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 האדם הטבע. אל וביחסו באדם דן התורה חומשי מחמשת הראשון.הטפר
 יכול אולם חוקיו. את עליו וכופה אותו המקיף הטבע מן הבריאה, מן חלקהגו

 חיים תורת היים, הוקי לעצמו ולקבוע הטבע ובין עצמו בין גבול לגבולהאדם
 לאדם יש בעצמו, בו, שהיה; מה נשאר הוא 1ם, קי לאדם )ש בטבעמיוחדת.
 עוד. היה שלא למה נעשה הואחיים,

 משקל ושיוע הטבע ובין האדם בין המשקל שיווי ספר הוא בראשיתספר
 שניהם, בין המקשר מכריע כוה נמצא כי להישמר, יכולזה

 ברוך הבורא הוא -
 תסקידך מה אתה היודע ז בטבע מקומך היכן "טי3הו4 : לאדם השואל הואהוא.
 "עפר אמנם, 'צרתיך, כי הטוב, פועל להיות הוא תפקידך הו ז בעדן הנטועבגן
 אותך. בראתי אלקים" ;בצלם גם אך האדמה",מן

 הוקי את מעליו לפרוק יכול אין.הוא לו. עבד אינו אך בטבע, קשורהאדם
 בן הוא האדם כדם. לשלום הוא יכול אבלהטבע,

 הזרי
 .o~len הוא ליוצרו. הדומה

 - - - לשמים" מגיע וראשו ארצההמוצב
 וביחסו באדם דז ממצרים, היציאה ספר התורה, חומשי מחמשת השגיהספר

 ריפף אליה הקשר כי אפ אותו, filalon החברה מן חלק הנו האדם החברה.אל
 האדם בחברה - יעברם לא אשר חוקים, האדם על כופה הטבע הטבע. אלמקשרו
 להבטיח .העשויים לו, המתאימים והמשפטים התקנות את הבריו, עם יהדקובע,
 זה הה4 אישיותו פיתוח אולם המוסרי. מצבו את ואף והמדיני, הכלכל' מצבואת

 החברה. מן האדם הבדל זהו כלבד,עניים

 ובי האדם בין המשקל שיור ספר הוא שמותספר
 זה משקל שיווי החברות

 ושדם - השותפים שני גין המקשר מכריע, כוח נמצא כי להישמר, באמתיכול
 הוא. ברוך הבורא הוא הוה והכוח -וההברה

 מקנה החברה שלה הממשיים האינטרסים על תשמור שהחברה מצפההאדם
 בה"א ת ו ר י ח ה עוד אינן אלה כל אבל וכלכליות, חברתיות מדיניות, הירויותלו

 יחידה, היא ההירות ; האמורות החירויות כל מסכום יותר היא ת ז ר י ח השדיעה.
 יחידה. היא האדם שאישיותכשם

 טוליטית, גיאולוגית, מהשקפה האדם מאשר יותר היא האדםאישיות
 עיני את המשיא וזה מוגדר, בלתי משהו עוד בה 'ש ; יחד גם וכלכליתסוציאלית,

 ביטוי היא החירות. גם כן החמריים. לצרכיו ומעבר הקרובה לסביבתו מעברהאדם
 אחרים. ידי על בשבילן נקנית אינה החירות האדם. של ולשלמותולעצמאותו
 האין- החירות ממקור שאיבה ידי על החירות את לעצמה רוכשת האדםאישיות

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ג, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ט

http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=612


134
'

 שפרן %'

 ה,מנ.ים, החמריים, צרכיו את לספק הבאות החירויות עצמו. האיו-סוף מןכופי,
 אשר באלקים, לה עוז אשר ההירות אבל מושגות, להיות יכולות תמיתה בןשל

 הבלתי- מעמדתו למעלה הטבע, ממצבי לחלאה השואפת החירות ,באין-סוף,מקורה
- בהברה האדם שליציבה  ומשתכללת הולכת היא לעולם. מושגת אינה זו הירות 
 - - - משוכללת פעם אף היותמכלי

 חירות להשיג מסוגלים אינם לעצמה, כשהיא החברה לעצמו, כשהואהאדם
 ימצאנה אותה המבקש האדם קיומה. גם ובו דרכה ובו באין-סיף מקורהזאת.
 בסכנה עוד נתון הוא אין מושלם, ה' עבד בהיותו שמים. מלכות עול עלובקבלו
 : חליי יהודה ר' כדברי חופשי. יהיה הוא ליצריו. עבד או לענדים עבדליהפך

 סם, זוד'ס עלד' ו9ןעודי
 ן?שי. יבר הוא ד'?9ר
 e??'- חוש קל קסשש שןזל
 1 נ?ז' יירה ד'."סיק'

 אשר אלקיך, ד' "אנכ' : ומודיעו שמות בספר האדם אל ד' מתגלה כלעל
 אלקים לך יהיה "לא אשר למען ו מה לשם עבדים". מבית מצרים מארץהוצאתיך
 הואחךיר - - - פני" עלאחרים
 מסורת,נוסח
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