
 וכולן ,דרכה, את אחת כל להן, בחרו הישיבות האלהית. לתכליתובהתקרבותו
 ובמעשות בדעת נעלה, אישי חינוך לתלמיריהו לתת המטרוח לאותההובילו
 ~ונח. טובה מידה בכל מושלמים ויראה תורה אנשי של דורותוגידלו

 השונות השקטות ב.1 התחומים המוסר בישיבות ניטשטשו האחרוזבדור
 ובמגמותיה בעקרונותיה הקלה ההסידות הישיבה גם בעירבוניה. משמשותוכולז

 לבררנות, מקום איו רוחנית, מבחינה וצנע, חירום של בתקופה במועט.והסתפקה

 גורם לשמש שבטחם אמצעי וכל דרך כל לתפושויש
 למשיכהוי

 כל וקרבה.
 וירוו אי'הנפש במקצת שירעגגו שהיא, כל רוח שיפיחו ובלבד כשרות,הדרכים

 איזה 1 ל ג 4י והחמרנות הריקעת מתהום האדם את במשהו שיעלו הצמאותאת
 והתמורות החליפות כל למרות הסוגים, מכל והישיבות וטוהר. אור שלניצוץ
 רוח המרביצים היחידים המוסדות היום עוד הן והירידות, הויתורים כל אףועל

 ישראל ,,בית המוני שואנים הישיבה מן נפשי. תזכ! ומטפחים מקוריתיהדות
 המעיין הוה.'ן.שם היום עד הנפשית גבורתם ואת הרוחנית חיותם שאריתאת

 ישראל. נשמה של ותוצר בית ושם איתנה, יהדות ורוח חיק; אמונההמפכה

 עצמי ןהינור חינוך / %ננה-יורץ( שפרן אלכסנדר ד"רהרב
,ן, - בגולה( היהודי החינוך~בעיות

',ןא
 תפיסת ,"פי החינוך מהו 1( : זה במאמר לדיוז עומדים פרקיםשלשה

 למלאכת הדרסים שהז 3( שלנו? החינוך מפעל של דמותו מהי 2(היהדותו
 ,ן ז בהז לבור שעלינוהחינוך

 לבעיה: התשובה ממילא לנו תיראה הללו השאלות בשלש הענייניםמכלל
 ההלכה בין ;' ההורים בית לבין הספר בית שבין הניגודים את מיישביםכיצד
 ז המעשהלביז

 קודם מחייב[,בירור מהזז היהדות תפיסת לפי החינוך : בשאלההבירור
 תורת יקא היהדות טיבה?! ומה מהי עצמה אחרת-היהדותלשאלה

 שלהתעל1תלשלימ1ת, בכי11ו האדם של העצמיהחינוך
 לפסול האלקיט: צלם כנושא האדם  מסוגל יהיהשגה

 לפצולה  ובשרונו,יו  ליצמאית, השדם בן סגולת חורין. בבןוליצור
 האדם יתברך. לשמי מכותים להיות ועליהם ממעל, אלוה  חלי הםוליצירה,
 את ,ןשיבקט בידוע אלוה, מתת שלו המעויה ובכשרונות בעצמאותוהרואה
 האידיאל למדרגת איפוא מתעלה רשנושי האידיאל ו(. באלקים שלוהאידיאל

 צזיק ישות נון איא בצרו, האום את וישר, 12יק שנקרא הקנ-ה, ביאו .לא1(
 'ן  !(. בראשית )הנהומא נבוש"ח"ד
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 האלהים, מן נאצלו ומהותו תוכנו ן הוא קודש מחצבתו ומקור הואילהמוטר',

- ! כבולך את נא הראני )משה( "ויאנ,ר : והטוב המוסר אלוהי בתורבהתגלותי  
 .מצא וכן יה-יט(. לג, )שמות פניך. על י ב ו ט כל. אעביר'את אני )חץושמר
 שנאמר: עצמו באלקים הזה האי,-יאל משאלות למילוי הערובה אתהאדם

 ייקרא ה'" אני בהם וחי האדם אנתם אשר.יעשה ומשפסי חוקותי את.ושמרתם
 ולהשתכלל להתחנך שיעודו האדם. של טיבו מה ללמדנו בא זה מקרא ה(.יח,
 תבונתו, את 'ההולמים האלה האלהיים בחוקים זכה האדם שלם, אדם להטתכדי

 לאור- לו ויה.'ו דרך .כמורי יש,משו,,לו למען דעת לאדם -החונו מאת ל.שבאה

 החוקים פעלים. רבי חיים לו יאפשרו ולמען הטוב, של החופשית הבחירהבנתיב
 שישכיל האדם, על "זקה האדם, שיי תבונתו את הם והולמים הואילהאלה,
 ואולם ,(. ההכרח-.שבמציאותם הרגשכן עד,כדי הבוךרות. בתכליתלהבינם
 המוסריים,הללו החוקים של ולחוכת'מילויים לתוקפם כישר הוודאיתהערובה
- נעלה,.שעדותו על'כל והנעלה הנצח,והאמו; .אלוהי של עוזו בחביוזנמצאת  
 לעד". .וקים אמת ודברך אמת אתה,א,יהים "כי לעד, ה'.נאמנה'ועומדתעדות

 הטבועות בתאוות תלויה היא ואין הואיל איתנה היא הואת' האלהיתהערובה
 והרופפת היחסית בהערכה תלויה שאי,נה וכיון ; עליהן להשתלט לו שקשהבאדם,
 בתמורות תלויה שאינה :-וכיון והנאה הטוב של היסוד- למושגי בנוגע האדם,של

 האדם:ל,.האלה של הקיום בתנאי החלים ,שאר'שינויים ופסיכולוגיותחברתיות
 ; לא כב, ב, )שמואל בו" D'alnn לכל הוא "מגן צרופה ה' אמרת דרכותמים

 -' '; י. . לא(. יח,תה

 ז העצמי החינוך בדרך בהם להשתמש אלינו האמצעיפל הם מהובגז

 אף ורחום, הנון הוא מה י ין ימה הני -- ב( סו, (nibe ושוהן : אומר שאול.אבא

 n~yw י והוא אני אנ~הו וישון : יו מוסה .הו" : רש.י ב(. קי;, )שבת ורחום. חננן היהאהה

 שגק היחס את רק יא המומש זה בה'ונרו ,רש-י דייק בדרכי~...ויפה יידבק גמוחןעצמי

 ותכייהם. שבמעשום ה!ה,.ישיח;ד היחס ,;ה מיהינ ;ס אלא ביבו, ואימים אדם בין והיא..";י
 יו אפשר וכי !. הינו איהיכס ה' אחיי : ה( י;, )זב'- וכח.ג מאי העינא, גרני חמא.א-ר
 איא הוא: אוביה אש ה'יחיהיך כי : כד( )שסע, נאמר כבר והלא ! השבינה אחי יהיךלטופ
 הקב.ה ו ערומים היגש אתה אף 'ורומ,פ, מלביש הוא מה : הקב.ה שי קידוחיו אחרלטיך
 קבי הקג.ה י אבלים ;"ם אחה אף אביים, נחם הקב.ה י הולים גקי אתה .אף "וים,ביקר
 של מידותיו אחר 7.היל1ך האיה הוון,מאות יחיא(. )סוסה מחים" קבר אתה אףמתיב'

 וגעיותיהם. האדם הי כל'ה~פעות עי גס אס כ' ירמז, נאו ביבל עימס ע, ,אהקג-ה"
 שחזקיה מוכר חורה : גלומר גרייא, הינירו;ומית אינה האזם שי. ~ה מוסר הורת2(
 ,ייזא, "nlblllea אינה וסם י אחרות דתות אצל ששכיה .מה מבחן,, יה, ,באן~מקויה
 כפי חוקיה, את הקובע ש ושה~א' עצמו, באדם ילידתה שהורחה מוסר תורח :כלומר

שכשתזי
 "יהודית סר הם תורת '- המיוות' שי ימיסאפיס,,,ה היסוווה ג-מחה ,הוכוח קנס

 מנסקים בא~פן,שאינם והאבסו;ומייס "היסירו;ומ-ס המסך יסוזות שי הסי,תתה מן בה'ש'
 - -- ' אלה. את אלה, מחזקיםאלא

,, 



 וכולז דרכה, את אחת כל להן, בחרו הישיבות האלהית. לתכליתובהתקרבותו
 ובמעשה ברעת נעלה, אתני  חינוך לתלמידיהן לתת המטרגי לאיתההוללו
 ובמגמותיה בעקרונותיה הקלה החסידית הישיבה גם בעירבוביה. משישות1כ1, השונות השיטות ב,1 התחומים המוסר בישיבות ניטשטשו האחרון בדורlLT:" ונכונה. טובה מידה בכל מושלמים ויראה תורה אנשי של דורותוגידיו

 לבררנות, מקום איו רוחנית, מבחינה וצנע, חירום של בתקופה במועט.והס~פקה
 כל וקרבה. למשיכה גורם לשמש שבכוחם אמצע' וכל דרך כלו'שןנלתפוש
 וירוו הנפש את במקצת שירעננו שהיא, כל רוח שיפיחו ובלבד כשרות,הדרכים

 איזה ו ל ג י 1 והחמרנות הריקעת מתהום האדם את במשהו שיעלו ; 'י;צמאוזאת

 והתמורות החליפות כל למרות הסוגים, מכל והישיבות וטוהר. אור שלניצ*
י"ין, רוח המרביצים היחידים המוסדות היום עוד הן והירידוה4 הויתורים כלועל,שף

- - - h d

 ן מוצאים אנו הללו השאלות לשתי תשובה ז זו בדרך להשיג שנוכל המטרהומהין
 ן תשמור למעז ולילה .ומם בו והגית מפיך ומה התורה ספר ימוש "ולא :במקרא
 )יהושע תשכיל יאז דרכיך את תצליח אז כי בו הכתוב ככללעשך

 ' בה, להגות ; התורה לפי חיינו ארחות לכלכל שעלינו הכחוב, לנו מגיד,,, ח(.א,

 עוד ואיו היהדות, לה יצרה ה ר 1 ת המושג את בפועל. ולהגשימה בהלהתבונז
 עמוקים, אינטליקטואליים הם הזה המושג של שרשיו העולם. באומות בוכיוצע
 הרמוניה : פירושה תורה שלו. העסיסיים החיים לשד את יונק היהודיוממן

 התורה פי "על : והמעשה ההלכה בין מוחלטת לזהות המובילות גומליןוהשלמת
 העצמי החינוך יא(. ת, )דברים תעשה" לד יאמרו אשר המשפט ועלאש,,יורוד
 : לפגינו שהושמה המטרה הבנת את 'עלינו מקל והעשיה הלימודהבא,ןממזיגת

 הנכספת התכלית היא ההצלחה הרי לכאורה תשכיל". יאן דרכיד את תצליח אז"כי
 האדם' של הסופית תכליתו את באושר, לראות יש האמנם ברם, האדם. שןשל

 הבא האושר. של משמעותו איז היהדות תפיסת לפי שלא. מסתבר, גדמותועלי
 מאוויים על ויתור או המאורים כל סיפוק ועשיה, בלמידה העצמי החינודממילוג
 השורג ס'בנירוה111, והריק  ההפס ית ולא ; ההיליניום שהטיף כפי  הוה,שבילם והגשמי התועלתי האידונומי הצד את ורק אך באושר רואה אינה היהדות ~הם.כל
 ומנחמת מסתפקת שבה בלבד,  שמימיים  הבא  עולם חיי  ולן יבורהיום;לו

 המוסר" י ק 1 ח עם האדם של "הזדהותו  אינו האושר  ואת: גם ואףהנצלות.
 בעלת סטאטית תכלית באושר לראות אין  היחרית תפיסת לפי ; קנט שלכמדרשו
- "הולך" בבחינת הוא האושר אלא ,ובבא, בעוה"ז קבועהעמדך  התקדמות 
 - "טיבע"-מקרה לא אף הרומאים, של - "פארטונא"-רכוש אינוהיה"(ת לפי האושר עצמי. חינוך של פוסק בלתי תהליך כלומר הטוב, לקראתמת"ת

 כמקור טהור ומקורו בתבונה, ל, כ ש ב היהודי האושר של עיקרו "יוונים.של
 הוא שממנו שלנו, הא.נטיליקטהאלי השיפוט ממעייני נובע 11א עצמה,התוהה
 המוסרי הפועל לרצון והיהמתפשט

- 
 הסיןאג~ניות., ההידאגת על yJTp~1 הרסיס אוהו שגיסה הרעיו, את לצתן בואי,,קו, מן נגזר הצלחה השם פוסקת. בלתי התקדמות מאתנו דורשת ההצלחה,ן ,(. ה":( פ-א, חגיגה ירוש' ר' ; א יז, ב"ק ; ב מ.)קיד,שין מעשה- לידי מביא שהתלמוד גדול, .תלמוד

 רצ-תו מער"ח אין ברם רציהן. מידת לפי איא יריעתו, דיוח לסי אינו האים שלשערב,

יבזק"
 הרמב-ם ובתוכם שלזו הפייזסופי2 מן רבים ~בגוו ידיעתו. מערכת ביי יהתקים

nitraelאיייאלים הנא חגור זאת בכל היהובים, מפילוסופים נתוך מקומו יביר~ו שיא אף )יל 
 כר בראותם המומר, של האינטיליקטואלית בתמימה המידה על יותר קצת . הפליגויהודיים(,

 ובהימור שבסשה זה, עם ניחו יצ-ן ראוי בהורה. העוסק ויהיר שין בי שי לשייוכתנתה אבי ישרי, המוסר אח מקיקה התורה אמנם המשכלת. השש בעלי מגויה יחידי נחיתרק
 וגם א(, קי2, ססהים 'ד, ה, ;אבזה האבס ש, המטסיה התבים: במ21ן .ועת. המושומשמג
 ועות.. .הלכות בשם ההזקה. .יו בספרו ש,1 המהיקה פרקי את קראהימקם



 רעיון גנוז זה בשם דריכה, גזירה, חרישה, 4(, בקיעה  שעניינו "צלת"השרש
 משום בו אין אף כלום. ולא פאטאליסטי מעשה מעים בו אין ; התקדמותשל

 אבל יו(, ג, ,משלי נועם" דרכי "דרכיה אמנם ,(. כלום ולא איגואיסטימעשה
 נזבל או בהן נלך ואם "(, האלקים את זלדר1ש ה' אטרי ללכת בזק. ללכתעלינו
 המשוחרר השכל מעמקי שמוצאו האידיאלי האושר של הצח ממקורולרוות
 תשכיל". "ואז והבהירה: הישרה התבונה ובעמקי הגסות התאוותמערפלי

 מצוות לפי האדם של עצמי חינוך : פירפרה שיהדות לנו שנתבררלאחר
 המשתוקקת נפשו את והמשיבה האדם של הבוחנת העין את המאירותהאלוה,
 הטוב,לקראת

 תפיסת לפי החינוך מהו העיקרית: לשאלה לגשת נוכל -
 ה ק ו ק ז ה ו ך ו נ לחי תנת י נ ה ה י ר ב א ו ה ם ד א ה ?ףהתת
 שעקל וממק יעות, טזמת נטרת בו הבתזת אדם של מדתו משעת ד; נו ילה
 נתכתם לכך לא כלום בהירה. בעל וכל לחתם ועא ומתמן בימהן להבחץהוא
 תהי ואל צדיק =תהי : אותו משביעים אדם של לידתו שלפני באומרם,חז"ל
 ללחום עליו ; לוחם היינו איש, להיות כשיגדל, הילד על ב(. ל, )נדהרשע"
 בטוב, לבחור והרע, הטוב בין לבור יום, בכל עליו ומתגבר שמתחדשביצרו
 יח, )בר' מתים" קרויין בחייהן "רשעים : שבחיים במות ברע, ולמאוםבחיים,

 בלבד, טובות נטיות רק הילד של הטבעי במצבו בו שיש גורסת היהדות איןב(,

 , גקעוהו : רלכ"ג רד"ק, רש"י, יח( יט, ב', )שמואל המלך" לפני הירדן "ימתחד4(
 גבורה. רוח : רש-י יל( טז, א', )שמואל דוד" אל ה' רוח "ותצלחוכן

 "השלמה" "אושר", המושג של והסוציאלי האלסרואיססי אופיו על לעמוד כדאי5(

 ערל ליב 'הודה רבי אינואיסטי, הוא זה מושג' של משמעותו כלל וגדרך הואיל היהדות,לפי
 ח"ב החקפ"ז(, )אמסטרדם יהודה- "אפיקי בספרו נאה פירוש בתתו וה בדבר השמסלאנים

- ב( ים, )ב.ד מצייה. א"ע מהי 'וסף אח ה' .1,ה. בהירה שבחוב ימה בולעמ'  "היה 

 מצליח אמם ? בימיו", יצלח ל% "גבר : ל כב, ירסיהו המאמר )ע"ר צולח איש : לומרלו
 לאמר-. הצליה שהואמשמעו

 והחתי בתוככם "והתהלכתי - כדינאמיות האלהים מתגלה היהרות תפיסה לפי6(
 כביבול מתחזקה שלו הדינאמית הכחינה יב( בו, )ויקרא לעם" לי תהיו ואתם לאלהיםלכם
 הדינאמית הבחינה מכוח מתחזקת שלנו הדינאמית הבחינה וכן שלנו. הדינאמית הבחינהמכוח
 הבחינות שתי בין גומלין יחסי קסמים דשמיא, לסייעתא זקוק האום דלעילא. מאתערותאשלו,

 "הההלך  הגבירה מעי שמע  אברהס  הקבלה, תורת מעיקרי עתד חהז זזלתתא, ולעילא :האל"

 יז, )בראשית תמים" רהיהלפגי
 האדם יוכה האלהים למני ו כ ל תה ה ב רק כלומר א"

 : הליכה במושג משחמשת היא הקבועות המצתת שמירת על מדברת כשהתורה אףלשליחות.

 של סטאטית כבחינה לא הוא המצתת שקיום ללמונו, ג( בו, ).יקרא תלכו" חי כחוק"אם

 שמואל רבי מעיר ובצוק הארס. של אחראית אישיה מערכה אלא מלומדה", אנשים"מצות

 ללכת השמרו הוקוהי ואת תעשו משטסי "אח הפסוק על סופר" "כתב בסטרו סופרבנימין

 בהם, ילך שהאדם מנת על נימו והחוקים "המשפטים : ד( יח, )ויקרא אלהיכם" ה' אניבהם

 אחת". מדרגה על תמיד שיעמוד ולא היל אל מהיל בהם  שיעלההיינו



 אמון יחס על מעיד המקרא שלו. ג"אמיל" רוסו י'אק י'אן להוכיחשרצה
 מנעריו" רע האדם לב ש"יצר מפני דווקא הטובים כוחותיו ובבימויןפ
 מטבע רע הוא שהירדם אותנו להפחיד בא לא הזה הכתוב כא(. ח,,4ית
 נטיוה באדם בו ויש הגאיל אלא מהתקדמותוו להתייאש צריכים ייפיכךגז
 חינוך טיפול, ילדיתו משחר הוא שטעון הרי י(, מלידה בו הטבועות1
 שנברא ארם "חביב להיות: ששער מה ולהיות החופשי, רצונו בכוח,, את לחנך נהירה, בעל שהוא לאדם, לו מסייעימ ובזה הטום, לקראת,נה
 8(. יח( ג, )אבותס"
 שראה כפ' לילד, השחתה מקור ובציויליזציה בחברה רואה היהדות איז:

 בחייו האדם יח(, ב, )בראשית לבדו" האדם היות טוב "לא אדרבא,'עוסו.
 בג, )תענית מיתזהא" ש חברותא "או : ש"י שאמרו מה התו חברתית.צריה

 שבטחה בחברה קשור וחינוך החינוך, את מחייבת היהדות ב(, טז,1"ב
 אלא אדם נעשה האדם "איז : באמרו עתיקה יהודית תורה ניסח קנט. לטובנ4

 ובצורה בולטים יותר בדברים ,(. חינוכו" מעין אלא בו, אין ולעולם"חינוך,
 נש בר חזי "תא : ב( צא, )אמור הק' בזוהר זה רעיון מובע מקוהית'ן'

 זכי לאתעסקא,באוריתא... זכי עד:.. דלעילא חילא עליה אתמנא לאוליד,
 חילא ההוא דאתיליד שעתא בההיא דאתילידת בהמה אבל ; אוריתא פקודיד
 "1(. דאתיליד" שעתא בההיא לה אית בסופה לה1
ן
 גרכוה )ירושלמי לעולס" וטצא תער שהוא משעה כתיג, מנעריו : יוון .א.ר ז('

 כהדיה לאשתתפא אזדמן מיד דעלמא, לאוירא נש ם הנפיק דכיון יב( לד, ב"ר וה"ה
 בשעת א-, ו .ציאה משעה או יצידו משעת גאלם, שולס י?ה.ר מאימת' : לרבי,נוס .וא-י : ובגבלי ן א( קיט וישב, )זהר רנץ'. חמאת ,יפת" ו( ד, )ברא' וכת"בהרע
 למדגי זה דבר : רבי אמר יציאה. משלה אלא ! ז ויוצא אמו במעי כועס א"כ : א"לן,

 בתורה כשכול אכן ג(. rKS )ס;הורין רבץ'" "סאת ,יפתח : שנא' מסיעו, ומקראינוס
 מפני ליוצר, נעשה הוא "מי". לבחינת שלו העצמי החינוך בכוח נתעלה הוא הריזח,

 יצור שהוא בסגולתו, המכיר הברה, לבעל נעשה שהוא מפני האלקים, Q)g אתנוקדש

 ולתקווה. יסוג 1yylnl מחוייו יוצרו, הקב.ה,;י
 הומס אויסזן,%

 יאבו "ינוכה שישי האדם ;פש את המשייו זנססר ומיאי ור-
 של כפיסזלזבמחצב.

~eD" 
 לוק האנושיה. הנפש לגבי החינוך הוא כך האנן לגבי

 ציחצוחם לאחר רק ואולם מלוטשים, בלתי ביהלומים שיסתפק אדם לך אין : אחר -משלי
 היוצר, ביד כהוסר "מה*, בבחינת ידועה, במידה הוא, שהילד ברור, זוהרם, יפיקואם

 שלו.ר
 חאנגלי המשורר : רעיון אותו הם גם הביעו קנט של בני-דורו אישים שלושה9(
 בסיור משתמש מן יורץ האמריק;י המהנך האום. את מעוב החינוך רק : אמר1.י
 ראויה אנושית בריה אין כך הבשיל, שלא אימת כל לשמו ראוי תפוח שאין כשם:.
  בראימ".  יצרת  הילר את "חירבת ן מעיר הוגו ייקטור הצרפתי המשורר שנתחנכה. לפני;

 כג. סי' ו ג בו, בחקותי עה"ח, החתם אור ר'סו(



 של לדעתו מסכימה היא ואת בבחינה ההשתלמות. תורת היאהיהדות
 והיא הבהמה מן האדם מותר על המראה מיוהדת תשנה "יש שאמר:רוסו

 את מכנה המדרש ור(, ספר,הינוך היא עצמה התורה הלא להשתלמות".הכשרון
 ז העצמי החינוך תירת עצמה תהיית PK כלום א(. א, )ב-ר פדגוג. "אמוזהתורה
 החינוך תורת על מתבססת חוללה, סאלאנטר ישראל שרבי המוסר""תנועת
 לנער "הנך הפסוק: את מטעים סאלאנטר ישראל' ר' הארם. של הרצוףהעצמי
 אשר באומרו,,שהאדם ו( כב, )משלי ממנה" יסור לא יזקין כי גם דרכו, פיעל

 הח,נוך'העצמי מעבודת ידו תזוז שלא חזקה אחרים, ברכי על נתחנךבילדותו
 ן חייו. ימיכל

 השלב את בתחילה לעבור עלינו אגל עצמי, לחינוך להגיע היאמגמתנו
 ושמכירים השרים, העצמי-של איפוא-שגינזכם מותנה הילדים חינוך החינוך.של

 ולילה" יומם בו "והגית על שקוד שהיהודי כשם בניהם. חינוך של ערכובגודל
 מחוייב אף והוא יכול  הוא  בן בו".  הכתוב  בבל לעיות "חישור על  נוהרוהוא
 הדידאקטי : השלם .מובניו-במובנו בשני ללימוד מתכוונים אנחנו בניו. אתללמד

 כל טובים, מעשים לאור הישר בדרך ולהנחותם וללמדם. לנערותם -והמוסרי,
 י' ; אהת:'חינוך. במלה כלולזה

 המעשים בכוח שהושלמהכ"הוראה", תמיד אצלנו נתפרשההלמידה
 וההיסטוריות.-יפה החברתיותוהמסיבות העניינים בטבע ושאושרההקונקריטיים

 ואל שב בבחינת האמיתי החינוךאיז "בשבילנו : פלויוס יוסיפוס ע"זהעיר
 ב, אפיוז )נגד גמעשה" שיתגלגל מנת על בא'אלא לא עצמו כל אדרבאתעשה,

 יהודי היטטוריו, הבחיז המודרנית הפידאגוגיה הופעת לפגי שנים מאות כמהבו(.
 שהיהדות המעשית, ההכשרה ובין המילולית העיונית ההדרכה שבין בהבדלזה

 דרכים שתי :."לפנינו אומר הוא אחת. חטיבה משתיהן לעשות לראשונההשכילה

 על בנויה אחת ; מוסרי חיים אורח 'לעצמנו לסליל או הדעת, את לרכוש-
 המחוקקים הפרידו.כל כה עד מעשית. התכשרות על והשניה פח שבעלהוראה
 להן הרצויה באחת בהחזיקם מזו, זו הללו השיטות שת; את חוקיהםבספר

 המעשה בדרך עצמם את הכשירו והכריתים הספארטאנים השניה. אתובהזניחם
 האחרים יות אנשי וכל האתונאים חיקו ולעומתם שהעליפה, ההוראה בדרךולא
 מחוקקנו למעשה. דורם בני את להדריך מבלי החיים. הומות בל על חוקיהםאת

 הנחילנו לא הוא אחת. לחטיבה האלה החינוך- שיטות שתי את לאחדהשתדל
 בעל מצוות קבעו לא כן וכמז פה; בעל למצוות טעם לתת בלי מעשיותמצוות
 בשעת כבר הזאת החינוכית בגישה פתח הוא המעשי. קיומם את להורות מבליפה

 הנעורים". בני של ילדותם בשחר היינו האדם. חיי של. הראשונההכושר
 היהדות עיקר בו ראו שהיהודים והמעשות ההלכה .מיזוג שלהאידיאל

 למעשים, המכותת התורה והחיים, ההוראה יהודי. חינוכי לאידיאל גםהיה
 האמיתי. החינוך את בפנינו מייצגים ביחדשניהם

.ל
 המפוזר שלו, ממצתת ספר את קרא מקצועו, יפי משך טנר112ני,, הלוי אדדה יבי 11(.

 ההינך-. "ספר גשם התורה, פרשיותיפי
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 האנפי. בעיצוב החינוכי האידיאל את ראינד אנחנו,,ן
 מטרת של הכותרת גולת את הי"ט, במאה ספנסר לעיני שגילה הזההאליאל
 החינוך בענייני שלנו הראשונים שבמשנת המניע הכוח היה בכלל,החי1וך
 אצלנו ייצגו יחד - תורה וחיי חיים תורת - והחיים שהתורה אמרנו,ן קדמוניות, משגים למעשה אבותינוושל~מז

 1 הזאת היסודית התוכנית. את למלא מפוגל היה מי אד האמיתי. י4חינויאת
 רוחנית מבחינה לכד הוכשרו נפשית, מבחינה לכך נועדו הם -ההולים

 החיים דרך את לילדיהם לצירות להם ניתנה המעשית היכולת וגםוהולתית
 12 ביום שנשא בהרצאתו אמר מסטאלוצי המפורסם השויצרי הפידאגוג,,ן, בה. ילבואשת,

 זהאמהזת האבזה לבזת את להאיר ש"מחזבתנז הביתי, קדושת "על 1818ליא~אר
 יעוד הופקד שגידיהם הם וכאים כמה חיה, הרגשה תוכם בחודכדיו,שירגישו

 אכן, והמצפון..." ההשגחה ללבם. אותו מסרו הזה היעוד את ; ילדיהם וחינוךשל
 לגבי שלההורים החינוך חובת כראשונים חקקנו דרשנווגםאנחנו
 ההורים שכן זה, אידיאל' לחינוך הקרקע  הוכשרה אצלנו באמת, ם. ה זעי לי

 מפרשת למדים אנו ילדיהם, לחנך ההורים חובת תורה. בתלמוד היו חייביםעצמם
 אנכי אשר האלה הדברים .והיו : יום יום בכוונה עליה חוזרים אנו אשרשמע
 בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ודברת לבניך ושננתם לבבך, על היוםמצול

 לדבר בניכם את אתם "ולמדתם : זה ואחרי ; ו-ז( ו, )דברים ובקומך'ובשלבך
 לפנינו הרי יט(. יא, )דברים ובקומך" ובשכבך בדרך ובלכתך בביתךבם,1'בשבתך

 החקיקה שני'- ומצד אחד, מצד הלמידה שע"י ה"שינון" שלימה: חינוךתורת
 יחונך הילד נאות. חיים אורח ע"י הנפש והזנת חיות דוגמאות ע"י הזכרוןבתון;
 הילד. בחינוך ומשותפת פעילה הסביבה כל ובחוץ, בבית - הימצאו מקוםבכלן
 מדעת. שלא אז מדעת ופנדק עבר מכל חינוכי חומר לתוכו קילסהישו
 שטולסטוי דבר חינזד, משום בה שאיז בהוראה מסתפקים אנו שאיז כשם,ןן
 ; עליוהזחן-

-  
 הרברט, נוטח לפי אשר, מהוראה רצון שבעים אנו שאין וכשם

- ; חינוך לידי תביא מסויימים ',לתנאיםרק  שדי מחינוך דעתנו תנוח לא כך 
 לנגד שמתייצב מה כל גרידא. בטבע בהסתכלות רוסו, של עיניו ראות יפילו,

 אחת חינוך לחטיבת מצטרף בו, ולהתכונן - לראות כדי רוחנו, ועיניעינינו
 אופי של ופיתוח טיפוח לידי יביא וההסתכלות הלמידה באופני הגיווןומילדת.
 הילדות שנות ובקומך". ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם "לדברו( ויציב, עשירמאוחד
 מה כל על תמה כולו הילד והילד, האב שב"ז ערה שיחה מתוך אצלנועוביות
 של לפשרם אביו את שואל והוא מסביב, המתרחש כל על ורואה, שומעשהוא

 יג, )שמות אליו..." ואמרת ז זאת מה לאמר. מחר בנך ישאלך כי .והיההדבקים.
 הללו המאלפות השיחות דו-שיח. מתעורר והבז האביד(.,,,ביו
 אידיאל' פידאגוגי אמצעי משמשות הילדות,שבלינות
 המינוכית השיטה האישיות. ולעיצוב האופילחינוך.



 והמניחה הילד של התעניינותו את המעוררתהזאת,
 על כשמשבר לשכך מובהקה יהודית שיטה היא דעתואת
 )דברים והספרי ! בם" .לדבר : מךטף הפסוק משתמש השרים של החעוךחובת
 "לדבר : בהעירו השיחות ערך את מדגיש יט(יא,

- בם-  כשד1זינוק : אמרו ..מכאן 
 עמו מדבר אין ואם ; תורה ומלמדו הקודש לשון עמו מדבר אביו לדבר,מתחיל
 "ולמדתם : שנאמר וי(, קוברו כאלו לו ראוי תורה, מלמדו ונצנו  הקודשלשון
 למדתם אם ימיכם, ירבו "למען וגו' ט( יא, )דב' בם. לדבר בניכם אתאותם
 בניכם- וימי ימיכם ירבו בניכם, אתאותם

 שבין ההקבלה בעצם 'י(. כא( יא, )דב'
 את משאט אם תורה לימוד תע הקודש בלשוןהדיבור

 למעשה. שימושה עם ההוראה למסוגהרמז
 של לבו תשומת ולהערת והבז, האב קנין לשיחה  לה הגודעתהחשיבות

 : שנינו בתלמוד. שמקורו בפסח הסדר ממסורת למד אתה שישאל, כדיהבז
 אביו בבן, דעת איו ואם ; אביו שואל הבן וכאן שני, כוס לו "שגו ד( י.לפסחים
 להן "מחלקיו מוסיפה: והגמראמלמדו".

 )לתינוקותי
 פסח, בערב ואגוזיו קליות

 ואגוזיו קליות מחלק שהיה עקיבא רבי על עליו אמרו וישאלו. ישנו שלאכדי
 ישנו שלא כדי פסח בערבלתינוקות

 וישאלו-
 א(. קט, ; ב קח, )פסחים

 על כשתחשוב בלבד. לדרשה ניתנו לא הללו והמסורות המצוותכל
 ובנות מעשית מטרה בנות הן התורה שמצוות תראין היהודי החינוכיהאידיאל

'DW.ומזוזה, ציצית תפילין, כגון מעשיות, מצוות באו לא כלום רייאקטי 

 של המוסרי-לימודי זה, לאופי נודעת יתירה חיבה ! ? מצרים יציאתלהזכירנו
 מודגש והוא ; הסדר עריכת של וההוד הקדושה באור נתגלה הוא ; התורהמצוות
 : ציצית למצוות בנוגע ז"ל חכמינו לנו הניחו ויפה חשובה. פידאגוגיתבהארה
 לט(, סו, )במדבר אתם ועשיתם ה' מצות כל את וזכרתם אתו וראיתם :"תניא

 ; ב מג, )מנחות עשיתי לחי מביאה זכירה וכירה, לידי מביאה שראיהמלמד

 'לדיהם. את כשחינפו אבותינו בידי היתה חכמינו של זו שיטה 1(. יז, רבהבמדבר
 חייב להתעטף, ; בלולב חייב לנענע, היודע קטן : "ת"ר : התלמוד מתכוץלכך

 המעשי הצד את שהזכיר ואחרי י תפילין" לו לוקח אביו תפיליז, לשמור ;בציצית
 וק.ש. תורה לומדו אביו לדבר. "יודע : שבו ההוראה לצד התלמוד עוברשבחינוך
 )דברים יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה תורה : המנונא א"ר ? היא מאיתורה
- ז היא מאי ק"ש 14( י(לג,  ~1DD 

 א(. מב, )סוכה ד(" ו, )דברים ראשוז

 יוי1.. שלא מוסב חינך גיי .ילו : אימר תקוימנה האנגיי המשורר2!(
 ורש-י ספרי י ים יא, 1נ' עה"ת רש-י י א מב, סוכה י א א, הגינה, תוספהא ר'3ה
 ', ז. 1, ינ'עה.ת

 -אמרו : א 'ד, ב-כ ר' :ה. גחול כלל על התורה אח העסין ישיסתיה, המוו!א, רב4!(

 ,תזרה לק )דב' ולמא : להן אמר תורה. ספר' מאה 1' אמ' ר' כתב : המנונא ירב רבנןליה

 ואותו ר-ה יזומר : צוה תורה .ויחמא : י-ה שם, בתוספות וע' ז' כתב משה' ל11צוה

p7~D91 זככה ר בס' כושרר הירי, קדי( (QD מאי תוסק. מלמזו אנין לאבר, היייל  9מו 
 מ12ה". לנו צוה תורה ?תורה



 קראה כן על - להורות לחנך, ההורים בסגולת איפוא הכירה היהדות:ן
 כראוי, זה תפקיד למלא החובה את עליהם הטילה היא מורים. בשםאותם

 כתוצאה שבאו השינויים כאחד. וההיים התורה על החינוך את לבסם :בש*ות
 ליתן מספיקים אינם כלבד שההורים לכך, גרמו והכלכלה ההכרהמההשתהות

 ספר. ולבתי למורים נזקקים והם לילדיהם, שלםהינון
 בן שמעון הסנהדרין נשיא הנהיג השני הבית בימי ציבורית.כח",בה היסודי החינוך בהנהגת ראשונים היינו אנו.ן,.
 ה"ב(. פ"ח, כתובות )ירושלמי ישראל .בארץ לילדים החינוך חובתשטחן,,את
 תפסנו שגי, גיח לחורבן הסמוכה בתקופה עמנו, בתולדות הכרעהבשעות

 גמלא, בן יהושע : ישראל עם של קיומו את להבטיח כדי נאותים,באמצעים
 בן יהושע מעלת ,י(. ישראל בארץ לילדים הספר 3ית את אז הקים 'לדול,כהן
 דורו, בן זכאי בן יוחנן רבי ממעלת פחותה אינה החינוך ושיכלול בסידורגמלג
 של האידיאל על נטשו את שסיכן ריב"ז, ב(. נו, )גטין וחכמיה יבנה אתש"4
 גם שמסר גמלא, בן יהושע נפושר בהיסטוריה פירסום ליתר זכה התורה,לימוד
 יוסיפוס של כעדותו רבן. ב.ת של תינוקות למען החינוכי "ידשל ל עזהוא

 המפואר לבניינו דיסזדזת יסוד שימש העממי, הספר בית מפעלו, אולםפלויוס.
 עם של המובהק ומנהיגו כמורא, הישיבה מייסד הגדול, "אמורא רב.ן היבנאי: האידיאל שלוהמהומם
 של מפעלו את להעריך ידע הגולה, חיי של והקשות הראשונות fi1D1~filישול

 שמו, גמלא בן ויהושע לטוב, דטויש אותו זכור "ברם : עליו והכריז 41לאבן
 שחינוך כיוז קשה, מפעל היה ספר, בבתי הקבועה ההוראה שהנהגת נראה,1 יי(. י( כא, )ב-ב, מישראל" תורה נשתכחה ההןשאלמלא
 חזק. ביתי" "למוסד ונעשה אבותינו במנהגי למדי עמוק מושרש היההבית
 ההיש מורים, חסרי גם היו הורים שבלי היתומים. של העגום שמצכםאפשל
 זכותם כל על ויתרו לא עצמם ההורים ברם, הקבוע. הספר בית הקמת את כזגם

לחג"
 צוו בקטנותם. ילדיהם בחינוך להתחיל מצוים היו הם הלא ילדיהם. את

 גם והתחיל ובנו, אבא ביז הדושיח התחיל לדבר, הילד משהתחיל 4"מו.1כ1
 בית בין ז!(. 7-6 בגיל רק הילדים נכנסו הספר לבית מעשיות. למצוותהחינוך

 גם זה. את זה השלימו הם אדרבא ניגזדים1 נוצרו לא הספר ביתהאכ,זב,ן

 בבני. נב כך אחר שסרו הזה הספר בית סדר על 5!(,
 ורחשת בצודה לע סריה QY' בחי כזה elala יחייה יהירכן ראוי כ5ה ען16(
 6וש1 יטף 21 .ביפ : ואמר שם בג'ניה,  העם שי יריפור5אציה הכרון במצבתהכתוית

 והחלים הריפורמאציה חוקי את 1bYY עי יריבי הנויה niylb1 ביציבה העיההאש4
lt~sne5על ה-ס-ו, בסאה אגרופה יעמי ימותת נ.ניבד, עפ שעשה מה צובה.. מעוך יקים 

 ההוצדית. הספורה בתחלת גגם ושראי עם גיבית נמיא גן%.יגץפ3

 שבהיסוי. העתיקה מהמסורת מן-ס ושל הניתי החינוך בששת הרגב נוסים אינם וש א,סעיפים

'!:--82 
-  



 היה ובהוראתו הייו בארחות מקיים. נאה גם אלא דורש גאה רק לא היההמורה
 חבירו בן המלמד "כל : חז"ל אמרו וכבר 'י(, תלמידו של הרוחני אביוהמורה
 )דברים ובסטרי. ב(., צט, : .ב יט, )סנהדרין ,לדו" כאילו הכתוב עליו מעלהתורה,

 האב, על עולה שהמורה ויש 1 "1( אב קרוי והרב בנים קרויים התלמידים. ,1(1,

 : יא( פ"ב, )כ"מ במשנה שנינו שכן ילדיו. בחינוך לעסוק הכי בר אינוכשהאב
 אבדת 1 קודמת שלו רבו, ואבדת קודמתי.אבדתו אבדתו אביו, הזבדת"אבדתו
 שלמדו ורבו הזה לעולפ הביאו WC'1 קוממת, רבו של רבו, ואבדתאביו
 אביו של רבה, כנגד )שקול חכם אביו ואם ; הבא העולם י י ה ל מביאוחכמה

 לחיי - תלמידו את מביא שהוא נאמר המורה, שעל ,ראו, נא צאוקודמת."
 לבד גופנית חומרית היףה רוחני. יסור גם לה שיש  ההויה את ורק אדהוים .היים- שהמושג מגאז ו הזה לעולם שמביאו רק נאמר האב ועל הבאךהעולם
 .מ היים לשם ראויהאינה

 החינוכיים לאידיאלים במלואם התאימו המורים, שמילאותפקידים,,
 "רבי : לכך אופייני מאמר ה-ז( פ"א )חגיגה בירושלמי מוצאים אנחנובישראל.

 דארעא בקירייתא למיעבור אמי ולר' אסי ולר' אייה לרב' שלח נשייאיודן
 ספר לע אתכהה ולא אתר, לחד עליז ומתניינין. ספדיז ל11 למתקנהדישראל,

 לן אייתון : לון אמריז מתניין.)לא
 נטוריי

 קרחא. מנטורי לון א,יתון ! קרתא
 אשרין קרתא! הרובי אלא אילין. לית קרתאז! נטורי אוגיז אולון לון:אמרון
 ומתנייניא"! , ספרייא לון אמר י קרתא נטורי- איניז ומאןלון:

 המורים שגם בזמן ביז ילדיהם. בחינוך טיפלו לבדם שההורים בזמןבין
 גמורה ושהתאמה שלם, היה שהחינוך : שמענו אחת וו, קודש במשמרתשותפו
 וכה הוה הגינזך אב. בית ובין בית-ספר בין מעויה, ובין הלכה בי,שלטה

 לתת לאבותינו ה" נשבע אשר -הארץ ישראל, בארץ והתפתח הואיללשלימות,
 חורבו שלפני האחרונות במאות בבבל כשהתפתח גם לקוי היה לא היאלנו-.
 הכלכליים, התנאים דוו לא ושם הואיל שלאחריו, הראשונות ובמאות השניהבית

 שם גם שכנתה. ישראל שבארץ מאלו בהרבה שונים והתרבותיים.החברתיים
 ישראל בארץ מצאו למעלה המנויים . הפידאגוגיים התנאים תוסס. יהודי הזףשרר
 הקרקע. להם- הוכשרה בבבל גם אולם טבעית,אחיזה

 ובקשי יהיה דעת כשמיו כהו שדתי -כי ז( ב' )מיאן' יכה'ב נשי י יושו א-ר18(
 עבאות ה' מלאך כ'ליידע,

 הות-
1 -  ואם י מפיו תורה 'בקשו ה', יסלאך הרב דומה אם 

 01. ק,. )סו-ק, מפיו תורה ובקשו 4ליאר,
 ש-י ; ה.ב פ,א, חורה תימוד "יטת רכב-פ י 1 ו, ובריס עה-ת רש-י ראה19(

 1. סעי רם-ה סיין-ד
 )טרד אב'1. שבשל סתר ויראתו רבו בכבוד אד5 _""ב : רוסקים והש-ע התור20(

ס-
 הזק, את מנמק הטד א(. pO" רביב

 הומיי
 מבטו רבו ואלו עזה-, יח* מבטע ואתץ

 עלסא, בהוצא לך אפרין איז : ספיר לי' .אמרת ה.(0 פיב )חמצה ובירושלמי עוב-ב,יחי

 יחבא.. כן ובהר קולג' יר' מוקרב :.אנא לוז אמר ? ירבך או לאבוך ימבקר', ya~ אתישק
 רעה. יתעוות ויצא בגדיעות קצץ אנהזע בו איישע שרבו, פי עלאף



 של בייחודו מכירים אגו שבו הראשון בפסוק רק ולא - שמע בפרשתן

הבול"
 הנובעות ההיים תוצאות כל על שמע, פרשת בכל אם כי הדורות, וקורא

 דומות בשפות אבותינו ריברו הארצות בשתי המציאות. צליל' נספגו -ממנ",
 ללעזן )הארמית( לשונם שקרוב "מפגי - ~ארמית עברית לחברתה:אחול

 אלא וגו' לנו" צוה "תזרה הפסוק על בחזרה הסתפקו לא הם ב(. פז,)פס"(ם תורה-
 יצרה התורה לתוך-תוכם. וחדרה חייהם כל את אש כחגורת הקיפה זותורא
 המעשה חיי עם וב"למדתם" שב"ושננתם" ההלכה הדידאקטות. של עחחתאת

 העבר את איחדה התורה , בדרך" ובלכתך בכיתך ,יבשבתך ובארץ, ברחובבבית,
 עם האבות מעשה ן 1 ר כ ן את הכלל, חוית עם הפרט חורת את ההוה,עם

 את שיורה התורה שבעתיד. האידיאלים עם ההווה מציאות את ההותרדרישות

האנזי
 מאביו לבן נמסרה התורה ואת לאנוע'. הלאומי את שזב והעלתה בלאומי

 והדרכתה האם" "תורת אח גם ואולם : חז"ל אמרו תורה", מלמדו "אביו :ומאמו
 שימשיך י,(, ל"בונה" 'היה שהבן ההורים, בטוחים הזאת התורה לאור, ח(. א, למשלי אמך" תורת תטש ואל אביך מוסר בני "שמע : לכבדחיי"הילד
 "יקברוהו" שלא רוחנית, מבחינה מהם יינתק שלא 1 חייהם בית אתלשכלל
 שבתכונת האצילה - ההורים של אנוכיותםבחיי4...

האנ,,וכיות
 ב_

 בהמשכיות רק לא סיפוקה, את מוצאת
 חייהם בהורשת דוקא אלא הווייתם, שלהגושנית
 רק לא סיפוקה, את מוצאת בישראל ההורים אנוכיות יו(.הרו,הניים
 והתורה. המסורת בהנחלת ובעיקר גם אלא הדורות, של הגופניתבהמשכיות

 בתודעת רק אינה להור"ם הילדים שקירבת סמק,ם
 והרוחני. הנפשי מוצאם בתודעת גם אלא הפיסי,מוציאם

 ה' עשה זה בעבור לבנך... והגדת המצוה: מקיום הנובעת המסורת ידי עלרק
 בל חסד של כחוט להימשך ,י( והבן האב שבין השיחה יכלה ח( יג, )6מותלי

 עליו מעלה תורה, בנו את המלמד .כל : חו"ל אמרו לא כלום,נתק,ן'לעולמים.
 בן את המלמד כל : הדורות כל סוף עד צנו ולבן ולבנו לו למדו כאילוהכתוב
 ואין א.(. ל. )קידושין סיני..." מהר קיבלה כאילו הכתוב עליו מעלה ,ורה,בנו
 ישרים קשירת על אם כי ימאובנת, קטואה מסורת הנחלת על "מדוברבאן

 ה(. כל, )ברנות בוניך. איא בניך חקיי אי י;(, ;1, )ישעיה ה' יידוי איך .רני 21('ן
- ב( ד, )תענית בחיים" הוא אף בחיים ורעו "מה'221(  בהחלט 'ש זה לאידיאל 

 י(, מה, )גיר כהוה. שעיתו אף רשי, הימיו או רשי בן המעמיו ש.גי מפני רומיה.תבונתן
 דוד ? מיתה בו נאמרה וביואב שכיבה בו נאמרה בדוד מה "מפני כבה. נפשו ואחישרסוג

 ז גן הניח יא ויואב י מ.תה בו ;אמיה גן, הניח שלא טאג , שביבה בי נאמיבשהניה,)בן,
 בר נאמר" כמותו בן שהניח דוד אלא יחיאל', בן עבויה יואב ,מבגי : ח( ה, )עזראוהכתית
 א(. קס1, )ג.ב מיתה" בו ;אמרה כמותו בן הניה שלא יואבשכיבו,'

 .שבא : ח1.י כמאמר בילו, ההורים בית של החיים משתקפים יום ים גהי !ם1ל"
 ב(. נו, חייכה רסיסיה. %ו יאביר אווינוקאיכשוקא,

- % ) -



 באר דרך השוטף קדומים, נחל היא המסורת והעתיד; העבר ביןאמיצים
 היצירה מעשי את שמפרה החוריו, בן האישי, המילוי מרצון שופעים חייםמים

 לך"!)אבותב,י". ירושה שאינה תורה ללמוד עצמךשלך:"התקן
 בטיפוח הוא החינוך תפקיד אם מג'ניבה: פיאג'ה הידוע הפידאגוג  שאלתעל

 את ההולם הדפוס לפי האינדיבידואום בעיצוב ובראיונה בראש אוהאישיות,
 משיבים אנחנו המסורת", ערכי על לשמור והמוכשר הקודמיםהדורות

 בהתפתחותה החינוכי האידיאל את רואהשהיהדות
 יוצרת התערות המתערית האישיות, שלהחוסשית
 החיים של פוסקת וחבלת, הממושכת הדורותבשרשרת
 לנמשו. ועזוב מבודד - המתהווה האישיות - הילד, אין זה לפיהרוחניים.

 בחינוך משתנית. בלת' ירושה בתחום מוגבל הוא ואיז לעבר משועבד הואאין
 שתהיה אבותיך בירושת נא "החזק : ב"פאוסט" גיטה של מאמרו את לגרוסאין

 של עיקרו כל אלא ; דיינו - בלבד זו בירושה בהתעמקות לא אף ;ברשותך"
 של המתמיד הרוחני המהלך על האישש הגושטנקה את לטבוע הואדבר

 'האנושות.
-' 

 כל למתמזגים בה ' החינוך. בעבודת עיקרית היא "אישי, החותםטביעת
 והעתיד תועלת ללא העבר ערכי יהיו הזאת הטביעה בלי אחת. לחטיבההזמנים
 ברא, מזכי לא אבא אבא, מזכי "ברא : ז"ל חכמינו דברי נעמו ומה ת.קוה.בלי

 ואיז ישמעאל את מציל אברהם אין ; לט( לב. )דברים מציל' מידי ,אין :וכתיב
 ברצונו שמתעלה ארם שרק אומר הוי : א( ק"ד, )סנהדרין עשו. את מציליצחק
 למדרגת הוא ברצונו שמתעלה ואדם 1 אברהם לירושת ראוי יצחק, למדרגתהוא
 'ן(. יצחק את לרשת ראוי.עקב,

 בלבד, שהיה מה שמירת לא וגם העבר פולחן אינה בישראלהמסורת

 תוך תמידית, התחישות תוך העבר, של המנוצח באוצר  אישית השתתפות אםכי
 מחויבים לו"...'י( עולם "הליכות פוסקת: בלתי והתקדמות ערההתאמצות

 האישית, השגתנו כוח כפי אנו תרומתנו את הדורות של גנזיהם לבית להביאאנחנו
 המלאכה עליך "לא : שלימים כחותיננ ואיז' שלימה השגתנו שאין לנו, 'דוע כיאף

 מסגרת שבין ההרמוניה כא(. ב, )אבות ממנה. להבטל חורין בן אתה ולאלגמור,
 המלך שדוד העצה בזוהר מזהירה היוצרת הא.שית ההתפתחות שדה וביןהעבר
 )דבה"י חפצה" ובנפש שלם בלב ועבדהו אביך, אלהי את "דע : בנו לשלמהנתן
 יאת ומעודדה מאירה אבות ובמסורת האבזה באלות דמוני כלומר ט(, כח.א

 המילוי. מול ההשג41 כלפי האישי הפנימי הנפשיהמתת.

 "וזכרתי הסטוק אח יעקב" "אהל בחיבורו מסביר מדוכגא, המגיד קראנץ יעקב ר'24(
 באמרו, מב(, בו, )ויקרא אזכר" אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי את ואף יעקוב כריתי אתלך

 המוטלת האחריות את לך להדגיש תחילה שבאבות הצעיר את התורה הזכירה כך~ולשס
 ולצעיר. הרודעל

 ב4 סג, לברכות סיג" מהר שנתנה כיום  ויום, יומ  בכל  לימדיה  9י  תורה "חביבה25(



 התבונה בערד מקילה אינה וההוסטוריה, התבונה דת בבחינת היהדות,',,ן,,ו,ן
 עניינו "החינוך : אמר הלה אפלטון. שדרש כפי המסורת התאצלות ישםשבהינור
 תכיר ואשר זקוק את תאשר אשר זו אמת תבונת כלפי והפנייתו הנוערהמרצת
 בכך, מסתפקת אינה היהדות ואזלם שלנו-. האבות בהירי של הנסיונותבכנות
 האדם מן 14רשתהיא

-  
 והצדק, האמת אלהי שד"א האבות, אלוהי רת הכ

 מוסרי. מניע ומתוך חופשיתמתוח,בחירה
 שבעיקרון באמיתות מודה המתמדת, ההתקדמות תורת בבחינת היהדות..ן
 כבריה או ומוגמרת מושלמת כבריה האדם את נראה "בל : פרבל שלהחינןכי

 ואולם ומתפתחת'. ההולכת בריה בבחינת אם כי בהוויתה, וקוטאתעומדה
 שיהווה מוסרי, פורה, יצירה כוח בלי בלבד בהתפתחות מסתפקת אינההיחמת

ויערי
 של השקפתו בנכונות מכירה משיחית, אופטימית דת בבחינת היהדות,ן, ההתפתחות. את

 לפי לא הילדים את לחנך הוא החינוך באמנות העקרונות "אחד : ומאומרקנט
 אין זה עם אבל בעתיד". המשופר המצב לקראת אם כי שבהווה, המצבדריש,ת
 דברי את מעריכה החלטי, למסירת ונאמנותה חיובי להווה שיחסה היהדות, בהווה. המצב שיטור על פנים בשום מוותרתהיהדות

 קודש, קשרי קשירת אלא אינו החינוך של עצמו "כל : שאומר הגדולפסטאלוצי

 היהדות אין ברם, העתיד". ערפלי לבין העבר בין בהווה, נבון שימוש 4יעל
 המשיחית. האנושיות בנגוהות הוא מוגה אדרבה בערפל, חתול העתיד אתרואה,ן

 עצמית, זוכרה בעל אדם של פנים קלסתר צר היהדות של החינוכיובכו,,האידיאל
 והישר. הטוב בדרך מדריכו יה בשלהבת המוארשמצטונו

 אדם להיות הילד את לחנך איפוא היא ניערתן החינוך מלאכת תכלית,
 מפתחים, פנימיים כוחות בעל אדם, בש'ם שיכונה ראוי שאינו "מישלם,,ויוצר.

 המפורסם החינוך תורת בעל של דעתו היא "ואת בעולס. ליעודו יסוד שוםאיז
 ה, )בראשית אדם" תולדת ספר "זה : דכתיב מסייעו המקרא ופירושפסט"~וצי,

- האדם, היא אדם תולדות ספר של הנעלה ,נליתוא(.  פרוש שאינו אדם להיות 
- 1 ד1א אישיותו של היחיד ברשות עומד זאת ובכל הליבורמן  

 יהודי להיות
 אבל הלאומיים, האינטרסים בהמוז ישראל, כלל בתוך בחירתו, מכוחהמת4ה,
 בישראל לאדם להיות - ילוו 1xtlyn היני %ת  הס4 ישותו את בנהמנלין,נטל
 רוח ובמורשת ישראל של התרבות בנחלת לו ויוצר מועל שחלק באדםולישלאל
 ,ו(. בכללהאנושות

 אנו חברתית בבריה דא1ס ובין אבס~;ומית כבריה האס שבין ההרמייה  רל,26(

  עקיבא רני - יח(, יט, נייקדא כמולי לרעך ",ואהבת : ""ד( סט, )נדרים בירושלמימוצאים
 111י כלל ודו ;אומר

 זה א( ה, )בראשית אדם' תולזות ספר ,זה : אומר קאי בן ו בתורה

 היסוט את מישש עקיבא רב' - זה את זה משל'נ1פ דילו המאמרים שני מזה"... 4ויכלי

 דמוים. שבתכו;ח האיש' הי110 את wty~ ובןהחורגי
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 באורח לו ף לא הרמונם באדם רוצה בישראל החעוכיהאידיאל
 וגם י אפלטונית "רפובליקה" של נוקש.ם לחוקים הנתונה ספארטאנית מדינהשל
 פיכסה נס על שהרימו מדינה של הלאומני לשלטון הכפוף באזרח לו דילא
 מסתורית-סגפנית, או סבולאססית - רוגמתית  ברת  בגשמיך לי די  לא  וגם ;והגל

 רוצה הישראלי החינוכי האידיאל  מנצרותי ששיבתה-
 שבכוחו ויוצר, פועל חוריז בן בחירה, בעלבאדם,

 אלהיו. בפני והחברתית האישית באחריותולהתיצב
 וההומאניזם היהדות השלם. האדם הוא השלםהיהודי

 שנים הם לאנושיות( אלא הריגיסאנס, של ההיסטורי לההומאגיזם לא)כוונתנו
 אדם. בן להיות חינוך ממילא נהיה יהודי .להיות אחד..החינוךשהם

 הילד לדעופתהות דמוידיאל,ים הטבעיים התנאיי קיימים ישראלבארץ..
 שבגלות הומוגינית חבלתי שהסביבה מעצורים שם אין ; יי( הוריו בבןהיהודי
 לבע היהודית הוריתן בין חציצה שום ישראל בארץ הילד לגבי אין -גורמהם
 חי שקיא משום רק לא באנושיות, ומושרשה מעורה יהדותו האנושית.הזריתו
 ותורת הואיל גם אלא ומוסרית, נפשית גופנית מבח.נה חופש מתוך חייולו.את
 "יסוד עם שבו יהודי הלאומי היכוד את לאחד הימנו דורשת עצמההיהדות
 של אחריותו המרת נובעת זו אחדות מתוך כאחד. שיוצקו עד מוסריהאנושי
 )ב"ר ישראל" ארץ כתורת תורה .איו : אמרו וכבר כולות האנושות כלפיהילד
 עקב(. ספרי ; זסו,

 ? בגולה היהודי החינוך של טיבו מהאולם

 בפיתוח כחותיו במיטב ומשתתף נפשו בכל מעוניין שהוא בגולה,היהודי
 ההומאנים הערכים ובשיכלול בכלל האנושות של השונים .התרבותייםהערכים
 אלא שלו, ההומאניים הצרכים הגשמת בעד וראשונה בראש לוחם בפרט,שלה

 אותו מפריעים  רוב פי ועל חפצו. למחוו להניע  האפשרות את הימנושמונעים
 בנמשו מתועוה כך ידי על הגונים. אנוש חיי יכלכל : חפצו מטרת אפילולהשיג
 ניגוד מתהווה ככה אדם", "להיות וביז יהודי- "להיות בין קרע בגולה היהודישל
 מאותו סובל בגולה והחינוך אדם". להיות "היכולת לבין יהודי" להיות ה"רצוןבין
 ':(.קרע

 יהרתם ועי במייבאם הסעוליס האיה התנאים בהפראת ייאות מוכה "לאימ(
 י ובניס. אבות באי,היהודית.

 של הסיר גיח בתקוות ה-י"ג, במאה ~ה  רראמימי  ויגור הובלמ במה יריה  בוא8ק

 פ' %ל אף א"ת. בבת  ילחים מעשיה ייתר ילמדו ל*  .המורים : קוראים *ין ההתהימים
 שאוירה ישראי בארץ אסויים ונרים גמה אתו. ימ~יה יי1ים ~חמשה עשרים חבויהשקבעו

 ושזמן הידי יהודה רבי שי ב"כו;רי" ;כבן מקום שתופסת. המגיבה תורת באן. )הרימהכיס-

 עצמו בישוה עמו שישיאו .ובש; יאמ(. דיפו,יטה הרדפתי הפעזסוף פיתתה אחריורנ
 מן מדעים יותר הרבה להקות ומסוגית וברורה וחוקה ;עיר היא ההירתח רנה כיהמדליח,

 יסגל כוה וי בה ואין נגובה חישה, מושפעה, הנא וכאר יןח המתועבות. הונאההיזה



 : אותני המעסיקה החמורה הבעיה של לעיצומה אנחנו ניגשים""והנה

 ועד הבית מחורבן היינו הגולה, 'מי דברי של הראשונה בתקופה בגולונההינוע
 היו סוציאלית מבחינה דחוק. פתרון רק החינוך בעית מצאה א"מאנציפאצ'ה,דור

 בשת כך אחר שכננה החינוך, את לקבל נאלצו הילדים לבדד". "עםהיוצג
 בבית בין למצוות ונתחנך למד הילד ומגרעותיו. מעלותיו על הגיטו","חינוך
 : מאד מצומקים שמבבוהו ההיים דוו האנושית מבחינתם אם קכית-הספר.וביז

 ע"חיי
 וכבוד. עושר חיי היו הם : מאד תססו יהודית מבחינה הרי ודוחק,
 ה.הוד'ם שקדו שבה והמערבית, המזרחית באירוסה ההשכלההבתקופת

 בפשרה היהודים השתמשו השיגון, אף ושבמידת-מה אזרתיות זכויותלהשיג

שניס"
 שהתחיל הרי 1 בצאתך" ואדם באהלך, יהודי "היה : גורדון ל. י. אותה
 אך שהיהודי הרבים, רשזת זביו יהודי, עדיין שהיה הבית בין הניגודלהתפש

 ניטל שבימינו האמאנציפאציה של הטראני מהלכה עם לתוכה. כניסהקיבל,4שות
 שחדל כמעט הבית היהודית, החיים שירת ממנו נשללה היהודי, תוכנו הליתמן

 התמונה עינינו לנגד מופיעה והנה גורדון. עצת של טעמה פג וכןלהיו"ויוידי,
 בהוחת. בגולה היהודי החינוך שלהמכאיבה

 שניקגו החיוביים הישגיה על לוותר איז אחד מצד אשרדשמאנציפאציה.
 ודנה היהדות מן היהודי הבית את רוקנה שני מצד אולם רב, ובעמלביסוקןם

 מצד הן אשר לילדינו, יהודי" -חינוך מין יצרה כמיותר, היהודי הספר יאת
 זה. לשם ראוי אינו המעשית ההגשמה מצד והן הלימודיתההוראה

 בית המשפחה, הם: התקין החינוך של היסודות ונסכם:ונחזור

הספ"
 התפתחותם את הוא-לכון החינוך של מגמתו והציבור.

 לצד שבילד הטבעיים ,"כוחותשל
 הטוב""

 את לעורר
 בה ולהכין ק ולפתחן בילד הגנחות הטובותהמיוות

 נתתימ יעמלה יתעה וכל ועריצים זרים לשליטים משועבדת והיא הוזיל המדע,לעצמה~את

 מא-מים ואס 1 סיחת ריף בכל עמוסה הזאת הרוח יט1בתה. והש חל אעו אשר יאוההם
 הרודנית.... 4התסתהות את הפ מעכבים כך יי עי המזרמים היסוריפ הרי אותה, ,ונשיםעייה

 וגרמניה" בצרמת היהודים של והתרבות החינוך "קדות : ספרו שמתור גירמו משהו"ר

 : כך יי מעיר שימעיה, הוברים את הבאו יו-יו( עמ' 1880, ויען הקיי.ד,)במארגן

 ,שמש יפויה ואח הלרה והחינוך. ההירות שב.ן הידס עי לפנינו מאר קויית-אמנם,,הערה

 הנינים.. ימי שליטי נגד ישראל תולדות מצד מרההאשמע
 ש, דח'ווכית עצתו'ן%(

 1blne או ; הייו. מן מצפה שהמגע מה וא .השוף : פרבי

 שרוביה האהרה או י סבע1. שיטי יהשתלמ1ת שיו אח נא .קרב : מיי סט1ארס 'וקןשל

 הורגה, ע.' יעוון יא אשר האזפ .טבע : המנוראית הסיואו1נ'4 הצת בסים עיי קרררדי
 הפתגב בתוך כלולים אלה כל בה". מומה מסיעת-ה, הטבע שאין ההורכה ברםייאטמוסן

 ורכו.. סי על ינער .חזך ו( 1בב, שבמשייההי%11
 השרה כי א1ת1 ומימו'ן ז... אמו y~Q' דמה היו ימה : שמיא' רב' .ורש'"3(

 ),זה כויה. התורה כל ומשכהו פיו עי נסטרו משך בא ועסיס, יאבו שבאכויז:.,11נ'1ן
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 הוא איה י,(. והרוח החומר בין המשקל שווי אתבילד,
 הספר בבית ז האב בבית ז החינוך של זה קודש זרע לזרוע נוכל בוהמקום
 נצליח לא מאלו באחד שאף מסתבר, ו הכלל' הספר בבית שמא או ? דתללימודי
 בימינו. ואתלעשות

 : מיוחד נפשי ותסביך רוה הלך בילד עורר הללו מהמקומות אחדכל
 נשלח ההע ואת ובכל מיהדות, כלום ולא כמעט רואה הילד אין הוריובבית
 שולחים בכלל אם ההורים, דת. ללימודי הקהילה של הספר לבית "וריו ידיעל
 אינם הם הילד. ולגבי עצמם לגבי עקיבים אינם כזה, סטר לבית ילדיהםאת

 את שולחים הם להם מודע בלתי בכוה מונעים אבל ישראל, תורת אתמקיימים
 לילד לו מספרים זה ספר בבית יהודי. ספר בבית דת שיעורי לשמועילדיהם,
 עם קשר לו שאין קאטכיומוס, בצורת רפה ובשפה במקוטעיו היהדות, מימשהו
 שבקודש, דברים שאר ועל וכשרות, תפילין שבת, על אתו משוחחיםהחיים.
 י'(. מעולם אותם ראה לא הוריושבבית

 לגמרי. אחרת תמונה לפניו מתגוללת .הכללי הספר לבית באכשהילד
 יהודית דת ללימודי הספר בית שבין בניגודים מתרוצצת שאינה החכרהתמונת
 הודרים.ולבית

 היינו שבההפתחותו, הראשון השלב מן שיצא ילד בידינו: הואכלל
 העצמה ששיטתו וכוח תפיסתו של השני לשלב ונכנס והחיקוי, הרמיזן שלהשלב
 הכוחות לביז שלו האני בתוך המתפתחים כוחותיו שבין מאבק בתוךנמצא

 עומדים כאן דוגמאות. ומתן לימוד דרך עליו הפועלים הסביבה שלהחיצוניים
 היהודי הילד בנפש ואולם החיצוני. והעולם הילד : זה מול זה גורמים שנירק

 לחינוכו ומקום טעם שיהא נכוי ואניס, גכ~". ב'11 גנתה התורה שכי לך, יומר ב(.י,
 מום הפועל. אי .מכוח ול"וצואן סגולותיו אח לעורר שעלינו הרי געתכם העצמיולהיסוגו
 מהרסג.ם: שהושפע אקוינו אנש תומס הסכ~לאסטיקן אמר ונך 1 הרמב-ס( שי בניסוי;שהמש
 בחשירתן בשבייה ואולם ,חשפן., החינוך על ~אוים "אמיתות כי בהונו גנוחת.האזם,
 .מהוך : רמקריש;ס ייבקננזה ההוי' הסכם שגרס כפי להפרותן נב עלינו כי סם, לאגדיזא
 בתימיזו.. nlllsbn התכונות את ינקות ביי :והן כל מרצ:מובדק

 גלנו, יטבע השיים" את lfi'Jm מנאן למזים אם אין פיכו., סי ע, יוער ."נך31(
 את ייבות אקא בא יא ההיתך שי עצמו שב, מעה", אמור ו מה ישפ ההינוך כןוחס

 שתעה; שהזות ממיל. אייה חלק היא איא הסבי, מן בא שאעו המוסרק המספון שלה;וצוז
 שורשו ~נהו והרוח. snen כין שלוב להשרות יעוזו אדרבה, הסבן, סגו יכהן יאשהחינוך
 אזם אין : ואמר רני .פריס ב( א, )תהלים "פצו- "' כתורה אפ -כי : "פסוק את"נמינו
 שיכו ממקום R)W תורהיומו

 הפץ-
 "רעיון גת~רה. ,יוון מוצא אדם שי "וצו א( ים, )ן.ו

 "טוב לקראת "נפש את יהוחות "גא ""ינוך של .עיקרו : ,~ס" רוסקת השכיל "זה"תלסוזי
 שכה-י הסוה את בהלגלת

 ד"א ההוראה שבסן וישיבה, הורה תלמוד "דר, יגבי נאמר לא שזה כמובן32(
 אופנסיבית,יהודיה,
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,ן,,
 יהידית דת ללימודי הספר ניב היהודי, ההורים בית : שונים כוהותמשמלם
- משפחתך "בבית : הנעורים לבןמייעין דימטריוס ז יאמין למי ז יאזין למי ? הילד איפוא יטה למי הכללי. "סמרובית  ; אדם כל כבד - בחוץ ; הוריך כבד 

 השלום, שרו' אלה שלשה כשבין  שפיר, ~ה כל עצמך". את כבד -ובבדי"ותך
 מתוך ין משיב ואבא אביו. את הילד שואל הנאה, היהודית המפזרת לפיוהכנ", הנכונה השיחה את לנהל הילד יכול מי עם ניגודים, מלא שהכל סאן,ואולמ,,1
 עשה זה בעבור לאמור ההוא ביום לבנך .והגדת -: האישית וחורתונסיונותיו

 בימינו, בגולה, שאב חובתו ידי יצא כלוס ח(. יג, )שמות ממצרים" ללובצאתיה'
 "אדם : תקכ"ג( )סי' חסידים במסר החס.ד יהודה רבי שבעצת והיופי "עומקלגבי
 ומלמדו, ד ל י ל נענה הלה מפיהו, מענה ומבקש יהודית, דת ללימידיהספרן, בבית שלו, היהודי למורה הילד פונה הכנים, ברגשותיו ונפצע נסגען, כך". יעשו שהם כדי עושה... אבי היה כך עושה, אני כך 1,לבניו:מגיד

 למוד "גדול אבותיו שהרגישו מה מרגיש הוא שבר-חכים היהודיאולם,,הילד
 המדרש "ולא ב(, מ, קידושין ;' א יז, )ב"ק מעשה" לידי מביאתורה,]שהלמוד

 חקוקה היתה התלמוד שבתקוטת המימרה את הדת, ללימודי הספר ביתשעריו, על שלו הבדולח בעיני קורא היהודי הילד ין(. א, לאבות המעשה"עקר,ן(ולא
 1 המדרש" לבית יפנם לא כברו תוכו שאין תלמיד "כל : המדרש בתי שעריעל

 עולם לבין הפנימיות שאיפותיו שבין ההרמוניה את הילד ימצא כיצד,, ? האלה השיעורים כל למה כן אם : עצמו את שואל וה.לד א(, כח,)ברכית
 ז ליהדות הנוגע דבר שום בו שאין הכללי, הספר בבית שמא 1 החיצוניהמציאות

 וכך האופי, טיפוח שהוא ביותר ההשובה החינוכית המטרה שמתקפחתהרי
 האמת באמת. האמונה והוא הילד, אצל מאד הרגיש המוסרי, הבסיסמתע*ר
 המוסריים לחייו תפארה לצפירת הבורא אותה וששם הקב"ה של חותמושהיא
- האדם, של ברייתו מתחילת אאדםשל  היסוד. עד מזדעזעת 

 מצחו. על חקוקה היתה 1.אמת" שמו ואמתי בילד מעשה מספר המדרש'ן!
 לנשמותיהם וחדר רבן בית של בתינוקות שטיפל טוב, שם בעל ושראלרבי

 שלא הילדים מן האמת את ללמוד טובה עצה לנו נותן ישראל, ילדי שלהטהורות
 בדין והחינוך לאמת, שואף אמת, הוא פיו שהבל הילד חטא. טעםטעמו,,עדיין

 זו הסותרות אמיתות שתי בשבילו יש כלום ז האמת איה ברם האמת. אתשישחר
 מאי- מטשטוש. סובל הילד 1 שלו תמימה אחת שאלה על להשיב הכאות 1,'את

 משנתו לפי - להיות שצריכה החינוך, חכמת "ראשית את מפסיד הואבטחוג..
 לישרות". הילד הכשרת - רוסקיז יוהן שלהצודקת

 מבוכתו ועל הילד שבנפש הקרע על השניות, על להתגבר אפשר כיצדן
 להציעו. בכוחה אין וגם זו לשאלה מלא פתרון מוצאת אינה הגולההרוחניתז

 בשדה לפעול האפשרויות רבו ב"ה, כיום, ! לה יש תקנה לה, אין פתרון גםאבל

החיני
 העולם וגם מציאותה, את מעריך 717צדי ישראל. מדינת קיימת עזו. ביהר

 90-ן
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 איפוא היא בגולה היהודי הילד על.נפש השפעתה בהערכה. אליה מתייחסהגויי
 ליהדות פעיל רוחני למרכז להיותו מסוגלת ישראל מדונת ומכופלת.כפולה

 כוח להוזת 'היא כך~אוכל ומשוםהעולמית,
 משפני

 ה.הודי בחזנוי'הנוער עצום'
 על ישראל מדינת להקמת קזדם גם השפיע הארץ-ישראלי הישובבתפוצות.
 ישראל מדינת אולם שבו, היצירה בכוה ואתר אתר בכל הלאומי היהודיהנוער
 ישראל. בית ילדי כל את בקסמיהשובה

 בית המשפחה, : הילדים חינוך את הקובעים הגורמים שלושת אתהזכרנו
 לשינויים. ביותר הנוח האלמנט שהוא בביה"ס, תחילה נפתח והציבור.הספר,
- דת ללימודי היהודי הספר בבית היהודיהחינוך  שולחים ההורים מן חלק שרק 
 שעות-לימוד בכמה מסתפק - כלל בו מתעניינים אינם והשאר ילדיהם אתלשם

 היהודי. הילר של  החופש משעות המנוכות שעזת-תוספת בעצם Tnwלשבוע,
 ובתוכנן בכוחן אין  שגם אלא ממפיקוונ שאינן מלבר ין לא אלה~fily'-לימור

 לכך, אפשרות בו שיש מקום שבכל המסקנה מכאז הילד. נפש עללפעול

 שלם. יהודי ספר בית להקים אנומחוייבים
 יכול מושלם חינוכי כמוסד היהודי הספרבית

 היהודיים החינוך צורכי כל את ..אחת בבתלמפק
 הרוחניות. מן כולו מושפע .לוסות יכול שלם יהובי ספר ביתוהאנושיים.

 אין ; אחת מקשה בחינת בו ההוראה ישראל. עם של היצירה ומכוח המסורתמן
 למציאות, בהתאם או, 1 יהודית והלתי יהודית להוראה ומקורעת מפוצלתהיא

 יהודית נורמאלית: היא בו ההוראה יהודית. ולכמעט יהודית בלתילהוראה
 ו ב ת ר צ 1 נ אחידה, באוירה בו נלמדים המקצועות כל כאחד.ואנושית
 לו.תשובה המשיבה הילד בעיני אחידה עולםתמונת

 בית נפש היא האנושי עם היהודי הצד לאיחוד השאיפה ת. ו ל א ש ל ה ד י חא
 בו,  ומתמזגת נתמין., כל "ממלא כולו, אותו ממלאת היא לנפש ובדומה ; זהספר

 טמיעה של סכנה כל מודח, מיעוט של מדכאת הרגשה כל מינים". פנוי אתר"לית
 אדרבה, יהודית, הבלתי הסביבה מן מרחיק אינו ספר'זה בית נעלמה. -ברוב

 האדם אין והרי ומגובש. מוצק אופי בעל עלם, כאדם ומוערך מוכרחניכה
 נחיתות. של הרגשה בלבו כשאין אלא כגילוי-לב, לחבירומתפחס

 לגז שהתוו התוכנית את להגשים ניתן יהודי ספר שבבית מאליו,מובן
- התורה, ולימוד הקודש בלשון הדיבור שמע, קריאת :חז"ל  את לקפח בלא 

 רק תהיה לא העברית חוויה; תהיה שמע קריאת דמ~חרימ. הלימודמקצועות

 באוצר שתכלכל הקודש", בלשון "ידבר. אלא צרכיו, את בה לשאול כדישפתו
- והתורה, ; לטוב העורגת נפשו את שלה, היהודיים המוסרייםהמונחים  שהיא 
 חיים לתורת תהיה והמעשה, הלמידה של ההויה כל את ברוחה תמלאחייו,
 רק לא מתקשר בה אשר היהודית, ההיסטוריה בהתהוות להשתתפות תביאשלו,

 ההווה.רנ-היצירה. גם מבארג בה אלא העהיד, בחקית העבר של והסבלהפאר
 מופשט מושג להיות חדלה היא ישראל. תולדות של במרכנן עומדת 'שראלארץ
 למקום גם אלא ללבו רק לא קרוב ועולם חיה מציאות נעשתה אלא ~tplfiוכוכם



מגולי
 באמצעותו עומדת היא בארץ. יבקר ,וכלו והמורים התלמיד הילד. של

 ארץ של האור מגדל סביב מתרכזים עמנו ותולדות שחיינו פי על ואף,ן שילם.של
 על ישראל. תפוצות כל יריעת את להזניח ואין הגולה בערך  לזלזל איןישראל,

 גובית ישראל ולרוח ישראל לכלל וו השתייכות יצירותיהן. ועלתיו~תיהן
 אחרות כלפי האחריות הכרת של העמיה  ומתוך טהורה ישראל אהגהמתוךן
 בציוז השוכן היהודי להילר משותפת להיות צריכה וו גדולה מידהישראן.
 ועם אוניברסאלית היא ישראל עם של רוחו בתפוצות. המתגורר היהודיולהי;,ד

ישראי
 אדמתו. על לשבת זוכה ממנו חשוב חלק אם אף עולם, כעם יתקיים
 אוניברסאליות שהו עמנו ותולדות בתוכנה אוניברסאלית שהיאתורתנו

 הילד בפני לפתומ כדי בהן יש 1 שניהדות ומחוד את קובעות וככמיהתן,בדלקתן
 היהודי הילד כולה. האנושות לשירות להכשירו וכדי עולם זרועות חובקיאפקיו[
 נאמן. חיזוק בו יתחזקו יהודי לה.שאר ורצונו יהודי להיות הכרתו ישראל.לכל,, אהבה בעבותות יתקשר בתירו, ועם ה' איחוד של התורה ברכי עלשנהאנך
 את לאדם "הקנו : שליצג אמר יפה עצמו. את לכבד וידע ההר מי ויןעהוא

 לכלל הביאחע 1 נקרא שלשמו מה להיות ילמד ומיד ושהו מה לדעתההכהה,
 לבוא"... יאחר לא המעשה להלכה, עצמיתמחשבה
 על השכלה" "מרבי חברת לפני באודיסה העם אחד הרצה תרס"ב בשנת[,'
 הלאומי-"החנוך

 הראה הוא קלג(. עמ' ח"ד, תרע-ג, ברלין דרכים, פרשת )על
 ההות ידי על ולא מעצמה בגולה היהודי לילד מגיעה אינה הלאומיתשההשפעה
 הלאומי הרוח את בנינו בלב לפתח בשביל איפוא לנו נשאר "מה 1שבטאיבה
 הענף בידנו... נשאר הלמודים מענפי אחד ענף אך כי הדבר, גלוי הלא ?העבש
 של מלא ניצול ידי על רק קלה(. עמ' )שם וספרותה" הלאומית לשוננו הואהזה

 שבילר הלאומית ההרגשה את לעורר העם, אחר של דעתו לפי אפשר,  זהאמצוץ
 האמצעים את העברית הספרות ובערכי העברית בשפה רואה העם אחד,ן, בו.לתזזך
 היכו תורה ז לא ותו הבל זה היהודי. הילד של הפנימית הכרתו את לחזקהנאותים

 ז עליה תהא מה תורה ז,ןהיא
 זבאק תורה, אין עבד, שפת "בלי : כשהסביר 11bb צדק סמולנסקיז פרץן
 אם כי אומה,איננ, .אומתנו : שאמר גאוז סער.ה רב של בעקבותיהם הלך הוא ישראל-. גם איותורה!

 בתורותיה-
 רבי ושל 1( פרק שלמשי מאמר ודעות, )אמונות

 ובה התורה, היא ישראל עם של עיקר שכל "לפי : שאמר מברצלונה הלויאהרזן
 להגבלת העם אהד בא איך תרי"ב(. מצוה החינוך, )ספר ולשולי אומה מכליפרד,

ערכין,היהדות,
 העולם אומות נוסח לפי ולצמצמן מחינוך, לפעול שיכולים -

 אפילו לאומי, "יהודי אחר: במקום כותב עצמו הוא מתם. התרבותכערק,
 .הכח באותו ישראל, באלהי חלק לי איו : לאמר יכול אינו נתיקר, ]ופרהדא

 אלפי במשך חצו ומהלך רחץ תכונת על והשפיע עמנו את שהחיהההיסטורי
 בנפשו חש שאעו מי ישרוול, באלהי חלק לו אין שבאמת מישנה.1
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 ולבם מוחם את אבותינו השקיעו שבו העליון". "העולם לאותו קורבת-רוחשום
 אבל כשר, אדם להיות הוא יכול - המוסרי כוהם את שאבו וממנו הדורותבכל

 כיוצא הקודש". בלשון ומדבר ישראל בארץ "דר הוא אם אף איננו, לאומייהודי
בזה

- 
 א.ז לאימי, יהודי הוא אם מאמין, הבלת' גם הקודש... לכתבי היחס

 הצד TQ כאחד. ולאומי ספרותי אלא בלבד, ספרותי יחוס לכתבי-הקודשיהוסו

 לא הלאומי הצד מן אבל עיניו... כראות התנ"ך על לשפוט הוא יכולהספרותי

 של רגש התנ"ך, אל אותו המקשר הפנימי הרגש במאומה זה ידי עלישונה
 מתוכו יוצאים דקים נימים שאלפי רגש לאומית, קדושה המעולפת מיוחדתקורבה

 דרכים, פרשת )על הרחוקי העבר לעמקי עד לתקופה מתקופה והולכיםונמשכים

 קכ~-פכח(. עמ'שם,
 יותר עמדה תפס ביאליק נחמן חיים הלאומית היהודית התחיהמשורר

 החינוך בהלכות פנים הסביר הוא הציונות. במחשבת רבו שהיה ממינכונה
 העפרים המורים בועידת והעקץ" -דוונוך על תרע"ד בשנת שנשאבהרצאתו
 על זה החכמה, על זה הדת, על אותו העמיד זה - "החנוך : ואמרבאוד'סה
 אבל ההיסטור.ה. ידיעת גם לזה וצרפו כך'באו ואחר הלשון, וידיעתהלאומיות

 בה כוללת ו,התורה' התורה, הוא שהחנוך היא, האמת פרטים. רק הם אלהכל

 תורה, זהו - אותו שמשפר מה כל לאיש, האדם את שעושה מה כל הכל.את

 תרצ"ה, תל-אביב שבעל-פה, )דברים היום". ועד סיני הר על העם שעמדמיום

 כס(. עמ' ראשון,ספר
 כשם יה1ד'. לאדם - ולאדם ליהודי היוודי את עושה ה ר 1 ת האכן

 והמחיה החי בהמושג לועות בלי זו, אומה של אופיה על לעמוד יכול אתהשאין
 להגות בלי יהודי, חינוך של אופיו על לעמוד יכול אתה אזן כך ; .תורה"של

 חינוך אינו תורה, בו שאיז יהודי חסוך כל .תורה-. של והמחיה החיבהמושג
 ללימוד לא התורה אולם בתורה, היהודי מילויו את מוצא היהודי החינוךיהודי.
 החינוך, במעשה לקיימה, וכדי צריכים. אנו ולקיימה היא תורה אלא ניתנה,בלבד

 רצויה. סוציאלית לסביבה התלמידיםזקוקים
 ב.ת החברה. : החינוך בעבודת נוסף חשוב גורם בפני איפוא עומדיםאנו

 נמצא זה ספר בבית יהודית. נוער לחברת נאמנה מסגרת משמש ותהודיהספר
- התורה ובו ישראל ילדי ביןהילד  להיות נועד הספר בית מעשה, תחילתה 
 מלא חברתי גרעין ליצור הלומד הנוער יכול הספר בית ליד אולם לימוד.מקום

 הספר בית ליד הקיימות אלה, נוער קבוצות אנושית. ורעננות יהודיתעסיסיות
 הן אבל לא-יהודיות, נוער מקבוצות ולהתרחק להתבודד צריכות אינןהיהודי.

 אינטנסיביים. יהודיים חים לחיות בכוחוכשלעצמן
 בו ולעורר הנוער, את לעודד יש המודרנית הפידאגוגיה דרישתלפי
 מספקת אישית אחריותהרגשת

 את לכות ומחנכיו, הוריו בהסכמת שיוכל, כדי.
 משמשת הציוניים בחיים ההכשרה בחיים. דרכו את ולסלול העצמיתהתפתחותו

 הגון. עצמי שלטון של בדרך ליצור הנוער מסוגל מה משכנעתדוגמה
 הם "ף משמשים במריץ פסטאלוצי וכפר ישראל בארץ ילדים בפרכל
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וו
 אין מב'תם. ילדיהם את להרחיק צריכים ההורים אין לכך. מאלפותדוגמאות
 את להפריד שיש הגרמנית", לאומה ב"דבריו פיכסה של קריאתו אחרלהי,ר
 היהודי החינוך וחלילה. חס 1 יותר מעולה חינוך שיקבלו כד, מהוריהםהיללם
 - לילדים לספק ההורים על ואולם הראשי. החיובי גורמו את במשפחהרואל'
 כך ידי על לקפח מבלי בחינוכם. עצמאות-מה המודרנית, הפידאגוגיה ירישתלפי
 יפרוש לא הגדל הנוער היהודי; הציבור בחיי ככה ישתרשו הילדים, חיי, לצאצאיהם. האבות שבין ~הבהאת
 החינוכי לגורם אנו מגיעים כך עמו. בתוך ביתו לבנות יוסיף ואף הציבורמן

 המאמר, בסור עתה רק בו דנים אנו ביותר. והמכריע החשוב הוא זה גורם,,,ן המשפחה. - ביותרהחשוב

 בכללו. העצמי והחידוד יהודי חינם כל לגבי מטרה וגם מוצא נקודת והואה~אע
 גדיים אין "אם : במאמרם חז"ל של רעיונם הוא ומאלף האדם". אבי הוא"ה.לף
 לר~שלמי רועה" אין צאן אין אם צאן, אין תיישים איז אם ~ישים,אין

 חינוכי בגורם לסיים נאלצנו אכן ז(. יא, ויק"ר ד; מב, ב"ר ; ח"ב פ"י,סנהלוין
 יכולים ההווה תנאי ולפי הואיל ביותר, ~החשוב ה,ראשון הוא טבעו שלפיזה,

 יורדי חברתי וקיבוץ שלם יהודי ספר בית כגון - שהזכרנ' החינוכייםהגורשים
 והאינטלקטואלי הרוחני המצב אחר היה אילו אחרת צורה מקבלת היתהילדיך חינוך של הבעיה כל המשפחתי. הגורם על גם לטובה להשפיע - ~נוערשל
 ילדים להוליד יכולים מחונכים .הורים בפתגמו: גיטה צדק שהורים.של

 מידיעת ישראל, ממסורת התרחקו עצמם ההורים רוב לדאבוננו אולם ןמחונקים"
 ליהדות נקרב הנוער, ובחברת הספר בבית יהודית רוח להכניס נצליח אם,, מצוותיה. ומקיוםהיהדות

 היהודית הרוח את בילדים יחדירו החברה וחיי הספר בית המשפחה. "תגם
 הרוחנית זיקתם את גם אלא הנפשית זיקתם את רק לא ויותר, יותרשתהדק.
 ברוח הוריהם על הילדים ישפיעו וכן ההורים. יבין שבינם שבפנימיתהפני"ית
 בכבודם, ייפגעו לא ההורים ומורים". הורים "זלזול משום בכך ואיןהיהדות,

 ולאושר לאמת אותו מקרבת שהיא משלו נכונה דרך לו מצא שהילד להם שייאם
 ב(. קח, )סנהדרין ותלמידו" מבנו חוץ מז~קנא,"בכל,ן'אדם
 שידליקו הוריהם אצל שהשיגו בילדים מעשה לי סיפר בניו-יורק אחד רבן
 בביתם כשרות שינהיגו שבת. לכבוד שולחן שיערכו שבת, לכבודנרותק

 משאלות את למלא מאושרים היו ההורים יהודיות. בבעיות להתענייןושיתיילו

ילדיי
 לבחינות נער עצמו החקין זמן-מה לפני רעיונותיהם. את לעצמם ולסגל

 על השפיעה הגדולה התלהבותו אולם הוריו. לרצון בניגוד בג'ניבה מצוהבר
 הקהילה. של הדתי ספר לבית הצעיר בנם את שלחו הם שמרצונם עדההורה
 ט(, ב, עדויות )משגה לבנו..." זוכה "האב : אבות" .זכות רק לא קיימתביהדןת

 בהשפעת-גומלין נוצרת ביותר הגדולה החינוכית ההצלחה דבר, סוף,,ן א(. קד, )סנהדרין אבא" מזכי "ברא ברא", מנכי לא "אבא אם בנים". "וכות צםאלא
 ואת להורים. הילדים ~שבין לילכים מדורים שבין מבורכת ~בפשלת-גזמליןפוריה
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 שאת הגדולים, הימים על בנבואתו כג-כד( )ג, הנביא מלאכ' לנו הבטיחזה
 כקדם, ימינו חידוש של עולם, הרת תקופת בתקופתנו, מרגישים אנופעמיהם

 בוא לפני הנביא אליה את לכם שלח אנכי "הנה : נעורינו הסד התחדשותשל
 אבותם". על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב והוורא הגדול ה'יום

 החינוך תעודת / )תל-אביב( מוריאל יהודהד"ר
 בחתוך המטרהא.

 האפשרות ואת הצורך את מלכתחןלה השוללים חינוך אנשי בימינויש
 החינוכי התהליך ומן המצמות מן רחוק אידיאל מעין כללית, מטרה לקראתלחנך
, האנושית החברה לקיום חיוני כצורך החינוך הגדרתעצמו. -  אותו מעמירה 
 לכל זקוקים ואינם ראשון מושכל בבחינת שהם החיים, תהליכי: בשורתממילא
 בתוך נתונים וההתפתחות הגדילה מה... ולשם מה לקראת = והנמקההסברה
 זו אסכולה של הבולט נציגה ממנו. רחוקים באידיאלים ולא החינוכיהתהליך
 תנאים שלשה מעמיד דיואי דיואי. ג'והן האמריקאי הפידאגוג הואבחינוך

 החינוכית: המטרה שללנכונותה
 קשורה לאמר: קיימים, תנאים של תוצאה להיות צריכה המטרהו(
 1 המציאות תנאי לפי להשיג וניתנתבמציאות
 1 גמישה להיות צריכה המטרהק

 עליה - דהיינו אליה, המוליכים מעשים צריכה.להפעיל המטרה3(
 במישרים נובעת תהיה היא האופן בזה. פעולות. של סופית'בשרשרת חוליהלהיות

 . חיצונית. כחובה "מלמעלה" עליהן ולא,תוטל אלהמפעולות

 הממשי, המצב אל קשר ללא לחינוך תכלית לחפש טעם כל איז ד'ואילפי
 צריבות החינוכיות הפעולות כל למשאות. מעבר השרוי לחזון מקום גם איזולכן
 המטרה תהיה לכך בחטאם בלבד. הממשיים החיים לתהליכי מכוונותלהיות

 הטבועות נטיותיו על מבוססת - היהיר של בחינוכו -האינריבירואלית
 ביעילות בנכסיהם משתמררם בכבוד, עצמם המפרנסים אזרחים של דורלגדל - תהיה הילדים בחינוך תכליתנו כל וצרכיו. הרגליו - הילד שלוהרכושות
 בחינוך החברתית המטרה .והנופש. הפנאי שעות את כראוי לנצל גםויודעים
 נשגבה מטרה - האמיתית בדימוקראטיה רואה דיואי החכרה. בחיי. כלולהתהא
 איש ויעיל חופשי במגע הכאים חופשיים אדם בני לחנך איפוא נשתדלביותר.
 ; הזולת של האינטרסים שמירת תוך עצמם צורכי המספקים אדם בני ; רעהועם

 אלה. מנכסים לעצות גם ויודעים בחברה ,. והאמנות התרבות נכסי אתמעשירים - ביצועט על ושומרים חוקים מחוקקים החגרתית, המסגרת גיצירתמשתתפים
 מתחשבת היא ן החינוכית המטרה לגבי דיואי שהעמיד הכללים את מספק זהכל

-
95 -  




