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  אלישע אבינרהרב 

  

נה כמה לא משאך  , שהוא הבנת הטעם האמיתי העמוק של המצווה,אמנם צריך להגיע לאידיאל

 אין להגיד שאין צורך ,זאתלמרות  . מכיוון שהיא שייכת לעולם העליון, לא יספיק לנשמהזה - נבין

מכיוון שגם דברים  ,)שגם בהם הנשמה לא תסתפק, למרות שאינם שלמים(בדברים הפשוטים 

אין  ,שנימצד .  אלא על העולם כולו, לא רק על הפרט,יש להם השפעהו ,בים ביותרקטנים אלו חשו

  . אלא תמיד לנסות ולהגיע לאידיאל המוחלט,להסתפק באותם דברים קטנים

  ?איך כל זה קשור אלינו

   מתרכזיםלו הוא דור שהאידיאלים ש, שבתחילת המאמר תיאר אותו הרב כדור מיוחד,הדור

נראתה  לעומתם  ולכן התורה, גדוליםל כךכלהם אידיאלים אלה נראו . העולםן החברה ובתיקו

 זה רק – כך התורה וכמו כל אידיאל ,לא ממש חשוביםשכדבר אפור שמתעסק בדברים קטנים 

 היוםכך , מיושןעל הקומוניזם כאל דבר לא טוב וכמו שהיום אנו מסתכלים ש, סברו םה. דבר זמני

 שהרי מה זה להניח תפילין לעומת ,ל שבהכדבר שעבר זמנו מבחינת האידיאנראית התורה 

  ?גאולת האומה האנושית

 הוא שהאידיאל שעומד מאחורי התפילין הוא דבר הרבה יותר גדול מהדבר ,ואלא רמה שהם 

האידיאלים האנושיים לעומת זאת הם הרבה יותר . ה"לקבזהו דבר שמתקשר . ו באמת רואיםשאנ

אמנם גם בתורה יש .  מכיוון שהם מתקשרים רק לאנושות ואין להם שום התרוממות,נמוכים

 אלא הם מצוות שמקשרות ,אין מטרתם רק לתקן את החברה , אך גם הם,אידיאלים אנושיים

צריך להראות לדור שבאמת הערכים שבו הם דוגלים הם טובים , לכן אומר הרב. ה"אותנו לקב

 ואז אותם , לדבוק בתורהדורכדאי ל, על כן. ולכן סופם לנבולנצחי  אך אין להם בסיס ,וחשובים

  .צחיתיקבלו משמעות הרבה יותר גבוהה ונמקריים אידיאלים 

ין מקום  שבעקבותיה אאומר הרב שהכפירה של הדור נובעת מתוך התפיסה המטריאליסטית

את זונח הדור . וודאי הוא הבל הבליםכיוון שכל דבר שלא ניתן להוכיח אותו כמ, לאמונה רוחנית

 מכיוון שיש להם ,להם אין זמן להתעסק בזה . חייהםעל קשהמ כדבר שה בגלל שראו ב',עבודת ה

נראה בעניים עדיף ההוודאי ל האידיא .ם הרבה יותר רציניים ונראים לעין להתעסק איתםדברי

  . מוחלטתהח להוכתנשלא ניתרוחנית לשיטתם על פני אמונה 


