
 שמיא דיעתא בס

 

 עצמאות תשעז 

הקומה  מהי  העצמאות.  יום  בקדושת  לעסוק  ניגשים  אנחנו  הזכרון  יום  רוממות  מתוך 

החדשה שנתחדשה עלינו ביום העצמאות, מהו 'עיצומו של יום'? כיצד קומה זו שנתחדשה 

משנה  העצמאות  שיום  לומר  ניתן  מפותחת?  אלוקים  ודעת  חדשה  ד'  עבודת  יוצרת 

הקומה   כל  את  המידות,  עבודת  כל  את  אבל לחלוטין  מישראל.  אחד  כל  הרוחנית של 

את   מה המשמעות של עם שחוזר להיוולד.  – ראשית צריך לברר דברים פשוטים   ֶָּ֣תב ז ֹ֭ כ  תִּ

ָּֽה: ְיַהֶלל־י  א  ָ֗ ְבר  נִִּ֝ ם  ְוַעַ֥ ַאֲח֑רֹון  ֹור  . יש כאן מציאות מורכבת של ('יט'  תהלים פרק קב)  ְלדָּ֣

רר את כל העבר כולו מחדש לידה עם כל חבלי הלידה, של חידוש, אבל של חידוש המעו

ומאיר אותו באור חדש. ומצד שני ברקע יש את אפשרות הגלות כנוכחת, לא בתור מחלה 

כלומר חולשה של חוסר אמון בחיים, שהלא כבר אמרו גדולי   – וחולשה בעקבות השואה 

ישראל והרב הרצוג בראשם כי חורבן שלישי לא יהיה, "ובהר ציון תהיה פליטה". אלא  

כששבים בתשובה וחוזרים לארץ יוצר מפגש שאינו הכרחי אלא כל    –הגלות  שאפשרות  

כולו חופשי, ולכן כל כולו מחודש. החידוש הוא כפי שהזכרנו בכמה הקשרים הוא שעכשיו 

עתיד פירושו רצון מוחלט, ומתוך כך    –אנחנו מתחילים את החיים הממשיים מהעתיד  

תחילה להתחדש ולהיות מוארת באור מאירים את כל העבר באור חדש. אם כך התורה מ

גדול. חז"ל דורשים זאת על תלמודה של בבל, ובמקומות אחרים האור הגדול נדרש על 

 לעתיד לבוא, ואם כך האור הגדול של תלמודה של בבל מתחדש בימים אלה. 

מרכזיים   שינויים  שני  לציין  ניתן  נולד?  עם  פירוש  מה  כך  המעבר   –אם  הוא  הראשון 

ניות של היות האדם חלק מ.., וממילא החידוש השני שהתשתית המכוננת לחשיבות וחיו

את ההכרה חשובה יותר מאשר השפה הגלויה, ובהקשר שלנו הסגולה גדולה מהבחירה.  

ביתר פירוט: בגלות מרכז הכובד של האדם הוא הסובייקט. גם כשהחלה להירקם תודעה 

לקרן הקיימת, עשית מעשה  תרמת –לאומית, עדיין המרכז עמד על הבחירה החופשית 

, לא להיות   טוב, אבל יכול אדם לחיות את חייו הפרטיים ליד כל ההתרחשויות הגדולות

יוצרת מצב כזה בו אדם הוא חלק מ.. כמציאות. אדרבה  ולא להשפיע. מדינה  מושפע 

לפעמים אדם מפעיל את יצריו האנוכיים וזה דווקא מסייע למדינה, כמו למשל בבורסה. 

ותו הגלויה של האדם. ואם זה כך מצד ה'בפועל' ק"ו שיש כאן חידוש מצד המהות. זו מציא

מה משמעות קומת אדם שמרכזה אינה האני הפרטי שלו כי אם אני שנקודת המוצא שלו, 

הגובה שלו הוא עם. ובכוונה לא כתבנו נקודת מוצא של 'אנחנו', או 'עם'. אנחנו באים  

ומתוכ בנפש,  באדם,  החידוש  על  בעולם. לדבר  קרה  מה  להתבונן  לנסות  ה 

זרם החיים    –ממילא מרכז הכובד של החיים האישיים משתנה    כשהאטמוספרה נוכחת

המוזרם מהאטמוספרה מחייב פרשנות חדשה לחיים הגלויים הם הופכים להיות קצה 



קרחון של משהו גדול יותר, וכמו שבפשטות התשתית הפשוטה של החיים הפכה להיות 

תשתית של חסידות שהלא כל אחד בנוי על היותו חלק ממסירות הנפש   – בקום המדינה  

הכללית, כך זרם החיים שזורם על האומה כולה משפיע ומבנה תודעה חדשה אצל כל  

 אחד ואחד מאיתנו.  

הרב צבי יהודה קוק במאמרו 'לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו עומד על כמה נקודות  

התרקמות ממשלה ההופכת בבת אחת כל אחד מעבר להיותנו עם, מעבר ל  –מרכזיות  

להיות במציאות חלק מעם, כלומר העברת מרכז הכובד למציאות עליונה, הוא מדגיש את  

כובשים את הארץ, כלומר מתרחש  הפגישה בבת אחת עם מכלול החיים, את היותנו 

מפגש בין עם החוזר לחיים לבין ארצו, כלומר מעבר מעולם אידיאות מופשטות המתגלה  

תודעה חיה של יחידים, אנו הופכים לעם שהקדושה שבטבע נוכחת בו. ולעניינו של יום ב

זהו המקור של הגבורה של כל המלחמה והמלחמות שאחר כך. כל מה שמתרחש אחר   –

כך הוא תולדה של החיוב הגדול של ה'אין ברירה' חייבים לבנות מדינה, של המוכנות 

הגבורה   –שני התכנים קשורים לחפוץ בחיים. לעמוד באומץ מול העולם, מול המלחמה, 

עומק הנשמה   מתוך  החיים  כל  את  למלא  והתביעה  הגילוי הטבעי של ההתאמה  היא 

 המתפרץ. 

יהודה מזכיר שאנו   צבי  דבריו הרב  ישוב ארץ נבתוך  לקיים את מצות  זה  ביום  יגשים 

ן את החידוש  ישראל "לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה". מה פירושו של ביטוי זה? ננסה להבי

 של יום זה בדעת אלוקים. כותב הרב קוק )אורות, אורות ישראל פרק ו' א'(: 

ית ֶשל ְכֶנֶסת ית ַהַמֲעשִּ ה ַהְלֻאמִּ י  ּה -ַהְנטִּ יא ְלבּוש  ֵאל הִּ ְשר  יִּ
ּה  יא אֹור  ַאֲחרֹונ ה הִּ ּה, ְוה  ית ֶשל  נִּ רּוח  ה ה  י  יצֹון ֶשל ַהְנטִּ ַהחִּ

ּה ֶשל ה   ת  ְשמ  ים  ְונִּ ים ַחיִּ ְמקֹור ֱאֹלהִּ אשֹונ ה. ְשֵתיֶהן ַיַחד מִּ רִּ
ל   ית נֹוְבעֹות. כ  ֱאֹלהִּ ה ה  ֱאמּונ  ֱאֶמת ְוה  ַמְעַין ה  ן יֹוְצאֹות, ּומִּ נ  הִּ
תֹו ַהֻמְפֶשֶטת,   אֹור ְבצּור  י ְלַגְמֵרי, ְוה  ְשַבר ַהְכלִּ לּות נִּ ְיֵמי ַהג 

ה ַאְך ְכַלֵפי מַ  ה ֲעצּומ  י  ְפנִּ ה  ּובִּ ג  ְדא  ה ַרק לִּ ֻאמ  ֵמש ב  ה, שִּ ְעל 
ה.  ַהְטהֹור  ית  נִּ רּוח  ה  יּות  ַהְלֻאמִּ ֶאת  יק  ְלַהֲחזִּ ֵאיְך  ית  לִּ ְכל 
דֹו  ְבַמֲעמ  ית,  ְרשִּ ַהש  ה  ֻאמ  ה  ְשַמת  נִּ ֶשהּוא  י,  ֱאֹלהִּ ה  אֹור  ה 
יר  ֵהאִּ אֹותֹו,  ים  יקִּ ַהַמֲחזִּ ַהַמֲעֶשה  ְכֵלי  לִּ חּוץ  מִּ לּוי  ַהג 

ְת  ְכֶנֶסתבִּ ֵאל  -עּוַפת נַגּה בִּ ְשר  ם יִּ ה עִּ ה י ְרד  ינ  ֵאל. ַהְשכִּ ְשר  יִּ
ְתַענּו ֵהם. ל א  ה ַבֲאֶשר הִּ ְתַעְנת  ם, ְוהִּ ה ְבתֹוכ  ְרת  לּות ְוש  ַלג 
ְבֻמַשג   ם  ה אֹות  ְבע  ק  ל  ֲאב   , ַמֲאַוֶייה  ֶאת  ה  מ  ַהְנש  ה  יב  ְרחִּ הִּ

ּוזְ  ֱאמּונ תֹו,  ים,  ֱאֹלהִּ ְרַאת  ַצד יִּ מִּ ְצוֹות  ְוַהמִּ ה  ַהתֹור  ירּות  הִּ
נ ּה" ּקִּ פֹור נֹוֶדֶדת מִּ ּקּוֵדי ד', "ְכצִּ  ֶשֵהם פִּ

  
ית ֶשל ְכֶנֶסת ית ַהַמֲעשִּ ה ַהְלֻאמִּ י  ּה -ַהְנטִּ יא ְלבּוש  ֵאל הִּ ְשר  יִּ

ּה  יא אֹור  ַאֲחרֹונ ה הִּ ּה, ְוה  ית ֶשל  נִּ רּוח  ה ה  י  יצֹון ֶשל ַהְנטִּ ַהחִּ
אשֹונ ה.  ְונִּ  רִּ ּה ֶשל ה  ת  הרב קוק מבחין בין שני צדדים המתגלים בכנסת ְשמ 

מול הנטיה הרוחנית.  –ישראל   יחס   הנטיה הלאומית המעשית  כמו  הוא  ביניהן  היחס 



הנשמה והגוף. הנטיה הלאומית היא הלבוש, כלומר יצירת המצב בו אותה נשמה מסוגלת 
ודרך הלבוש מגלה הנשמה. הנשמה היא  יכולת קליטת העולם אותה,  להצטמצם לפי 
התוכן הנותן ערך לכל הגוף, ולכן בהמשך הוא מגדיר את הנטיה הלאומית כ'אמונה ואת 

ית כ'אמת'. מה פירוש אמת? האמת היא הנקודה המאחדת המגלה את  הנטיה הרוחנ
גילוי של תוכן אחד.   ביופי "אמת  השייכות של כל הפרטים, את היותם  האמת מתגלה 

ויציב... ויפה", לא בתור אסתטיקה חיצונית אלא בתור מצע שבו כל פרט קשור להכל ויונק 
לעיון   הראויה  נקודה  זו  הזה,  ה'כל'  רמת  מהי  היא מהכל.  הרוחנית  הנטיה  אבל  ודיון, 

כלומר קשר החיים המתגלה בתור יצירת גילויים    –האמת. הנטיה הלאומית היא האמונה  
כיונקת  בפועל  להתגלות  יכולה  האמונה,  יותר.  רחב  במצע  מאמון  הנובעים  טבעיים 

ולכן הרב קוק ממשיך: יותר  ַיַחד מהאמת, אבל שרשה העליון הוא עמוק  ְשֵתיֶהן 
ְמקֹו ֱאמּונ ה  מִּ ֱאֶמת ְוה  ַמְעַין ה  ן יֹוְצאֹות, ּומִּ נ  ים הִּ ים ַחיִּ ר ֱאֹלהִּ

ית נֹוְבעֹות. ֱאֹלהִּ המהות היא   –גם האמת וגם האמונה אינן אלא איכויות חיים    ה 

. לפעמים בנגלה אולי נראה עליונה יותר, שתיהן יונקות ממקור משותף 'מקור אלקים חיים'
יחד הן השלמת צורה של גילוי המעיין הזה של    שהאמת גדולה מהאמונה, אבל שתיהן

אם כך הנטיה הלאומית היא אמנם מתגלה כלבוש, אבל זו שפה של   'מקור אלקים חיים. 
בנטיה  מתגלה  טבעית  צורה  ובתור  'אמת'  בתור  מתגלה  שבתודעה  יותר,  עשיר  תוכן 

בצורה שונה אב או  פחות,  לא  תוכן  להגיד  ל  הלאומית, אבל הנטיה הלאומית מסוגלת 
במהות שווה כמו האמת. תמיד האמת בפועל, בהדרכה תהיה עליונה יותר, אבל זה אינו 
מוחלט במובן הזה שעלינו להקשיב גם לאמונה המתגלה בלאומיות. הגלות יצרה מצב בו 
חדשה  יחסים  מערכת  מפתחות  להאיר,הן  שבות  שהן  בזמן  וממילא  המאורות,  נפרדו 

ָ֤ה ַביֹום־הַ יח(    הושע פרק ב ) י  י ְוה  ָֽ ֹוד ַבְעלִּ י עִ֖ ַ֥ י־לִּ ְקְראִּ א־תִּ י ְול ָֽ ֑ ישִּ י אִּ ִ֖ ְקְראִּ ק תִּ ו ָ֔   : הּו֙א ְנֻאם־ְיק 
הדרך לזה היא על ידי התעוררות של כל כח בנפרד, והתאחדות מתוך חופש ולא מתוך 

י   הכרח. אך ננסה קודם לברר מה קורה בגלות:  ְשַבר ַהְכלִּ לּות נִּ ל ְיֵמי ַהג  כ 
ַאְך  ה  ֲעצּומ  ה  י  ְפנִּ ּובִּ ַהֻמְפֶשֶטת,  תֹו  ְבצּור  אֹור  ְוה  ְלַגְמֵרי, 

ֵמש ב   ה, שִּ יק ְכַלֵפי ַמְעל  ית ֵאיְך ְלַהֲחזִּ לִּ ה ְכל  ג  ְדא  ה ַרק לִּ ֻאמ 
ה.  ַהְטהֹור  ית  נִּ רּוח  ה  יּות  ַהְלֻאמִּ "הלאומיות    כאן  ֶאת  חדש  מושג  יש 

קשייו. הכלי   כל  עם  גוף  בלי  נשמה  גילוי של  הרוחנית הטהורה". טהורה במובן שהיא 
ם אינה קימת.  המעשית נשברה, היא אינה פעילה ובעצ  נשבר, הכוונה שהנטיה הלאומית

. האם בלשון הכוזרי עברנו להיות יהודים "רואה אני שהיהודים הם שארית בני ישראל"
זה אומר שאנחנו כרגע מתפקדים כאוסף יחידים? לא, אבל איבדנו את הנטיה ואת הרצון  

הגלות   להופיע חיים לאומיים מעשיים, וההקשר הלאומי מתבטא ביחס עמוק לעולם הרוח.

יסודו הוא עולם הרוח.מבררת שאומר החי י, ֶשהּוא    ים הלאומי  ֱאֹלהִּ אֹור ה  ה 
ְכֵלי  לִּ חּוץ  מִּ לּוי  ַהג  דֹו  ְבַמֲעמ  ית,  ְרשִּ ַהש  ה  ֻאמ  ה  ְשַמת  נִּ
ְכֶנֶסת בִּ נַגּה  ְתעּוַפת  בִּ יר  ֵהאִּ אֹותֹו,  ים  יקִּ ַהַמֲחזִּ - ַהַמֲעֶשה 

ֵאל. ְשר  טיה לאומית מעשית לא בזמן הגלות 'נשבר הכלי לגמרי', כלומר כל אותה נ  יִּ

מה שנשאר ברמה הלאומית   התבטאה, וממילא לאותו אור עליון לא היה במה להתלבש.
הוא הכינוס מסביב לעולם הרוחני, לאו דווקא במובן המעשי אלא יותר במהות של אומר 
החיים הלאומיים. מה נשתייר מהחיים המעשיים, ומה יחסם ללאומיות הרוחנית הטהורה 

ולהופיע,    ויותר מכך לנשמה?  הכלי השבור המיר רצון להתגלות  לאומיים מלאי  חיים 
 שיים מלאי הכרח שקומתם הוזערה לקומת אדם פרטי והכרחיו.  בחיים מע

נטיה לאומית מעשית היא ביטוי של בריאות, של תביעה של חיים. היא בנויה על הכרחים  
אבל לא רק על הכרחים. למשל חלק מבריאות החיים של אומה היא גם היכולת ליצור  

על חוסר בקשת התכלית תרבות ואומנות. המרחב האומנותי בנוי על חופש, על פנאי,  



כך הרב קוק מתאר את האומנות באיגרת ל'בצלאל', במשל    החיצונית מלבד עצם היותה.
החולה. שושנה  של  על   הבובה  שנאה,  על  הבנויה  פוליטיקה  היום  מכירים  אנחנו 

אינטרסים. אבל פוליטיקה של אמת, של עם חי, אינה בנויה רק על מצב זה. שלמה המלך 
, של שלום, של מקדש כמכון אורה לכל העולם. הנטיה הלאומית ניהל פוליטיקה אחרת

לכאורה נראה שבגלות הנשמה  היא ה'איך', האופן בו מתגלה המהות הכנוסה בנשמה.  
מתעלה, ל'פניה עצומה כלפי מעלה', היא הולכת ומתרחבת עד שכל העולם כולו עם כל  

ם כך יש נטיה לאומית ערכיו צר בעדה. גם הלאומיות מתעלה לצד רוחני טהור. מדוע א
מעשית. שאלה זו עלינו לשאול בעיקר לפני יום העצמאות. ביום העצמאות שבה הנטיה 

לכאורה   מוחלט.  באופן  להופיע  המעשית  לה הלאומית  יש  תפקידים  לנטיה   שלושה 
המעשית שהמציאות   א.:  הלאומית  לגלות  הפנימיות,  התביעות  את  במציאות  לחשוף 

שמותיו של הקב"ה, מאוחד  –של כל התוכן הפנימי, והעולם הטבעית היא אופן של גילוי 
 לחלוטין עם רבש"ע, "והיה ד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד''. 
הסבר כזה טוען שאכן הנשמה מרגישה ייסורי חנק בפגישתה עם העולם, אבל יסורי חנק  

ה. גם אם נגיע למצב המאושר אלה הם לטובת העולם. יש אידיאל גדול של ירידה צורך עלי
אכן מפיסקאות נוספות רואים   של הוא אחד ושמו אחד, הרי ברמה של הנשמה אין חידוש.

שהנשמה עצמה נפגמת בגלות. כלומר היכולת להופיע בעולם, לשחררו ממצריו, להעלותו 
ולברר את היותו אכן מסוגל וראוי להשראת שכינה במלוא מרחביה, זה כשרון נשמתי 

לגלות   ב.    בגלות. ולכן פגישה עם מדינת ישראל מחדשת בנשמה חידוש כפול:שנגנז  
האמיתית תנועתה  את  המביעה תביעה לנשמה  תמצית  היא  מעלה'  שה'כלפי  כלומר   ,

להגדיל   ג.וממילא    מהעולם לגדול ולהיות מותאם, שחיי השעה יהיו בגודל של חיי העולם.  

עצמה.   הנשמה  של  אורה  בגלות  את  ֵאל  ַהְש כיצד?  ְשר  יִּ ם  עִּ ה  י ְרד  ה  ינ  כִּ
ְתַענּו ֵהם. ל א  ה ַבֲאֶשר הִּ ְתַעְנת  ם, ְוהִּ ה ְבתֹוכ  ְרת  לּות ְוש  ַלג 

, ה ֶאת ַמֲאַוֶייה  מ  ה ַהְנש  יב  ְרחִּ יש צמצום של הנשמה כמו שאמרנו, היא    הִּ

מתכנסת לתוכה,והתרגום, ה'לבוש', הלאומיות הרוחנית הטהורה מתבטאת במה שהוא 

ֱאמּונ תֹו,   ב:כות ים,  ֱאֹלהִּ ְרַאת  יִּ ְבֻמַשג  ם  אֹות  ה  ְבע  ק  ל  ֲאב 
ּקּוֵדי ד',  ַצד ֶשֵהם פִּ ְצוֹות מִּ ה ְוַהמִּ ירּות ַהתֹור  כלומר אפילו    ּוְזהִּ

השמים   להתרומםיראת  מסוגל  המושגי  עולמו  אין  לאדם.  החיצונית  כהדרכה   נתפסת 
   למדרגה זו. אין בתוכו לבוש היונק מעומק האמונה, המסוגל להביע מתוכו אמת אלוקית.

נ ּה" ּקִּ פֹור נֹוֶדֶדת מִּ  "ְכצִּ

 
בגלות הנשמה עסוקה בפניה אך למעלה.כלומר להתרחב בלי גבול ולהתאחד עם המקור 

לפי האלוקי הבלתי גבולי. עצם הניסיון הזה מורה על תחושה של נתק ומרחק. הפניה כ
מטה, אינה רק מגלה את היכולת הצורך והרצון לגלות בכל מלוא עולם את האור הפנימי,  

אין ספק ביחס האלוקי, אין ספק בקשר וביניקה   – אלא גם את הוודאות של נקודת המוצא  
תהייה ובהבעה והדבקות  השייכות  של  המוצא  שנקודת  צריך  מטה,  כלפי  לפנות  כדי   .

אינה מחולקת מהאלוקות   בעומק חפצה  ר שכנסת ישראלעד שהרב קוק אומ  ודאית וחיה.
. ישנו מושג הנמצא בסידורי הספרדים  )אורות ישראל א' ד' עמ' קלט' בהוצאה ישנה(  כלל

, אך גם אצל חלק מהחסידים, והרב צבי יהודה הכניס אותו לסידור עולת ראיה בעיקר
זו   לכוונה  מקום  יש  ישראל  שבארץ  ושכינתיה  באומרו  קוב"ה  בו    ','יחוד  הביטוי  זהו 

השתמש הרב צבי יהודה במאמר אותו הבאנו בהתחלה לגבי החידוש של הקמת המדינה 
הכוונה הפשוטה היא שהקב"ה מתגלה דרך כנסת   וחידוש המצוה של ישוב ארץ ישראל.  

ישראל, אמנם היחוד הזה יש לו שתי רמות, יש יחוד שבפועל, ויש יחוד שבכח, כמו למשל  
צבים בהם בעל ואישה אסורים הם מאוחדים מאד ברוח, בנפש, בפרשת שבוע ישנם מ

שגרם   בנשמה, אבל בצד הגלוי של החיים יש חסר. הסיבה לזה היא חטא אדם הראשון, 
לפער בין ה'בכח' לבין ה'בפועל', ואחריו חטא העגל. חטא העגל יוצר כאב גדול יותר, כי  

בל יש מצב מתמיד של חוסר באמת יש אחיזה בפנים, ב'עץ חיים היא למחזיקים בה', א



ליצור התאמה בין ה'בכח' לבין ה'בפועל', כלומר ליצור מצב    יכולת לבטא את זה בפועל. 
הזו  שהתנועה  ככל  העליון.  היחוד  זהו  הגאולה,  אומר  זה  גדולה  כך  כל  קביעות  של 

 מתבררת כך היחוד הזה מתגלה.
הזה    היום  של  השלישי  החידוש  הנובע   –זה  שבקרבה  כשרון  מגלה  עצמה  הנשמה 

עצמו   היחוד  מתפתח,  עצמו  זה  וכשרון  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  של  עליונה  מודאות 
מתפתח. אבל לא רק הכשרון הזה יוצא אל הפועל ביום העצמאות. ההנהגה האלוקית 

כי  י הנשמה עצמם משתנים.  הרמה של גילוי האלוקות ושל חיעצמה משתנה ביום זה.  
באמת יש פער בהנהגה האלוקית המתגלה בגלות לבין זו של הגאולה, הנהגה המותאמת  

     :)אורות התחיה יג'( ליכולת קליטת הנשמה, הנטיה הרוחנית באומה. כך כותב הרב קוק

לֹו  ֵיש  ה,  ֻאמ  ֶשב  ית  לִּ ַהְכל  יּות  נִּ רּוח  ה  ֶשל  י,  לִּ ַהְכל  צֹון  ר  ה 
ד   י  מִּ י, ְלפִּ ֱאֹלהִּ צֹון ֶשל ַהתֶכן ה  ר  ֶמנ ה הּוא ה  ה מִּ תֹו. ּוְלַמְעל 

ֶשַהתֶכן   ְזַמן  ל  כ  ים.  יִּ יצֹונִּ ְוַהחִּ ים  יִּ ימִּ ַהְפנִּ ְוַחֶייה   ּה  ת  ג  ַהש 
א,   ֵמיל  מִּ ְתַגֵדל  מִּ דֹול,  ְוג  ֵלא  מ  הּוא  ה  ֻאמ  ה  ֶשל  י  נִּ רּוח  ה 

אֹו ה, ה  ה יֹוֵתר ֶעְליֹונ  ד  ּה, ְבמִּ ת  ג  י ֶשְבַהש  ֱאֹלהִּ ר ֶשל ַהתֶכן ה 
ים;   ירִּ ְבהִּ ים  ְגו נִּ בִּ ּה  ב  ר  ְמֻצי  ּה  יאּות  ְמצִּ ֶשל  ש  ְוַהְמֻבּק 
ל  כ  ֶשל  ש  ַהְמֻבּק  ים  ירִּ ְבהִּ ים  ְגו נִּ בִּ ְתַגֶלה  מִּ ֶזה  מִּ ה  ּוְלַמְעל 

ּה, ֶשֶזהּו ַרז ַדַעת ֶעְליֹון.    ַהֲהו י ה ֻכל 
ַגת   ּה, ְוַהש  ת  ְשמ  ה נִּ ה, ֶנְחְשכ  ר  לּות ַהמ  ה ַבג  ֻאמ  ה ה  ְרד  ְכֶשי 
ה, ַעד  ְתַקְטנ  ּה ּוַמֲאַוֵיי ַחֶייה  נִּ יאּות  י ֶשל ְמצִּ ימִּ ּה ַהְפנִּ ש  ְמֻבּק 
ּה  ְרב  קֹום ֵיש ְבקִּ ל מ  כ  , ּומִּ יבֹוֶתיה  ל ֶאת ְנתִּ ה ְכל  ֶשֵאינ ּה מֹוְצא 

ֶמנ ה זֹוֵרַח אֹור ֵאיזֹו ַהש   ה, ֶשמִּ יַמת אֹור  ה, ֶשל ְרשִּ ה ֲחלּוש  ג 
ם ַגם   ב  ל ְלב  ים דֹוְרֵשי ד' ְבכ  מִּ ים ַוֲחכ  יקִּ ֵעֶרְך ְלַצדִּ י ה  ֵכֶהה ְלפִּ

י" לִּ אֹור  ד'  ֶשְך  ַבח  ֵאֵשב  י  ְו"כִּ ים,  ְני ן    ,ְבַמֲחַשכִּ עִּ ה  ל  ֲאב 
אִּ  ית,  מִּ עֹול  ה  ה  ְוַהְמַגמ  י  ֱאֹלהִּ ּה ה  ְמקֹומ  בִּ עֹוֶמֶדת  ה  ְית  ה  ם 

ם   עִּ ל  ְכל  ז  א  ְתַחֵבר  ְלהִּ י ְכלּו  ל א  אשֹונ ה,  רִּ ה  ּה  ת  ּוַמְדֵרג 
ֶהם ֶדֶרְך   ים ל  לּות נֹוְטלִּ יּו ַחֶייה  ַבג  ז ה  ית, ְוא  ַעְצמִּ ּה ה  ת  ְמַגמ 
ית ֶשל צּור כ   ֱאֹלהִּ ה ה  ם ַהְמַגמ  ְתַקֵשר עִּ ל, ְבֵאין ְפנֹות ְלהִּ ל ח 

ל ַהדֹורֹות.  יק ְבכ  ים, ַצדִּ מִּ עֹול   ה 
דֹוש ַהּק  ה  ש  ע  רּוְך-ֶמה  אֹור - ב  ה  ְתַמֵעט  ֶשנִּ ְכֵשם  הּוא? 

י   ֱאֹלהִּ אֹור ה  ית, ֵכן י ַרד ה  ימִּ ּה ַהְפנִּ ּה ְלַגֵבי ְתכּונ ת  ַהזֹוֵרַח ב 
ֶשה י  ֱאֹלהִּ ה  ְני ן  עִּ ה  ֶשל  גּוב  ְוַהשִּ ם,  עֹול  ב  י  לִּ ֵחי  ַהְכל  אֹור  ּוא 

י יק כִּ ים ֵאיֶננּו ַמְבהִּ מִּ עֹול  ֶזה, ֶשהּוא י כֹול  -ה  לּוש כ  ם ְבאֹור ק  אִּ
ֵאל, ַגם ַאֲחֵרי  ְשר  ן ֶשל יִּ ת  ְשמ  אֹור ַהזֹוֵרַח ְבנִּ ם ה  ְתַאֵחד עִּ ְלהִּ
ְפֶאֶרת  ה ֲעֶטֶרת תִּ ְפל  ה ֶשנ  ה ַהְגדֹול  יל  ה ַהְנפִּ ְרמ  ה ֶשג  יד  ַהְירִּ

אֵ  ְשר  ם ֶאֶרץיִּ ַמיִּ ש  י ְבתֹור   .ל מִּ לִּ י ַהְכל  ֱאֹלהִּ ְני ן ה  עִּ ְהיֹות ה  ּובִּ



ֶזה כ  ד  ְבַמֲעמ  עֹוֵמד  ם  עֹול  ה  ים    ,אֹור  הֹוְלכִּ ים  ְני נִּ עִּ ה  שּוב 
ּה  ְדש  ק  ְברּוַח  ה  ֻאמ  ה  יאּות  ְמצִּ ֶשל  ה  ְוַהְמַגמ  ים,  ְתַחְברִּ ּומִּ

אֱ  ה  ית  לִּ ַהְכל  ה  ְוַהְמַגמ  י  ימִּ ַהֲהו י ה ַהְפנִּ ֶשל  ה  ַהְגדֹול  ית  ֹלהִּ
ְתַחְברֹות  מִּ ֵהן  א  ֵמיל  ּומִּ ד,  ְכֶאח  ְתַאֵחד  ְלהִּ ֵהן  ְיכֹולֹות  ּה  ֻכל 
ְשַמת  ּוְבנִּ ט  ְפר  בִּ ֵאל  ְשר  יִּ ֶשל  ְשמֹוֵתיֶהן  ּוְבנִּ ן,  ְבַעְצמ  ְבַיַחד 

ישּו נֹות ַיַחד ַלֲעלֹות בִּ ל, ְוֵהן מּוכ  ְכל  ה בִּ ֻאמ  לּות ה  ַעת גֹוי ְכל 
ה נ א" יע  י ו הֹו הֹושִּ יו, "ֲאנִּ   .ֵואֹלה 

 
לֹו  ֵיש  ה,  ֻאמ  ֶשב  ית  לִּ ַהְכל  יּות  נִּ רּוח  ה  ֶשל  י,  לִּ ַהְכל  צֹון  ר  ה 

תֹו. ד  זוהי הנטיה   מִּ כנשמה,  הוא מה שתואר בפיסקה הקודמת  הרצון הכללי הזה 

ישראל עם  של  ַהתֶכן    הרוחנית  ֶשל  צֹון  ר  ה  הּוא  ֶמנ ה  מִּ ה  ּוְלַמְעל 
ים. יִּ יצֹונִּ ים ְוַהחִּ יִּ ימִּ ּה ְוַחֶייה  ַהְפנִּ ת  ג  י ַהש  י, ְלפִּ ֱאֹלהִּ אין הכוונה   ה 

כאן ל'אלוקים' אלא להשגה האלוקית. כלומר היכולת שלנו להתרחב ולקלוט את ההנהגה  
מוצא מתוכו נטיה לטוב, והוא נפגש   האלוקית במציאות. למשל יש לאדם מוסר טבעי, הוא

עם 'תורה מן השמים', התורה מן השמים מגדלת את השאיפות הטבעיות, מרחיבה אותן,  
כמו נס ביחס לעולם הטבע, המגלה לעולם הטבעי שבתוכו עצמו גנוזים כשרונות גדולים  

ת המאפשרים לו להתרחב. זהו התנאי של מעשה בראשית. אדם לא יכול מצידו אולי לגלו
לפעמים  את כל המרחב הזה אבל בהחלט הוא יכול לגלות את ההתאמה שלו לגודל הזה.  

אנו שומעים יצירה או קוראים יצירה ואנו מרגישים שממש דיברו אותנו, ולפעמים היצירה  
מצליחה לחדור לעומק האישיות, למקומות שמעולם לא נגענו בהן ולולי היצירה גם לא 

בכ אין  כי  לשם,  מגיעים  כשרון היינו  לנו  יש  אבל  לשם,  להגיע  שלנו  העצמי  הכשרון  ח 
וחייה הפנימיים והחיצוניים של כנסת ישראל   הקשבה. לכן התוכן האלוקי לפי ההשגה 

י    הוא למעלה מהרצון של הרוחניות הכללית שבאומה. נִּ רּוח  ל ְזַמן ֶשַהתֶכן ה  כ 
א, ֵמיל  ְתַגֵדל מִּ דֹול, מִּ ֵלא ְוג  ה הּוא מ  ֻאמ  ה יֹוֵתר   ֶשל ה  ד  ְבמִּ

ש ֶשל  ּה, ְוַהְמֻבּק  ת  ג  י ֶשְבַהש  ֱאֹלהִּ אֹור ֶשל ַהתֶכן ה  ֶעְליֹונ ה, ה 
ֶזה   מִּ ה  ּוְלַמְעל  ים;  ירִּ ְבהִּ ים  ְגו נִּ בִּ ּה  ב  ר  ְמֻצי  ּה  יאּות  ְמצִּ
ּה, ֶשֶזהּו ל ַהֲהו י ה ֻכל  ש ֶשל כ  ים ַהְמֻבּק  ירִּ ים ְבהִּ ְגו נִּ ְתַגֶלה בִּ  מִּ

 ַרז ַדַעת ֶעְליֹון.  
ַגת   ּה, ְוַהש  ת  ְשמ  ה נִּ ה, ֶנְחְשכ  ר  לּות ַהמ  ה ַבג  ֻאמ  ה ה  ְרד  ְכֶשי 
ה, ַעד  ְתַקְטנ  ּה ּוַמֲאַוֵיי ַחֶייה  נִּ יאּות  י ֶשל ְמצִּ ימִּ ּה ַהְפנִּ ש  ְמֻבּק 

, יבֹוֶתיה  ל ֶאת ְנתִּ ה ְכל  צמה  כאן כתוב מפורש שהנשמה ע  ֶשֵאינ ּה מֹוְצא 

מתחשכת. שאותה פניה עצומה כלפי מעלה נובעת מחולשה רוחנית. חוסר היכולת למצוא 

ּה   נתיבות לגילוי במציאות נובע מאיבוד כשרון פנימי.  ְרב  קֹום ֵיש ְבקִּ ל מ  כ  ּומִּ
ֶמנ ה זֹוֵרַח אֹור  ה, ֶשמִּ יַמת אֹור  ה, ֶשל ְרשִּ ה ֲחלּוש  ג  ֵאיזֹו ַהש 

ֵעֶר  י ה  ם ַגם  ֵכֶהה ְלפִּ ב  ל ְלב  ים דֹוְרֵשי ד' ְבכ  מִּ ים ַוֲחכ  יקִּ ְך ְלַצדִּ
י" לִּ אֹור  ד'  ֶשְך  ַבח  ֵאֵשב  י  ְו"כִּ ים,  אורה אות  ,ְבַמֲחַשכִּ תעופת  ה 



המאירה על כנסת ישראל, מתגלה בצורה הטבעית שלה באתוס של בוז לחיי העולם, 
פרנסה וקיום, אבל באמת    לתפיסה כי הפגישה שלנו עם העולם בנויה על הכרחים, הכרחי

ה'סיפור האמיתי' מתרחש בחיי הרוח, ו'כל כמה שיוסיף הישוב בנין, יוסיף השכל חורבן'.  
אותה פניה כלפי מעלה משתקפת ב'אור כהה', אין זה לבוש, אלא השתקפות, ירידה של 
האור עצמו, עד שאפילו שאיפה זו של הנשמה מתגלה בעולם בצורה חלקית, של ניגוד 

יוסיף מכאוב' וכמו שאמרו עמוק ל 'יוסיף דעת  עולם, של בוז עמוק לעולם, עד שאמנם 
כדי   דאגות  להוסיף  לא המליצו  ובלבד שתתרבה הדעת אבל מעולם  שנוסיף מכאובים 
להרבות נכסים. ואפילו אור כהה זה אינו מתגלה לאומה כולה אלא רק לאליטה הרוחנית  

לבבם.    בכל  ד'  דורשי  וחכמים  ל    צדיקים  ה  ֲאב  ְוַהְמַגמ  י  ֱאֹלהִּ ה  ְני ן  עִּ ה 
ּה   ת  ּוַמְדֵרג  ּה  ְמקֹומ  בִּ עֹוֶמֶדת  ה  ְית  ה  ם  אִּ ית,  מִּ עֹול  ה 
ּה  ת  ְמַגמ  ם  עִּ ל  ְכל  ז  א  ְתַחֵבר  ְלהִּ י ְכלּו  ל א  אשֹונ ה,  רִּ ה 
ל, ְבֵאין  ֶהם ֶדֶרְך ח  ים ל  לּות נֹוְטלִּ יּו ַחֶייה  ַבג  ז ה  ית, ְוא  ַעְצמִּ ה 

ְת  ְלהִּ ל ְפנֹות  כ  צּור  ֶשל  ית  ֱאֹלהִּ ה  ה  ַהְמַגמ  ם  עִּ ַקֵשר 
ל ַהדֹורֹות.   יק ְבכ  ים, ַצדִּ מִּ עֹול  , כלומר שיש הקב"ה, צדיק בכל הדורותה 

מגמה אלוקית המקיפה את העולם מראשית עד אחרית, מתגלה דווקא בכנסת ישראל.  
יכולת   היתה  לא  ישראל,  בארץ  כמו  מפותחת  האלוקית  היתה התביעה  להתקשר  ואם 

אליה, והיה נוצר פער בלתי ניתן לגישור. כשהנשמה פונה כלפי מעלה, היא מאמינה שיש  
שבפועל,   ומצוות  תורה  בריבוי  הטובה,  בבחירה  מותנה  שהוא  אלא  דבקות  של  כשרון 
שאותו יחוד קוב"ה ושכינתיה מתגלה דווקא ע"י מעשה המצוות. כך אנו אומרים לפני כל 

'לשם יחוד', מובלע בתוך זה לכאורה שלולי עשיית המצוה לא יהיה יחוד חלילה.  –מצוה 
התעופה העליונה בחו"ל.    –אולי לכן התנגד הנוב"י לאמירה זו וכפי שהרב צבי יהודה אמר  

יכול  לא  העולם  ואכן  להתרומם,  העולם  ביכולת  אמון  חוסר  יוצרת  הנשמה  של  הזו 
ית המעשית של כנסת ישראל, ואין נטיה זו כי  להתרומם כשאין בעולם את הנטיה הלאומ

גלינו   חטאינו  ב'מפני  שהתגלה  מה  העליונה  למעלתה  הגיעה  לא  עוד  עצמה  הנשמה 
מארצנו'. יש מקום לברר מה היה חסר לנשמה בארץ ישראל, אבל לפני כן, מה קורה 
להנהגה האלוקית עצמה? אם היא עצמה תהיה עם מכלול תביעותיה העליונות מהעולם, 

אין  ת כי  מקודש,  הרחוקים  חולין  מלאי  עולמות  ייווצרו  ציניות,  מין  ישראל  בעם  יווצר 
 אפשרות לעמוד בתביעה האלוקית אז היא הופכת למופשטת וחסרת רלוונטיות. 

דֹוש ַהּק  ה  ש  ע  רּוְך-ֶמה  אֹור - ב  ה  ְתַמֵעט  ֶשנִּ ְכֵשם  הּוא? 
ימִּ  ּה ַהְפנִּ ּה ְלַגֵבי ְתכּונ ת  י  ַהזֹוֵרַח ב  ֱאֹלהִּ אֹור ה  ית, ֵכן י ַרד ה 

ֵחי   אֹור  ֶשהּוא  י  ֱאֹלהִּ ה  ְני ן  עִּ ה  ֶשל  גּוב  ְוַהשִּ ם,  עֹול  ב  י  לִּ ַהְכל 
י יק כִּ ים ֵאיֶננּו ַמְבהִּ מִּ עֹול  ֶזה, ֶשהּוא י כֹול  -ה  לּוש כ  ם ְבאֹור ק  אִּ

ֵאל, גַ  ְשר  ן ֶשל יִּ ת  ְשמ  אֹור ַהזֹוֵרַח ְבנִּ ם ה  ְתַאֵחד עִּ ם ַאֲחֵרי ְלהִּ
ְפֶאֶרת  ה ֲעֶטֶרת תִּ ְפל  ה ֶשנ  ה ַהְגדֹול  יל  ה ַהְנפִּ ְרמ  ה ֶשג  יד  ַהְירִּ

ם ֶאֶרץ ַמיִּ ש  ֵאל מִּ ְשר  זו היוצרת את   האמת,  ,אם הנטיה הרוחנית שבאומה  .יִּ

האיכות של אחדות הכל, המכונה 'תפארת ישראל', היתה נשארת בשמים, כלומר מונהגת 
עליונים, הרי שה'ארץ', כנסת ישראל לא היתה מסוגלת להנהיג את  על פי ערכים כלליים

האמת המושלכת    חייה על פי קנה המידה הזה, אפילו בצורה השבורה אותה הוא מתאר.
ארצה, היא תפיסה של אחדות ברמה הפרטית. הרמב"ם מכין אותנו לגאולה בתביעה 

אחת, אין הוא תובע המוסרית של 'נפש האדם אחת', אבל אין הסתכלות שנפש העולם  
מאיתנו מה שאיננו מסוגלים להגיע אליו, ולכן ה'בכל דרכיך דעהו' אותו הוא מתאר היא 
או משרת לתכלית  רק הכרח  הוא  עליונה, שכל העולם  לנקודה  הדרכה של התכנסות 



עליונה העומדת למעלה מן העולם. יש לו כבוד לעולם המופיע דרך הכרחים, ולכן בפיה"מ 
והכרח להתרפא על ידי רופאים, על ידי התהלוכות הטבעיות, ובזה הוא   הוא נותן מקום 

משמר בקרבנו סימפטיה בסיסית לעולם, אבל רק אותו עולם שאנו נפגשים איתו דרך  
הכרח. אם נבחר, אם נרחיב את החיים, הם יינתקו ממקורם, לא יהיה אפשר להביע בהם, 

תית זו יורדת לארץ, כפי מידת  כשתפיסה אחדובתוכם את דעת אלוקים, את ה'דעהו'.  
ם  לצדיקי רק  יכולת    הכלים הלאומיים השבורים, אז אפילו את אומר החיים הרוחניים יש

וההמון הפשוט קולט הרבה פחות, אצלו אותה נטיה רוחנית כלפי מעלה   גדולים לקלוט,
קונן  מתגלה בצורה עוד יותר ממועטת. ואפילו את זה, לא היינו יכולים לחיות בגלות, לכן מ

ירמיהו 'איכה השליך משמים ארץ תפארת ישראל', איך הקב"ה יצר מצב שאותה הנהגה  
אך באמת אז התביעה האלוקית מהעולם עליונה משתקפת באופן הגלוי כפי מידת הארץ.  

התפיסה  כפי  העולם,  מן  למעלה  העומדת  אלוקות  של  באופן  אחר,  באופן  מתגלה 
חיים במובן הזה?  אם הנטיה כלפי מעלה, אבל מה משמעות ההמונותיאיסטית הרגילה.  

וכניסוחו של בעל חובת הלבבות 'כל מה  אז האידיאל שיוצב הוא אידיאל של פרישות, 
שיוסיף הישוב בניין, יוסיף השכל חורבן', ומה שנפנה לחיים יהיה רק מתוך תודעת הכרח.  

אך  קטן.  ממילא המקום של יצירה חופשית, של תרבות, של עולם רגשי מפותח, הולך ו 
לכנסת ישראל היא מגלה שאין לה יכולת    –מיעוט אור זה, מברר שתי נקודות יסודיות  

שלה.   הרוחנית  השקיקה  על  בנויה  ושהיא  מהאלוקות,  ְני ן  להינתק  עִּ ה  ְהיֹות  ּובִּ
ֶזה ד כ  ם עֹוֵמד ְבַמֲעמ  עֹול  י ְבתֹור אֹור ה  לִּ י ַהְכל  ֱאֹלהִּ שּוב    ,ה 

ה   ֻאמ  יאּות ה  ה ֶשל ְמצִּ ים, ְוַהְמַגמ  ְתַחְברִּ ים ּומִּ ים הֹוְלכִּ ְני נִּ עִּ ה 
ה   ית ַהְגדֹול  ֱאֹלהִּ ית ה  לִּ ה ַהְכל  י ְוַהְמַגמ  ימִּ ּה ַהְפנִּ ְדש  ְברּוַח ק 
ֵהן  א  ֵמיל  ּומִּ ד,  ְכֶאח  ְתַאֵחד  ְלהִּ ֵהן  ְיכֹולֹות  ּה  ֻכל  ַהֲהו י ה  ֶשל 

ְתַחְברֹות בְ  ט מִּ ְפר  ֵאל בִּ ְשר  ְשמֹוֵתיֶהן ֶשל יִּ ן, ּוְבנִּ ַיַחד ְבַעְצמ 
ַלֲעלֹות  ַיַחד  נֹות  מּוכ  ְוֵהן  ל,  ְכל  בִּ ה  ֻאמ  ה  לּות  ְכל  ְשַמת  ּוְבנִּ

ה נ א" יע  י ו הֹו הֹושִּ יו, "ֲאנִּ ישּוַעת גֹוי ֵואֹלה  כשמגיעים לעת ישועה    .בִּ

כנסת ישראל מתגדל. זהו השינוי   מתגדלת ההנהגה האלוקית וגם התוכן הנשמתי של
אנו מתעלים למדרגה  כיצד באמת  צריך לברר  אך  ביום העצמאות.  הרביעי המתרחש 
חדשה שטרם היתה מאז נהיינו לגוי. איננו חוזרים רק לימי קדם, לתודעת בית ראשון, 
ואפילו לא לבית ראשון אחרי הטהרה של בית שני. מתחדשת רמה עליונה של קשר בינינו  

האלוקות. מתחדש יחוד קוב"ה ושכינתיה ברמה חדשה. ננסה לראות זאת קודם כל  לבין 
 בצורה הגלויה יותר של זה. כותב הרב קוק )אורות התחיה כז'( 

ים   נִּ ַהְתכ  ֶאת  ְמַחֶזֶקת  ֶעְליֹונ ה  ה  ית  נִּ רּוח  ה  ְתַגְברּות  ַההִּ
ּו ם  עֹול  ב  ְתַעְנְינּות  ַההִּ ֶאת  ּוַמְגֶבֶרת  ים  יִּ ל ַהַמֲעשִּ ְוכ  ים  ַבַחיִּ

י   ְשְרֵאלִּ ַהיִּ ל  ֶשַהַחיִּ רֹוב לֹו,  ְוק  ן,  ַהֻחְרב  ְזַמן  בִּ ַרק  ם.  ֲאֶשר ב 
דֹו  ְבַמֲעמ  ַרק  תֹו  ְתעּוד  ֶאת  יר  ְלַהכִּ ְוֻהְצַרְך  תֹו  ֵמַאְדמ  ֶנְעַתק 
ישּות  ְפרִּ לִּ ה  כ  ַהְדר  ים  ידִּ יחִּ בִּ ה  ֻהְשְרש  ט,  ַהֻמְפש  י  נִּ רּוח  ה 

ע   ש  עֹולֵמַחֵיי  ַחֵיי  יל  ְשבִּ בִּ ה  םה  א  ְמח  ה  י ְצא  ֶזה  ַעל  ְוַגם   ,
ּה,   ה ְבַאְרצ  ֻאמ  ְנַין ה  יַע ַהתֹור ֶשל בִּ גִּ ל ַכֲאֶשר הִּ ית. ֲאב  ְשֵמימִּ
ה  ים ַנֲעש  יִּ תִּ ים ְוַהֶחְבר  יִּ ינִּ ים ַהְמדִּ דּורִּ י ֶשל ַהסִּ ְוַהצֶרְך ַהַמֲעשִּ

ַהְכל   ֳעֵלי  פ  ית  ְכנִּ ת  מִּ ל  ֵחֶלק  ְוכ  ה,  גּוֵפי תֹור  ֵהם  ֵהם  ֲהֵרי  ל, 
ְפַעל  יִּ יֹוֵתר  ְתַבְססּו  ְויִּ ים  יִּ ַהַמֲעשִּ ים  ַהגֹוְרמִּ ְתַרֲחבּו  ֶשיִּ ַמה 



ים, ְואֹור  ם ְוַעל ַהַחיִּ עֹול  ה ְוַחֵיי ֱאֶמת ַעל ה  ֵלא ְקֻדש  רּוַח ַהמ  ה 
תֹו. ְפע  יל יִּ ְכלִּ יר ְפֵני ֵתֵבל בִּ ֵאל י אִּ ְשר   יִּ

 

ֶעְליֹונ ההַ  ה  ית  נִּ רּוח  ה  ְתַגְברּות  ישראל   הִּ כנסת  רוחנית של  נטיה  אותה 

ים    כשהיא 'עליונה', כלומר כשאינה מוחשכת בחושך הגלות נִּ ְמַחֶזֶקת ֶאת ַהְתכ 
ל  ְוכ  ים  ּוַבַחיִּ ם  עֹול  ב  ְתַעְנְינּות  ַההִּ ֶאת  ּוַמְגֶבֶרת  ים  יִּ ַהַמֲעשִּ

ם. רֹוב   התעניינות 'לשמה', לא מצד ההכרח.  ֲאֶשר ב  ן, ְוק  ְזַמן ַהֻחְרב  ַרק בִּ
'והטוב בעי  לֹו, ניך  בזמן חזקיה. כפי שמתואר בדרוש א' בחבש פאר ובעין איה לגבי 

רפואות'.    –עשיתי   ספר  תֹו   שגנז  ֵמַאְדמ  ֶנְעַתק  י  ְשְרֵאלִּ ַהיִּ ל  ֶשַהַחיִּ
ט,  י ַהֻמְפש  נִּ רּוח  דֹו ה  תֹו ַרק ְבַמֲעמ  יר ֶאת ְתעּוד  ְוֻהְצַרְך ְלַהכִּ
יל   ְשבִּ בִּ ה  ע  ש  ֵמַחֵיי  ישּות  ְפרִּ לִּ ה  כ  ַהְדר  ים  ידִּ יחִּ בִּ ה  ֻהְשְרש 

ית.  , ְוַגם ַעל זֶ םַחֵיי עֹול ה ְשֵמימִּ א  ה ְמח  יש סוד גם בגלות. ה י ְצא 

רשב"י נכנס למערה, כלומר כונס את כל שאיפות הגאולה, את כל הנטיה הרוחנית לתוך  
'תיבת נח', אין אפשרות להביע אותם בגלוי. אבל מצד שני רשב"י לא מוכן שיתגלו חיים  

יתה, פרישות שאינה  מעשיים שאינם בנויים על הגודל הזה, ולכן הוא מעדיף את השב
שונאת את החיים אלא מציירת איך החיים ראויים להיות, ואינה מסתפקת במועט, אך יש  

עם    –'גערה אלוקית'   ישראל משמר בתוכו את הנטיות הטבעיות, את המגע החי  עם 
החיים המעשיים, כדי ליצור מצב בו יהיה ערך אמתי למלאכה, לא רק בתור הכרחי הקיום  

ביטוי של הנשמה, ולכן יוצאת בת קול וגוערת 'להחריב עולמי יצאתם',  הפיזי, אלא בתור
צריך להעריך את מלאכת האנשים לא מצד התודעה שלהם, לא מצד מה הם תופסים,  
אלא מצד מחשבת ד'. כמו למשל הח"ח שאמר לתלמיד שהתגייס לצבא הרוסי שזה לא 

רשב"י, גם לשמוע גערה   נורא, צריך כבר להתאמן להיות חיילים. את הגערה הזו שומע
כזו, כלומר להיות מכוון אל מגמה אלוקית שאינה מתחשבת כלל בבחירה ובתודעה, אלא  

העליון.   הסוד  מכח  רק  לבוא  הגלות  בזמן  צריך  מאד,  רחוק  עתיד  על  ל בנויה  ֲאב 
י  ּה, ְוַהצֶרְך ַהַמֲעשִּ ה ְבַאְרצ  ֻאמ  ְנַין ה  יַע ַהתֹור ֶשל בִּ גִּ ַכֲאֶשר הִּ

ית  שֶ  ְכנִּ ת  ה ֵחֶלק מִּ ים ַנֲעש  יִּ תִּ ים ְוַהֶחְבר  יִּ ינִּ ים ַהְמדִּ דּורִּ ל ַהסִּ
ְתַרֲחבּו   ל ַמה ֶשיִּ ְוכ  ה,  ל, ֲהֵרי ֵהם ֵהם גּוֵפי תֹור  ֳעֵלי ַהְכל  פ 
ֵלא   ַהמ  רּוַח  ה  ְפַעל  יִּ יֹוֵתר  ְתַבְססּו  ְויִּ ים  יִּ ַהַמֲעשִּ ים  ַהגֹוְרמִּ

ה ְוַחֵיי ֱאֶמת יר   ְקֻדש  ֵאל י אִּ ְשר  ים, ְואֹור יִּ ם ְוַעל ַהַחיִּ עֹול  ַעל ה 
תֹו. ְפע  יִּ יל  ְכלִּ בִּ ֵתֵבל  המעשית   ְפֵני  התורנית  ברמה  אפילו  לנו  קשה  עדיין 

על  מסודר  תורני  אומר  יש  האם  המעשיים.  החיים  את  מאירה  התורה  איך  לראות 
אלא קנה המידה איסטרטגיה של מדינת ישראל, לא במובן של כריתת בריתות עם מי,  

האם אנחנו מצליחים להציב לעצמנו את הקודש כמרכז החיים    –המוסרי. וכמו שאמרנו  
הלאומיים, ואם עדיין לא האם יש לנו יכולת להכריע בשאלת הבידוד המדיני שלנו מול 
היכולת לספק נשק לאפריקה ולכרות בריתות? מול הצורך שלנו בכלכלה ולחזק צליינות 

עומק התורה ביחס לעצמאות נוצרית? האם אנחנו יכולים להציב אמירה תורנית היונקת מ
  הבטחונית שלנו?

ל ַמה בפיסקה הזו הרב קוק מדגיש את הקשר שבין ההופעה המעשית לגילוי הנשמה:   ְוכ 
רּוַח   ְפַעל ה  ְתַבְססּו יֹוֵתר יִּ ים ְויִּ יִּ ים ַהַמֲעשִּ ְתַרֲחבּו ַהגֹוְרמִּ ֶשיִּ



הַ  ְוַעל  ם  עֹול  ה  ַעל  ֱאֶמת  ְוַחֵיי  ה  ְקֻדש  ֵלא  ְואֹור ַהמ  ים,  ַחיִּ
תֹו. ְפע  יִּ יל  ְכלִּ יר ְפֵני ֵתֵבל בִּ י אִּ ֵאל  ְשר  לעומת הפיסקה הקודמת בה   יִּ

ְהיֹות   הודגש יותר השינוי בנשמה עצמה, ביחס שבין רבונו של עולם לכנסת ישראל: ּובִּ
ֶזה ד כ  ם עֹוֵמד ְבַמֲעמ  עֹול  י ְבתֹור אֹור ה  לִּ י ַהְכל  ֱאֹלהִּ ְני ן ה  עִּ   ,ה 

יאּות שּוב ה   ְמצִּ ה ֶשל  ְוַהְמַגמ  ים,  ְתַחְברִּ ּומִּ ים  ים הֹוְלכִּ ְני נִּ עִּ
ית  ֱאֹלהִּ ה  ית  לִּ ַהְכל  ה  ְוַהְמַגמ  י  ימִּ ַהְפנִּ ּה  ְדש  ק  ְברּוַח  ה  ֻאמ  ה 
ד,   ְכֶאח  ְתַאֵחד  ְלהִּ ֵהן  ְיכֹולֹות  ּה  ֻכל  ַהֲהו י ה  ֶשל  ה  ַהְגדֹול 

ְבַיַחד   ְתַחְברֹות  מִּ ֵהן  א  ֵמיל  ֶשל ּומִּ ְשמֹוֵתיֶהן  ּוְבנִּ ן,  ְבַעְצמ 
נֹות   ל, ְוֵהן מּוכ  ְכל  ה בִּ ֻאמ  לּות ה  ְשַמת ְכל  ט ּוְבנִּ ְפר  ֵאל בִּ ְשר  יִּ

ה נ א" יע  י ו הֹו הֹושִּ יו, "ֲאנִּ ישּוַעת גֹוי ֵואֹלה   .ַיַחד ַלֲעלֹות בִּ

הרוחנית    ננסה לבאר מעט יותר: כשעם ישראל יוצא לגלות הוא יוצא כדי לטהר את הנטיה
הפנימית שלו שנפגמה, נטיה זו צריכה לגלות את תעופתה, את היותה חופשית לחלוטין  
ולא מותנית כלל בעולם המעשי החומרי, אם יש איזו תלות, יש כבר צורה של אלילות 
ביחס לאלוקות, אלילות לא רק במובן המעשי, אלא ציור חלקי, קבעון, פסל במובן הרוחני  

וכך גם החיים עצמם הנתפסים על פי הצד הגלוי שלהם לא מסוגלים ומתוך כך גם המעשי.  
לחיות בקרבנו את תפיסת האומה האחת, וממילא מתפתחת בנו שנאת חינם, ושפיכות  
דמים, ותפיסה גופנית זו מתגלה גם בגילוי עריות. אנחנו צריכים להבין שכשחוזרים לארץ, 

מגישוש וניסיון    – וון אחר לחלוטין  יש לכאורה חזרה לאותם מקומות אבל היום זה בא מכי
על  לחנך  ימשיכו  בפנימיותה טהורה. אם למשל  ביטוי של שאיפה שהיא  צורת  למצוא 
ייצור סוג של דיסהרמוניה, שאם נגדיר את  אידיאל הפרישות, ומנגד יפכו חיים, הדבר 
האדם שרוצה באופן הפשוט ביותר לחיות, 'ליהנות מהחיים', כנפילה, הוא יחוש נופל ויגיע  

ים ביותר בגלל תדמיתו כחוטא, ומצד שני לא יצליח להשלים פנימית עם  למקומות נמוכ
אמת. אותה עמדה עצמה שהתבטאה    ת שמוצגת לו, כי הוא מרגיש בתוכוהעמדה המוסרי

וכך   כפרישות,  בתוכהבגלות  מתבטאת    חקקה  מהמציאות,  החופש  ממד  את  ובתוכנו 
ת העולם לקנה המידה הפרישות נובעת מחוסר יכולת להרים אאדרבה באהבת המלאכה.  

של הרוח. בארץ ישראל אולי יש מקום לזה כהדרכת מעבר אבל לא כתשתית החיים. אם  
בחו"ל התשתית שיצרה את המוטיבציה לעבודת ד' היתה הנקיות וליחידם פרישות, הרי  

אבל תשתית זו צריכה להתגלות דרך עבודה   –שבארץ ישראל התשתית היא חסידות  
יודגש שהפרישות היא דבקות של הרוח בשאיפות עליונות,  מוסרית שלמה. במצב זה  

דבקות שמטרתה הסופית להרים את החיים, אבל היא צריכה להתחזק בעצמה קודם,  
ואז היא תשתמש בשפה של חובות הלבבות ש'כל מה שיוסיף הישוב בניין', לא כהגדרה 

. ממילא מובן עצמית אלא כמצב נפש חלקי של שאיפה שעדיין לא הגיעה למילואה הפנימי
שבתמצית, הקדושה המנוגדת לטבע מתחברת עם הקדושה העליונה, זו שבטבע. )אורות 

 התחיה כח'(

ֶאֶרץ ְקֻדַשת  יא  הִּ ֶשַבֶטַבע  ה  ינ ה  -ַהְּקֻדש  ְוַהְשכִּ ֵאל,  ְשר  יִּ
ה   ְקֻדש  יד  ְלַהֲעמִּ ְשרֹון  ַהכִּ ֵאל הּוא  ְשר  יִּ ם  עִּ לּות  ַבג  ה  ְרד  ֶשי 

גּו ֵאינ ּה ְבנִּ ַהֶטַבע  ֶנֶגד  ַהלֹוֶחֶמת  ה  ַהְּקֻדש  ל  ֲאב  ַלֶטַבע.  ד 
ְהיֹות   לִּ יא  הִּ ה  יכ  ְצרִּ ה,  ְשֵלמ  ה  ּהְקֻדש  ית  ְבַתְמצִּ ה   -ְבלּוע 

ֶשַבֶטַבע  ה  ַהְּקֻדש  יא  ֶשהִּ ֶעְליֹונ ה,  ה  ה  ַבְּקֻדש  ֶעְליֹונ ה  ה 
ם ֻכל ּקּון עֹול  ּה, ֶשהּוא ְיסֹוד תִּ מּור, ְוַהּקֶדש  ַעְצמ  סּומֹו ַהג  ֹו ּובִּ



ֵתי ב  ין  ידִּ ַו"ֲעתִּ ֶרץ,  א  ה  קֶדש  ֶאל  ְיֻחַבר  ה  יֹות -ֶשַבגֹול  ְכֵנסִּ
ֵתי ְבעּו ְבֶאֶרץ-ּוב  ּק  ֶבל ֶשיִּ שֹות ֶשְבב  ְדר  ֵאל". -מִּ ְשר   יִּ

ה ַהְּקֻדש  ֶשל  זֹו  ֶעְליֹונ ה  ה  ל  ְלַהְשכ  ים  אִּ ה  ַהְשֵלמ  -ְכֶשב 
ן   ה מִּ ה ֶשְלַמְעל  ּה ַגם ֵכן ֶאת ַהְּקֻדש  ְרב  ֶשַבֶטַבע, ַהכֹוֶלֶלת ְבקִּ
ה חֹוֶדֶלת ְלַגְמֵרי,  מ  ְלח  ז ַהמִּ ְתַנֶגֶדת ֶאל ַהֶטַבע, א  ַהֶטַבע ְוַהמִּ
ל ַהכחֹות  ְתַבֶסֶמת, ְוַהכל נֹוֶטה ְכַלֵפי ֶחֶסד. כ  ין מִּ ַדת ַהדִּ מִּ

ַהפְ  ם  ד  א  ַמה ֶשב  י  ְכפִּ ה,  מ  ַהְמרֹומ  ם  ינּות  ַבֲעדִּ ים  ְראִּ נִּ י  טִּ ר 
לּוי ַהיֹוֵתר  עִּ ים ל  רִּ ים ּוֻמְכש  ם, ַוֲהֵרי ֵהם ְקדֹושִּ ְבע  ֶשֵהם ְבטִּ
ְלֵעת   ֶהם  צּור ב  ַהֶטַבע עֹוֵמד א  ן  מִּ ה  ֶשְלַמְעל  אֹור  ְוה  ֶעְליֹון, 

נ ֶשל  ֶפש  ח  ְרבֹו  ְבקִּ ש  ח  ם  ד  א  ְוה  ְו"י מד  -ַעםַהצֶרְך,  קֶדש, 
ְרְבָך   ְבקִּ ֶשֶנֱאַמר:  יו,  ֵמע  ְבתֹוְך  רּוי  ש  דֹוש  ק  לּו  ְכאִּ ַעְצמֹו 

דֹוש"  . ק 
מודגש כאן שכשעולים לארץ ישראל, הקדושה הלוחמת נגד הטבע 'בלועה בתמציתה'  

בקדושה העליונה, כלומר התמצית היא שווה, אבל היות והכלים הם שונים, כתוצאה ממה 
שהמציאות שונה, כלומר יש זמן של גלות ומקום של גלות, אז אותו חופש עליון מתגלה  
בבוז כלפי המציאות, אבל הקדושה העליונה, היא עליונה יותר כי דעת אלוקים שבתוכה 

 מפותחת יותר. 
העלינו קודם שאלה האם מתחדש משהו חדש לחלוטין ביחס בין האלוקות לבין כנסת 
ישראל. נראה שאכן כן. יחוד קוב"ה ושכינתיה משתנה. אמרנו שהפניה כלפי מטה מניחה 
שהדבקות היא מציאות קיימת שאינה ניתנת לשינוי. מה תפקיד התורה והמצוות בשלב  

ניתן לראות שלושה ביטויים של זה   ומצוות מבטאים את שפת הדבקות,   –זה?  תורה 
תורה ומצוות יוצרים הכנה לרוח לחול, להופיע לא רק דרך הטבעיות שהרבה פעמים היא 

לה עכשיו מסובכת ומופיעה בצורה מלאת סיגים, כפי שאנחנו רואים את הלאומיות המתג
רה ם לירידה בתודעה הלאומית הפשוטה, והיא ממיגורמים ג בעולם. סיגים אלו עצמם  

מתגלה שזה אומר החיים הטבעיים    –את עצמה במושג חדש 'ישראליות'. אבל יותר מכך  
של כנסת ישראל. היחוד העליון מגלה כי אין מצב של 'בכח' ו'בפועל', ויש פער ביניהם,  
אלא כנסת ישראל עצמה מתרחבת ומגלה ש'לשעבר תורה נתתי לכם לעתיד חיים אני  

ולכן אין פער באופן שיש כשרון לתקן לחלוטין את חטא נותן לכם'. זוהי השתוות הרצון,  
העגל ואת חטא עץ הדעת. מבחינה מוסרית אותה תשתית של חסידות נובעת מעמקים  
של תביעה של תחיית המתים. כל שלב במדינה הוא שלב בו נחשפת תשתית עשירה 

ּוּוג  :  יותר של חסידות, וקדושה. כך כותב הרב קוק )אורות ישראל א' ט'( ים זִּ א ְשלִּ
ְכֶנֶסת א-דִּ ֵאל ְבֻקְדש  ְשר  יְך-יִּ צֹון   –הּוא  -ְברִּ ר  ְשַתּוּות ה  ַהְינּו הִּ

ְתַגלּות   הִּ ם  עִּ ּה,  ת  ְשמ  נִּ יסֹוד  בִּ ּה,  ל  ְכל  בִּ ה  ֻאמ  ב  ְתַגֶלה  ֶשמִּ
ל ֶשיֹוֵצא יֹוֵתר ֶאל  ּה. ְוכ  ל  ְכל  יסֹוד ַהֲהו י ה בִּ ית בִּ ֱאֹלהִּ ה ה  י  ַהְנטִּ

ְכֶנֶסתַהפ ְתַגלּות  הִּ י  -ַעל  ֱאֹלהִּ ה  אֹור  ה  ֶאל  ּוּוי ּה  ְושִּ ֵאל,  ְשר  יִּ
ל   ה. ְוכ  א  ְפל  ה יֹוֵתר נִּ מ  ֶשל ֵחֶפץ ְשֵלמּות ַהֲהו י ה, ֵכן ַהַהְתא 
ֶאת  ַמְכֶשֶרת  ֵאל  ְשר  יִּ מִּ ד  ֶאח  כל  מִּ ֶשַנֲעֵשית  ה  טֹוב  ה  ְפֻעל 

ְתַנֵשא ל ְלהִּ יד ְוֶאת ַהְכל  חִּ ֶעְליֹונ ה ַהזאת,    ַהי  ה ה  מ  ֶאל ַהַהְתא 



ה  י  לּוי ֶשל ַהְנטִּ ה ַמְכֶשֶרת יֹוֵתר ֶאת ַהגִּ מ  ְתַנְשאּות ַהַהְתא  ְוהִּ
עז   ְונֹוֶתֶנת  ּה,  ְשֵלמּות  ְכלּול  ְושִּ ַהֲהו י ה  ְכַלל  בִּ ית  ֱאֹלהִּ ה 

ים.   ֵלאֹלהִּ

ְכֶנֶסת ֶשל  ֶעְליֹונ ה  ה  ה  יֵ -ּוַבַמֲעל  ל א  ֵאל  ְשר  ֶהְפֵרש יִּ ש שּום 
ַעל ה  ְתַגל  ֶשמִּ ה  י  ַהְנטִּ ים -ֵבין  ַהַחיִּ ֶשל  ה  ע  ַהַהְשפ  ְיֵדי 

ה.  ֻאמ  לּות ה  ְכל  ג בִּ ְכַלל ַהֲהו י ה ְלַמה ֶשהּוא ֻמש  ים בִּ יִּ ֱאֹלהִּ ה 
א חּוד ֻקְדש  יִּ ֵלינּו:  ל ְפע  ים ְבכ  נּו שֹוֲאפִּ יְך  -ּוְלֵשם ֶזה א  - ְברִּ

ּוְשכִּ  ַעלהּוא  ה  ַאֲהב  נּו  א  ים  ְתַלְבשִּ ּומִּ ה -יְנֵתיּה,  י  ַהְנטִּ ְיֵדי 
ְלַגֵבי   ּה  ב  ה  ְבֵטל  ה  ְרא  ֶשַהיִּ ַהֲהו י ה,  לּות  ְכל  בִּ ית  ַהקֹוְסמִּ
ה, ַרק   ע  ים ְלר  נּויִּ שִּ יא מִּ ה הִּ לּות ַהֲהו י ה ְרחֹוק  י ְכל  ה, כִּ ַאֲהב  ה 

ְמקמֹו" ַצד ְכֶנסֶ  ,"עז ְוֶחְדו ה בִּ ים -תּומִּ ְתַלְבשִּ ְננּו מִּ ֵאל הִּ ְשר  יִּ
יסֹוד -ַגם ְתַנְשֵאנּו לִּ ֶמנ ה, ּוְבהִּ אֹור מִּ ֵתם ה  ס  ה, ֶשלא יִּ ְרא  ֵכן יִּ

ה ְבחֹוֶבֶרת ַאַחת, ְוַהכַח  ְרא  ה ְויִּ ים ַאֲהב  ְתַמְלאִּ ְננּו מִּ חּוד הִּ ַהיִּ
ַהְנש   ל  ּוְבכ  ַהֲהו י ה  יּות  ימִּ ְפנִּ בִּ ם ַהחֹוֵדר  עֹוֶלה ַהֶנֱעל  מֹות, ה 

ל   ֵלינּו ְבאֹור ַאְחדּותֹו, ְבֵשם כ  ל ַהְמַגמֹות, פֹוֵעל ע  ְלַמֲעַלת כ 
ֵאל.   ְשר   יִּ

 

ְכֶנֶסת דִּ ים  ְשלִּ א  ּוּוג  א-זִּ ְבֻקְדש  ֵאל  ְשר  יְך-יִּ ַהְינּו   – הּוא  -ְברִּ
ה   ֻאמ  ְתַגֶלה ב  צֹון ֶשמִּ ר  ְשַתּוּות ה  ּה, הִּ ת  ְשמ  יסֹוד נִּ ּה, בִּ ל  ְכל  בִּ

ּה. ל  ְכל  יסֹוד ַהֲהו י ה בִּ ית בִּ ֱאֹלהִּ ה ה  י  ְתַגלּות ַהְנטִּ ם הִּ השתוות   עִּ

אלוקית  נטיה  של  קודם  שתיארנו  המדרגה  לא  המוחלטת.  ההתאמה  פירושה  הרצון 
העומדת למעלה מהנטיה הרוחנית הלאומית, אלא זווגא שלים. לכן בארץ ישראל ה'לשם  

חוד' מבטא משהו אחר לחלוטין. קמה מדינת ישראל יש יחוד עליון ללא גבול. אם הגלות י
משולה לטומאת נידה )אורות ארץ ישראל ג'( הרי שבארץ ישראל נטהרים ממנה. )יש 
אולי מצבים של טומאת לידה ושל דמי טוהר בדרך אל המקדש, אבל הצד העליון מתחיל 

ל ֶשיֹוֵצא יֹוֵתר  להתגלות(   ְתַגלּות ְכֶנֶסת  ְוכ  ֵאל,-ֶאל ַהפַעל הִּ ְשר   יִּ
י ֶשל ֵחֶפץ   כלומר דרך הנטיה הלאומית המעשית ֱאֹלהִּ אֹור ה  ּוּוי ּה ֶאל ה  ְושִּ

ה  ְפֻעל  ל  ְוכ  ה.  א  ְפל  נִּ יֹוֵתר  ה  מ  ַהַהְתא  ֵכן  ַהֲהו י ה,  ְשֵלמּות 
אֶ  ַמְכֶשֶרת  ֵאל  ְשר  יִּ מִּ ד  ֶאח  כל  מִּ ֶשַנֲעֵשית  ה  יד  טֹוב  חִּ ַהי  ת 

ַהזאת,   ֶעְליֹונ ה  ה  ה  מ  ַהַהְתא  ֶאל  ְתַנֵשא  ְלהִּ ל  ַהְכל  ְוֶאת 
ה  י  לּוי ֶשל ַהְנטִּ ה ַמְכֶשֶרת יֹוֵתר ֶאת ַהגִּ מ  ְתַנְשאּות ַהַהְתא  ְוהִּ
עז   ְונֹוֶתֶנת  ּה,  ְשֵלמּות  ְכלּול  ְושִּ ַהֲהו י ה  ְכַלל  בִּ ית  ֱאֹלהִּ ה 

ים.   ֵלאֹלהִּ



עֶ  ה  ה  ְכֶנֶסתּוַבַמֲעל  ֶשל  ֶהְפֵרש -ְליֹונ ה  ֵיש שּום  ל א  ֵאל  ְשר  יִּ
ַעל ה  ְתַגל  ֶשמִּ ה  י  ַהְנטִּ ים -ֵבין  ַהַחיִּ ֶשל  ה  ע  ַהַהְשפ  ְיֵדי 

ה. ֻאמ  לּות ה  ְכל  ג בִּ ְכַלל ַהֲהו י ה ְלַמה ֶשהּוא ֻמש  ים בִּ יִּ ֱאֹלהִּ  ה 
נותן לכם', ולכן אפשר לעבוד מתברר שהכל כלול בתוך כנסת ישראל עצמה 'חיים אני  

'עבודת ד' וישראל עמו' ואין זו ע"ז בשיתוף חלילה. היחוד מגלה שאלו שני צדדים של 
אנו   מתעלים  שלהם.  מהמעיין  ואפילו  ואמונה,  מאמת  יותר  עליונה  וברמה  אחד.  תוכן 

חּו  למקור של המעיין עצמו.    ֵלינּו: יִּ ל ְפע  ים ְבכ  נּו שֹוֲאפִּ ד  ּוְלֵשם ֶזה א 
א יְך  -ֻקְדש  ה ַעל-ְברִּ נּו ַאֲהב  ים א  ְתַלְבשִּ יְנֵתיּה, ּומִּ - הּוא ּוְשכִּ

ּה  ה ב  ה ְבֵטל  ְרא  לּות ַהֲהו י ה, ֶשַהיִּ ְכל  ית בִּ ה ַהקֹוְסמִּ י  ְיֵדי ַהְנטִּ
ים   נּויִּ שִּ מִּ יא  הִּ ה  ְרחֹוק  ַהֲהו י ה  לּות  ְכל  י  כִּ ה,  ַאֲהב  ה  ְלַגֵבי 

ה, ַרק "עז ְוֶחְד  ע  ְמקמֹו"ְלר  ַצד ְכֶנֶסת  ,ו ה בִּ ְננּו -ּומִּ ֵאל הִּ ְשר  יִּ
ַגם ים  ְתַלְבשִּ ֶמנ ה, -מִּ מִּ אֹור  ה  ֵתם  ס  יִּ ֶשלא  ה,  ְרא  יִּ ֵכן 

ה  ְרא  ְויִּ ה  ים ַאֲהב  ְתַמְלאִּ ְננּו מִּ חּוד הִּ יסֹוד ַהיִּ ְתַנְשֵאנּו לִּ ּוְבהִּ
מתחילה להתברר סוגיה  לכן אנו מוסיפים 'בדחילו ורחימו'. כאן    ְבחֹוֶבֶרת ַאַחת,

שלנו.    –נוספת   המידות  בעבודת  השינוי  ַהחֹוֵדר   מה  ם  ַהֶנֱעל  ְוַהכַח 
ַהֲהו י ה יּות  ימִּ ְפנִּ ב"ה  בִּ השם  עֹוֶלה   אותיות  ה  מֹות,  ַהְנש  ל  ּוְבכ 

ל   ֵלינּו ְבאֹור ַאְחדּותֹו, ְבֵשם כ  ל ַהְמַגמֹות, פֹוֵעל ע  ְלַמֲעַלת כ 
ֵאל.  ְשר   יִּ

יכול   שהעולם  מגלה  המעשית  הלאומית  הנטיה  אלוקים:  בדעת  שינויים  ארבעה  ראינו 
להתרחב ולהיעמד ביחס ישר אל ההנהגה האלוקית העליונה. הנשמה מגלה שתנועתה 
היא כלפי מטה. מתברר שיש אחדות מוחלטת בין כנסת ישראל לרבונו של עולם. ומתברר 

וגא שלים. מצב זה יוצר העברת מרכז שאחדות זו מרחיבה את כנסת ישראל עצמה לזיו
הכובד מהבחירה המעשית הפרטית של היחידים אל הסגולה, מה שמכריח עין טובה על  
המציאות. הקשבה לתשתית והנהרה מתוכה של התוכן הגלוי. לימוד זכות שאינו רק בא  
  ומגדיר אותנו כסוד של שוגגים, אלא לימוד זכות המגלה תוכן של חיים גדולים המחפשים 

נתיב להתגלות. מתוך זה התורה והמצוות מקבלות ערך חיוני יותר, גדול יותר. ועבודת 
המידות עצמה משתנה. קודם כל האהבה עומדת במרכז. האהבה היא הצורה בה אנו 
מתגלה  המעשית  הלאומית  הנטיה  האומה.  של  הפנימית  הרוחנית  לנטיה  מתקשרים 

יראה שהאהבה לא   –מתנסחת כאן  אבל יראת הרוממות, וכפי שנראה שהיא    –ביראה  
תיפסק, יראה הסוללת דרכים לאהבה להתגלות גם בעולם מוגבל יותר. זו שפת האמונה 
שהיא העומק של החיים הלאומיים, מה שמתגלה באופן הפשוט ברצון החיים ובוודאות 

 החיים.  
אז אורה של הנשמה עצמה מתגברת, והיא עולה מעבר לקנה המידה של העולם. במצב 

לותי יש חתירה כלפי מעלה, יש תחושת חנק מהעולם, אבל זה יותר נתפס כ'מקרה' הג
שהגאולה  ככל  שלמה  בצורה  המתגלה  חופשית  דבקות  אותה  דווקא  אך  ב'עצם',  ולא 

כלומר להיות אחוז מתקדמת, היא יוצרת מצב של היאחזות בגאות ד', 'על ישראל גאוותו'.  
ולם מקומו', באותה רמה עליונה העומדת למעלה  בגאות ד', ב'הוא מקומו של עולם ואין הע

ממלאכים, כלומר למעלה ממגמות המתגלות להרים את העולם, אלא התוכן של כנסת  
הזה מתוך האור הבלתי גבולי. זהו היחוד העליון. לכן המידה   ישראל היא פריצה לעולם

יחותיו מתאר העליונה ביותר והחיונית ביותר היא מידת הענווה, שהרב צבי יהודה קוק בש
שדווקא דוד המלך הוא שיא השיאים של הענווה, בשלילת כל אישיות 'ואני תולעת ולא 



קכב'(  איש'.   )ג'  קבצים  בשמונה  כתוב  ממחלות :  כך  זאת  היא  מחלה 
בניסים   העליונה  האמונה  את  שכשמציירים  הנפש, 
ונפלאות, בשידוד הטבע וחוקיו, פג העז הטבעי, והאדם 

"ז בא מפני שהוא רואה בהנס את נעשה חלש ומרוטט, וכ
השליליות של הטבע, ובהטבע הוא רואה את החיוב של  
שטחית  היא,  גסה  זו  השקפה  אבל  המצוי.  והכח  היש 
החיים  עז  את  להרבות  באו  הניסים  מתוכה.  ומרוקבת 
הוד  ברב  מתגלה  האומץ  מקור  בהזכרתם,  וההויה 
מלאה   באמונה  קשור  בהיותו  הנסים  ותוכן  גבורתו, 

עליונה, אדירות   וגבורה  אומץ  ציורי  הוא  מוסיף  נשמה, 
באשר עדים הם הניסים והנפלאות על עזוז היד החזקה 

לאלהים,   עז  תנו  היקום.  כל  את  ישראל  המלאה  על 
 גאוותו" 

הגאווה היא המדרגה העליונה של אחדות הנס והטבע, כלומר הנס מגלה שהעולם רחב  
הרבה יותר ממה שהוא תופס את עצמו. הנס מגלה לעולם מה הוא באמת, מעביר את  
מרכז הכובד של העולם מתודעתו העצמית לעצם מציאותו. מעבר זה נעשה על ידי מה  

עומק הזכרון ומסירות הנפש של הדור שבעם ישראל עברנו לממד זה. אתמול ראינו שזה  
יום   של  קדושתו  'לתוקף  במאמר  שמתואר  כמו  הגבורה  דרך  הנס  מתגלה  וכך  הזה, 

רעג'(:   ו'  )קובץ  קוק  הרב  מוסיף  הנהגת עצמאותנו'.  של  הארה  אותה 
ועוקרת את כל   העולם, המטהרת את הנשמות מיסודן, 
הטומאה והעבודה זרה מן העולם, כשאנו מכוונים אליה, 

ננו נושאים עין לד' אלהי ישראל, הקב"ה, מצד הענינים  ה
האידיאליים המקוריים ופעולותיהם השרשיות. ומצד עצם  
הופעת הפעולה, הרינו באים לשם ד' מלך ישראל, מלכות 
דרכיה,   וכל  הממשית  והפעולה  ישראל.  כנסת  שמים, 
תמיד מתקשרים באידיאלים המקוריים. והופעת הטהרה 

טוב, והמעשים הטובים השכליים  של הנשמות, רצונם ה
הטהורים וכל הזרחותיהם, מוסיפים התעלות המעשית, 
ומיחדים את הפעולה הכללית עם האידיאל המקורי שלה. 
וביעור  רוח הטומאה הולך וגובר, ורוח הקדושה וטהרת 

לאלהים,   עז  תנו  ומתעלה.  הולכת  וההויה  על החיים 
בשחקים.   ועזו  גאותו  רכישראל  ח'  בקובץ  ההכרה ':  וכן 

אלהי,  יותר  שהוא  מה  שכל  היא  הישראלית  וההרגשה 
הוא יותר חי, וכל מה שהאדם הוא יותר מקושר באלהות 



בכל דרכיו, בכל מעשיו, בכל תנועותיו ובכל הליכות חייו, 
וההדר   והעז  חיים,  מטל  רוויים  יותר  הם  שלו  החיים 
והחוסן והחיל מפעם בהם בכל תוקף. וזה הדין אינו רק  

הא מתיחש בדין  הוא  ביותר  כ"א  בישראל,  הפרטי  דם 
יותר  הנה  שהיא  מה  שכל  הכלל,  בחיי  האומה  לתחיית 
ממקור  ומופעת  גלויה  בקדושה  מקושרה  ויותר  אלהית 
הקודש האלהי, הרי היא עומדת להיות מתגברת, פורחת 
ומתעלה בהוד וגאון, באומץ ורב אונים. תנו עז לאלהים 

כן של הגאולה, גאות ד' כפי שמשתקפת בכנסת  גאות ד' היא התו  על ישראל גאותו .

ישראל. היחוד השלם הוא ההתעלות של כנסת ישראל למדרגה כזו שטבע חייה הוא גאות ד', 'על  
ישראל גאוותו ועוזו בשחקים'. באמת באופן נסתר הקב"ה מוליך אותנו את כל הגלות כדי להגיע  

ו', כביכול באנו לתקן את החטאים. סיבת  למדרגה זו. לא במובן הפשוט 'מפני חטאינו גלינו מארצנ
להתנשא לגאות    – ואולי לא היה אפשר לנו  –החטאים היא כי לא הכרנו את גדלנו, כי לא התנשאנו  

ד'. יכול להיות שהיינו צריכים לפתח סבלנות נוראה כדי להתעלות לאט לאט למדרגה זו, אבל  
להכשיר בתוכנו,    –כלפי העתיד    חוסר הסבלנות היא המיה למדרגה העליונה הזו. הגלות פניה

דרך תעופת הרוח, דרך עולם הבז לטבע, כי הוא רואה מדרגה עליונה אלוקית העומדת למעלה  
מכל עולם ועריכו. כשנוסח זה 'עולה' לארץ ישראל, הוא מתברר כעליה של כנסת ישראל עצמה  

להים על  תנו עז לא  למדרגה העליונה הזו. )עולת ראיה א' עמ' ריד' בהוצאה ישנה(:
ישראל גאותו, ועזו בשחקים. רוח עז ועצמה ראוי להיות 
אל  שמים  אנחנו  בעת אשר  נפשנו,  בתי  כל  את  ממלא 
ההולכות   האון,  מלאות  הגדולות,  המגמות  את  לבנו 
בכל  ד'  מעשה  של  הגדול  המפעל  בשטף  ומתמלאות 

המעשית. זו מתגלה ומתבררת על ידי הנטיה הלאומית    מערכי הבריאה כולה.

אך בבד בבד עם עוז ד' אנו מבקשים את פניו תמיד, את הזכרון העליון העומד בטהרתו 
למעלה מכל סיבוכי החיים. הזכרון בצורתו החיובית מתגלה בגאווה. ולכן ממשיך הרב 

אמנם יחד עם העז הזה, המורגש בכל היקום בעמדתו    קוק:
הלא   הנפלאות,  ובתולדותיו  האיתנים  בחוקיו  וסדורו, 
גאות ד' היא זורחת בעולם מישראל, ממפלאותיו הרבים 
אשר כונן בעם זו יצר לו, בתולדתו וקיומו, בכל עלילותיו 

ו בתקוותיו  ירידתו,  ובשפל  גבהו  בשיא  צפיתו ומהלכיו, 
התכן המראה בעולם את   ההמלאה חזון פלאי פלאים. ז

והגדולה   הגאוה  טל  הזה,  המבחן  ומתוך  ד'.  גאות 
, ע"י כח זה של אספקלרית הקדש האלהית, הננו שבים

של כנסת ישראל, להכיר לא רק את העז הגלוי במכמני 
בעזרת   נסקרים  להיות  להם  שאפשר  הטבע, 
לספירות  עולים  הננו  אלא  האנושי,  החושים,וההגיון 



כל   ושם  העז,  חביון  ששם  שחקים,  לגנזי  העליונות, 
התכונה הכללית של מערכי ההויה, מסבותיה ומגמותיה,  

לאלהים,  צפויה   עז  תנו  ונערכת.  גאותו היא  ישראל  על 
   ועזו בשחקים

גאות ד' היא התוכן של הגאולה, כלומר יכולת העמדה של עולם החי מתוך עומק אחדות 
הנס והטבע, החי את היחס לחופש האלוקי. בשביל עמדה עליונה זו, אנו מתמלאים ענווה,  

  .כפי שמובא באורות )ישראל ג' ד'( 'ממעטים עצמנו'
חּוֶשיה    ל  ְבכ  אֹותֹו  ַמְרֶגֶשת  ה  מ  ֶשַהְנש  י,  ֱאֹלהִּ ה  אֹור  ְכֶשה 

ּה  ֶשל ְכֶנֶסת לּות  ְכל  ים בִּ יִּ נִּ רּוח  ֶקף -ה  ְבהֹו ְות  ֵאל, ְבֶעֶצם ג  ְשר  יִּ
ֶמְרֲחֵבי   ל  ְלכ  ְתַרֵחב  ּומִּ יּותֹו  ֶעְליֹונִּ ְמרֹוֵמי  לִּ עֹוֶלה  ֳהרֹו,  ז 

יאּו ַבְמצִּ יו  ְכֶנֶסתְפֻעלֹות  ם,  עֹול  ּוב  ם  ד  א  ב  ֵאל    -ת,  ְשר  יִּ
ה ְוזַהר, ְמֵלא   בּור ַאֲהב  ְתַחֶבֶרת ְבחִּ ְתרֹוֶמֶמת ַעל י דֹו, ּומִּ מִּ
ֱאֹלהּות   ְתַעֶטֶרת ב  ה ֵנַצח ו הֹוד, ּומִּ ה ֶחֶסד ּוְגבּור  ְכמ  ים ח  ַחיִּ

ל ַהֲהו י ה, ֶשְכֶנֶסת ה ְבכ  ְתַגל  ְתַגל    - ַהמִּ ֵאל מִּ ְשר  ז ְכנֹוֵשא יִּ ה א 
ץ ְויֹוֵתר  קֹור יֹוֵתר ַנֲער  מ  א מִּ ֶעְליֹון, ַהב  אֹור ה  ַהְמַקֵבל ֶאת ה 

א אֹור ֵאין יר ּוְמֻמל  שִּ ְשֵלמּות.  -ע  בֹוד ְולִּ ה'שמים' גדלים,    סֹוף ְלכ 

ואותו איחוד עליון שבין הנטיה האלוקית שבעולם לכנסת ישראל, שהתעלו למדרגת 'אישי' 

ְדלֹו    ממדרגת 'בעלי', מגלים את המקור העליון של גאות ד'.   י ג  שּור ֶזה ְכפִּ ְוקִּ
יֹות ֶשל  טִּ מֹות ַהְפר  ל ַהְנש  רֹות ֶעְליֹונֹות ְבכ  יַע ֶהא  חֹוֵזר ּוַמְשפִּ
יֵקי  ְשמֹוֵתיֶהם ֶשל ַצדִּ ה ְלנִּ ה ְבטּוח  ש  ל ַהְיקּום, ּוְבֶדֶרְך ַהְרג  כ 

יו.   ְמַחת ד' ְבַמֲעש  ם ְבשִּ ים ְבֶעֶצם ֲהו י ת  פִּ ם, ַהְמֻשת   עֹול 
  

ה   ֵלא ְשַלל ְגֻדל  יַטת אֹור ַנֲעֶלה ֶזה, ַהמ  ְקלִּ ן לִּ ְהיֹות מּוכ  ְכֵדי לִּ
עִּ  ית ְמֻרַבת ְצב  ים, ֱאֹלהִּ יִּ ְצחִּ ים ְונִּ ירִּ ים, ַאדִּ יבִּ ים ַמְרהִּ ים ּוְגו נִּ

ה  ְטהֹור  ו ה  ֲענ  ּה,  ת  ֳהר  ט  ְבֶעֶצם  ה  ימ  ְתמִּ ו ה  ֲענ  רּוַח  יְך  רִּ צ 
ל ַהְיקּום,   י ְלכ  לִּ בֹוד ְוֵחֶפץ ֶחֶסד ְכל  ה כ  יפ  ה עז ּומֹוסִּ יכ  ַהַמְצרִּ

ַעל ֱאֶמת  ַרת  ַהכ  ם  עִּ הַ -ַהְמֻחֶבֶרת  ַהְשֵלמּות  ֻמְחֶלֶטת ְדַבר 
ְתַמֵלא  -ְוַעל ּה הּוא מִּ , ֶשַעל י ד  ם ֵאֶליה  ד  א  ְדַבר ַהַיַחש ֶשל ה 

ְנַנת ים ְורִּ אֹון ֵלאֹלהִּ מ  ה.-צִּ ס  ה ְוֶנֱעל  זו התביעה הגדולה   קֶדש ַרֲעַננ 

מידת הענווה. להשתחרר מכל גדר. לכן חז"ל מלמדים אותנו את סיפורו של הלל העניו  –
ועקבתא דמשיחא. הענווה מסוגלת להאיר גם בתוך עומק החוצפה  מול חצופי השעה,  

את אור גאות ד'. כדי להיות אחוז במדרגה זו צריכים לחזור ולשנן את החיוניות של האמון 

ַקְטנּות בעצמנו, בכל אחד, בגדלנו, בגדלותה שלכנסת ישראל. )אורות ישראל ו' ח'(:  
ן ַהְּקדֻ  ם מִּ ד  חּוקֹו ֶשל א  ה ְורִּ ֱאמּונ  תֹוְך ה  א מִּ ֶעְליֹונ ה ב  ה ה  ש 

ַרְעיֹון  בֹו ה  ַבע ְבלִּ ּק  ֶשֵאין ְבי דֹו ְלרֹוֵמם ֶאת ֵעֶרְך ַעְצמֹו, ַעד ֶשיִּ



ה,   ֶעְליֹונ  ה  ה  ַהְגֻדל  לֹו.  ְראּוי ה  ית  ֱאֹלהִּ ה  ֶשְגֻדל  ֵאיְך  דֹול  ַהג 
ל, ֲאֶשר ְלַהַמֲחש   ל ַרְעיֹון ֻמְגב  ית,  ַהַמְסֶעֶרת ֶאת כ  ֱאֹלהִּ ה ה  ב 

ל   ּה, כ  ְגבּול  ם מִּ ד  א  ֶרֶשת ֶאת רּוַח ה  א ְמג  ּה ַהנֹור  יּומ  יא ְבאִּ הִּ
ְרחֹות  ּוְבא  קֶדש  ֶשל  בֹות  ְבַמֲחש  ֵשא,  נ  ְויִּ ְירֹוַמם  ֶשלא  ְזַמן 
ה זֹו.   תֹו ֶאל ְגֻדל  מ  חּוש ְבַעְצמֹו ֶאת ַהְתא  ים ֶשל טַהר, ל  ַחיִּ

מושגת בעולם המחשבה המוגבל, זה כבר מתקרב למדרגת השתיקה התחושה הזו אינה  
 העליונה.

ְרַבת קִּ ֵאל.  ְשר  ְליִּ נֹוֵגַע  ר  ב  ַהד  חּוד  ית  -ּוְביִּ ַהְלֻאמִּ ים  ֱאֹלהִּ ה 
ל ה כ  ה רֹוֵממ  ד  ית ְבמִּ ה ֶשל ֵגאּות ְלֻאמִּ ה ֱאמּונ ה ְגדֹול  יכ  - ְצרִּ

ַבע   ּק  ְך, ַעד ֶשיִּ ֶעְליֹון,כ  ַרְעיֹון ה  ית    ַבֵלב ה  ְתַגלּות ַהְלֻאמִּ ֶשַההִּ
ְמנ   ּה. א  אֹון  ְראּוי ה ל  יא ֲעדּוי ה ְבג  ם ֵגאּות קֶדש זֹו, ְכֵשם ֶשהִּ

ה   א  ַהב  ית,  ֱאֹלהִּ ה  ו ה  ֲענ  ְוה  ה,  ְגדֹול  ו ה  ַבֲענ  ה  ְשבּוצ  יא  הִּ ְך  כ 
י  אפִּ ה  ַעל  ה  יע  מֹופִּ יא  הִּ ּה,  מ  עִּ ְתַחֶבֶרת  ּומִּ ה,  ַהְגֻדל  תֹוְך  מִּ

ְכֶנֶסת י ֶשל  תִּ ְשמ  ּה-ַהנִּ ת  ֶוֱאמּונ  ֵאל,  ְשר  ֵאליִּ ֶאל  ּה  ת  ְרב  ְבקִּ  -
ֶרֶשת  ְשת  תֹו, מִּ ְגֻדל  ֶרץ, ֲאֶשר ֵאין ֵחֶקר לִּ ם ו א  ַמיִּ ם קֹוֵנה ש  עֹול 
ה,  ְתַעל  מִּ ְתַקֶדֶשת,  מִּ יא  ְוהִּ ּה,  ת  ְשמ  נִּ ַמֲעַמֵּקי  ְבתֹוְך 

ה.  ה ְשֵלמ  ְגֻאל  ּה לִּ ינ ה ַעְצמ  ְשַתְחֶרֶרת, ּוַמְתכִּ  מִּ
  
יום העצמאות הוא היום שבו התחדשה לא רק תודעה לאומית, אלא בבת אחת מציאות  

של גוף לאומי, מלכות, המתגלה בארץ. אבל כדי להאיר את הנשמה צריך תודעה. המידות  
המיוחדות האלה של האהבה, האמונה, היראה והענווה, בצורה בה הן נתפסות, מגבירות 

אבל שינוי זה כדי שיהיה נוכח, הוא נצרך   את היכולת להקשיב למה שמתרחש בנשמה.
לתודעה, והפעם לא מספיק רק תודעה של צדיקים כמו בגלות, בהיות הכלים שבורים,  
אלא צריך תודעת עם. כמובן שיהיו רמות שונות של תודעה, אבל כאן מדובר על תודעת 

 עם.  
 
 

והגאולה תמיד באה בהיסח הדעת, במובן הזה שהיא תפסה אותנו לא  מוכנים,    היות 
מתגלה   והחוצפה  להתעלות,  מהתודעה  התביעה  של  התפקיד  את  החוצפה  ממלאה 

כלומר לבנות את הכלים הלאומיים, את האהבה, כלומר לבנות   –כתובעת את האמונה  
רוח הפונה כלפי מטה, ואת הענווה, כלומר אומר דבקות המתעלה למעלה מכל גבולות 

ו מצליחים לבנות נכון את המשקל המדויק  היסוד של החוצפה מגיע בגלל שאיננ  העולם.
הרב קוק מתאר שלוש רמות שונות שבין הנשמה לגוף, איננו מצליחים 'להחיות מתים'.  

של חוצפה. חוצפה הבאה לבנות את הכלים, כלומר לעורר מחדש את הנטיה הלאומית 
המעשית. החוצפה מתקוממת כנגד הלבוש של הקדושה השונאת את הטבע, ותובעת 

לאפשרות של נטיה לאומית לפתח נטיה רוחנית המשנה את נתיבה ומתמלאת    במקביל
מצב הביניים מאפשר לנטיה הלאומית המעשית לגלות את עומק האמונה הטבוע אהבה.  

בה, את עומק התאמתה הטבעית מצד עצמה לחפץ ד', ואת יכולתה לבחור ולומר 'אישי'. 
גאות ד'. הרמה הראשונה    הרמה השלישית היא הרמה העליונה התובעת את הופעת

ד'(:   )ו'  ישראל  באורות  ה, מתוארת  ַהְיֵתר  ית  ְמרִּ ַהח  ה  י  ַהְנטִּ ְפֵני  מִּ



ית,   נִּ רּוח  ה  ה  י  ַהְנטִּ ְלֻעַמת  ל  ְשק  ַהמִּ ּוּוי  שִּ ֶאת  ה  ְבד  ֶשאִּ
קּוק ְבֶעֶצם   ל ח  ְשק  ּוּוי ַהמִּ ֵאל שִּ ְשר  ים. ְביִּ לִּ ים ְוכ  ים ַעמִּ הֹוְלכִּ

א   ְבעֹו.  ה טִּ י  ַהְנטִּ ַמֲחַלת  ֵאר  ש  תִּ ֶשלא  ְני ן  ְלעִּ ַרק  ֶזהּו  ם  ְמנ 
ְפֵני  ה מִּ יע  ל ְפגִּ ה, ֲאב  ּה ְרפּוא  ה ְבאֶפן ֶשֵאין ל  ה ְקבּוע  ַהְיֵתר 
ר   ְשא  מִּ ְביֹוֵתר  ְועֹוד  ֵאל,  ְשר  ְביִּ פֹוַגַעת  ה  ַהְיֵתר  ה  י  ַהְנטִּ

י ֶשלֹו אפִּ יפּות ה  ְפֵני ֲחרִּ ֻאמֹות, מִּ נּו ה  ה ב  ְגע  יּות, ֶשפ  ילִּ ֱאלִּ . ה 
ה  ְית  אשֹון, ה  רִּ ת ה  ה ֶשַעד ֻחְרַבן ַהַביִּ ֲאֻרכ  ה ה  ל ְיֵמי ַהְתקּופ  כ 

ַגם ה  ְבע  ק  יא  ְוהִּ ה,  ְיֵתר  ית  ְמרִּ ח  ה  י  ְנטִּ מִּ ה  ד  ֶאת -תֹול  ֵכן 
ַרבֹו תֹות  ְשח  נִּ דֹות  מִּ ַהְמחֹוֵלל  ְבאֶפן  ה  ֻאמ  ב  ת. תֹוְלדֹוֶתיה  

ה  יע  ַהְפגִּ ה  י ְצא  ה,  ֶנְחְלש  יּות  ילִּ ֱאלִּ ֶשה  י,  ַהֵשנִּ ת  ַהַביִּ ְזַמן  בִּ
ה שּום   ְית  ם, ֶשלא ה  נ  ְנַאת חִּ ּה ֶשל שִּ ת  לֹות ְבצּור  ג  ַהזאת ְלהִּ

י ה כִּ ה ַלַמֲחל  ם ַעל-ְתרּופ  ה, ְבאֶפן ֶשלא  -אִּ ֻאמ  יַרת ה  ְיֵדי ְשבִּ
ַרבִּ  ים  י מִּ ּה  ל  ְהֶיה  ים יִּ יִּ ְמרִּ ח  ים  ְני נִּ ְבעִּ ַלֲעשֹות  ַמה  ים 

ה  ַהגֹול  ְיֵמי  ל  ְבכ  ּה,  ֻכל  ה  ֻאמ  ה  ַית  ְפנִּ ה  ְשֲאר  ְונִּ ּה,  לּות  ְכל  בִּ
ים.   לִּ ים ְוֶנֱאצ  בִּ ְשג  ים נִּ רִּ ְדב  ה, ַרק לִּ ֲאֻרכ   ה 

ה ַהיֹוֵצאת ה ַהְיֵתר  י  ם ַהְנטִּ ְמנ  יּות ַגם-א  נִּ רּוח  ּוּוי ֶאל ה  - ֵמַהשִּ
י   תִּ ֲאמִּ ה  ַההֹוד  ֶאת  ְמַאֶבֶדת  יא  ֶשהִּ ַעד  ַהְרֵבה,  ה  יק  ַמזִּ ֵכן 

ל כ  ּומִּ ּה,  ַעְצמ  יּות  נִּ רּוח  ה -ֵמה  י  ְנטִּ לִּ ה  ְרפּוא  ְבתֹור  קֹום  מ 
יא ית ֻמְפֶלֶגת ְמַשֶמֶשת הִּ ְמרִּ ל אֶפן. ַעל  ח  י -ַעל-ֵכן ַאף-ְבכ  פִּ

ים  ַהַחיִּ ֶהְכַרח  ַדת  מִּ י  ְכפִּ ם,  יּות  ְמרִּ ְלח  נ טּו  ים  ידִּ ֶשַהְיחִּ
ל כ  מִּ ּה שּום -ְוַתֲאוֹוֵתיֶהם,  י ה ל  ה  ל א  ּה  ל  ְכל  בִּ ה  ֻאמ  קֹום ה  מ 

ְתעֹוְררּות ֶשל  ה ְבֵעת ַההִּ ֵנה ַעת  ּה. ְוהִּ לּות  ז ג  י ֵמא  ְמרִּ ֵעֶסק ח 
ה  הַ  ה ַהַמֲחל  ְתַרְפא  ר נִּ אֹות ֶשְכב  נּו ה  יא ל  ית הִּ ה ַהְלֻאמִּ י  ְתחִּ

יַח  ּה שִּ ְהיֹות ל  ה לִּ ֻאמ  ְתנ ה ְרשּות ל  ר נִּ ית, ְבאֶפן ֶשְכב  לִּ ַהְכל 
ּה.  לּות  ְכל  ים בִּ יִּ ְמרִּ ים ח  ְני נִּ ה  ְבעִּ גָּ לָּ ִראׁשֹונָּה ֵמַהַהפְּ ה הָּ ִטיָּ ַהנְּ

מְּ  ִנית ֶאל ַהחָּ רּוחָּ ת ַלַצד הָּ צָּ ה קְּ זָּ רָּ ַהפְּ יֹות בְּ ַרַחת ִלהְּ ִרית ֻמכְּ
א.   ִׁשיחָּ ִדמְּ א  בָּ ִעקְּ ֶׁשל  א  פָּ ֻחצְּ קֹור  מְּ ֶזהּו  וְּ ַאֲחרֹון,  להָּ כ  -מִּ

ֵכיו ן   ַהזאת,  ית  יצֹונִּ ַהּקִּ ה  י  ַהְנטִּ ֶשל  ַהְזַמן  ֶיֱאַרְך  ל א  קֹום  מ 
ל. ַעל ְשק  ּוּוי ַהמִּ ה ֻמנ ח שִּ ֻאמ  יסֹוד ה  ַאְך י נּוַח ַהַסַער ֵכן  -ֶשבִּ

ַבֲעֵלי  אּוי.  ר  ה  ל  ְשק  ְוַהמִּ ה  ַמְעל  ְלַצד  ים  ְני נִּ עִּ ה  ְוֵיְלכּו 
ֶשֵיש  ית,  נִּ רּוח  ה  ה  אֹור  ה  ֶאת  ְמצא  לִּ ים  יכִּ ְצרִּ ה  ע  ַהַהְשפ 
י ַמה ֶשְיַגלּו  ית, ּוְכפִּ ימִּ ּה ַהְפנִּ ת  ית, ְוֶאת ַמְטר  ְמרִּ ה ַהח  י  ַבְנטִּ



ים   ַרבִּ ֶניה  ֶזה ב  ימ  א ּוְתַאֵבד ֶאת סִּ ְתַרֵפא ַמֲחַלת ַהֻחְצפ  ֵכן תִּ
ית,  ְבעִּ ַהטִּ ּה  יאּות  ְמצִּ לִּ ּה  ל  ְכל  בִּ ה  ֻאמ  ה  ְתעֹוֵרר  ְותִּ ים,  עִּ ר  ה 

ּה. ת  ְשמ  ֶליה  ֲהַדר נִּ ֶלה ע  ג   ְויִּ
במקומות נוספים מפרט הרב קוק את התגלות החוצפה כבאה לבנות את שלושת הרמות 

  :ורות התחיה )לט'(, למשל באהאלה

א תָּ בְּ א ֶׁשל ִעקְּ פָּ ֵׁשם ִתּקּון -ַהֻחצְּ א  ִהיא ִמעּוט אֹור לְּ ִׁשיחָּ ִדמְּ
ים   ַהֵכִלים, עֹות ֶשל ֲעַבְרי נּות ֲאֵחרִּ ְמאר  ל לִּ ה ְכל  ְוֵאינ ּה דֹומ 

ֲהרִּ  ְבֶדֶרְך  ְגמּורֹות,  ְלקּותֹות  יּו  ה  ם  ֶשֵהם  ְמנ  א  ה.  ם  יס  ֶיְשנ 
ֶשֵהם ְבתֹוְך   ין  יקִּ זִּ ַגם  א  ַהֻחְצפ  ַבֲעֵלי  ֶשל  ַהֶזה  ַהַמֲחֶנה 

ַעל בֹוא  זֹו ת  ה  יכ  ּוְדעִּ ְלַגְמֵרי,  ֵעְך  ד  ְלהִּ ים  חִּ ה -ֻמְכר  ר  ֶהא  ְיֵדי 
ה, ַעל ה ֶשל ַמְעל  ְגבּור  ה מִּ ה ֶשל אֹור תֹור  ַעת -ְגדֹול  ְיֵדי הֹופ 

ים   יקִּ ַצדִּ "אֹור  ְמאד,  ים  ְגדֹולִּ ים  יקִּ ים  ַצדִּ עִּ ְרש  ֵנר  ח,  ְשמ  יִּ
ְך" ְדע  ר   .יִּ ֶאְפש  י ה  ה  ל א  א  יח  ְמשִּ דִּ א  ְקב  ְדעִּ א  ַהֻחְצפ  ְבל א 

ַעל ַרק  מּור,  ג  לּוי  ְבגִּ ה  תֹור  ֵזי  ר  ֵאר  ְתַעבּות -ְלב  הִּ ְיֵדי 
ֶשַעל שֹות  רֹות -ַהַהְרג  ֶהא  ְלַקֵבל  ר  ֶאְפש  ְהֶיה  יִּ א,  ַהֻחְצפ  ְיֵדי 

יֹות ֶעלְ  ְכלִּ מּור.  שִּ ּקּון ג   יֹונֹות ְמאד, ְוסֹוף סֹוף ֶשַהכל י שּוב ְלתִּ
מיעוט אור לשם תיקון הכלים. כלומר התודעה הקודמת   -כאן מתנסחת הרמה הראשונה

לא הצליחה להכשיר מתוכה את התביעה לגוף לאומי. אותה קדושה המתנגדת לטבע, 
של הקדושה  אל  תמציתה  את  להעלות  מפנה,  ליצור  הצליחה  ולכן  לא  ממנה,  מעלה 

אין כשהשתנתה תשתית החיים, וזכינו ליכולת להקים גוף לאומי זה מופיע דרך חוצפה.  
כאן השלמה עם החוצפה, חלק מתפקיד בעלי הדיעה הוא לא רק להודיע את התמצית 
העליונה של החציפות, לא רק לבנות תודעה עליונה של אהבה המותאמת ומכוונת כלפי 

מחאה לפעמים להפריד את הסיגים מהחציפות ודרך זה להעלותה החציפות, אלא על ידי  
ברמה  דיון  זה  ידעך'.  רשעים  'נר  לפעמים  גם  יש  תביעתה.  לתמצית  אותה  ולהשיב 

 הראשונה. החוצפה ברמה השניה מתבררת באורות התחיה )מז'(: 

ְמאד   דֹול  ג  הּוא  י  ֱאֹלהִּ ה  אֹור  ה  ְגֻדַלת  ֶשל  יּור  ֶשַהצִּ ְפֵני  מִּ
פְ  א, בִּ יח  ְמשִּ א דִּ ְקב  ַאֲחרֹון ֶשל עִּ מֹות ֶשל דֹור ה  יּות ַהְנש  ימִּ נִּ

ֶאת  יג  ְלַהְנהִּ ֵאיְך   ְסַתְגלּות  הִּ ן  ֲעַדיִּ ֶהם  ל  ֶשֵאין  זֹו  כ  ה  ד  ְבמִּ
ים, ַעל יִּ שִּ ים ַהַממ  ה  -ַהַחיִּ א  ְך ב  תֹוְך כ  ֶזה, מִּ י גֶדל ֶעְליֹון כ  פִּ

הַ  ּה  ת  ְואִּ ה  יר  נּו  ַהְכפִּ ֶשא  ן,  ְלֻחְרב  ַהדֹוֶמה  י  נִּ רּוח  ה  ְלדּול  דִּ
ים,   ה הּוא ַרק ְלַהְרבֹות ֵכלִּ ְרפּוא  ל ֶדֶרְך ה  ים ְבדֹוֵרנּו. ֲאב  רֹואִּ

ים   כִּ ל ְדר  ס  ים ל  ילִּ יֹות, ַהמֹועִּ ְכנִּ רֹות ְות  ה  ַהְסב  אָּ ּוִמַטַעם ֶזה בָּ
רּו-ַגם ֵחרּות הָּ ה לְּ דֹולָּ ה ַהגְּ ִריׁשָּ ִאּמּוץ ַהגּוף, ִכי ַרק ֵכן ַהדְּ ַח וְּ

ִלי   ם בְּ תֹוכָּ ִכיל בְּ הָּ לּו לְּ ן יּוכְּ ֵאיתָּ ִריא וְּ גּוף בָּ ַאִּמיץ וְּ ק וְּ זָּ רּוַח חָּ
יֹונֹות   ֶעלְּ ַהיֹוֵתר  רֹות  ַהֶהאָּ ֶאת  ְסַתְגלּות  ַזֲעזּוַע  הִּ יל  ְשבִּ בִּ

ַעל ית  ְבַמֲעמַ -ַמֲעשִּ ְוַלֲעמד  ֶעְליֹונֹות,  ַהיֹוֵתר  אֹורֹות  ה  י  ד  פִּ



ה,   יר  ְיצִּ ֶשל  עז  ים  ְמֵלאִּ ים  פֹוֲעלִּ ים  ְלַחיִּ אּוי  ר  ה  יּות  נִּ ֵאית  ה 
תֹוְך ֵצרּוף  ים, מִּ ְרחֹות ַחיִּ כֹות ֶשל א  ן ַהְמש  תֹוכ  יְך מִּ ּוְלַהְמשִּ
ה,  ה ַהְשֵלמ  נֹות ְדרּושֹות ֵהן ַלְתשּוב  ל ֵאלּו ַהֲהכ  י, ֶשכ  ימִּ ְפנִּ

ְתֵלנּו עֹוֶמֶדת ַאַחר כ   .ה 
כאן מתנסחת החוצפה כמעוררת את מה שעומד אחר כתלנו, את התודעה רוחנית, 

שם בפרק נא' מתגלה  הכלים יוצרים מצב בו ניתן לספוג תודעה רוחנית מפותחת יותר.
החוצפה כתובעת את האחיזה בגאות ד', אלו החצופים של הלל. הם לא מתבטאים 

תביעתם ונשמתם, להגדיל את בשפה כזו, וצריך לחדור עמוק לעומק העומקים של 
   שאלתם, 'שאלה גדולה שאלת'. 

לּוי  ל ַהת  ֱאמּונ ה, ְוכ  ה, ה  ְרא  ֱאֹלהּות, ַהיִּ ַנת ה  ים ֶשַבֲהב  יגִּ ַהסִּ
ַחֶייה    ַדְרֵכי  ֶאת  ְלַתֵּקן  ה  יכ  ְצרִּ ה  ֻאמ  ה  ֶשֵאין  ְזַמן  ל  כ  ֶהן,  ב 
ֵכיו ן   ל  ֲאב  ר.  כ  נִּ ֶהם  ֶשל  ַהֶהֵזק  ֵאין  ּה  לּות  ְכל  בִּ ים  יִּ ַהַמֲעשִּ

יַע ַהְזַמן ֶשהַ  גִּ יַחת ֶשהִּ בֹוא, ּוְצמִּ ית ֻמְכַרַחת ל  ה ַהְלֻאמִּ י  ְתחִּ
ים   ים ְמַעְכבִּ יגִּ ד ַהסִּ י  לֹות, מִּ ג  ה ְבפַעל ֻמְכַרַחת ְלהִּ ֶקֶרן ְישּוע 

י יג ְבעֶמק ַחֶייה  ֶאת סֹוד   -ְואִּ ְתַאֵגד ְוַתשִּ ה ֶשתִּ ֻאמ  ר ל  ֶאְפש 
י כִּ דּוֶריה   סִּ יּוֵרי  ְוצִּ ּה  ת  ַעל-ְגבּור  ם  כֹות  -אִּ ְמֻזכ  ֵדעֹות  י  פִּ

ירּות  ּה ֶשל ַדַעת ד' ֱאֶמת, ַבְבהִּ ת  ֳהר  ט  ים מִּ ים ַהיֹוְצאִּ ּוַמֲעשִּ
ֶעְליֹונ ה.   דֹול ַהיֹוֵתר  גָּ ִליִלי  ׁשְּ ֶׁשכַח  ה,  ַהִסבָּ ִהיא  זאת 

ה זאת  ִלילָּ ה, ּוׁשְּ ה ַסִגיאָּ פָּ ֻחצְּ א, בְּ ִׁשיחָּ א ִדמְּ בָּ ִעקְּ עֹוֵרר בְּ ִמתְּ
ַבֵער ֶאת   לּוי  תְּ ַהתָּ ֱאֹלִהִיים וְּ ִגים הָּ ַהֻּמשָּ ל ַמה ֶשהּוא ֵכֶהה בְּ כָּ

ה. ֻאּמָּ הָּ לּות  לָּ ִבכְּ ֶהם  ְראֹות -ַעל-ַאף  בָּ לִּ ר  ב  ַהד  א  ֶשנֹור  י  פִּ
ים   ים, הֹוְלכִּ ְצוֹות ְוֻחּקִּ דֹות טֹובֹות, ּומִּ ְנְיֵני ֱאֶמת, מִּ ה עִּ ֶשַכמ 

עַ  ה,  ְכאֹור  לִּ ים  רִּ ְוֶנֱעק  ים  פִּ ְשט  ל -לְונִּ כ  מִּ ה,  יל  ַהְשלִּ ֶזֶרם  ְיֵדי 
ה   ְקֻדש  בִּ ה,  ּוְגבּור  ה  ֳהר  ְבט  ְצַמח  יִּ ַהכל  סֹוף  סֹוף  קֹום  מ 
ה ל א  יל  ל ְשלִּ ם, ֶשכ  הֹור ְוַהְמרֹומ  ן, ַהט  ֵאית  ין ה  ַגְרעִּ ֶעְליֹונ ה, מִּ

ְגדֻ  בִּ יֹון  צִּ ַעל  ש  ד  ח  אֹור  ְבתֹור  ְזַרח  יִּ ְואֹורֹו  יו,  ֵאל  יַע  ה ַתגִּ ל 
יּור,   צִּ ל  כ  מִּ ה  ְלַמְעל  ה  א  שֹות ֻמְפל  ְנפ  ֶשל  ים  ַדלִּ ֶשכחֹות 

ְלדּול,  ה ְודִּ לּות ֲאֻרכ  ית, ֶשל ג  נִּ ית ְורּוח  ְמרִּ ֲעֵיפֹות, ֲעֵיפּות ח 
ים ְלַצֵיר  .ְיכֹולִּ

  :)אורות ישראל ה' ה'(ויותר מכך בפיסקה הבאה
ֶעְליֹון,  ה  הֹור  ַהט  נ ּה  ְבמּוב  ֱאֹלהּות,  ה  יו  זִּ מִּ יֹוֵנק  ְהיֹות  לִּ
ה ֶשלא  יע  ית ַהְידִּ ו ה ֶשל "ַתְכלִּ ֲענ  יא ה  ּה הִּ ת  ֶשרֹוְממּות ַמֲעל 
ית,  ילִּ ְשלִּ יא  הִּ זֹו  ה  יע  ֶשְידִּ ַמה  ַלְמרֹות  ֶזה,  ל  כ  ם  ְועִּ ֵנַדע", 

ְתַמלֵ  ּומִּ ה  ְמֵלא  ה  מ  ַהְנש  ְהֶיה  ְועֹונ ה  תִּ ֵעת  ל  ְבכ  יד  מִּ ת  את 



ים,   ים ּוְמרֹוְממִּ ים, ְמַעְדנִּ שִּ ים ֲחד  יִּ ים ֱאֹלהִּ יּורִּ רּוש    –צִּ ֶזה ד  ל 
ֶאל  ים  ימִּ ַמְתאִּ בֹות  ְוַהַמֲחש  שֹות  ַהַהְרג  חּוֵגי  ל  כ  ְהיּו  ֶשיִּ
ַדי  ֵאין  ֶזה  ְול  ית.  ֱאֹלהִּ ה  ה  יג  ֲערִּ ְוה  ה  ַהֶחְמד  ֶשל  ה  יק  ַהְינִּ

ֶשל ַבמַ  ְבֶשֶקל  ים  לִּ ּוְמֻשּק  ים,  ְרצּויִּ ְהיּו  ֶשיִּ ים  יִּ טִּ ַהְפר  ים  ֲעשִּ
י כִּ ן,  ּוְמֻתּק  יר  ֵמאִּ ר  יֹות, -מּוס  ימִּ ַהְפנִּ שֹות  ְרג  ֶשה  ַגם  ם  אִּ

יס  ים ַעל ְבסִּ ְהיּו ְמֻבנִּ ה, יִּ מ  ְתרֹוְצצֹות ֵמֲאֵליֶהן ְבתֹוְך ַהְנש  ַהמִּ
אֹור ְוַהְשֵלמּות. ְוד   יה  ר ֶזה אִּ י-ב  ר כִּ ְהֶיה ַגם  - ֶאְפש  ם ְכֶשתִּ - אִּ

ּה   יּות  נִּ ְברּוח  ְמיֶֻסֶדת  ּה  ֻכל  א,  ב  יד  חִּ ַהי  ה  ֶמנ  ֶשמִּ ה,  ֻאמ  ה  ֵכן 
אֹות   שֹות ַהב  ְרג  ימֹות ה  ז ַמְתאִּ י, ֶשא  ֱאֹלהִּ אֹור ה  ַעל ַהטֹוב ְוה 

הֹו אֹור ַהט  יּותֹו ֶאל ה  ַצד ְלֻאמִּ ם מִּ ד  א  י ל  ידִּ ר ַהְיחִּ ר ֶשל ַהמּוס 
י ּה, אִּ ְתכּונ ת  ה בִּ ע  יא ְרש  ה הִּ ֻאמ  ם ה  ל אִּ ֶעְליֹון. ֲאב  ר  - ה  ֶאְפש 

שֹות  ְרג  ה  י  כִּ הֹור,  ְוט  ַבר  ֻכלֹו  ְהֶיה  יִּ ה  ֶמנ  מִּ ַהיֹוֵצא  יד  חִּ ֶשַהי 
יְך ְנפ   ן. ְלַהְדרִּ ת  יל בֹו ֶאת ֻזֲהמ  טִּ חֹות ְלה  יֹות ֻמְכר  שֹות, ַהְלֻאמִּ

י יֹות, אִּ ְשעִּ יֹות רִּ א ּוְנטִּ יו  -ֶשֵהן ְמֵלאֹות ֻזֲהמ  ר ְבאֹור ַהזִּ ֶאְפש 
י כִּ י  ֱאֹלהִּ ַעל-ה  ם  יֹוֵתר -אִּ ה  ְשע  רִּ ֶשה  ל  ְוכ  דֹול,  ג  לּום  עִּ ְיֵדי 

ְהיֹות יֹוֵתר ְמֻעֶבה.  יְך לִּ רִּ לּום צ  עִּ ְך ה   ַשֶלֶטת כ 
ְפֵני ַהֵחטְ  נּו מִּ ה ֶשל  יד  ה, ַהְירִּ יבּות ְגדֹול  נּו ֲעבִּ ה ַגם ב  ְרמ  א ג 

א תָּ בְּ ִעקְּ ה בְּ אָּ ה ַהבָּ ִלילָּ ה, ִהיא -ֶׁשַהשְּ פָּ ּה ַהֻחצְּ ִעּמָּ א, וְּ ִׁשיחָּ ִדמְּ
ֵׁשְך   ֶהמְּ ֶאת  ַטֵהר  לְּ יֹון  ֶעלְּ הָּ ה  גָּ הָּ ַהַהנְּ ִסיס  ַתכְּ ִמַצד  ֻכֶּוֶנת  מְּ

ל ִסיג ֶׁשל ִציּוִרים ִחיּוִבִיים יֹון ִמכָּ ֶעלְּ ִמיּות    ַהִזיו הָּ ַעצְּ תֹוְך הָּ בְּ
כֶלת  ֵצאת ַהיְּ ֵתנּו ִנמְּ כּונָּ תֹוִכיּות תְּ ל בְּ יֹונָּה, ֲאבָּ ֶעלְּ ֱאֹלִהית הָּ הָּ
לֹות  כֹות כֹולְּ רָּ ִׁשיְך ַעל יָּדֹו ַהדְּ ַהמְּ ִהיר, ּולְּ אֹור ד' ַהבָּ יֹות בְּ ִלחְּ

ִטיֹות, ַעל רָּ אֹור -ּופְּ מֹות ֶאת הָּ ן פֹוגְּ ׁשֹות יָּפֹות ֶׁשֵאינָּ בָּ ֵדי ַהלְּ יְּ
ֵאה ֵעיַנִים.  -ִכי ַמרְּ נֹות אֹותֹו לְּ ַתּקְּ  ִאם מְּ

ה   ֻאמ  ַגם  ֵאין  ֶשְבתֹוכֹו,  ֻאמֹות  ה  ְבמּוַבן  ֻכלֹו,  ם  עֹול  ב  ל  ֲאב 
ֶזה. ַעל ים -ַאַחת ַהֻמְכֶשֶרת ל  ֶפל ְלַכסֹות ְלֻאמִּ ֲער  ח ה   ֵכן ֻמְכר 

ת   ְהיֹות,  לִּ ים  יכִּ ְצרִּ נּו  ֶשא  ַמה  ְהֶיה  ְכֶשנִּ יּות  ַרק  ֱאנֹושִּ ל  שּוב 
אֹור  ל  ה  ל  ְמֻסג  ְהֶיה  תִּ ּה  ֶשל  ית  ֶשַהַתְמצִּ ֶעְליֹונ ה,  ה  ה  ַהְסֻגל 
אֹון   ּוְבג  ּה  ֻכל  ְתרֹוֵמם  א תִּ ֵמיל  ּומִּ ּה,  ְתכּונ ת  בִּ נּוז  ַהג  י  נִּ רּוח  ה 
ַהיֹוֵתר  ֶשַהֵחֶלק  ה  ְכת  ֶשז  ְבַמה  ּה,  ֶשל  אֶשר  ה  ֶאת  יר  ַתכִּ

ְוַעלֻמכְ  ַהַזְך,  י  ֱאֹלהִּ ה  אֹור  ב  א  ְמֻמל  ְהֶיה  יִּ ּה  ֶשב  ר  ְיֵדי -ש 
ּה.  ת  ד  י מִּ ְתרֹוֵמם ְלפִּ ּה ֵאיְך ְלהִּ לּות  ְכל  תֹו ֵתַדע בִּ ע   ַהְשפ 



אם  כי  הגלוי  בתוכן  במילים,  להתמקד  צריך  אינו  להבין שהדיון  יכולים  אנו  כזה  במצב 
ודווקא בגלל ההתאמה של   ת האדם להביעה מיכולעלבתביעות שהן עומדות לפעמים למ

כנסת ישראל לאלוקות אפשר להתבטא בלשון לאומית ולהביע יראת שמים גדולה יותר,  

ים    )אורות ישראל ד' ז'(:  .כזו האחוזה בגאות ד' ְני נִּ ינ ה ְלַהּקִּ ֲעדִּ ה ה  ַאֲהב  ה 
ֶשאֹוֶמֶרת  ַמה  ש  ַממ  יא  הִּ אֹוֶמֶרת  ה,  ֻאמ  ה  ֶשל  ים  יִּ נִּ רּוח  ה 
ֶחְסרֹון  ְוַרק  ה,  ימ  ַהְתמִּ ֱאמּונ ה  ְוה  ה  ַהְפשּוט  ם  ַמיִּ ש  ְרַאת  יִּ
ף, ַלְחשב   טּוי ַהְמֻחל  לּו, ַבֲעֵלי ַהבִּ ים ַהל  אֹוְמרִּ יא ְלה  ה י בִּ נ  ֲהב 

ֶזה.  ים ֶזה ל  ְתַנְגדִּ  ֶשֵהם מִּ

  
לֹו  אֹוֵמר  ּה  ְכבֹוד  ְוַאֲהַבת  ה  ֻאמ  ה  ַרת  הֹוק  ֶשל  טּוי  ֶשַהבִּ ֵיש 
ם  ַמיִּ ְרַאת ש  טּוי ֶשל יִּ ַמה ֶשַהבִּ ם ֶוֱאמּונ ה, מִּ ַמיִּ ְרַאת ש  יֹוֵתר יִּ

 ֶוֱאמּונ ה ְבַעְצמֹו אֹוֵמר.
ש מה  למרות  העצמאות  ביום  שמחים  אנו  חוצפה  לכן  אותה  כל  ד',  כחילול  לנו  נראה 

שהולכת ומתגברת, שיש בתוכה לא מעט צדדים שצריכים להידעך לגמרי, אבל יסודה 
ישראל. מדינת  בהקמת  הזה  ביום  שהתגלתה  נשמה,  גילוי  של  תביעה  היכולת   הוא 

להיטהר היא דווקא על ידי החיזוק של המדינה, דווקא על ידי החיזוק של אהבת הארץ, 
עמוק לעולם החומרי. 'הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום', אותו חילול ד' שהתגלה  של יחס  

הרב קוק מסביר שהאדמה   –בשואה, מצריך נקמה, ומהי הנקמה? 'וכיפר אדמתו עמו'  
ד'. הכשרון של האדמה, של מצות ישוב הארץ   תכפר ותנקה את העם, ואז יופיע קידוש
שכינתיה' הוא בא. )זה לא הפשט במאמר הנ"ל, שמתחדש ביום הזה 'לשם יחוד קוב"ה ו

 זה 'ביאור'(. אורות ישראל )ו' ה'( 

בּוץ  ַהּקִּ ֶשל  צֹון  ר  ל  ַהנֹוֵגַע  יּות,  נִּ רּוח  ה  ֶשל  ֶשַבכַח  ְפֵני  מִּ
ַעל ֵאל,  ְשר  יִּ א  ְטמ  נִּ י,  ה -ַהְלֻאמִּ ֲעבֹוד  ֻטְמַאת  ה, -ְיֵדי  ר  ז 

ל כ  ה  ַהֻטְמא  ה  ְתַחְלֲחל  עַ -נִּ ְך  ְשבר  כ  לִּ י ה  ה  ֶהְכֵרַח  ֲאֶשר  ד 
י ּה כִּ ת  ֳהר  ְתַקֵים ְבט  ה ְלהִּ ה ְיכֹול  י  ה ַהְנטִּ ְית  ם  -ַהכל, ְול א ה  אִּ

ם ה ֶשל עֹול  ּוְקֻדש  ְפֵני ֱאמּונ ה  מִּ ּה  ְהיֹות  ה ַאף -בִּ ְוַעת  א.  ַהב 
ַעל ַהְרֵבה,  רּוַח  ה  ְטַהר  כ  -ֶשנִּ מִּ ֻליֹות,  ַהג  ֵצרּוף  קֹום -לְיֵדי  מ 

יְך  רִּ ן צ  בֹוא ֶאל ַהּקֶדש הּוא ֲעַדיִּ ה, ְכֵדי ֶשנּוַכל ל  ה ְמֻרב  ֳהר  ט 
ְכֶנֶסת ינ ה ֶשבִּ ל ְבחִּ ְהֶיה  -ְבכ  י יִּ ים רּוַח ְלֻאמִּ מִּ ְפע  י לִּ ֵאל, כִּ ְשר  יִּ

ְשעּות  יַע רִּ ה, ַעד ֶשַיְשפִּ ְשע  ה ְוֶשל רִּ רּוְך ְברּוַח ֶשל ֻטְמא  כ 
ַעל   ְתעֹוְררּו ַגם  ְכֶשיִּ ים,  מִּ ַהי  ית  ְבַאֲחרִּ ם  ְמנ  ים בֹו. א  ַהְדֵבקִּ

ֶאֶרץ ְלַאֲהַבת  ֵאל  ְשר  ה  -יִּ ֻאמ  ה  ְתשּוַקת  ְהֶיה  ְותִּ ֵאל,  ְשר  יִּ
ֶשַרְעיֹון  ְפֵני  מִּ רּוַח,  ה  ֶאת  ְלַקֵדש  ֵקל  נ  ְהֶיה  יִּ  , ֵאֶליה  ה  ְגדֹול 

שּור ַהְרֵבה ְבֶאֶרץ ה ק  ה  יִּ -ַהְּקֻדש  ֵאל, ְכמֹו ֶשֶעֶצם ַהְּקֻדש  ְשר 
ּה. ַעל ה ב  ְפַגע   -ְבפַעל ְנעּוצ  רּוַח ֲאֶשר נִּ ֵכן ְתַטֵהר ַגם ֶאת ה 

תֹו  ֶפר ַאְדמ  י "ְוכִּ א, כִּ ְרבֹו ֵאיֶזה ֻזֲהמ  ַלט ְבקִּ יב" ַעמֹוְוק    .ְכתִּ



שנה מוזרם זרם גדול  זהו הערך של מדינת ישראל והשמחה שהולכת וגדלה ביום העצמאות, בכל  
יותר של הארת נשמה, של 'על ישראל גאוותו', ומתבררת בפנים הנטיה הרוחנית של האומה,  
ומתוכה   והאמונה,  האהבה  מתחזקת  משמעותה,  עומק  וכל  והשייכות,  הדבקות  של  הוודאות 
מתפרצת השמחה והאושר, ומתפתחת הקריאה בשם ד' אחד לא כפי הערך הארצי, אלא תפארת  

   וזרת לשמים ומאירה 'כימי השמים על הארץ'.  ישראל ח

   
   

 אורות ישראל / פרק ו / ז   

 
ֵמר   ְלֵהא  ן  ת  נִּ ֶזה  ם.  ד  א  ה  ֶשל  ֶעְליֹון  ה  אֶשר  ה  ינ ה  ַהְמדִּ ֵאין 
ֵמֶחְבַרת   דֹול  ג  יֹוֵתר  ְלֵעֶרְך  ה  עֹול  ֶשֵאינ ּה  ה,  יל  ְרגִּ ינ ה  ְמדִּ בִּ

ה,   ְגדֹול  יּות  ֲעֶטֶרת ַאֲחר  ֶשֵהן  יֵדאֹות,  אִּ ה  ֲהמֹוֵני  ְשֲארּו  ֶשנִּ
ים  ם נֹוְגעִּ ּה, ְוֵאינ  ַמַעל ל  ים מִּ יּות, ְמַרֲחפִּ ֱאנֹושִּ ים ֶשל ה  ַהַחיִּ
קּוק  ית, ֶשח  לִּ יֵדא  ּה אִּ יסֹוד  יא בִּ ינ ה ֶשהִּ ּה. ַמה ֶשֵאין ֵכן ְמדִּ ב 

י ַהיֹוֵתר ֶעְליֹו  לִּ יֵדא  אִּ ּה תֶכן ה  אֶשר  ַבֲהו י ת  ן ֶשהּוא ֶבֱאֶמת ה 
ַהיֹוֵתר  ֶבֱאֶמת  יא  הִּ זֹו  ינ ה  ְמדִּ יד.  חִּ ַהי  ֶשל  דֹול  ג  ַהיֹוֵתר 
יַנת  ְמדִּ ֵתנּו,  ינ  ְמדִּ יא  הִּ זֹו  ינ ה  ּוְמדִּ אֶשר,  ה  ְבֻסַלם  ֶעְליֹונ ה 
ְהֶיה ד'   ּה הּוא ֶשיִּ ל ֶחְפצ  ם, ֶשכ  עֹול  ֵסא ד' ב  ֵאל, ְיסֹוד כִּ ְשר  יִּ

ד ּו אֶשר ַהיֹוֵתר ֶעְליֹון. ֱאֶמת, ֶאח  ד, ֶשֶזהּו ֶבֱאֶמת ה  ְשמֹו ֶאח 
רְך ְכֵדי ְלַהֲעלֹות אֹורֹו   יְך הּוא ְלֵבאּור א  רִּ ב ֶזה צ  ְשג  ֶשאֶשר נִּ
אֶשר ַהיֹוֵתר  ְהיֹות ה  לִּ ְפֵני ֶזה ֶיְחַדל מִּ ל ל א מִּ ֶשְך, ֲאב  יֵמי ח  בִּ

דֹול.   ג 
של סוד היחוד העליון, המגלה את גאות ישראל שהיא בעצם   הביאור הארוך הוא הגילוי

התוכן העליון של כל ימי החושך, ו'ההולכים בחושך ראו אור גדול', התורה שבה למקומה 
ומתעלה לא רק פי שניים, כמעבר מחו"ל לא"י, כי אם מתעלה יותר להיות חלק מתורתו 

המתרחבים לגודל של    חיי שעה  –של משיח. אם כך יום העצמאות הוא תפילה חדשה  
תורתו של משיח, עבודת מידות חדשה, של אהבה וענווה, דעת –חיי עולם, תורה חדשה  

מקום   יש  מכאן  עם.  היותנו  את  בתוכנו  מגלים  בהיותנו  כלול  והכל  חדשה,  אלוקים 
 להתבוננות ברוח הגברוה העליונה ובכל גלגולי הניסים שבעקבותיה.

שנזכה להתבסם מהאור הגדול ושפע הקודש שמתחדש בכל שנה ברמה עליונה יותר,  
   העתיד מתגלה כל שנה באופן אמיץ יותר ומפותח יותר. ונזכה לחג שמח.  

  
  
  
  
  
 
 



  
 
 
  
 
  
 
  
   

  
 
      
  
 

          
  

 

 
 אורות ישראל / פרק א / ח 

 
ִכיָנה הּוא   ֶנֶסתאֹור ַהשְּׁ ֵאִלי ַהשֹוֶרה  -כְּׁ רְּׁ ָרֵאל, ָהִאיֵדָאל ַהִישְּׁ ִישְּׁ

ַאַחת ַלֲחִטיָבה  אֹוָתּה  ָהעֹוֶשה  ֻכָלּה,  ּדֹורֹוֶתיָה.   ָבֻאָמה  ָכל  בְּׁ
ַבַחִיים  ַגֵלם  ִמתְּׁ ָבָאֶרץ,  ַגָלה  ִמתְּׁ ַהּזאת  דֹוָלה  ַהגְּׁ ֶשָהאֹוָרה  כְּׁ

מִ  ַהכל  ִלִיים,  ַהִשכְּׁ וְּׁ נּוזֹות ַהַמֲעִשִיים  ַהגְּׁ ָשמֹות  ַהנְּׁ ָבֵרְך.  תְּׁ
יֹון ֶחבְּׁ ַעָלה, -בְּׁ ָכל ֶנֶפש ַחָיה ִמתְּׁ ַתֲענּוג, וְּׁ ָלה מֹוִסיפֹות אֹוָרה וְּׁ ַמעְּׁ

ַעת  ִשפְּׁ ָבם  ִקרְּׁ בְּׁ ִרים  אֹוצְּׁ ָלִלים  ַהטְּׁ רֹוֵמם,  ִמתְּׁ ֹלאֹו  ּומְּׁ ָהעֹוָלם 
ָניֹות חַ  תֹוָכם מְּׁ ִלים בְּׁ ָשִמים כֹולְּׁ ָרָכה, רּוחֹות ּוגְּׁ עז, ָכל ַחי בְּׁ ִיים וְּׁ

ַות  ֶחדְּׁ ַמֵלא ִהָגיֹון ֶשל ִשיָרה וְּׁ ַעֵּדן, ּוִמתְּׁ ּתֹון ִמתְּׁ ַתחְּׁ יֹון וְּׁ רּוָחִני ֶעלְּׁ
ֶנֶסת ֵני ֶשכְּׁ ַרֵנן, ִמפְּׁ ָחַתת -נֹוֲעִמים, ַהכל ָעֵלז ָשֵמַח ּומְּׁ ָרֵאל נְּׁ ִישְּׁ

ֵמהֹו ִחי,  ַהִנצְּׁ ֻאִמי  ַהלְּׁ ָהִאיֵדָאל  ָעא.  ַארְּׁ בְּׁ ָרָאה  ַאשְּׁ קֹורֹו  לְּׁ מְּׁ ד 
ָצָחה,   ֻצחְּׁ ָמָתם ַהמְּׁ ֻקָשר ִעם ִנשְּׁ ָרֵאל, ַהמְּׁ ִישְּׁ ָהֱאֹלִהי, ַהשֹוֵכן בְּׁ
ַהכל   ָבֵרְך,  ִמתְּׁ ַהכל  ַהַחִיים,  ַים  בְּׁ ַגִלים  ּוַמֶכה  ּופֹוֵעם,  ּדֹוֵפק 



ַעד ָהעֹוָלם   וְּׁ ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם  ַנֵשא, ָברּוְך ד' ֱאֹלֵהי ִישְּׁ . 44ִמתְּׁ
חּו בַ  ֵרי ֵלב ִשמְּׁ ִנינּו ָכל ִישְּׁ ַהרְּׁ ִגילּו ַצִּדיִקים וְּׁ  . 45ד' וְּׁ

  
זהר תיקון כא ]דף מה:[ ביאורי הגר"א ד"ה  -זהר יתרו פה., צ.; תיקוני 42

אור לגר"א על הזוהר שלח קנז., ד"ה ונפש  -בכמה תחנונים ]דף מח: ויהל
 )דף טז:([.  

   
 ברכות ו. חגיגה ג.   43

   
 תהלים קו, מח.   44

   
 תהלים לב, יא.   45

   

 
 זהר סוף פרשת וירא ]קכ:[, ויקרא ז:   46

   
 תהלים סח, יב.   47

   
 קע[.  - רמה חלק א סי' צב-ד ]מהד' יד-מאמרות מאמר ג-ע' של"ה עשרה 48

   
 א טז, כ  -הימים-דברי 49

 

 
ַגֵבר. ה ִהתְּׁ ָרֵאל ָצִריְך הּוא לְּׁ רּוַח ִישְּׁ ִהָבַלע ֻכלֹו בְּׁ . ַהִצָמאֹון לְּׁ

יֹות ַחִיים   ֵאִליּות, ִלחְּׁ רְּׁ ִגיש ִישְּׁ ַהרְּׁ ֵאִליּות, לְּׁ רְּׁ שב ִישְּׁ ַלחְּׁ
ַגָמה ֲעֻמָקה   ָרֵאל, זאת ִהיא מְּׁ ַחת ִישְּׁ ִשמְּׁ אֹות בְּׁ ֵאִלִיים, ִלרְּׁ רְּׁ ִישְּׁ

ָחָבה, מְּׁ  בֹוָהה ּורְּׁ  ֵלָאה ַטל ַחִיים ש גְּׁ
 

 
 
 

 

 
 

 סוטה פרק ט משנה טו )דף מט:(.   103
   

 ישעיה ס, ב.   104
   
   
 

 



 

 
 
   
 

 
   

 

 
 אורות ישראל / פרק ו / ב 

 
כּוָנתֹו    ַעֶלה, ֶשָכל ּתְּׁ ִפי אֹוָתּה ַהִמָּדה, ֶשָכל ָיִחיד ִמתְּׁ לְּׁ

ִביַע ַבּתֹוִכיּות ֶשל ָהֻאָמה ֻכָלּה  ַּדֶכֶכת, ָכְך הּוא ַמטְּׁ ָהִאיִשית ִמזְּׁ
ַוֶסֶפת ַעל ָידֹו ַבֲעָטָרה ֶשל  ִהיא ִמתְּׁ ֶאת ֵחֶלק ָהֲאִציִלי ֶשבֹו, וְּׁ

ַנֲעשֵ  ֶאֶרת, וְּׁ ֵבקּות ש  ִּתפְּׁ ִלדְּׁ ַאֲהָבה וְּׁ אּוָיה לְּׁ ָלָלּה רְּׁ  ית ִבכְּׁ
 

 
 

 סוטה פרק ט משנה טו ]דף מט:[.   126
   
   
 

 

 
 
 

 

 
 

ָרֵאל,   ִישְּׁ ֻאִמית בְּׁ ָשו ַהַמֲחָשָבה ַהלְּׁ ָלה ַעכְּׁ ּדְּׁ ַּדלְּׁ ּדּול ֶשִנתְּׁ ט. ַהִּדלְּׁ
ָגִמים   ִאים פְּׁ ַמלְּׁ ָבִקים ָבּה ִמתְּׁ ַעד ֶשָאנּו רֹוִאים ֶשַכָמה ֵמַהִנדְּׁ

ַכָמה ֶשֵהם ַבֲעֵלי ֵּדעֹות  רּוָחִנִיים, ֵּדעֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ַגסֹות, וְּׁ
ִריָדה  ּוִמּדֹו ֵני ַהיְּׁ ָשִכים ֵאֶליָה, ָבא ָלנּו ִמפְּׁ ָחתֹות ִנמְּׁ ת ִנשְּׁ

סֹוד ַחֵייֶהם ֶשל  ַאת ד', ֶשִהיא יְּׁ כּוָנה ֶשל ִירְּׁ ָדה ַהּתְּׁ ֶשָירְּׁ
הֹוָרה, ַהנֹוֶתֶנת  ַאת ד' ַהטְּׁ ֻקָּדה ָהרּוָחִנית ֶשל ִירְּׁ ָרֵאל. ַבנְּׁ ִישְּׁ

ַהֲהָוָיה ּוַמָטרֹו ַגָמה לְּׁ ָלל  ַחִיים ּומְּׁ ַחֵיי ַהכְּׁ כֹונֹות לְּׁ ת ַכִבירֹות ּונְּׁ



לּוָלה ַגם ָרט, כְּׁ ַהפְּׁ ָרֶטיָה. -וְּׁ ָכל פְּׁ ֻאִמית לְּׁ ֵכן ַהַמֲחָשָבה ַהלְּׁ
כּוָנה ֲאִציִלית  ַהַחִיים, ִבתְּׁ ַדַעת ד', ִביַנת ָהעֹוָלם וְּׁ ַאת ד' וְּׁ ִירְּׁ

ָבּה ֶאת ַהֻּזֲהָמא  ִקרְּׁ הֹוָרה, ֶשֵאיָנּה סֹוֶפֶגת בְּׁ ַלת ּוטְּׁ ֶשל ָערְּׁ
ִלי  יָֻסדֹות ֵהן ֻכָלן ִבכְּׁ ֵרי ָהָאָדם ָהָרִעים, מְּׁ ַאת ִיצְּׁ ֻטמְּׁ -ַהֵלב וְּׁ

ֻקָפִלים  ֵהם מְּׁ ָרֵאל, וְּׁ ֻאִמית ֶשל ִישְּׁ ָרָכה, ַהַמֲחָשָבה ַהלְּׁ ַהבְּׁ
ִריָכה,   ִאיָרה, ֶשִהיא צְּׁ ַהמְּׁ שּוָטה וְּׁ הֹוָרה, ַהפְּׁ ַאת ד' ַהטְּׁ ִירְּׁ בְּׁ

ֵני פַ  ָקא ִמפְּׁ ִמיָרה, ֶשלא ַּדוְּׁ ִעיּוָתּה, ִפּתּוַח ּושְּׁ ִטבְּׁ טּוָתּה וְּׁ שְּׁ
ַכת ַחֵיי ַהֹחֶמר ָהֲעכּוִרים   ֵני ֶחשְּׁ ַשְך ִמפְּׁ לֹא ֶּתחְּׁ ַּדֵהם וְּׁ ִּתזְּׁ

ַהִחנּוְך ֶשל ַהֲעָלַאת  לּות ַהָיַדִים ֶשל ַהִלמּוד וְּׁ ִשפְּׁ ַהַגִסים. בְּׁ וְּׁ
ָלה.  ַאת ד', ָנפְּׁ ַהִציּור ַהִלִבי ֶשָלּה ֶנֱאַפל. ַהַמֲחָשָבה ֶשל ִירְּׁ

ָלה עֹוד  שּו. ּוִמֵמיָלא ָנפְּׁ טְּׁ ַטשְּׁ ֻקָשרֹות ִעָמּה ִנתְּׁ ַהֵּדעֹות ַהמְּׁ
ָשה  ֻאִמית, ַעד ֶשָלבְּׁ ִלי ֶשָלּה ַהַמֲחָשָבה ַהלְּׁ ִריָדה ַהכְּׁ יֹוֵתר יְּׁ בְּׁ

ָגִדים צֹוִאים  ַטֵהר, 130בְּׁ ָצֵרף ּומְּׁ ַחָכה ִלמְּׁ ִהיא מְּׁ ֶשַיֲעֶטָה . וְּׁ
 ָכבֹוד ָואֹור.  

  
 זכריה ג, ג.   130

   
   
 

 

 
 אורות ישראל / פרק ז / יח 

 
   יח 

ֶנֶסת ָלִלית ֶשל כְּׁ ָשָמה ַהכְּׁ ָרֵאל ֵאיָנּה שֹוָרה ָבִאיש -ַהנְּׁ ִישְּׁ
ָרִטי ִכי ֶאֶרץ-ַהפְּׁ ֶאֶרץ-ִאם בְּׁ ֶשָבא ָאָדם לְּׁ ֵתֶכף כְּׁ ָרֵאל, וְּׁ - ִישְּׁ

ֵני ָהאֹור ַהָגדֹול ֶשל  ָרִטית ִמפְּׁ ָמתֹו ַהפְּׁ ַבֶטֶלת ִנשְּׁ ָרֵאל ִמתְּׁ ִישְּׁ
ָלִלית ַהנִ  ָשָמה ַהכְּׁ תֹוכֹו  ַהנְּׁ ֶנֶסת לְּׁ יֹון ֶזה פֹוֵעל 142כְּׁ ֹתֶכן ֶעלְּׁ , וְּׁ

ֶשַבַעל  ַהָכָרה, ֵבין כְּׁ ֶשָבא ַהָּדָבר ִליֵדי ָרצֹון וְּׁ ֻעָלתֹו ֵבין כְּׁ ֶאת פְּׁ
ֵּדל  ָנם ֶהבְּׁ כֹו. ָאמְּׁ ָלל ֶאת ֶערְּׁ ֵאינֹו ַמִכיר כְּׁ ַהָּדָבר ֵאינֹו רֹוֶצה וְּׁ

ַגלּות ֶזה ֵבין ַהִהתְּׁ ָשָמה  ָגדֹול ֵיש בְּׁ ַרֲחבּות ֶשל ַהנְּׁ ַהִהתְּׁ וְּׁ
ָלִלית,  ָשָמה ַהכְּׁ ִהָכֵלל ַבנְּׁ צֹונֹו ָחָזק לְּׁ ֶיה רְּׁ ָלִלית, ֶשָכל ֶשִיהְּׁ ַהכְּׁ
ָכה  ָכל ַמה ֶשַיִכיר יֹוֵתר ֶאת ֶערְּׁ ָשּה, וְּׁ אֹור ָקדְּׁ כה ָּתִאיר בֹו בְּׁ

ַרֵחב ֶאצְּׁ  ִפי אֹוָתּה ַהִמָּדה ִּתתְּׁ ָדֶריָה, לְּׁ ֶאת גְּׁ תֹוִפיַע ָעָליו וְּׁ לֹו וְּׁ



ָוִנים,   ָלִאים ֶשל אֹורֹות קֶדש, ֲעִשיֵרי גְּׁ ָבִעים ִנפְּׁ ַלל צְּׁ ִבשְּׁ
ֶאֶרת.   ִתפְּׁ ֻדָלה וְּׁ ָוה, גְּׁ ֶחדְּׁ ָמה וְּׁ בֹות לֹו ָעצְּׁ ַהרְּׁ  לְּׁ

  
ָשָמה  ָגַשת ַהנְּׁ ָין ָשל ַהרְּׁ חֹוִקים ֲאֶשר ַהַמעְּׁ יט. ֵאֶלה ָהרְּׁ

ִעיּותָ  ִטבְּׁ ֵאִלית בְּׁ רְּׁ ָלם, ַאףַהִישְּׁ ַּתח ֶאצְּׁ ִפי ֶשֲעַדִין  -ַעל-ּה ִנפְּׁ
ֻדָלִחים, ַבִחיצֹוִניּות ֶשַבִחיצֹוִניּות, ַהַמִים   ִכים מְּׁ ַהַמִים הֹולְּׁ
ִפים ֵהם, ַהִבָצה  ָהָרִעים ֶשָשתּו ֵמֶהם ַהַמִּזיִקים ֲעַדִין שֹוטְּׁ

נֹות ָבּה ֲעַדִין נ ַקנְּׁ ָכל ַהַמֲחלֹות ַהמְּׁ ֻרָקה וְּׁ ֹוֶתֶנת ִהיא ֶאת ַהיְּׁ
ִקִיים,   ַהנְּׁ ָשּה, ֲאָבל ֶזה ַיֲחֹלף ַמֵהר, ָיבֹואּו ַהַמִים ַהַּזִכים וְּׁ ָבאְּׁ

ָגָשה  ִאים, ָּתבֹוא ַאֲחֵרי ַהַהרְּׁ ָּדש ֵהָמה יֹוצְּׁ ֲאֶשר ִמן ַהִמקְּׁ
בּוָרה  ֵלָאה גֶדל ּוגְּׁ ַהמְּׁ ָגָשה ָהֲעִדיָנה וְּׁ ַהַגָסה ַהִחיצֹוִנית ַהַהרְּׁ

ִנימִ  ַדֵלג פְּׁ ַאָיל יְּׁ ָלִביא  143ית, ָאז כְּׁ ַנָשא, כְּׁ ָרֵאל, ַכֲאִרי ִיתְּׁ ִישְּׁ
ֶיֱהֶמה ַכֲהמֹות ָים 144ָיקּום  ַרח וְּׁ טּום חּוָשיו  145, ִיצְּׁ ַעל ִטמְּׁ

צֹו  שֹו ֶאת ַארְּׁ ַבקְּׁ ַחד בְּׁ ֶאל טּובֹו ִיפְּׁ ָהרּוָחִנִיים, ֶאל ֱאֹלָהיו וְּׁ
כּותֹו. ֶהָאח, ַמה נֹוָרָאה  ָהַרֲעַנָנה ּוַמלְּׁ שּוָבה ַהַחָיה וְּׁ ִהיא ַהּתְּׁ

ָהֵרס,  ֶזל ּתְּׁ ַשֵבר, חֹומֹות ַברְּׁ ָלִעים ּתְּׁ פֹוֵצץ, סְּׁ ַהּזאת, ָהִרים ּתְּׁ
בּוַרת הֹוד ַרֲעָמּה  ָכל גְּׁ ַלַקַח בְּׁ ֵלָאה ִּתתְּׁ שּוָבה מְּׁ  . 146ּותְּׁ

  
 לאברהם מעין ג נהר יב.  -חסד 142

   
 ישעיה לה, ו.   143

   
 ד.  במדבר כג, כ 144

   
 פי ירמיה ו, כג. -על 145

   
 איוב כו, יד.   146

   
 

 

 
 אורות ישראל / פרק ט / ג 

 
ִרית ָהעֹוָלם,    מֹו ֵכן בְּׁ ִרית ָבָשר ַמָמש. כְּׁ ֻדַשת ַהגּוף ִבבְּׁ קְּׁ

ַהקֶדש   ָלָתּה, ִחּדּור ָהאֹור ַהֵּדָעה ַהיֶשר וְּׁ הֹוָצַאת ָהָאֶרץ ִמִקלְּׁ
ֵשם ֶשהּוא  ִניִמיּוָתן, כְּׁ עֶמק פְּׁ ֵדרֹות ַהַמֲעִשיֹות ֻכָלן בְּׁ ָכל ַהשְּׁ בְּׁ



ֹלאֹו  הֶוה ָבָאָדם הֶוה ה  ּוא ָבעֹוָלם ֻכלֹו, מּוָכן ַנֲעֶשה ָהעֹוָלם ּומְּׁ
ַהִשיג ֵאיְך   כֹוִלים לְּׁ ַמֲעָשיו. ֻאמֹות ָהעֹוָלם ֵאיָנם יְּׁ ַחת ד' בְּׁ ִשמְּׁ לְּׁ

ִמִיים  ִקיִדים ַהַגשְּׁ ֻקָּדש, ֵאיְך ַנֲעשּו ַהַּתפְּׁ ַנֲעָשה ַהָבָשר מְּׁ
ַעכֶ  ָלה מְּׁ ָמם ִאיֵדָאִלִיים. ָהָערְּׁ ַעצְּׁ ֶבת. יּוַכל ַהֵשֶכל ָלשּוט, בְּׁ

סֹוִדי  ַעֵּדן ֶאת ָהָרצֹון ַהיְּׁ עֶמק ַהָבָשר, לְּׁ ּדר לְּׁ ַהִקיף, ֲאָבל ַלחְּׁ לְּׁ
, ֱאֶמת ָוֶצֶדק, ֶזה ִאי טְּׁ ֵלִאים קשְּׁ יּו ֲעָרָכיו ֲעָרִכים מְּׁ ָשר  - ֶשִיהְּׁ ֶאפְּׁ

ָרֵאל  ִאם ַבֲעַצת ד' ַהָבָאה ַעל ַנֲחַלת עֹוָלִמים ֲאֶשר לֹו, ִישְּׁ -ִכי
ִרית ַהקֶדש,   רּות בְּׁ ָרָהם אֹוֲהבֹו כְּׁ רֹובֹו, ֶזַרע ַאבְּׁ  ַעם קְּׁ

  עמוד קעא
ֻמַנת ד' ַיִביט  ִחיר ָהֱאנֹוִשי, ֲאֶשר ּתְּׁ ַעָלה בְּׁ ֲאֶשר ֵמֶהם ִהתְּׁ

ָכל ֵביתֹו ֶנֱאָמן הּוא  ִחידת, ּובְּׁ לֹא בְּׁ ֶאה וְּׁ , הּוא ֲאֶשר 175ּוַמרְּׁ
ַצּוֹו הֹוִדיַע ָלֶהם ֶאת ִפי ד' ֵאָליו ִּדֵבר לְּׁ ָרֵאל, לְּׁ ֵני ִישְּׁ ת ֶאת בְּׁ

ֶאת 176ֵבית ַחֵייֶהם  כּו ָבּה וְּׁ הֹוִדיַע ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵילְּׁ , לְּׁ
, ַוֲאֶשר ַיֲעֶשה אָתם ָהָאָדם ָוַחי  177ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר ַיֲעשּון 

ֶטָחה" 178ָבֶהם  , 179, "ִעיר ִגבִרים ָעָלה ָחָכם ַויֶרד עז ִמבְּׁ
ַאף   ָּת ַמָּתנֹות ָבָאָדם, וְּׁ "ָעִליָת ַלָמרֹום, ָשִביָת ֶשִבי, ָלַקחְּׁ

כן ָיּה ֱאֹלִהים"  ִרים ִלשְּׁ  . 180סֹורְּׁ
  

 ח.  -במדבר יב, ז 175
   

 ק.  -קמא צט:-בבא 176
   

 שמות יח, כ.   177
   

 ויקרא יח, ה.   178
   

 משלי כא, כב.   179
   
   

 

 
 אורות ישראל / פרק ט / ד 

 
ַעד ָקָטן, אֹור ֱאֹלִהים   ָרֵאל, ִמָגדֹול וְּׁ ֶאָחד ִמִישְּׁ ָכל ֶאָחד וְּׁ בְּׁ

ָרֵאל   ַהסֹוֵטר לֹועֹו ֶשל ִישְּׁ ַעת קֶדש בֹוֵער ּוֵמִאיר, "וְּׁ ִיפְּׁ ַחִיים בְּׁ
ִכיָנה, ֶשֶנֱאַמר מֹוֵקש ָאָדם ָיַלע קֶדש"  ִאלּו סֹוֵתר לֹועֹו ֶשל שְּׁ כְּׁ



ָרֵאל  181 הֹוָפָעתֹו ֶשל ָכל ֶאָחד ִמִישְּׁ יֹון ָהרֹוֶאה בְּׁ . ַהִּדמְּׁ
בּוִאי,  ֶלֶלת, הּוא ּתֹוָלָדה ֶשל ַהִניצֹוץ ַהנְּׁ ֻשכְּׁ הֹוָפָעה ֱאֹלִהית מְּׁ

ָרֵאל.  ִביל ִישְּׁ ָצא ַרק ִבשְּׁ  ֶשהּוא ִנמְּׁ
  

 סנהדרין נח: ]משלי   181
 

 
 אורות ישראל / פרק ט / ה 

 
  

ֶשַעם ַהקדֶ  גּופֹו כְּׁ ָחָזק בְּׁ ֶיה ָבִריא וְּׁ ַגֵבר 182ש ִיהְּׁ , ִּתתְּׁ
יּו ֲחָזִקים,  ָרֵאל ִיהְּׁ ֵדי ִישְּׁ ֶשַילְּׁ ֻדָשה ָבעֹוָלם. כְּׁ ַחֵּזק ַהקְּׁ ִתתְּׁ וְּׁ

ָטהֹור. ָכל ּתֶכן  ֶיה ֲאִויר ָהעֹוָלם ָקדֹוש וְּׁ ִריִאים ּומּוָצִקים, ִיהְּׁ בְּׁ
ִמי ֶשל ַצִּדיִקים ַמֲעֶלה ֶאת ָהעֹו  ֵאין ַגשְּׁ רּוָחִניּותֹו. וְּׁ ָלם ֻכלֹו בְּׁ

ָרֵאל ֻכָלּה.   ֶנֶסת ִישְּׁ ֻסֶליָה ֶשל כְּׁ ַקרְּׁ ַצִּדיק ָבעֹוָלם, ֶשַיִגיַע לְּׁ
ָרֵאל   ָללּות ִישְּׁ ִמי ֶשל כְּׁ רֹון ַהַגשְּׁ ַהִיתְּׁ ִריאּות וְּׁ ּומּוָבן ָבֶזה, ֶשַהבְּׁ

קֶדש ָהעֹוָלם,  אֹור ָהעֹוָלם, לְּׁ סֹוד לְּׁ ִגלּוי ָהֱאֹלהּות  ֶזהּו ַהיְּׁ לְּׁ
הֹוָפַעת ַהמּוָסר  מּות ַהֶצֶדק וְּׁ רֹומְּׁ ָטֳהַרת ַהִמּדֹות, לְּׁ ָבעֹוָלם, לְּׁ

ָללּות   ִחבּורֹו ֶשל ָכל ָיִחיד ִעם כְּׁ ַיַחש לְּׁ חֹונֹו ָבעֹוָלם. בְּׁ ִנצְּׁ בְּׁ
ִמי  ָקדֹוש. ָכל ָּדָבר ַגשְּׁ ָרֵאל הּוא ַצִּדיק וְּׁ ָהֻאָמה, ָכל ֶאָחד ִמִישְּׁ

יֹוָנה. ִפּתּוַח אֶמץ יִ  ֻדָשה ַוֲאִצילּות ֶעלְּׁ ֵאִלי הּוא מּוָכן ִלקְּׁ רְּׁ שְּׁ
ָרֵאל יֹוִציא ִמן ַהכַח ֶאל ַהפַעל ִאמּוֵצי ִישְּׁ ָשָמה -ַהגּוָפִני ֶשבְּׁ נְּׁ

ָצא ֶאת ַהָבִסיס ָהֵאיָתן  יֹון ֶשל ּתֹוָרה ִימְּׁ אֹוָרּה ָהֶעלְּׁ ָלִאים, וְּׁ ִנפְּׁ
ָיקּומּו  ֵשי רּוַח ֱאֹלִהים, ַכִביֵרי ָהָראּוי לֹו, וְּׁ אֹוֵרי עֹוָלם, ַאנְּׁ ָלנּו מְּׁ

ִעם ֲאָנִשים ִויכֹוִלים ָלֶהם.   כַח, ָשִרים ִעם ֱאֹלִהים וְּׁ
  

 ע' זוהר    182
 

 
 אורות ישראל / פרק ט / ו 

 
   ו

ִשים  ִגבֹוִרים כֹובְּׁ ָרֵאל בְּׁ ִישְּׁ ַגם לְּׁ . 183ַוַּדאי ֵיש צֶרְך ָלעֹוָלם וְּׁ
ִאים   יֹות הֹוֵלְך ָוַחי ַמתְּׁ בּוָרה ִלהְּׁ ֲאָבל ַמה ֶשִיֵּתן ֶאת רּוַח ַהגְּׁ



ֻדָשה,  ִביַעת ַהקְּׁ קֹוִריּוָתּה, זאת ִהיא ָכל ּתְּׁ ֶטַבע ָהֻאָמה ִבמְּׁ לְּׁ
ָוה, גדֶ  ַהִמצְּׁ ֻדָשָתם.  ַהּתֹוָרה וְּׁ ָטֳהַרת ַהַחִיים ּוקְּׁ  ל ַהַהָשָגה וְּׁ

  
 פי אבות ד, א.  -על 183

   
 

 

 
 אורות ישראל / פרק ט / ז 

 
ֵלמּות   רֹון שְּׁ ָרֵאל הּוא לֹא ֶחסְּׁ ִישְּׁ רֹון רּוַח ַהקֶדש בְּׁ ֶבֱאֶמת ֶחסְּׁ

ֶאֶרץ-ִכי ֶאֶבת, -ִאם מּום ּוַמֲחָלה, ּובְּׁ ָרֵאל ִהיא ַמֲחָלה ַמכְּׁ ִישְּׁ
ֶאָך"   ֵהָרֵפא. "ִכי ֲאִני ד' רפְּׁ ַרַחת לְּׁ  ֶשִהיא ֻמכְּׁ

 

 
 אורות ישראל / פרק ט / ח 

 
ֶאֶרץ  ַהִשיג ֵאיְך ֶשַהָבָשר ֶשל ַהגּוף  -בְּׁ ָשר לְּׁ ָרֵאל ֶאפְּׁ ִישְּׁ

ֵאִלי  רְּׁ ֵאין צֶרְך  185ַהִישְּׁ ָשָמה, וְּׁ ֻדַשת ַהנְּׁ הּוא ָקדֹוש ַמָמש ִכקְּׁ
ִעית, ִכי-ָכל נּוָחתֹו ַהִטבְּׁ ִגיז ֶאת ַהגּוף ִממְּׁ ַהרְּׁ ִאם  -ָכְך לְּׁ

ִעימֹו ַטעַ  ַהטְּׁ ַהֲעלֹותֹו ּולְּׁ ִעים  לְּׁ ם ָהֱאֶמת ֶשל ַחֵיי ַהקֶדש ַהשֹופְּׁ
ִכים ֶשל ֶאֶרץ פּוִגים ָבֲאִויָרּה ַהַמחְּׁ ֻדַשת ָהָאֶרץ, ַהסְּׁ ָרֵאל   -ִמקְּׁ  ִישְּׁ

 

 
 אורות ישראל / פרק ט / ט 

 
ֻדָשה    ִתיקּות ִזיו ַהקְּׁ ֶפה ָמֵלא ִמַּתֲענּוג מְּׁ עם בְּׁ ָוה ִלטְּׁ ִמצְּׁ

רָ -ָהַרֲעַנָנה ֶשל ֶאֶרץ ֶּתם ִמשד  ִישְּׁ עּו ִויַנקְּׁ בְּׁ ַמַען ִּתשְּׁ ֵאל. לְּׁ
בֹוָדּה  ֶּתם ִמִּזיז כְּׁ ַעַנגְּׁ ִהתְּׁ ַמַען ָּתמצּו וְּׁ ֻחֶמיָה, לְּׁ . 187ַּתנְּׁ

ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו, ַלֲעלּוֵבי ַהָגלּות ָהֲאֵפָלה, ִכי   הֹוִדיַע לְּׁ ִריִכים לְּׁ ּוצְּׁ
ֵלִאים ֶשַפע אֹור ּונְּׁ  ֻדָשה ֶשל ַהִצנֹור ֶשל ַהַחִיים ַהמְּׁ ִעימּות קְּׁ

אּו   ִהָפַתח, ַהִנָצִנים ִנרְּׁ ָּדתֹו ֵהֵחל לְּׁ  ֶאֶרץ ֶחמְּׁ
  עמוד קעב



ֵצנּו  ַארְּׁ ַמע בְּׁ קֹול ַהּתֹור ִנשְּׁ .  188ָבָאֶרץ, ֵעת ַהָּזִמיר ִהִגיַע וְּׁ
ִעיָמה ּדֹוֶרֶשת ִהיא ֶאת ָבֶניָה, פֹוֶשֶטת ִהיא ֶאת   ֶאֶרץ נְּׁ

רֹועֹוֶתיָה ֲאֵליֶהם בְּׁ  ַכָסה  זְּׁ ָשִעים ִהיא מְּׁ ַאֲהָבה, ַעל ָכל פְּׁ
ֵחיק  ַאֲהָבָתּה. שּובּו שּובּו, ָבִנים גֹוִלים, ָבִנים ִנָּדִחים, לְּׁ בְּׁ

רּו ֵאל ִזכְּׁ ֶכם, שּובּו וְּׁ ִעימּות -ִאמְּׁ רּו נְּׁ ֶכם, ִזכְּׁ חֹוֶללְּׁ ַחִיים מְּׁ
ֵבית ִאֵמנּו ַוֲחַדר הֹוָרֵתנ ִתיקּות עז ַאֲהָבתֹו, ֲאֶשר בְּׁ ּו, ִהֵנה מְּׁ

ִאם ֵראִשית ַהִגלּוי ַרק ַקֵּוי אֹור  ַגלֹוָתּה ָלנּו. וְּׁ ַיֵחל לְּׁ הּוא מְּׁ
ֵצנּו   לֹא רַחב ַארְּׁ רץ ָהאֹוָרה, מְּׁ ֵהָרה ִּתפְּׁ ַּדִקים ָאנּו רֹוִאים, ִבמְּׁ

 ִעָמנּו ֵאל  
 

 
 

 אורות התחיה / טז 
 

   טז 

  
ָכל  ֻדָשה, וְּׁ ָּדָבר ָפשּוט הּוא ֶשַהַצִּדיק עֹוֶשה ָכל ַמֲעָשיו ִבקְּׁ

ִתקּונֹו ֶשל עֹוָלם  ִמיֹות עֹולֹות ֵהן לְּׁ ֻעלֹוָתיו ַהַגשְּׁ זאת 41פְּׁ , וְּׁ
ָלאָכה  ַאֲהַבתִהיא  ָבה ַמֲעָלָתּה ִמַצד -, ֶשָכל42ַהמְּׁ ָכְך ָשגְּׁ

ִרי ָנה ִבבְּׁ ֶשִנּתְּׁ ָמּה וְּׁ ִרית ַעצְּׁ ָנה ִבבְּׁ מֹו ֶשּתֹוָרה ִנּתְּׁ .  43ת כְּׁ
ַרֲחבּות אֹור ַהקֶדש   ִהתְּׁ ּוֵמַעָּתה ֵאין ָסֵפק ֶשִּתקּון עֹוָלם ָמֵלא וְּׁ

ָלאָכה  ָכל מְּׁ ָצא ֶבֱאֶמת בְּׁ נּוָעה ֶשַמֶצֶלת ֵאיֶזה 44ִנמְּׁ : ָכל ּתְּׁ
ִליַטת ַהּתהּו,  לָ   –ֵחֶלק ִמן ַהֲהָוָיה ִמן שְּׁ ִלי ֵיש ָּדָבר ָגדֹול ּוכְּׁ

ָנם ַהַנֲעָלה ִמכל ִהיא ַהַהָצָלה    ָכאן. ָאמְּׁ
  עמוד סח

ִציאּות,  ִניִמִיים ֶשל ַהמְּׁ ָשַרת ַהַחִיים ַהפְּׁ ָלִלית ֶשל ַהכְּׁ ַהכְּׁ
ֵלִמים  תֹור ֵכִלים שְּׁ ָנם בְּׁ ַתקְּׁ מּוָתם ּולְּׁ הֹוִציָאם ִמיֵדי ָגלְּׁ לְּׁ

ִקיָדם ָיֶפה. ֲאָבל ַהמַ  דֹוֵלי ַהַּדַעת  ָהעֹוִשים ֶאת ַּתפְּׁ ֲחָשָבה ֶשל גְּׁ
ִטַית  ַקל ָוֹחֶמר ִעם נְּׁ ִטָיה ַהֲהמֹוִנית וְּׁ ַאֶחֶדת ַגם ִעם ַהנְּׁ ִמתְּׁ

ִטָיה ֶשל  ַאֲהַבת ָבר נְּׁ ָהֲעבֹוָדה ַהַמָמִשית, ֶשִהיא כְּׁ ָלאָכה וְּׁ ַהמְּׁ
ָאר רּוַח  ָנם ַצִּדי45שְּׁ ֶשֶישְּׁ רּוַח ֱאֹלִהים חֹוֵפף ָעֶליָה. ּוכְּׁ ִקים , וְּׁ

ָמָתם  ַאֲחִדים ִנשְּׁ ַבּדֹור, ֶשאֹור ד' מֹוִפיַע ֲעֵליֶהם ָּתִמיד, ֵהם מְּׁ
ֵני ִניִמי ֶשל ֲהמֹוֵני בְּׁ ָהגּות ֵלב ַהפְּׁ ָלל ֻכלֹו, וְּׁ ַמת ַהכְּׁ ָאָדם -ִעם ִנשְּׁ



ֵאָרה  ַצד ַהמְּׁ ָבָבם. וְּׁ ַאֶחֶדת ִעם ָהגּות לְּׁ ָלאָכה ִמתְּׁ עֹוֵשי ַהמְּׁ
ָלאָכה  ַאת ִאיש ֵמֵרֵעהּו,   46ֶשֵיש ַבמְּׁ ֶשִהיא ָבָאה ִמַצד ִקנְּׁ

ֶחֶמת ַהַחִיים  ֵבה ִמִמלְּׁ ִריֹות ַהיֹוֶנֶקת ַהרְּׁ ַאת ַהבְּׁ ּוִמַצד ִשנְּׁ
צּוָרָתּה ָהֲארּוָרה ָבעֹוָלם ַהָירּוד, ֲהֵרי ִהיא הֹוֶלֶכת   בְּׁ

ַלל ָבר ַלל ָארּור ּוָבָאה ִלכְּׁ ָאה ִהיא ִמכְּׁ יֹוצְּׁ ַפַכַחת, וְּׁ ּוְך. ּוִמתְּׁ
מּות   ַעצְּׁ ֻדָשה בְּׁ ָעִמים ֵיש כַח ַבַצִּדיִקים ִלֵּתן אֹור קְּׁ ִלפְּׁ

ַחֵיי  ָהִביא לְּׁ ֶיה ָבּה כַח ֵמֵעין ֶשל ּתֹוָרה, לְּׁ ָלאָכה ַעד ֶשִיהְּׁ ַהמְּׁ
מּוָרה -עֹוָלם שּוָבה גְּׁ ָהִשיב ִבתְּׁ ָגִמים ּולְּׁ ַתֵקן ֶאת ַהפְּׁ ַהָבא ּולְּׁ

ֶקיָה, "ָגדֹול הַ  ֵרא ָשַמִים" ֶאת עֹוסְּׁ ִגיַע ַכָפיו יֹוֵתר ִמיְּׁ ֶנֱהֶנה ִמיְּׁ
ָהאֹור ָהֱאֹלִהי 47 ֻדָשה וְּׁ ִשיְך ֶאת ַהקְּׁ ַהמְּׁ ֵשם ֶשֵיש כַח לְּׁ . ּוכְּׁ

ָיא, ֵכן ֵיש כַח   ַלטְּׁ ַלל ִאתְּׁ הֹוִציָאן ִמכְּׁ ָלאכֹות ּולְּׁ ָכל ַהמְּׁ ִניִמי בְּׁ ַהפְּׁ
שֹונֹו ָכל ַהלְּׁ ִציא אֹור קֶדש בְּׁ ַהמְּׁ מֹות ֶשָבעֹוָלם, לְּׁ ָכל ַהָחכְּׁ ת ּובְּׁ

ַמֵשְך אֹור נַעם ד'   ַפֵלל ֶשִיתְּׁ ִהתְּׁ ִריִכים לְּׁ דֹוִלים צְּׁ ַצִּדיִקים ַהגְּׁ וְּׁ
אֶפן ֶשִמָכל ָמקֹום יֹוִפיַע  שֹונֹות, בְּׁ ָכל ַהלְּׁ מֹות ּובְּׁ ָכל ַהָחכְּׁ בְּׁ

ֵני אֹוָרּה ֶשל ּתֹוָרה, בֹוד ד' ּוִמָכל ָמקֹום ָיפּוצּו ַקרְּׁ ִפָלָתם  כְּׁ ּותְּׁ
צֹוָנם עֹוָשה רֶשם  ֶהָאַרת רְּׁ ָרץ ַעד ֵאין ֵקץ  48ֶשל ַצִּדיִקים וְּׁ ִנמְּׁ

ֵעת  ִפָלה בְּׁ נֹות ָלֶזה ֶאת ַהּתְּׁ ַהפְּׁ ִריִכים לְּׁ ִיחּוד צְּׁ ִלית. בְּׁ ַתכְּׁ וְּׁ
ִאי ָשפֹות ּוַמָּדִעים, וְּׁ דֹוָלה לְּׁ ִטָיה גְּׁ ָשר -ֶשרֹוִאים ֶשַהנְּׁ ֶאפְּׁ

ִהָלֵחם ִעם ָכל ַהפ  ִאים ֶאת  לְּׁ אֹותֹוָתיו ַמרְּׁ ַמן וְּׁ ַהּזְּׁ ֹוִנים ֲאֵליֶהם, וְּׁ
שּוָעה, ַבֲעבֹוָדה   ִניִמִיים ִלתְּׁ ֵרַח, ָאז ָקִמים ַצִּדיִקים פְּׁ ַהֶהכְּׁ

ִחיָדה 49ֶשַבֲחַשאי  ֻדַלת ֶנֶפש ַחָיה יְּׁ ִחים 50, ּוִבגְּׁ , ָבִאים ּופֹותְּׁ
ִלמּוֵדי ד'  ִלמּוָדיו, וְּׁ תּוִמים, ָלשּום סֹוד ד' בְּׁ ֶאת ַהִצנֹורֹות ַהסְּׁ
ִיחּוד ָכל ַמה ֶשֵיש בֹו ִמשּום ִּתקּוֵני  ֵהם ָכל ַמה ֶשָבעֹוָלם, ּובְּׁ

כחֹו ֶשל  ָכל ָלשֹון בְּׁ ִרים ֵהם ֶאת ַהקֶדש ֶשבְּׁ עֹורְּׁ ָהעֹוָלם, ּומְּׁ
ָרא ָהעֹוָלם51ֹוֵסף י   52ַהֶּזה  -, ֶשָכַלל ַהכל ָבאֹות ה' ֶשבֹו ִנבְּׁ

בֹות  ַהרְּׁ ִסיַני ֶשָבא לְּׁ כחֹו ֶשל ַהִּדבּור ֶשבְּׁ מֹו, ּובְּׁ ַוֵסף ַעל שְּׁ ֶשִנתְּׁ
רֹות  ַבשְּׁ יֹוֵתר ִמֶּזה, "ד' ֱאֹלִהים ִיֶּתן אֶמר ַהמְּׁ אֹור ָגדֹול יֹוֵתר וְּׁ

ִעים ָלשֹון ֶשֶנחֱ  53ָצָבא ָרב"  ִשבְּׁ ֵכן ֵבֵאר  54ַלק ָכל ִּדבּור לְּׁ , וְּׁ
נּו ֶשָמָצא ֵעֶרְך 55מֶשה ֶאת ַהּתֹוָרה ֵהיֵטב  ֵהיֵטב ֶזה ַהיְּׁ , וְּׁ

ָכל ָלשֹון  הֹוד קֶדש, 56ַהטֹוב ָהֲאִמִּתי ֶשבְּׁ , ַהכַח ַהַמֲאִצילֹו בְּׁ
רּו ָשָפה בְּׁ ָבֶרֶרת, וְּׁ ָאז הֹוֶלֶכת ַהָשָפה ּוִמתְּׁ ָרה הֹוֶלֶכת  וְּׁ

ֵשם ד'  רא ֻכָלם בְּׁ ַהֶפֶכת ֶאל ָכל ָהַעִמים ִלקְּׁ ָכל 57ּוִמתְּׁ . וְּׁ



אֹור ַהַחִיים ַעל ָלאכֹות ָיִאירּו בְּׁ ָכל -ַהמְּׁ ֶלאֶכת ַהקֶדש, וְּׁ ֵדי מְּׁ יְּׁ
ֶאֶרץ ִמיֹות בְּׁ ָלאכֹות ַוֲעבֹודֹות ַגשְּׁ פֹות מְּׁ ַוסְּׁ ָרֵאל  -ַמה ֶשִמתְּׁ ִישְּׁ

דֵ -, ֵּתֵצא ַעל58 ָהֲעבֹוָדה  יְּׁ ָלאָכה וְּׁ ָרֵאל ִביסֹוָדּה ַהמְּׁ י ִישְּׁ
ָרה  ָארְּׁ לּוָתּה ַהמְּׁ שֹון 59ִמִשפְּׁ ָפַעת לְּׁ ַּדל ַהשְּׁ ָכל ַמה ֶשִּתגְּׁ , וְּׁ

ִפָלה   ַהּתְּׁ ָכל ַמה ֶשַיֲעֶלה כַח ַהּתֹוָרה וְּׁ ַהקֶדש ָבעֹוָלם, וְּׁ
ִחיב ֶאת אֹור ָהֲאִצילּות ַהרְּׁ ַאֶמֶצת לְּׁ הֹוָרה, ַהמְּׁ ָהֱאֹלִהית  ַהטְּׁ

ֵני הֹוִדיַע ִלבְּׁ ָרּה ּולְּׁ ָברְּׁ ֵכי - ָבעֹוָלם, לְּׁ ָכל ַּדרְּׁ בֹוָדּה בְּׁ ָאָדם ֲהַדר כְּׁ
ִהָגלֹות  ָבָרה, ֵכן יֹוִסיף ָהאֹור לְּׁ ַהסְּׁ ֵכי ֵברּור וְּׁ ָכל ַּדרְּׁ הֹוָדָעה ּובְּׁ
ַקל ָוֹחֶמר ֶשָיחּול  ָמה ּוַמָּדע, וְּׁ ַעל ָכל ָחכְּׁ ָלשֹון וְּׁ ַעל ָכל ָשָפה וְּׁ

ִשיָרה, ַבֲהִליכֹות ֶּדֶרְך  אֹו יִפי ּובְּׁ ַטַעם, בְּׁ ָבִרים ֶשבְּׁ ר ד' ַעל ָכל ּדְּׁ
ֵני  ָאפְּׁ ִהּדּוִרים וְּׁ ִקשּוִטים וְּׁ חֹות ַהִנימּוס, ַוֲאִפלּו בְּׁ ָארְּׁ ֶאֶרץ ּובְּׁ

ָהגֹות    ַהַהנְּׁ
   עמוד סט 

ָהֲעִד  ָחִרים וְּׁ ִנים, ַכמּוָבן ַהֻמבְּׁ ַהִנימּוִסים ַהיֹוֵתר מֹוֶדרְּׁ יִנים וְּׁ
ַקֵשר ֶאת ַהכל   יֹון ַהמְּׁ ָהַרעְּׁ ַפֵעם. וְּׁ ֻכָלם ָיֵחל אֹור ד' לְּׁ ֶשָבֶהם, ּובְּׁ

ַהיֶשר, ֶאל ָהֵעֶדן ַוֲאִצילּות ָהרּוַח, ֶאל ַאֲהַבת   ֶאל ַהטֹוב וְּׁ
יֹוָנה   ָהַאֲהָבה ָהֶעלְּׁ ָהֲעבֹוָדה ַבֲהַדר ַהִבָטחֹון ָהֱאֹלִהי, וְּׁ

ַחִיים בְּׁ  ִפיָעה אֹור וְּׁ ָכל ָהֲעָנִפים  ַהַמשְּׁ ֵיָרֶאה בְּׁ ָשָמה, ִיָגֶלה וְּׁ ָכל נְּׁ
חֹוֶבֶרת  רּו בְּׁ ַקשְּׁ ַחֵיי ָשָעה ִיתְּׁ ַחֵיי עֹוָלם וְּׁ חֹוִקים ַהָללּו, וְּׁ ָהרְּׁ
אֹור  ָרִטים ֻכָלם בְּׁ ָיִאירּו ָכל ַהפְּׁ לּו ֵּדין ִמן ֵּדין, וְּׁ ַקבְּׁ ַאִמיָצה, יְּׁ

ָכל ַההֹוָפעֹות ַהַמֲעִשי ָלל, וְּׁ ִליֹות ֶשָבעֹוָלם ַהכְּׁ ַהִשכְּׁ  –ֹות וְּׁ
יֹון ֶשל אֹור ּתֹוָרה ֲאֶשר ֵהִאיר ַאב ֲהמֹון גֹוִים    60ֵמאֹוָרּה ָהֶעלְּׁ

ָרִחי  לֹו 61ֵאיָתן ָהֶאזְּׁ ַרגְּׁ ָרֵאהּו לְּׁ ָרח ֶצֶדק, ִיקְּׁ , 62, ֶשֵהִעיר ִמִמזְּׁ
ק  ָרֵאל ָבא, ִמֶּדֶרְך ַהָקִדים, וְּׁ בֹוד ֱאֹלֵהי ִישְּׁ ִהֵנה כְּׁ קֹול "וְּׁ ֹולֹו כְּׁ

בדֹו"  ָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמכְּׁ ָכִנים  63ַמִים ַרִבים, וְּׁ , ַוֲאִפלּו ַהּתְּׁ
ָין ִמֵבית ד' ֵיֵצא  שּו, "ּוַמעְּׁ ַקּדְּׁ ִיתְּׁ מּו וְּׁ רֹומְּׁ פּוִלים ִיתְּׁ ַהיֹוֵתר נְּׁ

ָקה ֶאת ַנַחל ַהִשִטים"  ִהשְּׁ  .  64וְּׁ
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   יז

  
ֵּתיֶהן  ֶששְּׁ ֻחָברֹות זֹו ִעם זֹו כְּׁ ָהַאֲהָבה ֵהן ָּתִמיד מְּׁ ָהֱאמּוָנה וְּׁ

ֵרי  ַגמְּׁ ֶשאֹור ַאַחת ֵמֶהן ָשֵלם לְּׁ ֵלמּוָתן, ּוכְּׁ ָשָמה ִבשְּׁ חֹות ַבנְּׁ זֹורְּׁ
ָהִאיר  יֹוֵצאת ִמַמֲעַמֵקי ַהֶנֶפש לְּׁ כָחּה, וְּׁ ִנָיה בְּׁ עֹוֶרֶרת ַהשְּׁ ִמתְּׁ

ָכל ִמלּוָאּה. אֵ  שּום כַח רּוָחִני ֶשָבעֹוָלם בְּׁ ָשר לְּׁ ין ָהָאָדם ֻמכְּׁ
ֶזהּו  ַאֲהָבה, וְּׁ ָשר ֶלֱאמּוָנה ּולְּׁ דֹוָלה ָכזאת ֶשהּוא ֻמכְּׁ ֵלמּות גְּׁ ִבשְּׁ
סֹודֹות ֲהָויֹות ַמהּוִתיּותֹו. ָכל  כחֹות ֵאלּו ֻמָנִחים ָכל יְּׁ ָהאֹות, ֶשבְּׁ

ָלל עֹוֶשה, בְּׁ  ַהכְּׁ ָכל ַהכחֹות ַמה ֶשַהָיִחיד וְּׁ גּוֵלי ַהִסבֹות וְּׁ ָכל ִגלְּׁ
ִלים ַבַמֲעָלה   ַהשְּׁ בּות, ַהכל הֹוֵלְך הּוא לְּׁ ַחֵיי ַהַּתרְּׁ ַגִלים בְּׁ ַהִמתְּׁ

ֶאת ָהַאֲהָבה. ִמּתֹוְך ָהֱאמּוָנה  יֹוָנה ֶאת ָהֱאמּוָנה וְּׁ ָהֶעלְּׁ
ִלים ָכל ָהאֹורֹות ָהרּוָחִנִיים ֶשָבע ַאצְּׁ ָהַאֲהָבה ִמתְּׁ ֹוָלם, וְּׁ



ָהַאֲהָבה ֵהן  ַהֲהָוָיה. ָהֱאמּוָנה וְּׁ ֵכי ַהַחִיים וְּׁ ִאיִרים ֶאת ָכל ַּדרְּׁ ַהמְּׁ
ַהָבא; שּום ָּדָבר ֵאיֶננּו -ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם-ֶעֶצם ַהַחִיים ָבעֹוָלם

אֹורֹות ַהָללּו,   ֵני ַהמְּׁ ִקים ֵמֶהם ֶאת שְּׁ ֶשעֹושְּׁ ָאר ַבַחִיים, כְּׁ ִנשְּׁ
ֶאת ָהַאֲהָבה. ֶאת ָהֱאמּוָנה   וְּׁ

  
ַבֶסֶסת ַעָּתה ָבעֹוָלם,  ִפי ַמה ֶשִהיא ִמתְּׁ ַמִנית, כְּׁ בּות ַהּזְּׁ ַהַּתרְּׁ

ֵלי   ָאה, ֶשֵהן שֹולְּׁ ַעל ַהִשנְּׁ ִפיָרה וְּׁ נּוָיה ִהיא ֻכָלּה ַעל ַהכְּׁ בְּׁ
ִאי ִמִיים, וְּׁ ַגֵבר ַעל ַמֲחָלה זֹו, ִכי -ַהַחִיים ָהַעצְּׁ ִהתְּׁ ָשר לְּׁ ִאם -ֶאפְּׁ

ֵזיֶהן ֶשל  לְּׁ  ֵבית ִגנְּׁ רֹות ַהטֹוב ַהֻמָנִחים בְּׁ ַגלֹות ֶאת אֹוצְּׁ
ֵרי ּתֹוָרה.  ַרת ִגלּוי ִסתְּׁ זאת ִהיא ַמטְּׁ ָהַאֲהָבה, וְּׁ  ָהֱאמּוָנה וְּׁ

  
וֹות  ַהִמצְּׁ ֵהן ִהָנן ַגם  65ָהֱאמּוָנה  –ַהּתֹוָרה ִהיא ָהַאֲהָבה, וְּׁ , וְּׁ

הֹוֵלְך   ֵכן ַהִצנֹורֹות, ֶשַעל ָיָדם ֶשַפע ָהַאֲהָבה שֹוֵפַע וְּׁ ָהֱאמּוָנה וְּׁ
ָרֵאל,   ִרית ֶשל ִישְּׁ ַהָחמְּׁ בּות ָהרּוָחִנית וְּׁ ָכל ַהַּתרְּׁ ָּתִמיד, וְּׁ

ִביב  ַרֵכז ֻכָלּה סְּׁ ֻאִמִיים, ָצִריְך ֶשִּתתְּׁ רּות ַחָייו ַהלְּׁ עֹורְּׁ ִהתְּׁ בְּׁ
בַ  ַּתִים ֶשֵהן ַארְּׁ ֻאָחד ַהֶּזה, שְּׁ ָכז ַהָכפּול ַהמְּׁ ע: ַהּתֹוָרה ַהֶמרְּׁ

אֶמץ   ָהַאֲהָבה וְּׁ לּול ָהֱאמּוָנה וְּׁ ָהַאֲהָבה. ִשכְּׁ ָוה, ָהֱאמּוָנה וְּׁ ַהִמצְּׁ וְּׁ
ִמיֵדיֶהם,   ַתלְּׁ ִשית ַבֲחָכִמים וְּׁ ֵבקּות ַנפְּׁ ַחֵּזק ִביסֹוד ּדְּׁ ִקיּוָמן ִמתְּׁ

רּות ִעם ַהַצִּדיִקים.   ַקשְּׁ ָטא ֶשל ַהֲחִסידּות: ִהתְּׁ ִפי ַהִמבְּׁ אֹו כְּׁ
סֹוד ֶזה ִריִכים ָאנּו ַלֲהִקימֹו יְּׁ ֵבה, צְּׁ ָלה בֹו ַהרְּׁ , ֶשַהֲחִסידּות ִטפְּׁ

תֹור אֹוַצר ַחִיים, ַוֲהדֹום ֶרֶגל   אד בְּׁ ָהדּור מְּׁ לּול ָגדֹול וְּׁ ִשכְּׁ בְּׁ
רּוָיה   ָהַאֲהָבה, ַהשְּׁ ִכיָנה ַהכֹוֶלֶלת ֶאת אֹור ָהֱאמּוָנה וְּׁ ַלשְּׁ

 ם  ַבֲחָכִמים ַצִּדיִקים, ֶשַמהּות ַחֵייהֶ 
   עמוד ע

ֵאיָתנּות  ֻחָּזָקה בְּׁ ָהַאֲהָבה, ַהמְּׁ ַגלּות ָהֱאמּוָנה וְּׁ ֻכָלּה ִהיא ִהתְּׁ
ָהרּוָחִנִיים, ִעם   ָכל ִמלּוֵייֶהן ַהַמֲעִשִיים וְּׁ ָוה, בְּׁ ַהִמצְּׁ ַהּתֹוָרה וְּׁ

לּות רּוַח ַהקֶדש, ָהָראּוי   ַּתגְּׁ יָֻחָדה, ֶשִהיא ִהסְּׁ ִשית מְּׁ ֻגָלה ַנפְּׁ סְּׁ
ִהּוָ  ֶאֶרץ לְּׁ ָקא בְּׁ ֵרי  -ֵלד ַּדוְּׁ ָשִעים, ַחסְּׁ בּוִתִיים ָהרְּׁ ָרֵאל. ַהַּתרְּׁ ִישְּׁ

ֵבקּות ֲאִפלּו ֵביָנם   שּום ּדְּׁ ָהַאֲהָבה, ֵאיָנם ֲעלּוִלים לְּׁ ָהֱאמּוָנה וְּׁ
ֵאֶפר ֶשֵאינֹו ַבר ִגבּול  ִהָנם ּדֹוִמים לְּׁ ָמם, וְּׁ ֵבין ַעצְּׁ ,  66לְּׁ

יּו ָשִעים, ִכי ִיהְּׁ ַעסֹוֶתם רְּׁ ֵליֶכם" "וְּׁ ,  67 ֵאֶפר ַּתַחת ַכפֹות ַרגְּׁ
ַחֵייֶהם ֵמִתים   ָרִאים בְּׁ ֵהם ִנקְּׁ . 68ּוִמֵמיָלא ֵאין ַחֵייֶהם ַחִיים, וְּׁ



ָנם ַעל ַאֲהָבה ַרָבה נֹוִריד ַטל ֶשל -ָאמְּׁ דֹוָלה וְּׁ ֵדי ֱאמּוָנה גְּׁ יְּׁ
יּו ֵמֶתיָך ַהֲחיֹות בֹו ַגם ֵכן ֶאת ַהֵמִתים, "ִיחְּׁ ִחָיה, לְּׁ ֵבָלִתי  ּתְּׁ נְּׁ

ֵני ָעָפר, ִכי ַטל אֹורת ַטֶלָך ָוָאֶרץ  נּו שכְּׁ ַרנְּׁ קּומּון, ָהִקיצּו וְּׁ יְּׁ
ָפִאים ַּתִפיל"   . 69רְּׁ

  
ַהֲחיֹות  ֵדי לְּׁ ִחַית ָהָאֶרץ, כְּׁ ִחַית ָהֻאָמה ּותְּׁ נּו שֹוֲאִפים ִלתְּׁ ֲאַנחְּׁ

ָרֵאל ַחי,   ַהֲעִמיד ֶאת ִישְּׁ ֵדי לְּׁ ָשָמה ֶשָלנּו, כְּׁ ֶאת ַמֲעַמד ַהנְּׁ
ָוה  ַהִמצְּׁ ָהַאֲהָבה ַבֹחֶסן ֶשל ַהּתֹוָרה וְּׁ ַהֲחיֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה וְּׁ לְּׁ

ָכל ִמלּוָאן. ָאנּו ַמכִ  ָרֵאל, ֱאֹלֵהי עֹוָלם, בְּׁ יִרים ֶאת אֹור ֱאֹלֵהי ִישְּׁ
ָקא  ָהעֶנג ֶשַעל ד' ַעל ד' ַּדיְּׁ ָטא ּוִמָכל 70וְּׁ ָלה ִמָכל ִמבְּׁ ַמעְּׁ , לְּׁ

ֶנֱחָמָתא,  ָחָתא וְּׁ בְּׁ ִשיָרָתא, ֻּתשְּׁ ָכָתא וְּׁ ֵעָלא ִמָכל ִברְּׁ ֻמָשג, לְּׁ
אֹור ָהֱאמּוָנה וְּׁ  ַגֶלה בְּׁ ָצפּון, ַהִמתְּׁ ָרֶאה  ַהָגנּוז וְּׁ ָהַאֲהָבה, ַהִמתְּׁ

ִציֹון, ָאנּו  ִשים לְּׁ ָוה ֻכָלּה, ָאנּו ּדֹורְּׁ ַהִמצְּׁ ִסיס ַהּתֹוָרה וְּׁ ַתכְּׁ בְּׁ
ֹלט ֶאת   ֵדי ִלקְּׁ ִהָבנֹות ָבּה, כְּׁ נֹות ֶאת ָהָאֶרץ ּולְּׁ ִקים ִלבְּׁ ּתֹוקְּׁ ִמשְּׁ

ֻקָשִרים ָבּה.  ַאֵחד ִעם ָכל ַהַחִיים ַהמְּׁ ִהתְּׁ ַעל רּוָחּה ַוֲאִויָרּה, לְּׁ
ֵשם ָכְך ָאנּו שֹוֲאִפים  ִשים, ּולְּׁ ֻרָבה ָאנּו ּדֹורְּׁ ֵכן ּתֹוָרה מְּׁ

ַאִמיץ  כַח גּוָפִני ָחֹסן וְּׁ ֵלָמה ּולְּׁ ִריאּות שְּׁ וֹות ַרבֹות 71ִלבְּׁ , ִמצְּׁ
ָהִכיל ָבֶהם ֶאת ָהאֹור   יּו ָלנּו ֵּדי ֵכִלים לְּׁ ֵדי ֶשִיהְּׁ ִשים, כְּׁ ַבקְּׁ ָאנּו מְּׁ

ָכל ָהאֹור  ַהָגדֹול ֶשל ָהאֱ  ָהֵעֶדן וְּׁ ָהַאֲהָבה, ִעם ָכל ָהעֶנג וְּׁ מּוָנה וְּׁ
לֹא ִמָּדָתם,   ַגלּו ָלנּו ִבמְּׁ ָהאֶמץ ֶשָלֶהם, ֶשִיתְּׁ ַהטַהר, ָהעז וְּׁ וְּׁ

רֹום ַהמּוָבן. ָכל  לֹא ּוִבמְּׁ ֻאִמִיים ִבמְּׁ ִמִיים, לְּׁ ַחִיים ַעצְּׁ שּוֵבנּו לְּׁ בְּׁ
רֹונֹות ָוה ָוֹחק, ָחִביב ָעֵלינּו  ַמה ֶשֵיש ָלנּו ִמִּזכְּׁ ָהַעִּתיקּות ּוִמִמצְּׁ

קֹור ַחִיים,   ִעָמם מְּׁ קֹור ַחִיים וְּׁ ִחַבת ַחִיים, ִכי ֵהם ָלנּו ֵכִלים ִלמְּׁ
ִעם ִקיּוָמם.  פּוִנים ָבֶהם ַחִיים ֵהם ִאָּתם וְּׁ  ָהִאיֵדָאִלים ַהצְּׁ
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 אורות התחיה / כט 

 
ֵני    יֹו ִמפְּׁ ָיפְּׁ ָכל ֲהָדרֹו וְּׁ ֵאִלי בְּׁ רְּׁ שֹוֵרר ַהִישְּׁ ַגֶלה ַלמְּׁ ֵאין ַהֶטַבע ִמתְּׁ

ִאם  ִריִאים. וְּׁ ִעִיים ַהבְּׁ ָחָקָתּה ֵמַהַחִיים ַהִטבְּׁ ַהרְּׁ ֶשֶבר ָהֻאָמה וְּׁ
רֹות  ַמֵכר ֶאל ַהֶטַבע ַלמְּׁ ִהתְּׁ רֹון לְּׁ שֹוֵרר ַבַעל ִכשְּׁ ֶצה מְּׁ ִירְּׁ

לֹוָנּה ֶשל מֹו ַבַצד  ִכשְּׁ ִביַע ֶאת ַעצְּׁ ַהטְּׁ ָהֻאָמה יּוַכל ַרק לְּׁ
ֵמיִמי לֹא יּוַכל ָלחּוש  ָיּה ַהשְּׁ ַהמּוָחש ַהַגס ֶשָלּה, ֲאָבל ֶאת ָיפְּׁ

ִפיָרה  רֹוֵמם ֶאל ַהסְּׁ ִהתְּׁ ֶצה לְּׁ ָכל טּובֹו ַוֲהַדר ִזיוֹו, ִכי ֵכיָון ֶשִירְּׁ בְּׁ
ִגיש ֶשֶבר ָהֻאָמה  ִיּדם רּוחֹו, ַּתַחת ֲאֶשר ָהרּוָחִנית ַירְּׁ וְּׁ

ָעִמים ֶאת ַהַמָצב ַההֶוה  כַח ִלפְּׁ ִקיָעה ַהחּוִשית יּוַכל ִלשְּׁ ַבשְּׁ
ָאה ָרִקיַע   ָּדש לֹא ִנרְּׁ ֶשל ָהֻאָמה. "ִמיֹום ֶשָחַרב ֵבית ַהִמקְּׁ

ַשק ָאִשים   רּות וְּׁ ִביש ָשַמִים ַקדְּׁ ָטֳהָרתֹו, ֶשֶנֱאַמר: ַאלְּׁ בְּׁ
סּוָתם ַין ָהָאֶרץ,  126" כְּׁ ִבנְּׁ ֻאִמית, ַהִנֶכֶרת בְּׁ ִחָיה ַהלְּׁ . ַהּתְּׁ

ָשִמים  ַהֲחִזיר רְּׁ ָבר לְּׁ קֹוָרּה ַהַחי, ּתּוַכל כְּׁ ַקַחת ִעם מְּׁ ֶשִהיא ִנלְּׁ כְּׁ
ָשרּות   ֲהגּוִנים ִמִּזיו ָהרּוָחִני ֶשל ֲהַדר ַהֶטַבע, ַעד ֶשִּתָּוֵלד ָהֶאפְּׁ

ִצי ַארְּׁ ַּתֵכל לֹא ַרק בְּׁ ִהסְּׁ ֵמיִמי, ב -ּותֹו ִכילְּׁ ִזיוֹו ַהשְּׁ  ִאם ַגם בְּׁ
 

 
 אורות התחיה / לג 



 

 
   לג 

  
ִריִכים,  ִביָעֵתנּו ַהגּוָפִנית, גּוף ָבִריא ָאנּו צְּׁ דֹוָלה ִהיא ּתְּׁ גְּׁ
ֻדַשת ַהגּוף  נּו ֶאת קְּׁ ִשיּות, ָשַכחְּׁ ֵבה ַבַנפְּׁ נּו ַהרְּׁ ַעַסקְּׁ ,  135ִהתְּׁ

ִריאּות וְּׁ  נּו ֶאת ַהבְּׁ נּו ֶשֵיש ָלנּו ָזַנחְּׁ בּוָרה ַהגּוָפִנית, ָשַכחְּׁ ַהגְּׁ
ַשר קֶדש   , לֹא ָפחֹות ִמַמה ֶשֵיש ָלנּו רּוַח ַהקֶדש. 136בְּׁ
נּו ֶאת  ים ָעַזבְּׁ ְררּות ַהחּושִּ ְתב  ים, ְוֶאת הִּ יִּ ים ַהַמֲעשִּ  ַהַחיִּ

ִציאּות ַהגּוָפִנית ַהמּוָחִשית ֶאת ַהִקשּור ִעם ַהמְּׁ ָאה  וְּׁ ֵני ִירְּׁ , ִמפְּׁ
ֻדַשת ָהָאֶרץ, "ֱאמּוַנת ֶזה ֵסֶדר  ֵני ֹחֶסר ֱאמּוָנה ִבקְּׁ פּוָלה, ִמפְּׁ נְּׁ

ָרִעים  זֹוֵרַע"  –זְּׁ ֵחי ָהעֹוָלִמים וְּׁ שּוָבֵתנּו 137ֶשַמֲאִמין בְּׁ . ָכל ּתְּׁ
ֶיה, ִעם ָכל הֹוד רּוָחִניּוָתּה, ַגם  ָיֵדינּו ַרק ִאם ִּתהְּׁ ַּתֲעֶלה בְּׁ

שּו ִמית יֹוֶצֶרת ָּדם ָבִריא, ָבָשר ָבִריא, גּוִפים ּתְּׁ ָבה ַגשְּׁ
ִריִרים ֲחָזִקים,   ֵאיָתִנים, רּוַח לֹוֵהט זֹוֵרַח ַעל ַגֵבי שְּׁ ֲחטּוִבים וְּׁ
ָשה, ֵזֶכר  ַחלְּׁ ָשָמה ֶשִנתְּׁ ֻקָּדש ָּתִאיר ַהנְּׁ בּוַרת ַהָבָשר ַהמְּׁ ּוִבגְּׁ

ִחַית ַהֵמִתים ַהגּוָפִנית.    ִלתְּׁ
  

רמה  -בית ישראל קמא, מהד' יד – של"ה בית ישראל ]תולדות אדם  135
ישראל תליתאה,  -חלק א סימן קטו: "ולהראותכם קדושת הגוף..." וכן בית

 שבכתב בראשית: "הגוף קדוש והנשמה קודש קדשים".  -סימן רכד[. תורה
   

 זהר תיקון יט. שם ביאורי הגר"א דף מא.  -ע' תיקוני 136
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