בס"ד

הצעה לפעילות לכנס מטע בית המדרש 'הליכות עול' ליהדות וסביבה

נושא הפעילות :יהדות וסביבתנות )אקולוגיה(
סדנא ולימוד משותפי ,כולל דיו ע הקהל
כללי
אלפיי שנות גלות קברו במהלכ נושאי רבי מתחת לגווילי הטקסט הקדומי שלנו ,ושאלות רבות המנסרות
כיו בחללו של עול אינ זוכות למענה הול מצידה של היהדות ומחשבתה .בנושאי כגו הפרט ,המשפחה,
הקהילה והמוסר הכללי נית למצוא כמות רבה של חומר ,ולרוב ג בעיבוד רלבנטי לימינו ,והמחסור מתחיל
בעיקר ברמות רחבות יותר .בי הנושאי אשר בולטת במיוחד הזנחת ע"י המחשבה היהודית בדורות
האחרוני ,מאז שב ע ישראל לארצו ,נית למצוא את העיסוק בתרבות ואמנות ,פיתוח שיטה כלכלית וכ את
הנושא הסביבתי שהוא עיקר עניינה של סדנא זו.
עד לא מכבר היתה קיימת נטייה לחשוב שהסביבתנות עוסקת בפרחי וציפורי ,ומי שעוסק בה הנו בודאי
'מחבק עצי' או סת משוגע לדבר .א! נדמה כי כיו הולכת וגוברת ההסכמה על כ! שזהו נושא קריטי מאי
כמוהו ,א כי עדיי בפועל מעטי ה המרימי את הכפפה והנושא נותר עזוב למדי .בסדנא זו ננסה להעלות
את המודעות לנושא ולחשו" את הקהל לגישה יהודית אליו .נפתח בהיכרות ע יסודות המחשבה הסביבתנית
ביהדות ,לאחר מכ נכיר את הגישות האקולוגיות המרכזיות הקיימות כיו ,ולסיו ננסה להבי ג איזו גישה
נית לעצב בנושא מתו! עולמה של היהדות ומתו! המפגש שלה ע המציאות .הסדנא מתבססת על החוברת
המצורפת הבוחנת לעומק את שאלת היהדות והסביבתנות ,ואנו נעמיק בכמה נקודות מרכזיות מתוכה מפאת
קוצר הזמ.
אנו רואי חשיבות גדולה ביותר להעלאת המודעות לנושא הסביבתי בזמ הזה בכלל ,ולחיפוש והבהרת הקשר
היהודי בתוכו בפרט .אנו מקווי שתמצאו מקו לסדנא זו בכנס הקרוב ,ונשמח לעמוד לשירותכ בכל עת.

מבנה כללי של הסדנא
הסדנא מורכבת משלושה חלקי ,כאשר כל חלק אמור להמש! כחצי שעה )סה"כ שעה וחצי ,כמקובל( .להל
המבנה הכללי של הסדנא:
חלק
חלק א
חלק ב

חלק ג

מיתודה
תיאור כללי
הכרת יסודות המחשבה הסביבתנית היהודית :התהוות למידה ע הקבוצה כולה.
העול ,החלל הפנוי ,התכלית שבטבע ,ומקומו של
האד בתו! הטבע ומקומו של הטבע בחיי האד.
היכרות ע שלושת הגישות המרכזיות במחשבה למידה בשלוש קבוצות קטנות.
האקולוגית בעול.
חזרה למליאה ודיו על החומר
שנלמד בקבוצות.
העמקת ההיכרות ע הסביבתנות היהודית ,ייחודיות למידה ודיו ע הקבוצה
התפיסה שלה בשדה המחשבה האקולוגי ,יישומיה כולה.
והשלכותיה על מציאות חיינו העכשווית.
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זמ
 30דק'
 15דק'
 15דק'
 30דק'

הערה חשובה :לאור! הסדנא נעשה שימוש במספר טקסטי המרוכזי בנספחי לסדנא זו .לא נשתמש בכל
קטעי הקריאה המובאי ,ה מפאת קוצר הזמ וה בכדי לא להעמיס יתר על המידה .הקטעי העודפי מובאי
עבור מי שיחפו' להתעניי ולהעמיק בנושא מאוחר יותר ,ובכדי לאפשר מודולריות מסויימת בזמ העברת
הסדנא.

פירוט הסדנא
חלק א
.1

.2
.3

.4
.5

מחלקי לנוכחי את המפה שבנספח א' כאשר היא מקופלת ,ומבקשי מה לשרטט את קו החו" של
ישראל בצורה הכי מפורטת שה מסוגלי .לאחר הצגת חלק מהמשתתפי נעבור למפה עצמה.
למעשה ,המפה התחתונה הנה מפה מדוייקת של איזור בש קאמברלנד בדרו(מזרח גרינלנד ,ואילו
את המפה העליונה שירטט אסקימואי בש סונגאפיגנאנק מהזיכרו בלבד .ננתח מעט את המפות
וננסה לעמוד על מהות הקשר שבי אד לסביבתו .דבר זה יוביל אותנו ג לשאלות לגבי הקשר שלנו
לסביבה – הא אנחנו יודעי מהיכ מגיע המזו שלנו? האנרגיה שלנו? להיכ הולכת הפסולת שלנו?
ונסיי בשאלה :מה נית ללמוד מהיהדות לגבי התבוננות בטבע?
לאחר הפתיחה ע המפה נעבור לקריאה ולמידה של הקטעי הראשוני ,ולאור! הדר! נזכיר את עניי
המפה והקשר לטבע.
נלמד ונכיר את התיאוסופיה העוסקת בהתהוות העול ,דר! התורה ,הגמרא ,המדרשי ,כתבי האר"י
הקדוש ורבי נחמ מברסלב )אשר יו הכנס הנו ג יו היאר(צייט שלו דר! אגב( :התהוות העול,
הצמצו ,החלל הפנוי ,הטבע כהשתקפות של אלהי ,האד כצל אלהי ,הנס והטבע )מעלת
המציאות הטבעית על המציאות הניסית(.
נכיר שלושה יסודות מרכזיי במחשבה היהודית הנוגעי לסביבה דר! מדרשי קצרי :לימוד מ
הטבע )מאחר והוא השתקפות של הקב"ה(; שינוי הטבע ע"י האד )שכ הוא ניצב כממוצע המחבר
בי הטבע לקב"ה(; שמירת הטבע )אחריות האד כלפי סביבתו(.
נסכ חלק זה ונותיר את השאלות שיווצרו במהלכו פתוחות לחלק השלישי .כעת נעבור לחק השני בו
נכיר מעט את הגישות הקיימות בסוגיית האד והטבע.

חלק ב
.1
.2
.3
.4

נתחלק לשלוש קבוצות ,וכל קבוצה תקבל את אחד הקטעי בנספח ב.
כל קבוצה תתבקש ללמוד את הקטעי שקיבלה ולדו בשאלות המצורפות.
לאחר כרבע שעה נתכנס בחזרה למליאה וכל קבוצה תציג בפני האחרות את הגישה שלמדה .נדו מעט
בגישות וביחס ביניה ונעשה סדר כללי ביניה ע"י הסבר קצר על אופ התפתחות לאור! הזמ.
בסיכומו של חלק זה אנו כבר אוחזי ביסודות המחשבה הסביבתנית היהודית מחד ,ומכירי ג את
המחשבה הסביבתנית הכללית מיד! ,וכעת נוכל להמשי! לחלק המסכ בו ננסה לעמוד על טיבה של
הגישה הסביבתנית שיכולה להציע לנו היהדות.

חלק ג
.1
.2
.3
.4

נפתח בדיו קצר ונשאל לאיזו משלושת הגישות מתאימה היהדות?
סביר להניח שהדיו יתנקז לכיוו הגישה השלישית ,ואנו נדגיש את המרכיבי החשובי משתי
הגישות הראשונות הנמצאי א" ה ביהדות ,ומש נמשי! להעמקה בעניי.
אל מול הגישה הראשונה )הפרימיטיביסטית( נבח את החשיבות שבחיבור בלתי(אמצעי אל הטבע
)גורדו( אל מול הסכנה שבסגידה לטבע וזיהוי של מרכיבי העומק הפגאניי שבגישה זו .אל מולה
נציב את המעלה של עבודת הש דר! הטבע ,וקידוש המרחב וההוויה ע"י עבודת האד.
אל מול הגישה השניה נזכיר שוב את הביקורת שישנה ביהדות על ניתוק מוחלט מ הטבע וחיפצו
שלו מתו! גאוותנות אנושית והתעלמות מכוליותו .א! ע זאת נברר את המרכיבי החשובי שבגישה
זו ואת החשיבות שבפעולת האד בתו! הטבע .החידוש המרכזי שנמצא ביהדות בעניי זה הנו
שהטבע עצמו הנו יצירה בלתי(גמורה אשר על האד לסייע בהוצאתה אל האור ובגילוי תכליתה .זאת
בשונה ה מהגישה הראשונה ,הרואה בטבע שלמות אחת שכמעט כל התערבות אנושית בתוכה הנה
קלקול מעצ מהותה ,וה מהגישה השניה הרואה בטבע מצע להגשמת מאווייו של האד בלבד.
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 .5הגישה השלישית כבר מתקרבת יותר למה שאפשר למצוא במקורות היהדות ,וכא נבי מעט יותר את
האיזו בי שימור לפיתוח ונעבור להיכרות ע הגישה הזו מתו! מקורותינו אנו.
 .6נלמד את המושג 'נשיאת הפכי' )שהפ! ליסוד מוסד במחשבת החסידות למרות שמקורו נמצא דווקא
במחשבה היהודית(פילוסופית אצל הרשב"א( ומתוכו נעמיק בגישה היהודית לסביבה שבאה לחבר
בי פיתוח הטבע ע"י האד ,ה למע עצמו וה למע הבריאה כולה ,לבי שמירת הטבע בראשוניותו,
ג כא ה למע עצמו וה למע הבריאה כולה .נכיר את הפסוקי 'לעבדה ולשמרה' ו'לא תהו בראה
לשבת יצרה' ,שנית להגדיר כשני 'כללי האצבע' המרכזיי של המחשבה הסביבתנית היהודית.
 .7נסכ את העקרונות שלמדנו ,ולסיו נלמד יישו אחד שלה ע"י לימוד סיפור מגדל בבל במופיע
בפרשת נח )שנקרא בשבוע הבא ,לאחר הכנס( .מלימוד הפסוקי העוסקי בבניית המגדל נית
להבחי שלמעשה קוד כל הומצאו האמצעי הטכנולוגיי ואילו רק לאחר מכ הומצאה המטרה
שעליה לשרת .כלומר ,ההתפתחות הטכנולוגית הכתיבה את התקדמות החברה ,והאמצעי הכתיבו
את המטרות ,באופ דומה למדי להתפתחות האנושית המסחררת של הדורות האחרוני .נסיי בכ!
שהחורב אליו הגיעה אותה אנושות עקב בילבול המטרות והאמצעי ידוע לכולנו ,וראוי כי הוא ג
ישמש לנו כתמרור אזהרה לקראת הבאות.
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נספח א' ( מפות
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נספח ב' – לחלק ב' של הסדנא
הגישה הראשונה
זאת אנו יודעי :האדמה אינה שייכת לאד ,האד שיי לאדמה .כל הדברי מחוברי כמו הד המאחד
כל אחד מאיתנו .האד לא טווה את רשת החיי ,הוא לא יותר מאשר מיתר בתוכה .מה שהוא גור לרשת
הוא גור לעצמו.
צ'י סיאטל

בשנת  1854פנה מושל מדינת וושינגטו" אל צ'י שבט הסוקוואמיש האינדיאני בבקשה לקנות ממנו את אדמותיו
ולהכניס את השבט לשמורה )השמורות הפכו ברבות הימי לגיטאות אשר הביאו לחיסולה המוחלט של
התרבות האינדיאנית בצפו"&אמריקה( .הצ'י ,אשר נודע לימי כצ'י סיאטל ,השיב לו במכתב קורע&לב
המשמש עד היו כמסמ בעל&חשיבות בלימוד תפיסות שורשיות של האד ,הטבע ואלוהי ,התרבות
האינדיאנית וחקר הדורסנות האירופאית בצפו"&אמריקה .ישנ חילוקי&דיעות רבי לגבי מקור המכתב ,כיאה
לכל מיתוס.

פריחתו המחודשת של הפגאניז ,האמונה בריבוי אלי ,בישראל ,היא חלק מתופעה רחבה יותר הרווחת
באירופה ובארצות הברית .לעתי קרובות אי" כא" אמונה דתית של ממש ,אלא ביטוי מוקצ" וסמלי
לערכי אקולוגיי ופמיניסטיי או להתנגדות לגלובליזציה .הערכי האליליי של טבע ,אדמה ונשיות
מתלבשי היטב על האידיאולוגיות הללו .הניו&אייג´ ,ואולי ג הסלידה מהקנאות האלימה שמציגות כמה
מהדתות המונותיאיסטיות ,מצטרפי א ה לתבשיל .קבוצות כמו ´ויקה´´ ,כנסיית כל העולמות´
ו´האסטרוק´ ,שלה" מאמיני רבי בעול המערבי ,מדברות על ֵא ָלה& ֵא המזוהה למעשה ע כדור האר+
והטבע ,או על אלה ואל שפועלי בהרמוניה לשמירת הטבע והעול .ה" קוראות להתמזג ע הטבע
ולהיענות למחזוריו הקבועי ,במקו להיאבק בו ולחכות לחורב" בלתי נמנע כמקובל בקרב
מונותיאיסטי רבי.
אלי אשד" ,שוב ישוב הבעל" ,אתר "רשימות".26.10.03 ,

כיצד היית מגדירי את הגישה המופיעה בקטעי הנ"ל?
מהו הגור המרכזי במציאות לפי גישה זו?
כיצד צרי האד להתייחס אל הטבע?
מה יכול האד לקבל מ הטבע? מה מותר לו לקחת?

הגישה השניה
הער הטבעי של כל דבר נתו" בכושרו לספק צרכי בחיי אד או לשמש להנאת
ג'ו" לוק מתו "כמה הגיונות על התוצאות
של הורדת שער הרבית"1691 ,

כל המוצרי נידוני באותו האופ" ]משתל או בלתי&משתל מבחינה כלכלית[ ,שכ" נקודת&הראות היא
ביסודה זו של הפקת רווחי פרטיי ,ופירושו של הדבר הוא ששיטתו של מדע הכלכלה ,לפי עצ טיבה,
מתעלמת מתלותו של האד בעול הטבעי.
ארנסט שומאכר" ,קט" זה יפה" ,חלק  ,Iפרק ג' ,עמ' .36

וְה ֵח ָמר ָהיָה ָל ֶה ַלח ֶֹמר;
>ב" ַ
ַ@ ִהי ָל ֶה ַה ְ? ֵבנָה ְל ֶ
ֹאמרִ 3איֶ 5אל ֵר ֵעהָ :3ה ָבה נִ ְל ְ<נָה ְל ֵבנִ י וְנִ ְ; ְר ָפה ִל ְ; ֵר ָפה; ו ְ
ַוְ 9
>ר+
ֲ;ה& ָ?נ&"Eֶ :5ֵ ,3נָפַ ,+3על& ְEנֵי ָכל& ָה ֶ
3מגְ ָCל וְ רֹאַ B5ב ַָ Aמיִ  ,וְ ַנע ֶ
ֹאמרָ 3ה ָבה נִ ְבנֶה& ָ?נִ 3עירִ ,
ַוְ 9
בראשית יא:ג&ד

שבע מעלות היו לו למגדל ממזרחו ושבע ממערבו .מכא" מעלי את הלבני ויורדי מכא" .א נפל אד
ומת לא היו שמי ליב אליו ,וא נפלה לבנה אחת היו יושבי בוכי ואומרי" :אוי לנו ,אימתי תעלה
אחת תחתיה"'
פרקי דרבי אליעזר כד

כיצד היית מגדירי את הגישה המופיעה בקטעי הנ"ל?
מהו הגור המרכזי במציאות לפי גישה זו?
כיצד צרי האד להתייחס אל הטבע?
מה יכול האד לקבל מ הטבע? מה מותר לו לקחת?
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גישת הקיימות )פיתוח ברקיימא(
טי הייווארד מציע בספרו הגדרה ליסודות לאידיאולוגיה סביבתנית ומחשבה אקולוגית .למעשה
הוא מדבר על האקולוגיה כמערכת ערכי חדשה ,אשר שלושת ערכיה המרכזיי הנ :חיי
בהרמוניה ע הטבע במקו נסיו" לשלוט בו; התגברות על הדעות הקדומות והאנתרופוצנטריות;
והכרה בער המהותי והפנימי של יצורי שוני מהאד .בכ הוא למעשה מתחיל בניסוח פשרה
בי" הפרימיטיביז לבי" החיפצו" .עקרונות אלו מדברי על סוג של 'הפסקת אש' בי" האד לבי"
הטבע ,וה יוצרי מסגרת פילוסופית מספיק נוחה בשביל מגוו" רחב מאוד של דיעות .העיקרו"
'חיי בהרמוניה ע הטבע' הנו עיקרו" שכמעט כל אד היה חות עליו ,ולו בגלל שהוא נשמע
טוב .אפילו האומות&המאוחדות חתמו על עיקרו" בניסוח דומה.
עפ"י טי הייווארד ,מחשבה אקולוגית ,עמ' .31

'פיתוח בר&קיימא' ) ,(Sustainable Developmentאו 'קיימ3ת' )' :(Sustainabilityפיתוח אשר עונה
לצרכי ההווה ואינו מעמיד בסיכו" את יכולת של הדורות הבאי לענות לצרכיה'
עפ"י 'החטיבה לפיתוח בר&קיימא באו"'

בני&האד הנ מרכז עניינו של הפיתוח הבר&קיימא ,יש לה את הזכות לחיי בריאי
ויצירתיי בהרמוניה ע הטבע.
על הגנת הסביבה להפו לחלק אינטגרלי מתהליכי הפיתוח ,ואי" לראותה כמבודדת מה.
מתו עקרונות 'הצהרת ריו' של האומות המאוחדות )'פסגת כדור האר ,('+יוני 1992

כיצד היית מגדירי את הגישה המופיעה בקטעי הנ"ל?
מהו הגור המרכזי במציאות לפי גישה זו?
כיצד צרי האד להתייחס אל הטבע?
מה יכול האד לקבל מ הטבע? מה מותר לו לקחת?
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ו .אד נברא בערב שבת ,ולמה נברא באחרונה? שא
תזוח דעתו עליו אומר לו ]הקב"ה[" :יתוש קדמ!
במעשה בראשית".
תוספתא סנהדרי פרק א ,ד

ז .רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר :תשע
מאות ושבעי וארבעה דורות קוד שנברא העול
היתה תורה כתובה ומונחת בחיקו של הקדוש ברו!
הוא ,ואומרת שירה ע מלאכי השרת ...הקב"ה,
יהא שמו הגדול מבור! לעול ולעולמי עולמי,
בחכמתו ובתבונתו ברא את כל העול כולו,
וברא את השמי ואת האר' עליוני ותחתוני.
ויצר באד כל מה שברא בעולמו.
ברא חורשי בעול וברא חורשי באד ( זה
אד.
של
שערות
ברא חיה רעה בעול ברא חיה רעה באד ( זה )בני
אד.
של
מעיו(
ברא קורצי בעול וברא קורצי באד ( זה אזניו
אד....
של
...הרי ובקעות בעול הרי ובקעות באד (
עומד דומה להר נופל דומה לבקעה.
הא למדת שכל מה שברא הקדוש ברו! הוא בעולמו
ברא באד:

 
ְאת ָה:רֶ';
ֵא1ית4ָ ,רָא ֱאל ִֹהיֵ ,את ַה ַָ 9מיִ ,ו ֵ
א4ְ .ר ִ
ְה:רֶ'ָ ,הי ְָתה תֹה< ָובֹה<ְ ,וח ֶַֹ ,!ְ 1על( ְ>נֵי ְתה=;
וָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי,
ַח ֶפת ַעל( ְ>נֵי ַה ָ?יִ; ַו@ ֶ
ר<ח ֱאל ִֹהיְ ,מר ֶ
ְו ַ
י ְִהי א=ר; ַוי ְִהי(א=ר.
בראשית פרק א'

ב .וכאשר רצה הש יתבר! לברוא את העול ,לא היה
מקו לבראו ,מחמת שהיה הכל אי סו" ,על(כ
צמצ את האור לצדדי ,ועל(ידי הצמצו הזה
נעשה חלל הפנוי ,ובתו! החלל הפנוי הזה נתהוו כל
הימי והמידות ,שה בריאת העול .וזה החלל
הפנוי היה מוכרח לבריאת העול ,כי בלתי החלל
הפנוי לא היה שו מקו לבריאת העול כנ"ל .וזה
הצמצו של החלל הפנוי אי אפשר להבי ולהשיג
כי א לעתיד לבוא ,כי צרי! לומר בו שני הפכי:
יש ואי ,כי החלל הפנוי הוא על(ידי הצמצו,
שכביכול צמצ אלקותו מש ,ואי ש אלקות
כביכול ,כי א לא כ אינו פנוי ,והכל אי סו" ,ואי
מקו לבריאת העול כלל; אבל באמת לאמיתו,
בודאי א"(על(פי(כ יש ש ג(כ אלקות ,כי בודאי
אי שו דבר בלעדי חיותו ,ועל(כ אי אפשר
להשיג כלל בחינת חלל הפנוי בלעדי חיותו ,ועל(כ
אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתיד
לבוא.

אבות דרבי נת פרק שלושי אחד סימ ג

ח .כי האד באשר הוא אד ,צרי! להיות תמיד בתו!
הטבע ,כי הטבע הוא לאד המרגיש והמכיר ממש
מה שהמי ה לדג .כי לא רק להשתקפות בבואתו
של הטבע בתו! נפשו זקוק האד .זקוק הוא
לספירה של הטבע ,ללחיצתו המקפת והמאחדת,
שהטבע ,שההוויה האינסופית לוחצת על כל נקודה
מנקודות גופו ונפשו ומכריחה אותו לחיות ,להיות
אד ולהיות פרט בפני עצמו.

רבי נחמ מברסלב ,ליקוטי מוהר" תורה סד סימ א

אהר דוד גורדו ,האד והטבע ,עמ' 44

ג .ועל(כ יש בודאי בכל דבר ודבר ,שנברא בעול
בחינת התכלית ,כי בכל דבר ודבר יש בו התחלה
וסו" ,דהינו ההתחלה ממקו שנשתלשל
השתלשלות ,עד שנתגש ונתהוה בזה התמונה
והדמות .וג יש בו בחינת התכלית והסו" ,שבשביל
זה נברא ,דהינו שיכולי ישראל להעמיק עיונ
ולדעת ולהתבונ בפרטי הבריאה ( בתבנית
האיברי ובני וקומה ודמות וכו' ,של כל דבר
ודבר ,להתבונ בה גדלות הבורא יתבר! ,ולעבדו
יתבר! על(ידי(זה.

ט .אמר רבי חייא' :מאי דכתיב ]מהו שכתוב[ַ " :מ ְֵ Dפנ<
ְח ְֵ Aמנ<" )איוב
<מע=" ַה ַָ 9מיִ י ַ
ִמ ַ4הֲמ=ת ֶ :ר' ֵ
לה:יא(? " ַמ ְֵ Dפנ< ִמ ַ4הֲמ=ת" ( זו פירדה שכורעת
ְח ְֵ Aמנ<" ( זה
<מע=" ַה ַָ 9מיִ י ַ
ומשתנת מי; " ֵ
תרנגול שמפייס ואחר כ! בועל' .אמר רבי יוחנ:
'אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידי ]הלכות[
צניעות מחתול ,וגזל מנמלה ,ועריות מיונה ,דר!
אר' מתרנגול שמפייס ואחר כ! בועל'.
עירובי ק ע"ב

ליקוטי מוהר" תנינא לט

י .מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא
איזו מעשי נאי ]יותר[ ,של הקב"ה או של בשר
וד?
אמר לו :של בשר וד נאי.
אמר לו טורנוסרופוס :הרי השמי והאר' ( יכול
אד לעשות כיוצא בה!?
אמר לו רבי עקיבא :לא תאמר לי בדבר שהוא
למעלה מ הבריות שאי שולטי עליו ,אלא אמור
דברי שה מצויי בבני אד.
אמר לו :למה את מולי?
אמר לו :אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני,
ולכ! הקדמתי ואמרתי ל! שמעשה בני אד נאי
משל הקב"ה.
הביא לו רבי עקיבא שיבולי וגלוסקאות
)לחמניות( – ואמר לו :אלו מעשה הקב"ה ואלו
מעשה ידי אד ,אי אלו נאי יותר מ השיבולי?

ד .הנה תנועת אחד הדשאי הצומח בעמקי יער או
באחד ההרי הגבוהי או בעמקי היותר עמוקי
אשר לא עבר ש איש ,הנה לא זו בלבד דתנועת
הדשא ההוא לימינו ולשמאלו לפני ולאחור בכל
מש! ימי חייו הוא על(פי השגחה פרטית  ...אלא
עוד זאת שג תנועה אחת של דשא פרטי משלי
הכוונה העליונה בעני הבריאה.
הבעל ש טוב





  

<מ ְקרֶה ֶא ָחד
<מ ְקרֶה ַה ְֵ 4ה ָמהִ ,
:ד ִ
הAִ .י ִמ ְקרֶה ְבנֵי( ָה ָ
<מ=תר
ר<ח ֶא ָחד ַלֹAל; ַ
ָל ֶה ( ְAמ=ת זֶה  ֵAמ=ת זֶהְ ,ו ַ
:ד ִמ( ַה ְֵ 4ה ָמה :יִAִ ,י ַהֹAל ָה ֶבל.
ָה ָ

מדרש תנחומא ,פרשת תזריע פרק ה

קהלת ג:יט
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יא .זאת אנו יודעי :האדמה אינה שייכת לאד ,האד
שיי! לאדמה .כל הדברי מחוברי כמו הד
המאחד כל אחד מאיתנו .האד לא טווה את רשת
החיי ,הוא לא יותר מאשר מיתר בתוכה .מה שהוא
גור לרשת הוא גור לעצמו.

כ .כי הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של
הש יתבר! כי יש בכל דבר רצו הש יתבר! ,ה
בכלל הבריאה ,דהינו מה שהש יתבר! רצה לברוא
את העול בכלל ,וכ בפרטי הבריאה ,בכל דבר
ודבר בפרט ,יש רצו הש יתבר! ,דהינו הש
יתבר! רצה ,שזה הדבר יהיה כ! :בתמונה הזאת
ובכח הזה ובטבע הזאת ,ודבר אחר יש לו תמונה
אחרת וכח אחר וטבע והנהגה אחרת.

צ'י" סיאטל

יב .הער! הטבעי של כל דבר נתו בכושרו לספק צרכי
בחיי אד או לשמש להנאת.
ג'ו לוק ,מתו! "כמה הגיונות
על התוצאות של הורדת שער הרבית"1691 ,

ליקוטי מוהר" תורה יז סימ א

כא .יומא חד הוה אזל באורחא חזייה לההוא גברא
דהוה נטע חרובא אמר ליה האי עד כמה שני טעי
אמר ליה עד שבעי שני אמר ליה פשיטא ל!
דחיית שבעי שני אמר ליה האי ]גברא[ עלמא
בחרובא אשכחתיה כי היכי דשתלי לי אבהתי שתלי
נמי לבראי.

יג .הדר! הישרה ( היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה,
מכל דעות שיש לאד; והיא הדעה שהיא רחוקה
משני הקצוות ריחוק שווה ,ואינה קרובה לא לזו
ולא לזו .ולפיכ! ציוו חכמי הראשוני שיהא אד
ש דעותיו תמיד ,ומשער אות ומכוו אות בדר!
האמצעית ,כדי שיהא של.

תענית כג ע"א

משנה תורה ,הלכות דעות פרק א ,סעי" ו

כב .חשק נטיעת אילנות נובע מחפ' הטבת הדורות
הבאי ,המובלט בתוקפו בע' החרוב.

יד .כי אות שה ברוחניות ע היות הפכי ,ה
נקשרי ומיוחדי ...שהרי בשנה בזמ קור אינו
רויה ,ובזמ רויה אינו חו .וכ בעול יסוד האש
אינו יסוד המי ,ושניה אינ יסוד הרוח .וכ בנפש
בט אינו ראש ,ושניה אינ הגויה .אבל ברוחניי
כול מסכימי אל פעולה אחת ומיוחדי יחוד
של כנודע.

הראי"ה קוק

פירוש הרמ"ק לספר יצירה ,פרק שישי סימ ו

:ד ַוַ@ ִֵ Iחה< ְבגַ( ֵעדֶ ְל ָע ְבדָJ
טוַ .ו@ ִַHח ד' ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָ
<ל ְָ 1מרָJ
ְ
בראשית ב:טו

טז .בשעה שבראו הקב"ה לאד הראשו נטלו והעבירו
על כל עצי הג ואמר לו :ראה מעשי כמה נאי
ומשובחי המה ,וכל מה שבראתי ,בשביל! בראתי.
ת דעת! שלא תקלקל ולא תחריב את עולמי ,שא
קלקלת ,אי מי שיתק אחרי!.
קהלת רבה פז

יז .לֹא תֹה< ְברָָ ,J:ל ֶֶ 1בת י ְָצרָJ





ישעיהו מה:יח

 

יח .ראה צויתי ובניתי כל העיר ]העול[ וכל אשר בה,
וכאשר הייתי מושל עליה ובונה אותה ככל חפצי כ!
אתה תבנה ותעשה מלאכת העול ,מכא ואיל!
יהיה הכל מסור ביד! וכול יהיו משועבדי תחתי!
ויראי ממ! כאשר היו יראי ממני .ועל כ בצל
אלהי עשה אותו ,לעשות כל צרכי העול ותיקוניו
כאשר הוא עשה בתחילה.
זהר חדש ,מדרש הנעל לבראשית

יט .כיו שיש מנהיג לבירה ,זה העול ,ואי בו דבר
אחד לבטלה ,מוכרח ]להיות[ ניצול פעיל וחיובי
של העושר ,ואי מספיק כלל וכלל שלא ישתמשו
בעושר בכיוו בלתי רצוי ]כלומר – הימנעות מהרס
זה לא מספיק[ ,כי ג היעדר הניצול מפריע את
הסדר בבריאה ,כיו שכל החלקי שבה צריכי
לסייע באופ פעיל לתכלית הכללית.
מאגרת הרבי מליובאוויטש ליצחק ב(צבי )י"א ניס תשט"ז(
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