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 ישראלית- מדינה "עודה: בז כשמה - בארץ-ישראלמדינת-ישראל
 קרוש סם של קדושה חיי : לאמור וסדרי-משטרה. הווי-חייה בכלמקורית,

 הבויש. אדמתעל
 אתכם וגאלתי מעבדתם, אתכם והצלתי מצרים, סבלות מתחת אתכם.הוצאה, ה', אני ישראל לבני אמר "לכן : ממצרים ישראל בני נגאלו כך לשם.

 לא-להים, לכם והייתי לעם לי אתכם ולקחתי גדולים ובשפטים נטויהבזרוע
 והבאתי מצרים. סבלות מחתת אתכם המוציא א-להיכם ה' אני כיוידעחמ
 וליעקב, ליצחק לאברהם אתה לתת ידי את נשאתי אשר הארץ אלאתכם
. , " ה' אני מורשה, לכם אתהונתתי
 שהיו העינוי נגד זה - "והוצאתי" הגאולה: לשונות נתפרשו וכך

 שהציל ואחר העבודה. מן הוצאה זוהי - "והצלתי" מדה יותר בהםמשעבדים
 תחת שהיו הגירות כנגד וזהו - אתכם" "וגאלתי אמר, העבודה מןנקותם
 אחר. ידי תחת שהם רק ושיעבוד, עבודה זה ואיו אחרת. בארץ אחרידי
 רק זד אין אותם, שגאל ואחר נטויה".  בזרוע אתכם "וגאלתי : אמר :ה.על

 : אמר זה ועל בקב"ה. החיבור עדיין להם חסר אלא מצרים, מרשות"וצאה

 הן גאולה של לשונות : כלומר 1. לי" "שתהיו - לעם" לי אתכם"ולקחתי
 את מביאה כשהיא אלא נגמרת האומה גאולת ואין הגאולה, בקהליךשלבים
 ממש. ובטועל בגליי ה' עם להיות : המיועד מעמדה לידיהאומה
 : ולקבלתה למתן-תורה עובר ישראל לבני והאזהרה הבשורה היתהוזאת

 חשל"ב. ב', חיק ויב", "מצוה ספרו מתוך"
 1' שמות'ו',1
. ס'. ה', גבורות2

 י .

מתוך: "הציונות הדתית והמדינה", קובץ מאמרים, ערכו: יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשל"ח
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 בר-שאולאלימלך

 ואבא נשרים כנפי על אתכם זאשא למצרים, עשיתי אשר ראיתם"אתם
 לי והייתם בריתי, את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם ועתה אלי.אתכם
 ,. קדוש" וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם הארץ. כל לי כי העמים מכלסגלה

 כביכול העמים, כשאר לא ביחוד, לי אתם "שתהיו : כפשוטם הדבריםונתפרשו
 וגוי משרתי, ממלכת "ותהיו ". 'אני; אלא עליכם משליט ואיני מעמידאיני
 ,. ה"' אני קדוש כי תהיו, קדושים : שאמר כמו הקדוש, בא-ל לדבקהקדוש,
 האנושי המיז לכל ולהורות להביו : כהנים ממלכת תהיו כי סגולה, תהיו"ובזה
 תקראו,, ה' כהנד 'ואתם : כאמרו אהד, שכם ולעבדו ה' בשם כזלםלקרוא
- תורה' תצא מציון כי ' :וכאמרו  -  -  .. לבוא" לעתיד הענין שיהיה כמו 
 והארץ הירדן, את לעבור בן-נון יהושע ובראשם ישראל בני זכווכאשר
 בא- זקז "ויהושע מסביב, מאויביהם להם והונח למניהם, להיכבשההלה

 לזקני ויקרא שכמה, ישראל שבטי כל את יהושע "ויאסף נאמר:ביקים",
 יהושע ויאמר הא-ל"'ם. לפני ויתיצבו ולשטהיו ולשפטיו ולראשיוו*אל
 משלם, אבותיכם ישבו הנהר בעבר ישראל, א-לחי ה' אמר כה : העם כלאל
 את אביכם את ואקח אחרים. אלהים ויעבדו נחור ואבי אברהם אביתכה

 לו ואתן זרעו את וארבה כנטן, ארץ בכל אותו ואולך הנהר מעבראברהם
 לרשת שעיר הר את לעשו ואתן עשו, .את יעקב את ליצחק ואת, יצח".את
 מצרים את ואגוף אהרן ואת משה את ואשלח מצרים. 'רדו ובניו ויעקבאל,)
 לא אשר ארץ לכם --ואתז - - אתכם הוצאתו ואחר בקרב., עשיתיכאשר
 את והסירו ובאמתן בתמים אותו ועבדו ה' את יראו ועתה - - - בהיגעת
- ה' את ועבדו ובמצרים, הנדר בעבר אבותיכם עבדו אשראלהים  -  -  
 א-להינו ה' כי אחרים. אלהים לעבד ה' את מעזב לנו חלילה ] ויאמר העםויען
 עשה .אשר עבדים, מבית מצרי" מארץ אבותינו ואת אותנו המעלההוא

 ובכל בה הלכנו אשר הדהד בכל ,ישמרנו האלה, הגדולות האותות אתלעדנינו
 הארץ יושב האמרי .את העמים כל את ה' ויגרש בקרבם, עברנו אשר"עמקם
 אל יהושע ויאמר - - - א-להינו הוא כי ה' את נעבד אנחנו DAמפנינו,
 ויאמרו: אותו, לעבד ה' את לכם בחרתם אתם כי בכם אתם עדים :העם
- ד-עדום  ומשפט חק לו וישם ההוא.  ביום לעם ברית יהושע ויכרת - 

 י. לנחלתו" איש העם  אי יהושע .שלח -שיי-

 ד'-1'. י"ס,%1%4
 שם. ורמב"ן,מבילתא,
 שם.-מב"ז,
 שם.(פורנו,
 כ"ד.'הושע



 ישראל מדינת של הרוחניתלדמותה

 בני באזני הכריו ישראל, לל למלך שאול את הנביא שמואלובהמליד
 תליכם ה' גחן והנה שאלתם, אשר בחרתם אשר המלך הנה "ועתה :ישראל
 ה', פי תמרו'את ולא בקולו ושמעקם אותו ועבדתם ה' את תיראו אםמלך.
 - -נ -: א-להיכם ה' אחר עליכם, מלך אשר המלך וגם אתם גםוהייתם
 העם: אל שמואל ויאמר - - - שמואל ואת ה' את מאד העם כלויירא
 ועבדתם ה; מאחרי תסורו אל אד הזאת, הרעה כל את עשיתם אתם תיראו)אל
 יצילו ולא יועילו לא אשר התהו אחרי כי תסורו ולא לבבכם. בכל ה'את
 לעשות ה' הואיל כי הגדול, שמו בעבור עמו את ה' יטש לא כי המה. תהוכי

 בעדכם, להתפלל מחדול לה, מחטוא, לי חלילה אנכי גם לעם. לואתכם
 באמת אתו ךעבדתם ה' אח יראו אך והישרה. הלזבה בורד אתכםוהוריתי
 ,. עמכם" הגדיל אשר את ראו כי לבבכם,בנץ
 אשר בארי, אחד גוי כישראל כעמך "ומי : ה' לפני המלך דוד אמרוכן
 ונוראות הגדולה, לכם ולעשות שם, לו ולשום לעף ל. לפדות א-להיםהלכו

 עתך את ותכונן-לך ואלהיו. גוים ממצרים לך פדית אשר עמך מפנילארצך,
 .. לא-להים" להם היי" ה' ואתה עולם,. עד לעם לךישראל

 לשבת בני בשלמה "ויבחר : שנאמר ה'", "מלכו, נקראת ישראלומלכות
 שנאמר: ה'", "כסא נקרא המלכות' וכסא ,ו. על-ישראל" א, מלכותשל-כסא
 י:. אביו" דור תחת למלך ה' כסא על  שלמה"וישב
 והיית וחוית הירד, כל בררך הלך "אנכי : שלמה את רוד ציוה אשרוזה
 מצותיו חקתיו לשמר בדרכיו ללכת א-להיך ה' משמרת את ושמרתלאיש.

 ואת תעשה אשר כל את תשכיל למען משה, בתורת ככתוב ועדותיו,ומשפטיו
 אם לאמר: עלי דבר אשר דברו את ה' 'קים למען שם. תמנהכל,.אשר
 לאמר: נפשם, ובבל לבבם בכל באמת למני ללכת דרכם את בניך.ישמרו
 ו,. ישראל" כסא מעל איש לךלא_יכרת
 הבית ענייני על תפילתו ככלות המקדש, בית בחנוכת שלמה' אמרוכה
 אשר ה' ברוך : לאמר גדול קול ישראל קהל כל את ויברך "ויעמד :הקדוש
 הטוב דברו 'מכל אחד דבר נפל לא דבר, אשר ככל ישראל, לעמו מנוחהנתן
 אל אבותינו, עם היה' כאשר עמנו א-להינו ה' יהי' עבדו. משה ביד דבראשר
 וחקיו מצותיו ולשמר דרכיו בכל ללכת אליו, לבבנו להטות יטשנה ואליע1בנו

 י"ב. א,, שמואי8
, כ"ג-כ"ד. 1', ב', שמואי9
 ה'. ב"ה, א', הימים דבריסו
 כ"ג. כ"ט, א'. הימים דברי11
 ),'' ב'-ד'. ב', א', מיכיס12
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 ה' לפני התחננתי אשר אלה דברי ויהיו אבותינו. את צ11ה אשרומשפטיו
 ישראל עמו ומשפט .עבדו משפט לעשות ולילה, יומם א-להינו ה' אלקרובים
 והיה עוד. אין הא-להים הוא ה' כי הארץ עמי כל דעת למען ביומו. יוםדבש
 ,י. הזה" כיום מצותיו ולשמור בחקיו ללכת א-להינו ה' עם שלםלבטכם

 עולי כל במעמד השני, הבית ותחילת ציון שיבת של המעלה יסוד ובקמי:
 אנחנו זאת "ובכל : כמסוטר עול-מלכות-שמים, מהדש עליהם קיבלוהגולה,
 העם, ושאר - - - כהנינו לויינו שרינו ההתום ועל וכתבנם, אמנקכרתים
 הארצות מעמי הנבדל וכל הנתינים המשוררים, השוערים, הלויים,הכזנים,

 על מהזיקים מבין. יודע כל ובנותיהם, בניהם נשיהם הא-להים, 'תורתאל
 נתנה אשר הא-להים כתורת ללכת ובשבועה באלה ובאים אדיריהמ,אחיקם
 ומשפטיו אדנינו ה' מצות כל את ולעשות ולשמור הא-להים, עבד משהביד

ותקוו"
 יוז כשמלכי שני, "בבית : חשמונאי בית מלכות על במיצוי מסופרוכן

גור"
 ובמצוות, בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם, וביטלו ישראל על גזרות

 וטימאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידםופשטו
 עליהם שריחם עד גדול, לחץ וחלצום מפניהם מאד לישראל להם וצרהטהרות,
 הגדולים הכוהנים חשמונאי בני וגברו והצילם, מידם והושיעם אבותינוא-להי
 ישראל מלכות וחזרה הכוהנים מז מלך והעמידו מידם ישראל והושיעווהרגום
 '). השגי" החורבן עד שנים מאתיםיתר:על

 וקבצתי הגוים, מז אתכם "ולקחתי האחרונה: הגאולה. על הנבואה דברוזה
 טהורים מים עליכם וזרקתי אדמתכם. אל אתכם והבאתי הארצות, מכלאתכם

 חדש לב לכם ונתתי אתכם. אטהר גלוליכם ומכל טמאותיכם מכלוטהרתם,
 בשר. לב לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את והסרתי בקרבכם, אתן מדשהורוח
 תשמרו ומשפטי תלכו בחוקי אשר את ועשיתי בקרבכם, אתן רוחיואתן

 אהיה ואנכי לעם לי והייתם לאבתיכם, נתתי אשר כארץ וישבתםועש-תם.
 '!. לא-להים"לכם

 שהיה הוא קדוש", וגוי כהנים "ממלכת של זה ונשגב גדול ממלכתיייעוד
 לקראתו ישראל שהתחנכו הוא הדורות. בכל ישראל בני של עיניהםלנזק
 הוא בה. ובהתנחלותם הארץ בכיבוש להם שהאיר הוא שנה. ארבעיםבמדקר

 נ"ה-ס"א. י', א', מיניפ13
 י'. נחמיה,14
 ח"א. פ"נ, חנוכה, הלכות רמב"מ,5נ
 ל"ו. יחזקאל,16
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 כיקוד-אש שנישא הוא השלי. הבית בימי שהינחה והוא רגולוכה, ביסודשהונח
 לבבות שהעיר הוא והארוכה. הקשה "גלות גילגולי בכל ישראל נזיבליבות
 ולחדש עפרה, ולחונן אבניה לרצות ציונה, לעלות מאורי-האשה שלגדולים
 ועד ותלמידי-תלמידיו, ותלמידיו ברמב"ן החל בתוכה, ישראל שלישובם
 והוא בעקבותיהם. הבאים ורבים-רבים הבעש"ט וחסידי הגר"אתלמידי
 לארצנו עצמו שעלה העולה הוא, באשר מישראל אדם כל של בלבושמהבהב
 שואב יודעין ובלא ביודעין ,וברוח. בחומר בבניינה עצם. ומשתףהקדושה

 והנשגב. הגדול הממלכתי הייעוד חזון של ומכוח-כוחו מכוחו מישראל אדםכל
 עתה 9ד הקדושה בארצנו נעשה שכבר והיפה הטוב כל ומכוח-כוחוומכוחו
 בירושלים. ושוכן בציון הבוחרבעזרת
 ה' .יאיר אשר החדש האור הוא הגאולה. צפיית של המוקד הוא .החזון
 וכזקר ערב וכיריד, בציבור ישראל, בני יתפללו עליו בית-חיינו.בציון

 פנימי במתת ובמיצוי-הנפש, בכליון-הלב מחכים הם זריחתו למלואוצהרים.
 עולם ותיקון השכינה והשראת המשיח בביאת גדולה אמונה שלגבוה

במלכות-שדי.

 החשכה גברה כאשר גם והתפוצות, הגלויות וככל התנאים בכל הזמניט,בכל
 כל לעין. נראה היה ולא מצאוהו, שאול ומצרי חבלי-מות ישראל אתואפפו

- תקוהננצוץ-של  ממש, יום כל נפשית, מבחינה מוכנים בגי-ישראל היו 
 של אמונתם וחזקה מלאה שכו ; ייעודם של הנפלא החזון מימוש לקראתללכת
 בניה- דעת על עלה לא מעולם ובקדושתו. בני הייעוד, בגודלישראל
 באמיתותו, ספק להטיל או הייעוד, של מגדולתו להמעיט האומה, שלנאמניה

 הייעוד של שיעור-קומתו כי ישראל, בני זכרו גם ידעו מקדושתו. לערטלואו
 הרגישו גם ידעו .האומה. של הקומה 1V~Ct" למלוא מקבילהלאומי-הממלכתי

 המנימי האור עצמיותה. קדושת את מהותה, אמיתת את האומה, גדולתאת
 והמצוות התורה באור משולב הלאומית, הנשלה מעומק בקע אשרהלשיר
 את תמיד הזכירו הם, מי ישראל לבני תמיד גילו ישראל, במשכנות זרתאשר
 נשגבה. לתכלית מקודש עם סגולה, עם נבחר, עם היותם את העצמי,היחוס

 לל בשבחו ובספרם הגדולים, בחגים ה' לפני בתפילה ישראל בניובעמוד
 מכל ועוממתנו בנו, ורצית אותנו אהבת העמים, מכל בחרתנו "אתה : בוובתר על-ידי נבחר אשר עמו בשבה גם בסמרם לקב"ה והודיה שבח הוסיפומקום,

 הגדול ושמד לעבודתך, מלכנו וקרבתנו במצוותיך, וקדשתנוהלשונות
 קראת". עלינווהקדוש



 . בר-שאילא~מלר

 הם תבל. עמי ביז עם-סתם בתור עצמם את ישראל בני ראו לאמעולם
 בכלל, עם ממושג יותר והרבה מעם-סתם, יותר הרבה הוא עם-ישראל כיידעו
 למלא יצירתה מתהילת שנועדה במינה, מיוחדת רוחנית יחידה הואוכל

 לה ניתנה במלואה, 11 שליחות מילוי לשם כולה. באנושות א-לוהיתשלןחות
 : במוחש אלא במופשט רק איננה שליאותה כי משלה, וארץ לאומיתמסגרת
 מושתתת שכולה ממש, של מלכות ולעולם. כעולם קדושה של מלכיתביצןהת

 צלם-א-לוהים של חיה דוגמה ן האנושי המין לכל מיפת קדישה' ח?ל4
 והדרו. הודו בכל והממלכה, והחברה היחיד בחיי בפועלהנסתגלה
 היא זו הובה עליהם. שהוטלה אדירה חובה בעצם היא זו ,כות כי ידעוהם
 כולם יעקב "בני כי הוגר, להם והוויתם. מהותם סוד ישראל, של קיומםסוד
 "צירוף במיוחד להם יש וכי זי, האילוהי" לענין ראויים כולם היו,מגילה
 כמו עצמו", מאמיתת יתברך ממנו "מושפעים והם יתברך", השם אלודיבור
 הא-לוהית התכונה מונחת "בישראל : כלומר ו'. לבטאו מסוגל הפהוא,ז להגותו יכול הלב שאין מה המשל, מן גדול הנמשל ועדיין ; אביהם אלבנום

 כתכלית א-לוהית והרגשה לדעה הצימאון האומה. נשמת טבעבמעמקי
 כנסת ולכו ,1 בה" מורגשים שההיים הנקודה לו היא וטהרתה,עליונותה
ם התמצית אלא היגיל, המובן כפי אומה "איננהישראל ד א  של 
 הנשמה יו. בעילויה" האנושיות בבחינת "ישראל : קצר במשפט .ן.האדם"
 ולהליכה א-להים לקירבת המיוחדת-המקורית סגולתה היא ישראל שלהלילית
 בתפיסתה הישראלית המהות זוהי - גחלתו" חבל יעקב עמו, ה' "חלקבדרכיו.

 לא האדם. במשטחת מיוחדת לחטיבה ואת אומה שעושה ~והיההיסטורית.
 הפרד-מהות, מהן נפרדת אלא מהן, שונה סתם ולא אומות משאררק.מבודדת

 ולכן לכולנה. אחד ואב מתאימות, "כולן בישראל, הפרטיות הנשמות של. יי. כולם החיים במשפחת האדםכמו
 שהגופים רק אחד, בה' נפשם שורש מצד ממש. אחים ישראל כלנקפאו

 המהות של פרטיים גילויים הם ישראל יחידי כל לאמור: '!.מחולקים"
 הגופים כל דרך מאירה כללית אחת נשמה השלימה. האחת,הישראלית

 ס"ה. א', כחרי,17ן
 י"א. ישראי. נצה18ן
 י'. התהייה, ארות ~ורות,19
 כ"א. ראי"ה, אגרות20
 ה'. ד', ב'. ה', דרך21
 צ" י"א, א', כטרי,22
 י"נ. ""א, תניא23ן
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 ישראל קרינת של היוהניתלדמותה

 המשותף, הפיסי מוצאם מהמת רק -לא לזה ,ה אחים הם ישראלהמחולקים.
 מהמת המשותפת, המטאפיסית מהותם מהמת נשמתך, מיצא לחמת בעיקראלא
 "ואתם ברוך-הוא. חיים א-לוהים מאת במישריו נובעים אשר הפנימיים,חייהם
 בהיי הנפש והתקשרות "חיות - היום" כולכם תייש א-להיכם בה'הדבקים
 הייהם סוד .ו. הנשמות', כל חיי מקור ברוך-הוא, אין-סוף' אור עצלותההיים

 המוחלטת. האהדות במקור האחיד שורשם היות מצד הוא ישראל שלואחדותם
 לנצח. הווייתם עצם הוא אלא להווייתם, ראשונה סיבה רק לא הוא זהושורש
 ואיו למקום, בנים "הם שהרי אחרת, באומה הקב"ה ולא.יחליפם ימירם.ולא

 את , .ולהחליף להמיר מצידם ישראל בני גם יוכלו ולא '!. אותם"להעביר
 ממקורם ניתוק או התעלמות על-ידי מהותם את לטשטש או לשנותעצמם,

 וממצוותיו מא-לוהיה הזאת האומה הינזר אפשרות תשוער "לאהמטאפיסי.
 על כזה הרהור יעלה ולא ,ן. בהם" מוטבע חוק .הוא כי פנים. כשום -גהוקיו
 יאוש-שלאימדעת, מהמת בקרבו נבאה רוחו. אם-כן מישראל,:אלא. אדם,דעת
 יי. שווים אינם ולבו פיו שבכלל או בסנוורים, היכוהו נכרים שילדיאו

 היא המטאפיסית, הלנימית מהותם א-לוהים, לקירבת ישראל שלסגולתם
 ישראל בני של החופשית בבחירתם תלויה אינה היא לעולמים. קישתעובדה
 כוח היא "הסגולה מהותם. עצם טבעם, עצם היא לדהותה. או בהלהחזיק
 מהמציאות, דבר כל טבע כמו ד', וברצון בטבע-הנפש' מונה פנימי,קדוש,

 שהסגולה היא, כרותה שברית "אלא 'ו. כלל" להשתנות לושאי-אפשר
המנימית

 ל-

 מסייעת שהבחירה מידה אותה לפי כי-אם 'הזה בנמן תתגלה
 ותלמוד האמונה וקדושת המעשה רוב למי תלוי הכל בו על גילוייה.את

 'זוכר תוכן שהוא הסגולה, כוח ביותר מתגבה "ובעקבתא-דמשיחא ,י.תורה"
 " באהבה"' שמו למען בניהם לבני גואל ומביא אבותחסדי

 מן מגמתה' אם רב עדך לה להיות יכול - ישראל ומיהו מהוהשאלה:
 סיד את לעצמנו ויזהר ישר ולהבהיר להעמיק : כלומר הפנים, אלהחוץ

 הטור, בכיוון הזאת השעלה את להפנות המנסה כל אבל המטאפיסית.מהותנו
 שאלה בסימן בהעמידו הרבים את ומחטיא חוטא הריהן החוץ, אל הפניםמן

 ._ פ"א. ההתפעלות, קונטרס%
.. ..., . 

_. 

 4'א. ישראל, נצת25
.- נצבים. יצתק, עקדת26
 שם.27
 ל"ו. רעי"ה, אגרות28
 שם.29
 שם.30



 ,. בר-שאולאלימלך

 קדושתה בגבורת הדורות כל לאורך שנתגלתה שלנו, המהותית הוודאותאת
 ודוגמא. משל ללא העמים, בתולדות הגדול הפלא בבחינת תמידושהיתה

 המיועדתך סגולתה ואת האומה גדולת את ישראל בני וזכרו שידעוכשם
 המיוחדת-המקורית. סגולתה ואת ארצם גדולת את וזכרו ידעו כדהמקורית,

 למצוא להם ניתן שבו טריטוריאלי, שטה רק בארץ-ישראל ראו לא מעולםהם
 היא קדושתה מהמת אשר הקודש, ארץ את בה ראו דש רגלם. לכףמגוה
 בעם בחר הקב"ה ממלכתיים. היי-קדושה בה יכונו למען קדוש לעםנועדה
 הארצות, מכל ישראל עם בשביל בארץ-ישראל ובהר האומות, מכלישראל
 לעמו התורה את ונתן בישראל, שכינתו השראת למקום בירושליםו~ר
 בארץ-ישראל. ושורשם עיקרם אשר לתורת-חייוהנהר
- ארץ וימודד "עמד : הו"ל ומסרוקיבלו  : יוחאי בן שמעון רני אמר 
 התורה את לקבל ראויה שהיתה אומה מצא ולא האומוה גל את הקב"המדד
 לקבל ראוי שהיה דור מצא ולא הדורות כל את הקב"ה ומדד ישראל.אלא
 שהיה הר מצא ולא ההרים כל את הקג"ה מדד המדבר. דור אלא התורהאת
 ולא העיירות כל את הקב"ה מדד המוריה. הר אלא שכינה עליו שתשרהראוי
 ההרים בכל מדד ירושלים. אלא בה בית-המקדש שייבנה שראויה עירמצא
 ולא הארצות בכל הקב"ה מדד סיני. הל אלא תורה עליו שתינתן הר מצאול4
 וימודד עמד : שנאמר איץ-ישראל. אלא לישראל לינתן שראויה ארץמשא
 י'. גוים" ויתר ראהאלץ,
 ובמחשבה גדול בחשבון ובהשלמה, בהתאמה ובבהירה. כמדידה נעשה,הכל
 אחת בחטיבה הקדושה מעלות כל יחדיו, הסגולות כל בשילובתחילה,
 צמודים - המקדש ובית ואר,-ישראל וישראל תורה שלימה.ובמסכת
 העם קדושת הן. אחת' קדושה וכולם מהותי, אורגאני, חיבורומחוברים
 שכינה. ובגילוי הנבואה באור יחד מאירות התורה, מלכות תחת הארץוקדושת
 זה "דרכם : דומה הדבר למה משל י,. ובארצו" עמו אצל מנעיל א.לוהי"אור

 הראויה העבודה ועובדים הגפנים בו נוטעים היו לא אילו הכרם, בושמצליח
 גפן, למטעי מתאימה להיות צריכה האדמה גם כי ענבים". עושה היה לאל"מ,
 העיבוד וגם הזאת, לאדמה ומתאים משובח מזן להיות צריכים השתיליםוגל

 לברכת הטבע בדרך לקוות אפשר אז ורק קפדנית. שמירה צריכיםולהשגחה
 . נאה. פרי שפע ותבשיל שתניבשמים,

 לארץ ויש . . . ולב סגולה שהוא לעם היא הראשונה רליוחדת "המעלהוהנה

 תקס"ג. ילקו.ש,31,
 ח'. ב', כוזרי,32
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 אבל לכרם. כעבודה אשליהם בה התלויות והתורות המעשים ~זה,'עםעזר
 המקום בבלעדי הא-לוחי הענין אל להגיע העם[ ]של הזאת לסגולה יתכןלא
 ,,. הזה" ההר בבלעדי הלרם שיצליח יתכן לא כאשר וארץ-ישראלי,הוה
 הארץ "היא כי .,, בתבורה" או בה אם כי נתנבא לא שנתנבא מי "כלולכן

 היא רק בה"',. אילהיך ה'ן עיני "מיד עליה: הנאמר ה', למגיהנקראת:
 האחת היא רק שכינה. לגילול והמיועד המוכשר והמקום הנבואהאדמת

 יחד. מתאימות האומה וסגולת הארץ "סגולת לישראל: המתאימהוהיחידה
 הארץ, כך חייה, במעמקי הא-לוהית להתרוממות מיוחדת שהאומהכשם
 בברית הבאה עולמים, בנחלת עליה היושב העם את מכשירה ה',ארץ

 במטבע הקבוע הא-לוהי הטבע על מיוסד ,ישראל נצח ובביטחון.ובשבועה
 נשמת לסגולתו. י-ה לו בחר אשר יה לעם המזווגת זו, נפלאהארץ-חמדה

 ל"וציא תפקידן, את תובעות שגיתן, יסוד את ט~עלות יחדיו והאר,האומה
 קניין חיצוני, דבר איננה "ארז-ישראל י'. קדושתן" -עריקת את הפועלאל

 החומרי קיומה והחזקת הכללית ההתאגדות של למטרה אמצעי לאומה,חיצוני,
 בקשר-חיים קשורה עצמ,תית, חטיבה היא ארץ-ישראל הרוחני. אפילואו
 ז,. מציאותה" עם פנימיות בסגולות חבוקה האומה,עם
 גדולי אותה ראו כך ארצה. ועל בארצה האומה הסתכלה זה גבוה ממבט.

 ארץ-ישראל השני. החורבן אחרי ומחדשיו ישובה מייסדי וראשוניישראל
 ולא'עודן חיי-קדושה. -לא בה לחיות יתכן ולא לשמו", מיוחדת ה' נחלת"היא
 - בספרי אמרו ועל-כן בארץ-ישראל. לעשותה ניתנה בעיקרה ש"התורהאלא
 במצווח, מצויינים היו לארז לחוץ הארץ מן אתכם מגלה שאני פי עלאף

 חובת שה, מצוות נאמרו הזה' שבענין ואף חדשים. לכם יהיו לאשכשתחזרו
 'היו שלא 'כדי הטעם אמר בארץ, תלויות שאננן ומזוזות תסילין כמוהגוף,
 "ארץ-ישראל ולכן ',. " ה' בארץ ליושבים המצוות שעיקר מפגי חדשים',לכם
 תשוקתם והתחתונים העליונים כל יתברך, השם וחמדת 'שראל, כל חמדתהיא

 פרי עצי ידי במו לנטוע יתברך השם "יזמני לתלמיד: ובמכתב ,,.אליה"

 שפ,י"ב.33
 .. 'ן[ '' י"ר. שפ.34

 ,ן,) , שפ,35
ן . הארץ". י.שבת הקדמה36
 אורות.37
 '. ולקרית. יר-ה בדרשותיו רמב"ן38

 הגרש. אגרת39
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 'קץ בסוד וגטעתם', הארץ אל תבואו 'כי לקיים: ירושלים,בסביבי

 "..המגולה'"
 ילל זה נשגב נושא ןל ונכתבו נאמרו אשר הדברים וגדולים רביםועוד
 עלו כך מהם. ניכר הלק אפילו מלהביא המצע ויקצר ארץ-המדה,קדורות
 ; קודשה במכון הקדושה האומה את לבנות אמרו כך ; בה להתעלות כדיאליה
 בלבבות הזה היום עד מרחפת הגדולה ורוחם במסירות-נפש, בנפשם -יימוכך

 מן רבים עלו כאשר וגם וארצה. האומה גדולת של בניה-נאמניה שלרבים
 בעומק - מחשבתם מערפלים והגיגי-נכר לבם בפתחי צרור ואבק-גלותהגולה
 שבהיים ולמקורי למיוהד הם גם נכספו בתוך-תוכם קדושה. של זיק בערנפשם

 "זר, החיקוי אתרי ללכת מישראל נפשות נחשדו ולא פה. שיתהקמוהתלשים
 ילכו גם ואם באושים. אלא הבשיל לא הטבעית יניקתו במקום גםאש4

- הזר הקסם אחריומקמה  תעייתם. על בצער וברינה. בצער ישובו שוב 
,,. להיפך. ולא ולעצמם, לאיתנה ישובו שוב נמשם. פדות עלובקינה

י
 תקומתה נס על יתברר לשמו מודים שאנו ישראל, שמדינת מאליומובן
 בני מספר מבחינת רק לא לה. מייחלים שאנו המדינה עדיין איננהוקיומה;
 בגולה, היושב העם רוב לעומת הוא מועט שעדיין בתוכה, הנקבציםףעם
 בגבולותיה ארץ-ישראל של המלא השטח אינו שעדיין שטחה מבהינת רקולא

 יותר מזה-הרבה יותר ולא מדינה רק שהיא משום בעיקר אלאהמובטחים,
 שהיא, כמות זו, מדינה על לא להיות. נועדה ישראל שמדיגת כפי -מזה
 שהיא, כמות 11, מדינה אל לא בהזונם. ה' דבר את ישראל נביאינשאג
 מסומים דתיים בהישגים תלוי הדבר ואט האומה. נפש כלתה וגםנכספה
 בסיפוק תלוי הדבר שאיו שכן כל הציבורי. הרוחני והצביון התחיקהבשטח
 ממדינה. nTnD תהא שלא כדי אותם לקיים צריכה שהמדינה עתייםצרכזם
 האשה ממדינה. יותר משהו עדיין תהיה לא אלה חובות מילוי ידיעל,,

 טובה ממדינה יותר להרבה מצפה הגבורה, מפ' לה כמובטחהישראלית,
 בארץ גמל עם של גדולה למדינה לגדולות, מצפה האומה וכו'.וסובלנית

 אפשרות שום אין הקודש, אדמת על קדוש גוי של כוהנים לממלכתגדולה.
 אחישנה". "בעיתה לעולם. יקום ה' דבר כלשהי. ולהנמכה כלשהולויתור

 בשעת להזהר יש טובה. עין של עיוז צריכה שבהווה מדינת-ישראל גםאד

 139. ציוו. הכן40ן
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 על-ידי הצלולה הדעה את לערפל או למתות שעלולה מרגשנות גםהעיון,
 מאכזבה וגם וצבא, ממשלה של היצוגיים עצמאות מגינוני מופרזתהתלהבות
 גם העין מן המעלימה בלבד, בה שיש מה אלא במדינה שאין עלנחפזת
 זה, וחיוני רציני שקול,"בנושא עיון מתוך רק שהיא. כמות המדינה ערךאת
 ולקבוע בימינו ישראל מדינת של וקיומה תקומתה עובדת את להעריךניתן
 הגאולה. ובתהליך האומה בתולדות מקומה ואל אליה נפשייחס

 שהלך למטרוגא "משל ; בה"' אשיש "שוש : הכמים ופירש. ומסרוקיבלו
 ישמחו : להם אמרה בניך. באו : לה אמרו הים. למדינת והתנה ובנהבעלה
 : להם אמרה בעלך, הרי ן לה שאמרו כיוו בנותי. ישמחו - חתניך הריכלותי.
 'בניך : לירושלים לה אומרים הנביאים כך שלמה(. שמחה )זו שלמה חדוהא

- תאמנה' צד על 'ובמתיך ; ציון' הר 'ישמה : אומרת והיא יבואו',מרחוק  
 - לך' 'בא שלכך לה: שאמרו וכיון יהודה'. בנות 'תגלנה אומרת:היא
 ," ;4. בה"" אשיש 'שוש שלמה. הדו הא : אומרתהיא

 על לבשר באות תאמנה", צד על ובנותיך יבואו מרהוק "בניך עלהנבואות
 תגלנה tlT~s הר ""ישמח : משמחות תופעות הן אלה ואמנם הגלויות.קיבוץ
 "מלכך על הבשורה עם רק שלימה. שמחה עדיין 11 שאיו אלא יהודה".בזות
 הגאולה שמחת השלימה, השמחה. גם באה לציון, השכינה החזרת על לך",יבוא

 כי בא-לוחי, נפשי תגל בה', אשיש "שוש : ירושלים מכריזה אז רקהשלימה.
 לעם, לי אתכם ,ולקחתי של השלם היחוד בא אז י.. ישע" בגדיהלהישגי

 בארצו ישראל בישראל, ה' מלכות קמה א: לא-לואים". לכם אהיהואנכי
 " קדוש. וגוי כהניםכממלכת
 מרחוק "בניך הפרק של בעיצומו עומדים זה ודור האחרונים הדורותבני
 מכל אחים לעליית לישראל, הבטחתו השומר השי"ת, בחסדי זכינויבואו"..
 ומחדשת הולכת הקודש אדמת כי הרואות עינינו חיינה בית לציון תבל"צות
 לעמי תשאו ופריכם תתנו ענפכם ישראל הרי "ואתם : בה ומתקייםנעוריה,
 "כשתיתן : היינו '4. מזה" מגולה rp לך "אין -- ,. לבוא" קרבו כיישראל,

 אנו "י. יותר" מגולה לד;קץ ואין הקץ. יקרב אז יפה, בעין פריהארץ-ישראל
 להודות חייבים ואגו גלויות, קיבוץ של התהליך עצם בתוך איפוא,חיים,

,_ תקש. ייקרש,41
 ס"א. 'שעי',42
י י"ר. יחוקאי,43
 א'. צ"ח, סנהדרין,44
 שב. רושי.45
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 ציון", הר ב"ישמח נפשנו לשתף הנפלאים, תטדיו כל על לשי"תולהלל
 לארצו ישראל בני כל לקיבוץ ובמהרה בקרוב שנזכה לב בכלולהתפלל
 ראשם. על עולם ושמהת ברינה גאולים לציו; ~באוהקדושה,
 רחבות אפשרויות פתחה הקדושכן מארצנו בחלק העצמאית המדינהתקומת
 גדולה לעליה ; באיכות וגם בכמות גם ברוה, וגם בהזמר גם שטחים,בלמה
 ומוסדות הציבוריים החיים ולהסדרת גדולים במימדים הארץ לישובל4ון,
 במבהנים לעמוד המדינה על הקדושה. תורתנו יסודות על והמדינהההברה
 הוא המלא וביצוען המדינה, על הטילה העליונה שההשגחה המשימות -ז~"מ קיומה. והמשך תקומתה עצם את תצדיק בזה בפניה. שהועמדו אלהג,ים
 היא לעתידה. .וסכנה במדינה חמורה פגיעה היא מהן, מאחת אפילוא"' האלה, המשימות מן המדינה מצד דתעלמות כל קיומה. וטעם תקומתהסוד

 מדינת-התורה-בדרו, להיות מייעודההתמרדות
 השראת ויאציל ממעשה-ידו חסדו יאסוף שלא לשי"ת, הרבה להתפלל-ש

 על-פי במדינה החיים בוני להעת חובתם שיזכרו המדינה, בני עלקדושתו
 עמוק ספוגות המדינה ודאגת וארצה האומה שאהבת ונאמני-התורההתורה.

 במדינה. החיים קידוש על ליאות ובלי הרף בלי להאבק חייביםבלבותיהם,
 הגאולה, תהליך של והמעשים האירועים בשרשרת המדינה את ישלבובזה

 בני יקיימו בזה קדוש". וגוי כהנים "ממלכת חזון של התגשמותולקריאת
 מכשול  הרימו ררך, פנו סלו "סלו : הנבואה ציוותה אשר את בעצמםהמדינה
 הרימו  יאבו, סולו המסילה, מלו סלו העם, ורר "פנו : שור ; י'  עמי"קורר
 יי. הימים" עלנס,.

 מאבינו לגו חסד מתנת יקר, כלי איפוא, היא, כשלעצמה היאתהמרינה
 שלנו, הקרוש התוכן בכל הוה הכלי את למלא החובה עלינושבשמים.
 נעשה שאנחנו כדי הקב"ה, לנו נתן המדינה של גופה את מסיני.שקיבלנוהו

 שלנו החובה זוהי ממלכתיים. לחיי-תורה מנוף לקדושה. מרככה המדינר,את

 הזאת החובה-הזכות את מקבלים שאנו ככל שלנו, הגדולה הזכות גםוזוהי
 ונזכה זוכים אנו העליונה, ההשגחה כחלוצי ובחדוות-יצירה,בחרדת-מסירות

 את לדחות 'כולים אנו ואין רשאים אנו אין השי"ת. מאת וחסדלברכה
 כולנו אנו המדינה. תקומת עם העליונה ההשגחה עלינו שהטילההקששה,
 ממריעים קיום של בטענה עצמנו לפטור אין להתפתחותה. ואחראים להעלמים

 בשביל הפרעות ואיו מפריעים אין כי במדינה, תורה חיי לבנייןוהצרעות

 נ"ז ישעי',46,ן

 atto. שם,זקן
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 ישראל מדינת של הרוחניתלרמותה

 ולחומה תורה של שאורה ובטהרה. באהבה ישראל א-לוהי ה' בשםהדוגלים
 להיות המטריעים וסוף המכשולים, כל וימוגו הצללים כל 'נוסו קדושהשל

 שערים. פתחי להיות ההפרעות וסוףמסייעים
 גדולה זכות בתור המלינה עובדת את לקבל חייבים שאנו כשםאבל

 ההשגחה שהטילה גדולה חובה ובתור חסדו, ברוב לנו העניקהשהשיש
 וליישוב גדולה עליה לקליטת אמצעי המדינה את לעשות עלינוהעליונה
 למלאותו שצריך זוככלי לרשותנו, שהועמדו השטחים בכל הקודשאדמת
 איננה עדיין דהיום מדינת-ישראל כי יטה, לזכור חייבים אנו כך -קדושה
 בתוכנו ועמוק רחב יותר הרבה הוא גאולה של המלא המושג שכןגאולה.
 הטבע בדרך בה להיות ויכיל בה שיש מה כל על מדינתנון' כמו מדינהמאשר
 ההגדרה עם לזהות אין שהיא,,' כמות המדינה של העצמאות את גםבלבד.
 נמצאים האומה בני שדוב מפני רק לא מלכויות". מ"שיעבזד שחרורשל

 ללחץ נתונה עדיין שהמדינה מפני רק ולא בגולה, זרים עול תחתעדיין
 מפגי אלא .התפתחותה; קיומה לעצם נוגע שלעיתים החוץ. מןמלכויות

 מלכויות שיעבוד ,,אלא לימות-המשיח העולם-הזה בין "איןשהנוסחה:
 המשיח", "ימות של הגאולה מושג את כלל מצמצמת אינה היא אף ,..בלבד"
 ,ן, שטחי-חיצוני. מבט אגב לטעות היינו שעלוליםכמי

 נזכה כאשר ההוא, הגזמן" את הגדול" "הנשר של תיאורו עיקר זהוהרי
 מלחמה ולא רעב לא יהיה,שם לא ומן "באותו : מ,לכויות" מ"שיעבודלגאולה
 ממצויים המעדנים וכל הרבהן מושפעת תהיה. שהטובה ותחרות, קנאהולא

 ישראל יהיו ולפיכך בלבד. ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ולאכעפר,
 האדם, כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים, דברים ויודעים גדוליםחקמים
 ה' את דעת ארץ כי.מלאה קדשי, הר בכל ישחיתו ולא ירעו 'לא :שנאמר
 לעולם הקדושה מרכז - ובמלכותו בארצו ישראל עם ".. מכסים'" ליםכמים
 שדי. במלכות עולם תיקון ממנו כולו, לעולם ה' אור ממנובולה
 : היא הכללית התשובה 1 הוה כיום מדינת-ישראל של הרוחנית דמותהמהי
 מדי. כללית זאת 'תשובה אך בעירבוביה. וגם אלה, בצד אלה וצללים,אורות
 בה. השלטון כהרי במדינה העם הרי שלא נדגיש, אם הרבה נוסיף לאגם

 עם פוסקת, בלתי התהוות בבחינת הוא במדינה הכל כי להאמר, ניתנתהאמת
 ויציב. מגובש הווה שום עוד אין הפתעות. וגם חידושים עם ותמורות,חליפות
 איננו המאבק מפציע. עתיד וביז חולף עבר ביז רוחני מאבק יש ; ועודזאת

 . א'. x~e, שבוק45

 ,ו ס~פ"ט. nalmn ~עיין ה"ה, פי"ב, מיכים. רמב"כ,49
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 מאד. רבים ואצל הלב, בתוך - פנימי יותר מאבק אלא לחוג חוג בוןרק
 שגי לפני שהלהיבו אידיאלים ספיחי העבר, נהלת הם הרוחנייםהקללים
 תורה למעגל מהזץ הישיב היים שבישרו לק"מ, יכלו ולא שהבטיחודוךות,
 צעירים, לבבות בהרבה מרירות נתגלתה מכך כתוצאה קשות. והכזיבוומצוות
 היהדות אל לתשובה דחיפה בשמשה מאד פרודוקטיבית להיות עתידהאשר

 על-ידי בשרידי-העבר להאחז מנסים עדיין אחסים ואילו השלימה.הטהורה,
 מליצה של במתח יסתפקו אשר המיושנים,.ויש לרעיונות חדשים לבושיםמלז

 התוכן. מז שרוקנום לאחר מקודשים במונחים חילוני שימוש ויעשוגבוהה
 להחלץ סיכויים לה שאין מכריע, משבר עובר במדינה ההילוויות על ספק,אין

 לשיחרור ממנו ומצפים בברכה המשבר את המקדמים אנשי-הרוח רביםממנו.
 צורותיה. כל עלמדהחילוגיות

 העתיד מול עולים במדינה וחיי-תורה תורה אהבת של הרבים האורותצרם,
 מצוה, להידור תורה, לתלמוד ה', לדעת הצימאון והולך גובר : ובהדרבעוז

 ומסביבם בתוכם מרכזים הארץ אזורי בכל היכלי-התורה נפשית.לקוממיות
 מצוינים, רבים כשרונות מתגלים איתנים, ובתי-אבות רעננים צעיריםאלמי
 שם מקדשת הדתית ההתיישבות 'שראל. בשמי גדול אור יאירו במהרהאשר
 רבניים דין בתי בקודש. משמשים רבנים ומאות הראשית הרבנותשמים.
 רשת לזמן. מזמן מתוספים ומאות במדינה, כנסת בתי אלפי למופת.פועלים
 וכפרי מקצועיים חינוך מוסדות קיימים לשנה. משגה וגדלה הולכת הספרבלי
 דתית התעוררות : ובבלל ישראל. ביה לכל כמעט מוכנסים קודש ספרינוער.
 כלפי חילים ומגביר בהווה כבר ישנו זה כל עיניך. תשא אשר בכלכללית
 החילוניות שרידו את תשטוף וזו גדולה, זריחה של בתהליך הוא זה מלהעתיד.
 קדושה. של צמיחה לכלל הטובים הגרעינים את ותעלה ותטהרםותוככם

 הגלויים ומניעיו הקרוב העתיד עבר אל מבטו המעיף המעמיק,ההוגה
- בהווה כבר הפועליםוהנסתרים  מחזות- נוכח - ירחב לבבו. ויפחד ירחב 
 בחלום. ולא בהקיץ לעיני-רוחו המתגלים הרוחניים-דתיים-תורניים,התפארת
 הגדולה, ההתרחבות לקראת מוכנים נאמני-התורה אין עדיין שמא -וי~חד
 אהבה. של גדולה למידה הזקוקים ללבות פתוחים די להיות נדע לאשמא
 שהוטלה הגדולה המשימה למילוי עצמנו להכשיר צריכים אנו הרבהכי

 מגויס להיות צריך ושלנו שבנו כל לרשותנו. רב זמו אין וכבר עלינו,ותוטל
 וכל הרצון כל ויצירה, יוצר כל ומדרגה, מידה כל ורגש, כישרון כלמיד.
 המצוה תפארת כל בנו, הספוג התורה אור כל הנפש. וכל הלב כלהמרץ,

 נושאים שאנו הגדולים הממלכתיים האידיאלים זוהר כל רוחנו, אתהמעשירה
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 ימות-המשיח על קדוש", וגוי כהנים "ממלכת על ח11ננ1 .מלוא כל דגלם,את
ואחרית-הימים.

 ונכה העצמית, נשמתנו אור המקורי, אורנו את מתוכנו לגלות חייביםאנו

 : שנאמר לזית, ישראל "נמשלו : חכמים גילו אורו. את עלינו יזריח השי"תכי
 נשמת ה' 'נר : בנר הקב"ה ונמ'סל שמך'. ה' קרא תואר פרי יפה רענן'זית
 אמר כך כאחת, שניהם מאירים והם בנר, לינתן שמן של דרכו מהאדם'.
 ואתם אני - אורי, הוא ואורכם, אורכם, הוא ואורי הואיל : לישראלהקב"ה
 ",. זרח'" עליך ה' וכבוד אורך, בא כי אורי 'קומי : שנאמר לציון, ונאירנלך

 את להזריח עתיד קדשו, עם ושל הקב"ה של האורות שילוב : אומרהווי
 אור הקדושה, אור את ומתוכנו בתוכנו גילינו לא עוד כל ולכן הגאולה.אור

 וביז לחברו אדם ובין למקום אדם ביז - חיינו מעגלי בכל ומצוותיההתורה
 האור עלינו זרח לא עדיין -  והמרינה הארץ לבין האומה ובין לאומהיחיד

 : !י. הצללים"  ונסו היום שימוח "יד : בנו נתקיים  לא עדיין במלואו.הצליון
 שאנו המשיח, ימות של החזון לאור ישראל, ,אולת של  הגדול החווולאור
 לנו: יש כבר מה היטב ולראות להתבונן עלינו שיבוא, יום בכל לומחכים
 עדיין, חסרים אנו ומה ונפלאותיו, חסדיו על לשי"ת ולהודות בו לשמוחועלינו
 גאולתנו שיחיש לשי"ת ומתפללים יבוא, בוא כי שלימה באמונה מאמיניםואנו
 בפרק רק עדיין נמצאים אנו' כרצונו. ברא אשר עולמו ותיקון נפשנוופדות
 ואת ראשית גאולתנו". צמיחת "ראשית יתירה בהירות מכונה להיותשיכול

 ~עמוקים. אד~כים ~הדברים המדינה, תקומת לפני הרבה עוד בעצם,התחילה,
 בדבר, שנתפרש מה כל הם. לפנינו והעשירים הרבים הגדולים, הפרקיםועדיין
 ראתה לא "עין ואשר הימים", "אחרית ועל הכשיח" "ימות עלהנבואה
 אנו ולא זיום. במלוא יתגלו - מאתנו מכוסים שהם דברים זולתך",אלוהים
 אנו אך אדם. מבינת הנשגבה מהותה ואת ההתגלות סדר את עתההיודעים
 האחרונה. השלימה, הגאולה גאולתנו, תהיה מאד גדולה כי ומאמינים,יודעים
 גילוי לקראת הגדול, האור לקראת ומתוחים דרוכים ציפייה, מלאי כיוםאנו
 בדרך למהלך "משל : חכמים מדברי ותעצומות עוז נשאב ובגיל בחילשכינה,

- הנר את לו והדליק אחד בא חמה. דמדומיעם  לו והדליק אחר ובא ; וכבה 
 כך בוקר. של לאורו אלא ממתין איני ואילך מכאן : אמר וכבה. - הנראת

- משה בימי מנורה לך עשינו הקב"ה: לפני ישראלאמרו  בימי ; וכבתה 
 תצ"ט. ייקו"ש.50
 ד,. שה"ש,51



ן,
ן,

 בר-שאולא,ימלר

שלמה
- 

 אנו אין ~אילך מכאן וכבתה.
 ממתיניי

 'כי : שנאמר לאורך, אלא
 בא כי אורי 'קומי הקב"ה: אמר וכן אור'. נראה באורך חיים, מקורעמך

 י".אורך'"
 והפדות, הגאולה לקראת כולו העם את להכין המסילה. לסול מצווים,אנו
 "וקראו הנבואה: קיום לקראת לנו. נכונו אשר והנשגבות הגדולותלקראת
 ,'. ה'" גאולי הקודש, עםלהם

 והוא שיגרה, מתוך לא עולמנו במציאות להסתכל  שרגיל מי כלן
 רגב כל קיום ובתהליך השמים צבאי במהלך - היקום בכל[רואה
 ישראל, חולדות במהלך רואה הוא כך חקר. אין נפלאות -,וסגודה
 והעמומיפן, מוהרים והנוגים, הנוגהים ומעולם, מאז ימיהם דבריככל

 העולם. אומות בכל ודוגמא תקדים לו שאין במינו, מופלאתהליך
 החזון נציגי מראעדת היא ההדומה עוהתמורה מכיר גם הוא כרמתוך
 הדחתי אשר המקומות ומכל הגוים מכל אתכם "וקבצתי -הנבואי
 אתכם הגליתי אשר המקום אל אתכם והשבתי ה', נאום שםאתנם
 ונגיע נעלה הגלויות קיבוץ ושאחרי - י"ד( כ"ט, )ירמיהמשם"
 "וידעת - המקווה השלימה הגאולה עד נוססים לשלבים השםבשרת

 ט"ו(. ס', )ישעיה יעקב" אביר וגואלך מושיעך ה' אני,כי

 ט'( עמ' ישראל", "ארץ ספר ז"ל, טיקוצינסקי)הגרי"מ

 שם.ילקו"ש,
 ר,ב. מ"ב,ישעי'.
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