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...ההיסטוריה הכללית ,דברי כל המעשים אשר פעל האדם בארץ ,היא בעיקרה דברי ימי האנשים
הגדולים אשר פעלו בה.
האנשים הגדולים ההם היו מנהיגי בני האדם; הם היו יוצרי הצורה ,אנשי המופת ,ובמובן רחב
יוצרי כל מה שהאנושות כולה הוציאה לפעולות .כל מה שאנו רואים עשוי וקיים הוא בעיקרו
התוצאה המוחשית החיצונה ,ההוצאה הממשית אל הפועל ,וההגשמה של המחשבות אשר פיעמו
בלב האנשים הגדולים ,אשר שולחו על-פני תבל ארצה.
נוכל לומר בצדק כי נשמת דברי ימי העולם כולם היא דברי ימי האנשים האלה .ברור למדי ,כי
הוא עניין שלא נוכל לדון בו בזה כל-צרכו.
אולם זאת נחמתנו ,כי אנשים גדולים ,אחת היא איך נטפל בהם ,הם חבורה מועילה .אין להתבונן
אל אדם גדול אפילו במקצת מבלי להגות ממנו תושייה .הוא מקור חיים ואורה ,אשר קרבתו
נעימה ומשיבת-נפש .הוא האור המאיר ,אשר האיר חשכת תבל ,ולא לבד כנר דלוק ,כי אם ככוכב
בשמים אשר אורו הוא מתת אלוהים .ואמנם הוא מקור אורה ,השופע חכמה ודעת שמבראשית,
עוז נפש ומידת גבורה עדינה ,אשר כל אדם הנהנה מזיו אורו יודע כי טוב לו.
...בני אדם לאין ספור עברו על-פני העולם תוהים ומשתאים בדומיה ,כמו שאולי יודעות גם
הבהמות להרגיש זאת; או בתימהון מול צער אל השואל לשווא ,כמו שבני האדם מרגישים זאת -
עד שבא החושב הגדול ,האיש המקורי ,הרואה ,אשר מחשבתו הלבושה צורה והמובעת מעירה את
כשרון המחשבה הנרדם בכל בני-אדם .כך הוא המידה תמיד בחושב ,בגיבור הרוח .כל מה שהוא
אומר ,בני האדם היו נכונים לאומרו ,השתוקקו לאומרו .מחשבות כולם מקיצות וקמות כמו מתוך
שנת-קסם מדאיבה וחונות מסביב למחשבתו הוא; עונות לעומתו :כן ,כדבריך כן-הוא .זה משמח
את האדם כעפעפי-שחר הבוקעים מחשכת-לילה  -האין זאת באמת היקיצה מאי-הוויה להוויה,
מן המוות לחיים?
...אפים המיוחד של דברי ימי כל תקופה הוא דרכה לקבל את האדם הגדול .החוש הטבעי שבאדם
מרגיש בו תמיד מעין דמות אל .היחשבו אותו לאל ,לנביא ,או למי יחשבו אותו? זוהי תמיד שאלה
גדולה ,ועל פי תשובתם על שאלה זו נציץ בכמה מן החרכים לפני ולפנים בתוך מערכי ליבם של

בני-אדם אלו .כי ,בעיקרם של דברים ,האדם הגדול ,כפי שהוא יוצא מידי הטבע ,אחד הוא תמיד
בדעתו ובצביונו.
...בכל נימוסי החברה אשר בארץ העיקר הוא למצוא את האיש ההוא ,אשר יתרון ההכשר לו,
ולהכתיר אותו בסמלי היכולת ,בשררה ,ביקר ובגדולה ,במלכות ,בשלטון ,או בכל שם אשר פינו
יקבנו ,למען תת לו ידים באמת לנהל ולהוציא ולהביא לפי מידת כשרונו.
האיש הכי-מוכשר יש במשמע גם בעל הלב הכי-נאמן ,הכי-ישר ,הכי-נדיב; הדבר שהוא אומר לנו
לעשות ,הוא הכי-מחוכם ,נכי-נבון ,שיש לנו ללמוד באחד המקומות ובאחד הסימנים; הדבר שיש
עלינו לעשות בכל-פנים ובתודה רבה מלאה אמון ובלי כל פקפוק!
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