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 והתרן החינוך במשרד תירנית לתרבותהמחלקה

 השו השנתי בכינוס שנשמעו הרצאות קובץ ביהמגישה
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 ישראל. למדינת הכ"חיובל
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9 ,פתיחהדברי

- ישראל בית משפחות : אמדור  חז"ל, משנת 
 ואגדההלכה

13, בהלכה המשפחה / ליכטנשטיין ואהרן ד"רהרב,-..

 ביסודות היהדות המשכיות / פרידמן צבי נתוהרב
-המשפחה 31 ההלכה לאור 

 מבחינה הנישואין , הר דוד משהד"ר
37 ההלכה לפימוציו-אקונומית

- זכו / קריבאברהם 47 ביניהם שכינה 

- ישראל בית משפחות : במדור  בהגות שיטות 
היהודית

 ' . 'המשפהק והיי הנישואין חיי / פזזן מיכאלד,"ר
 67 הקבלהבאספקלרית

  חברה של  המוסר  תורת יסודי " בן-ששון יונהד"ר.ן,
77 וריה"ל רמב"ם של במשנותיהםומשפחה

 של במשנתם המשפחה / גרוס בנימין ד"ר-*
133 . רוינצוויג ופראנו כה.ןהרמן

- ואם אשה ג:מדור  וייעוד מעמד 
 בנתהביתה"- "חכמותגשיס / אליצור יהודהפרופ'ן

153 המקראית בחברה האשה שלמקומה

 בחברה  שלוזאשה מעמרה /  בר-אוריעקב
167 ותמורותהיהודית-יסודות

 הנברתי במעמדה התמורות / .. בשן אליעזר ד"ר'.יצו
177 התיכון במזרח היהודיה האשה שלוההשכלתי

 ובחברה במשפחה האשה של היהודיייעודה
 סימפוזיון -בימינו
189 רבינוביץ יצחק לוי פרופ'הרב

195- גריה רחלהרבנית

209 בהןידידיה

215 תשובהדברי
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íג╨áז ╞  : úזáו  ╞ל ¢' 
322 áחñז╞גú  ¢.ול כג,¢גו , úז╨ו íג╨áז
532 ÷ז÷  á¢ה הלםק ¢╨גáו / úזáו íג╨áז ú╨קלá á¢ה
52כ úגúחףקל  úז╞גיםם

 כñ') 1.╨ג¢ ' ¢יס úגáח גזךגáי
362 ╞¢לז  ¢"╞ ñחזג ךגםד)סג¢ , גפג

íגי¢ץז  íג╞זץגג
-  áחá¢ג╨╞╞ל כ, : החףקיה ה 

372 úזגה,ה áúגףñú החףקלה , 
 á¢ה גיסáל כז¢גי

íזג÷ם
 áגח íגגח ¢ג╞ סגםה , החףקלה ú¢דñלי

182 הגúגגפלז  úגסהגה
הץג╞גה"  ¢"1 הק╨ל הגוק , ñה.ה כגñ╞ áגל

192 הח╨קלה כ' "¢זáגפ╨ כגדם ╞ñזל
743 úיזחל  ¢"╞ áס םף¢ , החףקלה úג╞זהגה ה¢דחי

753 ה¢גלáúק áחá¢חז ÷םף , החףקלה הá 9¢9ג' 

.  ¢¢,סל ¢ : החףקלה úג╞זהגה כחáלá הזזהה
úז╞הג á ,,1÷ץ, ץקזהג , ú¢גñלה úגúחףקלה םפו

743 הזזהáז áח¢סלה ¢╨ץ 
973 á÷גáזΣ  ÷חפג ¢קו / הúזל╞ םק החףקלה úג╞זהגה

החףקלהז  ¢"ס ה╞זהג ¢╞)ם╞ג¢ף , áגךזל úגáה
5"3 הקזחה  úז¢ףú áñג¢áץה

ñכזגסזףלג -  áזדי טז╨גח¢í החףקלה 
793 םגגגפגז÷  'ףז¢ף גדפ ,ו
5"4 כגגו  הáזך
114 Σ"י  ץ¢ה גהגםו

ñכזגסזףלג -  החףקלה úג╞זהגה כחáלá הזזהה 
714 ¢גגוק 124כ' ¢"ס áוס ם"ס  ¢סץגםו הוגם
524 ך╞'לק╞םגג  ¢ñזג

╨34 úהגק  ג╞דז
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 פתיחהדברי
- ישראל בית "משפחות שענינו מחלקתנו, של הח"יהכינוס - היהדות" בתפיסתהמשפחה   ואילו וייעודו", ל-"אדם הוקדש העשור כינוס : כה עדהכינוסים בעיוני משלימה חוליה משמש 
- וחברה מדינה אומה, בשאלות עסקו האחרונות השניםכנסי  ימינו". בחברת ו-"יהדות לעמים" ישראל "בין היהודים","מדינת 
 יסוד לחולית הכינוס מוקדש המדינה, של הכ"ה ביובלהפעם,
- האנושית-היהודית בהוויהמחשלת  "דם היוצרת המשפחה, 
 ולחברתו. לאומתו אדם ביןומאגדת

 נפרדות כך היהודית, בהגות מזו זי בכללותן השיטות ששונותכפי
 תוא- ואעפ"כ היהדות. בתפיסת המשפחה של טיבה בעניןהדעות
 של מקורו היא המשפחה כי מקדמונינו המשתמעיט הדבריםמים

 במטבע הרבה משתמשים וחז"ל המקרא מאמינים. כעדתישראל
 ריה"ל זאת מעריך היסטורית ובראיה המשפחה, לגבי לשון שלזה

לשיטתו.
 ויולידו הסגולה מן ובטבעם בתולדתם הם כאשר טיולה,ספק בלי הם . . . קהל על האלוהי הענין חול תהילת היהוזה האלוהי לענין ראויים כולם סגולה, כולם יעקב ובני . . .בנים בני אל אבותם מאבות מהם, דבק האלוהי הענין"והיה
 סגולה". שיהיהמי

 צ"ה( סימן א', מאמי)כוזריי

 היהודית. המשפחה של ערכה העבר של כמורשת רק לאברם,
 המש- של הוויתה ובאיכות ודפוסיה בערכיה הוא. מתמידתוקפה
- היהודיתפחה  לתוקפה הדין והוא וחברה. אומה מתעצבות 
 חצבה היהודית ההלכה אדם. ומעצב שמצרף ככור המשפחהשל

 האדם מקבל שבתוכה לעולם, מופת משפחה, של דיוקןממקורותיה
 קצה בתארו זמננו, בן הוגה בפי אמורים הדברים כך ואופי.דמות
- הזו הערכים ממסכת שהואכל  בליל משפחתית מצוה סעודת 

 :הסדר
 איש שווה כאן לשולחן, מסביב מתכנסים הבית בני"כל

 זאת בכל מאוחד עצמו, עם חי שהוא עם איש, אישלרעהו,
 חי". כל עם החיהתית אמי- כעדה החברותא מוצבת . . . זו בחברותא . . . אחיועם

 39נ( 336, עמ' הגאולה, כ,כ3 רו,)צ)וי),)פ'

 שלכלל הנשמה את נותנים במכלולם ההלכה של והפרטיםהתגים
 וכבוד, אהבה זה. בכלל היהודית המשפחה וקיום היהודי,הקיום
 היהודי. האדםשל האופי יצוק ומהם וממשות, חיים בהלכה קורמים ועידון,צניעות
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- האמונה של העליונה זפירה בואף  ן ולמשפחה לבית מקום נועד 
 להת- שתרגומה - בית של בהוויה האמונית התודעה שלעיצומה

- בהלכה נאמרנהגות(ומעשה  : המורה בדברי מתמצאת 

 ויידע משנתו יעור באמת . . . האנושית בשלימות שיבחר,רמי
 יתברך. האלוה ובין בינינו אשר הדיבוק שהוא עלינו נשופע ~. השכל . . . הוא תמיד עמו והדבק עליו החופף הגרול~המלך
 בני-אדם". שאר עם כבגליהם . . .ין,תיהם נשו- עם צפונותיהם ששם מה . . . ממנו ובושתם . . .,,לוה הא- ופחד . . . היראה מן אליהם הגיע השלמים זה,,ידעו כאשר כי ודע, .. ורואה. תשקיף עמנו, תמיד הוא .נ ן~ו. .- עצ- ההוא באור כן . . . ההוא באור השגנוהו שאנחנולוכמו

 שכינה ואשה "איש מאיר ר' לדברי חדש מובן מצוי אלובדבום
 בראשית(. )ילק"ש,ביניהס"

 .המס- בעלי של בתורתם המשפחה של מקומה מזה למעלהעוד

תוריי
 האינטימית והוויתה היהודית, ההיסטורית המשפחה אבות

ביותי
 ייחוד ן עליונים לחביון סמל לדידם משמשים המשפחה, של

 אומה אדט, כמעצבת למשפחה ושגב עומק מוסיף מעלה סגזה
 מכוונת והנצח המוחלט של באספקלריה המשפחה של זוראינןוח"ח.
- לומר תמצא ואם נפש,לחשבון  היהו- המשפחה נפש על עמידה 
 לרוחות פרוצה עשוה היהודי טיבה לגבי ערכים טשטושדית.,,כי
 הנפש לחשבון זה עיון של תרומתו הרחוב. והפקרמתימנות
- תהיהולתיקון  ההיתר החמרי, כנגד היהודית. המשפחה של הערכיתואת,'מהותה ההיסטורי תקפה את ציבורנו למודעות בהבאה 
- כלשהוא תריס לשמש יובלו אוליוההפקר  והחוויה המחשבה 
 המשפחתית. בהוויה וטהרה צניעות קדושה, עלהיה)דית
 בשעה הורגז ויש קונה יש אבל עין. כהרף הם אומה בחייכ"ח,שנה

 לחשוב הימים, לחשבון זה עיון מצטרף היובל חצי סף עלאחת.
 על-מנת המשפחה, של שבציבורים, הקטן של דרכו אתמחקש

 כל עם החיה אמיתית כעדה כחברותה, ליושנהגהולזיר.עטרתה
 חי. אל ;,מונתחי,
.,

 בן-ששוןי' ל
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