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 דרכיה דרכי נועםדרכיה דרכי נועם
  אהבה וקרבהאהבה וקרבה

  

הבסיס האיתן והמוביל אהבת הורים לילדם היא 
אהבה היא הגוויל הלבן . המרכזי לחינוך מוצלח

שעליו תיחרתנה באש שחורה האותיות של , הקדוש
  .החינוך הטהור

דרך המלך של , המצפן והנווטאהבת הורים היא 
כל מנעול חלוד וכל  .מפתח הלבהאהבה היא . החינוך

  .אטום אל מולו ימסו וייפתחולבב 

כאשר הם ', רק האב והאם ברגשי האהבה שחננם ד
יוכלו להוביל את , ממשיכים לעורר ולפתח רגשות אלו
ואל " מוסר אביך"בנם בבטחה על משעולי יצרי לב אל 

  ".תורת אמך"
  )הרב קלצקין/ ביני לבני (

  
  

האהבה הוא גורם , ואפילו מכריע, גורם חשוב ביותר
חשוב , כמו כן .בבות בין ההורים והילדיםוקרבת הל

מאוד גם גורם יחס הכבוד וההערצה מצד הילדים 
  .כלפי ההורים

הנהגה זו מתפתחת על ידי זה שההורים דואגים 
ושקודים יומם ולילה לספק להם את כל צרכיהם 

ולגונן עליהם מפני , לטפל בהם במסירות, ומחסוריהם
  .כל פחד וצער

י ההורים את הדרך לליבם גורמים אלו פותחים בפנ
בשילוב עם הבנה נכונה לצרכיו . ונפשם של הילדים

גורם זה מבטיח מראש את , האמיתיים של הילד
  .הצלחתו של החינוך

  )אבני חינוך/ הרב שמשון רפאל הירש (
  

  

  לראות את הנקודות החיוביותלראות את הנקודות החיוביות
  

התמקדות בנקודות החיוביות : זהו סוד גדול בחינוך
 ,ינת שבחים ומחמאות עליהןונת, והטובות של הילד

, כשרואים. תוך התעלמות מהנקודות שאינן חיוביות
ילד רכושני שאינו מסוגל לתת משלו , לדוגמא
אם פעם אחת הוא ויתר לאחותו ונתן לה , לאחרים

גדול " עסק"על הוריו לעשות מזה , דבר מה משלו
כשילד רוכש : כך גם בלימוד. ולרומם אותו על ויתורו

: יש לרומם ולשבח אותו על כך, בלימודידיעה כלשהי 
  .ב"וכיוצ!" הנה אתה יודע"

גם כשמעירים לילד או מוכיחים אותו על מעשה 
לעולם אין לתת לילד עצמו , שלילי שהוא עשה

אין לומר , אם הילד שיקר, לדוגמא! הגדרה שלילית
אם ". אמרת כעת דבר שקר"אלא , "אתה שקרן: "לו

אלא , "אתה בטלן: "בולא להטיח , הוא לא למד כראוי
  ".היום התבטלת מלימודך"

  )אוהל מרים/ הרב פינקוס ( 

  מקל נועםמקל נועם
  

שלושה דברים "אף על פי שאמרו רבנן : אמר רבה בר רב הונא
צריך , ..."צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה

  .כדי שיקבלו ממנו, לאומרם בניחותא
  )א"ע, תרגום משבת לד(

כי דברים שלא נאמרו , הכלל הגדול בהנהגת הבית ובחינוך הוא
אם לשמע צעקת האב אף . בשקט ובסבלנות אינם מתקבלים

בל ישלה האב את עצמו לחשוב כי , נחפזים לעשות כדבריו
" ניחותא"אך ורק ב. נודעת לצעקתו השפעה חינוכית ומתמדת

ואל תבוא הבהילות והרוגזה , בשקט וסבלנות, יכולים לחנך
  !חכמת החינוך -' במלאכת ד

  
לאחר קראתי נועם ולאחד קראתי , ואקח לי שני מקלות"

וגם לזה מכוון שלמה , מקל נועםהרי שיש גם . )ז, ריה יאזכ(" חובלים
שגם במקל נועם יכול , "חושך שבטו שונא בנו"המלך באומרו 

  .ועוד ביתר הצלחה מאשר במקל חובלים, אדם לייסר את בנו

! אל תכהו אלא בשרוך נעל, אם אתה מכה תינוק: ונאמר בגמרא(
  )]ב"ע, תרגום מבבא בתרא כא[

עידוד משפיע : נקוט כלל זה בידך –? חינוךב" מקל נועם"ומהו 
  .ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או עונשים, יותר מעונש

  )עלי שור/ וולבה ' הרב ש( 

  

  

  לנווט את מצפן התגובותלנווט את מצפן התגובות
  

אבל צריך , זה קורה פעמים רבות. אנו מתרגזים על ילדים
: והחשוב, "שמאל דוחה וימין מקרבת"לעשות זאת בדרך של 

  .השתמש יותר בדרך של ימין מקרבתצריך ל

אין פירוש שצריך לדחות הרבה כדי  -ששמאל דוחה , וזאת לדעת
אם האם צועקת תמיד על ילד . לעשות רושם על הילד

מה יהיה אם הילד יעשה עוולה , שהתלכלך ועל הילד שאיחר
כיצד תגיב על דברים , אם על דברים קטנים היא צועקת? אמיתי
  ?גדולים

, בניגוד לכך. נשחק הרושם ומתמעט -תמיד  כאשר צועקים
לתת לו , לדבר ברכות, לחייך אליו, כשמשתדלים לקרב את הילד

והמבט , אזי מספיק שהאם תביט בילד במבט חמור -מלוא החום 
  .כבר יעשה רושם

  )מסילות חיים בחינוך חלק ב/ רבי חיים פרידלנדר (
  

  

, נא בנוחושך שבטו שו: "יש לדעת, אם פעם יש הכרח בעונש
  ".שבט"הרבה דברים הינם בגדר  -" ואוהבו שחרו מוסר

וליבו הרך של תינוק , הוא מה שנגע לליבו של הבן" מוסר"
  !מתפעל מאוד מהבעת צער כל שהיא מצד הוריו

זהו , ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל בהם
  !ומה גם שלילת כל המנה, כבר עונש מורגש מאוד

  )עלי שור/ ה וולב' הרב ש(


