
 -הישיבות ת?נוך / )ירושלים( כץ. דבהרב

 נושא זהו הישיבותי חינוך יסוד,ת,על הערכה אלו בשורות לתת כוונהאין
 פרקים של כלבד תיבות ראשי כאן יצוינו קצר. במאמר למצותו שאיןמקיף,
 ..ובעיות.

 מיום כי הישראלית, האומה של כתולדותיה הישיבות חינוך שלתולדותיו
 ובתי לחינוכה.. ושורש יסוד היוו אשר בישראל, ישיבות. התקימו האומהקיום
 וממנה יתד וממנה סבא, ישראל רוח. חוצבה בישיבה ורוחות נשמתה שלהיוצר
 בכל עמנו בעורקי חומס דם הזרימה היא דור. מדור .ולצביונו לדמותופינה

 קיומה סוד ובה היבשות, בעצמותיו) חיים נשמת הפיחה ; ומאורעותיותקופותיו,

 עם לזהותה גם אין -והדרכה; לימוד מוסדותי עם הישיבה את לזהות אין.
 עצם אישית. ,ולהתעלות לחינוך מוסד ה,שיבה,ה,א ידיעות. להקנאת אולפןבתי

 צורה. וקובעת מיוחד DID'D יוצרת היא חינוך. משום בה יש שבישיבהוכאווירה

 דמות ומעצבת הנפש כוחות את מגבשת האופי, את המעבדת רוחנית מעבדהזוהי
 י- , . י," . - קומותושיעור

 בישיבה,. הלומדים לבין .הלימוד מוסדות כל תלמידי שבין השוני.מכאן.
 זה רחוקים להיות - ועלולים ונבדלים, שונים ואופי השקפה בעלי הםשהראשונים

 ואילו ; לימודיהם למקצועות ניגוד כל בזה שזחיה בלי' הקצור עד הקצה מזמזה'
 באופיים לזה זה ודומים אחידה _השקפה בעלי הס כולם כמעטהאחרינום
 .~ ' נפשם.ובתכונות

 הלומד נלבד. תורה יודע או תורה עומר איננג בישיבה שהלומדומכאן
 של לדרגה אחר, 'לאיש נהפך והוא בדמיו" נבלעים "דברי,תורה -בישיבה
 מחיצה יוצרים הם הבריות. כשאר החכמיט תלמידי הם ושונ.ם חכם.הלאיד
 מעמדית שכבה רוחנית, מבחינה ומהווים, דיוקנם, ובקלסתר בדמותםלעצמם
 בביאתם, בהם, נאמרו רבות ומודות מיוחד ערוך" "שולחן להם ישמיוחדת.
 רבות חובות ובדיבורם. בהילוכם ן ובמתנם במשאם ; ובישיבתםביציאתם
 על ~aa שנמצא- חכם "כל..תלמיד עליהם. נופלת גדולה ואחריות עליהםמוטלות
 הוא וטוהר. אור ;הדורי ושופע ומצוחצח, זך להיות עליו מיתה"., חייבבגדו
 יתירה לנהוג.בנאות לו ויש באלקים הדבוקה פרשיות מהוות אלוקים, תורתלומד
 '. ידו. על יתאהב  שמיםזרעם

 לעצמה קובעת מהחדת פרשה סתם. בישיבה אמורים הדברים כאןעד
 הדורות, במומך שחלה הגדולה הרוחנית הירידה עם המוסר. מטיפוסהישיבה
 בלבד. התורה לימוד של החיים בסם עוד להסתפק שאיז ידועים, אישיםהכירו
 אש של חומה וניטל הכמים תלמידי 1DD הרוחות, נתקררו הלבבות,נתמעטו
 כדי ההעודד411 התעוררות למיוחדים,לשם בסממנים צורך ויש התורה,לשלהבת
 ביצירת המוסר, בלימוד מצאו ותרופה ללבותזג וכדי השלהבת את מחדשלהפיח
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 הרגש התלהבות באמצעות והתבוננות, מחשבה באמצעות מיוחדתהשראה
 הנפש,והתיהטות

 ולימוד סגולה הוא התורה "לימוד : המוסר תנועת מחולל הגדיר יפה,1ן

המוי
 עצט האדם. את מעלה הפרה" את שנגח "שור פרק לימוד רפואה". הוא

 הנפש, את מעדנת לסוגיא. סוגיא בין להבדיל מבלי התורה, לימודקדושת

 טבועה סגולה סגולה. בחינת זוהי הנשמה. את ומרוממת וצורה אופיקוב4

 קשר ,ש השכינה. את בו ומשכינים הלב את מפתחים שהם תורדובדבקי

 אמורים דברים במה שבאדם. האלהים צלם לבין חיים אלהים דברי ביןמיסתורי
 מוכשר והוא היצר פגעי בו פגעו לא אם הטבעי, בטהרו ועומד בריא עלבאם

 תיקרי אל טומאה, סימני בו נתגלו אם חולה, הלב אם אבל השכינה. פנילקבל
 שונות ולתרופות לרפואה הוא וקוק אטומה, לכו ערלת אם טימטום. אלאטומאה
 כלי להוות אותו ויכרכרו מקרבו הנכר אלהי את שיסירו נגעיו, אתשיעקרו
 המוסר. לימוד היא והרפואה להשפעה.קיבו*

 דינאמי כוח משמש הנפש, וסערת הרגש התרתחות תוך המוסר, "לימוד11
 והריהן והמצפון, המחשבה כוחות את ולזעזע האדם של אדישותו קרח אתלשבור

מח~

 מלחמתו את ומגביר הנחושות החלטותיו את מחזק השכלי, הרצון את
 מרוממת הגופניות. המחיצות את לשעה קורעת המוסרית ההתלהבותושלשונו.
 אור ניצוצי עליו מתיזה הרצוניים, מכבליו השכל את לרגעיםומשתררת
 ערסלי את עין להרף הבוקע הברק כעין - החיים נתיבות את לוהמבעירים
 רגעית שכלית הארה זוהי ה.צרים. כנגד לעמוד ועצמה עוז לו ומוסיפה -החוש,ך

 המוסר לימוד את בתוכניתם הנהיגו זה, סוד על עמדו המוסר ישיבות,, שבאדם". הרוחניים היסודות אתהמעקדדת
 יהדות של ליצירתה מקום הישיבות שימשו ושוב החינוכית. רמתן אתוהשממו
 של ולמעבדה ידעת הורה מאור' אישים של דמות לעיצזנ עמוקה,שדשץת
ן, עילאות נפשיתשלימית
 האדם ת 1 ת י ח פ ב הנפש מחלת של הדיאגנוזה את העמידו אשר יש,ן ממנו. הצטלבו רבות ודרבים הפוטר, לשמור שונות שיטותו1ן,
 והוא 'ולד", פרא "עיר ; מנעוריו" רע האדם לב "יצר שבו. השחיתותבכוחןת
 ארסיות ומידות וחשכות פרועות תאותו ומגונים, שפלים אינסטינקטים כולואכולן

 יש העליונה. על ידו  שתהיה שנאדם, הטוב הצד את להשליט כדיוהרסניווה
 וההדרכה המלחמה חיצי כל את לכוח וזוהמתו, רשעותו תהום את לפניולחש41
 ה"אל את ולעקור הללו המסוכנים היצרים של ולשבירתם לריסונםהחיננית

 שבגופו.זר"
- האדם בנחיתות המחלה של הדיאגנוזה את העמידו אשר ויש1י  

בחוסי
 להידבק לקונו, לה.דמות המעלות. לרום ולהגיע להעפיל ובכוחו ממעל"אלוהי, "דיק גשמה בו טבועה ; יאדם" את ברא אלהים "בצלם ערכו. הכרת

 שבאדם הגופניים היצרים את לבלום כדי לשכינה-. "מרכבה ולשמש מביכול,בו,
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 ערכו אח לפניו לגלות יש מנחיתותו. לשחררו יש להתעלותו, ומעוף חופשולתת
 לפניו, הפתוחים שמימית והתרוממות עלייה של הרחבים האופקים אתאאלהי.

 את להגביר ; שבו העליונים הכוחות את לעודד ההשפעה כושר כל אתולכות
 והקטנוניות. הרגעיות הארציות השאיפות לכל מעל ולהניפו הרוחנייםיסודותיה

 - ביותר הטובה החינוכית דועילות את רואים ידועים מוסרייםמחנכים
 כשם ממושכת. הדרגתית ובהדרכה ומידה מידה בכל אינדיבידואליבטיפוח
 לחובשו, ואבר. אבר לכל מזדקף הכירורגי הרופא אדם, של אבריו שלקושבשעה

 באותו להזדקק הנפש רופא על כך הדרושים הסממנים את לו ולכווןלמורחו
 המחשבה, להדרכת מידה, לכל טיפול לפחד יש שבאדם. הרוחניים לכוחותשיעור

 ד, ו ח ל נפשי כוח כל בתיקון ואמצעים תרגילים ולקבוע וכו', הרגשלהפעלת

 האדם יתקדם צעד אחר צעד אבל וארוכה, אטית היא זו דרך ובזמנו.במקומו

 השלם. תיקונו עלויבוא
 ריפויים שיטת את 1מכ11נים הדרך את מקצרים אחרים מוסרייםמחנכים

 האדם של הרעות מידותיו האדם. של השכלי ונושדו הכרתו לביצור המרכז,אל

 די דלק שלו השכלי בריזירבואר שאין אימת כל משתוללים, ויצריומתפרעות
 הכרתו דרגה את איפוא להעלות יש עליהם. להשתלט כוח בו שיספיקצורכו

 מבחינת - האינטליקטואלית התפתחותו את ולהרחיב האדם שלהשכלית
 וע, המפריעים הגזרונים כל על שלטונו כוח יחזק וממילא - האלהיתההשקפה
 אבל חתחתים, ומלאה קשה 11 דרך .גם עולמו. את ויקנה המתמרדות,מידותיו
 ומרוכזת. יסודיתהיא

 בדורותינו האדם אל לגשש l'Re סברו הם בסערות "אדם על באו אשרויש

 שני.ה לקיצוניות להטותו יש אחד, מצד לקיצוניות עבר הוא אם רגילות.בירכים
 בדורותינו נוטה האדם של נופו המיצוע, דרך על ויעמוד שישתווה עדשכנגד,
 היעילה החינוכית והדרך ורצונותיו, במדותיו לרשות כזיז נתין וועא הגופני,לצד
 קיצונים באמצעים ובגבורה, בריתחה עליו להסתער איפוא היא זהבמצב

 בשבירת והן שכלית בהתקפה הן והאמצעים, הדרכים ובכל איתנה,ובמלחמה
 הרצוי. למסלול ויעלותי אותו שיכריעו עד והכזחזת,המידות

 ברייתם, מתחילת השונים. החסידות מחוגי הצריבות על לדלוג גםא'ז

 למחשבה מעוף לתת והנפש, הרוה את להלהיב מאמציהם את הללו החוגיםריכזו
 טיפלה החסידית הישיבה הקדושה, והתלהטות הדביקות את ולעודדולרעיון,

- וצורה אופי ובקביעת מיוחד טיפוס בייצוב דרכה, לפי היא,גם  כדוגמתם 

 הספירות את תלמידיה לפני פתחה המיסתורין' חכמת את ניצלה זו למטרההם.
 התרכזו לרוב עילאיות. אישיות למדריגות אותם והעלתה העליונים,והעולמות

 לספוג ראשון מקור שימשו האדמורי"ם, של למחיצתם מסביב החסידותישיבות

 מהודה ולהאציל שגיבח השראה ליצור הגורמים והיוו. ורוממותם, אצילותםמזיו

 י ההמוגים.על
 האישי בתיקונם עוסקות שאן הללו, והשיטות הדרכים שבכל השווההצד

  האדם של דיוקנו דמות בד~יאת גבוהה, ורוח עליונה דעת בהפצת הבריות,של
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--
 של מידותיו אחר ל"הילוך האלה הדוגמאות א(. יד,. )סוטה מחים" קבר אחה אףמתים

 ובעיותיהם. האום חה תופעות כל על גם אם כי ללמד, באו בלבך על.עצמם , לאהקב"ה"

 שחוקיה מוסר תורת : כלומר גרידא, -היכירונומית אינה האדם של זה מוסר תורתג(
 ,רידא, אבסונומית אינה וגם י אחרות דתות אצל ששכית מה שבחו-, לה באוומקורה
 כפי חוקיה, את הקובע גם ושהוא עצמו, באדם ולידתה שהורתה מוסר תורה ;כלומר

 היהודית סר הם הורת - המידות' של למיטאפיסיקה היסודוה ב"הנחת להוכיח קוטשהשתדל
 מבסלים שאינם באנפן והאבסונומיים ההיסירונומתם המוסר יסודות של הסינתיזה מן בהיש

 - אלה. את אלה מחזקיםאלא
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 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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