
 

 הילדות תום הספרות ו 
 
 
 
 שמונה קבצים / קובץ ז / רה..  1
העולם מחזר אחרי חכמות, הבנות וידיעות מחודדות, וסוף כל סוף עקר נקודת החיים סובבת על העתיד, על החנוך של הדור,  

הוא הטפול בילדים, בקטנים, ואופק שכלם הלא הוא כל כך כהה, עד שכל המון הרחבות של המדעים ושל ההתעמקות  והחנוך
אולי צריכים אנו לדעת מזה, שבאמת לא חכמה וידיעה רבה היא המאשרת אותנו, אלא התום של הילדות. שלנו אליהם לא יגש. 

     רבותנו. וזהו אשרנו, שאנו מקושרים אל החנוך הילדותי בצורת ת
 שמונה קבצים / קובץ ב / שנח..  2

צלול הוא הרצון של הילד, ועם זה צלולה היא בינתו. כלומר, גרעין הדיעה הטבעית שלו הוא גרעין בריא, שכל ההשפעה 
הלימודית צריכה להיטפל בשמירת בריאותו, יותר ממה שהיא רגילה להיטפל בהתפתחותו. כששמים המטרה של שמירת 

  של הכשרון הילדותי של אוצר האושר של האדם. בראשית היסוד החינוכי, באה ההתפתחות באופן מבורך. הניקיון 
 שמונה קבצים / קובץ ו / רפד.. 3
הילדות הטהורה סופגת היא בקרבה את הטהרה העולמית. חפץ החיים הטהור בטבעיותו, מפעם הוא בלא זוהמתו רק בלב   

מכותם ומקולקל, הוא זורם בדרך ישרה ממעין החיים, מאוצר החיים העולמי, ומאיר בנשמת הילד הטהור. רצון החיים הלבתי 
ים, ובהתבטאה יהילדות. הבעת הקודש של הילדות בתומה, כוללת את התמצית היותר חזקה ובהירה של אידיאליות הח

 פיהם של תינוקות של בית רבן.  בקדושה, היא מכשרת את החיים העולמיים למילוי תפקידם. אין העולם מתקיים אלא על הבל
 ספר דברים פרק ל. 4 
ים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶאת ָהָרע ... ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ּוָבַחְרתָ     י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִּ ְחֶיה ַאָתה ְרֵאה ָנַתתִּ ים ְלַמַען תִּ     ְוַזְרֶעָך: ַבַחּיִּ
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ קובץ ב / שנט. שמונה קבצים   

החושים מתפתחים בילד לפני ההבנה, כדי שייכנס יסוד העולם בתוכיותו בלא זיוף של צללים שקוצר דעת האדם  שנט.
גורמם. רק את העולם האוריגינלי מוכרח הוא לקבל, במקורו, בלא ביאורים. ליגמר והדר ליסבר, ואז יש לו יסוד נקי על 

יסה הכללית של הבקיאות העולמית. הבאה בראשונה, ערומה מכל ביאור מה לבסס את ההבנה, הבאה אחרי התפ
והבנה. העולם כמו שהוא. מעשה ידי יוצר כביר כח אשר לתבונתו אין מספר, כמו שהוא, ניתן הוא בליבו של אדם 

שר לאדם. מראשית יציאתו לראות באור החיים, ורק על ידי הגרעין הבריא הזה יימצא אחר כך כל זרע החיים הרוחניים א
כל התמכרות טבעית לאיזה אידיאל מרומם, הרי היא חזרה אל הילדות. יש כאן תפישת מושג מבלי הכרה, רק מפני 

דחיפה פנימית, הבאה ממקורות שאין יד האדם משיגה אותם כהכרה. והילדות הזאת צריכה שמירה מפני פגעים 
ור של הנפש, צריכה להיות נערצת. אבל ביאורים העלולים להזדווג לה. התעוררות נפשית נקייה, בעצם הטבע הטה

 פסולים מהבלי גויים שמתחברים עימה צריכים להיפסל. מה לתבן את הבר. 
.רסה/  ג קובץ/  קבצים שמונה  

של בית רבן, כשהיא מושלת בתקופת  הנצחון על הרשעה שבעולם יהיה רק ע"י כח התורה, שמתעוררת ע"י תנוקות
 הילדות, רק היא לבדה בנשמתן, שהיא אך היא הנה הטוב הגמור, המכריע  

 

 

 

 


