חינוך להכרח ולחופש
 .1מפגש עם הכרח והופעת החלום
וַּיֵצֵא י ַעֲ ק ֹב מִ ּבְאֵ ר ׁשָ בַע וַּיֵ ֶלְך חָ ָרנָה :וַּיִ ְפּגַע ּבַּמָ קֹום וַּיָלֶן ׁשָ ם ּכִי בָא הַ ּׁשֶ מֶ ׁש וַּיִּקַ ח מֵ ַא ְבנֵי
ַארצָה ו ְר ֹאׁשֹו
הַ ּמָ קֹום וַּיָׂשֶ ם מְ ַראֲ ׁש ָֹתיו וַּיִׁשְ ּכַב ּבַּמָ קֹום הַ הּוא :וַּיַחֲ ֹלם ו ְהִ ּנֵה סֻ ּלָם מֻ ּצָב ְ
מַ ּגִיעַ הַ ּׁשָ מָ י ְמָ ה ו ְהִ ּנֵה מַ לְאֲ כֵי אֱ ֹלהִ ים עֹלִים ו ְי ְֹרדִ ים ּבֹו )בראשית כח ,י-יב(

 .2דמות וצלם רחל ולאה
ּו ְל ָלבָן ׁשְ ּתֵ י בָנֹות ׁשֵ ם הַ ּגְדֹלָה לֵָאה ו ְׁשֵ ם הַ ּקְ טַ ּנָה ָרחֵ ל :ו ְעֵ ינֵי לֵָאה ַרּכֹות ו ְָרחֵ ל הָ י ְָתה י ְפַ ת
ּת ַֹאר ו ִיפַ ת מַ ְראֶ ה :וַּיֶאֱ הַ ב י ַעֲ ק ֹב אֶ ת ָרחֵ ל ו ַּי ֹאמֶ ר אֶ עֱ בָדְ ָך ׁשֶ בַע ׁשָ נִים ּב ְָרחֵ ל ּבִּתְ ָך הַ ּקְ טַ ּנָה
)בראשית כט ,טז-יח(

 .3משבירה לתיקון החיבור לארץ
וַי ְהִ י ּבְעֵ ת י ַחֵ ם הַ ּצ ֹאן ו ָאֶ ּׂשָ א עֵ ינַי ו ָאֵ ֶרא ּבַחֲ לֹום ו ְהִ ּנֵה הָ עֲ ּתֻ דִ ים הָ עֹלִים עַ ל הַ ּצ ֹאן עֲ קֻ ּדִ ים
נְקֻ ּדִ ים ּוב ְֻרּדִ ים :ו ַּי ֹאמֶ ר אֵ לַי מַ לְאַ ְך הָ אֱ ֹלהִ ים ּבַחֲ לֹום י ַעֲ ק ֹב ו ָא ֹמַ ר הִ ּנֵנִי :ו ַּי ֹאמֶ ר ׂשָ א נָא
ּוראֵ ה ּכָל הָ עֲ ּתֻ דִ ים הָ עֹלִים עַ ל הַ ּצ ֹאן עֲ קֻ ּדִ ים נְקֻ ּדִ ים ּוב ְֻרּדִ ים ּכִי ָראִ יתִ י אֵ ת ּכָל אֲ ׁשֶ ר
עֵ ינֶיָך ְ
ָלבָן ע ֹׂשֶ ה ּלְָךָ :אנֹכִי הָ אֵ ל ּבֵית אֵ ל אֲ ׁשֶ ר מָ ׁשַ חְ ּתָ ּׁשָ ם מַ ֵּצבָה אֲ ׁשֶ ר נָדַ ְרּתָ ּלִי ׁשָ ם נֶדֶ ר עַ ּתָ ה
ָארץ הַ ּז ֹאת ו ְׁשּוב אֶ ל אֶ ֶרץ מֹולַדְ ּתֶ ָך )בראשית לא ,י-יג(
קּום צֵא מִ ן הָ ֶ

 .4מהו שולחן הניתוח לשינוי?
והנה אם להתחיל בראשונה בהתעוררות של קדושה אין ביכולת האדם ,נשוב נא אל
דרכינו לרדת אל תחתית גופו של האדם ומשם להעלותו ,ונתחיל נא בהתעוררות
גופנית .כי כאמור כל התעוררות אפילו אם גופנית ,היא מפתח לנפש ...התרגשות
גופנית פותחת ומגלה מעט את נפשינו  ,כבר יש בידנו במה להתחיל ובמה לדפוק על
פתחי לבבנו לקרוא אותה מחוץ לשערי הברזל אשר אסורה שם ,פתחי לי אחותי
רעיתי ,לכי עבדי את ה' עבודה טהורה התרגשי והתפעלי באמונה אהבה ויראה אליו
ית') .בני מחשבה טובה ,האדמו"ר מפיאסעצנא ,עמ' (21

 .5מההכרח אל החופש
"הַ הֶ כ ְֵרחַ " הּוא עַ כְׁשָ ו הַ ּפִתְ ּגָם הַ ּיֹותֵ ר ׁשָ גּור ּבָעֹולָם ,ו ְדַ ו ְקָ א קֹול הָ מֹון זֶה י ֵהָ פְֵך לְקֹול ׁשַ ּדַ י
ּ 1בִידֵ י חַ כְמֵ י לֵב ּוקְ דֹוׁשֵ י ַרעְ יֹוןּ ,דַ ו ְקָ א הַ ּנָחָ ׁש י ֵהָ ֵפְך לְמַ ּטֶ ה הָ אֱ ֹלהִ ים  ,2אֲ ׁשֶ ר ּבֹו י ֵעָ ׂשּו
ָארץ )אורות ,קריאה גדולה ,עמ' צט' ,הראי"ה קוק(.
אֹותֹות ּומֹו ְפתִ ים ְלמַ עַ ן ּדַ עַ ת ּכִי לַד' הָ ֶ

 .6הגוף עובד לאט
בגאולה העתידה יגאלו הנפש והגוף גם יחד ,הן בדרך נס והן בדרך טבע ,הן לאט
לאט והן בחיפזון ,הנפש בנס ובחיפזון והגוף בטבע ולאט לאט .ולפי שבמצרים היה
בעיקר שחרור הנפש לכן הייתה הגאולה בחיפזון  ...ומצד הגוף נשאר עם ישראל
בצביונו הגלותי ,לפחד מכל דבר ולחשוק ולחזור אל הגלות ...לא כן הגאולה העתידה
הגאולה האחרונה שאין אחריה גלות ,שאז יגאל גם הגוף ולפיכך היא מתנהלת לאט
לאט 'קימעא קימעא') .הרב חרל"פ ,מימרום ,מעיני הישועה ,עמ' כא'(

