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 הדור.
 המכאיב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא
 דאיומ המצוי בדורני בלב כל מי שחישב מעט מחשבה
 והיגר, מעט דעה, ביחור אם הוא ג״כ מיכשר לקבל הרנשה
 עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. נרוים ונמוגים
 הננו למראה דור שלם — אבות ובנים יחדד של אימה
ות ניראה ומצוקי שאיל.  שלמה — המתהפך בחבליו נענ
 והכאב כ״כ גדול, עד שנוטל ממנו ג״ב את בשרון הדביר,
 אינני יכיל בשים איפן אפילו לספר את צרותיו, ברבור
 מובן ומביאר, שזה בידאי היה מקיל לי הרבה, יהיה
 ממתיק במדד, הגונה את מדת צרות לבבו הרחבות. יש
 לו דבור, אבל לא לספר נגעי לבבו, למען ירוח לו, ב״א
 לנזלת ולחרף או להתקצף ולקלל. הצרה האיומה הרוחנית
 והחמרית יחד, אוי! החשיבה את עולמנו, נטלה את זיו
 הכביר מחיינו, :חשכו עינינו מלהכיר את בביר עצמנו,
 וירדני עד לעימק השפל של בזייי עס, שהחרפות, הנדופים
 והקללות, ובל תבונה זועמת וקצופה הוא לחמס התמידי.
 ליא היה באמת זה ערכנו, להיות חדלי אישים, וחשוכי כל
 כנור, אז ניראי לא היה דוה ע״ז לנני, דאנין הלכ ימצא
 רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשםכינדים ויקרים
 מתבזים ומזרלזלים ער שהם עצמם שוכחים את כבידם
 ויקרם ״ראה ד׳ והביטה כי הייתי זוללה״; והנה אם היה
 באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חלאתו בו, אז
 עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הביז והקלץ, ביין
 שאיננו ראויים לצורה של חיים יותר הגונים, ״נשכבה
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 בבשתנו ותכסנו בלימתנו״. אבל במה ננחם כאשר נחדור
 לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והשכלי של הדור, אדרבה,
 נמצאנו לא דור שפל, נמ לא דור חוטא לפי האמת. בין
 באבות בין בבנים נמצא המון דברים טובים, רגשוה
 עדינים, ורצונות נכבדים, ובכל זה אנו רואים שחס- לנו
 הבל, לבד מה שלקינו בכפלים; לבד שהננו נרדפים עד
 צואר; לבד מה שדמנו נשפכים כמים המוגרים ארצה
 ואין אנו מוצאים בנפשנו דרך איך להנחם אפילו נחם
 מועט, על כל הדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו היקרים.
 הלב נעשה יצוק כמו אבן, המח כמטיל עופרת, ואיננו
 יודעים כ״א להתרגש, להתקצף, לכעס ולשנא. אוי מה
 היה.לנו,בת עמי לאכזר כיעינים במדבר״, לבד זה, המשטמה
 הבללית הסובבת אותנו מעברים מהמון רב, הבוז והשפלות
 הפנימית. המבצבצת אפילו מתוך לבם של אותם הנדים
 לשברני, והאומרים שראוי לרחם עלינו, הם השפילו את
 רוחני כ״כ עד שנם אנחנו אין אנו יבולים להסתכל על
 עצמנו כ״א בעין של זעם, של חשד ושל השפלה, באילו
 אנחנו, רק אנחנו הננו הרעים והחטאים, הסכלים והחשוכים

 מכל העם אשר על פני האדמה, אוי ואללי!
 הידים רפות, הכרכים כושלות, הלב נמוג והעינים
 תועות לתור פה ושם, אולי יש איזה נקודת אור, איזה
 ניצוץ תנחומים, שיהיה ראוי להאיר ולחמם, להעלות על
 ידו שלהבת אש קדש. אבל מאומה לא ימצאו, האבות נבהלים
 וגואשים, הבגים מלאים רגז וקצף, ואיש שפת רעהו לא ידע
 ולא יבין. כל אחד מתגדר בצרותיו המיוחדות לו, ב׳׳א מאשים
 את חבירו, ותולה הקולר רק בצוארו. ולהשיב את הלבבוה

 אלה לאלה/וק״ו לשלב את הידים לעבודה חשובה וכוללת
 אין
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 אין דורש ואין מבקש ״נהפכו עלי צירי ואלך מר בחמת
 רוחי ויד אלהים עלי חזקה״.

 הסו רעיוני! אל תשתוחחו ואל תהמו, יש שמש
 צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה, תמחה דמעה מעל
 בל פנים, ורוח ששון תחת רוח כהה תמלא את כל לב
 דורנו, הוא דור נפלא, דור שכולו תםהון. קשה מאד למצא
 לו דונמא בבל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונימ,
 חושך ואור משתמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, נמ
 רם ונשא; הוא בולו חייב, גם כולו זכאי. אנחנו חייבים

 לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו.
 בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים, בהיר
 שהיא מלא פרצות, הפרצות עיבריכ על פני כל חיני המום־י
 לבל צדדיו. דור שיבח אלוה הוא נ״כ דור םורר ומורה, זולל
 וסובא, מראש מקדם עת זנח ישראל את צור מעוזי, הנה מעבר
 כזה זובחי ארם עגלים ישקון, ויצמדו לאלילים, וישכחו
 אל מושיעם ומעבר מזה זנות יין ותירוש יקח לב, וגנב יבא
 ופשט גדיד בחיץ. פה נשים מבכית את התםיז, ושם כל
 אח עקב יעקב, וכל רע רכיל יהלך. וזה הקו עובר הוא
 גם על פני התולדה שלגו ג״ב בגלות. מוזר הוא הדור
 הזה, שובב הוא, פראי הוא אבל גם געלה וגשא— גוציא
 מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים
 לםסוה לעולל על ידו עלילות של גזל וחמס וכל גבלה —
 גמצא כי מעבר מזה חוצפא ישגא, אין הבן סתביש מאביו,
 נערים פני זקנים ילבינו, ולעומת זה — רגשי החסד, היושר,
 המשפט והחמלה עולים ומתגברים, הכח המדעי והאידיאלי
 פורץ ועולה. חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש כל בבור
 לכל מה שהורגל, לא מפני שאופלה גפשו, לא מפני

 שנשפל



 שנשפל מאותו הגבול , שהחק והמשפט עימדים עליו,
 בדעה ההמונית הרגילה, ב״א ספני שעלה עד המקום, שלפי
 אותו הצביון שהורגל בו עד כה שיביט על ידו על החק
 והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על בל טהור וקדוש,
 על כל אמת גדולה נצחית ואלהית אשר במושנים,
 מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש ׳והדעת
 שבמרחב התורה — הועם זהב ושינא הכתב הטוב עד
 שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. הוא נתנדל ועלה
 בפעם אחד, הצרות םרקוהו, שטפוהו, נתנו לו לב מתנה ומח
 הוגה, מחדש ועף, ולא יוני1 לעמוד בשפל. ננפים עשה
 לו רוחו ובמרומים ימריא, ושם לא נתנו לו עדיין את
 חפצו, מעל ירושלם דלמטה החרבה והשוממה המושפלת
 עד שאול תחתיה התעלה, ולירושלם שלמעלה לא יוכל
 להבנס,יכי ״אין הקב״ה נכנם בירושלם שלמעלה עד שיכנס
 בירושלם שלמטה״ [הענית] ״מקדש סלך עיר מלוכה קומי
 צאי מתוך ההפכה, רב לך שבת בעמק הבכא. התעוררי
 התעוררי כי בא אורך קומי אורי, עורי עורי שיר דבר/

 בבור ד׳ עליך נגלה״.
 הבה נכין לו הדרך נראה לו את מבוא העיר, למען
 יוכל למצא את הפתח. ניריע לו שימצא מה שהוא מבקש
 דוקא בנביל ישראל, ״אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו
 אל בית אמי ואל חדר הורתי״ ״אנהנך אביאך אל בית
 אמי תלמדני, אשקך מיין הרקה מעסים רמוני״. לא נעשוק
 ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעצמה שרכש
 לו, כ״א נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באדר
 אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו

 אליו וינהרו.
 המחלה
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 המחלה הנוראה של הדור אין מקימה העיקרי לא
 בלב, לא נרגש, לא בתאיה והפקרות. לא נירים פועלות און
 ולא נרגלים אצות לרעה. אע״פ שנל אלה חולים ונכאנים
ל יסודה של המחלה הוא המח, — כח המחשבה.  דגם. אנ
 בראש פסגת המחשבה החובקת את הבל, מסתתרת מחלה
 עזה שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת, ובשבילה לא יבין
 איש שפת רעה/ וכל המקרים הצדדיימ שמים הם נוספות
 להגדיל את ההתרחבות של החלי האנוש, ועינינו רואות
 ובלות. גם מבלי חקור הרבה הננו רואים שהסבה לכל
 מכאובי הדור היא רק המחשבה, ההמון הרב אמנם היא
 גמשך אל הזרם ע״י התגעשות של מהומה, ע״י הסמיכה על
 איזה אבטוריטטיםשלווע״י קלות הרעת. אבל הסבה הפנימית
 שמסבנת בל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת שמצאה
 מקום במוחם של הבחות הפועלים, ע״י מה שבאה לבקש
 חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם,
 ע״י ההרגל, החינוך והמורשה ברב אויבטעט. ולא מצאה
 ידם להעמידו על בדורו מכל צדדיו. הם דומימ שמצאו רק
 צדדים כהים, של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך בלא
 אומץ לב וגבורת החיים ויחם לבם בקרבם. ומתוך שלא
 מצאו דרך סלולה איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר
 מימים היותר עתיקים, וגס היותר טובים לאומתני, לרומם
 את בל נקודותיו הפרטיות ער נקודת הגובה של השכל
 המתנשא, החופש וחוקר נתיבות עולם. החפץ לסול לו את
 ארחו במרע החיים העומדת למעלה אפילו מן הרוממות
 המטפיסית. ע״כ פנה לו אל הזלזול והשלילה, מכאב
 לב ומנפש מרה, ומאפס תוכן לחיים נספחו רבים ללוחמים
 במפלגות כאלה שלא יכירם שם מקומם כלל /

 ומוסרים
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 ושוסרים את חילם לז-ים. נרחם על אלה האמללים
 בניני ואחינו הטובעים בים זועף של צרות רוחניות״
 שהם קשימ ייתר מבל חלי ומריה. נישיט להם דברים
 טובים, דברים נחימים, מלאים שכל יםפיקים שקט
 ואימץ, ע״י אותו הכח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו
 הנרעשיוההרוס. כי מה הוא הכח הפועל את כל השינויים
 הנמרצים בקרבי, שבגללם אנחנו כ״ב סובלים אם לא
 הספרית ? וכיון שהספרות פיעלת עליי ב״כ הרבה, מיכן
 שרק בכח המחשבי שבקרבה היא פיעלה. אע״פ שנקבץ
 בחיבה גם להג הרבה, ודברים מחממים, ומלהיבים לבד,
 אבל מ״ם אם לא היה לה בסים מחשבי א״א שתתקיים

 ותקנה כ״כ לבבות, להרס ולבלע באופן סיסתמתי.
 כשהדור הוא שפל, כשמוסרו העצמי הוא נשחת;
 כשטושגי הצדק והיושר הטבעי אינמ מפותחים בו כראוי,
 אין המחשבה פועלה עליו לא לטובה ולא לרעה, או
 פועלת פעולה חלושה. אבל;כיון שהיא מתעלה, כיון שהיא
 מרגיש בקרבו אצילות ועדינות, נטיה חזקה להשכיל ולהטיב
 והכרה פנימית בהרבה נתיבות ודרבימ של ארחות החיים,
 אעיפ שאינם גמורים ומשוכללים, מ״מ הרי הוא כבר
 צמא למחשבה והגיון, ועם זה גמ לרגש יושר שמן ורטוב,
 רענן וחי. ואם מסבות הקרומות, אם מצד התכונה, שהלמוד
 התורגי, המוסרי והמעשי, היה מורגל להיות לבוש בהם בימים
 שעברו,— באותם הימים שבכללו עוד לא היה כללות הדור
 מוכשר לדמות שהוא ראוי לשאיפות גדולות יכל תחלואיו
 המוסריים היו יכולים להתכנס רק באיזה שפלות של תאוה
 מאיזה סיג שהיא.— אין פלא שעכשיו שהכלל נתרומם על
 חשבוגס של האישים הפרטיים,— עזהו בכלל מהלך התולדה

 האנושית
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 האנושית; נרובי תקופות ההסתוריה אנחנו מוצאים הנמים
 נעלים גדולי רוח נרורות הראשונים, שאנו משתאים על
 גדלם ועז רוחם, אבל הכלל הוא היה נתון בשפל המצב, נין
ל המון היה המון עמנו  בדעת בין במוסר, אמת כי נעלה מנ
 מצד הקדושה האלהית החופפת עליו, ויהי לנס. ברורות
 האחרונים התחילו הענקים להתמעט והכלל הולך ומתעלה.
ו נתמעטו הבורים ולעומתם נתמעטו והוקטנו  נעםנ
לט ו  הגאונים והצדיקים. בתקופה הנמהרה של עכשיו הדבר נ
 למאד, וזאת העליה של הכלל ההמוני הסבה ג״ב
 ירידה, שהדור שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע
 ורואה, מהורים ומורים קטן מערכו, אז מוסרם אינו
 לוקח את לבבו ואינו משביר את צםאונו. גם אינו
 מטיל עליו שום אימה ופחד, שכבר התעלה בתבעתי
 מלהיות מעמיד אופי לחייו מפני בריחה מפחד איזה שיהיה
 בין מוחשי בין ציורי, בין חמרי בין רוחני. הצרות והתלאות
 הנוראות עשוהו לנקשה ועז, ער שכל בלהות ופחדים לא
 ־יזעזעוהו. הוא מוכשר רק להתרומם, ללכת באורח חיים
 ההולכת למעלה למשכיל, אבל לא יוכל גם אם ירצה
 להיות כפוף ושחוח, נושא עול ונטל, אשר לא יוכל למצא
 בתוכו רושם של איר חיים, לרעה ורגש; הוא לא יובל
 לשוב מיראה, אבל מאד מוכשר הוא לשוב מאהבה
 שיראת הרוממות תתחבר עמה. בפועל עוד לא הוציא
 שים דבר למעשהו דורנו הנרעש. אבל בכח יש לו רב,
 דור כזה היוצא להורג, בעז נפש בשביל מטרות שהן גשגבות
 לפי דעו, וחלק רשום ממנו רק מצד רגש היושר, הצדק
 והמדע שבקרבו, לא יובל להיות שפל, אפילו אם המטרות

 הן לגמרי מוטעות, אבל רוחו היא גשגב, גדול ואדיר.

 ודור



 ח עקבי הצאן

 ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ בבל
 מקים שהוא פוגה לשמע דברים גדולימ, ועיקר הגדולה
 של הדברים, הוא שיהיו מסוימים ומבוררים, עם גרלם
 רחבם והקיפם. המטרות היותר פנימיות, שהשרשרת של
 כל החיים המוסריים, הדתיים והלאומיים, וכל התלוי בהם
/ עד כמה שהוא יכול י  אחוזה בהן, תהיינה מבוררות לפג
 לשער ועד כמה שכח בדורו יכול להגיע. ומה שלא יוכל להניע
׳ למען  ולברר, מ״מ יחפוץ למצוא בהם רגש והלך נפש
 ימצא חיים בלבבו בזיו גדלם, והדרם. והדברים הנמוכים
 והפשוטים לבדם, אע״פ שהם מלאי אמת וצדק לא יספיקו
 לי ולא ימצא בהם מנוח. ודור שבכח יש לו רב, ובפועל
 לא כלום; דורש הרבה, ומן המוכן אין בידו מאומה
 אי אפשר להצילו מרעהו ולהעמידו על דרך החיים הנבונה
 ב״א במה שנדבר עמו מכל נשא ונשנב, מכל נעלה
 ונהדר, בשפה היותו/פשוטה ונמוכה, בדברים היותר מורגלים
 ומובנים לו. כדי שימצא גם בעמק התהום שהוא שוכב
 שמה אה הזיו והנועם האדיר והעליון שהוא מבקש.
 אמנם רק קוי אורה דלים ומעטימ נוכל להניע לו. במדד.
ה אך יספיקו הם להחיות אה לבבו, למען יתחיל א  מ
 להתרומם ולהתנשא ״ובמרחקים יזכרוני וחיו אה בניהם
 ושבו״ [זכריה], וביון שרק יהיצב על דרך האורה, ילך הלך
 ואור בשחר נכון מוצאו. ע״ב בא מועד להתחיל בעבודת
 הקודש הזאת ללמוד מה שיהיה ע״מ ללמד את דורנו
 הצעיר החפץ לפחות להיות חי וער וחלק רשום ממנו חפץ

 ג״ב להיות חושב ומרגיש מה שראוי לישראל ולאדם.
 התחיה



 הדור ט

 התחיה של ״השבת לב אבות אל בנים ולב בנים
 אל אבותם" א״א להיות ב׳׳א דוקא ע״י איירא דא״י.
 כההטבה המוסרית של היהיר, כן של הכלל כולו היא
 נכללת בשתי המרדנות הידועות של הישר, והכובש, כשם
 שהיחיד בשעה שהוא עדיין לא עלה ער מרום פםנת
 המוסר הנגור, בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותמ
 של הצדק והטוב, אז דרכו הישרה קשה עליו, הוא צריך
 למלחמות על כל צעד והוא מוכרח להדוך את כחותיו
 הרעים, לכבשם ולבטלמ לפעמים. אבל זה איננו דרך
 האורה עדיין, כי כאשר יוסיף לקח, וישתמש באורה של
 תורה מצורף עם המאור השכלי והנטיה הטבעית, שבלב
 הישר והתמים שהתעורר יפה, אז ימצא כי הוא איננו
 צריך כ״כ להיות בעל מלחמות. ואם לפעמים יהיה לו צורך
 במלחמה, יראה גבורה אחרת, ולגמרי אחרת, כי לא יכבוש
 את שום כח םכחות נפשו שיהיו אסורים וכלואים, שלא
 יעשו מאומה, כי׳א יקחם, ישעבדם בחבלי אדם ובעבותות
 אהבה אל הטוב ואל היושר, אל מרומי המנמות היותר
 נשאות, שהם הנם החפצים האלהיים. ואז יצא מכלל
 עבדות ויהיה בן חורין, מא>שר, עטור בעבדות העליונה
 שהיא עטרת תפארת, ״עטרת זהב מזוקק על ראשו״.
 האידיאלים היותר נשאים, והמתרומםים ער אין קץ, עד
 אותו המקום שעין האדם םתעששת, ואין הדבור וההגיון
 שולט שם לקרא בשם פרטי, שמה א״א לעמוד, כ״א באור
 האמת המוחלטה. באין שום דרך איך להשפיל ולסמן בשום ערך
 מוגבל,ע״כ יקרא באמת בשם התרוממות גמורה, המתנשאת

/ אמגם רק אחרי ההתגשאות  ערי ער בשמ רצון ר׳, ועבודת ד
 המחשבית



 י עקבי הצאן

 המחשבית והאידיאלית הפרטית עד מקום שידה מגעת׳
 ואחרי הציורים העשירים הפרטיים, ברעיון ובפועל, ואחרי
 ההבחנה הגמורה שבל רם ומתנשא בציור יש לו תכלית
 וקצבה, ובעומק הנפש האנושית יש עריגה למה שהוא
 למעלה מכל תכלית, ועליון מכל קצבה. רק אחרי ההכרה
 הגמורה, כי כל פועל טוב נזרע הוא בחיי הכלל, ולכל
 דור ודור יש חלק אחד מגי רבבות אין קץ, להעלות
 ולהתרומם, אבל העליה, ההתרוממות הגמורה, האידיאלית
 בגונה ההחלטי הרי הוא רק באוצר חיים, ששם גם הטוב
 העליון הבלתי מוגבי1 ומשוער, גם כל טוב קל וקטן
 מתאחדים ומתארגנים עם החפץ האלהי, השלם בתכלית, עד
 שגם החיים המעשיים החברותיים מוברחים הם להתרומם
 למעלת אצילות של המחשבה היותר זכה היותר מתונה ויתר
 מבוררת, המתנשאת מעל בל הקטנות והקינטוריות הנמצאות
 בתחתית החיים שנשפל בהם — ער לחמלה — ההמון,
 עד שהוריד אליו גם את סופריו וגרוליו, עד שפעל גם
 עליכם שיחשבו גם המה את כל אמת יותר נשא, ובל הגיון
 יותר רמ, המתעלה מאותו העמק שטובעו בו בתגרת יד
 המהומה והבערות, שהנם דברים שאין להם יחש ישר עם
 החיים הקיםים במציאוה, התה שרק הדרך הפונה אל רום
 המחשבה והאיריאליוה, הוא רק הוא מאיר אה החיים ומםלאם
 צחצחוה וזיו להושיבם על בסיסם הנועד להם לפי טבעם
 העצמי, הגנוז בעמק כל לב ונפש. במדד, כזאה המאסרים
 י השכליים והמוסריים מתפתחים, החיים זורחים במילואם

 ,קול רנה וצהלה באהלי צדיקים ימין ד׳ עושה חיל ימין
 הי רוממה, ימין ד׳ עושה חיל״. כל הנטיות הטבעיות
 עוםדוה הכן בהרחבתם למלא אה התפקיד האלהי הטוב

 והנאור



 הדור יא

 והנאור, וכל המחשבות השכליות הנם המאורות הגדולים
 להזריח אורם על כל ארצות החיים של ״אורח צדיקים
 כאור גיגה ההולך ואור ער נבון היום״. ע״כ אין שום כח
 נדח, אין שום מחשבה נדכאת, ב״א הבל מאיר הבל חי
 והבל מובן ומזומן לשרת עם מלאכי השרת ולשורר עם
 כל אראלי שחק, להשביע לכל חי רצון ולהרבות האושר
 הכללי והפיטי של שמחת ד׳ במעשיו כשהם מתעלים
 ומתברכים, כשהם שמחים ומתמלאים זיו, אין עצב ותוגה
 אין שטן ואין פגע רע, רק סוכת שלום פרושה ותופת כבור
 חופפת על כל רגש חיים על כל נמיר. ומחשבה, על כל
 מעשה ומפעל. וכולם הם מתקשרים יחד, להעשות על ידם
 האומה והדור, הכללי והפרטי, ״איש חי רב פעלים מקבציאל
 שרבה וקבץ פעלים לתורה׳׳ [ברכות] שאין שום מלחמה
 ככרה לו, שכל כח אדיר המתחבר עם המניעות היותר
 נמרצות, הוא מנצח, ושכל מה שיש להשתמש בו לטובה
 הגם שבים תחת ירו להגביר אונו, הורו ונצחו, ״הוא הכה
 את שני אריאל מואב, והוא ירד והכה את הארי בתוך
 הבור ביום השלג, הוא הכה איש מצרי, איש יזראה, וביד
 המצרי חנית וינזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו״
 כהפרט כן הכלל, כשהדרך הנכונה היא לו להתהלך
 במדרגה התחתונה של המוסר הכללי, אז אם אמנם הדרך
 היא נמוכה, חשוכה, ומלאה מהומות מלחמה, אבל עמ כל
ת הרעים חי  הנבדות שלה, מכשיריה נבונים לפניה, הנ
 מתבנשים, היד הגוברת תהיה אז של היושר, של הצדק,
 של הטוב והתישיה בפי המיבן הרגיל והמוסכם, שגם אלה
 ברובם הנם עימדים במצב הכבישה, גם הדרכים הפרטיים
 שלהם הנם מלאים מלחמה ונצחון יחדיו גם הם משתמשים

 בסמים



 יב עקני הצאן

 בםמים המרים, למען יקימו ויעסדו על רגליהם, אבל מ״מ
 העז והצדק בימינם. זאת היא היהדות שבחוץ לארץ,
 שאיננה יכולה להיות במילואה וטהרתה, כי סוף כל
כל הדר בחו״ל דומה הוא כמי שאין לו אלוה״.  סוף הלא,
 שם בגי צלמות א״א ללכת במרחב, א״א לשאוף לחיים
 מלאים, כי החיים החברותיים והלאומיים. מרעלים ברעל
 אויר ארץ העמים שהוא נותן חיים לאותם העמיס שהם
 מוצאים שם את בל מה שהם מבקשים, שהם יכולים לבנות
 שמה את כל מגמוהיהמ היותר עליונות, אבל אף לא
 נקודה אחת אידיאלית מיוחדת וחשובה יכצא שם ישראל.
 ע״כ הוא מוברח להיות צולע על ירבו, לרכס את כל
 משאלותיו רק במילוי צרכיו הפרטיים המוכרחים לחיי העיכול
 וההזנה לברם. ומזה בא, שהאויר הזה עצמו הוא מזהם
 את הלב והמח הישראלי, מחלישו ומטםטמו, ע״כ רק דרך
 הכבישה הכללית היא הדרך היותר אפשרית ומובילה

 אל החפץ, שמה.
 אבל לא זאת היא תורת החיים הנצרכת לדור של
 עקבא דמשיחא, שהיא מוכרחת להמשך מארץ החיים

 ממקום בית חיינו.
 כנסת ישראל התנערה לתחיה, ביחש להרצון של הדור
 הצעיר. הכהות נתעוררו בתעודה נפלאה ומתמהת. אין בשום
 אופן אפשרות להכניעם בדרך כבישה, כ״א לרוממם ולשנבם,
 ולהראות לפניהם את הדרך של האורה הרוממה והאדירה,
 יד ד׳ נטויה לנו בזה, אנו רואים כי בעומק הנפש נתרפאה
 כמעט כנסת ישראל בחלק רשום מתחלואיה המוסרים, אשר
 חלו בה עונות ראשונים. כור ברזל מצרף ומטהר היה לה
 הגלות הארוך האיום והנורא, עם כל יסוריו הנוראים, ״כאש

 מצרף



 הדור יג

 מצרף וכבירית מכבסים״, הדוחק האיום והצרות העוברות
 כל גבול כח אנושי, ביותר אלה שבימים האחרונים, היו
 חבלים מלאי אש צרבת, אשר לבני מרקו וטהרו, רככו
 וצרפו את לב האבן, ״כשם שהמלח ממרקת את הבשר כך
 יסיריןממרקין כל גופו של אדם״ [ברכותן. כמשפט האדם
 כן משפט האומה, היא נהמרקה ונזרכבה, הלב הוא לב
 חדש וטהור הכליות הנם גבינות לכל מרום, נשגב וקדוש.
 שים דבר לא יצא אמנם אל הפועל, ההוצאה מן הכח אל
 הפיעל מה שהיא צפי! בלב האימה יבכחיתיה הגניזית,
 זאת היא עבירת חכמי הדור, צדיקים, גאונים, דרשנים
 חבסים וסדירים, ועליהם יתיםפי לריר דירים ביתר מעלה,
 משוררים, ברוח ד׳ על עמו חוזים, נביאים, גבורים לפי
 ההתעלות העתידה במעלה אחר מעלה, ״התנערי מעפר

 קומי שבי ירושלם״.
 אבל זה היא דבר מיחש יגליי לעינים, בי איר הצדק
 הפנימי, היישר הכללי והאהבה הלאומית המהירה ברשפיה
 רש£י אש נתרבה ונתעלה בלב הריר הצעיר, במעילה שבי,
 ע״ב אע״פ שאין לו עדיין מאומה, כי כל ההסברים של בל
 ארחות היהדות.של בל הדברים היותר עקריים ויסודיים, שהם
 מספיקים למי שתעודתם הוא להיות כובשים, שריכוך לבבם,
 היא שלמותם וקימוץ בחותיהם—שבחם ותהלתם; כל אלה,
 אמנם אינם מספיקים לאותם שבבר מלאו כח עלומים,
 ובלשד חייהם יש מקום לאור הצדק הכללי שהוא הסגולה
 הישראלית היותר פנימית ועליונה להיות מאיר ומופיע
 גם נוהם בנהמת ים לנליו, ושוטף בחזקת יד החיים הסוערים

 כנחל שוטף.
 להם אנחנו צריכים ללמד תורת חיים ממקור החיים,

 דרכי .



 דרכי מיםר מלאי אירה וצהלה, דברי חן ושבל טוב,
 מזוקקים ומצורפים, מבוררים ומסומנים, עד שמעצמם ימצאו
 את השלמת כל אידיאליהם, ואת אדירות כל חפציהם היותר
 דוממים והיותר נשאים, שהם מתאימים לעזה ותפארתה,
 לחסנה והדרה של אור עולם של אוצר החיים להורת חיים.
 לא נחפץ לדכא תחת רגלינו, לא נאבה להגיש לנחושתים5את
 הכחות הצעירים הרעננים, הםשתערים ומתרוממים; כ״א נאיר
 לפניהם את הדרך, נתהלך לפניהם בעמוד אש. של אור הורה
 ודעת קדושים כבירי כח לב. אנחנו נבין לרעם ושיחם, נדע
 להוקיר את תכונתם הפנימית. ואת נטייתם העצמית ממקור
 ישראל, זה עם עז, עזים שבאומות גאזר בגבורה ונעטר
 בתפארה. והם נם המה ירעו איך לכבדני, איך להמשיך בבל
 חם לב מלא אהבה והגיון יקר, אחרי כל הגה ושיח הנובע
 מבאר מיס חיים, מאוצר הנשמה של כנסה ישראל. החפצה
 להחיוה בהחיהה אה האדם כולו — ביה יעקב לבו ונלכה
, כשיהרבו בנו עובדי עבודת ה א  באור ד׳ —. באורח חיים מ
 הקדש באמת, םסקלי דרכים ומישרי נהיביה, עד מהרה יגלה
 ויראה לפנינו הודו והדרו של דור בנינו אלה,אהבתם העזה
 של הבנים היקרים לעמנו ולארץ קדשנו, תופיע ותאיר
 ג״כ, כשתתפרש ותתרוםם ותמלא הברה ורגש אמת, על
 אהבת דודנו רוענו,רועה ישראל, אלהי עולם, צור יעקב
 ״אמצאך בשוק אשקך נם לא יבוזו לי״ ואהבת תורת חיים,
 זאת אות הברית, לארץ חיים ולעם סגולה, זה יאמר לד׳ אני,
 וזה יקרא בשם יעקב, זה יכתב ידו לד׳ ובשם ישראל
 יכגה׳׳. לא יבוש עוד להקרא בשם זה גגד כל העולם
 הגדול והנאור, כי יכיר את העז ואת האמת שבו. ולב
 האבות יתחיל להכיר את כל אוצר הטוב והסגולה הגנוזה,

 שבבנים
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 שבבנים, בעומק נפשם הערה והחיה, והבנים יכירו את
 הקדושה והמוזרה, ההוד והתפארת המלאים בלב האבות,
 שלקחו להם כל אלה בנחלה מדור דורים, ע״י שמירת
 קדושתה של תורה ומצותיה וע״י הדבקות הפנימית בשם
 ד׳ אלקי ישראל, שוכן בציון ובוחר בירושלם. וב״א מחבירר
 יקח את בל הטוב, את בל הנאה והבשר, אחרי הזרחת
 אור החכמה, הגבורה, העז והעטה משני הצדדים, שבל אלה
 יביאו להכרה נאמגה שרק ע״י ההתאחדות הרוחגית של
 ישראל הצעיר עם ישראל הזקן תבא ישועה ותצמח גאולה.
 ואשים דברי בפיך ובצל ידי בםיתיך לגטע שמים

 וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה.
 רוחי אשר עליך ודברי אשר שטתי בפיך לא ימושו
 מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ד׳ מעתה ועד עולם•



 הענג והשמחה.
 הענג והשמחה, הם דברים מוברחים להיות םהלוים
 אל בל עסק רוחני; רק בשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב
 והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף
 עליהם מרי יום ביומו; רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיו כבודה
 על האדם, כי עז וחדור, כמקים/ ויעזי לו להיות נעטר בחיט
 של חן וחסד, שימצאו מעשיו ופעולותיו נ״כ חן בעיני
 כל הבריות, ויצאו גם הס בדרכיו, ותרבה הברכה והטובה
 בעולם. רק כשיש ענג ושטחה פנימית בלב מצורפים
 למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע
 בדרבי האל הטוב ב״ה וממקור נפשו ימצא מים חיים נוזלים
 להשכילו ולהדריכו בארחית חיים. בל פעולות רגשות
 ומחשבות הנעשות מצר הכרח ומועקה, בין שתהיה המועקה
 חמרית או רוחנית אינם בתכלית שלמותם, והם אינם באים
 כ״א כדי להעמיד את האדם על המצב המיסרי הנכון, שיהיה
 בו שמח ומתענג בעשות הטוב, ובהנזרו מן הרע והכעור

 תנל נפשו וישמח כבודו.
 על שדי הפעולות יתגלה האיר הנרול הזה של חרות
 אל ושבע שמחות, בתקופה יותר מאוחרת, בין בחיי הכלל
 בין בחיי הפרט. אבל התקופה המבשרת את העגג והשמחה
 לבא אל חוג הפעולות להזיל עליו טללי ששון ואור
 ונילה פנימית, היא תקופת הלמוד בשלשת מערכותיו,
 הדבור, השנון, החניון, שהם הנירסא, ההבנה, החדוש,
 שאינם יבולים לההברך כראוי להביא אה אידם יפה
 בגפש האדם פגימה ולעטרהו עז והדר גם מחוצה לו ב״א

 כשיצורף
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 כשיצורף עמם הענג והשמחה, שרק אז ״ידבר בם לשמם״,
 רק למוד ההורה לשמה וההחעלסוה באהבתה הביא את

 בל התוצאות הטובות הבאוה מאורה של הורה.
 המזון החמר/ גמ הוא מצורף הוא בהשלמת פעולותיו
 עס הטעם הטוב, הריח העדין וצהלת הנפש המכשיר את כח
 החיים להתרחב ולהתעלה, וק״ו הדברים במזין הרוחנ/
 מזון הנפש המשכלת, החושבת, המצירת ומרגשת שהענג
 הרוחני. והשמחה השוקטה הפנימית היא עצב יסור חייה.
 לשמירת הטעם הטיב, וההרוחה הנפשית של האדם
 ביחס למזונו הניפ:י, היכן בעולם מחסד המשביע לבל חי
 רצון ב״ה, מיני,מזון רבים ושוגים, שיכולים להתחלף לפי
 ב״א ואחד, לפי מצבו, טעמי, ולפי זמנו, ולפי תקופת היום
 והשעה, ולפי פרקי השנה ומשך החיים, וההתרחבות של
 הבהירה היא מתאמת אל הנמיה הפנימית בבע״ח המבעים
 בתגלית שלמותם, ובאדם רק אם הוא בריא בגופו ונפשו
 כראוי לו. המזון הרוחני יש לו ג״כ זה הכלל: ״לעולם
 ילמד אדם ממקום שלבו חפץ שנאמר ב״א בתורת ד׳ חפצו״
 ע״ב מיברח הדבר שבל הכבר הגדול של הרחבתה של
/ בבל מקצעותיו השונים  תורה יהיה נגול לפנינו בבל רחב
 והמרובים, למען נוכל להיות מוכנים לבין את הזמן
 והנטיה לפי החפץ הפנימי לרוות צמאינגי בערך המכוון
 בנטיותנו פנימה, כדי שלא לבד הידיעה והתועלת נקבל
/ ב״א נם שפע הברכה החיים והשלום, של הענג ת ו מ ל  ב
 והשמחה הפנימית, שהם ירחיבו צעדינו וינשאו את רוחנו,
 ברום עזה של תורה, שרק מרב בל נוכל בטח לעבור את

 ד׳ בשמחה ובטוב לבב.
 העננ והשמחה, שבתחילה ימצא לני בתורה,יופיע

 (U לני
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 לנו ברב נגה, עד אשר הבא חכמה בלבנו ודעת לנפשנו
 ינעם. ונם על חלקת המעשה היותר רחוקה מאותה האורה
 הרחבה המצויה ברחבי נאוה השכל והמחשבה המתרחבת,
 גם עליה תופיע נהרה, ושמחה של מצוה תעטרנו המיר,
 עד שגובל להגלות על ככר החיים והפעולה בתור פועלים
 מלאי צהלה, םשיקי טל חיים ומכריעים לטובה, לרוממות
 ועילוי בעין טובה, המאירה את החיים הגרכאים במחשכי
 ארץ. ומעין עוה״ב יופיע לגו בעוה״ז ער שהכל יכירו וירעו
 שבל הדבק בתורה טל תורה מחייהי, שגאמר ״כי טל אורות

 מלך, וארץ רפאים תפיל״.



 הפחד.
 הפחד הנפרז היא נוטל את זיו החיים של האדם
 ישל כל החי המרגיש. אין דבר רע יאבזרי בעילם דומה
 לו. הוא מגדיל את כל הרעות ייתר באין עריך ממה שהם,
 ומאפיל את זוהר כל הטובות, בחתירתו אשר יחתור
 מתחת לאשיותיהן להגזים ששם צפוגה רעה, תחת הטוב
 הגלוי. מקור כל חולשה וכל רפיון חמרי מוסרי ושכל/
 היא רק הפחד העיבר את גבולו; הוא יאים על האדם,
 שלא יעשה כל דבר לישועתו שלא ינקף אצבע להצלת/
 שמא ינזק, שמא יביא עליי רעה לא יוכל כפרה, עד
 שהיא עושהולחלש ומלא רפיון, עד שמעצליתואפס מעשה
 הוא נופל בכל רע. הפחד היותר מזיק הוא הפחד
 המחשבי, שמטיל הדמיון הבוזב על החלק היותר עדין
 ויותר מפואר מן המין האנושי, שהם עומדים לנס, להיות
 לאירות מזהירים את דרכי החיים אל הכלל כלו, הצללים
 הנם הולכים תמיר בעקבית האירית, ילפי מה שינדל כשרונו
 של אדם להבין ולהשכיל, כן הואגדול פחרויהמדומה מפעולות
 המחשבה. יותר מכל העמימ המוכנים להשכיל לחשוב
 מחשבות, באופן מכנם ומקשר את כל פזור ונפרד שבנשנב
 וקדוש לחטיבה אחת כוללת, בעצה ובדעת בדברים העומדים
 ברומו של עולם הוא עם ישראל, הגוי האחד שנושא עמו את
 דגל המחשבה היותר עליונה בעולם, את המחשבה הכוללת כל
 מה שהחכמה כולה אונרת בקרבה, המחשבה של אחדות—
 האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אמנם
 הוא צריך לעולם להרחיב את גבול הדעה שלה עד אין קץ

 ותכלית
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 ותכלית בלב אמיץ, בלא יראה בלא סגור ופחד כלל.
 הפחד ״מחמת המציק אשר כונן להשחית״ השפיל את
 הנפש הכללית של עם זה האזור בנבירה ער שנעשה מלא מנור
 ופחד מכל מחשבה ורעיון, וממילא מכל חפץ פועל ומעשה
 גדול וכולל; מפני שעיקר יסוד גבורתו הוא עז האלהים,
 ע״כ בחלישית הרוחניות שלי, נעשה חלש ורפה ער מאד.
 ההצלה היותר נכבדה לעמנו לעת כזאת היא הסרת
 הפחד הדמיוני הרוחני מתוך הלב להראותו ברור כשמש,
י וכלל ממה לפחיד. יפחדו העמים המתהללים  שאין לו כל
 באלילים, שלא ישכר כחם הכללי הדמיוני שפעל על
 הסכמתם הקבוצית, יפחדו מאור האמת והיושר כל ממלכות
 הרשע, שהתכלית החובק את כל שאיפותיהם, הוא אגרוף
 זדון ועיוות משפט, שאור המחשבה הטהורה כשהיא מתגברת
 היאימראה את ניוולו, וממילא מתנתקים המאסרים הכלליים
 והחזק העממי יובל לנפול ולהתמוטט, אבל למה יירא
 ישראל ? זה העם, שהמאור היותר עליון של המחשבה היותר
 טהורה ויותר רוממה היא עזי יחסנו, שהצדק היותר טהיר
 וייתר זך היא הירי והדרו, תקיתי וחפצו. הוא צריך רק
 לעלות, רק להשכיל יותר ויותר, במה שבבר קבוע
 וצבור בפנימיות עצמות״. אז, רק אז ימלא ישיעה
 ואורה, אז ינלה לפניו כמה נדול ערבו, וכמה שפלים
 הנם אותם שהם דירכים עליי כרגל גאיה. וכל מה
 שתתנדל ותתרחב יותר מחשבתו יכיר יותר את נשמתו
 והדרת כבודו, עד אשר ירומם וינשא להראות גלוי לכל
 את אוצר החיים הגנוז בקרבי, עד שיכירו וידעו כל באי

 עולם בי רוחו הוא רוח ד׳, ונשמת שדי היא נשמתי.
 אי אפשר שיחול רוח הקודש, והמאור האלה׳ על

 ישראל
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 ישראל כי אם בשיסיר מקרב נשמתו את הפחד הרע והפרוע,
 אשר דבק בו כמכה מלפפת, ממשך ימי הגלות והרדיפות של
 שוגאיו השפלים'והרעים. גם על איש יחידי אין השכיגה שורה
 כ״א על חכמ גבור ועשיר, ואיגה שורה אלא מתוך שמחה, וק״ו
 על הנוי כולו. העושר הוא, אמנם גם במובן הכלל מתת
 אלהים הנתונה ממרומים, רק—עפ״ירוב—אחרי ההשתדלות
 המעשית ״וברכך ד' אלהיך בבל אשר תעשה״ כמו אצל היחיד.
 ויש עשיר בדעת, כשיודע לשמח בחלקו, באיש וכן בעם. אבל
 ועבורה והשמחה שהיא תולדתה היא מוכרחת לעולם לבא
 ע״י תקון הנפש, תקון הדעה והמחשבה, ע״ז יש בבר כריתות
 ברית ״לא יגעתי ומצאתי וינעתי ולא מצאתי אל תאמין״.
 באחרית הימים בעקבא דמשיחא, שהאורח האלהית
 היא עומדת אחר בתלגו, הגה ראשית בל ההכשרים
 היא הסרת הפחד העודף של המחשבה מתוך הגפש
 הכללית, ביחוד מתוך נפשותיהם של היחידים הסצוייגים,
 החנונים בשכל'טוב, בכשרון של קדושה וצדק, והם הנם,
 היותר נלקים בפחד וחולשה. הדחיפה לזה היא ע״י הכח
 ההפכי—כח החוצפה שהוכרח להתגבר בעת הזאת, שבמקום
 שמתגלה, אין שם שום פחד ; אע״פ שבא מצד השפל, םצד
 השכרון והמהומה הרחוק כרחוק שמים מארץ מאותה
 הגבורה הבאה מברכה שמים של עושר הנשמר, וחזקת
 צדקתה, מ״ם הוא פועל בכחו העז לקחת ממנו אה החלק
 הטוב, את נצוצי הקדושה, את הפנים היותר תוכי—מניעת
 הפחד המחשבי מפני העז המובטח הצפון באוצר חיינו. ואז
ל א  הקבע הנבורה במשבצה הקרושה והמחשבה הפריח ״
 תראי כי לא תבושי, אל חבלמי כי לא החפיר; כי בושת

 עלומיך תשכחי, וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד״.
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 המחשבות•
 המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוםם לחלוקת
 עמים בשלשה חלקים כוללים : ישנן מחשבות כלליות
 גדולות וקדושות שאינן נוגעות בלל בנחלת כל גוי ואומה,
 וכל חבםי לב, ובל קדושי רוח שבכל האדם אשר על
 פגי האדמה שוים בהן לטובה ״מעיד אגי עלי שמים וארץ
 בין איש בין אשד״, כין נכרי בין ישראל, בין עבד בין שפחה
 הכל לפי מעשיו רוה״ק שורה עליו״ [תנדב״א] ״כהנים
 לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם הא למדת שאפילו
 נברי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן נדול״ [ע׳יז]. הדברים
 הכלליים הללו מצד עזוז גבהם אינם מקבלים שום שינוי
 מצד המצב של האדם המשיג אותם, כתכיון שהאדם מגיע
 לבון דעתי כלפי מעלה במובן הנעלה והנשגב, שבשביל
 כך אפילו איתן שאינם מכירים לא את ישראל ולא את
 אביהן שבשמים קורין לשם אלהי עולם רכון כל העולמים
 ״אלהא דאלהיא׳׳, כי ממזרח שמש ועד מבואו נדול שמי
 בגוים ובכל מקום מוקטר מיגש לשמי ןזבחימ]. סוג הדברים
 מצר עצמם מאירים ומשלימים, בל זמן שהמ עומרים ברום
 גבהם, ואינם משתפלים לרדת להעסיק עמם איזה צביון
 חברותי מיוחד ״מזה המין נהגו גדולי הדורות מעולם לקבל
 באהבה את הנאמר מכל חסיד וחכם שבכל אומה״
 [חוה׳־ל]. עיר מין שני יש שבעצם הדברים הנם כיכ
 כלליים ער שאין הפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בן
 אומה שיאשרו, מ״ם הם סמוכים לרנשי לב ולהשפעות
 מעשיות באופן קרוב ער שהם ם *תנים מצד הםננון שלהם

 לפי



 המחשבות כנ

 לפי תכנה של כל אומה, לפי דרביה ומחשבותיה. ע׳׳כ
 הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדימ לישראל
 שלא לערבב אח הסגנון המיוחד הטהור שלנו בסגנון זר
 ״דלא ליערב *ולמיד, בצולמא דאיםאה" [זוהר]. ולפעמים
 ימצאו גבורי חיל חכמי לב שידעו לסנן ולזכך את
 התוכן הפנימי השוה בעצם להביאו יפה בסגנון הישראלי
 המיוחד והטהור, ואז יהיה לברכה כאותה הברכה שבאה
 בכללוה על ישראל מהגרים המעולים: שכשישראל עושין
 רצוגו של מקום הקב״ה רואה איזה צדיק באוה׳׳ע ובא
 ומדביקו בישראל כמו יהרו ורחב״ [מדרש], ויש ג״כ
 מין שלישי של מחשבות של אמת ושל מי־ושה שהן
 מיוחדות דוקא לישראל, לא רק מצד הסגנון כ״א מצד
 התוכן והפנים, ומי שבא לערב בדברים הללו גטיעים של
 חוץ הרי הוא מערבב ופוגם. לאלה לא יועיל שום שינוי
 צורה ושום יפוי םגנון, מצדן הננו: ״עם לבדד ישכן ובגוים
 לא יתחשב״; אמגם הרגל גדול, בקיאות מיוחדת, וחריפות
 מורגלת צריכה היא המחשבה ער שתוכל לבקר בבירור
 בין אלה החלקים, שלא להחליף מין בשאינו מיגו. ע״כ
 נמצא בין נדולי הדורות אחרים משתמשים מכל הבא
 לידם מטובי חכמי האומות אפילו בדברימ היותר נשנבים
 ואחרים בורחים מזה לנםרי, ואחרים שעומדים בתוך נוטים
 לכאן ולכאן מקרבימ בימין ומרחקים בשמאל, וישנם ג״ב
 להיפך, שזה הכל תלוי באותו החלק שהענינים הנדברים
 מגיעים לשם. והרגש הקדוש״הפניםי מנחה את קדושי
 הרעיון למטרה היותר טובה ״עין ד׳ אל יראיו״, !״ותומת

 ישרים תנחם״.
 בשהלאומיות מתגברת בישראל., בדרך היאוי

 לקדושה



 עקבי הצאן כד

 לקדושה ולברכה, צריכה היא לעולם לכונן, לרומם ולשגב
 את הצדדים המיוחדים לנו שאין בהם חלק ונחלה לזולתנו,
 להרבותם ולהרחיבם, אבל לא לזרות הלאה את כל
 הדברים הכלליים שבדברים שבקדושה והניוני טהרה
 אפילו אותם שהם כלליים מצד תכנם וק״ו אותם שהם
 כלליים ג״כ מצר סגנונם ״הללו את ר׳ כל גוים, שבחוהו
 כל האומים, בי גבר עלינו חסדו ואמת ד׳ לעולם, הללויה״.
 אדרבה כשיתחזקו הדברים הפרטיים ממילא העניגיס
 הכלליים מוסיפים אומץ ובריאית, עד שהם כ״כ מבהיקים
 באופן שלא די שנוכל להיות לברכה לעולם מצדנו
 הפרטי, עוד נוכל להרבות ברכה מיוחדת נ״ב מצד חלקנו
 הנשגב באוצר הכלל, ״ונברבו בך כל משפחות האדמה
 ובזרעך, אפילו ספיגות הבאות מגליה לאספמיה אינם

 מתברכות אלא בשביל ישראלי [יבמות],
 עלינו לדעת שמצד הגזע הטהור שלנו—שדוקא
 כשגבא עד עז ההכרה הרוממה, בחכמה שלמה ורוח חי
 באמה, גדע בצדק להתפאר באור האלהי השורה עליו
 ״ש בטי יה עדוה לישראל להודוה לשמ ר׳״—מצד האופי
 הפרטי הזה המיוחד לנו, הננו עומדים גם במצב הדברים
 הכלליים לאוה ולםופה לעולם, כשנשמור יפה את םנולותגו
 ״ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בהוך העמים, כל רואיהם
 יכירום כי המה זרע ברך ד״/ ע״כ בשעה שהמרוח הטובות
 הכלליות והדעות הטהורות שנהפשטו מעט מאור
 ישראל בהרבה מן העמים, כשהן נופלות ושוקעות, עלינו
 להחזיק בהם ביהר שאה לטהרם ולזככם. אצל העמיס
 כולם יכולים, לפי המצב ההוד, שבאנושיוח, רק יחידים
 להיות מהנשאים למדרגה הצדק, אבל אין מעמד לשום

 אומה
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 אומה בעילם שיהיה הצדק חותמה, ושיהיה היושר האלהי
 שאיפתה היותר אדירה ופנימית, כ״א עם ר׳ אלה. אנחנו
 הננו מוצאימ את עצמנו מצד טבע לאומנו, כי החפץ
 הנשא לצדק האלהי שישלוט בקרבנו ובעולם, זהו אדיר
 חפצנו הכללי. הרגש הנשא הזה דופק בחזקה בחיינו
 היותר פניםים, וכל מי שרוצה לחוש את נשמתו הישראלית
 ימצא אותה כשיבקשנה בקרבו פנימה. זהו שורש אהבת
 האלהים, הצפונה בלבבנו ובנפשנו פנימה; הכח הצפון
 הזה הוא בבוז בקרבנו, מתגלה הוא בכל הודו ביחידים,
 ומושרש ג״כ בלב כל איש מישראל, הסובל כ״כ בדי
 להיות נספח על נחלת ר׳. אין הידיעה מהסבה הגורמת
 להיות כ״כ דבק בעמי הנרטשוהנרםס מעכבת לגמרי
 את העובדא כי החיים בפועל הטה יותר חזקים מהדעה
 והרעיון האנושי הכהה והחלש—אבל בלב כד יחיד מישראל
 טמיר ונעלם נקודה חיים נפלאה להיות ,ךבק דוקא
 באומה זו שמקור חייה נוזל נ״כ בקרבו, וטבע נפשה
 הכללי הוא החפץ האדיר לאור האמה והיושר האלהי
 הזך והמתרומם שיגלה ויראה בפועל בעולם. כל המעשים
 בולם, בל המצות, בל הםגהגים, אינם כ״א כלים רבים
 המכילים בקרבם באו״א גיצוצי אורה אחדים מהאורח
 העליוגה והגדולה הזאת, שלפי חסגם של הכלים, לפי
 טהרתם, וריוקם המכוון, ברמות הדיוק הבלשגי לעומת
 הרעיוגות הפנימיים שמתבטאים על ידו—כך האורה
 מתגדלת; ולפי מרבית הדעה, השכל וגדולת המחשבה
 והרחבתה, כן מל החיים מרטיב ומחיה את כל לב שוקק

 ובל נפש צמאה.
 שמא לא ימצא האדם בפועל, את היתרון המוסרי שלנו

 עכשיו
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 עכשיו, נאמר לו: בשתבקש.בכללות האומה בודאי תמצא.
י עפ״י הצדק שבפועל, שישנמ ו  ולא עוד שאין הדבר תל
 כמה דברים המונעים ומעכבים אותו להופיע בגלוי, כ״א
 ע״פ בשרון הצדק הגנוז בכה בכלל האומה, והכשרון הזה
 הוא כ״כ גדול וגשגב, עד שהוא עולה למרומ הצדק
/ וחפץ דוקא בצדק עולמים! מובן הדבר שמעלה ה ל א  ה
 אדירה כזאה בעיקר הטבע, מזנות אמה, משורש הגזע,
/ כל זמן שלא יצא אל הפועל מ  אי אפשר שלא יגרד ע
 גמ כמה חולשות ררפיוגוה, כטבע בל כח גאוני שמאבד
/ אמנם הוא ב״כ גדול, ל ד  איזה כחות צדדיים מדי נ
/ ידע איך ז  כ״ב נשא ונשגב, עד שכשיצא אל הפועל ברום ע
 לכלכל הבל במשפט ״ממנו יתד, ממנו פנה, ממנו קשת
 מלחמה, ממנו יצא כל גוגש יחדו״. ואז בתוקף שלמותו הוא
 משלם גחוםים ג״כ בעד כל המגרעות והרפיונות שסבב מדי
 אספו את כל כחותיו להנקידה העליונה^ המתגברת
 באדירותה, ״בי שממותיך וחרבותיך וארץ הרימותיך, כי
 עתה תצרי מיושב ורחקו םבלעיך, תחת בשתים משנה
 וכלימה ירנו חלקם, לכן בא-צם משנה ירשו שמחת עולם

 תהיה להם״ במהרה בימינו.



 דרישת ד.
 הלא אם עיינגו על הדגר עיון א«תי,
 היינו מוצאים אותו על אמתו ומטיבים
 לעצמנו •, ומלמדים אותו לאחייס
J ומטיבים ג״ב להם הוא מה שאמר שלמה 
 ״אם תבקשנו ככסף וכמטמונים תחלשנה

 אז תבין יראת ד׳״.
[ ס י י ע  [מןדםח r.'i're י

 לב מי לא יהמה למקרא הדברים הללו ביחש להלמיד
 של הענינים התלוים בתלמודה של חלק העיוני שבתורה,
 אבל כמה מעטים הם שמכינים את עצמם להבין ולציר
 איך נראה הוא הדבר שאנו קוראים אותו עיון אמיתי ?
 אין לך מקצע של מדע שבעולם שב״: יהיה נקל לתן
 לעיונו פנים של קטנות, של חישך ושל קמוץ, כמי שנקל
 ועלול הוא הדבר באותו המדע שאנו קוראים אוהו בשם
/ ואין זה פלא, שה־י הצללים המה  הבינה של יראת ד
 תמיד נמדדים לפי האירה; ולפי גידל המרחב וההתפשטות
 של םעיפי כל נישא, כן יהיה ריב השגייניה הנמצאים
 במישניי. יכאן יש לני עסק עם שלשה ציירים, שהם רחבים
 וענפים עד אין קץ, ועל פני כולם פרושה היא הרשת
 של המון השגיאות, המשימים עלטה על העינים של אותם
 שאינם מתגברים להיות מציצים מן החרכים בנבורה
 ודעה נכונה; ״אז תבין יראת ד״/ הרי יש לנו עסק עס מושג
 האלהות, מושג היראה ומישג הבינה, ושלשת המושגים
 הללו הלא אין שיעור לרחבם והקיפם, עמקם וגבהם,
 וממילא אין שיעור להמון המושגים המתעים שבאים

 עםהם



 כח עקבי הצאן

 עםהם, כל זםן שיחסר זיקוקם וברורם. ומזה אנו סובלים״
 זה הוא סבת גלותנו ועניני, ״גלה עשי םגלי הדעת״
 ״ישראל לא ירע עמי לא התבונן״ ״כי אתה הדעת מאסת
 ואמאסך מכהן לי׳/ ובהתחלת הנטיה לשקיעת השמש
 של ממלכתנו בימי רחבעם, נאמר ״ויעש הרע כי לא

 הבין לבו לדרש את ד׳״ [דה״י].
 מניעת דרישת ד׳ והסרת החפץ מהמדע העיוני
 היותר מאיר ונשנב, נעשה בתחילה מעצלות; מנטיה
 לדברים רק גסימ ומקלות דעת, אבל במשך הזמן, האומה
 םהרנלה עם חליה, ונעשה לה כטבע שני, שאף אם
 תתעירר התעוררות קלושה לשוב להאיר באיר הדעת
 את די, לא^תובל כ״כ על גקלה ; ההרגל של המחשבים,
 והמאסרים הצרים של הפתרונים הדמיונים לכל הדברים
 הרמים שהעולם משותת עליהם, עושה את האדם אסור
 בכבלי ברזל, עד שאם ירצה לפתח את אסוריו, ירגיש
 בעצמו שהוא נעזב ונחלש, ובאלו בור הסוהר וחשכתו

t הוא מעונו הטבעי, הראוי לו, ״שתני כבור תחתית 
 במחשבים במצולות״ ״כלוא ולא אצא״. הפתרונים הבהםיים
 הבאים מהדמיון הפראי לכל השאלות היותר נשגבות שכל
 חיי הכלל והפרט תלויים בהם במרום השתלמותם, נעשים
 כ״כ דבקים עם הנפש הכללית עד שנראה, בסקירה
 הראשונה, שאם יפרש האדם מהם ותחתיהם יקח לו
 מושגים מאירים ברורים וטהורים, ישאר כאובד דרך, באין
 חום בלב, 3אין מחשבה ומעמד לרוח, ולםהלך החיים*
 זהו המצב השומם הבא מרפיון ידים מאורה של תורה,
 ״נתנני שוממה כל היום דוה", ולא עוד שידמה שבל
 חייו המוסריים הנם מחויבים לינק דוקא מציורי הפתיות

 טהגיונות



 דרישת ד׳ כט

 סהניונות של עורון ואי דעת, ואם אור נוגה יופיע, שוב
 אינו מוצא את דרבי המוסרי—לא האישי, ולא הלאומי,
 וקיו שלא הישראלי—ואם יחפוץ להתאמץ וללכת במסילת
 הדעת ידמה לו כאילו עולמו נחשך, וכאילו כל מיתריו
 נתקו, ,אז יקראוני ולא אענה ישחרונני ולא ימצאינני, תחת
 אשר שנאו דעת ויראת ד׳ לא בחרו״. להכשיר את האדם
 ומכש״כ את האומה, לצאת ממצב אל מצב בהלך הנפש
 —מחושך אל אור ולהיות עם זה שלם בכל האור והטיב
 המוגבל ומפוזר עם כיי המון המחשבות, הרגשית יהמעשים
 וכל תבנית החיים שהיו לו ער בה, אין ררך כ״א ע״י
 הצירוף הבא עיי יסורין ודכדוכי הנפש ״כי נר מצור.
 ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר״. העם או האיש
 שבתוכו חי כשיון פנימי לאור ולטוב, אלא שעזיבה איומה
 וחסרון עבודה רוחנית הראויה לו הטילו עליו צלמי בלהות
 רק אז יכיר את עצמו; רק אז יחוש את עולמו הפנימי
 באמה לאמהי רק עיי דכדוך חיסורים. אלפי המעשים,
 הפרטיים והכלליים שבבל מרחב החיים, הנם רק כלים
 שבהם תתגלה הנפש ע״פ ההכרעה של הנקודה העצמית
 של הוייתה, כשהיא טובה במקורה, כשהםתכלותה העצמית
 על טוב החיים הוא מלא צדקה וברכה, תושבת רק אז
 מטהרה ע״י המון המקרים של החיים שיצינו לפניה את
 החיים לא ע״פ הברתה העצמית, כ״א ע״פ אותן ההבלים
 החיצוניים הנסוכים בהם מן החוץ, ואם התבליט הללו
 יהיו ג״ב מלאים גסות, טומאה ורשעה, אם רק נעימים
 יהיו להחוש הברברי של האדם תוכל לשכוח על ידם
 את עצמותה ואת םננון החיים המתאים עם עיבה הפגיםי
 בסיליק המהומה של התבלים הזרים. היםורין מונעים את

 האפשרות
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 האפשרות, טלצייר את ערך החיים בנעימיה ע״פ המילוא
 של המקרים החיצונים בהיותם כולם רעים יםרים, ע״כ רק
 אז יבא העז הפנימי והחיים יתיצבו ע״פ ערכם העצמי,
 וכיון שעולמו הפנימי הוא באמת מיוסד על האור ועל
 הטוב, כ״א שאותי הזיוף של העולם החצוני הביא עליו את
 המארה ואת הםגערת, ביון שנעשה ע״י היסורין הרבים נכנע
 ומוכשר להסתכלות פנימית, כבר הוא בטוח שבצאתו מהחושך
 של ציוריו הרגילים אל האור של הדעה והדרישה, יהיה
 המיד טוכשר להעהיק אה כל הטוב והחיים גם אל המצב
 החדש הנאור והאמיץ. זאה היא הטובה שיוצאה לכנםה
 ישראל, אשר ״בארם עברה ברית יהלך חישך ולא אור״
 בימים שהיתר, םינשרת לפתח ולשגשג, עד שלמרות
 הכשרון הנשא הגנוז בתיבה לאור האלהי לאור האמת
 הצדק והדעת, אבדה בכללותה את ההרגל של שמיש
 האירה, והאור הגדול המופיע בקרבה מאור תורת חיים
 ודעת אלהיס אמת הוקדר וחשך בעריפיה ״אלביש שמים
 קדרות ושק אשים כסותם״. ההרגל המאפיל ״מקיר הברזל
 המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים״ גרם שאם יחדר
 אור דעת, אור שכל טהור ומתנשא ננד עיניה היא חושבת
 כאילו עולמה הרוחני מתנודד מתחת רגליה, ולא תוכל
 למצא מעמד מוסרי, לאומי, דתי, אלהי לצביון חייה. הגלות
 בור הברזל זקק וצרף את האומה, הוציא מן הכח אל
 הפועל את דעת עצמותה, את גטיותיה הגנוזות, הטבעיות
 לה, לצדק לאורה, לחיי יושר וטהרה, באופן שבכל פינות
 שההיה פונה בבל צורה שהחיים יראה לה על ירה, תכיר
 אה האור ואה הטוב. ע״ב רק עכשיו היכל לקבל אה הכל,
 אה כל שפע הדעה, אה כל חכטה החיים, אה כל המאור

 הפנימי
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 הפנימי שבתורה, ועל פי המאור הגדול המזהיר תדע איך
 לבון את כל מסילותיה ואת ארחות חייה, תדע להכיר
 ביתר שאה ומעלה את ההוד הקדושה והתפארת שיש

 באוצרה ״אור עולם באוצר חיים״.

 להשכיל אנחנו צריכים קודם שאנו באים להיטיב;
 לפתח אה המחשבה הטובה שלגו מםסגרוחיה—קורס
 שאגו מטיבים ומשפרים, עפ׳׳י הצד הרם שבחסידות, את

 מעשיגו.

 בל מה שיחסר לאדם מחכמיה העולם, נגד זה
 יחסר לו עשרה מונים מן ההורה, אמר רבגו הגר״א ז״ל
 לנאמני ביתו. ע״כ עם הגברה עז ההורה, הרחבה החבמה
 העולמית לפי האפשרי מוכרחת היא. אם אי אפשר לו
 לבל בן תורה להיות חכם רשמי בכל מקצעות המדעים,
 אבל אפשר לו להיות איש יודע את המצב הכללי של
 החכמות בעולם ואת פעולתם על החיים; למען יכיר את
 הםננין הכללי של צביון הרוח שבדורו, כדי שירע איך
 לפרנסו ולהטיבו. אמנם לא רק בחכמות המפרנסים רק
 אה המחשבה יספיק לאדם להכיר על ידס את התורה —
 התירה תכלל ג״ב וביותר את הרגשות, אה הלח הפנימי
 והעצמי של החיים—שלהבירו יפה צריך שלא יהיה זר
 לאדם גם כל רנשוה החיים ההוים בעולם ונהוג בדור.
 מובן הדבר שלעמוד על מצב החכמוה די לארם בלמוד
 ועיון, אבל לעמוד על התוכן של רגשוה החיים צריך לזה
 ג״ב בריאות הגוף והנפש. ע׳׳כ החובה הראשית הוא לכל
 תופשי התורה, ביחוד בימינו, להשתדל בהנהגה כזאת
 המביאה בריאוה וצהלה ומצב גורמלי לגוף ולנפש, בדי

 שעם
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 שעם ההסתכלות הטובה כמצב החיים יוכל להכירם
 ולהבינם ולהדגישם, רק אז יהיה ראוי לתםם את ההבנה
 באורה של הורה, בחלקים היותר עקרייס למוסדי החיים

 שהם חלקי הרגש, וסגנון החיים בכללם.
 בעיון אמיתי כזד, גוכל באמה להיטיב לעצמנו׳
 וללמד לאחרים ולהימיב להם ג״כ ״אז תכין יראת ד״

 ודעה אלהים המצא׳׳.



 דעת אלהים.
א לההיצב ל חזיון, נין מוחשי נין שכלי, הנ  נ
ל חש, יכל משכיל, מיד  במצנ של פגישה יחושית, אצל נ
 הוא מעורר רגש או מחשבה, שהיא נפולה, אחת שהיא
 שתים, מצד עצמו של החזיון ומצד תאריו המתיחשים אל
 הנושא העסקן נאותם הדנרים. מונן הדנר, שנדרך
 האומד של המחשנה הרמה יהיה עיקר החשינות של
 יקרה החזיון תלוי נעצם ענינו, ונזה תתאים המחשנה
 היותר רוממה, דוקא להםחשנה היותר ילדותית, שגם
ה שום רעיון  המחשנה הנמונה והשטחית לא תכנים נקרנ
י הלא אין המהשנה  המעתיק אותה מעל עצם חזיונה, נ
 הפעוטה יודעת כלל את משפטי החוש והמוחש, ולא
 את ארהות השכל והמושכל שנעיון; אמנם המרחק רנ
 בין שתי הנקודות, מ״מ הם דומים לפגישות של הנקודות
 הקצוניוה שבקו ההיקף שהמהלך היותר נדול הוא, דוקא

 המביא אה הנקודות במעמד של םמיבות.

 המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך, היא כבר
 מבחנת שהנבחר שבעסק חושה ושב לה יהיה העסק בתארי
 החזיון מצר יהושם לה. ובזה היא מסירה מעליה את
 התמהון ואת הערבוביה הבאים לדגלי דבר זר, כי כבר אין
 כאן דבר זר באמת, כ״א היא עסוקה בחלקים מחלקי
 הויתה. ואם יהיה החזיון דבר נעלה ומרומם, מקור שאיננו
 נשאב ונפסק כ״א מעין המתגבר! אז תהיה שרויה המחשבה
 תמיד בנחל עדנים, של שאיבת אוצרות חיים חדשים
 קרובים לה המביאים לד, אורה וצהלה, זיו חיים ומנוחה,
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 ואם יהיה החזיון ההיא גישא כזה, שבבל נקירה שתתגלה
 ממנו ברגש ובמחשבה, תהיה מקבלת אל כל טוב ונועם,
 אל כל הוד והפארח, אל כל חסר וגבורה, אל בל שבל
 ואורה, אל כל מה שהוא טוב והוא נשא, הגמצא בגפש־
 ההוגה והחושב — אז הצא התאמצות טבעיה מהצד היוחר
 עליון שבהשוקוה הנפש, לסלול מסילות, איך להגדיל
 ולהחמיר אה היחש שבין המחשבה והרגש אל אותו
 החזיון, שהאריו הם כ״כ כקבילימ אל הצד העליון והיותי
 טוב שבקרבו. ואם עוד המצא המחשבה שאוחם הנקודות
 שבקרבה מצד היותר טוב והיותר עליון, המקבילים אל
 החזיון הנעלה, הנם מצד אחד כ״כ קטנים בשיעורם
 ומועטים בערכם, מול האוצר הטוב שהם מוצאים בהחזיון
 עד שהם נראים כאלו הם נדעכים וכבויים, ובל מה שיהיה
 נחשב להם לגשא, לגדול ואדיר ומאיר, נחשב כננר אותו
 האורה הםהגדלה ע״י החזיון כאין ואפס ובכל זה מצד
 רוםמוה החזיון עצמו. שתאריו המהיחשיס נפגשים בה,
 מתבדלות ומתאדרות כל אותן הנקודות הטובות והמאירות
 שבאוצר הנפש, ומתמלאות בכל עת כח יותר נאדר, וזיו
 שכל יוהר גדול וחפץ של יושר יוחד מפואר ומתרחב
 ועדן אהבה יוחר טהור ומרוממ. אז ההשוקה של החמרת
 המצב היחושי והגדלתו מתגברת ער עומק נקודת חפץ
 החיים עצמו, ואם אח״כ יתברר להמחשבה שכל הטוב,
 בל החיים,[שבל הנקודות המאירות בקרבה מאז, הם באמת
 באים מאוצר החיים של אותו החזיון לבדו, אז תקבע
 התשוקה היחושיה אה מקומה, לא רק בנקודה המרכזית
 של החיים הםחשביים וההדגשים, כ״א תשא* כלה, חיה
 וקיימת, עולה ופורחת, רק באור החזיון אוצר חייה, ומעון

 ישעה
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 ישעה וזיוה. כל זה המצב המענג, המעדן והמחיה, יוכל
 לבא רק מהמחשבה הטבוכרת, שכבר הורגלה להתיחס
 אל החזיון מצד תאריו היחושים לה, שאז געתק מאור
 הנפש המאפל של הזרות הבא עם בל עצם שחוצה לה,
 מה שא״כ אם המחשבה הילדותית לא תזוז ממקומה, וכל
 שיחה ושיגה יהיה רק עם העצם,— החזיון שהוא מרום
 וגשגב, אז תתע במסילות זרות לרוחה; אמגם תתבטל
 לפעמים, מגודל ועצם של החזיון, גם לפעמים תכנם בה
 איזה חמדה שירית רפויה— אבל לא תוכל להחזיק מעמד
 בחייט. ואם רוממות החזיון יתגבר הרבה בשרעפיה, תהיה
 מוכרחת להסב פניה ממנו. ואם לא תוכל על גקלה
 לעשות זאת מפני נורל האורה והחשיבות ש:בר הסכינה
 בהם מעט, לרנלי ההזרחות הראשונות שהיו עדיין בלתי
 נעתרות, תחל אז לבקש דרכים, איך לםקל לפניה מסילת
 הבריחה, והם מתפרדים לדרכים שונים: אולהםב עין
 לחזיון אחר שאיננו כ״כ מאיר וחודר, או למעט ע״י חנובים
 ותרבויות שינות את גטייתה העתיקה לנשגב ומרום, עד
 שתוכל ג״כ למצא מחשבים לעמוד שם במעמד של
 הסתפקות בעצם מציאות החזיון הזר ההוא, ומזה עור צער
 לידי הכחשה וכפירה, שכל אלה לא היו צריכים, ולא
 יבולים לבא ע״י הסדר של המחשבה הברורה, העסוקה
 עם התארים המתיחשים לה שאז גאגדת היא לא עם דבר

 זר ב״א עם עצם חייה.
 המחשבה הראשית של האדם, בדבר האלהים היא
 מלבבה, באיזה מרה בבח, גם אה המח והלב היוחר ריק
 ויוחר גבער, הסדר והמשטר הזיו והחיים שבמציאוה מוכרחים
 להבריק בגפש. את הברק של הגודל והטוהר, של החיים
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 המחשבה הילדותית שהיא גם הנשאר, מכל גם
 הנמוכה מכל אינה יודעת לעסוק רק בעצם. והעצם הלא
 לפי מושגה היא נבר וזר לה, לא תוכל להכירו כ״א
 בדרך ארעי, וכשהיא רואה שהוא מקיף את כל חייה, את
 כל רגשותיה והייתה, עד שכמעט לא גשאר לה מקום
 לרגשי עצמותה שיב היא משתמטת ממנו, ובזה מתחילים
 נטיות הדרכים, עם צרופי הדמיונות וערבובי האור והחושך

 ולמות של עכורה זרה ושל כפירה תוצאות.
 האידיאלים האלהיים, וההמרה הפנימית, הריממה
 והעצמית אליהם, להתרומם אליהם, לצירם בשכל וברגש•
 ולהגשים דוגמתם בפיעל של סדרי החיים, הם הנם
 תולדותיה של המחשבה המכובדת שלעילויה אין קץ
 ותכלית, והיא הולכת הלוך ואור, היא ניתנת מקום להארם
 להרחיב דעתו, ולמצא את ערכו הפנימי באופן היותר
 טוב, ובצורה היותר נשאה; היא הולכת ומאירה לו תמיר
 באורה אחר אורה ממנמה רוממה, לרמה ממנה, ומאיריאל

 נשא יגשגב ליותר נשא, עד אין קץ ואין תכלית . . .
 דעת אלהים שבדרכי ד/ הנשאים והנצחיים, העומדים
 מעל לכל נבול, לבל מםנר של זמן, ושל מקום, הם
 שוללים את ההכרח המכוער והנשפל של עבודה זרה,
 ואת החלי והבוז ואת האפיםות של הכפירה, והספקנות
 ובשהם זורחים בלאם שלם בכל מילואו, בהרתו, ותולדתו,
 בנטיית גזעו, ותפארת אבותיו, עד שהוא מוצא בקרבו
 את החשק והעז, של ההשוייה, וההתאמה למרומי
 האידיאלים האלהיים, עד שגם מה שהוא מרחיב את
 עצמותו, את מקומו, בעמים ובעולם, בתוך תוכה של
 נטיה זו, תשכון השאיפה האידיאלית של בל מה שהוא

 טהור



 דעת אלהימ לז

 טהור וזך, של כל מה שהוא דעה ויושר, עד שהדרך
 הנצחית סלולה לפניו, ללכת מחיל אל חיל—עם כזה
 לא יוכל לעולם לשאול: מה מטרה יש במציאותו ? ולא
 יוכל מעולם להואש מגדולתו ותפארתו, םעזו ונצחו, הוא

 רואה את אורך ימיו בפניו.
 זהו כחו של ישראל!

 בכל מקים שיש יסור אידיאלי נצחי אלהי לדרכי
 האורה, של דעת אלהים הטהורה, מרוכז באיזה אומה,
 בשיעור קטן או נדול, רק מטנו הוא לה; וכל המעיב
 והמחשיך בנו או בעמים אחרים את האורה האלהית, את
 החפץ הציורי והמעשי, לשלטון של עילוי כל עז של
 צדק ואור. זה הוא תולדה של המחשבה הזרה, שלא תדע
 את שם ד' ודרכיו, ואם תקרא בשם אלהים, או תפנה אל
 האלילים, או תחקה לפנות אל היחש העצםי של האלהות,
 שהזרות והריחוק יחשיך את האור ולא תקום ממנה
 תכונה לאומית נצחית וחזקה, ללכת באור ד׳.— ומבלעדי
 השאיפה המוסריתיהעדינה הפנימית החקוקה באמת ליעקב
 וחסד לאברהם, הנם משתחוים להבל ולריק, ומתפללים

 לאל לא יושיע.

 תשועת אלהים איננה קרובה כ״א לפי אותה
 הרוממוה הטוסריה שהטביע הקריאה בשמו באומה,

.  באנושיה ובמציאוה . .
 קוראי בשם ר/ שלא ממקור ישראל, אינם יבולים
 אחרה, כ׳׳א שיעשו אח קריאה האחרוה הילדוהיה, לחטיבה
 תכליתית. מבלעדי דרכי האורה שהם מוכרחים להיות
 נובעים מהאידיאלים האלהיים, שלא רק בנפש יחידית של
 אדם נעלה הם קבועים, כ״א בצורתו של יעקב בכללו

 בצורה



jxtn לח עקבי 

 בצורה הלאומית של כנסת ישראל ״מידי אביר יעקב משם
 רועה אבן ישראל/ והיא הולכת ומתעלה, בין בעליתה,

 בין בירידתה שהיא לעולם צורך עליה.
ל בסקירה הפסיכולוגי נובעת א ר ש י  השנאה ל
 םהשלילה של שאיפת החיים הישראלים, במובן הלאומי
 והכללי, שזה הוא גגוד שגעשה מורגש וגפעל בפועל, גם

 בלא הבנה וידיעה .אע׳׳ג ראיהו לא חזי מזליה חזי״.
 העסק האידיאלי להרחבת דרכי ד׳, מצד אור החיים*
 ההתאמה וההשויה הנצחית שמוצאת בקרבה האומה כולה
 אליהם, הוא מפנה מקום לתביעה תמידית של דעת אלהים,
 ולהתעוררות גבורה לאומית למטרה הנצחית שלה ,דוד
 מלך ישראל חי וקיים״ ״ויעש דוד שט דעביד ;שמא
 קדישא דקוב״ה״ [זוהר]. המטרה שהיא מתאחדת עם החיים
 הכלליים לא תעשה את עסקה עראי, לא תשים את היחש
 האלהי לאיזה מקצע מיוחד שבחקירה. ״כי לא דבר ריק
 הוא ממך״ ״בי הוא חייך״ ונחלת יעקב היא בלא מצרים.
 בעת החדשה בשורש שרשה פגשה בל המהומה
 האלילית, את חלק מנחשלי עמנו, עד שמצאה מקום עיי
 שפינתה, שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות
 שונות שהרעיון היסודי שלו הוא גורםם העקרי, ביחוד
 בסטיות העין וההתגברות לטבע היהדות שבקרב/—
 לכהפ״ח לפי הבגת רוב העולם בו שהיא תולדה מוכרחת
 ססגנונו—לצאת חוץ םסקור החיים של האידיאלים האלהיים,
 שהם עז וגבורה לישראל עדי עד, לחזור לנקודת הקטנות
 והילדות, והוא דוקא למה שמופלא ומכוסה, לעצםות
 האלהים, ועם זה באה התולדה לעשות את המבוקש
 האלה/ למין מקצע של מחקר מיוחד, שהאדם עוסק בו

 טעם



 דעת אלהיט לפו

 מעט, הולך עמו קרי וארעי, והופך ממנו פניו, וכשהאנושית
 אובדת את דרכה הנצחי המתעלה בראש נקודת החיים,
 אז היא אובדת ומוכנת לכל שגיאה, ועולמה האידיאלי
 גחשך בעדה.— ההשכחה של האידיאלים האלהיים מוכרחת
 הוא להגביר שנאה לישראל, דוגמת השנאה של רומי
 האלילית ליהודה מפגי הגיגור הגדול של עצמות הצביון
 של החיים כולם שביניהם, וביותר כשהיא מתעצמת באיזה
 צורה מדעית. אם לא היתה יד ד' על ראשי העדה
 האמשטרדמית אז להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח
 את האידיאליות של הקריאה בשם ד׳, ע״י הקריאה
 המהממת לעצמיות, שאין עמה לא עז ולא ענוה, לא
 קדושה ולא שמחה, לא טהרה ולא חיים של חפץ לפעולת
 אמת—בקציצת הנטיעות האידיאליות—שהיא באמת רק
 קריאה לאל נכר, אל אחר, יהכשר גדול לבסוף להתרוקנות
 המחשבה שהרי אין כלל, אחר הידיעה הברורה הממכרת,
 שום ידיעה עצמית לאדם לא רק בהק האלהות כ״א—
 בכל מושג. וכל האמת הטהור יוכל להתבסם רק על מוסד
 האידיאליות הטבעית להמטבע האלהית של דרכי ד/
 וברוממות עוזם באהבתם היחושית שתטצא באוטה שלטה
 בבל םלואיה ונצחיותה, שרק בשלום האנושיות בולה
 לה שלום.— הנה לולי המרחיקים הללו אז הלא היה איש
 בזה נחשב בין חכמי ישראל, ספריו היו נחשבים בספרי
 חקירה אלהיה נאמנים וראוים לבא בקהל, ואין לשער
ה כח הנפץ שהיה צפון בהם, למעמד הרוחני והלאומי של  א
 ישראל, ובאיזה צורה איומה היה יוצא כשהיה גם העז העברי
 נוסף אליו, ואין להעריך כמה כ חוה היו אובדים ומביאים
 ג״כ בהלה גוראה ומחלה ממושכת, ער שהיה בא ההכשר

 הגמור



 מ *קבי ד,*»ן

 הגמור של התעלות הרוח עד כדי להכיר את האפיםה
 שבהם, ביחוד בימימ שלא התעלתה עדיין תורת המוסר
 והאידיאליות למעלתה הפפולרית ולמדרגת חכמה מסידרת,
 בהכשר להכנס בכל שדרותיה של החברה האנושית, שהיא
 נכונה להיות בסיס נאמן לשערי צדק של כנסת ישראל שיפתחו
 בעולם. למעלה למעלה מכל שיטה אריסטוקרטית, המתנדרת
 רק בהגיונים יבשים, שתו המית חקוק על מצחם, ״לא המתים
 יהללו יה ולא כל יורדי דומה״. כמה היו פועלים להזיק—
 אם היו נכתבים בלשון הקודש והיו מתובלים ג״כ בדברי
 תירה, בגילוי פנים שלא כהלכה יותר ויותר ממה
 שפעלו בל אלה בהיותו יישב הרחק מן המחנה בדר
 ונבדל, אמנם כח נערץ כזה, אע״פ שמקורו ובסיסו הוא
 אלילי, לא היה אפשר כטעט להופיע כ״א ע״י איש מזרע
 ישראל, שהמחשבה של האחדות האלהית הכתה שורש
 כ״כ חזק בנפשו, ער שרק הוא היה יכיל להוליד צל
 חשיך נורא כזה ע״י האור הגדול שקבלו בדרך שבורה
 ומעוותת, שרק בעמל רב. ונסיון כביר הננו מוכשרים
 להוציא גם מהרמון הזה המעובה בקליפתו איזה תוך

 תמציתי, הראוי להתקיים אחרי םירוקי ליבינו וצירופו.

 אחי שהוסחה הדעה האנושית באופן םיסתמתי—
ה האיר החפשי, שהיא מקור י נ פ  מפני שנסתם ל
 האידיאליות—מדעת דרבי ד', ירדה האידיאליות האנישית
 קמעא קמעא, עד שהוכרחה לפנות אל חמטריליות שנטלה
 ממנה את זיו חייה, נחסר האור והנועם של ההתענגות
 על ד׳ הישרה והטהורה מלב בני אדם, עד שרד, זיו קלוש
 וארעי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאהב
 עדי עד, וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה, שעובר

 ונודד



 דעת אלהים מא

 ונודד, ואח׳׳כ הוכרח להתהפך למאסה של כל קישט
 ודה, ביחד עם השנאה האיומה לישראל בין ממקורים
 דהים בין ממקירים כפרניים. עכשיו הגיע הזמן שיראה
 ישראל אה עזו והדרו, בין בשלילה—לעקר אה האשרה,
 של שלילה האידיאליוה והחופש האלהי, משורש שרשה.
 בין בחיוב—לרומם אה האיריאליוח, אה האהבה לדרכ

 ד' הנטועה בנפשו הלאומיה פנימה, והיא הולכה ועולה
 פורחה ומהגדלה, לרגלי בל מה שמהגבר מקור ישראל,
 העם האחד שהאידיאה שלו היא להחיוה בקרבו אה היסוד
 המוסרי, לא רק בצדו המעשי לבדו, כ״א גם בצרו
 האידיאלי שהוא טטרה בפ״ע בהור ההבניה העליונה של
 החיים, והצר האידיאלי לא יושלם לעולם בעז גבורה/
 עד שרק הוא יהיה הכח המניע אה הגלגל הקולטורי לבל
 צדדיו המרובים, כ״א כשיהיה נובע ממקורו האמהי מאוהו
 המקור שבל הטוב של המציאוה נובע ממנו, הטוב
 האידיאלי האלהי, ״ולי מה יקרו רעיך אל׳׳ ״פהחו שערים
 ויבא נוי צדיק שומר אמונים" והוא םובל נורל נורא בחפץ
 פנימי לעמד בחיימ מיוחדימ כרי שעל ידו ״יחגדל ויהקדש

 שמיה רבא בעלמא די ברא כרעוהיה״.

 במעמד הנפש פנימה יש עריגה אל העצמיות
 של כל נושא חביב, שהוא מקור לההוארים הםהיחשים,
 אבל לא תכנס התשוקה הזאה לעולם בגבול הכרה
 םםומנח, אם הרצה ביחש האלהוה לההפרנס מזה, יש
 לה רק שני דרבים: הפרגםה הההרגשיח של שפיכה הנפש
 שהוא ג״כ מקור לרנש הדהי, או ההשכלה הפילוסופית,
 האסכוליו/ שהשלילה היא כחד, ועזה. אמנם זאה השלילה
/  היא הטובה והגחמדה שכשהיא םתערבה עם הרגש הטבע

 המיוסד



ב «קבי הזאן  ם

 המיוסד בעומק הנפש מצד העריגה העצמית, לנשא
 ימרוםמ מכל רעיון ורגש, ההולל סדרים נאים ומתוקנים
 בארחוה החיים ותסדר דברים תיאולוגים הגונים וישרים.

 אמנם הרגש הנשגב לבדו איננו יבול להתגלות
 בחיים במרה ובמשטר, בין מצד רומו ועזי של המבוקש
 בין מצד שכל מושג איננו^נמצא למרשיו ב״א מצד היחש,
 ע״ב יש בעריגה העצטיה טין גטיה של חפץ שא״א להחמלא,
 שיוכל להחשב בכלל חולי טחליי הנפש יותר טטר. שיוכל
 להכנס בכלל השוקה בריאה טבעיה, ״ממכוני באשישוה
 רפדוני בחפוחים כי חולה אהבה אני״, ואט יעזב לבדו,
 בלא עבורה שכליה המטפלת בו, יוכל לחולל מחשכים
 רוחנים רבים מאד, והמחשבה המטפיסית, העסוקה
 בדרכי השלילה, הטובה, שכללה היא התעלית הכרת
 האלהוה לפי התכינית השליליוח שבפילוסופיא הרגילה,
 היא אמנם הנה בעלת חשבון ורעה, אבל לא החן להחיים
 מזון מערן יםבריא חייבי, ע״כ נם הרבדים הנולדים
 מחבור שני אלה יחד, אינם עדיין מן המובחר ואינם ראוים
 לקליטה קבועה באוצר הרוח האנישיןלהקבע בתור מקור חיים
 לעדי עד, רק חלקים מיוחדים בשדי המחקר והרגש האלהי
 ימלאו אלה הקצוות הבאות במשא ומתן עם העצמיות
 האלהיה, אבל לא בזה יהיה גטוע עץ החיים, להחיות עם רב,
 השאיפה להאידיאלים האלהיים, בשהנקודה
 העצמית המסתתרת בקרבה, מעבר מזה, והמחקר השולל
 המשמרה מצללי דמיוני שוא מעבר מזה, הם מתלוימ לה,
 אז היא פורצה דרכה ״מחצבה רהב מחוללת הנין שמה
 במעמקי ים דרך לעבור נאולימ״. השאיפה הזאה צריכה
 היא לההגלוה באומה שלמה המוכשרת לה, והיא נתגלתה

 בישראל



 דעת אקיהים מג

 כישראל, בטבע הנשמה הלאומית הכללית, רק לעת
 התמוטטות הריח היה צורך לאמוץ של סער מצד הרגש
 העצמי מצד עצמו או מצד המחקר השלילי, ולפעמים
 משניהם יחדו, אבל לא בשני אלה נמצא הסגולה העברית
 במילואה. הרגש של השאיפה העצמית לאלהות הוא רגש
 בללי לכל גברא בצלם, והכח המחקרי הוא דרך השכל
 לכל חישב והוגה מכל עם ולשון, ״ואם יאמר לך ארם יש
 חכמה באדום תאמין־; אבל התשוקה להרחיב את
 האידיאלים האלהיים ולחיות בהם בחיי הפרט והכלל,
 לראות בתפארת עזם באומה ובעולם, בכל עזה ותקפה
 עד כדי שתהא ראויה להיות נשמה נצחית לעם שלם,
 וממנה לעולם כולו עדי עד, ככל צררי החיים ההוים
 והנצחיים, זאת היא נשמת התירה הפנימית, תורת אמת
 ותורת חיים. דבר זה הוא מיוחד לישראל בתור אימה
 יחידה בעולם שעל העטרה העליונה הזאת בדאי לסבול—
 ״צרור המור דודי לי אע״פ שמצר לי ומיםר לי דודי לי״

 כשזנח ישראל טוב, כשנאבד ממני ערכי העצמי ולא
 הביר את יתרינו, עד אשר זנה,אחרי אלהי נכר הארץ, נאבד
 ממנו ג׳יכ רעת ערכי. ע״כ כאשר מהתשיקה הביברית,
 שהיא אמצה את כל גוי אדיר מעריצי גייס של העולם
 הישן להרחיב את גביל ממלכתי, התעלה: ״מלכי ישראל״
 גם הרעים שבהם, ״מלבי חסד׳ היי, לא היה אפשר לרוח
 גבורה ועז חפץ מוסרי להגדיל את כח הלאומי הםריגי,
 למצא מעמד הגון ואבותינו אלה אשר בימי עזם וגבורתם
 הפוליטית עזבו את צור ישעם והלכי אחרי ההבל ויהבלו,
לא  כיון שגתעלם מהם ערכה הפגימי של כללות האומה ,
 עסקו בכבוש ארצות ולא השתדלו להגדיל ממשלתם".

 הרםב״ם



 מד עקבי הצאן

 (הרמב״ם באנרתו) כי נטל מהם זיו החיים האידיאלי,
 המחיה אה האומה ואמרה בנבירה. ונתעלמה מהם המטרה
 המוסרית הנביחה הנמצאת כגדולתם של ישראל בעולם.
 ״בי לא בחרבם ירשו ארץ וימינם לא הושיעה למי כי
 ימינך יזרועך ו איר פניך כי רציהם, בי בך צריני גגגח
 בשמך נכים קםינו״ יבכל מקים כשיש הכשר לאידיאלים
 גדולים להיות מחיים ומעודדים, שיב אין אידיאלים קטנים
 ושפלים, טאירים שם, ״ושרגא בטיהרא מאי םהגי״. ע״כ
 רק הארת האידיאלים הצפונים, האידיאלים האלהיים,
 שהמה גנוזימ בנפש האומה, רק על ידם תגלה העצמה
 הלאומית, ורוח ד׳ תפעסגו כימי עולם, ע״פ איהו הסגנון
 שהחיים השלמים והטובים גכיגים הם לקבלו ולהכירו גם
 עכשו, כי ״מלכא לבושין דלביש בצפרא לא לביש ברמשא"
 (זוהר). וכל מהלך החיים, של הורה אלהים חיים. אשר
 לגו, בין למודה בין עשייתה ושמירתה לכל פרטי
 הסתעפותה, עפ״י הקבלה והמסורת הנדבקים בגשמת
 האומה במהלך טבעי וריםתורי הוא רק דרך אחד לנלות
 ע״י את המאור של השאיפה האידיאלית״האלהית, שבכלל
 האומה לפרטי פרטיה וסעיפי סעיפיה שמהם ועל ידם
 תתעלה ותתרומם במקורה הכללי—שבל מה שנתן יותר
 מקום לזרם חיים זה הטבעי לה להתפשט ולשטף בקרבה
 כל מה שנכין לו יותר כלים, מכונות, לבושים ואפילו
 קישוטים, כן יתפשטו אברי האומה וימלאו רוח חיים,
 וכח פועל, שכל העולם כולו כדאי הוא לו, אותם שסברו
 להסביר אח בל המושג האלהי בישראל בתמצית של רגש
 דה רגיל לא מצאו חפץ בקיום המעשי של הורה ומצוהיה
 בפיעל, ומשורש זה יצאה אח״כ שנאה כבושה ובוז גמרץ

 להחפץ
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 להחפץ הלאומי הישראלי, למרות הכבוד הגדול והאלהי
 שלא יכלה גם המשטמה ההיא למנע מן התורה.

 הדמיון הכוזב שאפשר לקבל תמציתה של תורה
 בתור רגש דת שאין לו יחס לעצם סגולתה של האימה,
 בחייה היותר שלמים החברותיים והמדיניים, גרם ליקוי
 גדיל לחלק רשום מאד של המין האנושי שיכיל רק אז
 להתרפאות ממגו, כשיפלוט את מה שבלע מרגשי הרת
 המופשטים, שקרעם בדיקת היד מעץ החיים הכללי של
 תורת ישראל המשילב דיקא עם נשמתי הלאימית, וממילא
 יוכל אח״כ לשיב לקבלם בציריף בל האירה המקירית
 שהיא מוכרחת לחיית נשאבת דוקא מטבע האומה המתגלה
 באור תורתה ושם השם, הנקרא על שם האצילית.
 האידיאלים הנשנבים ונחמדים מעילם עד העולם יקרא
 דוקא אלהי ישראל אז תהיה השפעה קילטירית אמתית
 לישראל בעילם שעם חשיב משפיע לא רק בפרט נפרד
 ממני, כ״א בבל עצמיותו. כל זמן שאין החפץ העז
 והמהיר של האידיאלים האלהיים, והוצאתם אל הפיעל
 במהלך היםטירי חי, קים ימתמיד מתגלה באימה, השבעה
 היא בגלית, יכח החיים המתגלה על פני הכבר של
 עבודת ד/ הוא כח חלש ירפה הנערך בכח החיים של
 רקב עצמית נכיר ענקי—מול בח חיים שלו החי ופועל,
 אין הכח יכול אז לחולל לא יראת הכבוד, נשא ימרומם
 בהירה עצמית פנימית, ולא אהבה חיה עזה ומלבבת
 המתגברת בפרץ מים רבים, וכרשפי אש שלהבת יה.
 הציור שיי הכבוד האלהי נעשה נפגם ולקיי, לא לבד
 ביחש ההמון שלא ירומם אותו רוחו יותר נם אחרי
 הורעו שבכלל ראוי ליחש לאלהים כל שלמות וכל טוב,

 כ״א
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 ב׳־א ליחש לכה״פ אליו, במקום חובת כבוד אידיאלית
 המרומם אה כל רעיון ורגש, אהבת כביד נפרזה עד
 אין חקר, מאין פגות שבזה הוא מיחש להשלמיה העליונה
 את הפחותה שבםדוה שהיא אינה ראויה גם לשלם שבבנ״א,
 שמהקליפה העבה הזאת יונקות הן הדתות המתפרנסות
 עיי הלח שבשפל מצבה של הורה אמה. ועל ידה קבלו
 את הצורה הטפוםיח של גימד היהדות והאימה נעצם,

s וכשיפיח היום ינסו אלה הצללים העבים. אז ממילא ימצאו 
 את עצמן שהנן נובעות לא רק ממקור התורה בהיותה
 נתקת מחיי האומה הנפלאה שהיא הנושא 4£קרי שלה,
 נ״א ממקור הגשמה של העם הגדול המוגלה בתוכה
 לעד, ואז ינוד הניגוד משרשו ״יהסירווד דמיו מפיו
 ושיקוציו מנין שיגיו, וגשאר גם הוא לאלהיני, והיה
 באלוף ביהודה ועקרון ביבוסי־ ״ועתידין בתי תיאטיראות
 ובתי קרקסאות שבחויל שילמדו בהם שרי יהודה תורה
 ברבים״ (מגילה), ולא בהמון בלבד, כ״א גם אצל בני
 הדעה שהם מתםימים את ציורם במה שהם משערים את
 הטוב היוצא מהבעת הכבוד לאלהים בהנהגה האגושית,
 הנה תהיה להם רק הכנה לציור רפה המהישב בקרבם
 בדוחק ולא לרגש חי המפרנס אה כל כחוה החיים. וקיו
 שלא יוכל להתעודד לרגש מחיה כחוה לאומיים, אמגם
 הכבוד האידיאלי כבוד החפצים האלהיים שההחלהם
 נטצא בצד הטוב שבגו בעצמגו בפרט, ובמקור הטוב של
 אומתנו נכללה, ועזם ותקפם, נצחם ותפארתם עדי עד,
ת ללי  באופן שנהיה מהפרנסים מהם פרנסה לאומית נ
/ אלהי  וקבועה לדורות עולמים, דבר זה נמצא באור ד
 אבותינו אלהי אברהמ אלהי יצחק ואלהי יעקב, שקראו

 בשמו
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 בשמו, והודיעו דרכיו בעולם, שנאצי את אלהי הנכר,
 ונהרו אל ד׳ ואל טובו, ,ר׳ יראה אשר יאמר היום בהר
 ד׳ יראה״, שע״י מחזה שרי יגלה לנאמני ביתו, ודעת
 דרכיי, הםקירים ברבה טובה וחיים, לנצח נצחים, .אהיה
ם הם מחיים אה הנשמה הפרמיה י ג ש י  אשר אהיה״ אלה ה
 והכלליה, והחה אשר בימים הרחוקים מקץ גאילהיגו,
 שרחיק היה האור האלהי האידיאלי להגלוה על כלל
 עמנו, היה ההכרח ניתן שיהיה המין עמנו נזקק למצוהיה
 של תירה, רק מצר האירה המיעטת של הנקירה העצמית
 של יחש האלהית המתניצצת בנפש האדם רק ברגש,
 וממלאת אותו ג״כ מגור ופחד כזה, שאם לא ימצא די
 אוגים במה להמתיקה ולהאירה, תחשיך לו לפעמים ג״כ
 את עילמי [ימ״ם הםגילה הצפוגה של החלק האידיאלי
 הגסתר שהיה מתגלה ביחידי הרור היה מחמם ומאיר ג״כ
 את הגקידה שירדה ממרום עוזה להתלבש בלבושין דחול.
 ״עמו אגבי בצרה״], תחת זד. עכשיו בעקבא דמשיחא לעת
 ההתגלות של האפשרות להאידיאלימ הגשאימ הכלליים
 להגלות, אז הנטיה שאפשר לה להפגע בחשכת קדרות
 ומאפל שרגליה יורדות מות, היא מסתלקת מן הגפש
 הכללית, והדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה, ואך בפרק
 קטן הגגו רואים בו ריקגיות ושובבות, זהו מעמר ההסיסה
 של הםזיקין שגבראים בין השמשות, ״וריביהא דיגוקי כד
 גדול פורהא הבורי מאני״, (יומא) אבל מיד שנודיעהו בשפה
 ברורה אה אוצרו הטוב, אז עד מהרה ישוב לאיהנהישל
 חורה, אבל במגמה יוהר רוממה, הוא לא יעבוד את הרב
 על מגת לקבל פרס, הוא יעשה את הכל מאהבה מגדולה
 ושמחה, ״ומל ד׳ אלהיך את לנבך ואת לבב זרעך

ה  לאהנ



 מן-ן עקבי הצאן

 לאהבה אה ד׳ אלהיך בבל לבבך ובבל נפשך לםע!
 חייך והביאך ד׳ אלהיך אל הארץ הטיבה אשר נשבע
 לאביתיך לתת לך יהטיבך יהרבך מאביתיך״. ״והיה ביום
 ההוא יהיה ד׳ צבאות לעטרת צבי ילצפירת תפארה לשאר
 עמו ולריח טשפט ליישב על הטשפט ילנבירה משיבי

 מלחמה שערה״.
 והיה ביומ ההוא ובאי האבדימ בארץ אשיר
 והנדחים בארץ מצרים יהשתחיו לד׳ בהר הקדש בירושלט,
 וד׳ עליהם יראה ייצא בברק חצי יד׳ אלקים בשיפר יתקע

 והלך בסערת תימן״.
 להקל מעל בנינו איך למצא בגלוי אה האידיאלים
 הרמים בכל מהלך החיים, של קיום התורה ומצוהיה לבל
 יהיה להם ״דבר ד׳ צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר
 שמ זעיר שמ׳/ כ״א מצור. ביללה חיה קימה ונאמנה,
 המביאה אור חיים וזיו בבור לבל אחר מבנינו בפרט,
 ולכלל עמני בכלל. למען תהיה האמינה אמינת חיםן
 חכמת ודעת והיראה יראת היד והדר, של אלהי ישראל
 אלוה גורא הוד, המתאמת עם גדלות החיים ואיר השמחה
 הגתבעת בטבע מכל אדם אשר ישרה גפשו בר ומכל
 עם איתן וחפץ בחיים, ״ואתם בגי ציון גילו ושמחי בד׳

 אלהיכם״.
 זאת היא העבודה היותר קדושה של עבודת התורה
 בדורותינו אלה. והמצויינים שבבני תירה, בפרט אותם
 שמוצאים בנפשם כשרון ונטיה פנימית ללמודים מוסריים
 ופיוטיים, ולמחשבות רוממות בחכמות הנביחות. החפץ
 הנערץ הזה אסור לכובשו ולבטלו, כ״א להרחיבו
 ילהגדילו ולקבע עליו שיעורים רחבים והגונים בדעת

 חבטה
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 חכמה ובשרון מרי יום ביומו, הם הנם ביותר מחויבים
 ליחד לאלה הלימודים את רוב כשרונם, מבלי להביט בלל
 אם ע״י יחודם זה יהיו צריכים לקבע להם בעסק התורה
 המעשית סדרים נוחים, קצרים וישרים, לדעת הלכה ברורה
 וסברה ישרה. ולברר כל דבר בעתו בישוב ובמתינות
 ובשינון של בקיאות מחוורת בהלכות הפסוקות, וביסודי
 הסוניות והשיטות, שהחריפות האמיתית מתילדה מזה ממילא
 לער. הדרוש. בלא טירה רב של אריכות פלפיל, שרובו
 ניער רק לאותן שאין להם במה לםלאית את צמאון הנפש
 להרחבתה של תירה, יעז החיפש השכלי בדרישתה מבלעדי,
 אע״פ שמיעוטו הוא לעולם נאה יהנין, טוב ויפה אפילי
 להיותו־ עסוקים במהלכים רוחנים עליונים, אבל העסק
 היסודי של הנפשות העדינות צריך להיות ״לפקח עיניס

 עורות, להוציא ממסנר אסיר מבית בלא יושבי חושך״.
 ״על הר גביה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכח קולך
 מבשרת ירישלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה הנה
 אלהיבם". ״והיה ביום ההיא נאם ד׳ תקראי אישי ילא תקראי
 לי עיר בעלי, והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא
 יזכרו עור בשמם, וכרתי להם ברית ביים ההיא עם חית
 השדה ועם עיף השמים ירמש האדמה, יקשת וחרב ומלחמה
 אשכיר מן הארץ והשכבתים לבטח, וארשתיך לי לעולם,
 וארשתיך לי בצדק ובמשפט בהםד וברחמים, וארשתיך לי
/  באמונה וידעת את ד׳. והיה ביים ההוא אענה, נאם ד
 אענה את השמים והם יענו את הארץ, והארץ תענה את
 הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל.
 וזרעתיה לי בארץ. ורחמתי את לא רוחמה. ואמרתי ללא

 עמי, עמי אתה והוא יאמר אלהי״. במהרה בימינו.



 עבודת אלהים.
 כמו כד הציורים הגשמיים המוגבלים, וכל התארים
 ילדי ההתפעלות, שאע׳׳פ שגתיחשו כלם בתורה, בנביאים
 ובכתובים, ובדברי חכמים לאלהים, בכל זה לא שיני יל*
 פגמו את גדולת הציור הפגיםי, המתאים עם קדושתי
 האלהות, לפי המסורת והקבלה היותר צפיגה וההגיון
 הפילוסופי היותר זך, טהור ונעלה. עד אשר דוקא השפה
ה  הפשוטה והנמוכה יחד עם ההגיון המתנשא האצור ב
 בכללה וכפרטיה, הם המה יחד בנו את כל אותם הפלטרין
 של מעלה ושל מטה, לאצור בקרבם אה ההשכלה האלהירג
 ברום גובה השתרגית ענפיה ועומק תחתיה הסהעפוריי
 שרשיה, להיות מבון לדרישה האמה והצדק המוחלט גם
 יחד, בחיי האיש, המשפחה, הלאם האדם והמציאות. כ?
 הוא ג״כ המושג הכללי של עבודה האלהים, שהוא הולך
 יחד עם הציורים החצינים של השפה הנסוכה, ועולי*
 ומתעלה עד רום ההגיון והמחשבה היותר אדירה וטהורה•
 וכשם שההגשמה הנמוכה היא ההיפוך הגמור
 מהיהדות ועם זה דברה הורה בלשון כ״כ חפשי באין
 שום מעצור והגבלה, בכל התארים שלה, והם המה דוק*
ם  הובילו אותם בצרוף השכל והחכמה, ששניהם יחד ה
 לעד ״נר אלהים בארץ", אל מרומי טהרה המושגים*
 שיחידי הסגולה שבקרבנו בבל דור ודור הנם ע״ז עדים
 חיים וקיימים. כן המושג הכללי, שלפי קריאת השם המורגל
 הוא אוצר בקרבו אה כל המובן של ״הדה״ הוא מושג
 ״עבודה אלהים״, הוא כמוהם ״סולם מוצב ארצה וראשו

 מגיע
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 מניע השמיםה ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו״. ולפי
 רוב ההכשר, העלוי וההתפתחות של כשרון השכל והצדק
 האנושי, כך הולך המובן הכללי הזה, הולך ומתעלה. ואם
 יזדמן איזה דור או דורוהשכל מושגיהם הכלליים נהעלו
 והתפתחו, ועל אותה החלקה של המושגים האלהיים לא
ו הדור במצב ת ו  שלחי המפתחים והעובדים יד, אז גשאר א
 שפל ואומלל, והבקיעים הדתיים מהרבים בו, פרץ על פגי
 פרץ, ואין לו רפואה כ״א בעבורה שבלית מרובה בעומק
 הצד הפנימי שבתורה, מצד הזיקוק של חכמת אלהימ
ר העולם שבתוכה, עד שההתמדה הגרילה של  שהיא או
 העובדים החלוצים תשלים את המהלך הנחשל, אשר פגרו
 איזה דורות בההרשלותם, עד שיתרוממו המושגים האלהיים
 לעומת אותו הגובה של ההתפתחות השכלית והמהותית
 של התרבות הכללי, שעלה עליו הדור בכללותו. ובזה
 תהפך הקללה לברכה, בי הריחוק של המושגים הבא מצד
 ההתפתחות הכללית בעולם יפנה דרך לבגיגים שכליים
י ידים. שאע׳יפ שכבר היו גלוים לגדולי הריח שבדורות ב ח  ר
 עולמים, שהרי הרוח הכללי של השכלת היחידים הקרמוגים
 עומד לגם לער, למרות כל ההתגליות הפרטיות שנתחדשו
 ״אלה הדברים עשיתים, כבר עשיתים לר״ע וחבייו״[פסיקתא],
 מ״מ ההכרח לבאר ולהשפיל את הדברים הגעלים, עד
 אותה המרה של העגיגים הרגילים, אותו ההכרח עצמו
 עושה אותם לקנין הכלל כלו. ועי״ז מתרומם העם בכללותו,
 למדרגה עליונה ונשאה. ע׳׳כ מאותו העז של ״יטיס רבים
 לישראל ללא אלהי אמת״ יצא מתוק—של ״כל בגיך למורי

 ד' ורב שלום בגיך״.
 ע״ב אין לשער במה גדולה היא החובה עכשו על

 גדולי



 נב עקבי ה*א;

 גדולי ת״ח, וכל טי שיש לו בשרון ונטיה לדברים ריחנים
 ונשגבים, לקבע עיקר הלמיד והעיון במרים׳ החכטה האלתית׳
 שהיא כיללת האגדה בכללה כאשר צוחו ע״ז מעולם אנשי
 הסגולה שבבל הדורות, מבעלי העיון בקבלה. הסידורי/
 פילוסופיה, מחקר, מוסר לצדדיהם השינים והםסתעפים י
 בל הגיגירים שנפגשו במחנות הללו, ומכולם על המתיחדיס
 בדברימ מעשיים לבד, לא באו ב״א מאותה הנטיה הקיצונית
ך לקייםי י ר ו צ נ ע  שנולדה בבל םפלנה לחשוב שהעולם א
 כ״א לה לבדה. ורק יחידי יחידים הםתנלו יפה אל ההשקפה
 הרחבה והאמיתית שלא ד׳ שהעולם בילו א״א לו לעמר כ״א
 ע״י ההתרחבות הגדולה של בל סעיפי הדעה וההרנשה, אלא
 שנם חלק אחד א״א שיהיה מובן כל ציכי כ״אע״ישיתיף בל
 הצדדים השונים והנראים רחוקים ממנו, ויק בזה ובן כסא

 לממלכת הדעית ,,גדילה דעה שנתנה בין שתי אותיית״.
 ״משען לחם אלו הלבות, ומשען מים אל*
 אכרות״, העם צמא היא מאד למים. יסירית החלבית הנס
 ג״ב אגרות. האגרה הגדולה והאדירה, היא כוללת רזי
 תירה יבי מחקר נשגב וקדיש, שרק מי שמשים בה למור
 של קביעות מדי יום ביימו, יזכה לבא שעריה, ויבא נם
 עד איתה המרה להיות דולה ומשקה לאחרים, לבל דיר
 ידיר כפי צרכיי. כח החיים יהתחלפית החומרים לדרבי
 הגדול והצמיחה להעמיד הגופים והנחית התלויים ברם
 על מכונם, בא תמיד רק ממצב הלח וע״י מצב הלח;
 המצב היבש הוא האיצר בקרבו את החימר המוכן למעשה,
 אבל רק המצב הלח יגיעהו לתעודתו, על ידי הפעילות
 החיםיות והשפעת החיים. האגדה המאגדת את הפעולות,
 ההדגשים יהםישכלות, את הפרט והכלל, היא תחלק שלל,

 היא



 עבודת אלהים גג

 היא תתן לכל חלק מחלקי האומה לכל דור ודור את
 מחסוריו מאוצר הכלל — אוצר החיים, ששם הוא חביון
 עז ההלכה וההגדה גם יחד ״הדעה הבהירה והרגש הבריא
 והער״ ביחש לרעת האלהים, הם יכולים להה״ת גם

 עצמית יבשות.
 ימים רבים געזבה האגדה, בצדה העליון, מהמון
 העם—מאפם יכולת לזה. ומרבים מגדולי כשרון—מסבות
 של הסכמות של חולשה, שלא יכלו לעקרם כל גדולי
 הרירית שנלחמו כנגדם. ער שבא עבשו הכח היותר נמרץ
 היא ההכרח, שהיא מפתח את כל האזיקים, רק הוא יעורר
 את הרוח, רק הוא יאזר גבורה בלבבות נחשלים ״ילבב
 גםהרים תבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות״.
 הרעב גריל בארץ, .לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כ״א
 לשמע את דבר ד׳״ .ונעו מים ער ים ומצפין וער מזרח
 ישוטטו לבקש את דבר ר׳ ולא ימצאו. ביום ההוא
 תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא״ [עמום],
 העילוף איגגו בא מצד הרעב; ההרגשה באה שאמנם רעב
 יש, אמגם חסר מזון מבריא ומעורר מורגש ברברים
 היבשים שהם עיקר הבנין המוחשי, התלמוד המעשי והקיום,
 בצירוף אותו הרגש הטיב והנעים של כניעת הלב, של
 תמימות הרוח ושחור. הגפש שהוא מעטר את האדם
 כשימצא בו בפי אותה המדד. הגדרשת לו לעימת שארי
 רגשותיו ותכונותיו ״כקב חוםטין בכור של חיטים שבעליה״,
 אבל ״לא ימצאו׳; כי אין המקור של הרעב, עימד ברעב
 עצמו ב״א בצמאון בני ובגות הדור הצעיר, הם םעולפי
 צמא—משען מים חסר להם, להחיות את הרגש והדעה
 שהתעורר בקרבם לתחיה, ממקור החיים, ודבר זה א״א

 שיתמלא



 נד עקני הצאן

/  שיהמלא כ׳־א על ידי פתיחה מעין האגדה בהרחבה גדולי,
 ודוקאע״י ת״ח גדולים, וקדושים, שקנו אה ההורה, היראה
י  והדבקות האלהית בלח עצמותם, וברם־־ההמציה ש
י  לבבם. דוקא הם ראוים הם להורות ולהודיע שאין הלמו
ם לא דבר  של מה ששיך למחשבה ורגש, דבר עראי וטפל, ג
 של רשוה או איסור, וק״ו שאיננו דבר של אבוד זמן ומעין
 בטלה, כ״א עיקר יםוד החיים, עיקר מעין הישועה. השאלות
 הרוחגיוה הגדולוה שהיו נפהרוה רק לנדולים ומצוינים
 מחויבוה הן להפהר עבשו בהדרגוה שוגוה לכלל העם יי
ם עף עםלו ז  ולהוריד דברים גשאים יגשגבים ממרום ע
 הדיוטא הרגילה ההמוגיה, צריך לזה עשר רוח גדול
 ואדיר, ועסקנוה קבועה ומורגלה, שרק אז ההרחב הרעה׳
 וההברר השפה, עד כדי להביע הדבריס היוהר עמוקים

 בסגנון קל ופפולרי להשיב נפשוה צמאוה.
 המושג של ״עבודה אלהים״ באופגו הגמוך, היא
 מתאים עם כללית מושג האלהוה כשהוא עומד במעלתו
 השפלה אצל האדם—עבודה עבד. יהיא מתגדל והולך
 באיהה המדד. שהציור הפנימי של דעה האלהים יגדל.
ה שבחוהיו המוסריים והמדעיים א  ואמ יהיה אדמ במעלה מ
 הנם םפיהחים בי בראיי לפי ערבי ידירי, ודעה האלהיס
 שבקרבו עומדה על מצב נמוך, אז מיכרח הדבר שימצא
 בקרבו נגוד עצום לכל המושג של עבודה האלהים. ואין
 שום הרופה לזה, כ״א לרומם שם ד׳ בקרבו בריממוה
 פנימיה דהייגו ברגש נעלה ובידיעה מקפה, העולה על,
 ולפחית מהאימה עם שאר ציורי הגודל והשיגוב שבנפשו,
 ברבה בהירה החילה, ״כי שם ד׳ אקרא הבו גודל לאלהיני״.
 אמנם כל זמן שהמושג של עבודה אלהים עומד

 בהיר



 עבודת אלהיס נה

 בתור עבודה מתיחסת לעצמ, ערום ומגילה מהכרות
 אידיאליות בפגימיוה עצמותו של מושג העבודה עצמו,
 אע״פ שיגדל הציור המדעי האלהי בצורה םיטפיסית
 •ספיריטואלית, ע״י כל מיני גדולה פלוסופית ועיוגית
 שבעילם, עוד לא יצא הדבר מכלל ההשקפה הילדותית
 חגפגשה תמיד רק עם העצמים, אבל ההכרה המביכרת
 שהיא מיוחדת לישראל ״בגי בכורי ישראל" ״כעגבימ
 במדבר טצאתי ישראל כבכורה בטרם קיץ" היא העיכיד
 של האידיאלים האלהיים, לעבדם, לשבללם, להשתדל
 לשגבם, להאדירם בעם, באדם, ובעולם. וזה היא עמק
 הדעה של ״עם חכם ונבון אשר לו חוקים ומשפטים
 צדיקים כבל התירה הזאת״ המלאה אידיאלים נשאים ועצות
 אלהיוה אדירוה ונאםנוה איך להוציאם מן הכח אל
 הפועל לדור דודים, עד שהדבר מפורסם וידוע שאפילו
 השםוה האלהיוה, אינם מסמנים ע״פ עומקה של הורה
ה עצם האלהוח, כ״א אח האידיאלים האלהיים, אה  א
 דרכי ר/ את חפציו, האצילוה, הספירוה, המרוח, השבילים,
 הנתיבות, השערים והפרצופים שמקצת תכנם האידיאלי
 חקוק וקבוע הוא ג״כ בנפש האדם, אשר עשהי האלהיס
 •ישר, והחפץ היוהר אדיר הצפין במעמקי נפשו הוא להוציא
ח האור הצפון ההוא המיר מן הבח אל הפועל, לקרבם  א
 תמיד יותר ויותר לאותה השלמוה הבלהי מוגבלה של
 האידיאלים האלהיים בצורות החיים עצמם, של האיש,
 ושל הקיבוץ הכללי, של המעשה, ושל החפץ והרעיון;
 זאה היא עבירה ד' הנאורה, עבודת בנים החשים בקרבם
 ׳יחש פנימי אל אביהם מחוללם מקור הטוב החיים והאורה.
 המושג האידיאלי הזה הוא המיר מרחיב אה הנפש

 ומרוממה



 נו עקבי הצאן

 ומרוממה, תחת אשר המושג של עבודת עבד המהיחש
 לעבירה לעצם, בקציצת הנטיעות האידיאליות היא
ל/ בשם שמושגי ההגשמה  יביל להשתפל למושג אלי
 והתארים המוגבלים והמשתנים הם עלולים לזה, היא
 מקצר את הנפש ומשפילה; אמנם בשם שהמושג העצמי
 —מבלעדי המילוי האידיאלי באלהות—אע״פ שהוא המושג
 היותר שפל, מפני שהוא מתילר מהסקירה הילדותית
 בתקיפה שאין האדמ עדיין מבחין בין עצם לתואר, שע״ב
 כל משאו ומתנו מתדמימ לו שהמ עימדים רק בחיג
 של דברים עצמיימ, מ״מ הוא נ״כ המושנ היותר עליי!׳
 שדוקא אחר שהאדם קונה לו הכרתו השלמה שבל מצוי
 שבעולם מושג הוא לו רק מצד תאריו ויחושם אליו, הוא
 מוצא בקרבו עז בזה שהיחש האלהיאליו הוא יותר עמוק/
 יותר נשא ויותר חי מכל יחש, ער שתבלט לפניו האמת
 הגמורה של הענוד. העליונה העומדת נם למעלה מהחכמה
 ״מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה עגור, עקב
 לםוליתה״ [ירושלמי שבת]. רק אז יתברר שמציאותו
 העצמית של האדם עצמו החשב אצלו בתור יחש תארי
 ויחש האלהות אליו—עצם החיים, ואמיתת המציאוה,
 ״לשאריה גחלתו למי שמשים עצמו בשרים" [דיה], אבל
 הדבר הנשגב הזה לא יצא מכלל רגש פנימי כהה מצד
 המרגיש, ולא יכול לבא לירי מחשבה מפורטה, ולא יבול
 לחולל רגשות כבירים ומעשים מסודרים וגדולים. ע״כ כל
 אותם אוצרוה העיון וגדולת השכל המעשי והעיוני שהם
 םקירים מהרגש הפנימי, הנמ מיושבים וסבונים רק על
 הבכר האידיאלי הבא מצד היחש התארי שהיא יליד הדעה
 האנושית המכובדת, שרק היא יכולה להיות גם מעשית

 ואידיאלית



 עבודת אלהים גז

 ואידיאלית באמת, לאחר שנתבררה על העסק הכללי של
 הזיין המציאות בכללו ויחוסו אליה. והרגש הפנימי הפונה
 אל עימת העצם, היא הנקודה הנותנת חיים לכל היחש
 האידיאלי, באשר כל האידיאלים כולם הם נובעים ממקור
 חיי החיים, מצר אוהד, ההברה הנצחית, המתרוממת מעל
 כל רם, ומשתפלת מכל שפל. כן הוא בתאור עבודה
 אלהים שרק בעומק הרגש גנוזה היא המחשבה הראשית
 ע״ד העצם, שהיא הנטיה היותר ילדותית גם היותר
 נשאה; אבל המרחב של הדעה והדבור הוא תמיר מכוון
 לעומח האידיאלים האלהיים, שממילא מובן שהם נובעים
 ממקור אידיאל האידיאלים, חיי החיים, חפץ החפצים,
 רצון הרצונות או רעוא דרעוין עד אין סוף לםשנב
 ורוממות ההולך ואור, באורך העתיד. ע׳יב מונח הדבר
 בטבע האדם, שאם יאמר ארם לדבר עיר עצם האלהים*
 כלא חזיון האידיאלים האלהיים שעל ידם מדמים צורה
י גדולת כחם של נביאים, או לפנות במחשבתו י  ליוצרה ע׳
 ועבודתו לזה לבד יאחזהו איזה רגש חשוך ועצוב אשר
 לא ידע שחרו, ולא יוכל להחזיק מעמד כזה בחייו
 התמידיים, ואם ימצא בקרבו איזה תביעה פנימית לזה
 מאיזה צד שיהיה. אז יהיה מוכרח רק להקציע לזה בחייו
םגים וגבולים מצומצמים. ואם יגיע הדבר ער מרחב  ז

 חיים חברותיים ולאומיים ? תהיה ההתנגשות גדולה ואדירה
 בין הגבולים "העולמים והאלהיים; אבל לא כן הוא
 כשהאדם רוצה לדבר ע״ד האלהות, ע״ד האידיאלים
 האלהיימ, שזהו מושג האלהות בצד מקביל גגר מושג
 האלר-ים שאנו חפצים עכשו לסמן בו אה העצם, במובן
 הסקירה המופשטת, אז ימלא בטבע עז וחפץ חיים ושמחה,

 הוא



 עקבי הצאן

 זזוא ירגיש אז שנפשו מתנשאת ושומטת במרחבים רחבי ידים,
 להעלות ולהנשא, למצא מקים לפשט אה החפץ האדיר
 היותר טבעי ופנימי לנפש האנושיה, חפץ הצדק והאמת,
 חפץ הציור העדין והפעל הטיב, בחיג יותר נרחב ובכיר

 *עד תאות גבעות עולם״.
 זהי הקו המחלק בין הםושג של עבודת האלהים
 שהוא מושג הדה אצל כל עם ולשון, אפילו אצל
 אותם שנהמכו ביסודם על כהבי הקרש, שלא נתגלה
 בהם אמהר. האלהוח בתור פועל ההיסהוריה שלהם
 ושותלה ״הגסה אלהים לבא לקחה לו גוי מקרב
/ ובין המושג ההוא עצמו אצל ישראל. שהמישג י ו  ג
 הכללי שנלקח אצל העמים כולם לפי אוהו הגיגה
 שזרח עליהם באור כהה מאורו של ישראל, לא היה אפשר
 להנשא מהמושג שהוא בעצמות ימידו מושג אלילי והוא
 מתראה רק בצד החצוני של השפעה התורה וכנסה ישראל,
 דהיינו שעבוד ועבודה לאיזה עצם נשנב. באפם יתושים
 אידיאליימ, בעצמותה של העבודה עצמה, זאת היא העבודה
 שמקורה היא הפלצות והזעזוע,—לא יראת הכביד והחיו/
 המגדל את הנפש, מעשירה ימרהיבה בגאון פנימי ע׳׳י
 •חושד, השכלי והמגמתי למה שהוא מכובד למעלה
 בהרגשתה היותר פנימית. ולא הענג והאהבה, לאור
 תשמחה והמנוחה הפסיכית המחוברים עטם,—לא כן הוא
 מושג עבירה אלהים לישראל, שהיא מצין בקרבו אהבת
 עולמים להאידיאלים האלהיים לטפחם, להרביהם ולההעלה
 בהם ועל ידם ״מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל
 לא עשה כן לכל גוי ומשפטים כל ידעום הללויה״. בהם
 אוצר החיים השטחה יהענג גניז בטבע ״ישמח ישראל

 בעישיו
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. .״ . . '  בעישיי בני ציון יגילו במלכם״ .אז תתענג על ד
 ההבדל נובע לא מצד עצם אמירת הענין של האטת
 המטפיסית הנשואה בדבר האחרות האלהות, שזה דבר
 שיוכל להאםר גם מכל עם ולשון. כ׳יא מצד התכונה
 האלהית הפגימית של אהבת היושר והצדק והשאיפה
 האמיצה להאידיאלים האלהיים ברום עזם. המלאה אהבת
 האמת השלם והמאיר הםתיחד עם אור השלום וחפץ
 התעלותו לעד, בחיי האומה כלה, וביחור בחייה הלאומיים
 שלזה צריך סגולה *טועה וקבועה בגפש הלאימית בעצמ
 טבעה, ע״כ צריך טיפוח לא רק השכל של היהדות, ב״א
 גם הטבע שלה. והטבע איגה נשמרת ומתברכת כ״א
 בתהלוכה הגיגית הראויה לה שהם בל םציהיה של תירה
 ״דת משה ויהודית״ בפועל. דבולהו עוברין בכנסת ישראל
 תליין כענבין באתכלא [זוהר], ואהבתם וכבודם ברעיון וברגש,
 בכל האמצעים החינוכיים הדרושים לזה. אלא שתחת כח
 המושך של החררות התשה והרפויה צריך להכניס בח
 מושך חי ובריא יליד אומץ רוח ורעיון בהיר, שיעשה את
 כל הפעילות, שעשתה הראשונה, ביתר שאת ״ילכו מחיל
 אל חיל יראה אל אלהים בציון״, זהו ריח הזמן האמתי
 של היהדות. רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא
 ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ד׳ מעתה ועד
 עולם״, ומה שהושגר שם שמים בין עמים רבים בסננון
 דתי הועיל ביוהר להרחיק אה המושג האלהי מעל הטהרה
 של האידיאלים האלהיים, ער שיובל לצאתדוקא מתוך מושג
 הדה שלהם דרכי חיים לאוםיים ופרטיים באלה שהם ממש
 הפך המימי האידיאלי, ער שאח״ב מוכרחת היא התרבות
 האגישית העילה ומתפתחת מצר עימק טבעי הישר,להפריר

 את
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 את מושג המוסר מעל מושג הדת, \נרגן מפריד אלוף״ ולבםיף
 לבא ג״כ לידי החלטה: שאין שום צורך כלל להםיסר האנושי
 זיקוק של דת. עד נמרה של שיטה תחתינה שהדת מזקה
 את המוסרי האנושי שב״ז בא להם רק מפני שלא ניסר, ואין
 אפשר כלל שיוסר אצל כל העולם בלו מושג דתי ע״י
 עומק התביעה של האידיאלים האלהיים, שראשיתם גנוזים
 ניב בנפש האדם וכשרוני הטיב, מפגי שאין מושג דתי
 נקבע לאנשים יהירים שיכולים להמצא בתור חסידים בבל
 עם ולשון, כ׳׳א לקבוצים חברותיים ולאופיים, ואין שוס
 אומה בעולם שיסוד םנילתה הפנימית, וערינתה דל. .'יונה
 העיזה בעמק נשמתה הלאומית, יהיה החפץ האדיר של הצדק
 האלהי והתפתחותו, כ׳־א בישראל, זה החפץ שבא לני בירושה
 מורשת אבית—הסתיריה נזעית—שדוקא עכשו, אחרי שטף
 הזמנים הרבים, הצייר עימד ומבהיק לפנינו באורו ההיסתירי
 שהם שמו להם להאידיאל העליין של תכלית חייהם, להקים
 אימה בעילם, שימצאי בקרבה המנמית האלהיית, של
 הטוסר היותר עליין, טקים, לא רק בחיים הפרטיים של
 כל איש מאישיה, כ״א נם יביחיר בחיים הלאומיים שלה,
 ולא שיהיו המה דבר נטפל ומתלוה לה כ״א שזה יהיה
 יסוד הויתה הלאוםית בעצם. ער שתוכל להיות בעת
 גדלה ועיזה כשיצא אל הפיעל השלם, חיץ מאיתה
 הטטרה היםודיה של שלםוה האופי שלה באיפן
 היוהר שלם וגהדר, שטצד זה אפילו אם ״כל העסיס
 ילכו בשם אלהיו אגחגו גלך בשם ר' אלהים חיים" —
 נם םשל1 לכל העםים אשר על פני האדטה, להרים
 אה הוד מעלה האדם מעמק שפלוהו אל מכונו
 המרומם. ועם זה הוסיף היא בעצמה ג״כ מעלה ויחרון

 ע״י
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 עיי התרחבות האידיאלים ;־,אלהיים. והוצאתם אל הפיעל
 במרחב היותר גדול שהם החיים שע׳׳פ רוחה וחפצה,
 המביאים בעולם את !:כרבה והשלום. את העתיר ההולך
 יאור לבטח באין מעצור. ואימה זי, שאוצר חיים נצחי,
 כזה גנוז בתוכה, היא יודעת יפה שבשם שהמאור הקולטורי
י שנסתיעי ״  מחק כבר חלק נדיל םהאמינית האליליות, ע
 מהשפעתה, שאמנם היה סייע זה שלא בסכר פנים יפית
 מצדה, מפני שלא מצאה עדין את עצמה ראייה להשפיע,
 ילא—את המקבלים ראייס להשפעה הייםמת הזאת, מ״מ
 בבל מקים שחדר האיר בשלה האליליות ונפלה, אחיי
 שהניחה אח״יה את הקיים יהניציצית שיש לצרפם עיר
 אל התרבית שי1 העתיד, מפני שלעילם תרבית פחותה
, כן ה  מפנה היא את מקימה למעילה וחשובה ממנ
 כשיעבור הזמן שהרושם של ההתפעלוה מכל מרום ונשא
 מצד העצם, כשאין עמו התנשאות עצמית וחיה בחו:
 הרחב של החיים המלאים טיבה יאירה. לא יובל בבר,
 רק הוא לבדו בלא התנלות המאירות האידיאליים שממקירי
 הנשא, להיות כח רודה בחיי האדם אפילו בהיותו עומד
 בכח המדמה של הארס ברים עזי הייתר עליון, מפני שבל
 ציור עליון כשבא בריח האדם כבי היא נשפל מגדולתו,
 שהרי האדם מירידי לעמקיי היא. ילעימת זה התרבית
 הטבעי הולך ומשתכח, א״כ הלא יבא הזמן שימצא האדם
 שהציור העצמי של עבירת אלהים שלו—שהיא איננה מצד
 עצמה העובדה האידיאלית הגמורה, — לא יוכל להאיר
 לפניו את דרכו בחיים. ואם ירצה לשיב רק אל המיםר
, אז היא נרח יאימלל, כי מה זה  הטבעי היבש שלי
 לא ייבל שרירית לב האדם החלש לחשב לדרך ישרה

 אע׳׳פ
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 אע״פ שאחריתה דרבי סיר. וישע, ואע״פ שלא יתראו
 בדקיה נסעטד ההוד., הלא תגלה ותראה באידך התולדה
 והמון שינוייה, שכל זסן שאין הסופר העליון של החברה׳
°  יונק מהשכל העליון בצדו היותר רם ונשא, מוכרחים ה
 המאורות השכליים והמוסריים להיות נלקימ, ומתסעטים•
 יאיתה התירה העליינה, המיכרחה לעש יה את ביי העילס
,  כיל* הדום לרגליה. שהםיסר אפילי החנריתי, הלאום
 והאנושי יהיה רק אז שלם ינצח׳ דיקא כשיהיה יינק מהמדע
ית הכללית, זקיקה לי רעה  היותר עליון ימביכר מההתעי
 הא,הים הברורה, בצורתה האידיאלית. הלועגת לכל
/ ער שהשאיפה ן  הקטנונית השרויה בלבו של אדם בהו
 ליבש את המביע של הסיסר יהאורה, תובל נ״כ למצא
/ וביון ו ס נ ל ע ! , ׳ , ק ר ח ש  בקרבי מקים, ״יישב בשמים י
 שאין לו מעין של אין-סיף מיד היא מתדלדל יםתיבש, אי
 מיכרח יהיה הדבר שישעה הארמ אל עישהו. ודרך עבודה
 אלהים הבנייה על היסיר של פתוח האידיאלים האלהייס
 הנצחיימ יהאמינה העסיקה, שבבח הנקידה הפנימית בל
י  העתיד המתנהל והילך צפין היא במיליאי. יראת הכבי
 והרוממות, והאהבה הנפלאה אליהם עם הבטחין הנמרץ
 בהצלחת חפצם, רק הוא יהיה מרבז החפץ, םכל אשר
 נשמה באפו, ובאשר דברים כאלה הוא רק בישראל אפשרים
 הסה להמצא בבסיס לאימי םקירי והסהורי עיכ ילכו
 עמם רבימ ואסרו ״לכו ונעלה אל הר ד׳ יאל בית אלהי
 יעקב ויורנו מדרכיי ונלכה באירחיהיו בי מציון תצא

 הורד. ודבר ד' םירושלם״.

 המושג של עבודה האלהים, כשהיא בניי ע׳׳ם אותי
 הכה ההרגשי הנובע רק מרום המעלה, של הפגישה העצםיה

 כשהיא
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 כשהיא יירדת עד עיםק התד.ים של הלב החשיך
 יהחלש אשר לאדם,! כ״ז של אתופיע עליו הנהרה
 של האומץ האידיאלי, הוא מוכשר להחליש את
 האדם בנופו ונפשו, למעט את רוממות עוזו, את שיא
 תועפות שאיפותיו, והוא נעשה נדכא, שח ושפל, אף שמבי
 החידה הזאת תצמח ג״ב טובה של ביצור כח המשחית
 שבחית האדם, אבל היא טובה שאינה שלמה ורונמתה
א כעין הטיבה הבאה לעילם מבתי האסירים של '  ה

 הפישעים, שמנינים על העולם שלא ישחת, אבל מי׳ם לא
 זאת היא המרגעה, ובצדק תובעים הם חלוצי העתיד
 שהאנושיות חיבת לשאוף שבתי םפר ולמוד טובים, ימלאר
 את מקומם של בתי האסורים, במה שילמדו ויחנכו באופן
 כל כך בריא וטוב את האדם, עד שלא יחטא ולא יפשע,
ה  ילא יהיה צריך להאסר, ב׳׳א כל מה שיתעורר יותר כל מ
 שיהיה יותר אמיץ ומלא זרע עז, יותר יהיה מרבה להטיב,
 ולהיות צדיק חסיד ישר ונאמן בטבע תולדתו, ״לא יגער
 לריק ולא ילדו לבהלה, כי זרע ברוכי ד׳ המה וצאצאיהם
 אתם״. ע׳׳כ תשאף נפש האדם להארה של עבודת אלהיט
 הבנויה על יסוד הודעת האידיאלים האלהיים, והכרתם
 במילואם, שלהנשיםם בחיי האנושיות, לא יובלו יחידים,
 אפילו אם יהיו צדיקים ואנשי מעלה, בעלי תורה בעלי
 חכמה ועז, כי לעולם יהיה החסר, האמת והמשפט נרמס
 ברגלים בחיי לאומים, אשר לא ירעו את ד׳ ולא יקראו
 בשמי באמת; אמגמ איזה אימה תובל לשאת עליה ברמה
 אה הדגל של עבודה האלהימ האידיאלית ? רק אומה
 בזאת שדרכה םלולה לפגיה ע״פ האידיאלים האלהיים,
 מתוכן הםוםר הגדול של העתיד, ההולך ואוו/הולך ומתפתח,

 הולך
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 הילך ומתרומם מריר לדי!־״ ושהקיפה להקיפה. ריקא
ה שההשיבה האלה•־״ על שאלהה אה שם די, א  אימה מ
י י נ  לא היהה השיבה עיאית, לא השיבה שהיכל לע
א השינה בזאר. שדיקא שטה  ילההישן בשטף הזטניש, ב
הה ״אהיה אשר אהיה״  הזמנים פנלים אה אירה יעז תפאי
 דיקא העתיד הנמשך ההילך ׳שהעלה, רק אידה בזאת
 שיש לה היי־ ה שקפלה את מהלכה, ע״פ התגלית רעת
־ •א המאי־ה. של ״פה אל פת  אלהיש כזאת, של אספק־,
 ארבי בי", שהציבה את העתיר שלה בבל בהיריתי. בבל
 דייק״ היית־ פ־שיים, שיאשית די־תה עד בל נפיליתיה
 ישיבתה לתחיד. נאח־ית הישיש, כ־ים מעלה יאירה
ת מצד י זעה : :  נפלאה. אימה בזאת, שהיא עם זה מי
 יתילרתה, שכבה יה״ כה הקיקים האידיאלים האלה״ם
 שבאיצרה הפנימי הנניז בלב, •היה הפצה הייתי־ אדיר
עה  לראיה ׳לפעיל בשלטי; הצדק המיחלט, יאיר הי
 המיהלטה. אימה בזאת שאם תמלא את נל מחםיריה
 החמריים, יבל משאליה הנפשיים הייתי אבתתיים,לא תמצא
 עדין את עצמה שהיא שבעה ׳מלאה מניחה, ב״א כשתהיש
 ותרע, שמתמלאים המה החפצים שלה האידיאליים שאיפת
ת — ב  הצדק המלא, ׳האירה של הרעה הייתי דיממה, מ
בית אל צדק  ימזיקקת ׳שתהיה האירה הזאת דיקא מרי
 העילמים, זאת היא התכינה היש־איית -אדירה והפנימית.
 שהיא גניזה בכללית האימה ׳שממנה לא ״בל לזיז אפיל*
 הפישע שבישיאל, בי אין ביד אדם להחליט את טבע נפשי
 המקורית. י: .זדה ז׳, ש י שאיפת הצדק הפנימי בכל עז
 וחשק, יאמ* באמת ״דאע־נ דאינין משחיתים א*קיי בני
 שנאמר בנים משחיתים. יאע״נ דלית בהי הימניתא איקיו בני

 שנאמר



 עבודת אלהיט

 שנאמר בנים לא אמון בם״, אין העצם טתחלף להיות
 אחר, רק מקרים זרים מציגים את אורח המוםר במושגים באלה
 שרק נפש גריבה מפותחת תובל לחדור לאורם ולהתמלא
 על ידם תיקון מוסרי ואמונה מאירה; אבל אם הטבע הפגיםי
 של נטיית הטוב עוד לא פותח ועובר אז תצא מזה פעולה
 הפכית, שידון על התיקון והאמונה מאותו המבט של
 הקליפה החצונה שלהם, ועז האור הפנימי לא יוכל לחדור,
 ויהפכו בעלי האוצר הטוב, אבל רק בכח ולא בפועל,
 לבנים משחיתים וללא אמון בם. אבל מיד שקרני האור
 יגדלו כ״ב עד שיחדרו מבער לקליפת המושג החצונה
 שהיתה מוזרה כ״כ, והאור הפגימי הגגוז יגלה ויראה אז
 יגלה ג״ב הטבע הפגימי הישראלי הגנוז אפילו באותן
 שנעשו בגיס משחיתים ובנים לא אמון בם, ויצא כנחל

 שוטף ״ויעה ברר מחםד, בזב וםתר מים ישטפו״.
 מניעה ההכשר לרומם אה רוח כלל האומה עד
 אותה הטרה הראויה לה שהיא ההשקפה הטהורה וההרגשה
 הברורה על פגי האידיאלים האלהיים הגנוזים באוצרה
 שהיא מקור אורה, טהרה וגבורה שאין לה קץ, ושרק ע״י
חה זה זכתה להעמיד מבניה נביאי אמת וצדק ושרי קודש  נ
 שאפילו רק זיקים אחדים, שכאורוה מאופל, יצאו מבעד
 הערפל, הועילו להפיץ ענני עופרת רבים מעל האופק
 האנושי, גרס אמנם שירד ישראל ממעלתו, ירידה לשעה,
 ״בשצף קצף הסתרתי פני רגע מטך״. ההשחתה של עבודה
 זרה, שלא מצא די אומץ להחלץ ממנה נגד זרם הזמן
 של בל העולם הישן, הקשיחה את לבו מעל רוממות
 האידיאלים האלהיים המאירים בקרבו, ויטוהו אל המושג
, ו  הקודר של התיחשות העבודה לעצם גשגב מצד עצמ

 (ח) כציור



I עקבי הצאן U 

 בציור ילדותי המשילל מבל אידיאלי נשגב, שססנו תוצאות
t לע״ז, כי רק ע״י האידיאלים האלהיים אני באיט בבטחה 

 להאחדות המאירה. הם. רק הם מובילים אותנו לחוף
 בטוח להברה פנימית: שא״א כלל שבחינ המתנשא\היה
 דבר יוצא ונעדר מהאחדות. שכן אפילו בל האידיאלים
ז י  היותר נשאים שאנחנו םיצאים בנפשנו פנימה, ב
, למגמה  שהם עולימ וםהבכרים, הם באים לםקיר אהד
 אהה עשירה ואדירה כוללה כל, ובריכה בבל, — לאור
 החיים היותר מאירים ויוהר שלמיכ. ורק החיים האידיאליים,
 כל מה שהם עילים הם יותר םהככרים ויותר מתאחדים•
 והעמידה על מצב אידיאלי גמיך, וקיו העדר האידיאלות
 לגמרי היא ההשחתה הגמורה הסותמת אה חלונות האורה
 של העולם לזסגים ולתקופות, אע״פ שאיגה יכילה לאבדה
 ולהעדירה לעולמים ״למה נקרא שסם אלהים אחרים, שהמ

 מאחרים אה הטובה לבא לעולמי [מדרש].
 רק הרומסות של האידיאלים, והפתיח של הכח
 הנסתר של האצילות שבנשמת האימה, היא תרומם את
 הרגש הפנימי המאיר אל מיל העריגה להעצמית האלהית
 שתהיה הולכת הלוך יאיר ע״י שפעת זרם של חיים שהיא
 ניהגה המיר בתיך האידיאלים האלהיים המפכים והולכים

 ברוממות וסעלה, בקדושה ובטהרה, בגבורה ועז.
 הרגש המלא והחפץ המעוטר בהירה עליונה ועדינה
 הסתאמה עם טבע הנשמה הלאומית של ישראל, המה
 יחדיו מולידים חם של קנאה מהודה של גבורה חמה

 וצהלת, המדרכת עז, ומאזרת חיל.
 הידיעה האידיאלית המיוחדת לישראל, כשנחםדח
 ספני שקיעת אור האופה, השאירה את הרגש של העריגה

 אל



 עבודת אלהיס סן

 אל העצמות האלהית שימס ונעזב.יבתיךאיתה האפלה האיומה
 היתה יבולה לצאת בסיף ינזי בית שני מערבה של אחדות
 רפידה אלילות שארס משטמה לישראל ממיר בה, ובגרסתה
 היתה מוכשרת הכפירה השפ־ניזית בימים היותר מאוחרים
 לצאת בצורתה החשבה. להיות סנה ראשית לבמה שיטות
 תיאוריות צוררות לישראל לפי אותה הצורה השפלה שרוב
 העולם היה עלול להבינה ולהיות מושפע ממנה, מאין יכולת
 להביט על רוממות החיים המפכים ממקיר ישראל ההולכים
 ומאירים את בל אפסי איין, שהנס נמשכים רק מההתרחבות
 של האידיאלים האלהיים ההולכים ומתרחבים בטשטר
 האנושי וסדרי המציאות בבללו. רק טמטום הלב והתבטלות
 האישיית ע״י כהות החיים של ימי הכינים, שרשוםם ניכר
 גמ בזמן החרש, למי שמכשיר עצמי להנגע במחלת החושך
 ההיא, רק היא גרם שרגש החופש נדם ב׳׳כ, ביחיד ע׳׳י
 ההשפעה האפיפיירית, ער שהפילוסופיה דוקא הרציונלית
 שצריכה להקר מן החיים עצמם, אבדה את עז חייה ורעם
 גבירתה, ולא יבלה לשא בעז ידיה, לדרש את דרישת הריח
 הבריאה, שבל זרם החיים האנישיים אימרי פה אחד, לאמר:
 איככה יוכל זה האדם לכחש במציאות החיפש הכללי האלהי
 בשעה שהחופש הפנימי והחציני הוא המובחר שבאידיאליו
 ומשאת נפשי ״חרדת על הלוחות א־ת חרות אלא
 חרות״ [אבות|? רק מצד השפעה של עם נבל, אנושיות
 שקועה בבערות והזיה שלקחה את האחדות האלהית
 ועבודתו במובן שטחי מכתבי הקדש, ותעשהו למפלצת של
 אלילות, רק היא יבולה לגרום להוליד, ולקבל אח״כ למוד
 בן שאיל כזה שעיקר החיים ודי הירי יתקיתי חסר ממנו
 וקור וחושך יאפפוהו. ורוקא בשעה שהאנושיות לכה׳׳פ

 חושבת
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 חושבת שההתפתחות האיטית מעושק תהום של תהו ובדיי
 עד ריממית מעלת עליוגיות היצירה היותר עליונה
 ורוממה היא שלשלת ארובה טאד טאר במציאיה, דייןא
 אז בוקע ויוצא האור היותר נהיר של תביעות איריאליוה
 המקיפות, לא רק אה הדרה נ״א גמ אה העתיד היוהי
 מרומם ויותר נאור. וביין שהמגמות הגדולות הגאיה
 מחיך הסקירה של ההתריממית משפלות העבר, המאשרוה
 תקופות גדולות אל העתיד הגדול, זובית להעשות יסיר
 החייס, אז רק למש־גע יובל להחשב, האיש אשר
: רק בצעדים מרודים באלה שבאי י מ א  יציב גבולים ל
 לפנינו בחזיון של הרגלנו הקטן, מניעיה הנן המגמות
 הנצחיות לתכליתן. בשעה שאנו רואים את העושר והגבורה*
 ההוד והתפארת במציאות בכל עבר ופנה. אדרבה ישיב
 הרוח הגדול אשר לאדם המלא עז חיפש, אנחנו לא נרושש
 את ציורנו ואת הכרתנו לא נגיש לנחישתים. עינינו רואות
 כי הכל הוא גדול לאין תכלית, חק ההתפתחות גדול לאין
 שיעיר וקין ובח מדלג גדול לאין קין, ב״א התגלה לפי
 צרכו להשלמה החוג המתגלה, והמגמות והאי ריאלים
 האלהיים המה נפעלים מכל המצוי, מכל דבר לפי הצורך
 היותר מלא והיותר שלם, ואין שום מעצור לא לדרך
 ההתפתחות ולא לדרך הדליגה, שאנו חשים אה האחרונה
 ביותר במרחב הרוח, ובסדרי החיים, בפרט בזמנים של תסיסה
 והרה עולמ. ושפלה מאד תהיה בעינינו עבשו ביחוד לפי
 ההרחבה של המרעימ הגלויימ, מגידל המציאות ועושר
 החיים שבו, אוהד, הגזירה האקסיומית האומרת, שאין
 דילונ במציאות. הדומה ברפיונה לכל הגזירות השליליית
 של הפילוסופיות הקדומות על המציאות הממשי, כמו

 הנדמים



 עבודת אלחים סט

 ״הנדמים השמימיים אינם לא יבשים ולא לחים״ וכיוצא
 בהם, שהן מתבדות יותר םגזירותיהם החיוביות, ק״ו
 מעדי ראיה ״לא ראינו אינה ראיה״. והגזרה התבונית
 תאמר בבטחה נאמנה, שהבל יש במציאות, ומפני שהעושר
 הגדול של המציאות ההולך ואור לפנינו, בל מה שאנו
 מוסיפים להכירו, כשהוא יבגיס אותנו למדה זו לומר שאין
 דילוג במציאוח, מפני שאיי שום מדרגה חסרה, ואין שום
 מעבר נשטט. ע״כ במקום שהצורך שי הגודל וההשלמה
 העולמית, ערי ער, מביא שהמעבר ההוא צריך שיהיה
; דילוג אם היה זה הצביון חסר,  נשלם ע״י הבונה של
 רק אז היה הדילוג היותר חשוך ומובחש נמצא במציאות,
 — דילוג של קרע והירוס שאין בו־ איחוי ובגין, שזה אי
 אפשר באמה שיהיה נמצא, לפי מרה העישר והגודל של
 הכל, המחגלה לעינינו באור מבהיק ההולך ומהרחב, הולך
 יאור. ע״כ הולכים הנחלים ומהפלגים גם בשטף תקומתה
 של כנסה ישראל, הםפהח הקטנה של פלטרין האחוזה
 בשלשלת הגדולה, של שם ד' האלהים הגדול, שגדליהו
 בשם המפורש בימי עזרא וביוצא בו, לבל עת פקידה
ידות כלליה לישראל,מעבר מזה — ״כי לא בחפזון  של התעו
 הצאו ובמנוסה לא הלכו כי הולך לפניכם ד׳ ומאספכם
 אלהי ישראל". ומעבר מזה ״קול דודי הגה זה בא מדלג על
 ההרים מקפץ על הגבעות". ״בי פתאום יבא אל היכלו
 האדון אשר אתם מבקשים, וסלאך הברית אשר אתם

 חפצים".
 דברים באלה יזכירו אותנו אה הלימוד שראוי לגו
 עבשו לשננו ולהרחיבו, שכל אותם הדברים שבמעמד
 ידיעות העולם ודרישות החכמות, שבאו ביחוד םההשערוה

 החדשות



 ע עקבי הגאן

 החדשות, אם יהיה להש מקים במציאות, יאס יזבי לבא
ו חולשה נ סנ  לאיזה מצב של בירוד, אז לא די שלא י
, למעשר הורה אלהים חייש, תורת אמת וחיי  וגוקף לנ
 עולם אשר נטע בתונגי. נ״א' דיקא על ירם עוד יתגדל
 וישתגנ האיר האלהי ההולך ומאיר מאורן של ישראל, ע״י
 תסיסת הרעיון שיהיו מסננים, להעמיד רנדים על נורים,
 בדברים שמהפרססים והולכים, להעמיד אה הכלל כילו
 במצב הנער נזה, שסנלעדם לא היו ינולים לעמד בו רק

 יחידי סגולה.
 ואותו ההכשר של הזיקוק של המרע האלהי ירומם
דה אלהיס ו  את הכלל כעל אוהד. השפלות של צורה ענ
 פחותה מלובשת בעבדות מתמוגגת כואבת וקודרת, שלא
 די שהחיים, כ״א גס המוסר עצמו סובל ממנה, מפני שאינה
 יבולה להתרומם ממעל להאיגאיזם הפעוט, למעלת עבידה.
 רוממה בהירה ומאירה הנובעת מעומק נפש טהורה
 וחזקה, החפצה להתנשא תמיר יותר ויותר אל מול
 הרוממות והעז של החפצים האלהיים ההולכים ומבהיקים
ת אלהיס ד מ  אה דרכי החיים. ואז תצא עצמותה של ע
 מעוטרת ומחוגרת בגבורת עבורה הלאם, ״עבדו את ה׳
 אלהיבס ואה ישראל עמו״ [דהי״בן שהיא צריבה בטבעה
 גדולה ועז , ״חזק ונהחזק בעד עמנו ובעד ערי אלהינו״

 [שמואל בין.
 במי אהה מוצא מקור לאורה גדולה זאת?
 באומה זי, שרוממות מבחר שאיפותיה האמוניות היא
 ההבטחה הנאסנה של .והתהלכתי בהיבכם, אטייל עמכם
 בגן עדן ולא הזדעזעו ממני יבול לא הראי ממני תיל
 והייתי לכם לאלהים' (ת״ב)! הזעזוע בא מחיסר הכשר,

 סקמגות



 עבודת אייהימ עא

 מקטניה נפש מצד שהיא עסוקה רק עם האור הנופל לה
 במרה מיעטה, מצייר העצם, בערכי הבוסרי, שהחושך
כ ער כרי אותה ההזיה הרחבה של י  יוכל על ידו להתגבר כ
 ע״ז יכל ענפיה. אכל היראה, היא יראת הכביר והרוממות
 המוסיפה עז ואורה המתמלאת לפי איתי הנירל של
 שיקוף האידיאלים המוסריים והשכליים הגגוזים שההוגה בם
 םהיחש אליהם בכל הוד, כבור וגדולה, ועל ירם מתעלה
 ימהערן אוהו הרגש הפנימי של איר האמה, של ברק
 העצם מקור המקורות עדי עד, עד שבכל אוצרות
 החיים מתממים שגי החזיוגות של הרגש ושל ההשכלה
 האלהית ברום עזם, המאגרים יחד את כל יתר הסיבות
 וההבוגות המביאות את האומה בכללה לידי הכרת
 ערבה, וברור חפצה לשוב אל המעמד ואל המקום אשר
 שם קנתה את בל הגדולות אשר ברוחה; ששמ היתד,
 רבתי עם רבתי בגויים, רבתי ברעות, ולהגביר בקרבה
 הםכםה אלהית אכיצה לעשות את בל השתדלותה לרוממות
 קרגה והטבת מצבה בארצות גלותה, מעלות לעלות על ידם
 אל הסולם העולה ער הר קדש אלהינו; ולהגדיל ולהאדיר
 את כבידה ועיבה של כנסת ישראל היושבת במקום חיי
 האימה, על אדמת הקדש, כדי שתהיה מתקרבת וצפויה
 לישועה, ימיכנת יותר להוציא אל הפועל את האידיאלים
 האלהיים הרמים הכלולים בעבודתה, עבודה תמה, עבודת

 אלהימ אמת, אל אלהי ישראל.
 והיה
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 והיה ביום ההוא לא יהיה עוד אור יקרות וקפאין.
, לא יום ולא לילה והיה לעת  והיה יום אחד הוא יודע לד
 ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים
 חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון בקיץ
 ובחורף יהיה. והיה ד' למלך על בל הארץ ביום ההוא

 יהיה ד׳ אחד ושסו אחד.
 במהרה בימינו אמן.


