי 
היה שונה; או חשיבה אחרת שבה המחשבה הראשונה וה"מושכל ראשון" 
הוא "בחודש האחרון נתתי פחות צדקה והעולם הגשמי מגיב בהתאם". זה 
אחד מיני אלף המשמעויות המשתמעות לפי הכלל הקודם שאמרנו האם 
"אלוקות בפשיטות ועולמות בהתחדשות" או "עולמות בפשיטות ואלוקות 

בהתחדשות". והכל בעצם מתחיל ונגזר מהחינוך.

ילדים הלומדים במוסדות חינוך בהם מושם דגש על לימודי חול, והשדר 
החינוכי המופנה כלפי הילד - הן מהוריו והן ממחנכיו - הוא, שעוגן הקיום 
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ואחרות(,  כאלו  דיפלומה  ניירות  )ושאר  בגרות  תעודת  על  מבוסס  שלו 
הבגרות,  בתעודת  בלבד  כסעיפים  משמשים  בביה"ס  הקודש  ומקצועות 
והסתר(  העלם  )מלשון  העולם  שמציאות  המשדרת  חשיבה  עם  צומחים 
אמיתית ומוצקת, "הנחות העולם" משמשות כמקור לכל החלטה בהמשך 
ההוייה  על  נוספת  וכמציאות  בהתחדשות  היא  האלוקות  ולאידך  חייו, 

הבסיסית של קיומו ר"ל.

לעומת זאת, ילד המתחנך ב"חיידר" שלימודיו הם על טהרת הקודש בלבד 
ביותר  ההכרחית  המינימלית  בכמות  רק  הם  ישנם,  אם  החול  )ולימודי 
ונלמדים רק בסוף היום(, וגם בבואו לביתו הספרות שהוא שוקע בה היא 
סיפורי צדיקים העושים ניסים ונפלאות ופורצים את גדרי הטבע הנראה 
לעין, צומח עם הבנה ומודעות ש"אלוקות בפשיטות ועולמות בהתחדשות".

מושכל ראשון לכל החלטה אצלו תהיה "מה אומר על כך הרבי באגרות 
בדיקת  היא  שתעלה  הראשונה  המחשבה  ח"ו,  רפואי  במשבר  הקודש?". 
התפילין והמזוזות ושינויים רוחניים נוספים. בשנים מאוחרות יותר, בעת 
בחתונה  איננה  ילדיו  נישואי  להצלחת  שהארובה  יבין  ילדיו  את  שיחתן 
מפוארת )הנחות העולם(, אלא בהשקעה בתחומים אחרים שונים לחלוטין 
כמו סעודת עניים, שולחן גדול וחזק לזוג הצעיר לעריכת התוועדויות וכו'.

ילדים רבים בעידן המודרני שומעים מהוריהם שאלות כמו "מה יהיה איתך 
התניא,  שספר  לחוויה  גדל  הילד  תתקיים?"  וממה  תתפרנס  איך  בעתיד, 
הגמרא ושאר ספרי הקודש, הם לא "חיינו ואורך ימינו". שאיפת חייו הוא 
קיומית הנמצאת בתת מודע  ומתוחכם המונעת מחרדה  להיות חבר'המן 

שהכל תלוי בעצם במיומנותו, כשרונותיו ותעודותיו.

למעשה, כל חשיבה אפיקורסית התוקפת את הבוגרים מקורה הוא בבסיס 
החשיבה שמציאות העולם היא אמיתית. כשהמתבגר נתקל בסתירה בין מה 
שהעולם משדר למה שהתורה אומרת )למשל בנושאים כמו גיל העולם, 
אבולוציה, חייו הנצחיים של נשיא הדור וכו'( במצוקתו כי רבה היא, מנסה 
הוא להתאים את מה שלמד בתורה למה שרואה מול העיניים תוך שימת 
דגש על כך שמה שהעולם משדר זה אמת, רק שעלינו להבין כיצד להתאים 

את מה שלמדתי בתורה ל"מציאות האמיתית".
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המאבק בין קליפה לקדושה מובנה לאורך כל הדורות בצורה כזאת שהקליפה 
ביותר  מדויקים  במיקומים  התורפה  נקודת  את  לשים  יודעת  במלחמתה 
וחוש הריח שלה מפותח לאין ערוך מאשר אלו הנמצאים בצד הקדושה 
ההשכלה,  תנועת  המושג  את  יצרה  הקליפה  לחינם  לא  נגדה.  הלוחמים 
שנלחמה בכל דרך לנעוץ ציפורניה בשדה החינוך הטהור והחרדי, שהרי 
ככל שכמות לימודי החול תהיה בכמות זמן גדולה יותר וככל שהם יופיעו 
בשעות הראשונות של הילד בבית ספרו, כך גדל הסיכוי לפתיחת ליבו של 
הנער הטהור להנחות העולם ומוסכמותיו המהוות סתירה מוחלטת להוויה 

היהודית הבסיסית ש"אלוקות בפשיטות ועולמות בהתחדשות".

הורים ומחנכים המצהירים ללא הרף בדגלים ודגלונים על האמונה בביאת 
לקראת  הילדים  את  להכין  משאביהם  כל  את  להפנות  צריכים  המשיח, 
אותו עולם חדש כה נכסף, שבו ילד יהודי מביט סביבו ורואה את העולם 
כקיים רק בגלל שיש הוכחה ברורה המופיעה בפסוק הראשון של התורה: 
שלולא  חש  אשר  ילד  הארץ".  ואת  השמיים  את  אלוקים  ברא  "בראשית 
פסוק זה יתכן שהכל דמיון כשם שתעודת גיור רפורמית היא רמאות על 
גוי שהתגייר כך וחושב שהצטרף לעם היהודי על אף שאין לתעודתו שום 
משמעות כלל, כך אנו כהורים ומחנכים מרמים )ללא כוונת זדון( את הילד, 
מצד    והן  ביה"ס  הנהלת  מצד  )הן  שונות  ובצורות  ושוב  שוב  בהדגישנו 
כאלו  תעודות  דרך  אלינו  ומשתקף  הטבע  בחוקי  תלוי  שקיומו  ההורים( 
ואחרות, המעלות על נס את קיום העולם כמציאות מוצקת ואת ההצלחה 

בהמשך החיים המסתמכת על "כוחי ועוצם ידי".

זן  שהקב"ה  המתמדת  ההכרה  על  מושתת  ואמיתי  טהור  יהודי  חינוך 
ומפרנס את העולם כולו בטובו בחן בחסד וברחמים בכל עת ובכל רגע 
ושכל הצלחה כלכלית בחיים בנויה על חיזוק הקשר עם ה', בלימוד תורתו 
ובקיום מצוותיו. ילד יהודי גדל ללא פחדים כגון "ממה אתפרנס מחר?", 

חשיבה שכ"ק אדמו"ר הריי"צ מגדיר אותה כ"יראה דקליפה".

וידע מקיף בענייני  לוואי לחוסר הצלחה,  איננה שם  הבטלנות החסידית 
העולם איננו תנאי להצלחה. תפילה בציבור, שמירת השיעורים הקבועים, 
מתוך  לבב  ובטוב  בשמחה  ה'  עבודת  והעיקר  רחבה  ביד  צדקה  נתינת 
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וברוחניות.  בגשמיות  טובים  לחיים  הארובה  הם  בקב"ה,  אמיתי  ביטחון 
זו היא "טיהור המוסדות החרדים" מכל  הדרך המובילה לחשיבה בריאה 
התוכניות המסוכנות של משרד החינוך בעשור האחרון, שלמציאות מצערת 
זו שותפים עסקנים חרדים רבים, שתאוות הבצע העבירה אותם על דתם 

ועל דעתם.

מתאימה  העולם  כשמציאות  עתה,  אנו  נמצאים  בהם  המשיח  בימות 
רבים  סקרים  תורה, מתפרסמים  פי  האמיתית שעל  למציאות  עצמה  את 
החינוך  במוסדות  עתה  הנלמדים  המקצועות  מרבית  כיצד  המוכיחים 
הממלכתיים יהפכו להיות לא רלוונטיים בתוך כעשור, כך שמציאות העולם 
מצד עצמה זועקת "די לשקר!". היש הגשמי זועק "מציאותי האמיתית אינה 

אלא היש האמיתי, וישותי הנראית לעין שקרית לחלוטין".

מול עינינו, העולם זועק כיום "התחילו לחנך את הילדים לחיי תורה בטהרה 
ובקדושה, הפסיקו להלאותם בלימודי חול, המהווים מסלול ללימודי כפירה 
ואפיקורסות, הכניסו את מלך המשיח לתוך הבית העתידני של ילדכם, שם 
תאיר האלוקות בפשיטות ומבעד לחלונות הבית של ילדכם יאיר אור של 

גאולה גשמית ורוחנית כאחד בכל העולם כולו".

של  זעקתה  את  היוו  לעיל  הנאמרות  המילים  שבעבר  בעוד 
עידן  הנוכחי,  בעידן  הרי  והריאליות,  ההיגיון  מול  האמונה 
זהו  הקודש  טהרת  על  והחינוך  המגמה  התהפכה  הגאולה, 
החול  לימודי  על  המבוסס  לחינוך  בניגוד  המוחלט.  הריאליזם 
ותעודות בגרות למיניהן, שהוא שיאה של שטיפת מח גלותית 
וחוסר ראיה מפוכחת של המציאות הגאולתית הנרקמת לעיננו. 
זאת מכיוון שהמקצוע המבוקש ביותר בקרוב יהיה מכירת מידע 
אחד  כשכל  הנבחר,  העם  ידי  על  כולה  האנושות  לכל  אלוקי 
כ"מאסטר"  ישמש  בפרט  חב"ד  ומחסידי  ישראל  בני  מאחינו 
והרחוק  )הקרוב  העתיד  פרנסת  זוהי  לקהילתו.  רוחני  ורועה 
כאחד( שכדי להצליח בה, עלינו להיות בקיאים בהמשך תער"ב, 
הבהירה,  בתורתו  הכל  ומעל  תרס"א  המשך  תרס"ו,  המשך 
המאירה ומחממת הלב הלא היא תורתו של הרבי מלך המשיח 
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כי בא לשפוט הארץ,  ה'  יער מלפני  כל עצי  ירננו  אז  שליט"א. 
שמחתם של עצי היער תהיה גדולה עקב זכותם לשמש כחומר 
)מתוך  המלוכה.  לה'  והיתה  החול  לימודי  ספרי  לכל  בעירה 

התוועדות הרב חיים אשכנזי חורף תשמ"ה בישיבת תו"ת לוד(

השלכות מעשיות
על ההורים להעניק לילדיהם חינוך יהודי טהור מכל שמץ של לימודי   

חול ולשלחם למוסדות חינוך על טהרת הקודש דווקא. זאת מתוך הבנה 
שבכך הם מעניקים להם את יסודות ההצלחה בעידן החדש והאמיתי, 
ברירה  חוסר  של  במצב  המשיח.  ימות  הם  הלא  עינינו  לנגד  הנרקם 
עליהם לשלחם למוסדות חינוך שלכל הפחות מקפידים על מינימום של 
לימודי חול הנלמדים בסוף היום דווקא, באופן שיעביר מסר למחונך 

שלימודים אלו הם דבר שולי ולא דבר המשמש כעוגן בחיים.

על ההורים לשוחח עם הילדים מעת לעת על המושג של ביטחון בה'   
כך  ועל  ראמים,  קרני  ועד  כינים  מביצי  יצוריו,  כל  את  ומפרנס  הזן 
שהערובה האמיתית להצלחה גשמית בחיים היא אך ורק קיום התורה 

והמצוות בשמחה.

לילד    המשדרות  פה  מפליטות  ביותר  להזהר  וההורים  המחנכים  על 
דאגה ממה שיהיה אתו בחייו הגשמיים בעתיד ובכך להחדיר בו חרדה 
קיומית, הסותרת את ערכי היהדות בכלל והחסידות בפרט ואת ההכרה 

שה' זן את העולם כולו בטובו בכל עת ובכל רגע.

על ההורים להקפיד שבבית, בשעות הפנאי, יקרא הילד ספרות חסידית   
אותנטית המספרת כיצד צדיקים עושים ניסים ומשדדים את מערכות 
בפשיטות  שאלוקות  הילד  בנפש  ההכרה  את  המוסיף  דבר  הטבע, 

ועולמות בהתחדשות.

יש לפרסם נתונים המוכיחים כיצד מרבית המקצועות הנלמדים אינם   
רלוונטיים ואינם מועילים במאומה ללומד אותם ומשמשים רק כמקור 

פרנסה למרצים ושרלטנים למיניהם באוניברסיטאות.

מקורות: ראה ד"ה ונחה תשכ"ה; שיחת ש"פ יתרו תנש"א בלתי מוגה; "על טהרת הקודש" )צפת, תשנ"ב(; 
אגרת החינוך ע' 80-83. 275
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גמילה מהתמכרות
בראיה גאולתית

ספרות ענפה ורבה מתפתחת סביב נושא כאוב זה. הוא מהווה את המגיפה 
הנוער  בני  את  בייחוד  הנוער,  בני  את  ביותר שתוקפת  הגדולה  הרוחנית 
המערבי ובאופן לא מפליא את בני הנוער היהודי בפרט. אפיונים רבים לה, 
והשיטות  הדרכים  ורבו  "תמימה"  סיגריה  ועד  וסרטים  סמים  מאלכוהול, 

בגמילה של אותו נוער אבוד הזועק ומשווע לעזרה. 

עיון בשיחות ובאגרות של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מלמד אותנו כיצד 
הרבי מיישם את תרופות חז"ל שנכתבו ונאמרו לפני אלפי שנים ומתאימם 
לנוער של היום, וכיצד תורת החסידות שהתגלתה ע"י הבעש"ט, שזאת כל 
מהותה של תורה חדשה זו, משמשת כתרופה לכל תחלואי דורנו וכוללת 

גם את התרופה למגפה נוראה זו.

המניע הפסיכולוגי, התת הכרתי הגורם להתמכרות היא הבריחה ממציאות 
)הלוואי  נעלמות  וההתמודדויות  האתגרים  בהם  שונים  למקומות  ההווה 
נעלמות, זו רק בריחה ותו לא...(. ממילא, הרפואה צריכה להיות מורכבת 
משני מרכיבים שאין להפריד ביניהם. כל מרכיב לכשעצמו, בנוי ממספר 
סעיפים ורק שילובם של שני המרכיבים יחד יוצר חיים בריאים ומשוחררים 

מאותה תלותיות נוראה.



52     חירונות החינוו תימות המשיח

המרכיב הראשוני הוא: הימנעות. מרכיב זה מבוסס על מאמר חז"ל "אבר 
קטן יש באדם. מרעיבו שבע משביעו רעב". הימנעות היא מילת המפתח 
ולהדגיש  יש להבהיר  זה  נרצה פחות. בעניין  יותר,  לגמילה. ככל שנמנע 
שכל נפילה יוצרת סיפוק רגעי ומדמה הרפיה מאותה תשוקה, אבל בהכרח 
מביאה את ההתמכרות והנטייה לאותו אובייקט בדחף גדל והולך, בהשוואה 
לפעם הקודמת. הלב של המתמכר מרמה אותו כל פעם מחדש באומרו 
"זאת תהיה הפעם האחרונה ולעולם לא אחזור לזה יותר", אבל ההיסטוריה 
באופן עקבי מלמדת אחרת לגמרי. כל נפילה מזמינה לאחר תקופה )קצרה 

או ארוכה( את הנפילה הבאה. זה רק עניין של זמן...

את  מעוררים  כלשהו  מיקום  או  מסוים  שריח  מאששים  רבים  מחקרים 
הדחפים מחדש ולכן יש להקפיד גם על מאמר חז"ל הידוע שאומרים לנזיר 
לא  התורה  אותו  מזהירה  יין  ישתה  לא  אכן  שהנזיר  כדי  סחור".  "סחור 
עצמינו  את  להכניס  לא  כלומר  סביב.  סביב  להקיפו  אלא  לכרם  להיכנס 
וכו' גם אם יש  להתמודדות שמגיעה כתוצאה ממיקום, ריח, צבע בגדים 
החלטה איתנה לנצח )ואפילו אם כבר הוכחת לעצמך בעבר שאתה מסוגל 

לנצח בהתמודדות(, אלא לחסוך ולהימנע לחלוטין מההתמודדות.

יהודי מסוים כתב לרבי אודות בעיית ההתמכרות שלו לאלכוהול. מענה 
הרבי אליו הוא שיקפיד שבכיס שלו לא יהיה אף פעם כסף מעבר לנחוץ 
ביותר כמו נסיעה באוטובוס וכד' )הכי מסוכן כמובן זה הויזה...( וגם זה 
מהווה פרט נוסף בתוך ההגדרה הקודמת של הנזיר האומרים לו "סחור 

סחור". כי אצל המכור הכסף הוא הריח המזכיר את הכל...

לאידך גיסא יש לעודד ולהעביר מסר ושדר רגשי למתמודד, שכל הצלחה 
וכל התגברות הוא מטרה ותכלית לכשעצמה, גם אם הוא חוזר ונופל. זאת 
להצלחות  ועוז  כח  נותנת  ביותר,  הקטנה  ולו  הצלחה  שכל  הבנה  מתוך 

גדולות יותר.

יתרה מכך, בראייה גאולתית, כל גאולה קטנה איננה רק הכנה ושלב המוביל 
לגאולה השלימה )שלימות גאולת נפש המתמודד(, כי אם הגאולה הקטנה 
נושאת בתוכה בהעלם את שלימות הגאולה. בדיוק כפי שגאולת מצריים 
והירידות  העליות  כמו  בדיוק  נפילות,  ריבוי  חווה  ישראל  עם  )שלאחריה 
שחווה המתמודד( נושאת בתוכה את שלימות הגאולה האמיתית והשלימה 



תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל וחיה מושקא יחי' ויינר      53

זהו  ונגלה שגם הנפילות שבאמצע היו חלק ממסלול העלייה.  יבוא  ויום 
מסלול ארוך המורכב בחלקו מצעדים שבהם רואים את העלייה ובחלקו 
בצעדים הנראים הפוך מעלייה, רק בסוף המסלול בראייה רטרואקטיבית 
חוזים כיצד הכל היו מרכיבי עלייה. בסיכומו של דבר יש להעניק למטופל 

את ההרגשה שכל השגיאות הן תכלית ומטרה לכשעצמה.

האויב הגדול ביותר של המכורים הוא הבדידות והמחשבה אודות עצמו. 
ככל שהמכור נמצא יותר שעות עם מחשבותיו ורגשותיו, כך התמודדותו 
בענייני  דווקא  ולאו  רגע.  בכל  עסוק  להיות  יש  בהתאם.  גדלה  ומצוקתו 
קדושה, וכהסיפור אודות עסקן ידוע שכתב לרבי אודות נושא מסוים שהיה 
אלא  תורה,  לדברי  דווקא  איננה  הדעת  הורה שהסחת  והרבי  אליו  מכור 
אפילו יקרא עיתון עם תכנים פוליטיים, גם זה יעזור לו להתנתק מהבדידות 

והמחשבות המסוכנות הבאות בעקבותיה.

"ידיעת המחלה חצי רפואה". האגו של כל אחד מהמתמכרים גורם להכחשה, 
להעלמת ראיות ודחיקתם החוצה מהמודע. את כולם נשמע מכריזים בכל 
עת ובכל שעה "אנחנו בריאים ולא מכורים והעיסוק בו אנו עוסקים כעת 
זקוק  לא  שהוא  מרגיש  אחד  כל  עלינו".  שולט  ולא  ידינו  על  נשלט  הוא 

לקבלת עזרה מגורמים מוסמכים לטיפול וחי ברמאות אינסופית.

ישנו ווארט ידוע מאחד מאדמו"רי פולין האומר: הרי "כל דעביד רחמנא 
לטב עביד", ונשארת השאלה מה טוב עשה הקב"ה בטבע שיצר שכל עבירה 
גוררת עבירה? ותשובתו בצדו. רק בזכות זה שעבירה גוררת עבירה, נאלץ 
האדם להודות בסופו של דבר שהוא איבד שליטה על מעשיו ואין בכוחו 
לעזור לעצמו, עליו לקפל את האגו ולפנות לעזרה מקצועית ולהזמין רכב 

חילוץ.

כיפוף האגו איננו רק מפתח שיוצר את הפניה לעזרה מקצועית, אלא יש לו 
משמעות נוספת ועמוקה יותר, המהווה מרכיב חיוני בגמילה. המרכיב הוא: 
ההכרה בכח עליון אינסופי שמעל מגבלות הטבע, הלא הוא בורא העולם 
ומנהיגו, שהוא ורק הוא בכוחו לעזור ולחלץ ממיצר וגם העזרה המקצועית 

תצליח כשמתלווה אליה תפילה חמה מעומק הלב.
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יש לכוון את הנערים המתמודדים שמידי פעם יעצמו את עיניהם וישוחחו 
עם הקב"ה מתוך כוונה אמיתית שה' שומע תפילת כל פה ושבורא עולם 
האבא  הוא  העבר.  חסרונות  כל  ולמרות  מגרעותיו  אף  על  אותו  אוהב 
שאהבתו לבניו אינה מותנית. תפילה מתוך ביטחון שלא רק שבכוחו של ה' 

לעזור, אלא שהוא בוודאי יעזור בפועל ממש.

חוויה זו מתעצמת שבעתיים והצלחתה גדלה בכמה מונים כשמתלווה אליה 
גם ההרגשה ש"אני לעצמי כבר לא יכול לעזור, רק בורא עולם יחלץ אותי 
משם" )וכדברי הרבי הריי"צ לר' פאלע כהן על הפסוק "מאין יבוא עזרי", 
כאשר אדם מגיע לבחינה של "אין" ואפסיות, אזי "יבוא עזרי"( וכשפונים 
לעזרה מקצועית בגישה כזו, חש המטופל כיצד המטפל אינו אלא כלי דרכו 

זורמת השפעת ה' יתברך.

יש לעודד את המתמודד כבר בתחילת דרכו ובראשית הטיפול בו, לעזור 
לאחרים הנמצאים בבעיה דומה לשלו. הענקת אנרגיה חיובית ועזרה לזולת 
אנו  שבו  תחום  באותו  מלמעלה,  שפע  לקבלת  צינורות  בנפשנו  פותחת 
עוזרים לזולת. וכהלשון הידוע בהיום יום: "אהוב יהודי וה' יתברך יאהב 
אותך, קרב יהודי וה' יתברך יקרב אותך", לאמר: באותו סוג עזרה שנעניק 

לזולת, נזכה משמים לקבלת עזרה בתחום ספציפי זה.

ובעניין זה יש להבהיר. אל לנו לחכות לרמת הצלחה שרק אם נעבור את 
הסף שלה, רק אז נהפוך את המתמודד למטפל, אלא כהלשון הידוע של 
ילמד  ב'  ומי שיודע  א'  ילמד  א'  "מי שיודע  כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
ב'". נקודת ההתחלה של המתמודד כמקבל הוא גם נקודת ההתחלה של 

המתמודד כמעניק וכגודל ההענקה כך גודל הקבלה.

חשיבות יתרה ישנה לפעולה זו גם בכך שהיא מעניקה למתמודד טעם, עונג 
וסיבה לחיות, )לצערנו הרב אחוז המתאבדים בקרב המתמודדים עם סוגים 
שונים של התמכרות, גבוה באין ערוך מאשר בכל חברה אחרת באוכלוסייה 
הכללית( כי אין עונג גדול יותר מהעונג בנתינה והענקה לזולת, כיוון שכל 
יצור בהגשימו את ייעודו בכך הוא בא על סיפוקו ומרגיש עונג והרי הייעוד 
שלנו הוא כדברי הבעש"ט "נשמה יורדת לעולם וחיה שבעים-שמונים שנה 

כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות".
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• "עשה לך רב". מתמודד צריך לעמוד בקשר רציף )על בסיס שבועי או 
חודשי, לפי תנאי הזמן והמקום( עם רב הניחן בחמלה ובתבונה, ולאידך 
קשור ומחובר היטב לשיחותיו ואגרותיו של הרבי. איתו המטופל ישוחח 
ויתייעץ מידי פעם, רב זה ישמש כמקור השראה, תמיכה וצמיחה רוחנית 
ובעיקר זהו הצינור המחבר את הנער התמודד עם הרבי מה"מ שליט"א, 

מקור כל האנרגיות החיוביות ביקום כולו.

גם בנושא זה עובר הנער משבר גדול עם עצמו בעת הגיעו להחליט על אותו 
קשר. חרדות רבות מציפות את מוחו, כשהגדולה מבין כולם היא החרדה 
בנוסף  לחולשותיו.  תיחשף  שסביבו  והחברה  הדיסקרטיות  תיפרץ  שמה 

לכך, החרדה שמא הרב נמצא בעולמו הוא ולא יבין את נפש המתמודד.

היא  כשההקשבה  ביותר,  ואמין  מאוד  קשוב  להיות  הרב  על  כך  לשם 
הנפשי  לביטחונו  השראה  מקור  והאמינות  המתמודד  של  לליבו  המפתח 

של המתמודד.

• "וקנה לך חבר". שותפות הגורל עם כאלה שמתמודדים בבעיות דומות, 
אליה וקוץ בה. מחד, היא משחררת חסמים בנפש ומאפשרת דו שיח חופשי 
לסוגים  תמיכה  )קבוצות  בעיה,  מאותה  סובלים  בה  שכולם  חברה  בתוך 
איננו  הוא  שבו  חברתי  מקום  מוצא  המתמודד  התמכרויות(.  של  שונים 
מתמודד עם קשיי ההסתרה והצפנה של מצבו )המהווים נטל ומשא כבד 

על נפש המתמודד, זאת בנוסף לקושי ההתמודדות עצמו(. 

חזק",  יאמר  ולאחיו  יעזרו  רעהו  את  ד"איש  הבחינה  הוא  נוסף  חיובי  פן 
"שתי נפשות אלוקיות מול נפש בהמית אחת", אנרגיות של נשמות שונות 
הבהמית  הנפש  של  ההרסני  הכח  מול  בגבורה  ולוחמות  יחד  המתמזגות 
תומכות  האלוקיות  הנפשות  שרק  הידוע  החסידי  )כפתגם  אחד.  שבכל 
ואינן  ממודרות  נשארות  הבהמיות,  הנפשות  ואילו  לשניה  אחת  ועוזרות 
משמשות כמקור השראה לפעולות שליליות בקבוצות התמיכה, כלש' חז"ל 
במסכת ערכין "אין אדם חוטא ולא לו"( אולם כפי שציינו, זו אליה וקוץ 

בא וכדלקמן:

כבר צויין בתחילת המאמר ששני מרכיבים אמורים להיות שלובים יחד. כל 
האמור לעיל הוא מרכיב אחד שכותרתו היא "סור מרע". מרכיבים שונים 
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עלינו  אולם  הבריחה מההתמכרות.  בתנועת  יחד  המסייעים  פסיכולוגיים 
להעביר את המתמודד הילוך אחד קדימה ולהעביר אותו מתנועת המאבק 

והמלחמה לתנועת העונג והמנוחה.

בהתמודדותם  "המצליחים"  מהמתמודדים  אחוז  תשעים  הרב,  לצערנו 
ממשיכים במלחמה כל ימי חייהם. הנחת היסוד היא משום מה שאין דרך 
בציטוט  ומתנחמים  במלחמה  להצלחה  אם  כי  מהמלחמה,  לרוגע  להגיע 
המפורסם מספר התניא: "כי אולי לכך נברא וזאת עבודתו לאכפיא לסטרא 
אולם  מאד".  לבבו  ירע  ולא  עליו  אדם  לב  יפול  אל  "ולכן  תמיד",  אחרא 
לנו  ניתנו  נוספים מעבר לכוחות שכבר  כוחות  נותן  בדורנו מלך המשיח 
מזמן אדמו"ר הזקן והם עבודת ה' בעונג, בשמחה ובמנוחה. תקופתנו זו 
היא כבר בבחינת טעימה משכרן של צדיקים לעתיד לבוא שכל דבר עושים 

מתוך עונג דווקא.

זאת ע"י לימוד התורה דווקא ובהשמת דגש על פנימיות התורה והעולה על 
כולנה לימוד עניני גאולה ומשיח הפותחים אופק חדש של תקווה, מעקרים 
מן השורש את סיבת ההתמכרות הנובעת מהרצון לברוח מהמציאות הקשה. 
הלימוד בעניני גאולה לא רק נותן תקווה וביטחון לעתיד טוב שיתממש 
חיובית  בראייה  הנוכחית  המציאות  את  לראות  מאפשר  גם  אלא  בקרוב, 
וגאולתית ומוריד את הצורך לברוח מן ההווה אל כל סוגי ההתמכרות שאין 

כאן המקום לפרטם. 

לכן השותפות בקבוצות תמיכה טובה ומועילה רק אם היא קצובה לזמן 
יציאה  ואין  התמודדות,  רק  היא  בהן,  השורה  שהאווירה  כיוון  מוגבל 
התמיכה  בקבוצות  הקיימת  האווירה  שינוי  לחילופין,  או  מה"סרט". 
באמצעות בניה מחודשת של המערכת המורכבת משלב א' וב'. בשלב א' 
מושם דגש על התמודדות ושיחה על קשיים ובשלב ב' לימוד והתעסקות 
לגמרי  התרוממות  של  באופן  ומשיח  גאולה  עניני  חיים,  אלוקים  בדברי 

וחוסר שייכות אבסולוטי להתמכרות והשלכותיה.

בעניין זה יש לציין שכותרת עבודת דורנו "דור אחרון לגלות ודור ראשון 
לגאולה", כוללת בתוכה שני פרטים:

1. דור אחרון לגלות - שבו מושם הדגש על ההשתחררות מהרע.

2. דור ראשון לגאולה - שבו מושם הדגש על הדבקות בטוב האינסופי.
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יהודי  כל  מרוממות  המשיח  מלך  הרבי  של  שיחותיו  האחרונות,  בשנים 
הבירורים  עבודת  הסתיימה  שבו  עתידני,  יעד  אותו  אל  אותן  שקורא 
ויותר בעבודת הצדיקים  יותר  ואף עבודת הניסיונות. עבודתנו מתמקדת 
וכטעימה מהאנרגיה של אותם שיחות גאולתיות, מדריכי מועדוני הנוער 
המתמודד צריכים לשים דגש חזק יותר על יצירת מצב שבו הנוער עסוק 

ושקוע בטוב ומעט אור דוחה הרבה מן החושך.

עובדת  את  שליט"א  מה"מ  הרבי  מדגיש  האחרונות  בשנים 
יהודי  לכן  אשר  ממש,  יתברך  מעצמותו  חלק  יהודי  כל  היות 
יוצר מציאות חיובית סביבו דרך מחשבותיו ודיבוריו החיוביים 

ולאידך בחשיבה שלילית נוצרים דברים הפוכים. 

יתרה מזאת, כשם שעל ידי התלבשות הבורא בספירת החכמה 
את  ומחיה  מהווה  ההוויה(,  כל  ותחילת  הספירות  כל  )ראשית 
כל הבריאה, "כולם בחכמה עשית", כך עצם נשמתו של האדם, 
סביבה  המציאות  את  יוצרת  ממש,  ממעל  אלוק-ה  חלק  שהיא 
ידי התלבשותה בספירת החכמה, שהיא ראשית כל כוחות  על 

הנפש.

גאולה  בענייני  שקועים  האדם  ודעת  בינת  כשחכמת,  ממילא, 
את  ה'(  עצמות  את  )המייצגת  הנפש  עצמות  מייצרת  ומשיח 
זו  תודעה  הנחלת  סביבנו.  הנרקמת  הגאולתית  המציאות 
למתמודדים, שכל הקורה סביבם מגיע מתוכם ובחשיבה חיובית 
להאיר  בעצם  היא  וששליחותם  לטובה  משתנה  המציאות 
הופכים  ודיבוריהם,  החיוביות  מחשבותיהם  דרך  הסביבה  את 
הקשיים לאתגר מרתק ויצר הבריחה מהמציאות, )שהוא שורש 

ההתמכרות(, נעלם לאיטו.

השלכות מעשיות
על המדריכים ללמוד עם הנערים עניני גאולה ומשיח בדגש על השיחות   

שנאמרו ב"תקופה החדשה". הלימוד מזכך את עיני הנוער המתמודד 
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ונרקם עולם של  וגורמים לו לראות ולחוש בתוך ההוויה כיצד הולך 
גאולה. דבר המחליש את יצר הבריחה מן ההוויה, )הנראית בחיצוניות 

שלילית(, שזהו הגורם הראשי לכל סוגי ההתמכרויות.

ה'מניעה' היא הצעד הראשון והחשוב ביותר להשתחררות מתלותיות   
והתמכרויות לסוגיהן השונים, ובעניין זה, על המחנך לאחוז את המקל 
משני קצותיו. מחד, צריך הנוער המתמודד לדעת, שכל נפילה יוצרת 
סיפוק רגעי, אבל מייצרת את הדחף היצרי לנפילה הבאה, המכה כגל 

עוצמתי חזק יותר בכמה מונים מהפעמים הקודמות.

ולאידך, כל התקדמות קטנה ולו הקלושה ביותר )כמו למשל הגדלת   
למתמודד  לגרום  צריכה  לנפילה(,  נפילה  שבין  הזמן  מבחינת  הטווח 
הרגשת סיפוק מתוך הבנה שגם זו הצלחה. יתירה מזאת, כל פעולה 
של  בחינה  בעצמה  היא  אלא  הגאולה  את  שמקרבת  רק  לא  חיובית, 
גאולה )יתר על כן, כל גאולה כוללת בתוכה את כל הגאולות האחרות 

כולל הגאולה האמיתית והשלימה(.

שכל    לנוער  חוויתי  מסר  להעביר  צריכים  המתמודד  הנוער  מדריכי 
הצלחה  אותה  של  ובפנימיותה  היא!  גדולה  הצלחה  קטנה,  הצלחה 

קטנה גלומה שלמות הגמילה מההתמכרות.

על המדריכים להעסיק את הנערים ככל היותר בדברים שיגרמו להם   
היסח הדעת ולהילחם בבדידות ככל האפשר ומה טוב לענייני קדושה, 
במחשבות  לשקוע  למתמודד  שאסור  משום  זאת  וכו'.  לזולת  עזרה 

אודות מצבו הירוד.

"עשה לך רב". במובן רחב יותר, ההכרה בכך שיש לפנות לקבלת עזרה,   
דבר המצריך התגברות על קושי רגשי כמו בושה וכו'. ההכרה בחוסר 
היכולת שלי לעזור לעצמי וצורך בעזרה ממישהו גדול ומוסמך, היא 

צעד גדול מאין כמוהו לתחילת הריפוי והשיקום.

ידיעת המחלה חצי תרופה. ההכחשה של המתמודד את מצבו מהווה   
מחסום לריפוי. לא רק מבחינה מעשית אלא גם מבחינה רגשית. היא 
מהווה חסימה להפנמת דברי המטפל. התודעה הנוראה החודרת לתוך 

המח בכותרת מאיימת "אני מכור", היא התחלת התקווה והריפוי. 
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במילים    פעם  מידי  לשוחח  המתמודדים  את  לעודד  המדריכים  על 
ובאותיות משלהם עם הקב"ה, להשיח את קשייהם ולבקש את רחמיו 
יתברך. תחושת הביטול וההרגש שרק הוא יתברך יכול לעזור הופכת 

אותם לכלי )עם שקע של ביטול(, המכיל את ברכת ה'. 

"וקנה לך חבר". קבוצות תמיכה עוזרות מאוד, אך בתנאי שהקבוצות   
תתחלקנה ל-2. קבוצה אחת כוללת את אלו שנמצאים בשלב ההתנתקות 
מהרע )התנקות( והקבוצה השניה מיועדת לאלה שכבר עסוקים יותר 

ב"עשה טוב" והתחברות אל האור.

מקורות: שיחות קודש תשל"ט ע' 920; תניא פרק כ"ז; מאמר ד"ה "עבדים היינו" תשמ"ח; דבר מלכות פ' 
פנחס; דבר מלכות פ' כי תצא; דבר מלכות פ' שמות; 
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