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 “חנוך לנער על פי דרכו” — 
פירושים חרדיים־חסידיים 

וזיקתם לחינוך הממלכתי
נגה בינג

היום הראשון של כיתה א היה עבורי יום מרגש. אני זוכרת שחזרתי בעיקר נפעמת מהמחנכת 
שלנו, שהייתה חרדית. אני זוכרת היטב את הפאה המסוגננת שעל ראשה וכיצד סיפרה לנו מה 

התפקיד שלה כמורה שלנו, ומה מצופה מאתנו כתלמידות. 
היא הייתה יפה בעיניי, ודמותה זכורה לי עד היום. מאז, נדמה לי שאני רואה אותה ברחובות 
שאני פוסעת בהם היום, בשכונות גאולה ומאה שערים בירושלים ובבני ברק. בכל פעם משתקפת 
אליי דמותה דרך עיני ילדה קטנה הפוסעת מולי ברחוב בתלבושת ‘בית יעקב’ בדרכה לבית ספר. 

תיק על הגב, חצאית — כמוני כשעמדתי בכניסה לכיתה באותו יום ראשון של כיתה א.
מאז חלפו להן השנים, ואני המשכתי את מסעי עם החברה החרדית. חיפשתי קשר עם קרובי 
משפחתי החסידיים, בן דודי )השני(, האדמו”ר הנוכחי מחסידות בויאן, ומן הצד השני דודות 
מנתורי קרתא במאה שערים. שיח ומפגש עמם קירבו והרחיקו אותי מעולמם בעת ובעונה אחת. 
הקסם והתום, שזכורים לי כילדה מביקור אצלם, קיבלו גוון אחר, ביקורתי יותר עם השנים. גיליתי 
שאני עדיין נפעמת ומתרגשת, אך גם חשדנית ומהוססת יותר. תחושות אלה התערבבו עם כניסתי 

כחוקרת צעירה למרחב החרדי, והבהירו לי עד כמה אני רחוקה מתום המסע. 
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כעבור חמש עשרה שנה, כשעמדתי אני ביומי הראשון כמורה בבית ספר ממלכתי בירושלים, 
בשיעור מורשת )כיום תרבות ישראל( נזכרתי בה, בעודי מנסה להעביר לתלמידים ידע, חשיבה 
ביקורתית, חינוך לערכים ועוד. בלילות מצאתי עצמי לצד כמות נכבדת של מאמרים שונים 
שנתבקשנו לקרוא בתכנית ההכשרה למורים באוניברסיטה. אך בתוכי חיפשתי משהו קצת אחר. 
התחלתי לקרוא את הספר של האדמו”ר מסלונים: ר’ שלום נח ברזובסקי, בעל הספר ‘נתיבות 
שלום’, לצד תורות של האדמו”ר מפיאסצנה. דבריהם למחנכים ולתלמידים עניינו אותי והפתיעו 
אותי. שאלתי את עצמי, מנין הם שואבים את מקור הכוח לנטוע בנערים משמעת ללימוד תורה 
ממושך, אינטנסיבי במשך כל היום. מה גורם לנערים ולנערות לשבת בכיסאם שעות ממושכות 
וללמוד, ובעיקר להרגיש חלק מתוך הקהילה החינוכית ב’חידר’, בבית הספר, בישיבה ובסמינר?

מכאן המשכתי את המסע האישי שלי בחקר החברה החסידית חרדית. ברגל אחת אני דורכת 
בה כיום כחוקרת וברגל שנייה כבת משפחה וידידה.

מאמר זה יבקש לדרוך בשתי הרגליים הללו יחד. אציג מקצת דעותיהם ופרשנותם של הוגים 
חרדיים בימינו לסוגיות חינוכיות שעמן הם מתמודדים. באמצעות פרשנותם החינוכית ארצה 
להציג אתגרים דומים שעמם מתמודד הציבור החילוני במדינת ישראל. אנסה להראות כי שיטתם 
של החרדים החסידיים לחינוך הדור אינה בהכרח רחוקה משיטות חינוכיות עדכניות הנהוגות 

בחינוך הממלכתי.

חנוך לנער על פי דרכו
אחד מפסוקי המפתח הידועים במקרא הוא: “חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה” 
)משלי כב, ו(. פסוק זה שכיח במשנתם של מחנכים רבים, ומעלה ויכוח עתיק יומין בין שתי 
עמדות בשאלת החינוך: האחת, העמדה הדוגלת בחינוך סמכותני הרואה את מטרתו בהטבעת 
תכונות חדשות ועיצוב דמותו של החניך על פי הכוונת המחנך; ולעומתה, העמדה הדוגלת בחינוך 
לאוטונומיה, עמדה הומניסטית ליברלית , הרואה את מטרת החינוך בחשיפה של התכונות הטבועות 

בנפש החניך, הדרכתן והכוונתן.
בימנו, הפך פסוק זה למעין סיסמה במערכת החינוך הממלכתית, המבטאת גישה שמציבה 
את התלמיד במרכז ושמה דגש על פיתוח האוטונומיה של התלמיד, או השואפת להתאמת המחנך 

ודרך הוראתו לאופיים, נטייתם וגילם של תלמידיו.7
כיוון פרשנות זה אינו אופייני רק למערכת הממלכתית בימנו, אנו יכולים לראות גם בעולם 
הרבני נאו־אורתודוקסי הוגים אשר הבינו את הפסוק באופן דומה. כדוגמה לכך ניתן להביא 
מדבריהם של הר’ שמשון רפאל הירש )הרש”ר, 1808–1888(, ושל הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

 .)1935–1862(

מיכאל הד מרחיב במאמרו על המחקרים הרבים העוסקים בפסוק זה. ראו מיכאל הד, “חנוך לנער על פי דרכו: חינוך   7
לסמכות או חינוך לאוטונומיה? תרגומים פרשנויות ודרשות באנגליה בעת החדשה המוקדמת כמקרה בוחן”, בתוך: חנוך 

ודת, ירושלים תשע”א, עמ’ 101–144.
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לדעת הרש”ר הירש: “’חנוך לנער על פי דרכו’ — דרכו הוא. ובזה דורש הפסוק חינוך 
אינדיווידואלי בהחלט, התכלית של חיי תורה ומצוות היא כללית, אבל הדרכים המובילות אל 
הרמה הטהורה של קיום התורה והמצוות, מתחלפות לפי תכונותיו וכישרונותיו של החניך, לפי 
נטיותיו וכוחותיו השכליים והנפשיים, על כן לא כל שיטה מתאימה לכל חניך וחניך”.8 ברוח זו, 
 כתב גם הר’ קוק, אשר שלל את ה’דרך האחת’ של המחנך המנסה להכתיב לתלמידיו דרך אחידה — 
כי כך לא תצלח דרכו. עליו לדעת שכשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות, ואין 

מידותיהם ותכונותיהם שוות.
האם כיוון פרשנות זה של הפסוק נובע מהנחות יסוד הנגזרות מחשיבה הומאניסטית מודרנית? 
אין זה מן ההכרח, שכן כפי שנראה עתה, נוכל לראות קו פרשני דומה גם בדבריהם של כמה 

אדמו”רים חסידיים.
להלן אציג את פרשנותם של שלושה אדמו”רים חסידיים בני המאה האחרונה: האדמו”ר ר’ 
קלונימוס קלמן שפירא, המכונה האדמור מפיאסצנה )1889–1943(; האדמור ר’ שלום נח ברזובסקי 
)1911–2000(, אדמו”רה האחרון של חסידות סלונים בירושלים; והאדמו”ר האחרון של חסידות 

קרלין־פינסק, ר’ אהרון רוזנפלד )1926–2001(. 
האדמו”ר מפיאסצנה נודע ונתפרסם בעיקר בספרו ‘אש קודש’ — אסופת דרשות לפרשות שבוע 
שנכתבו מתוך גטו ורשה במהלך מלחמת העולם השנייה. אולם בנוסף לספר זה כתב האדמו”ר גם 

ספרים העוסקים בחינוך, והבולטים בהם: “חובת התלמידים” ו”הכשרת האברכים”.
בספרו “חובת התלמידים”, היחיד שיצא לאור בחייו, פונה רבי קלונימוס אל נפש התלמיד. 
הוא פותח את ספרו באיגרת למורים ולהורים ובה הוא מסביר את הצורך הגדול בחינוך. בספרו 
“הכשרת האברכים” מוסיף רבי קלונימוס שעל הלומד לדמיין את הסיפור המקראי על מנת “לחיות 
אותו”, וכך להפיק ממנו יותר תועלת. בספר זה הוא מבהיר את משנת החסידות וחידושיה, ומנסה 
לתת כלים לקורא כיצד להתחבר למשנת החסידות, ולהגיע לרמה הרוחנית שהיא דורשת. וכך 

מתייחס הוא שם לפסוק הנ”ל: “חנוך לנער על פי דרכו”:

וכיוון שכן, לא בכל הנערים שווה הוא החינוך, תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, 
דעתו, מידותיו וכו”. ואותם על המחנך להכיר. ולא די לו למחנך אם רק את עצמו 
ודעתו בלבד יכיר, כי גם במתחנך הדבר תלוי, לא בדעתו וכוחות עצמו בלבד ישמש 
ויפעל, יצווה ויורה, רק גם בדעת וכוחות התלמיד יאחז, ישמש ויפעל ולא מה שיצווה 
ויחנך לזה יצווה ויחנך לתלמיד אחר השונה ממנו בטבע, רצון, מידות וכו’. וזה רמז 

לנו שלמה המלך: חנוך לנער על פי דרכו — על פי דרכו של כל אחד ואחד.9

מלבד ההיכרות של המחנך עם נפשו וטבעו של כל תלמיד ותלמיד, דורש האדמו”ר מפיאסצנה 
מהמחנכים להשתמש ולפעול מתוך כוחותיהם של תלמידיהם השונים. רק כך ייעשה החינוך 

בשלמותו.

הירש שמעון רפאל, יסודות החינוך: שיחות פדגוגיות, בני ברק 1990, עמ’ נג.  8
שפירא קלונימוס קלמיש, חובת התלמידים, ירושלים תש”ן, עמ’ ט.   9
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דוגמה מעניינת אשר מביעה את דעתו ביחס לנפשו השונה של התלמיד היא כאשר הוא דן 
בתלמיד שתש כוחו מן הלימוד: 

אם מרגיש אתה עייפות באמצע לימודך, אם מפני שלמדת איזה זמן, או מסבה אחרת 
ובשביל זה אינך לומד בהתחזקות כל כחי נפשך ומחך, טוב יותר שתפסיק מלמודך 
ותנוח איזה רבע שעה או יותר מעט, כי למה לך לרמות את עצמך ולשבת אצל הגמרא 
ולומר הלא לומד אני בשעה שאין למודך שווה מאומה, מוטב שתתבטל הרבע או 
וייסרוך כליותיך לאמר: הלא בטלתי מן התורה, אתחזק מעתה ואפשר  חצי שעה 

שבאמת יתחזק כחך מן מנוחתך זו ותתחדש מעתה לעבוד ולהעמיק בתורה.10

מפתיעה תגובת אדמו”ר חסידי, אשר עמד בראש ישיבה ודרש לימוד תורה מתלמידיו, לעצור 
לרגע מהלימוד, לנוח ולגייס כוחות להמשך. לא זאת בלבד שהיטיב האדמו”ר מפיאסצנה לקרוא 
את צרכיהם הנפשיים והרגשיים של הנערים ולשם כך קרא למנוחה, אלא אף קרא להתבוננות 
בנפש התלמיד ולא רק בתפוקת שכלו מהלימוד. המילה ‘דרכו’ בהיבט זה מקבלת פרשנות אשר 

חותרת למצבו הרגשי של הנער. 
האדמו”ר מפיאסצנה נרצח במהלך שנת 1943, בעת האקציות בגטו ורשה. חסידותו לא 
הצליחה לגדול ולפרוח לאחר השואה. אולם רעיונותיו ותורותיו החסידיות השפיעו על המנהיגים 

החרדים ושאינם חרדים גם לאחר מותו. 
אדמו”ר נוסף, ר’ שלום נח ברזובסקי )להלן רש”נ(, מחסידות סלונים בירושלים, אשר כתב 
סדר ספרים המכונה “נתיבות שלום”, כתב גם קונטרס בשם “נתיבי החינוך”. הוא פעל לאחר 
השואה כראש ישיבה ובשנות השמונים נתמנה לאדמו”רה של חסידות סלונים. אף הוא התייחס 

בדרשותיו אל הפסוק הנדון:

“חנוך לנער על פי דרכו” — לא חינוך סיטוני, סטנדרטי, אלא חינוך יסודי מיוחד לכל 
נער ע”פ דרכו ותכונות נפשו, היינו לחפש ולמצוא את דרכי ההשפעה המתאימים 
בשבילו דווקא. וכמו שכתוב באגרת ה”בית אברהם” “חנוך לנער על פי דרכו ולא 

על פי דרכך”.11 

ר’ שלום נח ברזובסקי כותב את דבריו, לאחר הקמת מדינת ישראל, כאשר החברה החרדית עסוקה 
 בבנייה ושיקום עצמי, ובמקביל מנסה להוביל את החינוך העצמאי־חרדי. התייחסותו למילה ‘דרכו’ — 
לא רק שמנכיחה את ‘נפשו’ הייחודית של הנער אלא אף שוללת את ההשלכה של נפש המחנך 

על נפש התלמיד — ו’לא על פי דרכך’. רש”נ ממשיל את דרך החינוך לליטוש יהלומים:

דרך[  ]על  ע”ד  והוא  נפשו.  לפנימיות  לחדור  איך  הדרך  את  למצוא  המחנך  על 
שמלטשים יהלומים, לפעמים יש יהלום שקשה למצוא את הזוית המתאימה שיכולים 

שם, עמ’ קלא.   10
שם, עמ’ ח.   11
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המבוקשת  הנקודה  את  למצוא  מצליח  בו  מטפלת  אמן  יד  אם  אבל  ללטש,  משם 
ומתחיל ללטשו עד שמוציא מתחת ידו יהלום לנוי ולתפארת.12

במשל היהלום וליטושו משתמש גם האדמו”ר של חסידות קרלין, ר’ אהרון רוזנפלד, אדמו”רה 
האחרון של חסידות פינסק־קרלין. הוא נודע כאדמו”ר אשר כתב רבות בתחום חינוך הדור והשפיע 

בכתיבת ספרו “אורחות אהרון — משנת החינוך” על דרכם של מחנכים חסידיים רבים: 

זאת יש לדעת שכל אלו התלמידים החלשים שנוטים לאומדם ולשופטם שאינם שווים 
לכלום ומן המותר להקדיש זמן יקר עבורם הריהם כיהלומים יקרים שיש ביכולתם 
להתעלות מאד. אין לומר על שום נער כי שבר כלי הנהו ולא יצלח למאומה, כי 
אין זה נכון כלל. כל הנערים כולם הינם אבנים טובות ומרגליות. וכשם שהאבנים 
הטובות במציאתם ממעמקי האדמה טרם יזקקו אותם, הריהם מלוכלכים ושבורים 
וכשמתבוננים בהם בתחילה נדמה כי אבנים קטנות ופשוטות המה, אולם לאחר מכן 
מטהרים ומצרפים אותם, ומבדילים מהם כל הסיגים, ומלטשים אותם עד שהופכים 
להיות אבנים טובות שערכן גדול ורב מאד. כן הוא כל נער ונער מבני ישראל, כל 
אחד הוא אבן טובה, רק צריך שהאמן שיידע להעריך ערכו, שישכיל לדעת היאך 

לנקותו ולצרפו ולהפכו ליהלום מאיר ומבהיק.13 

המשותף לגישתם של שלושת האדמו”רים כפי שהוצגה עד כה, הוא ההבנה כי הנערים השונים 
מציבים בפני המחנך אתגר חינוכי הדורש ממנו הסתכלות אינדיווידואלית. אולם, בהמשך פירושו 
חל מפנה בהתייחסות האדמו”ר מסלונים למילה ‘דרכו’. נראה שהוא אינו יכול להרשות לעצמו, 
כמנהיג חרדי, להסתפק בפרשנות אוטונומית כלפי התלמיד. מה עם תלמידים אשר אינם צועדים 
בדרך החרדית? אשר נפשם יוצאת מעבר לכותלי הישיבה? הדברים הבאים נכתבו כשני עשורים 
לאחר השואה, עת כיהן האדמו”ר מסלונים כראש ישיבה וראה שמתרחשת בחברה החרדית תנועה 

החוצה — אל החברה החילונית וחשיפה לרעיונות הציוניים של המדינה. כך הוא כותב:

אנו  וכאשר  דווקא,  עילאי  חינוך  קדשים  צאן  לבנינו  להעניק  הזה  בדור  תפקידנו 
ברור שעלינו להשקיע  דרכו.  פי  לדור על  — החינוך  בדורנו  הוא  כיצד  מתעמקים 
מיטב הכוחות כדי לחנך דור של יהודים קדושים בחינת נזירים ולהתאמץ להעלותם 

לרמה הגבוהה ביותר הן בלימוד התורה הן בעבודת השי”ת ובכל מידה נכונה.14

שלא כמו בדבריו על משימת החינוך כמציאת הדרך של כל תלמיד ותלמיד, כאן יש למחנך תפקיד 
חשוב לא פחות — חשיפת הדרך הנכונה שהדור הנוכחי דורש. במילים אחרות, דור החסידים בשלהי 
המאה העשרים היה זקוק, לדעת רש”נ, לחינוך עילאי — לימוד תורה אינטנסיבי בין כותלי הישיבות, 

ברזובסקי, שלום נח, נתיבות שלום: נתיבי החינוך, ירושלים תשנ”א, עמ’ יז. רעיון זה מובא בשמו של ר’ מרדכי מלכוביץ:   12
“יהודי הוא כמו יהלום וגם אם הוא בשפל המצב ומשוקע בבוץ אין להתייאש ממנו כי צריך רק להרימו ולנקותו ויוחזר לו 

אורו הנוצץ ויבריק כבראשונה והוא יסוד החינוך היהודי”.
רוזנפלד, ארחות אהרון, משנת החינוך, עמ’ מח–מט.   13

שם, עמ’ י.   14
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שיעמיד סטנדרט גבוה של לימוד. יתרה מזאת, הוא קורא להתנזרות, אשר במקומות אחרים בהגותו 
הכוונה להתנזרות מתאוות האכילה ובמיוחד מהיצר המיני, לשם תיעול לימוד התורה. 

לפיכך, המילה ‘דרכו’ היא בעלת משמעות כפולה. האחת, הגישה ההמונסטית־ליברלית הרואה 
לנגד עיניה את ‘דרכו’ של התלמיד, וחובת המחנך בליטוש היהלום החבוי בכל אחד. אך לא פחות 

מכך גם הגישה השנייה, הרואה את חובת המחנך מתוך דרכו ואתגרו של הדור. 
היה צפוי שדווקא האדמו”ר מסלונים, אשר ספריו ‘נתיבות שלום’ השפיעו והרחיקו לכת גם 
מחוץ לגבולותיה של החברה החרדית, יציג את הדוגמה הקלאסית לחסידות מתונה, אולי אפילו 
מודרנית, הפונה בשיטת חינוכה לנפשו של התלמיד ודרכו הייחודית. אולם, דווקא הוא, אשר 
נודע כאדמו”ר שזיהה עצמו בתפקיד המחנך החותר לחינוך סמכותני, מגלה גישה נוקשה כלפי 

התלמידים.

הכלי המחזיק ברכה בתורה ועבודת ה’ הוא סדר ומשטר. וכמו שהתורה והחכמים 
קבעו זמנים, כדוגמת זמן ק”ש ]קריאת שמע[ ותפילה, שאינם תלויים במצבי רוח 
והרגשות אלא כחוק ולא יעבור, כן כל עניינים שבקדושה דורשים מסגרת של סדר 
וירידות הרי כ”ז ]כל זה[ לא פוגע בסדר ומשטר  וזמן, שגם אם אדם מלא עליות 

ובסדר היום זמני שכיבה וקימה לימוד ותפילה.15

אחת השאלות המעניינות העולות, היא כיצד שתי גישות אלו באות לידי יישוב ללא סתירה? שהרי 
תלמיד שאינו מכוון ללימוד אינטנסיבי, אלא בדרך אחרת — כיצד אפוא ינהג בו המחנך?

במסגרת מחקרי בעבודת הדוקטורט קיימתי ריאיונות עם נשות חסידות סלונים וכן עם חלק 
מילדיהם. בכמה מן השיחות הללו שאלתי על דרכו החינוכית של האדמו”ר מסלונים. עד כמה, 
כאימהות, הן חשות שדרך החינוך שעליה כתב האדמו”ר אכן מתבטאת בדרכיהם של מחנכי 
ילדיהם? בשאלה נוספת ביקשתי להתמקד במילה ‘דרכו’, כפי שהצגתי עד כה. האם הן כאימהות 
חשות שחינוך ילדיהן הוא על פי משמעות ‘דרכו’ — במישור האחד, היינו חינוך אישי, לפי מידת 
צרכו ואישיותו של התלמיד, או על פי המישור השני — דרך אחידה אחת בעלת קו סמכותי? אחת 

התגובות המייצגות של האימהות היא זו: 

כבר בגיל צעיר מגיל שש ועד שלש עשרה המחנכים עושים הכל על מנת לתת לכל 
ילד את היחס האישי שמתאים לו. אך לקראת הבר מצווה, ובטח שלאחר מכן, הדרך 
בה מתייחסים אל הנערים כבר צריכה להיות באורח החסידות שלנו ולפי ההשקפה 
שלנו. למשל, לקראת הבר מצווה לוקחים את כל הנערים יחד ועושים איתם הכנה 
גם לקראת עול מצוות, ובעיקר שמעכשיו הם אחראים על מעשיהם והם כבר צריכים 
חשוב  למחנכים  נשים.  עם  למפגש  ייחשפו  שלא  למטה  ולהסתכל  ברחוב  ללכת 

שכולם יספגו את אותה אווירה חסידית חרדית היום. כולם ככולם.16

ברזובסקי, נתיבי עולם הישיבה, עמ’ ע.  15
מתוך ראיון עם שושי, חסידת סלונים ב-2.6.2013.  16
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תלמידים של האדמו”ר מסלונים שאותם ראיינתי במסגרת מחקרי סיפרו כי לצד דמותו העוטפת 
והקשובה לתלמידים היה ידוע בתקיפותו למשטר חינוכי לסדר יום קבוע ובעיקר, לרף גבוה 
באינטנסיביות לימוד תורה. אלה דורשים לא מעט שימוש במקל עונשין, להשגחה קפדנית על 

מעשיהם של התלמידים, מתוך תפישה של חינוך למצוינות.
דוגמה זו ממחישה היטב כי שני האספקטים השונים המצויים במילה ‘על פי דרכו’ מתפרשים 
בעולם החינוך החרדי־חסידי בהתאם לגיל “הנער”. לגבי שלב הילדות מעלים הטקסטים הפרשניים 
מודעות ורגישות לשונותו של כל ילד מחברו, ואילו בשלב ההתבגרות, הדגש מושם על הקניית 
הנורמות האחידות בלא התייחסות מיוחדת לפן השונות האינדיווידואלית. בשיחה עם האימהות 
הן מספרות כי החינוך החסידי, השואף להחמרה בכל הקשור במיניות ומאופיין בלימוד תורה 
אינטנסיבי, מועבר לתלמידים בשלב מאוחר יותר. אז, לדבריהן, יש לנקוט בכל האמצעים והחומרות 
כדי שהדרך שילכו בה תהיה על פי האורח החרדי־חסידי. לפיכך, המחנכים משקיעים את מאמציהם 
בדרך החסידות החרדית האחידה אשר שואפת לחלחל לכולם — גם אם זו לא תוכל להכיל את 

ייחודו וטבעו של כל נער ונער.
מן הרחוב הסמוך עולה קריאתו של ר’ אהרון רוזנפלד מקרלין, אשר ראה בדור שלנו חלישות 
הדור: “בדורנו זה נתמעט הלבבות וכוחות הנפש ולכן אסור בשום אופן להכות את הנערים במקל 

חובלים, והמקל היחיד שמותר וראוי וצריך להשתמש בו הוא ‘מקל נועם’”.17 
גישתו הכללית של רוזנפלד מזכירה בצורות רבות את כתיבתו של האדמו”ר מפיאסצנה, 
הקוראת למקל נועם, לעומת גישתו החינוכית של ברזובסקי אשר לצד קריאתו לראיית ‘כל תלמיד 
כבן יחיד’,18 לאהבת התלמיד והענקת האהבה והחום לכל אחד, אינו חוסך במילים נוקשות יותר 
על תלמידים אשר סרים מן הדרך, על הלחימה בתאוות היצר בדורו ועל החינוך העילאי אשר 

מתקיים אך ורק בישיבה. 
הצגתי עד כה את פרשנותם של שלושה מנהיגים חסידיים במאה האחרונה, אשר פירשו 
באמצעות הפסוק ‘חנוך לנער על פי דרכו’ את השקפתם בענייני חינוך הדור. המשותף להם: אימוץ 
הגישה הרווחת הקוראת לחינוך פאידוצנטרי, המעמיד את החניך במרכז, על צרכיו ויכולותיו. 
האדמו”ר מסלונים קורא גם את הפסוק באופן סמכותני מובהק, כקריאה לחנך את הילד בדרכה 

של החסידות או בדרכו שלו — כמנהיג קהילה. 
ביסודו של דבר, השאלות שהמנהיגים החרדיים מתמודדים עמן אינן שונות ביסודן מהאתגרים 
שעומדים לפנינו — מורים ומחנכים בבתי הספר הממלכתיים. חינוך רך או נוקשה? גבולות — 
מתי והיכן? ‘דרכו’ של מי? וכיצד מגיעים ל’דרך’ של כל אחד ואחת? ועוד רבות השאלות ורבים 

האתגרים שלא מניתי. 
באותה תקופה, שלהי המאה העשרים, שבה כתבו האדמו”רים השונים את משנתם, גם נחקק 
במדינת ישראל ‘חוק חינוך ממלכתי’ )1953(. בין מטרות החוק: לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב 

רוזנפלד, משנת החינוך, עמ’ סב.  17
חסידי פינסק־קרלין מספרים כי מונח שגור היה על לשונו: “כל תלמיד — בן יחיד”, וסיפורים רבים על אודותיו כראש ישיבה   18

שגער במחנכים כי אינם מתייחסים אל תלמידיהם כבנים. ראו רוזנפלד, משנת החינוך, עמ’ מה.
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עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את 
זהותו התרבותית ואת לשונו. בנוסף, נכתב בחוק כי החינוך הממלכתי שואף להנחיל את העקרונות 
שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
כמו כן, יש לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים, ללמד את תולדות 
העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית ועוד. ממטרות אלה עולה כי החוק שואף להנחלת 
עקרונות וערכים משותפים. מנגד, מובאות בחוק גם מטרות החינוך לפי דרכו המיוחדת והאישית 
של התלמיד: לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית 
ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים, להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, 

לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו.
על פי שתי ההשקפות, החרדית והממלכתית, הפסוק ‘’חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא 
יסור ממנה’ מציג מסר שעל פיו החינוך הוא סוכן של חיברות. מטרת הפסוק היא לחנך להפנמת 
ערכים ונורמות שאדם ינהג בהם עד זקנתו. ‘על פי דרכו’ — בראשית דרכו ועד זקנותו. אולם הבדל 
משמעותי יש ביניהן. החינוך הממלכתי, לאור הגישה ההומניסטית הליברלית, מציב את התלמיד 
במרכז התהליך החינוכי, דוגל במתן חופש בחירה למורה בין אלטרנטיבות חינוכיות שונות, 
בהתאם לאופיו של הנער. כאן, נשאלת השאלה: האם גם למורה החרדי אכן יש חופש בחירה בין 

האלטרנטיבות? או האם עליו לחנך על פי דרך אידאולוגית אחידה ואף ידועה מראש?
שאלת מידתו של חופש הבחירה, מופנית לא רק אל המחנך אלא גם אל התלמיד. כיצד עליו 
לבחור באיזו דרך חינוכית ילך? האם האדמו”רים השונים יכילו את דרכו ובחירתו השונה של 
תלמידם לבחור למשל, במרד המוסכמות, בערכים ובמסורת בהם הוא מתחנך? לבקר את שיטת 

החינוך ואף לסגת ממנה?
לא מצאתי בדברי האדמו”רים השונים וככלל במנהיגי החברה החרדית מתן לגיטימציה 
לשאלת חופש בחירת התלמיד בדרכו שלו. יתרה מזאת, האדמו”ר מסלונים פועל, לעניות דעתי, 
מתוך חשש כי החברה החילונית מאיימת על זו החרדית, ולכן אינו מסתפק באמירה זו אלא מבקש 
להעמיד במרכז הבמה את הסמכות החינוכית, המבקשת לעצב את הנער על פי דרכה כדי שימשיך 
בדרכה לאורך ימים רבים. מרכז הכובד עובר מהחניך אל המחנך; מתנועה בדרך חופשית לתנועה 
ללא סטייה. נראה כי ר’ שלום נח ברזובסקי )האדמו”ר מסלונים( ניסה לשמור על גחלת חסידות 
סלונים שחרבה בליטא עקב השואה, ומכאן אחד מאתגרי הדור הוא להחזיר עטרה ליושנה, ולהעמיד 
תלמידים הרבה. עם זאת, בהשפעת המודרנה, העצמת האינדיווידואל והשאיפה לאמץ כמה שיותר 

תלמידים לחיקו, הוא אימץ את הגישה הפדגוגית הגמישה — לדרכו של הנער. 
לעתים נראה לי כי הפסוק ‘חנוך לנער’ בספר משלי הפך לקלישאה. לכאורה עיקרון זה מובן 
מאליו ויש הסכמה כללית במקומותינו בכל הנוגע לזכויות הפרט ולצורך להתאים את תכני החינוך 
ושיטתו ליכולת ולצרכיו של התלמיד. אנו כמורים שואפים בפרט שלימודי תרבות ישראל יהיו 
רלוונטיים לחייהם של התלמידים, יועברו בצורה חווייתית ושהתכנים יהיו מותאמים לדורם, לגילם 
ולנטיותיהם. אנו כותבים את ספרי הלימוד בדגש על שימוש בטכנולוגיה, בהבאת דוגמאות מחיי 

התלמיד, בעיבוד טקסטים אשר יוכלו להיות מותאמים ליכולתם ולשפתם.
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אולם, תוך שאנו מקדישים מאמצים וחשיבה להובלת דרכו של התלמיד ומציאת הנתיב האישי 
שלו, עלינו להתייחס גם לבעייתיות שמעלה הסיפא של הפסוק, בדומה לפרשנותו של האדמו”ר 
מסלונים. יש לחשוב מהם הערכים והנורמות הסמכותיות שנשאף שתלמידינו יפנימו עד הגיעם 
לעת זקנה ולא יסורו מהם? האם במקצוע תרבות ישראל, השואף לראות בטקסטים המכוננים 
ביהדות כתרבות של כולנו, יש להתוות דרך אחת מסוימת? של המורה? של הממסד? של מערכת 
החינוך? או שמא כל מורה יכול להסתפק בדרכו הייחודית של התלמיד? האם בכלל אנו מעוניינים 

כמורים שתהיה לנו דרך אחת? ערכים אחידים?
דומני כי חלקו הראשון של הפסוק: חנוך לנער על פי דרכו — כמו גם כתביהם המרגשים של 
האדמו”ר מפיאסצנה, מקרלין ומסלונים, המתייחסים לנפש התלמיד, והקוראים לליטוש היהלום 
שבתוכו — מזמינים להשיב למרכז הבמה גם את הדיון ב’דרכו’ של המחנך, של המקצוע ושל 

התרבות שלנו.
פתחתי מאמר זה במסעי האישי, אל תוך החברה החרדית, ופסחתי בו מהאישי־משפחתי אל 
מחקרי ובחזרה. לא פעם אני מוצאת בעולם החרדי חוסר הלימה בין הכתוב בספרים לבין הנעשה; 
בין דבריהם של הוגים חרדים לבין קיומם בפועל, במערכות החינוך ובנתונים מחקריים שנעשים 
במסגרות החינוכיות השונות. כיום אני מורה בבית ספר שבו לומדים תלמידים ממלכתיים, ורחוקה 
אני במלבושי ובאורחות חיי מאותה מורה חרדית שפגשתי ביומי הראשון של כיתה א. הכניסה 
והיציאה פנימה והחוצה, אל החברה החרדית וחזרה לבית הספר הממלכתי אינם מעניקים לי 
תמיד שלוות נפש, אך בהחלט גורמים להבין כי ה’חינוך לנער על פי דרכו’ — ימשיך ללוות אותי 

ולהעסיק אותי על פני דרכים רבות — בהמשך המסע. 


