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פרנקל). )!:ו;"fie.-

,ז4",..)" 1,

~[tc:v

חובת האדם,בעולמו)לפ?.תחשבת!-לקיקוו.,4

""""קוץ,":"'1),",11,""1הו" "תוו קסת""):,1 )';:,ת

אפהח'אתדבק. .במאמה .ממסכת.ברכות:דףי'גי.תניא,
"",
אמרר:יגסי פעם אחת הלכת!,בדרך ונכנסת? לחיר4היחור
מחורבות,ירושלים ,להתפלל):בא,אליהו,הנביאוזהור,לקיב
תפולת .,לאחה:שסיי9ת,
והמהיןלי לוד הפתחע";שסיימהי
מה.,נכנסת:לחורבהןזה!':אמךתי:
תפילה ,אמר ל?י:בני(,מפני
לו" :להתפלל'.י,,.הזה ,ל.7ילהתפללי:בדר:.1=1;:7מתי!כא

הייהם שמא יפסיקוניי,
קצרה').באוהה,עןשבעהיהזדירמכדיםת:ו= .
ממנו שלושהיבהים
תפילה

'היה.לדן להתפגל

;1

למדהי.שאין נכנסים) לחורבהה!ולמדתןושמתפלל,ס,בדהוה
ולמדתי

תפילה קצרה' .בעל:ה"נודע

ביהוזה,-עבהספמרתופעלליבדרניטתפי
יספהיציוןלנפש.ח?הישואיג
מסכת4.הכות,
מנ"ו,ימד שאזן!נכנסים,לחורבה.,הוא;,רק,ש14ל :אותו
מפג' ,מה::נקנס( 1-חורבהעז11ושנית,ץכיאדם!.נדואגי.קבמנלינ"
ן
מה.,עדיין אין,זק!מוכיח שחוץ.מתנגד~,יתכן ,שהוא רנצה
ו איפח1למדשאין ,נכנסלסולחנרבתזן
לדעת את'הטעם':יעי
אומט;בעל ה.נודע:ביהודה .הבאותה שעהולמדתוו'ממנו4:ה
אלא!מהתנסגוהו!,בא אליהו,
אין;הפירגש שלמדחק
לי.ליד הפתח.מנד-במהמיודיוע לא :נכנסו' ,-יסדתי
O?NW~'i:
וקמרי

י

'

נכגסית,לחורבה),ולא מפני ששאל:אותי אחר כך'.:קפני,.מוה
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נכנסת לחורבה זוז. ,למדתי משנר ,פירושו מהתנחגותה

ולא מדיבוריו.

הבאתי את האימרה הזאת ,כדי לקבוע עיקרון ראשון
בחסידותי לומדים מהתנהגות האדם ולא מדיבוריו .אדם
יכול לדבר בדברי תורה כ-ד שעות ,ולהיות רחוק ממושגי
התורה כרחוק שמים מן הארץ- .למדתי ממנו - -הפירוש,
מהתנהגותו של אדם ולאמדיבוריו.חריפי המוח שבחסידות
היו אומרים כעין דוגמא :כאשר בלעם אמרי אם יתן לי
בלק מלאביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור אתפי השם .אומר
רש-י' :מלמד שחומד ממון היה -הוא מדבר דברים נשגביםי
אס יתך בלק מלא
כסף וזהב לא,אוכל'לעבור
"
פי השם,לילעשות גדולהכיאתויקטנה .אומררש-יי אל או
תתרשם.
מכך ,הוא חומד ממון היה !-לעומת זאת-,כאשר יעקב אומר
ללבן  1הבה את אשתי ואבואה אליה .אומר רש.י?וכי קל
שבקלים אומרכךז אלא להעמיד תולדות התכוון המסקנה:
בלעם מדבר דברים נשגבים אבל כוונתו אינה טהורה 1יעקב,
לכאורה מדבר דברים פשוטים ,של פשוטי עם ,אבל כוונתו
אמיתית וטהורה .כלזמר ,קנהיהמידה שבו מודדים את
האדםאיננו מה שהוא מוציא'מפיו ,אלא כיצד הוא.מתנהג.
ומכאן התשובה לאותם בעלי המוסר בדירות הקודמים
אשר ,חעמידוי את השאלה  -בשביל מה יש צורדילנסוע
לרבי 1להסתכל ,ולהתבונן הלא ישנם ספריםו אין חולק
על.כדי אבל התשובה היא ; כשנו שרופא קובעדיאגנוזה אצל
חולה גוף מה דויש לו .:לחולה אחד דווקא דריש;סיכר
הרבה ,לחזק את כוחותיו; לחולה אחר זהופסול בתכלית,
ואסור לתת לו סוכר לפי שהוא חולה בסכרת .בדיוק כך
בחולי הנפש ; ישנם ספרים שונים ,כולם טובים ,כולם
טהורים ,אבל-,כלום מותאמים הם לכל אד - 10לאו יש
ספר ,אשר אם אדם מתבונן בו כשהוא ממילא עצוב ומדוכא;.

'
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יוסיף לו הספר הזח על עצבותוועלדיכאון נפש-ו ,והואיהיה
לפני שהסתכלבו.:ויש ספר אשר
שבורפי מאה
יותר.טאשי

~ויקא מחזק :צאדם אח(-הדעהדכי בשביליזנברא תעולמף
ב שבהם ,ואיד לא תתרומם; ואיך
והואלחיר".יצייה.הטו
לא:תתנשא; וכן:הלאהווכן הלאה :בשביל אדם כזה שהוא
שבוי ',ונכה רוח מדן  -בשבילו זאת היא התרופהו ואילו

לאדם אחר; .אשרהיא מסתובב ברעיון כאילו עולםומליאו
שלול ומחוץ לעב-ה וקמנו איו' כלום ,ולא-שואל את אף
לאדם כזה צריך לתתיאותס הספרייך ואותה
אחדך
ההירכה- ,-אשר מנסיבה אתקומת
 .ואשר' קצת שוברת את
לבי .אין,דבר כולל;.כל אדם והתרופה טלו-.ההדרכה היא
.
אינדיבידואלית ,לא לכל אחד ואחד אותוהיבר;
דברן הקדמה -אלו ,נדבר.על המושג .חסד-ןואחרי
חסיד ,לפ ,כל מושגייחז-ל ,הוא בעיקר בשטח שבין אדם
לחבירו',לא בין אדם למקוט..אמנם נאמו.ש,מתחסד עם
מתחסד זמ משהו אחר לגמר ..חכמינו 'אומרים
קוני- -
במתכת שבת דף קל ,למשנה ,שמציליםמפני הדליקה בשבת
סל

מלא גילרוה,.אומר לאחריפ'בואו יהצילו

לכם ,ואם

היו פיקחים  DIWlpאתו חשבון אחלי השבת '.והגמרא
חשבון אחר.השבת? האם לכלל חייבים לשלם
שואלתי
משהוו מהפקייא קא זכוז הלוא-הס זכו מן ההפקר.
לו
אמר רב 'חטזא מידת חסידות שנו ל-אן;-אמ'5לבא חסידי'
_קליו אלא אמר רבא ה-כא לירא שמים עטקינן.
דשבתלש
אגיא-שמים'
אימר .כד; חסיד מוותר משלו .ירא.
ירא
רש-י
הזולת ,אבל לא מטריח את עצמו.
שמים ,אינו לוקה'אצל
אין  b1Wספק
בשביל הזולת .רבינו חננאל אומר באוולוהדרי
מן הסוגיא בש-ס ,שחסיד גדול יותר מיראשמים - '.י
כאן כאילו לחלקציונים ,מי יותר גדול ומי:
לא באתי
פחות'גדול .רציתי'רק להצביע על כך.כי .המושג חסיד.לפי
שנט
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הגמרא הוא .ותרנות ,ואם מאבהיות:על,חקיד.יפנןם:משולת
היין ,הירוש הדבר לפנים משורת הדיג.בשטח,ק,שבון 74ט
קחבירו :יש ,מקוהיאחר למושגיחסיד! בגמרא.בטופ ס?קה
הוריות ,ששמה מדובק עקגשלוש קודות בצןפרןןים;,הזןיקןן
קשע ,העוברן :צדוק; ,ולשוקפה =,חסןד ;:התוקפות
לעבירים שט למה ID?1Wn ,חסיד  1מפני שקעו;לוהדבר,,
כ
-

.-

שאם אדם שורף קששו מגופו;,זה מזיק לו,.,מאיד17גיקא;-

אםיישכן דורך על,ציפרניים,גזוזות,יז:זון,מז,ק_גאדם)

לכן הןא נקרא חסןד,,מפנןןיהואןמוכו,ןותר:.עזה.יזיק-ולוון
שאשר ,חלילה ,אחק;ןדרו,,7ץי.זה ,מזןק'לאחה..בקוצןך,ן
המדובר:שהו 71קקק!באת:עצאה
פדוגמאות של חסיד
למען הזולתי:ק"ודד4 ,ת ,ה
שבש,ס"זולת :,משמח;את)הןגלה:4איקהן
למעך,תזולת --הכל בשטחים שבין,אדםלחבירו.י,-
 ,והן
 ומכאן אני בא להגדרה של'חובת.וזאדם בעולמוי:לפז,מושגי.החסידות .קיימים בגוה האדם" בין,רמ,ח:האבריך
ושס.,ה,הגידים .-שניים ,שהם.הינם השולטים,יהמנהלים'
אותו.והמדריכים;אוהו! ,י"לה,הם,המוח והלב .יעןאדת
אשרהמדרי":שלו,והמחליט שלו .הואוהמוח;וי
ש אדם אשה
.ההביל.ב?ן:,קגיבאלהן
ה"דרי 17והמחליט .שלך הוא ':הלב:

מתבעא בזאת  :מי;שהולד:אחיי המוח יטן,ח,הוא:,שמה

שהוא מחליט,זוהנהחלטה נכווה ,אחרישיקוק 7עת:ושוחול
התלהבותובל,
קר,בלי רגשות",ל:,אהבה(:וגלי
שפל..ואילו אדם אשר הולד אחרילג ,,אף פעםאיי-אנחנון
אס ההחלטהי;שףי";מחליט ,ה,א:סחלטה עו,דקת;,
שהלב.הוא בעל רגשות ונתון להשפעות.
,:' :1 ,
מפני
:.לדוגמא  1באים שני בעלי דין)לפני רב,,אם:הרבןיחליט.
.
י
פ
ל
'
.
ק
ר
לא לפי ההלכה הכתובה .אלא:
מבט עיניו ייתכט
מדועז _:יש בעל:דיו .שיש לו כושרון

ש,נאה.,ביי

בייחיכו

,יי

מאד,שהוא_יטעה-

יותר .לדבר .בתחנוניכן אהרס מדבה בדמעות :,אחה .המבע:
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שלו

,קומפאט! ,והשן:,קוא:.ההיפדי,וירי-הוא:.סיף

" 4גם ,,ונוצותןאיזה,ישהיא',ה?בה צלבו,
וה
הש
ב

סוהי
יי
.ה
שו
;
יה
וזא
,י
אל,
לאחר::אבל:אם,הוא.,מהליט,לאי:ה,ק לפקמו 4שהו
ההלכה,
ההי מחבה.ה-שולחן עדוד3 -אש4
זלא,מחליע.לפי

דיס
ק על ראובן :ושמעון,יהוא.לא,דאה,לנגד,עינ,ו לאורות
שמעון! הוא :לא:היהגוכולולהיות
ןל-אה!
י,
יותושל,ראובן,מאשה -מ 4הטענוה,של:שמעוןך
י:עטנ
בןמ
וה
את
רו
י
4
ש
א
ן
;
ה
כ
י
ה
ה
'
,
ה
פ
ל
מוקא ,החלעה
ועלזכם
י
ת
ו
א
"
ו
ה
:
י
ש
א
כ
המהבר של ההלהה:לא ראהלנגר-עיניו,אגשו 5אשרייש"ע4
הגלךצקו הנכון; ד:' :זג,1 ,
על רגשותיו',בטוח הוא שה
ועים המוח:."-[sbiא14אצשהלעש41,
),ק ,אבלןמאויך גיסא:,ב):
שום דבר:,אפשרילהחלוט:,אפשרלהכהיש4אפשה;לגלוחך),בל
רגשות ובלי"התלהגותו:יומ:דצר,
יצירה,נאה מך הלייבלי
לא נוצר,.גם כאן גאיצג:4כל מו4וצנעשה ונוצד נבע מן הלצ',
מכיווןשלפי החשבון הקר לא היה כל חשבוןי*שקיע

, U 1 w ~ v

ימיטז

תרתי משמע.,עד;לאיו,ש,עולילוהיןכלזמיגי חילוצים

לא

לעשות).אבל!הנניא :אומ"',,
על..לב,ייושלי".6
המוח- ,דברוי הלב ,עש :יגשף

ירושליט.

לא:עס

אלא עם

את]

הרכה

עם בנינ
התלהבות.
י יכוללהיות:שיש'מקומרת.,יר1טוציט:יזץ:4
נוהיםהוותר:קלים!'יבל.זה'לא;שלנה והללה :ה1את-1שלל"4
אומרהי:שזה"נובשימו'הלב.1::1,.ע", ,י,י ,).יט)" 1ש)) ),ן
קיייטיי:ו
Tומקדין.וזה:שtל מ4ה %עלפי~, :גפ
D
יוק""
עה,דר על הלב'
לט
אומרתזהחסידותיעב :fiv~wל"משיל)יי,נ.חה
אה'הההל"בו%לעשילה ,אלליאדוההצילה,
fwY1ln
הלבייצ
יעד מצעדיהחייט 1קהלדנ,%ל%ה11,.,ה נקרש:
האחרונה בכל צ
;
ה
ב
4
ה
"
ט
י
%
צ
ו
מ
.
מאד 'לשטח-ז4
.גדלות :המוחיןך .,אנחנו

,רצא"י;.,,קצ4הילפטלי
בס-פרות'של,החסידות:,וחגן1צ11נ,יז"בה
י ),:
דקו
אש הדבזיט'.סי:,ו,
ך" rerr; (,),4 ',ו1זבהר";'141ה,ן; '".י
,ד ,כללי,נויי
H

יש

הדבשבאידיכן"

-
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ה-שמחה !-הרבה נאחר על כך בתנ"ך ,בחז-ל ובהרבה ספרים

אשר מדברים על התועלת של השמחה .ושוב אותה השאלה :
אם כן ,מה חידשו 1אולם .שמחה במישגי החסידות היא

לגמרי משהו אחר .כשאדם אין לו במה לשמוח ,לא.רק
מבחינה חומרית ,אפילו מבחינה נפשית ,אין לו במה
לשמוח ,הוא דל במעשים ,דל במחשבות ,כמעט ואין לו
כלום במטען שלו ,באה .החסידות ואומרת שאדם צריך
לחפש בעצמו ולמצוא איזה שהיא נקודח ,שבהיש תועלת.
.אשירה לד' בחיי אזמרה לאלקי בעודי ,-אומר ר'.נחמן
מברצלג ,בעוד,מעט שלי  -איך האב נאץ עפעס  -יש עוד
משהו99% .אני אפס ,אבל..יש ל' עוד משהו ,ישלי נקודת
אחיזה בכל זאת במשהו אחר כך להתרומם .והפסוק ממשיך:
ורשעים עוד אינס פירוש הדבר,מי שאין להם עוד משהו,
אין' להם אפילו את אותו הקצת ,אותו .העוד -אין לו;.אין
,
ל
לו שום אחיזה!
:
כיזכור לדוד בבא אליו נתו הנביא ,גם כשבא אליו נתן.
הנביא להוכיחו ,ודוד הודה ואמר -חטאתי! ,.בכל זאת
מזמור!!; -חוב שיש  D~pnלתשובה ,ואפשרלחיוי ,יש עור
איזה שהיא תועלת בי ,אבל',ההתיימרות הזאת לא צריכה
להיות עדכדי כל ,שאדם אשר הוא שפל במעשים ובמחשבה,
עגי בכל ובכל ,יתיימר ,יסתובב ,ויכריז על עצמו ברחובות
 :D)p11WIחסוד אני! .קודם לכל לתואר הזה של חסיד
ישנם שלבים עלגבי שלביםי זריזות וטהרה ופרישות  -עד
שמגיעים לחסידות .כיצד אפוא קורא היום כל ברבי רב את
עצמו חסידו תשובתם של חסידים הראשונים היתה ,שכשם
שאדם נוסע מתל אביב לירושלים ,הוא למעשה  pD11קודם
לכפר חב-ד ,אחר כד הוא  vgllלרמלה ,אחר כד הוא נוסע
ללוד ורק בסופם של דברים מגיע לירושלים .אבל ,כאשר
מי שהוא ישאל אותו לאן אתה נוסעו הוא לא.יגיד שנוסע
.
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לרמלה או ללוד,יגיד שהוא נוסע לירושלים -מדוע 3מפני
שזוהי מטרתו הסופית ,וכל אלה היגן תחנות בדרך .וללן
תערובתם היתה שנקרא -חסיד -על שם סולו שעולה והולד
בדרייזו;-אם כי' בדרך זו יש עוד הרבה מאד .תחנות'על

ז .,ועוד זאת עלר'י,אגן כהן'גדול נאמרלששיב,ששזווגינו
צדוקיי לסספי' :הפושל
שנ'(1בנ"ונ ,1ללולה
אח.נעש"
עמדו על,כך' ושואל1ילםנס,ף
השאלה':חלא'מי שעליו14-ב
שנותיו ולא.חטא' מובטח.לו טלא יחטא 3גם נאמר4מי
שזכות-הרבים תלויה לו ,אין חטא -בא על ידו; ואיך'יה
קרהזל .ותשובתפ וזיתהל ש1נרופ11נ למחלות מסויימות
כשהאוויר הוא נקי ,ואולט אם האוויריאינו
מועילות
נקי ,יהוא מלא חיידקים של מחלה מדנקת ,גם תרופית
אינן מועילות .חז-ל רצו'לומרכי בזמן'ולתקופה'שהא11ירה
היתה מורעלת ,יתכן היה ,שגם מי ששימש שמונים ש3ה
בכהונה גדולה ,לבסוף'היהצדוקי .ואולםהרבי מקוצק היה
אומר :ר'יוחנן שימש שמונים שנה בלהוגה גדולה ,ולבסוף
נעשה צדוקיל פתאום נעשה צודקבעיני עצמו .כל זמן שאדם
חויב שהוא אי-131צודק ,יש לו עוד מה לתקן בעולם .אבל
ברגע שאדם מחליט בעצמו שהוא'צ1דק; .אז אין-לו'מה:
לתקן ,כלימה שהנא עושה ',הוא עושהבגאוותי ,בהתנשאות
מצד אחדעצבות;
וההגפחותי וזהו אחד הדברים הלא טובים-
ייידה',שברון רוח -ב זה מטוכן .מאידך גיסא'ב :התנשאותן
התיימיותן היא לא פחות מסוכנת מאשר ירידת.רוח1"' ':.
הבעל שם'טוב אמרו-על הפסוק -הוא 11wv
תלמידי

'רי

י'-

ולו אנקנו ,.המלה לו יש לה קרי וכתיב-: .הבית אשה
ש קרי וכתיב :לו עםוי ,ולא עם א' .ברגע שאתה
לו חומה.י
לא עם'א';'אז אתה,באמת לו עם ו'; אולס' ברגע שאתה
מרגיש בעצמך שאתה לו עם ו' ,אז לא 'אתה ,אלו' היו

שט,
www.daat.ac.il

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

אתר דעת  -מכללת הרצוג

משחקי ~ליס ..אבל משחקי מליט הללו.ביטאו גם ינטות

אשר נתלבשו ברמזים וברמזי רמזרם :כשם שהלכות נהמזו
בפסוקים ,בתיבות ובאותתה  -כך בדברי .תורה .אין
הכנסת פילא בקופה דמחטא,.אלה הם רעיוןות.,דרכי.ח!,ם(
אלא שהינם מלובשים בפסוק או ברמז של פסוק. ,והעיקר
בהט:הרעיון ,בעל,ךאבני :נזרך;,שבעגמו;
אחד מגאוני
כאן

היה
עילצו-,וע1.7מינו הספהיםעי
ו -א
כותבגליטלי
בהקדמה לספרואגלי טל
ספרי,יסוה בעולםהיומדים,
ינזר,,.-ינם
י-אבי

על ל.ט .מלאכות; ,כשהייתהבן עשההייתי כברבקי בש-ס,
אולם אחר ,כך כשנכנסתי.לפני ולפנים = (הוא.היה
ההלהק
של .הרבץ מקוצק) .למדת.;,לדעת שישנה
וישנה חכמת התורה .ידיעות התורה אין בה,שום':יתרון
לידיעות חנמוה אחרות:.אחד יש לקזייעוה-יבות לחכמה
 ,והואישלוידיעוה בתורה .אולם חקקת התורה זה משהו
זי
אחר זה_תלוי בהזדככות הגוה .עד כמה.ש~~דם הוא טהוה
בנשמתו ,מזוכך במידות ,הוא יכול להגי( לחכמת.התויה,
אשר זהו דבר הרבה יותר נשגבואין לזה קשק,ע 9ידועות..,.
והוא הוסיף על כד זה.כבה לא נזנה,גהקדחה,לאגלי,
טל.י על כהן נאמר בתורה שאסור להיטמא למת .אבל
י
ל
לקרועים ,יטמא.גויר ,גם כן אסור לו להיטמץ גמק;ואסוח
לו להיטמא לשות.קרובים .מה ההבדלו מדוש:נזיר
יי
הו
אס
א
לו להיטמא אפיל41לקריבים וכהן . -כןז.וההשיבה'
זאת .כהן ,נעשה כהן בגלל המשפחה .מפני שהמשפחה היה
ים אז הוא כהן ,לא מעצמו זהנובע,,על כן,הוא גסתייק
כהני
נעשה נזיר מעצמו לא ,בגלל
להם משהו .אבלז;היזיר
י
ר
ה
מישהו .שהיה נזיה'במשפחתו; ,ועל כן הוא .אינו.חז?בושום,
דבי'ימשפחה  -4קדושתו,אינה'נובעת מן .המשפחה:,אבלי
כהןיקדושהו תבעת מה המשפחה והוא:חויב להסז:כנגד זה
כהן גדול אסוהלחיטמא לחרובים מפני שהגדולה שלו איננה,
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בקיומהה-גמדושלפח,ה"ילה''א.ףעע"
ילה'ישוכיה'תתי:באהמ"לשפחה",.רי

המהן
%יך'
יי
י-
יל
מה
ור
ות
דע
גב
'לחלמה ,אם 6ן_,גדולתו:אינה נו
ע
ו'
מב%נ6
לע
ג"
ש:פיח
בתה
1,
לי4
י שאדם"%תעלה5 .,וטה,4וונובעתו מעצמון
מכך ,שהקדישה
זוהי קדושהאשר1אין לה כלשייכתת עם תורשהךעם קרומם;
','.
) ,.::ס ::יר: .ן ו
ע-ם משפחה::י
',:י
 ),לומילים-א4דות' גם"על"(א4 -,אבנ 4בציבור ,על.עניון
6:י"תו,:..6ודולי:,המסילות :אמרוו,לגועשה הטבעkihl::
יקירתו של הקב-ה,,כלימי -'nvlbwלשנות את:הט5ע הרי

הוא הולך נגד הקב-ה .מתי מותר לע(%ת1.לול זא.ונז לשיש
5שי11י.הזהקייוש שם שמ'.4ךבמעמדאליהו עלי4ר הכרמל
4יה זהנגי,הטבע ,שהיל b'b
בועלים; ואשאינה יהדת
מן השמים,יאבל מפני'קי"וש:השם
.,~)sRשינה אליהו אוד הגן5ל
.9.מ %אצל גיחזייצאכדי'שיצא מזקקידיש השם!.ל
שהוא לקחי'אחר,
ךמש.יניל,הטבע ,,חיל1ל' רלשם מפני
'נע6ן',א1תן האדרותן' וא'%הו .45ימצא ששינוך'את
הטבע ויצא מזה לא קידוש השם אלא:חילול  DWnעלכן
נעלל"לדוף"דורו.,ןאבל -על אלין-,הנביא אנחנו אומרים
אוא האלקים:.
1מוצאי' שבתות; :אין:סחו אחוזיו,
5אשרקרדה אש:מן.השמים נאמר541:וק-ויפל'.על פניהם
השם:הזא'האליקים,..על 1כן-אנחנו מזכירי:0את
ויאמר
יהנביא';איש סחו אחריו השם 4וא האלוקיסי..זאת
אליהו
א1מרת אחרי הפלא לא פיארו'ולע היללו אוהו ,אלא צעקו
אחריו להשם הוא אלקיט"".מדריגה:הנשגב:4ביותר
ה%4%ל שינו'1טבע הוא; כאשר על רדי כך מתקדש שט
שמים ,ולא שמו של האדם ,אשר היה רק השליח לכך.
אין לו לאדם להתהדר אף אט ה' עושה את רעונו .הוא
רק כלי שיש לו תוך ,ותו לא .לא לחינם הוא משול כחרס,
כי גם חרס אינו מטמא מגבו אלא מתזנו .מה שאין 3ן

יאת

מיןי

_ כי

"י5

"איש

שטה
www.daat.ac.il

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

אתר דעת  -מכללת הרצוג

בכלי מתכת ,מפני שכלי מתכת החומר שווה משהו ,ואילו
כל? חרס אין החומר עצמו שווה כלום ,מפני שהוא רק

טיק ועפר ,ועל כן ערכו אם יש לו תוךן ואותו הדבר
האדם ,הוא עפר מן האדמה ,ונמצא שהחומר עצמו אינו
כלום ,אלא כשיש לו תוךיש לוערך .אבל אם הואבלי תוכן,
אינו כלום ,כלום ממש . -עד אנה אשית עצות בנפשי,
עד אנה תסתירפגיךממני .-כל זמן שהאדם חושב שיש לו
עצות ,השם מסתיר פניו ממנו ,ואולם ברגע שהאדם מגיע
למסקנה שאין לו עצות ,ופונה לעצת הבורא עולם ,אזי
.
.
מסתלק הסתר הפנים-
בתקופתנו ,תקופת ההסתר בתוך הסתר ,כשאבדו כל
העצות ,והדרכים שלבני אדםדרכי תוהו המה ,וכל השיטות
.החדשות פשטו את הרגל ,אין אנו יכולים לומר  -כדברי
חז-ל במס' ברכות על חסידים הראשונים ,שהיו שנהין שעה
אחת קודם התפילה ,ומתפללים שעה אחת ,ושובשוהין שעה
אחת ,וכך על כל תפילה ותפילה. .מפני שחסידים מלאכתן
אלא עלינו להתפלל בכוונה
נעשית ותורתן
מיוחדת .והארעינינו בתורתך ,ודבק לבנו במצוותיך ,וייחד
נה להבין ולהשכיל ,לשמוע ללמוד
לבבנו וכו' ,ותן בלבנו בי
משתמרת-
וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתיך
באהבה ..וזאת אחרי שהשתדל מצדו לעשות ככל אשר לאל
ידו להיזהר מנדנוד חטאבין אדם לחברו ,ובין אדם למקום
היא מבקש עצה ותושיה מאת השם  -לא תפילה מתוך
יורא ולא מפני שהתפלל אתמול .אלא כל יום התחדשות
ש
חדשה ,כשם שהקב-ה מחדש בכליום תמיד מעשה בראשית.
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