
  

 

 

È‡¯‰ ‚ÂÁ"˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ ÂÈ·˙Î ˙ÎÈ¯ÚÂ ‰ 

 כר� ב

 

 "דוקטור לפילוסופיה"חיבור לש� קבלת התואר 

 :מאת

 מאיר מוני�

 המחלקה לפילוסופיה יהודית

 

 

 איל��הוגש לסנט של אוניברסיטת בר

 ט"תשרי תשס רמת ג�



  

 

 



 

175

 

 

ÌÈÁÙÒ� 



 

176

 



 

177

 

‡Â·Ó 

שני הנספחי� הראשוני� ה� טבלות השוואה . בכר� השני של עבודה זו מובאי� שלושה נספחי�

כפי שפורט בגו� .  אל נוסח כתבי היד מה� ה� נלקחו˜"‡Â‡Â ˙Â¯Â¯‰שיטתית של הנוסח של הספרי� 

נוסח של הנספח הראשו� משווה את ה, )1סעי� , פרק ב; 1סעי� , פרק א; 2סעי� , במבוא: לעיל(העבודה 

הנספח . ˜"˜ÈÓ ו·"˘˜ה שהתפרסמו ב"י לנוסח של כתבי היד של הראי"במהדורת תש‡Â¯Â˙ רוב הספר 

 ·"˘˜ד אל "תשכ�ג" במהדורת תשכ˜"‡Â¯‰השני הוא השוואה של נוסח שלושת הכרכי� הראשוני� של 

 . ˜"˜ÈÓו

 שהוצגה בכר� ה� שאפשרו את כתיבת העבודה', שחורה'שנוצרו על ידי הרבה עבודה , אלו טבלות

אני רואה חשיבות רבה לצירופ� של הטבלות המלאות ולא הסתפקתי רק בדוגמות שנידונו בגו� . הראשו�

סביר להניח שנפלו טעויות במלאכתי וראוי לאפשר לאחרי� , ראשית:  וזאת ממספר סיבות�עבודתי 

ת לה� משמעות תוכנית ישנ� מספר מקומות בה� סימנתי הבדלי נוסח ככאלה שיכולה להיו, שנית. לבקרה

או שלא הייתי בטוח , או שהיה לי ספק בהבנת� הנכונה: אבל לא דנתי בה� בכר� הראשו� מטעמי� שוני�

בסימו� השינויי� יש מקו� רב לשיקול דעת , כמו כ�.  ומקו� השארתי אחרי להתגדר בו�' במשמעות� וכו

יש בוודאי מקו� לויכוח בנוגע לשיקול . ניבכל הנוגע להבדל שיצרתי בי� סימו� שינוי לשוני לשינוי תוכ

מקומות מסויימי� א� השארתי (דעתי בשאלה הא� שינוי זה או אחר הוא לשוני או בעל משמעות תוכנית 

 .  ועל כ� אני מציג את הטבלות במלוא�–) ללא הכרעה

ה� . ה"אני מקווה שהטבלות תהיינה לעזר לכל מי שיבקש להמשי� ולחקור את עריכת� של כתבי הראי

 או יומתו� כ� ג� לבקר את מסקנותי, מאפשרות לקורא שיבוא אחרי להתרש� בעצמו מהבדלי הנוסח

 .לפתח מסקנות משל עצמו

בכדי להעי� , י והנזיר"הנספח השלישי מבקש להשתמש במסקנותיו של מחקר זה על עריכת� של הרצ

 .ה"מבט ראשוני וחטו� על מלאכת� של העורכי� הנוכחיי� של כתבי הראי
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1 .‡ ˜¯ÙÏ ÁÙÒ� : ˙Â¯Â‡–˙Â˜ÒÙ ˙‡ÂÂ˘‰  

 :מקרא

 .מסומני� בקו תחתו�) או תיקו� פסוקי�( הבדלי� לשוניי� .1

2 .˙ËÏÂ· ˙Â‡· ÌÈ�ÓÂÒÓ ˙È¯˘Ù‡ ˙È�ÎÂ˙ ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÏÚ· ÌÈÏ„·‰. 

3 .wx ze`vnpd milin  zewqtd zg`a)zehnyd e` zetqed ( dpey ze`a ze`aen)o`ky ef enk.( 

  .ממקומו באופ� משמעותי מסומ� ברקע כההטקסט שהוזז . 4

 

1.1Ï‡¯˘È ı¯‡  

Ô¯Â˜Ó· ˙Â˜ÒÙ‰  ˙Â¯Â‡· ˙Â˜ÒÙ‰)„‰Ó '˘˙"È( מס'

‚È Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

רק בתור אמצעי , קני� חיצוני לאומה, אר ישראל איננה דבר חיצוני
והחזקת הקיו� החמרי או אפילו למטרה של התאגדות הכללית 

יבה עצמותית קשורה בקשר חיי� אר ישראל היא חט. הרוחני שלה
ומתו� כ� אי . חבוקה בסגולות פנימיות ע� מציאותה, ע� האומה

 אלולהוציא , אפשר לעמוד על התוכ� של סגולת קדושת אר ישראל
בשו� השכלה רציונלית אנושית כי א� , פועל את עומק חבתהה

בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר , אשר על האומה בכללה' ברוח ד
 את קויה בצבעי� טבעיי� בכל היא ששולחת, ראלבנשמת יש

ומזרחת היא את זריחתה העליונה , הארחות של ההרגשה הבריאה
הממלאת חיי� ונע� , על פי אותה המדה של רוח הקדושה העליונה

. עליו� את לבב קדושי הרעיו� ועמוקי המחשבה הישראלית
שהיא רק ער� חיצוני כדי העמדת , המחשבה על דבר אר ישראל

אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיו� היהדותי , האומה
כדי לשמור את צביונו ולאמ את האמונה והיראה והחזוק , בגולה

ÔÚÈ ,  הראוי לקיו�פריאי� לה , של המצות המעשיות בצורה הגונה
·Â˜¯Â ÚÂÚ¯ ‡Â‰ ÔÈ�Ú‰ „ÂÒÈ˘. האמתי של רעיו� היהדות  האמו

ומתקות אר , שקועו באר ישראל בא יבא רק מצד עמק הואבגולה 
צפית ישועה היא כח . ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות

 .המעמיד של היהדות הגלותית

 

 ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡)ÓÚ 'Ë( 

רק בתור אמצעי , קני� חיצוני לאומה, ר ישראל איננה דבר חיצוניא
והחזקת קיומה החמרי או אפילו כללית ההתאגדות הלמטרה של 

קשר חיי� ע� באר ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה . הרוחני
ומתו� כ� אי אפשר . חבוקה בסגולות פנימיות ע� מציאותה, האומה

פועל לולהוציא , תוכ� של סגולת קדושת אר ישראלהלעמוד על 
' נושית כי א� ברוח דאבשו� השכלה רציונלית , את עומק חבתה

 אשר בנשמת בהטבעה הטבעית הרוחנית, אשר על האומה בכללה
 את קויה בצבעי� טבעיי� בכל הארחות של היא ששולחתש, ישראל

ריחתה העליונה על פי אותה זומזרחת היא את , ההרגשה הבריאה
הממלאת חיי� ונע� עליו� את , המדה של רוח הקדושה העליונה

המחשבה על דבר . בב קדושי הרעיו� ועמוקי המחשבה הישראליתל
,  האומהzceb`1וני כדי העמדת יצחשהיא רק ער� , אר ישראל

, גולהבאפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיו� היהדותי 
כדי לשמור את צביונו ולאמ את האמונה והיראה והחזוק של 

 ÈÎ , הראוי לקיו�הפריאי� לה , גונהההמצות המעשיות בצורה 
 ÚÂÚ¯ ‡Â‰ ‰Ê‰ „ÂÒÈ‰l`xyi ux` ly ycewd ozi` jxra .

 רעיו� היהדות בגולה בא יבא רק מצד עמק אמו האמתי שלה
שראל יקבל תמיד את כל יומתקות אר , שקועו באר ישראל

צפית ישועה היא כח המעמיד של היהדות . תכונותיו העצמיות
 .dnvr dreyid `id l`xyi ux` ly zecdide, גלותיתה

1 

‚Î Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

ר ל ידי התרחקות מהכרת הרזי� באה ההכרה של קדושת אע
מק החיי� עהסגולות העליונות של . צורה מטושטשתבישראל  
,  לדברי� טפלי�'נעשות על ידי ההתנכרות אל סוד ד, האלהיי�

 בנשמת אית�וממילא יחסר כח היותר , שאינ� נכנסי� בעמק הנשמה
 כי לא יחסר; והגלות מוצאת היא ח� מצד עצמותה, האומה והיחיד

סודי בחסרו� האר  שו� דבר ימשיג רק את השטח הגלויל
 אצל�יסוד צפית הישועה הוא . כני האומה בבנינהתוהממלכה וכל 

וזה , התקשר ע� עומק הכרת היהדותל שאיננו יכול אפיזודיכמו ענ� 
יש בשיטה מעטת שבעצמו הוא הדבר המעיד על חסרו� ההבנה 

לא שוללי� אנחנו כל מי� ציור והבנה המיוסד על . הלשד כזאת
 את אותו הצד ששיטה כזאת אבל, ויראת שמי�שרות ורגשי דעה י

,  את הרזי� ואת השפעת� הגדולה על רוח האומה, חפו לשלולת
בקדושה , בעצה ובתבונה, עליויבי� ללחו� חזהו אסו� שאנו 

 .ובגבורה

 · Ï‡¯˘È ı¯‡)ÓÚ 'Ë-È( 

ל ידי התרחקות מהכרת הרזי� באה ההכרה של קדושת אר ע
נעשות '  ההתנכרות אל סוד דעל ידי. צורה מטושטשתבישראל  

 לדברי� טפלי� שאינ� מק החיי� האלהיי�עהסגולות העליונות של 
 בנשמת אדירכח היותר הוממילא יחסר , נכנסי� בעמק הנשמה

משיג רק ל כי ;והגלות מוצאת היא ח� מצד עצמותה, האומה והיחיד
 שו� דבר יסודי בחסרו� האר והממלכה את השטח הגלוי לא יחסר

 כמו ענ� אצלויסוד צפית הישועה הוא . י האומה בבנינהכנתוכל 
וזה בעצמו , התקשר ע� עומק הכרת היהדותל שאיננו יכול צדדי

יש בשיטה מעטת הלשד שהוא הדבר המעיד על חסרו� ההבנה 
שרות ילא שוללי� אנחנו כל מי� ציור והבנה המיוסד על . כזאת

ותו הצד  את ארק, idy dxev efi`a` ורגשי דעה ויראת שמי�
חפו לשלול את הרזי� ואת השפעת� הגדולה על תששיטה כזאת 

, בעצה ובתבונה, אתויבי� ללחו� ח זהו אסו� שאנו כי, רוח האומה
 .בקדושה ובגבורה

2 

ÁÈ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

אי אפשר , במחשבה ובתק� החיי� והמפעל, צירה עצמית ישראליתי
שראל באר כל הנעשה מי, לעומת זה. לא באר ישראלאלישראל 

כללית שבו לגבי הצורה העצמית הישראל מתבטלת הצורה 
החטאי� . לעול�ווזהו אושר גדול לישראל , המיוחדה של ישראל

 ‚ Ï‡¯˘È ı¯‡ )ÓÚ 'È( 

אי אפשר , במחשבה ובתק� החיי� והמפעל, צירה עצמית ישראליתי
כל הנעשה מישראל באר , לעומת זה. לא באר ישראלאלישראל 

כללית שבו לגבי הצורה העצמית הישראל מתבטלת הצורה 
החטאי� .לעול�ווזהו אושר גדול לישראל , המיוחדה של ישראל

3 

 

 .א"וכ
 נדפס ג� בשק .1
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, il`xyidשגורמי� גלות ה� ה� שמדלחי� את המעי� העצמי 
¯Â˜Ó‰˘2

וכשהמקור ". טמא' את משכ� ד", זלות טמאותהמזיל  
ית לאותו החלק מקוריות היסודהמתעלה , העצמי המיוחד נשחת

זה נשאב דוקא ו, שיש לישראל בסגולת האד�, העליו� התמציתי
המעי� . והאר מתחרבת ומשתוממת וחרבנה מכפר עליה, בגלות

וההופעות של החיי� , וסק מלהזיל והוא מסתנ� קמעא קמעאפ
, שהוא פזור בכל העול� כלו, צנור הכלליהוהמחשבה יוצאות דר� 

ד אשר ההזלות הטמאות ע, "תכ�כארבע רוחות השמי� פרשתי א"
מאסת הגלות נואז . הפרטיות מתפסקות וחוזר כח המקור לטהרתו

„ÙÂ˜˙ והאורה הכללית חוזרת היא להיות , ÂÈÓÎ˙¯ הוא לגמרי והרי
˙‡ˆÏ המעי� העצמי הפרטי בכל חילומ , נדחי� ואור משיח מקב

קול בכי תמרורי� של רחל המבכה על בניה ו, מתחיל להופיע
מנעי קול� מבכי ועיני� מדמעה כי ", נחומי� ידי שפעת מתמתק על

, יש תקוה לאחרית�ו, ושבו מאר אויב', נא� ד, יש שכר לפעולת�
אור� מויצירת החיי� המיוחדי� בכל ". ושבו בני� לגבול�' נא� ד

רוויה בטל העושר הכללי של האד� הגדול ,  המיוחדהוחטיבות�
 ".  ברכה ב� חותמי�והיה", חוזרת היא, רכת אברה�ב, בענקי�

 

 מזיל Â˜Ó‰Â¯, ורמי� גלות ה� ה� שמדלחי� את המעי� העצמישג
וכשהמקור העצמי המיוחד ". טמא' את משכ� ד", זלות טמאותה

, מקוריות היסודית לאותו החלק העליו� התמציתיהמתעלה , נשחת
והאר , זה נשאב דוקא בגלותו, שיש לישראל בסגולת האד�

ק מלהזיל וספהמעי� . מתחרבת ומשתוממת וחרבנה מכפר עליה
וההופעות של החיי� והמחשבה יוצאות , והוא מסתנ� קמעא קמעא

כארבע רוחות ", שהוא פזור בכל העול� כלו, צנור הכלליהדר� 
ד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות ע, "השמי� פרשתי אתכ�

מאסת הגלות לגמרי והרי נואז . מתפסקות וחוזר כח המקור לטהרתו
המעי� מ �Ú·Â˙ היא להיות והאורה הכללית חוזרת, ÂÈÓ˙¯˙ היא

 נדחי� מתחיל ואורו של משיח המקב, העצמי הפרטי בכל חילו
קול בכי תמרורי� של רחל המבכה על בניה מתמתק על ו, להופיע

מנעי קול� מבכי ועיני� מדמעה כי יש " של, תנחומי�ידי שפעת 
נא� , יש תקוה לאחרית�ו, ושבו מאר אויב', נא� ד, שכר לפעולת�

אור� מויצירת החיי� המיוחדי� בכל ". בני� לגבול�ושבו ' ד
רוויה בטל העושר הכללי של האד� הגדול ,  המיוחדהוחטיביות�

cr `we" ef daiy i חוזרת היא, רכת אברה�ב, בענקי�
zelbzdl ."והיה ברכה ב� חותמי�."  

ÊÚ˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

, יוי אפשר לאד� מישראל שיהיה מסור ונאמ� למחשבותיו הגיונותא
כתכונת הנאמנות הזאת באר , בחו לאר, עיונותיו ודמיונותיור

ה� באר ישראל , שיהיובאיזו מדריגה , קודשההופעות . ישראל
. ובחו לאר מעורבות בסיגי� וקלפות מרובי�, לפי הער�נקיות 

 הרי , שראליאמנ� לפי גודל התשוקה והקישור של האד� לאר
 דאר ישראל החופ� על כל מי רעיונותיו מזדככי� מיסוד אוירא

 ". את ירושלי� וגילו בה כל אוהביה3שישו. "ראותהלשמצפה 

  „ Ï‡¯˘È ı¯‡)ÓÚ 'È( 

, י אפשר לאד� מישראל שיהיה מסור ונאמ� למחשבותיו הגיונותיוא
כתכונת הנאמנות הזאת באר , בחו לאר, עיונותיו ודמיונותיור

יות ה� באר ישראל נק, שה�באיזו מדרגה , קדשההופעות . ישראל
. בסיגי� וקלפות מרובי� doובחו לאר מעורבות , לפי הער�

 הרי , שראליאמנ� לפי גודל התשוקה והקשור של האד� לאר
רעיונותיו מזדככי� מיסוד אוירא דאר ישראל החופ� על כל מי 

 ".את ירושלי� וגילו בה כל אוהביהשמחו . "ראותהלשמצפה 

4 
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נקי וטהור ומסוגל , יו� של אר ישראל הוא צלול וברורדמה
 והנשגב של הרומ�הלבשת החפ ל, להופעת האמת האלהית

בואה נמוכ� להסברת , המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקדש
הדמיו� אשר באר העמי� ו. להבהקת רוח הקודש וזהריו, ואורותיה

וכל י לא, בצללי טומאה וזיהו�, מעורב במחשכי�, עכור הוא
להתנשא למרומי קודש ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה 

מתו� שהשכל . כל שפלות העולמי� ומצריה�מהאלהית המתעלה 
 לא על כ�, נפעלי� זה על זהופועלי� ,  זה בזהmdוהדמיו� אחוזי� 

אוירא . "באר ישראלשל להיות מאיר באורו "יוכל ג� השכל שבחו
 ".דאר ישראל מחכי�

‰ Ï‡¯˘È ı¯‡) ÓÚ 'È-‡È( 

נקי וטהור ומסוגל , דמיו� של אר ישראל הוא צלול וברורה
 והנשגב של המרומ�הלבשת החפ ל, להופעת האמת האלהית

בואה נמוכ� להסברת , המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקדש
הדמיו� אשר באר העמי� ו. להבהקת רוח הקדש וזהריו, ואורותיה

וכל ילא , ומאה וזיהו�בצללי ט, מעורב במחשכי�, עכור הוא
להתנשא למרומי קודש ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה 

מתו� שהשכל . כל שפלות העולמי� ומצריה�מהאלהית המתעלה 
 לכ�, dfn dfeנפעלי� זה על זה ופועלי� ווהדמיו� אחוזי� זה בזה 

. באר ישראלשל להיות מאיר באורו "לא יוכל ג� השכל שבחו
 ".חכי�אוירא דאר ישראל מ"

5 
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`z  עולת רוח הקדושה הנקלטת באר ישראל פועלת היאפ
dzlertדבר ויצא האד� הג� א� נזדמ� ,  תדירעל ידי ,  לארלחו

� הנבואה כשחלה כבר גהרי . מכרחתטעות או על ידי איזו סבה 
אל ' דהיה היה דבר . "באר ישראל אינה פוסקת ג� בחו לאר

, שפעת הקדש". מפני שהיה כבר,  היה�שדי� יחזקאל באר כ
מלקטת היא את כל ברורי הקדש הנמצאי� , אר ישראלבשהותחלה 

.  בכחה המוש� אליהומקרבת אות�, מעמקי�הבחו לאר בכל 
כל מה שמרגישי� , ו לארחכל מה שקשה יותר לסבול את אויר ו

קליטה יותר לזהו סמ� , יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה
י מאשר לא יעזב ממנו , לחסד עליו�, נימית של קדושת אר ישראלפ

ג� , ג� בתרחקו ונודו, שזכה להסתופ� בצלצח של אר חיי�
 הזרות שמרגישי� בחו לאר הרי היא ו. דידתונבגלותו ואר

, פנימי לאר ישראל וקדושתההמקשרת יותר את כל חשק הרוח 
קדש של אר אשר ההצפיה לראותה מתגברת וציור חקיקת תבנית ו

ותר ימתעמקת , מראשית השנה עד אחרית שנה, בה תמיד' עיני ד
שכל , של זכירת האר, ועומק תשוקת הקדש של חבת ציו�, ויותר

הרי , אפילו יחידית, כשהיא מתגברת בנשמה, ה קשורותבחמודות 
לרבבות נשמות , עינית לכל הכללמהיא עושה פעולת נביעה 

תעורר ורחמי� רבי� מ של קבו נדחי� וקול שופר, הקשורות עמה
, פורחוהול� ' וצמח ד, ותקות חיי� לישראל מתנוצצת, מתגברי�

 .כשחר פרוש על ההרי�, ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט

 Â Ï‡¯˘È ı¯‡)ÓÚ '‡È( 

ג� , עולת רוח הקדושה הנקלטת באר ישראל פועלת היא תדירפ
די טעות או על ידי על י,  לארחוצהדבר ויצא האד� הא� נזדמ� 
� הנבואה כשחלה כבר באר ישראל אינה גהרי . מוכרחתאיזו סבה 

אל יחזקאל באר כשדי� ' דהיה היה דבר . "פוסקת ג� בחו לאר
�, אר ישראלבשהותחלה , שפעת הקדש". מפני שהיה כבר,  היה

מלקטת היא את כל ברורי הקדש הנמצאי� בחו לאר בכל 
כל מה שקשה יותר .  המוש� אליה בכחהומקרבת�, מעמקי�ה

כל מה שמרגישי� יותר את רוח , ו לארחלסבול את אויר 
קליטה יותר פנימית של לזהו סמ� , הטומאה של אדמה טמאה

י שזכה מאשר לא יעזב ממנו , לחסד עליו�, קדושת אר ישראל
ג� בגלותו , ג� בהתרחקו ונודו, להסתופ� בצלצח של אר חיי�

 ות שמרגישי� בחו לאר הרי היא מקשרת יותר הזר. דידתונואר
הצפיה לראותה , פנימי לאר ישראל וקדושתההאת כל חשק הרוח 

, בה תמיד' קדש של אר אשר עיני דהמתגברת וציור חקיקת תבנית 
ועומק , ותר ויותרימתעמקת , מראשית השנה עד אחרית שנה

ה בשכל חמודות , של זכירת האר, תשוקת הקדש של חבת ציו�
הרי היא עושה , אפילו יחידית, כשהיא מתגברת בנשמה, קשורות

, לרבבות נשמות הקשורות עמה, עינית לכל הכללמפעולת נביעה 
ותקות , תעורר ורחמי� רבי� מתגברי�מוקול שופר של קבו נדחי� 

ואור ישועה וגאולה , פורחוהול� ' וצמח ד, חיי� לישראל מתנוצצת
 .ההרי�כשחר פרוש על , מתפצל ומתפשט
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, מלאות דעה ורצו�, לאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיי�מ
מזוהר האותיות החיות הללו .  ומציאות מלאה4בטההמלאי� רו� ו

אשר לכל , דרגות אשר לבני� החיי�ה זיו חיי� כל יתר מתמלאי�
. כל ערכיה�ב, לרוח ונשמה,  והמפעלהדעת, שדרות הרצו�
, המצוה חיא תמיד מלאה זיו חיי� של כל עולמי�, הכשנגשי� למצו

ג מצות "מכל תרי, אותיות גדולות ונפלאותבלאה היא כל מצוה מ
זיו אור .  העולמי� שבסוד האמונהחיצוה מכל מ בכל התלויי�

תיכ� . חי בכל נע� בהוד כל מצוה, עולמי�האור חי , אלהי� חיי�
, שבמהותנוי� החיל האותיות כמתגדלי� בגשתנו למצוה לעשותה 

, יי� והויה עליונהחמתעצמי� באור , מתאדרי�, אנו מתגדלי�
כמה ח ובאור תורה וזיו 5.מפוארה ועשירה עושר קדש עולמי�

ולעומת� ,  האותיות של מקורות התורהאות�עלינו נוהרי� 
,  זיו ואור פנימי שבמהותנוהמלאי�ותיות החיי� א מתנשאי�

גבורת קודש וששו� , ות נע�חדוז ע.  עולמי� מתהוה�ותסיסה הרת
. תחדש אור וחיי�מובכל היקו� , מתהוה ברוחנו פנימה, עדני�

צו� ר, על כל פני� מתוס� אור ויושר, העול� מוכרע על ידינו לזכות
,  האותיות של נשמתנומתגדלי�באר ישראל . ושובע טוב פנימי

חיי� עצמיי� מזיו החיי� של כנסת יונקי� , נהרה� הÌÈÙÈÒÂÓ  השמ
אוירא . צירת� המקורית בדר� ישרהי מסוד מושפעי� ה�, שראלי

בזיו , ותיות החיי� הללוא את הגדול הרענ� של ÈˆÂÓ‡דאר ישראל 
, פעת קודששבידידות נעימה ובגבורת רע� עליזה מלאה , תפארה

, הצפיה לראות בהדר אר חמדה". כל הכתוב לחיי� בירושל�"
את , אותיות הקודשפנימית לאר ישראל מגדלת את ההשקיקה 

 ˙ÂÈ�Ó היא ,  שבפנימיותנו ועצמיותנוישראליי�ההעצמיי� החיי�
ה ואחד המצפה באחד הנולד ", מגדלת� גדול רוחני פנימי

' ד, והוא יכוננה עליו�, ולציו� יאמר איש ואיש יולד בה", "לראותה
, העמוד האמצעי,  המשפט".  זה יולד ש� סלה, יספור בכתב עמי�

משל למטרונה ההולכת ושפוליה מכא� ", ליו נשע�טרקלי� עהשכל 
, ה� ה� מהות החיי�, "אמצעיתה של תורחבמשפטי� , ומכא�

נשמתי הספוג בנשמת משיח המהות החפ , "משפט בני ישראל"
באר ' שפט דמאשר יגלה אור , צדקנו' רוח אפנו אשר יקראו לו ד

ני ב משפט. השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמי�, בגבורה עליונה
,  תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל�ישראל על לב אהר� 

 .בולטי� או מצטרפי�, אורי� ותומי�ב מאירי�

 Ê Ï‡¯˘È ı¯‡)ÓÚ '‡È-·È( 

, מלאות דעה ורצו�, לאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיי�מ
מזוהר האותיות החיות הללו . בטה ומציאות מלאהה�מלאות רוח

אשר לכל , דרגות אשר לבני� החיי�הר  זיו חיי� כל יתמתמלאות
. כל ערכיה�ב, לרוח ונשמה,  והמפעלהדעה, שדרות הרצו�

, המצוה חיא תמיד מלאה זיו חיי� של כל עולמי�, כשנגשי� למצוה
ג מצות "מכל תרי, לאה היא כל מצוה אותיות גדולות ונפלאותמ

זיו אור .  העולמי� שבסוד האמונהחייצוה מכל מ בכל התלויות
תיכ� . חי בכל נע� בהוד כל מצוה, עולמי�האור חי , � חיי�אלהי

,  שבמהותנוהחיותל האותיות כ מתגדלותבגשתנו למצוה לעשותה 
, יי� והויה עליונהחמתעצמי� באור , ומתגברי�אנו מתגדלי� 

. כמהחובאור תורה וזיו , מפוארה ועשירה עושר קדש עולמי�
ולעומת� , ה האותיות של מקורות התוראות� עלינו נוהרות

,  זיו ואור פנימי שבמהותנוהמלאותותיות החיי� א מתנשאות
גבורת קודש וששו� , ז חדות נע�ע.  עולמי� מתהוה�ותסיסה הרת

. תחדש אור וחיי�מובכל היקו� , מתהוה ברוחנו פנימה, עדני�
צו� ר, על כל פני� מתוס� אור ויושר, העול� מוכרע על ידינו לזכות

,  האותיות של נשמתנומתגדלות ישראל באר. ושובע טוב פנימי
 חיי� עצמיי� מזיו החיי� של כנסת יונקות,  נהרה�ה ÂÙÈ˘ÁÓ˙ש� 

אוירא . צירת� המקורית בדר� ישרהי מסוד מושפעות ה�, ישראל
בזיו , ותיות החיי� הללוא את הגדול הרענ� של ÈˆÓÓ‡דאר ישראל 

, קודשפעת שבידידות נעימה ובגבורת רע� עליזה מלאה , תפארה
, הצפיה לראות בהדר אר חמדה". כל הכתוב לחיי� בירושל�"

את , פנימית לאר ישראל מגדלת את אותיות הקודשההשקיקה 
˙ÂÈ˙Â‡ היא , שבפנימיותנו ועצמיותנוישראליות ההעצמיות  החיי�

ה ואחד המצפה באחד הנולד ", מגדלת� גדול רוחני פנימי
' ד, והוא יכוננה עליו�, הולציו� יאמר איש ואיש יולד ב", "לראותה

 העמוד �,  המשפט6�". זה יולד ש� סלה, יספור בכתב עמי�
משל למטרונה ההולכת ", טרקלי� עליו נשע�השכל , האמצעי

ה� ה� , "אמצעיתה של תורחומשפטי� , ושפוליה מכא� ומכא�
נשמתי הספוג המהות החפ , "משפט בני ישראל", מהות החיי�

אשר יגלה אור , צדקנו'  יקראו לו דבנשמת משיח רוח אפנו אשר
השוללת כל מלחמה וכל שפיכות , באר בגבורה עליונה' שפט דמ

 תמצית האותיות הנשמתיות �ני ישראל על לב אהר� במשפט . דמי�
 "בולטות או מצטרפות", אורי� ותומי�ב מאירה, של כל ישראל
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 מתגברת היא השלהבת ,טהרתה וקדושתהבחדרי , תו� הלב פנימהב
הדורשת בחזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של , ישראליתה

רוח ישראל המלא ', לצקת את רוח ד, כול�' דהחיי� אל מצות 
בתו� כל הכלי� הרבי� , נשמהההכללי הממלא את כל חללה של 

, הבלטה גמורהבלהביע את הבטוי הישראלי המלא , המיוחדי� לה
יקוד אש , � מתגברי� בלב הצדיקי�הרשפי. מעשית ואידיאלית

אש ", ובלב כל האומה הוא בוער מימי� ימימה, ודש יוקד ועולהק
ובלב כל ריקני� שבישראל ובלב , "מזבח לא תכבההתמיד תוקד על 

ובכללות , יוקד בפנימי פנימיותוכל פושעי ישראל האש בוער 
ל תשוקת חיי כ, האומה כולה כל חפ החירות וכל תשוקת החיי�

רק ממקור מעי� , כל תקוה של גאולה,  הפרטiig zweyzלל והכ
כדי לחיות את החיי� הישראליי� במלוא� בלא , הוא נובעחיי� זה 

, אדמת הקודש, יא תשוקת אר ישראלהוזאת , סתירה ובלא הגבלה
. מתבלטות בכל חטיביות�ושבה המצות כול� מתגלמות ', אר ד

' אש ברוח דרשל נשיאת ', והתשוקה הזאת של הוצאת צביו� רוח ד
היא פועלת על הלבבות כול� והכל חפצי� להתאחד ,  גדולתובעוצ�

". על כ� אהבתי מצותי� מזהב ומפז", לטעו� נעימת חייו, מוע
עול� כולו את גבורת האומה בשמירת להמראה , האומ שבלב

כלול הוא בתשוקת , פשהנומשאת , אמונתה, שמה וערכה, צביונה
תורה בכל השיהל עליה אור , של המצות כול�והחיי� , חיי האמת

שכל , אי� אפשר: א� יפלא בעיני כל עומד מרחוק. מילואו וטובו
יפע� בה� רוח , שר לכאורה ג� מאמונה ה� רחוקי�א, הרוחות

קרבת אלהי� כללית כי א� לחיי להחיי� בכהו הפנימי לא לבד 

 Á Ï‡¯˘È ı¯‡)ÓÚ '·È-‚È( 

מתגברת היא השלהבת , טהרתו וקדושתובחדרי , תו� הלב פנימהב
 הדורשת בחזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של ,ישראליתה

רוח ישראל המלא ', לצקת את רוח ד, כול�' דהחיי� אל מצות 
בתו� כל הכלי� הרבי� , נשמהההכללי הממלא את כל חללה של 

, הבלטה גמורהבלהביע את הבטוי הישראלי המלא , המיוחדי� לה
אש יקוד , הרשפי� מתגברי� בלב הצדיקי�. מעשית ואידיאלית

אש ", ובלב כל האומה הוא בוער מימי� ימימה, ודש יוקד ועולהק
ובלב כל ריקני� שבישראל ובלב , "מזבח לא תכבההתמיד תוקד על 

ובכללות , יוקד בפנימי פנימיותוכל פושעי ישראל האש בוער 
ל תשוקת חיי כ, האומה כולה כל חפ החירות וכל תשוקת החיי�

ה� רק ממקור מעי� חיי� זה , כל תקוה של גאולה, הכלל והפרט
כדי לחיות את החיי� הישראליי� במלוא� בלא סתירה , ובעי�נ

', אר ד, אדמת הקודש, יא תשוקת אר ישראלהוזאת , ובלא הגבלה
והתשוקה . מתבלטות בכל חטיביות�ושבה המצות כול� מתגלמות 

 בעצ�' אש ברוח דרשל נשיאת ', הזאת של הוצאת צביו� רוח ד
, מוע פועלת על הלבבות כול� והכל חפצי� להתאחד היא, גדולתו

האמ ". על כ� אהבתי מצותי� מזהב ומפז", לטעו� נעימת חייו
, עול� כולו את גבורת האומה בשמירת צביונהלהמראה , שבלב

כלול הוא בתשוקת חיי , פשהנומשאת , אמונתה, שמה וערכה
מלואו תורה בכל השיהל עליה אור , והחיי� של המצות כול�, האמת
, שכל הרוחות, אי� אפשר: א� יפלא בעיני כל עומד מרחוק. וטובו

יפע� בה� רוח החיי� בכהו , שר לכאורה ג� מאמונה ה� רחוקי�א
, קרבת אלהי� כללית כי א� לחיי ישראל האמתיי�להפנימי לא לבד 
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בשירה , ברעיו�ולהחטבת� של המצות בציור , ישראל האמתיי�
ל שאל יפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו בתו� עמקיה ,  ובפועל

רוממות , זהו רז הגבורה. כנסת ישראל ויודע את נפלאות סגולותיה
 .אשר יעשה אות� האד� וחי בה�. עד לא יתמולהחיי� אשר 

 אל יפלא �, בשירה ובפועל, ברעיו�ולהחטבת� של המצות בציור 
ל כנסת ישראל ויודע שרוחו בתו� עמקיה בעיני כל הקשור במעמקי 

עד לא לרוממות החיי� אשר , זהו רז הגבורה. את נפלאות סגולותיה
 אשר יעשה אות� ihtyn z`e izewg z` mzxnye". יתמו

c ip'" ,"c iptl jldzdl ' zevx`a`האד� וחי בה� 
miigd ,l`xyi ux` ef". 

1.2‰ÓÁÏÓ‰  

Ô¯Â˜Ó· ˙Â˜ÒÙ‰  ˙Â¯Â‡· ˙Â˜ÒÙ‰)„‰Ó'˘˙ "È( מס'

  ‡ ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ '‚È (–¯Â˜Ó‰ ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë  
‚˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

בנביאי� , המסופרי� בתורה, נו מסתכלי� בדורות הראשוני�א
וה� ה� הגדולי� , ות� הדורות שהיו עסוקי� במלחמהא, ובכתובי�

שהזיק , הננו מביני�. ידידות וגדולת קודשבשאנו מתיחסי� אליה� 
שהל� במרוצתו אז , עול�ה אותו מעמד .הנשמתי הוא היסוד

ת אלה אגר� להופיע  `xyהוא , שהיתה המלחמה כל כ� נחוצה בו
, מלחמת קיומ�. שהרגשת� הפנימית בתוכ� של� היתה, הנשמות

, עזיזי� היו ברוח�. היתה בהכרה פנימית' מלחמת ד, אומההקיו� 
ג� כי אל� בגיא , בחור בטוב ולסור מ� הרעלידעו בעמק החש� 

, תבונני� אליה�מ כשאנו .icnr dz` ikלמות לא אירע רע צ
משתוקקי� , בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כ� שוקקי� לה, הננו

ששכ� , האית� והמוצק, לכח החיי� החטוב והגבוש, אמוצ�ל
 מתאמ וכח גבורתנו כח הרוחני שלנו, וזומתו� תשוקה , בקרב�
חיות בנו כימי ל וחוזרות, וחוזרות אות� הנשמות החזקות, מתעד�

 .עול�

 · ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ '‚È-„È( 

בנביאי� , המסופרי� בתורה, נו מסתכלי� בדורות הראשוני�א
 וה� ה� �ות� הדורות שהיו עסוקי� במלחמה א, ובכתובי�

הננו . ידידות וגדולת קודשבהגדולי� שאנו מתיחסי� אליה� 
שהל� , עול�האותו מעמד : שהזיק הנשמתי הוא היסוד, מביני�

הוא גר� להופיע , שהיתה המלחמה כל כ� נחוצה בו, וצתו אזבמר
מלחמת . שהרגשת� הפנימית בתוכ� של� היתה, ת אלה הנשמותא

עזיזי� היו . היתה בהכרה פנימית' מלחמת ד, אומההקיו� , קיומ�
ג� כי אל� ", בחור בטוב ולסור מ� הרעלידעו בעמק החש� וברוח� 

בכל , הננו, נני� אליה�תבומכשאנו ". בגיא צלמות לא אירע רע
, אמוצ�למשתוקקי� , ההופעה הרוחנית שאנו כל כ� שוקקי� לה

ומתו� , ששכ� בקרב�, האית� והמוצק, לכח החיי� החטוב והגבוש
ואות� ,  מתאמ וכח גבורתנו מתעד�כחנו הרוחני, וזתשוקה 

 .חיות בנו כימי עול�להנשמות החזקות חוזרות 
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Â�Á�‰עד אשר ,  הפוליטיקא העולמית מאונס שיש בו רצו� פנימי את
ת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה עתבא 

 אנו שלהגשימו, מוב� הדבר. קוי�מזהו הזמ� שאנו , וברבריות
כל האמצעי� שהזמ� בלהשתמש , צריכי� להתעורר בכחותינו כול�

וא האבל האיחור . הכל יד אל בורא כל עולמי� מנהלת, מביא
בחלה נפשנו בחטאי� האיומי� של הנהגת ממלכה , איחור מוכרח

העול� יתבס� ואנו נוכל , קרוב מאד, הנה הגיע הזמ�ו. בעת רעה
בר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על ככי לנו , כבר להכי� עצמנו

יעקב . ברורהההיושר וההארה האלהית , החכמה, יסודות הטוב
דבר האי� ,  לפני עבדויעבר נא אדוני, שלח לעשו את הפורפירא

בעת שהיא צריכה להיות דמי� , כדאי ליעקב לעסוק בממלכה
אנו קבלנו רק את היסוד . תובעת כשרו� של רשעהשבעת , מלאה

בגוי� , נגמל הגזע הודחנו ממלו�שוכיו� , כפי ההכרח ליסד אומה
 וקול ÚÈ‚Èזמיר העד אשר עת , נזרענו במעמקי האדמה, נתפזרנו

 .התור ישמע בארצנו

 ‚ ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ '„È( 

ÚÂ�·Êעד אשר ,  את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצו� פנימי
שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה , ת מאושרהעתבא 

 אנו שכדי להגשימו, מוב� הדבר. קוי�מזהו הזמ� שאנו ; וברבריות
כל האמצעי� שהזמ� בלהשתמש , צריכי� להתעורר בכחותינו כול�

וא האבל האיחור . ורא כל עולמי� מנהלתהכל יד אל ב: מביא
בחלה נפשנו בחטאי� האיומי� של הנהגת ממלכה , איחור מוכרח

העול� יתבס� ואנו נוכל , קרוב מאד, הנה הגיע הזמ�ו. בעת רעה
בר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על ככי לנו , כבר להכי� עצמנו

יעקב . "ברורהההיושר וההארה האלהית , החכמה, יסודות הטוב
דבר האי� , "יעבר נא אדוני לפני עבדו": "לח לעשו את הפורפיראש

בעת שהיא צריכה להיות דמי� , כדאי ליעקב לעסוק בממלכה
אנו קבלנו רק את היסוד . תובעת כשרו� של רשעהשבעת , מלאה

בגוי� , נגמל הגזע הודחנו ממלו�שוכיו� , כפי ההכרח ליסד אומה
 וקול ‰‚ÚÈזמיר הר עת עד אש, נזרענו במעמקי האדמה, נתפזרנו

 .התור ישמע בארצנו
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 ע� משלימי� אר ישראל שוכניולא חטא העגל היו האומות ל
 יראת בה�הנקרא עליה� היה מעורר ' כי ש� ד,  לה�מודי�וישראל 

וההשפעה היתה , ו� שיטת מלחמה נוהגתשולא היתה , הרוממות
ונתאחר הדבר , ק החטא גר�ר. הולכת בדרכי שלו� כבימות המשיח

הביא את אור לוכל מסיבות העול� הנ� אחוזות זו בזו , אלפי שני�
 כל mler inikוממילא , וחטא העגל ימחה לגמרי, בעול�' ד

והעול� יתוק� באורח שלו� ', � זרע בר� דהרואיה� יכירו� כי 
ענג רוח ולעד� נשמה ולכל ל, יוחש בכל לבב' ונע� ד, ורגשי אהבה

 . יה נפש כל חיבה� תח

 „ ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ '„È( 

 ע� משלימות אר ישראל יושבותולא חטא העגל היו האומות ל
 יראת בה�הנקרא עליה� היה מעורר ' כי ש� ד,  לה�מודותוישראל 

וההשפעה היתה , ו� שיטת מלחמה נוהגתשולא היתה , הרוממות
ק החטא גר� ונתאחר הדבר ר. הולכת בדרכי שלו� כבימות המשיח

' הביא את אור דלוכל מסבות העול� הנ� אחוזות זו בזו ,  שני�אלפי
� הוחטא העגל ימחה לגמרי וממילא כל רואיה� יכירו� כי , בעול�

' ונע� ד, והעול� יתוק� באורח שלו� ורגשי אהבה', זרע בר� ד
 . ענג רוח ולעד� נשמה ולכל בה� תחיה נפש כל חיל, יוחש בכל לבב
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ששלטה הרבה על , החוליניתישה המוסרית שעל פי התרבות כבה
, חליי� וקצפונות, והרבה מדות רעות, עיקה על לב�ה, העמי�

ה� יוצאי� מחרצבותיה� על ידי ו. נצברו במעמקי נשמותיה�
 יותר לטבע� �‡Â˙Â˙‰, המלחמות רבות הדמי� וגדולות האכזריות

 .הבלתי מזוקק עדיי� כעת

 ‰ ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ 'ÂË( 

ששלטה הרבה על , החולוניתישה המוסרית שעל פי התרבות כבה
, חליי� וקצפונות, והרבה מדות רעות, עיקה על לב�ה, העמי�

ה� יוצאי� מחרצבותיה� על ידי ו. נצברו במעמקי נשמותיה�
 יותר לטבע� �‡Â˙‰‰, המלחמות רבות הדמי� וגדולות האכזריות

 .הבלתי מזוקק עדיי� כעת

13 

·�˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

על ידי תנועותיה� , יוצאי� אל הפועל, ל העמי� מתפתחי�כ
עד , מלחמות מעמיקות את הער� המיוחד של כל ע�ה. הטבעיות

. פועל בהגמרה בכל פרטי עמקיהה צורתו ויוצאת אל מתבשלתש
כל זמ� שיש ע� ו, ישראל הוא האספקלריא הכללית של כל העול�

יש כהות לעומת , שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, בעול�
 שמלכיות ocireעל כ� בכל זמ� . ה באור הספוג של כנסת ישראלז

, ל הפועל ציורי� מיוחדי� להשלמת�איוצאי�,מתגרות זו בזו

 Â ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ 'ÂË( 

הפועל על ידי תנועותיה� יוצאי� אל ו, ל העמי� מתפתחי�כ
עד , מלחמות מעמיקות את הער� המיוחד של כל ע�ה. הטבעיות

. פועל בהגמרה בכל פרטי עמקיהה צורתו ויוצאת אל מתבלטתש
כל זמ� שיש ע� ו, ישראל הוא האספקלריא הכללית של כל העול�

יש כהות לעומת , שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, בעול�
על כ� בכל זמ� שמלכיות מתגרות . ל כנסת ישראלה באור הספוג שז

,minrd lyל הפועל ציורי� מיוחדי� להשלמת� אזו בזו יוצאי� 
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,  לרגלו של משיחÙˆÂ‰כנסת ישראל בוממילא יולד כח השלמה 
 .`onשיבא ויופיע במהרה בימינו 

 לרגלו של ÙˆÓ ‡È‰Â‰כנסת ישראל בוממילא יולד כח השלמה 
 .משיח שיבא ויופיע במהרה בימינו

‰Ò˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

הולכי� הכחות , הצבע העצמי שלהתגלה בכנסת ישראל מ
הגבורה היושר והטהרה , שבה לה החכמהוהולכת , חי�ומתפת

גאולת , יא לגאולתההמתתקנת , הולכת האומה ונבנית, הפנימית
מתו� המו� גלי הצרות . פורחת היא ביפעת תפארתה, עולמי�

, היא מכניסה הו� רב, מכל הנפוצות, מכל הגוי�, עוברי� עליהה
הטהורי�  את הצדדי� id`ומוסיפה , מרחקי�לדעה ומעו� הבטה 

הכרת עצמותה , תגברתמקנאת ע� . שמבחו על רכושה העצמי
שיש . פרותס, שיש לה שפה, היא יודעת כבר שיש לה אר. מתגדלת

, ועל כול� יודעת היא. לה צבא התחילה להכיר במלחמת עול� זו
שה� מעטרי� אותה ומעטרי� את , יש לה אור חיי� מיוחדי�ש

 .כי עז לה באלהי אמת, חסנהיודעת היא את . העול� כולו על ידה

 Ê ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ 'ÂË( 

, הולכי� הכחות ומתפתחי�, צבעה העצמיתגלה בכנסת ישראל מ
הולכת , הגבורה היושר והטהרה הפנימית, שבה לה החכמהוהולכת 

פורחת היא , גאולת עולמי�, יא לגאולתההמתתקנת , האומה ונבנית
מכל , העוברי� עליהמתו� המו� גלי הצרות . ביפעת תפארתה

היא מכניסה הו� רב דעה ומעו� הבטה , מכל הנפוצות, הגוי�
מרחקי� ומוסיפה את הצדדי� הטהורי� שמבחו על רכושה ל

היא יודעת . הכרת עצמותה מתגדלת, תגברתמקנאת ע� . העצמי
 התחילה �שיש לה צבא , פרותס, שיש לה שפה, כבר שיש לה אר

יש לה אור חיי� ש, יאועל כול� יודעת ה. להכיר במלחמת עול� זו
, שה� מעטרי� אותה ומעטרי� את העול� כולו על ידה, מיוחדי�

ecgi df lk ici lr יודעת היא את חסנה כי עז לה באלהי אמת. 
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 וכל מרגיזי זדי� מלכי אדמה,  שופכי הדמי�minrdכת� עו� נ
, ואר לד� אשר שופ� בה כי א� בד� שופכללא יכופר . אר

 של ‰ÌÈÈ˙Â·¯˙‰ ÌÈÓÚכל לבטול כללי , והכפרה מוכרחת לבא
 �ארסו הרעה �ע� כל זוהמת, השקר והתרמית שלה�ע� כל , עכשיו

 id`כל התרבות המתהללת בצלצלי שקרי� מוכרחת . הצפעוני
אור� של . תחתיה תקו� מלכות עליוני� קדישי�ו, להכחד מ� העול�

 בלאומי� אשר לא יהגו ,ÌÈ˘„Áלכונ� עול� בעמי� , ישראל יופיע
ל אור חיי העול� ועל ע, ועל משיחו'  ולא ירגזו עוד על ד�ריק

לומת שוישראל יראה בעיניו . התו� והאמונה אשר לברית עולמי�
 המתהללי� באלילי� texi` inr`יצעוד על חרבנ� של , רשעי�

maal xzqa, אז . העתיקי�רבות בבל ואשור ח כאשר צעד על
, בא תבא' תשועת דו. אלהי ישראל מושיע, בו אל כי א� 7,ויוכרידע 

' פתח ד, באלשקויי כוס התרעלה מוכרחת היא ,  הגוי�כחהנדפת 
א� עוד תתאמ אירופא וכל גוייה . את אוצרו ויוציא את כלי זעמו

לא ידעו ואת ' את ד, לא באמת ולא בצדקה, החזיק מעמד בצביונהל
ישלי� איש את ו, עאור התשובה יופי. חפצו ללכת בה�ידרכיו לא 

אז תכחד ו. 'וישוב הכל אל טוב ד, אלילי כספו ואת אלילי זהבו
תיאטריה וכל ,  È˙ÂÈÂ¯ÙÒ‰, בכל יסודותיה8תרבות ההויתה

וכל נימוסי החיי� , הבל ועול יסוד�בוכל החקי� אשר , מכונותיה
הארג . יו� ההואבלבדו ' ונשגב ד, הרעי� והחטאי� כליל יחלפו

ע� כל , ר בצביונו ההוי לא היה יכול לעצוראש, הרוחני והמעשי
ובעד חורבנו של עול� , בעד שפ� דמי� רבי�, פארת חכמתות

, רי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעקרוה, בצורה איומה כזאת
וכל מהלכו כולו אינו כי א� , מראשית יסודו, זורו רשעי� מבט�

ה� קשורי� ע� הנטיות ו, עצת שקר ונכלי רשעי� מסובכי�
לאומי� ההנפשיות והגופניות אשר נתעצמו בהאדריכליות של בני� 

miizeaxzdונושאי� את שמו על , בכליות�' שכחי ד,  של זמננו
ועל , ל כ� חרב תחרב כל התרבות ההויתע. בפיה� ובלשונ�, שפת�

נכו� יהיה הר בית . 'בדעת דומשואותיה יתכונ� בני� העול� באמת 
 .הרו אליו כל הגוי�נובראש ההרי� ונשא מגבעות ' ד

 Á ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ 'ÂË-ÊË( 

לא .  וכל מרגיזי ארמלכי אדמה הזדי�, כת� עו� שופכי הדמי�נ
והכפרה , אר לד� אשר שופ� בה כי א� בד� שופכוליכופר 

ע� כל ,  של עכשיוÂ·¯˙‰ ˙Â�ÂÎÓ˙כל לבטול כללי : מוכרחת לבא
, רבותכל הת.  הצפעוני�ארסו הרעה �ע� כל זוהמת, שקר� ותרמית�

תחתיה ו, מוכרחת להכחד מ� העול�, המתהללת בצלצלי שקרי�
לכונ� עול� , אור� של ישראל יופיע. תקו� מלכות עליוני� קדישי�

בלאומי� אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד , Á ÁÂ¯ ÈÏÚ„˘‰·בעמי� 
ל אור חיי העול� ועל התו� והאמונה אשר ע, ועל משיחו' על ד

יצעוד על , לומת רשעי�ש בעיניו וישראל יראה. לברית עולמי�
רבות ח כאשר צעד על miycgdחרבנ� של המתהללי� באלילי� 

כי א� בו אל אלהי ישראל , ויוכחאז ידע . העתיקותבבל ואשור 
שקויי כוס ,  הגוי�הכח שלהנדפת . בא תבא' תשועת דו. מושיע

את אוצרו ויוציא את כלי ' פתח ד. באלמוכרחת היא , התרעלה
, החזיק מעמד בצביונהלוד תתאמ אירופא וכל גוייה א� ע. זעמו

חפצו ללכת ילא ידעו ואת דרכיו לא ' את ד, לא באמת ולא בצדקה
 אור התשובה .dclezd irbxa iirbx `ed df avn. בה�

וישוב , ישלי� איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבוו gxkdaיופיע 
 È˙ÂÈ¯ÙÒ‰, יהתרבות ההוית בכל יסודותהאז תכחד . 'הכל אל טוב ד

הבל ועול יסוד� וכל בוכל החקי� אשר , תיאטריה וכל מכונותיה
יו� בלבדו ' ונשגב ד. נימוסי החיי� הרעי� והחטאי� כליל יחלפו

אשר בצביונו ההוי לא היה יכול , הארג הרוחני והמעשי. ההוא
בעד שפ� דמי� רבי� ובעד חרבנו , פארת חכמתותע� כל , לעצור

שהוא , רי הוא מוכיח על עצמוה,  כזאתשל עול� בצורה איומה
מראשית , "זבכזורו רשעי� מרח� תעו מבט� דוברי ", פסול מעיקרו

, וכל מהלכו כלו אינו כי א� עצת שקר ונכלי רשעי� מסובכי�, יסודו
ה� קשורי� ע� הנטיות הנפשיות והגופניות אשר נתעצמו ש

� בכליות' שכחי ד, לאומי� של זמננוהבהאדריכליות של בני� 
ל כ� חרב תחרב כל ע. בפיה� ובלשונ�, ונושאי� את שמו על שפת�

בדעת וועל משואותיה יתכונ� בני� העול� באמת , התרבות ההוית
בראש ההרי� ונשא '  נכו� יהיה הר בית דוהיה באחרית הימי�. "'ד

 ".נהרו אליו כל הגוי�ומגבעות 
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ערות הנוראות של חרב לרגלי הס, ני� העול� המתמוטט כעתב
בני� האומה . ורש הוא את בני� האומה הישראליתד, מלאה ד�

כולו הוא מאוחד ע� בני� העול� ו, והתגלות רוחה הוא עני� אחד
ה נמצא זוכל . gex ועליוניותומצפה לכח מלא אחדות , המתפורר

ואי . רוח ש� מלא בקרבה, מלא בה' רוח ד, בנשמת כנסת ישראל
להיות שוקט בשעה , הרגשת נשמתו פועמת בורוח אד� שלאפשר 

עורו וקומו על , כל כחות הצפוני� באומהלמבלי לקרא , גדולה זו
שמתנו ומתנועות החיי� נומתוכיות , קורא בכח' קול ד. תפקידכ�

עמד הכ� ל, ישראל מוכרח לחשו� את מקור חייו. אנו מבחיני� אותו
, � קרובי� אליומי גוי גדול אשר לו אלהי. על רגלי אפיו הרוחני

רוח , התרבות העולמית מתנודדת.  של אלהיהואומה היורעת אפי
ההש� יכסה אר , חשבי� מכסי� את כל העמי�מ, האד� נחלש

אור , אור אלהי� אמת, ור עול�א. והשעה הגיעה. וערפל לאומי�
רי� הוא להתגלות צ, ע� פלאי�, המתגלה על ידי עמו,אלהי ישראל

 Ë ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ 'ÊË-ÊÈ( 

אות של חרב המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנור, ני� העול�ב
בני� האומה . ורש הוא את בני� האומה הישראליתד, מלאה ד�

, כולו הוא מאוחד ע� בני� העול�ו, והתגלות רוחה הוא עני� אחד
ה נמצא בנשמת זוכל , ועליונותהמתפורר ומצפה לכח מלא אחדות 

ואי אפשר , רוח ש� מלא בקרבה, מלא בה' רוח ד. כנסת ישראל
להיות שוקט בשעה גדולה , ועמת בושהרגשת נשמתו פ, רוח אד�ל
עורו וקומו על : כחות הצפוני� באומההכל למבלי לקרא , זו

שמתנו ומתנועות החיי� נומתוכיות , קורא בכח' קול ד. תפקידכ�
עמוד ל, ישראל מוכרח לחשו� את מקור חייו: אנו מבחיני� אותו

מי גוי גדול אשר לו אלהי� קרובי� . "הכ� על רגלי אפיו הרוחני
התרבות העולמית ".  של אלהיההאומה היורעת אפי", ליוא

, חשבי� מכסי� את כל העמי�מ, רוח האד� נחלש, מתנודדת
אור , ור עול�א, והשעה הגיעה". ההש� יכסה אר וערפל לאומי�"

,ע� פלאי�,המתגלה על ידי עמו, אור אלהי ישראל, אלהי� אמת
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ל שלהכיר את האחדות , בא באומה פנימהוההכרה צריכה ל. בהכרה
ובהכירה כי יש אלהי� . השוכ� בה' להכיר את ד, כחותיה היא

תדע להעמיד חזו� , י� לחשו� את מבוע חייהאתכיר , בקרבה
כי , שאב מבארות זרי� היא קרואהללא . עמדתה על מקורה העצמי

חיי� מבאר , פילתהתתדלה רצו� מעמק . א� לדלות ממעמקיה
גבורה מעז , סדור מיושר שכלה, ומ משורש אמונתהא, תורתה

המרחפת , הכל מרוח אלהי�, וכל העולה על שפרירי שמיה. וחהר
, צבאות' אני אתכ� נא� ד. ימי בראשית עד אחריתמעל מלא היקו� 

תחדשו יכל התרבויות שבעול� . אל תיראו, ורוחי עומדת בתוככ�
zeycg miptaכל החיי� , ישרוכל הדעות ית,  על ידי חדוש רוחנו

כל האמונות ילבשו , דשה בהתקוממותנוחיאורו בשמחת לידה 
 ויתלבשו �עליהמיסירו את הבגדי� הצואי� ,  חדשי�לבושי�

, כל טמא וכל תיעוב שבקרב�, יזניחו את כל פגול, בלבושי יקר
 לכל גוי וכל מאז הוכנואשר , יתאחדו לינק מטללי אורות הקודשו

, רה� לכל גויי האר תחל את פעולתהרכת אבב. אד� בבאר ישראל
החורב� העכשוי הוא . חדש בניננו באר ישראלמועל פי יסודה יחל 
' ש� ד. ור חסד עליו� מתנוצא. עמוקה ואופית, הכנת תחיה חדשה

 .הבו גדל לאלהינו, אהיה אשר אהיה הול� ומתגלה

, מה פנימהוההכרה צריכה לבא באו, רי� הוא להתגלות בהכרהצ
. השוכ� בה' להכיר את ד, ל כחותיה היאשלהכיר את האחדות 

, י� לחשו� את מבוע חייהאתכיר , ובהכירה כי יש אלהי� בקרבה
שאב מבארות ללא . תדע להעמיד חזו� עמדתה על מקורה העצמי
תדלה רצו� מעמק . זרי� היא קרואה כי א� לדלות ממעמקיה

סדור מיושר , ש אמונתהאומ משור, חיי� מבאר תורתה, פלתהת
הכל מרוח , וכל העולה על שפרירי שמיה, וחהרגבורה מעז , שכלה

 אני כי. "ימי בראשית עד אחריתמ, אלהי� המרחפת על מלא היקו�
תכ� בצאתכ� אאת הדבר אשר כרתי , צבאות' אתכ� נא� ד

כל התרבויות שבעול� ". אל תיראו, ורוחי עומדת בתוככ�, ממצרי�
כל החיי� יאורו , כל הדעות יתישרו, דוש רוחנותחדשו על ידי חי

 בגדי�כל האמונות ילבשו , דשה בהתקוממותנוחבשמחת לידה 
,  ויתלבשו בלבושי יקר�עליהמיסירו את הבגדי� הצואי� , חדשי�

יתאחדו לינק ו, כל טמא וכל תיעוב שבקרב�, יזניחו את כל פגול
 בבאר  לכל גוי וכל אד�הוכנו מאזאשר , מטללי אורות הקדש

swza רכת אברה� לכל גויי האר תחל את פעולתה ב. ישראל
ielbaeישראל, חדשמ,  ועל פי יסודה יחל החרב� . בניננו באר

ור חסד עליו� א. עמוקה ואופיית, העכשוי הוא הכנת תחיה חדשה
 .הבו גדל לאלהינו, אהיה אשר אהיה הול� ומתגלה' ש� ד. מתנוצ
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אי� , בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, עול�גדולת הב
לבסס מוסד דוחק רגלי , לכל העומדי� מבחו, וני�זאחיזה לכל 
 אשר חו, מכונה אמונית,  הארה מיסתיתהיזאלבצר , אור ישראל

כי האור . תוכל עמודשפעת יקרת קדשה וכבודה , ממציאות האומה
, ·‰Â˙Â¯Èאמת בהאור , שיסודו העליו�, העליו� וזיו היחוד המאוחד

ל� מאלהיו עמו ותרועת ' ד, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, חי בו
נפרד היחוד , מירידת העול� והשפלת הנשמה הישראלית. בו

בעול� . ועלה למעלה להרקיע לשחקי�, חדותואהעליו� ממקור 
הנשאב ,  של היחוד התחתו�זהרוריותההחיי� לא יופיע כי א� נגהי 

תזעק , כנסת ישראל תחילו.  ויד זרי� בו נוגעת,מהבורות השאובי�
, מסרונרזי תורה לחיצוני� , אוי נא לי כי עיפה נפשי, בחבליה

ולבני ציו� היקרי� , גויליה נשרפי� ואותיות פורחות, התורה נשרפת
וידיה� על , קמי� נבוני לבב בחצות לילה. הונחחת פאר תאפר 

צרת , צרת השכינה, צרת ישראל, רת העול�צעל , חלציה� כיולדה
� ומכירי� את עומק הצער הויודעי� . ה� בוכי� ומבכי�, התורה

כל נהרי נחלי , המחשכי�ויודעי� שכל הצרות , במקורו ובתולדותיו
כל , המשטמהוכל הבוז , כל התלאות והנדודי�, הדמי� הנשפכי�
אינ� אלא תולדה קלושה מהד הקול של אותו , הרשעה והזוהמא

צער האידיאליות , צער השכינה, השמי�צער , עליו�ההצער 
והאידיאליות . dzenlyn, ענוגיהתהמהותית בהפרדה ממקור 

תשובת ישראל , ברוח� של הבריות ובחירת האד�, העליונה
, וה� קוראי� לתשובה, היא קשורה, ‰¯ˆÈ�Âרוממות אצילות הרוח ו

 .עינינו ליהוואנו ליה 

 È ‰ÓÁÏÓ‰)ÓÚ 'ÊÈ( 

אי� , יו של קדושת ישראל ברוממותובהופעת הז, גדולת העול�ב
דוחק ה מוסד `dfiלבסס , לכל העומדי� מבחו, וני�זאחיזה לכל 

אשר , מכונה אמונית,  הארה מיסתיתויזאלבצר , רגלי אור ישראל
כי . שפעת יקרת קדשהוכבודה ,  ממציאות האומהתוכל עמוד חו

אמת האור , שיסודו העליו�, האור העליו� וזיו היחוד המאוחד
אלהיו עמו ' ד", הרי הוא קשור בסגולת ישראל,  חי בוÂ˙¯ÈÁ·,9ב

מירידת העול� והשפלת הנשמה הישראלית נפרד ". ל� בומותרועת 
. חדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקי�אהיחוד העליו� ממקור 

,  של היחוד התחתו�זהרוריתהבעול� החיי� לא יופיע כי א� נגהי 
כנסת ישראל תחיל ו. ו נוגעתהנשאב מהבורות השאובי� ויד זרי� ב

רזי תורה לחיצוני� . כי עיפה נפשי, אוי נא לי: תזעק בחבליה
ולבני ציו� , גויליה נשרפי� ואותיות פורחות, התורה נשרפת. מסרונ

קמי� נבוני לבב בחצות לילה וידיה� . הוש�חת פאר תהיקרי� אפר 
, צרת השכינה, צרת ישראל, רת העול�צעל : על חלציה� כיולדה

� ומכירי� את עמק הויודעי� . ה� בוכי� ומבכי�, צרת התורה
, המחשכי�ושכל הצרות , mdיודעי� , הצער במקורו ובתולדותיו

כל הבוז , כל התלאות והנדודי�, כל נהרי נחלי הדמי� הנשפכי�
אינ� אלא תולדה קלושה מהד , כל הרשעה והזוהמא, המשטמהו

צער , ר השכינהצע, צער השמי�, עליו�ההקול של אותו הצער 
והאידיאליות , ענוגיהתהאידיאליות המהותית בהפרדה ממקור 

תשובת ישראל , העליונה ברוח� של הבריות ובחירת האד�
, וה� קוראי� לתשובה. היא קשורה, ‰¯ˆÈ�Èרוממות אצילות הרוח ו

 .עינינו ליהוואנו ליה 
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1.3Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È  

Ô¯Â˜Ó· ˙Â˜ÒÙ‰  ˙Â¯Â‡· ˙Â˜ÒÙ‰)„‰Ó '˘˙"È( מס'

ÂÒ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

במלא תפארת , כח גבורה העליונה', שראל מספרי� תהלת די
ומרומ� על כל , מעול� עד העול�, קומות ממשלתוממעשיו בכל 

ישראל , מעשיושראל מכיר כח י. זהו גורל ישראל. ברכה ותהלה
ואני ' ואת� עדי נא� ד, בדוליוצר כל , מכיר ומעיד עדות אל גבור

 מלאה חיי חכמת שהכרתו, עליונההרה והתפארת אור הגבו, אל
ישראל . קדושי�מחיי פאר , חיי חסד ואהבת כל הבריות, עולמי�

, בפרטיותl`xyin  בחיי כל נשמה ,mdiiga, ברוח�עומדי� 
בשיגוב פאר זיו הדר כונניות , בדורותיה, בבנינה, אומח כולההבחיי 

אשר בנינו , בלהט אש חיי נעוריה, היכל קודש מקדשהב, מלכותה
, נותינו כזויות מחוטבות תבנית היכלב, כנטיעי� מגודלי� בנעוריה�

צאננו מאליפות , פיקי� מז� אל ז�מרכושה ועשרה מזוינו מלאי� ב
ר ואי� יוצאת ואי� פאי� , אלופינו מסובלי�, מרובבות בחוצותינו

. להיוא' אשרי הע� שככה לו אשרי הע� שד, צוחה ברחובותינו

Â Ï‡¯˘È ‡ Â˙ÈÁ˙)ÓÚ 'ÁÈ-ËÈ( 

במלא תפארת , כח גבורה העליונה', שראל מספרי� תהלת די
ומרומ� על כל , עד העול�ומעול� , קומות ממשלתוממעשיו בכל 

מעשי  כח z` `edשראל מכיר י. זהו גורל ישראל, ברכה ותהלה
ואת� עדי ", בדולישראל מכיר ומעיד עדות אל גבור יוצר כל , 'ד

אור הגבורה והתפארת nn l`xyi `ed `l". ואני אל' נא� ד
חיי חסד ואהבת כל ,  מלאה חיי חכמת עולמי�שהכרת�, עליונהה

 ef dxe` oxwa `ed עומדישראל . קדושי�מחיי פאר , הבריות
, בבנינה, אומח כולההבחיי כל נשמה בפרטיות ובחיי , ברוחו

היכל ב, יות מלכותהנ שיגוב פאר זיו הדר כוננzti`yב, בדורותיה
אשר בנינו כנטיעי� מגודלי� ",בלהט אש חיי נעוריה,  מקדשהקדש

 רכושה utge, "נותינו כזויות מחוטבות תבנית היכלב, בנעוריה�
צאננו מאליפות מרובבות , פיקי� מז� אל ז�ממזוינו מלאי� "ועשרה 

ר ואי� יוצאת ואי� צוחהפאי�, אלופינו מסובלי�, בחוצותינו
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יודע לספר שאלהי ', להיו יודע לספר כח מעשי דא' והע� אשר ד
, ושהכל ברא לכבודו, בורא שמי� ואר, להי עול� הואאישראל 

. וחקר כבודו כבוד, ל עולמי�כחיי , וכבודו כבוד כל עולמי�
, הכרתו הפנימית, מורשת אבותיו, וידיעתו זאת היא תכונת רוחו
ימת אחוזה קשורה ודבוקה בנע, חודרת בכל לב ובכל נשמה

בסגולת , בנצחונותיו על כל, בבירור תולדתו, אמונת אומ�, מונתוא
אשר המה כשלו ונפלו והוא ק� , גד צריו הרבי�נקיומו ועמדתו 

דיעת קודש עולמי עולמי� זו בנשמתו יויותר מכל חרותה . והתעודד
מותאמת , התגלמות חייוב, בזוהר שירתו, בתביעת רוחו, הפנימית

האמת ו. והיא יסוד כל שאיפותיו, מדיניותולתכנית , לאופי מוסרו
, כל יציר נברא ממנה חי, העליונה הזאת היא מקוממת את כל היקו�

כל , כל עשוקי כח, על ידה יקומוכל הנופלי� , כחה ישתל�מהכל 
כל טבועי שאול בחילה יעלו , ינהרוומזיוה ישובו , רצוצי משפט

 כל סכלות כיחשוכל , וררהס ˙‡Â‰כל זהומי כל , ויעמדו במרחב
אור ישראל . על ידי אור עולמי אי� ק זה יביטו וינהרו, וכל תעוב

כח מעשיו הגיד לעמו לתת . �˘Â�˙Óמפע� בקרב , זורח והול� ואור
, אמני� כל פקודיונ, מעשי ידיו אמת ומשפט. לה� נחלת גויי�

צוה , פדות שלח לעמו, עשוי� באמת וישר, סמוכי� לעד לעול�
, אלהי ישראל, וגבורת אלהי עול�. ש ונורא שמוקרו, עול� בריתול

מתברכת ומתגברת בתועפות הופעותיה , עולמי�האדו� כל 
, אומה היא זורחת ומופיעההביסוד , ברוממות קרנ� של ישראל

הקורא כל , יוצרה, האל הבורא. בתאות גאולתה היא חיה ומתעוררת
ות אשר בידו מחקרי אר ותועפ, הנוטה צפו� על תהו, יש מאי�

בטר� , מעו� אתה היית לנו בדור ודור, מעונה אלהי קד�, רי� לוה
ותפארת . ומעול� עד עול� אתה אל, תחולל אר ותבלוהרי� יולדו 

אי� ע� . בישראל היא שרויה, יי�חכתר מלכות אלהי� , אל זאת
עד מתי . בל ומלאה זאתתולשו� שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת 

לפני . ליו�ע עוררה גבורת� אל אלהי� ,עוז� בשבי ותפארת� ביד צר
. ולכה לישועתה לנו, אפרי� ובנימי� ומנשה עוררה את גבורת�

, ופדה תפדה כי גואל חזק אתה, פדה גוי ואלהיו, ושיעה את עמ�ה
גדול ', מאי� כמו� ד. גוי� ובכל מלכות� מאי� כמו�הכי בכל חכמי 

. ביבותי�ואמונת� ס, מי כמו� חסי� יה. אתה וגדול שמ� בגבורה
אתה דכית כחלל . שבח�תבשוא גליו אתה , אתה מושל בגאות הי�

בל ומלאה ת, ל� שמי� א� ל� אר. בזרע עז� פזרת אויבי�, רהב
כי . תבור וחרמו� בשמ� ירננו, צפו� וימי� אתה בראת�. אתה יסדת�

' וד, כי כל אלהי העמי� אלילי�. לקדוש ישראל מלכנו, מגננו' דל
 .שמי� עשה

והע� ". להיוא' אשרי הע� שד, אשרי הע� שככה לו, ברחובותינו
שאלהי ישראל , יודע לספר', אלהיו יודע לספר כח מעשי ד' אשר ד

וכבודו , בורא שמי� ואר ושהכל ברא לכבודו, להי עול� הואא
וידיעתו זאת . וחקר כבודו כבוד, ל עולמי�כחיי , כבוד כל עולמי�
כל  בeaחודרת , הכרתו הפנימיתומורשת אבותיו , היא תכונת רוחו
אמונת , מונתואבנעימת , קשורה ודבוקה, אחוזה, לב ובכל נשמה

בסגולת קיומו ועמדתו , בנצחונותיו על כל, בבירור תולדתו, אומ�
ויותר . אשר המה כשלו ונפלו והוא ק� והתעודד, גד צריו הרבי�נ

, דיעת קדש עולמי עולמי� זו בנשמתו הפנימיתימכל חרותה 
, מותאמת לאפי מוסרו, גלמות חייוהתב, בזהר שירתו, בתביעת רוחו

האמת העליונה הזאת ו. והיא יסוד כל שאיפותיו, לתכנית מדיניותו
כחה מהכל , כל יציר נברא ממנה חי, היא מקוממת את כל היקו�

כל רצוצי משפט , כל עשוקי כח, יקומו על ידהכל הנופלי� , ישתל�
, במרחבכל טבועי שאול בחילה יעלו ויעמדו , ינהרו מזיוהוישובו 

 כל סכלות וכל החשוכי� על ידיכל , וררהס ˙�ÂÓ‰כל זהומי כל 
אור ישראל . ידי אור עולמי אי� ק זה יביטו וינהרו� על�, תעוב

כח . "‡ÂÓÏ‰ ˙‡ Â˙Ó˘�‚Â˙ÏÂ˙ מפע� בקרב , זורח והול� ואור
, מעשי ידיו אמת ומשפט. לתת לה� נחלת גוי�, מעשיו הגיד לעמו

פדות , עשוי� באמת וישר,  לעד לעול�אמני� כל פקודיו סמוכי�נ
וגבורת אלהי ". קרוש ונורא שמו, עול� בריתולצוה , שלח לעמו

מתברכת ומתגברת בתועפות , עולמי�האדו� כל , עול� אלהי ישראל
אומה היא זורחת הביסוד , הופעותיה ברוממות קרנ� של ישראל

הבורא ,  האל�, בתאות גאולתה היא חיה ומתעוררת, ומופיעה
אשר בידו מחקרי , הנוטה צפו� על תהו, הקורא כל יש מאי�, וצריה

מעו� אתה היית לנו . "מעונה אלהי קד�, רי� לוהאר ותועפות 
ומעול� עד עול� , תחולל אר ותבלובטר� הרי� יולדו , בדור ודור

בישראל היא , יי�חכתר מלכות אלהי� , ותפארת אל זאת". אתה אל
יוכל להגות ברוחו אמת חודרת  ש mleraאי� ע� ולשו�. שרויה

עוררה . עד מתי עוז� בשבי ותפארת� ביד צר. בל ומלאה זאתת
לפני אפרי� ובנימי� ומנשה עוררה את . "ליו�עגבורת� אל אלהי� 

, פדה גוי ואלהיווושיעה את עמ� ה". גבורת� ולכה לישועתה לנו
גוי� ובכל מלכות� הכי בכל חכמי . "כי גואל חזק אתה, ופדה תפדה

מי "". גדול אתה וגדול שמ� בגבורה' מאי� כמו� ד", "אי� כמו�מ
בשוא , אתה מושל בגאות הי�. כמו� חסי� יה ואמונת� סביבותי�

 בזרע עז� פזרת 10,אתה דכית כחלל רחב. שבח�תגליו אתה 
צפו� וימי� . בל ומלאה אתה יסדת�ת, ל� שמי� א� ל� אר. אויבי�

לקדוש , מגננו' דלכי . ""תבור וחרמו� בשמ� ירננו, אתה בראת�
 ".שמי� עשה' כי כל אלהי העמי� אלילי� וד", "ישראל מלכנו

‡ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-· 

את כל , המקיפות את ההויה ואת התורה, תי הבנות כלליות ה�ש
. ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית, כל שנויי דרכיהבההסתכלות 

 כלולה היא ,קדומה בזמ� לגבי רוה האד�ה, בתו� ההבנה הסיבתית
. מוסריתהההבנה ,  המחיה אותה,dpnnבתור נשמה עליונה 

המרחב ההבנה הסבתית מציעה חקי� אחוזי� זה בזה על כל 
מטפס , והול� ומקי�, עול� החמרי וכחותיובמתחיל , הישותי
, מנתח את סעיפיה�ו,  העולמי� הרוחניי�lyרוממות העד , ועולה

מתבלט ודלותו מתעלה שצד ג, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאד�
ע� כל קטנו להחליט דבר ודאי במה , בהיותו אחוז בחופש ציורו

 הבשלשלת הסיבתית מונחה איז. חוצה לחוג פנימיותומשנעשה 
מעצרת את החקי� ותכנ� שלא ילכו האיזו מניעה , העקה כללית

השלשלת הסבתית שכי א� באות� הדרכי� , בדרכי� אחרי�
ע� , קו�מומכל , היא חידה נעלמה עצמהבהעקה זו ו. מקשרת אות�

 של חידת לעמקה לחדור השכל שלנוכל המניעה שיש בתכונת 
 ההסתעפות השכלית לכל ly לפנינו את הדר� עוצרי� זה א, עול� זו

אבל בעת אשר אנו עולי� . חקיתהאותו הבני� הגדול של ההבנה 
 מכל נחנו אמשתחררי�אז , של הירות נשגבה, למעלה יותר עליונה

תור בוכל הבני� החקי מצטייר לפנינו , ה המועקה הסיבתיתאות
שההידוק והאומ שבה� הוא לא , קשרי� מוסריי� אחוזי� זה בזה

מאותו של התוכ� אשר להבנה , ועוד יותר מחוטב, אמיופחות חזק 
אז אנו . שגב ונעלה ממנו באי� ערו�נוערכו הכללי הוא , הסיבתית

תגלה מכשהעול� המוסרי  .ln xe`e`עומדי� בעול� של חופש 
, מרומ� הוא את העול� החקי הסבתי כולו ומושכו אליו, לפנינו

ונמצא שהוא כולו טבוע בי� של אור חיי� זה , ליו מאורועמשפיע 
ה� הרבה עליוני� ונשגבי� מהחקי� ש, של החקי� המוסריי�

 · Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ 'ËÈ-Î( 

את כל , המקיפות את ההויה ואת התורה, תי הבנות כלליות ה�ש
. ההבנה המוסרית וההבנה הסבתית: כל שנויי דרכיהבההסתכלות 

, כלולה היא, ה האד�קדומה בזמ� לגבי רוה, בתו� ההבנה הסבתית
ההבנה . מוסריתהההבנה , בתור נשמה עליונה המחיה אותה

מתחיל . מרחב הישהסבתית מציעה חקי� אחוזי� זה בזה על כל 
מטפס ועולה עד רוממות , עול� החמרי וכחותיו והול� ומקי�ב

כפי עשר הרוח הגדול , מנתח את סעיפיה�והעולמי� הרוחניי� 
מתבלט בהיותו אחוז בחופש וה שצד גדלותו מתעל, אשר לאד�

חוצה לחוג מע� כל קטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה , ציורו
, איזו מניעה,  העקה כלליתובשלשלת הסבתית מונחה איז. פנימיותו

מעצרת את החקי� ותכנ� שלא ילכו בדרכי� אחרי� כי א� באות� ה
העקה זו עצמה . mdlהשלשלת הסבתית מקשרת אות� שהדרכי� 

 שכלנוע� כל המניעה שיש בתכונת , קו�מומכל ,  היאמהחידה נעל
 לפנינו את דר� חוס�י� זה א,  של חדת עול� זולעמקיהלחדור מ

. חקיתהההסתעפות השכלית לכל אותו הבני� הגדול של ההבנה 
, אבל בעת אשר אנו עולי� למעלה יותר עליונה של הירות נשגבה

וכל הבני� החקי ,  מכל אותה המועקה הסבתיתנחנו משתחררי�אאז 
שההידוק , תור קשרי� מוסריי� אחוזי� זה בזהבמצטיר לפנינו 

מאותו , ועוד יותר מחוטב, אמיווהאמ שבה� הוא לא פחות חזק 
שגב ונעלה נוערכו הכללי הוא , של התכ� אשר להבנה הסבתית

כשהעול� : אז אנו עומדי� בעול� של חופש. ממנו באי� ערו�
מ� הוא את העול� החקי הסבתי כולו תגלה לפנינו מרומהמוסרי 

ליו מאורו ונמצא שהוא כולו טבוע בי� של עמשפיע , ומושכו אליו
ה� הרבה עליוני� ונשגבי� שאור חיי� זה של החקי� המוסריי� 

כ"וצאי� אחמוכשאנו מעמיקי� בדבר הרינו .מהחקי� הסבתיי�

20
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וצאי� אחר כ�  את כל מהרינו , וכשאנו מעמיקי� בדבר. הסבתיי�
מעולה הכול� עומדי� בתבנית� , ל� הסבתיהפרטי� של העו

  11.המתנשא ממעל לה�, בעול� המוסרי המלא זיו

ברית כרותה לאר , תורה ע� האומההכשאנו מסתכלי� בקשר 
, עולי� ומתפתחי�, צליחי�מאלהיה� הרי ה� ' כשדבקי� בד, ולע�

הרי ה� ,  כרנכשזוני� אחרי אלהי . משתרשי� בארצ� ועושי� חיל
וצרות וכליונות , חרב� האומה והאר בא, פלי�מתדלדלי� ונו

,  מחפשי� את הפתרו� בעול� הסבתיכשאנחנו. ולכות ובאותה
. שראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקהיהרינו מוצאי� שרוח 

האמת , וחו הכללירמגמת פניו בתעופת , מהלכי חייו, דיעותיו
ות תאמצה, ברכותיה, תכונת ארצו, העליונה המתגלה בו ועל ידו

הח� המשו� , לשדי חייה�, ברכותיה�, המשכ�, הנשמות היחידיות
העצות והנטיות הבונות את הבני� הכללי , כלל ועל הפרטהעל 

חזוק הרוח ושלות , המנוחה הפנימית, סקירותהבהירות , ומבועיה�
הבטאה הנפשית של הדבקות הבאותה . הכל אחוז זה בזה, החיי�

אר מצרי� מהמעלה אותו , אלהי אבותיו הראשוני�, אלהיו' בד
המורהו דרכי , המביאהו אל אר הברית והשבועה, מבית עבדי�

והיא משאבת , אחוזי� ה� זה בזה הקישורי�, נתיבות עולמי�וחיי� 
הרוח , ובהפרדו ממקור חייו. וצר החיי� והתנובהאאל תוכו את כל 

, אחוזי� ברתוקות הגוי והארהשפעת החיי� הכלליי� , מתחלחל
ר בא זרוח . הכל מתחלש, המוסר והאמונה, ה והמקדשהמורש
והננו , לא יקלט ולא יצמיח, והוא צמח לא יעשה קמח, ומפע�

, עד אשר ישוב הע� אל חייו, מארה באה ועושה שמותהרואי� את 
יקשר באמ לבב וברוח בינה , ליו את רוחואישיב , אל מקור ישעו

� הכללי העמוק ל הרעיושומנזלי פלגיו , אלהי ישראל' אל ש� ד
, שראליהמותא� לרוח עולמי� ולחטיביות המיוחדה של , והחסו�

הכרה מעשית , כל זאת היא בינה גלויה. ישועה חוזרת ומוארה
אבל מיד אנו באי� להתרומ� בחדירה יותר . משיבה רוחוהמחיה 
מוסריות וה. ארג החקי הזה ארג מוסרי נתו�השממעל לכל , פנימית
ש� ש� , גדולה הזאתהשלת הסבתית המחיה את השל, הרעננה

הופעותיה� בהמתגלי� ,  אלו החיי�כל הזיו של , מונח כל האומ
ההופעה המוסרית ו. בדייקנות כל כ� אדירה, בעזיזות כל כ� גדולה

לא רק , כ� צרי� להיות, גלה בנו צביו� של אמרה שכ� ראוי להיותמ
 של בהתגלותה, ומההכרה שכ� צרי� להיות. ככה נהיהוכ� הוא 

וזרי� אחר כ� להכיר את השלשלת החקית חאנו , הבינה המוסרית
פנימיותה , חבה והקיפהר, בכל עמקה וגבהה, המוסרית בכל פרטיה

קרבנו במתעוררת , חיה ורעננה, השתגבות כפולהו. וחיצוניותה
, ותחבולות ישרות, צביוני� חיי�, ומעינות של עצה ותבונה, פנימה

, רוח האומה מתעורר לתחיה. יות ולבמתגלי� בקרב כל כלוהולכי� 
 .אורו של משיח, דושה וטהרה זורחקובמחבא החיי� אור 

mbכול� עומדי� בתבנית� ,  את כל הפרטי� של העול� הסבתי
 כשאנו �. המתנשא ממעל לה�, ה בעול� המוסרי המלא זיומעולה

, ברית כרותה לאר ולע�, תורה ע� האומההמסתכלי� בקשר 
, עולי� ומתפתחי�, צליחי�מאלהיה� הרי ה� ' כשדבקי� בד

 ux`dכר נכשזוני� אחרי אלהי , משתרשי� בארצ� ועושי� חיל
חרב� האומה והאר בא וצרות , הרי ה� מתדלדלי� ונופלי�

 מחפשי� את הפתרו� בעול� כשאנו. ולכות ובאותהוכליונות 
שראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית ישרוח , הסבתי הרינו מוצאי�

, תוחו הכללירמגמת פניו בתעופת , מהלכי חייו, דעותיו. חזקה
, ברכותיהותכונת ארצו , האמת העליונה המתגלה בו ועל ידו

הח� ,  לשדי חייה�,המשכת ברכותיה�, תאמצות הנשמות היחידיותה
העצות והנטיות הבונות את הבני� , כלל ועל הפרטההמשו� על 

חזוק הרוח , המנוחה הפנימית, סקירותהבהירות , הכללי ומבועיה�
הבטאה הנפשית של הבאותה .  הכל אחוז זה בזה�, ושלות החיי�

אר מאלהי אבותיו הראשוני� המעלה אותו , אלהיו' הדבקות בד
המורהו ,  המביאהו אל אר הברית והשבועה,מצרי� מבית עבדי�

והיא : אחוזי� ה� זה בזה הקישורי�, נתיבות עולמי�ודרכי חיי� 
ובהפרדו ממקור . וצר החיי� והתנובהאמשאבת אל תוכו את כל 

אחוזי� ברתוקות ה, שפעת החיי� הכלליי�. הרוח מתחלחל, חייו
ר זוח ר. מתחלשת, המוסר והאמונה, המורשה והמקדש, הגוי והאר
והננו . לא יקלט ולא יצמיח, והוא צמח לא יעשה קמח, בא ומפע�
�`lעד אשר ישוב הע� אל , מארה באה ועושה שמותהרואי� את 

יקשר באמ לבב וברוח , ליו את רוחואישיב , אל מקור ישעו, חייו
, ל הרעיו� הכללישומנזלי פלגיו , אלהי ישראל' בינה אל ש� ד
 עולמי� ולחטיביות המיוחדה של המותא� לרוח, העמוק והחסו�

הכרה ,  כל זאת היא בינה גלויה�. ישועה חוזרת ומוארה, שראלי
אבל מיד אנו באי� להתרומ� בחדירה . משיבה רוחומעשית המחיה 

. ארג החקיי הזה ארג מוסרי נתו�השממעל לכל , יותר פנימית
, גדולה הזאתההמחיה את השלשלת הסבתית , מוסריות הרעננהב

 המתגלי� החיי� האלהכל הזיו של , ונח כל האמש� ש� מ
. בדיקנות כל כ� אדירה, הופעותיה� בעזיזות כל כ� גדולהב

, "שכ� ראוי להיות", גלה בנו צביו� של אמרהמההופעה המוסרית 
כ� "ומההכרה ש". ככה נהיה"ו" כ� הוא"לא רק , "כ� צרי� להיות"

כ "רי� אחוזחבהתגלותה של הבינה המוסרית אנו " צרי� להיות
בכל עמקה , להכיר את השלשלת החקית המוסרית בכל פרטיה

, השתגבות כפולה. פנימיותה וחיצוניותה, חבה והקפהר, וגבהה
ומעינות של עצה , קרבנו פנימהב `fמתעוררת , חיה ורעננה

מתגלי� בקרב כל והולכי� , צביוני� חיי� ותחבולות ישרות, ותבונה
ובמחבא החיי� אור , חיהרוח האומה מתעורר לת. כליות ולב

 . אורו של משיח�, דושה וטהרה זורחק

ˆ¯ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ;Áˆ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

דר� אמת . הואהקודש ·ÌÂ˜Ó רכז החיי� של נשמת ישראל מ
, אי� בנו ערכי� פרודי�.  אנחנו מתגדלי�כהו, ואמונה נולדנו

ורת דיני ת, הדיני�. י בקרבנוחאחד ' ואור ד, האחדות שוכנת בנו
וא פועל ההקודש . מצייני� אותנו מכל ע� ולשו�, אלהי� חיי�

Â�ÈÂ‡Ó·יש נטיפות .  אליו ה� הולכי�י� חיינו הכלליתשאיפ,  פנימה
אבל ערכי החיי� כול� אינ� צומחי� , ודש בכל ע� ולשו�קשל 
שהיא פרשה קטנה שכוללת , בכל דרכי� דעהו. לא כ� בישראל. מזה

נחלת , יחידי סגולהב ielbaפועל שיוצאת אל ה, כל גופי תורה
הקני� , כל שאיפת החיי� וכל חפ ההיי�. הכלל היא באמת

, הממשלה וההתרחבות בישראל, העושר והכבוד, תשוקותיוו
על כ� המשפטי� ה� קודש קדשי� . ובעי�נממקור הקודש ה� 

היא כל , � אלהי� עליהששהיא נושאת , על כ� הסמיכה. בישראל
יונית הוהרשעה . ל כ� אופיית לתוכ� לאומנוהיא כ, כ� נחוצה לנו

וגזרה , הסורית הרגישה בחוש העור שלה את הסגולה הגדולה הזאת
ופעולת . יהודה ב� בבא מסר את נפשו עליה' ור, סמיכההעל 

כי העמיקה את תוכ� החיי� האופיי� , שארהנ הנפש הזאת מסירות
 את כח בתפסו אתו, ה"בנו ערמשה . 'המיוחדי� של קדש ישראל לד

משפט עד סו� כל הדורות לאותו ההעלה את כל ערכי ,  המשפט
דרישת אלהי� באה ו, התוכ� האלהי שמשפטי ישראל באי� אליו

י יהיה כלדרש אלהי� בא הע� אליו . יחדו ע� המשפט הישראלי

 ‚ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ 'Î-‡Î( 

דר� אמת ואמונה . היאהקדש ·Â˜Ó¯ רכז החיי� של נשמת ישראל מ
האחדות , אי� בנו ערכי� פרודי�.  אנחנו מתגדלי�בהונולדנו 

דיני תורת אלהי� חיי� , הדיני�. י בקרבנוחאחד ' שוכנת בנו ואור ד
,  פנימה·˜¯·�Âוא פועל ההקדש . מצייני� אותנו מכל ע� ולשו�

דש בכל קיש נטיפות של . ות אליו ה� הולכות חיינו הכלליותשאיפ
לא כ� . אבל ערכי החיי� כול� אינ� צומחי� מזה, ע� ולשו�

ל גופי שהיא פרשה קטנה שכוללת כ, "בכל דרכי� דעהו". בישראל
. נחלת הכלל היא באמת, יחידי סגולהבשיוצאת אל הפועל , תורה

העשר , תשוקותיווהקני� , כל שאיפת החיי� וכל חפ ההיי�
. ובעי�נממקור הקדש ה� , הממשלה וההתרחבות בישראל, והכבוד

שהיא , על כ� הסמיכהו, על כ� המשפטי� ה� קדש קדשי� בישראל
היא כל כ� אופית , נחוצה לנוהיא כל כ� , � אלהי� עליהשנושאת 

יונית הסורית הרגישה בחוש העור שלה הוהרשעה . לתכ� לאומנו
יהודה ב� ' ור, סמיכהה הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על jxrאת 

כי , שארהנ הנפש הזאת מסירתופעולת . בבא מסר את נפשו עליה
. 'העמיקה את תכ� החיי� האופיי� המיוחדי� של קדש ישראל לד

eceqi zlgza , בתפסו אתו את כח המשפט, ה" עבנורמשה 
dne`a, משפט עד סו� כל הדורות לאותו ה העלה את כל ערכי

דרישת אלהי� באה ו, התכ� האלהי שמשפטי ישראל באי� אליו
יכ, כי יבא אלי הע� לדרש אלהי�. "יחדו ע� המשפט הישראלי

21
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ודרישת אלהי� של המשפט . לה� דבר לשפט בי� איש ובי� רעהו
הכולל , ופי האלהיאהבשהיא מתגלה , נשארה סגולה ישראלית

אורה של המקו� , באר חבל נחלתו, וזורח באר ישראל, עולמי עד
 . סגולת הקודש

תקעה עצמה במדת הרחמי� והחסד , מינות הפקירה את המשפטה
 העקירה שלומתו� . נוטלת את יסוד העול� והורסתוה, המדומה

 הרשעה היותר Â˙Â‡12ופסת ת, מהתוכ� האלהי שלויסוד המשפט 
אישיות ה לחדור במשפט הפרטי של 12זוהמא‰ובאה , מגושמת
ובזה , וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמי�, היחידית

רעה של טומאת שפיכת הועומק , סוד שנאת לאומי�י תמתיסד
אמנ� עיני כל . על צואר האד�ממבלי להמיש את העול , דמי�

גלה על ידי משיח אלהי יאשר ,  היות נשואות לאור עול�מוכרחות ל
 .ידי� לאומי� במישרי�, והוא ישפט תבל בצדק, יעקב

והודעתי את . יהיה לה� דבר בא אלי ושפטתי בי� איש ובי� רעהו
 ודרישת אלהי� של המשפט נשארה ".את תורותיווהקי האלהי� 

אופי האלהי הכולל עולמי עד בשהיא מתגלה , סגולה ישראלית
אורה של סגולת המקו� , באר חבל נחלתו, וזורח באר ישראל

 . הקדש

תקעה עצמה במדת הרחמי� והחסד , מינות הפקירה את המשפטה
 יסוד עקירתומתו� . נוטלת את יסוד העול� והורסתוההמדומה 
ובאה ,  הרשעה היותר מגושמת‡Â˙‰ופסת ת מתכנו האלהיהמשפט 

אישיות היחידית וחודרת היא הזוהמא לחדור במשפט הפרטי של ·
סוד שנאת יובזה מתיסד , בהתפשטות גדולה לנפשות העמי�

מבלי להמיש את , לאומי� ועמק רעה של טומאת שפיכת דמי�
 כל מוכרחות להיות נשואות אמנ� עיני. על צואר האד�מהעול 

והוא "גלה על ידי משיח אלהי יעקב יאשר , '`c xeלאור עול� 
 ".ידי� לאומי� במישרי�, ישפט תבל בצדק

Î ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

שבטבעו הוא לטשטש את התוכ� הישראלי , ש מי� ארס רוחני כזהי
החיי� . הוא אור הקודש היותר מעומק שבעול�ש, המיוחד

, נימיות ההבהקה של אור אלהי אמתפפנימי Óי� השופע, הקדושי�
אחוזי� , פתוח נשמתהווהולכי� בדר� ישרה על כנסת ישראל 

שרק , בלשד החיי� של קדושת אמונתה הטהורה בטוהר עליו�
עול� העתיד להתחדש ברו� טהרת קדשו יוכל לספגו ולהאיר את ה

�  בכחו בחיי� המעשייÎÓ‰, רוח עליו� זה. ל ידועעלילות החיי� 
אמונה ותוכ� שפעת הלב והסתעפות הובחיי , שבישראל מעבר מזה

גבורת עמדתה , אומההתביעתה הפנימית של , הרוח מעבר מזה
 מגיע ארס הזההו. מעוז בטחת תקותה ואור עתידה, וחשק נצחונה

, פסגת עז הקודש, בפגמו אל תוכיות ד� החיי� של טהר האמונה
נוטל מ� ,  האומהת יסוד המעמד האחדותי האית� שלאומרפ� 

ונות� במקומו , פנימיי� של הטוהר האלהיההעול� את זיו החיי� 
הבטחה , הנצחו�, דיוקה, שאי� בו כלו� מאותו החידור, נוגה חיצוני

לח של היונק הוא ארס זה משפעת . ואור האמת המנצחת כל עדי עד
ונאות הוא , מתפשט הוא על המו� עמי� רבי�, רוח האמונה והמוסר

עומד הוא על בסיס של הכרה . ומי התבל בחוג רחבלאלמאד 
, הטע� של האמונה והדבקות האלהיתו, מתדלדלת באופי המוסר

לוח� הוא . טוהרוהמובעה בחיי האומה הישראלית בכל חוס� 
, חושק הוא לבלוע את פני� החיי�, מכה כשאיה שער, כלחו� השור

ר לאבד את הזוה, וקק למחות את ש� ישראל מעל פני האדמהש
מקי� בהכללה , לקבע תוכ� חיצוני מגוש�ו, הפנימי של העול�

ושליטתו . רשעה של אליליותוומרופד בתוכיותו באויליות , רפויה
עומק נשמת חי מוישועת ישראל , להגלות' מגעת עד עת בא דבר ד

 . ציו� יזרחעליואור חדש , אז ינוסו הצללי�, העולמי� להופיע

 „ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '‡Î-·Î( 

שבטבעו הוא לטשטש את התכ� הישראלי ,  מי� ארס רוחני כזהשי
החיי� . הוא אור הקדש היותר מעומק שבעול�ש, המיוחד

נימיות ההבהקה של אור אלהי אמת פפנימי ·השופעי� , הקדושי�
אחוזי� , פתוח נשמתהווהולכי� בדר� ישרה על כנסת ישראל 

ק שר, בלשד החיי� של קדושת אמונתה הטהורה בטהר עליו�
עול� העתיד להתחדש ברו� טהרת קדשו יוכל לספגו ולהאיר את ה

בחיי� המעשיי� ,  בכחו˜Ú·Âרוח עליו� זה . ל ידועעלילות החיי� 
אמונה ותכ� שפעת הלב והסתעפות השבישראל מעבר מזה ובחיי 

גבורת עמדתה , אומהה תביעתה הפנימית של ‡˙, הרוח מעבר מזה
אותו  , df cbp.ר עתידהמעוז בטחת תקותה ואו, וחשק נצחונה

פסגת עז ,  מגיע בפגמו אל תוכיות ד� החיי� של טהר האמונהארסה
נוטל , ת יסוד המעמד האחדותי האית� של האומהאומרפ� , הקדש

פנימיי� של הטהר האלהי ונות� במקומו המ� העול� את זיו החיי� 
הבטחה , הנצחו�, דיוקה, שאי� בו כלו� מאותו החידור,נגה חיצוני

לח של היונק הוא ארס זה משפעת .  האמת המנצחת כל עדי עדואור
מתפשט הוא על המו� עמי� רבי� ונאות הוא , רוח האמונה והמוסר

עומד הוא על בסיס של הכרה . לאומי התבל בחוג רחבלמאד 
, הטע� של האמונה והדבקות האלהיתומתדלדלת באופי המוסר 

ח� הוא כלחו� לו. טהרוהמובעה בחיי האומה הישראלית בכל חס� 
וקק ש, חושק הוא לבלוע את פני� החיי�, מכה כשאיה שער, השור

לאבד את הזהר הפנימי של , למחות את ש� ישראל מעל פני האדמה
מקי� בהכללה רפויה ומרופד , לקבוע תכ� חיצוני מגוש�והעול� 

ושליטתו מגעת עד עת בא . רשעה של אליליותובתוכיותו באויליות 
, עמק נשמת חי העולמי� להופיעמועת ישראל להגלות ויש' דבר ד

 . ציו� יזרחעלאז ינוסו הצללי� ואור חדש 
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לאור עליו� של בהירות תהלת , העול� ומלאו לאור ישראל מחכי�

הידיעה המנוחלת מברכת , ל ע� זו יצר לו אל לספר תהלתושש� 
ד ישכו� לע� לבד, ליו� קונה שמי� וארעהברו� לאל , אברה�

הע� , נחנו ואי� עמו אל נכריבדד ' לע� אשר ד, ובגוי� לא יתחשב
שר נחל אהע� , המטהר את העול� כולו מטומאתו ומכל מחשכיו

, לא חזיונות לב. כלי חמדה שבה נבראו שמי� ואר, חמדה גנוזה
לא הפקרות העול� , לא רק חפ הגו� וציור טוב, וסר אנושמלא 

 ועזיבת,  הגו� ביסוד ערלתו וטומאתובתזיעלא , החמרי בכל ערכיו
ולא עזיבת , שפלות זוהמת�ב, הממלכה והמשטר, החיי� והחברה

אד� האשר נפלו יחד ע� חטאת , העול� וכחותיו הטבעיי�
אור הלבנה כאור החמה ואור , כי א� רוממות הכל, בשפלות�

אי� נפש� , אי� מוח� ולב�. אור שבעת הימי�כהחמה שבעתי� 
לחדות ,  להסתגל לקדושת עולמי�יכולה,  ע� ולשו�של כל, ורוח�

החבוקה , ד עומק סופהעשליטת היצירה מעומק ראשיתה ', גאות ד
טהרתה ב, ברע� גבורתה, אחדות האלהית בעומק טובההכולה ב

 השונות של כל �ואנו מכירי� את כל השפעותיה. וצחצוחה
 את האור,  לפי ערכ��את דרגותיה, אומות כול�הההדרכות של 

ומק המחשכי� לכל מיניה� עואת , שבתו� החש� לכל מדותיו
שר לממלכות אנצחנו את הענני� הכבדי� והמגואלי� . ושאיפותיה�

, והננו הולכי� ומנצחי� ג� את ענני החש� הקלי� מה�, האליל
יחד , אלילותה וצדדי �ÂÈ¯ˆÂ˙אשר יצא מה, טול המצות המעשיותב
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לאור עליו� של בהירות תהלת , העול� ומלאו לאור ישראל מחכי�

הידיעה המנוחלת , ל ע� זו יצר לו אל לספר תהלתוש c',13ש� 
לע� לבדד , ליו� קונה שמי� וארעהברו� לאל , מברכת אברה�

, נחנו ואי� עמו אל נכריבדד ' לע� אשר ד, � ובגוי� לא יתחשבישכו
שר אהע� , הע� המטהר את העול� כלו מטומאתו ומכל מחשכיו

לא חזיונות : שבה נבראו שמי� ואר, כלי חמדה, נחל חמדה גנוזה
לא הפקרות העול� , לא רק חפ הגו� וציור טוב, וסר אנושמלא , לב

 ועזובת� ביסוד ערלתו וטומאתו  הגוזובתעלא , החמרי בכל ערכיו
ולא עזיבת , שפלות זוהמת�ב, הממלכה והמשטר, החיי� והחברה

אד� ההעול� וכחותיו הטבעיי� אשר נפלו יחד ע� חטאת 
אור הלבנה כאור החמה ואור "כי א� רוממות הכל , בשפלות�

אי� נפש� , אי� מוח� ולב�". אור שבעת הימי�כהחמה שבעתי� 
, להסתגל לקדושת עולמי�r oiic יכולי�� ורוח� של כל ע� ולשו

, ד עומק סופהעשליטת היצירה מעומק ראשיתה ', לחדות גאות ד
, ברע� גבורתה, החבוקה כולה באחדות האלהית בעמק טובה

 השונות של �ואנו מכירי� את כל השפעותיה. טהרתה וצחצוחהב
את האור ,  לפי ערכ��את דרגותיה, אומות כול�הכל ההדרכות של 

מק המחשכי� לכל מיניה� עו� החש� לכל מדותיו ואת שבת
שר אנצחנו את הענני� הכבדי� והמגואלי� : ושאיפותיה�

והננו הולכי� ומנצחי� ג� את ענני החש� הקלי� , לממלכות האליל
,אליליותה וצדדי Â�ÈÓ˙טול המצות המעשיות אשר יצא מהב. מה�
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נה ומוסר בפו� ממלל  ערכי אמו‡˙�Âקלוט לה מלע� התגברותה 
מקושרי� ה� המאפלי� . � מעטגלאמר הרבה ושלא לעשות , רברב�

וכל להכיל בלב הערל תהללו ע� אותה ההתטמטמות הגויית שלא 
ושרת קשהיא , את השקפת העול� האלהית העליונה בכל זהרה

אישיות , ציור ומפעלי�, אמונה ומעשה, גו� ונשמה, שמי� ואר
הויית העולמי� בראשית� וגורל� ,  הבאול� הזה ועול�ע, וחברה

, היקו�מחת שמי� ואר וכל ש, העולמי�רוממות , באחרית�
רגת העולמי� דבהטהר ג� שפל , במחיית ש� ושאר וכל צל אלילי

יחד , בהתישר ג� העקמומיות היותר מעוותה ומלפפת, מזוהמותיו
יי והעול� הגו. ואור יזרח לישרי�, ג� היותר קט� וקל, � כל סילו�ע

אי� חבור , אי� אחדות לגו� ע� הנשמה, מחולק, ורכבמ, ככה הוא
אי� קשר פנימי בי� , עול� וגשמותוהוהתמזגות פנימית לרוחניות 

, תה תכלית העליהעהשתו� הוא לה� לעת . המעשי� ורחשי הנפש
אבל כמה אומלל הוא העול� , לפני זריחת אור� של ישראל

והיא מתאמרת למבחר , חשכה הזאת מרימה בה ראשההרשעה והש
שיש , וצרות רשע כלולי� תחת שקר נורא ואיו� זהאכמה . מאוייו

, עי� כל עובר לאמר ראו שאני טהורל מתפשטות שה�לו טלפי חזיר 
תו� העול� הטהור מוכמה אומללי� ה� הרעיונות השוטפי� 

, כמה אור צריכי� להרבות. והאמתי אל שפ� זוהמא עכורה זו
גאולת  el`bi,  וה� יגאלו�!  המחשכי�ינפולגאול את האורות ל

 .דושקבגאולת גוי , עולמי�

 בפו�  ערכי אמונה ומוסר„˙�Âקלוט לה מליחד ע� התגברותה 
 מקושרי� ה� �, � מעטגלאמר הרבה ושלא לעשות , ממלל רברב�

וכל להכיל תשלא , המאפלי� הללו ע� אותה ההתטמטמות הגויית
שהיא , בלב הערל את השקפת העול� האלהית העליונה בכל זהרה

, ציור ומפעלי�, אמונה ומעשה, גו� ונשמה, ושרת שמי� וארק
 הוית העולמי� בראשית� ,ול� הזה ועול� הבאע, אישיות וחברה

 מחת שמי� ואר וכלש, עולמי עדרוממות , וגורל� באחרית�
רגת דבהטהר ג� שפל , במחיית ש� ושאר וכל צל אלילי, צבא�

בהתישר ג� העקמומיות היותר מעוותה , העולמי� מזוהמותיו
�. ואור יזרח לישרי�, � כל סילו� ג� היותר קט� וקלעומלפפת יחד  

אי� אחדות לגו� ע� , מחולק, ורכבמ,  הואוהעול� הגויי ככה
אי� , עול� וגשמותוהאי� חבור והתמזגות פנימית לרוחניות , הנשמה

תה עהשתו� הוא לה� לעת . קשר פנימי בי� המעשי� ורחשי הנפש
אבל כמה אומלל הוא . לפני זריחת אור� של ישראל, תכלית העליה

אמרת הרשעה והחשכה הזאת מרימה בה ראש והיא מתש, העול�
, וצרות רשע כלולי� תחת שקר נורא ואיו� זהאכמה . למבחר מאוייו

ראו שאני : עי� כל עובר לאמר למתפשטות השיש לו טלפי חזיר 
תו� העול� הטהור מוכמה אומללי� ה� הרעיונות השוטפי� . טהור

גאול לכמה אור צריכי� להרבות . והאמתי אל שפ� זוהמא עכורה זו
בגאולת , גאולת עולמי�,  וה� יגאלו�!  המחשכי�נפיליאת האורות 

 .דושקגוי 
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 ההתפרצות אל `dze מתו� ההבא, הפקר של העול� המעשיה
כש� שהוא מונע את אור , דר ותקו� של קודשסהעול� הרוחני בלא 

� הוא מוריד את ערכו כ,  ההויהÈ˜ÓÚהקודש מהתפשטותו ב
 קשאי� , ר הציור האלהיונשא, עליו�הומחשי� את יפעתו ברו� 

וע� ' אויב חר� ד.  ונשפלÂ„Â·Î ,Ì˘‚ÂÓל, ראשית ואחרית, וסו�
אור� של ישראל מודיע . ' ד‚„ÏÂ˙תאות ענוי� היא . נבל נאצו שמ�

השפלת ההשגחה וכל עומק ו, במרומי� ובמעמקי�' ש� ד
התעלות אי� ומביאה רוממות השקפה , ההויה והיצירה, והשליטה

ר הרשעה מקבצת כח מפוזר בכל מרחבי העול� אמנ� יש אש. סו�
ומוסיפה ברק לההדלקה , בכל חוג המעשה והמפעל, חיצוניה

מכל ,  מקס� כזב ושקר שאי� לו רגלי�ה�א� ש. הרוחנית הציורית
הקדושה לוקחת בחזרה ו. מקו� הרי הוא ניטל מזיו הקודש בגנבה

רת התאו, ומעמקי האמונה הציורית, את כל אורות הגנובי� הללו
י שביית "מתגדלי� ומתאמצי� יותר ויותר ע, אידיאלי המוסר

בהעשותו כמצולה , החזרת כל הנפש והרכוש אשר לקחו, האויב
 .אי� בה דג�ששאי� בה דגי� וכמצודה 
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הבא מתו� ההתפרצות אל העול� , הפקר של העול� המעשיה
ונע את אור הקודש כש� שהוא מ, דר ותקו� של קודשסהרוחני בלא 

� הוא מוריד את ערכו ומחשי� את כ,  ההויהÁ¯Ó·מהתפשטותו ב
ראשית ,  וסו�קשאי� , ונשאר הציור האלהי, יפעתו ברו� עליו�

". וע� נבל נאצו שמ�' אויב חר� ד. " ונשפלÂÓÂ¯ ,ÍÓואחרית ל
' אור� של ישראל מודיע ש� ד',  ד‚‡ÏÂ˙היא " תאות ענוי�"

, כל עומק השפלת ההשגחה והשליטהו, במרומי� ובמעמקי�
אמנ� . התעלות אי� סו�ומביאה רוממות השקפה , ההויה והיצירה

, חיצוניהיש אשר הרשעה מקבצת כח מפוזר בכל מרחבי העול� 
ומוסיפה ברק לההדלקה הרוחנית , בכל חוג המעשה והמפעל

מ הרי הוא " מקס� כזב ושקר שאי� לו רגלי� מהואא� שו, הציורית
אורות ההקדושה לוקחת בחזרה את כל ו. הקודש בגנבהנטל מזיו 

התארת אידיאלי המוסר וומעמקי האמונה הציורית , הגנובי� הללו
החזרת כל הנפש וי שבית האויב "מתגדלי� ומתאמצי� יותר ויותר ע

בהעשותו כמצולה שאי� בה דגי� וכמצודה , והרכוש אשר לקח
 .אי� בה דג�ש
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י� תנאי� אקלימיי� מסוגלי� לבעלי חיי� ולצמחי� ש� שמכירכ
העפיפה , הי� והיבשה, יותר מזה תנאי� מובדלי� לסוגי�ו, שוני�

מסוגל לאחד מה� א� יחלי� את תפקידו שומי , באויר וההליכה
, כה ה� החילופי� הרוחניי�כ ,קובעאת נפשו הוא , במה שמוזר לו

 חיי� Í¯Úחנית יש ורבכל ספירה . מצד פנימיות ערכי החיי� שלה�
דבר האי� , כל זמ� שהדברי� באי� רק למגע של הכרה. מיוחדי�

כבר , אמנ� כיו� שבאו לידי הרגשה. חודר כל כ� עד עומק החיי�
וכשבא עד . תרשמי� בו ביותר על פי תנאיה� המיוחדי�מהחיי� 

וא� , חיי� מוטבעי� במטבעת� המיוחדההאז , לידי אמונה ודבקות
וא� אינ� , תברכי� ומתאדרי�מאז ה� ,  המקצעה� נאותי� לאותו

קוע� בתוכו שולפי מדת , כפי מדת ריחוק� וניגוד�, נאותי� לו
זאת היא התכונה .  מדת חורבנ� ואיבוד�הככה תהי, והשרשת�
אשר דרכי , ל ההשתמרות מאשה זרה במוב� הרוחנישהעמוקה 

וכמה גדולה היא מדת ההמשכה . ותמשאול ביתה ורגליה יורדות 
וכעכס אל , שור לטבח יובלכהול� אחריה , לרכי לב וקטני דעת

לו אי� להשמר שקודש העמוק הבית ישראל יודע בחוש . מוסר אויל
ויודע הוא בבהירות להג� על עמדת קיומו הרוחני , מפח יוקשי�

 מבט� אמו ו אשר נגוז14,ג� נגד אותו כח המוש� של הזרות, אית�ה
איכות , ואת פרטי הזריות. ה תכונה זר� להוקנו ואחרי שנתנכר

הוא , כל הליכות היחש עמה�ו, ועמקי האבדו� שבה�, ההשתמרות
דעה מבוססת ב, וה� בספרתו בדיני תורה והכרות  אמונה, סוקר

 .אשר עז לו באלהי� סלה, כראוי לע� עז, ורוח אמי
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 ולצמחי� מסוגלי� לבעלי חיי�, ש� שמכירי� תנאי� אקלימיי�כ
העפיפה , הי� והיבשה: יותר מזה תנאי� מובדלי� לסוגי�ו, שוני�

מסוגל לאחד מה� א� יחלי� את תפקידו שומי , באויר וההליכה
 החילופי� mbכה ה� כ חובלבמה שמוזר לו את נפשו הוא 

וחנית יש רבכל ספירה . מצד פנימיות ערכי החיי� שלה�, הרוחניי�
È�ÂÈ·ˆשהדברי� באי� רק למגע של הכרה כל זמ�.  חיי� מיוחדי� 

אמנ� כיו� שבאו לידי , כ עד עומק החיי�"דבר חודר כהאי� 
. פ תנאיה� המיוחדי�"תרשמי� בו ביותר עמכבר החיי� , הרגשה

חיי� מוטבעי� במטבעת� הוכשבא עד לידי אמונה ודבקות אז 
תברכי� מוא� ה� נאותי� לאותו המקצוע אז ה� , המיוחדה

ולפי ,  כפי מדת רחוק� ונגוד�`f, נ� נאותי� לווא� אי, ומתאדרי�
זאת . ככה תהי מדת חרבנ� ואבוד�, קוע� בתוכו והשרשת�שמדת 

, ל ההשתמרות מאשה זרה במוב� הרוחנישהיא התכונה העמוקה 
וכמה גדולה היא ; " ותמורגליה יורדות " "דרכי שאול ביתה"אשר

שור אל כ פתאו�הול� אחריה ", מדת ההמשכה לרכי לב וקטני דעת
בית ישראל יודע בחוש קודש ".  וכעכס אל מוסר אוילטבח יבוא

ויודע הוא בבהירות להג� על , לו אי� להשמר מפח יוקשי�שהעמוק 
, ג� נגד אותו כח המוש� של הזרות, אית�העמדת קיומו הרוחני 

ואת .  תכונה זרהה להקנתו ה מבט� אמו אחרי שנתנכרהאשר נגוז
כל ו, תמרות ועמקי האבדו� שבה�איכות ההש, פרטי הזריות

�וה� בספרתו בדיני תורה והכרות, הליכות היחש עמה� הוא סוקר 
אשר עז לו , כראוי לע� עז, דעה מבוססת ורוח אמיבאמונה 

 .באלהי� סלה
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. ה�' וצבאות ישראל צבאות ד, אלהי ישראל' צבאות הוא ד' ד
כתב אלהי� כחו וגבורתו של עצמות נשמתנו חרותי� במוברוחנו 

מתהוי� , קמו, נתהוו, נוצרו' מלאו מיד דוהעול� . יוצר בראשית
' הלאמתנו בנחלת ד. מתאזרי�ומתפתחי� , חיי� ומתקיימי�, וקמי�

גיד לעמו לתת לה� הכח מעשיו , קשורה ביצירת מעשה בראשית
עול� השחדשה את , הגבורה האלהית השרויה בעול�. נחלת גוי�
מפי . היא היא שמפיה שמענו את התורה, בכל יו�ומחדשתו 

וכל התורה כולה קבל משה מפי , הגבורה שמענו אנכי ולא יהיה ל�
לא את הגו� הפרטי ולא את , נחנו עוזבי�אאת הגו� אי� . הגבורה

שהיצר , יודעי� אנהנו. הותאכי א� אנחנו מנצחי� , הגויה הלאומית
כמו כ� עול� הזה ו, עול�הרע והיצר הטוב יצירה אחת היא מידי אל 

, מוסריה, התיאורי, והרוחני, המשטרי, העול� החברתי. ועול� הבא
והכל עולה במעלות , הכל חטיבה אחת היא, ‡È�ÂÓהאידיאלי וה

. אמרתי ונעשה רצוני,  הכל הואceqie, משועבד לרצו� גבוהוהקדש 
הגבורה האלהית . עד לכלהתהיה שאי אפשר , גבורתנו עדינה היא

וקל וחומר שהו , המצאתהל אינה נפגשת במה שחו בעול�
מצאת ה. עומק רחמי�עשויה בכל תכסיסיה בא� כ� היא , לשלטונה

והרע מעמיק , הטוב מבחי� את הרע. הנגודי� מרחיבה את גבול היש
 15ספיגה כללית זו בהכרה עולמית. מרש� ומאל� אותו, טובהאת 

ההיסתוריה משולבה במעמקי , הו� הנשמהתחדורה עד , אלהית
ובקת באהבה את כל ומתנשאת ח, אחוזה במלא עולמי�, הלאומית

היא ,  כלאלמלאה ענוה ע� כל וחשוקת רחמי� , בגבורה על כל
' במטרת כסא ד, המובעה באמת ליעקב, יסוד תפארת ישראל

לא ברכב ולא . ולעד היא מקיימת ומחיה אותנו, לא תפסקש, בעול�
המה כרעו . אלהינו נזכיר'  בש� די א�כ ,יסוד גבורתנו הואבסוסי� 

, יא הכרתנו את עצמנוהוא� שטוחה . ואנחנו קמנו ונתעודד, ונפלו
עמי� את הלקויה היא הבנת , שטוחה היא הכרת העול� את ערכנו

על כ� מתמזמזי� , ואת המעו� האלהי שבחיי נשמתנו, חשקנו
בלא חשיפת מעי� , שקמו בלא העמקת היסוד, ראשוני�ההנסיונות 

רוח , יחדש עול� חדש, קב נורא וכאב חודר זהר, ומזמוז זה. י�החי
חשק , עז וגבורה. פנימית בישראלוהכרה חודרת , חדש יבא בעמי�

יאוש למקור ישועה ההתהפכות עמק , ואבירות אמונה ונצחו� עז
 ÂÙÈ¯ÁÂ˙הופעת התבונה , קודש כימי עול�הרוממות , ופריחת חיי�

חידוש הנשמות , האמונה ועומק הסדרת החברתיות, הבקורת
 של גדולת ‰˜Â„˘ממקור הכרת , בדליגה ובסידור, הרטבת הגויותו

יוצר כל עולמי� ויוצר רוח , אלהי עולמי�, שראליאלהי ' ש� ד
יי� אשר עמו חי ישראל מעול� ועד חאשר ממקור , האד� בקרבו

וידעו , עיני גוי� רבי�לונודעתי , והתגדלתי והתקדשתי. עולמי עד
ערי� נשמות וכי ימי� ושמאל תפרצי וזרע� גוי� יירש ', כי אני ד

כי בושת , אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי. יושיבו
כי בועלי� עושי� , לומי� תשכחי וחרפת אלמנותי� לא תזכרי עודע
 .גואל� קדוש ישראל אלהי כל האר יקראו, צבאות שמו' ד

 Á Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '„Î-‰Î( 

. ה�' וצבאות ישראל צבאות ד, אלהי ישראל'  הוא דצבאות' ד
עצמות נשמתנו חרותי� במכתב אלהי� כחו וגבורתו של וברוחנו 

מתהוי� , קמוונתהוו , נוצרו' מלאו מיד דוהעול� . יוצר בראשית
' הלאמתנו בנחלת ד. מתאזרי�ומתפתחי� , חיי� ומתקימי�, וקמי�

גיד לעמו לתת הכח מעשיו ",  ביצירת מעשה בראשיתid`קשורה 
שחדשה את , הגבורה האלהית השרויה בעול�". לה� נחלת גוי�

מפי . היא היא שמפיה שמענו את התורה, עול� ומחדשתו בכל יו�ה
וכל התורה כולה קבל משה , "לא יהיה ל�"ו" אנכי"הגבורה שמענו 

לא את הגו� הפרטי ולא , נחנו עוזבי�אאת הגו� אי� . מפי הגבורה
, יודעי� אנהנו. וותאכי א� אנחנו מנצחי� , תאת הגויה הלאומי

כמו כ� ו, שהיצר הרע והיצר הטוב יצירה אחת היא מידי אל עול�
, המשטרי והרוחני, העול� החברתי, עול� הזה ועול� הבא

הכל חטיבה אחת היא והכל , È˘ÓÓהאידיאלי וה, מוסריה, התיאורי
י אמרת"הכל הוא , משועבד לרצו� גבוהועולה במעלות הקדש 

גבורת חרב� תהיה שא "א, גבורתנו עדינה היא". ונעשה רצוני
הגבורה האלהית בעול� אינה נפגשת במה שחו . וכליו�

בכל תכסיסיה א� כ� היא , וקל וחומר שהו לשלטונה, המצאתהל
הטוב . מצאת הנגודי� מרחיבה את גבול הישה.  עומק רחמי�מלאה

ספיגה . ל� אותומרש� ומא, טובהמבחי� את הרע והרע מעמיק את 
הו� הנשמה משולבה תחדורה עד , כללית זו בהכרה עולמית אלהית
ובקת ח, אחוזה במלא עולמי�, במעמקי ההיסתוריה הלאומית

מלאה ענוה ע� כל , באהבה את כל ומתנשאת בגבורה על כל
המובעה באמת , היא יסוד תפארת ישראל,  כללעוחשוקת רחמי� 

 היא מקימת 16, תפסק לעדלאש, בעול�' במטרת כסא ד, ליעקב
בש� "י א� כ הוא יסוד גבורתנולא ברכב ולא בסוסי� . ומחיה אותנו

וא� ".המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, אלהינו נזכיר' ד
שטוחה היא הכרת העול� את , יא הכרתנו את עצמנוהשטוחה 

עמי� את חשקנו ואת המעו� האלהי הלקויה היא הבנת , ערכנו
שקמו , eplyראשוני� ה על כ� מתמזמזי� הנסיונות ,שבחיי נשמתנו

קב נורא ר, ומזמוז זה. בלא חשיפת מעי� החיי�, בלא העמקת היסוד
הכרה , רוח חדש יבא בעמי�, עול� חדש יחדש, וכאב חודר זה

 אמונה 17,חשק ואבירות, עז וגבורה. פנימית בישראלוחודרת 
, ת חיי�יאוש למקור ישועה ופריחההתהפכות עמק , ונצחו� עז

,  התבונה:`bdle הופעת xdep lkde, רוממות קדש כימי עול�
חדוש הנשמות ,  ועמק האמונהההסדרה החברתית,  הבקורת‰·¯˜˙

 של גדולת ‰‡Ó˙ממקור הכרת , בדליגה ובסדור, הרטבת הגויותו
 עולמי� יוצר כל עולמי� ויוצר רוח lkאלהי , שראליאלהי ' ש� ד

שר עמו חי ישראל מעול� ועד יי� אחאשר ממקור , האד� בקרבו
עיני גוי� רבי� וידעו לונודעתי , והתגדלתי והתקדשתי. "עולמי עד

ערי� נשמות וכי ימי� ושמאל תפרצי וזרע� גוי� יירש ", "'כי אני ד
כי בשת , אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי. יושיבו

' � עשי� דכי בעלי, לומי� תשכחי וחרפת אלמנותי� לא תזכרי עודע
 ".גאל� קדוש ישראל אלהי כל האר יקראוצבאות שמו 

26

ÂÏ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

מחרפת , ÙÓ¯„˙הרי היא , מתו� שיצאה מהמחנה אל החו, מינותה
 א� על פי שבפיה תדבר רמות, ומרת מי לי בשמי�א, ומגדפת
אחרי כל , טחונ� של ישראלברפיו� .  חלקו מחמאותודברי�

ו� ובחירה אלהית נצחית בה� להיות סגולה ליעההבטחות ושבועות 
 הרי הוא סעי� מסורי ,שמתאמצת המינות להרחיב, מכל העמי�

אותה הרשעה החושבת להפר , גפ� נכריה של הפרדת רשות הגבוהה
המדמה בחולשתה הפנימית כי , ברית האר ג� יחדוברית בשר 

ל בחירת האד� ורצונו בכ, הופעותיווהעול� החמרי , הגו� וכחותיו
, העליונה' ת עצת דאשיכולי� לסכל , הנ� דברי� מופרדי�, ערכיו

, י סבות צדדיות"ותוכל לפי זה ברית עולמי� להיות מופרת ע
ולא ידעו ולא . והתגברות הרשעה החמרית בעול�, חטאות ישראלכ

, עושה שלו� ובורא רע' כי אלהי עול� ד, תהלכויבחשכה , יבינו
וישראל שבט , כי יוצר הכל הוא, עקביולא כאלה חלק , והכל עבדיו

ל עומק הרשעה המקננת כו, והעול� הגשמי, צבאות שמו' נחלתו ד
שהוא , עולמובהכל קשור בתנאי� שחקק בה� צור עולמי� , בבשר

אפילו מעשה ,אי� עוד מלבדו, רשות היחיד של יחידו של עול�
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מחרפת , �Ù¯„˙מינות מתו� שיצאה מהמחנה אל החו הרי היא ה
 ודבריהפ שבפיה תדבר רמות "אע, מי לי בשמי�: ומרתא, ומגדפת

שמתאמצת המינות , טחונ� של ישראלברפיו� . חלקו מחמאות
ליו� ובחירה אלהית נצחית עאחרי כל ההבטחות ושבועות , להרחיב

גפ� נכריה ה הרי הוא סעי� מסורי ,ה� להיות סגולה מכל העמי�ב
אותה הרשעה החושבת להפר ברית בשר , של הפרדת רשות הגבוה

המדמה בחולשתה הפנימית כי הגו� וכחותיו , ברית האר ג� יחדו
הנ� , בחירת האד� ורצונו בכל ערכיו, הופעותיווהעול� החמרי ו

ותוכל לפי זה , העליונה' ת דת עצאשיכולי� לסכל , דברי� מופרדי�
חטאות ישראל כי סבות צדדיות "ברית עולמי� להיות מופרת ע

ולא ידעו ולא יבינו בחשכה . והתגברות הרשעה החמרית בעול�
ולא . "עושה שלו� ובורא רע והכל עבדיו' כי אלהי עול� ד, תהלכוי

צבאות ' עקב כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו דיכאלה חלק 
הכל , ל עומק הרשעה המקננת בבשרכ ע�והעול� הגשמי , "שמו

שהוא רשות היחיד , עולמובקשור בתנאי� שחקק בה� צור עולמי� 
שפי�כאפילו מעשה", אי� עוד מלבדו, של יחידו של עול�
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ונשמת ישראל באור .  פמליא של מעלהgkשפי� שמכחישי� כ
 את מקבל הואמקור חיי� עליוני� הללו מ, יא שרויהעליו� זה ה

ולא , רית עול� לא תשכחב, על כ� תורתו תורת עולמי�, חייושפעת 
, ולסור מחוקותיו' ת פי דאתוכל שו� הגברה רוחנית פנימית לעבור 

כבישת ב שמתגלה זוג� , ומקור הגבורה והעז, חקות עולמי�
. � היא לקוחהיוצר עולמי' מתו� אוצר גבורת אל ד, החיי�

קרואי� , לגלות בחיי� ובמעשה תוצאת תורה עליונה זווולהגשי� 
, מכל מסבות החיי�, יתנוצ מכל העברי�ש, אנו לאורו של משיח

מכל ההשכלות , שטרי הטבעממכל , מכל העצות, מכל הבחירות
ועני רוכב על חמור , מכל הנסי� ומכל הנפלאות, ומכל הקדושות

 . אנש אתהבעצמו ע� ענני שמיא כבר

ונשמת ישראל באור עליו� זה היא ". שמכחישי� פמליא של מעלה
על , חייה  את שפעתהיא מקבלתמקור חיי� עליוני� הללו משרויה 

ולא תוכל שו� , רית עול� לא תשכחב, כ� תורתו תורת עולמי�
ולסור ' ת פי דא רוחנית פנימית לעבור e` zipevgהגברה 

 שמתגלה זהג� , ומקור הגבורה והעז, מחקותיו חקות עולמי�
. יוצר עולמי� היא לקוחה' מתו� אוצר גבורת אל ד, כבישת החיי�ב

קרואי� , וצאת תורה עליונה זולגלות בחיי� ובמעשה תוולהגשי� 
, מכל מסבות החיי�, יתנוצ מכל העברי�ש, אנו לאורו של משיח

מכל ההשכלות , שטרי הטבעממכל , מכל העצות, מכל הבחירות
רוכב על העני הו, מכל הנסי� ומכל הנפלאות, ומכל הקדושות

 .חמור בעצמו ע� ענני שמיא כבר אנש אתהה
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, לסליחה מקורית, אל שואפת לתיקו� העול� בכל מילואונסת ישרכ
והטבת רצונו מצד , באה לא רק מישועת נפש האד�ש, מטהרת

בלא , הפגש בויתור ומדת חסד מיוחדהלשבזה צריכי� , עצמו
כי , ל עז משפטשצדק ובלא שקול , התכללות ע� כל המדות כול�

ומאה טההעברת רוח , חק הטהרה. א� תקו� כולל לסיבת החטאי�
 ,כפרה כתיב בה, פרה אדומה, על ידי שמו של משיח שקד� לעול�

בהעלאת ,  בסלוק המיתה מיסודהנעוצה, טומאת מתמוהיא מטהרת 
מנפילת , מקטרוג הלבנהו, מחטא האר, העול� מעומק חטאו

עולמי המהנמכת האידיאל ,  העולמית ביסוד מציאותההתיאריה
הצרות הרבות הבאות וכל , שהכשיר את החטא האנושי, במציאות

. הכל צרי� להיות מטוהר, כל הכל צרי� להיות מתוק�ה. ממנו
עומק בהיא שאיפה , לשיבת האר, אומההשאיפת ישראל לבני� 

כי א� , קיפת לבנה מאיזה בני�זלא . החודר כל היש בשרשו, הטוב
לא עצי� אחדי� . תיקו�בלכוננו ,  כל הבני�שורשפניה עמוקה אל 

עי� מאת , אלא לחשו� את המקור, יי� והטובוענפי� מאיל� הח
,  ועליופירותיו, ענפיו, גזעיו, כל שרשיוו, שלשד ע החיי�, החיי�
כי . עול� חדש יבנה, רוח חדש, וממנו יבא רוח חיי�. ונקימש� 

כ� יעמד , האר החדשה עומדי� לפניוכאשר השמי� החדשי� 
 .זרעכ� ושמכ�

 È Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ 'ÂÎ( 

לסליחה מקורית ,  שואפת לתקו� העול� בכל מלואונסת ישראלכ
באה לא רק מישועת נפש האד� והטבת רצונו מצד ש, מטהרת

בלא , הפגש בויתור ומדת חסד מיוחדהל שבזה צריכי� �, עצמו
� כי�, ל עז צדק ומשפטשהתכללות ע� כל המדות כול� ובלא שקול 

ה טומאההעברת רוח , חק הטהרה. א� תקו� כולל לסבת החטאי�
והיא , "פרה אדומה מכפרת", על ידי שמו של משיח שקד� לעול�

בהעלאת העול� ,  בסלוק המיתה מיסודהנעו, טומאת מתממטהרת 
 התיאוריהמנפילת , מקטרוג הלבנהומחטא האר , מעמק חטאו

, עולמי במציאותהמהנמכת האידיאל , העולמית ביסוד מציאותה
dnות הבאות ממנו שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרב .

שאיפת . הכל צרי� להיות מטוהר, הכל צרי� להיות מתוק�, כלה
 עומק הטוב שלהיא שאיפה , לשיבת האר, אומההישראל לבני� 

קיפת לבנה מאיזה בני� כי א� זלא .  כל היש בשרשו`zהחודר 
לא . תקו�בלכוננו ,  כל הבני� היסוד שלועמוקה אל dnlyפניה 

, אלא לחשו� את המקור, � החיי� והטובעצי� אחדי� וענפי� מאיל
, גזעיו ענפיו,  כל שרשיוע�, עי� החיי� שלשד ע החיי�מאת 

עול� ו, רוח חדש, וממנו יבא רוח חיי�, ונקימש� ,  ועליופארותיו
אשר אני האר החדשה וכי כאשר השמי� החדשי� ", יבנה, חדש

 ". כ� יעמד זרעכ� ושמכ�'נא� ד עומדי� לפני עושה
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הרי הוא יותר חי באומ , ל מה שנות� כח יותר גדול לעול� הבאכ
כל . הדבר מתבח� בישראל לעני� בני� האומהו. ג� בעול� הזה

כי חיות� , ת האומה בפועלאהרי הוא בונה , המאמ את חיי עול�
זהו הגודל של ו.  מהצלחת עולמי�הואהלאומית של ישראל המש� 

דה להשגיר את חיי העולמי� במלא מובנ� שעמ, תורה שבעל פה
שהתלהבות� הלאומית דמתה , ולהוציא מלב� של צדוקי�, אומהב

אלהי '  לומר ברכו את ד� ואינהנשתלהבה ודעכה שללהבת של תב� 
מיסוד עול� זה יבנה ויכונ� ג� ו. ישראל מ� העול� ועד העול�

כל ו, ארהויתגדל בני� , עכשיו עומק החיי� הלאומיי� בישראל
ההולכת ומתגלה , האמוצי� הכלליי� ההולכי� לעומת התחיה

,  שלשלת גדולהlyהאחוזות זו בזו בתאר , רבותהבמסיבותיה 
 .מי� דעי�תמפלאות , מסובכה ונפלאה, ארוכה
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ל מה שנות� כח יותר גדול לעול� הבא הרי הוא יותר חי באומ כ
כל . � בישראל לעני� בני� האומההדבר מתבחו. ג� בעול� הזה

כי חיות� , ת האומה בפועלאהמאמ את חיי עול� הרי הוא בונה 
זהו הגודל של ו.  מהצלחת עולמי�היאהלאומית של ישראל המש� 

שעמדה להשגיר את חיי העולמי� במלא מובנ� , תורה שבעל פה
שהתלהבות� הלאומית דמתה , אומה ולהוציא מלב� של צדוקי�ב

' ברכו את ד: לומר, ואיננהנשתלהבה ודעכה ש, תב�ללהבת של 
מיסוד עול� זה יבנה ויכונ� ג� ו. אלהי ישראל מ� העול� ועד העול�

וכל , ארהעכשיו עמק החיי� הלאומיי� בישראל ויתגדל בני� 
ההולכת ומתגלה , האמוצי� הכלליי� ההולכי� לעומת התחיה

, ארוכה, לההאחוזות זו בזו בתאר שלשלת גדו, רבותהבמסבותיה 
 .מי� דעי�תמפלאות , מסובכה ונפלאה
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בתועפות גבורותיו , סקירה הרואה את הכח האלהי החי ופועלה
בכל , בכל הליכות רוחות האד�, בכל מסבות הטבע, דשוקורוממות 

היא ,  תעתועי האישי� והעמי�כני� שלתהבכל , סבוכי המלחמות
חברת את הנפש מהיא , העול�מסדרת אור קדוש על מלא כל 

מאגדת את כל המפעל והמעשה , העולמית ע� רוחה ונשמתה
 והמופעאל כל הגלוי , מסותר בחגוי סלעי� וסתרי מדריגותה

, באותות ובמופתי�, זקה ובזרוע נטויהחביד , בפליאות נוראות
מתמ� את , שכליה, והחיבור הזה. בגילוי שכינה ובנבואה מאירה

ומק עכשאור ישראל מתגלה על ידי .  את העול�ומחיה, צביו� האד�
, לראות אי� כל העלילות מראש ועד סו�, הדעת ומעמקי האמונה

מתועפות תנועות , בל עד אחרית ימי� אחרוני�תמראש מקדמי 
חדושי , מוסריות מלאות וטובותוהופעות שכליות , רוחניות אדירות

בכחות , וריותתכל הארות , חכמות ומדעי� נשגבי� ומשוכללי�
כל זהרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקי� יסודי , כלליי� ופרטיי�

הכל תנועת עולמי� , ה� וגורמיה� העליוני� והתחתוני�, ולמי�ע
שנברא קוד� , תנועת הארת אורו של משיח, ה�בגדולה אחוזה 
רעיונות , קרי� ומאורעותמבכל עת שמתגלי� . שנברא העול�

היא גשמית שבי� , לה וישועהלהרי� נס של קירוב גאו, ומחשבות
ואת , החי המופיע בה�' הדעת מכרת את אור ד, בי� שהיא רוחנית

, להכיר ולהבי�וכל אשר תיטיב הדעת . הדובר וקורא מתוכ�' ול דק
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סקירה הרואה את הכח האלהי החי ופועל בתועפות גבורותיו ה
בכל , בכל הליכות רוחות האד�, דשו בכל מסבות הטבעקורוממות 

מסדרת היא ,  תעתועי האישי� והעמי�כניתבכל , סבוכי המלחמות
חברת את הנפש העולמית ע� מהיא . אור קדוש על מלא כל העול�

מסותר בחגוי המאגדת את כל המפעל והמעשה , רוחה ונשמתה
ביד ,  בפליאות נוראותוהמופיעסלעי� וסתרי מדרגות אל כל הגלוי 

בגלוי שכינה ובנבואה , באותות ובמופתי�, זקה ובזרע נטויהח
 את צביו� האד� ומחיה את מתמ�, שכליה, והחבור הזה. מאירה
מק הדעת ומעמקי האמונה עכשאור ישראל מתגלה על ידי , העול�
בל עד תמראש מקדמי , אי� כל העלילות מראש ועד סו�, לראות

הופעות , מתועפות תנועות רוחניות אדירות, אחרית ימי� אחרוני�
חדושי חכמות ומדעי� נשגבי� , מוסריות מלאות וטובותושכליות 

כל זהרי , וריות בכחות כלליי� ופרטיי�תכל הארות , ומשוכללי�
ה� וגורמיה� , ולמי�ערוח הקדש וכל השפעות צדיקי� יסודי 

, ה�בעולמי� גדולה אחוזה � הכל תנועת�, העליוני� והתחתוני�
בכל עת . שנברא קוד� שנברא העול�, תנועת הארת אורו של משיח

רי� נס של לה, רעיונות ומחשבות, קרי� ומאורעותמשמתגלי� 
הדעת , בי� שהיא רוחניתוהיא גשמית שבי� , קירוב גאולה וישועה

הדובר וקורא ' ול דקהחי המופיע בה� ואת ' מכרת את אור ד
 כה תגלה אתלהכירו ולהבינווכל אשר תיטיב הדעת , מתוכ�
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 וכה, כ� תישר� אל מטרת�ו, אורות של המסיבותהכה תגלה את 
יתאגד הטבע ע� הנס אגד ו, גלויי�היתחברו האורות העלומי� ע� 

כל . רד לי בגבורי�י' ד, אז ירד שריד לאדירי� ע�. ו� וחזקעלי
ת אומאזרת כח , המתממת את האמונה, ההשלמה השכלית הזאת

ולעבוד , לצפות לישועה, לתור ולדרוש, החיי� לפעול ולעשות
ליחדא שמיא , עבודת שמי� ועבודת אר, מועוישראל ' עבודת ד

ות שאורו של ות� המדרגאהיא באה בהשתלמותה על פי , וארעא
רוח ', רוח ד, רוחותהשהוא כולל ביחד את כל , משיח זורח ומתגלה

ואור התחיה  . ' רוח דעת ויראת ד,רוח חכמה ובינה, עצה וגבורה
Á¯ÂÙÂ ıˆ ‡Â‰Â.18 d ziyi`d digz, הרוחנית הול� ומתגלה

zillkd z` zncwnd , zncwnd dfifrd zipgexd
ziptebd z` ,את זוהמת הנחש , באה לטהר את סרחו� הבשרה

, ולמלאותו אהבה וחדוה, עול�הלשמח את , ואת שורש כל חטא
הסות� , תולרתיהבהסרת העצבו� הבשרי המקושר ע� הסרחו� 

ולא למראה עיניו ישפט ', והריחו ביראת ד. הופעת כל ריח טוהר
ושפט בצדק דלי� והוכיח במישור לענוי , לא למשמע אזניו יוכיחו

התחיה ". וברוח שפתיו ימית רשער בשבט פיו אוהכה . אר
את , הכרת עמדת מעוז חיי הרוחל, המוסיפה חיי דעת להכרת הנצח

, צב נתעהעאת הסרת כל פחד שוא וכל , הכרת שקרות המות
ורות א. התחלת תקופת הזרחת אור תחית המתי� בכל מלא חסנו

אשר , עולמי� אלו כלולי� ה� בהופעת האחדות של הנס והטבע
החוזי� בבטחה ובגילוי גמור את יד , משכילי טוהר על ידי ואחדוי
ומכירי� את התסיסות , כל חליפות העתי�באלהי ישראל ' ד

, ראש קדמות היצירהמ ÌÈÓÏÂÚ‰Â 19,ההיסתוריות כמו הטבעיות
, תה אלאומעול� עד עול� , בטר� הרי� יולדו ותחולל אר ותבל

בעיות לא נעזבה היא הט. תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אד�
בתוכה חי , במהלכיהלא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה , מהלכהב

, אלהי כל בשר, צבאות שמו' ד, שראל וגואלויצור , גואל חזק
, צור כל העולמי�, מעשי�האדו� כל , אלהי� לכל ממלכות האר

שקשרתו כלא עשתה הנבואה שו� נס כי א� . צדיק בכל הדורות
חשבו חושבי� . קטנהאפילו קלושה ו, לאיזו טבעת טבעית

והאמת המסורתית , שכצללי� נהלכו, חשבותמ בזה סימבוליי�
הודק דרוש תמיד להיות מריכוס . תביע אמריה בכל הוד גבורתה

, תחתיתיהאל העול� , מהופעת השליטה הנשמתית, מעול� העליו�
ג� ש� ג� פה המהלכי� קבועי� . המוגבל ומצומצ� בטבעיותו

. והכל הול� הלו� ואור, במלא קדש, בחופש, חכמהב, ומסודרי�
של עטרות , כמת ישראל העליונהחכפי ההפריה של זיו ההכרה של 

,  מהוד קרניהיו�ז את עליה�הנותנת , הנבואה ואספקלריא המאירה
וללכת ,  הדעת להכיר את המגמה של כל המו� המסיבותיוזרחככה 

. מסדר ומטיב את כל, המאיר ומחיה',  ולבר� את ש� דכול�� ע
הש� המשולב של הויה . תמיד תהלתו בפי, תעבכל ' אברכה את ד

, מקורותיו, כל אורותיוב, מאיר ומופיע ביקר תפארתו, ואדנות
תגיו , נקודותיו, בכל טעמיו, בכל צירופיו ולבושיו, מבועיו ומעיניו

מטרת עולמי� לכל תנועת ,  אש דתחרותובלב ישראל . ואותיותיו
ומבעד כל מפלשי הענני� אור . תידלכל היש בעבר הוה וע, חיי�ה

הנה שכרו אתו , וזרועו מושלה לו, בחזק יבא, הקודש יחדור
לפי , פי רוב המעשה ולפי הרחבת ההקשבהלהכל ו. ופעולתו לפניו

לפי , שר לתהומות הרוחניותאהגדלת התורה ולפי הפצת המעינות 
ק אמת בש� רהדוברת , השלטת הגאו� של חכמת ישראל המנוחלת

יבש חציר נבל צי ודבר .  כל מחשבות אד� אשר המה הבלעל', ד
 .להינו יקו� לעול�א

 יתחברו האורות וכ�כ� תישר� אל מטרת� , אורות של המסבותה
אז ", ע ע� הנס אגד עליו� וחזקיתאגד הטב, גלויי�ההעלומי� ע� 

כל ההשלמה השכלית ". רד לי בגבורי�י' ד, ירד שריד לאדירי� ע�
ת החיי� לפעול אהמתממת את האמונה ומאזרת כח , הזאת

וישראל ' לצפות לישועה ולעבוד עבודת ד, לתור ולדרוש, ולעשות
היא באה , ליחדא שמיא וארעא, עבודת שמי� ועבודת אר, מוע

שאורו של משיח זורח ומתגלה , ות� המדרגותאעל פי בהשתלמותה 
oda , רוח חכמה ובינה', רוח ד: "רוחותהשהוא כולל ביחד את כל ,

תחיה הרוחנית הול� הואור ". ' רוח דעת ויראת ד,רוח עצה וגבורה
באה ה, ‰Â‰ Á¯ÂÙÂ ıˆÂ zigiynd digzd xe` ‰ÊÈÊÚ‡, ומתגלה

, ורש כל חטאאת זוהמת הנחש ואת ש, לטהר את סרחו� הבשר
בהסרת העצבו� הבשרי , עול� ולמלאותו אהבה וחדוההלשמח את 

. כל הופעת רוח טוהרהסות� , תולרתיההמקושר ע� הסרחו� 
לא למשמע אזניו וולא למראה עיניו ישפט ' והריחו ביראת ד"

ר אוהכה . ושפט בצדק דלי� והוכיח במישור לענוי אר, יוכיח
התחיה המוסיפה חיי דעת ; "בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע

, את הכרת שקרות המות, הכרת עמדת מעז חיי הרוחללהכרת הנצח 
התחלת תקופת הזרחת אור , צב נתעהעאת הסרת כל פחד שוא וכל 

ורות עולמי� אלו כלולי� ה� א. תחית המתי� בכל מלא חסנו
 על ידי משכילי אוחדויאשר , בהופעת האחדות של הנס והטבע

כל באלהי ישראל ' טחה ובגלוי גמור את יד דהחוזי� בב, טוהר
כמו הטבעיות , חליפות העתי� ומכירי� את התסיסות ההיסתוריות

˙ÂÈÓÏÂÚ‰Â ,ראש קדמות היצירהמ ," בטר� הרי� יולדו ותחולל אר
תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו . תה אלאומעול� עד עול� , ותבל

ה היא לא אלמנ, מהלכהבלא נעזבה היא הטבעיות ". בני אד�
שראל יצור , בתוכה חי גואל חזק, במסבותיהההיסטוריה הסבוכה 

, אלהי� לכל ממלכות האר, אלהי כל בשר, צבאות שמו' וגואלו ד
לא עשתה . צור כל העולמי� צדיק בכל הדורות, מעשי�האדו� כל 

אפילו , שקשרתו לאיזו טבעת טבעיתכהנבואה שו� נס כי א� 
שכצללי� , חשבותמ סימבולני� חושבי� בזהחשבו . קלושה וקטנה

רכוס : והאמת המסרתית תביע אמריה בכל הוד גבורתה, נהלכו
מהופעת השליטה , הודק דרוש תמיד להיות מעול� העליו�מ

ג� , תחתיתי המוגבל ומצומצ� בטבעיותוהאל העול� , הנשמתית
במלא , בחפש, חכמהב, ש� ג� פה המהלכי� קבועי� ומסודרי�

כמת חכפי ההפריה של זיו ההכרה של . אורוהכל הול� הלו� ו, קדש
של עטרות הנבואה ואספקלריא המאירה הנותנת , ישראל העליונה

 הדעת להכיר את המגמה של תזרחככה ,  מהוד קרניהיו�ז את עליה�
, המאיר ומחיה'  ולבר� את ש� דכול�� עכל המו� המסבות וללכת 

".  בפיתמיד תהלתו, תעבכל ' אברכה את ד", מסדר ומטיב את כל
כל בהש� המשולב של הויה ואדנות מאיר ומופיע ביקר תפארתו 

בכל , בכל צירופיו ולבושיו, מבועיו ומעיניו, מקורותיו, אורותיו
,  אש דתחרותהובלב ישראל , תגיו ואותיותיו, נקודותיוו טעמיו

, הוה ועתיד, לכל היש בעבר, חיי�המטרת עולמי� לכל תנועת 
 בחזק אלהי�' הנה ד", ר הקדש יחדורומבעד כל מפלשי הענני� או

פי רוב להכל ". הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו, יבא וזרעו מושלה לו
לפי הגדלת התורה ולפי הפצת , המעשה ולפי הרחבת ההקשבה

לפי השלטת הגאו� של חכמת , שר לתהומות הרוחניותאהמעינות 
על כל מחשבות אד� ' ק אמת בש� דרישראל המנוחלת הדוברת 

 .להינו יקו� לעול�איבש חציר נבל צי ודבר . מה הבלאשר ה

‡Ï Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 את הכבוד אשר ירחש האד� אל הוא הוא המלמדליראיו ' סוד ד
 משגבו, אותו הרי הוא מעלה ely האמתי הכבודועל ידי , טבעה

כ� בהליכות , מוסר של חיי האד� היחידיהכמו בהליכות . ומרוממו
התיצבות הישרה בכל ה היא העליה המעולהבחיי המוסר , עולמי�
טיות נההתאמה המפוארה של כל . רגלי עמדה במישור, הכחות
עד שהשכל העליו� נמצא בתור גלוי עליו� של סכו� החיי� , החיי�
שבי� , המתפשטי� ממנו, כל אשר מתחת לו הרי ה� ענפיוו, כול�

וכל . פוכסופה ירדו, וכני� לרצונו ולעבודתומ, אליו ומתרפקי� עליו
 באור הכל מואר הוא, הגופניותוהמהלכי� הטבעיי� של הנפשיות 

ל זיו שהמלא הוד ויפעת קדשי� ,ובמהות הקודש המנצח, עליו�

 ‚È Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ 'ÁÎ-Ï( 

zzpekאת הכבוד אשר ירחשהיא היא המלמדתליראיו '  סוד ד  
 משגבה, אותה האמתי הרי הוא מעלה כבודהי "וע, טבעההאד� אל 
מוסר של חיי האד� היחידי כ� בהליכות הכמו בהליכות . ומרוממה

התיצבות הישרה בכל ה היא העליה המעולה בחיי המוסר. עולמי�
טיות נההתאמה המפוארה של כל , "רגלי עמדה במישור", הכחות
גלוי עליו� של סכו� החיי� עד שהשכל העליו� נמצא בתור , החיי�
שבי� , כל אשר מתחת לו הרי ה� ענפיו המתפשטי� ממנוו, כול�

וכל , ולעבודתו כסופה ירדופו, וכני� לרצונומ, אליו ומתרפקי� עליו
 באור עליו� מוארי� ה�הגופניות והמהלכי� הטבעיי� של הנפשיות 

ל זיו ההשכלהשהמלא הוד ויפעת קדשי�,ובמהות הקדש המנצח
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התוכ� הזה ו. המאירה באור חכמה ודעת יסודית, ההשכלה הטהורה
daxd `ed  עומדdlrnl , מעלה מהאופי המוסריללמעלה ,

מהותו מ דעה ורעיו� סחתהאו , המוכרח לאסור מלחמות פנימיות
מוסר מסוכ� ,  המוסר מוסר צולע הואשאז, הטבעית ומכל תפקידיו

,   על כ� לפחות העי� הצופיה של המוסר העליו�.נפילת מהמורותל
, הישותהתגלות , יא העלאת כל התוכ�ה ixd האידיאליות שלה

אמנ� כלולה בתו� המערכה . הופעת החיי� בפנימיותו וכל מקיפיו
ולה ממעל לכל ערכי� עשהיא באמת כבר , מערכת הקודש, העליונה
יסוק פ, שאי� בה דופי, התמימות השלמה, והיא תוכ� הת�, מוסריי�

יושר , יושר הרגש, יושר הלב, יושר השכל, וקיצו מכל ההופעות
. יושר ההקשבה, יושר ההופעה, יושר הבשר, ושר הטבעי, הרוח

והעיני� , תיותוקול אלהי� חיי� דובר מכל מרומי� ומכל תח
והחזרה חלילה , דיריתוהמעו� מתחת לרו� הוא , למישרי� חוזות

, דיריתתכ "היא ג, בשביל העלאה והתממה, בשביל הופעה והארה
וה� , כנפי� כנשרי� לצדיקי�ה עושה לה� "הקב. קלה ובטוחה

, יעלו אבר כנשרי�, יחליפו כח' שנאמר וקוי ד, ני המי�פ על שטי�
 בכל תקופה וחזו� מתגלה בפרטיות. כו ולא ייעפוליירוצו ולא ייגעו 

שהכל לקוח מאל� השני� של ההחרבה , ה מחדש בה עולמו"שהקב
יהמו . כל עת אשר תחיל אר ותנועבשענפיה מתפשטי� , הכללית

לגיו ישמחו עיר פנהר , יחמרו מימיו ירעשו הרי� בגאותו סלה
להי� אה יעזר, אלהי� בקרבה בל תמוט, אלהי� קדוש משכני עליו�

מבהיק הוא מתוכו , ג� בראשית קדרותו, ואור הבוקר. לפנות בוקר
על כללות , שהמוסר העליו� דורש מהפרטיות, עליונההאת האורה 

סבוב העמי� , עול� ועז החיי�ההנהגת , היש ושורש המציאות
. מלכות הארמאתה הוא האלהי� לבד� לכל . ותהלוכות הממלכות

מאור הנס העליו� מתגלה , מאירהוהנס והטבע מתאחדי� באחדות 
ה� ה� ענפיו , הבלתי מובני� מצד עצמ�, י� סעיפי הטבע כול�א

בעול� , כל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיוו. והתפשטות אורו
דאגות החיי� היומיי� ב, בנפש היחיד ובנפש העמי�, ובאד�

נכלי ב, בעליותיה� וירידותיה�, ובהתגברות הלאומי� והממלכות
 הערומי� ובישרת לבב ·ÓÎÁ˙, בשגעונות המשתגעי�, ההפוליטיק

בגבורת הגבורי� וברוח , בבינת הנכוני�, חכמת החכמי�ב, הישרי�
אור חכמת , רק יד האורה העליונה, כלב, החלש של החלשי�

והיד נטויה והזרוע . ופיעהמהיא , נשמת חי העול�', רוח ד, עולמי�
ישועה הוצפיית . כי הכל עבדי�, למשפטי� עמדו היו�,מושלת

עולה היא ו, חודרת היא ממעל לשחקי� ועד עמקי תחתיות אר
ומכרת בסקירה אחת את ,  היא רוכבתzeilirערבות ו, ממעמקי�

את , ל האמת ואת כל השקרכאת , כל הנפלאות ואת כל המפעלות
כ� לפקודת הוהנה הכל התיצב ומתיצב , כל הצדק ואת כל הרשע

עול� באור ישראל היא נשמת והארת ה. אור דבר אלהי� חיי�
עד לא , ונשמת כל היקו� בחביו� עזו, בגילויהיסתוריה האנושית ה

 בחוקו , בהכינו שמי� ש� אני, חוצות וראש עפרות תבלועשה אר
. בעזוז עינות תהו�, חקי� ממעלשבאמצו , חוג על פני תהו�

לכח , ההכרה הזאת על ידי אספקלרית הקודש מתהפכת לכח פועלו
שפחות מוכל המפעלות הסבוכות אשר בקרב כל , כח מחיהל, סוקר

, אמנ� מעורפלת ומאופלת, העמי� מתגלות בתור מערכה סידורית
, והנהרה תבוא ממקו� אשר האורה תצא לעול�. הרהנהתובעת 

המתפשט על כל , ורוח אלהי� אמת. להי� יופיעאמציו� מכלל יופי 
zex`ad lkn mind z` dlecd , מערכות האד�

wenrdmi , אל מרומי מתחתיותיות הטבע אהרי הוא מעלה 
תמ� את חזו� מ, ומכשיר את כל הניסיות להופיע ולהגלות, הקודש

,  הריאלי של החיי�הבסיסהעבודה האלהית בכל הסתעפיותיה על 
ומביט באור הקודש של , ולה ממעל לאספקלריא הבלתי מאירהע

המבססת , במראה ולא בחידות, תורת משה, עליונההאור התורה 
 כול� ‡˙ ÏÚÓ‰Â‰, סוד החיי� והמעשהיאת המוסר ואת הדעת על 
, האמת העולמיי�ו התפארת מרו�אל , יחד למרו� הנצח והשלו�
בכל הדרות חיי� , שתחיה את בעליה, אל יסוד החכמה העליונה

, אל מקו� הגבורה העליונה, מנצחי� את כל התמותותשלאי� מ
התנוצצות אורה זו ו .חסדי� מסוכי� בההשכל הנעימות וכל 

. ÚÙÂÓ˙אחרונות היא הובצרות העול� , בעקבות משיח היא מופעת
כל בולאחוז בכל חוס� ,  נתבעי� לברר ולהסבירmdוכבירי כח 

בכל , בכל אמצעי וכל יכולת, בכל מפעל וכל תכונה, יפעה
בכל עת כושר ובכל תכונה , תעוררות רוחההתעודדות וכל 

זה החזו� אשר , מתגלהוו� ההול� לתמ� את החזו� העלי, אפשרית
האחוז , עול� ולאד�להרו� והשפל אשר , אלפי דור ה� צעדיו

, ÔÈÚהלאישו� , לסגולת העמי�, בהרו� והשפל אשר לסגולת האד�
דר� המעמק , ורוחב הדעת,  ישראלמשפחותעי� אד� וכל ' כי לד

, הבעת המבוקש האדיר בכל הבלטתוו,תיצבות לפני מלכי�ה, אר

התוכ� הזה עומד . הורה המאירה באור חכמה ודעת יסודיתהט
, מעלה מהאופי המוסרי המוכרח לאסור מלחמות פנימיותללמעלה 

 אשר אז, מהותו הטבעית ומכל תפקידיומ דעה ורעיו� להסיחאו 
על כ� . נפילה למהמורותלמוסר מסוכ� , המוסר מוסר צולע הוא

יא ה ,לפחות, האידיאליות של העי� הצופיה של המוסר העליו�
הופעת החיי� בפנימיותו וכל , כל הישהתגלות , העלאת כל התוכ�

, מערכת הקודש,  אמנ� כלולה בתו� המערכה העליונהd`i. מקיפיו
והיא תוכ� , ולה ממעל לכל ערכי� מוסריי�עשהיא באמת כבר 

יסוק וקיצו מכל פשאי� בה דופי , התמימות השלמה, הת�
ושר י, יושר הרוח, יושר הרגש, לביושר ה, יושר השכל, ההופעות

וקול אלהי� . יושר ההקשבה, יושר ההופעה, יושר הבשר, הטבע
והעיני� למישרי� חוזות ,  מכל מרומי� ומכל תחתיותf`חיי� דובר 

והחזרה חלילה בשביל הופעה , דיריתוהמעו� מתחת לרו� הוא 
. קלה ובטוחה, דיריתתכ "היא ג, בשביל העלאה והתממה, והארה

, ני המי�פ על כנפי� כנשרי� ושטי�) לצדיקי�(ה עושה לה� "הקב"
ושמא , על כ� לא נירא בהמיר אר במוט הרי� בלב ימי�שנאמר 
יחליפו כח יעלו אבר '  וקוי דש לה� צער תלמוד לומריתאמר 
 בפרטיות מתגלה חזו�". לכו ולא ייעפוי, ירוצו ולא ייגעו, כנשרי�

minlerdה מחדש בה" בכל תקופה שהקב `zשהכל ,  עולמו
שענפיה מתפשטי� ,  מאל� השני� של ההחרבה הכלליתed`לקוח 

יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרי� ", כל עת אשר תחיל אר ותנועב
, לגיו ישמחו עיר אלהי� קדוש משכני עליו�פנהר , בגאותו סלה

ואור הבקר ג� ". להי� לפנות בקראיעזרה , אלהי� בקרבה בל תמוט
שהמוסר , עליונההיק הוא מתוכו את האורה בראשית קדרותו מבה

הנהגת , העליו� דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות
אתה הוא ", סבוב העמי� ותהלוכות הממלכות, עול� ועז החיי�ה

והנס והטבע מתאחדי� , "מלכות הארמהאלהי� לבד� לכל 
, י� סעיפי הטבע כול�אמאור הנס העליו� מתגלה . באחדות מאירה

כל ו, ה� ה� ענפיו והתפשטות אורו, לתי מובני� מצד עצמ�הב
בנפש היחיד , בעול� ובאד�, הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיו

דאגות החיי� היומיי� ובהתגדרות הלאומי� ב, ובנפש העמי�
בשגעונות , נכלי הפוליטיקהבבעליותיה� וירידותיה� , והממלכות
חכמת ב,  הערומי� ובישרת לבב הישרי�Ó¯Ú˙ב, המשתגעי�

בגבורת הגבורי� וברוח החלש של , בבינת הנכוני�, החכמי�
רוח ,  עולמי�lkאור חכמת , רק יד האורה העליונה, כלב, החלשי�

והזרוע , והיד נטויה. ופיעהמ העול� היא ינשמת חי' ד
ישועה הוצפית ". כי הכל עבדי�, למשפטי� עמדו היו�",מושלת

עולה היא , חתיות אר ממעל לשחקי� ועד עמקי ת`fחודרת היא 
ומכרת בסקירה אחת את כל , ערבות היא רוכבתו, ממעמקי�

את כל , ל האמת ואת כל השקרכאת , הנפלאות ואת כל המפעלות
כ� לפקודת אור הוהנה הכל התיצב ומתיצב , הצדק ואת כל הרשע

היא נשמת , והארת העול� באור ישראל, דבר אלהי� חיי�
עד לא ", מת כל היקו� בחביו� עוזוונש, בגלויהיסתוריה האנושית ה

 בחוקו , בהכינו שמי� ש� אני, חוצות וראש עפרות תבלועשה אר
". חקי� ממעל בעזוז עינות תהו�שבאמצו . חוג על פני תהו�

,  לכח פועלd`iי אספקלרית הקודש מתהפכת "ההכרה הזאת ע
וכל המפעלות הסבוכות אשר בקרב כל , לכח מחיה, לכח סוקר

אמנ� מעורפלת , � מתגלות בתור מערכה סדוריתשפחות העמימ
והנהרה תבוא ממקו� אשר האורה תצא , הרהנהתובעת , ומאופלת

, ורוח אלהי� אמת. להי� יופיעא מציו� מכלל יופי �,  עול�`xeל
ת הטבע אהרי הוא מעלה , המתפשט על כל מערכות האד�

ומכשיר את כל הנסיות להופיע ,  אל מרומי הקודשמתחתיותו
תמ� את חזו� העבודה האלהית בכל הסתעפיותיה על מ, לותולהג

, ולה ממעל לאספקלריא הבלתי מאירהע,  הריאלי של החיי�הבסוס
במראה ", תורת משה, עליונההומביט באור הקודש של אור התורה 

סוד החיי� יהמבססת את המוסר ואת הדעת על , "ולא בחידות
 מקו�אל ,  כול� יחד למרו� הנצח והשלו�ÏÂÚÂ ÌÚ‰והמעשה 
אל יסוד החכמה העליונה שתחיה את , אמת העולמי�והתפארת 

אל , מנצחי� את כל התמותותה, לאי�מבעליה בכל הדרות חיי� 
. חסדי� מסוכי� בההמקו� הגבורה העליונה שכל הנעימות וכל 

התנוצצות אורה זו בעקבות משיח היא מופעת ובצרות העול� 
לאחוז , י� לברר ולהסבירוכבירי כח נתבע. ÂÓˆˆ˙אחרונות היא ה

בכל אמצעי וכל , בכל מפעל וכל תכונה, כל יפעהב,  חוס�gkבכל 
בכל עת כושר ובכל , תעוררות רוחהבכל התעודדות וכל , יכולת

זה החזו� , מתגלהולתמ� את החזו� העליו� ההול� , תכונה אפשרית
 הרו� והשפל אשר eze` `ed etiwde, אשר אלפי דור ה� צעדיו

לסגולת , האחוז בהרו� והשפל אשר לסגולת האד�, ד�עול� ולאל
ורוחב, " ישראלשבטיעי� אד� וכל'כי לד", ‡„Ìהלאישו� ,העמי�
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הבעת הבטחו� האלהי בכל עזוז , עליו�ה ˙ÌÂ המחשבה לשעבודו
לא תחסר ' ל אמרת דשהבטחה שהופעת הממלכה העליונה , קדשו

. ל צדהע הנסיות כולה היא מוכנה ,שידרשובכל עת , את התגלותה
, תלנוכהרי הוא עומד אחר , בהגלותו בלבבות, וקול אלהי� חיי�

, xi ux`e minyenyl epp,  ובכל עולמי�,בעולמי�להגלות 
enirpdl sk e`gni zexdp . שרעפי� הללו מביאי� אורו של

תעטר את התורה , שראל המנוחלת תנצח את העול�יוחכמת , משיח
כאש , רפלי האמונה מכל סבוכיה�עותטהר את , בעטרות עליונות

אור התשובה , שלו� בישראל יופיעהאור ו. מטהר וכבורית מכבסי�
. רו צדיק ונשגביבו ', עז ש� דומגדל . יאיר את כל נאות יעקב

ק א� ר, ובידינו לקרבו, וקרוב הוא היו�. לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד
וחכמת ישראל , נטה אוז� לשמוע קול שיח קודש ואור תורת אמת

 .היה לנו למורשת פלטהתהעליונה 

הבעת המבוקש , תיצבות לפני מלכי�ה, מעמק דר� אר, הדעת
הבעת , עליו�ה ¯ÌÂשעבוד המחשבה ל, האדיר בכל הבלטתו

שהופעת הממלכה , הבטחה, הבטחו� האלהי בכל עזוז קדשו
 שתדרשלא תחסר את התגלותה ובכל עת ' ל אמרת דשעליונה ה

וקול אלהי� .  eiqiqkz md-, ל צדהעהנסיות כולה היא מוכנה 
 בעול�תלנו להגלות כחיי� בהגלותו בלבבות הרי הוא עומד אחר 

וחכמת , שרעפי� הללו מביאי� אורו של משיח. ובכל עולמי�
 בעטרות תעטר את התורה, שראל המנוחלת תנצח את העול�י

 מכל zihxtde zillkdרפלי האמונה עעליונות ותטהר את 
שלו� בישראל יופיע האור , כאש מטהר וכבורית מכבסי�, סבוכיה�

רו יבו ' ומגדל עז ש� ד. אור התשובה יאיר את כל נאות יעקבו
ובידינו , וקרוב הוא היו�. לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד, צדיק ונשגב

מוע קול שיח קודש ואור תורת אמת ק א� נטה אוז� לשר, לקרבו
 .היה לנו למורשת פלטהתוחכמת ישראל העליונה 

·Ï Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

יסוד אחדות תורה שבכתב ע� תורה , אחיזת הפשט והסוד זה בזהכ
, הסתכלות היותר פנימית ע� ההסתכלות החצוניתה, שבעל פה

 היא  כ��באד� ובהויה , סגנו�ב, ·Â·Ò˙, במציאות, בחיי�, בעול�
התעמקות ה. וכמו כ� באמונה, התאחדות הנס והטבע בהנהגה

אורו . מה שהשביל הבינוני מפריד�, החודרת מאחדת את הנפרדי�
שיסוד ר� ונשא וגבה מאד מואר הוא מהתוכ� העליו� , שיחמשל 

וכל העלילות של הטבע מקט� ועד , �ששהנס והטבע מאוחדי� 
מו העלילות כ, ועל ידו ובהשפעת, גדול פועלי� בעדו ועמו

כל ההויה כולה , המעשי� כול� עומדי� בצורה עוברית. הניסיות
˙ÂÓ„Îומשיח גנוז , ורוח אלהי� מרחפת עליה�,  אפרוחי� או ביצי�

, והאפרוחי� מתפתחי� ומתגדלי�, זהו היכלו, פורצהוא בק� 
מתקרבי� לצורת הוית החיי� ווהביצי� מתחממי� והולכי� 

חסרו כל הכחות ילא , הכל פועל,  כלולובכללות הכל הכל. והמפעל
ה� מצטרפי� להוציא כלי למעשהו כמו הכחות ‰Ì ש, השוללי�

 את ועושי�, והכחות השוללי� שה� מצטרפי� אל הכל. חיוביי�ה
ש� בעומק ירידת� אורה חיובית , עליונהההצביו� של המטרה 

ה וחד "קוב, ליו� גנוז וחיעתחת העוני הנורא עושר , עליונה גנוזה
יודעי� רזא ה, וטהורי לב. יושבי� בהיכל ק� צפורה ה�מסכנא ה� 

כרב , ואי� היא מצטרפת להאיר רזא דחכמתא,  דשטותאדמילתא
ומסתכלי� במפלאות תמי� , ה� דרי� בהאי מגדלא, רבאמנונא ה

. וחבלי משיח הפנימיי� ה� חבלי משיח עצמו. שועתוידעי� באור 
ה� ה� יסורי חנק , טנותקÈ�È�Ú ‰ל כל שהירידה למעמקי הסבות 

המתק� את , סיפיהבלרוחא דמלכא משיחא דבגלותא בתראה 
אשר חרפו עקבות ', אשר חרפו אויבי� ד, הצעדי� האחרוני�

יסורי סקילה היו כל התקופה . לעול� אמ� ואמ�' ברו� ד, שיח�מ
, הפרעותוהטמטומי� , הירידות, וכל הרעות, רהזשל עבודה 

החורבנות , סורי שרפהי.  ענפיהmd שה�, הפנימיות והחיצוניות
השמדות ושרפות התורה , והגזירות המלכותיות על התורה

שרפת נשמה , שהיו מכוונות לעקירת הנשמה והפנימיות, הנוראות
וכל , המיתות המשונות,  כל ההריגותmdיסורי הרג ה� . יי�קוגו� 

יאכלו , ואכל קציר� ולחמ�, מעמד הכלכלהבהרדיפות החיצוניות 
של ירידת , יסורי� האחרוני�היסורי חנק ה� ה� .  ובנותי�בני�

 ÌÈ¯˜Óקוות בתלנעו , האור למעמקי� לחשו� סיבות קטנות וקלות
בנטיות לב של מושלי� ובמהלכי� של , ומאורעות זמניות

שאי� לה� כי א� ,  קטני רוחgexלעורר , שתדליות פוליטיותה
וללת את והקטנות מח. מצומצמותומגושמות , מטרות קרובות

דיבור וסות� המונע את , וחבל המחנק אחוז על הצואר, החוצפא
 תופיע. אור התורה הפנימית, אשר על עמו' רק רוח ד. את האויר

 .ומתו� האפלה יביא אור גדול, השיב רוחא דמשיחאל

 „È Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '‡Ï( 

יסוד אחדות תורה שבכתב ע� תורה , אחיזת הפשט והסוד זה בזהכ
הסתכלות היותר פנימית ע� ההסתכלות החצונית ה, שבעל פה

כ� היא , באד� ובהויה, סגנו�ב, ·Â·ÒÓ˙, במציאות, בחיי�, בעול�
התעמקות ה. בהנהגה וכמו כ� באמונה. התאחדות הנס והטבע

אורו . מה שהשביל הבינוני מפריד�, החודרת מאחדת את הנפרדי�
� העליו� מואר הוא מהתוכ,  ר� ונשא וגבה מאדושיסוד, שיחמשל 

� וכל העלילות של הטבע מקט� ועד גדול ששהנס והטבע מאוחדי� 
. מו העלילות הנסיותכ, על ידו ובהשפעתו, פועלי� בעדו ועמו

 ˘ÂÓ˙�כל ההויה כולה , המעשי� כול� עומדי� בצורה עוברית
ומשיח גנוז הוא , ורוח אלהי� מרחפת עליה�, אפרוחי� או ביצי�

וחי� מתפתחי� ומתגדלי� והביצי� והאפר, זהו היכלו, פורצבק� 
, מתקרבי� לצורת הוית החיי� והמפעלווהולכי� , מתחממי�

 כל הכחות mbחסרו ילא , הכל פועל, ובכללות הכל הכל כלול
כמו הכחות ,  ה� מצטרפי� להוציא כלי למעשהו‚Ìש, השוללי�

 את לעשותשה� מצטרפי� אל הכל , והכחות השוללי�. חיוביי�ה
ש� בעומק ירידת� אורה חיובית , עליונהה הצביו� של המטרה

ה וחד "קוב, ליו� גנוז וחיעתחת העוני הנורא עושר . עליונה גנוזה
יודעי� רזא הוטהורי לב .  יושבי� בהיכל ק� צפורהמהמסכנא ה� 

כרב , ואי� היא מצטרפת להאיר רזא דחכמתא,  דשטותאדמלא
ת תמי�  במפלאוה�ה� דרי� בהאי מגדלא ומסתכלי� , סבאמנונא ה

: ה� חבלי משיח עצמו, וחבלי משיח הפנימיי�. שועתוידעי� באור 
קטנות ה� ה� יסורי חנק ÔÈÁÂÓ „ל כל שהירידה למעמקי הסבות 

המתק� את , סיפיהבלרוחא דמלכא משיחא דבגלותא בתראה 
אשר חרפו עקבות ' אשר חרפו אויבי� ד", הצעדי� האחרוני�

כל התקופה ברי סקילה היו יסו; "לעול� אמ� ואמ�' ברו� ד, שיח�מ
הפרעות , הטמטומי�והירידות , וכל הרעות, רהזשל עבודה 

 החורבנות �, סורי שרפהי; שה� ענפיה,הפנימיות והחיצוניות
השמדות הנוראות ושרפות התורה , והגזירות המלכותיות על התורה

; י�קשרפת נשמה וגו� , שהיו מכוונות לעקירת הנשמה והפנימיות
וכל הרדיפות , המיתות המשונות, ה� כל ההרגותיסורי הרג ה� 

ואכל קציר� ולחמ� יאכלו בני� ", מעמד הכלכלהבהחיצוניות 
יסורי� האחרוני� של ירידת האור היסורי חנק ה� ה� ; "ובנותי�

 ÌÈ˜Á¯Óקוות בתלנעו , למעמקי� לחשו� סבות קטנות וקלות
ובמהלכי� של , בנטיות לב של מושלי�, ומאורעות זמניות

א מטרות "שאי� לה� כ,  קטני רוחmbלעורר , תדליות פוליטיותשה
, והקטנות מחוללת את החוצפא, מצומצמותוקרובות מגושמות 

. דבור וסות� את האוירהמונע את , וחבל המחנק אחוז על הצואר
השיב רוחא ל יופיעאור התורה הפנימית , אשר על עמו' רק רוח ד
 .ומתו� האפלה יביא אור גדול, דמשיחא
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 לבצר מבוססהוא , שמתפצלת לעבודה זרה ולמינות, סוד הרשעהי
 המציאותיות שבהויה zeihpdלמותרות , סיגי החיי�למקו� 
לת� לה� גודל ושלטו� , בהנהגהובמפעל , במוסר ובחפ, ובאד�

. טמאו ולסאבולכי א� , לא לטהר את הקודש, בתו� הטוב והקודש
עומדת היא במקו� ,  זרה הוא מבחואמנ� מקומה של עבודה

ומבקשת את בצור� ואת , המותרות המגושמות ומאופלותוהזוהמא 
והתערבות� עמו בכל , ל תוכ� קודשכשליטת� והתגברות� על 

, המינות, ארסיתה,  הרשעה הצפונהמגדילה היא ממנה. האפשרות
היא ושממית בידי� תתפש ,  הקודשבעוצ�שהיא מחפשת לה פינה 

את כל , מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העול�e, ל�בהיכלי מ
גופנית ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגו� הגס ההגסות 

, לעלות עמו אל האושר של הקודשו, בפנימיות יסודיו החמריי�
לא . בומסואבה ה היד ly בנגיעתהשהוא מיד מתחלל ומסתאב 

Â Ï‡¯˘È ÂË Â˙ÈÁ˙)ÓÚ '·Ï-„Ï(
 לבצר באהוא ,  מתפצלת לעבודה זרה ולמינותid`ש, סוד הרשעהי

במוסר , למותרות המציאותיות שבהויה ובאד�, סיגי החיי�למקו� 
לת� לה� גודל ושלטו� בתו� הטוב , בהנהגהובמפעל , ובחפ

אמנ� מקומה . טמאו ולסאבולא "כ, לא לטהר את הקודש; והקודש 
המותרות ועומדת היא במקו� הזוהמא , וא מבחושל עבודה זרה ה

ומבקשת את בצור� ואת שליטת� , המגושמות ומאופלות
. ל תוכ� קודש והתערבות� עמו בכל האפשרותכוהתגברות� על 

שהיא ,  המינותlyארסית ה הרשעה הצפונה גדולה ממנה היא
היא ושממית בידי� תתפש ",  הקודשבעצ�מחפשת לה פינה 

את כל , אמצת היא להשאיר את כל זוהמת העול�מת". בהיכלי מל�
, ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגו� הגס, גופניתההגסות 

, לעלות עמו אל האושר של הקודשו, בפנימיות יסודיו החמריי�
'לא שעה ד.מסואבהה הידבנגוע בושהוא מיד מתחלל ומסתאב 
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אותו . זהמפני הרשעה שהיתה בו אחו, אל קי� ואל מנחתו' שעה ד
היה גנוז וספו� בכח ג� בעת , שיצא אל הפועל אחר כ�, רצחה

הוא מגביר את , וקרב� זה תועבה הוא, אדמהההבאת הקרב� מפרי 
י ריח "הוא מתגבר ומתאמ ע, פתחההחטאת הרוב על . כל כח רע

כה סובבת והולכת e. תכונתולהקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו 
 יהיה שועה' שד', שתיטב בעיני דהחפצה , היא הקינות הרשעה

ופניה , בה' ובחובה יודעת היא היטב כי מאס ד, אליה ואל מנחתה
 הנה יד מצאובכל עת , חרה לה מאד וכעסה אגור בתוכהו, נופלי�

 ‰‡„Ìחטאת שאליו תשוקתו של ה lyוהצביו� , הרוצח מתגלה
, לעגה על דברי חכמי�שיסוד המינות . מתראה בכל תועבתו, הקיני

לא הצליחה להרוס את אשר אמנ� , שתה שמות בישראל פנימהוע
כינה ה �אשר בחיי האומה ' גדולה מלאתי כח דהמפני היד , השתות

אשר צלחו להיות לארג של מחסה כזב על פני עמי� , לה קורי�
כי א� , לא התוכ� הפנימי הוטב. אלילות במינותההוחלפה . רבי�

את , את החיי�, ו�לא לקדש את הרצ, המטרה אחת היא. העמדה
על ידי כל אותו הסדר המוכ� , פנימיות המהותיתההעול� הגס ואת 

, בגוי קדוש, וקבע בישראלהשיסודה , הגדולה' לכ� בעצת ד
כל אומה לפי , יונקי�ומהסתעפיותיה יוכלו עמי� רבי� להיות 

לפי , ההיסתורית והגזעית, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, וכנהת
 החברותיי� התוכני�וכל , ראפי והכלכליגיאוגההשכלתה ומצבה 

הקינות עשתה באד� את מעשה . והאישיי� שלה המצטרפי� לזה
 כל העדה כול� קדושי� כיקריאה ה. המפעל הקרחי בישראל

ולכל הרוממות , קודשההיתה קריאה לועגת לכל תוכ� ', ובתוכ� ד
חיי� בוההכנה התוכית הדרושה להעשות עד שיהיה הקודש מבוסס 

שלא יהפ� לרוע ולצרה , שיהיה מובטח מכל פג� וסאוב, באמת
,  חיי� שאולהשירדועל כ� הוכרח הדבר . ל העול�שהיותר גדולה 

שלא יהיו עוד , עול� לאות לבני מרילולהיות , להאבד מתו� הקהל
שקועי� בכל רפש ההקריאה אל כל העמי� . כקרח וכעדתו

ly בתהומות החש� , בכל מעמקי הרשע והבערות, הטומאה
zelapd כולכ� בני� לד, הנכ� כולכ� קדושי�: חרידותמ היותר ,'

כל האד� הוא , דוש ונבחר בעול�קאי� ע� , אי� הפרש בי� ע� לע�
היא הקינות החדשה ש,  האנושיתהקרחיותזאת היא , קדוש בשוה

שממנה נוע תנוע אר כשכור והתנודדה , שממנה סובל האד�
עד אשר יפוח . וסי� קו�מלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תכ

על צבא המרו� במרו� ועל מלכי האדמה על ' דויפקוד , היו�
, שחקי�ל ההרקעה `dze, הביצור המרומי `eze. האדמה

העול� . מיסודו לפול ולהעקר מוכרח הוא, שהמינות מתימרת בה�
, באמרת אמונה מתוארה לבדה,  בהגה אחדwxיכיר כי לא שצרי� 

 lke הרצח lk,  הרעהlyהאוצר כל ו, ג� עד�·די לאד� לעו� 
יכול , בדמו ובבשרו, eixa` lkaeהספו� בחדרי רוחו שהתעוב 

`ed וממילא הלא איננו צרי� צרו� ולימוד, עינוב להשאר , epi`
jixv ג� הרוחני�, זונותיומ, לית דעתיר מחזירא. רכוז ועליה ,

 ק. למיעי אינשאודמיי� מיעיה ,  ובכל מקו�עתמצויי� לו בכל 
 צרי� mc`dעמל כי כל , יכיר האד� וידע, וש� לכל אותו החוש�י

, האפשרות של הטוהר בתכונת העמי�e. נפשהשירוכז לטוהר 
אז על ידי אותה ההכנה משהוכ� כבר , טעונה היא מילוי של ריכוז

, לעשות על ידי אותה האומה הנפלאה' שהפליאה יד ד, הגדולה
שרי� ,  יראו וקמומלכי�, לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלי�

החפ של e. י פאר�כאלהי� ולקדוש ישראל ' דלמע� , וישתחוו
הוא צרי� ש, גוי קדוש, העמדת גוי אחד בעול� בתור ממלכת כהני�

שרק , להיות למופת על האור העליו� האלהי החודר בחיי העמי�
בהיותו שב לבנינו , בהיותו חסו� וחפשי, היותו מצוי ועומדב

אחרי כל נסיונותיו , בשעברפעותיו המרובות והולאשרו אחרי כל 
שובו ע� כל דיעותיו וע� כל ב, אחרי כל צירופיו וליבוניו, הקשי�

, הרתו הגופניתטע� כל , ע� כל רכוש נשמתו וכשרו� חייו, קניניו
,  לו למורשהשהיא,  האלהית‰ÚÙÈ‰ע� כל תוכ� , הגזעית והאמונית

י אותה הידידות על יד, אז, שסגולת ארצו מגדלתו ומרחיבתוו
 תחת כל המשטמה לכל העמי�הראות להפנימית שהוא יכול 

ההשתוממות אשר ועל ידי כל הכבוד e, והרדיפות אשר קבל מה�
כל הגוי� כול� יוכלו להראות עליו תחת כל הבוז והחרפה אשר 

על ידי כל אותה התשוקה של ההתחברות והרעות ע� , פלו עליוט
גולת הקודש בטהרתה לטהרת אשר ס', דע� נחלת , אלה' ע� ד

ל ידי הדרגה של ע, אשר רק על ידי חיקוי ארו�, בו צפונההחיי� 
יכולה היא לצאת אל הפועל במדה הגונה ג� בשאר , העמקה דורית

אז יבורר לכל כי סגולת , בכל האד� אשר על פני האדמה, עמי�ה
כי א� , שיכולה להנטל בכל ידי� מסואבות, גולה זלהסהקודש אינה 

ועל ידי זכות ,  נפש קבועהמסירותב, לה העולה בעמל נוראסגו
' שומרי� דר� דו,  באהבהעולנושאי , נחלת קודש של אבות לבני�

, צחרהאותו ; אל קי� ואל מנחתו מפני הרשעה שהיתה בו אחוזה
היה גנוז וספו� בכח ג� בעת הבאת הקרב� , כ"שיצא אל הפועל אח

מגביר את כל כח d `edהוא , וקרב� זה תועבה הוא, אדמההמפרי 
י ריח "פתח הוא מתגבר ומתאמ עההחטאת הרוב על e, רע

כה סובבת והולכת . תכונתולהקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו 
 אליה ואל שעהי' שד', ני דהחפצה שתיטב בעי, היא הקינות הרשעה

בה ופניה נופלי� ' כי מאס ד, ובחובה יודעת היא היטב, מנחתה
 הנה יד הרוצח מצואובכל עת , חרה לה מאד וכעסה אגור בתוכהו

מתראה ,  הקיני‰„Ìשאליה תשוקתו של , חטאתה צביו�, מתגלה
לעגה על דברי חכמי� ועשתה שמות ש, יסוד המינות. בכל תועבתו
אשר ' גדולה מלאתי כח דהאשר אמנ� מפני היד , מהבישראל פני

כינה לה ה z`f lkaבחיי האומה לא הצליחה להרוס את השתות 
. אשר צלחו להיות לארג של מחסה כזב על פני עמי� רבי�, קורי�

. א העמדה"כ, לא התוכ� הפנימי הוטב. אלילות במינותההוחלפה 
 udeb ipevgd x`ezdkhrn , la`לא, המטרה אחת היא 

פנימיות האת העול� הגס ואת , את החיי�, לקדש את הרצו�
שיסודה , הגדולה' י כל אותו הסדר המוכ� לכ� בעצת ד"המהותית ע

ומהסתעפיותיה יוכלו עמי� רבי� , בגוי קדוש, וקבע בישראלה
, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, וכנהתכל אומה לפי , לינק

, ראפי והכלכליגיאוגהלפי השכלתה ומצבה , ההיסתורית והגזעית
` l z`f,  והאישיי� שלה המצטרפי� לזההחברתיי� התכני�וכל 

dznbn `id . הקינות עשתה באד� את מעשה המפעל הקרחי
היתה " 'כל העדה כול� קדושי� ובתוכ� ד "שלקריאה ה. בישראל

, קודש ולכל הרוממות וההכנה התוכיתהקריאה לועגת לכל תוכ� 
שיהיה , חיי� באמתבבוסס הדרושה להעשות עד שיהיה הקודש מ

ל ששלא יהפ� לרוע ולצרה היותר גדולה , מובטח מכל פג� וסאוב
להאבד מתו� הקהל ,  חיי� שאולהשירדעל כ� הוכרח הדבר . העול�

. שלא יהיו עוד כקרח וכעדתו, עול� לאות לבני מרילולהיות 
בכל מעמקי , שקועי� בכל רפש הטומאהה, הקריאה אל כל העמי�

הנכ� כלכ� : "חרידותמבתהומות החש� היותר , תהרשע והבערו
דוש קאי� ע� , אי� הפרש בי� ע� לע�', כלכ� בני� לד, קדושי�

 הקרחות זאת היא �". כל האד� הוא קדוש בשוה, ונבחר בעול�
נוע "שממנה , היא הקינות החדשה שממנה סובל האד�ש, האנושית

פלה ולא וכבד עליה פשעה ונ, מלונהכתנוע אר כשכור והתנודדה 
על צבא המרו� במרו� ' דעד אשר יפוח היו� ויפקוד , "תוסי� קו�

, שחקי�להבצור המרומי וההרקעה . ועל מלכי האדמה על האדמה
העול� . מיסוד� לפול ולהעקר מוכרחי�, שהמינות מתימרת בה�

די , באמרת אמונה מתוארה לבדה, כי לא בהגה אחד, יכירשצרי� 
 lkaספו� ה, התעובוהרצח ,  הרעהראוצכל ו, ג� עד�Ïלאד� לעו� 

וממילא הלא איננו , עינוביכול להשאר , בדמו ובבשרו, חדרי רוחו
ג� , זונותיומ, "לית דעתיר מחזירא", רכוז ועליה, צרי� צרו� ולמוד

לבני ודמיי� מיעיה ", ובכל מקו�זמ�הרוחני� מצויי� לו בכל 
 עמלו כל כי, יכיר האד� וידע,  יוש� לכל אותו החש�ק". אינשי

האפשרות של הטהר בתכונת העמי� , נפשהצרי� שירוכז לטוהר 
י אותה ההכנה "אז עמשהוכ� כבר , טעונה היא מילוי של רכוז

לבזה ", י אותה האומה הנפלאה"לעשות ע' שהפליאה יד ד, הגדולה
, מלכי� יראו וקמו שרי� וישתחוו, לעבד מושלי�, למתעב גוי, נפש

ה� עד לאומי� נתתיו ", "ראל ויבחר�אשר נאמ� קדוש יש' דלמע� 
� גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעו� אלי� הנגיד ומצוה לאומי� 

החפ של העמדת ". י פאר�כ אלהי� ולקדוש ישראל 'למע� ד, ירוצו
הוא צרי� להיות ש, גוי קדושeגוי אחד בעול� בתור ממלכת כהני� 

יותו הבשרק , למופת על האור העליו� האלהי החודר בחיי העמי�
אחרי , בהיותו שב לבנינו ולאשרו, בהיותו חסו� וחפשי, מצוי ועומד

אחרי כל , אחרי כל נסיונותיו הקשי�, בעברופעותיו המרובות הכל 
ע� כל רכוש , שובו ע� כל דעותיו וע� כל קניניוב, צרופיו ולבוניו

ע� , הגזעית והאמונית, הרתו הגופניתטע� כל , נשמתו וכשרו� חייו
שסגולת ארצו ו לו למורשה שהוא,  האלהיתÚÙÂ‰‰‰כל תוכ� 

י אותה הידידות הפנימית שהוא יכול "אז ע, מגדלתו ומרחבתו
 תחת כל המשטמה והרדיפות אשר קבל לאומות העול�הראות ל

ההשתוממות אשר כל הגוי� כול� יוכלו וי כל הכבוד "ע, מה�
 י כל אותה"ע, פלו עליוטלהראות עליו תחת כל הבוז והחרפה אשר 
אשר ', דאלה ע� נחלת ' התשוקה של ההתחברות והרעות ע� ע� ד

י חקוי "אשר רק ע, ספונה בוסגולת הקודש בטהרתה לטהרת החיי� 
י הדרגה של העמקה דורית יכולה היא לצאת אל הפועל "עארו� 

�, עמי� בכל האד� אשר על פני האדמההבמדה הגונה ג� בשאר  
שיכולה להנטל , גולה זלהסכי סגולת הקודש אינה , אז יבורר לכל

 נפש מסירתבכי א� סגולה העולה בעמל נורא , בכל ידי� מסואבות
 באהבהעול�י זכות נחלת קודש של אבות לבני� נושאי "וע, קבועה
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אז יוסרו פני הלוט מעל כל העמי� והמסכה הנסוכה על . מסח
בתור מטבע , ואותה הותרנות של המינות תוכר כמו שהיא, גוי�ה

מרבה רצח וד� , ת את הנפשוומטמאתת העיני� אפסולה המסמאה 
אלי� גויי� יבואו ,  צרהבעתמנוסי ועזי ומעוזי ' ד. וכל תועבה
, בל ואי� ב� מועילה, ויאמרו א� שקר נחלו אבותינו, מאפסי אר

רעו ולא ילא . והאלילי� כליל יחלו�, לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד
כמי� לי� ' כי מלאה האר דעה את ד, ישחיתו בכל הר קדשי

 .מכסי�

אז יוסרו פני הלוט מעל כל העמי� . בכל עז' שומרי� דר� דו
ואותה הותרנות של המינות תוכר כמו , גוי�הוהמסכה הנסוכה על 

 את ומטמאהת העיני� אהמסמאה , ור מטבע פסולהשהיא בת
 ביו�מנוסי ועוזי ומעוזי ' ד. "מרבה רצח וד� וכל תועבה, הנפשות

א� שקר נחלו : "ויאמרו , אלי� גוי� יבואו מאפסי אר, צרה
, לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד", "בל ואי� ב� מועילהאבותינו 

הר קדשי כי רעו ולא ישחיתו בכל ילא ", "והאלילי� כליל יחלו�
 ".כמי� לי� מכסי�' מלאה האר דעה את ד

ÂÓ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

עד לעליות , בהשקפת החיי�, בדיעות, ישרת העקמומיות בתכונותה
,  בשרשי� התחתיי�היא זקוקה להיות חודרת, מעולותההקודש 
 zeizgzdשההתפצליות כ,  לספירות הגבוהותעולי�ועמ� 

מזהמות ומגשמות , מחלחלותה� מעכירות ו,  לעצמ�odשולטות 
 בהתכני�וכשה� נאחזות . סה ומזוהמה את כל אויר החיי�גהגשמה 

טוהר ,  ה� המוסיפות אור וחיי�ה�, עולות בעליית�ו, שממעל לה�
אלהי� ' ואהבת את ד, סוד נצחי הואי. אומ ותפארת בכל, וקודש

 ואי� האהבה.  הרעיצרוביצר הטוב ,  בשני יצרי��בכל לבב� 
כי א� , ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המטוהרה, שלמה

, והיצר הרע מתאגד ע� היצר הטוב, שכוללי� את היצרי� ביחדכ
, ומתהפכי� לטובה, חותיו הרעי� הנ� נאחזי� בשורש הטובכוכל 

דבר זה נוהג . הבהיר ולזקק יותר את להט הטובל, להחיות, לצחצח
בהשכלת , בהבנת העול�, חיי�הובעצמיות , בתכונות, בדעות

של , ל החיי�שבשאיפוח העדינות , בחנו� הכללי והפרטי, האמונה
ושל השלמת האד� באור תקות האושר , של הלאומיות, האנושיות

של גבורת החכמה , ולזה דרושי� כל כחות הטוהר האדיר. מעולהה
ההול� ומתנוצ , אשר ליראיו' ל סוד דשומטרתו , העליונה
 הרבי� אמצעיי�ה ידי כל המכבש לו את דרכיו על, בלבבות
הבא דר� , החוצב לו גולות עיליות וגולות תחתיות, והשוני�

והכל אל מקומו , ג� דר� פרצי� והריסות, חרכי� וחלונות, תחי�פ
 .שוא� זורח הוא

 ÊË Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '„Ï( 

עד לעליות , בהשקפת החיי�, בדעות, ישרת העקמומיות בתכונותה
ועמ� ,  בשרשי� התחתיי�לחדורזקוקה היא , מעולותההקודש 

שההתפצליות שולטות לעצמ� ה� כ,  לספירות הגבוהותלעלות
סה ומזוהמה את גמזהמות ומגשמות הגשמה , מעכירות ומחלחלות

 שממעל לה� בתכני� zelhazneוכשה� נאחזות , כל אויר החיי�
אומ , טוהר וקודש,  ה� המוסיפות אור וחיי�הריעולות בעלית� ו

�אלהי� בכל לבב� ' ואהבת את ד"סוד נצחי הוא י. ותפארת בכל 
 שלמה ואינה האהבה אינה".  הרעביצרוביצר הטוב : בשני יצרי� 

שכוללי� את היצרי� כא "נובעת יפה ממקור האחדות המטוהרה כ
חותיו הרעי� הנ� כוכל , והיצר הרע מתאגד ע� היצר הטוב, ביחד

הבהיר ליות להח, לצחצח, נאחזי� בשורש הטוב ומתהפכי� לטובה
בתכונות ובעצמיות , דבר זה נוהג בדעות. ולזקק יותר את להט הטוב

, בחנו� הכללי והפרטי, בהשכלת האמונה, בהבנת העול�; חיי�ה
של הלאומיות ושל , של האנושיות, ל החיי�שבשאיפוח העדינות 

ולזה דרושי� כל כחות , מעולהההשלמת האד� באור תקות האושר 
אשר ' ל סוד דשומטרתו ,  החכמה העליונההטוהר האדיר של גבורת

י כל "המכבש לו את דרכיו ע, ליראיו ההול� ומתנוצ בלבבות
, החוצב לו גולות עליות וגולות תחתיות,  הרבי� והשוני�אמצעי�ה

והכל אל , ג� דר� פרצי� והריסות, תחי� חרכי� וחלונותפהבא דר� 
 .מקומו שוא� זורח הוא
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 ÏÎזוהי .  הזמנית בנויה היא על יסוד כח המדמהקולטוראהל כ
שממנו באה , האחוזי� בכח המדמה, ‰ÌÈÈÏÈÏ‡‰ ÌÈÓÚגורל� של 

וכח המדמה הול� . פועל ובציור מעשיבהתפתחות היופי הגופני 
. הנסיוניי�ו המדעי� המעשיי� ומשתכללי� עמו, הוא ומשתכלל

מסתלק האור , �ותפיסתו את החיי, ועל פי עלייתו של כח המדמה
פני שחושב העול� כולו שכל האושר תלוי בפיתוחו של מ, השכלי

עד ששרירי השכל שברוח , עניני� בהדרגההוהולכי� . כח המדמה
המליצי� .  אל כח המדמהנעתקוכ� הול�  ג� החלוניתהחכמה 

נוטלי� , יפותה ·ÂÎ‡ÏÓ˙הדרמטורי� וכל העוסקי� , והמספרי�
, ואי� לה מעמד, פיה פוסחת וצולעתוהפילוסו, מקו� בראש התרבות

כפי סילוקו של השכל ורוח e. פני שהשכל הנקי הול� ומסתלקמ
, יראי חטא ימאסוe, וחכמת סופרי� תסרח, סגייכ� חוצפא , החכמה

אותה העדינות . כלבהופני הדור כפני , והאמת תהא נעדרת
רוחניות ל השאיפה .הול� ונמוג, נות� שרוח החכמה מה, הפנימית

 ברו� להזו� המוסרי, לעול� העליו�, לדבקות אלהית, לותואצי
.  יקרנעשי� חזיו�, ציורי המושכלות מצד עצמ� ונצחיות�ל, טהרתו

נוהג הדבר בישראל כלפי , נוהגת בעול� בכללוהוכפי אותה המדה 
נימי ורעננות עצמית של היהדות פרוח הקודש ואהבת התורה ברוח 

מלכ� נער ושרי� שי ל� אר א. ובעול� שולט רוח מגוש�. הנאמנה
, היא' עצת ד, אמנ� כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. בבקר יאכלו

מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליו� שיופיע , השלי� כח המדמהל
, עליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראלהומתו� . עליו

גר� חלישות לאחיזת רוח הקדש ו, הוכרח כח המדמה להתמוגג
תבסס כעת רוח מעל כ� . בא על ידי מלכא משיחאשעתיד ל, העליו�

' דואז יהיה כסא נכו� ושל� לרוח , עד שיגמר בכל תיאורו, המדמה
 .'רוח חכמה ודעת ד, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, העליו�

 ÊÈ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '„Ï-‰Ï( 

 ÂÓ¯˘˙זוהי .  הזמנית בנויה היא על יסוד כח המדמההתרבותל כ
שממנו ,  האחוזי� בכח המדמהÂ·¯˙‰ ÈÓÚ˙של  `dililגורל� 

הול� ומשתכלל . פועל ובציור מעשיבבאה התפתחות היופי הגופני 
ועל , הנסיוניי�ו המדעי� המעשיי� ועמו משתכללי�, כח המדמה

, פי עליתו של כח המדמה ותפיסתו את החיי� מסתלק האור השכלי
 פני שחושב העול� כולו שכל האושר תלוי בפתוחו של כחמ

עד ששרירי השכל שברוח , עניני� בהדרגהה הולכי� dkו. המדמה
.  אל כח המדמהנעתקי�וה� הולכי�  ג� החולוניתהחכמה 

יפות ה ·‡ÂÈ�Ó˙הדרמתוריי� וכל העוסקי� , המליצי� והמספרי�
והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואי� לה , נוטלי� מקו� בראש התרבות

סלוקו של השכל כפי . פני שהשכל הנקי הול� ומסתלקממעמד 
יראי חטא , סגי וחכמת סופרי� תסרחיורוח החכמה כ� חוצפא 

אותה העדינות , כלבהימאסו והאמת תהא נעדרת ופני הדור כפני 
רוחניות להשאיפה , הולכת ונמוגה,  מרוח החכמההבאה, הפנימית
ברו� , לזו� המוסר, לעול� העליו�, לדבקות אלהית, ואצילות

,  יקרנעשית חזו�, מצד עצמ� ונצחיות�ציורי המושכלות ל, טהרתו
נוהג הדבר בישראל כלפי , נוהגת בעול� בכללוה, וכפי אותה המדה

נימי ורעננות עצמית של היהדות פרוח הקודש ואהבת התורה ברוח 
מלכ� נער שאי ל� אר . "ובעול� שולט רוח מגוש�, הנאמנה

' דעצת , אמנ� כל זה הוא יסוד עצה מרחוק". ושרי� בבקר יאכלו
מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליו� ,  כח המדמה`zהשלי� להיא 

עליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה הומתו� , שיופיע עליו
גר� חלישות לאחיזת ש dn, בישראל הוכרח כח המדמה להתמוגג

תבסס מעל כ� . י מלכא משיחא"שעתיד לבא ע, רוח הקדש העליו�
ז יהיה כסא נכו� ושל� וא, כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תיאורו

gex `edy , העליו� ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו' דלרוח 
c'" וח עצה וגבורה רוח דעת ויראת דר, רוח חכמה ובינה'." 
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¯ÂÓˆÚ ,˙Ú„‰ ÁÂ¯ ˙ÚÙ˘˘ , ‰Î¯ˆÂ‰˘ ˘„Â˜‰ ÁÂח המדמה זה כ
 ÌÏÂÚÏ ‡·Ï ˙Ó„˜ÂÓ ˙ÂÈ‰ÏÓÚ ÌÈÈ˜˙‰Ï ÌÏÂÚ‰ ÏÎÂÈ ‡Ï˘ È�Ù „

‰¯Â˙ ¯Â‡ ‡Ï· ¯Â„ ÛÏ‡ ,˙Ú„‰ ÏÎ ¯ˆÂ‡ ‡Â‰˘ , הוכרח להיות
, כל מקו� יסודו היסודי נשאר בישראלמ ,נדחה ונלקה קצת

ומתגלה על ידי , ל היופיכוהקורטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד 
. נביאי� אדמההוביד , שאור הקודש מתלבש בתוכו, חזיו� הנבואה

 של האספקלריא ובכל זאת מונח ג� בנבואה יסוד הצמצו�
ומפני זה קרובי� אומות העול� לקלוט קצת מ� הנבואה , צוחצחתמ

, ליסוד בסוס האומה בגשמיותאבל .  מ� אור התורה�הורחוקי�

 ÁÈ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '‰Ï-ÂÏ(
הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שפעת רוח ח המדמה זה כ

שהוכרח , עליו� של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראלההדעת 
פני שלא יוכל העול� להתקי� עד אל� דור מלהקדי� ולבא לעול� 

כל מקו� יסודו היסודי מ .היא אוצר כל הדעתש, בלא אור תורה
, ל היופיכוהקורטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד , נשאר בישראל

וביד ", שאור הקודש מתלבש בתוכו, ומתגלה על ידי חזיו� הנבואה
ובכל זאת מונח ג� בנבואה יסוד הצמצו� של ; "נביאי� אדמהה

העול� ומפני זה קרובי� אומות , צוחצחתמdpi`y האספקלריא 
אבל. מ� אור התורה�הורחוקות  הנבואהzx`dלקלוט קצת מ�
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והתרתקות האומה אל , ר ישראלאההתקשרות הארצית ע� 
עול� ראוי לאגד הכל זמ� שאי� , וצמצו� כחה שלא יתפזר, עצמותה

, חכמה תתאה למלא את המקו�מוכרחת , הכל בשכל העליו�
על , והיא מבצרת מדת הדי� בעול�, המדמה הוא מלבישה הרבהש

וההתענינות , ל הקניני� הזמניי� בחיי כל יחידאידי ההתקשרות 
 ,עצמוהמשטר הממשלתי מצד והעמוקה של הכלל לחיי הרכוש 

נשלחו ו. מרומי� המגמתיי�הכל הטוהר אל ב עדיי� בלא הגעה
באו לבית ו, � מרגלי� חרש לרגל את האריהושע שני� אנשימ

אבל מדת , והכל נקשר בקודש ובטוב העליו�. אשה זונה ושמה רחב
 השלטת כח lyער� היראת העונש נצרכת לפי e, תעוררתמהדי� 

 לא נשל� עדיי� בל בעצמיות החפ האומתיא, המדמה והתעמקותו
ל והיופי בכ, הגלמתו מצד אחדבלאחיזת הדעת , הפרצו� הדמיוני

באנה שתי� נשי� תאז , וזה הושל� בימי שלמה, תיאוריו מצד השני
חולשת ו, ל ידי ההתערבות של הנשי� הנכריותע, אמנ�. זונות

ÌÏÂÚ‰ליסודהרשעה שגרמה היצאה ,  לעכל דברי� זרי� ly כר� 
עד , עדני�ווסינוני היסודות הוצרכו להארי� עד� . גדול של רומי

ויצרא דעבודה , שליטה רחבהמגבול ישראל משנתגרש כח המדמה 
,  אי� עוד נביא אתנוולעומתו, ונכיס יצרא, רה נעצר בדודא דאבראז

. אותו הטע� של ימי הטובהכהבת האומה והאר איננו אולהבת 
עד שבאחרית הימי� ,  העול� כולוÓÚÓ„קושרי� ע� מוהדברי� 

מתראה הדבר . אהבת האר מתעוררתו, עקבות כח המדמה מתגלי�
‰‡ÍÏ ÛÏ , היה לאל�יהקט� . בל עומד הוא להזדכ�א, בשמריו
‰ÓÏ˘. 

ר אההתקשרות הארצית ע� , בסוסה הגשמי של האומהליסוד 
, ישראל והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצו� כחה שלא יתפזר

 id`מוכרחת , עול� ראוי לאגד הכל בשכל העליו�הכל זמ� שאי� 
וא מלבישה הרבה  המדמה השרא, חכמה תתאה למלא את המקו�

ל הקניני� אעל ידי ההתקשרות , והיא מבצרת מדת הדי� בעול�
הזמניי� בחיי כל יחיד וההתענינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש 

 כל ly onfdעדיי� כשלא הגיע . עצמ�המשטר הממשלתי מצד ו
 יהושע שני� מאתנשלחו , מרומי� המגמתיי�ה אל ritedlהטהר 

באו לבית אשה זונה ושמה ות האר אנשי� מרגלי� חרש לרגל א
תעוררת מאבל מדת הדי� , והכל נקשר בקדש ובטוב העליו�. רחב

 נצרכת לפי ער� השלטת כח המדמה zizn`dויראת העונש 
 לא נשל� אז עדיי�בל בעצמיות החפ האומתי א. והתעמקותו

הגלמתו מצד אחד והיופי בכל בלאחיזת הדעת , הפרצו� הדמיוני
באנה שתי� תאז : "וזה הושל� בימי שלמה, יתיאוריו מצד השנ

 .'c `qk lr ayeid l`xyi jln htyn iptl" נשי� זונות
 ‰ÁÎ חולשת ע�, ל ידי ההתערבות של הנשי� הנכריותעאמנ� 

,  כר� גדול של רומיליסודרשעה שגרמה היצאה , לעכל דברי� זרי�
עד שנתגרש כח , עדני�ווסינוני היסודות הוצרכו להארי� עד� 

רה נעצר זויצרא דעבודה , משליטה רחבה בגבול ישראלמה המד
 אי� עוד נביא אתנו ולעומת זה, "ונכיס יצרא" "בדודא דאברא"

אותו הטע� ב zybxen איננההבת האומה והאר אולהבת 
wenrdקושרי� ע� מוהדברי� .  של ימי הטובה¯Úˆהעול� כולו  ,

 אהבת הארועד שבאחרית הימי� עקבות כח המדמה מתגלי� 
הקט� ". אבל עומד הוא להזדכ�, מתראה הדבר בשמריו. מתעוררת

 ."·È�‡ '‰�˘ÈÁ‡ ‰˙Ú „, היה לאל� והצעיר לגוי עצו�י

ÊË¯ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘
אבל מה , כבד הוא הרצו� הטוב הפונה לאלהי� בעומק שאיפתונ

על כ� כל זמ� שאינו מתנשא עד . בדו בחיי�ליעשה הרצו� 
d רוממותlyליונה עקשיב לחכמה לה,  אור הדעהepf` , לפלס

הצטר� לשלא תוכל ,  רק לבנה עזובהoevxdישבור , נתיבות החיי�
 ed`מתגבר , א� הרצו� המשולל מאור עליו� יותר ממנו. לבני� גדול

עד שלא ישאיר מקו� ,  מתרחבתok mbעדיו בצורה צלהרחיב 
כל נתוח של מחשבה והנהגה ולאותה הדאגה המדייקת כל פעולה 

טייתו שבלעה נע� כל , אז יונק הוא זה הרצו� עצמו, ת החיי�בארחו
 ÏÙ˙‰Ï˘שזוהמת הנחש יכולה , מצנור בלתי טהור, ניצוצי� טובי�

אורח לולא דבק , כל זמ� שלא עלה הרצו� הנטיתי, ביחוד. תוכוב
מעומק , עלול הוא לכל שינויי�, חיי� נחצבי�ההחיי� שמש� חקי 

, נסת ישראל אשת חיל היאכ. עטוב יכול הוא להיות נדח לעומק ר
ממנה חקי שנאמנה היא מעומק רצונה לאותה האורה האלהית 

. ובדר� תורה תומכת היא אשוריה, mynהחיי� כול� נחצבי� 
, ברית עולמי� לו' מחזקת היא עמדתה בידיעתה העליונה כי דבר ד

ג� א� יתלבש , לכל מסית ומדיח, ול� חלו�חולא תטה אז� לכל 
א� יגע , טוב ולדבקות אלהיתלבורת המית רצו� בלבושי� של תג

 בדר� היא הולכתכה ו, א� יפג� באור תורת חיי�, המסורה' בדר� ד
רומ� מחלק העמי� לא יוכל להיות יותר , אמנ�. נצחונה הפנימי

אבל כמה מסתבכת היא הנטיה הזאת , מהמית רצו� בנטיה אלהית
של שטפי כמה פלגי� עכורי� , שתנה היא בערכיהמוכמה , שמה

 נשענה,  זוÏÁ˜‰לש כחה של נטיה חוכמה , אליליות נשפכי� בה
עולמי הגדול של הלמלא את התפקיד , על נטיית לבב אנוש אנוש

יצורפו לאומי� ויזוקקו בכור עוני , אמנ�. שפיטת עמי� מישור
והנטיה , יכותתו גוי בגוי וממלכה בממלכה, בהמו� מלחמות וצרותו

הכלולה ,  העריגה האלהית הסתמיתליית הרצו� אלעהקטנה של 
העיני� יוארו לחזות מהו מקור ו, תזדקק מסיגיה, בנשמת האד�

דעת כי בשמרה לתראה , וכנסת ישראל תשא דעה למרחוק. ישראל
. הביאה טובה ואורה לעול�, את ערכה העליו� מבלי להשפל מטה

סגרה , י בעצרה את הזר� העכור והנשפל שלא יתפשט יותר מדאיכ
זוהמא והריקניות של האליליות והרשעה המדותית וכל התה בעד או

מוק בנפש האד� הכללי עד לאי� עשלא יחדרו , עיוותי החיי�
וכי , מרח� על עמו' דאז יכירו וידעו כל יושבי תבל כי רוח . מרפא

ערכה ו, לעדי עד תביא יונת אל� זו את האורה לכל העול� כולו
, ר לה האמונה את ערכהאז תבר. העליו� יעמד תמיד לנס עולמי�

 ,הדעות יבררו, חיי� יפלסו את דרכיה� על מלא רחב הארהוחקות 
ע� עמקי , ע� כל ענפיו העליוני�, מקורתיהוהטוב האלהי הפנימי 

, המבוקש של אור תורה ונר מצוהו. יהיה לברכה לכל האד�, שרשיו
עול� מזהב בייקר , אשר שמר את הצביו� הישראלי בתומו

וכל העול� יחפש את נתיבות , שגי החיי� יתחורומו. ומפניני�
כי א� על ידי הארה , לא רק על ידי עריגה עורת, עליו�ההשלו� 

ומשפטי האד� יאוגדו ' ומשפטי ד. ורה זורחתשבקרבה אור , מלאה

¯˘È ËÈ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡)ÓÚ 'ÂÏ-ÊÏ(
אבל מה , כבד הוא הרצו� הטוב הפונה לאלהי� בעמק שאיפתונ

על כ� כל זמ� שאינו מתנשא עד רוממות ? בדו בחיי�ליעשה הרצו� 
 לפלס נתיבות `leki epi, ליונהעלהקשיב לחכמה , אור הדעה

. הצטר� לבני� גדוללשלא תוכל , elרק לבנה עזובה ישבור ; החיי�
עדיו צמתגבר להרחיב , המשולל מאור עליו� יותר ממנו, א� הרצו�

עד שלא ישאיר מקו� לאותה הדאגה המדיקת כל , בצורה מתרחבת
אז יונק הוא , כל נתוח של מחשבה והנהגה בארחות החיי�ופעולה 

מצנור בלתי , טיתו שבלעה ניצוצי� טובי�נע� כל , זה הרצו� עצמו
ביחוד כל זמ� שלא עלה . תוכוב ËÏ˜‰Ïטהור שזוהמת הנחש יכולה 

, חיי� נחצבי�השמש� חקי , ארח החיי�בהרצו� הנטיתי ולא דבק 
. מעמק טוב יכול הוא להיות נדח לעמק רע. עלול הוא לכל שינויי�

נאמנה היא מעמק רצונה לאותה , נסת ישראל אשת חיל היאכ
ובדר� תורה , ממנה חקי החיי� כול� נחצבי�ש, האורה האלהית

 עמדתה בידיעתה העליונה כי z`מחזקת היא , התומכת היא אשורי
לכל מסית , ול� חלו�חברית עולמי� לו ולא תטה אז� לכל ' דבר ד
טוב לג� א� יתלבש בלבושי� של תגבורת המית רצו� , ומדיח

א� יפגו� באור , המסורה'  יגע בדר� דwxא� , ולדבקות אלהית
חלק אמנ� .  בדר� נצחונה הפנימיהולכת היאכה ו; תורת חיי�

, רומ� מהמית רצו� בנטיה אלהיתמהעמי� לא יוכל להיות יותר 
שתנה היא מ וכמה ש�אבל כמה מסתבכת היא הנטיה הזאת 

כמה פלגי� עכורי� של שטפי אליליות נשפכי� בה וכמה , בערכיה
,  על נטית לבב אנוש אנושהנשענת,  זוÏÁ˘‰לש כחה של נטיה ח

אמנ� . מי� מישורעולמי הגדול של שפיטת עהלמלא את התפקיד 
יכותתו , בהמו� מלחמות וצרותויצורפו לאומי� ויזוקקו בכור עוני 

לית הרצו� אל עוהנטיה הקטנה של , גוי בגוי וממלכה בממלכה
, תזדקק מסיגיה, הכלולה בנשמת האד�, הסתמית, העריגה האלהית

וכנסת ישראל תשא דעה , העיני� יוארו לחזות מהו מקור ישראלו
מבלי להשפל , דעת כי בשמרה את ערכה העליו�לתראה , למרחוק

י בעצרה את הזר� העכור כ, הביאה טובה ואורה לעול�, מטה
זוהמא הסגרה בעד אותה , שלא יתפשט יותר מדאי, והנשפל

, והריקניות של האליליות והרשעה המדותית וכל עיוותי החיי�
אז יכירו . מוק בנפש האד� הכללי עד לאי� מרפאעשלא יחדרו 

וכי לעדי עד תביא , מרח� על עמו' דכי רוח ,  כל יושבי תבלוידעו
ערכה העליו� יעמד תמיד ו, יונת אל� זו את האורה לכל העול� כולו

חיי� יפלסו האז תברר לה האמונה את ערכה וחקות . לנס עולמי�
 והטוב האלהי יבררו הדעות, את דרכיה� על מלא רחב האר

יהיה , ע� עמקי שרשיוו� ע� כל ענפיו העליוני, מקוריההפנימי 
אשר שמר , המבוקש של אור תורה ונר מצוהו, לברכה לכל האד�

מושגי . עול� מזהב ומפניני�בייקר , את הצביו� הישראלי בתומו
עליו� לא רק ההחיי� יתחורו וכל העול� יחפש את נתיבות השלו� 

ורה תשבקרבה אור , על ידי עריגה עורת כי א� על ידי הארה מלאה
אשר יאירו, ומשפטי האד� יאוגדו לאגודה אחת' משפטי דו, זורח
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למל� על כל ' והיה ד. הר�זאשר יאירו זה בזה מלא , לאגודה אחת
 .אחד ושמו אחד' ביו� ההוא יהיה ד, האר

' למל� על כל האר ביו� ההוא יהיה ד' והיה ד, הר�זזה בזה מלא 
 .אחד ושמו אחד

‰Ï¯ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

במרחקי , ל נתיקה שבמערכי הלב מהקוי� העליוני� הארוכי�כ
יא הרי ה, בי� ביחיד ובי� בצבור, כשהיא באה, עליוני�האידיאליה� 

, ג� בצורה כהה וזעירה. הטוב כולוומערערת את יסוד האושר 
מאושרה באושר האידיאליות dהמאוגד ל, כשחל בה רוח העליו�

, מחיה דורות, הרי יש בה מעי� חיי� ההול� ומתגבר, בלא גבול
מדרי� עולמי� לחיי , ומישר דר� לעמי� רבי�, אשר תקופותמ

ות חייה� הקטני� ה� את המכשולות שבארחלומפנה , עולמי עד
, עליו� בחיי החברה והכללההאושר , אורו של משיח. והזמניי�

אושר וההצלה המחובר הוא ע� , בצירופו העמוק אל האושר הפרטי
לגודל העתיד הזה מוכרחת . המוחלטה של כל היש בתחית המתי�

, הצפיה האידיאלית היא מגוונת את הגוני� העליוני�. ל עי� לצפותכ
נתיקה כל . עת את חות� ההויה בגודל מאורותיהקבמהיא , החיי�

נפילה היא לעמקי , עד� המעולההמאחרית , דהי מראשית הרו�
רי קודש ונע� שבמקו� זמירות , ושעירי� קמי� ומשחקי�, שחת

האמונה העליונה היא בעצמה המנהגת את . שיח סוד המוני מעלה
ה בחטיבות, היא בעצמהe, חיי� אל המרומי� שהיא שרויה שמהה

, נותנת את האומ, משוכללת באמונת ישראלהבצורתה , העליונה
ת החיי� כול� וכל הפרטי� אלאשר , ומפתחת את החוב העמוק

לאותה השאיפה , מעומק ראשית עד עומק אחרית, שבה�
מאושרי , הבלתי פוסקת לפעו� בלבבות הקדושי�, מאושרהה

 ולכת היא הזליפה השירית ומתגברת עלהומה� . אלהי� חיי�
 העד� ‡Âˆ¯מ, כל בריהווכל עדינות שבלב כל איש , החיי� כול�

ל אכשמתקרבת , כשמתגלמת שאיפה. היא לוקחת את רכושה
, ובאפלה היא שרויה, והמציאות מציאות קרובה היא, המציאות

אורו של . גנה שלא תאבד את ברק עומק חייההצריכה היא תמיד 
בחיי� דוש ישראל קוהאמונה באור , משיח באמונה נעו

בד ללא בסגולה פורחת באויר , האמונה. וחובותיה� היא מבוססת
כי א� בהתויית ,  את כל חוסי בהמציאותיההיא מביאה אל מרומות 

על , לכל מפעלי כפי�eלכל משאות הנפש , ערכי הלבמהדר� לכל 
לפעמי� נופלי� רבי� מההתבססות . קדושופי עזה וחסנה המרו� 

של מדה זו . ק בציור האמונהררפיו� ונשארי� תלוי� ב, המציאותית
שבאו רק להסתכל  ,epizenler ztewza, אומות העול� היא

וממילא , ולא בוגרו עד לכדי הגשמתו בפועל, יור אידיאליצבאיזה 
ההסתכלות הבהירה .  היאÂÎÚ¯‰קויה ולנדע שג� ההסתכלות 

על כל האישיות ו, על כל סדרי החיי� והחברה, שולטת על הכל
אבל תלויי .  על כל חפ ושאיפה20,ל כל מזג ותקופהע, היחידה

יש , ובאחדות האומה ה� כלולי�, רפיו� אשר ממקור ישראל יצאוה
ניצו שיוכל לעלות ולבא לידי לבת אש , ודשקבה� ברק אור 

, האמת, אור הצדק, אורו של משיח בגודל תעצומו מלבב�. קודש
,  כהות הנהל האד�ש עיני החול .המשפט בחיי� החברתיי�והחסד 

בל א, בשו� אספקלריא חקרנית אי אפשר להגיע לרו� רז חבוי דנא
והאורה . בהאורי אורי� יש ,  צל צלה של אורה צחצחה זוlvג� 

מסוכנת היא שלא תפול , נעה ונדה, יאההאוירית משוטטת 
נפשות אשר עומק חפצ� ושלא תטמע בי� בשר המורי� , ממדרגתה

שיח אחוז מאבל אורו של . דשי�הוא ד� ורצח ולעיטה של נזיד ע
חטיבה אחת , באיתניותו של גוי אית� זה, הוא בישועת ישראל

מי כעמ� ישראל גוי , שר בורא כל עולמי� משתבח ביקר�א, בעול�
שלא , שהוא כתגא על רישא דספר תורה, ליו� זהעאור . אחד באר

באחרית הימי� ימצא לו , מפעל ידי�ונית� מרוב עזו ופארו לשמוש 
. ל תפקידו המפעליאלבא , נתיבות חדשות, בילי� ודרכי� רחבי�ש

קמה . וכל המכשירי� בו כלולי�, והגודל יתעלה על כל קוט�
מלאה נגודי� , מלאה אוני� וחפצי�, אחרית הימי� תנועה חרישיתב

וחושבת לחתור אל החו� , ורות ומחשכי�אמלאה , וסתירות
ו לכאורה רבי� בגד. הבאורו של משיח הכהה . לישועת ישראל

, גדולהה באותה האורה ממחזיקיה של אבוקת אודי� קטנה זו
נמוטו הפעמי� ממעמד , האחוזה בקו הארו� אשר לאור עול�

 של ישראל תמיד היא ישועת�אבל .  צפית עולמי�צופהההנבואה 
וכאשר פדית ממצרי� גוי ואלהיו , ושיעה נאהאני והו ', ישועת ד

העול� . גדולות וקטנה שבקטנותבשגדולה ,  היא כל ישועהככה
, מי� עפי� בדי ריקע, אר כשכור תנוע, ההרי� מתקלקלי�, רועש

שרי ו. בתו� סערת הגלי� חותר הוא אל חופו, ישראל עומד בתו�
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במרחקי , ל נתיקה שבמערכי הלב מהקוי� העליוני� הארוכי�כ
כשהיא באה בי� ביחיד ובי� בצבור הרי היא , עליוני�האידיאליה� 

, ג� בצורה כהה וזעירה. הטוב כולוומערערת את יסוד האושר 
מאושרה באושר בלא הליות המאוגד לאידיא, כשחל בה רוח העליו�

אשר מ, מחיה דורות, הרי יש בה מעי� חיי� ההול� ומתגבר, גבול
מדרי� עולמי� לחיי עולמי עד , ומישר דר� לעמי� רבי�, תקופות
. ה� את המכשולות שבארחות חייה� הקטני� והזמניי�לומפנה 

בצרופו , עליו� בחיי החברה והכללההאושר , אורו של משיח
אושר וההצלה המחובר הוא ע� ,  הפרטיהעמוק אל האושר

לגודל העתיד הזה מוכרחת . המוחלטה של כל היש בתחית המתי�
הצפיה האידיאלית היא מגונת את הגוני� העליוני� , ל עי� לצפותכ

נתיקה כל . קבעת את חות� ההויה בגודל מאורותיהמהיא , החיי�
נפילה היא לעמקי , עד� המעולההמאחרית , דהי מראשית הרו�

רי קודש ונע� שושעירי� קמי� ומשחקי� במקו� זמירות , שחת
האמונה העליונה היא בעצמה המנהגת את . שיח סוד המוני מעלה

בחטיבותה , היא בעצמה. חיי� אל המרומי� שהיא שרויה שמהה
נותנת את האומ , משוכללת באמונת ישראלהבצורתה , העליונה

כל הפרטי� ת החיי� כול� ואומפתחת את החוב העמוק לאשר 
, מאושרההלאותה השאיפה , מעומק ראשית עד עמק אחרית, שבה�

, לפעו� בלבבות הקדושי� מאושרי אלהי� חיי�nהבלתי פוסקת 
וכל , ולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיי� כול�הומה� 

 העד� היא לוקחת את ‡Â˘¯ מ�כל בריה ועדינות שבלב כל איש 
והמציאות , ל המציאותאבת כשמתקר, כשמתגלמת שאיפה. רכושה

גנה הצריכה היא תמיד , מציאות קרובה היא ובאפלה היא שרויה
, אורו של משיח באמונה נעו, שלא תאבד את ברק עומק חייה

: דוש ישראל בחיי� וחובותיה� היא מבוססתקוהאמונה באור 
בד היא מביאה אל מרומות לההמונה לא בסגולה פורחת באויר 

, ערכי הלבמכי א� בהתוית הדר� לכל , י בה את כל חוסמציאיותיה
על פי עזה וחסנה המרו� , לכל מפעלי כפי�, לכל משאות הנפש

לפעמי� נופלי� רבי� מההתבססות המציאותית ונשארי� . קדושו
, היא של אומות העול�מדה זו . ק בציור האמונהרתלוי� ברפיו� 

יור אידיאלי ולא בוגרו עד לכדי צשבאו רק להסתכל באיזה 
.  היא¯ÈÂÙ‰קויה ולוממילא נדע שג� ההסתכלות , הגשמתו בפועל

על כל סדרי החיי� והחברה , ההסתכלות הבהירה שולטת על הכל
. על כל חפ ושאיפה, על כל מזג ותקופה, על כל האישיות היחידהו

אשר ממקור ישראל יצאו ובאחדות האומה ה� , רפיו�האבל תלויי 
לידי , צו שיוכל לעלות ולבאני, ודשקיש בה� ברק אור , כלולי�

המשפט בחיי� והחסד , האמת, אור הצדק: לבת אש קודש
ל שהחול � עיני. אורו של משיח בגודל תעצומו מלבב��, החברתיי�

בשו� אספקלריא חקרנית אי אפשר להגיע לרו� , האד� כהות הנה
בל ג� צל צלה של אורה צחצחה זו אורי אורי� יש א. רז חבוי דנא

מסוכנת היא שלא , נעה ונדה, יאההאוירית משוטטת והאורה , בו
נפשות אשר עמק ותפול ממדרגתה שלא תטמע בי� בשר המורי� 

שיח מאבל אורו של . חפצ� הוא ד� ורצח ולעיטה של נזיד עדשי�
חטיבה אחת , באיתניותו של גוי אית� זה, אחוז הוא בישועת ישראל

מ� ישראל גוי מי כע"שר בורא כל עולמי� משתבח ביקר� א, בעול�
שלא , שהוא כתגא על רישא דספר תורה, ליו� זהעאור ". אחד באר

באחרית הימי� ימצא לו , מפעל ידי�ונת� מרוב עוזו ופארו לשמוש 
, ל תפקידו המפעליאנתיבות חדשות לבא , שבילי� ודרכי� רחבי�

אחרית בקמה . וכל המכשירי� בו כלולי�, והגדל יתעלה על כל קט�
, מלאה נגודי� וסתירות, חרישית מלאה אוני� וחפצי�הימי� תנועה 

. וחושבת לחתור אל החו� לישועת ישראל, ורות ומחשכי�אמלאה 
 רבי� ממחזיקיה של אבוקת אודי� קטנה .הבאורו של משיח הכהה 

האחוזה בקו הארו� אשר , גדולהה באותה האורה זו בגדו לכאורה
.  צפית עולמי�הצופיהנמוטו הפעמי� ממעמד הנבואה , לאור עול�

ושיעה האני והו "',  של ישראל תמיד היא ישועת דישועת�אבל 
גדולה ,  היא כל ישועהכ�" פדית ממצרי� גוי ואלהיו"וכאשר , "נא
אר , ההרי� מתקלקלי�, העול� רועש. בגדולות וקטנה שבקטנותש

בתו� סערת . ישראל עומד בתו�, מי� עפי� בדי ריקע, כשכור תנוע
שרי קדש באי� ויבואו ואת הדגל ו, א אל חופוהגלי� חותר הו

,בא מכל עברי�יוהשלו� בא ,  דעה˘ÂÚ˙למרחוק, העליו� יחזיקו
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,  דעה˘‡˙למרחוק , ואת הדגל העליו� יחזיקו, קדש באי� ויבואו
ובתו� . ממזרח וממערב מצפו� ומי�, בא מכל עברי�יוהשלו� בא 

יפתחו נהרות , חרבה מכל לשד עליו�ה, לקה המעשית העלובההח
, לא ברעיונות נצחיי�מתקו� עול� , אורו של משיח. רחבי ידי�

ברית ב, הבטחה אלהית כתובה בברזל וד�, מובטחי� מראש אמנה
 חיבברית עול� וברית , בברית אר וברית ע�, בשר וברית לשו�

צפיה שממעל לכל ה. אחד באחד מוגש, קו הול� ישרה. עולמי�
אותו המות המעשי , בראשית הצעדי�. מארתווהסרת המות , צפייות

 המסלה ישרה היא ואחריו, רשעהו באולת יוצרי� אד� שבני
טומאה יבוער מ� הרוח , להעמיד את הכל על עומק רו� הטוב

, בהלנאל ,  לנו הדר� דר� רחוקהידמהא� . ובלע המות לנצח, האר
 את 21אחיזה באותו הקו הארו� מגבירהרק ה, רק היא קרובה היא

גודל העליו� . ברכת הענוה תשוב אלינו. ת הכלאהכל ומכשרת 
, כל המארות. את סוכת שלומוו �ÂÓÚÂממעל ומתחת יפרס עלינו את 

, שר בלאומי�אכל הרוחות , לברכות ולעוזרי� יתהפכו, כל הנגודי�
גוי מ� אשר אמרו לכו ונכחיד, כל נטיות הדתיות אשר נחשבו לזעוה

יבושו ,  ישובומקור� אל עצמ� ה� ה�, ולא יזכר ש� ישראל עוד
וההתעלות של , האחדות הישראלית בכללותהe. נהרויואחרי כ� 

ההגה העמוק של , ל קשב קול תורהשהרוממות , גרעיני החיי� שבה
ד� , ל יודעי בינהשוחכמת החיי� , של חכמי חידות, דורשי רשומות

ל צופי שועומק רוח , יי רגש ושירה עליזההרותח של בני נעורי� רוו
, וגבורת רע� של שמחי חיי�, דכאות פנימית של שבי פשע, קדש

 באגד הקו 22הכל יאגדו, מערכי רוחות של כל בשר, ל לבכיצרי 
ובתו� הפעולות הפעוטות אור . ודש קדשי�קשש� אור , העליו�

. תסול מסלתה, מחיית המותוונהרת תחית עולמי� , משיח יזרח
 .בראש�' ויעבור מלכ� לפניה� וד

, ובתו� החלקה המעשית העלובה, מצפו� ומי�, ממזרח וממערב
 של 23אורוlיפתחו נהרות רחבי ידי� , חרבה מכל לשד עליו�ה

נה לא ברעיונות נצחיי� מובטחי� מראש אממתקו� עול� l, משיח
בברית , ברית בשר וברית לשו�ב, הבטחה אלהית כתובה בברזל וד�

, קו הול� ישרה.  עולמי�חייבברית עול� וברית , אר וברית ע�
הסרת המות ,  הצפיה שממעל לכל צפיותmr24אחד באחד מוגש 

 יוצרות אד� שידיאותו המות המעשי , בראשית הצעדי�; מארתו ו
eze` שרה היא להעמיד את הכל  המסלה יואחריה, רשעהו באולת

טומאה יבוער מ� האר ובלע המות הרוח , על עומק רו� הטוב
רק היא קרובה . בהלנאל ,  לנו הדר� דר� רחוקהתדמהא� . לנצח

ת ארק האחיזה באותו הקו הארו� מגבירה את הכל ומכשרת . היא
גודל העליו� ממעל ומתחת יפרס , ברכת הענוה תשוב אלינו. הכל

לברכות , כל הנגודי�, כל המארות. את סוכת שלומוו ‰Â„Âעלינו את 
, נטיות הדתיותdכל eשר בלאומי� אכל הרוחות , ולעזרי� יתהפכו

גוי ולא יזכר ש� מלכו ונכחיד� : "אשר אמרו, אשר נחשבו לזעוה
. נהרוייבושו ואחרי כ� ,  ישובומקור� אל עצמ� ה� ה�, "ישראל עוד

,  גרעיני החיי� שבההאחדות הישראלית בכללותה וההתעלות של
ההגה העמוק של דורשי רשומות של , ל קשב קול תורהשהרוממות 

ד� הרותח של בני d, ל יודעי בינהשוחכמת החיי� , חכמי חידות
d דכאות , ל צופי קדששנעורי� רוויי רגש ושירה עליזה ועמק רוח

ל לב כיצרי , פנימית של שבי פשע וגבורת רע� של שמחי חיי�
eל כל בשרמערכי רוחות ש ,� eשש� , הכל יאגדו באגד הקו העליו�

ובתו� הפעולות הפעוטות אור משיח יזרח . ודש קדשי�קאור 
ויעבור מלכ� ", מחיית המות תסול מסלתהוונהרת תחית עולמי� 

 ".בראש�' לפניה� וד
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 שורש ,mdaרכת ישראל היסודית היא תוספת הדעת העליונה ב
והיא הולכת בשט� , המרוממה מכל לשו�,  לישראלמיוחדהההדעה 

, ממלאה לשד טללי חיי� את נשמה שבישראלו, של נבואה גנוזה
אומה דוקא ממקור הדעת העליונה הועומק החיי� העליוני� של 

 הכלליתאומה הממקור md קוי הדעת חודרי� e. הזאת ה� יונקי�
אחד בכל דורותיה ומתפשטי� ברז הידיעה ההכרית השרויה בכל 

שבשבילה חי הוא ודורותיו את החיי� הישראליי� , אחד מישראלו
כל נתיבות העצות e. ל חד וחד לפי מעלתוכ, בכלל� ובפרט�

ובעניני , חיי� והעול�הבעניני , והמחשבות להנהגת� של ישראל
, התדיריותובעניני הזמ� ,  והרוחהמדעהבעניני , הקדושה והאמונה

 lkd באי�משפעת זו הדעה העליונה ה� .e כל חלוקי הדעות
 פלגי� מחולקי� וחדרי� שוני� ה� md lkd, שונותהוהמחשבות 

, אשר אדרי� ואכסדראי� מתמלאי� מינה, של הדעת העליונה הזאת
ל ידי שורש הדעת עובהתחלקות� ה� מימי� ומשמאל מתאחדי� 

 חולקי� דדעת ה� sl`e, מתחלק באחדותו לשני הצדדי�ש, העליו�
וה� כול� כלולי� . ט ופלגא מכא�"ותצט ופלגא מכא� "תצ

ממלא באורו הרוחני את כל החדרי� בהו� יקר ה, שורש הראשיdב
תאמצי� לאחוז בשורש מגדולי וטהורי הדעת y ici lre. ונעי�

משקה את הכל ו, שהוא באחדותו בלתי מתחלק הוא, הדעת העליו�
וכל החדרי� הפרטיי� שמימי� ומשמאל ה� , בשפעתו המיוחדה

וכל העצות העליונות והתחתונות המתהוות , �  בסגולותיוסתגלימ
וכל הנטיה , נ� הולכות ומתברכות בברכת השלו�ה, בעול�

 ונוטה אל id`הולכת , יצורי�הבכל האנושיות ובכל , העולמית
שכבת� ואי� וונתתי שלו� באר . היושר ואל השלו� הבא לרגליו

 .בארצכ�והשבתי חיה רעה מ� האר וחרב לא תעבור . מחריד
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 rehp dayרכת ישראל היסודית היא תוספת הדעת העליונה ב
והיא הולכת , המרוממה מכל לשו�, מיוחדה לישראלהשורש הדעה 

 נשמה lkממלאה לשד טללי חיי� את ובשט� של נבואה גנוזה 
אומה דוקא ממקור הדעת הועומק החיי� העליוני� של , שבישראל
 הכלליאומה הקוי הדעת חודרי� ממקור . הזאת ה� יונקי�העליונה 

בכל דורותיה ומתפשטי� ברז הידיעה ההכרית השרויה בכל אחד 
שבשבילה חי הוא ודורותיו את החיי� הישראליי� , אחד מישראלו

כל נתיבות העצות . ל חד וחד לפי מעלתוכ, בכלל� ובפרט�
� ובעניני חיי� והעולהבעניני , והמחשבות להנהגת� של ישראל

, התדיריותובעניני הזמ� ,  והרוחהמדעבעניני , הקדושה והאמונה
כל חלוקי הדעות והמחשבות . משפעת זו הדעה העליונה ה� באי�

 פלגי� מחולקי� וחדרי� שוני� ה� של הדעת העליונה �שונות ה
ובהתחלקות� ה� , "אדרי� ואכסדראי� מתמלאי� מינה"אשר , הזאת

מתחלק ה, ל ידי שורש הדעת העליו�עמימי� ומשמאל מתאחדי� 
ט ופלגא מכא� "תצ"חולקי� דדעת ה� , באחדותו לשני הצדדי�

, iidl`dוה� כול� כלולי� בשורש הראשי ". ט ופלגא מכא�"ותצ
גדולי . ממלא באורו הרוחני את כל החדרי� בהו� יקר ונעי�ה

שהוא , תאמצי� לאחוז בשורש הדעת העליו�מוטהורי הדעת 
משקה את הכל בשפעתו ו בלתי מתחלק הוא xewndziבאחדותו 
סתגלי� מוכל החדרי� הפרטיי� שמימי� ומשמאל ה� , המיוחדה

df ici lrוכל העצות העליונות והתחתונות ,  בסגולותיו
וכל הנטיה , נ� הולכות ומתברכות בברכת השלו�ההמתהוות בעול� 

יצורי� הולכת ונוטה אל היושר ההעולמית בכל האנושיות ובכל 
. שכבת� ואי� מחרידוונתתי שלו� באר . " השלו� הבא לרגליוואל

 ".והשבתי חיה רעה מ� האר וחרב לא תעבור בארצכ�
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היא תמיד מתאימה ע� , השכלה הנשאבת ממקור רוח הקודשה
שהוא הוא ,  שבטבעיות הנתוח ההלכותי‰�ÂÈÏÚ‰אותה ההפריה 

המושלת על , גבורה האיתנהה, התוכ� הממלא את לב� של ישראל
ותה הטבעיות איחד ע� , החיי� ומתוה לה� את ארח� ואת צביונ�
הנובעת ממקור החופש , שבתו� ההשכלה הרזית העליונה הזאת

נובע ג� כ� , מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל.ישראליה

 ·Î Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ 'Ó(
השכלה הנשאבת ממקור רוח הקדש היא תמיד מתאימה ע� אותה ה

שהוא הוא התוכ� ,  שבטבעיות הנתוח ההלכותיÈÏÙÓ‡‰‰ההפריה 
המושלת על החיי� , גבורה האיתנהה: של ישראל הממלא את לב� 

ותה הטבעיות שבתו� איחד ע� , ומתוה לה� את ארח� ואת צביונ�
. ישראליההנובעת ממקור החופש , ההשכלה הרזית העליונה הזאת

מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל נובע ג� כ� המעי� החי
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 כבוד אי� ק ואהבה בלתי גבולית הגיתל ש והמפריאהמעי� החי 
, יודעת לחשו� מצפוני החיי�ה, הסקירה החודרתזאת היא . לישראל

 טיבותהחויודעת להערי� את הער� של היקר הישראלי מצד 
 ÌÈÈ¯Â‡È˙‰Âבאות� הפלגי� ששפעות החיי� המעשיי� . הפנימית

, ש� רז החיי� לישראל גנוז,  ביחד במרו עזיז ואדירורמי�זהללו 
 חיל ומש� ישראל עושה, הבטחה העליונה מונחוש� סוד האמונה 

הגבורה . דשי� בצמיחת קר� ישועהחולקו� לחיי� , לנצח כל אויביו
הערצתה , הבה מקוריתאדקדוקי מצות בהשתלהבות של , הלאומית

ליו� על עחיוב נצחונה ובטחו� רוממותה להיות , של האומה וכבודה
, רוחנית, מוסרית, כל גויי האר במוב� של עליוניות אמיתית

של ברכת החיי� , רוויה שובע של שלו�, דורה ובריאהה, אידיאלית
ל אלה כטל יזלו בהחשפת המבוע של כ, ושפעת היצירה והבני�

, ל חכמת ישראלשמסורתה , המחשבה הישראלית המורשתית
המותאמה למסורתה האמונית הגלויה ביסודי האמונה ותורת 

וכל , כל הכשרונות העולמיי� אשר נספגו בישראל. מעשהה
הכל , בת כל צרה ומדחיפת כל קו אורהסמ, התעוררות של חיי�

העלולי� לחדש את , מחוזקי�ויתקשר ביחד להוליד כחות חדשי� 
. עול�בובכל מהל� חיי� שיתפר , בכל תקופה, זיו� בכל עת

בא תבא על ידי אות� ,  תמיד‰¯·Â˙והרטבת כל אלה הנטיעות 
, האמוני� על רוח האומה בכל צביונה', העומדי� בבית ד', דלמודי 

היודעי� להתרומ� בהכללה רבה על כל , ושיהתכמי חידות ורבי ח
שתביא עמה ישועת , אדירההההסתעפות הרוחנית והמעשית 

 .עולמי�

זאת .  כבוד אי� ק ואהבה בלתי גבולית לישראלהגותל ש והמפרה
יודעת לחשו� מצפוני החיי� ויודעת ה, היא הסקירה החודרת

.  הפנימיתטיבותוחלהערי� את הער� של היקר הישראלי מצד 
,  הללוÌÈÈ�ÂÈÚ‰Âהמעשיי� , ששפעות החיי�, באות� הפלגי�

ש� , ש� רז החיי� לישראל גנוז,  ביחד במרו עזיז ואדירורמותז
 ישראל עושה חיל ומש�, הבטחה העליונה מונחוסוד האמונה 

הגבורה . דשי� בצמיחת קר� ישועהחלנצח כל אויביו ולקו� לחיי� 
הערצתה , הבה מקוריתאדקדוקי מצות בהשתלהבות של , הלאומית

ליו� על עחיוב נצחונה ובטחו� רוממותה להיות , של האומה וכבודה
, רוחנית, מוסרית, כל גויי האר במוב� של עליוניות אמתית

של ברכת החיי� , רוויה שובע של שלו�,  ובריאהדורהה, אידיאלית
ל אלה כטל יזלו בהחשפת המבוע של כ, ושפעת היצירה והבני�

ל חכמת ישראל שמסרתה , המחשבה הישראלית המורשתית
המותאמה למסרתה האמונית הגלויה ביסודי האמונה ותורת 

כל הכשרונות העולמיי� אשר נספגו בישראל וכל . מעשהה
 הכל �, סבת כל צרה ומדחיפת כל קו אורהמ� התעוררות של חיי

העלולי� לחדש את , מחוזקי�ויתקשר ביחד להוליד כחות חדשי� 
. עול�בבכל תקופה ובכל מהל� חיי� שיתפר , בכל עת, זיו�

בא תבא על ידי אות� ,  תמיד‰ÂÙÚ˙ÒÓ˙, והרטבת כל אלה הנטיעות
, צביונההאמוני� על רוח האומה בכל ', העומדי� בבית ד' דלמודי 

על כל , היודעי� להתרומ� בהכללה רבה, ושיהתחכמי חידות ורבי 
שתביא עמה ישועת , אדירההההסתעפות הרוחנית והמעשית 

 .עולמי�
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פעמי� מרגיש האד� איזה חלק מ� התורה והחכמה נדרש לו לפי ל
וכשהוא נוטה ממקצעו לדר� . תיקו� נשמתו וכל מהותוותכונתו 

וזהו עומק הרז של . שברו� פנימי בקרבוומרגיש עצבו� , ראח
תלמוד לתלמוד אי� מכיו� שיוצא אד� , וליוצא ולבא אי� שלו�

ש י, נדרש להיות בעקבתא דמשיחא˘מתו� גודל הכללות . שלו�
 עד שלא יוכל האד� למצא את בחינתו ,jk lkשמתבלבל העול� 

, בי� מתבלבלי�ועמי� ר. תלמוד אל תלמודמויחוג וינוע , וערכו
ונוע תנוע , מטרת כונניות�וואינ� יודעי� ג� ה� את מקו� אחיזת� 

לא ווכבד עליה פשעה ונפלה , והתנודדה כמלונה, אר כשכור
על צבא המרו� במרו� ועל ' והיה ביו� ההוא יפקד ד, תוסי� קו�

ומק החוש� יתעודד ישראל עומתו� . ל האדמהעמלכי האדמה 
, אירו לפניויואז נתיבות עול� , כלליותהלאחוז באור תורתו בכל 

ותורה חוזרת , שלו� יעשה לו, ויעשה שלו� לו, ויחזיק במעוזו
 .בשובה ונחת יושעוו, ללומדיה

 ‚Î Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ 'Ó-‡Ó( 

איזה חלק מ� התורה והחכמה נדרש לו y, פעמי� מרגיש האד�ל
לדר� וכשהוא נוטה ממקצעו , תיקו� נשמתו וכל מהותוולפי תכונתו 

וזהו עומק הרז של . שברו� פנימי בקרבוו עצבו� ed`אחר מרגיש 
תלמוד לתלמוד אי� מכיו� שיוצא אד� , וליוצא ולבא אי� שלו�"

ש י, נדרש להיות בעקבתא דמשיחא‰מתו� גודל הכללות ". שלו�
שמתבלבל העול� עד שלא יוכל האד� למצא את בחינתו וערכו 

י� רבי� מתבלבלי� ואינ� ועמ, תלמוד אל תלמודמויחוג וינוע 
ונוע תנוע אר ", מטרת כונניות�ויודעי� ג� ה� את מקו� אחיזת� 

לא תוסי� ווכבד עליה פשעה ונפלה , כשכור והתנודדה כמלונה
על צבא המרו� במרו� ועל מלכי ' והיה ביו� ההוא יפקד ד, קו�

ik oeilke dcakd `l `id dciwtd ". ל האדמהעהאדמה 
ze micnrn selg m`zepek, מק החש� יתעודד ע ומתו�

אירו יואז נתיבות עול� , ישראל לאחוז באור תורתו בכל כלליותה
שלו� יעשה לו ותורה חוזרת , לפניו ויחזיק במעוזו ויעשה שלו� לו

 .בשובה ונחת יושעווללומדיה 
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ע� סדרי המעשי� , שמתערב יפה ע� העול� והחיי�, ש רוח ממוזגי
אבל הוא מגלה , איננו ניכר כל כ� בפעולתו לעצמו, מדותההגות והנ

כל עת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי באת כחו הנאה והמסודר 
המסדרת את הקודש , הפרוח תורה שבעל , זהו רוח ההלכה. מעשה

עשה נהרי הוא , כשרוח זה מתוק� ומשוכלל כל צרכו. באורח החיי�
, המשוטטת בגבהי מרומי�, הכסא ובסיס עליו� של האגדה העליונ

שאינו מתקשר , אמנ� יש רוח סער. ת המאויי� הנצחיי�אותופסת 
סדור d מחכה לואיננו, גדרי�‰ ‡˙ ÏÎפור , ע� הרוח הממוזג

מזג הקודש בלסדרי החיי� ותיאוריה� שיתאחדו , העולמי שיבוסס
לא יוכל להתערב . ומגבוה ידאה עד עמקי תחתית בלא סדור, והטוב

מוכרח הוא לקחת לו לעזר את , בני אד� המסודרי�� חיי ע
לעת eלצור� שעה . דות רעות כאלהמועוד , העזות, החוצפא

הקבע לסדר חיי� לאבל א� ירצה , מלחמה יש שרוח זה נחו הוא
פירות מסודרי� וקבועי� להיות ראוי� למחית , לא ירצה, קבועי�

, רותבחכמות נסת, עליונהdיתגדר באגדה . ור דורי� לא ית�ד
בתפלה של , בפלאי� ובמופתי�, מחזות גדולי�ב, בהגיונות עליוני�

ובפליאי פליאות של , שמותנבסגולות של קישור , מסירות נפש
, מתוקההאור , אבל אותו היושר העליו�, נהורי� ושל מחשכי�

. זה יחסר לו, מימי השלוח ההולכי� לאט, המתוק� והמקובל
, לביצור חיל בעת זע�, רעהק בצורה של סעד לעת רבישראל יגלה 

, דלהגלכל , תורת הפרושי�, יהדות העתיקה‰. לעת קרב ומלחמה
עזה , ע� כל חילה, ע� כל עמקיה והרריה, עמקה ורחבה, ארכה

עלית , את המעלה ואת המטה, וללת את הכלכשהיא , ותקפה
בכח עצמתה אל העליות והבא ברשותה . ותחתית כרוכי� בה

הרי הוא הול� במגדל עז  מלא , גנוזי�אל הפרדסי� ה, העליונות
יוכל לבא לאור , וכל ההמו� הגדול הנמש� על פי תורת א�, בטחה
ומפנימיות , בלא פר ובלא יוצאת, ÈÁ˙Ï ˙ÂÏ‚Ó‰, אמני�נחיי� 

 .ובשובה ונחת יושע, זות הכלחרוחו יחזה 

 „Î Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '‡Ó(
דרי המעשי� ע� ס, ש רוח ממוזג שמתערב יפה ע� העול� והחיי�י

אבל הוא מגלה , איננו נכר כל כ� בפעולתו לעצמו, מדותהוהנהגות 
כל עת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי באת כחו הנאה והמסודר 

המסדרת את הקדש , הפרוח תורה שבעל , זהו רוח ההלכה. מעשה
עשה נכשרוח זה מתוק� ומשוכלל כל צרכו הרי הוא . בארח החיי�

המשוטטת בגבהי מרומי� , גדה העליונהכסא ובסיס עליו� של הא
שאינו מתקשר , אמנ� יש רוח סער. ת המאויי� הנצחיי�אותופסת 

 מחכה לסדור העולמי ואינו גדרי� Â‡‰פור , ע� הרוח הממוזג
, מזג הקדש והטובבלסדרי החיי� ותיאוריה� שיתאחדו , שיבוסס

י � חיעלא יוכל להתערב . ומגבוה ידאה עד עמקי תחתית בלא סדור
העזות , מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפא, בני אד� המסודרי�

לעת מלחמה יש שרוח זה , לצור� שעה, דות רעות כאלהמועוד 
. הקבע לסדר חיי� קבועי� לא ירצהלאבל א� ירצה , נחו הוא

. ור דורי� לא ית�דפירות מסודרי� וקבועי� להיות ראוי� למחית 
מחזות ב, בהגיונות עליוני�, ותבחכמות נסתר, יתגדר באגדה עליונה

בסגולות של , בתפלה של מסירות נפש, בפלאי� ובמופתי�, גדולי�
אבל אותו , שמות ובפליאי פליאות של נהורי� ושל מחשכי�נקשור 

מימי השלוח ", מתוק המתוק� והמקובלההאור , היושר העליו�
ק בצורה של סעד לעת רבישראל יגלה . זה יחסר לו, "ההולכי� לאט

d`a `ide , לבצור חיל בעת זע� לעת קרב ומלחמה, הרע
la zyxzyne zwfgzn `idyk mlyd dpewz יהדות

ע� כל , עמקה ורחבה, ארכה, דלהגלכל , העתיקה תורת הפרושי�
, וללת את הכלכשהיא , עזה ותקפה, ע� כל חילה, עמקיה והרריה

הבא ברשותה . עלית ותחתית כרוכי� בה, את המעלה ואת המטה
הרי הוא , אל הפרדסי� הגנוזי�, צמתה אל העליות העליונותבכח עו

פ "וכל ההמו� הגדול הנמש� ע,  מלא בטחה'c הול� במגדל עז
, ÓÏ˘ ‰ÈÁ˙Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ‰, אמני�נתורת א� יוכל לבא לאור חיי� 

זות הכל ובשובהחומפנימיות רוחו יחזה ,בלא פר ובלא יוצאת
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יתודע ויתגלה אחרי הסרת סיגיו , יתעלה ויונהר, העול� ויוארזוקק י
כל מה שהוא , שכל מה שהוא שוא� ושוקק אליו, דיליובוצירו� 

' הכל דבר ד, כל הצדדי� ובכל הדרכי�ב, מתגבר ומתאמ להגיע לו
יוחל הדבר בכנסת . וצאיהכל מנהרי נחלי עדני קדש העליו� , הוא

עול� בזאת האומה היחידה , אלהמוגבלה בגבול נחלת ישר, ישראל
ויורחב הדבר ויבורר על כל , הוא נחלתה מאז מעול�' אשר ד

הכל ע� אל , שכל מה ששאפו ושואפי� אליו, עולמי�ההעול� וכל 
אשר , האידיאלית, הרצויה, רוממהההכל פונה למגמה , פועלי�

שר שועשעה א את העצה העמוקה משכללי�הכל . בצל שדי תתלונ�
, ו�יואהיה אצלו אמו� ואהיה שעשועי� יו� ,  מקד�על כפי� מראש

, ראשוני�ה לא כימי� .משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אד�
במחשבה כי , לא העול� אל יוצרו ישוב, שהצי שביב אור ויעל�

, והכבוד יהיה מחוטב וגלוי, העול� כולו ימלא כבוד, מנומרוחק 
עצות קדומי� , לכות שמי� להקימהממל� עולמי� יחזיק בידי 

, בעיה� ופלגי חכמת�ציגלו בשלל , יופיעו בכל גווני אורותיה�
רוח , עולמי�העל כל מפעלי רוח ,  ובשיא חוס� יקרת�˘Ì¯Èבנע� 

וכל , כל לאו� וכל ממלכה, ונשמת כל אד� וכל חי, כל היצורי�
בהראות , עולמיובהגלות יקר מל� עולמי� על , כל מערכהומחנה 

תקו� . ל שורש נשמת עמו ובית תפלתועאלו יפעת צור ישראל וגו
ק יראה לעי� כל שמעול� לא ר, באמת לא תקו�, סוכת דוד הנופלת

טוחה על עמדתה בכבר יהיה ערובה , אור אמת זה כי יתגלה. נפלה
ל ב חבליו וכלבל יסע יתדותיו לנצח , אהל בל יצע�. לנצח נצחי�

 רחבי י� יאורי�אדוננו מקו� נהר' לנו ד' א� ש� אדיר דכי , ינתקו
' שופטנו ד' כי ד, וצי בל יעברנהו, ני שיטאבל תל� בו , ידי�

יא הקימה הצפויה לכנסת הזאת ". מלכנו הוא יושיענו' מחוקקנו ד
עקב מש� רעה ימידי אביר , שהעול� ומלואו עסוק בהכנתה, ישראל

 .אב� ישראל

 ‰Î Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '·Ó( 

אחרי הסרת , יתודע ויתגלה, יתעלה ויונהר, זוקק העול� ויוארי
כל מה , שכל מה שהוא שוא� ושוקק אליו, דיליובסיגיו וצירו� 

הכל , כל הצדדי� ובכל הדרכי�ב, שהוא מתגבר ומתאמ להגיע לו
יוחל הדבר . וצאיהכל מנהרי נחלי עדני קדש העליו� , הוא' דבר ד

זאת האומה היחידה , המוגבלה בגבול נחלת ישראל, בכנסת ישראל
ויורחב הדבר ויבורר על , הוא נחלתה מאז מעול�' אשר ד, עול�ב

הכל ע� , שכל מה ששאפו ושואפי� אליו, עולמי�הכל העול� וכל 
רוממה הרצויה האידיאלית אשר ההכל פונה למגמה , אל פועלי�

שר שועשעה א את העצה העמוקה משכללהכל , בצל שדי תתלונ�
שעשועי� יו� ואהיה אצלו אמו� ואהיה ", על כפי� מראש מקד�

משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני , ו� משחקת לפניו בכל עתי
לא העול� , ראשוני� שהצי שביב אור ויעל�ה לא כימי� ".אד�

העול� כולו ימלא כבוד ; מנומבמחשבה כי רוחק , אל יוצרו ישוב
לכות שמי� ממל� עולמי� יחזיק בידי , והכבוד יהיה מחוטב וגלוי

יגלו בשלל ,  יופיעו בכל גוני אורותיה�עצות קדומי�, להקימה
על כל ,  ובשיא חוס� יקרת�˘ÌÁÈבנע� , בעיה� ופלגי חכמת�צ

כל , רוח כל היצורי� ונשמת כל אד� וכל חי, עולמי�המפעלי רוח 
בהגלות יקר מל� עולמי� , כל מערכהולאו� וכל ממלכה וכל מחנה 

ת עמו ל שורש נשמעבהראות יפעת צור ישראל וגואלו , עולמועל 
 xw באמת לא תקו� `j, תקו� סוכת דוד הנופלת. ובית תפלתו

אור אמת זה כי יתגלה כבר יהיה , יראה לעי� כל שמעול� לא נפלה
בל יסע , אהל בל יצע�", טוחה על עמדתה לנצח נצחי�בערובה 

אדוננו מקו� ' ש� אדיר לנו דכי , ל ינתקוב חבליו וג�יתדותיו לנצח 
כי , ני שיט וצי בל יעברנהואבל תל� בו , רחבי ידי�יאורי� פלגי� 

יא הקימה הזאת ". מלכנו הוא יושיענו' מחוקקנו ד' שופטנו ד' ד
מידי ", שהעול� ומלואו עסוק בהכנתה, הצפויה לכנסת ישראל

 ".עקב מש� רעה אב� ישראליאביר 
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אמו� המשפחתי הוא תולדה והמשכה קוית מאותה האמונה ה
בשכל עליו� , הפועלת ברוח חיי�, עומק האהבהבה השרויה הגדול

. מו� היצורי� והעולמי� כול�הבכללות , בסדר והתאמה, ומפואר
מעמידות ההמעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האשיות 

לשכלל את העול� המעשי ,  הכללי·Ì˘ÂÁÈאת היצירה וכחותיה 
eהכוללי� ,אלהי ישראל'  את ש� דהמבטאי�אותיות ה. הרוחני 

, ול� ע� מקוריות� ושרש� העליו�כ את כל חיי העולמי� בקרב�
, אמו� היסודיה את כל בקרב� כוללי�,  והרמוניות�סידור�ע� 

שהתוכ� התאורי והמעשי של משפחת האד� המשוכללה נובע 
, בהיות החיי� מבוני� כהוג� בתיקו�, לכת� בדר� ישרהב. מה�

המשוטטי� בכל , דיאליי� האמו� האירגשותבנמשכי� בפנימיות� 
של , פכי� מעינות של ברכהמהרי ה� , המו� הבריאה ממעל ומתחת

, עכירת�ב, בשבור�. ושל הופעות נשמתיות עדינות לכל, אושר
ההירוס , הרי ה� יסוד ההירוס, במרידת הסדר האידיאלי שלה�

, ההרוס הנשמתי, הרוס האורגני ה, ההירוס המשפחתי,העולמי
י סוטה ממקור החיי� העליוני� מבדיקת . �עכירת החיי� ומארת

רכיה דרכי נע� דאשר , מכל אשרה וברכתה של תורה, היא לקוחה
אבל מבקש , העול� הול� ותועה בנתיבותיוe. וכל נתיבותיה שלו�

, ובא יבא האור. את הנתיב של אור החיי�, וא את האמו� האלהיה
ל מעשיו אל העול� ובי� כ' שפחתי בי� דמ בבני� ipen`dוהתוכ� 

. ישראל מאז היא אצורהבאשר , ‡ÔÓÂיופיע על ידי התגלות אמונת 
. ברחמי�ווארשתי� לי בצדק ובמשפט בחסד , וארשתי� לי לעול�

האימו� המשפחתי בהבנותו . 'וארשתי� לי באמונה וידעת את ד
ימצא את משקלו הנכו� בכל , סוב ויעבור את כל גבוליוי, בשכלולו

, ת מעמדו הבלתי מעול בי� איש לאישאימצא , הערכי� היחושיי�
בי� חכמי חידות לעמלי , בודהעבי� עובד לנות� , בי� שכיר לשוכרו

בי� התביעות , בי� אקלימי� ומדינות, בי� עמי� רבי�, כפי�
ל כבי� האד� ובי� , תביעות הנשמתיות אשר לאד�dהבשריות ל

האמונה . בי� הכל אל הכל, עול�dבי� חיי שעה לחיי , היצור
המדושנת עונג , את אשרה וגבורתה, בודהכהיודעת את , פנימיתה

חלקת במדה ובמשקל משהיא , המכירה שהיא בכל מושלת, פנימי
ל פי סדר ע, של צדק ויושר אור וחיי� לכל המו� יצורי� לאי� תכלית

אמונת ,  ברוח שלו� ואמתÌÈÎÂ¯Ú, וער� של יחושי� נאמני�
אשת חיל ', ת ביד דעטרת תפאר, ו תהיה תפארת הכלזעולמי� 

 .עטרת בעלה

 ÂÎ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '·Ó-‚Ó( 

אמו� המשפחתי הוא תולדה והמשכה קוית מאותה האמונה ה
הפועלת ברוח חיי� בשכל עליו� , עומק האהבהבהגדולה השרויה 

. מו� היצורי� והעולמי� כול�הבסדר והתאמה בכללות , ומפואר
מעמידות הת המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האשיו

לשכלל את העול� המעשי ,  הכללי·ÌÏÂÚאת היצירה וכחותיה 
 הכוללות, אלהי ישראל'  את ש� דהמבטאותאותיות ה. הרוחני
, ע� מקוריות� ושרש� העליו�, ול�כ את כל חיי העולמי� בקרב�

, אמו� היסודיה את כל בקרב� כוללות,  והרמוניות�סדר�ע� 
אד� המשוכללה נובע שהתוכ� התאורי והמעשי של משפחת ה

בהיות החיי� מבוני� כהוג� בתיקו� , לכת� בדר� ישרהב. מה�
e המשוטטי� בכל ,  האמו� האידיאליי�רגשיבנמשכי� בפנימיות�

של , פכי� מעינות של ברכהמהרי ה� , המו� הבריאה ממעל ומתחת
, עכירת�ב, בשבור�. אושר ושל הופעות נשמתיות עדינות לכל

ההרוס , הרי ה� יסוד ההרוס,  שלה�במרידת הסדר האידיאלי
, ההרוס הנשמתי, ההרוס המשפחתי, הרוס האורגניה, העולמי

ממקור החיי� העליוני� , י סוטהמבדיקת . עכירת החיי� ומארת�
רכיה דרכי נע� דמכל אשרה וברכתה של תורה אשר , היא לקוחה

אבל מבקש , העול� הול� ותועה בנתיבותיו. וכל נתיבותיה שלו�
, ובא יבא האור, את הנתיב של אור החיי�,  האמו� האלהיוא אתה

אל העול� ובי� כל מעשיו יופיע על ' שפחתי בי� דמוהתכ� בבני� 
וארשתי� ", ישראל מאז היא אצורהבאשר , ‡ÔÂÓידי התגלות אמונת 

וארשתי� . ברחמי�ובחסד , וארשתי� לי בצדק ובמשפט, לי לעול�
בשכלולו eפחתי בהבנותו האמו� המש". 'לי באמונה וידעת את ד

ימצא את משקלו הנכו� בכל הערכי� eסוב ויעבור את כל גבוליו י
בי� ,  הבלתי מעול בי� איש לאישxyidת מעמדו אימצא , היחושיי�

בי� חכמי חידות לעמלי , בודהעשכיר לשוכרו בי� עובד לנות� 
בי� , yzepeאקלימי� ומדינות iayei בי� , בי� עמי� רבי�, כפי�

בי� האד� ובי� , ת הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאד�התביעו
האמונה . בי� הכל אל הכל, בי� חיי שעה לחיי עול�, ל היצורכ

את אשרה וגבורתה המדושנת עונג , בודהכהיודעת את , הפנימית
חלקת במדה ובמשקל משהיא , המכירה שהיא בכל מושלת, פנימי

ל פי ע, לאי� תכליתלכל המו� יצורי� , אור וחיי�, של צדק ויושר
אמונת ,  ברוח שלו� ואמת„¯ÌÈÎÂ, סדר וער� של יחושי� נאמני�

אשת חיל ", "'עטרת תפארת ביד ד", ו תהיה תפארת הכלזעולמי� 
 ".עטרת בעלה

44 

‡Î¯ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

על ידי הזכרו� . כחת השבטי� ליחוס� היא הכנה לאחדות האומהש
 שבט יחולק ויפרד היתה הגלות גורמת שכל, לוק השבטי�חשל

 ÊÎ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '‚Ó-„Ó( 

על ידי הזכרו� . כחת השבטי� ליחוס� היא הכנה לאחדות האומהש
שכל שבט יחולק ויפרד,לוק השבטי� היתה הגלות גורמתחשל 
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 הנכריות היה חודר בחלקי� lyהארס ו, לגמרי מכללות האומה
 ל ההתפרטות אמנ�שעל ידי השכחה הזאת . המיוחדי� ובדודי�

לא רק התפלות המיוחדות וראויות לכל , נתרבה הבלבול והערבוב
כי א� כל ערכי , בט שבט בפני עצמו בתקו� העול� נתבלבלוש

, כל צביוניה� של ההרגשות, �החיצונייוהחיי� הפנימיי� 
ה� במקומו הוא מוסי� משכל אהד , המנהגי� וההדרכות, הלמודי�

, ולמועמתאי� ע� הל� הנפש השבטית ובונה את , אור וחיי�, תקו�
והוא לפעמי� מעכר וסותר בני� בהיותו מלופ� בסדרי� שאינ� 

אבל בפנימיות , מנ� כל זה מסבב רק צרה ויגו� ארעיא. מענינו
י מחיית "שנתעוררה הרבה ע, כלליתה חיה היא הנשמה החיי�

, מרירות ויסורי�ו, וא� הנע� והסדור נתמעט. הקוי� הפרטיי�
 א� על פי ,זאתבכל , מתחברי� ע� כל מעשינו, רוחני� וגשמיי�

ומתו� האחדות .  ובי� שדי ילי� ליed`מיצר לי דודי ושמימר 
תוכ� חיי� מתוק� יצא לאור , ידורסהמלאה ערבוב וחסרו� , הבלולה
. אולה וישועהגשיגלה ויראה בהופעת אור חיי� של , ומסודר

, וכח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית, וישראל ישוב על מכונו
ההרוס יבנה עוד הפע� ' ומזבח ד, עוד תעבורנה הצא� על ידי מונהו

אשר היה , כשני� עשר שבטי בני יעקב, שר אבני�עעל ידי שני� 
, על ידי אליהו מלא� הברית, היה שמ�יאמר ישראל אליו ל' דבר ד
הול� הוא ועובד עבודת , אלהי�ההוא '  נקרא על ידי קנאתו דשמאז

על ידי אור , בות�אלהשיב לב אבות על בני� ולב בני� על , השלו�
ומתפלש בכל , ההול� ושוט� בכנסת ישראל, רזי תורה העליוני�

המתראי� , ודותיהתקוותיה ועב, ספריותיה, עסקנותה, עבדיהמ
כול� כאחד ,  אמנ�.ומהירוסמבני� , קודש ומחולמ, בצורות שונות

למעלה למעלה , פרטי והכלליה, הפנימי והחיצוני,  בבני�עוסקי�
גבוה הרבה יותר ו, עצמ�aמחוג הכרת� של כל הפועלי� והעובדי� 

אשר יע לתת לעמו ' רק בעצת ד, מכל מטרותיה� המצומצמות
 .רית הימי� תתבוננו בה בינהבאח, חרית ותקוהא

 הנכריות היה חודר בחלקי� ארסו, לגמרי מכללות האומה
 התפרטותל השי השכחה הזאת "אמנ� ע. בדודי�dהמיוחדי� ו

לא רק התפלות המיוחדות וראויות לכל , נתרבה הבלבול והערבוב
כי א� כל ערכי , בט שבט בפני עצמו בתקו� העול� נתבלבלוש

, הלמודי�, כל צביוניה� של ההרגשות, החיצוני�והפנימיי� , החיי�
ה� במקומו הוא מוסי� תקו� אור משכל אהד , המנהגי� וההדרכות

והוא , ולמוע השבטית ובונה את וחיי� מתאי� ע� הל� הנפש
. לפעמי� מעכר וסותר בני� בהיותו מלופ� בסדרי� שאינ� מענינו

אבל בפנימיות החיי� חיה , מנ� כל זה מסבב רק צרה ויגו� ארעיא
, י מחית הקוי� הפרטיי�"כללית שנתעוררה הרבה עההיא הנשמה 

מרירות ויסורי� רוחני� וגשמיי� ווא� הנע� והסדור נתמעט 
 מימר לי דודי ליושמיצר פ "אע "זהבכל , רי� ע� כל מעשינומתחב

המלאה ערבוב וחסרו� , ומתו� האחדות הבלולה". ובי� שדי ילי�
שיגלה ויראה בהופעת , יצא לאור תכ� חיי� מתוק� ומסודר, דורס

וישראל ישוב על מכונו וכח שבטיו , אולה וישועהגאור חיי� של 
, עבורנה הצא� על ידי מונהעוד תו, ישוב אליו באחדות הרמונית

כשני� ", שר אבני�עההרוס יבנה עוד הפע� על ידי שני� ' ומזבח ד
היה יאליו לאמר ישראל ' עשר שבטי בני יעקב אשר היה דבר ד

 נקרא על ידי קנאתו אשר מאז, על ידי אליהו מלא� הברית, "שמ�
הול� הוא ועובד עבודת השלו� להשיב לב אבות " אלהי�ההוא ' ד"

על ידי אור רזי תורה העליוני� ההול� , בות�אני� ולב בני� על על ב
, ספריותיה, עסקנותה, עבדיהמושוט� בכנסת ישראל ומתפלש בכל 

, קדש ומחולמ, המתראי� בצורות שונות, תקוותיה ועבודותיה
 בבני� הפנימי עסוקי�אמנ� כול� כאחד , וג� מהירוסמבני� 

מחוג הכרת� של כל למעלה למעלה , פרטי והכלליה, והחיצוני
גבוה הרבה יותר מכל מטרותיה� והפועלי� והעובדי� עצמ� 

. חרית ותקוהאאשר יע לתת לעמו ' רק בעצת ד, המצומצמות
 ".באחרית הימי� תתבוננו בה בינה"

Ë˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

גאולת מצרי� וגאולת העתיד השלמה . גאולה נמשכת היא והולכתה
פעולת היד החזקה והזרע הנטויה , עולה אחת שאינה פוסקתפהיא 

. היא פועלת את פעולותיה בכל המסבותו, אשר החלה במצרי�
הפותח , מתחיל והגומרה. משה ואליהו גואלי� ה� לגאולה אחת
וא הורוח ישראל מקשיב . והחות� ה� יחד ממלאי� את החטיבה

ההולכות מכל המסבות עד , את קול התנועות של פעולות הגאולה
 . הישועה במילואה וטובהר�קמלא צמיחת 

 ÁÎ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '„Ó( 

גאולת מצרי� וגאולת העתיד השלמה . גאולה נמשכת היא והולכתה
, פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, עולה אחת שאינה פוסקתפהיא 

משה . היא פועלת את פעולותיה בכל המסבותואשר החלה במצרי� 
הפותח והחות� , ומרמתחיל והגה, ואליהו גואלי� ה� לגאולה אחת

וא את קול הורוח ישראל מקשיב . ה� יחד ממלאי� את החטיבה
ההולכות מכל המסבות עד מלא , התנועות של פעולות הגאולה

 .ר� הישועה במלואה וטובהקצמיחת 
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ג� את בד� , היא חות� פנימי, גאולה מוטבעת היא בטבע ישראלה
משה מאיר את אור . י� מי� בולחתי אסירי� מבור אשברית� 
, קדושת הברית, הישראלי הנקיטבע הואליהו את אור , התורה

בבני� , תגבר אור התורהמבאבות . מלא� הברית, המקנא לברית
, ימי� בחבור�הוזה יוצ באחרית , אור הטבע הישראלי הקדוש

ומשה ואליהו , והשיב לב אבות על בני� ולב בני� על אבות�
 מידי אביר יעקב מש� רועה 25,ל אחד בפני עצמוובכ, תחברו יחדי

 .אב ובני� דבית ישראל, ב� ישראלא

 ËÎ Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '„Ó( 

ג� את בד� . "היא חות� פנימי, גאולה מוטבעת היא בטבע ישראלה
משה מאיר את אור ". לחתי אסירי� מבור אי� מי� בושברית� 

שת  קדו26,הישראלית הנקיהטבע ה את אור �התורה ואליהו 
, תגבר אור התורהמבאבות . מלא� הברית, המקנא לברית, הברית

ימי� ה�וזה יוצ באחרית,  אור הטבע הישראלי הקדוש�בבני� 
ומשה , "והשיב לב אבות על בני� ולב בני� על אבות�", בחבור�
,  בפני עצמוl`xyinובכל אחד dne`a תחברו יחד יואליהו 

אב ובני� דבית  "�, "ב� ישראלאמידי אביר יעקב מש� רועה "
 ".ישראל
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בכל , ריכי� לעורר את תחית ישראל בכל הכחות המכונסי� באומהצ
בכל , בכל עשרה, בכל טובה, בכל מדותיה, כל אמונתהב, תורתה

בכל , בכל חו� חייה, בכל עצמה, ירתהשבכל , בכל הגיונותיה, כחה
כל האורות כול� . השרונותיכבכל מרצה ונצחו� , שכלה והשכלתה

החוש . חיי�השבקרבה צריכי� להוציא מחביו� הגניזה לאור 
אוצר . מאר ישראל פורח הכל, הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה

כל e. מציו� מכלל יופי, רעיני הנשמות של כל ישראל שמה הואג
עצור בפנימיות ה, בישראל יש לו גרעינו באר ישראלשיחיד ויחיד 

א� היא גלויה או מסותרת זהו רק , אהבהוה רוחו בעוצ� תשוק
שלהבת אש הקודש ו. אבל הקישור הנשמתי ישנו, חלוק דרגאי

, מהכחות הפנימיי� והחצוניי�, צריכה להתלהב מכל הכחות
 27ומאות� אשר,  עומדי� בצביונ� ולא פנו חוצה`xyאות�מ
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בכל , ריכי� לעורר את תחית ישראל בכל הכחות המכונסי� באומהצ
בכל , בכל עשרה, בכל טובה, בכל מדותיה, כל אמונתהב, תורתה

בכל , בכל חו� חייה, בכל עצמה, ירתהשבכל , בכל הגיונותיה, כחה
 כל האורות `z. שרונותיהכבכל מרצה ונצחו� , שכלה והשכלתה

החוש . חיי�הכול� שבקרבה צריכי� להוציא מחביו� הגניזה לאור 
אוצר . מאר ישראל פורח הכל, הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה

כל ". מציו� מכלל יופי", ני הנשמות של כל ישראל שמה הוארעיג
 עצור edy`, בישראל יש לו גרעינו באר ישראלשיחיד ויחיד 

א� היא גלויה או מסותרת , אהבהובפנימיות רוחו בעוצ� תשוקה 
שלהבת אש ו, אבל הקישור הנשמתי ישנו, זהו רק חלוק דרגאי

ימיי� מהכחות הפנ, הקודש צריכה להתלהב מכל הכחות
עומדי� בצביונ� ולא פנו חוצה ומאות� אשרהאות� מ, והחצוניי�
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נתטשטש , חרות קדומות או מאוחרותאאו מסיבות , מעומק הגלות
וביסוד החיי� , כלהההכרזה הכללית תקח עמה את . צביונ�

הכרת הצדק הפנימי , הכלליי� אשר לישראל עומק התשובה גנוז
ואת ההשתרגות של כל , המכירה את אמתה העליונה, ל האומהש

לש� כל התשוקות היותר , mlerle dlולמי עחמדה וכל אושר 
 וכל ל היושרכ, לאגד כל הטוב וכל הנחמד, נצחיות והיותר נאדרות

את כל הדור ומקודש , לקשר את כל טוב ונשגב, הצדק שבכל פינה
וע� גדל תבערת להב הקודש , ·¯Â�˙ÂÓÓÂוהכל יתרומ� , מלא בכלה

הטבת , ל תוכ� וכל מבוקש ישר כמשמש לעזרה, לרוממות ולשיגוב
, וספת עז גופני ועזוז מוסריה, מצב החיי� בכל תיאור ובכל אופ�

, חכמהההרחבת התורה ומילוי , נותאמ פנימי וגדולה של עדי
הבלטת צורת החיי� והגברת , הגברת הרוחניות והופעת הפועל

חילו , חשק השלו� הכללי וחפ האושר העולמי, כלליתההאחוה 
תיצבות לפני מלכי� והתערבות בי� ה, עצמות והברקת העיו�
התקשרות פנימית בהתבודדות עליונה , הבריות מכל השדרות

וחריצות של , למטרת ההויה ברזי רזיה, עול�למגמת החיי� וה
והכל , מוקהכל ביחד מוכרח להיות , קוני� והתעודדות רוחת

 .oeivעורי עורי , קורא בקול גדולו, דורש את תפקידו

נתטשטש , קדומות או מאוחרות, חרותאמעומק הגלות או מסיבות 
וביסוד החיי� , כלהההכרזה הכללית תקח עמה את . צביונ�

ל שהכרת הצדק הפנימי . הכלליי� אשר לישראל עמק התשובה גנוז
את ההשתרגות של כל חמדה המכירה את אמתה העליונה ו, האומה

, ולמי לש� כל התשוקות היותר נצחיות והיותר נאדרותעוכל אושר 
לקשר , ל היושר וכל הצדק שבכל פנהכ, לאגד כל הטוב וכל הנחמד

והכל יתרומ� , מלא בכלהאת כל הדור ומקודש , את כל טוב ונשגב
Ì˙ÂÓÓÂ¯· ,ל תוכ� כ, וע� גדל תבערת להב הקדש לרוממות ולשגוב

הטבת מצב החיי� בכל תיאור ; מבוקש ישר משמש לעזרהוכל 
אמ פנימי וגדולה של , וספת עז גופני ועזוז מוסריה, ובכל אופ�

הגברת הרוחניות והופעת , חכמהההרחבת התורה ומלוי , עדינות
חשק השלו� , כלליתההבלטת צורת החיי� והגברת האחוה , הפועל

, קת העיו�חלו עצמות והבר, הכללי וחפ האושר העולמי
, תיצבות לפני מלכי� והתערבות בי� הבריות מכל השדרותה

, התקשרות פנימית למגמת החיי� והעול�בהתבודדות עליונה 
�, קוני� והתעודדות רוחתוחריצות של , למטרת ההויה ברזי רזיה 

קורא ו והכל דורש את תפקידו 28,מוק�הכל ביחד מוכרח להיות 
 !עורי, עורי: בקול גדול

�ÂÓ˘‡Ù˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰ 

עות גדולה היא ביד אות� שאינ� מרגישי� את האחדות הסגולית ט
, וחפצי� ה� בדמיונ� להשוות את העני� האלהי הזה, בישראלש

לעני� כל תוכ� של ע� ולשו� אשר בכל , ישראליהאופי dהמיוחד ב
פלג את העני� הלאומי ואת לומזה בא הרצו� , משפחות האדמה

כי כל עניני , קרשושתיה� יחד נחלו בזה , העני� הדתי לשתי פלוגות
שהננו מוצאי� באומה , ההרגשה והאידיאליות, המחשבה

והכל ביחד עושה הוא , חטיבה אחת בלתי מחולקה היא, ישראליתה
 המתאמצי� להפריד mdכש� שטועי� , אמנ�. מיוחדההאת צורתו 

ככה יותר טועי� אות� שה� , ללוהאת החלקי� הבלתי מתחלקי� 
עלה ביד� של כל י שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד סבורי�

ומזה בא שה� לוחמי� נגד , המתאמצי� להפריד את התיומת
על הפרדת� , חזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שפוכהמ

.  על לב אי� צריכה המלחמה הזאת להתכונ�שו�למבלי , המחבלת
ת התוכני� הרוחניי� שבכנסת אא� היה אפשר להפריד באמת 

יתה צריכה האז , אלא שהדבר מנוע מפני איזה חק תורי, ראליש
לבלע , המלחמה להיות מכוונת נגד המחזיקי� בחלק נפרד מיוחד

אבל כיו� שמניעת הפירוד . לכלות את צביונ� מעל שמי האומהו
מחזיקי החלקי� , טוחי� אנחנו שהמפרידי�ב, היא מניעה מוחלטת

, ולא בפועל הויית�, �מיונדאינ� טועי� כי א� בציור , הבודדי�
הרי , כללהבכיו� שיסודו בחיי האומה , באמת בזה החלק הפרטיו

וצריכה המלחמה להיות מיוחדת רק לגלות לה� , הכל כבר נמצא בו
שכל מאמצי חיל� להפריד את , oeikולברר לה� , ת טעות�א

וההסתגלות של שלמי המחשבה . א יעלו ביד�להאחדות העליונה 
צריכה רק להיות לבקר את , בעיותוטל עמק והרצו� הישראלי בכ

ת כל סימני תמותו אולהראות בו בעצמו , החזיו� החלקי מכל עבריו
 ÏÁ˜‰ג� מאות� הרעיונות שבעלי , וכליליותו מכל הנושאי� כול�

על ידי בירור e. רצו כבר להסיח מה� את דעת� ולעקר� מנפשותיה�
שדי ,  על ההכרהיעמדו סו� סו� כל בעלי התפרדות, הזעני� אמיתי 

שכל , תחת להחזיק בחלק נפרד מדומהו, לה� לכלות לשוא את כח�
ולה בכל ערכיה כהשאיפות והתוכני� הכלליי� של כל האומה 

ומתו� כ� מונעי� ה� , אלא שה� כהי� ומטושטשי�, כלולי� בו
מצמצמי� את מרחב e, הנפשות המחזיקות בו את שובע� הרוחנימ

יותר נח יהיה לה� , ות מלאי חתחתי�ות� בנתיבאומדריכי� , רוח�
, ולהחזיק בכל התוכ� החי, מציאותיתהלהכיר באמת את האמת 

בזה יושיעו e, גלויבשל אור ישראל השל� בכל הופעותיו , הקודש
לא ו. ואל טובו' ויביטו וינהרו אל ד, את נפש� מכל צרה ומחשכי�

 ,יצטרכו עוד לענות את נפש� בשברי רעיונות כהי� ומטושטשי�
ומעבר אחר למצא , וכלו מעבר מזה להפטר מה� לנצחיאשר לא 

� תכני� אשר טוב� ולשד חייה� הכי , לה� ברור והארת רוח
שכל , השל�והנלהב והעצו� לא יתגלה כי א� על הככר הרחכ 

מתראי� בו בכל , במהות� הכללית והשלמה, החיי� הישראליי�
 .זיזות�עמלא 

 ‡Ï Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ '‰Ó-ÂÓ( 

 גדולה היא ביד אות� שאינ� מרגישי� את האחדות הסגולית עותט
, וחפצי� ה� בדמיונ� להשוות את העני� האלהי הזה, בישראלש

לעני� כל תוכ� של ע� ולשו� אשר בכל , ישראליההמיוחד באופי 
פלג את העני� הלאומי ואת לומזה בא הרצו� , משפחות האדמה

כי כל עניני , קרשזה ושתיה� יחד נחלו ב, העני� הדתי לשתי פלוגות
שהננו מוצאי� באומה , ההרגשה והאידיאליות, המחשבה

והכל ביחד עושה הוא , חטיבה אחת בלתי מחולקה היא, ישראליתה
אמנ� כש� שטועי� המתאמצי� להפריד את . מיוחדההאת צורתו 

 טועי� אות� שה� mdככה יותר , ללוההחלקי� הבלתי מתחלקי� 
עלה ביד� של כל יהפרוד סבורי� שאפשר הדבר שהחלוק ו

ומזה בא שה� לוחמי� נגד , המתאמצי� להפריד את התיומת
על הפרדת� , חזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שפוכהמ

.  על לב אי� צריכה המלחמה הזאת להתכונ�שי�למבלי , המחבלת
ת התכני� הרוחניי� שבכנסת אא� היה אפשר להפריד באמת 

יתה צריכה האז , י איזה חק תוריאלא שהדבר מנוע מפנ, ישראל
לבלע , המלחמה להיות מכוונת נגד המחזיקי� בחלק נפרד מיוחד

אבל כיו� שמניעת הפירוד . לכלות את צביונ� מעל שמי האומהו
מחזיקי החלקי� , טוחי� אנחנו שהמפרידי�בהיא מניעה מוחלטת 

ik , מיונ� ולא בפועל הוית�דא בציור "אינ� טועי� כ, הבודדי�
הרי , כללהבכיו� שיסודו בחיי האומה ,  בזה החלק הפרטיבאמת

וצריכה המלחמה להיות מיוחדת רק לגלות לה� , הכל כבר נמצא בו
שכל מאמצי חיל� להפריד את האחדות , ת טעות� ולברר לה�א

zil`xyid וההסתגלות של שלמי . א יעלו ביד�ל העליונה
ק להיות צריכה ר, בעיותוטבכל עמק , המחשבה והרצו� הישראלי

ת כל אולהראות בו בעצמו , לבקר את החזיו� החלקי מכל עבריו
ג� מאות� הרעיונות , סימני תמותו וכליליותו מכל הנושאי� כול�

.  רצו כבר להסיח מה� את דעת� ולעקר� מנפשותיה�¯ÁÂ‰שבעלי 
ה יעמדו סו� סו� כל בעלי התפרדות על זי בירור עני� אמתי "ע

תחת להחזיק בחלק נפרד ו, א את כח�שדי לה� לכלות לשו, ההכרה
, ולהכשכל השאיפות והתכני� הכלליי� של כל האומה , מדומה

ומתו� כ� , אלא שה� כהי� ומטושטשי�, כלולי� בו, בכל ערכיה
מצמצמי� , הנפשות המחזיקות בו את שובע� הרוחניממונעי� ה� 

 יותר נח �, ות� בנתיבות מלאי חתחתי�אאת מרחב רוח� ומדריכי� 
מציאותית ולהחזיק בכל התוכ� הה לה� להכיר באמת את האמת יהי

בזה . גלויבהחי הקודש של אור ישראל השל� בכל הופעותיו 
ואל ' ויביטו וינהרו אל ד, יושיעו את נפש� מכל צרה ומחשכי�

לא יצטרכו עוד לענות את נפש� בשברי רעיונות כהי� ו, טובו
� לנצח ומעבר וכלו מעבר מזה להפטר מהיאשר לא , ומטושטשי�

� תכני� אשר טוב� ולשד הכי , אחר למצא לה� ברור והארת רוח
השל� שכל וא על הככר הרחכ "חייה� הנלהב והעצו� לא יתגלה כ

מתראי� בו בכל , במהות� הכללית והשלמה, החיי� הישראליי�
 .זיזות�עמלא 
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, טהורהפלגי� יבלי המי� של החיי� העליוני� של הנשמה הה

במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והד� ,ורמי�זבמעמקי� ה�

 ·Ï Â˙ÈÁ˙Â Ï‡¯˘È)ÓÚ 'ÂÓ-ÊÓ(
, פלגי� יבלי המי� של החיי� העליוני� של הנשמה הטהורהה

במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והד�, ורמי�זבמעמקי� ה� 

50 
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, צועקי� ובוכי�, תפרצי� ה� אל עלמאמנ� . הנ� הומי� ורועשי�
לעלות אל , � באי� הר�המתאמצי� ומתפתלי� , מתנודדי� וקובלי�

וד המלאי� זיו , חיה חיי� שלמי�, להגלות בצורה מאירה, הרו�
אשרי האיש השומע את קול . שי�ופאר הדרת גבורת קדשי קד

ואשרי הע� המאזי� את הד הקול של הנשמה , עמקיומנשמתו מתו� 
ואשרי המקשיב , תגעשת מתו� מעמקיהמאי� היא , הכללית שלו

יצור הקורא מתו� האשר יקשיב את בת הקול של כל , הטהור
שיח מאורו של . טהורה וקדושה, עליונה, מעמקיו להתגלות בהירה

בעת , ובעת ק גאולה, היסורי� של עמקי העמקי� בכלאתנתו� 
חד יגלה בתכונה של איזו זהרורית אורה להחיש אאשר רק קו 

 המורי� על הסימני�יחשפו אלה ויגלו , ישועה כללית לבית ישראל
הנפשיות , הפרטיותוומתו� כל התנועות הכלליות . צעקת העומק

הי נ, ה נשמעקול ברמ, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק, והגופניות
. מאנה להנח� על בניה כי איננו, רחל מבכה על בניה, בכי תמרורי�

בתכונות ,  בתכונות חיי� ומעשהyalzn, ולה ומתעלהעוהקול 
בתכונות נפשות , רוח עריצי�ובתכונות המו� גוי� , רעיו� ומחשבה

ועסי� כבתכונות חולמי חלומות , עורגות ומקוות, כמהות
,  ישוב ומתינות בוני� ומשכללי�בתכונות אנשי, ומתקצפי�

פועלי� וצופי� ישועה , ודש משקיפי� ומקוי�קבתכונות אנשי 
, פיקי הנחלי� של המעמקי�אומכול� יעלו ויגלו זרמי . וגאולה

ול� מבכי ועיני� קמנעי , שכול� אומרי� אותה התשועה המנחמת
קוה תויש , ושבו מאר אויב' כי יש שכר לפעולת� נא� ד, מדמעה

 .ושבו בני� לגבול�, ית�לאחר

, צועקי� ובוכי�, תפרצי� ה� אל עלמאמנ� , הנ� הומי� ורועשי�
י� הר� לעלות אל � באהמתאמצי� ומתפתלי� , מתנודדי� וקובלי�

וד המלאי� זיו , להגלות בצורה מאירה חיה חיי� שלמי�, הרו�
השומע את קול , אשרי האיש. ופאר הדרת גבורת קדשי קדשי�

ואשרי הע� המאזי� את הד הקול של הנשמה , עמקיומנשמתו מתו� 
ואשרי המקשיב , תגעשת מתו� מעמקיהמאי� היא , הכללית שלו

יצור הקורא מתו� הול של כל הטהור אשר יקשיב את בת הק
שיח מאורו של , טהורה וקדושה, מעמקיו להתגלות בהירה עליונה

בעת אשר , ובעת ק גאולה,  היסורי� של עמקי העמקי�בכלאינתו� 
חד יגלה בתכונה של איזו זהרורית אורה להחיש ישועה ארק קו 

 המורי� על צעקת הסמני�יחשפו אלה ויגלו , כללית לבית ישראל
הנפשיות , הפרטיותוומתו� כל התנועות הכלליות , העומק

הי נקול ברמה נשמע ", יוקשב אותו הקול האדיר והחזק, והגופניות
". מאנה להנח� על בניה כי איננו, בכי תמרורי� רחל מבכה על בניה

בתכונות רעיו� , ולה ומתעלה בתכונות חיי� ומעשהעוהקול 
תכונות נפשות ב, רוח עריצי�ובתכונות המו� גוי� , ומחשבה

ועסי� כבתכונות חולמי חלומות , עורגות ומקוות, כמהות
, בוני� ומשכללי�, בתכונות אנשי ישוב ומתינות, ומתקצפי�

פועלי� וצופי� ישועה , דש משקיפי� ומקוי�קבתכונות אנשי 
, פיקי הנחלי� של המעמקי�אומכול� יעלו ויגלו זרמי , וגאולה

ול� מבכי ועיני� קמנעי : "שכול� אומרי� אותה התשועה המנחמת
קוה תויש , ושבו מאר אויב', נא� ד, כי יש שכר לפעולת�, מדמעה

 ". ושבו בני� לגבול�', c m`p,לאחרית�
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  „ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‚�-‰� (–¯Â˜Ó‰ ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë  54 

  ‰ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰�-Ò (–¯Â˜Ó‰ ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë )  חלקי�
: מפסקה זו התפרסמו ג� בשינויי� מסוימי� במקומות הבאי�

; ]ו"תרס, הניר א א [9�1' ה עמ"רי ראימאמ', דר� התחיה'המאמר 
אבל כתב היד ממנו נלקחו פרסומי� . שנד�שנב' עמ, ה א"עולת ראי

 )אלה טר� התפרס�
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. שמת האומהנשאיפה של dיי� אנו ע� הציורי� הרוחניי� שבח
aכל מקו� שd ניצוצותly אור הללו גנוזי� mdהננו מקושרי� ,  ש�

בי� שיהיה מקו� . אליו, של כל הויתנו,  של חיי�,בקשר של נשמה
 שאלו הציורי�, בי� שיהיו מעשי�, מדת אר, קו� ממשימזה 

 . בי� שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מי� שיהיו, יסוד�בכמוסי� 

את כבוד� , מי שממעט את חיל�, י שבא לקו סעיפי� הללומ
דו אנו ולנג, הרי הוא ממעט את לשד חיינו, צלנואוחשיבות� 

 . חנוכמתקוממי� בכל מלא 

 ,פרטיהובהשתרגות כל , הכתובה והמסורה, כללותה של התורהב
מצד , פו� הציור הרוחני היותר עליו� ומקורי של חפ האומהס

, בכלל הבנתה והרחבתה, בצורה מאירה, ייה היותר עליוני�חמגמת 
, על ההויה, בתוצאות השקפותיה, סגנוני הרצאותיהב, בהגיונותיה

zedl`d lr ,על , על החברה, על היחיד, ל האד�ע, על העול�
ל מה שההבנה וההכרה כ. על החיי� ועל המות, הטוב ועל הרע

, יותר נשמתה בקרבהומתבססת יותר ,  באומהיותר מתגלההתוריית 
 . מתעלה ומתאדרהחיי� שלהוכח 

שהתיאוריה ,  הנושא הממשי29,המעשי� ה� הבסיסי� החמרי�ו
וכפי אותה המדה שתתגדל . חת ב� את אוצרותיהנמהגדולה הזאת 

כ� יוסי� להתנוצ בקרב האומה , גדולת ערכהבההבנה התיאורית 
ותתגלה מדת התפארת , מעשי� כול�בכולה האור החבוי אשר 

 . יהדות המעשית בכחה לאלהי�dשב

ש אשר יכשלו החיי� במהלכ� ולא יעצרו כח ללכת ע� הציורי� י
אז תולד . השוא� להגשימ� במעשהויע� אז הרוח , רוחניי�ה
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כל . שמת האומהניי� אנו ע� הציורי� הרוחניי� שבשאיפה של ח
ליו בקשר של אמקו� שניצוצות אור הללו גנוזי� ש� הננו מקושרי� 

, קו� ממשימבי� שיהיה מקו� זה , נשמה של חיי� של כל הויתנו
בי� , יסוד�ב כמוסי� � האלהשהציוריבי� שיהיו מעשי� , מדת אר

י שבא לקו סעיפי� מ. שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מי� שיהיו
הרי הוא , צלנואאת כבוד� וחשיבות� , מי שממעט את חיל�, הללו

. חנוכממעט את לשד חיינו ולנגדו אנו מתקוממי� בכל מלא 
פו� ס ענפיהכללותה של התורה הכתובה והמסורה ובהשתרגות כל ב

מצד מגמת , רוחני היותר עליו� ומקורי של חפ האומההציור ה
, בצורה מאירה בכלל הבנתה והרחבתה, ייה היותר עליוני�ח

, על ההויה, בתוצאות השקפותיה, סגנוני הרצאותיהב, בהגיונותיה
על , על הטוב ועל הרע, על החברה, על היחיד, ל האד�עעל העול� 

 מתגלה יותרית ל מה שההבנה וההכרה התורכ. החיי� ועל המות
 מתעלה חייהיותר נשמתה בקרבה וכח ומתבססת יותר , באומה

, הנושא הממשי, המעשי� ה� הבסיסי� החמריי�ו, ומתאדר
וכפי אותה , נחת ב� את אוצרותיהמשהתיאוריה הגדולה הזאת 

כ� יוסי� , גדולת ערכהב, המדה שתתגדל ההבנה התיאורית
מעשי� כול� ב להתנוצ בקרב האומה כולה האור החבוי אשר

ש אשר י. ותתגלה מדת התפארת שביהדות המעשית בכחה לאלהי�
, רוחניי�היכשלו החיי� במהלכ� ולא יעצרו כח ללכת ע� הציורי� 

הדעות ואז תולד מבוכה . וייע� אז הרוח השוא� להגשימ� במעשה
אבל ג� , החיי� ה� עלולי מחלה: אמיצי הרוח יאמרו. מתפלגות

וכל אשר יחובר אל החיי� יש. ת השלמהלולי� לשוב אל הבריאוע
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החיי� ה� עלולי , אמיצי הרוח יאמרו. יתפלגוהדעות ומבוכה 
וכל אשר , לולי� לשוב אל הבריאות השלמהעאבל ג� , מחלה

, lbcd z` aefrp `l ok lr. יחובר אל החיי� יש בטחו�
אידיאלי� היקרי� הגנוזי� בחביוני המעשי� מחויבי� ה� לצאת ה

l cer mde` , די התגלמות� במעשי�אור דוקא על יהאל 
exnbp , `lבאוdk cr miyrnd לתעודת�  ,y cr נוכל

ה� צריכי� להאיר את כל . מרו את מלאכת�גשכבר , לאמר עליה�
 לא נעזוב ok lr .והחש� עדנה גדול הוא ורב מאד, חיי�החשכת 

מעשי� את המחשבה הגדולה הנגל� בפעל , נסבלונשא , את הדגל
אשר החלה האומה לעשות מאז התחילה כ, יתשל הנשמה הישראל

 יותר משכבר dzrסבל כבד הוא� . לראות חיי� כלליי� שלה
 מהחוג יצאנו כבר. כדאית היא המגמה לשאת עבורה עול, הימי�

אי� הנאת� שהקצי� בפעולות רציניות , של עמי� ילדי� קלי דעת
, חיותליודעי� אי� , הננו מבוכרי� בדעת ורגש אישי מלא. בצד�

 מטרה בשבילואי� לשא במנוחת לב וחפ כביר את עול החיי� 
 .סופה להגלות,  עודנה כמוסהid`א� על פי ש. נכבדה

aחד ע� שאיפתנו ליdולהחזיק לעומתה את היסוד , מגמה העליונה
המחכה למלוי כח בהגלות , � יכשל כחנו והמשא המעשיא, המעשי

שלונה של כני במש� הזמני� יהיה מפ, אור האידיאליהבו ועל ידו 
נתור לנו עצות נכונות על פי רוחה של , האומה כבד יותר מדאי

להקל את , ל פי דרכה של תורה במילואהע, נשמת האומה עצמה
ציור הרוחני מפעולות שאיפתו ג� ה בסגנו� כזה שלא יחדל המעמס

 . רגע בגלל ההקלה המוכרחת

יי� כשמתרחקי� על ידי השקוע בקטנות הח, שפוגמי� את הרעיו�כ
שה� מחוללות את , רגילי� מרוממות המחשבות העליונותה

 ,ושה� גנוזות בתוכ� בגניזה אלהית עצומה, גדולי�ההמעשי� 
והדר� הול� , ערכ� משתפל. מעשי� ממילא ונפגמי�ההולכי� 

, המעוררת קפדה ושממו�, צורה קצופהבעד שה� מתגלי� , ומוע�
, שי� נפגמי�וכשהמע. טבעי לה�התחת שהעז וההדר הוא לבוש� 

df znerlהוא נהפ� למי� מחשבה שעד ,  הול� הרעיו� ומתרחק
רחקה מ� ממצד , המעוררת ג� היא בוז מכל איש מעשה, קלושה
 . ומצד רפיו� כחה לפעול עליה�, החיי�

kicלעומת מחלה כזאת,  למצוא תרופה לעומת מצב איו� זה ,
נו  א30,תוכווממילא נחר , תי הקצות אשר לחיי�שהאוכלת את 

 לחבב� ולאמצ� , יכולת בשמירת המעשי�ה ÈÙÎצריכי� להתאמ
lkepy dcind dze` itk ,אבל לא לעמוד על תחו� זה .

השבה הא� לא נצר� אל רוממות המעשי� , מאומה לא נשא בעמלנו
 המעשי� מצות כשישארו. אל תעופת הרעיו� האצור וגנוז בה�

ו עוד את אלא ג� ישפיל, לא לבד שלא יועילו, נשי� מלומדהא
 . ytp h`yaסו� שפלות הרעיו� להגמר בבטול המעשי� ו, הרעיו�

האומרי� n, לא נבהל כלל מהמפחידי� אותנו מתעופת המחשבה
יש לנו , לא כ�. תאמרי� לעלות מרומי שחקי� באי� סול�מ שהננו

, המאור שבנשמתנו, רצה וראשו מגיע השמימהאסול� מוצב 
 יפה על ידי אור גנזי ררתתעושר א, בנשמת הכלל ובנשמת הפרט

 .תורה

מחויבי� , הגנוזי� בחביוני המעשי�, אידיאלי� היקרי�ה. בטחו�
ה� צריכי� . אור דוקא על ידי התגלמות� במעשי�הה� לצאת אל 

 l`, והחש� עדנה גדול הוא ורב מאד, חיי�הלהאיר את כל חשכת 
 e`ae exnbp, מרו את מלאכת�גשכבר , נוכל לאמר עליה�

נגל� בפעל , dad`aנסבל ונשא ,  לא נעזוב את הדגל.דת�לתעו
אשר כ, מעשי� את המחשבה הגדולה של הנשמה הישראליתב

וא� . החלה האומה לעשות מאז התחילה לראות חיי� כלליי� שלה
 כדאית היא המגמה לשאת ld`, סבל כבד יותר משכבר הימי�ה

י מהחוג של עמי� ילדי� קלכבר יצאנו  ddf `l, בעבורה עול
הננו מבוכרי� , אי� הנאת� בצד�שהקצי� בפעולות רציניות , דעת

חיות ואי� לשא במנוחת לב ליודעי� אי� , בדעת ורגש אישי מלא
פ שעודנה "אע, דולהג מטרה לש�וחפ כביר את עול החיי� 

חד ע� שאיפתנו למגמה העליונה ולהחזיק י. כמוסה סופה להגלות
המחכה , ו והמשא המעשי� יכשל כחנא, לעומתה את היסוד המעשי

יהיה במש� , lecbdאור האידיאלי הלמלוי כח בהגלות בו ועל ידו 
נתור לנו עצות , שלונה של האומהכהזמני� כבד יותר מדאי מפני 

ל פי דרכה של תורה ע, נכונות על פי רוחה של נשמת האומה עצמה
ציור הרוחני השלא יחדל ,  בסגנו� כזההמעמסהלהקל את , במלואה
שפוגמי� את כ. ת שאיפתו ג� רגע בגלל ההקלה המוכרחתמפעולו
, רגילי�העל ידי השקוע בקטנות החיי� , כשמתרחקי�, הרעיו�

שה� מחוללות את המעשי� , מרוממות המחשבות העליונות
ממילא הולכי� , גדולי� ושה� גנוזות בתוכ� בגניזה אלהית עצומהה
 שה� עד, ערכ� משתפל והדר� הול� ומוע�. מעשי� ונפגמי�ה

תחת שהעז , צורה קצופה המעוררת קפידה ושממו�במתגלי� 
וכשהמעשי� נפגמי� לעומת זה . טבעי לה�הוההדר הוא לבוש� 

, הוא נהפ� למי� מחשבה קלושהשעד , הול� הרעיו� ומתרחק
רחקה מ� החיי� ומצד מהמעוררת ג� היא בוז מכל איש מעשה מצד 

, ומת מצב איו� זהדי למצוא תרופה לעכ. רפיו� כחה לפעול עליה�
תי הקצוות אשר לחיי� וממילא שהאוכלת את , לעומת מחלה כזאת

, יכולת בשמירת המעשי�ה ·ÏÎאנו צריכי� להתאמ , תוכ�נחר 
מאומה לא . aecalאבל לא לעמוד על תחו� זה , לחבב� ולאמצ�

השבה אל ה `zא� לא נצר� אל רוממות המעשי� , נשא בעמלנו
נשי� א המעשי� מצות א� ישארו.  בה�תעופת הרעיו� האצור וגנוז

סו� ו, לא לבד שלא יועילו אלא ג� ישפילו עוד את הרעיו�, מלומדה
לא נבהל כלל la `. שפלות הרעיו� להגמר בבטול המעשי�

תאמרי� מ שאנוהאומרי� , מהמפחידי� אותנו מתעופת המחשבה
רצה איש לנו סול� מוצב , לא כ�. לעלות מרומי שחקי� באי� סול�

בנשמת הכלל ובנשמת , המאור שבנשמתנו: ו מגיע השמימהוראש
 . יפה על ידי אור גנזי תורהיתעוררשר א, הפרט

„È ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-ÁÈ 

ממעמקי הגניזה של הנשמה נקח את האור אשר יחיה את הע� כולו 
הוא פור לו את , כח החיי� הול� הוא ומתגבר. ל רגליועלהעמידו 
השאיפה לרוח . לחקר את תכנית רוחוריכי� צאבל אנו , נתיבותיו

רוח גבורי� אזורי כח אלהי� לרוח הקודש המתדמה , הקודש עליו�
היא , ת עצמהאבעת הכירה האומה , שהיה לנו בימי� מקד�

וחקת מהיא , דר� הזרמתה היא פורצת גדרי�. מתגברת והולכת
, שאר המצב איו�נולכאורה , רגילהzecxge צורות של תמימות 

תיכ� אנו צריכי� . אבל אי� זה כי א� מעבר. מכא�קרח מכא� ו
, של אור החיי� הנובע ממקורו הנשא, גשת אל ההזרחה העליונהל

daeh xzei ,  איתנהdycgיטביע בכחו צורה ש, מרו� מראשו�
בינונית המכל מה שהתמימות , ממולאה בגבורת קודש ויותר

zlyekd zecxgdeיכולה לת�  . 

, מחיי� ה� את הרוח, לכי� ומתגלי�אידיאלי� שבמקור ישראל הוה
וה� דורשי� את תפקיד� לכונ� , קבל� בעצ� רע� גבורת�להמוכ� 

יושב על , נשמות בריאות של דור רענ�, בי�רכלי� , עבור� כלי�
 . אדמתו ואזור בגבורת ישע ימינו

שולחי� אלינו את , וכל תכסיסיה� , הנבואה והמלכות, מקדשה
גלי אורותיה� , קרני� מיד� לנו. י�אר חיבאת אור� הזרוע , קו�

מ� הגלות הממסמסת את זמכי� על עפעפינו הסגורות בכל מש� 
, ה אנו ומה תפקידנומלדעת , הננו נקראי� להכו� לקראת האור. הכל

 . מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאתנו

מחזיק , רק הוא, הוא, השוא� לגדולי גדולות, הנעלהוהרוח הגדול
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, ממעמקי הגניזה של הנשמה נקח את האור אשר יחיה את הע� כולו
הוא פור לו את , כח החיי� הול� הוא ומתגבר. ל רגליועלהעמידו 
השאיפה לרוח . ריכי� לחקר את תכנית רוחוצאבל אנו , נתיבותיו

רי כח אלהי� רוח גבורי� אזולרוח הקודש המתדמה , הקודש עליו�
ת עצמה א הכירה האומה `xyבעת , שהיה לנו בימי� מקד�

ielba ,היא , דר� הזרמתה היא פורצת גדרי�. היא מתגברת והולכת
r zca`ne" zexve` df iוחקת צורות של תמימות רגילה מ

miabyp miig , קרח מכא� ומכא�, שאר המצב איו�נולכאורה .
גשת אל ההזרחה ל� תיכ� אנו צריכי, א מעבר"אבל אי� זה כ

, של אור החיי� הנובע ממקורו הנשא מרו� מראשו�, העליונה
ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה , יטביע בכחו צורה איתנהש

xe`n dkxv lk dx`en dpi`y , בינוניתהשהתמימות 
xedhd ycewd,אידיאלי� שבמקור ישראל הולכי� ה.  יכולה לת�

, קבל� בעצ� רע� גבורת�למחיי� ה� את הרוח המוכ� , ומתגלי�
נשמות , בי�רכלי� , וה� דורשי� את תפקיד� לכונ� עבור� כלי�

. יושב על אדמתו ואזור בגבורת ישע ימינו, בריאות של דור רענ�
, שולחי� אלינו את קו�, הנבואה והמלכות וכל תכסיסיה� , מקדשה

גלי אורותיה� מכי� , קרני� מיד� לנו. אר חיי�באת אור� הזרוע 
. מ� הגלות הממסמסת את הכלזהסגורות בכל מש� , עפעפינועל 

ה אנו ומה מלדעת , dfd lecbdהננו נקראי� להכו� לקראת האור 
הרוח הגדול . מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאתנו, תפקידנו

הוא רק הוא מחזיק את החיי� ואת, השוא� לגדולי גדולות, הנעלהו
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מתאימה ע� גבורת . גבורתהונושיות בהודה את החיי� ואת הא
מר , חיל עצו�ושממלאי� גויות מלאות ד� בריא , החיי� המלאי�

, היא רק גבורת רוח באית� עליונותה, כביר וצהלת חיי� אדירה
ההול� ומתלבט , זורחת ועולה על האנושיות בכח העז של ישראלה

 על תה בזר� של הנטיה להתקוממות האומהעבהתפרצ� , בחיינו
 . אדמתה ההיסתורית

 ,gyieחילה ימעט , תל� הל� ונמוג, אי� מטרה לגבורת החיי�ב
וגבורת , ל הבליה הנכונה לפניה במורדאותצעד , תתנונהוהיא 

היא מופעת במטרתה הנכונה , �עבקהל , החיי�  המעוטרת בכלל
� אנו חיי� כשבשביל , בחיי� התוכיי� שלנו, לפניה בחיינו אנו

 .י� ומנצחי�נלחמ, וקיימי�

, בורת החיי� המלאי�מתאימה ע� ג. גבורתהוהאנושיות בהודה 
מר כביר וצהלת , חיל עצו�ושממלאי� גויות מלאות ד� בריא 

זורחת ועולה ה, רוח באית� עליונותהdהיא רק גבורת , חיי� אדירה
ההול� ומתלבט בחיינו , על האנושיות בכח העז של ישראל

תה בזר� של הנטיה להתקוממות האומה על אדמתה עבהתפרצ� 
חילה , בורת החיי� תל� הל� ונמוגאי� מטרה לגב. ההיסתורית
וגבורת , הנכונה לפניה במורד, ל הבליהא ותצעד תתנו�ימעט והיא 

היא מופעת במטרתה , �עבקהל ,  המעוטרת בכללdpeilrdהחיי� 
� אנו כשבשביל , בחיי� התוכיי� שלנו, הנכונה לפניה בחיינו אנו

 .נלחמי� ומנצחי�, חיי� וקימי�

ÁÏ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-Ó 

, כי א� חזו� לב dpi`e, לה בסיס מעשי בעצ�`oi יהדות בגולה ה
. מצד העתיד והעבר, ל תקוה ושל הגות יקרשהמיוסד על ציורי� 

 lyמשא dב לשא עליו את ל בחזו�אמנ� יש קצבה כמה כח יש 
כבר מלאה שוהקצבה נראה . החיי� ולסול בכחו נתיבה לחיי ע�

 כי ˙˜�‰ואי� לה , י�על כ� יורדת היא היהדות בגולה פלא. צבאה
אפילו ניצו אחד e. ותה במקור חיי� של חיי� ממשיי�אא� לנטע 

החיי� . זיוניי�חשל חיי� ממשיי� יהיה המו� גדול ורב של חיי� 
, ארצהלאינ� מתגלי� כי א� בשיבת האומה , הממשיי� של היהדות

וכל העליונות שברוחה . שהיא המסלה הסלולה לשיבתה לתחיה
כפי אותה המדה שהיסוד המעשי יתפוס , ומו ויחיוקיובחזו� לבה 

 . מתעל�המקו� להחיות את החזיו� 

מתעוררת , ורוח האד� מתפתח בקרבו, ל מה העול� מתבס� יותרכ
 .בקול יותר חזק, תביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבוהיותר 

ושלמי הדעת צריכי� , � האמת והצדקמ יש בה הרבה וזו התביעה
. מוצא את אלהי� בקרבווהאד� הול� . ה על מכונהלזככה ולהעמיד

שגות מ� מואפילו באות� הנראות בראש שה� , בנטיותיו הנכונות
יוכל הוא לעלות , המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה, הדר� הטובה

 . עד שידע לכונ� את הכל לתכנית העז והאושר, ליונה כזאתעלמדה 

 פנימה את מוצאה היא בקרבה, שכנסת ישראל מתעוררת לתחיהכ
, הקודש הרגיל להמצא בהכנעה ומשמעתווכל הטוהר . עזה וכבודה

, ל האומהשעז הנשמתי של הופעת הגבורה dהול� הוא ומתנוצ ב
 .ecgi oyide ycgdובדעה טהורה מחברי� את הרוחות 

 Á ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '·Ò-‚Ò( 

miigd lhn zlawn `idy dwipid `lel , יהדות בגולהה
 ux` zyecw lyixydid `l l`א "כ,  לה בסיס מעשי בעצ�

ici lr חזו� dל תקוה ושל הגות יקרשהמיוסד על ציורי� , לב ,
df ב ל בחזיו�אמנ� יש קצבה כמה כח יש . מצד העתיד והעבר

והקצבה ,  ולסול בכחו נתיבה לחיי ע�משא החיי�לשא עליו את 
, כ יורדת היא היהדות בגולה פלאי�"ע. כבר מלאה צבאהשנראה 

ly , ותה במקור חיי� של חיי� ממשיי�אא לנטע " כ˙˜Â‰ לה ואי�
zinvr dyecw ,k dievn dpi`y" ux`a `il`xy . אפילו

 יהיה המו� גדול ורב של elldממשיי� dחיי� dניצו אחד של 
 היהדות אינ� מתגלי� zyecwהחיי� הממשיי� של . זיוניי�חחיי� 

תה שהיא המסלה הסלולה לשיב, ארצהלא בשיבת האומה "כ
קומו ויחיו כפי אותה יוכל העליונות שברוחה ובחזו� לבה , לתחיה
. מתעל�השהיסוד המעשי יתפוס מקו� להחיות את החזיו� , המדה

מתעוררת , ורוח האד� מתפתח בקרבו, ל מה העול� מתבס� יותרכ
. בקול יותר חזק, פ הרוח הטבעי שבקרבו"תביעה לחיות עהיותר 

ושלמי הדעת צריכי� , והצדק� האמת מ יש בה הרבה תביעה זו
, מוצא את אלהי� בקרבווהאד� הול� . לזככה ולהעמידה על מכונה

שגות מ� מואפילו באות� הנראות בראש שה� ; בנטיותיו הנכונות
יוכל הוא לעלות , הדר� הטובה המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה

. ליונה כזאת עד שידע לכונ� את הכל לתכנית העז והאושרעלמדה 
שראל מתעוררת לתחיה מוצאה היא בקרבה פנימה את שכנסת יכ

הקודש הרגיל להמצא בהכנעה ומשמעת ווכל הטוהר , עזה וכבודה
, ל האומהשהול� הוא ומתנוצ בעז הנשמתי של הופעת הגבורה 

dxeabd z` miwiznne ובדעה טהורה מחברי� את הרוחות 
r zxxerznd"maely i. 
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, כש� שהיא יכולה להתקב בתו� נפש יחידית, תיתזוהמא הנשמה
שתוריד , ולהפכה לתכונה שפלה, ותה מתכונתה הטובהאלהסיר 

כ� היא יכולה להתקב בתו� הנפש , חיי�האותה למדרגת שפלי 
 `e, אומה שפלה ורשעהללעשות אותה , הכללית של אומה שלמה

לא שכדי , באופ� שהיא ראויה לעבור מ� העול�, בזויה ונגעלה
 .  הנוי העולמי של יפיו של עול� מלהתפשטאתלעכב 

הנשמה . ‰ÏÎהיא מזככת את , כשהיא מוארה יפה, טהרה האלהיתה
על ידי , קדושה וגבורה, ל האד� היחיד נעשית מאירהשהיחידית 

והיא . ת קרני זהרו בתוק� ומילויאהמזריח עליה , אור האלהי
אלהית רחוקה הלפי אותה המדה שהאורה , נטמאת ונעשית קדורה

.  הנשמה של האומה כולהכ� היא.  משובשת בקרבהid`או , ממנה
חזקה , הרי היא בריאה, תוכה זר� חי של הופעת אלהי�בכשזור� 
,  והולכתמתנונהמיד , סתלקת מקרבהמוכשהשכינה . וטהורה

 לקבל טומאה ed`וכל יהרוח הלאומי . וטומאתה מתגלה בקרבה
שר א,  ורעותטפלותשאו� שאיפות הוא יוכל ל. כמו רוח אד� פרטי
יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של , כפי רוב כחו וגדלו

טהרה במקור , על כ� טהרה צרי� הוא הרוח. חידי�יאנשי� רעי� 
 .הטוהר של המעי� האלהי

חולמת היא האומה , כשהמדות ה� זכות, שהמעשי� ה� טובי�כ
. להי�ושכלה מאיר באור א, ליונהעחלומות של קדושה 

שאיפות הלאומיות האז , והמדות מתעכרות, וכשהמעשי� נפחתי�
ל שכי אי� גבורה , וממילא ג� חלשות, ג� ה� נעשו ירודות וכעורות

 . גבורת אלהי�, אמת רק גבורה של מעלה

. שלא תטמא טומאה גמורה, רית כרותה היא לכנסת ישראל כולהב
ל לא תוכל אב, לעשות בה פגמי�, וכל הטומאה לפעולתג� עליה 

 . חיי� האלהיי�הלהכריתה כליל ממקור 

שאומרי� רבי� ממחזיקיו שאינ� , רוח האומה שנתעורר עכשיו
א� היו באמת יכולי� לבסס רוח לאומי כזה , זקקי� לרוח אלהי�נ

. כולי� להציג את האומה על מעמד הטומאה והכליו�יהיו , בישראל
חובר הוא רוח כל כ� מ. ודעי� בעצמ�יאבל מה שה� רוצי� אינ� 

 Ë ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‚Ò-„Ò(
, זוהמא הנשמתית כש� שהיא יכולה להתקב בתו� נפש יחידיתה

שתוריד , ולהפכה לתכונה שפלה, ותה מתכונתה הטובהאלהסיר 
כ� היא יכולה להתקב בתו� הנפש , חיי�הה למדרגת שפלי אות

, אומה שפלה ורשעהללעשות אותה , הכללית של אומה שלמה
לא שכדי , באופ� שהיא ראויה לעבור מ� העול�, בזויה ונגעלה

טהרה ה.  הנוי העולמי של יפיו של עול� מלהתפשטעללעכב 
חידית הנשמה הי. ‰Ï·האלהית כשהיא מוארה יפה היא מזככת את 

קדושה וגבורה על ידי אור האלהי , ל האד� היחיד נעשית מאירהש
והיא נטמאת ונעשית , ת קרני זהרו בתוק� ומילויאהמזריח עליה 

אלהית רחוקה ממנה או הקדורה לפי אותה המדה שהאורה 
תוכה זר� ב הנשמה של האומה כולה כשזור� ג�. משובשת בקרבה

וכשהשכינה , זקה וטהורהח, חי של הופעת אלהי� הרי היא בריאה
והולכת וטומאתה מתגלה  מתנונת id`מיד , סתלקת מקרבהמ

הוא , וכל לקבל טומאה כמו רוח אד� פרטייהרוח הלאומי . בקרבה
שר כפי רוב כחו וגדלו יגדלו א,  ורעותשפלותיוכל לשאו� שאיפות 

על כ� . חידי�יהרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשי� רעי� 
. טהרה במקור הטוהר של המעי� האלהי, א הרוחטהרה צרי� הו

חולמת היא האומה , כשהמדות ה� זכות, שהמעשי� ה� טובי�כ
, ליונה ושכלה מאיר באור אלהי�עחלומות של קדושה 

שאיפות הלאומיות ג� הוכשהמעשי� נפחתי� והמדות מתעכרות אז 
ל שכי אי� גבורה , וממילא ג� חלשות, ה� נעשו ירודות וכעורות

רית כרותה היא לכנסת ב. גבורת אלהי�, ק גבורה של מעלהאמת ר
וכל הטומאה תג� עליה . ישראל כולה שלא תטמא טומאה גמורה

אבל לא תוכל להכריתה כליל ממקור , לעשות בה פגמי�, לפעול
שאומרי� רבי� , רוח האומה שנתעורר עכשיו. חיי� האלהיי�ה

 יכולי� לבסס א� היו באמת, זקקי� לרוח אלהי�נממחזיקיו שאינ� 
כולי� להציג את האומה על מעמד ירוח לאומי כזה בישראל היו 

כ "כ, ודעי� בעצמ�יאבל מה שה� רוצי� אינ� . הטומאה והכליו�
אומר שעד אשר אפילו מי , מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלהי�

כיו� שהוא אומר שהוא חפ ברוח',שאיננו נזקק כלל לרוח ד
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אומר שאיננו נזקק כלל שעד אשר אפילו מי , ישראל ברוח אלהי�
רוח ה  ixd,כיו� שהוא אומר שהוא חפ ברוח ישראל', לרוח ד

, היחיד הפרטי. האלהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו ג� בעל כרחו
כנסת , לא כ� האומה. נתק את עצמו ממקור החיי�ל ed`יכול 

שה� חביבי� עליה , ל האומהשקניניה כל , על כ�. ישראל כולה
, שפתה, רצהא, כול� רוח אלהי� שורה ב�, מצד רוחה הלאומי

 בזמ� מ� הזמני� התעוררות רוח ימצאוא� המצא . מנהגיה, תולדתה
וישתדלו לשלול , שיאמרו כל אלה בש� רוח האומה לבדה, זאתכ

על כל הקניני� הללו וממקור� הגלוי שהוא רוח מאת רוח אלהי� 
, למרוד ברוח האומה? דור לעשותהמה צריכי� אז צדיקי , ומההא

ורוח ' רוח ד, פשראזהו דבר שאי , ולמאס את קניניה, אפילו בדבור
גלות ל, אלא שה� צריכי� לעבוד עבודה גדולה. ישראל אחד הוא

, את אור אלהי� שבתו� כל אלה, את האור והקודש שברוח האומה
, רוח הכללי ובכל קניניוב, מחזיקי� באות� המחשבותהעד שכל 

ה� עומדי� שקועי� ומושרשי� וחיי� שימצאו את עצמ� ממילא 
 .ל מעלהשמוזהרי� בקדושה ובגבורה , בחיי אלהי�

ה בתוכיות נקודת שאיפתו ג� בעל רוח האלהי שורהישראל הרי 
לא כ� , נתק את עצמו ממקור החיי�להיחיד הפרטי יכול . כרחו

שה� , ל האומהשעל כ� כל קניניה , האומה כנסת ישראל כולה
: כול� רוח אלהי� שורה ב� , חביבי� עליה מצד רוחה הלאומי

 בזמ� מ� הזמני� תמצאוא� המצא . מנהגיה, תולדתה, שפתה, רצהא
, שיאמרו כל אלה בש� רוח האומה לבדה, זאתכת רוח התעוררו

על כל הקניני� הללו וממקור� מוישתדלו לשלול את רוח אלהי� 
? דור לעשות ההגלוי שהוא רוח האומה מה צריכי� אז צדיקי 

זהו דבר , ולמאס את קניניה, אפילו בדבור, למרוד ברוח האומה
ריכי� אלא שה� צ. ורוח ישראל אחד הוא' רוח ד: פשראשאי 

את , גלות את האור והקדש שברוח האומהללעבוד עבודה גדולה 
מחזיקי� באות� המחשבות העד שכל , אור אלהי� שבתו� כל אלה

yה� עומדי� ש, ברוח הכללי ובכל קניניו ימצאו את עצמ� ממילא
מוזהרי� בקדושה ובגבורה , שקועי� ומושרשי� וחיי� בחיי אלהי�

 .ל מעלהש
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כונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעקרה מתכונת הנפש ת
בכל ע� ולשו� הנקודה הפנימית של חפ החיי� . � ולשו�עשל כל 

ביסוד , ל התוכ� הכלכלי לכל צורותיועwx  מיוסדת היא, הקבוציי�
ת מעמד חייו א האד� לבצר בקרבו שלהדאגה הפנימית השרויה 

הוא רוח , יר את הנקודה הזאתוהרוח העליו� המחיה ומא. הגשמיי�
על פי משאלות לב , שהוא חפ העונג של החושי�, סדר והיופיה

עושה השיווי הזה , יבו על פי סגנו� אחדקוכשה� באיזה , האד�
תכונה האלהית במעמקי האמנ� בישראל מונחת . את התוכ� הלאומי

תכלית ב, הצמאו� לדעה והרגשה אלהית. טבע נשמת האומה
 העידוני� .בה מורגשי�היא הנקודה שהחיי� , רתהעליונותה וטה

 md ה�, נובעי� משלמות ציור זה בכל רחבי החיי� ועמקיה�ה
המכרת שבמילוי תשוקה , דעה הפנימיתה. המגמות האסתתיות

כל מגמות החיי� ועדוני משאי� שו� דבר , עליונה זו הכל מתמלא
ולמי עדת  בתו� נקויהיו כלולי�שלא , סדרי החיי� ותכניה�, החיי�

מונח y, עני� מיוחד לישראלok mb הכרה זו היא , עולמי� זאת
הכרה פנימית אפילו להמוני במתגלה , האומהznyp בטבע 
סגולות בכל דור הוהולכת ומתחוורת ומתבררת לסגולי , המוני�

 lyטבע dבעומק ,  החיי�lyער� dבתו� כל , העני� האלהי. ודור
, סתוריה הלאומיתלשד המחיה את ההיdהתאמה לב, הנשמה

‰Ï‚ÒÓ‰ המביאה , נבואה בבחירי בניהה בכשרו� של יצירת
הוא , שמתהנשכל האנושיות תכיר את סגולת , למדרגת ע� עול�

ורוחו ,  מתגלי� בכל התנועות השונותשתואריו, העצ� הישראלי
 .השלמתושיח הול� ופועל את השלמת צביו� זה עד עת ק משל 

 È ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '„Ò( 

ת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעקרה מתכונת הנפש כונת
בכל ע� ולשו� הנקודה הפנימית של חפ החיי� . � ולשו�עשל כל 

ביסוד , ל התוכ� הכלכלי לכל צורותיוע מיוסדת היאהקבוציי� 
ת מעמד חייו א האד� לבצר בקרבהדאגה הפנימית השרויה 

את הוא רוח והרוח העליו� המחיה ומאיר את הנקודה הז, הגשמיי�
פ משאלות לב "ע, שהוא חפ העונג של החושי�, סדר והיופיה

עושה השווי הזה את , יבו על פי סגנו� אחדקוכשה� באיזה , האד�
תכונה האלהית במעמקי האמנ� בישראל מונחת . התוכ� הלאומי

תכלית ב, הצמאו� לדעה והרגשה אלהית. טבע נשמת האומה
, מורגשי� בהשהחיי�  הנקודה elהיא , עליונותה וטהרתה

e ה�נובעי� משלמות ציור זה בכל רחבי החיי� ועמקיה� ההעידוני� 
המכרת שבמילוי תשוקה , דעה הפנימיתה. המגמות האסתתיות

כל מגמות החיי� ועדוני משאי� שו� דבר , עליונה זו הכל מתמלא
ולמי ע בתו� נקודת יהיה כלולשלא , החיי� סדרי החיי� ותכניה�

, כרה זו היא עני� מיוחד לישראל מונח בטבע האומהה, עולמי� זאת
והולכת ומתחוורת , הכרה פנימית אפילו להמוני המוני�במתגלה 

בתו� כל , העני� האלהי. סגולות בכל דור ודורהומתבררת לסגולי 
התאמה ללשד המחיה את ב החיי� בעומק טבע הנשמה ער�

בבחירי נבואה ה בכשרו� של יצירת ‰Ï‚˙Ó‰, ההיסתוריה הלאומית
שכל האנושיות תכיר את סגולת , המביאה למדרגת ע� עול�, בניה

 מתגלי� בכל התנועות שתאריוהוא העצ� הישראלי , שמתהנ
שיח הול� ופועל את השלמת צביו� זה עד עת מורוחו של , השונות

  .השלמהק
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ל הוא שכ, ely הרוחני האלהי המחצבמצד מקור , שכל הישראליה
הגעגועי� והאהבה של האומה כולה . צו� אלהי הוארורצונו , אלהי

 .  העליונה‰˘È‰Ï‡‰ ˙ÂÓÏ˙וקא לדה� נוראי� ועמוקי� לאי� ק
אי� העול� כדאי ש, מובלטת אהבה זו בשיר השירי� בהדר צבעיה

רצונ� ש, מתגלה אור תכני זה בצדיקי� עליוני� של הדורות. לה�
ודבר אחד מדבריה� , אלהי� חיי�ודבריה� דברי , הוא יסוד העול�

רק החכמה . אלהי עול� בפיה� תמיד' כי דבר ד, יק�רלא ישוב 
ההולכת ועולה על , ל הרגשת עידוניהכע� , העליונה וכל חירותה

, כל הוד פאר� עדי עדבהמתנשאות , הספירות של ההכרות האלהיות
כללותה ב, ובחגוי התורה כולה.  לישראל31היא היא הנותנת חיי�

,  יסודה ונשמתה˘‰È‡, כשהיא מצטרפת ע� הארת הדעה, פרטיהוב
מביא , הול� ומשכלל, הול� וגואל, הול� ומתגלה, מאירוהכל הול� 

הרוכב , מאיר עולמי עד מכבודו העליו�ו, ישועת עולמי� לכל נוצר
ומעודד , ל מיני ישועותכמצמיח , שמי שמי קד� ומחיה אפסי אר

וממיות קומשיב� , ת עולמי�מאזר ישראל גבור, כל ענוי אר
נשמת כל , נשמה אחת, אור אחד. לארצ� לחדש אות� כבראשונה

, הול� וקורא את ישראל לחיי�, הול� ומתגלה', רוע דז, היקו�
, נשמת� העליונה של צדיקי� יסודי עול�ב. לשוב לבנות ולהבנות

ממקור חייו . מתי� שרויהרוח תחית , שאור רזי אל מחיה אות�
, ולמי�ע אוצרות החיי� שבכל ly תמציותקלטי� מכל הנ, המפכי�

רוח תקוה , להכניס אור חיי�, שריגי� דקי� ושוני�, הולכי� פלגי�
, התעוררות תשובה והתעודדות גדולה בכל השדרות, חדותאונטית 

 .יופיע משיח לרומ� קר� לע� עול�, צדיקלובאור עליו� הזרוע 

 ‡È ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '„Ò-‰Ò( 

, הוא שכל אלהי,  הרוחני האלהימחצבומצד מקור , ישכל הישראלה
הגעגועי� והאהבה של האומה כולה ה� . צו� אלהי הוארורצונו 

 .  העליונה˘ÂÈ‰Ï‡‰ ˙ÂÓÏ˙וקא לדנוראי� ועמוקי� לאי� ק
אי� העול� כדאי ש, מובלטת אהבה זו בשיר השירי� בהדר צבעיה

רצונ� ש, מתגלה אור תכני זה בצדיקי� עליוני� של הדורות. לה�
הוא יסוד העול� ודבריה� דברי אלהי� חיי� ודבר אחד מדבריה� 

רק החכמה . אלהי עול� בפיה� תמיד' כי דבר ד, יק�רלא ישוב 
ההולכת ועולה על , ל הרגשת עידוניהכע� , העליונה וכל חירותה

, כל הוד פאר� עדי עדבהמתנשאות , הספירות של ההכרות האלהיות
כללותה ב, ובחגוי התורה כולה. שראלהיא היא הנותנת חיי� לי

,  יסודה ונשמתה˘Ïכשהיא מצטרפת ע� הארת הדעה , ובפרטיה
מביא , הול� ומשכלל, הול� וגואל, הול� ומתגלה, מאירוהכל הול� 

מאיר עולמי עד מכבודו העליו� הרוכב וישועת עולמי� לכל נוצר 
ד ומעוד, ל מיני ישועותכמצמיח , שמי שמי קד� ומחיה אפסי אר

וממיות קמאזר ישראל גבורת עולמי� ומשיב� , כל ענוי אר
נשמת כל , אור אחד נשמה אחת. לחדש אות� כבראשונה, לארצ�
לשוב , הול� וקורא את ישראל לחיי�, הול� ומתגלה' רוע דז, היקו�

שאור , נשמת� העליונה של צדיקי� יסודי עול�ב. לבנות ולהבנות
, ממקור חייו המפכי�,  שרוימתי�הרוח תחית , רזי אל מחיה אות�

הולכי� , ולמי�ע אוצרות החיי� שבכל תמציתהנקלטי� מכל 
רוח תקוה ונטית , להכניס אור חיי�, שריגי� דקי� ושוני�, פלגי�

ובאור , התעוררות תשובה והתעודדות גדולה בכל השדרות, חדותא
 .לרומ� קר� לע� עול�, צדיק יופיע משיחלעליו� הזרוע 
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שא� על פי שאי� ', נטיה הלאומית בישראל היא שדה אשר ברכו דה
ראויה , מפני השממו� הגדול של הגלות, דולי� גמורי�גבה עדיי� 

שיצמחו בה כל הגידולי� , מעשיתועל ידי עבודה רוחנית , היא
 שיאירועליונות ו משפעה נשמות גדולות ושיצאו, הטובי� שבעול�

, וי�גויש לעומת זה נטיה לאומית של . �ודאת כל העול� כולו בכב
,  לגדל צמחי�יכולהבשו� אופ� אינה ו, שהיא חורבה ומדבר

הלא , חמת תניני� ואשכלות מרורות, כגפ� סדו�, רעי�הוהצמחי� 
נמצא שהכל הוא העדר גמור וחורב� ו, העדר� טוב ממציאות�

השפעה של הקודש הy dnרק , והגויי� חרב יחרבו, מוחלט
אנושיות הבנטיה הלאומית הישראלית מרטבת את הנטיות המעורב 

ויהיו , לידי עילויה�  ג� אשר יבואועד , ומחזירת� לטובה, בכלל
ישושו� .  ישראל להצמחה רוחניתעלכיפת חבור� ת על ידי ראויי�

י "כל זה בא יבא עו, רבה ותפרח כחבצלתעמדבר וציה ותגל 
 .באל השלמה של ישראל שתקדי� גאולת�

 ˙Â¯Â‡ ·È ‰ÈÁ˙‰)ÓÚ '‰Ò( 

פ שאי� בה "שאע', נטיה הלאומית בישראל היא שדה אשר ברכו דה
, ראויה היא, מפני השממו� הגדול של הגלות, דולי� גמורי�געדיי� 

שיצמחו בה כל הגדולי� הטובי� , מעשיתוי עבודה רוחנית "ע
 את כל המאירותעליונות ו משפעה נשמות גדולות להוציאשבעול� 

שהיא , וי�גויש לעומת זה נטיה לאומית של . �בודהעול� כולו בכ
והצמחי� ,  לגדל צמחי�ראויהבשו� אופ� אינה ש, חורבה ומדבר

הלא העדר� טוב , חמת תניני� ואשכלות מרורות, רעי� כגפ� סדו�ה
,  העדר גמור וחורב� מוחלטmdaנמצא שהכל הוא ו, ממציאות�

המעורב , השפעה של הקדשהרק ". הגויי� חרב יחרבו "`mzeו
אנושיות ה הנטיות `dlמרטבת את , בנטיה הלאומית הישראלית

 להיות ראויות לידי עילוי ה� ג� בוא�עד , בכלל ומחזירת� לטובה
ישושו� . "להצמחה רוחנית,  ישראלאל oqgieכיפת חבור� תי "ע

י "ז בא יבא ע" כאשר, "רבה ותפרח כחבצלתעמדבר וציה ותגל 
 .באל  השלמה של ישראל שתקדי�גאולת�
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, יש לו מדתו, רצו� הכללי של הרוחניות הכללית שבאומהה
לפי השגתה וחייה , וא הרצו� של התוכ� האלהיה Â�ÓÓולמעלה 

רוחני של האומה הוא הכל זמ� שהתוכ� e. הפנימיי� והחיצוניי�
תוכ� המתגדל ממילא במדה יותר עליונה האור של , מלא וגדול

והמבוקש של מציאותה מצויר בה בגווני� , האלהי שבהשגתה
למעלה מזה מתגלה בגווני� בהירי� המבוקש של כל ו. בהירי�

, כשירדה האומה בגלות המרה. ליו�עשזהו רז דעת , ההויה כולה
ציאותה ומאויי חייה מוהשגת מבוקשה הפנימי של , נחשכה נשמתה

ומכל מקו� יש , עד שאינה מוצאה כלל את נתיבותיה, נתקט�
שממנה זורח אור כהה ,  של רשימת אורהקלושהקרבה איזו השגה ב

, בכל לבב� ג� במחשכי�' דורשי ד, צדיקי� וחכמי�ללפי הער� 
, בל העני� האלהי והמגמה העולמיתא. אור לי' וכי אשב בחוש� ד

 היתה יכולהא ל, א� היתה עומדת במקומה ומדריגתה הראשונה
חייה בגלות נוטלי� ואז היו , להתחבר כלל ע� מגמתה העצמית

באי� פנות להתקשר ע� המגמה האלהית של צור כל , ר� חולדלה� 
כש� שנתמעט , ה"מה עשה הקב. דורותהצדיק בכל , העולמי�

� ירד האור האלהי הכללי כ, האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית
יננו א, שהוא אור חי העולמי�, והשיגוב של העני� האלהי, בעול�

שהוא יכול להתאחד ע� האור , ור קלוש כזהמבהיק כי א� בא
ל ישראל ג� אחרי הירירה שגרמה הנפילה שהזורח בנשמת� 

ובהיות העני� . שמי� ארמהגדולה שנפלה עטרת תפארת ישראל 
עניני� השוב , עומד במעמד כזה, בתור אור העול�, האלהי הכללי

, והמגמה של מציאות האומה ברוח קדשה הפנימי, מתחברי�
יכולות ה� , הכללית האלהית הגדולה של ההויה כולההמגמה ו

ובנשמותיה� , ממילא ה� מתחברות ביחד בעצמ�ו, להתאחד כאחד
 יחד מוכני�וה� , אומה בכללהובנשמת כללות , של ישראל בפרט

 .אני והו הושיעה נא. לעלות בישועת גוי ואלהיו

 ‚È ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÂÒ( 

. יש לו מדתו, באומהשל הרוחניות הכללית ש, רצו� הכלליה
לפי השגתה וחייה , וא הרצו� של התכ� האלהיה �ÓÓ‰ולמעלה 

רוחני של האומה הוא מלא הז שהתוכ� "כ, הפנימיי� והחיצוניי�
תוכ� האלהי ההאור של , במדה יותר עליונה, מתגדל ממילא, וגדול

: והמבוקש של מציאותה מצויר בה בגוני� בהירי� , שבהשגתה
, בגוני� בהירי� המבוקש של כל ההויה כולהלמעלה מזה מתגלה ו

, נחשכה נשמתה, כשירדה האומה בגלות המרה. ליו�עשזהו רז דעת 
עד , נתקטנהציאותה ומאויי חייה מוהשגת מבוקשה הפנימי של 

קרבה איזו השגה במ יש "ומ, שאינה מוצאה כלל את נתיבותיה
שממנה זורח אור כהה לפי הער� , של רשימת אורה, חלושה

וכי אשב ", בכל לבב� ג� במחשכי�' יקי� וחכמי� דורשי דצדל
א� היתה , בל העני� האלהי והמגמה העולמיתא". אור לי' בחוש� ד

 כלל ע� `f להתחבר יכלוא ל, עומדת במקומה ומדרגתה הראשונה
באי� , ר� חולדואז היו חייה בגלות נוטלי� לה� , מגמתה העצמית

צדיק בכל ,  כל העולמי�פנות להתקשר ע� המגמה האלהית של צור
כש� שנתמעט האור הזורח בה לגבי ? ה"מה עשה הקב. דורותה

והשגוב של , � ירד האור האלהי הכללי בעול�כ, תכונתה הפנימית
א באור קלוש "יננו מבהיק כאהעני� האלהי שהוא אור חי העולמי� 

ג� , ל ישראלששהוא יכול להתאחד ע� האור הזורח בנשמת� , כזה
 שגרמה הנפילה הגדולה שנפלה עטרת תפארת ישראל אחרי הירירה

ובהיות העני� האלהי הכללי בתור אור העול� עומד . שמי� ארמ
והמגמה של , מתחברי�e mikledעניני� הבמעמד כזה שוב 

המגמה הכללית האלהית ומציאות האומה ברוח קדשה הפנימי 
ממילא ה� ו, הגדולה של ההויה כולה יכולות ה� להתאחד כאחד

ובנשמותיה� של ישראל בפרט ובנשמת , חברות ביחד בעצמ�מת
,  יחד לעלות בישועת גוי ואלהיומוכנותוה� , אומה בכללהכללות 

 ".אני והו הושיעה נא"
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ניצו . הוא יקר ומעולה מדבר קט� של�, ריד קט� מדבר גדולש
מקדושת� וגבורת אלהי� העליונה , יי האבותחאחד מאור 

להשיב לתחיית עולמי� , ימי�הההול� ואור באחרית , שבגדולת�
הוא , הדרגהועל פי סדר , ועמו יחד את העול� כולו, את ישראל

תורה , נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכ� של אמונה ויראה
יפה שיחת� . של ההמש� המועתק מספיחי ספיחי� של בני�, מצוהו

ושיחה זו היא מחיה דור . בות יותר מתורת� של בני�אשל עבדי 
 מתגלה התוכ� הכביר של זוכר חסדי פה. אחרו� באהבה מסותרת

נדחי� ה� . אהבהבאבות ומביא גואל לבני בניה� למע� שמו 
בתוכה ו, החוצפא מגרשת אות�, שרגא בטיהרא, האורי� הקלושי�

ה� . גדולי קדושי עול� יכירו את הרז ויצדיקו קודש. נוססת' רוח ד
, יונה יחברו את תורת הבני� לשיחת האבות ועבדיה�תומת� העלב

תתגלה , בכל ח� ובכל תפארה, כל הוד ובכל גבורהבותורה מעוטרת 
, אל תיראו, חזקו. פארה לשאר עמותלהיות לעטרת צבי ולצפירת 

מחוש� . כל החרכי�מגאולת עולמי� מופיעה , אור משיח מתנוצ
ור אבא יבא , הבזויה וחדלת אישי�, הרשעה והכפירה המנוולת

וירומ� בכבוד קר� ע� , אשר יעמיד במרחב רגלי ישראל, עליו�
ויעודד קדישי עליוני� , איר אור על כל מחשכי�י, יודעי אלהיו

וכל ענוי לב אשר ידעו אי� , שארוירק חסדי אבות . בישועת אמת
שר יכירו אור אאלה ה� , להיות בעיניה� דכאי� וגבורי� יחד

 גאולת�שהיא ,  של עבדי אבותמשיחת�ת הנובע, התורה העליונה
 .ל בני�ש

 „È ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÂÒ-ÊÒ( 

ניצו אחד . ריד קט� מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קט� של�ש
, מקדושת� וגבורת אלהי� העליונה שבגדולת�, יי האבותחמאור 

, ימי� להשיב לתחית עולמי� את ישראלהההול� ואור באחרית 
הוא נעלה ונשגב מכל , הדרגהופ סדר "ע, ולוועמו יחד את העול� כ

של , מצוהותורה , הקדושה הגלויה שבתוכ� של אמונה ויראה
יפה שיחת� של עבדי ", ההמש� המועתק מספיחי ספיחי� של בני�

ושיחה זו היא מחיה דור אחרו� ". בות יותר מתורת� של בני�א
זוכר חסדי אבות " מתגלה התוכ� הכביר של הב, באהבה מסותרת

נדחי� ה� האורי� ". אהבהבומביא גואל לבני בניה� למע� שמו 
' בתוכה רוח דוהחוצפא מגרשת אות� , "שרגא בטיהרא", הקלושי�

, ה�, גדולי קדושי עול� יכירו את הרז ויצדיקו קודש. נוססת
, יחברו את תורת הבני� לשיחת האבות ועבדיה�, תומת� העליונהב

תתגלה , בכל ח� ובכל תפארה, כל הוד ובכל גבורהבותורה מעוטרת 
! חזקו אל תיראו. פארה לשאר עמותלהיות לעטרת צבי ולצפירת 

מחוש� , כל החרכי�מגאולת עולמי� מופיעה , אור משיח מתנוצ
ור אבא יבא , הבזויה וחדלת אישי�, הרשעה והכפירה המנוולת

אשר יעמיד במרחב רגלי ישראל וירומ� בכבוד קר� ע� יודעי , עליו�
איר אור על כל מחשכי� ויעודד קדישי עליוני� בישועת י, אלהיו

אשר ידעו אי� להיות , וכל ענוי לב, שארוירק חסדי אבות , אמת
שר יכירו אור התורה אאלה ה� , בעיניה� דכאי� וגבורי� יחד

ל ש גאולת�שהיא ,  של עבדי אבותמשיחת�העליונה הנובעת 
 .בני�
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וענפיו , ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה, שכח ישראל גדולכ
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שכח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה וענפיוכ
65 
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במקדש , ביחוד ובברכה, בקדושה, תוקני� בסדור מלאמהמעשיי� 
לענוגי , ז ההתרחבות לצד החולא, בנבואה וחכמה, וממשלה

פנימית לתו� חייה� ולהצצה חדירית , החושי� הרוחניי� והגשמיי�
ת תגברוה, Ì‰È˙ÂÈÂ¯ÙÒÂלמפעליה� , של המו� עמי� ולאומי� שוני�

ומסוגלי� להרחיב את אור , כל אלה טובי� ה�, עז החיי� הטבעיי�
הכופל , ב מיל כמחנה ישראל כולו"י,  הוא¯Á·התחו� ו. הטוב

יצב גבולות עמי� למספר בני , איכותובבאמת את כל העול� 
שנעתקו רגלי האומה מ, משגלתה שכינה, משחש� האור. ישראל

היות לז חילוני עלול כל ע. החל הצמצו� להיות נתבע, מבית חייה
כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ות� , לרוע

כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל , הצניעותוהטהרה 
כל שמינות , אמונה והחיי� הישראליי�היכולה להרס את סדר 

הקדרות , עוצב והסגו�ה באמכא� . קטנה מביאה לידי בעיטה
עלו על פ, עלו אלה על החיי� הגשמיי�וביותר ממה שפ. והפחדנות

עד אשר . על תעופת ההרגשה, על רוחב המחשבה, החיי� הרוחניי�
 ויריעות , הרחיבי מקו� אהל�, שקול קורא בכח, קהיקי

כי ימי� , אריכי מיתרי� ויתדותי� חזקיה, משכנותי� יטו אל תחשכי
� של והתחו. שמות יושיבונוערי� , ושמאל תפרוצי וזרע� גוי� יירש

, ל ישראלשהול� ומתרחב כמדת ישועת� , אלפי� אמה הקצר
 .שהולכת ואורה קמעא קמעא

במקדש , בקדושה ביחוד ובברכה, בסדור מלא, תוקני�מהמעשיי� 
י לענוג, ז ההתרחבות לצד החולא, בנבואה וחכמה, וממשלה

פנימית לתו� חייה� ולהצצה חדירית , החושי� הרוחניי� והגשמיי�
תגברות ה, Ì‰È˙ÂÈ¯ÙÒÂלמפעליה� , של המו� עמי� ולאומי� שוני�

כל אלה טובי� ה� ומסוגלי� להרחיב את אור , עז החיי� הטבעיי�
הכופל , ב מיל כמחנה ישראל כולו"י:  הוא‡¯ÍÂהתחו� ו, הטוב

יצב גבולות עמי� למספר בני ", איכותובבאמת את כל העול� 
שנעתקו רגלי האומה מ, משגלתה שכינה, משחש� האור". ישראל

היות לכל עז חילוני עלול . החל הצמצו� להיות נתבע, מבית חייה
כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקדש ות� , לרוע

כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל , הצניעותוהטהרה 
כל שמינות , אמונה והחיי� הישראליי�הת סדר יכולה להרס א

הקדרות , עוצב והסגו�ה באומכא� . קטנה מביאה לידי בעיטה
עלו על פוביותר ממה שפעלו אלה על החיי� הגשמיי� , והפחדנות

עד אשר , על תעופת ההרגשה, על רוחב המחשבה, החיי� הרוחניי�
 ת ויריעו, הרחיבי מקו� אהל�: שקול קורא בכח , קהיקי

כי ימי� , אריכי מיתרי� ויתדותי� חזקיה, אל תחשכי, משכנותי� יטו
והתחו� ". שמות יושיבונוערי� , ושמאל תפרוצי וזרע� גוי� יירש

ל שכמדת ישועת� ,  ומתרחבed`של אלפי� אמה הקצר הול� 
 .שהולכת ואורה קמעא קמעא, ישראל

ÊÙ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

וכל פעולותיו , יו בקדושהבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשד
, וזאת היא אהבת המלאכה. ולות ה� לתקונו של עול�עהגשמיות 

ושנתנה בברית כמו שתורה , צמהעשכל כ� שגבה מעלתה מצד 
התרחבות אור ו, ומעתה אי� ספק שתקו� עול� מלא. נתנה בברית

כל תנועה שמצלת איזה .  בכל מלאכה באמת נמצאed`, הקודש
אמנ� . דבר גדול וכללי יש כא�, טת התוהוהויה מ� שליהחלק מ� 

כללית של הכשרת החיי� הפנימיי� של ההנעלה מכל היא ההצלה 
תור כלי� שלמי� בולתקנ� , להוציא� מידי גלמות�, המציאות

תאחדת מאבל המחשבה של גדולי הדעה . העושי� את תפקיד� יפה
שהיא , וקל וחומר ע� נטיית אהבת המלאכה, ע� הנטיה ההמונית

דיקי� צוכשישנ� . ורוח אלהי� חופ� עליה, ר נטיה של שאר רוחכב
ה� מאחדי� נשמת� ע� נשמת , מופיע עליה� תמיד' בדור שאור ד

 המלאכה עושהוהגות לב הפנימי של המוני בני אד� , ולוכהכלל 
שהיא באה , צד המארה שיש במלאכהו, מתאחדת ע� הגות לבב�

יונקת הרבה ה, מצד קנאת איש מרעהו ומצד שנאת הבריות
הרי היא הולכת , ממלחמת החיי� בצורתה הארורה בעול� הירוד

לפעמי� יש כח . ויוצאה מכלל ארור ובאה לכלל ברו�, מתפכחתו
עד שיהיה בה כח , ור קדושה בעצמות המלאכהאבצדיקי� לת� 

, לתק� את הפגמי�ו, להביא לחיי עול� הבא, מעי� של תורה
ותר י כפוגדול הנהנה מיגיע . ולהשיב בתשובה גמורה את עוסקיה

וכש� שיש כח להמשי� את הקדושה והאור האלהי . מירא שמי�
כ� יש כח , ולהוציא� מכלל אתלטיא, מלאכותההפנימי בכל 

ÍÈ˘Ó‰Ï בכל החכמות שבעול�ו אור קודש בכל הלשונות .
כל ב' צדיקי� הגדולי� צריכי� להתפלל שיתמש� אור נוע� דdו

ומכל ', � שמכל מקו� יופיע כבוד דבאופ, החכמות ובכל הלשונות
ותפלת� של צדיקי� והארת . רני אורה של תורהקמקו� יפוצו 

ביחוד צריכי� להפנות . י� ק ותכליתארצונ� עושה רוש� נמר עד 
ואי , דולה לשפות ומדעי�גאת התפלה בעת שרואי� שהנטיה 
ראי� את מוהזמ� ואותותיו , אפשר להלח� ע� כל הפוני� אליה�

, בעבודה שבחשאי,  אז קמי� צדיקי� פנימיי� לתשועה.ההכרח
, פש חיה יחידה באי� ופותחי� את הצנורות הסתומי�נובגדולת 

וביחוד כל , ה� כל מה שבעול�' למודי דו, בלמודיו' לשו� סוד ד
ומעוררי� את הקודש שבכל לשו� , מה שיש בו משו� תקוני העול�

שבא ,  דבור שבסיניובכחו של', שכלל הכל באות ה, בכחו של יוס�
אלהי� ית� אומר המבשרות ' ד, זהמלהרבות אור גדול יותר ויותר 

כ� באר משה את התורה ו. שנחלק כל דבור לשבעי� לשו�, צבא רב
הכח , שו�לוהיטב זה היינו שמצא ער� הטוב האמתי שבכל , היטב

ושפה ברורה , ואז הולכת השפה ומתבררת, המאצילו בהוד קודש
וכל ', לקרא כול� בש� ד, אל כל העמי�מתהפכת והולכת 

וכל מה . ל ידי מלאכת הקודשעהמלאכות יאירו באור החיי� 
ÂÙÒÂ˙È˘ישראל צא על ידי ת,  מלאכות ועבודות גשמיות באר

וכל מה שתגדל . ישראל ביסודה המלאכה משפלותה המאררה
וכל מה שיעלה כח התורה והתפלה , שפעת לשו� הקדש בעול�ה

, הרחיב את אור האצילות האלהית בעול�ל המתאמצת,הטהורה

 ÊË ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÒ-ËÒ( 

וכל פעולותיו , בר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושהד
, וזאת היא אהבת המלאכה, ולות ה� לתקונו של עול�עהגשמיות 

בברית כמו שתורה נתנה צמה ושנתנה עכ שגבה מעלתה מצד "שכ
התרחבות אור הקדש וומעתה אי� ספק שתקו� עול� מלא . בברית

הויה הכל תנועה שמצלת איזה חלק מ� :  בכל מלאכהנמצא באמת
אמנ� הנעלה מכל .  דבר גדול וכללי יש כא��, מ� שליטת התוהו

, כללית של הכשרת החיי� הפנימיי� של המציאותההיא ההצלה 
תור כלי� שלמי� העושי� את ב� ולתקנ� להוציא� מידי גלמות

 ע� mbתאחדת מאבל המחשבה של גדולי הדעה . תפקיד� יפה
 dcearde הנטיה ההמונית וקל וחומר ע� נטית אהבת המלאכה

dziynn ,ורוח אלהי� חופ� עליה, שהיא כבר נטיה של שאר רוח .
ה� מאחדי� , מופיע עליה� תמיד' שאור ד, דיקי� בדורצוכשישנ� 

והגות לב הפנימי של המוני בני אד� , ולוכע� נשמת הכלל נשמת� 
צד המארה שיש ו.  המלאכה מתאחדת ע� הגות לבב�עושי

ומצד שנאת הבריות , שהיא באה מצד קנאת איש מרעהו, במלאכה
הרי , יונקת הרבה ממלחמת החיי� בצורתה הארורה בעול� הירודה

. לל ברו� מכלל ארור ובאה לכid`ויוצאה , מתפכחתוהיא הולכת 
ור קדושה בעצמות המלאכה עד אלפעמי� יש כח בצדיקי� לת� 

לתק� את ולהביא לחיי עול� הבא , שיהיה בה כח מעי� של תורה
גדול הנהנה מיגיע ", הפגמי� ולהשיב בתשובה גמורה את עוסקיה

וכש� שיש כח להמשי� את הקדושה ". ותר מירא שמי�י כפיו
כ� , הוציא� מכלל אתלטיאמלאכות ולהוהאור האלהי הפנימי בכל 

, בכל החכמות שבעול�ו אור קודש בכל הלשונות ÈˆÓ‰Ï‡יש כח 
כל ב' וצדיקי� הגדולי� צריכי� להתפלל שיתמש� אור נוע� ד

ומכל ' באופ� שמכל מקו� יופיע כבוד ד, החכמות ובכל הלשונות
ותפלת� של צדיקי� והארת , רני אורה של תורהקמקו� יפוצו 

ביחוד צריכי� להפנות . י� ק ותכליתאמר עד רצונ� עושה רוש� נ
dfl ואי , דולה לשפות ומדעי�ג את התפלה בעת שרואי� שהנטיה

ראי� את מוהזמ� ואותותיו , אפשר להלח� ע� כל הפוני� אליה�
, בעבודה שבחשאי, אז קמי� צדיקי� פנימיי� לתשועה, ההכרח

, מי�באי� ופותחי� את הצנורות הסתו, פש חיה יחידהנובגדולת 
וביחוד כל , ה� כל מה שבעול�' למודי דו, בלמודיו' לשו� סוד ד

 את הקדש שבכל dmומעוררי� , מה שיש בו משו� תקוני העול�
mlerd `xap eay ' שכלל הכל באות ה, לשו� בכחו של יוס�

 dfdyeny lr sqezp ובכחו של d דבור שבסיני שבא להרבות
"  אומר המבשרות צבא רבאלהי� ית�' ד", זהמאור גדול יותר ויותר 

, כ� באר משה את התורה היטבו, שנחלק כל דבור לשבעי� לשו�
הכח , שו�לוהיטב זה היינו שמצא ער� הטוב האמתי שבכל 

ושפה ברורה , ואז הולכת השפה ומתבררת, המאצילו בהוד קודש
וכל המלאכות . 'מתהפכת אל כל העמי� לקרא כול� בש� דוהולכת 

 מלאכות ˘ÂÙÒÂ˙Ó˙וכל מה ,  מלאכת הקודשי"עיאירו באור החיי� 
י ישראל ביסודה המלאכה "צא עת, ועבודות גשמיות באר ישראל

dceardeשפעת לשו� הוכל מה שתגדל ,  משפלותה המאררה
,וכל מה שיעלה כח התורה והתפלה הטהורה, הקודש בעול�
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כל דרכי הודעה ובכל דרכי ב, לבררה ולהודיע לבני אד� הדר כבודה
ועל כל , לשו�וכ� יוסי� האור להגלות על כל שפה , ברור והסברה

ביופי , על כל דברי� שבטע�' וקל וחומר שיחול אור ד, חכמה ומדע
·˜˘ÈËÂ ילו ואפ, בהליכות דר� אר ובארחות הנימוס, בשירהו

miypd ˙Â‚‰�‰ È�Ù‡Â ziadÌÈ�¯„ÂÓ ¯˙ÂÈ‰  ,פע�ל' יחל אור ד .
אל העד� ואצילות , והרעיו� המקשר את הכל אל הטוב והיושר

והאהבה העליונה , הדר הבטחו� האלהיוהבת העבודה אאל , הרוח
יגלה ויראה בכל הענפי� , שמהנהמשפיעה אור וחיי� בכל 

, חוברת אמיצהבה יתקשרו וחיי עול� וחיי שע. הרחוקי� הללו
וכל , ויאירו כל הפרטי� כול� באור הכלל. יקבלו די� מ� די�

מאורה העליו� של אור , הופעות המעשיות והשכליות שבעול�ה
שהעיר ממזרח צדק , אית� האזרחי, ב המו� גוי�א אשר האיר, תורה

, להי ישראל בא דר� שער הקדי�א 'והנה ד,  לרגלו32יקראהו
אפילו התכני� היותר נפולי� יתרוממו ו ,ודווהאר האירה מכב

 .חל השטי�נ  והשקה את'יצא מבית דומעי� , ויתקדשו

לבררה , הרחיב את אור האצילות האלהית בעול�ל המאמצת
כל דרכי הודעה ובכל דרכי ברור בהדר כבודה ולהודיע לבני אד� 

לשו� ועל כל חכמה וכ� יוסי� האור להגלות על כל שפה , והסברה
ביופי , על כל דברי� שבטע�' וקל וחומר שיחול אור ד, ומדע

·˜˘ÌÈËÂ ואפילו , בהליכות דר� אר ובארחות הנמוס, בשירהו
 mixecde ˙Â‚‰�‰‰ È�Ù‡ÂemiqenpdÌÈ�¯„ÂÓ ¯˙ÂÈ‰  ,oaenk 

mday mipicrde mixgaend ,mlekaeפע�ל'  יחל אור ד .
אל העד� ואצילות , והרעיו� המקשר את הכל אל הטוב והיושר

והאהבה העליונה , הדר הבטחו� האלהיבהבת העבודה אאל , הרוח
יגלה ויראה בכל הענפי� , שמהנהמשפיעה אור וחיי� בכל 

, יצהחוברת אמבוחיי עול� וחיי שעה יתקשרו , הרחוקי� הללו
וכל , ויאירו כל הפרטי� כול� באור הכלל, יקבלו די� מ� די�

 מאורה העליו� של אור �הופעות המעשיות והשכליות שבעול� ה
, שהעיר ממזרח צדק, ב המו� גוי� אית� האזרחיא תורה אשר האיר

וקולו , מדר� הקדי�, להי ישראל באא והנה כבוד", יקראהו לרגלו
אפילו התכני� היותר ו ,"מכבודווהאר האירה , כקול מי� רבי�

חל נ  והשקה אתיצא' מבית דומעי� ", נפולי� יתרוממו ויתקדשו
 ".השטי�

‡Î¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-ËÎ¯ 

אמונה והאהבה ה� תמיד מחוברות זו ע� זו כששתיה� זורחות ה
מתעוררת השניה , וכשאור אחת מה� של� לגמרי, שלמות�ב בנשמה

 . יר בכל מלואהנפש להאה ויוצאת ממעמקי, בכחה

דולה כזאת ג אי� האד� מוכשר לשו� כח רוחני שבעול� בשלמות
וזהו אות שבכחות אלו מונחי� , שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה

 .  מהותיותוהוייתסודות י כל

כחות ה וכל, בכל גלגולי הסבות, כל מה שהיחיד והכלל עושה
 הכל הול� הוא להשלי� במעלה העליונה, המתגלי� בחיי התרבות

 . אמונה ואת האהבהה את

 הרוחניותמתו� האמונה והאהבה מתאצלי� כל האורות 
האמונה והאהבה . מאירי� את כל דרכי החיי� וההויהה ,שבעול�

שו� דבר איננו נשאר . בעול� הבאו  עצ� החיי� בעול� הזהה�
את האמונה ואת , ללוה כשעושקי� מה� את שני המאורות, בחיי�

  .האהבה

בנויה היא , כפי מה שהיא מתבססת עתה בעול�,  הזמניתקולטורהה
ואי . שה� שוללי החיי� העצמיי�, כפירה ועל השנאהה כולה על

כי א� לגלות את כל אוצרות הטוב , וז אפשר להתגבר על מחלה
זאת היא מטרת גילוי ו .המונחי� בבית גנזיה� של האמונה והאהבה

  .סתרי תורה

 ג� כ� הצנורות  הנ�וה�, והמצות האמונה, תורה היא האהבהה
וכל התרבות , פע האמונה והאהבה שופע והול� תמידש שעל יד�

צרי� , בהתעוררות חייו הלאומיי�, שראלי הרוחנית והחומרית של
, שתי� שה� ארבע, מאוחד הזהה שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול

 . האמונה והאהבה, התורה והמצוה

יסוד דבקות נפשית מתחזק ב, האהבה ואומ קיומ�ו שכלול האמונה
התקשרות ע� , מבטא של החסידותה כפי, או, בחכמי� ותלמידיה�

צריכי� אנו , רבהה שהחסידות טפלה בו, יסוד זה. הצדיקי�
והדו� , בתור אוצר חיי�, בשכלול גדול והדור מאד, להקימו

השרויה בחכמי� , הכוללת את אור האמונה והאהבה, שכינהל רגל
,  היא התגלות האמונה והאהבהולהכ שמהות חייה�, צדיקי�

מעשיי� ה בכל מלוייה�, המחוזקה באיתנות התורה והמצוה
, שהיא הסתגלות רוח הקודש, ע� סגולה נפשית מיוחדה, והרוחניי�

 . הולד דוקא באר ישראלל הראוי

לולי� לשו� ע אינ�, חסרי האמונה והאהבה, התרבותיי� הרשעי�
מי� לאפר שאינו בר והנ� דו, עצמ�אפילו בינ� לבי� , דבקות
וממילא אי� , כי יהיו אפר תחת כפות רגליכ�, ועסות� רשעי� ,גיבול

אמנ� על ידי אמונה . קראי� בחייה� מתי�נ וה�, חייה� חיי�
החיות בו ג� כ� את ל ,נוריד טל של תחיה, ואהבה רבה, גדולה

ל אורות טל� ואר רפאי� ט כי, יחיו מתי� נבלתי יקומו�, המתי�
  .תפיל

כדי להחיות את , נו שואפי� לתחית האומה ותחית הארנחא
להחיות את האמונה , כדי להעמיד את ישראל חי, לנוש הנשמה

אנו מכירי� . המילוי שלה�בכל , המצוהו והאהבה בחוס� של התורה
, דייקא' על ד', ד והעונג שעל, אלהי עול�, את אור אלהי ישראל

תא לעילא מכל ברכ, למעלה מכל מבטא ומכל מושג

 ÊÈ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ËÒ-Ú( 

אמונה והאהבה ה� תמיד מחוברות זו ע� זו כששתיה� זורחות ה
� של� לגמרי מתעוררת השניה וכשאור אחת מה, שלמות�ב בנשמה

אי� האד� . נפש להאיר בכל מלואהה ויוצאת ממעמקי, בכחה
דולה כזאת שהוא ג מוכשר לשו� כח רוחני שבעול� בשלמות

שבכחות אלו מונחי� , וזהו אות, מוכשר לאמונה ולאהבה
בכל , כל מה שהיחיד והכלל עושה.  מהותיותוהויותסודות י כל

הכל הול� הוא , תגלי� בחיי התרבותכחות המה גלגולי הסבות וכל
מתו� האמונה . אמונה ואת האהבהה להשלי� במעלה העליונה את

מאירי� את כל ה , שבעול�הרוחניי�והאהבה מתאצלי� כל האורות 
 עצ� החיי� בעול� ה�האמונה והאהבה . דרכי החיי� וההויה

כשעושקי� מה� , שו� דבר איננו נשאר בחיי�: בעול� הבאו הזה
,  הזמניתתרבותה .את האמונה ואת האהבה, ללוה המאורותאת שני 

כפירה ה בנויה היא כולה על, כפי מה שהיא מתבססת עתה בעול�
ואי אפשר להתגבר על , שה� שוללי החיי� העצמיי�, ועל השנאה

כי א� לגלות את כל אוצרות הטוב המונחי� בבית גנזיה� , וז מחלה
תורה היא ה .סתרי תורהזאת היא מטרת גלוי ו ,של האמונה והאהבה

פע ש שעל יד�, כ הצנורות" גוה� הנ�,  האמונה�והמצות , האהבה
וכל התרבות הרוחנית , האמונה והאהבה שופע והול� תמיד

צרי� שתתרכז , בהתעוררות חייו הלאומיי�, שראלי והחמרית של
התורה : שתי� שה� ארבע, מאוחד הזהה כולה סביב המרכז הכפול

האהבה ואומ קיומ� ו שכלול האמונה. הבההאמונה והא, והמצוה
מבטא ה או כפי, מתחזק ביסוד דבקות נפשית בחכמי� ותלמידיה�

שהחסידות טפלה , יסוד זה, התקשרות ע� הצדיקי�: של החסידות
צריכי� אנו להקימו בשכלול גדול והדור מאד בתור אוצר , רבהה בו

, שכינה הכוללת את אור האמונה והאהבהל והדו� רגל, חיי�
ולה היא התגלות כ שמהות חייה�, השרויה בחכמי� צדיקי�

בכל , המחוזקה באיתנות התורה והמצוה, האמונה והאהבה
שהיא , ע� סגולה נפשית מיוחדה, מעשיי� והרוחניי�ה מלוייה�

. הולד דוקא באר ישראלל הראוי, הסתגלות רוח הקודש
ו� לולי� לשע אינ�, חסרי האמונה והאהבה, התרבותיי� הרשעי�

והנ� דומי� לאפר שאינו בר , עצמ�דבקות אפילו בינ� לבי� 
וממילא , "כי יהיו אפר תחת כפות רגליכ�, ועסות� רשעי�" ,גיבול

י אמונה "אמנ� ע. קראי� בחייה� מתי�נ וה�, אי� חייה� חיי�
, כ את המתי�"החיות בו גל ,גדולה ואהבה רבה נוריד טל של תחיה

ל אורות ט כי, צו ורננו שוכני עפרהקי, יחיו מתי� נבלתי יקומו�"
נחנו שואפי� לתחית האומה ותחית א ".טל� ואר רפאי� תפיל

כדי להעמיד את , לנוש  הנשמהcnrnכדי להחיות את , האר
המצוה ו להחיות את האמונה והאהבה בחוס� של התורה, ישראל חי

והעונג , אלהי עול�, אנו מכירי� את אור אלהי ישראל. מילוא�בכל 
לעילא מכל , למעלה מכל מבטא ומכל מושג, דייקא' על ד' ד שעל

המתגלה באור , הגנוז וצפו�, ושבחתא ונחמתאת ,ברכתא ושירתא
אנו , תורה והמצוה כולהה המתראה בתכסיס, האמונה והאהבה

כדי , הב אנו משתוקקי� לבנות את האר ולהבנות, דורשי� לציו�
על .  המקושרי� בהלהתאחד ע� כל החיי�, לקלוט את רוחה ואוירה

ולש� כ� אנו שואפי� לבריאות שלמה, ורה מרובה אנו דורשי�תכ�
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המתגלה באור האמונה , הגנוז וצפו�, ושבחתא ונחמתאת ושירתא
אנו דורשי� . תורה והמצוה כולהה המתראה בתכסיס, והאהבה

כדי לקלוט את , הב אנו משתוקקי� לבנות את האר ולהבנות, לציו�
ורה ת על כ�. להתאחד ע� כל החיי� המקושרי� בה, רוחה ואוירה

ולכח , ואפי� לבריאות שלמהולש� כ� אנו ש, מרובה אנו דורשי�
כדי שיהיו לנו די כלי� , מצות רבות אנו מבקשי�, אמיו גופני חסו�

ע� כל העונג , גדול של האמונה והאהבהה להכיל בה� את האור
שיתגלו לנו במלא , לה�ש העז והאומ, וכל האור והטוהר, והעד�
כל . מוב�ה בשובנו לחיי� עצמיי� לאומיי� במלא ובמרו�, מדת�

חביב עלינו חבת , ממצוה וחק,  שיש לנו מזכרונות העתיקותמה
האידיאלי� . ועמ� מקור חיי�, י ה� לנו כלי� למקור חיי�כ ,חיי�

 .ת� וע� קיומ�א חיי� ה�, הצפוני� בה�

כדי שיהיו לנו די , מצות רבות אנו מבקשי�, אמיו ולכח גופני חסו�
ע� כל , גדול של האמונה והאהבהה כלי� להכיל בה� את האור

שיתגלו לנו , לה�ש העונג והעד� וכל האור והטוהר העז והאומ
לאומיי� במלא ,  בשובנו לחיי� עצמיי�,במלא מדת�

, ממצוה וחקeכל מה שיש לנו מזכרונות העתיקות . מוב�ה ובמרו�
י ה� לנו כלי� למקור חיי� ועמ� מקור כ ,חביב עלינו חבת חיי�

 .ת� וע� קיומ�א האידיאלי� הצפוני� בה� חיי� ה�, חיי�

‡ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-· 

מה ניכרת היא המלח, לשה כחות מתאבקי� כעת במחננוש
אבל פעולת� היא פעולה נמשכת מחיי האומה , אר ישראלב ביותר
 ההכרה החודרת במרחבי רוח cvn miytegn ושרשיה�, בכלל
 שה� �לשת הכחות הללו של נניחאומללי� נהיה א� . האד�

 את חבירו mdnלסייע כל אחד , מוכרחי� להאחד אצלנו
בירו יוכל להביא  כל אחד מה� את הקיצוניות שחלבצר ,ולשכללו

, במרידת� זה על זה,  בפזור��סויג דרכו י בצורה מקולקלת כשלא
. עומדת כצר למחנה השניהה ,מיוחדתובהחלק� כל אחד למחנה 

, עקריותה אלה ה� שלשת התביעות, האנושיות, האומה, הקודש
מורכבי� ,  איזו צורה שהיאשל, שלנו ושל כל אד�, שהחיי� כול�

mdחלק יהיה,  של ההרכבה הזאת אי� שיהיויהיו המניות . מה� 
, ותר עקרי אצל איזה יחיד או אצל איזה צבורי אחד תופס מקו� 

ו� צורה של חיי� שלא תהיה ש אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא
 של שלשת התביעות ‰Á¯ÎÂÓ˙ ההתמזגות. מורכבת משלשת�

ה תקוה של ל מוכרחת היא לבא בכל קבוצה שיש, הגדולות הללו
 `jiורואי� אנו ,  שאנו סוקרי� בחיינוובכל עת. די�חיי� עתי

, הולכי� ה� ונפרדי�, תעודת התמזגות�zgz  ,שהכחות הללו
 בצדדי� השליליי�  הוא הפירוד יסודתו. הננו נקראי� לבא להצלה
, צמ�ע  מצד`mpiוהצדדי� השליליי� , שכל כח רואה בחבירו

דדי� צחי� מוכר, ביחוד נפשי, בכל כח בודד, אינ� ראוי� לשמ�
בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונ� של כחות ,  שליליי� להיות

הכל נכנס תחת קו , הפליא בי� הקודש ובי� החולל בזה אי�. אחרי�
רוח הקודש ששורה על הנביאי�  אפילו", המדה והכל צרי� משקל

מביא , צריכי� לאחדש אבל הפירוד במקו�". במשקל הוא שורה
כח ה  הכרה חיובית במעמדzezg, שמעט מעט מתרוק� הרוח

 הולכת idy`, לפחות לאותה האישיות או הקבוצה, המיוחד
, הול� ומתגבר באותו הכח המיוחדש מפני הצימוק, ומתחסרת

� עוד יסודות ע הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד
וכל , חיי�ה באה רק הכרה שלילית לפרנס את, המשלימי� אותו

מר של אש ביחש לשלילתו של הכח בעל כח מיוחד מלא הוא רק 
ובאופ� חיי� כאלה המצב . ו האחרי� שאינו חפ להכיר�א האחר
יחד ע� a, הכרתה הפנימית, מדת האמתע ,הרוח מתבוקק, נורא

ל ידי מה שנעשית ע ,והיא הולכת ונעדרת, מתמוטטת, אהבתה
  .עדרי� עדרי�

, האחת, odאומה aלשת הסיעות היותר רשמיות ש
, הנושאת את דגל הקודש, לקראתמו שרגילי� כ ,תהאורתודוכסי
האמונה וכל , המצוה, עד התורהב ,בקנאה ובמרירות, טוענת באומ

לוחמת בעד כל ה ,השניה היא הלאומית החדשה. קודש בישראל
שכוללת בקרבה , אליהדבר שהנטיה הלאומית שואפת 

החיי� הטבעיות הטהורה של נטית אומה החפצה לחדש את מ הרבה
מ� רב עלומי� בקרבה מתגרת ידה של ז אחרי שהיו, יי� שלההלאומ

מה הכיר לטובה את ל והרבה ממה שהיא חפצה, הגלות המרה
˘‰Ì כרת מ באותה המדה שהיא, קלטה מרוח� של עמי� אחרי�ש

‰È�ÙÏ Ì‚ ÌÈ˙Â‡�Â ÌÈ·ÂË.שהיתה ,  השלישית היא הליברלית
 בחוגי� ועדיי� ידה תקיפה, גל ההשכלה בעבר לא רחוקד נושאת את

ודורשת את התוכ� , חטיבה הלאומיתב היא אינה מתכנסת. רחבי�
שבמצב , הדבר מוב�. עודו ,המוסר, התרבות, האנושי של ההשכלה

ריכי� אנו לשאו� צ ותמיד. בריא יש צור� בשלשת הכחות יחד
שלשת הכחות הללו באופ� ש, לבוא לידי המצב הבריא הזה

, במצב הרמוני מתוק�, �היו שולטי� בנו בכל מילוא� וטובי יחד
יתדבקו יחד באהבה אצילית f`e , תרי שאי� בו לא חסר ולא

יחידי� וג� ה ויחד יתועדו, האומה והאד�, הקודש, ומעשית
 את כשרונותיו יותר מסוגלי� מצאשכל אחד מה� , הסיעות

להכיר בעי� , בידידות הראויה, חד משלשת החלקי� הללוא לחלק
 וההכרה הזאת תהיה. בי של חבירוחיוה יפה כל אחד את התפקיד

 ÁÈ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ú-·Ú( 

 נכרת היא mdipiaהמלחמה , חות מתאבקי� כעת במחנינולשה כש
אבל פעולת� היא פעולה נמשכת מחיי האומה , אר ישראלב ביותר
 ההכרה החודרת במרחבי wjeza md mirea ושרשיה�, בכלל

 שה� �, לשת הכחות הללוש אתאומללי� נהיה א� . רוח האד�
 כל צריבש ,א את חברו ולשכללו"לסייע כ, מוכרחי� להאחד אצלנו

, אחד מה� את הקצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת
ובהחלק� , במרידת� זה על זה,  בפזור�נניח �, סויג דרכוי כשלא

, הקודש, עומדת כצר למחנה השניהה ,מיוחדכל אחד למחנה 
שהחיי� , עקריותה  אלה ה� שלשת התביעות�, האנושיות, האומה

י� א .מורכבי� מה�, שהיאאיזו צורה ב, שלנו ושל כל אד�, כול�
 תופס מקו� dl`nחלק אחד א� , שה� מניותיה של ההרכבה הזאת

e` zegt אבל לא , אצל איזה יחיד או אצל איזה צבור, ותר עקריי
שלא , `miiyep של חיי� dreawו� צורה ש נמצא ולא נוכל למצוא

 של שלשת התביעות „¯Â˘‰‰ ההתמזגות. תהיה מורכבת משלשת�
ה תקוה של ל שיש, מוכרחת היא לבא בכל קבוצההגדולות הללו 

שהכחות , שאנו סוקרי� בחיינו ורואי� אנווכ, חיי� עתידי�
הננו , הולכי� ה� ונפרדי�,  תעודת התמזגות�lzexn ,הללו

 בצדדי� השליליי� ל הפירוד היאש יסודתו. נקראי� לבוא להצלה
 zn`aצמ� ע והצדדי� השליליי� מצד, שכל כח רואה בחברו

מוכרחי� , ביחוד נפשי,  בכל כח בודדdf ,ik ראוי� לשמ� אינ�
בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונ� של , דדי� שליליי�צ להיות

הכל נכנס : הפליא בי� הקודש ובי� החולל בזה אי�. כחות אחרי�
רוח הקודש ששורה על  אפילו", תחת קו המדה והכל צרי� משקל

צריכי� ש וד במקו�אבל הפיר". אינה שורה אלא במשקלהנביאי� 
, חיוביתההכרה ה, שמעט מעט מתרוק� הרוח, dflלאחד מביא 

הולכת , לאותה האישיות או הקבוצה, לפחות, כח המיוחדה במעמד
, הול� ומתגבר באותו הכח המיוחדה מפני הצימוק, ומתחסרת

� עוד יסודות ע הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד
 הכרה שלילית לפרנס  באה רקdizgze, המשלימי� אותו

וכל בעל כח מיוחד מלא הוא רק מר של אש ביחש , חיי�ה את
ובאופ� . ו האחרי� שאינו חפ להכיר�א לשלילתו של הכח האחר
הכרתה , מדת האמתע ,הרוח מתבוקק, חיי� כאלה המצב נורא
י מה "ע ,מתמוטטת והיא הולכת ונעדרת, הפנימית יחד ע� אהבתה

 האומה iigaשת הסיעות היותר רשמיות לש .שנעשית עדרי� עדרי�
eplv` :הנושאת , לקראתהמו שרגילי� כ ,האחת האורתודוכסית

עד התורה ב ,בקנאה ובמרירות, טוענת באמ, את דגל הקודש
eהשניה היא הלאומית : האמונה וכל קודש בישראל, המצוה

, אליולוחמת בעד כל דבר שהנטיה הלאומית שואפת ה ,החדשה
החפצה , הטבעיות הטהורה של נטית אומהמ בהשכוללת בקרבה הר

מ� רב עלומי� בקרבה ז אחרי שהיו, חייה הלאומיי�לחדש את 
הכיר ל והרבה ממה שהיא חפצה, מתגרת ידה של הגלות המרה

באותה , רוח� של עמי� אחרי�myex  קלטה מאשרלטובה את 
השלישית היא ; ˘‰Ï Ì‚ ‰˙Â‡�Â ‰·ÂË ‡È‰כרת מ המדה שהיא

גל ההשכלה בעבר לא רחוק ועדיי� ד יתה נושאת אתשה, הליברלית
חטיבה הלאומית ב היא אינה מתכנסת, ידה תקיפה בחוגי� רחבי�

התרבות ,  של ההשכלהillkdודורשת את התוכ� האנושי 
eשבמצב בריא יש צור� בשלשת הכחות , הדבר מוב�. עודו המוסר

mb dl`dריכי� אנו לשאו� לבוא לידי המצב צ ותמיד,  יחד
היו שולטי� בנו בכל י  שלשת הכחות הללו יחדאשר, א הזההברי

כי , תרי במצב הרמוני מתוק� שאי� בו לא חסר ולא, מלוא� וטוב�
ויחד , יתדבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, האומה והאד�, הקודש
 את כשרונותיו מוצאשכל אחד מה� , יחידי� וג� הסיעותה יתועדו

, בידידות הראויה, � הללוחד משלשת החלקיא יותר מסוגלי� לחלק
אז תהיה . חיובי של חברוה להכיר בעי� יפה כל אחד את התפקיד

חד אתא עד שלא די שיכיר כל, הולכת ומשתלמתההכרה הזאת
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חד את הצד החיובי שיש א עד שלא די שיכיר כל, הולכת ומשתלמת
הטבה הכללית dלוראוי להשתמש בו , בכל כח לדבר הגו� ומקובל

 של הכח בסומוהטבה הפרטית של dוג� ל, של מיזוג הרוח
אלא שעוד , הוא שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלוה המיוחד

כל שבצד השלילי d בשישתוכ� החיובי ה  אתmb שעד, הלאה יל�
וידע שלטובתו של , כיר לטובי ג� כ�, על פי המדה הנכונה, כח וכח

mb היות מושפע ל צרי� הוא, הכח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו
ok שהכח האחר שולל את הכח  ,  השוללמהכח באיזו מדה

,  לומפני שבשלילתו הוא מעמידו על מדתו הראויה, לוש החביב
 העבודה וזאת היא. מסוכ� של התוספת וההפרזהה ומצילו מהגרעו�

שלא יחסר ושלא , קמיצהה ,המיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש
ובלי� מה� כל כ� ס תסיסות שאנוdכשנסתכל בשכל טוב ב. יותיר

בי� יחיד , שכל אחד, נדע שא� דר� אחד יש לפנינו, בדורנו
ויחד ע� ההגנה שכל אחד , הישי� אל לבו את המוסר הז, יבוק בי�

על פי טבע , כח המיוחד שהוא מקושר אליוה קרוא להג� על אותו
כחות שה� dהשתמש בל ידע אי�, נפשו ועל פי הרגלו וחינוכו

mixf mdy , מוצאי� לה� מקלט� באנשי� אחרי� ובסיעות אחרות
egexl ,בי� ב, שלי� את עצמו ואת סיעתוי למע�d צד החיובי של

, ל הצדדי� השליליי� שלה�ש חלק הטובdובי� ב, הכחות האחרי�
ישמרו אותו ש מאמצי� באמת את כחו המיוחד במהdשה� יהיו 

wxe . הגורמת חלישות כח וטשטוש צורה,  ההפרזההקלקלה שלמ
וכל לקוות למצב של חיי� הראויי� לגוי אחד נ באופ� זה

 שלשת בשדרה שלמה שהכנסנו את הקודש ש, וב� הדברמ .באר
רי� לצמצ� את עצמו לפעמי� כדי להניח מקו� צ  שכל אחד,הכחות
, טכני והמעשי של הקודשה איננו מוב� כי א� בצד, לחבירו

צ� הקודש ע אבל. לוובצדדי� המחשביי� וההרגשיי� המתיחסי� 
 ‰¯Â‰ È‡שהצמצו� הזה עצמו , העליו� הרי הוא הנושא הכללי

� בכל כמו כל העבודות הבאות לשכלול העול� והחיי, בודתוע
על כ� המחשבה . שכול� ברכת� מקודש ה� נושאי�, המובני�

חפשית היא מכל , ·‡Ó˙אלהית ה המחשבה, הרוממה, האידיאלית
מולאה תמיד הרחבה עליונה מ  והקרבה האלהית היא,צמצומי�

wnern `id ixd dzagxda `ide , למעלה מכל גבולי�
dcnd ew ly zipkzd z` d`iven dznkg , `ide

 z` zccenleab lk , dnvra `idy oaen `linne
leab lkn dagx .. צות� מאדמ רחבה, לכל תכלה ראיתי ק

, ובהתהל� האד� והגוי בנתיבות הצדק המעשיי� והמחשביי�
יבושר שלו� לעלות ג� כ� אל האצילות , ממודדי� בגבול�ה

 .ענני במרחב יה, ראתי יהק מ� המצר. הרחבה

, לדבר הגו� ומקובל וראוי להשתמש בו, שיש בכל כח, הצד החיובי
mb בסוסוהטבה הכללית של מזוג הרוח וג� להטבה הפרטית של ל 

, שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו, הואה חדשל הכח המיו
 בצד השלילי אשרתוכ� החיובי ה עד שאת, אלא שעוד הלאה יל�

וידע , כיר לטובי ג� כ�, פ המדה הנכונה"ע,  כל כח וכחשל
צרי� , שהוא יותר נוטה אליו, שלטובתו של הכח המיוחד

שהכח האחר ,  השוללמהצד mbהיות מושפע באיזו מדה ל הוא
מפני שבשלילתו הוא , ed`לו ש  החביבdfd הכח שולל את

מסוכ� של התוספת ה מעמידו על מדתו הראויה לו ומצילו מהגרעו�
 העבודה המיוחדת מעבודות הקשות וזוהי, וההפרזה
 כשנסתכל oke". שלא יחסר ושלא יותיר", קמיצהה ,שבמקדש

נדע שא� דר� , כ בדורנו"ובלי� מה� כס שאנו, בשכל טוב בתסיסות
ישי� אל לבו את , בוק בי�eבי� יחיד , שכל אחד: יש לפנינו אחד 

כח ה על אותו, שכל אחד קרוא להגי�, ויחד ע� ההגנה, המוסר הזה
, פ הרגלו וחנוכו"פ טבע נפשו וע"ע, המיוחד שהוא מקושר אליו

השתמש בכחות שה� מוצאי� לה� מקלט� באנשי� ל ידע אי�
בי� בצד , מו ואת סיעתושלי� את עצי למע�, אחרי� ובסיעות אחרות

ל הצדדי� ש החיובי של הכחות האחרי� ובי� בחלק הטוב
שה� יהיו מאמצי� באמת את כחו המיוחד , השליליי� שלה�

הגורמת חלישות כח ,  ההפרזהמקלקלתישמרו אותו ש במה
 למצב של חיי� ribdlוכל לקוות נ באופ� זה, וטשטוש צורה

 מה שהכנסנו את הקודש כי, וב� הדברמ .הראויי� לגוי אחד באר
רי� לצמצ� את עצמו לפעמי� צ שכל אחד,  שלשת הכחותבשדרת

טכני והמעשי של ה איננו מוב� כי א� בצד, כדי להניח מקו� לחברו
. לזההקודש ובצדדי� המחשביי� וההרגשיי� המתיחסי� 

שהצמצו� הזה , צ� הקודש העליו� הרי הוא הנושא הכלליע אמנ�
ו כמו כל העבודות הבאות לשכלול בודתע ‡ÏÏÎÓ ‡Â‰ Ûעצמו 

 ברכת� מקודש ה� ld `z`שכול� , העול� והחיי� בכל המובני�
, אלהיתה המחשבה, על כ� המחשבה האידיאלית הרוממה. נושאי�

 dnvra `idוהקרבה ,  חפשית היא מכל צמצומי�באמת
, מולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל גבולי�מ האלהית היא

" ובהתהל� האד� והגוי ". צות� מאדמ רחבהלכל תכלה ראיתי ק
יבושר , ממודדי� בגבול�ה ,בנתיבות הצדק המעשיי� והמחשביי�

ראתי יה ענני ק מ� המצר", שלו� לעלות ג� כ� אל האצילות הרחבה
 ".במרחב יה
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צרי� ללכת על פי סדרי , דר הגאולה ותחיית האומה באר ישראלס
 את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אד� וזרע ל וזרעתיש הנבואה

שלמות . חוד וזרע בהמה לחודל זרע אד�fg yexitke" l, בהמה
לישוב ארצי , עשימ הנפשות הנוטות לבני�. הצורה מוכרחת להברא

מוכרחות להתיצר בכל הגוני� , ממלכתיתולשאיפה 
, והאנשי� בעלי הנפשות האציליות, צריכי� למדה זוה החזקי�

העליו� ' מודיעי� ומזריחי� את אור ד ,רוח ומעדני הנשמה ה33מחיי
דוקא . כל מילואיה�ב ג� ה� יצאו אל הפועל, על האומה והעול�

ומתחברי� ,  יפה אלו על אלוmdטפוסי� מלאי� משפיעי� 
, שאור חיי נשמה קדושה, יצירת גויה לאומית אורגנית גדולהל יחד

כשה� מלאי� , וני�החיי� האציליי� העלי. ליהע זורח, כבירת כח
ד הטפחות שלה� נעלי� מחיי ע הנ� ממסד, בכל יפעת גבורת�

ארצי , סו� סו� המוני הוא, אפילו החכ� והסופר שבו. ההמו�
לא , הקפה רוחנית עולמית, העול�ו  לחיי הזמ�כל מעייניו, ומעשי

מאציל על , אצילותה אבל הטפוס השל� של גבורי.  ברוחויוצר
. ה�מ על ידי קרני זוהר המופיעי�,  קדש�גבורי הגשמיות את הוד

לא המו� , הגלות לא היתה יכולה להוציא אל הפועל טפוסי� שלמי�
ולא חכמי� , לא מקול עלה נד� מוכרח הוא להיות נרעדה כי, גבור

ג� שרידי , נסתלקה הנבואה וסר רוח הקודשש, קדושי� ברו� עז�
ה כגחלי� בורת� בקרב� פנימג צפוני� ניצוצי, הקדושה שנשארו

הטפוס של , והלהה ביאה שלישית, כעת כבר הקי הק. עוממות
, בורתוג אבל לא יוכל לבא לשלמות, זרע בהמה הול� ונוצר לעינינו

 ËÈ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '·Ú-‚Ú( 

פ סדרי "דר הגאולה ותחית האומה באר ישראל צרי� ללכת עס
וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אד� וזרע "ל ש הנבואה

שלמות הצורה ". חוד וזרע בהמה לחודל זרע אד� "�, "בהמה
לישוב ארצי , עשימ שות הנוטות לבני�הנפ. מוכרחת להברא

צריכי� ה מוכרחות להתיצר בכל הגוני� החזקי�, מדיניתולשאיפה 
מחיי הרוח ומעדני , והאנשי� בעלי הנפשות האציליות, למדה זו

העליו� על האומה ' ומזריחי� את אור ד, מודיעי�d ,הנשמה
דוקא טפוסי� . כל מלואיה�ב ג� ה� יצאו אל הפועל, והעול�

יצירת גויה ל � משפיעי� יפה אלו על אלו ומתחברי� יחדמלאי
שאור חיי נשמה קדושה כבירת כח , לאומית אורגנית גדולה

כשה� מלאי� בכל יפעת , החיי� האציליי� העליוני�. ליהע זורח
, ד הטפחות שלה� נעלי� מחיי ההמו�ע הנ� ממסד, גבורת�

ilklkd cnrnd oewz `ed epirn xwiry, e אפילו החכ�
 לחיי כל מעינוa, ארצי ומעשי, סופר שבו סו� סו� המוני הואוה

אבל :  ברוחותוצרלא , עולמית, הקפה רוחניתe, העול�ו הזמ�
אצילות מאציל על גבורי הגשמיות את ה הטפוס השל� של גבורי

הגלות לא היתה יכולה . ה�מ י קרני זוהר המופיעי�"ע, הוד קדש�
לא מקול ה כי, ו� גבורלא המ, להוציא אל הפועל טפוסי� שלמי�

, ולא חכמי� קדושי� ברו� עז�, עלה נד� מוכרח הוא להיות נרעד
oeik ג� שרידי הקדושה , נסתלקה הנבואה וסר רוח הקודשש

. בורת� בקרב� פנימה כגחלי� עוממותג  צפוני� ניצוצי�שנשארו 
הטפוס של זרע בהמה, והלהה ביאה שלישית, כעת כבר הקי הק
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ומגמת חיבורו להעמיד גוי ,  הפנימיתעדנותו רוח לסיפוגוקל וחומר 
 על ידי גדולת 34שה� קרואי� להָוצר, רע אד�זל ידי ע כי א�, אית�

לאותות ולמופתי� ' י דל י והילדי� אשר נת�אנכ, עז קודש
  .בישראל

בורתו וקל וחומר ג אבל לא יוכל לבא לשלמות, ינוהול� ונוצר לעינ
,  הפנימית ומגמת חבורו להעמיד גוי אית�עדינותו רוח לספוג

 הנה", י גדולת עז קודש"שה� קרואי� להוצר ע, רע אד�זי "ע א"כ
  ".לאותות ולמופתי� בישראל' י דל אנכי והילדי� אשר נת�
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שרבו פריצי� , א� בזמ� הזה, כת הכללחלוקת הדעות על דבר הדרמ
שהכשרי� , ראוי להפריד את האומה, הפקרות ביד רמהה נושאי דגל

ה� שו� יחש ע� פורקי העול ל יהיהלא ' נושאי דגל ש� ד
כל עקרה של , כלה או שמא כח השלו� הכללי מכריע את, הפושעי�

טהרה ה שעדיי� לא נגמרה, פלוגתא זו באה מפני השפלות הכללית
והיא מיטהרת , רי ביסוד האופי של האומה מצד חיצוניות נפשהלגמ

 מדרגת שתי� נשי� זונות שבאו אל הנ�לה הכתות יחדו א .והולכת
נסיו� הוא מחכמת אלהי� שבמלכות , הביאו חרב הדבור. שלמה
, xwya zelilr dlilrnd , הראויה להדחות�ÂÊ‰Â‰, ישראל

אמתת הטינא ובהתמרמרה מבלטת היא את , יא הטוענת גזורוה
שכל ענינה הוא רק ג� לי ג� ל� לא , שה בעצמהח שבלב שהיא

 הילדתנו לה את , אומרת, א� האמת, רחמניהה והא�. גזורו,  יהיה
היא ,  החיהילדתנו לה את , רוח הקודש צווחתו .והמת אל תמיתוהו

הרוחניות של התפרדות האומה ו אי� ק לרעות הגשמיות. אמו
מנתחי� ה כהעולה על לב, ד גמורא� על פי שפרו, לחלקי�

ÌÈÈ¯ÊÎ‡‰ זאת היא ממש מחשבה של . תהיה והיה לא ,לא אפשר
אשר את� , שהננו בטוחי� עליה שלא תתקיי�, רה כלליתז עבודה

א� לא ביד , גוי� כמשפחות הארצות לשרת ע ואב�כ אומרי� נהיה
היא , וככל מחשבה של עבודה זרה. אמלו� עליכ� חזקה

יסוד . אפילו כשלא באה ולא תבא לידי מעשהמדאיבה ו מחריבה
,  הרשעי�zryxa נתמכת היאור ודור ד צדקת הצדיקי� בכל

llk miryx mpi` zn`ayב� ל  כל זמ� שה� דבוקי� בחפ
לה� ש וחיצוניות הרשעות, ועמ� כול� צדיקי�, לכללות האומה

 הפרוד  È„È ÏÚÂ.מועילה לאמ כח� של צדיקי� כדורדיא לחמרא
 מעשה עמלק miyer,  תחת יסוד הקדושה כולה¯Á˙ÂÌÈ המדומה

 .שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו, ענ�ה פליטי, שזנב את הנחשלי�

 Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‚Ú-„Ú( 

שרבו פריצי� , א� בזמ� הזה, ד הדרכת הכלל"חלוקת הדעות עמ
שהכשרי� , ראוי להפריד את האומה, הפקרות ביד רמהה נושאי דגל

, ה� שו� יחש ע� פורקי העול הפושעי�ל היילא ' נושאי דגל ש� ד
 כל עקרה של פלוגתא �, כלה או שמא כח השלו� הכללי מכריע את

טהרה לגמרי ה שעדיי� לא נגמרה, זו באה מפני השפלות הכללית
והיא מטהרת , מצד חיצוניות נפשה, ביסוד האופי של האומה

מדרגת שתי� נשי� זונות a dfa הנ�לה הכתות יחדו א .והולכת
נסיו� הוא מחכמת אלהי� " הביאו חרב" הדבור: באו אל שלמהש

, "גזורו: "יא הטוענתה , הראויה להדחות‡Â˙‰: שבמלכות ישראל
שה ח ובהתמרמרה מבלטת היא את אמתת הטינא שבלב שהיא

, !" גזורו�, ג� לי ג� ל� לא יהיה"שכל ענינה הוא רק , בעצמה
והמת , ילוד החיהתנו לה את : "אומרת, א� האמת, רחמניהה והא�

!". היא אמו,  החיהילודתנו לה את : "ק צווחת"רוהו ,"אל תמיתוהו
, הרוחניות של התפרדות האומה לחלקי�ו אי� ק לרעות הגשמיות

אי אפשר  ·‡ÂÈ¯ÊÎ˙מנתחי� ה פ שפרוד גמור כהעולה על לב"אע
, רה כלליתז זאת היא ממש מחשבה של עבודה. יהיה והיה לא הוא

 היה: אשר את� אומרי�", יה שלא תתקי�שהננו בטוחי� על
' חי אני נא� ד, גוי� כמשפחות הארצות לשרת ע ואב�כ נהיה

 אמלו� בזרוע נטויה ובחמה שפוכהו  א� לא ביד חזקהאלהי�
�מדאיבה ו וככל מחשבה של עבודה זרה היא מחריבה, !"עליכ� 

יסוד צדקת הצדיקי� . אפילו כשלא באה ולא תבא לידי מעשה
 mzryx lk mry,  הרשעי�r mb"i נתמ� הואדור ור וד בכל

, xn`p mdilr, ב� לכללות האומהל ז שה� דבוקי� בחפ"כ
 id`לה� מועילה ש וחיצוניות הרשעות, "ועמ� כול� צדיקי�"

Á ¯˙Â הפרוד המדומהe, "כדורדיא לחמרא"לאמ כח� של צדיקי� 
‡Â‰תחת יסוד הקדושה כולה  ,kמעשה עמלק שזנב את הנחשלי� ,
 ".חלל בריתו, שלח ידיו בשלומיו", ענ�ה טיפלי
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ברק חדושי� , התמדת תורה, שמחת מצוה, ל חשק עבודהכ

כוונת התפלה , קורא' קודש בלב השרידי� אשר דה והתנוצצות רוח
בכללות� , נשמות בשלמות�ה ותולדות, כל אלה, ואור שלהבתה

הכנסת יסוד  על ידי הכל מוכרח להיות נפג�, ותמות�
יראיו באמת ', אוהבי דe. חלילה, כללות כנסת ישראלב פירוד

לסבול כל צער ועלבו� מכל , נסיו�ב ה� ה� העומדי�, וחושבי שמו
תחתוני� החפצי� ו ולעמד הכ� נגד כל כחות עליוני�, צד ועבר

היחידה , האחדיתולהפריד את האומה ', לבלע נחלת ד
, שראל שהא� רובצת עליה�ה� ה� בני� דכנסת יe. ולמי�ע במלא

תלמידי חכמי� האמתיי� המרבי� ', סוד דב הבאי�, מחצדי חקלא
שראל לאביה� י ומשימי� ומטילי� שלו� בי�, שלו� בעול�

בהוציא� מ� הכח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל , שבשמי�
ובפרט בכל אשר ישא , בכל אשר בש� ישראל יכנה, אומהה אישי

את חות� אהבת אר אשר עיני , חפ תחיתהו את דגל תקות האומה
באיזו צורה ואיזו , קוקהח וחבת ציו� וירושלי� על לבו, בה' ד

הכשרת ל ,ואחדות האומה, כל המעקשי� ייושרו. הסברה שתהיה
כי רצו , תצא אל הפועל ביקר שגיא, גאולתה וגאולת העול� כולו

וכל ' וייראו גויי� את ש� ד, ת אבניה ואת עפרה יחוננוא עבדי�
פנה אל תפלת , ציו� נראה בכבודו' י בנה דכ .מלכי האר את כבוד�

את לדור אחרו� וע� נברא ז תכתב, הערער ולא בזה את תפלת�
לשמע , ביטה משמי� אל אר' ד, כי השקי� ממרו� קדשו, יהלל יה

ותהלתו ' לספר בציו� ש� ד, אנקת אסיר לפתח בני תמותה
 וזרעתי 35.'כות לעבוד את דהקב עמי� יחדו וממלב .בירושלי�

זרע אד� , הודה זרע אד� וזרע בהמהי את בית ישראל ואת בית
חד על ידי אלה הנשמות שה� י שמתאחדי�, לחוד וזרע בהמה לחוד

דעת ב אלו בני אד� הערומי�', ממדרגת אד� ובהמה תושיע ד
ואני , ואני בער לא אדע בהמות הייתי עמ�, ומשימי� עצמ� כבהמה

מי . ואחר כבוד תקחני, בעצת� תנחני, חזת ביד ימיניא, מ�ע תמיד
צור לבבי , כלה שארי ולבבי, פצתי בארח ועמ� לא, לי בשמי�

 ‡Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '„Ú-‰Ú(
ברק חדושי� , התמדת תורה, שמחת מצוה, ל חשק עבודהכ

כונת התפלה , קורא' קודש בלב השרידי� אשר דה והתנוצצות רוח
בכללות� , נשמות בשלמות�ה ותולדות, כל אלה, ואור שלהבתה

סת כללות כנב י הכנסת יסוד פירוד"עמוכרחי� ה� להפג� , ותמות�
יראיו באמת וחושבי שמו ה� ה� e' אוהבי ד. חלילה, ישראל

ולעמד הכ� , נסיו� לסבול כל צער ועלבו� מכל צד ועברב העומדי�
ולהפריד ' תחתוני� החפצי� לבלע נחלת דו נגד כל כחות עליוני�

ה� ה� בני� דכנסת , ולמי�ע היחידה במלא, האחדייתאת האומה 
', סוד דב הבאי�" חקלאמחצדי ", ישראל שהא� רובצת עליה�

ומשימי� ומטילי� , תלמידי חכמי� האמתיי� המרבי� שלו� בעול�
בהוציא� מ� הכח אל הפועל , שראל לאביה� שבשמי�י שלו� בי�

בכל אשר בש� ישראל , אומהה את אור הקודש הגנוז בכל אישי
, חפ תחיתהו ובפרט בכל אשר ישא את דגל תקות האומה, יכנה

וחבת ציו� וירושלי� על , בה' שר עיני דאת חות� אהבת אר א
כל המעקשי� . ואיזו הסברה שתהיה, באיזו צורה, קוקהח לבו

הכשרת גאולתה וגאולת העול� כולו תצא ל ואחדות האומה, ייושרו
, ת אבניה ואת עפרה יחוננוא כי רצו עבדי�", אל הפועל ביקר שגיא
ציו� ' בנה די כ ,וכל מלכי האר את כבוד�' וייראו גויי� את ש� ד

, פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלת�, נראה בכבודו
כי השקי� ממרו� , וע� נברא יהלל יה, את לדור אחרו�ז תכתב
לשמע אנקת אסיר לפתח בני , ביטה משמי� אל אר' ד, קדשו

הקב עמי� יחדו ב ,ותהלתו בירושלי�' לספר בציו� ש� ד, תמותה
הודה י  בית ישראל ואת ביתוזרעתי את". "'וממלכות לעבוד את ד
, "זרע אד� לחוד וזרע בהמה לחוד "�, "זרע אד� וזרע בהמה

אד� ובהמה "י אלה הנשמות שה� ממדרגת "חד עי שמתאחדי�
, "דעת ומשימי� עצמ� כבהמהב א הערומי�"אלו בנ", "'תושיע ד

מ� אחזת ביד ע ואני תמיד, ואני בער לא אדע בהמות הייתי עמ�"
מי לי בשמי� ועמ� . ני ואחר כבוד תקחניבעצת� תנח, ימיני

,כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהי� לעול�, פצתי בארחלא
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, הצמת כל זונה ממ�, אבדוי כי הנה רחקי�, וחלקי אלהי� לעול�
ספר כל ל ,אלהי� מחסי' שתי בד, ואני קרבת אלהי� לי טוב

שו ע הלא אח, בידי מלאכי' היא דבר ד' ומלאכות ד. מלאכותי�
שהיא תשובה נצחית מספקת לכל תאנת� , ואוהב את יעקב, ליעקב

וביותר בדור , האומרי� בכל דור ודור, תאונני� קטני אמנהמ של
ובאמת אהבת עול� ואהבה רבה . במה אהבתנו, התגלות אור ישועה

, אבינו מלכנו, דולה ויתרה חמלת עלינוג חמלה, אלהינו' אהבתנו ד
, בטחו ב� ותלמד� חקי חיי�ש ובעבור אבותינו, בעבור שמ� הגדול
ותוליכנו , ארה והביאנו לשלו� מארבע כנפות, כ� תחננו ותלמדנו

י כ ,מהר והבא עלינו ברכה ושלו�, ואמר. מהרה קוממיות לארצנו
להודות ל� , ובנו בחרת מכל ע� ולשו�, אל פועל ישועות אתה

להיות , חות�  הבוחר בעמו ישראל באהבהו .וליחד� באהבה
ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ו ,בשמע ישראל' הקדמה ליחוד ד

אי� בכ� , פעמי�ל  סותר זהשהגילויהנאמר בחשאי א� על פי , ועד
לב� ב כש� שאי�,  הוא מאמר השבטי� כול�הברורכי האמת , כלו�

דמקיש , ויעקב אבינו לא מת. אלא אחד כ� אי� בלבנו אלא אחד
והרי זה בא ללמד ,  הוא בחיי�מה זרעו בחיי� א�, זרעול הוא

, וישא יעקב רגליו, קיש זרעו לו מה הוא כולו בחיי�מ ,ונמצא למד
' ואת� הדבקי� בד, א� זרעו כולו בחיי�, מטהה ויאסו� רגליו אל

יבוקש ', נא� ד, בימי� הה� ובעת ההיא .אלהיכ� חיי� כולכ� היו�
אסלח כי , לא תמציאנהו את עו� ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה

 .לאשר אשאיר

ואני קרבת אלהי� לי , הצמת כל זונה ממ�, אבדוי כי הנה רחקי�
 id`' ומלאכות ד". ספר כל מלאכותי�ל אלהי� מחסי' שתי בד, טוב

אוהב את ו �שו ליעקב ע הלא אח: "בידי מלאכי ' דבר דkהיא 
תאונני� מ שהיא תשובה נצחית מספקת לכל תאנת� של, "יעקב

וביותר בדור התגלות אור , האומרי� בכל דור ודור, קטני אמנה
אהבת עול� ואהבה רבה  "�ובאמת ". ?במה אהבתנו" :ישועה

אבינו ", "דולה ויתרה חמלת עלינוג אלהינו חמלה' אהבתנו ד
בטחו ב� ותלמד� ש נובעבור שמ� הגדול ובעבור אבותי, מלכנו

, ארה והביאנו לשלו� מארבע כנפות, כ� תחננו ותלמדנו, חקי חיי�
מהר והבא עלינו ברכה : "ואומר". ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו

, ובנו בחרת מכל ע� ולשו�, י אל פועל ישועות אתהכ ,ושלו�
הבוחר בעמו ישראל : חות� ו ,"להודות ל� וליחד� באהבה

ברו� ש� "ו "שמע ישראל"ב' הקדמה ליחוד דלהיות , "באהבה
 סותר שהגלויפ "אעe: הנאמר בחשאי, "כבוד מלכותו לעול� ועד

 הוא מאמר השבטי� הברורהכי האמת , פעמי� אי� בכ� כלו�ל זה
, "לב� אלא אחד כ� אי� בלבנו אלא אחדב כש� שאי�: "כול�

מה זרעו בחיי� א� : זרעול מקיש הוא"ד, "ויעקב אבינו לא מת"
קיש זרעו לו מה הוא מ :והרי זה בא ללמד ונמצא למד, "הוא בחיי�
א� זרעו , "מטהה ויאסו� רגליו אל, וישא יעקב רגליו", כולו בחיי�

אלהיכ� חיי� כולכ� ' ואת� הדבקי� בד", כולו בחיי�
יבוקש את עו� ישראל ' בימי� הה� ובעת ההיא נא� ד" ,"היו�

 ".כי אסלח לאשר אשאיר, לא תמציאנהו ואיננו ואת חטאת יהודה

‰Ù¯ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

ההולכת ומתגדלת באר , ש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתהא
אש ', תתלקח בגאו� עוזה יחד ע� אש ד, ר ישראלא ישראל ועל ידי

פזורי . עוצ� חסנה וגבורתהב של כל טוהר האמונה, הקודש
, ליושרמוסר ול וכל תנחומותיה והערותיה הרבות, האמונה האלהית
שכבר נתפשטו בי� , לשלו� ולנחמת עולמי�, לגבורה ולתקוה

על ידי התפשטות , בי� ועצומי� על ידי פזורנו בי� הגוי�ר גוי�
,  אלינוהולכות ה� ושבות, תבי הקודשכ האמונות הנובעות ממקור

 ושבות, כנסת ישראלב  עוד הפע�מתלקטות,  לאוצרנומתכנסות
חסו� ל חלילה לנו.  של ע� נבראלתחיה על ידי המו� נשמות חדשות

לא נבהל א� הזרמי� נראי� שוני� . את הדר� בפני אור החיי�
הלאומיות . ב�נוססה ' רוח ד, מאיר בה�' אור ד, �תבחיצוניו
, zeixad z`py ly dndefa `id zndcfn החולינית

אבל לא בהדו� אותה מתו� , שתחתיה הרבה רוחות רעי� גנוזי�
� בהשתדלות נמרצה להביאה אל מקורה כי א, דור נצליחה נשמת

 .מקורתי שממנו היא נובעתה לחברה ע� הקודש, העליו�

 ·Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰Ú( 

ההולכת ומתגדלת באר , ש האהבה הטבעית לאומה ולתחיתהא
אש ', תתלקח בגאו� עוזה יחד ע� אש ד, ר ישראלא י"ישראל וע

 פזורי .עוצ� חסנה וגבורתהב של כל טוהר האמונה, הקודש
, מוסר וליושרל וכל תנחומותיה והערותיה הרבות, האמונה האלהית
שכבר נתפשטו בי� , לשלו� ולנחמת עולמי�, לגבורה ולתקוה

י התפשטות האמונות "ע, י פזורנו בי� הגוי�"בי� ועצומי� ער גוי�
 מתכנסי�,  אלינוהולכי� ושבי�, תבי הקודשכ הנובעות ממקור

י " לתחיה עושבי�כנסת ישראל ב  עוד הפע�מתלקטי�, לאוצרנו
חסו� את הדר� ל חלילה לנו. המו� נשמות חדשות של ע� נברא

�,�תלא נבהל א� הזרמי� נראי� שוני� בחיצוניו, בפני אור החיי� 
dleki  החולוניתהלאומיות . בה�נוססה ' רוח ד, מאיר בה�' אור ד

mdcfdl adax dndefאבל ,  שתחתיה הרבה רוחות רעי� גנוזי�
א בהשתדלות נמרצה "כ, דור נצליחה בהדו� אותה מתו� נשמתלא 

מקורתי שממנו ה לחברה ע� הקודש, להביאה אל מקורה העליו�
 .היא נובעת
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מתלהבת היא על תורת ישראל , שאהבה הלאומית מתגברתכ
והחשק המתפתח מביא , י� בלימוד בי� במעשהב ,לאהבה אותה

בי� , ל הפרטי� ופרטי הפרטי�ש  הבליטה את„ÁÂ˜˙לידי אהבה 
הגביר בעצמו ובעול� ל וצרי� כל צדיק. בתלמוד בי� בקיו� המעשי

שפעות ה ולהגבירה בכל מיני, את אש האהבה הלאומית בישראל
ובטוח יהיה שסו� כל סו� תבא אהבה כללית זו לבשול , שבעול�

המדות , שה� המעשי�, עד כדי הולדת תולדותיה, גמורה פריה
וכל מה שאנו . בכל מילואה וטובה, ולהכ של כל התורה, הדעותו

ולב� רחק , שראלי רואי� שישנ� אנשי� מתאמרי� באהבת
, יאה הוא מפני שעדיי� אהבת� בוסרית, מלימודה וקיומה, מהתורה

al leyiad seq la` , `edd meia dide`. וכרמנו סמדר
dl epr xng mxk. 

 ‚Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰Ú-ÂÚ( 

, מתלהבת היא על תורת ישראל, בה הלאומית מתגברתשאהכ
והחשק המתפתח מביא לידי , י� בלמוד בי� במעשהב לאהבה אותה

בי� , ל הפרטי� ופרטי הפרטי�ש  את הבליטהÏÚÙÓ˙אהבה 
הגביר בעצמו ובעול� ל וצרי� כל צדיק. בתלמוד בי� בקיו� המעשי

עות שפה ולהגבירה בכל מיני, את אש האהבה הלאומית בישראל
ובטוח יהיה שסו� כל סו� תבא אהבה כללית זו לבשול , שבעול�

שה� המעשי� המדות , גמור עד כדי הולדת תולדותיהה פריה
וכל מה שאנו ; ולה בכל מלואה וטובהכ והדעות של כל התורה

ולב� רחק , שראלי רואי� שישנ� אנשי� מתאמרי� באהבת
יא ה בוסריתהוא מפני שעדיי� אהבת� , מלמודה וקיומה, מהתורה

 ".וכרמנו סמדר"
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שהיא , שרי איש שחושב עצמו כשירי� לגבי כנסת ישראל כולהא

, חפציו ושאיפתיו, הגיונותיו, כל מחשבות לבבוש ',נחלת ד
מיר אחד להכלל כולו באוצר ט אינ� כי א� חשק, אמונתיו ורעיוניו

הכרה הפנימית ה . דא כנסת ישראל, להתחסד ע� ק� דיליה, חיי� זה
ותר י שכל מה שאנו, שהננו שריגי� מע חיי� רב דליות ושגיא פרי

מעורי� בגופו של איל� הננו חיי� את החיי� היותר שלמי� ורענני� 
, וא� היא, היא, היא תביא את תחית האומה למגמתה, בנצחו בהווה

. ותת� לנו חוס� ישועות, נו עורגי�א תקי את הק שאליו
אי� לה� , ליו�ע קדושי, חסידי הדור, קורא' שר דוהשרידי� א

בשו� צד שלילי של כל נפש , להסתכל בשו� גרעו�
כי א� להעלות את , דבקה באיזה דבק בצור מחצבתהה ישראלמ

. שמה פרטית ברו� גבהה ובעילוי קדושתהנ הנקודה הכללית שבכל
אינה יכולה , חיי� שלנוה א�, האהבה הבלי גבולית אל האומה

לא הביט או� ,  משו� סבה וכשלו� שבעול�נפחתתלהיות 
. אלהיו עמו ותרועת מל� בו' ד, לא ראה עמל בישראלו ביעקב

,   ‰˘lk lrn˙ÂÈÁË, חשבות השטנהממתנשאי� אנו מעל כל

 „Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÂÚ(
שהיא , שרי איש שחושב עצמו כשיריי� לגבי כנסת ישראל כולהא

אמונתו , חפצו ושאיפתו, יוהגיונות, כל מחשבות לבבוש ',נחלת ד
, מיר אחד להכלל כולו באוצר חיי� זהט א חשק"אינ� כ, ורעיונו

שהננו , הכרה הפנימיתה !"י" דא כנ�, להתחסד ע� ק� דיליה"
ותר י שכל מה שאנו, שריגי� מע חיי� רב דליות ושגיא פרי

, מעורי� בגופו של איל� הננו חיי� את החיי� היותר שלמי� ורענני�
היא וא� היא , היא תביא את תחית האומה למגמתה, בנצחו בהווה

, ותת� לנו חוס� ישועות, נו עורגי�א שאליו, תקי את הק
אי� לה� , ליו�ע קדושי, חסידי הדור, קורא' והשרידי� אשר ד

בשו� צד שלילי של כל נפש , להסתכל בשו� גרעו�
כי א� להעלות את , דבקה באיזה דבק בצור מחצבתהה ,ישראלב

. שמה פרטית ברו� גבהה ובעלוי קדושתהנ קודה הכללית שבכלהנ
אינה יכולה , חיי� שלנוה א�, האהבה הבלי גבולית אל האומה

לא ו לא הביט או� ביעקב",  משו� סבה וכשלו� שבעול�להפחת
מתנשאי� אנו ". אלהיו עמו ותרועת מל� בו' ד, ראה עמל בישראל

dpadd ly˙ÈÁË˘‰ ,zyda miqteחשבות השטנהמ מעל כל
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ayÌÈÁ‡ ˙‡�˘Â ÒÚÎ ÌÈ¯¯ÂÚÓ‰ ÌÈ¯Ó‡Ó·Â ÌÈ¯ÒÂÓ ,ומלאי רצו� ,
כל בי� לחבק בזרועות אהבה את ש הננו, ושקויי טל חסדי� אדירי�

ויינו ולהתהלל ע� ג הנשמה לבית יעקב החפצה לראות בשמחת
מתו� רחשי הכבוד , דוקא מתו� האהבה הנאמנהe. נחלתנו
הננו באי� להכריז על התשובה , סורי� בכל חו� רוח ונפשמ היותר

אל מורשת אבות ומסורת , ל הקודש והאמונהא ,אל התורה והמצוה
ל עמו ועל ארצו לעדי מופיע עה ,אלהי ישראל' אל אור ד, קדומי�

, טנות מוח ולבק נתרומ� מכל, נתרחק נא מכל טינא. עד בגאו� עזו
נספוג נא את האהבה הרעננה , נתעלה מכל שנאה וקינטוריה

את הוד , נרכיב את ענפי החסד על שרשי הדעה, דנהע ממקור
 של של כבוד הורי� ומורי� האימו�ל ש החופש על הדרת השיבה

. אליה נבא, רואי� אנוק  לתחיה איתנה זו.אציל ואית�, ע� עתיק
ילויי� ע היא תכשירנו לעילוי, אר חיי� לנו, אר אבות החמודה

 .עלמותהוא ינהגנו , אלהינו עול� ועדזה אלהי� , זה

 ÌÈ¯Ó‡ÓÂ ÌÈ¯ÒÂÓmicgein, ˘ ÌÈ¯¯ÂÚÓmci lr ˙‡�˘Â ÒÚÎ 
ÌÈÁ‡,בי� לחבק ש  ומלאי רצו� ושקויי טל חסדי� אדירי� הננו

החפצה לראות , בזרועות אהבה את כל הנשמה לבית יעקב
, דוקא מתו� האהבה הנאמנה. ויינו ולהתהלל ע� נחלתנוג בשמחת

הננו באי� , וח ונפשסורי� בכל חו� רמ מתו� רחשי הכבוד היותר
אל , ל הקודש והאמונהא ,להכריז על התשובה אל התורה והמצוה

מופיע על ה ,אלהי ישראל' אל אור ד, מורשת אבות ומסורת קדומי�
נתרומ� , נתרחק נא מכל טינא. עמו ועל ארצו לעדי עד בגאו� עזו

נספוג נא את , נתעלה מכל שנאה וקנטוריה, טנות מח ולבק מכל
נרכיב את ענפי החסד על שרשי , דנהע ה ממקורהאהבה הרעננ

 של כבוד האמו�ל ש ,את הוד החופש על הדרת השיבה, הדעה
לתחיה איתנה . ע� עתיק אציל ואית�אשר ל, הורי� ומורי�

היא , אר חיי� לנו, אר אבות החמודה, אליה נבאeרואי� אנו ק זו
 .על מותו הוא ינהגנ, אלהינו עול� ועד, ילויי� זהע תכשירנו לעילוי

·ˆ¯ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

המעשי� e, מו� לעקבא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומהס
 על קדושת פועל,  בצדיקי�שנמצאהדיעות והאור האלהי ו הטובי�

 במטמו� של וסגולה ההיא טמונה היא. זמני�ה הכלל יותר מבשאר
, הבה ואחדות נפלאהא אבל תוכו רצו�, קטיגוריא ומריבות

 . לתשועת הגוי כולולצפותרגשה כללית שמעוררת ה

 ‰Î ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÚ( 

המעשי� , מו� לעקבא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומהס
 על פועלי� בצדיקי� הנמצאי�הדעות והאור האלהי ו הטובי�

 במטמו� טמונה היא סגולה זו. זמני�ה קדושת הכלל יותר מבשאר
, ה ואחדות נפלאההבא אבל תוכו רצו�, של קטיגוריא ומריבות

 . לתשועת הגוי כולולצפיהשמעוררת הרגשה כללית 
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חרי המגרעות הרבות שאנו רואי� בדרכי חיינו הכלליי� בדורנו א
 נולדי� שהננוהננו מוכרחי� להרגיש , באר ישראל בפרטו ,בכלל

ולכי� ונוצרי� עוד הפע� כימי� ה מתחתית המדרגה הננו. מחדש
, במקורו, כאורהל , כל הרכוש הרוחני של העבר הול� ונבלע.מקד�

אבל , מקוטנות הרבה בכמות�, ויוצא הוא בפני� חדשות
, מלאה חיי� עזיזי�,  גדולהלצמיחהועלולות , אדמ רעננות

לתקופה , מלא זוהר עליו�, דשח È˙ÚÏ„הננו קרואי� . באיכות�
. ו להער� שקדמה שתעלה בחסנה על כל התקופות גדולות, חדשה

מאמי� הוא הע� כולו שאי� גלות עוד אחרי הגאולה 
ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז ,  שלפנינומותחלתו ההולכת

והמסורת העתיקה , מהלכו ההיסתוריב נגלה' סוד ד. קיומו היא
היחוסי� של ל כ המכרת את עצמה ואת, מעידה על אור נשמתו

 .ה קרובהדור צופה לישוע,  עד דור אחרו�המאורעות שלה

 ÂÎ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÚ( 

שאנו רואי� בדרכי חיינו הכלליי� בדורנו , חרי המגרעות הרבותא
 נולדי� שאנוהננו מוכרחי� להרגיש , באר ישראל בפרטו בכלל

ולכי� ונוצרי� עוד הפע� כימי� ה מתחתית המדרגה הננו, מחדש
 ,כאורה במקורול כל הרכוש הרוחני של העבר הול� ונבלע. מקד�

אבל , מקוטנות הרבה בכמות�, ויוצא הוא בפני� חדשות
. באיכות�, מלאה חיי� עזיזי�,  גדולהלצמיחתאד ועלולות מ רעננות

לתקופה חדשה שתעלה , דש מלא זוהר עליו�ח ÌÏÂÚÏהננו קרואי� 
מאמי� הוא הע� , ער� שקדמו להה בחסנה על כל התקופות גדולות

, שלפנינומתחלת ו לכתשאי� גלות עוד אחרי הגאולה ההו, כולו
' סוד ד, ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו היא

והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו , מהלכו ההיסתוריב נגלה
דור ,  עד דור אחרו�מאורעותיה יחוסיל כ המכרת את עצמה ואת

 .צופה לישועה קרובה
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,  התוכני� המעשיי�התגברות הרוחנית העליונה מחזקת אתה
רק בזמ� . חיי� וכל אשר ב�העול� וע� ההתענינות ה ומגברת את

והוצר� להכיר , ישראלי נעתק מאדמתוה שהחיל, החורב� וקרוב לו
È¯˘‰ oerny iax˘  , במעמדו הרוחני המופשט‡Êאת תעודתו 

ekxc z` i`gei xaוג� ,  לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עול�
אבל כאשר הגיע התור של בני� . מיתחאה שמיימ על זה יצאה

ל הסדורי� המדיניי� ש והצור� המעשי, האומה בארצה
, ופי תורהג הרי ה� ה�, פעלו הכללי חלק מתכנית הואוהחברותיי� 

יותר יפעל הרוח , וכל מה שיתרחבו הגורמי� המעשיי� ויתבססו
ואור ישראל יאיר , דושה וחיי אמת על העול� ועל החיי�ק המלא

 .בכליל יפעתופני תבל 

 ÊÎ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÚ( 

התגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכני� המעשיי� ומגברת ה
וקרוב , רק בזמ� החרב�. חיי� וכל אשר ב�בעול� ובהתענינות ה את
¯˜ ישראלי נעתק מאדמתו והוצר� להכיר את תעודתו ה שהחיל, לו

ות לפריש Âmicigia dkxcd˘¯˘‰ ‰ ,במעמדו הרוחני המופשט
אבל . חאה שמימיתמ ז יצאה"וג� ע, מחיי שעה בשביל חיי עול�

ל ש והצור� המעשי, כאשר הגיע התור של בני� האומה בארצה
הרי , פעלי הכלל חלק מתכנית נעשההסדורי� המדיניי� והחברתיי� 

וכל מה שיתרחבו הגורמי� המעשיי� ויתבססו , ופי תורהג ה� ה�
, מת על העול� ועל החיי�דושה וחיי אק יותר יפעל הרוח המלא

 .ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו
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והשכינה שירדה בגלות , קדושה שבטבע היא קדושת אר ישראלה
אי� אבל . טבעdשראל הוא הכשרו� להעמיד קדושה בניגוד לי ע�

 היא צריכה,  קדושה שלמה הקדושה שהיא לוחמת נגד הטבע
היא הקדושה ש , בקדושה העליונההעליו� בתמציתה להיות בלועה

. שהוא יסוד תיקו� עול� כולו וביסומו הגמור, שבטבע עצמה
ועתידי� בתי כנסיות ובתי , בגולה יחובר אל קודש הארש והקודש

  .יקבעו באר ישראלש מדרשות שבבבל

 ,השלמה, שבטבעשל הקדושה , שבאי� להשכלה עליונה זוכ
המתנגדת , את הקדושה שלמעלה מ� הטבע� כ� ג הכוללת בקרבה

והכל נוטה , מדת הדי� מתבסמת, גמריל המלחמה חודלת, אל הטבע
, ראי� בעדינות� המרוממהנ כל הכחות שבאד� הפרטי. כלפי חסד

עלוי היותר ל הרי ה� קדושי� ומוכשרי�, כפי מה שה� בטבע�
, והאור שלמעלה מ� הטבע עומד אצור בה� לעת הצור�. עליו�

 עצמו כאילו קדוש ויראה, ש בקרבו חופש של נוע� קודשח והאד�
  .נאמר בקרב� קדושש ,שרוי בתו� מעיו

 ÁÎ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÚ-ÁÚ( 

והשכינה שירדה בגלות , קדושה שבטבע היא קדושת אר ישראלה
אבל . שראל הוא הכשרו� להעמיד קדושה בנגוד לטבעי ע�

 צריכה היא, ינה קדושה שלמהא הקדושה הלוחמת נגד הטבע
היא ש , בקדושה העליונההעליונהלהיות בלועה בתמציתה 

שהוא יסוד תקו� עול� כולו וביסומו , הקדושה שבטבע עצמה
ועתידי� בתי ", בגולה יחובר אל קודש הארש והקודש, הגמור

שבאי� כ ".יקבעו באר ישראלש כנסיות ובתי מדרשות שבבבל
 הכוללת ,השלמה שבטבעלהשכלה עליונה זו של הקדושה 

, המתנגדת אל הטבעeכ את הקדושה שלמעלה מ� הטבע "ג בקרבה
f`והכל נוטה כלפי , מדת הדי� מתבסמת, גמריל  המלחמה חודלת

כפי , ראי� בעדינות� המרוממהנ כל הכחות שבאד� הפרטי. חסד
, עלוי היותר עליו�ל הרי ה� קדושי� ומוכשרי�e, מה שה� בטבע�

ש ח והאד�, ר בה� לעת הצור�והאור שלמעלה מ� הטבע עומד אצו
 עצמו כאילו קדוש שרוי בתו� ימוד"ו, בקרבו חופש של נוע� קודש

  ".בקרב� קדוש: נאמרש ,מעיו
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.  הול� ומתגלהלאלהוכחו , אור חיי אליהו עולה, נני רואה בעיניה
להתאחד ע� הקודש ·ÓˆÚ‰ הול� הוא , ר גדריובטבע פוש הקודש

לחמנו בטבע . טבעע� ה� הקודש הלוח� ע ,שלמעלה מ� הטבע
,  כ� ירכנונקע, בעלי מומי�ל הטבע עשה אותנו. ויצאנו בנצחו�

יהדות של ה .אבל השמש הלא לנו זרחה לרפאותנו מצליעתנו
cbp , מלחמה ארוכה היא נגד הטבע, ממצרי� ועד הנה, העבר
 rahmlerd , cbpאפילו , טבע האנושי הכלליcbp טבע האומה 

כדי לרדותו , נצחול  טבע כדיעללחמנו .  טבעו של כל יחידcbpו
עצ� ב ,העולמות הולכי� ומתבסמי�, הוא נכנע בפנינו. בתו� ביתו

לעדינות , עומק הטבע תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה
בנשמתה הפנימית ו, אליהו בא לבשר שלו�. חיי�ה נפש ולזיכו�

והוא הול� ומתקרב אל , תפרמ של האומה זר� חיי� של טבע
זכירת יציאת שיעבוד ל זכירת יציאת מצרי� הולכת ונעשית. הקודש

ל א והננו כולנו הולכי� ומתקרבי�, ההולכת ומתרקמת, מלכויות
ודרישותיו , הול� הוא ונכבש לפנינו, והוא מתקרב אלינו, הטבע

 ‰„Â¯. ממקור הקודש,  דרישותינו האציליותמתתאמות ע�ו הולכות
רכושו , ספרותו וכחו, חרותו וכבודו, פתוש ,התובע ארצו, הצעיר

eאש שבתוכיותו מלא , בעט נזרמי� ה� על ידי שט� של, רגשותיו
 .קודש הוא

 Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÚ-ËÚ( 

,  הול� ומתגלהלאלהיוכחו , אור חיי אליהו עולה, נני רואה בעיניה
 להתאחד ע� הקודש ·ÂÓˆÚהול� הוא , בטבע פור גדריוש הקודש

לחמנו בטבע . טבעב� הקודש הלוח� ע ,qbdשלמעלה מ� הטבע 
נגע , בעלי מומי�ל  עשה אותנוmyebndהטבע , ויצאנו בנצחו�

יהדות ה .אבל השמש הלא לנו זרחה לרפאותנו מצלעתנו, כ� ירכנוב
ecva , ד הטבעמלחמה ארוכה היא נג, ממצרי� ועד הנה, של העבר
xerkd, ylאפילו טבע האומה וטבעו של כל ,  טבע האנושי הכללי

הוא נכנע , נצחו כדי לרדותו בתו� ביתול טבע כדיבלחמנו . יחיד
עצ� עומק הטבע תביעה ב ,העולמות הולכי� ומתבסמי�, בפנינו

, חיי�ה לעדינות נפש ולזכו�, גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה
נשמתה הפנימית של האומה זר� חיי� של אליהו בא לבשר שלו� וב

זכירת יציאת מצרי� . והוא הול� ומתקרב אל הקודש, תפרמ טבע
, זכירת יציאת שעבוד מלכיות ההולכת ומתרקמתל הולכת ונעשית

הול� , ל הטבע והוא מתקרב אלינוא והננו כולנו הולכי� ומתקרבי�
תינו מתתאמות ע� דרישוו הוא ונכבש לפנינו ודרישותיו הולכות

, פתוש , ארצו`z הצעיר התובע ÁÂ¯‰36. האציליות ממקור הקודש
י שט� "נזרמי� ה� ע, רגשותיו, רכושו, ספרותו וכחו, חרותו וכבודו

 .הוא אש קודששבתוכיותו מלא , בעט של
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מתוכו יפוח רוח , יבנה הבני� הלאומי, תפתח הישוב באר ישראלי
מעומק טבעה תכיר את כל , ורר לתחיהאומה תתעה נשמת, גדול

הרוח המיוחד . דרי חייה העצמיי�ס מעוצ� כחה תכונ� את, מהותה
אי� צרי� לומר ו ,אלהי ישראל בעול�' של האומה יכונ� אמונת ד

מונע ,  הכח השורר עכשיוlyדלדול d המור� וwx. בקרבה פנימה
מעכב הוא את המהל� החי ,  מהופיע בעול�‰‡ÓÂ‰או� ג הוא את

שלא , אמונה האלהית אשר בתוכ�ה וקשר, של המצות המעשיות
והחיי� , רצי�פ אבל יתפר הכח הפנימי כהר. הדר� בכל יופיעו

, מתו� הכרח פנימי ומתו� הכרה חפשית ג� יחד, הישראליי�
והצביו� הטבעי לה� הוא אשר , אותו הצביו� הראוי לה�ב יעשו

לא שו� נפילה ב, את התשובה מאהבה, גדולהה יביא את התשובה
עומק האמת שבאור מ נובעת, כי א� תשובה פנימית, מטרייליסתית

טבעי ה אי� להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי. החיי� של הנשמה
סופ� לבא , ג� הקלקולי� שהוא מקלקל במהלכו. ההול� וסוא�

 .תיקו�ו לכלל בני�

 ‡Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ËÚ( 

מתוכו יפוח רוח , אומייבנה הבני� הל, תפתח הישוב באר ישראלי
מעומק טבעה תכיר את כל , אומה תתעורר לתחיהה נשמת, גדול

הרוח המיוחד : דרי חייה העצמיי�ס מעוצ� כחה תכונ� את, מהותה
אי� צרי� לומר ו ,אלהי ישראל בעול�' של האומה יכונ� אמונת ד

מונע הוא , השורר עכשיו, המור� ודלדול הכח. בקרבה פנימה
מעכב הוא את המהל� החי של , מהופיע בעול� ‰‡�ÂÓ‰או� ג את

 בכל מלהופיעאמונה האלהית אשר בתוכ� ה המצות המעשיות וקשר
, רצי� והחיי� הישראליי�פ אבל יתפר הכח הפנימי כהר. הדרו

אותו ב יעשו, מתו� הכרח פנימי ומתו� הכרה חפשית ג� יחד
 והצביו� הטבעי לה� הוא אשר יביא את �, הצביו� הראוי לה�

, חמרניתבלא שו� נפילה , את התשובה מאהבה, גדולהה תשובהה
עומק האמת שבאור החיי� של מ א תשובה פנימית נובעת"כ

טבעי ההול� ה אי� להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי. הנשמה
סופ� לבא לכלל , שהוא מקלקל במהלכו, ג� הקלקולי�; וסוא�

 .תקו�ו בני�
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שראשית צעדיה הננו חשי� ,  הבאה לפנינוופיה של הגאולהא
מתפתחת היא האומה .  בתוכיותה של כנסת ישראליאה ,ומרגישי�

אינה . את טבעה ואת עצמיותה, יא את רוחהה מגדלת, בכל כחותיה
. היא כל יסוד תקומתהש ,מכרת עדיי� את עומק הישות העליונה

 אל אישה היא אינה שבה. ולשמי� עדנה לא תביט, עינה לאר
היא מעבדת את חייה בכחותיה הנמצאי� , הראשו� בפועל

 ,mey dreci diptבלא , אמנ� בלא קריאת ש�. שמתהנ בשרשי
, א היא ולא העול� מכיר זה בבליטהל אבל, וכבודו' הכל הוא אור ד
אבל באמת , ודפת היאר אומ וגבורה,  בפיהÂÈ˘‚¯ש� שמי� לא 

מרו� ל ות האומהבהעל, רק בהגמר התוכ�. הכל קודש ואלהי הוא
 xnelk, אז יוחל אור אלהי נקרא בש� המפורש להגלות, מצבה

וכל שיחיה , כל שחי, וכל מה שיאיר, האירש יגלה ויראה שכל מה
לו ושמו אשר יקראו , ואה הכל אור אלהי עול� אלהי ישראל, בה

ה הוא יסוד ז מצב גאולה. שמה' וש� העיר מיו� ד, צדקנו'  דהוא
כי , כנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתידש, החזו� של הרזי�

ויקימו אותה מ� עפרא ביקר , ה וכל חייליו יבאו אליה"ודשא בק א�
. ולמשמע אוז� ותקוה תשמח נפשנו, אתה כל אלהר אשרי עי�. סגי

הופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ה  בי�שעוברוהמש� הזמ� 
, א עליהנקר' דעת כי ש� דל עד שיופיע אור תפארת ישראל, ישראל

יה אומר עליו ה שרק אמי אוני� כרב יוס�, הוא זמ� חבלי משיח
 .טולא דכופתא דחמריהב ואותיבייתי 

 ·Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ËÚ-Ù( 

שראשית צעדיה הננו חשי� , פיה של הגאולה הבאה לפנינוא
, מתפתחת היא האומה.  בתוכיותה של כנסת ישראלואה ,ומרגישי�

אינה , את טבעה ואת עצמיותה, רוחהיא את ה מגדלת, בכל כחותיה
. היא כל יסוד תקומתהש מכרת עדיי� את עומק הישות העליונה

 אל roiic היא אינה שבה. ולשמי� עדנה לא תביט, עינה לאר
היא מעבדת את חייה בכחותיה הנמצאי� , אישה הראשו� בפועל

 zxxean dnbnבלא , אמנ� בלא קריאת ש�. שמתהנ בשרשי
, א היא ולא העול� מכיר זה בבליטהל אבל, וכבודו' הכל הוא אור ד
אבל באמת , ודפת היאר אומ וגבורה,  בפיה˘‚Â¯ש� שמי� לא 

מרו� ל בהעלות האומה, רק בהגמר התוכ�. הכל קודש ואלהי הוא
יגלה , אז יוחל אור אלהי נקרא בש� המפורש להגלות, מצבה
,  בהכל שחי וכל שיחיה, האיר וכל מה שיאירש שכל מה, ויראה

'  שמו אשר יקראו דוזה", ואה הכל אור אלהי עול� אלהי ישראל
ה הוא יסוד החזו� ז מצב גאולה". שמה' וש� העיר מיו� ד", "צדקנו

ודשא ק שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד כי א�, של הרזי�
אשרי , ויקימו אותה מ� עפרא ביקר סגי, ה וכל חיליו יבאו אליה"ב

והמש� . שמע אוז� ותקוה תשמח נפשנוולמ, אתה כל אלהר עי�
עד , הופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראלה  בי�העובר, הזמ�

הוא זמ� , נקרא עליה' דעת כי ש� דל ,שיופיע אור תפארת ישראל
cebpa יה אומר עליו ה שרק אמי אוני� כרב יוס�, חבלי משיח

mixne`d lkl , diping` `le izii-:  ואזכי  ייתי
 .טולא דכופתא דחמריהב דאיתיב
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התעסקנו . גו� בריא אנו צריכי�, דולה היא תביעתנו הגופניתג
 ‚Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ù( 

התעסקנו, גו� בריא אנו צריכי�, דולה היא תביעתנו הגופניתג
83 
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זנחנו את הבריאות , שכחנו את קדושת הגו�, נפשיותב הרבה
יש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש ש שכחנו, הגופיתוהגבורה 

, חושי�את התבררות ה, מעשיי�ה עזבנו את החיי�. לנו רוח הקודש
 `dfiמפני , מוחשיתה  ע� המציאות הגופניתxyidאת הקשור 

אמונת זה , מפני חוסר אמונה בקדושת האר, Ë˘ÂËÓ˘˙יראה 
כל תשובתנו תעלה . שמאמי� בחי העולמי� וזורע, רעי�ז סדר

,  תשובה גשמיתהרוחניות שבה� כל הוד ע רק א� תהיה, בידינו
רוח לוהט ,  ואיתני�טובי�ח גופי�, בשר בריא, יוצרת ד� בריא

איר הנשמה תובגבורת הבשר ,  על גבי שרירי� חזקי�שורה
˙˘ÏÁ�‰ , תחית המתי�˙ÂÈÂ‚·. 

זנחנו את הבריאות , שכחנו את קדושת הגו�, נפשיותב הרבה
לא פחות ממה שיש , ו בשר קודשיש לנש שכחנו, הגופניתוהגבורה 

את התבררות החושי� e, מעשיי�ה עזבנו את החיי�. לנו רוח הקודש
eמפני יראה , מוחשיתה את הקשור ע� המציאות הגופנית‰ÏÂÙ� ,

 שמאמי� �רעי� ז אמונת זה סדר", מפני חוסר אמונה בקדושת האר
 �ע ,כל תשובתנו תעלה בידינו רק א� תהיה". בחי העולמי� וזורע

, בשר בריא,  תשובה גשמית יוצרת ד� בריאmb, רוחניותהכל הוד 
,  על גבי שרירי� חזקי�זורחרוח לוהט , טובי� ואיתני�ח גופי�

 לתחית ÏÁ˙�˘ ,xkf˘‰איר הנשמה ת ycewndובגבורת הבשר 
 .‰‚È�ÙÂ˙המתי� 

ÊË˘˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-ÊÈ˘˙ 

 את לחזק, התעמלות שצעירי ישראל עוסקי� בה באר ישראלה
היא משכללת , היות בני� אמיצי כח לאומהל dnbndגופ� בשביל 

העוסקי� ביחודי� של , עליוני�ה את הכח הרוחני של הצדיקי�
ואי� גילוי , עול�ב להרבות הבלטת האור האלהי, שמות קדושי�

שפט מ ודוד עושה, ויעש דוד ש�. אור אחד עומד בלא חבירו כלל
ולא נענש אבנר ,  הצבאויואב ב� צרויה על, וצדקה לכל עמו

אבל שיצחקו הנערי� לחזק , פני שעשה דמ� של נערי� שחוקמ אלא
z`עבודת הקודש , בורת האומה בכללהג  כח� ורוח� בשביל

ל ידי שירות ע כעלייתה, הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה
אלא שעל ידי . ותשבחות שאמר דוד מל� ישראל בספר תהלי�

ועל ידי המעשי� ,  הפנימיתעליונות עולה הנשמהה הכונות
. עולה הרוחניות החצונית, כללה המאמצי� את גו� היחידי� לש�

  .ושניה� כאחד משכללי� את סדרי הקדושות כל�

אל יפלא א� יש חסרונות במהל� החיי� של העוסקי� באימו ו
כי אפילו הופעת רוח , חזוקי� הארציי� שבישראלה הגופני ובכל

, חצוחי טומאה שמתערבי� בהצ ותהקודש צריכה בירור מתערוב
ת עצמה א פודה, מתקדשת ומתבררת, והיא הולכת ומטהרת

אור עד ו הול�, עד שבאה לכלל דר� צדיקי� ואור נוגה, מגלותה
 .נכו� היו�

 „Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ù( 

שצעירי ישראל עוסקי� בה באר ישראל לחזק את , התעמלותה
 היא משכללת את הכח ,היות בני� אמיצי כח לאומהל גופ� בשביל

העוסקי� ביחודי� של שמות , עליוני�ה הרוחני של הצדיקי�
dואי� גילוי אור , עול�ב להרבות הבלטת האור האלהי, קדושי�

שפט מ ודוד עשה", "ויעש דוד ש�. "אחד עומד בלא חבירו כלל
ולא נענש אבנר ", "ויואב ב� צרויה על הצבא "�, "וצדקה לכל עמו

אבל שיצחקו הנערי� ".  של נערי� שחוקפני שעשה דמ�מ אלא
עבודת הקודש , בורת האומה בכללהג בשביל, לחזק כח� ורוח�

י שירות "ע כעליתה, הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה
י "אלא שע, שאמר דוד מל� ישראל בספר תהלי�, ותשבחות

י המעשי� המאמצי� "וע, עליונות עולה הנשמה הפנימיתה הכונות
ושניה� . כלל עולה הרוחניות החצוניתה לש�את גו� היחידי� 

a ly dit` zhlad ,כאחד משכללי� את סדרי הקדושות כל�
da mielz dxez iteb lky dphwd dyxta dne`d :

jikxc lka cedr. אל יפלא א� יש חסרונות במהל� החיי� של ו
כי , חזוקי� הארציי� שבישראלה העוסקי� באמו הגופני ובכל

חצוחי טומאה צ ודש צריכה ברור מתערובותאפילו הופעת רוח הק
, מתקדשת ומתבררת, והיא הולכת ומטהרת, שמתערבי� בה

עד שבאה לכלל דר� צדיקי� ואור נוגה , ת עצמה מגלותהא פודה
 .אור עד נכו� היו�ו הול�
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, בהשפעה רוחנית, הדרגותיול מה שמקי� את המציאות בכל כ
המקדש וקדשיו כוללי� . � לטהרה יותר גדולהצרי, קדושהו מוסרית

, הבשר, ואת תחתית טהרת הד�, השכלהה את רוממות אצילות
המקושרי� , תחתיי�ה ובשביל אלה השלבי�. הדמיו� והרגש

השפעה ה 37.נדרשת היא הטהרה המדויקת, לכללות הכל באגוד חי
וממלאה בזה את תפקידה , המכוונת אל הדעת, העליונה לבדה

היא אינה צריכה כל כ� לפרטי , עי� הרוחני יטהר הכלממש בתקוה
מה אש אינו מקבל ', ברי כאש נא� דד הלא כה. טהרה מעשית

חסידות האחרונה ה .טומאה א� דברי תורה אינ� מקבלי� טומאה
ובשביל , פנתה אל הרגש והדמיו� יותר מאל השכל והמעשה

ה הית, בימי עזרא, לכתחלה. עירה הרבה את תביעת הטהרהה כ�
, ג� בצד התחתיתי, והמקדשת ישראל אל הקודש א המגמה לקשר

. והובלטה הטהרה, ל האומהש שהוא אחד מדרכי החנו� הכלליי�
� גבורת ע יחד,  והציוריי�הרגשניי�הגלות דלדלה את הכחות 
ונשארה השפעת השכל בדליגתה , החיי� והמנוחה האסתתית

 מקו� שאר בשביל כ� פנוינו. צורפת אל המעשהמ הרוחנית
אי� לנו e  ,הרגש והנטיה הבשרית, השלבי� הרוחני� הממוצעי�

, חובהה יצאה הדייקנות של הטהרה מכלל. שיור רק התורה הזאת
במושג של קדושה וחסידות , ונשארה קשורה בצפיה אידיאלית

. ד שבאה החסידות האחרונה וחפצה לשתלה בהמו�ע ,ליחידי�
ביחוד ראוי הוא .  ופתוחצרי� הגבלהש ,כמוב� יש כא� גרעי� בריא

בחבור ההגדלה של , שראלי להתגדל ביחד ע� תחיית האומה באר
ומדעה קבועה , מצמאו� בריא, השיקוע ברוחניות

בכל תכונת ,  את כל האומה ואת שורש נשמתההברותל ,ומסויימת
כי תצא . בשרית היא אחת מגבורותיהה שהטהרה, החיי� שלה

י יהיה ב� איש אשר לא כ .רעמחנה על אויבי� ונשמרת מכל דבר 
ל תו� א ויצא אל מחו למחנה לא יבא, יהיה טהור מקרה לילה

וכבא השמש יבא אל תו� , והיה לפנות ערב ירח במי�, המחנה
אלהי� מתהל� בקרב מחנ� להציל� ' כי ד,  ועל כול� אמור.המחנה

ולא יראה ב� ערות דבר , והיה מחני� קדוש, ויבי� לפני�א ולתת

‡ ‰Ï ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â)ÓÚ '‡Ù(
בהשפעה רוחנית , הדרגותיהל מה שמקי� את המציאות בכל כ

המקדש וקדשיו כוללי� . צרי� לטהרה יותר גדולה, קדושהו מוסרית
, השכלה ואת תחתית טהרת הד� הבשרה את רוממות אצילות

המקושרי� , תחתיי�ה ובשביל אלה השלבי�, הדמיו� והרגש
השפעה ה .ת היא הטהרה המדויקתנדרש, לכללות הכל באגוד חי

, וממלאה בזה את תפקידה, המכוונת אל הדעת, העליונה לבדה
כ לפרטי "היא אינה צריכה כ, ממעי� הרוחני יטהר הכלש בתקוה

 מה אש אינו מקבל �' ברי כאש נא� דד הלא כה", טהרה מעשית
חסידות האחרונה ה ".טומאה א� דברי תורה אינ� מקבלי� טומאה

ובשביל , ש והדמיו� יותר מאל השכל והמעשהפנתה אל הרג
לכתחלה בימי עזרא . zixyadעירה הרבה את תביעת הטהרה ה כ�

 ג� בצד 38,המקדשת ישראל אל הקודש א היתה המגמה לקשר
והובלטה , ל האומהש התחתיתי שהוא אחד מדרכי החנו� הכלליי�

� ע יחד,  והציוריי�הרגשיי�הגלות דלדלה את הכחות . הטהרה
בדליגתה ,  החיי� והמנוחה האסתתית ונשארה השפעת השכלגבורת

מקו� השלבי� הרוחני� . צורפת אל המעשהמ ,הרוחנית
אי� לנו שיור רק ", שאר פנוינ הרגש והנטיה הבשרית: הממוצעי�

ונשארה , חובהה יצאה הדיקנות של הטהרה מכלל". התורה הזאת
ד ע ,די�במושג של קדושה וחסידות ליחי, קשורה בצפיה אידיאלית

כמוב� יש כא� , שבאה החסידות האחרונה וחפצה לשתלה בהמו�
ביחוד ראוי הוא להתגדל ביחד , צרי� הגבלה ופתוחש גרעי� בריא

שראל בחבור ההגדלה של השקוע י ע� תחיית האומה באר
 את כל הבראותל מצמאו� בריא ומועה קבועה ומסויימת, ברוחניות

, יי� שלההאומה ואת שורש נשמתה בכל תכונת הח
כי תצא מחנה על אויבי� . "בשרית היא אחת מגבורותיהה שהטהרה

י יהיה ב� איש אשר לא יהיה טהור מקרה כ .ונשמרת מכל דבר רע
ועל כול� , "ל תו� המחנהא ויצא אל מחו למחנה לא יבא, לילה
ויבי� א אלהי� מתהל� בקרב מחנ� להציל� ולתת' כי ד: "אמור
!" א יראה ב� ערות דבר ושב מאחרי� ול, והיה מחנ� קדוש, לפני�

מיד מוכרחת, הגבורה העממית הישראלית מתגברתש בכל מקו�
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, הגבורה העממית הישראלית מתגברתש בכל מקו�e. י�ושב מאחר
הרגשית ע� כל ו מיד מוכרחת לבא תגבורת הטהרה הבשרית

‰ÓÚ ‚Â„Ê‰Ï ‰˙�ÂÎ˙ , וכל אלה הנ� מכיני� בסיס למעמד
, מראשית ההפשטה העליונה, הכולל את התחיה כולה, ורגניא ,חי

 .ונתתי צבי באר חיי�. חיי� ורע� גבורת�ה עד אחרית עליזת

�Â·˙ , ‚Â„Ê‰ÏÂ˙‰ע� כל , הרגשיתו לבא תגבורת הטהרה הבשרית
‰ÓÚ ,הכולל את , ורגניא וכל אלה הנ� מכיני� בסיס למעמד חי

חיי� ה מראשית ההפשטה העליונה עד אחרית עליזת, התחיה כולה
 ".ונתתי צבי באר חיי�. "בורת�ורע� ג

·Ú¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

בלא התקדשות הנשמות של , י אפשר לספרות ישראלית שתצליחא
לזכ� את מעשיו , ל סופר שאינו עמל לטהר את מדותיוכ .הסופרי�

, ולמו הפנימי בעצמו מלא אורהע עד שיהיה, ואת רעיונותיו
ה להשלי� את דאגה יחד ע�, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו

ע� , שלות רוח, ולהמלא ענוה ממוזגת בגבורה, החסר
וחפ , כלית ורגשית חזקה להיטיב ולהשכיל את עצמוש התעוררות

 כל זמ� שאינו –הקדושה האצילית ו נשגב לעמוד ברו� הטהרה
הראשוני� היו  רק. עומד במעמד כזה לא יוכל להקרא סופר באמת

, ותיות שבתורהמפני שהיו סופרי� א, נקראי� סופרי�
אותיות שבתורה העלת� למדריגה עליונה של טוהר רוח ה וספירת

וא� את הספרות . ופרי� היה נאה לה�ס עד שש�, וגבורת נשמה
לכת בדר� הקודש ל צריכי� אנו, הישראלית אנו חפצי� להחיות

דר� ו ,והיה ש� מסלול ודר�, לבא מ� הקדושה אל הספרות, הזאת
  .ולי�והלכו גא, הקודש יקרא לה

 ÂÏ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ù-·Ù( 

י אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של א
לזכ� את מעשיו , ל סופר שאינו עמל לטהר את מדותיוכ .הסופרי�

ולמו הפנימי בעצמו מלא אורה ע עד שיהיה, ואת רעיונותיו
דאגה להשלי� את ה יחד ע�, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו

שלות רוח ע� eהמלא ענוה ממוזגת בגבורה ול, החסר
וחפ , כלית ורגשית חזקה להיטיב ולהשכיל את עצמוש התעוררות

ז שאינו עומד "כ, הקדושה האציליתו נשגב לעמוד ברו� הטהרה
הראשוני� היו " רק. במעמד כזה לא יוכל להקרא סופר באמת

, "מפני שהיו סופרי� אותיות שבתורה, נקראי� סופרי�
ותיות שבתורה העלת� למדרגה עליונה של טוהר רוח אה וספירת

וא� את הספרות . ופרי� היה נאה לה�ס עד שש�, וגבורת נשמה
לכת בדר� הקודש ל הישראלית אנו חפצי� להחיות צריכי� אנו

דר� ו ,והיה ש� מסלול ודר�", לבא מ� הקדושה אל הספרות, הזאת
  ".והלכו גאולי� "�" הקודש יקרא לה
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יתרומ� העול� להכיר את , הסופרי� יתקדשו, ספרות תתקדשה
הרמת היסוד הרוחני בעול� בכל , גדול והעדי� של הספרותה כחה

. התביעה האיתנה תתבע את שלה, יפרוו יל� האור. עילויו
מכירות , רגישותמ נשמות, צמאות, התובעי� ה� נשמות רבות

ומאת בחכמת הפרצו� של המבטאי� והסגנו� את ט
כל ,  כל מליצה מוסריתאות�שלא תכסה , בסופרי� רבי�ש הרעיו�

ככל רוח , רוח טומאה זה. לב  ואנוש הואה עקוב, הלבשה שירית
, עול� וכליל יחלו�ה יבטל מ�, עבור יעבור, הטומאה בכלל

קודש ה וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת, והספרות תתקדש
. נשמה וקדושת רעיו�ולא יטבול עטו בלא טהרת , שבעבודתו

לפני , הרהורי תשובה עמוקי�, מחשבה של תשובהה לפחות תקדי�
ונשמת , תחול עליה' רוח ד, טהרתהב אז תצא היצירה. כל יצירה

dci lre dkeza dlbze , `id z`f, הגוי כולו תגבל בה
 zelbdl dcizrd dycgd dxivid ly dzcerz

l`xyi ly mziigza מת סופרי�חכ הסירחו� הגדול של אחרי,  
שר שמתי בפי� לא ימושו מפי� ומפי זרע� א רוחי אשר עלי� ודבריו

 ".ול�ע מעתה ועד' אמר ד

 ÊÏ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '·Ù( 

יתרומ� העול� להכיר את ,  הסופרי� יתקדשוmbe, ספרות תתקדשה
 הרמת היסוד הרוחני בעול� בכל �, גדול והעדי� של הספרותה כחה

,  התביעה האיתנה תתבע את שלה,יפרוו יל� האור, עילויו
מכירות , רגישותמ נשמות, התובעי� ה� נשמות רבות צמאות

בחכמת הפרצו� של המבטאי� והסגנו� את טומאת 
כל ,  כל מליצה מוסריתאותהשלא תכסה , בסופרי� רבי�ש הרעיו�

רוח טומאה זה ככל ".  ואנוש הואמכללב ה עקוב", הלבשה שירית
עול� וכליל יחלו� ה יבטל מ�, וררוח הטומאה בכלל עבור יעב

קודש ה וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת, והספרות תתקדש
. ולא יטבול עטו בלא טהרת נשמה וקדושת רעיו�, שבעבודתו

הרהורי תשובה עמוקי� לפני , מחשבה של תשובהה לפחות תקדי�
תחול עליה ונשמת ' רוח ד, טהרתהב אז תצא היצירה. כל יצירה

xn`i , סרחת אשר חכמת סופרי�תגבל בה אחרי , הגוי כולו
cer l`xyil" :רוחי אשר עלי� ' אני זאת בריתי אות� אמר דו

, ומפי זרע זרע�שר שמתי בפי� לא ימושו מפי� ומפי זרע� א ודברי
 ".ול�ע מעתה ועד' אמר ד
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, כיו� שבאה מתו� קנאה, חכמה שמתרבה מתו� קנאת סופרי�ה
וזאת היא חכמת סופרי� , כל רקבו� יש בו סרחו�ו ,הרקבסופה ל

רחו� זה תתבטל צורתה ס ועל ידי. שתסרח בעקבתא דמשיחא
, עליונהה ויוחל להיות מאיר אור הנשמה של החכמה, הקודמת

dpeilrdהיא החכמה , שהיא למעלה מחכמת סופרי�,  מכל קנאה
ויהי כזית , יקבנו' יר חדש וש� חדש אשר פי דש שתצא לאור על ידי

 .וריח לו כלבנו�, הודו

 ÁÏ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '·Ù( 

כיו� שבאה מתו� קנאה , חכמה שמתרבה מתו� קנאת סופרי�ה
וזאת היא חכמת סופרי� , כל רקבו� יש בו סרחו�ו ,סופה להרקב

, רחו� זה תתבטל צורתה הקודמתס י"שתסרח בעקבתא דמשיחא וע
, יונה מכל קנאהעלה ויוחל להיות מאיר אור הנשמה של החכמה

יר ש י"היא החכמה שתצא לאור ע, שהיא למעלה מחכמת סופרי�
 ".ויהי כזית הודו וריח לו כלבנו�. "יקבנו' חדש וש� חדש אשר פי ד
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,  מעוט אור לש� תיקו� הכלי�הואחוצפא של עקבתא דמשיחא ה
 לקותות שה� היו, לל למאורעות של עברינות אחרי�כ ואינה דומה

שנ� בתו� המחנה הזה של בעלי י ,אמנ�. דר� הריסה, גמורות
דעיכה ו , לגמרילהיות דועכי� זיקי� שה� מוכרחי� okהחוצפא ג� 

על , זו תבא על ידי הארה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה
נר רשעי� ואור צדיקי� ישמח . דיקי� גדולי� מאדצ ידי הופעת

 . ידע�

לא היה אפשר לבאר רזי תורה , משיחאד בלא החוצפא דעיקבא
יהיה , על ידי החוצפאש רק על ידי התעבות ההרגשות. בגילוי גמור

שוב י וסו� סו� שהכל, אפשר לקבל הארות שכליות עליונות מאד
 .לתיקו� גמור

 ËÏ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '·Ù-‚Ù( 

,  מעוט אור לש� תקו� הכלי�היאחוצפא של עקבתא דמשיחא ה
אורעות של עברינות אחרי� שה� היו לקותות לל למכ ואינה דומה

שנ� בתו� המחנה הזה של בעלי י אמנ�. דר� הריסהa, גמורות
י "דעיכה זו תבא עו  לגמרילהדע�החוצפא ג� זיקי� שה� מוכרחי� 

דיקי� צ י הופעת"ע, הארה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה
החוצפא בלא ". נר רשעי� ידע�, אור צדיקי� ישמח", גדולי� מאד

רק , משיחא לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמורד דעקבא
יהיה אפשר לקבל הארות , י החוצפא"עש י התעבות ההרגשות"ע

 .שוב לתקו� גמורי וסו� סו� שהכל, שכליות עליונות מאד
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בתחילת ק המגולה של ישוב , דור הראשו� של עקבתא דמשיחאה
והרוחניות , כשיר את החומר של כנסת ישראלמהוא , אר ישראל

. חיי� הפנימיי�ה שמוש של שמירתwx צריכה לשמש בו 
אז יגלו כל הסגולות , וכשיתחזק הכח החמרי של האומה

, ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, קדושות שבהה הרוחניות
ולצני� מלוכה בכ� אלהי ',  דבידפארת ת לעטרת, להיות לאור עול�

 .ישראל

 Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‚Ù( 

בתחלת ק המגולה של ישוב , דור הראשו� של עקבתא דמשיחאה
והרוחניות , כשיר את החומר של כנסת ישראלמהוא , אר ישראל

וכשיתחזק , חיי� הפנימיי�ה צריכה לשמש בו שמוש של שמירת
קדושות ה הכח החמרי של האומה אז יגלו כל הסגולות הרוחניות

, להיות לאור עול�, וכל מאורותיה לאיתנהותשוב התורה , שבה
 .ולצני� מלוכה בכ� אלהי ישראל'  דבידיפארת ת לעטרת
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רבה נשמות נדחות בי� האומות שבות לכנסת ישראל בעקבתא ה
 ‡Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‚Ù(

שבות לכנסת ישראל בעקבתא,נדחות בי� האומות,רבה נשמותה
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, כח העכול אינו מספיק בתחלה להפכ� למזו� מבריאו ,דמשיחא
זה , ה עוברתאבל היא רק מחל, וצפאח ומזה נצמחה המחלה של

 וחיל גוי� תאכלו ובכבוד� ,ומהרה תעלה ארוכה לה, חלי ואשאנו
 .תתימרו

. כח העכול אינו מספיק בתחלה להפכ� למזו� מבריאו ,דמשיחא
וחיל ", תאבל היא רק מחלה עובר, וצפאח ומזה נצמחה המחלה של

 ".גוי� תאכלו ובכבוד� תתימרו

  ·Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‚Ù (-¯Â˜Ó‰ ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë  92 

‡Î · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

אות� שה� , נפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחאה
לאר ישראל ולתחיית , ל עניני כלל ישראלא מתחברי� באהבה

י� שא, ל שלמי אמוני ישראלש היא יותר מתוקנת מהנפש, האומה
ובני� האומה , כללה לה� זה היתרו� של ההרגשה העצמית לטובת

שומרי ו 'אבל הרוח הוא מתוק� הרבה יותר אצל יראי ד. והאר
א� על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כח , תורה ומצות

 אצל ממה שהוא,  אצל�אמיצי�לל ישראל אינ� כ פעולה בעניני
עד כדי להתקשר , תוכ� מעכר את לב�ב אלה שרוח עועי� אשר

 אור הרוח `zמונעי� ו בדעות זרות ובמעשי� המטמאי� את הגו�
התקו� שיבא על . וממילא סובלת ג� הנפש מפגמיה�, מלהתק�

שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד , ורו של משיחא ידי
בכל צורותיה הראויות , ורות חכמת אלהי�א רזי תורה וגילוי

ותתוק� הנפש של היראי� , חתא  אגודההוא שיעשו ישראל, להגלות
יחש לעניני ב שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעי� הטובי�

ותקות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה , הכלל
'  על ידי השפעת� של יראי דיתוק�הרוח של הפושעי� ו ,האנושית

, וממילא יבא לאלה ולאלה אור גדול, מנהא שומרי תורה וגדולי
אז יהיו ישראל מוכני� ו ,הופעת תשובה שלמה תבא לעול�ו

צנורות ה ה� יהיו, מארי דנשמתא, והצדיקי� העליוני�. לגאולה
ושפע , שעל יד� יעבור שפע אור הנפש משמאל לימי�, המאחדי�
כהני� ילבשו , ותהיה השמחה גדולה מאד, ימי� לשמאלמ אור הרוח

שהוא דוד , ל משיחזה יהיה בכח אורו שו ,וחסידי� ירננו, צדק
בעבור דוד עבד� אל תשב פני  ,שהקי� עולה של תשובה. בעצמו
 .משיח�

 ‚Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '„Ù( 

אות� שה� , נפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחאה 
לאר ישראל ולתחית , ל עניני כלל ישראלא מתחברי� באהבה

שאי� , ל שלמי אמוני ישראלש היא יותר מתוקנת מהנפש, האומה
כלל ובני� האומה ה ה� זה היתרו� של ההרגשה העצמית לטובתל

שומרי ו 'אבל הרוח הוא מתוק� הרבה יותר אצל יראי ד. והאר
פ שההרגשה העצמית וההתעוררות של כח "אע, תורה ומצות
 כמו מה שה�,  אצל�אמיצות oiicrלל ישראל אינ� כ פעולה בעניני

 עד כדי ,תוכ� מעכר את לב�ב אצל אלה שרוח עועי� אשר
מונעי� אור ו להתקשר בדעות זרות ובמעשי� המטמאי� את הגו�

התקו� שיבא . וממילא סובלת ג� הנפש מפגמיה�, הרוח מלהתק�
שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד , ורו של משיחא י"ע

בכל צורותיה הראויות , ורות חכמת אלהי�א רזי תורה וגילוי
ותתוק� הנפש של , חתא שיעשו ישראל אגודה, הוא, להגלות

יחש ב ,י שלמות הנפש שבפושעי� הטובי�"היראי� שומרי תורה ע
לעניני הכלל ותקות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה 

י השפעת� של " ע תתוק�dl`dהרוח של הפושעי� ו ,האנושית
וממילא יבא לאלה ולאלה אור , מונהא שומרי תורה וגדולי' יראי ד

אז יהיו ישראל מוכני� ו ,תשובה שלמה תבא לעול�והופעת , גדול
צנורות ה ה� יהיו, מארי דנשמתא, והצדיקי� העליוני�. לגאולה

שעל יד� יעבור שפע אור הנפש משמאל לימי� ושפע , המאחדי�
כהני� ", ותהיה השמחה גדולה מאד, ימי� לשמאלמ אור הרוח

שהוא , חזה יהיה בכח אורו של משיו ,"וחסידי� ירננו, ילבשו צדק
בעבור דוד עבד� אל " ,"הקי� עולה של תשובה"ש. דוד בעצמו

 ".תשב פני משיח�
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קובלי� אנו שמרידה רוחנית תהיה באר ישראל ובישראל בפרק מ
השלוה הגשמית שתבא . חית האומה תתעורר לבאת שהתחלת

, כבר באו למטרת� כולהש ok mbאשר ידמו , לחלק מהאומה
השאיפה . פח ויבאו ימי� אשר תאמר אי� בה�, � את הנשמהתקטי

וממילא ירד הרוח ,  תחדלlilkלאידיאלי� נשאי� וקדושי� 
ויראה אז בעליל כי חוס� , ויהפ� מהפכה, שר יבא סערא עד. וישקע

בחשק האורה , בתורתו', אור דב ,ישראל הוא בקודש עולמי�
עולמי� וכל ה המנצחת את כל, שהיא הגבורה הגמורה, הרוחנית

היא הנטיה לצד החמריות , הצור� למרידה זו. כחותיה�
אחר אשר עברו , הולד בכללות האומה בצורה תקיפהל שמוכרח

גמרי מכלל האומה הצור� והאפשרות ל שנאפספרקי שני� רבות 
תדר� בזע� ותחולל , שתולדכ  וזאת הנטיה39,להתעסקות חומרית

ולו על ידי כ העול�וה� ה� חבלי משיח אשר יבסמו את , סופות
 .מכאוביה�

 „Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '„Ù( 

בפרק , קובלי� אנו שמרידה רוחנית תהיה באר ישראל ובישראלמ
השלוה הגשמית שתבא . חית האומה תתעורר לבאת שהתחלת

תקטי� את , כבר באו למטרת� כולהש אשר ידמו, לחלק מהאומה
השאיפה . פח ויבאו ימי� אשר תאמר אי� בה�, הנשמה

, וממילא ירד הרוח וישקע, לאידיאלי� נשאי� וקדושי� תחדל
ויראה אז בעליל כי חוס� ישראל , שר יבא סער ויהפ� מהפכהא עד

, בחשק האורה הרוחנית, בתורתוe' אור דב ,הוא בקודש עולמי�
. עולמי� וכל כחותיה�ה שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל

הולד ל שמוכרחת, היא הנטיה לצד החמריות, הצור� למרידה זו
, בכללות האומה בצורה תקיפה אחר אשר עברו פרקי שני� רבות

, גמרי מכלל האומה הצור� והאפשרות להתעסקות חמריתל שנאפסו
וה� ה� חבלי , שתולד תדר� בזע� ותחולל סופותכ וזאת הנטיה

 .י מכאוביה�"ולו עכ משיח אשר יבסמו את העול�
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כ� אי אפשר לעול� בלא , ליי� בלא שמרי�ש� שאי אפשר כ

כ� , השמרי� מעמידי� את היי� ומשמרי� אותוש וכש�. רשעי�
של , יו� ועמדה לשפעת החיי� כול�ק הרצו� הגס של הרשעי� גור�

היי� עומד בלא ו ,כשהשמרי� מתמעטי�. כל הבינוני� והצדיקי�
הגלות דלדלה את כח . הרי הוא עלול לקלקול וחימו, שמריו

עד שיש סכנה , ושמרינו נתמעטו הרבה מאד, ל האומהש חיי�ה
חוסר תפיסת חיי� מו miryxd herinnלקיו� החיי� של האומה 

dqb האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החמרית, מעובהו .
שהוא חדלו� , וזה הקיו� המדולדל,  הוא קיו� רסוקבגולה הקיו�
� בחוסר ו להמש� איזה מש� זמ� גל היה אפשר, יותר מהויה

ושיבת ישראל , כחה וכבר כשל, אבל לכל זמ�. כפי ההכרח, שמרי�
והקיו� העצמי , עצמי הוא מאורע מוכרחה לארצו בשביל קיומו

נושאי הרשעה ,  וקיומו זה יוצר את שמריו,תובע את תפקידו
אלה ה� e. בזכרואשר ירגז כל לב , קבתא דמשיחאע והחוצפא של

וסו� , המשמח מתהוה על יד�ו שהקיו� הצלול, הצדדי� העכורי�
‰ˆ¯Ù‰נמכת הכחות ה , הוא שיקוע השמרי� בתחתית החבית

ואז מתבטל מה� כל תכנ� המכאיב , הרשעיות בתהו� החיי�
חיי , בל בהמש� יצירת� הנ� הולכי� ביחד ע� היי�א .ומזעזע

 ‰Ó ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰Ù(
כ� אי אפשר לעול� בלא , ש� שאי אפשר ליי� בלא שמרי�כ

כ� , השמרי� מעמידי� את היי� ומשמרי� אותוש וכש�. רשעי�
של , לשפעת החיי� כול�יו� ועמדה ק הרצו� הגס של הרשעי� גור�

היי� עומד בלא ו כשהשמרי� מתמעטי�, כל הבינוני� והצדיקי�
הגלות דלדלה את כח . הרי הוא עלול לקלקול וחמו, שמריו
עד שיש סכנה , ל האומה ושמרינו נתמעטו הרבה מאדש החיי�

האחוזה , חוסר תפיסת חיי� מעובהמ לקיו� החיי� של האומה
 הוא קיו� גולהב הקיו�. מריתבבהמיות ובאדמה ושקיעתה הח

היה , שהוא חדלו� יותר מהויה, וזה הקיו� המדולדל, רסוק
. ו להמש� איזה מש� זמ� ג� בחוסר שמרי� כפי ההכרחל אפשר

, והקיו� העצמי תובע את תפקידו, כחה וכבר כשל, אבל לכל זמ�
, עצמי הוא מאורע מוכרחה ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו

קבתא ע נושאי הרשעה והחוצפא של: את שמריווקיומו זה יוצר 
אלה ה� הצדדי� העכורי� . לזכר�דמשיחא אשר ירגז כל לב 

שקוע :  הוא‰ÍÏ‰Óוסו� , המשמח מתהוה על יד�ו שהקיו� הצלול
, נמכת הכחות הרשעיות בתהו� החיי�ה ,השמרי� בתחתית החבית

בל בהמש� יצירת� א .ואז מתבטל מה� כל תכנ� המכאיב ומזעזע
yחיי האומה ורוחה המתעורר,� הולכי� ביחד ע� היי�הנ,
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והלבבות רועשי� למראה , עכירי� אותומ, האומה ורוחה המתעורר
ההול� , מראה העתידל קוט במכונו רקוינוח הלב ויש, התסיסה

טמא לא מ מי ית� טהור. ועושה את מסלתו במפלאות תמי� דעי�
  .אחד

md וינוח הלב , עכירי� אותו והלבבות רועשי� למראה התסיסהמ
, ההול� ועושה את מסלתו, מראה העתידל וישקוט במכונו רק

  ".טמא לא אחדמ מי ית� טהור", במפלאות תמי� דעי�

·Ò „ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

, ותר פנימית מהמלאכי�ש� שנשמת האד� היא יותר עליונה ויכ
ומש� תעלה , דולתה ירדה עד לתחתית המדרגהג ודוקא מפני

עול� כולו עמה לעליה עליונה ה ותכשיר את, ברכוש גדול ועצו�
הוא , גמורי�ה שירד עד לידי החולי�, כ� הקודש שבחול, מקורית

. אלא שהוא מסתתר הרבה, יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש
וני העול� שיבאו מכל הטוב הבא לעול�  ותכלית לתיקק ואי�

אשר לא יהיה , ודו והדרו לעת המאושרהה שיגלה ויראה, בדר� חול
, לפני אורו של משיחe. היה אורי והיה לעת ערב, אור יקרות וקפאו�

יעורר ש , הקודש שבחולlyכח dיתעורר , שיגלה במהרה בימינו
 ולא  נשאדבניוהכל ידברו בלישנא , בראשית התעוררותו את החול

כי , ג� לשוני כל היו� תהגה צדקת�, ועל זה נאמר, ה"קובד בלישנא
 .בקשי רעתימ בושו כי חפרו

 ÂÓ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰Ù( 

, ש� שנשמת האד� היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכי�כ
ומש� תעלה , דולתה ירדה עד לתחתית המדרגהג ודוקא מפני

כולו עמה לעליה עליונה עול� ה ברכוש גדול ועצו� ותכשיר את
הוא , גמורי�ה שירד עד לידי החולי�, כ� הקודש שבחול, מקורית

. אלא שהוא מסתתר הרבה, יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש
 ותכלית לתיקוני העול� שיבאו מכל הטוב הבא לעול� ק ואי�

לא "אשר , ודו והדרו לעת המאושרהה שיגלה ויראה, בדר� חול
לפני אורו ". היה אורי והיה לעת ערב "�" פאו�יהיה אור יקרות וק

יתעורר כח הקודש , של משיח שיגלה במהרה בימינו
והכל ידברו , יעורר בראשית התעוררותו את החולש ,שבחול

ג� : "ז נאמר" וע)xdef(, ה"קובד  ולא בלישנאדאינישבלישנא "
 ".בקשי רעתימ כי בושו כי חפרו, לשוני כל היו� תהגה צדקת�
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פני שהציור של גדולת האור האלהי הוא גדול מאד בפנימיות מ
במדה כזו שאי� לה� , ל דור האחרו� של עקבא דמשיחאש הנשמות

על פי גודל , ‰ÌÈÈ˘ÚÓ את החיי� מנהיגי� עדיי� הסתגלות אי�
שאנו , דומה לחורב�שדילדול הרוחני הובאה הכפירה , עליו� כזה

, הרבות כלי�ל בל דר� הרפואה הוא רקא. בדורנו `ezeרואי� 
המועילי� לסול דרכי� בשביל הסתגלות , הסברות ותכניות

ומטע� זה באה ג� כ� .  היותר עליונותהארותל פי ע מעשית
כי רק רוח חזק ואמי , אמו הגו�ו הדרישה הגדולה לחרות הרוח

ההארות היותר עליונות וגו� בריא ואית� יוכלו להכיל בתוכ� את 
לאי� מ ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיי� פועלי�, זעזועמבלי 

ולהמשי� מתוכ� המשכות של ארחות חיי� מתו� , עז של יצירה
כל אלו ההכנות דרושות ה� לתשובה השלמה ש ,צירו� פנימי

 .העומדת אחר כתלנו

 ÊÓ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰Ù-ÂÙ( 

 פני שהציור של גדולת האור האלהי הוא גדול מאד בפנימיותמ
במדה כזו שאי� לה� , ל דור האחרו� של עקבא דמשיחאש הנשמות

פ גודל עליו� "ע, ‰ÌÈÈ˘ÓÓ את החיי� הנהיגל עדיי� הסתגלות אי�
דומה הדלדול הרוחני ה dz`e באה הכפירה jk jezn, כזה

הרבות ל אבל דר� הרפואה הוא רק. שאנו רואי� בדורנו, לחורב�
רכי� בשביל הסתגלות המועילי� לסול ד, הסברות ותכניות, כלי�

כ הדרישה "ומטע� זה באה ג,  היותר עליונותהאורותפ "ע מעשית
כי רק רוח חזק ואמי וגו� בריא , אמו הגו�ו הגדולה לחרות הרוח

 עזוע את ההארות היותר עליונותז בליואית� יוכלו להכיל בתוכ� 
לאי� עז של מ ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיי� פועלי�

מתו� צרו� , משי� מתוכ� המשכות של ארחות חיי�ולה, יצירה
העומדת , כל אלו ההכנות דרושות ה� לתשובה השלמהש ,פנימי

 .אחר כתלנו
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 שנאמר אלביש שמי� ,בטהרתומשחרב בית המקדש לא נראת רקיע 
,  תורה מ� השמי� שבגלות, א� כ�. שק אשי� כסות�ו קדרות

בעת קרבת e. קדרות והשק המכסההon dxezl zqgiizn  היא
מסיר את השק ה ,יבא רוח המטהר את השמי� מקדרות�, הק

ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה , המכסה עליה�
חושבי� שאי� לה� תורה מ� , בוקעת את הקדרות והשקה ,למעלה
ומבשרי� , מוסיפי� אורה ושמחה, ועזו' ד וצדיקי� דורשי. השמי�

, שמי� בטהרת� יראוו , כעת יגלה אור חדששדוקא, צדק בקהל רב
, לבית יעקבו לבית ישראל' כי מ� השמי� דבר ד, וידעו כל באי עול�

 .הגוי כולו

 ÁÓ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÂÙ( 

אלביש שמי� :  שנאמרבטהרתהק לא נראת רקיע "משחרב ביהמ"
 onf ly התורה מ� השמי� zx`dכ "א" שק אשי� כסות�ו קדרות
בעת קרבת הק יבא . קדרות והשק המכסהה היאztlern הגלות 

, מסיר את השק המכסה עליה�ה ,רוח המטהר את השמי� מקדרות�
בוקעת את ה ,ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה

וצדיקי� , חושבי� שאי� לה� תורה מ� השמי�, הקדרות והשק
ועזו מוסיפי� אורה ושמחה ומבשרי� צדק בקהל רב ' ד דורשי

וידעו כל באי , שמי� בטהרת� יראוו יגלה אור חדששדוקא כעת 
 .לבית יעקב הגוי כולוו לבית ישראל' כי מ� השמי� דבר ד, עול�
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,  את הודאות של הטוב הגמור שבהויה בכללÈ·¯¯ורו של משיח א
ואז . המרעיפות משמי שמי� תמיד, אר אורה ושמחהה ותמלא

 של ידושהיסוד ח, dixea lr' דל תבוא ההכרה שטוב להודות
וכל הקרבנות . הודהי בלידת' הפע� אודה את דשאמרה , לאה

 .תודהב באו שעריו, בטלי� חו מקרב� תודה

 ËÓ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÂÙ( 

,  את הודאות של הטוב הגמור שבהויה בכללÒÒ·Èורו של משיח א
ואז . המרעיפות משמי שמי� תמיד, אר אורה ושמחהה ותמלא

daehd lr enk drxd lr ' דל הכרה שטוב להודותתבוא ה
zeipgexa mbe הודהי בלדת, שאמרה,  של לאהמיסוד החדוש :

, "וכל הקרבנות בטלי� חו מקרב� תודה", "'הפע� אודה את ד"
 ".תודהב באו שעריו"
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,  מהארובגילוי,  מ� השמי�בגניזוניקת תורה שבעל פה היא י
, וכל ישראל יושבי� עליה, היות בנויהל שראלוצריכה אר י

שופטי� , הונה ונבואהכ ,מקדש ומלכות, מסודרי� בכל סדריה�
יו ז אז חיה היא תורה שבעל פה בכל, ושוטרי� וכל תכסיסיה�

ומתחברת לתורה שבכתב בכל שעור , פורחת ומעלה נצה, תפארתה
נתעלתה תורה שבכתב למרומי , גלות נפרדו התאומי�ב .קומתה
ומכל מקו� היא . עומק תחתיתב וירדה תורה שבעל פה, קדשה

מספיק ה ,מספיח העבר, מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב
עד , והיא יורדת ונופלת בכל יו� ויו�. להעמידה בחיי� מצומצמי�

, ואור חיי� יבא מאוצר גאולת עולמי�, הרה יפוח היו�מ אשר
אז .  בכל הדר סדריווישגשג, ל ארצוע ינטע, וישראל יעשה חיל

, עלה מעלה מעלהת ,תחל תורה שבעל פה לצמח מעומק שרשיה
, בקרי�ל חדשי�, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש

, ואור נשמת אל חי העולמי�. והדודי� יתאחדו בנוה אפריונ�
יאיר באור שבעת הימי� על , תחית ישראל וברו� קרנוב המתגלה

חודר ומוש� מזה , והיה אור� ישר, � יחדג אור החמה ואור הלבנה
והיה אור הלבנה . פעת חיי�י ועונה את האר ואת הע� בכל, לזו

ביו� , ימי�ה ואור החמה יהיה שבעתי� כאור שבעת,כאור החמה

 � ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÂÙ-ÊÙ( 

,  מהאריובגלו,  מ� השמי�בגניזהניקת תורה שבעל פה היא י
וכל ישראל יושבי� עליה , היות בנויהל וצריכה אר ישראל

שופטי� , הונה ונבואהכ ,מקדש ומלכות: מסודרי� בכל סדריה�
יו ז אז חיה היא תורה שבעל פה בכל, ושוטרי� וכל תכסיסיה�

ומתחברת לתורה שבכתב בכל שעור , פורחת ומעלה נצה, תפארתה
ה תורה שבכתב למרומי נתעלת, גלות נפרדו התאומי�ב .קומתה
מ היא מקבלת "ומ. עמק תחתיתב וירדה תורה שבעל פה, קדשה

מספיק ה ,מספיח העבר, יניקה חשאית מאור תורה שבכתב
עד , והיא ירדת ונופלת בכל יו� ויו�, להעמידה בחיי� מצומצמי�

, הרה יפוח היו� ואור חיי� יבא מאוצר גאולת עולמי�מ אשר
אז תחל . ארצו וישגשג בכל הדר סדריול ע ינטע, וישראל יעשה חיל

ואור , עלה מעלה מעלהת ,תורה שבעל פה לצמח מעומק שרשיה
, בקרי�ל חדשי�, תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש

ואור נשמת אל חי העולמי� , והדודי� יתאחדו בנוה אפריונ�
על , תחית ישראל וברו� קרנו יאיר באור שבעת הימי�ב המתגלה

מזה , חודר ומוש�, והיה אור� ישר. � יחדג אור הלבנהאור החמה ו
והיה אור הלבנה , פעת חיי�י ועונה את האר ואת הע� בכל, לזו

ימי� ביו�הואור החמה יהיה שבעתי� כאור שבעת, כאור החמה
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כל זמ� , ל התלוי בה�וכ, האמונה, היראה, סיגי� שבהבנת האלהותה
אי� , אומה צריכה לתק� את דרכי חייה המעשיי� בכללותהה שאי�

יו� שהגיע הזמ� שהתחייה הלאומית כ אבל, ההיזק שלה� ניכר
מיד . וכרחת להגלותמ וצמיחת קר� ישועה בפועל, מוכרחת לבא

ייה ח ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק, הסיגי� מעכבי�
, כי א� על פי דעות מזוככות, י סדוריהאת סוד גבורתה וציור

אמת בבהירות היותר ' טהרתה של דעת דמ ומעשי� היוצאי�
דול מתעורר בעקבא ג זאת היא הסבה שכח שליליe. עליונה

הוא ש ושלילה זאת תבער את כל מה,  סגיאהאבחוצפ, דמשיחא
¯ÚÂÎÓÂ ˘ÂÏÁבהמושגי� האלהיי� והתלוי בה� בכללות האומה  .

eמדות טובות , שכמה עניני אמת, ראותל א הדברא� על פי שנור
כאורה על ידי זר� ל הולכי� ונשטפי� ונעקרי�, ומצות וחקי�

, הכל יצמח בטהרה וגבורהyמכל מקו� סו� סו� , השלילה
שכל שלילה , גרעי� האית� הטהור והמרומ�dמ, ליונהע בקדושה

בגדולה , תור אור חדש על ציו�ב ואורו יזרח, לא תגיע אליו
עיפות , יפותע למעלה מכל ציור שכחות דלי� של נפשות, תאמופל

 . לצייריכולות, ודלולהחמרית ורוחנית של גלות ארוכה 

 ‡� ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÙ( 

כל זמ� , וכל התלוי בה�, האמונה, היראה, סיגי� שבהבנת האלהותה
אומה צריכה לתק� את דרכי חייה המעשיי� בכללותה אי� ה שאי�

יו� שהגיע הזמ� שהתחיה הלאומית כ אבל. ההזק שלה� ניכר
מיד , וכרחת להגלותמ וצמיחת קר� ישועה בפועל, מוכרחת לבא

ייה את ח הסיגי� מעכבי� ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק
פ דעות מזוככות ומעשי� "א ע"סוד גבורתה וציורי סדוריה כ

זאת . בבהירות היותר עליונה, אמת' טהרתה של דעת דמ היוצאי�
 הבחוצפ, דול מתעורר בעקבא דמשיחאג שכח שלילי, א הסבההי

 בהמושגי� Î‰‰הוא ש ושלילה זאת תבער את כל מה, סגיאה
ראות ל פ שנורא הדבר"אע. האלהיי� והתלוי בה� בכללות האומה

הולכי� ונשטפי� , ומצות וחקי�, מדות טובות, שכמה עניני אמת
הכל יצמח מ סו� סו� "מ, י זר� השלילה"ע, כאורהל ונעקרי�

, הטהור והמרומ�, מגרעי� האית�, ליונהע בקדושה, בטהרה וגבורה
תור אור חדש על ציו� ב ואורו יזרח, שכל שלילה לא תגיע אליו

, יפותע שכחות דלי� של נפשות,  למעלה מכל ציורהבגדולה מופלא
 . לצייריכולי�, ודלדולשל גלות ארוכה , עיפות חמרית ורוחנית
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שנ� דברי� טובי� וקדושי� שהסיבות המחזיקות אות� בעול� ה� י
שלפעמי� ה� תומכות את יסוד , רשעות, שקר, מו חולשהכ .כעורות

אמנ� כמו שטובת� . וכיוצא בה�, מונהא ,צניעות, הטוב של בושה
יא הטובה שמקבל הטוב ה ככה, של רשעי� רעה היא אצל צדיקי�

ור גאולה א ואי�, א רעות רבותמחוללת הי, והקדוש מהרע והטמא
, יוצא אל הפועל כי א� על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעי�

וא� על פי שעל ידי . ה� מחזיקי� את הטוב והקודשש אפילו אות�
, ונראי� כמתדלדלי�, ורדי�י וה�, הקודש והאמונה, זה סובל הטוב

 רקבו� שלה שאחר, דלדול זה וירידה זו עליה והתעודדות ה� באמת
 והקודש על הטוהריחל מיד לצמח אור , היסודות הרעי� הללו

ובזה . נצח והוד, תפארת, גבורה, חכמה, ריאי� של דעהב יסודות
בחסדי דוד , וטובו באחרית הימי�' ד תוסד מלכות עולמי� לאור

, א� עמי המה. דע הנאמני� שה� ברית עול� אשר לא יכזבו עדי
מלא� פניו ו ,ל צרת� לו צרבכ. ויהי לה� למושיע, בני� לא ישקרו

וינטל� וינשא� כל ימי , באהבתו ובחמלתו הוא גאל�, הושיע�
 .עול�

 ·� ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÙ-ÁÙ( 

שהסבות המחזיקות אות� בעול� ה� , שנ� דברי� טובי� וקדושי�י
שלפעמי� ה� תומכות את יסוד , רשעות, שקר, מו חולשהכ ,כעורות

אמנ� כמו שטובת� . יוצא בה�וכ, מונהא ,צניעות, הטוב של בושה
שמקבל הטוב , יא הטובהה של רשעי� רעה היא אצל צדיקי� ככה

ור גאולה א ואי�, מחוללת היא רעות רבות, והקדוש מהרע והטמא
אפילו , י מה שיהרסו כל היסודות הרעי�"א ע"יוצא אל הפועל כ

ז סובל הטוב "פ שעי"ואע. ה� מחזיקי� את הטוב והקודשש אות�
דלדול זה , ורדי� ונראי� כמתדלדלי�י וה�, מונההקודש והא

רקבו� של היסודות ה שאחר, וירידה זו עליה והתעודדות ה� באמת
ריאי� ב  והקודש על יסודותהזוהריחל מיד לצמח אור , הרעי� הללו

ובזה תוסד מלכות , תפארת נצח והוד, גבורה, חכמה, של דעה
שה� ,  הנאמני�וטובו באחרית הימי� בחסדי דוד' ד עולמי� לאור

 א� עמי המה בני� לא ויאמר. "דע ברית עול� אשר לא יכזבו עדי
, מלא� פניו הושיע�ו ,בכל צרת� לו צר, ויהי לה� למושיע, ישקרו

 ".באהבתו ובחמלתו הוא גאל� וינטל� וינשא� כל ימי עול�
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, המלא חיי�,  את האור האלהי הגדולבבירורוח הקודש מגלה ר
ואת כל האד� , הממלא את החיי� כול�, כל העול� כולוב הפרוש

, מוצא לו עמדתו בעול�, ול� ומתרכזה אי� הוא, בכללו ביחוד
דוש שורה בהדר ק שבקרבה, בכנסת ישראל, מקו� מנוחה ופעולה

להי� א 'אנכי ד, מהליכות תולדתה, גאונו מראש צורי� של גזעה
, עמדת מלכותה, יאיהמהארת נב, מהופעת תורתה, מאר מצרי�

עד , נחמתה ותקותה, פיזורה וגלותה, חורבנה ושבותה, קדשהמ בני�
התעוררותה , ל המהל� הרוחני של העול�ע פעולתה, דור אחרו�

עומק המחשבה , הרוחניותו נפילותיה החמריות, לתחיה בזמננו
לטובה כונניות� , האלהית המתגלה בעוצ� הירידות

להעלאת העול� , מי� האד� בכללול, לכללותה, פרטיי�ה אישיהל
ÏÚÂ ‰·החברותיי�החיי� , מה בחיי שעהעש 'דבר ד,  ידה 

, כו� הנפשותז ,חיי העול�e, הלאומיי� והעולמיי�, והיחידיי�
המשכת התרבות , התעלות הכשרונות, הגברת זיו החיי�

עול� על ידי dהתבססות חיי , בעול� אל האושר האמתיש הכללית
סדרת הסיעות השונות שבבני אד� ה ,יי�החיי� הנצחיי� הרוחנ

כבוד החיי� , חיי�ה הגדלת יפי, רכוש� וכבוד�, ושמירת עניניה�
, אלהי ישראל' ד, על ידי הבעת דעת אלהי�, ועונג החיי�

, ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמי� זו, רורהב בשפה
השבה אל אור , בקורתית ופומבית, שיריתו התעוררות ספרות פרזית

כרה בהירה שהכרח גמור ה בתור, בקישורה אל התורה, בואההנ
הדעות היותר ש הוא לרוח האד� המסוב� לשוב אל המקור העליו�

 כל אלה וסעיפיה� מקשקשות כעת �נשגבות נשאבות ממנו 
 .אר ישראל כזוגב לפנינו

 ‚� ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÙ( 

 , את האור האלהי הגדול המלא חיי�בבהירותוח הקודש מגלה ר
ואת כל האד� , הממלא את החיי� כול�, כל העול� כולוב הפרוש

, מוצא לו עמדתו בעול�, ול� ומתרכזה אי� הוא, בכללו ביחוד
דוש שורה בהדר ק שבקרבה, מקו� מנוחה ופעולה בכנסת ישראל

להי� א 'אנכי דו", מראש צורי� של גזעה מהליכות תולדתה, גאונו
, ביאיה עמדת מלכותהמהארת נ, מהופעת תורתה". מאר מצרי�

נחמתה ותקותה עד , פזורה וגלותה, חורבנה ושבותה, קדשהמ בני�
התעוררותה , ל המהל� הרוחני של העול�ע פעולתה, דור אחרו�

עומק המחשבה , הרוחניותו נפילותיה החמריות, לתחיה בזמננו
 לטובתכונניות� , האלהית המתגלה בעוצ� הירידות

להעלאת העול� ,  האד� בכללולמי�, לכללותה, פרטיי�ה אישיה
ÏÚÂÙ·החברתיי�החיי� : מה בחיי שעהע אשר' דבר ד,  ידה 

הגברת , כו� הנפשותז :חיי העול�, והיחידיי� הלאומיי� והעולמיי�
בעול� ש המשכת התרבות הכללית, התעלות הכשרונות, זיו החיי�

י החיי� הנצחיי� "התבססות חיי עול� ע, אל האושר האמתי
, רת הסיעות השונות שבבני אד� ושמירת עניניה�סדה ,הרוחניי�

י "ע, כבוד החיי� ועונג החיי�, חיי�ה הגדלת יפי, רכוש� וכבוד�
רורה ורוח אדיר החי ב בשפה, אלהי ישראל' הבעת דעת אלהי� ד

, שיריתו התעוררות ספרות פרזית, בנשמתה של אומת עולמי� זו
, ל התורהבקשורה א, השבה אל אור הנבואה, בקרתית ופומבית

לשוב , כרה בהירה שהכרח גמור הוא לרוח האד� המסוב�ה בתור
כל אלה , הדעות היותר נשגבות נשאבות ממנוש ,אל המקור העליו�

 .י כזוג"אב וסעיפיה� מקשקשות כעת לפנינו
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במלואה , אחד' ד, ק ישראל יכולי� ה� לקבל אמונת אלהי אמתר
ותרבות� תשתגשג , מית עוד תוסי� אומאישיות� העצו ,וטובה

אבל . יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל' בד, צוינתמ ותתגדל בפריחה

 „� ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÙ-ËÙ( 

אחד במלואה ' ק ישראל יכולי� ה� לקבל אמונת אלהי אמת דר
 ותרבות� df mrאישיות� העצמית עוד תוסי� אומ ו ,וטובה

יצדקו ויתהללו כל זרע'בד", צוינתמ תשתגשג ותתגדל בפריחה
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 מאור� של ישראל שהוכנסומה , וז הגויי� לא באו עדיי� לידי מדה
ראויה לה� לפי ה שלא בדר� התפתחות, אמונה אלהית בסביבות�

 ומלקה את ,mdlyאישיות� הפרטית d mrנלח� הוא , טבע�
בעצ� , נכרית ומגושמת, חיצונה, רהז שהיא, תרבות שלה�ה

רוכ� מעט ת שעל כל פני�, עשתה זאת' אמנ� יד ד. תכונתה
אבל סו� כל סו� מוכרחת , הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית

שתגעל את , והמלכות תהפ� למינות, נצח אצל�ל הנכריות
גבר ות, שנמס� ברוח�', אור דמ הבאי�, הניצוצות של רוח ישראל

וא� על פי שבתחלה יראו על ידי . יותר שנאת ישראלaבזה 
וקטני נפש חושבי� לחקות את , נגעי� של עקבתא דמשיחאה זה

ומדמי� אותה לתרבות אנושית , צל הגוי�א הכפירה המתרחבת
שישראל עומדי� , נכריתו במקו� שאינה כי א� תרבות זרה, כללית

זאת ה ו� המחשבהמכל מקו� סו� כל ס, כבר למעלה למעלה ממנה
בעצמה של החפ להיות עומד על העצמיות הנקיה בלא עירוב 

שהיא מגדלת מעבר מזה את שנאת העמי� , יצונהה השפעה
שני את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיי� ח ומעבר, לישראל ביותר

, הרסת את כל קושט וקודשמ עד שהאנרכיה המחשבתית, מישראל
yתוכית המסוגלתה על הנקודהשיש לעמוד , הכרה זו, היא בעצמה
, לעשות חיל באלהי�, תקרא את ישראל לתשובה,  להעצמיות40

וזרוע� לא , לא בחרב� ירשו אר. וד הפע� לגבורה עליונהע ולשוב
רינו ננגח צ ב�, מינ� וזרוע� ואור פני� כי רצית�י כי, הושיעה למו

, הבאה בהתפתחות אטית מאד, והכרה זו. בשמ� נבוס קמינו
דעת , תרבות גולמית, שפה, חבת אר, קנאת ע�מ המתחילה

, רצית בכח היד המגושמהא התלהבות עבודה גשמית, התולדה
ההרגשה ו מוכרחת היא לעלות עד הראש ולעורר את המחשבה

, הזקני� והצעירי� יחדו, היותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה
' ישובו בני ישראל ובקשו את ד, במחשבה וחשק אחד, חדא ובלב

באחרית , כעת, ואל טובו' פחדו אל דו ,היה� ואת דוד מלכ�אל
ל החיל אשר נגע אלהי� כ ,שכבר החלו להראות את נצניה�, הימי�

הופעות ו לעורר המו� מחשבות, בלב� קרואי� ועומדי� ה�
ולעדור בלא לב ולב ביסודות , ממקור ישראל, מהספירות העליונות

והמחשבה . בחזקההתחילה כבר ההרגשה לדפוק בה� ש ,התחתיות
לעול� ' ימלו� ד, ול� מלא בש� מלאע לבנות, והמעשה יפגשו יחדו

 .אלהי� ציו� לדור ודור הללויה

 שהוכנסהומה , וז אבל הגויי� לא באו עדיי� לידי מדה". ישראל
שלא בדר� , מאור� של ישראל אמונה אלהית בסביבות�

אישיות� הפרטית בנלח� הוא , ראויה לה� לפי טבע�ה התפתחות
בעצ� , נכרית ומגושמת, חיצונה, רהז שהיא, תרבות�ומלקה את 

רוכ� מעט הקליפה ת פ"שעכ, עשתה זאת' � יד דאמנ. תכונתה
אבל סו� כל סו� מוכרחת , הקשה של הזוהמה האנושית

והמלכות תהפ� למינות שתגעל את הניצוצות , נצח אצל�ל הנכריות
ותגבר בזה יותר , שנמס� ברוח�', אור דמ הבאי�, של רוח ישראל

נגעי� של עקבתא ה ז"פ שבתחלה יראו עי"ואע. שנאת ישראל
צל א וקטני נפש חושבי� לחקות את הכפירה המתרחבת, חאדמשי
א "במקו� שאינה כ, ומדמי� אותה לתרבות אנושית כללית, הגוי�

, נכרית שישראל עומדי� כבר למעלה למעלה ממנהו תרבות זרה
זאת בעצמה של החפ להיות עומד ה מ סו� כל סו� המחשבה"מ

מגדלת שהיא , יצונהה על העצמיות הנקיה בלא עירוב השפעה
שני את ח ומעבר, מעבר מזה את שנאת העמי� לישראל ביותר
עד שהאנרכיה , החקוי הרוחני מצד חלושי חיי� מישראל

, היא בעצמה הכרה זו, הרסת את כל קושט וקודשמ המחשבתית
תקרא את , תוכית המסגלת להעצמיותה שיש לעמוד על הנקודה

לגבורה וד הפע� ע ולשוב, לעשות חיל באלהי�, ישראל לתשובה
מינ� י כי, וזרוע� לא הושיעה למו, לא בחרב� ירשו אר", עליונה

אתה הוא מלכי אלהי� צוה ישועות , וזרוע� ואור פני� כי רצית�
והכרה זו הבאה ". רינו ננגח בשמ� נבוס קמינוצ ב�, יעקב

, שפה, חבת אר, קנאת ע�מ המתחילה, בהתפתחות אטית מאד
רצית בכח א ות עבודה גשמיתהתלהב, דעת התולדה, תרבות גלמית

, ולעורר את, מוכרחת היא לעלות עד הראש, היד המגושמה
, ההרגשה היותר מיוחדה לישראל בלב כל האומהו המחשבה

ישובו "במחשבה וחשק אחד , חדא ובלב, הזקני� והצעירי� יחדו
ואל ' פחדו אל דו אלהיה� ואת דוד מלכ�' בני ישראל ובקשו את ד

ל כ ,שכבר החלו להראות את נצניה�, ימי�כעת באחרית ה". טובו
לעורר המו� , החיל אשר נגע אלהי� בלב� קרואי� ועומדי� ה�

ולעדור , הופעות מהספירות העליונות ממקור ישראלו מחשבות
התחילה כבר ההרגשה לדפוק ש בלא לב ולב ביסודות התחתיות

, ול� מלאע והמחשבה והמעשה יפגשו יחדו לבנות, בה� בחזקה
 !"הללויה , אלהי� ציו� לדור ודור, לעול�' ימלו� ד", בש� מלא
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הולכת  zidl`d, `id, האידיאלית, הל� המחשבה הרחבהמ
, זיונות רבי� ואופקי� גדולי�ח מקפת היא, ומתרחבת בטבעה

ל דקדוקי ש ותכונת הציורי� שלה הנה שונה מתכונת הציורי�
 הדרוש הנפשיומצב .  ההלכההפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי

מאז  dfהמושגר אצלנו , על פי סגנונה הקבוע, ל הלכהש לעומקה
תאי� למצב הנפשי של מ הוא בטבעו אינו,  התלמודחות�

ההתהלכות ברחבה במרומי האידיאלי� האלהיי� 
 נפלגו האגדה לזה. איפותיה� והרחבת עידוניה�ש ,ורזיה�

הונחה שאיפה , אמנ�. קורתיתמ בהבדלה, הנגלה והנסתר, וההלכה
עשו . חדי לשלב את ההלכה והאגדה, פנימית במעמקי הנשמה

שאנו רואי� בה� רוח קדוש , ניסיו� זה מפלפלי� בפלפולי� שוני�
משוקה מטל החיי� של חפ האחדות והשלו� , סיו� יצירהנ של

אמנ� לא יצא . אתגליי� ובי� העלמי� דגניזי�ד בי� העלמי�yהגמור 
. צורה קטנותית ובוסריתב כי א�,  וגמר פריבצורה של גדלות

ל ש המוחלטההיא האחדות הרוחנית , ותכלית נטיה נפשית זו
וכל מה שאורו של משיח הול� . הנראי� כנפרדי�, העולמות הללו

הולכת ההארה של רזי תורה , שרשי הנשמות מתבסמי�ו ,ומתקרב
 גילוי זו הולכי� ly dcindלפי ו ,ומתגלה ומתבלטת יותר

וה� מתקרבי� לצד , יני� הגלויי� ומתאצלי� יותרהענ
ההסברות e. אחד באחד יגשו ורוח לא יבא ביניה�ו ,הרזיות

 בתוכ�יש , נגלית מדור לדורה המתחדשות בדרכה של התורה
רחובות הנהר  הרחבה הרזית שלdנקודה פנימית של התקרבות ל

ותלמידי חכמי� יקרי דעה ה� עובדי� בזה , אשר לבינה העליונה
ומתקרבי� בזה לאור הגאולה שהוא ', רכו דב את השדה אשר

, שהוא תלמוד הבבלי, התמורה העומד לעומת, תלמוד הירושלמי
אחרית ב .שהוא האור של ישיבת מחשכי� שבארעא דמחשכא

ויתקרב הסגנו� של ההלכות המאוששות ע� ',הימי� יגלה אור ד
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מקפת , הול� ומתרחב בטבעואלית הל� המחשבה הרחבה האידימ

ותכונת הציורי� שלה הנה , זיונות רבי� ואופקי� גדולי�ח היא
ל דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה ש שונה מתכונת הציורי�

פ סגנונה "ע, ל הלכהש לעומק הדרוש הנפשומצב , וניתוחי ההלכה
תאי� מ הוא בטבעו אינו,  התלמודנחת�הקבוע המושגר אצלנו מאז 

נפשי של ההתהלכות ברחבה במרומי האידיאלי� האלהיי� למצב ה
 נפלגו האגדה וההלכה לכ�. איפותיה� והרחבת עידוניה�ש ,ורזיה�

אמנ� הונחה שאיפה פנימית , קורתיתמ בהבדלה, הנגלה והנסתר
עשו נסיו� זה . חדי במעמקי הנשמה לשלב את ההלכה והאגדה

סיו� נ דוש שלשאנו רואי� בה� רוח ק, מפלפלי� בפלפולי� שוני�
משוקה מטל החיי� של חפ האחדות והשלו� הגמור בי� , יצירה

אמנ� לא יצא בצורה של . אתגליי� ובי� העלמי� דגניזי�ד העלמי�
ותכלית נטיה נפשית , צורה קטנותית ובסריתב א"כ, גדלות וגמר פרי

ל העולמות הללו הנראי� ש המחלטתזו היא האחדות הרוחנית 
שרשי הנשמות ו רו של משיח הול� ומתקרבוכל מה שאו, כנפרדי�

הולכת ההארה של רזי תורה ומתגלה ומתבלטת , מתבסמי�
לפי גילוי זו הולכי� העניני� הגלויי� ומתאצלי� יותר וה� ו ,יותר

". אחד באחד יגשו ורוח לא יבא ביניה�"ו ,מתקרבי� לצד הרזיות
נגלית מדור לדור יש ה ההסברות המתחדשות בדרכה של התורה

רחובות   נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הרזית שלוכ�בת
ח יקרי דעה ה� עובדי� בזה את "ות, הנהר אשר לבינה העליונה

שהוא תלמוד " הגאולה"ומתקרבי� בזה לאור ' רכו דב השדה אשר
שהוא , שהוא תלמוד הבבלי" התמורה" העומד לעומת, הירושלמי

ת הימי� יגלה אחריב .האור של ישיבת מחשכי� שבארעא דמחשכא
חקל ד ויתקרב הסגנו� של ההלכות המאוששות ע� האגדות' אור ד

שהוא שיבת ישראל לאר , תפוחי� קדישי� במועד ק המגולה
ואת� הרי ישראל פריכ� תתנו",להחיותה בבני� מעשיeישראל
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 שיבת שהוא, במועד ק המגולה, חקל תפוחי� קדישי�ד האגדות
ענפכ� תשאו ופריכ� , להחיותה בבני� מעשי ישראל לאר ישראל

  שתכונתו ,שנאמר להרי ישראל, שראל כי קרבו לבאי תתנו לעמי
ע� , וכ� קת ,גליהיא קיבו החתו� וסתו� דליבא לפומא לא 

. הגילוי של עבודה גשמית מורגשת מכל המו� עובד
eהגופי� מכל לגאול את' פולה זו יוחל כח זרוע דכ בגאולה 

, מ� העבודה הקשה אשר עובד ב�ו מעצב� ומרגז�, שעבוד� הקשה
מכל , מדות הרעותה מכל, ואת הנשמות ממכאוביה� ומחשכיה�

אכ� . שראלי על אדמת, והיו לגוי אחד באר, השנאות והצמצומי�
 .אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע

 שתכונתו היא קיבו ,"שראל כי קרבו לבאי וענפכ� תשאו לעמי
ע� הגלוי , mezgdוכ� ק ת ,גליאהחתו� וסתו� דליבא לפומא לא 

פולה זו יוחל כ בגאולה. של עבודה גשמית מורגשת מכל המו� עובד
מעצב� "לגאול את הגופי� מכל שעבוד� הקשה ' כח זרוע ד

ואת הנשמות , "מ� העבודה הקשה אשר עובד ב�ו ומרגז�
מכל השנאות , מדות הרעותה מכל, ממכאוביה� ומחשכיה�

אכ� ". "שראלי � לגוי אחד באר בהריועשיתי אות", והצמצומי�
 ".אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע
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שתתפשט ותתרחב , רי� לת� חופש גמור לנטיה הרוחנית שבנשמהצ
ותגלה , לפי רוב פעולותיה החפשיות יאומ חילה. חותיהכ בכל

ועל כל המעשי� , דשה על החיי�ק נפלאות הדרה גבורת
חות החיי� כ בחופש הנשמה תעלה עמה את כל. והמחשבות

וכול� באגודה אחת יתרוממו , המפוזרי� והמשתלשלי� ממנה
מדה זו הולכת ומאירה כל מה שאור התורה . קודש העליו�ה למרו�

בי� מצד , ל מה שרזי תורה הפנימיי�כ .יותר חודר ויותר מאיר
יותר , ותר יתגלו ויתפשטוי ,בי� מצד הדמיו�, בי� מצד הרגש, המדע

, נשמה בכללה כ� תתעלה, יוכשרו להיות העסק בה� קבוע ורגיל
,  יותריזהיר, אור החיי� של השכינה האלהית, ונשמת העול�

וישראל האחוזי� . מעשיה� על כל הנפשות ועל כל ורוא ויגלה
המגמה הרוחנית a. אחיזת הקודש העליו�ב עומק טבע נשמת�ב

י התגברותה של "וממו עתרי ,העליונה של אצילות החיי� וההויה
והגבורה , יפארוו יתעלו, האורה הפנימית היוצאת מאור דעת עליו�

, אולהג ויתכשרו יותר ויותר לאור, האלהית תעודד� בהדר תפארתה
וח� האהבה לכללות האומה , והדר השלו� הכללי, לאורו של משיח

עד , יל� ויתפשט בעול�, לפעולותיה ולהרחבת חייה, רטיהפ ולכל
ויתחיל כל , רני� ג� כ� על ההוד החיצוניק ר הפנימי יפוצושמההד

, והכבוד הכמוס. פארת עוזינות העול� מבחו ג� כ� להכיר את אור
אור� של ל המונח במעמקי הנשמה של כל העמי� התרבותיי�

וכנחל , יפר את כל מעכביו, שנעצר על ידי מעצורי� רבי�, ישראל
 .רו בגבורהלעטר ישראל בתפארה ולאז, זר�י פרצי�

 Â� ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ˆ-‡ˆ( 

רי� לת� חופש גמור לנטיה הרוחנית שבנשמה שתתפשט ותתרחב צ
לפי רוב פעולותיה החפשיות יאומ חילה ותגלה . חותיהכ בכל

דשה על החיי� ועל כל המעשי� ק נפלאות הדרה גבורת
חות החיי� כ בחופש הנשמה תעלה עמה את כל. והמחשבות

וכול� באגודה אחת יתרוממו , י� ממנההמפוזרי� והמשתלשל
מדה זו הולכת ומאירה כל מה שאור התורה . קודש העליו�ה למרו�

בי� מצד , ל מה שרזי תורה הפנימיי�כ ,יותר חודר ויותר מאיר
יותר , ותר יתגלו ויתפשטוי ,בי� מצד הדמיו�, בי� מצד הרגש, המדע

,  בכללנשמהה כ� תתעלה, יוכשרו להיות העסק בה� קבוע ורגיל
,  יותרתזהיר, אור החיי� של השכינה האלהית, ונשמת העול�

וישראל האחוזי� . מעשיה� על כל הנפשות ועל כל ורהא ותגלה
המגמה הרוחנית , אחיזת הקודש העליו�ב עומק טבע נשמת�מ

י התגברותה של "תרוממו עי ,העליונה של אצילות החיי� וההויה
, יתפארוו יתעלו, האורה הפנימית היוצאת מאור דעת עליו�

ויתכשרו יותר ויותר , והגבורה האלהית תעודד� בהדר תפארתה
והדר השלו� הכללי וח� האהבה , לאורו של משיח, אולהג לאור

יל� , לפעולותיה ולהרחבת חייה, רטיהפ לכללות האומה ולכל
רני� ג� כ� על ההוד ק עד שמההדר הפנימי יפוצו, ויתפשט בעול�

פארת ת כ להכיר את אור"ול� מבחו גויתחיל כל הע, החיצוני
המונח במעמקי הנשמה של כל העמי� , והכבוד הכמוס, עוזנו

יפרו את , י מעצורי� רבי�"אור� של ישראל שנעצר על התרבותיי�
לעטר ישראל בתפארה ולאזרו , זר�י כל מעכביו וכנחל פרצי�

 .בגבורה
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מתו� שהיא מוכרחת להשתל� על , תוכ� העליו� של חכמת הרזי�ה
שלמעלה , והתגלות נשמה בבינה עליונה, וח הקודשר ידי הופעת

הוא , תוצאותיה�מוגבלות שה� ה והחכמות, מכל חושי הבשר
רוחנית להקשבה ה בעצמו מכריח בהכרח פנימי את ההסתגלות

ובני הנביאי� היו מתרגלי� . עליונה של רוח אלהי�
, עי� לציור� כי א� בהקשבה נצחיתשאי� מגי, עליוני�ה תכני�dב

, עד שהציורי� בעצמ�, קודשה הנובעת מאור חיי, פנימית
� ה� שהיו ה ,והפריות�סדור� , שדורשי� את התפקיד של הבנת�

עוזרי� להעלות את החיי� הרוחניי� של העוסקי� בה� לידי 
, ישועהdבזמ� היותר קרוב לק , כעתe. ל הצפיה האלהיתש המדה

והתביעה של דרישת , הנצני� נראו בארו ,ע בארצנוקול התור נשמ
ואל ' של נהירה אל ד, ליונהע של דרישת גאולה רוחנית', אור ד
ני� בתורה ק כעת הזמ� מחייב להרבות. הולכת היא וגדלה, טובו

בחזיונות הקודש שאי� לה� מבא של הקשבה כי א� , הפנימית
יותר זכי� באור חייה ה, ל הנשמה ורוממות גבורתהש בהתעלותה

זה יהיה לנו , לב� ממחנה אלהי� זהב 'וחיל אשר נגע ד. ועליוני�
� ואור חיי� וגאו� של ח הכח הנות�, הכח המיסד את יסוד הישועה

פר ס .גדולה בכל תעופת החיי� אשר לתחיית האומה באר ישראל
, מסילה בערבה, משי� במדבר דר�, הפור נתיבות חדשות, הזוהר

כד יטעמו� בני , כ� הוא לפתח פתחי גאולהמו, בואתות הוא וכל
 .ישראל מהאי ספרא יפקו� מגלותא

 Ê� ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡ˆ( 

י "מתו� שהיא מוכרחת להשתל� ע, תוכ� העליו� של חכמת הרזי�ה
שלמעלה מכל , וח הקודש והתגלות נשמה בבינה עליונהר הופעת

הוא בעצמו , תוצאותיה�שה� , מוגבלותה חושי הבשר והחכמות
רוחנית להקשבה עליונה של ה כריח בהכרח פנימי את ההסתגלותמ

עליוני� שאי� ה ובני הנביאי� היו מתרגלי� בתכני�. רוח אלהי�
א בהקשבה נצחית פנימית הנובעת מאור "מגיעי� לציור� כ

שדורשי� את התפקיד של , עד שהציורי� בעצמ�, קודשה חיי
ות את החיי� � ה� שהיו עוזרי� להעלה ,והפראת�סדור� , הבנת�

, כעת. ל הצפיה האלהיתש הרוחניי� של העוסקי� בה� לידי המדה
הנצני� ו קול התור נשמע בארצנו, בזמ� היותר קרוב לק ישועה

של דרישת גאולה ', והתביעה של דרישת אור ד, נראו באר
כעת . הולכת היא וגדלה, ואל טובו' של נהירה אל ד, ליונהע רוחנית

בחזיונות הקודש שאי� , � בתורה הפנימיתניק הזמ� מחיב להרבות
ל הנשמה ורוממות ש א בהתעלותה"לה� מבא של הקשבה כ

לב� ב 'וחיל אשר נגע ד, גבורתה באור חייה היותר זכי� ועליוני�
הכח , זה יהיה לנו הכח המיסד את יסוד הישועה, ממחנה אלהי� זה

� ואור חיי� וגאו� של גדולה בכל תעופת החיי� אשר ח הנות�
, הפור נתיבות חדשות, פר הזוהרס .תחית האומה באר ישראלל

בואתו מוכ� הוא ת הוא וכל, מסלה בערבה, משי� במדבר דר�
ובגי� דעתידי� ישראל למטע� מאילנא ", לפתח פתחי גאולה

 ".יפקו� מ� גלותא ברחמי, איהו האי ספר הזהרד דחיי
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בחיי� , מתאחי�דעות שאינ� וחילוקי ה, סיבוכי� שבמחשבותה
מהמחשבה הרישומית שאיננה ,  אחדממקו�אי� ב ,וברעיו�
, ה� יותר רחבי�. עוטפי� את אורותיהה צללי המחשבהn, מבוררת

אבל , הצד הברור שלהמ מהאורה המחשבתית, יותר אידיאליי�
תחמ� מ כל זמ� שהחושב, ומתו� כ�. הרבה פחות ידועי� ומבוררי�

רצונו מתעד� והרגשתו , הרי דעתו מתרחבת, מרחוק לאור נגה�
, ובטחו� של גודל וענוה, חיי שלוה מלאי הוד קודשו ,מתאצלת

מרווה מהשפעות רבות ח� וער� ה והציבור. מתמזגי� בכל רוחו

 Á� ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡ˆ-·ˆ( 

בחיי� , מתאחדי�סיבוכי� שבמחשבות וחלוקי הדעות שאינ� ה
שאיננה , מהמחשבה הרישומית:  אחדממקוראי� ב ,וברעיו�
ה� יותר רחבי� , עוטפי� את אורותיהה ,צללי המחשבה. מבוררת

אבל , הצד הברור שלהמ ,מהאורה המחשבתית, יותר אידיאליי�
תחמ� מ ומתו� כ� כל זמ� שהחושב, י� ומבוררי�הרבה פחות ידוע

רצונו מתעד� והרגשתו , הרי דעתו מתרחבת, מרחוק לאור נגה�
חיי שלוה מלאי הוד קודש ובטחו� של גודל וענוה ו ,מתאצלת

מרווה מהשפעות רבות ח� וער�ה והצבור, מתמזגי� בכל רוחו
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, שלו�ה וברכת, הול� הוא על המסילה של חיי עול�, כאלה
, חפ החיי� ותפארת הטהרה, הערות הרוחנית, הסבלנות הטהורה

שאיזו נטיה זרה , אבל הרבה פעמי� יזדמ�. ומתגדלי� י�הולכ
אותה ההקשבה הרחוקה שהאד� ו ,בתו� הרוח id`מתגנבת 

מרחקי� הנשגבי� ה מתו� אלה, מקשיב את צליל הקול האידיאלי
פ ח הוא.  לודיאינה , של צללי האורות הרחבי� והאידיאליי�

את , תאת עיניו בראיה מובלט, להזי� את אזניו בשמיעה סואנת
 ÌÈ‚ˆÂÓÂאת שכלו והרגשתו במושגי� , mixcegצבעי� ב דמיונו

מאותו הצמצו� . עליו� לרועה אז יהפ� לו הטוב.  בחזקהתפושיי�
קח גדרי� י ,שבאור הבהיר המצומצ� שנכנס במדעו והכרותיו

ÌÈÚ·ˆÂ , שה� מתהפכי� לגדרי� לוחצי� ולצבתי� מעיקי� על
ומתו� אותו . � והרחבי�נגוהות האור הרחוקי, גדולי�ה הצללי�

חמה גדולה , ש זרה מלאה ממרורותא הלח יולד חו� עשני של
ובמקומה . אי� שלו�ו לאי� נחת, קנאה כעסנית לאי� גבול, וסוערת

וח ר יכנס. הצפיה המעונגה, הבטחו� השלו, של האמונה הגדולה
, ומחוסר בושה, מלא אכזריות, עועי� של חפ שררה ושלטו�

, ומלחמות דמי� יולדו, תגרות תדיריות יתלקחוו .צניעות ויושר
, וכל הוד לדוה יהפ�, מחבואי�מ ורצח ותועבה יזחלו כנחשי�

חוש� יכסה אר ו ,וכטומאת הנדה יטמא כל המתימר בש� קודש
גאיונה ה  לה המשפחהÂÈ˘·˙, ומתו� מעו� צרה זו. וערפל לאומי�

 ,המשפחה שהפדות והפאר היא מנת גורלה מאז, בגאות קודש
עד שהיא בעצמה לא גמרה , נחלתה עמוקה וגדולה היאש המשפחה

המשפחה אשר , דרושה לגדולת נשמתהה עדיי� את כל ההסתגלות
,  ולאור העול�È˘‰Ú41 ומצפה לאור, יצאה מבית עבדי� ממצרי�
אר ה שבה אל, ושבה היא אל מקורה, לחרות הנשמה וחרות הגו�

ת היא להקשבה מסתגל. שהיא כולה מרגשת בה את סגולת חייה
, צלילי� עליוני� באי� וטסי� מעולמי� גבוהי� ונאצלי�ל ,עדינה

נודע בשערי� . ה� כפו� שיעורא דיליהמ אשר כל חד וחד מקבל
יסוד , שלו� וזיו האמתה ומכל השיעורי� יחד יגלה הוד. בעלה

, בועק ,המלאי� עבודה וחפ אידיאלי טהור, העונג ומילוי החיי�
. והיו עיני� רואות את מורי�, � עוד מורי�ולא יכנ. בלא נדידה

והולכת היא העדינות וסובבת . קני� ביו� ההוא כר נרחבמ ירעה
יורדת , ל כח עובדכ את,  שדרהlk z` `id zaaeq, היא את כל

העירי� ו והאלפי�. כראוי לגוי צדיק, היא עד כדי דעת נפש הבהמה
 .זרה ברחת ובמ42אשר זורה, עובדי האדמה בליל חמי יאכלו

, שלו�ה וברכת, כאלה הול� הוא על המסילה של חיי עול�
. חפ החיי� ותפארת הטהרה, הערות הרוחנית, נות הטהורההסבל

שאיזו נטיה זרה , אבל הרבה פעמי� יזדמ�.  ומתגדלי�dm הולכי�
שהאד� מקשיב את , אותה ההקשבה הרחוקהו ,מתגנבת בתו� הרוח

מרחקי� הנשגבי� של צללי ה צליל הקול האידיאלי מתו� אלה
 mdnפ להזי� ח אהו,  לודיהאינה , האורות הרחבי� והאידיאליי�
את , את עיניו בראיה מובלטת, את אזניו בשמיעה סואנת

 תפושי� ÌÈ˜ˆÂÓאת שכלו והרגשתו במושגי� , צבעי�ב דמיונו
מאותו הצמצו� שבאור , עליו� לרועה אז יהפ� לו הטוב. בחזקה

, ÌÈ˙·ˆÂקח גדרי� י ,הכרותיוaשנכנס במדעו ו, הבהיר המצומצ�
ולצבתי� מעיקי� על שה� מתהפכי� לגדרי� לוחצי� 

ומתו� אותו , נגוהות האור הרחוקי� והרחבי�, גדולי�ה הצללי�
חמה גדולה , ש זרה מלאה ממרורותא הלח יולד חו� עשני של

ובמקומה , אי� שלו�ו לאי� נחת, קנאה כעסנית לאי� גבול, וסוערת
וח ר יכנס. הצפיה המעונגה, הבטחו� השלו, של האמונה הגדולה
, מלא אכזריות ומחוסר בושה, רה ושלטו�עועי� של חפ שר

, ומלחמות דמי� יולדו, תגרות תדיריות יתלקחוו ,צניעות ויושר
, וכל הוד לדוה יהפ�, מחבואי�מ ורצח ותועבה יזחלו כנחשי�

חוש� יכסה אר ו ,וכטומאת הנדה יטמא כל המתימר בש� קודש
 לה ÓÓÂ¯˙Ó˙, ומתו� מעו� צרה זו. וערפל לאומי�

המשפחה שהפדות והפאר היא , נה בגאות קודשגאיוה המשפחה
נחלתה עמוקה וגדולה היא עד שהיא ש המשפחה, מנת גורלה מאז

דרושה לגדולת ה בעצמה לא גמרה עדיי� את כל ההסתגלות
המשפחה אשר יצאה מבית עבדי� ממצרי� ומצפה , נשמתה

ושבה היא , לחרות הנשמה וחרות הגו�,  ולאור העול�Ú‰˘ לאור
שהיא כולה מרגשת בה את סגולת , ארה ה אלשב, אל מקורה

באי� וטסי� , צלילי� עליוני�ל ,מסתגלת היא להקשבה עדינה, חייה
ה� כפו� מ אשר כל חד וחד מקבל, מעולמי� גבוהי� ונאצלי�

ומכל השיעורי� יחד יגלה , "נודע בשערי� בעלה"שיעורא דיליה 
י� עבודה המלא, יסוד העונג ומילוי החיי�, שלו� וזיו האמתה הוד

ולא יכנ� עוד מורי� והיו ", בלא נדידה, בועק וחפ אידיאלי טהור
". קנ� ביו� ההוא כר נרחבמ ירעה", "עיני� רואות את מורי�

, ל כח עובדכ את, והולכת היא העדינות וסובבת היא את כל שדרה
, יורדת היא עד כדי דעת נפש הבהמה כראוי לגוי צדיק

אשר יעשה ,  בליל חמי יאכלוהעירי� עובדי האדמהו והאלפי�"
 ".ברחת ובמזרה
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. נסתר ינצח את העול� בחפשיותו אשר לא תדע גבול של מועקהה
את הגבול של כבוד ושל חכמה , דוקא בדיוק נמר, ודעי ודוקא הוא
 אל האנושיות הצפיה הנסתרת מודיעה רק הסיגול אל. ויושר לבב

תפתחת רק מפני שמעבר מ ציונליותהר. את ערכה ואת ער� התבל
. המוסריתו לס� ההכרה שלה עושה הנסתר את פעולתו המדעית

שהנסתר מעכר את המדע הבהיר , מזוייפת היא ההנחה ההמונית
ובעזוז שירתו ועומק , י הנסתר"דוקא ע. בקורת המדוייקתה ואת

, ית� המעמד של המדע ההול� ומתחדשא יוסד על יסוד, הגיונו
צרופ� של שני אלה מ .וייקה המנתחת וחודרתוהבקורת המד

שר א יבנה יסוד האית�, הנסתר והבקורת, השפעי� בעשר� הגדול
דופק רוח e. העומד למעלה מכל הגה והכרה, לאור האלהי העליו�

ויוצר הוא , והול� ומנשב הוא במחנינו, לתותינוד גדול זה על
 והוא ית� .מובניו והופעותיו, רכיוע לכל, בחביונו אורו של משיח

, הצמיח קר� ישועהל לשוב,  לישראלÁ ‰Ó˘�Â„˘‰כח חדש 
ברוחב דעת , ולהנטע עוד על אדמת הקודש כימי עול�

הראויה להיות מוכרת מכל אפסי תבל , פשית מקוריתח ובתכונה
ולפדות נשמות , עשוקי משפט, ליותג לגאול רצוצי, לכבוד ותפארת

ד את זיו האד� וע ולחדש, נעשקות וקודרות מיסורי מחשכיה�
ע� כל תוספת הברכה של התרבות , הקדמוני בטוהר טבעו

 .טובהו החדשה
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, נסתר ינצח את העול� בחפשיותו אשר לא תדע גבול של מועקהה
ודע דוקא בדיוק נמר את הגבול של כבוד ושל חכמה י ודוקא הוא
אל האנושיות את צפיה הנסתרת מודיע ה רק הסגול אל. ויושר לבב

תפתחת רק מפני שמעבר לס� מ הרציונליות. ערכה ואת ער� התבל
מזויפת . המוסריתו ההכרה שלה עושה הנסתר את פעולתו המדעית

שהנסתר מעכר את המדע הבהיר , היא ההנחה ההמונית
ובעזוז שירתו ועומק , י הנסתר"דוקא ע. בקורת המדויקתה ואת

 של המדע ההול� ומתחדש ית� המעמדא יוסד על יסוד, הגיונו
צרופ� של שני אלה מ .והבקורת המדויקה המנתחת וחודרת

שר א יבנה יסוד האית�, הנסתר והבקורת, השפעי� בעשר� הגדול
דופק רוח , העומד למעלה מכל הגה והכרה, לאור האלהי העליו�

ויוצר הוא , והול� ומנשב הוא במחננו, לתותינוד גדול זה על
והוא ית� כח , רכיו מובניו והופעותיוע לכל, בחביונו אורו של משיח

הצמיח קר� ישועה ולהנטע ל לשוב,  לישראלÓ˘� ˘Â„ÁÂ‰, חדש
פשית ח ברוחב דעת ובתכונה, עוד על אדמת הקודש כימי עול�

, מקורית הראויה להיות מוכרת מכל אפסי תבל לכבוד ותפארת
ות ולפדות נשמות נעשקות וקודר, ליות עשוקי משפטג לגאול רצוצי

, וד את זיו האד� הקדמוני בטוהר טבעוע מיסורי מחשכיה� ולחדש
 .טובהו ע� כל תוספת הברכה של התרבות החדשה
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סתירה שבי� הנסתר והנגלה באה תמיד מחסרו� השלמה של שני ה

שאינו הומה אחרי מקורו , נגלה המצומצ� בגבוליוה .היסודות
שאינו חפ לדעת צמצו� , נסתרה יחוש איזה שנאה אל, ושרשו
ק משו� ר  תוכואלקפיצה וה, מיעוט ההכשר אל הנסתר. וגבול
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סתירה שבי� הנסתר והנגלה באה תמיד מחסרו� השלמה של שני ה

שאינו הומה אחרי מקורו , נגלה המצומצ� בגבוליוה .היסודות
שאינו חפ לדעת צמצו� , נסתרה אה אליחוש איזה שנ, ושרשו
ק משו� חולשהרתוכולקפיצה ב,מעוט ההכשר אל הנסתר.וגבול
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הוא ,  ובטלנותהתרשלותהמצורפת ע� , חולשה של תיאבו� פנימי
,  הממשיותlyהשלילה שרק , תטושטש הצורה של הנסתרש גור�
את , כשרו� לתפוס את העול� החיה וחוסר,  החיי�lyרפיו� dרק 

לאי ההוד מ ,עלילותיו וזרמיו המקסימי�, יותנועות, מעשיו
. למרות חסרו� ההכנה, הוא הגור� לשיקוע בעומק הנסתר, והגבורה

לא בצד אחד של המטבע העולמית והתורנית e, א זה וזה יתכ�ל אבל
אבל אל הפועל יצא בהצלחה , נסתר גרעינו מוכ�ה .יבוססו החיי�

, בשר ויי�, �מילוי הכרס בלח. נגלהה רק אחרי ההכשר המלא של
רס זה כולל בקרבו ג� כ ומילוי, מוכרח להיוה קוד� לטיול בפרדס

את , מוסרית המדותיתה ואת ההסתגלות, כ� את מדע העול� והחיי�
המסודר ו הנאה, ואת כל הטוב, ואת הכרת ער� האד�, גבורת הרצו�

המצטר� אל , הבא מתו� חנו� טוב והגו� לכל צדדיו, שבמציאות
, באד� ובאומה, ופינה� ולרעננות מכל צד מתעורר לחייה כל

, תביעת הנסתר. בקודש ובקודש הקדשי�ו בחול, בספרות ובחיי�
שהיא מביאה את , יתנהא היא תביעה, שהיא מתמלאת בבא עתה

גדולה ה שהיא משחררת את האמרה הישראלית, המלה הגואלת
היא , החיי� האיתני�z` ycgn היא מחדשת , ממאסר אילמותה

שהוא הרבה יותר , גבורה שבקודש המוחלטה  רוחמעוררת את
ע� זה עומד הוא בשגובו ו ,פשוט ויותר טבעי מכל חול ורגיל

 .ובתפארתו

הוא ,  ובטלנותרשלנותשל תאבו� פנימי המצורפת ע� 
רק , שרק שלילת הממשיות, תטושטש הצורה של הנסתרש גור�

, את מעשיו, כשרו� לתפוס את העול� החיה רפיו� החיי� וחוסר
הוא , לאי ההוד והגבורהמ ,תיו וזרמיו המקסימי�עלילו, תנועותיו

א זה וזה ל אבל. הגור� לשיקוע בעומק הנסתר למרות חסרו� ההכנה
לא בצד אחד של המטבע העולמית והתורנית יבוססו , יתכ�

אבל אל הפועל יצא בהצלחה רק אחרי , נסתר גרעינו מוכ�ה .החיי�
מוכרח " לח� בשר ויי�"מילוי הכרס ב. נגלהה ההכשר המלא של

 lnd epaena`רס זה כ ומילוי, "טיול בפרדס"להיוה קוד� ל
מוסרית ה כ את מדע העול� והחיי� ואת ההסתגלות"כולל בקרבו ג

ואת כל הטוב , את גבורת הרצו� ואת הכרת ער� האד�, המדתית
, המסודר שבמציאות הבא מתו� חנו� טוב והגו� לכל צדדיוו הנאה

באד� , ופני�רעננות מכל צד מתעורר לחיי� ולה המצטר� אל כל
תביעת . בקודש ובקודש הקדשי�ו בחול, ובאומה בספרות ובחיי�

שהיא , יתנהא היא תביעה, שהיא מתמלאת בבא עתה, הנסתר
שהיא משחררת את האמרה , מביאה את המלה הגואלת

, היא מחדשת החיי� האיתני�, גדולה ממאסר אלמותהה הישראלית
שהוא הרבה יותר , קודש המוחלטגבורה שבה היא מעוררת את רוח

ע� זה עומד הוא בשגובו ו ,פשוט ויותר טבעי מכל חול ורגיל
 .ובתפארתו
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מתחיל האד� לחוש את , מדת התורה משתלהבת בהכרה פנימיתח
שכל ידיעה , שכל רעיו� ותוכ�, כל אות ונקודהש, גדולה הארג

מקרוב וכללי , ע שכלי והרגשיל כל זעזוש ,של כל ניד רוחני, וסברה
על פי , וחניי� ומוסריי�ר ,מדברי� אציליי�, עד רחוק ופרטי

, וביי�ח ,חמריי�, עד דברי� מעשיי�, הפרצופיות הגלויה שלה�
וע� זה מסובכי� ומלאי עני� , נראי� כמטילי אימה ומכריחי�

כול� יחד מוכרי� ה� בהכרת קודש עליונה , כלית גדולהש והטרחה
בחבת התורה היא מוצאה את רוממות ש ,מות האמונה תמי43של

, שטפי חיי� עזיזי�ש ,לדברי� חיי� וקיימי�, אמתה וגדולת שירתה
י� א ומתק, עוברי� בה� וממלאי� אות�, ששו� ויפעה, מלאי חמדה
וחיכ� כיי� הטוב הול� לדודי . חי� ההוגהבתו� הק מורגש 

  .הבה בתענוגי�מה יפית ומה נעמת א, שני�י למישרי� דובב שפתי

המו� כנורות , גלי גלי� הומי�, פעמת היא החבה ומתחדשת היאמ
מרוממות , מעומק נשמת האומה. נעימי� נוע� שיח סוד�מ ונבלי�

, כל היש, מרוחב נשמת כל היקו�, קרבהב נשמת האד� המרוכזה
שולל כל תוכ� ותואר מ ,מקור התענוג, שבנקודת ציו� הפנימית

הומה וסוער המו� גלגלי חיי� , מ� הכל, מש�, מוגדר
, התורה מתגלה בהדר יפעתה. מתיקי� סוד שיח קודשמ ,רועשי�

הנשמה רוממת , הרעננה והעשירה, המקוריתו נשמת האומה החיה
פנינו בשלל צבעי יפעת כליל ל הנה היא מוצגה, רוויית העד�, הרוח

כמו חלב ודש� . יח לבי ובשרי ירננו אל אל, ערגה לה נפשי. חמדתה
מתגלה היא התורה . ושפתי רננות יהלל פי, שבע נפשית

 הולכת 44,עלומי� והצפיהdמלא כח , ודה אל הדור הרענ�ה בכליל
עוד לא הסירה מעליה את . שמתו הגאיונהנ היא ומפעמת על דלתי

אבל קרני הודה כבר , מודה זוח מעולפת היא בת שמי�. פארהצעי� 
, וגה ואור חיי�נ יינוממלאי� ה� את פינות ח, חודרי� מבעד הצעי�

מזלת היא כבר טללי חיי� אל תוכיות הנשמות המקיצות 
, יחד ע� תחית הבני�, ורת אר ישראל הולכת ונעורהת .לתחיה

  .ההכרה העצמיתו העבודה הפרודוקטיבית
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מתחיל האד� לחוש את , מדת התורה משתלהבת בהכרה פנימיתח
שכל ידיעה , שכל רעיו� ותוכ�, אות ונקודה כל שלגדול ה הארג

מקרוב , שכלי והרגשי, ל כל זעזועש ,של כל ניד רוחני, וסברה
פ "וחניי� ומוסריי� ער מדברי� אציליי�, עד רחוק ופרטי, וכללי

, וביי�ח עד דברי� מעשיי� חמריי�, הפרצופיות הגלויה שלה�
עני� וע� זה מסובכי� ומלאי , נראי� כמטילי אימה ומכריחי�

כול� יחד מוכרי� ה� בהכרת קודש , כלית גדולהש והטרחה
בחבת התורה היא מוצאה את רוממות ש תמימות האמונהש, עליונה

, שטפי חיי� עזיזי�ש ,לדברי� חיי� וקימי�, אמתה וגדולת שירתה
י� א ומתק, עוברי� בה� וממלאי� אות�, מלאי חמדה ששו� ויפעה

הטוב הול� לדודי למשרי� וחכ� כיי� . "חי� ההוגהבק מורגש 
  !"מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגי�", "שני�י דובב שפתי

המו� כנורות , גלי גלי� הומי�, ומתחדשת היא, פעמת היא החבהמ
מרוממות , מעומק נשמת האומה, נעימי� נוע� שיח סוד�מ ,ונבלי�

כל היש , מרוחב נשמת כל היקו�, קרבהב נשמת האד� המרכזה
שולל כל תוכ� ותואר מ ,מקור התענוג, פנימיתשבנקודת ציו� ה

הומה וסוער המו� גלגלי חיי� , מ� הכל, מש�, מוגדר
. התורה מתגלה בהדר יפעתה. מתיקי� סוד שיח קודשמ רועשי�

הנשמה רוממת , הרעננה והעשירה, המקוריתו נשמת האומה החיה
פנינו בשלל צבעי יפעת כליל ל הנה היא מוצגה, רוויית העד�, הרוח

כמו חלב ודש� , יח לבי ובשרי ירננו אל אל, ערגה לה נפשי, מדתהח
מתגלה היא התורה . ושפתי רננות יהלל פי, תשבע נפשי

והצפיה הולכת היא , ודה אל הדור הרענ� מלא כח עלומי�ה בכליל
עוד לא הסירה מעליה את צעי� , שמתו הגאיונהנ ומפעמת על דלתי

אבל קרני הודה כבר , מודה זוח מעולפת היא בת שמי�. סתרה
, וגה ואור חיי�נ ממלאי� ה� את פינות חיינו, חודרי� מבעד הצעי�

מזלת היא כבר טללי חיי� אל תוכיות הנשמות המקיצות 
, יחד ע� תחית הבני�, ורת אר ישראל הולכת ונעורהת ,לתחיה

  .ההכרה העצמיתו העבודה הפרודוקטיבית

111

ËÙ˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 אפילו גרגיר השמידאבל לא ,  אותנודיכא, יונינו את צבמיעטגלות ה
, הרי הוא נמצא אתנו, כל מה שהוא מוכ� לנו. כל סגולותינומ אחד

אבל הכל , קמו וכמוש, הוא קט�, דול ופורחג כל מה שצרי� להיות
 .שראלי יצי ופרח, הכל ישוב לפרח, יתגדל

 ·Ò ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '„ˆ( 

 אפילו השמידהאבל לא , תנו אודכאה,  את צביוננומעטהגלות ה
כל מה שהוא מוכ� לנו הרי הוא נמצא . כל סגלותינומ גרגר אחד

, וכמוש, קמו, דול ופורח הוא קט�ג כל מה שצרי� להיות, אתנו
 ".שראלי יצי ופרח", הכל ישוב לפרח, אבל הכל יתגדל
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� הקדושי� נגעו בשמני, גויי� טמאו את היהדות הגלויה במגע�ה

בקדושת� נשארו . אבני מזבח הקודש נתפגלו, ות�א ושקצו
ודוקא הפנימיות , לומי� וחתומי� ממגע זרע שה�, פנימיות הסודות
סודות כבר באו פריצי� ל כי המבטאי� אשר, היותר נשמתית

בועה היא ק ,שהיא נשמת הנשמה העליונה, ופנימיות זו. וחללו�

 ‚Ò ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '„ˆ-‰ˆ( 

נגעו בשמני� הקדושי� , ות הגלויה במגע�גוי� טמאו את היהדה
 בקדושת� נשארו `la. אבני מזבח הקודש נתפגלו, ות�א ושקצו

 ודוקא �, לומי� וחתומי� ממגע זרע פנימיות הסודות שה�
סודות כבר באו ל כי המבטאי� אשר. הפנימיות היותר נשמתית

בועהק ,שהיא נשמת הנשמה העליונה, ופנימיות זו. פריצי� וחללו�
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אולי כדי לקיי� את הפיסוק ( ולא ברור מאיזה סיבה – תוק� ˜"˘וב, ‡Â¯Â˙כמו שמופיע ב" שתמימות"בכתב היד כתוב  .43

 ).השונה שיש בו שינוי משמעות

 ).‡Â¯Â˙ תוק� כמו ב‡"˘˜וב(שינוי הפיסוק משנה כא� את המשמעות  .44
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ה זזה ממנה כל זמ� ואינ, בנשמה הסגולית אשר לישראל
כל זמ� שהוא חפ , כללות האומה ולצביונה חי בקרבול שהקשור

א� על פי שאינו יודע , ישראליתה בכלל באושר והצלחת האומה
ועה במעשיו ט ואפילו א� הוא. לקרא בש� ולפרש את צפונותיו

 .תוכו קודש קדשי� הוא, ודעותיו

כל זמ� , ואינה זזה ממנה, א בנשמה הסגולית אשר לישראלהי
כל זמ� שהוא חפ , כללות האומה ולצביונה חי בקרבול שהקשור

פ שאינו יודע לקרא "אע, ישראליתה בכלל באושר והצלחת האומה
, ועה במעשיו ודעותיוט ואפילו א� הוא; בש� ולפרש את צפונותיו

 .תוכו קודש קדשי� הוא

ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ËÈ „  

מפני , משיבי� את ישראל לארצו, תרי תורה מביאי� את הגאולהס
מת בעז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה א שתורת

תחילה על ידה להרגיש את הכאב מ והאומה, השלמה של האומה
ל הפועל א יוצא didiואי� שאי אפשר כלל שצביונה , של הגלות

אבל כל זמ� שאור . כל זמ� שהיא דחופה וסחופה על אדמת נכר
אי� התביעה הפנימית של שיבת , עליונה הוא חתו� ועזוקה התורה

 ההתעוררות שבאה מצד הצרות ÈÓ‡.45˙‰ ציו� מתעוררת בעומק
 היא שלצרו�, קריתמ אינה כי א� התעוררות, והרדיפות של האומות

וכרח מ אבל יסוד החיי�, להלהיב על ידה כחות נחשלי�, ראויה
וזה יתגדל , של התביעה הצורתית של האומהלבא מצד עצמיותה 

עומק דעותיה וחביוני , ל מה שאור תורתה הפנימיתכ ויתאמ
לזאת סובב סובב הול� . גאו� גדל�ב ילכו ויחיו בקרבה, חביוניה

סבב הוא חבלי� מ ,פור הוא פרצות, עוקר הוא הרי�, הרוח
ת נובעה אבל מגמת� היא פרצת דר� בפני האורה העליונה, וצירי�

קבלתה מורשת , סתרי תורתה, מנשמתה העזיזה של כנסת ישראל
בהשקפת עולמה , באופי המיוחד לה, אדירות נשמהו ,אבות

ההול� ומתעטר בכל , מתרחב עד אי� קו ההול�, ורוממות מוסרה
מצי� את סגולת ע� , מי�ש תרבות עליונה והול� ומתעלה לגבהי

 .י עליוני�ונות� שלטו� לקדיש, ע� יודעי אלהיו, סגולה

 „Ò ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰ˆ( 

מפני , משיבי� את ישראל לארצו, תרי תורה מביאי� את הגאולהס
מת בעז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה א שתורת

תחילה על ידה להרגיש את הכאב מ והאומה, השלמה של האומה
ל הפועל כל זמ� א יצאואי� שאי אפשר כלל שצביונה , של הגלות

אבל כל זמ� שאור . חופה וסחופה על אדמת נכרשהיא ד
אי� התביעה הפנימית של שיבת , עליונה הוא חתו� ועזוקה התורה

ההתעוררות שבאה מצד הצרות . �ÂÓ‰‡ ציו� מתעוררת בעומק
 46.של צרו�, קריתמ א התעוררות"והרדיפות של האומות אינה כ

וכרח מ אבל יסוד החיי�, היא ראויה להלהיב על ידה כחות נחשלי�
וזה יתגדל , לבא מצד עצמיותה של התביעה הצורתית של האומה

עומק דעותיה וחביוני , ל מה שאור תורתה הפנימיתכ ויתאמ
לזאת סובב סובב הול� . גאו� גדל�ב ילכו ויחיו בקרבה, חביוניה

סבב הוא חבלי� מ ,פור הוא פרצות, עוקר הוא הרי�, הרוח
נובעת ה י האורה העליונהאבל מגמת� היא פרצת דר� בפנ, וצירי�

מורשת , קבלתה, סתרי תורתה, מנשמתה העזיזה של כנסת ישראל
בהשקפת עולמה , באופי המיוחד לה, אדירות נשמהו ,אבות

ההול� ומתעטר בכל , מתרחב עד אי� קו ההול�, ורוממות מוסרה
מצי� את סגולת ע� , מי�ש תרבות עליונה והול� ומתעלה לגבהי

 .ונות� שלטו� לקדישי עליוני�, היוע� יודעי אל, סגולה
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, בבחירי הבני�, בראשי האומה, כשהאורה מתגברת בנשמהו
החיי� הגדולי� מתחילי� , ול� הזר� ומשפיעה ,בגדולי הכשרו�

, בחברה, בספרות, החמריי�ו מתגלי� בחוגי� הרוחניי�, שוטפי�
ליו� ע  זוהר.בנעימות הנפשות וברחבת הלבב, בתולדה ובמזג

הגדול הול� ומתראה ' וש� ד,  והוד כבודוענניומתחיל פורש זיו 
נגד כל שוטניה , סגולה הגנוזה מתבצבצת ועולהה .עוד על עמו

וכל רואיה� , נקרא עלי�' � דש וראו כל עמי האר כי, וכופריה
 .'יכירו� כי ה� זרע בר� ד

 ‰Ò ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰ˆ( 

בגדולי , בבחירי הבני�, שי האומהכשהאורה מתגברת בנשמה בראו
, החיי� הגדולי� מתחילי� שוטפי�, ול� הזר� ומשפיעה ,הכשרו�

בתולדה , בחברה, בספרות, החמריי�ו מתגלי� בחוגי� הרוחניי�
ליו� מתחיל פורש ע זוהר. בנעימות הנפשות וברחבת הלבב, ובמזג

הגדול הול� ומתראה עוד על ' וש� ד,  והוד כבודועננוזיו 
, סגולה הגנוזה מתבצבצת ועולה נגד כל שוטניה וכופריהה .עמו

וכל רואיה� יכירו� כי ", "נקרא עלי�' � דש וראו כל עמי האר כי"
 ".'ה� זרע בר� ד
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, אבל מעי� גני�,  צמא אנחנוציחי, ל מעי� הנבואה הננו נקראי�א
הסולת שכל , החפצי� הטובי�. לפנינו הוא, יי�ח מקור מי�

בכל דור ודור ובכל , ליה� תמידא האנושית מתפארת בה� ושוקקת
, שאיפה ובנטיהב ,במעשה ובהכרה, מתחדשת בהמו� חידושיה, עת

מה ו מה שאנו חפצי�, yiאבל עוד עליו� מכל . כול� הנ� ג� חפצנו
מה שלא יגרע כחו ג� א� תקופות עוברות , שאנו מגשמי� בחיי�

rcei oi`eנשמה חיה מיוחדה , רז קדוש שוכ� בנותר ס . ואי� מבי�
והנ� , נושבי� רוחותו מרוחו של משיח זורמי�. שרויה בקרבנו

, דשי�ח ומבקשי� חיי�, מתנערי�, הננו מתקוממי�, באי� עדינו
על יסוד , אב� פינתנוnעל יסוד , על יסודנו אנו, חידוש ימי� כקד�

א� אי� אנו ג� , שהננו יודעי� שאי� לו דוגמא ומשל, שו� זהר אית�
התעלומה אינה . כנו ג� להגות רוחנו הפנימית יכולי� לפרש את

  .נמצאה בגדולת חייהה ממיטה אסו� של ספקנות על הודאיות

 ÂÒ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰ˆ-Âˆ( 

אבל מעי� גני� ,  צמא אנחנוצחיי, ל מעי� הנבואה הננו נקראי�א
אנושית החפצי� הטובי� שכל הסולת ה. יי� לפנינו הואח מקור מי�

, תמיד בכל דור ודור ובכל עת, ליה�א ושוקקת, מתפארת בה�
, שאיפה ובנטיהב ,במעשה ובהכרה, מתחדשת בהמו� חידושיה

 מה שאנו ed`, אבל עוד עליו� מכל, כול� הנ� ג� חפצינו
מה שלא יגרע כחו ג� א� , מה שאנו מגשמי� בחיי�ו חפצי�

נשמה חיה , נותר רז קדוש שוכ� בס .תקופות עוברות ואי� מבי�
, נושבי� רוחותו מרוחו של משיח זורמי�, מיוחדה שרויה בקרבנו

מתנערי� ומבקשי� , הננו מתקוממי�, והנ� באי� עדינו
על יסוד אב� , על יסודנו אנו, חידוש ימי� כקד�, דשי�ח חיי�

, שהננו יודעי� שאי� לו דוגמא ומשל, שו� זהר על יסוד אית�, פנתנו
. כנו ג� להגות רוחנו הפנימית  לפרש אתג� א� אי� אנו יכולי�

נמצאה ה התעלומה אינה ממיטה אסו� של ספקנות על הודאיות
  .בגדולת חייה
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שהגויה , חכמת אלהי�, חכמה העליונה השרויה בישראלה
העוברי� ההוי� , יא האומה כולה לכל דורותיהה המקבלת אורה

, דעותיה הקבועות, בהירהה יש לה השקפת עולמה, והעתידי�
, קותיהת ,אמונותיה, חזיונותיה, רגשותיה, תכונותיה, מדותיה

פועלי� , שכול� ה� מצויי� ממשיי�, ואדירות חפצה ושאיפתה
 מסבבקשורי� קשר , מעבדי� את הטבע הישראלי, פקיד�ת ועושי�

ובכל המהלכי� הפרטיי� , ל האומהש בכל התכני� ההיסתוריי�
חכמת אלהי� הגדולה ב מרוכזה היא חכמה זו. �והכלליי� של החיי

שלמתה ה ותנאי, אשר לצבאי צבאות כול�, אשר לעול� הגדול
שבה , והשפעותיה הרעננות ה� ה� חקי החיי� אשר לתורת ישראל

 ההול� ומפע�, התשובה אל הטבע הישראלי. תבלטתמ היא
א� היא תביא את התשובה , לאומית ותקותיהה בהתעוררות התחיה

 ÊÒ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Âˆ( 

שהגויה , חכמת אלהי�, כמה העליונה השרויה בישראלחה
העוברי� ההוי� , יא האומה כולה לכל דורותיהה המקבלת אורה

, דעותיה הקבועות, בהירהה יש לה השקפת עולמה, והעתידי�
קותיה ת ,אמונותיה, חזיונותיה, רגשותיה, תכונותיה, מדותיה

לי� פוע, שכול� ה� מצויי� ממשיי�, ואדירות חפצה ושאיפתה
 אמיקשורי� קשר , מעבדי� את הטבע הישראלי, פקיד�ת ועושי�

ל האומה ובכל המהלכי� הפרטיי� ש בכל התכני� ההיסתוריי�
חכמת אלהי� הגדולה ב מרכזה היא חכמה זו. והכלליי� של החיי�
שלמתה ה ותנאי, אשר לצבאי צבאות כול�, אשר לעול� הגדול

שבה ,  לתורת ישראלוהשפעותיה הרעננות ה� ה� חקי החיי� אשר
 ההולכת ומפעמת, התשובה אל הטבע הישראלי. תבלטתמ היא

א� היא תביא את התשובה,לאומית ותקותיההבהתעוררות התחיה
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 .ג� היא אפשרית בדוחק בכתב היד" אמונה"הקריאה  .45

 .קריאה זו והפיסוק המשנה את המשמעות אפשריי� ג� ה� בכתב היד .46
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וקשורה ג� יחד , מצומצמתה האחוזה בחכמת ישראל, השלמה
תורה בכל ל שורש העליו� אשר, בחכמת אלהי� חיי� העליונה

ושל כל , של החק הכתוב והמסור, שבכתב ושבעל פה, מילואיה
, וכל יצירה טובה וחיה, ל מדה הגונה וכל רעיו� נאהכ ,תכונה יקרה

,  באד�נובעת מצל� אלהי� אשר נת�ו ,היוצאת ממקור ישראל
ומא� דנפח מתוכיה  ,ומנשמת חיי� אשר נפח באפיו מרוחו העליו�

, חיי�ה על כ� מי הוא זה אשר יוכל לתאר כמה גדול הוא אוצר. נפח
כל האושר הגדול וכל הדר e, הצלת הנשמות, תיקו� העול�

  .ההולכת ומתגלמת באר ישראל, תחיית האומהב הגנוז, התשובה

מצומצמת וקשורה ג� יחד ה האחוזה בחכמת ישראל, השלמה
תורה בכל ל שורש העליו� אשר, בחכמת אלהי� חיי� העליונה

וב והמסור ושל כל תכונה של החק הכת, פ"שבכתב ושבע, מלואיה
, וכל יצירה טובה וחיה, ל מדה הגונה וכל רעיו� נאהכ ,יקרה

, נובעת מצל� אלהי� אשר נת� באד�ו היוצאת ממקור ישראל
ומא� דנפח מתוכיה " ,ומנשמת חיי� אשר נפח באפיו מרוחו העליו�

, חיי�ה כ מי הוא זה אשר יוכל לתאר כמה גדול הוא אוצר"ע". נפח
, כל האושר הגדול וכל הדר התשובה, הצלת הנשמות, �תיקו� העול

  .ההולכת ומתגלמת באר ישראל, תחית האומהב הגנוז

ÁÓ „ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

המתעוררת מתו� הגיו� פנימי , תשובה הנובעת מאור סתרי תורהה
, הכולל כל יושר וכל הגיו�, מעי� החי במעמקי הנשמהמ המתפתח

ונשגבה היא באי� ערו� מכל דולה ג ,כל מוסר וכל חק ומצוה
, קטני� הפרטיי�ה היוצאת מתו� חשבונות הנפש, תשובה פרטית

ולא חזיי� לחפאה על , שעת� ופרט�, שאי� בה� אלא מקומ�
הוא רק אותו השט� , י� התשובה הגדול בהמו� גליו. ובדי�ע כל

ההולכת ומאירה מתו� חרכי רזי , ‰È˘ÙÂÁ˙לב ה הבא מתו� בינת
 הרוחנית ‰ÓÎÁ‰ וכל ,‰˜·Ï‰חכמת ו ת התורהאשר בסודו, עול�

ל אורה זו אwxe  .וכל אוצר השירה וההגיו� אשר במאור התורה
,  אור גאולה ופדות עולמי�יראוובאור גדול זה , מיחל ישראל

 .לי ואשובה אליכ�א שובו

 ÁÒ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Âˆ-Êˆ( 

, המתעוררת מתו� הגיו� פנימי, תשובה הנובעת מאור סתרי תורהה
, הכולל כל יושר וכל הגיו�, מעי� החי במעמקי הנשמהמ המתפתח

דולה ונשגבה היא באי� ערו� מכל ג ,כל מוסר וכל חק ומצוה
, קטני� הפרטיי�ה היוצאת מתו� חשבונות הנפש, תשובה פרטית

ולא חזיי� לחפאה על ", שעת� ופרט�, שאי� בה� אלא מקומ�
, וא רק אותו השט�ה, י� התשובה הגדול בהמו� גליו". ובדי�ע כל

ההולכת ומאירה מתו� חרכי , ˘ÌÏÂÚ ˙Â¯ÈÁ Ïלב ה הבא מתו� בינת
 הרוחנית ‰‰ÚÙÂ‰ וכל ‰¯ÌÈÊחכמת ו אשר בסודות התורה, רזי עול�

ל אורה זו מיחל א .וכל אוצר השירה וההגיו� אשר במאור התורה
לי א שובו", ופדות עולמי�,  אור גאולהיראהובאור גדול זה , ישראל

 ".אליכ�ואשובה 
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, שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעול�, תשובה הגדולהה
 הכשרו� של. נובעת מרוח הקודש שיתרבה בהש תהיה תשובה

הרי הוא רוח , מילואוב קוד� שהוא מתפתח, הנבואה במקורו
תת נ ורוח� הטוב, אשר נזדווג לישראל בתחלת מטע�, הקודש

מפע� הוא בכל , זה אינו סר מבחירי האומהרוח קודש e. להשכיל�
מרומ� . לכל אחד לפי מדתו, פי שיעור וער� מיוחדל ישרי לב

, חכמי לב העוסקי� בתורה לשמה, עהד ומעד� הוא את רוח גדולי
רוחניי� הוא נחל גדול של ה שכל המשכת חייה�, גדולי הנדיבי�

חשבות מ חושבי, וקודשמשוררי� מלאי רוח מוסר , טוב וחסד
ורוח הקודש ביסודו הכללי גנוז . טובות על ישראל ועל העול� כולו

החשות את הוד , אוצר החיי� הגדול של הנשמות העליונותב הוא
קרת פנימיותה של העבודה האלהית בהדרת י ואת שפעת, רזי תורה
זמירות פרקי שירה מ� ו ,המקשיבי� קול קדושת החיי�, גדולתה

נשמת מ , ותהומות וכל מלוא�מימי�, השמי� והאר וכל אשר בה�
המתעלי� ומתרוממי� ברוממות , ומרגישי כל מרגיש, כל יצור
גנוז הוא רוח . הנער והמבהיק, בעשרה הגדול, עליונהה האחדות

חתו� וטמיר , עזיזה של נשמת ישראלה הקודש בנקודה הפנימית
אנושי כולו הוא ה שהקודש, הוא באוצר המהותיות הישראלית

בכל , הקדושה מתגברת, בגבור כח ישראל. סגולת סגולתה
. מאיר ומגיה, אור אלהי אמת מתלהב, פעולת ישראל חיהש מקו�

בכל אופ� , יו ברק מתנוצ בצחצחות עליונותז ,עומק חסד עליו� זה
אפילו במשאלי החיי� , שוטהפ אפילו בדר� טבעית, שהוא מתגלה
, נו כבהאלהי אינה אור, ואפילו בשעת קלקלה וחטא, היותר רגילי�

eנצח ישראל לא ישקר ולא ינח�. 

 ËÒ ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Êˆ( 

, שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעול�, תשובה הגדולהה
 הנבואה כשרו�. נובעת מרוח הקודש שיתרבה בהש תהיה תשובה

אשר , הרי הוא רוח הקודש, מלואוב קוד� שהוא מתפתח, במקורו
רוח ". תת להשכיל�נ ובורוח� הט", נזדוג לישראל בתחלת מטע�

פי ל ,מפע� הוא בכל ישרי לב, קודש זה אינו סר מבחירי האומה
מרומ� ומעד� הוא את רוח . לכל אחד לפי מדתו, שעור וער� מיוחד

שכל , גדולי הנדיבי�, חכמי לב העוסקי� בתורה לשמה, עהד גדולי
משוררי� , רוחניי� הוא נחל גדול של טוב וחסדה המשכת חייה�

חשבות טובות על ישראל ועל מ חושבי, וקדוש מוסר מלאי רוח
אוצר החיי� ב ורוח הקודש ביסודו הכללי גנוז הוא. העול� כולו

ואת , החשות את הוד רזי תורה, הגדול של הנשמות העליונות
, קרת פנימיותה של העבודה האלהית בהדרת גדולתהי שפעת

� זמירות פרקי שירה מ� השמיו ,המקשיבי� קול קדושת החיי�
נשמת כל ו ,מימי� ותהומות וכל מלוא�, והאר וכל אשר בה�

המתעלי� ומתרוממי� ברוממות , ומרגשי כל מרגיש, יצור
גנוז הוא רוח . הנער והמבהיק, בעשרה הגדול, עליונהה האחדות

חתו� וטמיר , עזיזה של נשמת ישראלה בנקודה הפנימית, הקודש
שי כלו הוא אנוה שהקודש, הוא באוצר המהותיות הישראלית

בכל , בגבור כח ישראל הקדושה מתגברת. סגולת סגולתה
. מאיר ומגיה, אור אלהי אמת מתלהב, פעולת ישראל חיהש מקו�

בכל אופ� , יו ברק מתנוצ בצחצחות עליונותז ,עומק חסד עליו� זה
אפילו במשאלי החיי� , שוטהפ אפילו בדר� טבעית, שהוא מתגלה
, אלהי איננו כבהה אור, לקלה וחטאואפילו בשעת ק, היותר רגילי�

 ".נצח ישראל לא ישקר ולא ינח�"

119

ËÎ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

תבא , לרומ� את קרנ� בגאולה שלמה, תשובה הנועדה לישראלה
, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה, ז רוח הקודשע על ידי השבת

תו� שרוח עליו� זה מתאמ מ .המתפשטת על כל האומה כולה
מיוחד ה התוכ�. חות קטני� ממנו מתגרשי� ונדחי�כל רו, להופיע

, לא יתברר על ידי מעשי� חצוניי�, לישראל בתור ע� לבדד ישכו�
ici lr `leחייה�כי א� על ידי הרמת ,  דברי� למודיי� 

,  על ידי רצו� כביר פנימיÈ·‡ תוצאת הדבר. בסגולת� הפנימית
� של חייה המכירי� את הליכות דפק, שיבררוהו גדולי הנשמה

אשר יעלו את ,  העליוני�‰ÂÒ„וה� ה� בעלי . כללות האומה כולה
, ‰�ÌÈÏÙבי� של כל , בי� של כלל ישראל, בי� שלה�, ירידותה כל

הנה נתפזרו , שיחי� ונפלו ונוקשו ונשברומ אשר עמדו להיות
רוח , יסוד דוד מל� ישראלב ,ומבקשי� תיקו� חי וקיי�, ניצוציה�

, פנימיתה שיחא הול� הוא באור תורהורוחא דמ. 'אפינו משיח ד
וכל מה שיתאמצו גדולי טהורי לב ללחו� נגד שכחתה של תורה 

יסיר e, יתעורר כח התחיה הלאומית יותר ויותר, העלמתהו העליונה
ויוכר לכל ישראל , ילבש בגדי קודשו ,ely הצואי� הבגדי�מעליו 

ל לישרא, אולת עול� ה�ג ולכל העול� שפעמי דלי� אלו עקבות
, פרע ולנשמות ישני, לכל אשר יחובר אל החיי�, ולעול� כולו

xzeid mixacd . לאור חדש על ציו�, המצפי� ג� ה� ליו� גאולה
dfk lkya md miverp milecb ,oevx zn`a `edy ,

mdizecewpa yxtd oi`a ,epevxa miige. 

 Ú ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Êˆ-Áˆ( 

תבא , אולה שלמהלרומ� את קרנ� בג, תשובה הנועדה לישראלה
, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה, ז רוח הקודשע י השבת"ע

תו� שרוח עליו� זה מתאמ מ .המתפשטת על כל האומה כולה
מיוחד ה התוכ�. מתגרשי� ונדחי� רוחות קטני� ממנו, להופיע

חצוניי� dמעשי� dי "לא יתברר ע, לישראל בתור ע� לבדד ישכו�
miaevwde וd דברי�d למודיי�lamca ,החיי�י הרמת "א ע"כ 

, י רצו� כביר פנימי" ע·‡‰ תוצאת הדבר. בסגולת� הפנימית
חיי� של ה המכירי� את הליכות דפק, שיבררוהו גדולי הנשמה

אשר יעלו את ,  העליוני�‰ÂÒÈ„וה� ה� בעלי , כללות האומה כולה
, ‰�ÌÈÏÈÙבי� של כל , בי� שלה� בי� של כלל ישראל, ירידותה כל

הנה נתפזרו , שיחי� ונפלו ונוקשו ונשברומ היותאשר עמדו ל
רוח . יסוד דוד מל� ישראלב ,ניצוציה� ומבקשי� תקו� חי וקיי�

וכל , פנימיתה ורוחא דמשיחא הול� הוא באור תורה. 'אפנו משיח ד
תורה dללחו� נגד שכחתה של , מה שיתאמצו גדולי טהורי לב

יסיר , ר ויותריתעורר כח התחיה הלאומית יות, העלמתהו העליונה
ויוכר לכל ישראל ולכל , קודשdילבש בגדי ו  הצואי�בגדיומעליו 
לישראל , אולת עול� ה�ג עקבות, שפעמי דלי� אלו, העול�

, פרע לכל אשר יחובר אל החיי� ולנשמות ישני, ולעול� כולו
 .לאור חדש על ציו�, המצפי� ג� ה� ליו� גאולה
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פועלת היא נשמת ,  מרכז חיי� מצומצ� ומוגבלבתור, ל הגו�ע
אידיאלי . המתפשטת במעופה למרחקי� עולמיי�ו ,החיי� הרחבה

, ֵערות חייו, חילו עצמותיו, ריאותוב ,חסנו,  מאד טהרת הגו�הוא
, ל הנשמה האלהיתש העולמי� כול� הנ� הגו�. אור וחו� רגשותיו
 .המתפשטת, העשירה, מלכות שמי�, אצילות השכינה

על כל יציר נברא היא . מדתנורגישי� את רכוזה על פי מ בעולמנו
, מאירה היא באור חייה, יצירה היא מתרכזתה על כללות, מתפשטת

חי היא מתגלה בצביונה ה בעול�. מגלה היא את עשרה וכבודה
ודש ק בעזוז, באנושיות כולה ברב חוס� ובליטה הדורה, המיוחד

הכלול , טרקלינה, היא מנוחתהזאת , הרי היא מתגלה בכנסת ישראל
 בהאופימסתכל , מי שחודר בנשמה הישראלית. פארתות בהדר

בנצח קיומה , בגורלה, היסתוריה בהודה, dlyהמצוי� והמיוחד 
, קותיהת ,בשאיפותיה, במחשבות הגיונותיה, והופעת חייה

הרי הוא מוצא כמה נאה הוא , בטחונה ואמתה, חלומותיה ויעודיה
מתו� דיוק� e. אשר לאצילות השכינה, ה האלהיתשר לבחירא המרכז

ונות� כבוד ופאר , מסתכל בדיוק� של מעלהו עולה הוא, של מטה
והגויה . שראל הדרתוי אשר על. מלכות כל עולמי�, ולמלכות

, נהגיהמ ,מוסרה, רוחה, שפתה, ארצה, הלאומית וכל מכשיריה
וכל , אמונתה, תפלתה, נבואתה, תורתה, והנשמה שלה, נטיותיה
יחד , מי� עליוני� ומי� תחתוני�, יבלי מי� נאמני�, רבי�ה הפלגי�

מתחבבי� ומתאהבי� , תנשאי� בהוד עדיי�מ ,מתרוממי� גלי גלי�
האהבה הלוהטת מתהוה לקנאת ו .חבת ידידות שאי� על עפר משלה

מתמזגת ו ,מחוללת גבורי� אזורי עז רוח מלא אש לוהט, ע�
וספרות גדולה מלאה עצה , הגבורה הלוהטת ע� השכל והיושר

ושופרו . לתחית גוי על אר ירושתו לעולמי�, יושר מתיצרתו שירה
 .תקעל של משיח מתחיל

 ‡Ú ‰ÈÁ˙‰ ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Áˆ( 

פועלת היא נשמת , בתור מרכז חיי� מצומצ� ומוגבל, ל הגו�ע
אידיאליי� . המתפשטת במעופה למרחקי� עולמיי�ו החיי� הרחבה

, ערות חייו, חילו עצמותיו, ריאותוב ,נוחס,  מאד טהרת הגו�ה�
, ל הנשמה האלהיתש העולמי� כול� הנ� הגו�. אור וחו� רגשותיו

. העשירה המתפשטת, אצילות השכינה מלכות שמי�
על כל יציר נברא . מדותינופ " את רכוזה ע`epרגישי� מ בעולמנו

מאירה היא באור , יצירה היא מתרכזתה על כללות, היא מתפשטת
חי היא מתגלה ה בעול�.  מגלה היא את עשרה וכבודה,חייה

, באנושיות כולה ברב חוס� ובליטה הדורה, בצביונה המיוחד
, ודש הרי היא מתגלה בכנסת ישראל זאת היא מנוחתהק בעזוז

, מי שחודר בנשמה הישראלית. פארתות טרקלינה הכלול בהדר
 בנצח ,בגורלה, היסתוריה בהודה,  המצוי� והמיוחדבאופיהמסתכל 

, קותיהת ,בשאיפותיה, במחשבות הגיונותיה, והופעת חייה, קיומה
הרי הוא מוצא כמה נאה הוא , בטחונה חשמתה, חלומותיה ויעודיה

מתו� דיוק� . אשר לאצילות השכינה, שר לבחירה האלהיתא המרכז
ונות� כבוד ופאר , מסתכל בדיוק� של מעלהו של מטה עולה הוא

והגויה , שראל הדרתוי  אשר על.מלכות כל עולמי�, למלכות
, נהגיהמ ,מוסרה, רוחה, שפתה, ארצה, הלאומית וכל מכשיריה

אמונתה וכל , תפלתה, נבואתה, תורתה, והנשמה שלה, נטיותיה
יחד , מי� עליוני� ומי� תחתוני�, יבלי מי� נאמני�, רבי�ה הפלגי�

מתחבבי� ומתאהבי� , תנשאי� בהוד עדי�מ ,מתרוממי� גלי גלי�
האהבה הלוהטת מתהוה לקנאת ו .ידידות שאי� על עפר משלהחבת 

מתמזגת ו ,רוח מלא אש לוהט, ע� מחוללת גבורי� אזורי עז
וספרות גדולה מלאה עצה , הגבורה הלוהטת ע� השכל והיושר

ושופרו . לתחית גוי על אר ירושתו לעולמי�, יושר מתיצרתו שירה
 47.תקעל של משיח מתחיל

121

Ï˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 מתארגני�כשה� , הדמיונית והמעשית, דבקות הרצונית והמדעיתה
 את צנורות החיי� של טללי הרצו� אשר לחיי� � פותחי�ה ,ביחד

אשר , צה לעושר כבוד� ולזיו מתק�ק שאי�, חיי האמת, העדיני�
ומה . מרגישי� קצת ערכ�ו צדיקי� הרואי� עולמ� בחייה� יודעי�

לפנות ', ר� דד לישר, לכל העול�מאד קרואי� אנו להיטיב לעצמנו ו
מחיי� האמתיי� של , כל מכשול מאור התענוג העליו�

ומגמת , מקור ההצלחה, רק היא, שהיא, אלהית האמיתיתה הדבקות
מה עלובי� , ומללי� ה� הולכי חשכי�א מה. החיי� וההויה כולה

בדמיונ� , ברצונ�ו במדע�, ה� אות� שאי� לה� אלהי אמת
אור ב השמחי�', רי� ה� המתהלכי� לפני דומה מאוש, ובמעשיה�

הלב מתכוו מרוב צער . ירומו�בשמו יגילו� כל היו� ובצדקתו , זיוו
היושר . שבני אד� יושבי חוש� נתוני� בה, אפלה האיומהה על

להרי� נס , נשמה להאיר את אבוקת חיי האמתה הפנימי דוחק את
 היא הדעת בהויתו ממוזגת. עול�ב ישראל אוצר החיי� הוא. לרבי�
סיר את המסכה י ,בתחייתו יחיה את העול�, אלהי אמת' את ד

שהיא המות , את האפלה של הכפירהyxbi , הנסוכה על כל הגוי�
, יקו� ישראל על רגליו. המתהל� כקטב, עול� כולול המכוער

יביע את אמרת נבואתו ממקור חיי , מדתוח יתרומ� בגבורה באר
אלהיי� הנרדמי� בלב כל ה חיי�יקי לתחיה את גרעיני ה, נשמתו

  .הללויה, כל הנשמה תהלל יהe, אד� וכל חי
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 מתארגנותכשה� , הדמיונית והמעשית, הרצונית והמדעית, דבקותה
 את צנורות החיי� של טללי הרצו� אשר לחיי� � פותחותה ביחד

אשר , צה לעושר כבוד� ולזיו מתק�ק שאי�, העדיני� חיי האמת
ומה . מרגישי� קצת ערכ�ו צדיקי� הרואי� עולמ� בחייה� יודעי�

לפנות ', ר� דד לישר, מאד קרואי� אנו להיטיב לעצמנו ולכל העול�
מחיי� האמתיי� של , כל מכשול מאור התענוג העליו�

שהיא רק היא מקור ההצלחה ומגמת , אלהית האמיתיתה הדבקות
מה עלובי� ! ולכי חשכי�ומללי� ה� הא מה. החיי� וההויה כולה

בדמיונ� , ברצונ�ו במדע�, ה� אות� שאי� לה� אלהי אמת
אור ב השמחי�', ומה מאושרי� ה� המתהלכי� לפני ד! ובמעשיה�

הלב מתכוו מרוב "! ירומובשמו יגילו� כל היו� ובצדקתו ", זיוו
היושר . שבני אד� יושבי חוש� נתוני� בה, אפלה האיומהה צער על

להרי� נס , נשמה להאיר את אבוקת חיי האמתה אתהפנימי דוחק 
בהויתו ממוזגת היא הדעת , עול�ב ישראל אוצר החיי� הוא. לרבי�
סיר את המסכה י ,בתחיתו יחיה את העול�, אלהי אמת' את ד

שהיא המות , את האפלה של הכפירה, הנסוכה על כל הגוי�
, יקו� ישראל על רגליו. המתהל� כקטב, עול� כולול המכוער

יביע את אמרת נבואתו ממקור חיי , מדתוח יתרומ� בגבורה באר
אלהיי� הנרדמי� בלב כל ה יקי לתחיה את גרעיני החיי�, נשמתו

  !הללויה, כל הנשמה תהלל יה, אד� וכל חי
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, הידיעה. י אפשר למצא מעמד מבוסס לרוח כי א� באויר האלהיא
, דמיו� והחפ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלה�ה ,ההרגשה

אז ימצאו את . יהיו אלהיי� דוקאש כול� מזקיקי� את בני האד�
עט פחותמא�.את יחוש� השוה והמניח את הדעת, מלוא�
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 משפט זה נכתב בשולי כתב היד – שהסיבה היא טכנית וייתכ�.  לא מופיע המשפט האחרו�‡Â¯Â˙במהדורה הראשונה של  .47

 .בצורה שאינה ברורה כל כ�

 . ‡Â¯Â˙ תוק� כמו ב˜"˜ÈÓוב, בכתב היד כתוב פרטיות .48
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סתפקת באותו האור מ אינה, כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר
לא באותו e, מעשי� היותר טובי�dג� ב, הנמצא מהצדק

ולא , למודי� היותר ברורי�dאפילו ב, האמתבנמצא ש האור
אז מתנוול העול� . יותר מפוארי�ה חזיונותdאפילו ב, בהיופי
ולו ע� כל כ עד שהעול�, היא כל כ� מתרחבת בקרבה. בעיניה

ע� כל גילוייו החמריי� , גשמיותו ורוחניותו ג� יחד
 .מחניקואוירו נעשה לה , דמה לה לבי עקתאנ ,והרוחניי�
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אז מתחלת היא , כשתביעת האורה באה עד הנקודה היותר גבוהה
ומתו� , פע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימהש אובלש

ושהעולמי� , ואב אור ממקור היותר עליו�ש תוכה מתגלה לה שהכל
ילויי� שה� נדמי� לנו כעי� ג כול� וכל אשר בה� אינ� כי א�

עצמ� ל אבל כשה�,  מהתגלות האורה העליונה48נצוצות פרטיי�
כל ,  כל היופי49י�כלולהתגלות אחת שבה , ה� כול� חטיבה אחת

הגילויי� הללו הולכי� ה� במהלכ� e. אמת וכל הטובה כל, האור
עיני כל שה� באמת הנ� גילוי� של ל הולכי� ומתבלטי�, ומתעלי�
מנשא את שורש הנשמה ה , בכל הטוב50והשפע הזור�. כל הטוב

כל הודו ו המקטי� בעיניה את העול� החמרי והרוחני, אל עליוניותו
וכל , השפע עצמו מחדש עליה את כל העולמי�אותו , ותפארתו
וכל מראה של חיי� מעורר ששו� , ובשי� צורה חדשהל היצורי�

המצרי� . וכל למוד מרחיב דעה, רני� לבמ וכל מעשה טוב, וישע
שהיא , רחבה של הנשמהמ הצרי� של כל אלה אינ� דוחקי� את

ולכי� ה מסתכלת תיכ� ומיד שכל אות� הניצוצות הקטני�
 .הולכי� ומתאגדי� ונצררי� בצרור החיי�, �ומתעלי

מגדולה זו יבקש לו האד� הרי הוא מיד טרו� כספינה המטורפת 
מגל אל , לי� סוערי� מתנגדי� זה לזה ידריכוהו תמיד מנוחהג ,בי�

א� יוכל לשקע באיזה רפש עבה של גסות . לוש גל יוטל ולא ידע
ו לאיזה מש� מעט את אור חייל יצלח לו, הרוח ועביות ההרגשה

, ארכו הימי�י אבל לא. עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח, זמ�
 .הרוח יחל ממסגרותיו והטירו� הקלעי יחל את פעלו בכל תוק�

  .קו� מנוחתנו הוא רק באלהי�מ

בל האלהי� הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להכנס בקרבנו א
גש ורעיו� וכל מה שהוא למעלה מכל ר, יזה רגש ורעיו� הואא ממנו

על כ� . אפס ובאי� ואפס לא תוכל הדעת לנוחו בנו הוא לערכנו אי�
בקשי אלהי� יגעי� ועיפי� מ ימצאו על פי רוב תלמידי חכמי�

סתפקת באותו מ כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר אינה. ברוח
לא באותו , האור הנמצא מהצדק ג� במעשי� היותר טובי�

�ולא בהיופי ,  היותר ברורי�האמת אפילו בלמודי�מנמצא ה האור 
היא כל : אז מתנול העול� בעיניה, יותר מפוארי�ה אפילו בחזיונות

ולו ע� כל גשמיותו ורוחניותו כ עד שהעול�, כ� מתרחבת בקרבה
דמה לה לבי עקתא נ ,ע� כל גילוייו החמריי� והרוחניי�, ג� יחד

ה מ ,ה� מבקשי� מה שהוא למעלה מכח�. מחנקואוירו נעשה לה 
על , ולהפ� אי� ליש אי� יכולת ג� ברצו� לרצות, שהוא לעומת� אי�

פעמי� כח הרצו� וכל עז החיי� באנשי� אשר דרישת ל כ� יחלש
  .אלהי� היא מגמת� הפנימית

.  דר� השער�רי� להראות את הדר� אי� נכנסי� אל הטרקלי� צ
בכל , בעול� בכל יפיו והדרו, וא האלהות המתגלה בעול�ה השער
בי� , בכל גוי וממלכה, בכל צמח ופרח, רמשו בכל חי, שמהרוח ונ

, בכשרונות כל שיח, מאורותה בשפרירי שחק ובהדרת, וגליו
, ל חושבכ בדמיונות כל משורר ובהגיונות, ברעיונות כל סופר

  .בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גבור

, להבלע בקרבה, שאנו משתוקקי� להגיע אליה, אלהות העליונהה
ואי� אנו יכולי� לבוא למדה זו של מלוי , ל אורהא להאס�

ואנו , שבילנו אל העול� ובתוכוב יורדת היא בעצמה, תשוקתנו
. שלו� במנוחתהו מוצאי� מרגע, מוצאי� אותה ומתענגי� באהבתה

ל כ ולפרקי� תפקדנו בברק עליו� מזיו של מעלה מאור עליו� שמעל
�, י� מראות אלהי�השמי� נפתחי� ואנו רוא. רעיו� ומחשבה  

הברק יחל� והננו יורדי� , בל אנו יודעי� שזהו מצב ארעי לנוא
  .'א בפני� ההיכל כי א� בחצרות דל לשבת עוד

e כשתביעת האורה באה עד הנקודה היותר גבוהה אז מתחלת היא
ומתו� , פע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימהש לשאוב

ושהעולמי� , מקור היותר עליו�ואב אור מש תוכה מתגלה לה שהכל
ילויי� שה� נדמי� לנו כעי� ג כול� וכל אשר בה� אינ� כי א�

עצמ� ה� ל אבל כשה�, נצוצות פרטיי� מהתגלות האורה העליונה
, כל האור,  כל היפיכלולשבה , התגלות אחת, כול� חטיבה אחת

, הגלויי� הללו הולכי� ה� במהלכ� ומתעלי�. אמת וכל הטובה כל
.  הטוב�עיני כל שה� באמת הנ� גלוי� של כל ל  ומתבלטי�הולכי�

, מנשא את שורש הנשמה אל עליוניותוה ,הטוב�והשפע הזור� בכל
, כל הודו ותפארתוו המקטי� בעיניה את העול� החמרי והרוחני

אותו השפע עצמו מחדש עליה את כל העולמי� וכל 
שו� וכל מראה של חיי� מעורר ש, ובשי� צורה חדשהל היצורי�

המצרי� . וכל למוד מרחיב דעה, רני� לבמ וכל מעשה טוב, וישע
שהיא , רחבה של הנשמהמ הצרי� של כל אלה אינ� דוחקי� את

ולכי� ה  שכל אות� הניצוצות הקטני�d`exe, מסתכלת תיכ� ומיד
  .mi`lndהולכי� ומתאגדי� ונצררי� בצרור החיי� , ומתעלי�

  ·  ÌÈ�ÂÚ¯Ê-' ‡È·�Ó ÛÈ„Ú ÌÎÁ ')ÓÚ 'Î˜-‡Î˜ (- ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë 
¯Â˜Ó‰ 
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‰Ò¯ .בשמירת המדות הטובות , הדרכה הרגילה של תו� ויושרה
, וכל ההתפרצות מזה. ני� תהלוכות עול� התיקו�ע זהו, וכל דת ודי�

בי� מצד עליית דעת והתעוררות רוח  ,בי� מצד קלות דעת והפקרות
פרטי� של dפרש גדול בה אלא שיש. עני� עול� התוהו מזהו, עליו�

 . ובנטיותיו לשמאל או לימי�, עול� התוהו עצמו

Êˆ¯. י� טהאידיאליס, שמות דתוהו גבוהות ה� מנשמות דתיקו�נ
שאי� בעול� לו , כזה, מוצק ואדיר, הגדולי� רוצי� בסדר יפה וטוב

. על כ� ה� מהרסי� את הבנוי לפי מדת העול�,יסודו דוגמא

 ‚  ÌÈ�ÂÚ¯Ê-' Â‰˙‰ ÌÏÂÚ Ï˘ ˙ÂÓ˘�‰ ')ÓÚ '‡Î˜-‚Î˜( 

בשמירת המדות הטובות וכל דת , הדרכה הרגילה של תו� ויושרה
בי� , וכל ההתפרצות מזה. התיקו�ני� תהלוכות עול� ע זהו, ודי�

בי� מצד עלית דעת והתעוררות רוח e מצד קלות דעת והפקרות
פרש גדול בפרטי� של ה אלא שיש;  מעני� עול� התהוהוא, עליו�

 . עול� התהו עצמו ובנטיותיו לשמאל או לימי�

, מוצק ואדיר כזה, י� הגדולי� רוצי� בסדר יפה וטובטהאידיאליס
על כ� ה� מהרסי� את הבנוי לפי מדת , יסודו מאשאי� בעול� לו דוג

אבל,ת העול� הנהרסאג� לבנותהמעולי� יודעי� . העול�

125

 

 . תוק� על פי הדקדוק˜”˜ÈÓוב, "כלולה"בכתב היד כתוב  .49

 .ו"רס' עמ,  ג� ש�ראה, ‡Â¯Â˙ תוק� כמו ב˜”˜ÈÓוב, "המור�"ונראה שכתוב  , בכתב היד המילה אינה ברורה .50



 

229

 

, אבל הגרועי�, ת העול� הנהרסא okלבנות ג� המעולי� יודעי� 
, היאדק נגיעה כל ר שהנטיה האידיאלית היותר עליונה נגעה בה�

ערכו ב וה� ה� המושרשי� בעול� התוהו, ה� רק מחבלי� ומהרסי�
   .הנשפל

‰Ï˜. zelecb opd edezd mler ly zenypd ,גדולות מאד ,
מה שאי� הכלי� od zeywan  ,רבה מ� המציאותה ה� מבקשות

, כל מה שהוא מוגבל. אדמ מבקשות אור גדול, שלה� יכולי� לסבול
ראשית מ ה� ירדו ממעלת�. אינ� יכולות לשאתו, מוקצב ונער�

שאיפת� . התרוממו כשלהבת ונדעכו, הנטיה של ההויה להולד
מתלבשות בכלי� , ואפות ונופלותשהנ� , ופית לא תכלהס הבלתי
 רואות שהנ� כלואות .ת הרבה יותר ויותר מהמדהשואפו, שוני�

, התרחב לאי� קל מניחי�שאינ� , בתנאי� מוגבלי�, בחקי�
, בחרו�, avra, ביאוש, והנ� נופלות בתוגה, למרומי� אי� די

בכל , בהירוס, בתיעוב, בכיעור, בשפלות, בזדו�, ברשע, צ�ק ומתו�
זי פני� מתגלות ה� בע. לה� איננה שוקטתש התסיסה החיה. רע

 …וביותר, שבדור

‚Ó¯ .פושעי� להכעיס ולא לתאבו�ה ,הרשעי� בעלי הפרינציפי� ,
הרס והנ� ב בחרו md. מאורות דתוהו, נשמת� גבוהה מאד

אבל תמצית האומ . העול� מתטשטש על יד� וה� עמו. מהרסי�
שכשהיא נספגת אל הנשמות . היא הנקודה של קודש, רצונ�ב שיש

בעתותי גאולה .  לה� את עז החיי�נת היאנות ,המשוערות במהלכ�
 … ואלא הנשמות.מתגברת חוצפה

 ‰Ï˜)Í˘Ó‰ .(Âלפני ש בתקופה, ביותר מתגלות באיזה אחרית ימי�
בתחו� שעל , שקוד� להויה יצירית חדשה ונפלאה, הרת עול�
, תחוללמ וסער. בטר� לדת חק שממעל לחקי�, גבולי�ה התרחבות

מאי� , חוצפה מחוצפה תגדל, יפרצופרצי� אחר פרצי� , הול� וזוע�
מפני , וח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצ�ר קורת

מפני שאיננו מסלק את כל , משאלות כול�ה שאיננו ממלא את כל
ואיננו , גלה את כל הרזי�מ שאיננו, המסכות מעל כל פני הלוט

גרעיני ב ,בחלק הטוב, בועטות ה� בכל. משביע את כל המאויי�
, המוביל אל עדני עד,  המוביל אל המנוחה ושלות העולמי�האושר

, משברות ומכלות, בועטות וזועפות. וממות נצחי נצחי�ר אל
מחללות גאו� כל , משפיקות בילדי נכר, רי�ז בשדהיורדות לרעות 

 …הסופות. ואי� נחת, צבי

 ‚Ó¯)Í˘Ó‰ .(ששו� סייג והגבלה לא , לוהטותה ואלא הנשמות
eiayei lke , עול� הבנויde. מראות את כח�, יוכל לעצור בעד�

miayeind ,מי אוי. משאת�מתבהלי� , בעלי השיעור והנימוס 
אבל באמת לא . י יגור לנו מוקדי עול�מ אוי ,יגור לנו אש אוכלה

ה� פוחדי� , לושות וחנפי�ח בעלי נפשות, רק חטאי�, היה פחד
 אחד ואה שגילוי כח זה, אבל גבורי כח יודעי�. ורעדה אחזת�

לצור� אימו כחותיה , מהחזיונות הבאי� לצור� שכלולו של עול�
,  שבתחילה מתגלה הכח בצורת התוהוzgzאלא . אומהה של

שיגלו את , וינת� בידי צדיקי� גבורי� כאריות, שעי�ר ילקח מידי
ובאמ נפש , וח של שכל צלול ואמיר בעז, אמתת התקו� והבני�

  .ברורהשל הרגשה והתגלות מעשית קבועה ו

 ‰Ï˜)Í˘Ó‰ .(ערפלי חוש� אלו . סופות הללו יחוללו גשמי נדבהה
 . עיני עורי� תראינהוממחש�ומאופל , דולי�ג יהיו מכשירי אורי�

ק נגיעה ר שהנטיה האידיאלית היותר עליונה נגעה בה�, הגרועי�
וה� ה� המושרשי� בעול� , ה� רק מחבלי� ומהרסי�, היאשכל 

  .ערכו הנשפלב התוהו

, מאד odגדולות . קו�שמות דתוהו גבוהות ה� מנשמות דתינ
מה שאי� הכלי� שלה� יכולי� , רבה מ� המציאותה מבקשות ה�

מוקצב , כל מה שהוא מוגבל, אדמ  אור גדולodמבקשות . לסבול
ראשית הנטיה של מ ה� ירדו ממעלת�. אינ� יכולות לשאתו, ונער�

ופית ס שאיפת� הבלתי. התרוממו כשלהבת ונדעכו, ההויה להולד
שואפות הרבה יותר ויותר , בשות בכלי� שוני�הנ� מתל, לא תכלה

בתנאי� , רואות שהנ� כלואות בחקי�. ואפות ונופלותש ,מהמדה
והנ� , למרומי� אי� די, התרחב לאי� קל נותני�מוגבלי� שאינ� 

, בזדו�,  ברשע�צ� ק ומתו�, בחרו�, ביאוש, נופלות בתוגה
לה� ש יההתסיסה הח. בכל רע, בהירוס, בתיעוב, בכיעור, בשפלות

הרשעי� בעלי . פני� שבדור� מתגלות ה� בעזי�, איננה שוקטת
�, נשמת� גבוהה מאד, פושעי� להכעיס ולא לתאבו�ה ,הפרינציפי� 

העול� מתטשטש על , הרס והנ� מהרסי�ב בחרו. מאורות דתוהו
רצונ� היא הנקודה של ב אבל תמצית האומ שיש. יד� וה� עמו

יא ה , המשוערות במהלכ�,שכשהיא נספגת אל הנשמות. קודש
,  מתגלות באיזה אחרית ימי�odביותר .  לה� את עז החיי�נותנת

, שקוד� להויה יצירית חדשה ונפלאה, לפני הרת עול�ש בתקופה
 . בטר� לדת חק שממעל לחקי�, גבולי�ה בתחו� שעל התרחבות

פרצי� , תחולל הול� וזוע�מ  וסער.בעתותי גאולה מתגברת חוצפה
וח בכל ר מאי� קורת, חוצפה מחוצפה תגדל, רצואחר פרצי� יפ

האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצ� מפני שאיננו ממלא את 
מפני שאיננו מסלק את כל המסכות מעל כל , משאלות כול�ה כל

גלה את כל הרזי� ואיננו משביע את כל מ שאיננו, פני הלוט
יל אל גרעיני האשר המובב ,בחלק הטוב, בועטות ה� בכל. המאויי�

וממות נצחי ר אל, המוביל אל עדני עד, המנוחה ושלות העולמי�
יורדות לרעות , משברות ומכלות, בועטות וזועפות. נצחי�
. מחללות גאו� כל צבי ואי� נחת, משפיקות בילדי נכר, רי�ז בשדי

ששו� סיג והגבלה לא , לוהטות האלה את כח�ה מראות ה� הנשמות
בעלי השיעור , ול� הבנויעmiylgde ya, יוכל לעצור בעד�

י יגור לנו מ ,מי יגור לנו אש אוכלה. "משאת�מתבהלי� , והנימוס
רק חטאי� בעלי , אבל באמת לא היה פחד!". מוקדי עול�

אבל גבורי כח . לושות וחנפי� ה� פוחדי� ורעדה אחזת�ח נפשות
וא אחד מהחזיונות הבאי� לצור� שכלולו ה כח זה�שגלוי, יודעי�

. mlerde mc`d, אומהה ר� אמו כחותיה שללצו, של עול�
 ילקח seqale, אלא שבתחלה מתגלה הכח בצורת התהו

שיגלו את אמתת , גבורי� כאריות, שעי� וינת� בידי צדיקי�ר מידי
וח של שכל צלול ואמי ובאמ נפש של ר בעז, התקו� והבני�

סופות הללו יחוללו ה .הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה
ומאופל . "דולי�ג ערפלי חש� אלו יהיו מכשירי אורי�. הגשמי נדב

 ". עיני עורי� תראינהומחוש�

  „  ÌÈ�ÂÚ¯Ê-' ‰¯ÈˆÈ È˘ÚÓ ')ÓÚ '‚Î˜-„Î˜ (- ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë 
¯Â˜Ó‰ 
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מיד צרי� לזכ� את המחשבה ת   .                                               קו
zedl`d oipra ,וזבי�כ בלא סיגי� של דמיונות, שתהיה ברורה ,

 .של העדרי� וחסרונות, של תכונות רעות, של פחדי שוא

ÁÙ .רק כפי אותה המדה , אשרת את בני האד�מ אמונת אלהי�
חלק החשוב ה מאותו,  נחקרת ונלמדתid`שהגדולה האלהית 

מה  ז מאירה הנשמה מאור העליו� על ידיא, שלה� שהוא ראוי לכ�
וכל ההרגשות ,  באהבה ודעה שלמה לחיי החיי�שהיא נדבקת

   .הדעות והמעשי� מתעדני�

Â˜ .)המש� (eכ� , פי גדל הזיכו� של יסוד היסודות בתוכיות הנפשכ
תפעל הדבקות האלהית שברגש ש תגדל ביותר הפעולה

  .ורח ישרהאב לנהל את כל מהל� החיי�, ושבהתפעלות הלב

 ‰  ÌÈ�ÂÚ¯Ê-' ÌÈ˜¯ÓÓ ÌÈ¯ÂÒÈ ')ÓÚ '„Î˜-ËÎ˜( 

ל סבוכי הדעות שבבני אד� וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד כ
ד "דעותיו באי� רק מפני הערפלי� המצויי� במחשבה עב סובל

בי� , � שאי� לו סו� וכל המחשבות כול�י שהוא, המושג האלהי
  .אליו ה� שבותו ממנו ה� נובעות, מעשיות ובי� העיוניותה

שתהיה ברורה בלא סיגי� של , מיד צרי� לזכ� את המחשבהת
של העדרי� , של תכונות רעות, של פחדי שוא, וזבי�כ דמיונות

אשרת את בני האד� רק כפי אותה המדה מ אמונת אלהי�. וחסרונות
, חשוב שלה�חלק הה שהגדולה האלהית נחקרת ונלמדת מאותו

 דבקהה אז מאירה הנשמה מאור העליו� על ידי. שהוא ראוי לכ�
הדעות והמעשי� , וכל ההרגשות, באהבה ודעה שלמה לחיי החיי�

,  בתוכיות הנפשdfdפי גדל הזכו� של יסוד היסודות כ .מתעדני�
 הדבקות האלהית שברגש mbתפעל ש כ� תגדל ביותר הפעולה

  .אורח ישרהב ל� החיי�ושבהתפעלות הלב לנהל את כל מה
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„Ï˘ .שכל מה שנכנס , יקר האמונה היא בגדולת שלמות אי� סו�ע
, ה ניצו בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוערז בתו� הלב הרי

ינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה א ומה שראוי להיות משוער
 . שהוא באמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Ï˘)Í˘Ó‰ .(e קרועה ההכרה הליביתא� `idהיא  אז,  ממקורה
 שתהיה מאירה בצורה dlואי� תקנה . ו� ער�ש  ואי� לה,מדולדלת

שהיא הארה , אמונהה ly  ההארהע�כי א� על פי הקישור , חיה
. ול�כ ובזה היא מבססת את הערכי�, למעלה מכל ערכי�, כללית
 lkעניני mdy dpen`d מזו של גדולת אי� סו�  wx mpd, חו

 בגדר ה�zexaqdde , מונהאה ÈÚ˜¯ ליד�להגיע על  ick, הסברות
ומא� ,  בגדר לבושי� דמלכאmdyויש מה� , אברי� דמלכא

ומכל מקו� , בושי� דמלכא ג� הוא מרי� יד ומתחייב בנפשול דבזע
 האמונה ובי� lyבי� העיקר yת ההבדלי� א צריכי� לבאר בהדרגה

x`al mikixv ok  ובי� ההסברות עצמ� ג�, הסברותיה
  .לופי המדרגות שבה�ח את

„Ò .מביא את , שממו� של המחשבה ממיעוט הלמוד והידיעהה
cr xryl mileki eppi`e , מהות האלהותב האד� לחשוב הרבה

d dnk מחשבהd זאת`idכל מה  ו. סכלות איומהו  עזות נוראה
 יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה ,שיהיה יותר משוקע בבערות

 עורגי� מיד שכל גדולי הנפש שבעול�ת ששמע, האלהית הרמה
zaygn aeygl  כמה דורות שלצטבר הרגל שמ jezne. אליה

z`f zerh , zedna aeygl xyt` eli`k
zedl`d, שתוצאות שלה� הנ�, הרבה הבלי שואתארגי� מ 

 את ed`אד� הפרטי אובד ה עד שאפילו, רשעות רבות ונוראות
 . חילו החמרי והרוחני מרוב צרה ואפלה

ËÚ˜. צורה מיוחדת וידועה ב ועהמה שהמחשבה האלהית היא קב
מביא המעצור , מפני ההרגל והדמיו� הילדותי, אצל בני אד�

הפג� של מ זהו נצו. דול ברוח האד� בבאו לכלל דעתג היותר
,  צריכי� להזהר בה`ep מאד daxdשהרבה , עשית פסל ותמונה

יותר dדעת dתקופת ב zlcbzn zexidfd zaeg וביותר
המשפט , לא התפרס� באורותבמשפט הבא של הפסקה ( .בהירה

 ).מופיע להל�, האחרו� בפסקה, שלאחריו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכל מה שנכנס בתו� . יקר האמונה היא בגדולת שלמות אי� סו�ע
ומה , ה ניצו בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוערז הלב הרי

ינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה א שראוי להיות משוער
, המשפט, ו על דבר החסדא א� אומרי� על דבר הטוב. שהוא באמת

ל דבר ע או, וכל מה שהוא חיי� ופאר החיי�, התפארת, הגבורה
 הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה �, האמונה והאלהות

בי� העבריי� ובי� , ג� כל השמות והכנוי�. כלה למעלה מ�
, יצו קט� וכהה מאור הצפו�נ אינ� נותני� כי א�, הלועזיי�

ות אלהב כל הגדרה". אלהי�: "שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו 
אפילו הגדרת , ההגדרה הוא אליליות רוחנית, מביאה לידי כפירה

, הרצו� ואפילו האלהות עצמה וש� אלהי� הגדרה היאו השכל
כל אלה אינ� כי א� הזרחות ניצוציות ש ומבלעדי הידיעה העליונה

ובאנשי� . ידי כפירהל ממה שלמעלה מהגדרה היו ג� ה� מביאי�
ידי ל  מביאי� ה� באמתשנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת

מתדלדלת  היא הרי df קרועה ממקורה הכרת הלבא� . כפירה גסה
כי א� על , ואי� תקנה שתהיה מאירה בצורה חיה, ו� ער�ש ואי� לה

שהיא הארה כללית למעלה מכל , אמונהה בהארתפי הקישור 
חו מזו של העניני� ש. ול�כ ערכי� ובזה היא מבססת את הערכי�

 הנ�, אמונהה Â˜ÓÏ¯ יד� הסברות להגיע על mdy ,גדולת אי� סו�
ומא� ". לבושי� דמלכא"ויש מה� בגדר , "אברי� דמלכא"בגדר 
ומכל מקו� , בושי� דמלכא ג� הוא מרי� יד ומתחיב בנפשול דבזע

ת ההבדלי� שבי� עיקר האמונה ובי� א צריכי� לבאר בהדרגה
  .שבה�לופי המדרגות ח  את�  בי� ההסברות עצמ�וג�, הסברותיה

 

 

שממו� של המחשבה ממיעוט הלמוד והידיעה מביא את האד� ה
וכל מה שיהיה יותר משוקע . מהות האלהותב לחשוב הרבה

 יחשוב שבזה ,סכלות איומה זאתו מחשבת עזות נוראהly בבערות 
מיד שכל גדולי ת ששמע, הוא מתקרב אל הידיעה האלהית הרמה

 כמה ה במש�כז הרגל בהצבר. הנפש שבעול� עורגי� אליה
 רשעות שתוצאות�, הבלי שוא רבי� jk jeznתארגי� מ דורות

אד� הפרטי אובד את חילו החמרי ה עד שאפילו, רבות ונוראות
, דול ברוח האד�ג את המעצור היותר. והרוחני מרוב צרה ואפלה

צורה ב מביא מה שהמחשבה האלהית היא קבועה, בבאו לכלל דעת
זהו . י ההרגל והדמיו� הילדותימיוחדת וידועה אצל בני אד� מפנ

 אנו צריכי� להזהר בו cinzש, הפג� של עשית פסל ותמונהמ נצו
  .תקופת דעת יותר בהירהב וביותר, הרבה מאד

 

 

 

 

 

, קוצר רוח, תוגה: ביחוד הצרות הרוחניות, ל הצרות שבעול�כ
, שבאמת ה� הנ� הצרות העיקריות של האד�, יאוש, חיי�ה בחילת

פני חסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה מ ות כי א�א� ה� אינ� בא
בכל , בר טבעי בכל נבראד שהיא, ההכנעה מפני האלהות. 'בגאות ד

קל וחומר ו להתבטל בפני הכללות, הויה שפרטיות מתגלה בקרבה
שהוא חש בו עליונות של אי� ק , בפני מקור ההויה של הכללות

, ונג וקוממיותא� ע�כי,  לא צער ודכדו� יש בה�, כלליותה לגבי
כשמתפתחת ההכרה הזאת . עוטרת בכל יפימ שלטו� וגבורה פנימית

יא מרצה את החיי� ה בקרב הנשמה בכל דרכיה' של גאות ד
הפרט ש ממלאת� נחת וחיי� לפי אותה המדה, בשעבוד� הטבעי

וכל העז וההוד שבמחזות , מכיר את גודל הכלל והדר מקורו
על ידי הקטנתה של , רמתכלל ומתאד, ול� ומתעלהה המציאות

טבעית הזאת מצמיחה גדלות ה ההקטנה. הנשמה לפני יוצרה
משחקת בכל עת ה ,שלטו� של הוד מלכות ונהורא מעליא, אדירה

מתגדל ו הול�, בענג עדנת מצואותה ועליזה בחלקה ההול� ומתרחב
אבל מתי היא . עד תאות גבעות עול�, אי� ק, עד אי� חקר

בצורה של , צטירת יפה בתו� הנשמהשגדולת האלהות מכ ?טבעית
תעלה מכל מהות ושל דמיו� עשוי בטוב מ של שכל, דעה טהורה

אז נתבעת ההתבטלות ש ,החיי� ממולא בכל הוד ותפארת גדולה
  .מכל כללותה ופרטיותיה, מכל זויות הנשמה

רגלי המניעה הכללית של הלמוד הרוחני בעניני� האלהיי� הול� ל
ע� . � עבודה שכלית והרגשית מטוהרהמאי, אלהות ונחש�ה מושג

האמונה הטבעית והשעבוד של ההכנעה נשארי� ו זה הפחד החיצוני
שהדעה , רושה מאות� התקופותי בלבבות רבי� בתור השפעת

היתה ראויה מצדשעד,וההרגשה האלהית היתה מאירה בה� בעזה
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Ê˜ .מתהוה , שכלה ובלא תורהה כשחושבי� על דבר אלהי� בלא
כשבאי� להשתעבד , jk xg`e. מלא תהו ובהו, ברעיו� ציור  אפל

מאבד ו  האד� הול�,mecwdלעבודת אלהי� על פי המצב הריק� 
„·¯Ï·‰Â Â‰Â˙ È על ידי מה שהוא מקשר את עצמו ל,  עולמואת זהר

Û„È� . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ê˜)Í˘Ó‰ .(Âמש� של כשהדבר הזה נמש� dfi`מוכרחת ,  דורות
עקור את זכר אלהי� ואת כל ל ,הכפירה לצאת בצורה תרבותית

¯˜ ‰·ÂÚ ‡È‰ ‰Ó , ÌÈÏ˜¯˙אבל , המוסדי� של עבודת אלהי�
˘‡Â� È¯·„Â ,ועל . להי אמתא צצי� בי� האד� ובי� אורשה� רק חו

 דעת אלהי� ·�Â‰, משואות החורבות שהכפירה מחרבת
 . ת היכלהא הנשגבה

 „Ò)Í˘Ó‰ .( הזוכדי לטהר את האויר מזוהמת החוצפה והרשעה  ,
אבל , ינה טובה מהראשונהא שג� היא, באה הכפירה המוחלטת

`id  מתנגדת לה תכליתdהפכי� ה מתו� ההתנגשות של שני. ניגוד
'  ד`z לדעת להיות מתקרבת, תעזר האנושיות עזר גדול, האלה

.  הזמני והנצחי לאשרו`mc`d zמקרבת ה drici, ידיעה מאירה
eהות האלהותמ במקו� המחשבה השוממה של ההתפרצות אל ,

והגבורה , תבא בלבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור
 . 'ר דומציגתו באו, חיי�ה המתוה לאד� את דרכי ,העליונה

 

 

 

 

ÂÚ˙ .¯ מטהר הוא, הכפירותוח הפרצי� של  את כל הסחי שנתקב
ויראה , ומתו� כ� יטהרו השמי�, תחתו� של רוח האמונהה בשטח

שהיא שירת העול� ואמת , אמונה העליונהה האור הבהיר שבתכונת
  .העול�

 ËÚ˜)Í˘Ó‰ .(eהוא , י שמכיר את התו� שבכפירה מצד זהמ מוצ
, ומסתכל בהוד הקרח הנורא, דושתהק  לשורשומחזירה, את דבשה

  .כפור שמי�

 ‡Î˘)תחילת הפסקה נמצאת להל� .(micnl epivnp ,ik 
אבות בשביל איזה מ האומרת לזנח טוב המנוחל, המרידה והכפירה

שממצי� כ .מכה גלי�edy` ,  תשובהly רעיו� זהו, חזו� לב חדש
עי� הכללי הוא הגר, בוyi שהצד הטוב yוצאי� מ ,דינואת עומק 

 ומתו� כ� .ea ielzd, מכל קלקולו של התשובה מכל שפלות
ואז , צמהע הריסהd לשוב מהקלקלה הגדולה שיש בokבאי� ג� 

 . וגאולה באה לעול�, באמת' שבי� אל ד

‡Î˘) .‰ÏÁ˙‰ .(הוא , ל ישראלש שיצא ממקור�, תקו� העול�
 החיי� תכסיס `zכל זמ� שהאד� קובע לו . האידיאל של התשובה

elyי מדה קבועהפ  על ,f`  לא יוכל לצאתmlerl מידי 
ly ה ישתל� אפיו ז ואיכה, במדות ובמעשה, החסרונות שבשכל

ihxtde illkd mc`d .השיטותוכל , כל חדושי החיי� 
 ארחות של ‡Ûהנ� , ת סדרי העול� כדי להטיבוא המהפכות

היות עומדת בראש הפסגה של ל ותמיד צריכה התשובה, תשובה
d סול�l xy`וכ� ,  לעול� צרי� האד� היחיד.ההשלמה האנושית

מרפאה את שבריה  ,עצמה את מתקנתלהיות , dkixvהחברה כולה 
חלילה לההרגל להיות הכח העקרי בהנהגת e. הרוחניי� והמעשיי�

  .הפרטיי� והכלליי�החיי� 

וכיו� שנקודת התו� . גדלה לשעבד אליה את כל הנפשות
ת עמומה היא הרי המהות האלהית כלולה הכרה האלהיה של

רק בתור , אוי� להיות למאירי דר� לה�ר וג� ביחידי� שה�, בהמו�
כשבאי� . השתעבד אליול כח תקי� שאי� להמלט ממנו והכרח הוא

ציור d של, dfdלהשתעבד לעבודת אלהי� על פי המצב הריק� 
d אפלd מלא תהו ובהוy מתהוה ברעיו� כשחושבי� על דבר אלהי�

, dxewnn dwezpd d`zz d`xi, שכלה ובלא תורהה בלא
d`lir d`xi `edy,מאבד את זהר עולמו על ידי ו  האד� הול�

 אלהי� �אות ג אי�. ˜ÔÈÁÂÓ‰ ˙Â�Ëמה שהוא מקשר את עצמו ל
, א� שפלות דמיונות פרועי��מתגלה אז בתו� הנפש כי

מדולדלת , כונה של איזו מציאות בדויה מטושטשתת המציירי�
מטמטמת , אמי� בה ומדכאת את רוחומ שמבהלת את כל, פהוקצו

ועוקרת את , להתגברמ את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האד�
ו היא ז וא� א� יאמר כל היו� כולו שאמונה. הזיו האלהי שבנשמתו

וכל עדי� , אחד היא מלה ריקה שאי� הנשמה יודעת ממנה כלו�' בד
וזאת היא הכפירה , וכרח הוא להסיח את דעתו ממנהמ רוח

י� מני י� הדעת האלהית בכנסת מ שבעיקבא דמשיחא כשאזלו
  . ובעול� כולו�ישראל 

על דבר מציאות התכ� האלהי בעצ� , התישבות הנפשית הגסהה
, זאת היא שמחפירה את האנושיות, האותיות בלבד�ו המלי�

עצמת מכאובי� לגאול את האד� מבאר מ והכפירה באה כעי� צעקה
הפתגמי� למאור הרעיו� ו להעלותו מחשכת האותיות,  זוצרה נכריה

יש . מוסריותה עד שהיא מוצאת מקו� לעמוד ג� במרכז, והרגש
מפני שהיא צריכה לעכל את , לכפירה זכות הקיו� הארעי

זוהי כל תעודתה . נתדבקה באמונה מאפס דעת ועבודהש הזוהמא
 של צורות המיוחדות מהמחשבה המהותיתה  להסיר את�במציאות 

 מש� של כשנמש� המצב הזה. ול�כ כל החיי� ושרש כל המחשבות
עקור את זכר ל דורות מוכרחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית

ÂÊÈ‡Ï אבל , אלהי� ואת כל המוסדי� של עבודת אלהי�
‰¯È˜Ú Ó‰�ÂÈÏÚ‰ ‰Á‚˘‰‰ ˙�ÂÎ ?ÌÈ‚ÈÒ‰ ˙¯È˜ÚÏ שה� רק 

ות ועל משואות החרב, להי אמתא חוצצי� בי� האד� ובי� אור
כדי לטהר . ת היכלהא  דעת אלהי� הנשגבה˙·�‰שהכפירה מחרבת 

של המחשבה את האויר מזוהמת החוצפה והרשעה 
 באה הכפירה � , הצצה המביאה לידי עבודה זרה�, אלהותה במהות

ינה טובה מהראשונה אבל מתנגדת לה א שג� היא, המוחלטת
הפכי� האלה תעזר ה מתו� ההתנגשות של שני. תכלית נגוד

מקרבתה ה ,ידיעה מאירה'  לדעת דלהתקרב, אנושיות עזר גדולה
במקו� המחשבה השוממה של ההתפרצות .  הזמני והנצחילאשרה

הות האלהות תבא בלבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור מ אל
d mixeywe idl`d xe`n mivvepzn ,והגבורה העליונה
exewna cinz ,`idyחיי� ומציגתו ה  מתוה לאד� את דרכי

הרוח החזק יבא מארבע רוחות ויקי� בסערתו בעל . 'ר דבאו
ת הקבודי� בקברי החלחלה של האלהיות הדמיונית א כרח�

והעליתי ", "בפתחי את קברותיכ�' ד וידעת� כי אני: "החולנית
 יטהר". דמת ישראלא אתכ� מקברותיכ� עמי והבאתי אתכ� אל

 של תחתו�ה  את כל הסחי שנתקב בשטחהכפירהרוח הפרצי� של 
ומתו� כ� יטהרו השמי� ויראה האור הבהיר , רוח האמונה

  .שהיא שירת העול� ואמת העול�, אמונה העליונהה שבתכונת

י שמכיר את התו� שבכפירה מצד זה מוצ הוא את דבשה מ
 כפור �ומסתכל בהוד הקרח הנורא , דושתהק ומחזירה לשורש

  .שמי�

אומרת לזנח ה, המרידה והכפירה ly דינהשממצי� את עומק כ
רעיו� שהוא באמת , אבות בשביל איזה חזו� לב חדשמ טוב המנוחל

הוא y, שבה הצד הטוב `zוצאי� מ ,מכה גלי�illk dתשובה 
ומתו� כ� , מכל קלקולו הגרעי� הכללי של התשובה מכל שפלות

ואז שבי� , צמהע באי� ג� לשוב מהקלקלה הגדולה שיש בהריסה
ל ש שיצא ממקור�, תקו� העול�. באמת וגאולה באה לעול�' אל ד

כל זמ� שהאד� קובע לו . הוא האידיאל של התשובה, ישראל
a לא יוכל לצאת מידי החסרונות , י מדה קבועהפ  עלחייותכסיס

לכ� חלילה ? ה ישתל� אפיוז ואיכה, במדות ובמעשה, שבשכל
 ,הפרטיי�ו הכלליי�, לההרגל להיות הכח העקרי בהנהגת החיי�

eאת מתק�להיות , וכ� החברה כולה, � היחידלעול� צרי� האד 
כל חדושי החיי� וכל .  הרוחניי� והמעשיי�שבריו את מרפאו עצמו

 ארחות ‡Íהנ� , ת סדרי העול� כדי להטיבוא  המהפכותהשאלות
היות עומדת בראש הפסגה ל ותמיד צריכה התשובה, של תשובה

  .של סול� ההשלמה האנושית

התערובת של אמונת היחוד תקופה לתקופה הולכת ומתבררת מ
ובכל פע� שחלק ידוע מההגשמה, חשכי ההגשמהמ הטהורה ע�
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 ÁÙ)Í˘Ó‰ .(המביאה ,  ביטול של תורה העליונהדייל אבל ע
נפגמת , שלמות העליונה שאי� לה סו� וער�ודולת אלהי� להכרת ג

ואינה נותנת את אותו הפרי הטוב שהיא צריכה , האמונה עצמה
ואז נופלת היא . משפלות�אינה מרוממת את הנשמות בגלוי e, לתת

 . ומתרבי� בוזיה ומחלליה,האמונה

ÊÈ˘ .שהוא למעלה מכל תוכ� , אמונת ישראל נעוצה היא באי� סו�
אידיאל של dומתו� כ� נחשבת באמת אמונת ישראל ל. המונא של

. הגבוה באי� ערו� מתוכ� של אמונה בהוה, עתידה אמונת, האמונה
עד כדי להקראות , דריגות במורד יורד הוא הציור הרוחנימ הרבה

ולא בתור האידיאל , בתור אמונה ממש, עצ�ב בש� אמונת ישראל
אידיאל dאבל ב, כפירהה באמונה עצמה חל הפג� של. האמוני

, כפירהה הוא למעלה ממושגy, האמוני אי� פג� הכפירה מגיע כלל
, הכפירה אי� לה אידיאל. כש� שהוא למעלה ממושג האמונה

היאוש והתוהו אינ� נותני� . חר איסתרס ולא עבד פירי�א אל
, אידיאל הפו� מהאידיאל של האמונהל ועל כ� אי� מקו�, מאומה

שער . עומת גו� האמונהל � והקבלהא� על פי שיש עני� של היפו
שג� אצל משה היה ,  האידיאל האמוניed`, החמשי�
והשפעתו של שער . איננו במציאות בקליפה, לא נת� לוש ,לאידיאל

נותנת היא חיי� עליוני� ,  האמונהlyידיאל אd של, החמישי� הזה
, חסרת האידיאל, כפירהה ומכניעה את קליפת, לכל השערי� כול�

  .קור חיי�מ כי עמ�, הקשורה באידיאל נצחי,  האמונה קדושת�‚„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁÙ)Í˘Ó‰ .( dn ici lr m` ik dpzi`l aeyz `le
yהגבורי� והחכמי� היותר שלמי� בדעת , צדיקי� היותר מעולי�ה

', יתחזקו מאד להגביר את תשוקת חקר גדולת ד, ד�א אלהי� שבבני
 האמונה שתל�cr . המוסריי�ו השכליי�, milecbdבכל הדרכי� 

תהי למקור חיי� לכל ו ,ותצא מאפלתה לאור גדול, ותתרומ�
אמיתי ה כמו שהוא טבע, הנשמות היותר גבוהות ועדינות שבעול�

וממילא ישוב אליה כבודה ויקרה ג� בכל השדרות האנושיות , שלה
 כל עוג� ההצלה של בזמ� הזה הוא, ישראלl rbepy dne .כול�

 כל שהוא, אלהית הטהורהה  האמונהלהשיב לה את יקר, האומה
  .יסוד חייה

 

 

 

 

 

 

ואחר כ� מתגלה שלא נפלה , ופלתנ  נדמה כאילו האמונה�נופל 
שיבת הרוח האנושי אל ל בימי� האחרוני�. האמונה כי א� נתבררה

, דקהה ספירת האמונה הברה נופלת קלפת ההגשמה האחרונה
שבאמת כל מה שאנו , לות אל האלהותשהיא יחש המציאות בכל

. הוא מופלג מהאלהות כער� בלתי נער�" מציאות"ב מגדירי�
מה שבאמת היא המעלה , � לכפירהה צלליה של שלילה זו דומי�

ומתרגל הרוח , פהי היותר עליונה שבאמונה כשהיא מתבררת
להקשיב את קשב האמונה על פי המעשי� ועל פי 

 הדעת �, עות התורה והמוסרופעות ההויה והופה ,ההשפעות
, ממילא היא למעלה מהמציאותו שהאלהות משפעת את המציאות

מרומי האמונה ל וחוזרת הכפירה הדמיונית המטהרת מטומאתה
, ואמנ� צריכה היא שלילת המציאות הזאת. היותר טהורה

מקור כל ההויות ואיתניות היותר תמציתית של הדר כל ל החוזרת
בכל יו� צרי� להעלות אותה למקור ש בינה מהודרת, המציאות

  .טהרתה

`mpn של תורה העליונהה על ידי בטולנפגמת היא האמונה  ,
שלמות העליונה שאי� לה סו� ה, דולת אלהי�ג המביאה להכרת

אינה , היא צריכה לתתש ואינה נותנת את הפרי הטוב, וער�
 .תרבי�מ ובוזיה ומחלליה, משפלות�מרוממת את הנשמות בגלוי 

la`שהוא למעלה מכל תוכ� , מונת ישראל נעוצה היא באי� סו� א
ומתו� כ� נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של , מונהא של

 הגבוה באי� did` xy` did`",51", עתידה אמונתe, האמונה
דרגות במורד יורד הוא מ הרבה. ערו� מתוכ� של אמונה בהוה

� בתור עצב עד כדי להקראות בש� אמונת ישראל, הציור הרוחני
באמונה עצמה חל הפג� . אמונה ממש ולא בתור האידיאל האמוני

הוא . אבל באידיאל האמוני אי� פג� הכפירה מגיע כלל, כפירהה של
. כפירה כש� שהוא למעלה ממושג האמונהה למעלה ממושג

, "חר איסתרס ולא עבד פירי�א אל", `iznהכפירה אי� לה אידיאל 
אידיאל הפו� ל ועל כ� אי� מקו�, היאוש והתהו אינ� נותני� מאומה

א� על פי שיש עני� של היפו� , מהאידיאל של האמונה
, האידיאל האמוני" שער החמשי�: "עומת גו� האמונהל והקבלה

איננו במציאות , לא נת� לוש ,שג� אצל משה היה לאידיאל
, ידיאל האמונהא של, והשפעתו של שער החמשי� הזה. בקליפה

י� לכל השערי� כול� ומכניעה את נותנת היא חיי� עליונ
 קדושת האמונה הקשורה È�ÙÓכפירה חסרת האידיאל ה קליפת

  ".קור חיי�מ כי עמ�", באידיאל נצחי

, מראה זעזועי האורות כמו אלה חושבי� שהאמונה נופלתל
בורחי� ומסתלקי� , באמת הצללי� נדי� וזזי�ו ,שהעול� מתהפ�

לבצרו� של האמונה שוב ל הכרח הוא כדי. לפנות מקו� לאור
זקה להרמת ח להתעורר התעוררות, שתשוב לתחיה בתו� כל נשמה

להתעסק בארחות השכל היותר , דעת אלהי� בכל רחבה ועמקה
כי כש� שאולת וחולשה היא . בו עולי� למעלה מכל הגדרהש ,גנוז

מהיפי והעז שבחיי המציאות , י� מהגלויע להסיח דעת ולסגור
� הנטיה אל הנסתר מ נער את השכלכ� טפשות היא ל, המוחשית

ל מה כ ,שאי אפשר מבלעדי זה להכיר כל נשגב, שבמעמקי הנשמה
, שהוא למעלה בחיי� ובהויה מהחושי� המטומטמי� שלנו

ודוקא בזה מתמלאה הנשמה חיי� . ומאה וצרהט שנאטמו מרוב
עמיקי� כאלה מתמלא העול� אורה מ ועל ידי, מלאי� בדעת וכשרו�

, צדיקי� היותר מעולי�ה .ר נרדמי� ומחיה מתי�מעור, וטל תחיה
יתחזקו , ד�א הגבורי� והחכמי� היותר שלמי� בדעת אלהי� שבבני

, בכל הדרכי�' מאד להגביר את תשוקת חקר גדולת ד
 תל� ותתרומ�, dpzi`l האמונה `aeyz f. המוסריי�ו השכליי�

תהי למקור חיי� לכל הנשמות היותר ו ותצא מאפלתה לאור גדול
וממילא , אמתי שלהה טבעaכמו שהוא , והות ועדינות שבעול�גב

ישראל a .כול�ישוב אליה כבודה ויקרה ג� בכל השדרות האנושיות 
 להשיב לה את יקר �בעת כזאת  כל עוג� ההצלה של האומה זהו

  . כל יסוד חייהשהיא, אלהית הטהורהה האמונה

בר בל דוקא כשהאורות מזדעזעי� ומכח� הכלי� חושבי� להשא
, העובדות, התיבות, להודיע שאמנ� אי� האותיות, דירא צרי� אמו

הנושאת , אברי� של גויה חיה, �ה אבל כלי�, גופ� של אורות
ה� ג� את הער� של מ ואוי אוי למי שמסלק, בתוכה את הוד הנשמה

, התיבות, מי שמבער את הקודש של האותיות, כלי�
ר בלעד� באי� אל� ישא. ג� מתחו� שלה�, הציורי�ו המעשי�

, נימי ורצו כולו מאפ� כח מעשיפ נדה� בלא ציור מחשבי, הגה
רוחו , ופו ונפשוג את, המשממי� את כולו, סחו� בזרמי� שוממי�

  .ונשמתו

והבו גודל לחיי� הממשיי� , העלו את הרעיו�, וממו את האמונהר
הלבוש, התלבשות של האורה העליונה בציור המושכלה שעל פי
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עבודת החיי� התורה והמצוה , מעשהה ובאוצר חייבכח הדמיו� 
  .כולה

ÊÒ˜ ‡  ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,‚Ú¯ ,‚˘ ;Ù Ò˜�Ù" ˙Â‡˜ÒÙ ‡)ÂÙÈ („ ,
ÈÓ˜"ÓÚ ˜ '‰Ò˜52 

ÊÒ˜ .שתוממי� ה� הרעיונות מפני הדעות הזרות ההולכות מ
, zexf zepen`l zeihpעות זרות של ד ·mlera ,ÔÈושוטפות 
zeixvep ,zeipnlyen ,zeicea ,e mzqעבודות זרות . lke
 dl`בי� ר לוקחות לבבות, פורצות ה� בשט� אל תו� המחנה

,  של היהדותcegia, מגיני� על הדעותה . ומעוותות את הדרכי�
גלי� את זיופ� מ ,מבטלי� את הדעות הרעות, מרימי� קול צוחה

 להשיב אחור את utgdיעלה ביד�  הדבר מסופק מאד א�ו, ושקר�
  . פרצי�מה שהחל להתפר כהר

‚Ú¯ . שמתה ותכנה נ מצד, היהדותגדרי� לטועי� ה� המבקשי�
  א� על פי שאפשר להגדירה מצד תוכ� הגלוי והמוחש, הרוחני

, וכל הנטיות הרוחניות, כל`z נשמתה היא כוללת a iptn, שלה
כמו שכלול , פונות ה� בה בהכללה עליונהצ , והנסתרות53הגלוייות

גבה היא קיצו לדרה כל הגe.  המוחלטת54הכל האלהות
 .ודוגמא להקמת פסל ומסכה לש� הצביו� האלהי, בנטיעותיה

בריות ל .האד� בי� כל הבריותל ואה ישראל בי� העמי� דומה. ˘‚
, אבל הצירו� הכללי של הסגולות, רבות יש יתרונות שאינ� באד�

להשכיל בשכל את השימוש של הכחות , רוחניות על יד�ה ועליית
זה עושה את האד� לחטיבה עליונה , בפועלו הכלולי� בו בכח

שרו� מיוחד יותר גדול כ שלה�, כ� ישנ� עמי� רבי�. בעול�
תמצית של האנושיות ה אבל ישראל בתור, מהכשרו� ההוא בישראל

וה� מתאחדות , ול�כ מקבצי� בקרב� את סגולות כל העמי�, כולה
jnrk in  .באחדות נשאה, קדושה, בתוכ� בצורה אידיאלית

l`xyiux`a cg` ieb . 

 ÊÒ˜)Í˘Ó‰ .(la` למאורע  צריכי� אנו יותר חודרתסתכלות ה
חודרת עד לפנימי ו zihxtוע� זה , מקפתו  הסתכלות כללית,כזה

  .אמוניי� שבעול�ה פנימיות� של כל המו� הדעות ותוכני הרעיונות
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 הדעות הזרות ההולכות shyשתוממי� ה� הרעיונות מפני מ
פורצות ה� בשט� אל . עות זרות של עבודות זרותד ·ÂÁÈ„, ושוטפות

 zehne ,בי� ומעותות את הדרכי�ר  לבבותלוקחות, תו� המחנה
dzin ikxcl miig ikxcn epixirvn miax, מגיני� על ה

מבטלי� את הדעות , הדעות של היהדות מרימי� קול צוחה
 אבל. r"zecdid ixcb xexia iגלי� את זיופ� ושקר� מ ,הרעות

 יעלה ביד� להשיב אחור את adf oepbq הדבר מסופק מאד א�
   .כהר פרצי�מה שהחל להתפר

acegi , היהדות להגדיר אתטועי� ה� המבקשי�  zexcbda
zereci ,א� על פי שאפשר להגדירה , שמתה ותכנה הרוחנינ מצד

היא כוללת כל .  שלהdixehqid מצד תוכ� הגלוי והמוחש
פונות ה� בה צ ,הגלויות והנסתרות, וכל הנטיות הרוחניות, בנשמתה

כל הגדרה . להות המוחלטתכמו שכלול הכל בא, בהכללה עליונה
efk בנטיעותיה וד�גמא להקמת פסל ומסכה לש� ל גבה היא קיצו

 בי� zecdid `yepd,  ישראלdfa jxrוא ה  דומה.הצביו� האלהי
בריות רבות יש יתרונות ל . האד� בי� כל הבריותjxrל, העמי�

רוחניות על ה אבל הצירו� הכללי של הסגולות ועלית, שאינ� באד�
יל בשכל את השמוש של הכחות הכלולי� בו להשכ, יד�

כ� .  זה עושה את האד� לחטיבה עליונה בעול��, בפועלו בכח
 vnpy dn`שרו� מיוחד יותר גדול מכ ישנ� עמי� רבי� שלה�

תמצית של האנושיות ה בתור, אבל ישראל, הכשרו� ההוא בישראל
ול� וה� מתאחדות כ מקבצי� בקרב� את סגולות כל העמי�, כולה
  .באחדות נשאה, כ� בצורה אידיאלית קדושהבתו

הסתכלות , למאורעות האלה צריכי� אנו חודרת ביותרסתכלות ה
מקפת וע� זה חודרת עד לפנימי פנימיות� של כל המו� ו כללית

  .אמוניי� שבעול�ה הדעות ותכני הרעיונות

ל גלוי רוח כללי לפי התגברות הכללות שבו כ� הודאות מתחזקת כ
כ� איננו , כש� שאינו נות� מקו� לספק, דת ודאותולפי מו בקרבו

הכלליות הודאות והיחוד ; שתפ� עמול מותר את זכותו לאחרי�
שהיו חזיונות , ישנותה למשל שיטות התכונה, תלויי� ה� זה בזה

מו� ט היה הספק, פרטיי� מתפשטי� רק על חוג גבול התכונה בלבד
שתארי התכונה , עד שהיה מרגלא בפומייהו של התוכני�, בקרב�

נ� רק למצא איזו הצעה לפתרו� שנויי התנועות הרבי� ה והנחותיה
. שאפשר שהפתרו� יהיה באיזה דר� אחרו של הגרמי� השמימיי�

מתו� , שאלות התכוניותה ומיו� שחק כח המוש� החל לפתור את
, ספקה השלי� מעליו את עבותות, שהוא חזיו� קוסמולוגי כללי

 שהתכונות הישנות היו נוחות להשתת� ,ומזה בא ג� ההבדל השני
שמתו� תכונתה הכללית , ה שאי� כ� התכונה החדשהמ ,אלה באלה

פשר שיאמר אד� לפתור קצת מחזיונות א הודאית קנאית היא ואי
איזה פתרו� אחר מתנועות ב התכונה על ידי כח המוש� ושארית�

 היתה, רוחה כ� בהופעות. גלגליות שעל פי הצעות התכונה הישנות
מתו� שהיא : האליליות סבלנית וההכרה של האחדות קנאית

הרי היא מיוחדת ולא , ודאית ולא מסופקת, לא פרטיתו כללית
בלנית על פי הצורה החיצונה של ס הכלליות אינה, משותפת
פנימי של יסוד ה אבל בתו� קנאותה נמצא גרעינה, הסבלנות
� באה מתו, המחלשת את החיי�, הסבלנות החלשה. הסבלנות

והקנאות , וח פרטיי� שאינ� משוקי� בטלה של הכלליותר גלויי
המביאה לחשוב את גלויי רוח , סות רוחג הממארת באה מתו�

מפני שה� רק : עליונהה פרטיי� שה� עומדי� במעלת ההכללה
חו ש גלויי� פרטיי� אינ� יכולי� להחיות את כל גוני הרוח

לי� לכלל� אינ� כי ובצרות עינ� ביתר הגלויי� שאינ� יכו, מחוג�
. מעטי� את התפשטות החיי� וממעטי� את דמות גלויי הרוחמ א�

ותנת דוקא על ידי מרחבה וודאותה את נ אבל ההכללה העליונה
ת הקנאה המשובחת א המביא, התכונה העדינה בדיקנות היחוד

טנות ק המסירה מדרכה כל רפיו� של, המולידה את גאונות הרוח
". כרנ בדד ינחנו ואי� עמו אל' ד", �כל ספק וכל שיתו, פרטית

אינה יכולה על פי, מפני שבתוכה כלול כל, ומתו� שהיא כללית
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 ÊÒ˜)Í˘Ó‰ .(אור  .בכל יש ניצו

Ù Ò˜�Ù" ˙Â‡˜ÒÙ ‡)ÂÙÈ („ . lk lr mitiwyn ep`yk
סדרי חנו� `llk jxca olek ,l oze` mixryn epהאמונות 

, שעה והעול�ה ,לתיקו� הרוח והחומר, האנושילתרבות , שוני�
, הנהמ הניצו האלהי הפנימי זורח בכל אחת. שלוהיחיד והצבור 

חד הוא ומתגלה א כש� שכח הצומחy cr, אלא בהדרגות שונות
שבראשו� הוא אלא , ב אשר בקיר כבארז אשר בלבנו�באזו

ed` כ� , צורה עניה ומעוטה ובשני בצורה עשירה ומרובהב בא
d אורlyהאלהי  ed`בירודה שבדיעות ואמונות בא ,  הניצו

גבוהה שבה� באופ� עשיר ודר� בו,  ושפלותÂ�Ú‰· ,באופ� מטושטש
 . רוממה

 ÊÒ˜)Í˘Ó‰ .(‰ אל , ל הטובכללית של האד� שואפת אהנטיה
 הרשעה `mpnעותה . אל האושר הרוחני במעמקי מובנו, האמת

', אור ד, אותו הניצו הטוב. והבערות האנושית את הדרכי�
איננו יכול להתלבש באותיות , שאי אפשר לנו לבטאו, אורי�ה אור

, חבוי הוא, ed`גנוז , א של שו� רעיו�ל ג�, של שו� מבטא
הדעה הישרה ,  ומתבס�� העול�הול .מעמקי הקלפות היותר גסותב

הגיו� הבריא והנסיונות הרבי� מפני� ה ,הולכת ומרחבת את דרכה
 הסבוכי� של, מתמעטותו הטעיות הולכות, את הדר� מהמכשולות

, בעצ� תקפו, נשאר בחובו. הדמיו� הגס הולכי� ומתפרקי�
, וניצוצי הטוב, הדוח� את ניצוצי הטוב להגלות, רוח הפנימיה עז

מתחילי� להתראות , זוהר אור אלהי� אמתמ  אור אמתשה� זיקי
תחילי� להתנוצ אבקי מ על כ�.  חגוי ארצות מאפליותlkמתו� 

od ש, האמת והאור המפוזרי� בי� כל האמונות השונות
שעיקרו ושרשו הוא תמיד אור , ובעות ממעי� החי היחידנ כול�

שמעמידה , עומדת על הבסיס היחידיה האמונה הטהורה, ישראל
 הארג lyתוכ� d תחת לדחות את כל ,לזאת .ושלעד לא ימעד, לעד

,  להתנוצ ממנותחילותמ המחשבי שהניצוצות הקטני� של הטוב
 cer myy , נפשות ללכת אל עמקי התהו�מצודדותושה� בעצמ� 
עלינו להרבות את ,  לא יצלחשזה,   בעוצ� גבורתוהחוש� שולט

כלליות ה  את,לגלות את הרוחב ואת העומק, האור המקורי
טוב edy` כל ניצו שאי� ו, והנצחיות שיש באור� של ישראל

ומתחבר אליו ,  ממקורונובע הוא, ed`עול� אחר מתגלה בש
מתגלי� מחדש יתוס� אור וחיי� ה אז מכל הנצוצות. בחבור טבעי

ולבבות צמאי , בהש בכח אלהי�, לנשמת האומה הכבירה בעז רוחה
ותו א ג� את,  אחרבשדיילכו לרעות ולא , יביטו אליה ונהרו, אורה

  .המרעה אשר החלו לחשוב שא� ש� הוא מקומו

Ù Ò˜�Ù" ˙Â‡˜ÒÙ ‡)ÂÙÈ ( „)Í˘Ó‰.(mewn lkn  עתידה
 הסבלנות להתפשט עד שיוכל רוח האד� למצא את הניצו

aehd ויצורפו , וממילא יזרק כל הסיג הלאה, בכל אחת מה�טמיר ה
הפ� אל העמי� שפה ת ואז, כל הניצוצות לאבוקה היותר גדולה

 .ליכ  סיגי� מכס� ויוצא לצור�הגה. 'ברורה לקרא כול� בש� ד

, הוציא כל דבר משלטונה והכללתה ולכל היא נותנת מקו�ל טבעה
רבה את הופעות האורה בתו� כל סגנוני החיי� מ אבל בזה היא רק

ל נטיה יסודי שלה הוא לת� מקו� לכה וחפ הסבלנות, וגלויי הרוח
  .של חיי� ושל הופעה רוחנית, של אור

i ik `id zrceאור הניצו האלהי הפנימי זורח , בכל יש ניצו
 סדרי חנו� שוני� לתרבות zepeyd ,xezaהאמונות מ בכל אחת
היחיד והצבור , שעה והעול�ה ,לתקו� הרוח והחומר, האנושית

חד הוא א כש� שכח הצומח.  בהדרגות שונותmdyאלא , שלה
שבראשו� הוא אלא , בארז אשר בלבנו� ובאזוב אשר בקירמתגלה ו

כ� אור , צורה עשירה ומרובה ובשני בצורה עניה ומעוטהב בא
גבוהה שבדתות ואמונות באופ� עשיר ודר� ב באהניצו האלהי 

הרשעה  . ושפלותÈ�ÂÚ· ,רוממה ובירודה שבה� באופ� מטושטש
, כלליתה אד�של נטית הוהבערות האנושית עותה את הדרכי� 

 .אל האושר הרוחני במעמקי מובנו, אל האמת, השואפת אל הטוב
מעמקי הקלפות היותר גסות גנוז וחבוי הוא אותו הניצו ב אבל ג�

שאי אפשר לנו לבטאו ואיננו יכול , אורי�ה אור', אור ד, הטוב
והעול�  .א של שו� רעיו�ל להתלבש באותיות של שו� מבטא ג�

הגיו� ה ,ישרה הולכת ומרחבת את דרכההדעה ה,  ומתבס�הול�
הטעיות , הבריא והנסיונות הרבי� מפני� את הדר� מהמכשולות

נשאר ,  הדמיו� הגס הולכי� ומתפרקי�וסבוכימתמעטות ו הולכות
רוח הפנימי הדוח� את ניצוצי הטוב ה בחובו בעצ� תקפו עז

, זהר אור אלהי� אמתמ שה� זיקי אור אמת, וניצוצי הטוב, להגלות
תחילי� מ על כ�. תחילי� להתראות מתו� חגוי ארצות מאפליותמ

, להתנוצ אבקי האמת והאור המפוזרי� בי� כל האמונות השונות
שעיקרו ושרשו הוא תמיד אור , ובעות ממעי� החי היחידנ שכול�
עומדת על הבסיס היחידי שמעמידה ה האמונה הטהורה, ישראל

  .לעד ושלעד לא ימעד

שהנצוצות הקטני� של , ל תכ� הארג המחשבי תחת לדחות את ככ�ל
 נפשות מצודדי� להתנוצ ממנו ושה� בעצמ� תחילי�מ הטוב

z` zinnd  שלטו� ההש� nmew ,ללכת אל עמקי התהו�
dnypdבעוצ� גבורתו  ,� עלינו �, aeci  לא יצלחמה שבאמת 

, לגלות את הרחב ואת העומק, להרבות את האור המקורי
 אי� כל x`al; יש באור� של ישראלכלליות והנצחיות שה את

 ממקורו ומתחבר הוא נובע ixd עול� אחרב המתגלהניצו טוב 
מתגלי� מחדש יתוס� אור ה אז מכל הנצוצות. אליו בחבור טבעי

, בהש בכח אלהי�, וחיי� לנשמת האומה הכבירה בעז רוחה
 אחר בשדהולבבות צמאי אורה יביטו אליה ונהרו ולא ילכו לרעות 

 .תו המרעה אשר החלו לחשוב שא� ש� הוא מקומווא ג� את

 

 

  

 למצא ellkaעד שיוכל רוח האד� , עתידה הסבלנות להתפשטו
, וממילא יזרק כל הסיג הלאה, בכול�טמיר ה את הניצו

"oian eivewye eitn einc izexiqde y mb x`ype eip
epidl`l `ed" ,ויצורפו כל הניצוצות לאבוקה היותר גדולה ,

 סיגי� הגו. "' אל העמי� שפה ברורה לקרא כול� בש� דהפ�ת ואז
 ".ליכ מכס� ויצא לצור�

 Ëˆ˜ ‡  ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

Ëˆ˜ .פסק מוכרח להיות בי� תכ� האידיאל המופשט של מגמת ה
בי� הכונה הטובה , מנו בהויה בפועלמ ובי� המתגלה, הכל

בי� הרוח המלוהו ו ,המוזרחת לאד� ברו� גובה חייו הרוחניי�
ורת צ היתה, א� לא ההבדל הדרגאי הזה. מיד לישר מעשיו ודרכיות

, ההויה לא היתה עומדת על צביונה, המעשה כולה מתטשטשת
, תכונות קבועות וערכי� מגבילי�, א היו נשמרי�ל חוקי� וגבולי�

  .ומדי�ע לא היו, המיסדי� עול� ומלאו

 

 

 

 

 Ëˆ˜)Í˘Ó‰ .(יא לפעמי� מאדה יורדת, נצטמצמה האורה , xzeie
i`cn,מגיעה , בצמצומה לצור� הערכת מהותה.  מחסנה`id עד 

 .מחשכי�

 

 

 

 

 

 

 Ê  ÌÈ�ÂÚ¯Ê-' ‰ÙÂ‚Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙Ó˘� ')ÓÚ '·Ï˜-‰Ï˜( 

פסק מוכרח להיות בי� תכ� האידיאל המופשט של מגמת הכל ובי� ה
בי� הכונה הטובה המוזרחת לאד� , מנו בהויה בפועלמ המתגלה

 בי� הרוח המלוהו תמיד לישר מעשיוו ברו� גבה חייו הרוחניי�
ורת המעשה כולה צ א� לא ההבדל הדרגאי הזה היתה. ודרכיו

א ל חוקי� וגבולי�, ההויה לא היתה עומדת על צביונה, מתטשטשת
תכונות קבועות וערכי� מגבילי� המיסדי� עול� , היו נשמרי�

  .ומדי�ע ומלאו לא היו

בשורש הנשמה , העומדי� במצב התהו, שהאידיאלי� הנשגבי�כ
 מיד ה� מתקדרי� �, גבלי� בגבול וגדר ידועמת, איפותיהש ומקור

� מקבלי� יתרו� מעשי ותפיסת יד של ה .עז��ויורדי� מחביו�
היה לה� לפני ש אבל הטהר העליו�, פעולה על ידי הגדרת�

, נצטמצמה האורה. התגלמות� בגדר� המיוחד חדל מה�
מגיעה עד מחשכי� בצמצומה eיא לפעמי� מאד מחסנה ה יורדת

אחרי , להביא�: שארה עמ� אז תעודת�נ .הותהלצור� הערכת מ
, העול� המעשי אחוז בה�ש אשר באו לכלל מעשה ונעשו לעניני�

כמותית ה אל אותה מדרגת הגבה והזכו� ולאותה ההתרחבות
. שהיתה לה� בהיות� עדיי� בריקו� עולמ� הציורי, והאיכותית

א� לא נתעבתה כל כ� . רכ� זו תלויה בצביו� ההתגלמותד הצלחת
אז דר� התשובה , רומה מרחק גדול יותר מדאימ וא� לא ירדה מעז

בטחה למצא דרכי� ונתיבותב העליונה פתוחה לפניה ותוכל
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 Ëˆ˜)Í˘Ó‰ .(צנורות משוכי�  ,מהמגמה המופשטת, לאשרה
הנ� מזילי� טל של , חקיקות הפרטיותה של, בתוכיות של הגבולי�

מגרש את המחשכי� ומאיר את , והטל טל אורות הוא, חיי� עליוני�
  .בעול� ובהויה, דבר באד� ובע�ה הול�ה כ .החיי�

 

 

 

  .אשר ידריכו אותה אל מעלת הויתה הנאצלת, סלולות

אז יוכל הכל , בל ג� א� כח ההתגלמות יהיה חלש יותר מדאיא
וב לפע� אשר תש, לשוב לאפס על ידי תשוקת המרומי�ו להתפורר

רוב אמו להתעלות אל מקור� הציורי מ .בתו� הגבולי� המוגדרי�
מה שהוא , שרונ� המעשיכ יוכלו האידיאלי� המוגלמי� לאבד את

ו ז א� שאיפה. כולו נגד הבני� המסודר של תכסיס ההגדרה
ובזה היא משימה תהו� גדול , בהתגברה משברת היא את ההגדרות

 ובי� התגלמות� המוחשית צמיות� של האידיאלי�ע מפסיק בי�
מוכרחת היא להתמעט ולעצור , מיוחדה בעול� המעשה וההגדרה

אשר , שלח את קויהת במדה ובמשקל. בפנימיותה את עזוז חשק�
יבריקו ו יצחצחו את ההגדרות המגולמות, בכח אטי יעשו את דרכ�

מהמגמה , ניצוצי� פע� אחר פע� מאור המקורי המתרומ� מאז
ורות ומזילי� לאשרה טל חיי� עליוני� שוכי� צנמ המופשטת

 והטל טל אורות ,חקיקות הפרטיותה של, בתוכיות של הגבולי�
  .מגרש את המחשכי� ומאיר את החיי�, הוא

`ewyi ux`e minye mler dpai f , dxivid zgnye
dxy`a dlbz . בעול� ובהויה, ובע�, דבר באד�ה נוהגכה.  

 של � ביתר רחב או, נשמה הפנימית של האהבה הלאומיתה
היא מתעלסת ע� האידיאלי� היותר , במקורה, אנושיתה האהבה

צד העליו� של האנושיות ושל האומה ב שהאורה המתגלה, זכי�
טיבה שלמה מלאה הוד ח ,החיה מברקת על יד� את שלל צבעיה

יופי , עליזהו גבורה, משפט וענוה, חסד ואמת, עונג וחיי�, ותפארת
ועומדת היא על דר� , ומלא טוב ושבעמתרחב , שכל ורגש, ועד�

ומשמחת כל לב , מוחשת, הול� ומתקד� בקדמה מורגשתה העולה
, כשבאי� הדברי� לכלל מעשה. ציוריה  זה מהגלה בעול��, טוב

יד חלקי� רבי� מזוהרא מ סרי�, וה� הולכי� ומתלבשי� בגבולי�
כשולי החיי� מ ,האל� הרבתי מתקטנת ונעשית אל� זעירא. עילאה

של משטמות , זעזועי נפש של רוגזות ושל פחדי�, בי�מתר
האנושיות המעשית . מתגברי� וממלאי� את החלל, הבי�ר ושל

אורותיה הרבי� נופלי� לתו� הקליפות , ואי�צ מתלבשת בלבושי�
ותה כמו שהיא לא יוכל א והאוהב, הקשות שהיא עטופה בה�

קרבה ב הוא מוכשר לספוג אל תוכו את הזוהמא הצבורה. להתעלות
  .יותר ממה שיקלוט את ניצוצי הקדושה הנסתרי� במחבואיה

שבכללותה אנו מוצאי� , כ� הדבר במעמד הלאומיות הפרטיתו
  .� באומתנוג אות� בצביונה

ממלכת כהני� , אה עד אי� חקר הוא האידיאל של הקמת ע� סגולהנ
אשר מרגליות , מתו� ע� שקוע בעבדות איומה, דושק וגוי

במרומי� . בריקות את חשכומ ל גזע מוצאופטריארכליות ש
, רי� להתגל�צ הוא. האלהיי� שוכ� האידיאל בחביו� סתר טהרתו

בבני אד� בעלי יצרי� טובי� וג� , להתעט� בהגדרה מיוחדת
לאחיזה בקרקע ולמשטרי , קבוצי� נצרכי� למחיה וכלכלהב ,רעי�

 מראש הפסגה, קבוציי� צריכי� להכליל את הכלה והחיי�, ממשלה
וממה עד שפל התחתית של פחותי ר של טהורי רוח ועדיני נשמה

. נמוכי� שבחיי�ה הנועדי� להתעסקות השפלה של הצדדי�, נפש
ואז הצדדי� , עיני בשר הטרוטות אובדות את כל הזוהר

המלאי� זבלי� , שתעבדי� ומתחשכי� בחשכת החיי�מ הרוחניי�
י� בה אנושיות להשפיע על הדבקה שמצד זה עלולה, ואשפתות

�עדינות וזוהר נפש מ יותר, אשר רבו נווליה, בצורתה המוגבלת 
שזהו מקור הרשע , רשעה וחשכה בשרית שפלה

כשלבשה הלאומיות הפרטית את בגדי החול העבי� ו .הליברלי
ובישראל נשברה כל כ� עד חדול , מרומיהמ כשקי� ירדה ג� היא

ומי הציור צד העליו� שבמרה והשריד הנשאר הוא רק, כל פעולותיה
  .ס� טהרתהח בחביו� האידיאל של הקמת האומה במרומי, הראשי

לשוב בצורת טללי תחיה , מרומי חס� זה יכולי� זרמי אורה לרדתמ
להשיב את ההגדרה הנופלת אל רוחב מרחביה שבראשית ו להחיות

מימית עליונה זאת להחיות ג� את כל ש יש כח ברשימה. הויתה
מצב הנפילה והכיעור יאמר ב אבל א�. לבושי החול ביניקת� ממנה

לא הזרחה ב ,אד� להדבק בצורה הלאומית בצדדיה המגושמי�
יספוג מהר אל תוכו רוח , פנימית מאורה העליו� מני קד�

אשר יהפכו למרורות בגדול הסטורי , טנות וניצוצי רשעהק ,זוהמא
זהו החזיו� של הרשע הלאומי שאנו . חדי�א קצר של מש� דורות

  .פוגשי�

בל סו� כל סו� תנצח האהבה האנושית הכללית את הרשעה א
האהבה הלאומית המרכזית של כנסת ישראל תבער בעז ו ,הסובבתה

כנפות האר וינערו רשעי� ב לאחוז", גבורתה את כל קוציה
דול של ג וברכוש, וממקורה האלהי תינק כבימי כלולותיה". ממנה

רבי� המעשירי� של קוי� ושרטוטי� , של הגדרה מעשית, איתניות
,כליה הנשברי� ישובו ויתוקנו. שתל במקו� בית חייהת ,את אפיה
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ממרו� , שובו ויתלקטו אחד אל אחדי נצוצי הטהרה אשר נפוצו
, הגלות אור ישראלל חביו� האידיאל הכללי של היצירה כולה ישוב

. אשר בטהרתו ועזוזו ישוב לטהרה את האידיאל האנושי
למי� תפרח חבצלת השרו� ותפי קרני חביו� של צדקת עוה וביסוד

  .פסי�א אורה והדרה מקרבה לכל

, וח אלהי� עליו� זה שוכ� בכנסת ישראל בקרב החביו� היותר גנוזר
מלובשת , באישו� עי� שש� אמונת אלהי� גנוזה, קדשי�ה בקדש

המתעבת בחולשת כח , הזיה הנגליתה .בלבוש דת משה ויהודית
ת העיני� וקצרה את א החשיכה, הכרתה את כל עושר צפו� ונעל�

שר א ,חוג הראות הרוחני בבנותה חומת סיגי� גסה לחופש הרוח
באויר מעופש זה נולדה גסות הכפירה בצורתה המנוולת שאנו 

וכשזו נזקקת אל הלאומיות בוררת היא ממנה . ימינוב רואי� אותה
עלולי� לשחת את כל הוד שבצל� ה ,דוקא את חלקיה היותר רעי�

הבת א בלא טל חיי� של. רטי אשר נוכח אלהי� דרכוהאד� הפ
של יראת הוד מלאה בינה ודעה ושל אמונת חיי� מלאה , אלהי�
לאומיות את דרכה ללקוט שעורי� מגללי בהמת� ה משרכת, חופש

חלי תתימר בחיצוניות של ו וברוח קדור מלא זע�, של אומה שפלה
של אר שהיא , שפה שאינה מכרת את עזוז רוח קדשה

של געגועי� של סיגי סיגי� שזרקה , פליאות סגולותיהל תכחשתמ
אומיות כזאת כל מה שהיא יותר רוממה ל .מה� כל יסוד מזי� ומחיה

מאצלת עליה� ו ,ונאצלת ביסודה היא מתגנה יותר על מחזיקיה
אי� , אי� אמונה ואי� דעת אלהי�. מהזוהמא של טומאות שוליה

  ?הנפש אשר תחיה בו� ואיה ד��וסר ואי� גבורת רוח מ הוד

אשר תרד אליו בהכרח סמו� , הו מעמד המצר של כנסת ישראלז
ובהקיצה תשלי� ממנה בזע� נמר את כל . תחית אמתל ליקיצתה

ממרומי קדש תחיה . ליה את כל טובהא ובחפ אלהי תקב, סיגיה
צלצלי . מדות געגועיהח את כל אוצרותיה ומזוהר עליו� יזהירו כל

ליצות ע ,בחירת אלהי�, צבי אר חמדה,  קדשהדרת שפת, שירה
באש מצר� ובבורית . ישובו להררי ציו�, גבורה וקדש קדשי�

בגנזי האצילות האלהית ובאור חסד , נשמה המקוריתה מכבסי� של
שובו ויטהרו ג� כל הלבושי� היותר י ,ונוע� עליו� הספו� בקרבה

 עליו� ממקור עד�. רוחהו חיצוני� אשר עוטפה בה� נשמת האומה
לאומיות ה יזלו בשמי� רבי� להסיר את ריח הזוהמא אשר קלטה

וכהנד� עש� ינדפו כל אות� רוחות , המגושמת הסגורה בחמרניותה
את ההיסטוריה ואת , את השפה, שר מלאו את הארא הקטב

גוי� וקבצתי אתכ� מכל הארצות ה ולקחתי אתכ� מ�. "הספרות
הורי� וטהרת� ט מי�וזרקתי עליכ� , והבאתי אתכ� אל אדמתכ�

ונתתי לכ� לב , ומכל גלוליכ� אטהר אתכ�, מכל טומאותיכ�
והסירותי את לב האב� מבשרכ� , רוח חדשה את� בקרבכ�ו חדש

ועשיתי את אשר בחקי , וחי את� בקרבכ�ר ואת, ונתתי לכ� לב בשר
אר אשר נתתי ב וישבת�, תלכו ומשפטי תשמרו ועשית�

  ". אהיה לכ� לאלהי�לאבותיכ� והיית� לי לע� ואנכי
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, היא התשוקה היותר טבעית לאד� z`f', דבקות בדה. ˜·
מה שהיא בכל המצוי , נתפתחה באד� בצורה מושכלת והרגשית

, כונת האומה ת,ישראל  .בצורה כחנית, צורה אלמת וחרשתב כולו
על פי , להש וד חיי הלאומיותלקחה לה את התשוקה הזאת ליס

י� התשוקה של הדבקות המוחלטת באלהי�  א.גורלה ההיסטורי
. היות חילופו בטבע ההויהל דבר שאפשר, באור אי� סו�, חיי�

� מוכרחי� כ ,להיות נזוני� ומתגדלי�, כש� שאנו מוכרחי� לחיות
הדבקות הנתבעת ממנו בכל מלא . 'אגו להיות דבקי� בד

הולכת , יא להיות הולכת ומתפתחת בנווכרחת המ ,נשמתנו
בשו� אופ� . מתחוורת בהכרה ותבונהו הולכת, ומתעמקת בהרגש

זר� של תשוקת ה לחיות בלא, וג� כל ההויה, לא תוכל האנושיות
תו� ס א� על פי שהוא באופ�. החי תמיד בקרבה, הדבקות האלהית

 הניח,  עב ומגוש�didהחוש� yהימי� , ילדות האנושיתה .ונעל�
z`vl שעכבו את הדבקות האלהית , אלהכ בעול� יסודות חיי�

lka ערה של הנשמה העולמית צ אי� לשער את. האור שלה מלא
ל הלח ע ,והצער הפנימי הנשמתי של כל חי וכל אד�, הכללית
המעד� כל , המאיר כל כ�, על מניעת הטוב הגנוז בקרבו, הרוחני

mpd החיי� הללו e.  גובה ועזiig, חיי נצח, מחיה חיי רוחבה ,כ�
, והנה באה החולשה האנושית, הוייתוו ה� עצ� טבעו, מוכרחי� לו

מוגבלת , זוללהו גסה, אלהות חמרית,  אלילי� אלמי�ותעשה
, מציירי� אנו לנו נשמה גדולהו .ותסת� את כל החרכי�, וחסרה
, כבירה לחופש ואורה את תשוקתה, לכל מלא שאיפותיה, ענקית

שמת נ ,על עלבו� התבל, כאובה הנמראת מ, את צערה החזק
, את האור,  את האושררואה היא, אי� היא מתמרמרת,אברה�

 Á  ÌÈ�ÂÚ¯Ê-' ‰ÈÁ˙‰ Í¯Ú ')ÓÚ '‰Ï˜-ÊÏ˜( 

מה שהיא בכל . היא התשוקה היותר טבעית לאד�' דבקות בדה
נתפתחה באד� , בצורה כחנית, צורה אלמת וחרשתב המצוי כולו

י� התשוקה של הדבקות המוחלטת א .בצורה מושכלת והרגשית
היות חלופו בטבע ל דבר שאפשר, באור אי� סו�, באלהי� חיי�

� כ ,להיות נזוני� ומתגדלי�, וכרחי� לחיותכש� שאנו מ. ההויה
הדבקות הנתבעת ממנו בכל מלא . 'מוכרחי� אגו להיות דבקי� בד

הולכת , וכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנומ נשמתנו
בשו� אופ� לא . מתחורת בהכרה ותבונהו הולכת, ומתעמקת בהרגש

זר� של תשוקת ה תוכל האנושיות וג� כל ההויה לחיות בלא
תו� ס החי תמיד בקרבה א� על פי שהוא באופ�, ות האלהיתהדבק
  .ונעל�

 בעול� הניחה, מגוש�dעב וd החוש� ימי, ילדות האנושיתה
dly שעכבו את הדבקות האלהית , אלהכ יסודות חיי�
zelbzdn ערה של הנשמה צ אי� לשער את. אורה במלא

 לע ,של כל חי וכל אד�, העולמית הכללית והצער הפנימי הנשמתי
המעד� , המאיר כל כ�, על מניעת הטוב הגנוז בקרבו, הלח הרוחני

מוכרחי� לו החיי� . גובה ועז, חיי נצח, מחיה חיי רוחבה ,כל כ�
 ותעש והנה באה החולשה האנושית �, הויתוו ה� עצ� טבעו, הללו

, מוגבלת וחסרה, זוללהו אלהות חמרית גסה, אלילי� אלמי�
  .ותסת� את כל החרכי�

את , � אנו לנו נשמה גדולה ענקית לכל מלא שאיפותיהמצייריו
את מכאובה , את צערה החזק, כבירה לחופש ואורה תשוקתה

 אי� היא מתמרמרת �, שמת אברה�נ ,הנמר על עלבו� התבל
,לכל הנשמה, כל החיל,את האור המוכ� לכל,  את האושרבראותה
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, הרוחב האלהי הקורא להויה, לכל הנשמה, כל החיל ,המוכ� לכל
טוב , גובה ונחת, גודל, מלא אושרה , פרטלקולהקורא , היה אור
סתמו� פלישתי�  ,והבארות נסתמו. אהבה ונעימות, וגבורה

קלו מ אי� נוטל הוא את, אי� מתפר הארי מהסוגר.  עפרוימלאו�
 .אל עול�, לאל אחד, קורא בכח לאורה, משבר את הצלמי�, בחרו�

·Ò˜ .וסדות להקמת מ נקח, המוסר האנושי, מתו� המוסר החפשי
נבאר . הדרושה כל כ� לנו ולעול� כולו, אמונת ישראל, האמונה

z`פנימיי�ה  חזיונותינו ,z`שנו בדבקות בד עומק קורת נפ ,'
. אלהי ישראל' קוראי� ומכווני� בש� ד, שאנו מציירי�כ דוקא

z`fd dpeekd , `id dnk x`ap משקטת z`רוחנו  , dnk
zpzep `id נופש lומכשרת אותנו אל החיי� , נשמתנו

המוסר . קדושה וטהרהmb ,  חיל וחוס�mb mda yiy ,הטהורי�
 במובנ�  miaehd wx.לבדמעשי� טובי� ב איננו מתרכז רק

שוכנת , דינהע המוסר הוא ראשית הכל תכונה פנימית. החברתי
להיות בעצמו , את הטוב המוחלט, בנשמה לבקש את הטוב

אינו נמצא לנו כי א� , רוח קודש זה. היות דבק אל הטובל ,טוב
המעשית , באה לנו מתו� אמונת ישראלה ,בתכ� הדבקות האלהית

להיות מובלעי� , מוסרי, פנימי, אנו מוכרחי� הכרח רוחני. והעיונית
נו כל ל יש, מכלל כל דורותיה,  שמכללהdne`d, בתו� אומתנו

epgex axwa miyg ep`y , אוצר החיי� שה� חיי� באמת
dnipt ,miyibxn ep` ,micner ep`ykאנו .  במצב טהור זה

. שורה באומה כולהה ,השוכ� בנו' את אור ד', אוהבי� את ש� ד
miade` ep` האת התור ,z`המצות  ,z` ומשפטיו על ' חוקי ד

id zkled` , ולכת ומתרחבת בקרבנו פנימהה הדעה. ישראל
zenirp zeybxd lye . yiחזיונות נעלי� ly lhn  רטובה

dad` epl ,aed`l dn epl yi ,cakl dn ,zeewl dn ,
 dna למלאz`תוכ� החיי�  .lk ep` mi`ln ,xac mi`ln ,

epnr el yiy xac כבירה ונצחית, פנימית, תייכות עצמיש . ep`
epaxwn mi`xwp ,epnvrn , l` ephan z` mvnvl

epzeikez .jk xg` lkepלפשט את ,  להרחיב את הרעיו�
`ep` dligza la . ל פני מרחב כלע ,המחשבה

migxken להתקשר לחיי� האמתיי� שלנו ,dnipt epiigl, 
, gex zgpa ,dnirpa ,cqga, שמת נשמתנונ לתוכיות
xeabad ,miigd zepprxe dad`a.  

Â�˜ . שר גמר את א  אפשר רק לע�הבמה ההיסתוריתלרדת מעל
לחזיו� רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לאור e, אשר החל

 .זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות, התחיל ולא לגמורל .עול�
, להעמדת קיו� היהדות, הרגשה הפנימית שהיא אדירה בקרבנוה

 מההכרה id`נובעת , יחד ע� גויתה ואדמתהa, המעשיו בדעותיה
. מנו הדר� לגמור את אשר החילונומ שעוד רב, הכללית של הצבור

ובאזני העול� , צמנוע בינינו לבי�, התחלנו להגיד איזה דבר גדול
להפסיק לא ו ,הננו עומדי� באמצע נאומנו. ולא גמרנוהו עדיי�, כולו

את ארחות חיינו  l`, לא נעזוב בשו� אופ�. נרצה ולא נוכל
מעל כל חוג  milerd, ת שאיפותינו המופשטותא המיוחדי� ולא

לא נעזוב את תקותנו לשוב ש כש�,  יחד קשורי� זה בזהשה�, פרטי
לא . ול�ע  כימיeply ההיסטורית האדמהלהבנות ולהיות לע� על 
אינ� , האידיאלי� המחיי� את הכלל. נוכל לעזוב את כל אלה

 ה� ה� הנ� `la,  תופסי� מקו� בחיי�ji`md ניכרי� כל כ� 
. נשמת החיי� מסתלקת, כשה� מסתלקי� .המחיי� את החיי� כול�

 dn meyn ok mb ldap `lמגמגמי� כל כ� במבטאנושאנו  ,
mixacn ep`yk ל דבר משא נפשנוע .y ep` mircei אי�

, יא למדיה האמת בקרבנו חזקה. החסרו� בבהירות הרעיו� ואמתתו
שאי�  עד ,zepeirx oendושוטפת עלינו , יא כל כ�אבל עשירה ה

 כ� לא נסוג בשביל. הסבירה בשפה ברורהל  מסוגלי� עדיי�אנחנו
 בתוכיותנו .נדבר ונסביר, לנו ירשה לנוש כמה שכח הדיבור. אחור

הגלות מ בהמש� הזמ� יצא ג� דיבורנו. אנו מביני� את הגיונינו
להסביר במבטאי� לתאר ו, ונוכל לדבר, הכבדה שהוא כבוש בה

עד תור הזהב . ת אשר אנו מבקשי� בהוייתנו השלמהא ,ברורי�
 .חדל מעבודתנו המעשית והרוחניתנ  לאההוא אמנ�

·Ù˜ .`id zayei  את מחשבותיהחושבתונשמת אומת עולמי�  ,
כמראה aeye `evx . גיגי עולמיהה אורגת למסכת אחת את כל

מראשית zlgzn `id , הבזק עוברי� לפניה דורות ותקופות
, diig lnr lk lr zxaer, מפרחי אביבה, עוריהנ חלומות
 d`aעד ימי האחרית , cr ימי הפריחה ההתחלית שאחרי

הגיוני לבבה ,  קשר מחשבותיהz` `id d`ex. ארוכהה הנבילה
מתעוררת כמשנה ו ,אחוזי� אלה באלה, סבוכי�mpde , ומעשיה

מות כ  קטנת,עתיקה חדשה, לחדש נעוריה על פי תכנית מעשית
שוטפי� אל אשדות ,  מחוזקת בזרמי אית� של עבראמנ�, ורפת כח

לא מה : פרטלכלהקורא , היה אור: הרוחב האלהי הקורא להויה
 והבארות �, אהבה ונעימות, טוב וגבורה, גובה ונחת, גודל, אושר

אי� מתפר הארי , "סתמו� פלשתי� וימלאו� עפר" ,נסתמו
קורא , משבר את הצלמי�, קלו בחרו�מ אי� נוטל הוא את, מהסוגר

  .לאל אחד אל עול�, בכח לאורה

 לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי ישראלaכונת האומה ת
 מתו� המוסר ok lr. לה על פי גורלה ההיסטוריש ותהלאומי
אמונת , וסדות להקמת האמונהמ יוקחו, המוסר האנושי, החפשי
, שאנו מצירי�כ דוקאe. הדרושה כל כ� לנו ולעול� כולו, ישראל

מתבארי� , אלהי ישראל' קוראי� ומכוני� בש� ד
נופש  eעומק קורת נפשנו שקט רוחנוeפנימיי� ה חזיונותינו

הקדושה , חס�dחיל וni`l d ,התכשרות טהר חיינו, נונשמת
�והטהרה  ca zewaca' .מעשי� טובי� ב המוסר איננו מתרכז רק

המוסר הוא ראשית הכל תכונה . של המוב� החברתי בלבד
, את הטוב המוחלט, שוכנת בנשמה לבקש את הטוב, דינהע פנימית

נו נמצא רוח קודש זה אי. היות דבק אל הטובל ,להיות בעצמו טוב
, באה לנו מתו� אמונת ישראלה לנו כי א� בתכ� הדבקות האלהית

 אנו מוכרחי�, fd פנימי מוסרי, הכרח רוחניa. המעשית והעיונית
נו ל יש, מכלל כל דורותיה, להיות מובלעי� בתו� אומתנו שמכללה

, להתקשר לחיי� האמתיי� שלנו, כל אוצר החיי� שה� חיי� באמת
את ',  במצב טהור זה אנו אוהבי� את ש� ד.שמת נשמתנונ לתוכיות

חוקי , המצותeאת התורה , שורה באומה כולהה ,השוכ� בנו' אור ד
, ולכת ומתרחבת בקרבנו פנימהה הדעהe, ומשפטיו על ישראל' ד

ייכות עצמית ש jezn,  תכ� החיי�ומלא חזיונות נעלי� lk רטובת
 לפשט את,  להרחיב את הרעיו��, פנימית כבירה ונצחית

  .ל פני מרחב כלע ,המחשבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, שהיא אדירה בקרבנו להעמדת קיו� היהדות, הרגשה הפנימיתה
נובעת מההכרה הכללית , מעשיה יחד ע� גויתה ואדמתהו בדעותיה

התחלנו . מנו הדר� לגמור את אשר החלונומ של הצבור שעוד רב
ולא , לוצמנו ובאזני העול� כוע בינינו לבי�, להגיד איזה דבר גדול

להפסיק לא נרצה ולא ו ,הננו עומדי� באמצע נאומנו. גמרנוהו עדיי�
ת א לא נעזוב בשו� אופ� את ארחות חיינו המיוחדי� ולא. נוכל

 יחד קשורי� זה שאלה, מעל כל חוג פרטיy, שאיפותינו המופשטות
לא נעזוב את תקותנו לשוב להבנות ולהיות לע� על ש כש�, בזה

`s .  לא נוכל לעזוב את כל אלה�, ול�ע מי ההיסטורית כיאדמתנו
m`אינה נכרת כל � האידיאלי� lyחיי� ב �המקו��כ� תפיסת

כשה� e , ה� ה� הנ� המחיי� את החיי� כול��, המחיי� את הכלל
 אנו מגמגמי� כל כ� m` s`e. מסתלקי� נשמת החיי� מסתלקת

ל דבר משא נפשנו אי� החסרו� בבהירות הרעיו� ע במבטאנו
אבל עשירה היא כל כ� , יא למדיה  האמת בקרבנו חזקה.ואמתתו

, הסבירה בשפה ברורהל  מסוגלי� עדיי�שאיננוושוטפת עלינו עד 
לנו ש נדבר ונסביר כמה שכח הדבור.  כ� לא נסוג אחורומשו�

בהמש� הזמ� יצא e בתוכיותנו אנו מביני� את הגיונינו, ירשה לנו
לתאר , נוכל לדברו, הגלות הכבדה שהוא כבוש בהמ ג� דבורנו

. ת אשר אנו מבקשי� בהויתנו השלמהא ולהסביר במבטאי� ברורי�
,  מעבודתנו המעשית והרוחניתחדלנ אמנ� עד תור הזהב ההוא לא

, שר גמר את אשר החלא  אפשר רק לע�במת ההסטוריהלרדת מעל 
התחיל ל .לחזיו� רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לאור עול�

  . שאינו נוהג לגמרי במציאותולא לגמור זהו דבר

אורגת למסכת אחת e,  את מחשבותיהחושבת נשמת אומת עולמי�ו
 כמראה הבזק עוברי� לפניה דורות ושוב, גיגי עולמיהה את כל

, עד ימי האחרית, מפרחי אביבה, עוריהנ ותקופות מראשית חלומות
סבוכי� ואחוזי� . ארוכהה ימי הפריחה ההתחלית שאחרי הנבילה

mdבאלה  אלה aהגיוני לבבה , קשר מחשבותיה
 כמשנה לחדש נעוריה על פי תכנית id`מתעוררת ו .ומעשיה

 מחוזקת בזרמי אבל, מות ורפת כחכ קטנת, מעשית עתיקה חדשה
הולכי� ומלווי�,עתידה שוטפי� אל אשדות פסגתdאית� של עבר 
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 זכרונות קד� ע� תכסיסי� mrהולכי� ומלווי� , עתידה פסגת
עירי� של איזה יער ז  המתראי� כצמחי�,xiak xarnשרידיי� 

 שודדה תפארת ארזיו `xyשאחרי , לבנו� כביר ונהדר
,  ציצי� רכי�והנה צצי�, החלה יונקתו להחלי� כח, רומי�מ חובקי

כי א� ארזי , אבל הנה הנ� לא אזובי�, ירק חלושי� ודלולי� כאזובי
  .מיחת� ביער איתני�צ העומדי� בראשית תהלת, אל

, ממעמקי הנפש יקרא ישראל את אשר קרא צור מחצבו. ˜‚
ממעמקי החמלה לכל נשמה , הכרה של האור והאושרה מעמקי

החברתיי� , � הלאומיי�חייל ,לכל יצור המתפתל, המתענה
חוסר מעי� חי מ ,ההולכי� ארחות מלאות סירי� סבוכי�, והמוסריי�

כולה הנשמה `xy` z  לבקש, se`yl oeiyx xqegn, בקרב�
בדרכי חש� חקו . דרשוני וחיו, בקשוני, חבליהב  צועקתשל היקו�

xeza גשו לגדל את מל� עולמי� נ בלב מלא חונ� ומור�, מחקי�
 ly daeg ielin z`xwl ux` jxcלא . גדל כח עזxn`i 

 mdא� על פי שרבי� . חותה היא עבדות זו בעיניופ ,כ� ישראל
,  גוי מעול�, רוח הגויכ� הוא אבל לא, הנזקקי� לה הפרטי� בקרבו

וציא רוח י מקרבו. ועזוז החיי�' גוי קורא בכח לאור ד, גוי אית�
את החיקוי אשר ירד , jenpd aehd z` mbקטב להשחית 

' אשר רוח ד, קרבו צרמ וכנהר יקי� לו, חו לגבולו אל תוכומ
, תנערי ,מלאה חיי� וגבורת עולמי�, בנשמה לוהטת. נוססה בו

mewi ix`k , mi zendp lewkeקול אלהי� , הנה האור: יקרא
הבא , ולמי� לכל היקו�ע הנה אור חופש, חיי� הקורא לי מעמק חיי

lewk ל חי א אשר דבר, חזיו� גיעל מקו� , על ציו�' ומבריק מאור ד
lgyהיחל להשמע מש� .  

ישיבו כל , עוד יאזינו כל כופרי תבל, ארÈÂ�Ú וד ישמעו כל ע. ˜„
ירומו , יתעלו נשמות מתחתיות אר, יצו של חיי�נ אשר בה�

אובדי� באר אשור והנדחי� באר ה יבואו, אומללי� מירכתי בור
  .בהר הקדש בירושלי�' והשתחוו לד, מצרי�

, יתמוגגו והתחדשו אמיצי אור וכח, שתחוו וקמו מלאי אוני�י. ˜‰
, החל חיות גוי, הנה ק� ע�, יקראו, בירי לבב יקומוכ גדודי� גדודי�

הנות� , הע� העז, להי� במלא עולמי�א אשר ית� שט� לזר� חיי
עזוז החיי� של הדבקות ל סולל מסלות עול�, בעזו דר� בי� סוער

  .באלהי�

aעירי� של ז זכרונות קד� ע� תכסיסי� שרידיי� המתראי� כצמחי�
שאחרי שודדה תפארת ארזיו , יער לבנו� כביר ונהדראיזה 
,  ציצי� רכי�ולהצירומי� החלה יונקתו להחלי� כח מ חובקי

א� � אבל הנה הנ� לא אזובי� כי�, ירק כאזובי, חלושי� ודלולי�
  .מיחת� ביער איתני�צ העומדי� בראשית תהלת, אל�ארזי

e ממעמקי הנפשcer יקרא ישראל את אשר קרא צור �, בו מחצ
ממעמקי החמלה לכל נשמה , הכרה של האור והאושרה מעמקי

חיי� הלאומיי� החברתיי� ל ,לכל יצור המתפתל, המתענה
חוסר מעי� חי מ ,ההולכי� ארחות מלאות סירי� סבוכי�, והמוסריי�

 של היקו� כולו שהנשמה הבקשה dze` zelbzdlבקרב� 
, חקו מחקי�חש� �בדרכי.  וחיו�, דרשוני, בקשוני: חבליהב צועקת

`uegan xy , גשו לגדל את מל� עולמי�נ בלב מלא חונ� ומור�
z` erny חותה היא עבדות זו פ ,לא כ� ישראל. גדלו ועזוזו

 רוח �כ אבל לא,  הנזקקי� לה בו הפרטי�א� על פי שרבי�: בעיניו
. ועזוז החיי�'  גוי קורא בכח לאור ד,גוי מעול�, גוי אית�הגוי 

 להשחית את החקוי אשר ירד מחו לגבולו וציא רוח קטבי מקרבו
בנשמה . נוססה בו' אשר רוח ד, קרבו צרמ וכנהר יקי� לו, אל תוכו

קול , הנה האור: יקראeתנער י ,מלאה חיי� וגבורת עולמי�, לוהטת
ולמי� לכל ע הנה אור חפש, אלהי� חיי� הקורא לי מעמק חיי

אשר , חזיו� גיאעל מקו� , על ציו�' הבא ומבריק מאור ד, היקו�
  .ל חי החל להשמע מש�א דבר

 

 

 

ישובו כל , עוד יאזינו כל כופרי תבל,  ארÈ„¯ÂÓוד ישמעו כל ע
ירומו , יתעלו נשמות מתחתיות אר, יצו של חיי�נ אשר בה�

אובדי� באר אשור והנדחי� באר ה יבואו, אומללי� מירכתי בור
  .בהר הקדש בירושלי�' מצרי� והשתחוו לד

, יתמוגגו והתחדשו אמיצי אור וכח, מו מלאי אוני�שתחוו וקי
, החל חיות גוי, הנה ק� ע�: בירי לבב יקומו יקראוכ גדודי� גדודי�

הע� העז הנות� , להי� במלא עולמי�א אשר ית� שט� לזר� חיי
עזוז החיי� של הדבקות ל סולל מסלות עול�, בעזו דר� בי� סוער

`dpprxd ," fr ozep `ed l`xyi lבאלהי� 
zenevrze lmidl` jexa mr".  

1.6Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡  

Ô¯Â˜Ó· ˙Â˜ÒÙ‰  ˙Â¯Â‡· ˙Â˜ÒÙ‰)„‰Ó '˘˙"È( מס' 

Ê�˜ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

ובעול� הזה נשפע תמצית זו , כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה
בתולדתה , בחומריותה ורוחניותה, ישראלית ממשה באומה

 האידיאלי של יא תמציתה וההיסתוריה הישראלית. ואמונתה
, ול�כ בכל העמי�, ואי� ל� תנועה בעול�, ההיסתוריה הכללית

 ואמונתה היא התמצית המסולת. שלא תמצא דוגמתה בישראל
zepen`d lkn, ת הטוב והאידיאליות א והמקור המשפיע

עד , אמוניי�ה וממילא הכח המבקר את כל המושגי�, לאמונות כול�
 וגואל�',  בש� דשיביא� למדרגת שפה ברורה לקרא כול�

 .שראל אלהי כל האר יקראי קדוש

 ‡ ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÏ˜ ( 

ובעול� הזה נשפע תמצית זו , כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה
בתולדתה , בחומריותה ורוחניותה, ישראלית ממשה באומה

יא תמצית האידיאלי של ה וההסתוריה הישראלית. ואמונתה
ול� שלא כ ל� תנועה בעול� בכל העמי�ואי� , ההסתוריה הכללית

ואמונתה היא התמצית המסולת והמקור . תמצא דוגמתה בישראל
וממילא הכח , ת הטוב והאידיאליות לאמונות כול�א המשפיע

עד שיביא� למדרגת שפה , אמוניי�ה המבקר את כל המושגי�
שראל אלהי כל האר י  קדושואלהי�', ברורה לקרא כול� בש� ד

 .יקרא

131

ÁÎ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

כש� . כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליו� שבההויה האנושית
, התפלא על אשר במח ובלב ישנ� גילויי חיי� כאלהל שאי�

כ� אי� להתפלא על , כל הגויה כולהב שדוגמת� אי� אנו מוצאי�
וח הקודש במעלתו ר ,הנבואה, הניסי�, גילויי החיי� של הפליאות

שה� מתגלי� , הנצחו� על כל מפגע, צחיתהתקוה הנ, העליונה
l`xyia המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב, צורה עליונהב .

בבני� , בהויה' יד ד, בעול�' רע דז כנסת ישראל היא גילוי
הוא יותר נשגב ש ויש לה בודאי יחש גדול ע� כל מה, הלאומי�

הגשמי , בכל היקפו, במצוי כולו, קדוש ומרומ�, ונער
 .אופ� אחר אי אפשר לחשבב .ניוהרוח

 · ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÏ˜( 

כש� . כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליו� שבההויה האנושית
, התפלא על אשר במח ובלב ישנ� גילויי חיי� כאלהל שאי�

כ� אי� להתפלא על , כל הגויה כולהב שדוגמת� אי� אנו מוצאי�
וח הקודש במעלתו ר ,נבואהה, הניסי�, גילויי החיי� של הפליאות

שה� , הנצחו� על כל מפגע, התקוה הנצחית, העליונה
. המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב, צורה עליונהב מתגלי�

בבני� , בהויה' יד ד, בעול�' רע דז כנסת ישראל היא גילוי
הוא יותר נשגב ש ויש לה בודאי יחש גדול ע� כל מה. הלאומי�

הגשמי , בכל הקפו, במצוי כולו, קדוש ומרומ�, ונער
 .אופ� אחר אי אפשר לחשבב .והרוחני
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אי� להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולי� מיוחדי� 

והכל מיוסד על כלות , כוללת הוא את הכל. וגבלי�מ ובתוארי�
ת המתק ואת הנוע� העליו� בכל א על הרגשתה, נפשה לאלהי�
בהתלהבות , האלהותל והתשוקה. ת תענוגיויפעב, עומק נשמתה
מתגלה בתורה , מתגלה היא בכל פינותיה, נפש אמתית

 ‚ ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÏ˜( 

אי� להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולי� מיוחדי� 
והכל מיוסד על כלות , כוללת הוא את הכל. לי�וגבמ ובתוארי�

ת המתק ואת הנוע� העליו� בכל א על הרגשתה, נפשה לאלהי�
האלהות בהתלהבות ל והתשוקה.  יפעת תענוגיוlka, עומק נשמתה
מתגלה בתורה,מתגלה היא בכל פינותיה, נפש אמתית
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בשירה , מתגלה בהתעלות נפשית, תגלה במוסר ומדותמ ,ומצות
, כלתה נפשי לאל חיי, צמאו� אי� חקרב ,בקדושת החיי�, פנימית

רק שלא , ול גלות מאהבהע בנשיאת, מתגלה במסירות נפש תדירית
אלהית ה שאורה, המעשיי� והרוחניי�,  סדר החיי�לזנח את

היא המביאה לה באחרית , גבורת רע� זו. מתדבקת על יד� בקרבה
ושמרו כרועה , ומזרה ישראל יקבצנו. ת הישועה המוחלטתא הימי�
 .עדרו

בשירה , מתגלה בהתעלות נפשית, תגלה במוסר ומדותמ ,ומצות
 לאל �כלתה נפשי ", צמאו� אי� חקרב ,בקדושת החיי�, פנימית

רק , ול גלות מאהבהע בנשיאת, מתגלה במסירות נפש תדירית, "חיי
אלהית ה אורהdש, המעשיי� והרוחניי�, שלא לזנח את סדר החיי�
גבורת רע� זו היא המביאה לה באחרית . מתדבקת על יד� בקרבה

צנו ושמרו כרועה ומזרה ישראל יקב. ת הישועה המוחלטתא הימי�
 .עדרו
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יפותיו בכל שא, המוסר הטהור. שני דברי� מאירי� בישראל
והידיעה שהכל , ובכל ההויה כולה, באד� ובכל חי, עול�ה בכללות

הבאי� , בכל אורותיו היוצאי� ממנוו ',נובע מהקריאה בש� ד
דר� תולדות של ב והיוצאי�, ברעיו� עד שיצא ש� הנכתב והנקרא

 עליו�שה� כול� אותות של מציאות , כינויי� והרגשות
שאי� לו , מרכזי, אור פנימיהמוסר בלא מקורו הוא . ויתוה בעושר

וערכו בעמידתו ג� כ� , ופו להתדלדלס .סביבה מקורית, מקי�
שאי� המוסר כ ,ההופעה הנפשית לקישור האלהי. ממועט הוא

ישראל .  תוכ� מקי� חסר מרכזיותהוא,  מאירי� כראויוערכיו
שהוא , המוסר ומקורו האלהי, וללי� ההיק� והפני�כ 55וישורו�

 .ויזריח אורו של משיח, ולוכ ל העול�ינצח ויכריע את כ

 Ê ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ó˜( 

המוסר הטהור בכל שאיפותיו : שני דברי� מאירי� בישראל
והידיעה שהכל , באד� ובכל חי ובכל ההויה כולה, עול�ה בכללות

הבאי� , בכל אורותיו היוצאי� ממנוו 'נובע מהקריאה בש� ד
דר� תולדות של ב והיוצאי�, ברעיו� עד שיצא ש� הנכתב והנקרא

 עליונהשה� כול� אותות של מציאות , כינויי� והרגשות
שאי� לו , מרכזי, המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי. ויתהה בעושר

כ ממועט "וערכו בעמידתו ג, ופו להתדלדלס ,סביבה מקורית, הק�
 וערכושאי� המוסר כ ,ההופעה הנפשית לקישור האלהי. הוא

ישראל .  תוכ� מקי� חסר מרכזיותאהי, מאירי� כראוי
שהוא ינצח , המוסר ומקורו האלהי, וללי� ההיק� והפני�כ וישורו�

 .ולו ויזריח אורו של משיחכ ויכריע את כל העול�
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האידיאל הישראלי השורה , אור השכינה הוא כנסת ישראל
האורה כש. העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה, ולהכ באומה

, מתגל� בחיי� המעשיי� והשכליי�, ארב הגדולה הזאת מתגלה
עלה מוסיפות אורה מ הנשמות הגנוזות בחביו�. הכל מתבר�

, העול� ומלואו מתרומ�. וכל נפש חיה מתעלה, ותענוג
רוחות וגשמי� כוללי� , וצרי� בקרב� שפעת ברכהא הטללי�

, מתעד�, �עליו� ותחתו, י רוחניח כל. בתוכ� מניות חיי� ועז
, מח ומרנ�ש ,הכל עלז. ומתמלא הגיו� של שירה וחדות נועמי�

האידיאל הלאומי . מפני שכנסת ישראל נחתת לאשראה בארעא
המקושר ע� נשמת� , הוד מקורו האלהי השוכ� בישראלמ ,הנצחי

הכל , הכל מתבר�. מכה גלי� בי� החיי�ו ,דופק ופוע�, המצוחצחה
' שמחו בד. עד העול�ו  העול�אלהי ישראל מ�' ברו� ד, מתנשא

 .וגילו צדיקי� והרנינו כל ישרי לב

 Á ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ó˜( 

האידיאל הישראלי השורה , אור השכינה הוא כנסת ישראל
כשהאורה . העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה, ולהכ באומה

, מתגל� בחיי� המעשיי� והשכליי�, ארב הגדולה הזאת מתגלה
עלה מוסיפות אורה מ הנשמות הגנוזות בחביו�. הכל מתבר�

, העול� ומלאו מתרומ�, וכל נפש חיה מתעלה. ותענוג
רוחות וגשמי� כוללי� , וצרי� בקרב� שפעת ברכהא הטללי�

ומתמלא , י רוחני עליו� ותחתו� מתעד�ח כל, בתוכ� מניות חיי� ועז
סת מפני שכנ, מח ומרנ�ש הכל עלז, הגיו� של שירה וחדות נועמי�

הוד מ ,האידיאל הלאומי הנצחי. ישראל נחתת לאשראה בארעא
, המקושר ע� נשמת� המצוחצחה, השוכ� בישראל, מקורו האלהי

, הכל מתנשא, הכל מתבר�, מכה גלי� בי� החיי�ו ,דופק ופוע�
וגילו ' שמחו בד. עד העול�ו אלהי ישראל מ� העול�' ברו� ד

 .צדיקי� והרנינו כל ישרי לב
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, הבאות מכח ההארה האלהית הכללית, המחשבות וההרגשות
ולגדל גידולי� יפי� , תקבלות מכנסת ישראל לשאת פרי וענ�מ אינ�

כשה� באי� מורכבי� בהרעיונות העצמיי� של  כי א�, ומתקיימי�
וההרמוניה . מהותה הפנימיתב ומהשל טבע הא, כנסת ישראל עצמה

יחוד , של�ה ה� דרגות של היחוד, הגמורה בי� אלה ההשפעות
 .שעיני כל אליו נשואות, ה ושכינתיה"קוב
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, הבאות מכח ההארה האלהית הכללית, המחשבות וההרגשות
י� ולגדל גידולי� יפ, תקבלות מכנסת ישראל לשאת פרי וענ�מ אינ�

כשה� באי� מורכבי� בהרעיונות העצמיי� של  כי א�, ומתקיימי�
וההרמוניה . מהותה הפנימיתב של טבע האומה, כנסת ישראל עצמה

יחוד , של�ה הגמורה בי� אלה ההשפעות ה� דרגות של היחוד
 .שעיני כל אליו נשואות, ה ושכינתיה"קוב
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 העליה שיסודו, כחה הרוחניכנסת ישראל מנצחת את העול� ב
ג� על , העולה על הנטיות שברוח האד�, מוחלטתה המוסרית

גלה היא את כחה בידיעת הנהגת מ .הטובות והיותר יפות שבה�
נפלאות את ו מסברת היא בניסי�, העול� למעלה מדר� הטבע

והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העז , העצמימהותה 
ר לאד� היחידי והקיבוצי שיתעלה אי אפש. קרבה ובעול�ב הרוחני

ושב שכל המוטבע בטבע אי� עליו ח בזמ� שהוא תמיד, על טבעו
שפלות המוסר מ על כ� אי� מנוס. כח עליו� להחליפו בעילוי

, שבעומק הרוח לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרי� מוחלטי�
להעלותו מכל המגרעות , היא מעצמת את הרוחש והמחשבה

, יא רק המחשבה האמוניתה ,של האד�שבטבע הבהמי הפראי 
התגלות ב בעול�' המבררת את פעולותיה על ידי שלטו� ש� ד

 .שזהו גילוי ש� ההויה שבתורת ישראל, רצונית אידיאלית

 ‡È ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ó˜( 

 העליה שיסודה, כנסת ישראל מנצחת את העול� בכחה הרוחני
ג� על ,  האד�העולה על הנטיות שברוח, מוחלטתה המוסרית

גלה היא את כחה בידיעת הנהגת מ .הטובות והיותר יפות שבה�
נפלאות את ו מסברת היא בניסי�, העול� למעלה מדר� הטבע

והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העז , העצמיתמהותה 
א לאד� היחידי והקיבוצי שיתעלה על "א. קרבה ובעול�ב הרוחני

טבע בטבע אי� עליו כח ושב שכל המוח בזמ� שהוא תמיד, טבעו
שפלות המוסר שבעומק מ על כ� אי� מנוס. עליו� להחליפו בעילוי

, הרוח לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרי� מוחלטי�
להעלותו מכל המגרעות , היא מעצמת את הרוחש והמחשבה

, יא רק המחשבה האמוניתה ,שבטבע הבהמי הפראי של האד�
התגלות רצונית ב  בעול�'י שלטו� ש� ד"המבררת את פעולותיה ע

 .שזהו גילוי ש� ההויה שבתורת ישראל, אידיאלית
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אחוזות , היהדות הניסית והיהדות הטבעית ה� משולבות זו בזו
וכמלחמה שבאד� הפנימי . חברתה כאחיזת נשמה בגו�ב אחת

אבל הגו� נלקה , והיא מאירה, תגברתמ שלפעמי� הנשמה, היחיד
, פכית לחזק את הגויהה ומתו� כ� באה נטיה, זה יותר מדאיעל ידי 

 ·È ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ó˜-·Ó˜(
אחוזות , היהדות הניסית והיהדות הטבעית ה� משולבות זו בזו

וכמלחמה שבאד� הפנימי . יזת נשמה בגו�חברתה כאחב אחת
אבל הגו� נלקה , והיא מאירה, תגברתמ שלפעמי� הנשמה, היחיד

,פכית לחזק את הגויהה ומתו� כ� באה נטיה, ז יותר מדאי"עי
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, הופיעל וחוזרת נטיה נשמתית, והנשמה סובלת מחשכת הגשמיות
 כמו כ� �ובכל אות� העליות וירידות שיווי המשקל הול� ומתקרב 

כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית . יהדות הכלליתdב הוא
היהדות לא מרגשת ג� וממי, נלקיתטבעית ה הרי היהדות, מתגברי�

  ,ובדת היא בליקוי זה של היהדות הטבעיתאש,  בחסרו� זההניסית
 וממילא בהדי ,את בסיסה, ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות

והל� , הניסיות שבה, ונלקה ג� כ� הנצח שביהדות, קי כרבאל הוצא
עד אשר בכח . גשותיה וחות� המעשי שלהר עומק, מחשבותיה

, ל תקופות שונותש הולכת ובאה מש�ה, החזרה התכופה
ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל 

, והנצח וההוד יחדיו משפיעי� ה� את כח�, מתקרבתו הולכת
המקור להיהדות zlra היא , ליה�ע וכנסת ישראל מתעלה

מהות ב היא עולה על שניה�, בשני ערכיה הכלליי�, בכללה
הרי היא סופגת את ומזוהר תפארת ישראל , ההתחלקות שלה�

, תמזגות ה� שתי הצורות הללו אשר לכנסת ישראלמ וממילא. אורה
שכל אחת , במעמד כזה, סתעפיותיה�ה בכל, הניסית והטבעית

 .מרחיבה את הגבול של חברתה

, הופיעל וחוזרת נטיה נשמתית, והנשמה סובלת מחשכת הגשמיות
ו כ�  כמ�, ירידות שיווי המשקל הול� ומתקרבdובכל אות� העליות ו

כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית . יהדות הכלליתב הוא
 היאוממילא מרגשת ג� , נלקהטבעית ה הרי היהדות, מתגברי�

ובד הוא ההוד א שבליקוי זה של היהדות הטבעית, בחסרו� זה
קי ל וממילא בהדי הוצא, שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו

,  שבה והל� מחשבותיההניסיות, כ הנצח שביהדות"ונלקה ג, כרבא
, עד אשר בכח החזרה התכופה. גשותיה וחות� המעשי שלהר עומק

ההשתלמות הקומתית של , ל תקופות שונותש ההולכת ובאה מש�
והנצח וההוד יחדיו , מתקרבתו האומה בשיווי המשקל הולכת

היא המקור , ליה�ע וכנסת ישראל מתעלה, משפיעי� ה� את כח�
היא עולה על , יה הכלליי�להיהדות בכללה בשני ערכ

ומזוהר תפארת ישראל הרי היא , מהות ההתחלקות שלה�ב שניה�
תמזגות ה� שתי הצורות הללו אשר מ וממילא, סופגת את אורה

במעמד כזה , סתעפיותיה�ה בכל, הניסית והטבעית, לכנסת ישראל
 .שכל אחת מרחיבה את הגבול של חברתה

ÂÓ˜ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

ואי אפשר לכנסת ,  להפרד מדבקות האלהיתאי אפשר לאד�
 האי אפשרותאבל . אלהי ישראל' אור ד, הפרר מצור ישעהל ישראל

שאיננו , יש בה הכרח טבעי, כל הדורותב ההולכת ומופיעה, הזאת
, על כ� באי� ימי�. עולתהפ נות� מקו� לבהירות הדעת לגלות את

ד ע ,והפרצופי� ננסרי� זה מזה, שתרדמה נופלת על האד�
במקו� צלע ,  התרדמהÂÏÎ·Â˙. שהפירוד הגמור נעשה אפשרי

, עומדת תפארת אד� בכליל הדרה, בעי גב לגבט מחוברת חיבור
זאת הפע� עצ� מעצמי ובשר  ,שהבחירה השכלית מכרת לומר

. יימות עדי עדק ותולדות, והעול� מתכונ� בהופעת חיי�, מבשרי
ל דבר ע ,כפירה,  לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמדהאפשרות

המביאה לידי ,  תולדותיה של הנסירהה�, פירודי� מוחלטי�
כמשוש חת� על כלה ישיש , החפשית, הצורית, גמורהה ההתאחדות

, תגלה ביחושה של התורה אל האומהמ החזיו�. עלי� אלהי�
וגמר , תרדמיתה שהחיבור הטבעי הול� ומתפרד על ידי הנסירה

ותורה ,  משוכללתהמביא לאחדות, הנסירה הוא תוכ� הבני�
 .ורב שלו� בני�' וכל בני� למודי ד, לומדיהל חוזרת

 ‚È ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '·Ó˜( 

ואי אפשר לכנסת , אי אפשר לאד� להפרד מדבקות האלהית
 אי האפשרותאבל . אלהי ישראל' הפרר מצור ישעה אור דל ישראל

 שאיננו, יש בה הכרח טבעי, כל הדורותב ההולכת ומופיעה, הזאת
על כ� באי� ימי� . עולתהפ נות� מקו� לבהירות הדעת לגלות את

ד ע ,והפרצופי� ננסרי� זה מזה, שתרדמה נופלת על האד�
 התרדמה במקו� צלע ÂÏÏÎ·Â56˙, שהפירוד הגמור נעשה אפשרי

, עומדת תפארת אד� בכליל הדרה, גב לגב, בעיט חיבור, מחוברת
צמי ובשר זאת הפע� עצ� מע" שהבחירה השכלית מכרת לומר

. יימות עדי עדק והעול� מתכונ� בהופעת חיי� ותולדות, "מבשרי
 xac lr, על דבר שמד, "גבוהה גבוהה" לדבר האפשרויות

,  תולדותיה של הנסירהה�, ל דבר פירודי� מוחלטי�ע ,כפירה
כמשוש חת� ", הצורית החפשית, גמורהה המביאה לידי ההתאחדות

תגלה ביחושה של התורה אל מ החזיו�". על כלה ישיש עלי� אלהי�
, תרדמיתה י הנסירה"שהחיבור הטבעי הול� ומתפרד ע, האומה

ותורה , המביא לאחדות משוכללת, וגמר הנסירה הוא תוכ� הבני�
 .ורב שלו� בני�' וכל בני� למודי ד, לומדיהל חוזרת
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כבר הוא טבוע במהות השכל , כל מה שהוא ראוי להעשות
וכיו� שנעשה , רוחנית המקושרת ע� כל יסוד המציאותה הויהוה

כמו מי , רי הדבר מהרס את היקו�ה ,להיפ� ממה שראוי להעשות
אמנ� א� . חיי� שלוה שמתנהג בסידור גופו באופ� המנגד לתנאי

הרס ה אי�, אי� הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית
תוצאה של האורה התורה כולה היא המסקנא האחרונה של ה. פועל

ומגיעה עד חידור התוכי של , הולכת וזורמת בעולמי�ה ,האלהית
ד כדי הרגשה זו של אי האפשרות ע ,ישראל נזדככו כל כ�. החיי�

אבות הוטבעו כבר ה .המקי� והחודר, של היפו� הסידור העליו�
תעלומה ב עד שבאו, ובניה� נזדככו בכור הברזל, בזה במעלת רוח�

והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת .  זופנימית לידי מדה
מוכרחי� ה� תנאי החיי� ללכת , היא כבר באה לבגרותהש שבזמ�

 גילויידרי� עליו� להוציא אל הפועל את מ וא� לא יהיה, על פיה
וצרת , עול� מתמוטטה אז, החיי� בהנהגה לפי הידיעה הפנימית

ראה ה למשה, נגלה על הר סיני' אור ד, וההארה באה. החיי� גדולה
, מורשה קהילת יעקב, להורות תורה, אוצר טובו וסוד הדר זיוו

כיו� , כל דורש מוסר וצדק, לפי זה כל חסיד. מלואוו לבס� עול�
הרי העול� כולו תובע את תפקיד , וסרימ שהגיעה דעתו לגלות רז

, וי ומשפטי� בל ידעו�ג לא עשה כ� לכל. מלוי החובה המגולה
הדרכת� ל � מהל� הטבע פועל על יד� ביחסואי, כ אינ� מצווי�"ע

 .זהו רז מיוחד לישראל, התורית
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כל מה שהוא ראוי להעשות כבר הוא טבוע במהות השכל 
וכיו� שנעשה , רוחנית המקושרת ע� כל יסוד המציאותה וההויה

 כמו מי, רי הדבר מהרס את היקו�ה להיפ� ממה שראוי להעשות
אמנ� א� אי� . חיי� שלוה שמתנהג בסידור גופו באפ� המנגד לתנאי

. הרס פועלה אי�, הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית
התורה כולה היא המסקנא האחרונה של התוצאה של האורה 

הולכת וזורמת בעולמי� ומגיעה עד חידור התוכי של ה ,האלהית
ו של אי האפשרות של ד כדי הרגשה זע כ"ישראל נזדככו כ, החיי�

אבות הוטבעו כבר בזה ה .היפו� הסידור העליו� המקי� והחודר
תעלומה ב ובניה� נזדככו בכור הברזל עד שבאו, במעלת רוח�

, והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת, פנימית לידי מדה זו
היא כבר באה לבגרותה מוכרחי� ה� תנאי החיי� ללכת ש שבזמ�

 גילוידרי� עליו� להוציא אל הפועל את מ וא� לא יהיה, על פיה
וצרת , עול� מתמוטטה אז, החיי� בהנהגה לפי הידיעה הפנימית

ראה ה למשה, נגלה על הר סיני' אור ד. וההארה באה. החיי� גדולה
לבס� , אוצר טובו וסוד הדר זיוו להורות תורה מורשה קהילת יעקב

כיו� שהגיעה , כל דורש מוסר וצדק, לפי זה כל חסיד. מלואוו עול�
הרי העול� כולו תובע את תפקיד מלוי , וסרימ דעתו לגלות רז
כ "ע, וי ומשפטי� בל ידעו�ג לא עשה כ� לכל. החובה המגולה

הדרכת� ל ואי� מהל� הטבע פועל על יד� ביחס, אינ� מצווי�
 .זהו רז מיוחד לישראל, התורית
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zidl`d ezxdhl mc`d zellk zayd , dlrnl `idy
mine`l welig lkn ,ocr ob ceqi `ed , cner `edy
dfd mlern dlrnl. העלאת כנסת ישראל במדרגה העליונה 

 .זאת היא מדרגת נקודת ציו�, כל זמ� שיש חילוק עמי� בעול�

 ÊË ‡ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ó˜‚( 

 

 

ז שיש חילוק עמי� "העלאת כנסת ישראל במדרגתה העליונה כ
 .זאת היא מדרגת נקודת ציו�, בעול�
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משונה מכל היחושי� של היחש של כנסת ישראל ליחידיה הוא 
כל הקיבוצי� הלאומיי� נותני� ה� . יבו לאומי ליחידיוק כל

זה , אבל עצ� המהות, חיצוני של המהותה ליחידיה� רק את הצד
שלא באמצעות , להי�א מנשמת, שואב כל אד� מנשמת הכל

צמית ע מפני שאי� להקיבו חטיבה אלהית שמגמה אלהית, הקיבו
 id`הנשמה של היחידי� נשאבת , שראללא כ� בי. שרויה בתוכו

א� . והכלל נות� נשמה ליחידי�, עולמי� באוצר הכללה ממקור חי
צרי� הוא לנתק את נשמתו ממקור , האומהמ יעלה על הדעת להנתק

הזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק ה וגדולה היא משו� כ�, חיותה
, היות נקרע מהאומהל והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי, להכלל

, אמנ�. מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כ� ממנו
הולכי� בכנסת , הזנה הנשמתית והגנת החיי� שלהה צינורות

כללי המתגל� באורח ה זהו הפלג', דבר ד. ישראל על ידי המצות
התפשטו ש ,מחיי האבות, מראש צורי�. הרשו� בתכניתו, החיי�

שרוי ' ר דשאו, נתגל� הרוח הגדול, בבליטה בכונניותה של האומה
והאוצר החי נושא הוא . מעשי� גשמיי� המתהלכי� ע� החיי�ב ,בו

של התגברותה , שד החיי� של יצירתה של הנשמהל בקרבו את כל
 של והתעלותויחיד המגביר את כחו ה בסיועו של, של נשמת הכלל

על ידי אותו , וסי� בהמ נשמת הכלל על ידי הוספת האורה שהפרט
יה ח והפעולה פעולה. לו במצותיו הואהחות� שהוא מטביע בה מש

והרזי� הטמירי� של העול� . פעולה מחיה ומוסיפה או� וחיל, היא
הממולא אור , המלא נשמות עצומות, מלא נצח והודה ,העליו�
, ולכי� ה� ונעשי� ע� המצותה ,גדולה וקדושה ותפארת, וחיי�

יי ל היחיד ובחש בחיי� הפנימיי�, הולכי� ה� ויוצרי� את יצירת�
ביחושה , ומפלשי� לה� נתיבות רוממות בחיי עול�, הכלל

והקודש , לכל העול� כולו, בעלת הכובר הרוחני הגדול, אומהה של
, והעולמות שמחת עול�, אורהאנושית מתמלאה ה והצורה, מתעלה

 .מאור תורה ונר מצוה
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ל היחושי� של היחש של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכ 
כל הקיבוצי� הלאומיי� נותני� ה� . יבו לאומי ליחידיוק כל

אבל עצ� המהות זה , חיצוני של המהותה ליחידיה� רק את הצד
להי� שלא באמצעות א מנשמת, שואב כל אד� מנשמת הכל

שמגמה , מפני שאי� להקיבו חטיבה אלהית, הקיבו
מה של היחידי� הנש, לא כ� בישראל. צמית שרויה בתוכוע אלהית

והכלל נות� נשמה , עולמי� באוצר הכללה נשאבת ממקור חי
צרי� הוא לנתק את , האומהמ א� יעלה על הדעת להנתק. ליחידי�

שכל יחיד , הזדקקותה וגדולה היא משו� כ�, נשמתו ממקור חיותה
היות נקרע ל והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי, מישראל נזקק להכלל

אמנ� . ותיקונה העצמי דורש כ� ממנומפני שהנשמה , מהאומה
הזנה הנשמתית והגנת החיי� שלה הולכי� בכנסת ישראל ה צינורות

, כללי המתגל� באורח החיי�ה זהו הפלג', דבר ד, י המצות"ע
התפשטו בבליטה ש ,מחיי האבות, מראש צורי�. הרשו� בתכניתו

שרוי ' שאור ד, נתגל� הרוח הגדול, בכונניותה של האומה
והאוצר החי נושא הוא , שי� גשמיי� המתהלכי� ע� החיי�מעב ,בו

של התגברותה , שד החיי� של יצירתה של הנשמהל בקרבו את כל
 של והתעלותה, יחיד המגביר את כחוה בסיועו של, של נשמת הכלל
י אותו "ע, וסי� בהמ שהפרט, י הוספת האורה"נשמת הכלל ע

יה ח לה פעולהוהפעו. החות� שהוא מטביע בה משלו במצותיו הוא
והרזי� הטמירי� של העול� . פעולה מחיה ומוסיפה או� וחיל, היא

הממולא אור , המלא נשמות עצומות, מלא נצח והודה ,העליו�
, ולכי� ה� ונעשי� ע� המצותה ,גדולה וקדושה ותפארת, וחיי�

ל היחיד ובחיי ש הולכי� ה� ויוצרי� את יצירת� בחיי� הפנימיי�
ביחושה , תיבות רוממות בחיי עול�ומפלשי� לה� נ, הכלל

והקודש , אומה בעלת הכובר הרוחני הגדול לכל העול� כולוה של
, והעולמות שמחת עול�, אורואנושית מתמלאה ה מתעלה והצורה

 .מאור תורה ונר מצוה
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Î˘ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

צרי� הוא , אד� מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיי� באמת
בכל חושיו , היות שותל עצמו בכנסת ישראל בכל לבול שיסכי�

ישי� את מגמת חייו לקנות לו לפי ש .וכחותיו הגשמיי� והרוחניי�
ידיעות המיוחדות ה ואת, את המדות הישראליות, היכולת שבידו

עמה ו ,בכל סעיפיה, בכל רחבה,  היא התורהלכול�שראש , לישראל
, ומתו� עלייתה של כנסת ישראל. כל מה שמיוחס לחכמת ישראל

 .ללית של מקור החיי� האנושיי� והעולמיי�כ יבא לעליה

 Â ‚ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÓ˜( 

צרי� הוא , אד� מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיי� באמת
ו בכנסת ישראל בכל לבו בכל חושיו היות שותל עצמל שיסכי�

ישי� את מגמת חייו לקנות לו לפי ש ,וכחותיו הגשמיי� והרוחניי�
ידיעות המיוחדות ה היכולת שבידו את המדות הישראליות ואת

עמה ו , היא התורה בכל רחבה בכל סעיפיהלכול�שראש , לישראל
ומתו� עליתה של כנסת ישראל יבא , כל מה שמיוחס לחכמת ישראל

 .ללית של מקור החיי� האנושיי� והעולמיי�כ עליהל
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מתקשר הוא יותר בכנסת , כל מה שאד� מרבה בתורה ובמצות
מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו בתמציתו היותר ו ,ישראל

, ת הצער של כנסת ישראל בשפלותהא וחש בכל מהותו, עליו�
מתפאר בהכרה עמוקה ו ,ומתענג משמחת עולמי� העתידה לפניה

, ועדי ששו�מ ובכל עת שמחה של.  האלהיתעליונותהפנימית בהוד 
הוא כולו מוק� ומלא תעצומות , וחדושי הזמני� לימי� ולחדשי�

שמחו את ירושלי� וגילו בה כל . ל שמחתה ומשוש גילהש עוז
למע� תינקו , שוש כל המתאבלי� עליהמ שישו אתה, אוהביה

 .התענגת� מזיז כבודהו ולמע� תמצו, ושבעת� משד תנחומיה

 Ê ‚ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÓ˜( 

כל מה שאד� מרבה בתורה ובמצות מתקשר הוא יותר בכנסת 
בתמציתו היותר , מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולוו ,ישראל
, ת הצער של כנסת ישראל בשפלותהא וחש בכל מהותו, עליונה

אר בהכרה עמוקה מתפו ,ומתענג משמחת עולמי� העתידה לפניה
, ועדי ששו�מ ובכל עת שמחה של.  האלהיתעליוניותהפנימית בהוד 

הוא כולו מוק� ומלא תעצומות , לימי� ולחדשי�, וחדושי הזמני�
שמחו את ירושלי� וגילו בה כל . ל שמחתה ומשוש גילהש עוז

למע� תינקו , שוש כל המתאבלי� עליהמ שישו אתה, אוהביה
 .התענגת� מזיז כבודהו מע� תמצוול, ושבעת� משד תנחומיה
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כשיש איזה דבר שאיננו מתדבק ע� המחשבה הכללית 
ומוגבל , פני שנדמה שהוא קט� בעדה יותר מדאימ ,הישראלית

 כא� אנו צריכי� להבי� שיש, אידיאליתה ומצומצ� מער� הרחבתה
וארה יפה בכל אבוקתה ה שלא, חסרו� מצדנו בהמחשבה הכללית

קטני� ה שמתו� כ� אינה תופסת את הדברי�, הגדולה ואורה הבהיר
, וכל מה שנוסי� אורה קדושה ועליונה. והרהוקי� מחוגה העליו�

ויותר יתגדלו האידיאלי� שלנו , תעלה בבהירות המחשבהניותר

 Ë ‚ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÓ˜(
כשיש איזה דבר שאיננו מתדבק ע� המחשבה הכללית 

ומוגבל , פני שנדמה שהוא קט� בעדה יותר מדאימ ,הישראלית
יכי� להבי� שיש כא� אנו צר, אידיאליתה ומצומצ� מער� הרחבתה

וארה יפה בכל אבוקתה ה שלא, חסרו� מצדנו בהמחשבה הכללית
קטני� ה שמתו� כ� אינה תופסת את הדברי�, הגדולה ואורה הבהיר

, וכל מה שנוסי� אורה קדושה ועליונה. והרהוקי� מחוגה העליו�
ויותר יתגדלו האידיאלי� שלנו, תעלה בבהירות המחשבהניותר
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חת דגל� כל הדברי� הקטני� כנסו לעומת� תי ויותר, בשאיפת�
והיה אור הלבנה , תחברו ביחדי וחיי עול� וחיי שעה, שבקטני�

 .כאור החמה

כנסו לעומת� תחת דגל� כל הדברי� הקטני� י ויותר, בשאיפת�
והיה אור הלבנה , תחברו ביחדי וחיי עול� וחיי שעה, שבקטני�

 .כאור החמה

‚Ù ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

כשההתקשרות ע� כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצ� מהותה 
מתחילה הכרה נעימה פנימית להולד , מדריגה הגונהל באה

העובר דר� כנסת ישראל ' דת קול א המרגישה, בעצמיות הנשמה
ההולכת , ולהכ הדובר את המשנה ותורה שבעל פה, בקול עז

מלאי , וזורמת מתו� אוצר החיי� הטהורי� והכבירי�
 .'הבא מקול ד' דבר ד. של תורה שבכתב, הקדושהו התפארת

 È ‚ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÓ˜( 

כשההתקשרות ע� כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצ� מהותה 
מתחילה הכרה נעימה פנימית להולד בעצמיות , דרגה הגונהמל באה

, העובר דר� כנסת ישראל בקול עז' ת קול דא המרגישה, הנשמה
ההולכת וזורמת מתו� , ולהכ ותורה שבעל פה, הדובר את המשנה

של , הקדושהו מלאי התפארת, אוצר החיי� הטהורי� והכבירי�
 .'הבא מקול ד' דבר ד, תורה שבכתב
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חומות ברזל היא , חזקה ואדירה, הנשמה שלנו גדולה היא
, רחבה היא מרחב אי� ק. רי� וגבעות היא מפוצצתה ,משברת
xyr mipy על כל . אי אפשר לה להתכו, יא להתפשטה מוכרחת

ליותיה� ע בכל, בכל דרגותיה�, מליוני הנפש הישראליות שלנו
, כל העמקי� שירדו שמהבכל ההרי� שעלו שמה וב, וירידותיה�

בכל החורי� אשר , רומי קרת שה� עומדי� שמה בראש מור�מ בכל
בכול� בכול� נשמתנו , עמל ויגו�, עוצר בוז וקלו�מ התחבאו שמה

את כול� תשיב , ול� תהיה ותעודדכ את, את כול� תחבק, תתפשט
 .כיוני� אל ארובותיה�ו מי אלה כעב תעופינה. למקו� בית חיינו

¯˘È ˙Â¯Â‡ ‡È ‚ ˜¯Ù Ï‡)ÓÚ 'ÁÓ˜( 

חומות ברזל היא , חזקה ואדירה, הנשמה שלנו גדולה היא
אי , רחבה היא מרחב אי� ק, רי� וגבעות היא מפוצצתה ,משברת

 מליוני `dlעל כל , יא להתפשטה מוכרחת, אפשר לה להתכו
ליותיה� ע בכל, בכל דרגותיה�, הנפש הישראליות שלנו

, מה ובכל העמקי� שירדו שמהבכל ההרי� שעלו ש, וירידותיה�
בכל החורי� אשר , רומי קרת שה� עומדי� שמה בראש מור�מ בכל

בכול� בכול� נשמתנו , עמל ויגו�, עוצר בוז וקלו�מ ,התחבאו שמה
את כול� תשיב , ול� תהיה ותעודדכ את, את כול� תחבק, תתפשט

 .כיוני� אל ארובותיה�ו מי אלה כעב תעופינה. למקו� בית חיינו
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והעבודה של הסניגוריא על הכלל ועל הפרטי� , אהבת ישראל
, כי א� מקצע גדול בתורה, בודה הרגשית לבדהע Ì‡ ÈÎ57איננה 

שכול� צומחי� ויונקי� מלשד , ענפי�ה רבת, וחכמה עמוקה ורחבה
 .טל אור תורת חסד

 ‡ „ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÓ˜( 

גוריא על הכלל ועל הפרטי� איננה אהבת ישראל והעבודה של הסני
וחכמה עמוקה , כי א� מקצע גדול בתורה, בודה הרגשית לבדהע ¯˜

שכול� צומחי� ויונקי� מלשד טל אור תורת , ענפי�ה רבת, ורחבה
 .חסד
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אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלהי של כנסת 
שלא תזוז ממנה בכל חליפות ,  לה סגולה עצמיתהיאש ,ישראל
האמונה הפנימית , ליונה זו וסבתהע ביותר צריכה אהבה. הזמני�

נשי לב ורוח בעת א להיות מתעוררת בקרב, בשורש האלהי שלה
ת ד בעת אשר רמיסת קודש וזלזול, ירידתה של האומה במצב הרוח

ל הוא להבחי� שע� כל זה כח ישראל גדו,  בכל תוק� ועזיראה
, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, אלהיול ועצו�

, בגלוי או בסתר, כל נפש פרטית שבישראלב ושמשכנו הוא ג� כ�
הגילוי שמגלה . 'רה הרבה מדר� דס ג� בנפש הנסוגה מאד אשר

את הטוב , ז חייוע הצדיק האוהב את עצמיותה של האומה בכל
האיש העוסק פועל לטובה על , האלהי הצפו� בקרבה

לרוממו מעל שפלות החיי� הגסי� , אמיתית הזאתה בסניגוריה
והפעולה חוזרת . זעפ� העגו�ב ההולכי� קדורנית, והמוגבלי�

ח מעורר לח� כ להכניס ב�, באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה
  .שיפלס לה� אורח לתשובה מאהבה, ולחסד אל

 · „ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÓ˜-ËÓ˜ ( 

ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלהי של כנסת אהבת 
 לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הואש ,ישראל
וסבתה האמונה הפנימית , ליונה זוע ביותר צריכה אהבה. הזמני�

נשי לב ורוח בעת א להיות מתעוררת בקרב, בשורש האלהי שלה
ת ד ולבעת אשר רמיסת קודש וזלז, ירידתה של האומה במצב הרוח

זה כח ישראל גדול הוא �כל� להבחי� שע��,  בכל תוק� ועזיראו
, החודר את רוח הכלל, ולהסתכל במאור הפנימי, אלהיול ועצו�

ג� , כל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתרב כ"ושמשכנו הוא ג
הגילוי שמגלה . 'רה הרבה מדר� דס אשר, בנפש הנסוגה מאד

את הטוב , ז חייוע ה בכלהאוהב את עצמיותה של האומ, הצדיק
פועל לטובה על האיש העוסק , האלהי הצפו� בקרבה

לרוממו מעל שפלות החיי� הגסי� , אמיתית הזאתה בסניגוריה
והפעולה חוזרת . זעפ� העגו�ב ההולכי� קרורנית, והמוגבלי�

ח מעורר לח� כ להכניס ב�, באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה
  . לתשובה מאהבהשיפלס לה� אורח, ולחסד אל
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לא תסמא את , האהבה הגדולה שאנחנו אוהבי� את אומתנו
ג� , אבל הננו מוצאי� את עצמיותה, לבקר את כל מומיהמ עינינו

כול� יפה רעיתי ומו� . נקיה מכל מו�, פשיתח אחרי הבקורת היותר
 .אי� ב�

 ‚ „ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ËÓ˜( 

לא תסמא את , שאנחנו אוהבי� את אומתנו, האהבה הגדולה
ג� , אבל הננו מוצאי� את עצמיותה, לבקר את כל מומיהמ עינינו

כול� יפה רעיתי ומו� . נקיה מכל מו�, פשיתח אחרי הבקורת היותר
 .אי� ב�
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א� האנושיות הכללית של , להחקרצורת� של ישראל צריכה 
, אד� עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמי�ה תוכ�

או שמעקב עד ראש , ישראלית המיחדתהה ועליה נבנתה הצורה
, השתמש במקורות שוני�ל  זה צריכי�למחקר. הכל הוא מיוחד

לפעמי� ג� ו ,יריי�ש, הופעיי�, רזיי�, היסתוריי�, שכליי�, תורניי�
שמקד� נער� הדבר שצורת , נראה הדבר. כ� פוליטיי� ואקונומיי�

 ויתרו� יגלה על האומה תוספותובתור , שתל� בכללותהת האד�
, אבל נתקלקלו העניני�. הדרת קודשב המיוחדת רוחה המפואר

כול להעשות י עד שלא היה החול, ורוח האד� שקע כל כ� בכלל
והוכרחה גלות מצרי� לבא ,  יקלקל אותובסיס לקודש אלא א� כ�

שצירפה את צד האד� שבישראל עד שנעשה , ור הברזלכ בתור
והוחל גוי פע� , חולית נתטשטשה לגמריה וצורתו, לבריה חדשה

עד עקב כולה ו לצורה שמראש, על ידי הגרעי� האנושי, אחת
 .יעקב וישראל, ישראלית

 Á ‰ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰�˜-Â�˜( 

א� האנושיות הכללית של , להתבררשל ישראל צריכה צורת� 
, אד� עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמי�ה תוכ�

או שמעקב עד ראש , ישראלית המיחדתהה ועליה נבנתה הצורה
, השתמש במקורות שוני�ל  זה צריכי�לבירור. הכל הוא מיוחד

לפעמי� ו ,שיריי�, הופעיי�, רזיי�, הסתוריי�, שכליי�, תורניי�
נראה הדבר שמקוד� נער� הדבר שצורת . כ פוליטיי� ואקונומיי�"ג

 ויתרו� יגלה על האומה תוספתובתור , שתל� בכללותהת האד�
אבל נתקלקלו העניני� ורוח . הדרת קודשב המיוחדת רוחה המפואר

כול להעשות בסיס י עד שלא היה החול, כ בכלל"האד� שקע כ
ור כ וכרחה גלות מצרי� לבא בתורוה, כ יקלקל אותו"לקודש אלא א

עד שנעשה לבריה , שצירפה את צד האד� שבישראל, הברזל
י "והוחל גוי פע� אחת ע. חולית נתטשטשה לגמריה וצורתו, חדשה

יעקב , עד עקב כולה ישראליתו הגרעי� האנושי לצורה שמראש
 .וישראל
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נוכל לרשו� רשימה , כשחושבי� על דבר האד� ושאר בעלי חיי�
ומכל מקו� אחר . שהאד� וכל החיי� שוי� ה�, שוויותה שלמה של

אותה הנקודה שבה תלוי היתרו� ש אנו רואי�, כל ההשוייות כול�
, ל מעלת האד�כ היא חובקת בקרבה את, של האד� על הבהמה

ויסבול , והאד� לא יוכל ולא יחפו להחליפה בעד כל הו�
די שלא להיות מאבד את סגולת האד�  רבי� רק כסורי�י באהבה

אפילו אות� , בי� דת ישראל ליתר הדתותש ההבדל. המיוחדה שלו
מו� חזיונות של דימויי� ה .הוא ג� כ� ככה, שה� באות מהשפעתה

אפילו , דימויי�ה ואי� אפשר שלא ימצאו, ביניה�אנו יכולי� למצא 
 הלא רוח האד� יש בו, א� לא היו ה� נלקחות ביסוד� ממנה

, א� על פי שיש הבדל מיוחד בי� אישי�. ללי בכמה צדדי�כ שיווי
מכל מקו� צד השוה אינו בטל , לאומי�ו וקל וחומר בי� קיבוצי�

ת� תורה והופעת מ וביחש להדתות שבאו אחר. מעשות פעולתו
וקל וחומר אות� שביחוד נמשכו מכחה של , ישראל בעול�

. ביניה�היות ודאי מוכרחי� דימויי� רבי� ל, שראלי תורת
לא יכחידו את , פרטי� המרובי� שבה�ה ע� כל, והדימויי� הללו

 הנשמתי מקופל הואמהות ה וכל. הנקודה התוכיית המבדלת אות�
ותנת נשמה נ שהיא, כי א� באותה הנקודה המבדלת, לא בהדימויי�

עד שהדמיו� הוה , מיוחדת ג� בהפרטי� של הנקודות הדומות
ולא יוכל . ני� משונה הוא תכלית השינויאבל הפ, מיו� חיצוניד רק

עול� לאבד את נקודת הנשמה בשביל עטי� של מ ולא ירצה ישראל
ה� ע� לבדד ישכ� , ל גורלוע ולעול� יעמד, הפרטי� המושוי�
 .ובגויי� לא יתחשב

 Ë ‰ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Â�˜( 

ד האד� ושאר בעלי חיי� נוכל לרשו� רשימה שלמה "כשחושבי� ע
מ אחר כל ההשויות "ומ, שהאד� וכל החיי� שוי� ה�, יותשווה של

שבה תלוי היתרו� של האד� על , אותה הנקודהש ,כול� אנו רואי�
והאד� לא יוכל , ל מעלת האד�כ היא חובקת בקרבה את, הבהמה

סורי� רבי� רק י ולא יחפ להחליפה בעד כל הו� ויסבול באהבה
. ה שלוכדי שלא להיות מאבד את סגולת האד� המיוחד

אפילו אות� שה� באות , בי� דת ישראל ליתר הדתותש ההבדל
מו� חזיונות של דימויי� אנו יכולי� ה .כ ככה"הוא ג, מהשפעתה

אפילו א� לא היו , דימויי�ה ואי� אפשר שלא ימצאו, למצא ביניה�
בכמה , לליכ הלא רוח האד� יש בו שיווי. ה� נלקחות ביסוד� ממנה

וקל וחומר בי� , יוחד בי� אישי�פ שיש הבדל מ"אע, צדדי�
וביחש . מ צד השוה אינו בטל מעשות פעולתו"מ, לאומי�ו קיבוצי�

וקל וחומר , ת� תורה והופעת ישראל בעול�מ להדתות שבאו אחר
ודאי מוכרחי� , שראלי אות� שביחוד נמשכו מכחה של תורת

פרטי� ה ע� כל, והדימויי� הללו. דימויי� רבי� להיות ביניה�
, לא יכחידו את הנקודה התוכיית המבדלת אות�, � שבה�המרובי

א באותה " לא בהדימויי� כהנשמתית מקופלת היאמהות ה וכל
ותנת נשמה מיוחדת ג� בהפרטי� של נ שהיא, הנקודה המבדלת
אבל הפני� , מיו� חיצוניד עד שהדמיו� הוה רק, הנקודות הדומות

עול� מ אלולא יוכל ולא ירצה ישר, משונה הוא תכלית השינוי
, לאבד את נקודת הנשמה בשביל עטי� של הפרטי� המושוי�

 .ה� ע� לבדד ישכ� ובגויי� לא יתחשב, ל גורלוע ולעול� יעמד
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, מאוייה הפנימיי�, עצמיותה, ההבדל שבי� הנשמה הישראלית
לכל , ובי� נשמת הגויי� כול�, כונתה ועמדתהת ,שאיפתה

מוק מההבדל שבי� נפש האד� ע ותר גדול ויותרהוא י, דרגותיה�
אבל בי� , מצאנ שבי� האחרוני� רק הבדל כמותי, ונפש הבהמה

 .הראשוני� שורר הבדל עצמי איכותי

 È ‰ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Â�˜( 

, מאוייה הפנימיי�, עצמיותה, ההבדל שבי� הנשמה הישראלית
לכל , ובי� נשמת הגויי� כול�, כונתה ועמדתהת ,שאיפתה

מוק מההבדל שבי� נפש האד� ע הוא יותר גדול ויותר, דרגותיה�
אבל בי� , מצאנ שבי� האחרוני� רק הבדל כמותי, ונפש הבהמה

 .הראשוני� שורר הבדל עצמי איכותי
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וחדלו אז , ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת
חילוקי עמי� תגרות וכל המדות הרעות היוצאות מה כל

רי� להעידו� התמציתי שהאנושיות צ אבל העול�. וגבולותיה�
וזה . ל כל אומהש משתכללת על ידו בעושר הצביוני� המיוחדי�

שתכונתה היא כמי� אוצר , החסרו� תשלי� כנסת ישראל
. וכל נטיית רוח עליונה, הכולל בקרבו כל כשרו�, דולג רוחות

ביחוד על , ה שמור בעול�יהי, שראלי ובמילואה הגמור של כנסת
, פלוגת עממי�מ כל הטוב שיוצא, ידי קישורה ע� כל העול� כולו

והיו כל , התפלגות הממשיתdושוב לא ימצא כל צור� ב
, ועל גביה� בתור אוצר קדוש, כלליי� חטיבה אחתה העמי�

 .'כאשר דבר ד, גולה מכל העמי�ס ,ממלכת כהני� וגוי קדוש

 ‡È ‰ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ'Â�˜ ( 

וחדלו אז , ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת
תגרות וכל המדות הרעות היוצאות מחילוקי עמי� ה כל

שהאנושיות , רי� להעידו� התמציתיצ אבל העול�. וגבולותיה�
וזה . ל כל אומהש משתכללת על ידו בעושר הצביוני� המיוחדי�

דול ג אוצר רוחותשתכונתה היא כמי� , החסרו� תשלי� כנסת ישראל
ובמילואה הגמור . הכולל בקרבו כל כשרו� וכל נטית רוח עליונה

י קישורה ע� כל "ביחוד ע, שראל יהיה שמור בעול�י של כנסת
ושוב לא ימצא כל , פלוגת עממי�מ כל הטוב שיוצא, העול� כולו

, כלליי� חטיבה אחתה והיו כל העמי�, צור� בהתפלגות הממשית
גולה מכל ס ,ממלכת כהני� וגוי קדוש, ר קדושועל גביה� בתור אוצ

 .'כאשר דבר ד, העמי�
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כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמני� אחת מהצורות 

הוא ההתפשטות , והעתיד שלה, המרובותבאורותיה ש הרבות
, כל אחת שמשה תקופה מיוחדתש המוחלטת של כל האורות
זאת תאיר על פני ה ובתפארת הכללית, שיאירו בה כול� בבת אחת

התגלו ש ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את הופעותיה. תבל
היא כוללת בה ג� כ� את ההופעות אשר , על ידה בתקופות שונות

בי� בגור� קרוב בי� בגור� , עמי� שוני� על ידי גרמתהבהתגלו

¯˘È ˙Â¯Â‡ ·È ‰ ˜¯Ù Ï‡)ÓÚ 'Ê�˜(
כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמני� אחת מהצורות 

והעתיד שלה הוא ההתפשטות , המרובי�באורותיה ש הרבות
, כל אחת שמשה תקופה מיוחדתש ,המוחלטת של כל האורות
זאת תאיר על פני ה ובתפארת הכללית, שיאירו בה כול� בבת אחת

התגלו ש ,קרבה את הופעותיהולא פחות ממה שהיא כוללת ב. תבל
כ את ההופעות אשר "היא כוללת בה ג, על ידה בתקופות שונות

,בי� בגור� קרוב בי� בגור� רחוק, י גרמתה"עמי� שוני� עב התגלו

187



 

244

 

וכל מה שהוא . י� בהופעה נעלמתב בי� בהופעה גלויה, רחוק
היותו מופרד ב , כי א� נראה כ�איננו,  ממנה ומנוגד להלמובד

יוכר , אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד, ממקור כללותה
ועתידי� כל הנביאי� . שהכל הול� ומתאחה בקרבה, עצמיה תוכנה

, שנאמר קול צופי� נשאו קול יחדיו ירננו, חדא  שירה בקולשיאמרו
 .ציו�'  יראו בשוב דבעי�כי עי� 

 ממנה נבדלוכל מה שהוא . י� בהופעה נעלמתב בי� בהופעה גלויה
אבל , היותו מופרד ממקור כללותהב  כי א� נראה כ�אינוומנוגד לה 

שהכל הול� , עצמיה בשוב הכל להופיע בה כאחד יוכר תוכנה
, חדא  שירה בקולאומרי�ועתידי� כל הנביאי� . "ומתאחה בקרבה

'  יראו בשוב ד59בעישנאמר קול צופי� נשאו קול יחדו ירננו כי עי� 
 ".ציו�

„Ó˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

כחה מלא עולמי� מופיע y, היצירה האלהית המתגלה בעול�
מתו� כ� הרי , ושוא� להשלמות היותר עליונה, רי� כול�יצוה על

יוצר יצורי� ומוציא את צורת� השלמה , דיוי הוא מבלה את מעשי
 יצירה יותר לצורמתגברת ו ,והצורה מתאזרת בגבורה, לפועל
וחקת את מ והיא, יותר עדינת ומושגבת, יותר מפוארה, נשגבה

הופעה של ועושה את דרכה ב, התגלמות הצורה הבלתי נשלמה
בחיי� הלאומיי� . של מציאות יותר מתוקנת, ותר שלמי�י חיי�

אור אלהי� , הנשמה ההיסתורית מתגלה בה�ש ,המתגלי� בעול�
צורת� , ה� חולפי� ועוברי�ש זה אש אוכלה הוא לעמי� כול�

ק בישראל באה ר .כדי ליצור יצירה לאומית יותר שלמה, מתמחקת
ואש , השכינה נחה בציו�ו, התכונה הלאומית למקו� מנוחתה

,  לה לאור מאיר ומחמ�הוה, אחוז בה מחיה אותה ומעמידהה 'ד
 .אלהיכ� חיי� כולכ� היו�' ואת� הדבקי� בד .ולא שור� ומכלה

 ‚È ‰ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ê�˜( 

מופיע , כחה מלא עולמי�, היצירה האלהית המתגלה בעול�
מתו� כ� הרי . הושוא� להשלמות היותר עליונ, יצורי� כול�ה על

יוצר יצורי� ומוציא את צורת� השלמה , דיוי הוא מבלה את מעשי
 יצירה יותר ליצורמתגברת ו ,והצורה מתאזרת בגבורה, לפועל
וחקת את מ והיא, יותר עדינת ומושגבת, יותר מפוארה, נשגבה

ועושה את דרכה בהופעה של , התגלמות הצורה הבלתי נשלמה
בחיי� הלאומיי� . ת יותר מתוקנתשל מציאו, ותר שלמי�י חיי�

אור אלהי� , הנשמה ההיסתורית מתגלה בה�ש ,המתגלי� בעול�
צורת� , ה� חולפי� ועוברי�ש זה אש אוכלה הוא לעמי� כול�

ק בישראל באה ר .כדי ליצור יצירה לאומית יותר שלמה, מתמחקת
ואש , והשכינה נחה בציו�, התכונה הלאומית למקו� מנוחתה

,  לה לאור מאיר ומחמ�היה, מחיה אותה ומעמידהאחוז בה ה 'ד
 ".אלהיכ� חיי� כולכ� היו�' ואת� הדבקי� בד" .ולא שור� ומכלה
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זה העני� . יש בידינו ס� חיי� בעד כל העול� במוב� הלאומי
שאומה מוכרחת למות ולעבור מ� , לל מוסכ� בתולדהכ שהוא

, � כמעט שעברו ובטלו מ� העול�עתיקיה שהרי כל העמי�, העול�
ברו עליו סבות של ע לא, וא� יש איזה ע� קיי� מימי קדומי�

בל א .ג� לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העול�, פיזורי�
ואית� במדה מוצקה עד כדי לנצח כמה , להיות ע� חי ופועל

הקשור ' על ידי ש� ד, ראה בעול� חו מישראלנ זה לא, משברי�
וס� חיי� זה עתיד לצאת . בתוכ�ש יי� של תורת חיי�וס� הח, בה�

י תשפוט עמי� כ וישמחו וירננו לאומי�, מאתנו על כל העול�
 .ולאומי� באר תנח� סלה, מישור

 „È ‰ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ê�˜( 

זה העני� . יש בידינו ס� חיי� בעד כל העול� במוב� הלאומי
ולעבור מ� , שאומה מוכרחת למות, לל מוסכ� בתולדהכ שהוא

, עתיקי� כמעט שעברו ובטלו מ� העול�ה שהרי כל העמי�, העול�
ברו עליו סבות של ע וא� יש איזה ע� קיי� מימי קדומי� לא

בל א .ג� לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העול�, פיזורי�
ואית� במדה מוצקה עד כדי לנצח כמה , להיות ע� חי ופועל

הקשור בה� ' י ש� ד"ע, מישראלראה בעול� חו נ זה לא, משברי�
וס� חיי� זה עתיד לצאת , בתוכ�ש וס� החיי� של תורת חיי�

י תשפוט עמי� כ וישמחו וירננו לאומי�, מאתנו על כל העול�
 .מישור ולאומי� באר תנח� סלה
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, עד תור הגאולה העתידה השפענו על העול� רק לימודי חובות
וחובות אי� העול� חפ . א מדעת אלהי� אמתהיוצ, צדקו מוסר
לב טינא על המעורר הראשי לידיעת ב וא� הוא מקבל נשאר, לקבל

אבל . כל מאוייהמהתפשט ל שאינה נותנת להנפש הברברית, החובה
דרכי החיי� של ש יודע לעול�, בבא התור של אור העול� להגלות

ו ל נות�את אושר החיי� ה, העונג האמיתי אנחנו משפיעי� בעול�
ועונג ואושר זהו דבר . אשר מבלעדו הוא שלול כל ער�, את ערכו

ואת המקור המשפיע אושר , ל כל פני� לחשוק בוע ,השוה לכל
שרה אנשי� מכל לשונות ע ועל כ� יחזיקו. ועונג מכבדי� ומחבבי�
 .הגויי� בכנ� איש יהודי

 ÂË ‰ ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ê�˜-Á�˜( 

, שפענו על העול� רק לימודי חובותעד תור הגאולה העתידה ה
וחובות אי� העול� חפ . צדק היוצא מדעת אלהי� אמתו מוסר
לב טינא על המעורר הראשי לידיעת ב וא� הוא מקבל נשאר, לקבל

אבל . כל מאוייהבהתפשט ל שאינה נותנת להנפש הברברית, החובה
דרכי החיי� של ש ,יודע לעול�, בבא התור של אור העול� להגלות

ו ל את אושר החיי� הנות�, ונג האמיתי אנחנו משפיעי� בעול�הע
ועונג ואושר זהו דבר . אשר מבלעדו הוא שלול כל ער�, את ערכו

ואת המקור המשפיע אושר ועונג , פ לחשוק בו"כע ,השוה לכל
שרה אנשי� מכל לשונות הגויי� ע יחזיקו"כ "וע, מכבדי� ומחבבי�

 ".בכנ� איש יהודי
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הנטיה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצו� 
והאחרונה היא אורה ונשמתה של , נטיה הרוחנית שלהה של

וממעיי� , מקור אלהי� חיי� הנ� יוצאותמ � יחדשתיה. הראשונה
 הכלי 60גלות נשברה כל ימי. האמת והאמונה האלהית נובעות

והאור בצורתו המופשטת ופניה עצומה א� כלפי , לגמרי
מש באומה רק דאגה כללית אי� להחזיק את הלאומיות ש ,מעלה

, שהוא נשמת האומה השרשית, אלהיה האור. הרוחנית הטהורה
האיר בתעופת , ותוא מחו לכלי המעשה המחזיקי�, גלויבמעמדו ה

השכינה ירדה ע� ישראל לגלות . נוגה בכנסת ישראל
לא הרחיבה הנשמה את . והתענתה באשר התענו ה�, תוכ�ב ושרתה
וזהירות , אמונתו, ות� במושג יראת אלהי�א ¯˜ ˆÓˆÓ‰, מאוייה

  .כצפור נודדת מקנה ',התורה והמצות מצד שה� פקודי ד
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הנטיה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצו� 
והאחרונה היא אורה ונשמתה של , נטיה הרוחנית שלהה של

וממעי� , מקור אלהי� חיי� הנ� יוצאותמ שתיה� יחד. הראשונה
, גלות נשבר הכלי לגמריה כל ימי. האמת והאמונה האלהית נובעות

מש ש ,פניה עצומה א� כלפי מעלהaו,  המופשטתוהאור בצורתו
דאגה כללית אי� להחזיק את הלאומיות הרוחנית lבאומה רק 

במעמדו , שהוא נשמת האומה השרשית, אלהיה האור. הטהורה
האיר בתעופת נוגה , ותוא הגלוי מחו לכלי המעשה המחזיקי�

, תוכ�ב השכינה ירדה ע� ישראל לגלות ושרתה. בכנסת ישראל
‡·Ï , לא הרחיבה הנשמה את מאוייה. תה באשר התענו ה�והתענ
‰Ú·˜ וזהירות התורה והמצות , אמונתו, ות� במושג יראת אלהי�א

  ".כצפור נודדת מקנה" ',מצד שה� פקודי ד
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 Â·‡˘¯.  התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמ�‰�Âמשיח ב� יוס� 
ל כ כי א� השאיפה לאחד,  התגדרות לאומיותאינו האחרו�תכלית ה 

מכל , יוחדמ  זה צרי� ג� כ� מרכזשג�–באי עול� למשפחה אחת 
מקו� אי� הכונה כולה רק המרכז כי א� פעולתו ג� כ� על הכלל 

עני� הלאומיות אל מעול� לעבור ה  כשצרי�על כ� –הגדול 
דברי� שהושרשו מצד ה  להיות ג� כ� כעי� הריסה אלצרי�, הכללות

. יתירהdרטית פd שיש עמה המגרעות של אהבה, ‰ˆ¯‰הלאומיות 
ומלכות אמתית וקיימת , להיות נהרגעל כ� עתיד משיח ב� יוס� 

צר הרע והריגת משיח ב� יוס� י נמצא שביטול. � דודב משיח' תהי
 הכוס� של cvnלאומיות ה שבביטול ההתיחדות.  קרובי� זה לזה

, מחיי היחידי�מבוער ג� כ� ' עוד צעד אחד והרע יהי, הטוב הכללי
חליל על הפסוק והביטו אלי את אשר ה ל בפרק" חזעל כ� פליגי

 .צר הרע שנהרגי א� הוא על משיח ב� יוס� שנהרג או על, דקרו

 Â Â ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ò˜( 

a משיח ב� יוס�‰Ï‚˙Óהתכונה של לאומיות ישראל מצד עצמ�  .
Ì�Ó‡ התגדרות אינה האחרונהתכלית ה d zecgizdת לאומיו

dcalaל באי עול� למשפחה אחת כ א השאיפה לאחד" כ `xwl
c mya mlek' ,מ אי� "יוחד ממ כ מרכז"זה צרי� גפ ש"ואע

. כ על הכלל הגדול"א פעולתו ג"הכונה כולה רק המרכז כ
 להיות צריכהעול� לעבור עני� הלאומיות אל הכללות ה כשצרי�ו
דברי� שהושרשו מצד הלאומיות ה כ כעי� הריסה אל"ג
‰˙ÓˆÓÂˆÓ ,על כ� . רטית יתרהפ שיש עמה המגרעות של אהבה

� ב משיח' ומלכות אמתית וקימת תהי, ליהרגעתיד משיח ב� יוס� 
 ly dkxrהכוס� אל הטוב הכללי מגיעה לביטול zcnyke . דוד

כ מחיי "מבוער ג' הנה עוד צעד אחד והרע יהי, לאומיותה התיחדות
משיח ב� יוס� קרובי� צר הרע והריגת י נמצא שביטול, היחידי�

mpipra mdחליל על הפסוק ה 'ל בפ" חזלפיכ� נחלקו .ז" זל
צר י א� הוא על משיח ב� יוס� שנהרג או על, והביטו את אשר דקרו

 .הרע שנהרג
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זה נית� להאמר .  העליו� של האד�xzeidאי� המדינה האושר 
ל מחברת אחריות אינה עולה לער� יותר גדוש ,במדינה רגילה

,  עטרת החיי� של האנושיותה�ש , האידיאותהמו�שנשארו , גדולה
� מדינה שהיא כ מה שאי�. ואינ� נוגעי� בה, מרחפי� ממעל לה
שחקוק בהוייתה תוכ� האידיאלי היותר , ביסודה אידיאלית

מדינה זו היא . הוא באמת האושר היותר גדול של היחידש ,עליו�
מדינת , ומדינה זו היא מדינתנו, ל� האושרסוב באמת היותר עליונה

אחד ושמו ' פצה הוא שיהיה דח שכל, בעול�' יסוד כסא ד, ישראל
אושר נשגב זה ש ,אמת. שזהו באמת האושר היותר עליו�, אחד

פני מ אבל לא, צרי� הוא לביאור ארו� כדי להעלות אורו בימי חוש�
 .זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול

¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ Ê Â ˜)ÓÚ 'Ò˜( 

זה נית� להאמר במדינה . אי� המדינה האושר העליו� של האד�
, אינה עולה לער� יותר גדול מחברת אחריות גדולהש ,רגילה

,  עטרת החיי� של האנושיותה�ש , האידיאותהמונישנשארו 
� מדינה שהיא כ מה שאי�. ואינ� נוגעי� בה, מרחפי� ממעל לה
ה תוכ� האידיאלי היותר שחקוק בהוית, ביסודה אידיאלית

מדינה זו היא . הוא באמת האושר היותר גדול של היחידש עליו�
מדינת , ומדינה זו היא מדינתנו, סול� האושרב באמת היותר עליונה

אחד ושמו ' פצה הוא שיהיה דח שכל, בעול�' יסוד כסא ד, ישראל
אושר נשגב זה ש ,אמת. שזהו באמת האושר היותר עליו�, אחד

פני מ אבל לא,  לביאור ארו� כדי להעלות אורו בימי חוש�צרי� הוא
 .זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול
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בא מתו� , וריחוקו של אד� מ� הקדושה העליונה, קטנות האמונה
, עד שיקבע בלבו הרעיו� הגדול, ידו לרומ� את ער� עצמוב שאי�

המסערת את כל , ליונההגדולה הע. אויה לור אי� שגדולה אלהית
יא באיומה הנורא מגרשת ה ,אשר להמחשבה האלהית, רעיו� מוגבל

מחשבות של ב כל זמ� שלא ירומ� וינשא, את רוח האד� מגבולה
לחוש בעצמו את התאמתו , ובארחות חיי� של טוהר, קודש

קרבת האלהי� הלאומית . וביחוד הדבר נוגע לישראל. דולה זוג אל
עד , במדה רוממה כל כ�, ל גאות לאומיתדולה שג צריכה אמונה

אמנ� . ההתגלות האלהית ראויה להש ,שיקבע בלב הרעיו� העליו�
יא שבוצה בענוה ה כ�, כש� שהיא עדויה בגאו�, גאות קודש זו

יא ה ,הבאה מתו� הגדולה ומתחברת עמה, והענוה האלהית. גדולה
אל ואמונתה בקרבתה , מופיעה על האופי הנשמתי של כנסת ישראל

משתרשת בתו� , אשר אי� חקר לגדולתו, ונה שמי� וארק אל עול�
ומתכינה , משתחררת, מתעלהeתקדשת מ והיא, מעמקי נשמתה

  .עצמה לגאולה שלמה

 Á Â ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ò˜-‡Ò˜( 

קטנות האמונה וריחוקו של אד� מ� הקדושה העליונה בא מתו� 
בו הרעיו� הגדול עד שיקבע בל, ידו לרומ� את ער� עצמוב שאי�

המסערת את כל , הגדולה העליונה. אויה לור אי� שגדולה אלהית
יא באיומה הנורא מגרשת ה ,אשר להמחשבה האלהית, רעיו� מוגבל

מחשבות של ב ,כל זמ� שלא ירומ� וינשא, את רוח האד� מגבולה
לחוש בעצמו את התאמתו , קודש ובארחות חיי� של טוהר

קרבת האלהי� הלאומית . נוגע לישראלוביחוד הדבר . דולה זוג אל
עד , כ"דולה של גאות לאומית במדה רוממה כג צריכה אמונה

אמנ� . ההתגלות האלהית ראויה להש ,שיקבע בלב הרעיו� העליו�
יא שבוצה בענוה ה כש� שהיא עדויה בגאו� כ�, גאות קודש זו

יא ה ,ומתחברת עמה, הבאה מתו� הגדולה, והענוה האלהית, גדולה
ואמונתה בקרבתה אל , עה על האופי הנשמתי של כנסת ישראלמופי

משתרשת בתו� , אשר אי� חקר לגדולתו, ונה שמי� וארק אל עול�
ומתכינה , משתחררת, מתעלה, תקדשתמ והיא, מעמקי נשמתה

  .עצמה לגאולה שלמה
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עד שאנו , לאומית בישראלהדלדול שנתדלדלה עכשו המחשבה ה
דעות רעות , כמה מהנדבקי� בה מתמלאי� פגמי� רוחניי�ש רואי�

, עלי דעות ומדות נשחתות נמשכי� אליהב וכמה שה�, ומדות גסות
שהיא יסוד חייה� ', ל יראת דש בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה

נותנת חיי� ה ,הטהורה' בנקודה הרוחנית של יראת ד. של ישראל
, ה לההויה ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרטומגמ

. 'ודעת ד' יראת ד. � כ� המחשבה הלאומית לכל פרטיהג כלולה
תכונה אצילית וטהורה שאינה סופגת בקרבה ב בינת העול� והחיי�

מיוסדי� , צרי האד� הרעי�י את הזוהמא של ערלת הלב וטומאת
ה� ו ,להמחשבה הלאומית של ישרא,  בכלי הברכהה� כול�

, שהיא צריכה, הפשוטה והמאירה, הטהורה' מקופלי� ביראת ד
 פתוח ושמירה שלא תזדה� cinzשטותה וטבעיותה פ דוקא מפני

בשפלות . עכורי� והגסי�ה ולא תחש� מפני חשכת חיי החומר
, אלהי�ראת י הידי� של הלימוד והחינו� של העלאת המחשבה של

, ושרות עמה נתטשטשוהדעות המק. הציור הלבי שלה נאפל, נפלה
עד ,  המחשבה הלאומיתשלפלה עוד ביותר ירידה הכלי נ וממילא

היא מחכה למצר� ומטהר שיעטיה כבוד ו .שלבשה בגדי� צואי�
 .ואור

 Ë Â ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ò˜( 

עד שאנו , הדלדול שנתדלדלה עכשו המחשבה הלאומית בישראל
דעות רעות , יי�כמה מהנדבקי� בה מתמלאי� פגמי� רוחנש רואי�

, עלי דעות ומדות נשחתות נמשכי� אליהב וכמה שה�, ומדות גסות
שהיא יסוד חייה� ', ל יראת דש בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה

נותנת חיי� ה ,הטהורה' בנקודה הרוחנית של יראת ד. של ישראל
, ומגמה לההויה ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרט

בינת ', ודעת ד' יראת ד.  הלאומית לכל פרטיהכ המחשבה"ג כלולה
שאינה סופגת בקרבה את , תכונה אצילית וטהורהב ,העול� והחיי�

מיוסדות ה� , צרי האד� הרעי�י הזוהמא של ערלת הלב וטומאת
ה� מקופלי� ו ,המחשבה הלאומית של ישראל,  בכלי הברכהכול�

 דוקא, שהיא צריכה, הפשוטה והמאירה, הטהורה' ביראת ד
שלא תזדה� ולא תחש� , פתוח ושמירה, שטותה וטבעיותהפ מפני

בשפלות הידי� של . עכורי� והגסי�ה מפני חשכת חיי החומר
הציור . נפלה, 'דראת י הלימוד והחינו� של העלאת המחשבה של

פלה נ וממילא, הדעות המקושרות עמה נתטשטשו. הלבי שלה נאפל
עד שלבשה ,  המחשבה הלאומיתשלהעוד ביותר ירידה הכלי 

 .שיעטה כבוד ואור, היא מחכה למצר� ומטהרו .בגדי� צואי�
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ÊÚ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לה אוצרות רבי� להניח בה� 
וה� ה� הלימודי� הרבי� , מו� העושר של הופעותיהה את

מנהגי קודש , ל תורה ומצותש והמעשי� הגדולי� והקדושי�
 .ותפלה

 ‚ Ê ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '·Ò˜( 

הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לה אוצרות רבי� להניח בה� 
וה� ה� הלימודי� הרבי� , מו� העושר של הופעותיהה את

מנהגי קודש , ל תורה ומצותש ושי�והמעשי� הגדולי� והקד
 .ותפלה

203

ÁÏ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

. להתלהב ולהתגבר, הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב
שאינ� נותני� לה , ריכי� להסיר ממנה כל מכשולי דרכי�צ והננו

עזור לה שהתוכני� הרוחניי� יהיו מצויי� ל ועוד, ללכת את מהלכה
וזהו סוד התורה . פריחתהל  והמזגי� כול� יהיו עוזרי�63,לה

 .וכל ארחות חיי האמונה והקדושה, המעשית

 „ Ê ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '·Ò˜( 

. להתלהב ולהתגבר, הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב
ריכי� להסיר ממנה כל מכשולי דרכי� שאינ� נותני� לה צ והננו

עזור לה שהתכני� הרוחניי� יהיו מצויי� ל ועוד, ללכת את מהלכה
וזהו סוד התורה המעשית . פריחתהל והמזגי� כול� יהיו עוזרי�, לה

  .וכל ארחות חיי האמונה והקדושה
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  ‡È Ê ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ'„Ò˜  (-¯Â˜Ó‰ ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë  211
  ·È Ê ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '„Ò˜-‰Ò˜ (-¯Â˜Ó‰ ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë  212

ÁÎ˜˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

היא שעושה את האומה , השקפת העול� המיוחדת לישראל
והשקפה זו נעוצה היא בחידוש העול� על פי , חת בעול�א לחטיבה

. ת האררא אלהי� את השמי� ואב בראשית, ההרצאה התורית
ואת , מעשיות כול�ה השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצות

ר א ואת הזיקוק לאר ישראל בתור, ההבדלה הלאומית המצויינת
ובהקבלה של , להרחיב בה את רוחה בלא מפריע, מיוחדת לאומה

את . תכונות המוטבעות באויר האר ואקלימה בכללה עזרה מכל
והיא גומרת את , ה המיוחדתהשקפה מעמידה, התריס בפני הטמיעה

 הנשמה שאז, מעשהב פעולתה בהיותה מתגשמת בתורה ובמצות
 .הישראלית משתמרת מרקבו�

 ‚È Ê ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰Ò˜( 

השקפת העול� המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה 
פ "והשקפה זו נעוצה היא בחידוש העול� ע, חת בעול�א לחטיבה

. א אלהי� את השמי� ואת האררב בראשית, ההרצאה התורית
מעשיות כול� ואת ה השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצות

ר א ואת הזיקוק לאר ישראל בתור, ההבדלה הלאומית המצויינת
ובהקבלה של , להרחיב בה את רוחה בלא מפריע, מיוחדת לאומה

את . תכונות המוטבעות באויר האר ואקלימה בכללה עזרה מכל
והיא גומרת את , השקפה המיוחדתה מיעה מעמידההתריס בפני הט

 הנשמה שבזה, מעשהב פעולתה בהיותה מתגשמת בתורה ובמצות
 .הישראלית משתמרת מרקבו�
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‡˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

היתרו� של ההכרה האלהית שבישראל מההכרה הפילוסופית 
נעו הוא בתביעה הפנימית של הוספת , בעול� כולוש הכללית

עילוי גודל . נתבעת מהנשמה בכל רגעו ההולכת, הגדולה האלהית
 .זה הוא תוכ� ישראלי מיוחד

 „È Ê ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‰Ò˜( 

היתרו� של ההכרה האלהית שבישראל מההכרה הפילוסופית 
נעו הוא בתביעה הפנימית של הוספת , בעול� כולוש הכללית

ל עילוי גוד. נתבעת מהנשמה בכל רגעו ההולכת, הגדולה האלהית
 .זה הוא תוכ� ישראלי מיוחד
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‰Ò˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי 
ותיכ� כשבא אד� לאר ישראל מתבטלת נשמתו , אר ישראלב א�

. נשמה הכללית הנכנסת לתוכוה הפרטית מפני האור הגדול של
, ידי רצו� והכרהל ותוכ� עליו� זה פועל את פעולתו בי� כשבא הדבר

בדל ה אמנ�.  רוצה ואינו מכיר כלל את ערכובי� כשבעל הדבר אינו
שכל , גדול יש בזה בי� ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית

כה תאיר בו באור , צונו חזק להכלל בנשמה הכלליתר שיהיה
לפי אותה המדה , ותר את ערכה ואת גדריהי וכל מה שיכיר, קדשה

, ודשבעי� נפלאי� של אורות קצ ותופיע עליו בשלל, תתרחב אצלו
 .תפארתו גדולה, להרבות לו עצמה וחדוה, עשירי גווני�

 ÁÈ Ê ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÂÒ˜( 

הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי 
ותיכ� כשבא אד� לאר ישראל מתבטלת נשמתו , אר ישראלב א�

, נשמה הכללית הנכנסת לתוכוה הפרטית מפני האור הגדול של
, ידי רצו� והכרהל זה פועל את פעולתו בי� כשבא הדברותוכ� עליו� 

בדל ה אמנ�, בי� כשבעל הדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו
שכל , גדול יש בזה בי� ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית

 חזק להכלל בנשמה הכללית כה תאיר בו באור xzeiצונו ר שיהיה
לפי אותה המדה , דריהותר את ערכה ואת גי וכל מה שיכיר, קדשה

, בעי� נפלאי� של אורות קודשצ תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל
 .תפארתו גדולה, להרבות לו עצמה וחדוה, עשירי גווני�
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ËÓ˜ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

אשר המעי� של הרגשת הנשמה הישראלית , אלה הרחוקי�
, א� על פי שעדיי� המי� הולכי� מדולחי�, פתח אצל�נ בטבעיותה

רעי� ששתו מה� המזיקי� עדיי� ה המי�, צוניות שבחיצוניותבחי
מקננות בה עדיי� נותנת ה הביצה הירוקה וכל המחלות, שוטפי� ה�

, הנקיי�ו יבאו המי� הזכי�. אבל זה יחלו� מהר. היא את באשה
תבא אחרי ההרגשה הגסה , אשר מ� המקדש המה יוצאי�

אז . פנימיתdהרגשה העדינה והמלאה גודל וגבורה ה ,החיצונית

 ËÈ Ê ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÂÒ˜( 

אלה הרחוקי� אשר המעי� של הרגשת הנשמה הישראלית 
, פ שעדיי� המי� הולכי� מדולחי�"אע, פתח אצל�נ בטבעיותה

רעי� ששתו מה� המזיקי� עדיי� ה המי�, בחיצוניות שבחיצוניות
 מקננות בה עדיי� נותנתה הביצה הירוקה וכל המחלות, שוטפי� ה�

, הנקיי�ו יבאו המי� הזכי�, אבל זה יחלו� מהר, היא את באשה
תבא אחרי ההרגשה הגסה , אשר מ� המקדש המה יוצאי�

אז כאיל,הרגשה העדינה והמלאה גודל וגבורה פנימיתה החיצונית
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יצרח ויהמה כהמות , לביא יקו�כ ,כארי יתנשא, כאיל ידלג ישראל
ובו יפחד בבקשו ט אל אלהיו ואל, י� על טמטו� חושיו הרוחניי�

מה נוראה היא התשובה החיה , האח. את ארצו ומלכותו
, חומות ברזל תהרס, סלעי� תשבר, הרי� תפוצ, זאתה והרעננה

  .ת הוד רעמהבורג בכל, ותשובה מלאה תתלקח

יצרח ויהמה כהמות י� על , לביא יקו�כ ,כארי יתנשא, ידלג ישראל
ובו יפחד בבקשו את ט אל אלהיו ואל, טמטו� חושיו הרוחניי�

, זאתה האח מה נוראה היא התשובה החיה והרעננה. ארצו ומלכותו
ותשובה מלאה , חומות ברזל תהרס, סלעי� תשבר, הרי� תפוצ
  .בורת הוד רעמהג תתלקח בכל

 Ò˜�Ù"˜ÒÈÂ·· ÔÂ¯Á‡ "ÈÓ˜ Î"ÓÚ ˜ '„Ó64 

ybxלעומתו . בישראל מסגולה שבנפשנובע , יסוד האמונה,  הלב
. טבעיה הנוטה רק לרגש, מאכל בהמה, רב� העומר שעורי� קהוא

על כ� . שבא אחר כ� העילוי השכלי והלמודי הואלמעלה מזה 
 שבהיותו מוכשר למחקר יוחלש מזדמ�  חולשת האד�באשר מצד

 ,האמוניalay ybxd , ceqid,  הנטיהybx lyיסוד dבו 
מת ובא.  בהשכלה וחכמת לבÏÂÚÓÏ הוא עלול ל�שמאמי�  ובהיותו

gk lk m` ik , כח אחד ימעיט את חבירושלא זהו דר� הישר 
mly didiy jixvכח האמונה .  כאילו היה הוא השולט לבדו

. פשריות של מחקרא כאילו אי� לו שו�, צרי� שיהיה של� כל כ�
 zbxcn idefערומי� בדעת ומשימי� , אד� ובהמה

שהעמידה , זאת היא מורשה מיוחדת לישראלו. בהמהכ עצמ�
. בעית מצד המורשה הגלויה של גילוי שכינהט  היא אצל�מונהבא

הכפירה היא , ולהיפו�. הניסה אלהי� לבא לקחת לו גוי מקרב גוי
 או מעקשות על ידי העזה של שכרו� רק אפשרית, לתי טבעיתב

, האמונה היא דוקא על ידי שכרו�, להיפו�ובאומות העול� . תאוות
על , לי� על יסודי אמונותיה� מוחשיי� גדודברי� לה� גלהנ כי לא

 ההתגברות וההסכמה כי א�, וזר להאמי�ג  האנושיהטבעכ� אי� 
 טובעל כ� . mkqen xac lk dcend zxkyny enk משכרת

היא ג� dzehyty iptn , פשוטה האמונה didzyישראל ל מאד
 צרי� שיהיה כח א� על כ� .ברה כחמה,  כיו� בהירמאירהכ� 

א היה כלל כח של אמונה ל ז כמוהחכמה כל כ� מעולה ומזור
md miyer , נפשa miqpkznyk ,בשלמות�ושני הכחות . בנפש

dti dti mzlert z`, מחובר הוא פסח לעצרת על ידי על כ� 
,  הרגש, מאכל בהמה,  מנחת השעורי�חברמה, ספירת העומר

`mpn . ע הדעת חטה היה, ד�א מאכל, lke`d, חטי�ל
ok mb `ed lcaen ,`xedd iptn mvrzi oiipr lky d

 eli`k ezenlyaשו� רבר מעיק כלל אי� לו llke. 

 ‡ Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÒ˜( 

סגולת  wnrn jezn `ed נובע לבay dnlydיסוד האמונה 
מאכל ,  שעורי�ly קרב� העומר מכוו�לעומתו . בישראלש הנפש
 העילוי ceqi אחריו ועל גביו בא. טבעיה הנוטה רק לרגש, בהמה

שבהיותו מוכשר , ורמתג  חולשת האד�אמנ�.  והלמודיהשכלי
ל� ש ובהיותו, האמונית יוחלש בו יסוד הנטיה ilkyלמחקר 
 דר� zilkzאבל .  בהשכלה וחכמת לבËÚÓÏ הוא עלול באמונה

, eci lr hrnzi `le, כל כח לא ימעט את חברוש ,הישרה היא
כח . היה הוא השולט לבדו כאילו, efr `ln lka dlbziא "כ

פשריות של א כ כאילו אי� לו שו�"האמונה צרי� שיהיה של� כ
כ מעולה ומזורז "צרי� שיהיה כח החכמה כולעומת זה , מחקר

 ערומי� �אד� ובהמה . "א היה כלל כח של אמונה בנפשל כמו
 זאת היא מורשה מיוחדת אכ�". בהמהכ בדעת ומשימי� עצמ�

ורשה מצד המ, בעיתט  היא אצל�שהאמונה הקיימה, לישראל
� זהה רק ע� חכ� ונבו� הגוי הגדול", הגלויה של גילוי שכינה 

הכפירה היא , ולהפ�". הניסה אלהי� לבא לקחת לו גוי מקרב גוי
mlv` שמתו� , י העזה של שכרו�" עואפשרית רק, לתי טבעיתב
 האמונה ze`ivny,  באומות העול�אי� כ�ש מה.  או תאוותעקשות

 מוחשיי� עניני� לה� גלונ לאכי , י שכרו�" עwec`אצל� היא 
וזר להאמי� ג  האנושיטבע�על כ� אי� , גדולי� על יסודי אמונותיה�

 טובהעל כ� zeirahd lr .e ההסכמה המשכרת וההתגברותא "כ
 מבוררהכ " גשהיא, בפשטותה האמונה zeninzישראל ל מאד

י " מחובר הוא פסח לעצרת עלפיכ�ו ".ברה כחמה", כיו� בהיר
 מנחת חברת אתמ ycwnd ziaay ,`idyספירת העומר 

, חטי�אל ה, zirahd הרגש zihp, מאכל בהמה, השעורי�
ושני ". ע הדעת חטה היה", ipgexd ilkyd ielrd, ד�א מאכל

dl`d miiceqid n mkxr `ln lk z` milbהכחות 
mzlerte , iwnrnaהנפשmiigd iagxne ,  בהופיע�

,  כלללובר מעיק  שו� רבאי� ,חד בצורתו העצמית השלמהא כל
mxywzde mqpkzdae idpeilr zizecg` dkxrnl cg. 
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נובעת ממה dהמערכה האחת . נחלקת לשתי מערכות' עבודת ד
היות מתגלה במעשי� אותה ההכרה שהיא מוטבעת ל שצריכה

שמתוכה הוא , אלהית שבאד�ה  בנפשמעוזהומחויבת להיות 
ולפאר , ל טובוע להודות לו, רגיש שהוא צרי� לתת כבוד ליוצרומ

lk lr mikixv ,  ההכרה מתגלה במעשי�כשזאת. ש� תפארתו
 miptמוגדרי� 66,דיניי�עשי� מ  על פיהלצאת  mixcba

miwlgzne ומתחזקי�, לפרטי� ici lr קביעות�  ax ldwa
ote`aשוה  .dcear on yi cere שני ,zcnery לא לבד 
id` י א� כ ,את ההתגלות מכבוד הש� יתעלה אל הפועל להוציא

dtebl dkixv, להיטיב mrשה� , יסוד המצות.  הפרט והכלל
העידה התורה ויצונו , להיי� בתורתנו הקדושהא  בגדרי�מוגדרי�

 שביסוד� ה�, טוב לנול אלהינו לעשות את כל החקי� האלה' ד
, עשותל ורלנו כי נשמ' ומכל מקו� וצדקה תהי. עבודה של טובה

י החרדות אל "ע' שאותה ההרגשה הכללית של הכרת כבוד ד
לא נגלה ' מילא מתגלה בעשיית מצותיו ג� לעמי� שדבר דמ ,דברו

. שהוא דבר מיוחד לישראל, משפטי� מעשיי�ו לה� לעני� חקי�
 mewn lkn יש בה ג� כ� קדושהש  אצל� דתשיתכונ�אפשר  ,

 eidiyk סדריd עבודהmiiepa dayפי ההרגשה הטהורה של  על 
שיש בה�  ,  מעשי� כאלהעל פישתצא אל הפועל e', בוד דכ הכרת

על אמנ� . סמ�ו  יחש`dfiלפי מצב הנפש שלה� לאותה ההכרה 
' פועל את חפ דב Ô˜˙Ï, למע� התעודות הטובות חלק העבודה דבר

 זה נאמר wlgועל ,  הוא סגולה מיוחדת לישראלdf xac, בעולמו
לא עשה כ� לכל גוי , ומגיד דבריו ליעקב, עמ�ני וא ונפלינו

 לש�שהוא בודאי , ש לצד המשפטיי ועל כ�. ומשפטי� בל ידעו�
ואלה המשפטי� אשר תשי� , ישראללדוקא יחש , פעליתיקו� 
.  ולא לפני אומות העול�fg zyxcke"f l"mdiptl l, לפניה�

במעשי� ,  נצחיות, קיימות, טובות אלהיות כלליות zehrdlכי 
 wxשנתיחדה, נבואה השלמהdfld xac  'aצרי�, מוגבלי�

 · Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÊÒ˜-ÁÒ˜( 

המערכה האחת נובעת ממה . נחלקת לשתי מערכות' עבודת ד
שהיא מוטבעת , היות מתגלה במעשי� אותה ההכרהל שצריכה

שמתוכה הוא , להית שבאד�אה  בנפשקבועהומחויבת להיות 
ל טובו ולפאר ע להודות לו, מרגיש שהוא צרי� לתת כבוד ליוצרו

 על יוצאי�,  ההכרה מתגלה במעשי�כשאותה. ש� תפארתו
 בקביעות ומחוזקי�, ומפורטי�מוגדרי� , דתיי�עשי� מ פיה

zixeavשוה  .dkxrnde אל היא באה לא לבד להוציא , 'שניה
 של miigd להטבתא "כ  הש� יתעלההפועל את ההתגלות של כבוד

להיי� א  בגדרי�שה� מוגדרות, יסוד המצותlr .  הכללlyהפרט ו
אלהינו לעשות את ' ויצונו ד: "העידה התורה, בתורתינו הקדושה

מ "ומ,  עבודה של טובהשה� ביסוד�, "טוב לנול כל החקי� האלה
שאותה ההרגשה הכללית של , "עשותל לנו כי נשמור' וצדקה תהי"
מתגלה בעשית id` מילא מ ,י החרדות אל דברו"ע', כרת כבוד דה

משפטי� ו לעני� חקי�, לא נגלה לה�' שדבר ד, ג� לעמי�. מצותיו
 zxev אצל� שתתכונ�אפשר , שהוא דבר מיוחד לישראל, מעשיי�

פ ההרגשה "וסדרי עבודה ע, קדושהly drad כ "יש בה גש ,דת
,  מעשי� כאלהי"ע שתצא אל הפועל' בוד דכ הטהורה של הכרת

אמנ� . סמ� לאותה ההכרהו שלפי מצב הנפש שלה� יש בה� יחש
פועל את חפ ב Ô�ÂÎÏהמיוחד בתעודתו הטובה , אותו חלק העבודה

ני א ונפלינו: ועל זה נאמר, הוא סגולה מיוחדת לישראל, בעולמו' ד
. ומגיד דבריו ליעקב לא עשה כ� לכל גוי ומשפטי� בל ידעו�, ועמ�

תיקו� בא לשהוא בודאי , dxezayש לצד המשפטי י ועל כ�
mlerd יחש , בפועלcgein ואלה המשפטי� אשר : ישראל דוקאל

ick l z` jiyndכי .  ולא לפני אומות העול��תשי� לפניה� 
ielib הקיי� והנצחי, הטוב האלהי הכללי, dhrna המעשי  ly
ixcq dmiigצרי� ,  המוגבלי�`wecd ly dgk נבואה השלמה ,

 פה אל לו' דבר דשנגלה , ה"נביאי� עה אדו�a l`xyilיחדה שנת
 .פה
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lפה אל פה'לו דבר דשנגלה , ה"נביאי� עה אדו� . 
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 ג� כ� להיות מצד הסגולה שפועלת צרי�הוקרת תלמיד חכ� . טו
המבזה e.  בישראלרבי� תלמידי חכמי� בהיותתורה ה קדושת

� בתורה שלא  הרי הוא מגלה פניהסגולהצד מ 68,תלמיד חכ�
מבזה e.  הפנימיתÂ˙‰ ‰˙ÏÂÚÙÂ¯‰אינו מכיר את הוד ש ,כהלכה

א� , ופר בעיקר הסגולהכ edy iptn`חברו בפני תלמיד חכ� הוא 
ופר כ אמנ� מבזה תלמיד חכ� עצמו. במעלתו השמושיעל פי מודה 

וממילא בא ג� כ� לכפור בער� , הוא ג� כ� בער� השימושי שבתורה
 להתעורר יוכל,  פני� מודה בער� השמושיי מי שעל כלכ ,הסגולי

  .אצלו ג� כ� הוקרת הסגולה

מורה על , הקריאה לארו� הקודש ארנא ולבית הכנסת בית ע�. כא
 ודבר, ענינ� רק מצד ער� השמושי ולא מצד הער� הסגוליב ההכרה

ומוריד את עמי האר עד , מלבזה מאבד את יסוד חמדת התורה 
  .תחתונהה הדיוטא

, שה� שכליי�, ה� בעיקרא מכירי� את כח הסגולי השרת מלאכי. יז
lkyd ceqie  dlebqa ielz שאינה נתפסת˘ÂÁ· . על כ�

 .ז שמלאכי השרת משתמשי� בור הקדמת נעשה לנשמע היא

 ‚ Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ÁÒ˜( 

שפועלת , כ להיות מצד הסגולה" גצריכההוקרת תלמיד חכ� 
 של תלמידי חכמי� רבוי�י מציאות� ו"ע dnvraתורה ה קדושת

ly , סגולתה jxr lehaצד מ ,תלמידי חכמי�המבזה . בישראל
dxezd ,אינו מכיר את ש ,הרי הוא מגלה פני� בתורה שלא כהלכה

ומבזה חברו בפני תלמידי חכמי� .  הפנימיתÂÈÓˆÚ ‰˙ÏÂ‚ÒÂ˙‰הוד 
, בתועלת השמושית מודה edy`פ "אע, ופר בעיקר הסגולהכ הוא

כ בער� השמושי "ופר הוא גכ די חכמי� עצמואמנ� מבזה תלמי
פ מודה "י מי שעככ :כ לכפור בער� הסגולי"וממילא בא ג, שבתורה

  .כ הוקרת הסגולה" להתעורר אצלו גתוכלבער� השמושי 

kok en הקריאה לארו� הקדש ארנא ולבית הכנסת בית ע� מורה 
. ער� השמושי ולא מצד הער� הסגוליdענינ� רק מצד ב על ההכרה

 של חמדת ixwird היסוד lk את לבה מ�מאבד d `ed זה ויחס
  .mdlyתחתונה ה ומוריד את עמי האר עד הדיוטא, התורה

`mpnשה� שכליי� ,  מלאכי השרתmipeilr , ה� בעיקר� מכירי�
 על כ� .·˙È˘ÓÓ ‰ÒÈÙ˙שאינו נתפס ,  הסגוליyjxrd l את כחו

 .בושמלאכי השרת משתמשי� , זר הקדמת נעשה לנשמע היא
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אינו כי א� מצד החמריות של הנאת ,  דלא מהניi`nשרגא בטיהרא 
. מהני,  ער� הכבודדהיינו, בל מצד הסגולה הרוחניתא ,השמוש

דוקא ד, עשוי לכבודד, ל אבטלהש והיינו נר של בית הכנסת ונר
בער� שמושי בודה כ שאי� ניכר, וזהו עני� הלבנה. מוכר כבודוביו� 
 cvn epiide, פועלת הרבה ביו� ג� כ�, רוחניותהאבל מצד , ביו�

וכ� כנסת ישראל . 'בוד שמו יתכ חשוב תקופות ומזלות והודעת
רכ� ע מצד, ג� בעת שליטת אומות העול� המוני� לחמהפועלת 

 בעול� פעולת� כל כ� יכרנ  א� על פי שאי�.הרוחני בעול� הרבה
 .המעשי החמרי

¯Â‡ „ Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â)ÓÚ 'ÁÒ˜-ËÒ˜( 

א מצד החמריות של הנאת "שרגא בטיהרא דלא מהני אינו כ
.  מהניi`ceבל מצד הסגולה הרוחנית של ער� הכבוד א ,השמוש

דוקא ש, עשוי לכבודה, ל אבטלהש והיינו נר של בית הכנסת ונר
ביו� בער� בודה כ שאי� ניכר, וזהו עני� הלבנה. הוא מוכרביו� 

בוד כ של חשוב תקופות ומזלות והודעת, הרוחניאבל מצד , שמושי
וכ� כנסת ישראל פועלת . כ" הרבה ביו� גid`פועלת ', שמו ית

ג� בעת שליטת אומות העול� , רכה הרוחני בעול�ע מצד, הרבה
 בעול� פעולותיהכ " כ`f יכרותנ פ שאי�"אע, המוני� לחמה
 .המעשי החמרי
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כל ,  שבאה לפעמי� להכניס את העול� כולורחבות הלב
היא , בכלל החבה המיוחדה המתגלה לישראל, ולהכ האנושיות

קודש המצוי� אשר לסגולת ישראל ה כשההכרה של. צריכה בדיקה
חבה והאהבה בעי� ה  מתפשטת70בהירותהומתו� , בצביונהעומדת 

 ב המו�א ,זוהי מדתו של אברה� אבינו, טובה על כל גוי ואד� יחד
אבל יש . ונברכו ב� כל משפחות האדמה ובזרע�, גויי�

תרחבותה של חבה זו באה מתו� כהות הרגש והאפלת אור ה שיסוד
, ואז היא ארסית, סגולה הישראלית העליונהה הקודש של הכרת

צרי� להתרחק ממנו כמפני ש ,ותוכ� פעולתה הוא מלא הירוס נורא
 .מנגח כתוראולדידי חזי ליה , ושאיה יוכת שער. שור המועד

 ‰ Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ËÒ˜( 

כל , שבאה לפעמי� להכניס את העול� כולו, רחבות הלב
היא , בכלל החבה המיוחדה המתגלה לישראל, ולהכ האנושיות

קודש המצוי� אשר לסגולת ישראל ה כשההכרה של. צריכה בדיקה
חבה והאהבה בעי� ה  מתפשטתבהירותוומתו� , בצביונועומדת 
ב המו� א ,זוהי מדתו של אברה� אבינו, ל כל גוי ואד� יחדטובה ע

אבל יש ".  ובזרע��ונברכו ב� כל משפחות האדמה ", גויי�
תרחבותה של חבה זו באה מתו� כהות הרגש והאפלת אור ה שיסוד

, ואז היא ארסית, סגולה הישראלית העליונהה הקדש של הכרת
 חק ממנו כמפניצרי� להתרש ,ותוכ� פעולתה הוא מלא הירוס נורא

 "מנגח כתוראולדידי חזי ליה ", "שאיה יוכת שער"ו, שור המועד
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l`xyiמחלוקת ו  ה� עלולי� יותר לפירודdne` lkn,  iptn
yיחודב כלולי� בישראל, רבוי הצביוני� שמתחלקי� בעמי� רבי� .

 'he`ed xacd mr ,idpy .יצב גבולות עמי� למספר בני ישראל
על כ� לא , עמי�ה יכולי� להיות לעול� ע� לבדד מבלי להתערב בי�

, כרכא דכולא ביה.  הכשרונותשל כל כל הנטיות יחסרו בנו
ממנו פינה ממנו ,  שנאמר,ממנו נביאיו,  ממנו מלכיו, חכמיו ממנו

שמכללת את הכלל , תורה כולההdkixv ok lr  .' וכו72יתד
ok lr . להיות לתריס מפני הפירוד, חות החיי�כולו בכל שווי אר

, `akrn epiניני� רוחני� וחמריי� ע שנויי הדעות בכמה
liren raxc`e , lkn הטיפוסי�xac `viהטוב הכללי   ,

`l` ÌÏÂÎ˘ mikixv„Á‡˙‰Ï rbepaÏ יומה של תורהק כללות ,

 Â Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ËÒ˜( 

כלולי� , שמתחלקי� בעמי� רבי�, mipeydרבויי הצביוני� 
jk jezn ". יצב גבולות עמי� למספר בני ישראל", יחדב בישראל

miinipt,  jk jezneמחלוקות ו  עלולי� יותר לפירודי�ה�
באי� , עמי�ה יכולי� להיות לעול� ע� לבדד מבלי להתערב בי�

, כרכא דכולא ביה ",mipeydכשרונות וה כל הנטיות מחסור
שנאמר ממנו , ממנו מלכיו, ממנו שריו, ממנו נביאיו, הניוכ ממנו

zeinvr fra , שמכללת, תורה כולהה .'וגו" פנה ממנו יתד
dizelebq ,8את הכלל כולו, ובשווי ארחות חייה e lk z`

eihxt ,היא התריס בפני הפירודי�. lknשנויי הדעות והטפוסי�  ,
,  הטוב הכלליdci lr riten, חמריי�ניני� רוחני� וע בכמה

ÌÏÂÎ ˙‡ „Á‡Ó˘ ·יומה של תורהק כללות ,calnהרשעי� 
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 ok mb lilkdl jixv miperavd ieaixy ayegy ine
ly oeiavd ezi`המוחלטי� רשעי � , mixtekd ופורקי עול

ielba ,dreh `ed. למינא רני עקרה 73 ברוריהועל זה אמרה 
שרבוי הכחות it lr s` ik , ותייכוכ  ילדה בני� לגיהנ�דלא

  קיו�ielz eay  השורש כשיתאחדו באותו wx `ed, יפה לאומה
dne`d , ecgiziy mikixv l`xyiae בתורהdneiwae. 

cia � עליוה  ופורקי� עולהl`xyi zia mixwerdהמוחלטי� 
dnx ,ילדה בני� שלארני עקרה :  ברוריה למינאכדאמרה 

בשורש  בהתאחד� לאומה ed`שרבוי הכחות יפה , ותייכוכ לגיהנ�
 .קיומה בתורה
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, על השפעתו הגדולה, ההתגלות על דבר גודל ערכו של האד�
, על ההויה, ברצונו והופעת שכלו, בגודל רוחו, לוש בשפעת החיי�

רחוק רחוק מאד . יוחדת לישראלמ זאת היא חטיבה, על כל היש
יחש להמציאות ב הכל חושבי� שהאד�. ה זוהוא העול� כולו מהכר

ר� ע אבל הקטנה זו אי� לה כל, מושפע ולא משפיע, הוא רק פסיבי
ודאי שההארה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההוייתית של . באמת

כל מה . קשורה היא הרבה ע� הידיעה בעצמה, מציאותה עצמות
 מה וכל, ככה ערכו באמת גדול הוא, רכוע שהאד� יודע יותר את

הויה השונות מקבלות על ה שיכיר יותר בשפעת החיי� ששדירות
. וז השפעהdככה תגדל עצמותה של , ידי ההויה המרכזית שלו

. מוב� הדבר שידיעה כזאת אי אפשר לה שתהיה רק ידיעה גרידא
צריכי� להתקשר , רצו� וההתמשכות הנשמתיתה ,מהות החיי�

 שיתהוה על פי סגולה ה צרי�ז וקישור. בקישור אורגני בידיעה זו
שראל היא י וזה הוא ג� כ� אחד מהדרכי� שכנסת, היסתורית ארוכה

ל א, ההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה על ההויה. מצוינת בה�
 מוסר ‡Ì‡ ÈÎ Â��Èהמוסר הישראלי .  בישראל ביחוד הפועל יצאה
א� על , ולא ג� אנושי כללי, � משפחתי ולאומיג ולא, אינדווידואלי

, בורא עול�' תורת ד, וא אלהיה אבל בעקרו, הכל כלול בופי ש
דולת הכרה זו ג .לא פחות מזה, תורה שהיא המשכה של היצירה

 .והיא גאות� ועז� עדי עד, היא מורשת ישראל מעול�

 Á Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'ËÒ˜-Ú˜( 

על השפעתו הגדולה בשפעת , ד גודל ערכו של האד�"ההתגלות ע
על כל , ברצונו והופעת שכלו על ההויה,  רוחובגודל, לוש החיי�

רחוק רחוק מאד הוא . יוחדת לישראלמ זאת היא חטיבה, היש
יחש להמציאות ב שהאד�, הכל חושבי�. העול� כולו מהכרה זו

ר� ע אבל הקטנה זו אי� לה כל. מושפע ולא משפיע, הוא רק פסיבי
 של ודאי שההארה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההויתית. באמת

כל מה . מציאות קשורה היא הרבה ע� הידיעה בעצמהה עצמיות
וכל מה , ככה ערכו באמת גדול הוא, רכוע שהאד� יודע יותר את

י "הויה השונות מקבלות עה ששדרות, שיכיר יותר בשפעת החיי�
מוב� . וז ככה תגדל עצמותה של השפעה, ההויה המרכזית שלו

מהות . ק ידיעה גרידאהדבר שידיעה כזאת אי אפשר לה שתהיה ר
צריכי� להתקשר בקישור , וההתמשכות הנשמתית, רצו�ה ,החיי�

פ סגולה היסתורית "ה צרי� שיתהוה עז וקישור. אורגני בידיעה זו
שראל היא מצוינת י כ אחד מהדרכי� שכנסת"וזה הוא ג, ארוכה

ל א יצאהההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה על ההויה . בה�
 מוסר Â‰ ˜¯ ‡Ï‡המוסר הישראלי . וד בישראל ביחהפועל

 אנושי wxולא ג� ,  משפחתי ולאומי�wx ג ולא, אינדווידואלי
בורא ' תורת ד, וא אלהיה אבל בעקרו, פ שהכל כלול בו"אע, כללי
דולת הכרה ג .לא פחות מזה, תורה שהיא המשכה של היצירה, עול�

 .והיא גאות� ועז� עדי עד, זו היא מורשת ישראל מעול�
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ע� העול� , הרוחני והשכלי, האחדות המגולה של העול� המוסרי
. מתבטאת בעול� על ידי ישראל, הטכני והחברותי, מעשיה ,החמרי

הנותנת , כונ� בעול� גילוי אחדות זול וסגולתה של אר ישראל היא
ער� הדיבור . פקידיהת פני� חדשות לכל התרבות האנושית לכל

כונ� על מ הוא, " קללהוקללת� ברכה שברכת�, ראלהמיוחד ליש
אשר מוכרח הוא להפליא את כל העול� , יסוד גילוי חדש דנא

, רק ע� חכ� ונבו� הגוי הגדול הזה, להוציא את האמרהו ,בחידושו
גולת התחיה הישראלית באר ישראל ס בהגלות, מכל ע� ולשו�
 .בכליל תפארתה

 Ë Á ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ 'Ú˜( 

ע� העול� , הרוחני והשכלי, ות המגולה של העול� המוסריהאחד
. י ישראל"מתבטאת בעול� ע, הטכני והחברותי, מעשיה ,החמרי

הנותנת פני� , כונ� בעול� גילוי אחדות זול י היא"וסגולתה של א
, ער� הדיבור. פקידיהת לכל, חדשות לכל התרבות האנושית

כונ� על מ  הוא," קללהוקללת� ברכה שברכת�", המיוחד לישראל
אשר מוכרח הוא להפליא את כל העול� , יסוד גילוי חדש דנא

רק ע� חכ� ונבו� הגוי הגדול "להוציא את האמרה ו ,בחידושו
גולת התחיה הישראלית באר ס בהגלות, מכל ע� ולשו�, "הזה

 .ישראל בכליל תפארתה
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אור אלהי� חיי� ביפעת , מגדול ועד קט�, בכל אחד ואחד מישראל
 הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו וכל. וער ומאירב קודש

הדמיו� הרואה בהופעתו . ד� ילע קודשא  מוקששנאמר, של שכינה
 של תולדתוהוא , שוכללתמ של כל אחד מישראל הופעה אלהית

  .שהוא נמצא רק בשביל ישראל, הניצו הנבואי

 „ Ë ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ú˜( 

אור אלהי� חיי� ביפעת , מגדול ועד קט�, בכל אחד ואחד מישראל
שראל כאילו סוטר לועו של הסוטר לועו של יו", וער ומאירב קודש

הדמיו� הרואה בהופעתו ". ד� ילע קודשא שנאמר מוקש, שכינה
 של תולדההוא , שוכללתמ של כל אחד מישראל הופעה אלהית

  .שהוא נמצא רק בשביל ישראל, הניצו הנבואי
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תתגבר ותתחזק הקדושה , כשע� הקודש יהיה בריא וחזק בגופו
יהיה אויר , בריאי� ומוצקי�, ילדי ישראל יהיו חזקי�שכ .בעול�

מעלה את העול� , וכ� גשמי של צדיקי�ת כל. העול� קדוש וטהור
קרסוליה של כנסת ל ואי� צדיק בעול� שיגיע, כולו ברוחניותו

שהבריאות והיתרו� הגשמי של , ומוב� בזה, כולוישראל 
 לגילוי ,לקודש העול�, זהו היסוד לאור העול�, שראלי כללות

לרוממות הצדק והופעת המוסר , מדותה לטהרת, האלהות בעול�
כל , � כללות האומהע ביחש לחבורו של כל יחיד. בנצחונו בעול�

 כו�מ כל דבר גשמי ישראלי הוא. אחד מישראל הוא צדיק וקדוש
פיתוח אומ הגופני שבישראל יוציא מ� . לקדושה ואצילות עליונה

ואורה העליו� של תורה , נפלאי�פועל אימוצי נשמה ה הכח אל
אנשי , ויקומו לנו מאורי עול�, ראוי לוה ימצא את הבסיס האית�

  .ע� אנשי� ויכולי� לה�ו שרי� ע� אלהי�, כבירי כח, רוח אלהי�

 ‰ Ë ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ú˜( 

תתגבר ותתחזק הקדושה , כשע� הקודש יהיה בריא וחזק בגופו
יהיה אויר , בריאי� ומוצקי�, קי�שילדי ישראל יהיו חזכ .בעול�

וכ� גשמי של צדיקי� מעלה את העול� ת כל. העול� קדוש וטהור
קרסוליה של כנסת ל שיגיע, ואי� צדיק בעול�. כולו ברוחניותו

שהבריאות והיתרו� הגשמי של , ומוב� בזה. כולהישראל 
לגילוי , לקודש העול�, שראל זהו היסוד לאור העול�י כללות

לרוממות הצדק והופעת המוסר , מדותה לטהרת, �האלהות בעול
כל , � כללות האומהע ביחש לחבורו של כל יחיד. בנצחונו בעול�

 וכ�מ כל דבר גשמי ישראלי הוא. אחד מישראל הוא צדיק וקדוש
פיתוח אומ הגופני שבישראל יוציא מ� . לקדושה ואצילות עליונה

� של תורה ואורה העליו, פועל אימוצי נשמה נפלאי�ה הכח אל
אנשי , ויקומו לנו מאורי עול�, ראוי לוה ימצא את הבסיס האית�

  .ע� אנשי� ויכולי� לה�ו כבירי כח שרי� ע� אלהי�, רוח אלהי�
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 א� כי, באמת חסרו� רוח הקודש בישראל הוא לא חסרו� שלמות
 מוכרחהשהיא , ובאר ישראל היא מחלה מכאבת, מחלהו מו�

 .רופא�' כי אני ד. להרפא

 Ê Ë ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ú˜( 

באמת חסרו� רוח הקודש בישראל הוא לא חסרו� שלמות כי א� 
 מוכרחתשהיא , ובאר ישראל היא מחלה מכאבת, מחלהו מו�

 ".רופא�' כי אני ד. "להרפא
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באר ישראל אפשר להשיג אי� שהבשר של הגו� הישראלי הוא 
ואי� צור� להרגיז את הגו� ממנוחתו , מש כקדושת הנשמהמ קדוש

העלותו ולהטעימו טע� האמת של חיי הקודש ל כי א�, הטבעית
אוירה המחכי� של אר ב הספוגי�, השופעי� מקדושת האר

 .ישראל

 Á Ë ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ú˜( 

ר ישראל אפשר להשיג אי� שהבשר של הגו� הישראלי הוא בא
 להרגיז את הגו� k"kואי� צור� , מש כקדושת הנשמהמ קדוש

העלותו ולהטעימו טע� האמת של חיי ל א"כ, ממנוחתו הטבעית
אוירה המחכי� של ב הספוגי�, הקודש השופעי� מקדושת האר

 .אר ישראל
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מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של מצוה לטעו� בפה 
למע� תמוצו ,  משוד תנחומיה74תנקו ושבעת�למע� . שראלי אר

, צריכי� להודיע לכל העול� כולוו . כבודה75מזיזוהתענגת� 
מלאי� שפע אור ה כי הצינור של החיי�, לעלובי הגלות האפלה

  ,ארב הנצני� נראו,  החל להפתחחמדתנוונעימות קדושה של אר
אר נעימה דורשת היא . עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו

על כל פשעי� ,  באהבהאליה�ושטת היא את זרועותיה פ ,את בניה
לחיק , בני� נדחי�, ובו בני� גולי�ש שובו, היא מכסה באהבתה

עימות מתיקות עז נ זכרו, שובו וזכרו אל חיי� מחוללכ�, אמכ�
. נול הנה הוא מיחל לגלותה, נואשר בבית אמנו וחרר הורת, אהבתו

במהרה תפר , וא� ראשית הגילוי רק קוי אור דקי� אנו רואי�
 .וחב ארצנו עמנו אלר מלא, האורה

 Ë Ë ˜¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡)ÓÚ '‡Ú˜-·Ú˜( 

מצוה לטעו� בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של 
 למע� תמוצו,  משוד תנחומיהתשבעו וינקת�למע� . שראלי אר

לעלובי , צריכי� להודיע לכל העול� כולוו . כבודהמזיווהתענגת� 
מלאי� שפע אור ונעימות ה כי הצינור של החיי�, הגלות האפלה

 עת , ארב הנצני� נראו,  החל להפתחחמדתוקדושה של אר
אר נעימה דורשת היא את . הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו

על כל פשעי� ,  באהבה76אלהי�ושטת היא את זרועותיה פ ,בניה
לחיק , בני� נדחי�, בני� גולי�, ובוש שובו, היא מכסה באהבתה

עימות מתיקות עז נ זכרו, שובו וזכרו אל חיי� מחוללכ�, אמכ�
. נול הנה הוא מיחל לגלותה, אשר בבית אמנו וחרר הורתנו, אהבתו

במהרה תפר , וא� ראשית הגילוי רק קוי אור דקי� אנו רואי�
 .וחב ארצנו עמנו אלר לאמ, האורה

237

 

 

 

 
 

 

 

 .יא, ו" תוק� על פי ישעיהו ס˜"˘וב, ‡Â¯Â˙ה היא דווקא כמו שבבכתב היד הגרס .74

 .יא, ו" תוק� על פי ישעיהו ס‡Â¯Â˙ד של " ובמהדורת תשס˜"˘וב, ‡Â¯Â˙בכתב היד הגרסה היא דווקא כמו שב .75

 .ד תוק�"ובמהדורת תשס, זו כנראה טעות הדפסה .76




