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 הכוללת האחדות במשנת החינוךמחשבת
 . ,.נ. ' - קוקזלל הרא"'ה מרןשל

,:.,. . . ... ' ג  י.. י ., 

 אפרק
 החישך. ,מחשבההמושג

 , או מדעי .מחקר לפתוח כמקובל ננסהאם

 פילוסופי
 "מחשבת המושג י עצמנו את, נשאל הנדון, הנושאבהגדרת
החינוך"

 "כפל.מלים = "טאגטולוגיה" מעין בו אין האם -
 המושגים ששני להניח, לנו מותר הן )לפחות, ז העניין"לחוזק

 כלנאדם שחלוא. זהי את זה חופפים ו"חינוך""מחשבה"
 ,די וטל מחשבותיו, את גם להביע מנת על כלל, בדרךחושב,

 גיסא,..הלוא ומאידך הזולת., את ל"חנד",,'במידת-מה אףכך
 של ובסופו- תחילה* במחשבה - חינוכי מעשה כלסוף
 נספייה  והמדעיסן.נעוצות ההגות התורה, ספירית הןדבר,

 שלשלת של. החוליות את ומרתקת  מעיפה שהיאהחינונית,
 .הנמסרים,מאבות,לבנים, והחינוך,  התורה ערכי -הדורות
  להנלמידים.ממורים

 המושג של הרחבה בתפיסה ש,אם  להגיד,  ניטיבאמבבו,
 החינוך מחשבונ ,הרי חינוכי, יסוד גם בכוח בה יש"מחשבה"

 את ולחקור לברר מכוונונ - יותר המצומצם  גמובנה-
 'הנאותות : הדרכיפ .ואת החינוך של והמטרותהמגמות
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 מהנחות כלל, בדרך כמסקנות, כמובן אלה וכל -להשגתן
 מסויימת. עולם תפיסת מתוך - כלליות רעיוניותושיטות

 -שהחיינו- וברכת . . . יעקב שלסולמו
 החינוך מגמות לבי,רור בדרךסמלים

 בכלל, ביהדות החינוך מגמות על שנרמוזאפשר
 שבחלום הסולם בסמל בפרט, קוק הראי-ה מרן שלובמשנתו
 מגיע וראשו ארצה מוצב סולם והנה .ויחלוםיעקב:

 כח, )בראשיתהשמימה.
 יב(_

 ה-סולם- גם הוא כוה הלוא
 ארצה" ה"מוצבהחינוכי,

-  מעשה של בפראקייקה הנעוך 
 את והמייצבת המעמידה המחשבה מבחינת אךהחינוך,
- ב"ראשו"החינוך,  הסולם של המיטאפדגוגי - ההגותי 

 עולים אלקים ומלאכי תשמימה, .מגיע הוא -החינוכי
 אנו הרב של משגתו באספקלרית במיוחד ואכן, בו-.ויורדים
 זאת ועם 1, בוקר- כוכבי יחד .ברון ומאזינים אל-עלצופים
 החינוכית-הממשית. נקרקע לחרוש מעמיקיםאנו

 לשמש יכולים .שהחיינו" בברכת הלשונות פירושי.אף
- בדורנו יהודי שבחינוך ולדרכים למגמותאסמכתות  
 רבנו. של הפדגוגית בהגותו גם אחיזה להן שישאסמכתות,
 העם את - שהחיינו- -ברוך : הכרכה את נפרשוכך
 שהגשים - העתיקים העמים בקרב והיחידיהראשון
 בימי עוד ישראל ילדי לכל חובה לימוד -חוק. אתכחיים
 ו השניהבית

-  שקיימנו" .וברוך שנה, מאלפיים למעלה לפני 
 ollw אלפי משך תבל, עמי בקרב ובתפוצות, הקודשבארץ

 ז. לח, איוב לס1
 שת.קן, , . . . שמי ומלא בו vwlnt1 לטת, האיש א1ת1 זכר-גרם,2

 ועור, עיר ובכל ומדינה מדינה בכל תינוקות מלמדי מ1ש,ב,1שיהו
 כח(- בתרא, )בבא שבע- או שש כבן אותןומכניסיו
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 בכן, קיימני יהרדיפות; הגזירות למרות הדורית,בחילופי
 - וקיומנו חיינו של היסודות יסוד היווה תורהשתלמוד

 .סגורה. יהודית תרבות של ובארצית בתקיפותהן
 של -

 ובארצות בתקופות והן זרות, תרבויות עם גומליןיחסי
 רוח ויחסי גומלין להשפעות "פתוחה- יהודית תרבותשל

 התרבות בדור הזה._כשגם לזמן .שהגיענו וברוךותרבות.
 יחידית ותרבית תורה להגדיל אנו מסוגליםהמודרוית
 בזאת. הכרוכים הקשיים כל עם ולהאדירה,מקורית

 ,דור צירה פושט "ור בא, ודור הולך דור מעתהיאמור
- המרכזי העיקרון אך צורה,לובש  של תורה, תלמוד של 
 ולילה. יומם בו"והגית

 - הדורות כל דרך השני כחוט עובר -
 בן שמעון הסופר, עזרא ועד הנביא ושמואל רבנוממשה
 יוחאי בן שמעון ר' עקיבא, ר' הילל, גמלא, בן ויהושעשטח
 הלאה וכן ורבינא, אשי רב ואביי, רבא ועד הקדוש,ורבינו
 וכמב-ם, רש-י עד וחכמים, רבנים וגאונים, סבוראיםבדורות
 חייב מישראל איש. ש-כל תורה-, תלמוד ב"הלכותושהורה
 ואפילו זקן, בין בחור בין עשיר בין עני בין - תורהבתלמוד

 ישראל-(, לכל עומד תורה ש"כתר הפתחים., על המחזרעני
 התניא, ובעל הבעש.ט מווילנא, הגאון מפראג, מהר.לועד
 ועד הירש, רש-ר מסאלאנט, ישראל ר' מוולוז'ין, חייםר'

 קוק הראי-הרבנו
- 

 של יסוד הרי - הללו הדוהות בכל

 ונכון- יציב לעולם הישראלי, החינוך עמוד תורה,תלמוד

 בפרק

 ההבמשנת

 האקטיאלית המקוריותמשנת
 להיכנס אנו רוצים אם שלנו. בנושא יותר להעמיקננסה
 להקדים עלינו שומה הרב, של החינוכית משנתולטרקלין
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  ההגותית 1t1WDD - המזלג לקצה גס ולו -ולטעום
 אכן, בגחלת. כשלהבת בזו קשורה זו שלן הרב, שלהכללית
 המושג של משמעויותיו בשתי גדול מקורי הוגה הרבהיה

 עורה של ורבדים-רבדים. במשנתו מוזג הרב:מקוריות.;
 :. הדורות במהלך קבלתה בשלשלתויהדות

 .מקרא דקרי

 פשטי ; ודרוש אגדה ושבילי הלכה נתיבות ; נבואהוחזיונות
 ן וגוריו( מצפת האר-י תורת )ובמיוחד הנסתר ורויהנגלה

 הלוי יהודה ר' של משנתם )ובפרט, היהודית ההגותעיוני
 חסידים ומשנת מיסר גדרי ולעומק; מפראג(_לרוםומהליל
 במשנתו התמזגו אלה כל - ועודן ברצלב גור,)חב"ד,

 שבה צרופה, לסינתיזה שלו, הפנימית במעבדהובנשמתו,
 ו,המקוריות התורתית-הישראליה המקוריותהתלכדו

 כפי : במינה, יהמיוחדת הגוונים רבתהנשמתית-האישית
 בספריו-אורותיו: מתבטאתשהיא

 -אורותיי
 .אורות

 .אורות ; התורה" .אורות ; הקודש. .אורות ;התשובה,
 ~ ,. וכו'ישראל.,

 ובלא ביודעיך מפגשים, היו ומשנתו לרב כינוסיף
 הכללית-הקדומה הפילוסופית המחשבה מהלכי עםיודעים,

 להבין טרח הוא אף ברגסון, ועד מאפלטון -והמודרנית
 למשל, )כד' החדישות לשיטותיהם מדויקים במדעיםגם
 שיטת ואת פרוינהופר קרני של התופעה את מזכירהוא

 במשנתו ושובצו הובלעו אלה כן כאלה אבלאיינשטיין(,
המקורית.
 הרב באקטואליותו. נתמזגה הרב של מקוריותואמנם,

 ומסובן מסוכסך בעולם דורנו בעיות עם ישירה לפגישהחתר
 וכלכלה. רוח משברי ושל ותהפוכות מלחמות של עולס -זה

-
..

 )קונץ המקיריות- .איש ,וילפסנ1ו, ישעיה'וגיעד ד-1 של מאמרוע'נ
 י ייט-רמך. עמ' היב-, -זנב, א' מחלקה.אוניה.,

. 
 .י
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 בתהלי- - זמנני של ישראל לבעית נתון הרב היהבמייחד,
 של ותחייה, טמיעה של וריכוז, פיזור של = הקוטבייםכיו

 : ' וגו'.. ואמונהכפירה
 זרמים מייצגי - אישים עם התחמק'מדו-שיח. לא הרב.

 לפחות או פתרונות, הציע ואף שונים וחברתייםרוחניים
 של הסבוכות לשאלות - ממש של לפתרונות דרכיםסימן

 ההחייה ילבעיות"תנ,עת וחלוציו, צעיריו - הדורנבוכי
 ' - .-- ארך.ישראל.וישוב

' 
.." 

 .גדורות היו לא הרב של והמקוריות. האקטואליות.
 דבוקים שעה וחיי עולם חיי אלא כי, לא מזו. זוותחומות
 הנצח, באור משתקפות התקופה ושאלות יחדיו,במשנתו

 מתוך יותר מסתברות תורתנו של הנצח הגיונות להיפך;ואף

 גם הגא ,הרב של משנתו זה, במובן הדור. בעיותידיעת

 . 'ל הדור. לבני מאלפת מסכת -פל~גבואטית-חינוכית
. 

..
 הכיללת האחדותמשנת

- הרב של הפילוסופיתמשנתו  וזיקו- היקפה ובחינת 
 היא ותחתונים. עליונים עולמות חובקת - ההדדיותתיה

 "מיקיוקוסמוס-(, )המכונה של'האדם הקטן לעולמוחודרת

 ירידותיה קמטיה, וקמטי קמטיה כל על נפשו, עומקלנבכי
 פסיכולוגית באמנות זה וכל - ואיחוייה קועיהועליותיה,

 העולמית בספרות דוגמתה למצוא שקשה שבדקה,דקה
 העולם - הרב של בהגותו הרי גימא, ומאידךוהישראלית.

 ישראל, בארץ ישראל וכנטת )ה-מאקרוקיסמוס-(הגדול
- הבא ועולם הזהעולם  - אהדדי. נושקים 

 מאמר בשם לכנות יש הרב של הפילוסופית שיטתואת

 הכוללת.. האחדות .שיטת - הרב. של הקודש-ב"חכמת

 הקידש-(. -אירית ובסירה ב' חיק הקיזש., ביחכמת שלישי מאמר4
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 .י.תירה הבחנה להבהין יש 11 .משנא של כלשהי הבנהלשם
- מאמשטרדאם הפילוסוף של הפאנתיאיזם שיטתבין  זו 

 - 1.תיאוס- .פאר-הכול, גין הש,וואה סימןהמעבירה
-האלוהות  במונח אותה לקרוא שניתן הרב, שיטת לבין 
 -פאן" : והיינו "*אנאינתיאיזם., בפילוסופיה עתההמקובל

 ; העברית( .ב- עם הזהה יוונית 'קשר )מלת .אין. ; הכול-

 והיינו, - נ~ולוהות הכול ; משמע , האלוהות -"תיאנס-
 וסובב עלמין כל .ממלא שהוא אחד, באלוהים כלולהכול
 עוד ו-א,1 ,, כאדו- הארץ גל שמלוא ואף-על-פי ,, עלמין"כל

 של מקומו 1.שהוא מיניה.', פנוי אתר 1.ליתמלבדו-י,
 ,. מקומו. העולם .אין אף-על-פי-כן -עולם.

 לא - פירושה היא, כן כשמה הכוללת האחדותשיטת

 אלא גוללות, בלי אחדות ולא ח"ו, אחדות בליכוללות

 את כולל שאמנם ויחיד, אחד בא-ל אמונה -מונותיאיזם
 אתה. זהה הוא שאין אף-על-פי כולה,הבריאה

 מרובע."שיר

 הרב של הכוללת האחדות שיטת הרי לומר, תרצהאם
 הנקרא הקודש-, מ-אורות הגותי-פיוטי בפרק במרוכזשנויה
 את הרב לנו מנסח ונשגב קצר במשפט ,'. מרובע.-שיר

 י השירתמצית

 1ע1ד' פא פרק תמא, ; רכה עמ' פנחס, ל מהישנא,, רעיאזוהר,5

 ג. ו,ישעיה6
 לה. ד,דברים7

 ל- זוהר,תיקול8
 טוב. שוחר ; מה רבה שמות ; סח רבה בראשית : מדרשיםעי'9

 הכוללת "האחדות מאמר ב, ברד הקודש-, -חכמת : הקודש- -אורותסג

 תגח--חנט. עמ.האלוהית-,
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 שירת האדף,, שירת האומה, שירת ,', הנפש-שירת
 . שעה.. ובכל עת בכל . . . מתמזגות יחד כולן -העולם

 אינדי- רק אינו - מישראל האדם - שהאדםמשמע,
 רשות של אמ,ות ד' אלא בעולמו לו שאיןווידואליסט

 .קוסמו- רק ולא עצמו, של הנפש שירת את רק השרהיחיד,

 לאומית- השתייכות ללא העולם, כל אזרח - גרידאפוליט-
 המכיר לאומני, שיביניסט לא גס גימא TTIN~1אורגאנית,

 האנושות - הכללי האדם שירת בלי .האומה" בשירתרק

 ,ו, עצמו. אצל קרוב -אדם שהוא זה עם. אלא וכו',וכו'

 הקשור לעמו בן גם הוא הרי היחידית, נפשו שירתושר

 האומה- שירת את גם שר והוא ישראל, כנסת שלבכללותה
 כל אהבת מחייבת ישראל .אהבת - הרב כדברי -ואולם
 הוא ולפיכך ',, בצלם. שנברא אדם -חביב בחינת יי,אדם.

 הכללי. האדם .שירת את גםשר
 הכלל. .שירת -

- 
 שירת'

האנושות.

 חיים .בעל - פוליטיקין- -זואון רק אינו האדםאד
מדיני.

 של הידוע כבימויו חברתית חיה מין היינו, -
 זיקות לו אשר טבעי-חיוני, יצור גם הוא האדםאריסטו.
 כולו, היקוש כל, אל _. והעולם הטבע אל. .משונותשונות

 בהוויה גרגירית בודדת, נשמה יש -לא הרב כדברישכן
 הולד הכל וארוג... משורג מחובר, הכול אלאכולה,

 - ו-אתה ונשגב.", גדול החיים ועץומצטרף,
 מה בכל

 '. . היחיד. האדם שירת היינו - הנפש- .שירת11

 האנושות- - הכללי האדם 'שיות היינו - האדם- -שיות12
 ט. ס)הזדין ו כה ,גמות,)1

 קמט. עמ' ישראל., .אהבת 15ק .אורית.,14

 עקי1אן. ר ,מאמר י-1 פ-ו, אבנת,15

 ש)א- ,עמ' בעולמו. האדם .השפעת 5יק ב, כרך הקודש-, -חנמת16
ש)נ(.
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 ממ7 מה.~נשגג כל עם יעולה קשור יהנ7 ממז,שלמטה,
 שייכותו. ש,ירת.העולפ,. את שר הוא ואז עליד"יי,ועולה

 היא פרימיטיבי, אדם של השתייכות אינה העילם אלזו
- הק,ודמות השירות - הפריסמות כל דרךמשתקפת  שירת 

 והיינו האנושות, שירת האומה, .שירת היחידית,הנפש
 . . . , הרב: ששר-הוגהמה

 והאדם עולה אשר -ויש.
 מישראלי

 הללי השירים כל עם
 כולם קולותיהם, את נותנים וכולם אחת, באגודהביחד
 חיים,. לשד זה.נותן לתוך וזה זמריהם, את מנעימיםיחד
 חדווה, קרל רינה, פה'לה,וקול. קול שמחה, וקול ששוןקול
 השירות השלימות.של היינו, - "והתמימות קדושה..וקול

-המתלכדות  א-ל, שירת קודש, שירת להיות היא עולה 
 'א-ל[. שי,ר - אותיות בהיפוך לישראל- ישראל-שירת

 גפרק

 הרב של החינוך הכוללת-במסכת האחדותשיטת

- הרב של הכללית הפילוסופיתהשיטה  שיטת 
 למשנת גם ההגותי היסוד את מה'ווה - הכוללת~אחדות
 וכפי ההגותית שיטתו סקירת ובלעדי הרב, שלחחיגוד

 מחשבתו את . לאמיתה להעריך אין בקצרה(שתארנוה
 ', ., .,! . 'החינוכית.

 ! כיצד בחינידאתדית
-  האדם'השלם חינוך 

 האדם בחינוך וכן היחיד, האדם .בחינוך ; הרבכותב
 יאחדות לב לשים צריכים והאנושות, האומההכללי,

 וצח-מ- -חט.בת ברק שם,17
 )עם.

-l'yw 
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 יהיה משתשכל מהכוין, שהוא מסביר, והרגהריחנייל',
 על והדמיון הדמיון, על והרגש הרגש, על ישרמשפיע

 חינוך רק אינו השלם TtJfnnw אזמהת, ואת ',.הפעילות.
- גרזדאאינטלקטואלי  חינוך ולא בלבד,. הקניית..ידי11ות 

 בלבד טכנולוגי חינוך ולא אמנותי, חזנוך כגון בלבד,.הרגש

- ממוזג חינוך אלא וכו', לפעולות חינוך-  סינתטי. חינוך 

 ? כיצד בחינוךכוללות
-  

 - שכאונך צרוד כעלו האדם
... 

 שיודרך, שיחונך, צריך, .כולו "האדם י ."רב אומר
 מכון לייסד אי.אפשר ולמקוריותה, הכללית להוויהשיסתגל

 החיים מים אחד נטף בעד האדם,- של ניצוץ בעד חינוךשל
 וכל שאיפתו, לרוממות שיבוא צריך האדם כל אם כישלו,
- המלאים בחייו ערכיו בכל כולוהאדם  . . .. שבחומר היש כל 
 שבעולם החיים וכל שבשעה, החיים כל שברוח, הישוכל
 פתרון תוכו אל לספוג העומד הוא רק הוא האדם, לל'.

 ,ן. כך. בל העוקצת והחיים, העולם לחידת ורצויגמור

 -ן
 ז כיצד בחינוךאחוות
 בחינוך. הכוללות עקרון את משלים האחדות עקרון...
 -אחדות בחינת היא בחינוך הרוחניות שאחדות לומר,יש

 השלם היהודי חינק-האדם החינוך מטרת ריבוי-.מתנד

 כשרונותיו, בכל האדם של רב-צדדי חינוך ידי על מושגת-
 היש וכל שבחימר היש המלאים-כל -בחייו וערכיו,נטיותיו
 לשים יש ש"'האדנז וזיוים -פן או צד של חינוך בכל ;שברוחי
 מנותקים האדם,אינס של והפנים הצדדים שכל עינינו,לנגד

 "מט(. 1עמ' הרוחניות. -אחדות פרק א', כרו הקיזש., .חמתוב
 ח(. ,עמ' האיותת. הנלפת .המציה "י" הקידש., -מיסי19
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 בזיקות אהדדי מקושרים הם אדרבא אלא כי לא ; מזהזה
 אורגאניסמוס שהיא באדני, זה על זה ומשפיעיםגומלכן

 סכופ מאשר נעלה יותר דרגה נעל הוא אחד,רוחנו-גופני

 שלו. השונים והכשרונות הצדדים של"כמותי-
 אפשר המודרנית בפסיכולוגיה והזרמים השיטותמתוך

 - שטרן של - האישיוני - הפרסונאליסטי הזרם אתלציין
 של - התבניתית - הסטד,קטוראלית האסכולהואת
 בלשונו אחד כל - מביעיט שנציגיהם וזולתו, לויןקורט

-1בסגנונז  אילו של בבואה משום בהם יש אשר רעיונות, 
 חזון של פאתוס באותו לא כי אם הרב, שלמהגיונותיו

 לרב. המיוחד הרוח שגבושל

 בדורני הרב של החינ71תזין
- דורנו לגבי חזה הרב הסולם. בסמל פתחנו בכדילא  

 מגיע ש,ראשו חינוך, חזון - דמשיחא עיקבתאדור
 לסול חושים להיחלץ חייבים ש-אנו חזה, הואהשמימה-.

 הנבואה-, להופעת אליהו, לגילוי הקודש, לרוח הדרךאת
 אמנם מזה. פחותלא

 .הסולם לשלבי .יורדים- אנו וכאן -
 שיימלאו כן, גם נדרש זו, דרך לדיול כדי : ארצה.המוצב
 חיים נותנת שהיא הנשמתית, "ההזרמה שלהתנאים
 בריאה. לאומה המסוגליםעצמאיים,

 על הנקנים חיים -
 שזה )כמו הכללית הסביבה של אמצעי חבלתי החינוךידי
 הבית חורבן עד מצרים מיציאת הראשונה ב,תקופההיה

הראשון.(
 המודרג. והחינוך התלמוד הדרכת עם "יחד -

 איטית הדרכה ידי על הנקנים הלימוד "ארחות הם-הכו-
 מפי הנשמעים נלמדים, עניינים של ושימור שינון ברוח-

 השני.(: הבית יסוד 1"וזהו ומורים"הורים
 והחינוך הנשמתית ההזרמה שתנאי האמין,הרב
 לזה" זה ניגוד של במצב עומדים היו כה עד -אשרהמודרג,
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-

 האומה תחיית ימי - בימינו דווקא וכי בזה, זה ישתלב'ו
 ודרישותיהם ההיים בארחות המסתכל הרין"כל -והארץ
 ההולכים והצעדים גלויות כינוס ובמהלך ישראלבארץ
 חזון אלה דברינו שאין ישכיל, בו, שיש  וךגריג4 העתידלעומת
 מגופם "לקוח מאומת דבר אם כי פירחת, השערה ולארחוק
 ל"סקירה שמסוגל מי רק יצפה זה שחזון כמובן, רוחייפ"ישל

 ופנימית עצמית היותר בתוכניותם חודרת והרגשהעמוקה
 20* בארץ" המתהווים החיים מהלכישל

 וההכשרה המגמה של אורגאני צירוף היהודי: החינוךמטרת
 1י*  לחברו אדם  ושביו לנויום 'אדבי שביךלמצוות

 של יותר מוגדרת מטרה יעל גם מדבר הרבואולם
 והכשרה חינוך בין כסינתיזה זו מטרה רואה הרבהחינוך.
 למקום, אדם שבין ולמצוות לחברו אדם שביןלמצוות
 האדם. את להכשיר היא החינוך "מטרת י הרב שלובלשונו

 לעשות היא שבה המרכזית שהנקודה המתוקנת,לצורתו
 ב-קרואה אורגאנית קשורה ז) עשייה ואקם וישר'.טוב
- ד'-בשם  .מאז : מובהקת אברהמית סינתיזה היא זאת 
 לנחלה, לנו היהה ד', בשם לקרוא אבינו אברהם החלאשר

 הקריאה יותר האדם של בלבו מושרשת שתהיה כמה כלכי
 לעצמו מאושר יותר ויהיה וישרו, טובו יגדל כן ד',בשט

 כולה".ולחברה

 .חכמת והשסה 1 רסן )אגרת שד עמ' א, כרך הראי-ה-, .אגרת20
 קלג-קמח(. )עמ' הקודש- איר "התגלות סדר א, כרךהקודש-,

 קע(י ואגרת ריח-ריס עמ' א, כרך שם,21
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 בין האמצעים, עין המגמה בין היחס בעצםמהו
 למקום אדם שבין מצוות לגבי ההכשרות וביןהמטרה
 ~ לחבירו אדם שביןי?צוות

 אחד בא-ל שהאמונה התורה, מצוות בסולם,לכאורהי
 הן למקום ,אדם שבין המצוות הרי יסודותיה, ,סודהיא

 האמצעים הן. לחברו אדם שבין המצוות ואילוהתכלית,
 נתייחדה ישראל ש"כנסת הרב, כותב הנה היא, ,לאלתכלית.

 זאת החלטה של הדגל את ברמה להרים האומותמכל
 המצוית קיום )כלומד, האדם של והיושר שהטובבעולם,
 ושה- שלו, נשגבה היותר התכלית היא לחברון אדםשבין

 למקום( אדם שבין המצוות קיום )כלומר, ד' בשםקריאה

 למגמה בטוחה איותר ההכשרה היא זו ידיעהוהשרשת
 הפיט בחיי תהליכים בהרבה כמו דבר; של בסולו אלאזו..

 ש-המגמה לנו, מתברר והרעיונות, החזיונות ובמערכתוהכלל
 היחס כן שאמנם יתפרדו., ולא אחד דבר הנפוההכשרה

 - פונקציונאלי-הדדי יחס הוא המצוות מערכות שתישבין
- ד' בשם הקריאה גימא, מחד תליאן בהאהא'  קיום 

 האדם של וישרו טובו מגביר - למקום אדם שביןהמצוות

 התכלית כאמור שהן-הן לחברו, אדם שבין מצוות קיוםלגבי
 קיום הרי גיסא, ומאידך בחיים, האדם של נשגבההיותר
 לעבודת דמסייע. .תנא שהוא ודאי לחברו אדם שביןמצוות

1. 
 ]המכשירה ד' בשט הקריאה -לתכלית מקום,מלל
 ובאומה ביחיד ונפש, בלב והטוב הגושרלמגמת

 . . האדם של הילדות טל משחר קבוע, תלמודדרוש ובכללהי
 ל-

 הספר בית כלומר, תורה", תלמוד 1ד11קא תורה,תלמוד
 נפשות- מתחשלות שבה הרוחנית, הסדנא הם המדרשובית
 . , . למצוות. בחינוכם החניכים (נל;יהם
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 אנושית, בדרכי'תרבות מאחר ~אסונה, ל'חירה הדורהיניד
 .. : .. .: חדשהו ופדגוויה:ישהאליתתחתה;לאימית

 ההמשך ודרכי החינוך מטרות את ומממע חוזה -הרבד:
 1 . . . וארצנו: דורנו בתנאישלו

- המקודש החינוך-יסוד  מאוזר אומן, ואמונת לתורה 
 בתכסיסי הנמצא הטוב כל עם מכובדת, אנושיתבתרגות

 בארץ'הקילשגוזב,כל תחייתה: וחפץ הישראליתהלאומיות
 הארצישראלית הפדגוגיה ארחות "מכל להזניח מבליאלה,

 שחדרו . הקודש., וזלזול ,הפקרות )להוציאהחדשה..
 התורה,, יסודות ]של זה ש"ציהוף מאליו, מובן ",.אליה(

 היבר. יבוא שלא גדולה, שמורה צריך והלאומיות[התרבות
 ישכחו,,וכי. נא אל בכלל. שלנו המטבע.החינוכיתלידי'זיוף

 הכשרות היא שמגמתם לימודים, לא זרות, שפותלא
 תורה תצא "מצנון כי מציון,.אלא בייחודחומריות,'יצאו

 מירושלים-י, ד'ודבר
- 

 שומה. התורה לימודי כלומר,

 תורה; של המשולש בראש לעמוד בראש'ובראשונהעליהם
 המודרנית. הפדגוגיה בשימושי הפועל ולאומיותתרבות

,....,. . ..-,.-- 

 הנשמיץ האיר' גבורת'"4שר'א'מ")יש תר11ת-הגוף,פיתוח
 הגיףף תרבות ב~י.תוח הצורך להדגיש-את גם זכרהרב
 דם,בהיא;;בשר -היוצרת היא שלו גשמית, תשובה בהשראה
 על.'גבי' זורח לוהט רוח ואיתנים, חטובים גופיםבריא,
 הנשמה תאיר המקודש הבשר וב-גבורת חזקים",שרירים
 . . .,,., '-בארץ אכן, הגופנית., המתים לתחיית זכר -שנחלשה

-
 ד.,".... , תפא:.). .)אורת קבא עמ' ב', כרך שם,22

-. . .:..., . 

 שצב,. )אגרה נב עמ' שם,23
 ,. . ' ' : ייט. עמ' א, כרך שם, ; )[ ב, ]ישעיה,24
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 הוא הישראלי הגוף של שהבשר איד להשיג אפשרישראל

 בריא יהיה הקדוש ו-כשהעם הנשמה., כקדושת ממשקדוש
 .:. בעולם. הקדושה ותתחזק תתגבר בגופו,וחזק

 צהלת "ברוח הילדים הדרכת לדרוש הרב שכח לאאף
 הגון. וסלסול ובנקיון לב, ואומץ בעוזהחיים,

 בצירוף -
 אמת-.ו. של שמים ויראת התורהל-הדרכת

 : בתורה גדול למקצועחישד

 חינם אהבת - ישראללאהבת
 לאהבת. חינוך הוא הרב של החינוך במחשבת מוסדיסוד

 מקצוע אם כי לבדה, הרגשית עבודה רק ש"איגנהישראל,
 במיוחד. חשוב שטיפוחה ורחבה, עמוקה וחכמה בתורהגדול

 וזלזול הקודש רמיסת אשר בעת האומה, של ירידתהבעת

 ועוז-יו. תוקף בכל ייראודת
 ש-אם המפורסמת, אימרתו את הרב הביע זהבהקשר

 נשוב חינם, שנאת ידי על עמנו העולם ונחרבנחרבנו
 חינם-,:. אהבת ידי על ייבנה עמנו והעולםלהיבנות,

 הקודשעבוית
 ובחינוך, במחשבה המפרידים התהומות בין גישיריםשל

 " הבעש-ט ותלמידי הגר-א תלמידי ביןכגון
 בתורה גדול כמקצוע ישראל אהבת של המגמהמתוך
 חלקי כל של ל,חיבורם הרב דרישת גם נובעתובחינוך,

- נ(. )עמ' ל) 5רק התחיה., .אירית תקי .אורית-,25  9יק שם, 
 קעא(. (Uy ישראל'-קדישת

 . רעד(. )אורת שיא עמ' א, כרך הראי-ה-, 'אגרות26

 קמחן. (DY' ישיאל. -אהבת פרק -או11ת-,27

 שכך. )עמ' חמס- יאהבת חים .שואת 5דק הקוזש., -מיסר"2

 עסו(. ,אנית שד-שה עמ' א, כיד הראיה., .א)רות29
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 ומקדם מאז השונים הצדדים מכל לנו השפעו אשרהטוב,
 ועשיית הדרך סלילת של הקודש עבודת האחרון, הדורועד

 המפרידים-. התהומות ביןהגשרים
 המצב את הרב מציין כזו לגישה אופייניתכדוגמא

 הפרושית התנועה אנשי ומתמיד מאז עמדו בוהניגודי,
 האחרונים בדורות ואילו החסידית, והתנועה)=המתנגדית(

 תלמידי של שיחתם מאוד לנו 1.יפה לזה, זה התקרבוהם
 הבעש.ט.. תלמידי עם יחדהגר-א

 הניגודיםמיזוג
 - נובעת אמנם הניגודים למיזוג הרב שלגישתו
 לאהבת לחינוך שאיפתו מתוך - וריגשית מגמתיתמבחינה
 היא השקפתית: גם בעיקרה היא זו גישה אבלישראל,
 משנת של זו - מעמיקה פילוסופית-דתית סינתיזהחדורה

 של אקלקטי נסיון מכאן וסמי הרב, של הכוללתהאחדות
 ומנוגדות. שונות השקפות של כלאיםתפירת

 אינן השינות ש-המחשבות בטוח, היה הרבאכן,
 התגלות אם כי אינו הכול בעצם, זו: את זוסותרות

 כלל, בדרך שחלוא ,,, שונים- בניצוצים המתראהאחדותית,
 נקשי הו סיסטומאתי ייקשר ה1, הגייניות המחשבות"כל

 דבר לך .אין בעולפכלל-: מחשבהבטלהרות...-.איןשום
 ואם יוצאות, הן החכמה ממקור כולן כי מקום.;', לושאין
 הוא והריקנות הדופי - ריקנות או דופי של מחשבותישנן
 מוצאים פנימיותן, עד כשיורדים אבל החיצון, בסגנונןרק
 ו,. חיים. מקור - חכמה כי חיים, יסודי בהםאנו

 טז(. ,עם. השוית- המחשנית .עצם 5יק א, ייד הקריש-, .חרמת30

 מ.ג. פ'ד, אבות,נ3
 גל -יסיד 5רק א, ברך הקידש., .חכמת ו יז[ עג, משלי )לפי32

המחשבות-
 ,-ז(. )עם.
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פיק

 יבחינוך'; במחשבה - והחול הקוד, מדעאיחוי

 והחול המהותית, בפנימיותו האדם רוח 4ת מעשיר"קידש

 . ' ' החיצוניתבתפיסתו

 ביסוד,..

 השקפ-

 - שבאדם הניגודים מיזוג על הרב
 לה שיש תפיסה, מונחת - מדומית הינם שבעצםניגודים

 הקודש על - רבינו של והחינוכית הפילוסופית במשנתוערך
 ]הרוח[ והוא האדם, רוח על הם משפיעים ש-יחדוהחול,
 מהקודש : הראוי את אחד מכל מהם קליטתו ידי על_מתעשר

-
 את - ומהחול המהותית, והפנימיות החיים אור את
 הוא הוא הזה, החול כלי החיצונית-"- התפיסההכלי,

 התכנים. החזקת של .לקיסוסםשמשמש
 והוא- ]שבקודש, -

 השקפה וחוגי והסברות למשלים -חומר המהווה[הוא

 ארץ": דרך ומידוה a~tvצדדני
 במידה - בזוהר מוגדר .הקודש- מושג קודש? ומהול

 - .קודש ; אלו במלים כזה וכולל נשגב מושג לנסחשניתן
 . ". עליונה- חכמה דאקרי . . . דכולהשלימותא

 (.. , .,,.. .,, .ל,,-4,,,

 1צ,ל., קוק היאחה מין גמשנת וחול :ק1זש במסתנן 'בפדט.1ת עי. '~נ

 ,המסה 106-נ12(ן )עמ' תשכ.1, סתיו התלה., -גתנ1צ1תרנע1ו
 -' , . 1 . מיוחדת(. כחנית הופיעה.,םנ

 מז-9ח(. 1עמ' והחול' הקדש פיקן'השפעת א, ברד הק11ש., .חכמות34

 הקוזק. מושגהגדרה
-

 פ. ויקיא, 111הר על.ונה. חכמה הנקיא הנול, של.מות הוא הקודש .35:

 הללי,-. :היודש לטדי הפתיחה וע' צ,-צדן, וכא, 11Uhl1 מותאחי,
 הקודש-, -אורת עגיל של רצ,אן, עמ' ב., כדך הקודש.,).חכמת
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 "שנושקת[ ההכרה של והחכמה התויה פנימיותחיגיר
-מהחול  " : החול. אל -: ומהקודש, ה-ודש, אל 

 בקישוריהן,לשאף והחול הקודש על זו השקפה לפי,:
 הרוח של החכמה עם בפנימיותה התורה לחיבור גםהעב

 .. . . ., ,.. ריח אור התחברות של זו ש-יצירה האמין, הואהאנותי.
 ההכרה של החכמה עם -ק התורה פנימיות -הקודש

ר . . י שניהם של הקומה במלואהאנושית,  בעולם תחדש 
 35. לחיים" ובריא, רענן חדש, צביון ותתן חדשות,נשמות

1 - "קי ,'=4 . )  
 לפי מחברי השמיימי -הקודש אפילו בעצם מזו,גדולה
 החול-י,. של התחתיתי היסוד שלהערך

 שונים: לכיוונים פונה והחול הקודש מדעחיבור
 בתכונת אדם, בני של ודרכפ עולם "מאור - למעלהמלמטה
 .'.).,......, והיא שכלם, הגיון בדרך או נפשותם, ורגש חושיהםגופם,

_4.. 
 עד במעיין, מעיין בסיבה; סיעה מקשרת ועולה,בוקעת - - ,,

 שמלמטה הקברה דרך - עליונה התגלות לידי באהשהיא
 מהחוללמעלה-:

_ 
 "" הקודש. אל

_ _. 
 התגלות בדרך הבאה .השגה - להיפך גםויש
 ועוברים, שוטפים עליונה וקדושה ?הרה ותוכני . . .עליונה

 ממקוה וזורמים הולכים ומעיינותיה מתגברים, הנשמהגלי
 המדמה כוח הנפש, ורגש ההגיוני והשכל העליון,הטוהר

 .. .,. :..,י וממשיכים..להם באים - ההכרה ארחות וכלוהחושים
 ותחומם לגבולם הדברים שבאים עד זה, עדגים מנחלפלגים
 אל מהקודש : למטה- -שלמעלה ההכרה אלו זוהי -הם.,

 מעילית ההולך -,.זה הזרמים ש-שני כן, גםויש
 שניהם - עילית אל מתחתית ההולך - וזהלתחתית,

..
-  -  - - -  

. 

 נ( :סח; וה"ול::)עמ: .מיע.הקודש פרק א, "חכמת,.הקנדש4,:כרך36

 '1 "י ~-" =-"ל-' יעמ'_,סד(;,-= .יסוד.)החיל'לקודש* פרק שם,37
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 בבת המעיינות 'שני ; גבורתם ע11 את פועליט אחתבבת
 .וסוף למעל.,:, ומתחת לתחת, ממעל - נפתחיםאחת
 העליונים והמים אחת, לאגידה מצטרף הכל סוף,כל

 קורא-,,. תהום אל ותהום מתחברים, התחתוניםוהמים

 ,4 ,העולם בחכמות המווחדים והמקצועית התורהכללות

 ההולכים הזרמים של זה לתיאור - אחר לשוןוהנה,
 - החול אל ומהקודש הקודש אל מהחול ושוב.-רצוא
 המיוחדים והמקצועות התורה כללות בין היחס של רקעעל

 העולם.שבחכמות

 היא, יותר הנמוכה הבחינה זה: ליחס בחינותשתי
 נתבעים אז - בחיים מיוחד למקצוע התורה את-כשעושים

 'האישיות את להשליט כדי העולם, שבחכמות המקצועותכל
- כוללת"השלמה  : התורה אל מתעלים המקצועות היינו, 

 הרום עד כ-שעולים הבחינה, היא זו מבחינהנעלה
 התכנים, כל ההכרות, כל נושאת בתור התורה הכרתשל
 ממנה-. מתענפים כולם המקצועות אז בה, דכולא היש,כל

 עדיין בא -לא אחד כשמצד מעבר, זמן גם ייתכןואולם
 ממקורה הכול שאיבת של המדרגה לאוגנה והעולםהאדם
 שאי-אפשר עד הכללי, הצמאון לידי בא כבר אבל תורה,של
 להיעזר הוא .צריך אזי מיוחד-. במקצוע נסגר להיותלו
 שמדי האמונה, "pulv ידי ועל המדעים- מקצועות ידיעל
 ויתקרב תורה, של הכללי בנועם אורה יוסיף ביומויום
 כל הכרה, כל הטוב, כל שאיבת של המדרגה לאותהיותר

 שפעת וכל ברכה כל רוחני, עושר וכל השקפה כלחכמה,
 תורה-- של משדיהחיים

 ע-עא(. ,עמ' לעלית. ומתחתית לתחתית -חלד פיק שם,"3

 עי(. )עמ' חוזר' יאוי ישר .אור פרק שם, ; חן מב, )תחלים39
 )אן. )עמ' והמקצועית- התורה .כילות פרק שם,40
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 _..אח והחכמה יהישהאלית, הנשמה את עושההתורת
 תוהה לאוה - ישרא,ל רוח חי בה שגס האנושית,הגשמה

 היחס'מהו
 .לחכמהז התורה שבין הפנימי-הנשמתי

 הישראלית, הנשמה את ממש היא )=בונה(-התורהלעושה
 עושה - תורה 'למושג חוץ שהיא אותה, - : . .והחכמה

 בפנימיו- -כשמסתכלים ואולם, האנושית-. הנשמה אתהיא
 חי ישראל דוח נמצא במהותה, האנושית הנשמה שלתה

- כלל בדרך - וכןבקרבה,  כל של הפנימית המהות 
שגלול

 וחכם"
 . !'. תורה. איר בה מוצאים אנו

- , 

 לא לגו נותנת ש,התורה דבר, של בסופו נמצאאכן,
 כי כלליים, חיים גם אם כי פרטיים, לאומיים חייםרק

 מתוקנת, בצורה לנו תגיע טובה היותר האנושיתהתכונה
 !.. ישראל.: במטבע ערוכה לנוכשתבוא

 מעולם בטל דבר אין המעשה, ובעולם בהוויה -התורה

 לב חכמיט.
_ 

 בכל התורה את קוצאים הרב.-7 אומר
 בעולם, דבר .אין ולפיכך . . . הוא. ד' דבר הכל כיההוויה,

 להידרש,,ואין ניתן הכול 1ה ומצד מחשבות, יעוררשלא
 לחנך יכול שהמחנך פירוש.הדברים, מעולט-",.. בטלדבר

 .העצמים לרבית ודבר, דבר מכל למדע ,ואףלאמונה,
 ה- היום-יומיים העניינים וכולל שבסביבתוהפשוטים.
 . . . כביכול...חילוניים.

 העולם את למטה מורידה ש-התורה להגיד,אפשר

 )העןלם שהוא )האדם(, שירגיש וצריך האדם, שלהרוחני

 ולעיים- יי'-הת1)ה,ל'שיאל פרק התגיה., -אדיות41
 עא,. )עם.

 נון. )עמ' 'א סי' התויה., 1..י,מ)ד פרק שם,42
 קמו. עמ' קדום., .קונץ המגתה הרג, של בנת.,נ4
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הרוחני
 המובילה היא-היא 11 והרגשה-שאיפה לו., חתר

 יצירתו-,י. לתכלית האדם -אושראל
 למטה שירד הרוחןי העולנו בין התורה גושרתובכך

 המצי- יסוד ובין הרוחנית ההוויה בין המעשה, a51Vובין
 כ-הממקנא מתקבלת בעולם הפועלת התורה ולפיכךאות,

 ההולכת האלוהית, האורה של התוצאה שלהאחרונה
 ,4, החיים. של התוכי חידור עד ומגיעה בעולמיםוזורמת

 משרה שלה הרוחנית האנרגיה עצמת בכוח התורהואז
 ,.. ההוויה שדרות בכל היצירה כוח את לישראלומשפיעה

 י4 לתורה" קדמה ארץ-דרך

 משכחת שניהט שיגיעת ארץ, דרך עם תורה תלמוד-יפה

 ודידאקטית פדאגוגית חשיבות אלו חז-ל דבריעון.'*-
 הדרכים מכלול את משלימים והם להם, נודעתמכרעת
 והמבוגר. הנער הילד, - האדם של ולהשתלמותולחינוכו

 ידי על ונומקו הוסמרו ארץ. -דרך על חכמינומאמרות
 גם בתוכו הכולל הטבעי, המוסר למושג כהשלכההרב

 שאנו המקובלים, והנימוסים המידות ההנהגות,מערכת
 בטבעיו- שיהמוסר והיינו, ארץ-, -דרך .בשת לכנותםרגילים
 ויהיה בנפש להיקבע מוכרח . . . וכוחו הודו עומק בכלתו,
 תורה., של מכוחה הבאות הגדולות ההשפעות לאותןמצע
 טבעי מוסר שלפיה משולבים, מושגים שרשרת בנהוהרב
D11p,דבר .שכל וכיוון, וכו'. לחכמה קודמת יראה ליראה 
 עניין הוא .אם הרי לו., שיוקדם ארץ, דרך צריך תורהשל

 לעבור -צריך הוא לו., מסכימים הטבעי והיושרשהשכל
 המוטבע הטהור הרצון והסכמת הלב בנטיית ישר,בדרך

 עט' עמ' שם, עי' 46 קפג- עמ' שם, 45 קב. עמ' שם,44
 ופ;;.לה-.'י ט פ, רבה, א.;,ויקרא פרק רי,ש לבה, אליהו דבי תנא47

 מ-ב. פ-ב, אבות,48
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 וקל וחתול,', יננה מנמלה, - יצניעות עריות כגזל,בארם
 הרוחני.. וחושו עצמו האדם של הפנימית מההכרהוחומר

 והנטייה השכל מן נעלה שהוא .עניין הוא אםואפילו,
 דרך.ארץ הצינור.של דרך לעבור הוא גם צריךהליביתך
 מצוה בתור כולה, הכללוה עם פרט לכל שיש הקישויליחש
 קשור להיות הבנוחשי -היושר עם ובהקשר ,', מצוה.גוררת

 דרכי ועם לדורותיה האימה כללות עם ובהתאגדותבתורה
 ליראה הטבעי המוסר הקדמת בעניין מוסיףחייה-.-והרב

 באדט--הפרטי, נוהג הוא הזה -והכלל : וחכמהולתורה

 . . האנושות,י'.: ובכל האומה בכללות נוהג כן גם הואוכן
 טבעית והשכלה -,בהרגשה לימוד כליסוד

.,.... .. - . קדשים בקודשהנשתלות

 נוהרים ששנינו.לעיל, כמו זרמים, ששני שכך, כיוון. ,.
 השואל, .שאל הרי הקודש, אל ומהחול החול, אל.מהקודש

 הלימוד בשדה זו דינאמית מהשקפה היוצא" .הפועלמהו
 1 בחול או בקודש - לימוד כל של היסוד ימהווהחינוך,

 אמנם רוחנית התרוממות כל לימוד, ש-כל היא,והתשובה

 הטבעית ההרגשה של היסוד על בנויים להיותצריכים
 במאפיתן להיות הן -מוכרחות אך הטבעית....,וההשכלה
 בתוכו שהוא..הנושא. הקדשים-, קודש יסוד עלנשתלות

 החומר את החול.- של הנושא ואת הקודש של הנושאאת

- הצורהואת  מעולה.,'. באחדות 
- . ' - ,- 

 מההרגו נובעים אמנם, שהדחפיפ-ללימוד אומרת, זאת ,,

 ק' עיר,ביו ע'41

 . תצא. כי פ' ותנחומא, רבה מדרש מ"ג, ת"ד, תבות,50

___. 
 )עמ' ג' סי.: והעולם-, לישראל "התירה י*ב פררן התורה-, -אורותג5

 ,ח י,ש ,י 1 יי-. סט--ע(.:,

 סד(. ,עמ'- והחול* הקודש. מדע ייסוד פרק א, כרך הקודש", -חכמת52
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 ומהגדי- וכו', לדעת התשוקה הסקרנות, כגון הטבעית,שה
 לו רוכש שהאדם ארחותיהם, 'וכל והחיים העולם שלעות

 הבלתי- והחינוך ומהסביבה הטבעית והשכלתוממחשבתו
 עלימה נשתלים הללו והלימודים הידיעות ואולטמודרכים,

 החול,.המהווה גם שבתוכו קדשים., .קודש בשם גיוראשהרב
 צורתו את מעצב הוא הקודש ואילו מתקדש, החומר,את
 - הח,ולשל

 החומר.

 י, ; לבבך- ורחב.ופחד
 הרבדעת

- 
 אקחדמאי חינוך על

 " אוניברסיטה לעומת ישיבהועל
 הקודש מדעי איחוד על הרב של הסינתטיתגישתו

 שימש בכדי ולא יתירה, זהירות בשימושה דורשתוהחול
 הרב של לנאומו יסוד לבבך" ורחב -ופחד מישעיהוהפסוק
 העברית האוניבוסיטת של החגיגית הפתיחהבשעת

 'המדעי המוסד של פתיחתו לרגל זה, ננאיסבירושלים.
 הפחד את להפיג שכדי הרב, תבע ישראל, בארץהעליון

 כל את תסכם לא לבדה ש-המכללה נדרש, הלב,ולהרחיב
 וראשון בראשון לנו תהיינה אם כי העממיים, לחיינוהדרוש
 באירה מאיר לאיר . . . ואיתנות גדיליה תורה שלישיבות

 בחכמת ובאגדה, בהלכה מקצועותיה, לכל ישראל תורתשל
 המבללה תהיה זה זעם הדעיכו;.., ,וחכמת'המעשים
 ושם.ישראל שמיס ש0 שיתקדש כזה, גובה עלעומדת
 בין בגינה אופן a1w1 יתחלל ולא ידה, 'על ישראלוארץ
 התלמידים.. מצד בין המורים, מצד בין המנהלים,מצד

 ה. ס, ישעיהו)5
 ינה-רעבו עמ' האוויביס.טה-, כת.חת 1.ואום הראויה. -חון51

 -' מיוחדת(- גמהדורה נם "ומעהנאום
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 היו ' מישראל האדם של תורה לח"חעוך

.
 מישראל האדם של תותז ות" תורה תלמוד הערץ הרב

 לאימץ חשוב כהרעל רק לא ואף ושימנה ידקותרכישת מבחימי רק ולא וקדושתי, הלימוד מצות מבחינת רקלא
 פסיכוהימעית 'מבחינה גט אלא וכר, וחידודו,השכל

 נפשרורוחמ. לחיתך מצוע כמכשירמזימכית,

 וסער סועה מרזח הנשמה מצילה והחכמה ההורההכנת
 ":' 'שבבערות"

. 
' -"- 

 מספקת, ומדעית תותיי הכשרה לו שאין אדם,אכן

 אשר "ש ואז נפשית, מיעה לכל מטרה לשמש עלול הואהרי
 __ ידיעה"כל

 הרהקז בימת מעל בין יפריס, דפי מעל בין
 כשהיא -- בגלמיותה- האדט עם -בהיפגשה -.הממשיים
 ממחימת במסגרת מוכנסת ולא מוסברת לאערטילאית,

__ 
 לפרטיה. חדירה .בלא מנותחת,לא

 כזאת ידיעה הרי --
 מועדה דעתה את ומערבבת "מפחידתו האדם, אתמהממת

 אח ומשכללים כשמבירים ורק ותוהר, שווא חחתותבו
 היא .רק והחכמה התורה מצד הכנה לאחר ורקהפרטים,
 פסעה סועה מרוח הנשמה את להציל תוכל זו(לחכנה

 לה.. אותה מסגלתשהבערות
 מצרי של מצוקה היא גדולה -מה מעתה;אמור
 -כמה זה, ולעומת תורה., של מחסרונה הבאיםגיהינום
 והחכמה הדעת המוסר, התורה, תעודת היא וחשובהגדולה

 מהם". להינצל-

 לא(נ )עט' ז סי ז, פרק חתורה" *אורות55
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 תורהחיי
 חיי בלא לחיות אפשר אי.. רוחניים; חיים -

 . *יתורה

 רוחניים חיים לחיות שאפשר אדם, יחשוב -אל לכך,אי
 מאור יותר נפשי חיוני צורך היא התורה תורה"י אורבלא

 ו-כשם לשתות- ומים לאכול ומלחם לנשימה מאווירהשמש,

 עוד ומשתה, מזון בלא ואוויר, אור בלא לחיות אפשרשאי
 ואס התורה-. חיות בלא לחיות אפשר אי מזה-ותר

 התורה מן רחוקים אד6 'בני אנו -רואיט הנה :תקשה
 ,הערך, ,אותו לפי רק היא רוחניותם מידת באמת, -וחיים,
 שהם ]האנשים[, אותם אל או התורה, אל קשוייםשהם
 של אוצר איזה נשמתם בסתר בהם שיש או תורה, חייחיים
 בדורות להם זיכו שאבותיהם התורה, חיי מהשפעתירושה

קדומים.".

 - והתורה נפשי, בביטחון עצמו בחיי יאמין הישרהאדם
 לרגליונר

 של מהסגולות הם - נפשי ביטחון עצמית,אמונה
 בהלכה, התורה .לימוד שכן התורה, ידי על המודרךהאדם,
 שבחיי המאור את מכניס תורה דבר ובכל בפלפולבאגדה,

 את בקרבן 1=מעורר( ומעיר נפשותינו, בתוךהישראליות
 בקרבה הכמוסות חטובות וההרגשות הגאותהדעות
 כיללים ,שלימודים ).כשם ישראל. של ,המיוחדת חתמנהמצד

 י'. הכללי.( האדם של וההרגשות הדעות שות בקרבנומעירים
 עצמו בחיי -, . . בחייו . ' . הישר -האדם יאמיןלפיכך
 נפשו. מיסוד - ישרה בדרך ההולכותוהרגשותיו

 ושהם וישרים טובים "שהם יאמין, ; הפנימיתמעצמותו

 - - עא-עב(. יעמ' י סר והעולם., -התורה י-ם פרק שם,56
 )עמ',כו(- יא סי' ו, פרק שם,57

 (.?,,.- .(זה.( ?י., ס , ,_
 נ_
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 לוגלו.. נר שתהיה צויכה, התורה 'שרה. בדודמוליכים
 המקום, את יראה ידה -על י שלו המצפן יהיה התורהנר

 דרךמי לא 'געיהו הנפש רתע שלרעמים עלולה, הטעוםששפ

 - הישראלי האיש של - התמידי- .המעמדואולם
 להאמין, מחויב .הוא : הנפשי- הביטחון להיות-צריך
 אות היא כולה שעצמותו בקרבו, אלוהית-שרויהשנדומה

 ההולד מלא, e~tv היא התורה מן ואות התורה, מןאחת
 העם וחומר, -וקל י מוסיף והרב שיעור-. לאיןומתרבה

 בחייו, מאוד ונלהבת בהירה באמונה להאמין בעללוצריך
 משתמשים איך ידע, אז - בביטחה, בהם וללכתבנטיותיו,

-..
 ,,. חיים- תורת שללאורה

 ינפשי בשרי לכל כללית רפואה וחיא המידות, מזככתהתורה
 בכלל היא ; נפשי ביטחון משרה רק לא -התורה

 והנפשיות, הגופניות התכונות כל ואת המידות אתגמזככת

 כולה הנפשיות כל מתקפלת התווה עסק נידי שעלמפני

 שורש שהוא האלוהי, החי היושר מקור של החייםלאוצר
.,,. 

 לכל(בשרו כללזת .רפואה 'מהווה התורה 'הוי בלרך'זו. ".התווה-

 כולס., החיים כל את בעומק מתקנת מישראל[, האדם1של

 האדם מתעלה חייה ואור התורה ציורי התרבות ידי1.על

o~lvnt-כולו 
.,, 

 ומחקריה התורה את . . . בריאה נפש .בעל אוהב כןעל
 סופרים מדקדוקי אפילו התורה, מן אחד ודבר ונפש,מלב

 הון-י,. מכל לו קר-
58~ow ס4-סדן. )עמ' ב סי' יהדויותיה-, התורה .יעילת יא 5יק 

4 סי' שם, שם,59 ט  סין. )עמ' 
 -' סו--סחי )עמ' ט סי' יט, שם,60
 כהן. )עמ' יא סי' ו', 5רק שם,61
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 ו'פרק

 מישראל האדם של עצמיחינוך

 של עצמי לחינוך הרב משנ'ת של הפסיכותרפבתיהערד
 מואר. בעצמוהיא - האור אל הפונה יה,אדם : וה'אושר הביטחון יסודהאדם

 חשיבות נודעת הרב של הכוללת האחדותלמשנת
 המשתלם, של ובפללו האדם, של העצמי 'לחינוכומירחדת
 והמשפיע. המחנך ושל והמבוגר,המתבגר
 שהוא האדם, את רואה לשיטתו גמור בהתאםהרב,
 ,הלל"2'* על יפעל שלא ,אפשר וארך לכול, 'שייז הכול/"המצית

 אלו- בצלם נברא שהאדם אדם, שם ערך את יודעוכשהאדם
 ומצד הכול..., ואיחוד כול תמצית באמת הוא הלאהים,
 גי יריעה, ולא השפלה לא היווס, ולא איבוד אין הלאהכל
 באלוהי עוזו את מכיר וכשאדם וחיים כבוד אומר כולואם

 הוא הזה והביטחון ביטחון, 'מלא הוא הלאהצבאות,
 מחשבותיו מעייניו, ומעשיו, כול, למרום אותומרומם

 ליסוד הזלנים הם הלא והשפעתו, חייו הליכותורעיונותיו,
 יצליח- יעשה אשר וכל יבול, לא עלהו כי ואשריוהכול,

 לפיכך, האישר34"י *יסוד הוא זה תוכן כי ג(, א,)תהלים
 תאור, אל דעתו בנטיית במבטו, האדם 'הוא "פונהאם

 מסודר מואר, בעצמו הוא הרי - שבהוויה והתיקוןהסדר,
 בהוויה ותיקון סידור אור, בכוחו עוד ומוסיףומתוקן

 ובישראלי באדם "הקדושה_ פרק ב', כרך הקודש", -חנמת62
 )עמ'

-(gW 
 א" הראייה., .עולת63

 קג. עמ.
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 עומד ממנה,.שאינו עצמי וחלק עצמי גורם בתור =כולה
 ( ;- - - '.. מכללה- ומתפעל פועל אם כיבעצמו,

...
 .1' --,' ו האישיות של ה,אני"חינוד ק..-

 .' ונמצא. עצמנו,בקש את שלנו, הבאנראת
- 

.. 
 ליחש: חינוך היא הרב במשנת העצמי החינוך מיסודות.

 - האדל של המהותית לעצמיותונכון
 רק שלו. ל.אני.

 והמחנכים האחרונות.החלו'.הפסיכולוגים השניםבעשרות
 האישיות של זה, לנושא יתירה לב ת.שומתלהקדיש
 הבעייר חשיבות חדרה לא עדיין כה עד ואולם -וה,אני.,
 י . . .ן והמדענים. המחנכים של הרחביםלהוגים

- 
'. 

 מסתכלים - הרץ מעיר - מלומדים מחנכים, "-באים
 'ומישיטיסי,%1ן ה-אני., מן .. דעה. מסיחיםבחיצוניות,

 את מפטמים בחומץ, הצמאים את משקים המדורה,על
 וה-אני- ,מהם חוץ שהוא. בכלימה הלבבות ואתהמוחות
 ועל המחנכים' על - עלינו שומה: ואולם ימשתכח..הולל

 נבקש ' עצמנו )"את ; שלנו ה.אני. את לבקש -החניכים

 המלקמה ' תוך ונמצא נבקש. שלנו ה.אני אתאכן,
 המתרחשיהפנימית

 ך-,. הנפשיות תנודותינו. תוך ' בללנו,

 .כיעול בין ועלייה., .נפילה בין והתרוממות., -נפילהבין
 ועולים היורדים הגלים ובניין.,-במאבקי .הרס ביןויופי.,
 שלנו הפנימיבים

- 
 -מרירות תוו הגועשים מאבקים,

 אל הלב -דחיקת תוךוזיקוק",
 התש,ובי

 ממעמק"אהבה,'
:: ,., .,,, 

 - לךן
, ....ן.. ..י ץ  ,י 

 -קצה. עמ' קדים., .קונץ64

 קם-קמא(. יעמ' העצמי- האני .בקשת גדף הקידש-, .מיסר65

קכא
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 החי-ם, ולחידוש "6 התורה* לאור הנפש לבדיקתוהמביאים
 כולס", החיים ערך את תשנה שלא לתשובה, אפשר "אישכן

 נשמתו, שורש אל עצמו, *אל לשוב האדם את תמריץשלא

 ויצעד וילך הנשמות, כל גשמת אל האלוהים, אל ישרבומיד
 הגדולה באמת יק ובטהרה..י בקדושה מעלה-מעלההלאה

 וכל העולם והעם, האדש ישוב עצמו אל התשובהשל

 באור לאור -- . . קונה אל - נולה ההוויההעולמים,

 י6* משיח" של .אורו 'של הרז וזהוהחיים,

 - כד ואחר בעצמו, עצמו למצוא : העצמי החינוךמדרכי
 עצמואת

- 
 ש,ההי בעולם

 ועמו ציבורו חברתו,

 ראשון שלב .אלא אינה האדם של ה"אני-בקשת
 . : העצמי.בחינוכו

 - הרב של הסכימה לפי - השלבים סדר הואוכך
 צריך יחידי "איש והקוסמי: העצמי,החברתי חינוכולגבי

 בעולס עצמו את 'מוצא הוא כד ואחר בעצמון עצמולמצוא
 את וכשימצא 68. ועמו" ציבורו חברתו, שהוא_המסובבו,

 והנך. ממך, שלמטה מה בכל ש-אתה יחוש, בעולם,עצמו

 כיוון - עליזז, ועולה .ממך שנשגב מה כל עם ועולהקשור
 עולם ,יחד בונים והכל אחת", גדולה חטיבה הואש-הכול
 ': . .. , 69.מלא

 מסדר. ביטויים או פרקים שמות הם כפולות שבטרכאות השמות66

 גם וע' רלג-רסד(, )עמ' הקודש- שבהווסר הנפש- מידות-טהרת

 קטו )עמ' הקודש- ב-מוסר הפנימית. והמלחמה -העצמיותבסדר

-קמך;.
-  י. סי' י6, פרק התשובה", -אורות67 

 תסא(. )עמ' ההכללה. -מעלות פרק ב, כרך הקודש", -חכמת68

 פ. י:,:;1- -;;,.ת . 1- )עמ',שע0. דצחימ -חטיבת שם-פרק שם,69
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 הנשמתית והתבגרותו המתחנך האדם של עצמיתהערכה

 הכרת הוא עצמי חינוך של התהליך להצלחתאב-גורס
 המקטינים של השקפותיהם לעומת בעולם. האדם שלערכו
 הרווה,גת פסימיות, השקפות אותן - האדם של ערכואת
חלקי;_ ובאופן: בעולם, שונות מחשבתיות ושיטות דתות בעליבין

 . ובזמננו. לפנים ביהדות חוגים בקרב גם

 הגישה, את גם האדם חש"בותו.של להכרת מוייףהרב
 יודע.יותר שהאדם .כסל י עצמית הערכה שלהסובייקטיבית

 נדרשת זו להערכה הוא.. גדול באמת ערכו ככה ערכו,את
 אנשים להרבה כך כל החסרה זו - ".התבגרות.נשמ'תית.

 הנפשיות, תכונותיהם מצד לא אך גילם, מצדהמבוגרים
 ר . ,רפואי: או חינוכי ,לטיפול כך משוסוהזקוקים

.-
-

- ה,אדם של החפשית ובחירתורצונו " .-", ,. .... .. ., ,..  העצמו חינוכו במהלכי 
 העצמי, בחינוכו' ניכרים והישגים האדם של ערכוהכרת
 האדם של החופשית בחירתו בהכרת מכרעת במידהתלויים
 אופיו החיים-. ומקור הוא החיים יסוד - .הרצון :וברצונו

 תאושר 1 ד11קא רצונך כולו'בנקודה משתלם האדם[]של
 .האדם-את-עצמו, .כשמוצא ימיד טוב.י;. רצון הואשלו

 אינו-צריך שהוא מכיר, -הוא עצמו!;, מכל מסולק]הוא[
 )רגע, עת בכל בידו מסור וזה לטוב, רצונו את לאמץ אםכי

 ,.טוב .לפיכך מתעלה.,יי היא מתעלה כשרצונו1-תיכף
 מקן.7.

,,, . . קמט-קע[. ,rnv ישראל. -S1)UV פיק ;.אפיות.,70
 1-שבירת עהן ם וע111- הרצון .חישרת ברקים הקודש., -מוסר!7

 עז(. ,עמ' ושכלויו-היצפן
 שהאדם המוסר, חכמי קבעו וכבר מדומים, הפכים שני הם אלה72 - __

 "(. !ך ס. ז עצמה את מוצא עצמו, אתש.סילק-
 ; - "" קה4: "תפשר-)על הוצת -שמחת פרק הקודשה -מוסר73 -
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 הטבות של בפרטים מלעסוק הרצון כוח באימוץ לעסוקיותר
 גם והוא הרצון, בחיזוק הצורך זמן ה.וא וזמננומיטרייה-.

 4;. נעלות. למטרות הגוף חיזוק של,התור

 בין המתגלה האור לקראת נכוחה יחבט חיל בןהיה
החרכיפ!
 בסוגיית משיא שהרב וההדרכות, העצות הןרבות

 הרצוי. וחינוך עצמיחינוך
 מונה האדם של בחינוכו במעלה הראשונותמהמידות

 ובפרט יחיד, לכל הוא שמוכרח החיים, 'אומץ אחהדב

 מורל נגד עצות לחפש .צריך כו ומשום ציבור, ולכללמנהיג
לבב"'י.

 ממקיר לשאוב השואף האיש, אל הרב פונהבמיוחד,

 העליונות, אותה לקראת והתאזר .התרומםהתורהי
 אשר והגשמי, הרוחני משאל כל עם פנימה;_ ברוחךהפועמת

 האור, לקראת נכוחה והבט חיל בן היה - עליךניטל

 ";. החרכים. נכין ללהמתגלה

 הכול לאהבת - עצמיתמאהבה
 הרחב, במובנו העצמי החינוך בבעיותבהעמיקו

 שכיחות אך משובשות, השקפות כמה להוציא הרבמשתדל

-
 כך, והמוסר. האדונה במסילות הטועים של מדעתם

 העצמית, ש-האהבה הדווחת, מהדעה בהבדללמשל,
 שלילית, תכונה היא חי- כל נפש במעמקי עמוקהטבועה
 האהבה נגד כלל נלחמת איננה -הקדושה כי הרב,טוען

 עת-עטף )עם. והגורף הרצון חיזוק .תור פוק שם,74

 פג- קדוס', *קובץ75
 קבב(. )עמ' הפנימית" לגדולה -התרימעות- פרק הקודש./ -מוסר76
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 אם '4 האהבה_,העצמית - היא יכולה אדרבא,העצמית"י
 עליונה בצורה האדם את להעלוונ נכונה, בצורהתתפס
 עצמו את אוהב יהיה שיותר מה "שכלכזאת,

- 
 יתפשט ככה

 כל על העולם, כל על הסביבה, כל על הכול, על שבוהטוב
 . יי-ולהויה"

 מחלישות ויתעלה, גדולים, בעניינים נשמתו חיייקשור
 לבטח,ה ומחרדהלגבורה

 עצמית, אהבה בין דקה הבחוה להבחין ישואולם
 בכול, ומהפשטת והחוזרת לכול, האהבה ממקורהנובעת
 .האדם בלבד- הפרטי גורלו על ברעיונות הסתגרותלבין
 את הממלאות הפרטיות, ממסגרותיו תמיד להיחלץצריך
 .. ורצונו. מחשיבתו שתהיה צריך אבל י, .... מהותוכל

 ישראל, לכללות לאדם, העולם, לכללות - להכללותנתונים
 משנתו והן הרב, של אישיותו הן ואכרי "י. היקום"לכל

 מייעץ הרב המוחין* גדלות של לנללות נוטותהחינוכית
 79. ונשגבים" גדולים בעניינים נשמתו תוכן את"לקשר

 לצעוד האדם על תשפענה בגזלות דביים עם ו)התמודדות
 מונה - וכך ,'. לבטחה- - ומחרדה לגבורה, --:.מחלישות

 הגאווה, העצבות, מידות על גם להתגבר דרכים הרבוהולך
 י". וכו' הקנאה הדאגה,הכעס,

..

 ין(. ,עמ' הק,יש. מוקד -מנמה פרק שם,,7
 קמו(. ,עם. הכללי היסק פיק שט,"7

 רנט(. יעמ' והגדלות- הפרטים -חרדת פר17 שם,79

 י)ט(. )עמ' לרדיות. )הייגה .חידה 9יק שם,0"

 הכעס -ייעד 1 דמ,( )עמ.. )העצב)ת' המיסת .שגרש פרקים שם,1"
 ,-מכאובי ח' פרק כל התשובה. -אורות וכן ועוד, למג( )עמ'והיצירה"
 הארתה-- ומרפא התשובה ויסוריהחטא

קבה

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "חינוך האדם וייעודו", בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים תשכ"ז



 הילדות של המחשביה מראשית תמידהתחל
 י' - .' פשוטות במחשבות תזלזלואל

 גדול לכלל המעלה עצה הרב, משיא עמוקהעצה

- הנפ.ש 'בחכמת  
 הנפש חכמי החלו בדורנו שרק )כלל,

 - הנכונה( במגמתו ולא במילואו לא כי אם אותו,לתפוש
 "אנו המוחין"- "גדלות לבעלי במיוחד אולי החשובכלל

 של המקשבות מראשית מראש, להתחיל תמידצריכים
 שבהן והאור הטוב את ולהוציא ולזככן לבררןהילדות,

 הן-הן ; fi1WIWD ,במחשבות' לזלזל לנו אין ואומץ.בטוהר

 שאנו המחשבות, מכל יותר דרכנו את להאיר לנועומדות

 ונשגבות.! רמות שהןמדמים,

 וחברתית דרגה.שכלית אדם.)בכל ש"נל היא,האמת
 היוחני, מאוצרו כולד העולם כל את להעשיר יכולשהיא(
 ומלומד, חכם דווקא אותו,-ולאו לגלות כוח לו יהיהאם

 שבעצמיותה להעושר ערוד אין כי פשוט, אדם ' גם 'אםכי

 בעולם-י9. ד' נר שהיא בטבעה, הנשמהשל

 : הרוחנית מצעידתך תזוזאל

 - "א,ח"כ הקרוב, שבעתיד דברים תחילהתקן
 מהעבר,'

ואח-כ
- 

 י,. הכבד אל מהקל לתיקון עבור
 'בדרך שלבים-שלבים דרגין-דרגין עלייה מייעץהרב

 וכוחותיו חושיו שכל רוצה, "כשהאוםההשתלמות;
 הרוחנית העלייה אותה לפי אחת בבת יתקדשוהפנימיים
 יחזור אלא מעמד., alw לנפשו ימצא לא , . . .שבהכרתו

 קדום- "קובץ82
 . . פח.

 ' ... - י- , - . ~ קצג. שם,82

 עט. קדים", .קובץנמ
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 יא"ר:5ך העתילן,' ~=של בדבהים'שלהבא .בתיילהבתשובה
 הנווי בעבר-

 בדברים, גט החוג .יתרחב ואתי'לך לייללכן;,
 את לתקן יזכה אשר עד ועלה, הלוד ילך וכה כבד,שהתיקון

 פי על - הרוחנית מצעידתו דבר שום יזוז אל אבלהכוי,.
 '. אותה-י תובעת בקרבו שנפשו הפנימית, המדריגהאותה

.(.... ;  . .,;,,, 

 המעשה בטהרת מידותיך חינוךהתחל
 'השלל: לטהרת והתעלה והמידות הרגשית יטהרתעבור

.,, ,  , . . . , - . .  .. .4 
 , עיכוב משופ תיבהלאל

;.,ן

 ביחס לא :~ המידות וטיהור העצמי החינוך סדר ומהו;.
 האדם, בחיילתקועות

- 
 מזר מצחינת אלא ועבר עתיד

 ' ו המתאימים הנפשיים הכוחותהפעלה
, 

 לא היינו. -:, ראציונאליה בדרך לא ללכת מייעץ הרב -:
 ב. מראגמאסית בדרך אלא - השכל בטהרת דווקאלפתוח
 ההרגלים את המסגלים. שהם-הם המעשיט, את'להכשיר
 - ; ואבריו הגוף את ומאמניםוהנכונים

 המעשה.:ץ בטהרת להחל .צריךא:

 ; והמידות. ההרגשה את כך אחו .לטהרב

 .. , . --, . השכל-,. לטהרת מזה .ולעשותג

 'ש.ל~עמים המציאיהי, המצב הרב,לגבי מסתייג .יואולם:
 כסדר.. בתיקונים לעסוק לאדם אפשר שאי הדבר,מזדמן

 :5י סדר. על להביור לו אסור - הרב מדריך - כזה"איש
 יעלה הלעות, לעילוי. מוכשר וכשרוחו הבא.. מכלוחטוף

 1הש11ה ריחן יעמ' ומנייתה. הטהרה -סדר פיק הקלש., .מנטר64

 יד ן ה;; ,סי. י-א ל י' פרק כל א, פרק התשובה..אורוה'
 . - - ,: ועוד. לח(, לה, כייסי'
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 ולץ ייקהל ויאדיר...,,ולא תורה יגדיל ירחיב,ויזכך,
 עיכוב- משוםיפחד

 . . . . חומרי.. ולא רוחני לא

.. 

 ומוסרית שכלית למטרה ונטיותיך נפשך כוחות כלאחד
 ' , ' .אחת,,

- 
 - מודרגת והיטהרות מוסרית השתלמות של זודרך

 מותנה, סדר אלא אינו - שכל- - רגש - -מעשה הסדרלפי

 החיניך של ושלב שלב בכל הכובד מרכז את לסמןהממון
 לשכוח לנו אסור אלה תהליכים בשלבי ואולםהעצמי.

 סגולותיו על - ובכוללותו באחדותו בשלימותו, האדםאת
 וכוללות לאחדות ולהגיע לשאוף כיצד אך הנפשיים.וכוחותיו

 המשתלם לאדם הרב משיא האדסז של הפנימי בביתו'זו

 - הדרך,היא ותירפבטית: חינוכית חשיבות רבתעצה
 שכלית למטרה נטיותיו וכל נפשו כוחות כל את-לאחד

 רואה .כבר - בחיים אחת מטרה בעל אדם אחת..ומוסרית

 .בעולמי האחדות אתהוא
 של .האחדות גם ואזי הפנימי.,

 יחזה 1.מבשרו ויותר-, יותר אצלו מתבררת הכלליהעולט
 במכלול האחת המטרה הגשמת אל ויצעד אלוה."',אדם

 וכלים- אמצעים ובריבוי הנפשכוחות

 ( האים בנפש עליות צורך -ירידות

 - הרבהזהיר
 בהיים מטרתו להגשמת האדם של בדרכו

 בדרך ומנפילות מירידות ומכשולים, ממניעות להירתע לא-

 אדרבא, עליה.. צורך .ירידה שכן האדם, של הרוחנייםחייו

 רוחני, איל לו אין ריקני, עלוב, אדם,.שהוא.כשמרגיש,

$sמסי. 
 העולמי 1הט1ב הביית -קשי פרק הקידש.,

(uy) ,.)ש 

 בז. ,ט, איוב לפ.86
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 י, גדולמוכןלפניו" שאור י 'דע, - . , . ומתמוטט הואיניפל
 - ברוחניות- הרבה שנהרס האדם, -כשמרגיש : אחרלשון
 לבניית התור לו שהגיע .יידע אלא הרחמים, מן יתייאשאל

 ממה ומפואר קיים. ויותר )נשגב, נעלה .יותר .חדש,בניין
 . דרכיו-,,. מעשיו בתיקון ויתחזק בראשונה,שהיה

."-.,..,ן),.... . , .-..
 תמיד עבודת צורן ושביתהמנוחה

 בין האדם נפש תנודות של הדינאמיקה מלבדואולם
 של הפנימית הסטאטיקה גס לעיתים מועילהקטבים,
 המעשה מחובת תמיד רדוף להיות ש-לא ושביתה,מנוחה

 שתתעלה כדי וריווח, הנחה לעצמו ליתן אלאוהתלמוד,
 שביתת ואחרי הפנימי, בטיולה ותהרחג בעצמה,נשמתו
 רוחנית לעבודה כוח בשב לשוב הנשמה מהאמצת . . .כזאת

 תמיד .לעבודת - לשוב ,,, רעננים. פרטיה שכלומעשית,

 . הטרדה. שום ,די על ומופסקת מופרעהבלתי
 שורש לפי לעבוד צריך אדם.כל

 נשמתו..י
, , .

_ 
 ; נפש לכל ש11ת נימנו, ושלא שנימנו העצות, כללא

 ההכרה לעבןד.ולפי'אופן הוא שקרוי לדעת, צריך אדם.כל
 צריך הוא, . . . נשמתו שורש פי על = שלו המיוחדוההרגשה

 .שלו) נעולמותיו'הוא,,בעולמות.הפנימיים חייו אתלרכז

 ,, ר ,.. כול.. ומקיפים-את כול את ממלאיט לושהם

 רשן. 1עמ' 1התיוממ1ת- .)פייה פרק שם,81

 רנא(. )עמ' וגנזיו- -הרס 5רק שם,88

 י] arcr-. .,,ין, , יעמ'-וקח(.,-( לשם'ע13וה., פרק,-שביתה, שסו19
90row 1 ' . -, ר)1(. ,עמ' תמיד. 1עב1דת -הת)1דזות פרק 

 5דק התש1גה., .א1ר1ת 1הש11ה דכא(, ,עמ' מכחדה. .דרך פדק שם,.90
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 לדרך הפרטית דרכך והשווה התורה, לאות גפשדבדוק
 העליונה.ד'
 פשוטות אינן עצמי חינוך של והטאקטיקה האסטרטגיה~'
 את לכ111 שצריך הרוחני, המצפן מהו ובכן, עיקר.כל

 ז מגזלך ובכל מצב בכל - הפנימיים מאבקיו בדרךהמשתלם

 : והפסקנית הברורה ההלכה אל לפנות - היא העצה-

 גילוייה, המון בכל - התורת אור ד', -עצת היאזאת
 המאיר הנר היא - וגדריה דקדוקיה הלכותיה,לינ:ודיה,

 חטא תאמר לא : מתנחמת הנשמה ידה על המתחנכים,את
 מזה בשטן תגער אם כי הוא, חטא הדמיון יאמר אשרלכל

 1, )קוהלת הרבה- צדיק תהי .אל הרבה, תרשע אלומזה,

 החיים, כיכר על אז צדק."בואו ואבני צדק מאזניטז-יז(,
 י . . לב.מתנחמים-ן,. שבוריוכל

 לאור בצדק עצמו את האדם ישפוט שאמנםוכדי

 מגרעותיו על להביט עצמו .את שירגיל הרב, מייעץהתורה,
 שופט ובזה העיקרית, לעצמיותו מחוץ העומד דבר,כעל
 זו לדרך נקרא מדעיים )במונחים י,.' בצדק" עצמו אתהוא

 הסובייקט.(. 'של-האובייקטיביזאציה
 לדרך תגיע התורה, לאור נפשך תבדוק אמנםאם
 משווה שהאדם חהשוויה, יסוד ,על -בנויה שתהיההקודש,

 -השוויה של דרך - העליונה- ד' ידרך הפרטית דרכואת
 - ושכלית-מעשית

 התורה מצוות וכל טובות, במידות

והשכל
- 

 ',. ליוצרה. צורה דמיון של התרוממות -בדרך

 ירה(. )עמ' התורה- לאור העפש .בייקת פרק הקודש. -מוסר11
 הנפשות- -שתי פרק הקודש-, *מוסר92

 , אלח(. יעמ'

 ; א( כד, רבה, בראשית - לנוטעה נטיעה ליוצרה, צורה רמדמין93

 , קצט(. יעמ' וההשוויה* הקודש -דרך פרק הקודש-,-מוסר
ל  
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 ':. להרגיש ישראליות, ושתשוב ישחאל: לאהבתחינוך

 ,.-' בשמחת לראות ישראליים, חיים לחיותישראליות,

 של המרובע השיר של לסימפוניה ונאזין נחזוראם
 - נפשו- שירת "שר שהוא עם - מישראל האדם הריהרב,
 המלך דרך וזוהי עליו שומה האומה-. שירת נשרהוא

 היהוד,לחינוכו
 ישרתי. ונאהבת להתדבק : והחברתי

 1 במציאות בחיים, זו אהבה ולהגשים לטפחכיצד

 ולהרגיש ישראליות -לחשוב בשאיפה תתבטא זואהבה
 לחכמה ליושר, התורה, לאיר לד', ב-צמאוןישראליות.

 .וכל ישראל., בשמחת .לראות - ובמיוחד נעלה- טובוכל
 בכנסת יותר הוא מתקשר ובמצוות, בתורה מרבה שאדםמה

 עת ובכל כולו. הכלל נשמת את בקרבו ומרגישישראל,
 ולחדשים לימים וחידושי'הזמניס, 11WW מועדי שלשמחה

 שמחה-.: של עוז תעצומות ומלא מוקף כולו הוא-
.

 ישראל-ושתילה בכנסת -עצמו מישראל אדם ושותל
 .. , . . . ,י

 חושיו ובכל לבו, -בכל ומתאמץ מתכוון והוא -אורגאנית
.,. ,...,.,,. 
 לקנות חייו מגמת את יישים והרוחניים, הגשמייםוכוחותיו

 זו, שתילה של ומדויה תכניתה את הרב מפתח וכאן -לו

 המידות את _1.א( שבידו; היכולת לפי - לו שתקנהתכנית,
 שראש לישראל, המיוחדות הידיעות את ב(הישראליות:

 לחכמת שמיוחס מה כל - ועמה ג( התורה; היאלכולן
.ן.

ישראל.

"-... . 7,,,.

 ישראל- בכללית וההתקשךית ניק'-ההתזבקות -אירית.,94
 קמו(, ,עמ'.
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 האדם הסתכלות ידי על עצמי ,לחינוך "פשוטותעהדרכות
 ,ד .. . 5י .הפגימי בעולמו במציאות, היצירה,בפלאי.

 הרב, במשנת עצמי חינון דרכי על סקירתנובסיכום

 נפש", לכל ה"וווות פשוטות הדרכות בכתביו לבקשננסה

 את לאדם הו.צרת עילאית השראה לאותן להגיעכיצד

 העקמי( חינוכו את עליו להקל כדי הדרוש הרוח.:מצב
 ולהסתכל עיניו עת לפקוח רק נדרש האדם כן,אמנם

 ומבפנים:מבחוץ
 סיקוס, בכל השכינה באור הסתכל אדם, בן תרצה,.-אם
 בכל מתפלשים הם איך השמיימיים, החיים בעדןהסתכל

 בשרך עיני שנגד והחומריים, הרוחניים שבחיים וזוויתפינה

 רוחך"' עיניונגד
.

 - שלהם האלוהות בחיי היצירה, בפלאי .התבונן
 לא

 כי עיניך, נגד מציגים שממרחקים כהה, תכנית איזובתור
 בה-. שאתה המציאות, את דעאס

 שלך, הלב הגיוני את דע עולמך, ואת עצמך את.דע
 שבקרבך, החיים מקור את מצא וחושב. הוגה כלושל

 שאתה החיים, הדורות פארי את שמסביבד, לך,ושממעל

 , בתוכם..שרוי

 ועדנת ע11ה לשורש אותה העלה שבקרבך.האהבה
 אשד לכל ilntD1Y=1 סרעפותיה לכל הרחקבהתפארתה,

 העולמים.. חינשמת
 השמות, נשמתך יבלעו אל בתוכיותם, האורות על.הבט
 אתה ואי בידך, מסורים הס י והאותיות הניביםהמילים,
 לך יש לד, עוז רוח כי עלה, למעלה, עלה בידיהם*מסור

 יכחשו פן בם, תכחש אל אבירים, נשרים כנפי רוח,כנפי
 ! מיד" לך ויימצאו שוותם, דרגשלך,

-
--. - - 

 פג-פד(1 )עמ' עליונה. להסתכלות *קריאה פרק א, כרך הקודש., -הכמת95
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-'
 , פדגוגיות ומסקנות סיכומים אילו .. '

 .נ.:1.,

 הכוללת האחדות הרב-משנת של המחשבתיתמשנתו

 משלוש.בחינוה: וזה מובהית, חינוכית משנה היא:7

 ונושא,-אשה נושא וכל אחת, מישה מהווה משנתוא
 שלו;_4. הכגלימה העולם מהשקפת ונובע מצטרף בו, דןהוא

 היא Q91y שהשקפה ופשיטא, = כאחד והכלליתליהודית
 פדגוגית שיטה כל לעיבוד מוקדמת והנחה הכרחיתנאק

 לגבל בג ומעשית ברורה-עקרונית. עמדה נקט, ההב--2":ב::

 בכלל. דורו.בארד'זשהאל.וביהדות של החינוךבעיות

 חינוכיות'ודידאקז שאלוה מבירור גם נסוג לא הרב ג" י",-
 .הנוצעותימאותה תשיבותיו את והציע קונקרטיות,טיות

 . - שהזכרנוה' עולםתפיסת
' 

. . 

 ומסקנותיו השקפותיו את'עיקיי בקיצור לסכםננסה
 וההוראה:המתחייבות החינוך הרב.בשדההפזאגוגיות:של

 ::'1, .,'י" והחינוכ?ת,יץ הענוניתמשיטתו
 1,י(ןח 1,,..,"".-.מ.-:rrr ::::ן" ,"ווי

 . .:י י חית. דוגמה - האקטואיי והמעקה ההנשפהיאיש - " -,, המקורית וההגות החזון איש -הרב
 .' .ק ?, ._ וקדש"יי. ראה -כזה ולמנהיג:למחנך

".: ' . 
 נשגבים אמום הרב שהגיונות אשר.ישער, המעוין, יטעה:

 שאין לבוא, לעתיי- חזון-אידיאלי אינם,אלא אךועמוקים,
 פעם לא עצמו הרב זמננו. של במציאות ממשית אחיזהלו

 מילוי צפיית אף מקום ושמכל רחוק, הזון דבריו שאיןרמז,
 כוח מהוות עצמן. הו בחיים להתקוגגותג והתקוההחזון
 ממש.:-של

 כחוןןן,: רןחנ, כוח
- 

 רחוקים שלא הןבשר,

: יעוד, ג(,. .ב, נא, מי,לתא:,ל, וי כ' השה96-.,1אי
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 כי בעליל, אז וייראה מהפכה, ויהפוך סער 1.,בואהימים,
 ובחשק ובתורתו ד' באור - עולמים בקודש ישראלתוכן

 הרוחני.ת-האורה
.,, 

 לבוא, לעתיד החזון הגשמת על רק סמך לא הרבאבל

 החזון לאור אמנם - ודרש תוכנן הוא קרוב. בעתיד גםולו
 ובפרט מישראל, אדם מכל - הגשמתו התקרבותולשם

 של דגל להרים - הקדישה. בארצנו התורהמ-תופסי
 של קודש יצירת של חיים - רוחנית יצירה של.חנים,.
 חיים, - ובלבבני בפינו לנו הקרובים טובים,מפעלים
 ולספ- למחשבה : כולו ולעולם לנו ותועלת ברכההמניאים

 רוח, בעוז לבוא נקראים הננו - ולפעולה לחזיוןר,ות,
 ובגאון צדק בענוות בעצלתים, ולא בזריזות לבב,באומץ
 : , , .י יחד-',. גםקודש

 תקופתנו, של הגדול החזון איש היה שהרב עםאמנם,
 היישוב ושל העם של ונערץ דגול רוחני ומנהיג רועה גםהיה

 בכל 'ביותר הפעיל באופן מעורה היה הוא סוערת.בתקופה
 אותן פתרונותיהן_של לקראת מטון והיה הדור,בעיות
 והחריפות. תבוערותהבעיות
 מהווה עצמה היא הרב של שאישיותו הנותנת,היא
 - בישראל מורה ולכל מנהיג לכל בולטת מחנכת'דוגמא
 - מקומי מידה בקנה - אנפין בזעיר - הפעיל לאישואף
 שהחנון באופן, המעשה ואת החזון את למזג לשאוףכיצד
 הפעולות ושמבעד מהמציאות, ומנותק ערטילאי יהיהלא

 עיניו יעצום לא אמותיו ד' בתחום האיש שלהמצומצמות

 פד(- )עמ' התחיה" -אורות פרקי -אורות-,97
- חרג- -הרצאת98  הקודש בעיר התורה תופסי האהובים האחי 

 -אורות הס' בסוף כתוספת לאחרונה )נדפסה כולה- הקדושהובארצנו

 2-1י עמ' תשב-ה(, ירושלם העולמית, המרכזית הישיבה ע"יהתורהץ,
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 בשמים המאירים והחדן האמונה כוכבי אלמלהשקיף

 ' השמים.ובשמי
ן .  

 לחברו אדם ובין למקום אדם שבין - המציותמשכן
- 

 אחד
 המגמות שבין - הרב בשיטת זה בהקשרדומה,.'שיש

 לחברו אדם שבין המצוות לשתי.מערכות ההכשרהואמצעי
 של אפשרות משום - לעיל שציינו למקום, אדםושבין
 שכן חינוך--יהודי-דתי-מוסריל בדרכי מכריעמיפנה
 ולקשר להפגיש נכונה וחינוכית רעיונית דרך כאןהוצעה
 ולעבור כאחד הכיוונים בשני הללו המערכות שתיאח

 שהוא לחינוך, - לכאורה רק'מוסרי שהוא מחינוך,בהדרגה
 להסביר והיינו להיפך, גם 1כ1 דתי, כחינוך בעיקרמודגש
 מוסרית- מבחינה גם אדם.'למקום שבין מצוווהולבסס
 ומאיזך העצמית(, מקדושתן אותן להפקיע )מבלילאומית
 דתית, מבחינה לחברו אדם שבין מצוות לנמק ניתןגימא,
 הנטע הפירוק את נקרא אם מקראלמלא, שאנול,מוצאיטכפי

 ,כמוך לרעך .ואהבת שלו; הסיפא עם בשלימותולעניינו
]כי[,

 ד'- יא.ני
 ניתנת נזה וכיוצא- י-ח(. י-ט, )ויקרא

 המצוות רוב לגבי האלוהית .ההנמקה כלל.בדרך
 )כגון, ויקרא בספר המובאות והחברתיותהמוסריות.

 כי המצוה בסיום ועוד, קדושים בפ' המצוותרוב
 מצוות עם גם לסירוגין לעיתים כשהן,משולבות ד'(,אני
 על להשפיע נאותה דרך היא וזאת למקום, אדםשבין

 למקום, אדם שבין במצוות המדקדקים חוגים יוצאיחניכיט
 שבין במצוות במידה בה להקפיד דעתם את נותניםשאינם
 . ' ,". לחברואדם

 קריאת יאי - יכיל ינה; היה הקידש שהארסיי"ס,99
 אלה,ן' ד' את ואחבב . . .-שמע

-  .יאהבת המקיא את דווקא 
 י כמ11..ייעך

קלח

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "חינוך האדם וייעודו", בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים תשכ"ז



 עשרת של. ,הליחות שני שנין זה בלה,-נפרד הקשר -:
 ודידאקטיים פדגוגיים לאתגרים למחנך שערים פותחהדברות
 וכן ומצוותיה, הינווה בלימ71 מגוונות ולהשלכותרבים
 )וצאי לגבי הקשר.זה בכלל. הדתי-המוסרי, החינוךבשדה
 כשאנו מאוד, חשוב שונות ותרבותיות .חברתיותשכבות

 תמימה ד' תורת של אחדותית-כוללת_ לתפיסהמתכוונים
 לח'ברז אדם ושבין למקום אדם שבין - מצוותיהבמכלול

- 
 . ' ,:: ; . אחד.,. המצוות ,משכן_דה,יה

 .:' הקודש בדרך מדעיםלימוד
 הטבע במדעי החדישות ההשקפותלאור

- 
 ? כיצד

- 

.. 
 :) דתית-מדעית עולםתפיסת

 שסקרנום'לעיל, והחול, הקודש מדעי על הרב דבריאף
 למפנה קווים מסמנים פדגוגית-מתודית, ללשוןלכשנתרגמס

 היא, ומשמעותם מסקנתם וחול. קודש לימודיבהוראת
 בחינוך גם והחול הקודש מדעי לאיחוד לשאוףשעלינו

והוראה.
,_ המספרים בעולם ואפילו הטבע, במדעי אף משל,דרך

 ה.אין-סוף", במושג השאר, בין המתימאטיקה,_העוסקת,
 .בעולז העוסקים ההומאניסטיים., _הרוח. ממדעי שכן כללא

 - ואמונה קדושה רוח להחדיר יש ,החברה, האדם שלמם
 .כל .מממלא עלמיי: כל ה.תובב. השם, מציאות. הרגשתשל

 המדעית היצירה לכל העליון הגורם שהוא-הואעלמין-יון,
 - הטכניות. ההמצאותולכל

 .ה- והכוללות האין-סופיות שתחושת ,יתכן, ובאמת,.
 הטבע במדעי דווקא לרכוש ניתן שבבריאהאוניברסאליות

-.. . ,- - - . - . .  
ן,

 --י -
 הדג' של הכוילת. האחדות .משות על לעיל ע'100
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 כקהות ה"יש1- הקמר את השוללות החדיש1ת' התפיסותלפ.י
 צי יפיו וכל גדלו כל שלמרזת הסביל, -החומר זהעצמית,
 ןך.:: ( .) , .~.ר, - ' --; ; האד1.10. בשבילמדי-

 בהם ישאכן,
- 

 תיאוריות נע החדישים במחקרילהטבע
 החמרנית-הפשטנית; השיטה מכבלי אותנו לגאולהמסוגלות
 ובכד דתיתימדעית, עולם לתפיסת לבנים לשמשוהיכולות

 נציין הרב. של דרכו לפי והחול, הקודש מדע לאיחודלעזור
 ו- המיכאנית הסיבתית החוקיות השקפת ביטוללמשל
 אפשרויות המניחה גמישה, סטאטיסטית בהיתברותחילופה

 ניסים(, )בחינת הכלל מן יוצאים ולמופעים בטבעל.קפיצות.
 הטבעיות מההופעות כמה של אי-ההסתכלותיות כןוכמו

 לתחושה סימוכין והנותנות -נראות., אינן אלהנחקרות,
 עלי,ון כוח מציאות ושל בלתי-נראים- .עולמות קיוםשל

 ה-פראפסיכולוגיות. התופעות בזה, וכיוצאבעולם.
 ה- -

TIINSI-~וכו'. הפסיכולוגיה בשדה - לכאורה המוזרות דופן 

 - הטבע אל החול, אל הקודש של זו -חדירה"לעומת
 הקודש, אל החול .פלישת. של - הפוך תהליך גס לקדםיש
 הטבע מעולם nly~ls1 - ה-ריאליה", לימוד למשל,כמו

 לימוד, - ובתלמוד, בתג-ך המצויות האנושיתוהתרבות
 ודברי המקרא של יותר ממשית להבנה רבה תועלת בושיש
 שבין האחדותי הקשר יהבנת מועילים ואלה אלהחז.ל.
 והחול. הקודשמלע

 מוסדות בכמה עכשיו מהמקובל שבהבדל אומרת,זאת
 ולימ,ודי הקודש כשלימודי לארץ, ובחוץ בארץ דתייםחינוך
 מזה זה נפרדים עולמות שני כאילו בהם מהוויםהחול

 א' נרכל של ספרו ,לפי קרל איכס.ס וה5,זי1לוג הר51א וניגרי1"ג

 35ן. עמ' לדת-י טוע .ביןצ'רנ,אגסקי
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 הקזזש לימזדי את לעיל כאמור ולהעשיר בידיהם לגשריש
 כזה גשר בניית לשם ולהיפך. החול, מעולם ידיעות ידיעל

 וכמז ומחנכים, מורים של מתאימה הכשרה כמובןנדרשת

 אחדותית השפעה תחדור שבהם לימוד, ספרי חיבור -כן
 במדעי הן - חול, בלימודי ובין קודש בלימודי בין -זו

 הרוח. במדעי והןהטבע
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