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Eïn Aya

Enseignement n°77 - Traité Brakhot - Chapitre 1

יחש האדון אל העבד הוא שישמע העבד בקולו ויעשה רצונו
להשלים את העבודה שהי' ראוי להעשות מהאדון. והנה

הראשונים שבבנ"א לא יכלו להבין איך תתיחש שלמות
ההנהגה המוסרית אל הבורא יתעלה הנעלה מכל מקרה
ותאר. אבל לא השכילו, כיון שעצם הבריאה והשלמתה ודאי

הוא מיסוד ההנהגה האלהית; א"כ אין לנו השלמה
יותר נאה בבריאה כהשלמת האדם בכל כוחותיו אל שלמות

המעשים המדות והמושכלות. וכיון שהאדם חפשי ברצונו א"כ
הדרך המכריע אותו להמשך אל השלמות הוא רצון הבורא

שחפץ בשלמות יצוריו, ע"כ כל המכשירין את ההשלמה
המוסרית א"א שיהיו חסרים בחק הבורא השלם. עובדי ע"ז

שלא השכילו זה, בראותם שע"כ צריך להיות במציאות
יחש מכריח מוסרי ומזה צמחו אצלם מיני עבודה זרה
שונים, להמציא רוחנים חלקיים שיש להם יחש לענינים

המוסרים שבנויים ע"פ מקרים רבים מתחלפים, עד שבא
אברהם וקראו להקב"ה אדון והודיע לכל באי עולם שהבורא

היחיד ברצונו הכללי בהמצאת הברואים והשלמתם, נכלל בזה
כל ההשגחה הפרטית על כל ארחות המוסריות הכלליות
והפרטיות ופרטי פרטיות, שהמה סיבות אמיתיות להשלמת
הבריאה, וביחוד המרכזי שבה שהוא האדם החפשי ברצונו
והשלמתו תבא ע"י הכרתו את השם יתברך בתור אדון שעליו
למלא חפצו והוא השלמתו, גם דניאל שבקש על ישועתן של
ישראל אין המטרה נגמרת רק בהטבת מצב הלאומי לבדו, כ"א
שע"י רוממות קרנם של ישראל תתפשט ותתרשם יותר בעולם
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תורתם ולימודיה, שיסודה ועקרה היא הרמת בני אדם כולם
למעולה שבמצבים המוסרים וגם זה להנחיל האמתיות, ולא
ככל הגוים שלא יכלו להוריש לבניהם יסודי המוסר כ"א ע"פ
חיפוי דברים של שקר מעניני ע"ז, וזהו "למען אדני" למען
אברהם שקראך אדון ותכלית מגמתו שתצא ע"י תשועתן של
ישראל.
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