מתוך" :הציונות הדתית והמדינה" ,קובץ מאמרים ,ערכו :יוסף ואברהם תירוש ,ירושלים תשל"ח
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א.

מדינת-ישראל בארץ-ישראל  -כשמה בז "עודה :מדינה ישראלית-

י קדושה של סם קרוש
מקורית ,בכל הווי-חייה וסדרי-משטרה .לאמור:חי
על אדמתהבויש.
 .לשם כך נגאלו בני ישראל ממצרים" :לכן אמר לבני ישראל אני ה',
אתכם מתחת סבלותמצרים ,והצלתי אתכם מעבדתם ,וגאלתי אתכם
בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכםלי לעםוהייתי לכם לא-להים,
וידעחמכי אני ה' א-להיכם המוציא אתכם מחתת סבלות מצרים .והבאתי
י לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב,
אתכם אל הארץ אשר נשאתי אתיד
ונתתי אתה לכם מורשה ,אני ה'"
.

.הוצאה,

,

וכך נתפרשו לשונות הגאולה" :והוצאתי"  -זה נגד העינוי שהיו
משעבדים בהםיותר מדה "והצלתי" -זוהי הוצאה מן העבודה .ואחר שהציל
נקותם מן העבודה אמר" ,וגאלתי אתכם"  -וזהו כנגד הגירות שהיו תחת
ידי אחר בארץ אחרת .ואיו זה עבודה ושיעבוד ,רק שהם תחתידי אחר.
:ה אמר" :וגאלתי אתכם בזרוענטויה" .ואחר שגאל אותם ,אין זד רק
"וצאה מרשות מצרים ,אלא חסר להם עדיין החיבור בקב"ה .ועל זה אמר:
"ולקחתי אתכםלי לעם" " -שתהיו לי" .1כלומר :לשונות של גאולה הן
שלבים בקהליך הגאולה ,ואין גאולת האומה נגמרת אלא כשהיא מביאה את
י ובטועל ממש.
האומהלידי מעמדה המיועד :להיות עם ה'בגלי
וזאת היתה הבשורה והאזהרה לבני ישראל עובר למתן-תורה ולקבלתה:

.על

" מתוך ספרו "מצוהויב",חיקב' ,חשל"ב.
 1שמות'ו''1 ,
2

גבורותה',ס'.

.
.

י

אלימלך בר-שאול

"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ,זאשא אתכם על כנפי נשרים ואבא
אתכם אלי .ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ,והייתםלי
סגלהמכל העמיםכילי כל הארץ .ואתם תהיולי ממלכתכהניםוגוי קדוש".,
ונתפרשוהדברים כפשוטם" :שתהיו אתםליביחוד ,לא כשארהעמים,כביכול
משליט עליכם אלא'אני;"" .ותהיו ממלכת משרתי ,וגוי
מעמיד
אקידנויש ,לדבקהואיבנאי-ל הקדוש ,כמו שאמר :קדושים תהיו,כי קדושאני ה"'.,
"ובזהתהיו סגולה,כיתהיו ממלכתכהנים:להביו ולהורות לכלהמיזהאנושי
לקרוא כזלם בשם ה' ולעבדו שכם אהד ,כאמרו' :ואתם כהנד ה' תקראו,,
וכאמרו' :כימציון תצא תורה'  - - -כמושיהיההענין לעתיד לבוא"
וכאשר זכו בני ישראל ובראשם יהושע בן-נון לעבור את הירדן ,והארץ
ההלה להיכבש למניהם ,והונח להם מאויביהם מסביב" ,ויהושע זקז בא-
ביקים" ,נאמר" :ויאסף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה ,ויקרא לזקני

..

ו*אל ולראשיו ולשפטיו ולשטהיו ויתיצבו לפני הא-ל"'ם .ויאמר יהושע

אל כל העם :כה אמר ה' א-לחי ישראל ,בעבר הנהר ישבו אבותיכם משלם,
תכה אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים .ואקח את אביכם את
אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנטן ,וארבה את זרעו ואתן לו
אתיצח".ואת ,ליצחק את יעקב עשו ,ואתן לעשו את הר שעיר לרשת
אל (,ויעקבובניו'רדומצרים .ואשלח את משה ואת אהרן ואגוף אתמצרים
 ,ואחר הוצאתו אתכם -- - -ואתז לכם ארץ אשר לא
כאשרעשיתיבקרב.
ועתהיראו את ה' ועבדו אותו בתמים ובאמתןוהסירו את
יגעת בה - - -
אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנדר ובמצרים ,ועבדו את ה' - - -
ויען העםויאמר[חלילהלנו מעזב את ה' לעבדאלהיםאחרים.כיה'א-להינו
עשה
מבית עבדים,
הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ
"ל הדהד אשר הלכנו בה ובכל
מו
לעדנינו את האותות הגדולות האלה,,ישמרנ
יכ
צרב
האמרייושב הארץ
"עמקם אשר עברנו בקרבם ,ויגרש ה' את כל העמים
מפנינו DA ,אנחנו נעבד את ה'כי הוא א-להינו  - - -ויאמר יהושע אל
העם :עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את ה' לעבד אותו ,ויאמרו:
ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא .וישם לו חק ומשפט
עדום ד-
- -יהושע העםאישלנחלתו"י.

.את

.את

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

.אשר
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ובהמליד שמואל הנביא את שאול למלך לל ישראל ,הכריו באזני בני

ישראל" :ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם ,והנה גחן ה' תליכם

מלך .אם תיראו

י ה',
את ה' ועבדתם אותו ושמעקם בקולו ולא תמרו'אתפ

והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם ,אחר ה' א-להיכם-:-נ
ויאמר שמואל אל העם:
ויירא כל העם מאד את ה' ואת שמואל
- - -

אל תיראו( אתם עשיתם את כל הרעה הזאת ,אד אל תסורומאחרי ה;ועבדתם
את ה' בכל לבבכם .ולא תסורוכי אחרי התהו אשר לא יועילו ולא יצילו
כי תהו המה.כי לא יטש ה' את עמו בעבור שמו הגדול,כיהואיל ה' לעשות
אתכם לו לעם .גם אנכי חלילהלי מחטוא,לה
 ,מחדול להתפלל בעדכם,
והוריתי אתכם בורד הלזבה והישרה .אך יראו אח ה' ךעבדתם אתו באמת
בנץ לבבכם,כי ראו את אשר הגדיל עמכם".,
וכן אמר דוד המלך לפני ה'" :ומי כעמך כישראל גוי אחדבארי ,אשר
הלכו א-להים לפדות לעף ולשום לו שם ,ולעשות לכם הגדולה ,ונוראות
לארצך ,מפני עמך אשר פדית לך ממצריםגויםואלהיו .ותכונן-לך את עתך
להם לא-להים"
ישראל לך לעם עד עולם .,ואתהה'
י"י
,
ה'
ומלכות ישראל נקראת "מלכו ,ה
"שנאמר" :ויבחר בשלמהבני לשבת
של-כסא מלכותא
 ,על-ישראל",ו .וכסא המלכות' נקרא "כסא ה'" ,שנאמר:
"וישב שלמה על כסא ה' למלך תחת דוראביו"י.:
וזה אשרציוה רוד את שלמה" :אנכי הלך בררך כלהירד,וחויתוהיית
לאיש .ושמרת את משמרת ה' א-להיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו
ומשפטיוועדותיו ,ככתוב בתורת משה ,למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת
כל.,אשר תמנה שם .למען 'קים ה' את דברו אשר דבר עלי לאמר :אם
ישמרו בניך .את דרכם ללכת למני באמת בכל לבבם ובבל נפשם ,לאמר:
לא_יכרתלך אישמעל כסאישראל"ו.,
וכה אמר שלמה' בחנוכת בית המקדש ,ככלות תפילתו על ענייני הבית
הקדוש" :ויעמד ויברך את כל קהל ישראל קול גדול לאמר :ברוך ה' אשר
נתן מנוחה לעמו ישראל ,ככל אשרדבר ,לא נפל דבר אחד 'מכל דברו הטוב
אשר דברביד משה עבדו.יהי' ה'א-להינו עמנו כאשר היה' עם אבותינו ,אל
יע1בנו ואל יטשנה להטות לבבנואליו ,ללכת בכלדרכיו ולשמרמצותיווחקיו
א,,י"ב.
8
,

ל.

..

9

שמואי ב' ,'1 ,כ"ג-כ"ד.

יהימים א' ,ב"ה,ה'.
אי
ור
מב
סושד
 11דבריהימיםא' .כ"ט,כ"ג.
ס א' ,ב' ,ב'-ד'.
 12מיכי

'
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ומשפטיו אשר צ11ה את אבותינו.ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה'
קרובים אל ה' א-להינויומם ולילה ,לעשות משפט.עבדו ומשפט עמוישראל
דבשיוםביומו .למען דעת כלעמי הארץכי ה' הוא הא-להיםאיןעוד.והיה
לבטכם שלם עם ה' א-להינו ללכת בחקיו ולשמור מצותיוכיום הזה",י.
 :ובקמי יסוד המעלה של שיבתציון ותחילת הבית השני ,במעמד כל עולי
הגולה ,קיבלו עליהם מהדש עול-מלכות-שמים ,כמסוטר" :ובכל זאת אנחנו
 ושאר העם,כרתים אמנק וכתבנם ,ועל ההתום שרינולויינוכהנינו - -

הכזנים ,הלויים ,השוערים ,המשוררים ,הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות
אל 'תורת הא-להים ,נשיהם בניהם ובנותיהם ,כל יודע מבין .מהזיקים על
אחיקם אדיריהמ ,ובאים באלה ובשבועה ללכת כתורת הא-להים אשר נתנה
ביד משה עבד הא-להים ,ולשמור ולעשות את כל מצות ה'אדנינו ומשפטיו
ותקוו"

וכן מסופר במיצוי על מלכות בית חשמונאי" :בבית שני ,כשמלכייוז

גזרות על ישראלוביטלו דתם ,ולאהניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות,
ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו
הטהרות ,וצר להם לישראל מאדמפניהם וחלצום לחץ גדול ,עדשריחם עליהם
א-להיאבותינו והושיעם מידם והצילם ,וגברובני חשמונאי הכוהניםהגדולים
והרגוםוהושיעו ישראלמידם והעמידו מלךמזהכוהנים וחזרה מלכות ישראל
יתר:עלמאתיםשנים עד החורבןהשגי"'(.
וזה דבר הנבואה על הגאולה.האחרונה" :ולקחתי אתכםמזהגוים ,וקבצתי
אתכם מכל הארצות ,והבאתי אתכם אל אדמתכם .וזרקתיעליכםמים טהורים
וטהרתם ,מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם .ונתתי לכם לב חדש
ורוח מדשה אתן בקרבכם,והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר.
ואתןרוחי אתן בקרבכם ,ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו
ועש-תם .וישבתם כארץ אשר נתתי לאבתיכם ,והייתםלי לעם ואנכי אהיה
לכם לא-להים"'!.
ייעוד ממלכתי גדול ונשגב זה של "ממלכת כהניםוגוי קדוש" ,הוא שהיה
לנזקעיניהם של בני ישראל בכל הדורות .הוא שהתחנכו ישראל לקראתו
במדקר ארבעים שנה .הוא שהאיר להם בכיבוש הארץ ובהתנחלותם בה .הוא

גור"

 13מיניפ א',י' ,נ"ה-ס"א.
 14נחמיה,י'.
5נ רמב"מ ,הלכות חנוכה ,פ"נ ,ח"א.
 16יחזקאל,ל"ו.
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שהונחביסודרגולוכה ,והוא שהינחהבימיהביתהשלי .הוא שנישא כיקוד-אש
בליבותנזי ישראל בכלגילגולי"גלות הקשה והארוכה .הוא שהעיר לבבות
גדולים של מאורי-האשה לעלות ציונה ,לרצות אבניה ולחונן עפרה ,ולחדש
ישובם של ישראל בתוכה ,החל ברמב"ן ותלמידיו ותלמידי-תלמידיו ,ועד
תלמידי הגר"א וחסידי הבעש"ט ורבים-רבים הבאים בעקבותיהם .והוא
שמהבהב בלבו של כל אדם מישראל באשר הוא ,העולה שעלה עצמו לארצנו
הקדושה ומשתף
בבניינה בחומר,וברוח .ביודעין ובלא יודעין שואב
כל אדםמישראלמכוחוומכוח-כוחו שלחזוןהייעודהממלכתיהגדולוהנשגב.
ומכוחו ומכוח-כוחו כל הטוב והיפה שכבר נעשה בארצנו הקדושה 9ד עתה
בעזרת הבוחרבציוןושוכןבירושלים.
חזון הוא המוקד של צפיית הגאולה .הוא האור החדש אשר.יאיר ה'
בציון בית-חיינו .עליו יתפללו בני ישראל ,בציבור וכיריד ,ערב וכזקר
וצהרים .למלוא זריחתו הם מחכים בכליון-הלב ובמיצוי-הנפש ,במתתפנימי
גבוה של אמונה גדולה בביאת המשיח והשראת השכינה ותיקון עולם

עצם.

.ה

במלכות-שדי.

בכלהזמניט ,בכל התנאים וככלהגלויותוהתפוצות,גם כאשר גברה החשכה
שאול מצאוהו ,ולא היה נראהלעין.
כל
ואפפו את ישראל חבלי-מות ומצרי
ננצוץ-של תקוה -הי
ו בגי-ישראל מוכנים מבחינה נפשית ,כליום ממש,
ללכת לקראתמימושהחזון הנפלא שלייעודם; שכו מלאה וחזקה אמונתם של
ישראל בגודל הייעוד,
ובקדושתו .מעולם לא עלה על דעת בניה-
נאמניה של האומה ,להמעיט מגד
בניולתו שלהייעוד ,או להטיל ספק באמיתותו,
או לערטלו מקדושתו.ידעו גם זכרובני ישראל,כי שיעור-קומתו שלהייעוד
הלאומי-הממלכתי מקביל למלוא  "1V~Ctהקומה של.האומה.ידעו גם הרגישו
את גדולת האומה ,את אמיתת מהותה ,את קדושת עצמיותה .האור המנימי
הלשיר אשר בקע מעומק הנשלה הלאומית ,משולב באור התורה והמצוות
אשר זרת במשכנות ישראל,גילותמידלבני ישראלמי הם ,הזכירותמיד את
היחוס העצמי ,את היותם עם נבחר ,עם סגולה ,עם מקודש לתכלית נשגבה.
ובעמודבני ישראל בתפילה לפני ה' בחגים הגדולים ,ובספרם בשבחו לל
מקום ,הוסיפו שבח והודיה לקב"ה בסמרם גם בשבה עמו אשר נבחר
י
עו
ובתר בו" :אתה בחרתנו מכל העמים ,אהבת אותנו ורציתבנו ,ועוממתנ
דל
יכ
ל-מ
הלשונות וקדשתנו במצוותיך ,וקרבתנו מלכנו לעבודתך ,ושמד הגדול
והקדושעלינו קראת".

א~מלר בר-שאיל

.

מעולם לא ראו בני ישראל את עצמם בתור עם-סתםביז עמי תבל .הם
ידעוכי עם-ישראל הוא הרבהיותר מעם-סתם ,והרבהיותר ממושג עם בכלל,
וכל הוא יחידה רוחנית מיוחדת במינה ,שנועדה מתהילת יצירתה למלא
שלןחות א-לוהית באנושות כולה .לשםמילוי שליחות  11במלואה ,ניתנה לה
מסגרת לאומית וארץ משלה,כי שליאותה איננה רק במופשט אלא במוחש:
ביצןהתמלכית של קדושה כעולם ולעולם .מלכות של ממש ,שכולה מושתתת
?ל4ח קדישה' מיפת לכל המין האנושין דוגמה חיה של צלם-א-לוהים
הנסתגלה בפועלבחייהיחיד והחברה והממלכה ,בכל הודווהדרו.
הםידעוכי,כותזוהיא בעצם חובה אדירה שהוטלהעליהם .הובהזוהיא
סוד קיומם של ישראל ,סוד מהותם והוויתם .להם הוגר,כי "בני יעקב כולם
מגילה היו ,כולם ראויים לענין האילוהי"זי ,וכי יש להם במיוחד "צירוף
ודיבור אל השם יתברך" ,והם "מושפעים ממנו יתברך מאמיתת עצמו" ,כמו
בנום אל אביהם;ועדיין הנמשל גדול מן המשל ,מה שאין הלביכול להגותו
הפה מסוגל לבטאוו' .כלומר" :בישראל מונחת התכונה הא-לוהית
במעמקי טבע נשמת האומה .הצימאון לדעה והרגשה א-לוהית כתכלית
עליונותה וטהרתה ,היא לו הנקודה שההיים מורגשים בה"  1,ולכו כנסת
ישראל "איננה אומה כפי המובן היגיל ,אלא התמצית א ד ם של
האדם" במשפט קצר" :ישראל בבחינת האנושיות בעילויה"יו .הנשמה
הלילית שלישראלהיא סגולתה המיוחדת-המקורית לקירבתא-להיםולהליכה
בדרכיו" .חלקה' עמו,יעקב חבל גחלתו" -זוהי המהותהישראלית בתפיסתה
ההיסטורית~ .והי שעושה אומה ואת לחטיבה מיוחדת במשטחת האדם .לא
רק.מבודדת משאר אומות ולא סתם שונה מהן ,אלא נפרדת מהן הפרד-מהות,
.כמו האדם במשפחתהחייםכולםיי.
ש
ל הנשמות הפרטיות בישראל" ,כולן מתאימות ,ואב אחד לכולנה .ולכן
נקפאו כל ישראל אחים ממש .מצד שורש נפשם בה' אחד ,רק שהגופים
מחולקים"'! .לאמור :כל יחידי ישראל הם גילויים פרטיים של המהות
הישראלית האחת ,השלימה .נשמה אחת כללית מאירה דרך כל הגופים

וא,ז

.ן.

17ן כחרי ,א',ס"ה.
18ן נצהישראי.י"א.
~ 19ורות ,ארותהתהייה,י'.
 20אגרות ראי"ה ,כ"א.
 21דרך ה',ב'.ד',ה'.
 22כטרי ,א',י"א ,צ"
23ן תניא""א,י"נ.
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המחולקים .ישראל הם אחים,
ה לזה-לא רק מהמת מוצאם הפיסי המשותף,
אלאבעיקר לחמתמיצא נשמתך ,מהמת מהותם המטאפיסית המשותפת ,מהמת
חייהםהפנימיים ,אשרנובעיםבמישריו מאתא-לוהיםחיים ברוך-הוא" .ואתם
הדבקים בה' א-להיכם תייש כולכם היום" " -חיות
והתקשרות הנפש בהיי
ההיים עצלות אור אין-סוף'ברוך-הוא ,מקורחיי כל הנשמות'.,ו .סודהייהם
ואחדותם של ישראל הוא מצדהיות שורשם האחיד במקור האהדות המוחלטת.
ושורשזה הוא לא רקסיבה ראשונהלהווייתם ,אלא הוא עצםהווייתםלנצח.
ולא ימירם .ולא.יחליפם הקב"ה באומה אחרת ,שהרי "הם בנים למקום,ואיו
להעביר אותם"'! .ולא יוכלו גם בני ישראל מצידם להמיר .ולהחליף את
עצמם ,לשנות או לטשטש את מהותם על-ידי התעלמות או ניתוק ממקורם
המטאפיסי" .לא תשוער אפשרות הינזר האומה הזאת מא-לוהיה וממצוותיו
גהוקיו  -כשוםפנים.כי .הוא חוק מוטבע בהם",ן .ולא יעלה הרהור כזה על
דעת אדם,מישראל:,אלא .אם-כן רוחו .נבאה בקרבו מהמת יאוש-שלאימדעת,
אושילדינכריםהיכוהו בסנוורים ,או שבכללפיו ולבואינם שוויםיי.
סגולתם של ישראל לקירבת א-לוהים ,מהותם הלנימית המטאפיסית ,היא
עובדה קישתלעולמים.היא אינה תלויה בבחירתם החופשית שלבני ישראל
להחזיק בה או לדהותה .היא עצם טבעם ,עצם מהותם" .הסגולה היא כוח
קדוש ,פנימי ,מונה בטבע-הנפש'וברצון ד' ,כמו טבע כל דבר מהמציאות,
שאי-אפשר לו להשתנות כלל"'ו" .אלא שברית כרותה היא ,שהסגולה
המנימית תתגלה בנמן 'הזה כי-אם לפי אותה מידה שהבחירה מסייעת
את גילוייה .על בו הכל תלוי למי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד
תורה",י
" .ובעקבתא-דמשיחא מתגבה ביותר כוח הסגולה ,שהוא תוכן 'זוכר
חסדי אבולת-ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה"'"
השאלה :מהו ומיהו ישראל  -יכול להיות לה עדך רב אם מגמתה'מן
החוץ אל הפנים ,כלומר :להעמיק ולהבהיר ישר ויזהר לעצמנו אתסיד
מהותנו המטאפיסית .אבל כל המנסה להפנות את השעלה הזאת בכיוון הטור,
מן הפנים אל החוץ ,הריהן חוטא ומחטיא את הרבים בהעמידו בסימן שאלה
,

%
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קונטרס ההתפעלות ,פ"א_..

נצת ישראל'4 ,א.
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את הוודאות המהותית שלנו ,שנתגלתה לאורך כל הדורות בגבורת קדושתה
ושהיתה תמיד בבחינת הפלא הגדול בתולדות העמים ,ללא משל ודוגמא.
כשם שידעו וזכרו בני ישראל את גדולת האומה ואת סגולתה המיועדתך
המקורית ,כד ידעו וזכרו את גדולת ארצם ואת סגולתה המיוחדת-המקורית.
הם מעולם לא ראו בארץ-ישראל רק שטהטריטוריאלי ,שבוניתן להם למצוא
מגוה לכף רגלם .דש ראו בה את ארץ הקודש ,אשר מהמת קדושתה היא
נועדה לעם קדוש למען יכונו בה היי-קדושה ממלכתיים .הקב"ה בחר בעם
ישראל מכל האומות ,ובהר בארץ-ישראל בשביל עם ישראל מכל הארצות,
ו~ר בירושלים למקום השראת שכינתו בישראל ,ונתן את התורה לעמו
הנהר לתורת-חייו אשר עיקרם ושורשם בארץ-ישראל.
קיבלו ומסרו הו"ל" :עמד וימודד ארץ  -אמר רני שמעון בן יוחאי:
מדד הקב"ה את גל האומוה ולא מצא אומה שהיתה ראויה לקבל את התורה
אלא ישראל .ומדד הקב"ה את כל הדורות ולא מצא דור שהיה ראוי לקבל
את התורה אלא דור המדבר .מדד הקג"ה את כל ההרים ולא מצא הר שהיה
ראוי שתשרהעליו שכינה אלא הר המוריה .מדד הקב"ה את כל העיירות ולא
מצא עיר שראויה שייבנה בית-המקדש בה אלא ירושלים .מדד בכל ההרים
ול 4מצא הר שתינתןעליו תורה אלא הלסיני .מדד הקב"ה בכל הארצות ולא
משא ארץ שראויה לינתן לישראל אלא איץ-ישראל .שנאמר :עמד וימודד
אלץ ,ראהויתרגוים"י'.
,הכל נעשה כמדידהובבהירה .בהתאמה ובהשלמה ,בחשבון גדול ובמחשבה
תחילה ,בשילוב כל הסגולות יחדיו ,כל מעלות הקדושה בחטיבה אחת
ובמסכת שלימה .תורה וישראל ואר-,ישראל ובית המקדש  -צמודים
ומחוברים חיבור אורגאני ,מהותי ,וכולם קדושה אחת'הן .קדושת העם
וקדושת הארץ תחת מלכות התורה ,מאירותיחד באור הנבואהובגילוישכינה.
"אורא.לוהימנעיל אצל עמו ובארצו"י .,משל למה הדבר דומה" :דרכם זה
שמצליח בו הכרם,אילו לאהיונוטעים בו הגפנים ועובדים העבודה הראויה
לאהיה עושהענבים".כי גם האדמהצריכהלהיות מתאימהלמטעיגפן,
וגל השתילים צריכים להיות מזן משובח ומתאים לאדמה הזאת ,וגם העיבוד
ולהשגחהצריכים שמירה קפדנית .ורק אז אפשר לקוות בדרך הטבע לברכת
.
שמים,שתניבותבשיל שפעפרי נאה.
והנה "המעלה רליוחדת הראשונההיא לעם שהוא סגולה ולב...ויש לארץ

ל"מ,

 ,31ילקו.ש ,תקס"ג.
 32כוזרי ,ב',ח'.
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עזר ~זה',עם המעשים והתורות התלויות בה אשליהם כעבודה לכרם .אבל
לאיתכן לסגולה הזאת [של העם] להגיע אלהענין הא-לוחי בבלעדי המקום
הוה וארץ-ישראלי ,כאשר לא יתכן שיצליח הלרם בבלעדי ההר הזה".,,
,כי "היא הארץ
ולכן "כלמי שנתנבא לא נתנבאכי אם בה או בתבורה",.
הנקראת :למגי ה' ,הנאמר עליה":מידעיניה'ן אילהיך בה"' .,רק היא
אדמת הנבואה והמקום המוכשר והמיועד לגילול שכינה .רק היא האחת
והיחידה המתאימה לישראל" :סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד.
כשם שהאומה מיוחדת להתרוממות הא-לוהית במעמקי חייה ,כך הארץ,
ארץ ה' ,מכשירה את העם היושב עליה בנחלת עולמים ,הבאה בברית
ובשבועה ובביטחון .נצח,ישראל מיוסד על הטבע הא-לוהי הקבוע במטבע
ארץ-חמדה נפלאה זו ,המזווגת לעם אשר בחר לוי-ה לסגולתו .נשמת
האומהוהאר,יחדיו ט~עלות את יסוד שגיתן ,תובעות את תפקידן,ל"וציא
אל הפועל את-עריקת קדושתן"י'" .ארז-ישראל איננה דבר חיצוני ,קניין
חיצוני ,לאומה,אמצעי למטרה של ההתאגדותהכללית והחזקת קיומההחומרי
או אפילו הרוחני .ארץ-ישראל היא חטיבה עצמ,תית ,קשורה בקשר-חיים
עם האומה ,חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה"ז.,

יה

.
ממבט גבוה זה הסתכלה האומה בארצה ועל ארצה .כך ראו אותה גדולי
ישראל וראשונימייסדי ישובה ומחדשיו אחרי החורבן השני .ארץ-ישראל
"היא נחלת ה'מיוחדת לשמו" ,ולאיתכןלחיות בה -לאחיי-קדושה .ולא'עודן
אלא ש"התורה בעיקרהניתנה לעשותה בארץ-ישראל.ועל-כןאמרובספרי -
אף עלפי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארזהיומצויינים במצווח,
שכשתחזרו לאיהיו לכם חדשים .ואף שבעניןהזה'נאמרו מצוותשה ,חובת
הגוף ,כמותסילין ומזוזות שאננן תלויות בארץ ,אמר הטעם 'כדי שלא'היו
לכם חדשים',מפגי שעיקר המצוות ליושבים בארץ ה'"' .,ולכן "ארץ-ישראל
היא חמדת כל 'שראל ,וחמדת השם יתברך ,כלהעליונים והתחתונים תשוקתם
אליה" .,,ובמכתב לתלמיד" :יזמני השם יתברך לנטוע במוידי עצי פרי
33
34
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 35שפ,
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בסביבי ירושלים ,לקיים' :כי

המגולה'""..

תבואו אל הארץ וגטעתם' ,בסוד 'קץ

ועוד רבים וגדולים הדברים אשר נאמרו ונכתבו ןל נושא נשגב זהילל
קדורות ארץ-המדה ,ויקצר המצע מלהביא אפילו הלק ניכר מהם .כך עלו

אליהכדי להתעלות בה; כך אמרו לבנות את האומה הקדושה במכון קודשה;
כך-יימו בנפשם במסירות-נפש ,ורוחם הגדולה מרחפת עדהיום הזה בלבבות
רבים של בניה-נאמניה של גדולת האומה וארצה .וגם כאשר עלו רבים מן
הגולה ואבק-גלות צרור בפתחילבםוהגיגי-נכר מערפלים מחשבתם בעומק
נפשם בערזיק של קדושה .בתוך-תוכםנכספוגם הםלמיוהדולמקורי-שבהיים
התלשים שיתהקמו פה .ולא נחשדו נפשות מישראל ללכת אתריהחיקוי"זר,
אש 4גם במקום יניקתו הטבעית לא הבשיל אלא באושים .ואם גם ילכו
ומקמה אחרי הקסם הזר  -שוב ישובו בצער וברינה .בצער על תעייתם.
ובקינה על פדות נמשם .שוב ישובו לאיתנה ולעצמם ,ולא להיפך.

.
,

י

מובן מאליו שמדינת ישראל ,שאנו מודים לשמו יתברר על נס תקומתה
וקיומה; איננהעדיין המדינה שאנומייחלים לה .לא רק מבחינת מספר בני
ףעם הנקבצים בתוכה ,שעדיין מועט הוא לעומת רוב העם היושב בגולה,
ולא רקמבהינת שטחהשעדייןאינו השטח המלא של ארץ-ישראלבגבולותיה
המובטחים ,אלא בעיקר משום שהיא רק מדינה ולאיותר מזה-הרבהיותר
מזה  -כפי שמדיגת ישראל נועדה להיות .לא על מדינה זו ,כמות שהיא,
נשאג נביאי ישראל את דבר ה' בהזונם .לא אל מדינה  ,11כמות שהיא,
נכספה וגם כלתה נפש האומה .ואט הדבר תלוי בהישגים דתיים מסומים
בשטח התחיקה והצביון הרוחני הציבורי .כל שכן שאיו הדבר תלוי בסיפוק
צרכזם עתיים שהמדינה צריכה לקיים אותם כדי שלא תהא  nTnDממדינה.
,ידי מילוי חובות אלה לא תהיה עדיין משהו יותר ממדינה .האשה
על,
הישראלית ,כמובטח לה מפ' הגבורה ,מצפה להרבה יותר ממדינה טובה
וסובלנית וכו' .האומה מצפה לגדולות ,למדינה גדולה של עם גמל בארץ
גדולה .לממלכת כוהנים של גוי קדוש על אדמת הקודש ,אין שום אפשרות
כלשהו ולהנמכה כלשהי .דבר ה' יקום לעולם" .בעיתה אחישנה".
אד גם מדינת-ישראל שבהווה צריכהעיוז שלעין טובה.יש להזהר בשעת

לויתור

.139 .
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העיון ,גם מרגשנות שעלולה למתות או לערפל את הדעה הצלולה על-ידי
התלהבות מופרזתמגינוני עצמאותהיצוגיים של ממשלה וצבא ,וגם מאכזבה

נחפזת על שאין במדינה אלא מה שיש בה בלבד ,המעלימה מן העין גם
את ערך המדינה כמות שהיא .רק מתוךעיון שקול",בנושארציניוחיוני זה,
ניתן להעריך את עובדת תקומתה וקיומה של מדינת ישראל בימינו ולקבוע
יחס נפשי אליה ואל מקומה בתולדות האומה ובתהליך הגאולה.
הכמים" :שוש אשיש בה"' "משל למטרוגא שהלך
קיבלו ומסרו
בעלה ובנה והתנה למדינת הים .אמרו לה :באובניך .אמרה להם :ישמחו
ןהרי בעלך ,אמרה להם:
כלותי.הרי חתניך -ישמחובנותי.כיוו שאמרו לה
הא חדו שלמה (זו שמחה שלמה) .כך הנביאים אומרים לה לירושלים' :בניך
מרחוק יבואו' ,והיא אומרת' :ישמה הר ציון'; 'ובמתיך על צד תאמנה' -
היא אומרת' :תגלנה בנות יהודה' .וכיון שאמרו לה :שלכך 'בא
לך' -
היא אומרת :הא הדושלמה' .שוש אשיש בה"";.4
הנבואות על "בניך מרהוק יבואוובנותיך על צד תאמנה" ,באות לבשר על
הר  tlT~sתגלנה
קיבוץ הגלויות .ואמנם אלה הן תופעות משמחות:
בזות יהודה" .אלאשאיו 11עדיין שמחה שלימה .רק עם הבשורה על "מלכך
יבוא לך" ,על החזרת השכינהלציון ,באהגםהשמחה.השלימה ,שמחת הגאולה
השלימה .רק אז מכריזהירושלים" :שוש אשיש בה' ,תגל נפשי בא-לוחי,כי
הלהישגי בגדי ישע" אז בא היחוד השלם של ,ולקחתי אתכםלי לעם,
ואנכי אהיה לכם לא-לואים" .א :קמה מלכות ה' בישראל ,ישראל בארצו
"
כממלכתכהניםוגויקדוש.
בני הדורות האחרונים ודור זה עומדים בעיצומו של הפרק "בניך מרחוק
יבואו"..זכינו בחסדי השי"ת ,השומר הבטחתו לישראל ,לעליית אחים מכל
תבללציוןביתחיינהעינינו הרואותכי אדמת הקודש הולכת ומחדשת
נעוריה ,ומתקיים בה" :ו
.אתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי
ישראל,כי קרבו לבוא",
 "אין לך  rpמגולה מזה"'.4היינו" :כשתיתןארץ-ישראל פריה בעין יפה ,אז יקרב הקץ.ואיןלד;קץ מגולהיותר""י .אנו
חיים ,איפוא ,בתוך עצם התהליך של קיבוץ גלויות ,ואגו חייבים להודות
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ולהלל לשי"ת על כל תטדיו הנפלאים ,לשתף נפשנו ב"ישמח הר ציון",
ולהתפלל בכל לב שנזכה בקרוב ובמהרה לקיבוץ כל בני ישראל לארצו
הקדושה~ ,באולציו; גאולים ברינה ושמהת עולם על ראשם.
תקומת המדינה העצמאית בחלק מארצנו הקדושכן פתחהאפשרויות רחבות
בלמה שטחים ,גם בהזמר וגם ברוה ,גם בכמות וגם באיכות; לעליה גדולה
ל4ון ,לישוב הארץ במימדים גדולים ולהסדרתהחיים הציבוריים ומוסדות
ההברה והמדינה על יסודות תורתנו הקדושה .על המדינה לעמוד במבהנים
אלה שהועמדו בפניה .בזה תצדיק את עצם תקומתה והמשך קיומה.
ז המשימות שההשגחההעליונה הטילה על המדינה,וביצוען המלא הואסוד תקומתה וטעם קיומה .כל דתעלמות מצד המדינה מן המשימות האלה,
אפילו מאחת מהן ,היא פגיעה חמורה במדינה .וסכנה לעתידה .היא
התמרדות מייעודה להיות מדינת-התורה-בדרו,
ש להתפלל הרבה לשי"ת ,שלא יאסוף חסדו ממעשה-ידוויאציל השראתקדושתו על בני המדינה ,שיזכרו חובתם להעת בוני החיים במדינה על-פי
התורה .ונאמני-התורה שאהבת האומה וארצה ודאגת המדינה ספוגות עמוק
בלבותיהם,חייבים להאבק בלי הרף ובלי ליאות על קידוש החיים במדינה.
בזה ישלבו את המדינה בשרשרת האירועים והמעשים של תהליך הגאולה,
לקריאת התגשמותו של חזון "ממלכת כהנים וגוי קדוש" .בזה יקיימו בני
המדינה בעצמם את אשר ציוותה הנבואה" :סלו סלופנו ררך ,הרימו מכשול
קורר עמי"י'; שור" :פנו ורר העם ,סלו מלו המסילה ,סולויאבו ,הרימו
נס.,עלהימים"יי.
המרינה היאת כשלעצמה היא ,איפוא ,כלי יקר ,מתנת חסד לגו מאבינו
שבשמים .עלינו החובה למלא את הכלי הוה בכל התוכן הקרוש שלנו,
שקיבלנוהומסיני .את גופה של המדינה נתן לנו הקב"ה ,כדי שאנחנו נעשה
אתהמדינר ,מרככה לקדושה .מנוף לחיי-תורה ממלכתיים .זוהי החובה שלנו
וזוהי גם הזכות הגדולה שלנו ,ככל שאנו מקבלים את החובה-הזכות הזאת
בחרדת-מסירות ובחדוות-יצירה ,כחלוצי ההשגחה העליונה ,אנו זוכים ונזכה
לברכה וחסד מאת השי"ת .אין אנו רשאים ואין אנו 'כולים לדחות את
הקששה ,שהטילה עלינו ההשגחה העליונה עם תקומת המדינה .אנו כולנו
עלמים לה ואחראים להתפתחותה.אין לפטור עצמנו בטענה שלקיוםממריעים
והצרעות לבנייןחיי תורה במדינה ,כי אין מפריעים ואיו הפרעות בשביל
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הדוגלים בשם ה' א-לוהיישראל באהבה ובטהרה.שאורה של תורה ולחומה
של קדושה 'נוסו כל הצללים וימוגו כל המכשולים ,וסוף המטריעים להיות
מסייעים וסוף ההפרעות להיות פתחי שערים.
אבל כשם שאנו חייבים לקבל את עובדת המלינה בתור זכות גדולה
שהשיש העניקה לנו ברוב חסדו ,ובתור חובה גדולה שהטילה ההשגחה
העליונה עלינו לעשות את המדינה אמצעי לקליטת עליה גדולה וליישוב
אדמת הקודש בכל השטחים שהועמדו לרשותנו,זוככלי שצריך למלאותו
קדושה  -כך אנוחייבים לזכור יטה,כי מדינת-ישראל דהיוםעדיין איננה
גאולה .שכן המושג המלא של גאולה הוא הרבה יותר רחב ועמוק בתוכנו
ללהיות בה בדרך הטבע
מאשרמדינה כמומדינתנון'על כל מה שיש בהויכי
בלבד .גם את העצמאות של המדינה כמותשהיא,,
'אין לזהות עם ההגדרה
של שחרור מ"שיעבזד מלכויות" .לא רק מפני שדוב בני האומה נמצאים
עדיין תחת עול זרים בגולה ,ולא רק מפני שהמדינה עדיין נתונה ללחץ
מלכויות מן החוץ .שלעיתים נוגע לעצם קיומה .התפתחותה; אלא מפגי
שיעבוד מלכויות
שהנוסחה" :אין בין העולם-הזה לימות-המשיח
 .אף היאאינה מצמצמת כלל את מושג הגאולה של "ימות המשיח",
בלבד".,
כמישעלוליםהיינולטעות אגב מבטשטחי-חיצוני.
והרי זה עיקר תיאורו של "הנשר הגדול" את הגזמן" ההוא ,כאשר נזכה
לגאולה מ"שיעבוד מ,לכויות"" :באותו ומן לא יהיה,שם לא רעב ולא מלחמה
ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה .מושפעת הרבהן וכל המעדנים ממצויים
כעפר ,ולאיהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה'בלבד.ולפיכךיהיוישראל
חקמים גדולים ויודעים דברים הסתומים ,וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם,
שנאמר' :לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי ,כי.מלאה ארץ דעת את ה'
 .עם ישראל בארצו ובמלכותו  -מרכז הקדושה לעולם
כמיםלים מכסים'"".
בולה ממנו אור ה' לעולם כולו ,ממנו תיקון עולם במלכותשדי.
מהי דמותה הרוחנית של מדינת-ישראל כיום הוה  1התשובה הכללית היא:
אורות וצללים ,אלה בצד אלה ,וגם בעירבוביה .אך 'תשובה זאת כלליתמדי.
גם לא נוסיף הרבה אם נדגיש ,שלא הרי העם במדינה כהרי השלטון בה.
האמת ניתנת להאמר,כי הכל במדינה הוא בבחינת התהוות בלתי פוסקת ,עם
חליפות ותמורות ,עםחידושים וגם הפתעות.אין עוד שום הווה מגובשויציב.
זאת ועוד;יש מאבקרוחניביז עבר חולףוביזעתידמפציע .המאבקאיננו
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רק בון חוג לחוג אלא מאבק יותרפנימי  -בתוך הלב ,ואצל רבים מאד.
הקללים הרוחניים הם נהלת העבר ,ספיחי אידיאלים שהלהיבו לפני שגי
דוךות ,שהבטיחו ולא יכלו לק"מ ,שבישרוהייםהישיב מהזץ למעגל תורה
ומצוותוהכזיבו קשות .כתוצאה מכך נתגלתה מרירות בהרבה לבבותצעירים,
אשר עתידה להיות פרודוקטיבית מאד בשמשה דחיפה לתשובה אל היהדות
הטהורה ,השלימה .ואילו אחסים עדיין מנסים להאחז בשרידי-העברעל-ידי
מלז לבושים חדשים לרעיונותהמיושנים.,ויש אשר יסתפקו במתח שלמליצה
גבוהה ויעשו שימוש חילוני במונחים מקודשים לאחר שרוקנום מז התוכן.
אין ספק ,עלההילוויות במדינה עובר משברמכריע,שאין להסיכויים להחלץ
ממנו.רבים אנשי-הרוח המקדמים את המשבר בברכהומצפים ממנולשיחרור
מדהחילוגיותעלכלצורותיה.
צרם ,האורות הרבים של אהבת תורהוחיי-תורה במדינהעולים מול העתיד
בעוז ובהדר :גובר והולך הצימאון לדעת ה' ,לתלמוד תורה ,להידור מצוה,
לקוממיות נפשית .היכלי-התורה בכל אזורי הארץ מרכזים בתוכם ומסביבם
אלמי צעירים רעננים ובתי-אבות איתנים ,מתגלים כשרונות רבים מצוינים,
אשר במהרהיאירו אור גדול בשמי 'שראל .ההתיישבות הדתית מקדשת שם
שמים .הרבנות הראשית ומאות רבנים משמשים בקודש .בתי דין רבניים
פועלים למופת .אלפי בתי כנסת במדינה ,ומאות מתוספים מזמן לזמן .רשת
בלי הספר הולכת וגדלה משגה לשנה.קיימים מוסדותחינוךמקצועייםוכפרי
נוער .ספרי קודש מוכנסים כמעט לכל ביהישראל .ובבלל :התעוררותדתית
כללית בכל אשר תשאעיניך .כל זה ישנו כבר בהווה ומגביר חילים כלפי
העתיד.מלזה הוא בתהליך שלזריחהגדולה,וזו תשטוף אתשרידוהחילוניות
ותוככם ותטהרם ותעלה אתהגרעינים הטובים לכלל צמיחה של קדושה.
ההוגה המעמיק ,המעיף מבטו אל עבר העתיד הקרוב ומניעיו הגלויים
והנסתרים הפועלים כבר בהווה  -ירחב ויפחד לבבו .ירחב  -נוכח מחזות-
התפארת הרוחניים-דתיים-תורניים ,המתגלים לעיני-רוחו בהקיץ ולא בחלום.
וי~חד שמאעדייןאין נאמני-התורה מוכנים לקראת ההתרחבות הגדולה,
שמא לא-נדע להיות די פתוחים ללבות הזקוקים למידה גדולה של אהבה.
כי הרבה אנו צריכים להכשיר עצמנו למילוי המשימה הגדולה שהוטלה
ותוטל עלינו ,וכבראין זמו רב לרשותנו .כל שבנו ושלנו צריך להיותמגויס
מיד .כל כישרון ורגש ,כל מידה ומדרגה ,כל יוצר ויצירה ,כל הרצון וכל
המרץ ,כל הלב וכל הנפש .כל אור התורה הספוג בנו ,כל תפארת המצוה
המעשירה את רוחנו ,כל זוהר האידיאלים הממלכתיים הגדולים שאנו נושאים
160
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את דגלם ,כל.מלוא ח11ננ 1על "ממלכת כהניםוגוי קדוש" ,על ימות-המשיח
ואחרית-הימים.

אנוחייבים לגלות מתוכנו את אורנו המקורי ,אור נשמתנו העצמית ,ונכה
י השי"תיזריחעלינו אתאורו.גילו חכמים" :נמשלו ישראללזית ,שנאמר:
כ
'זית רענןיפה פרי תואר קרא ה' שמך' .ונמ'סל הקב"ה בנר' :נר ה' נשמת
אדם' .מה דרכו של שמן לינתן בנר ,והם מאירים שניהם כאחת ,כך אמר
הקב"ה לישראל :הואיל ואורי הוא אורכם ,ואורכם,הוא אורי- ,אני ואתם
נלך ונאיר לציון ,שנאמר' :קומיאוריכי בא אורך ,וכבוד ה' עליך זרח'"".,
הווי אומר :שילוב האורות של הקב"ה ושל עם קדשו ,עתיד להזריח את
אור הגאולה .ולכן כל עוד לאגילינו בתוכנו ומתוכנו את אור הקדושה ,אור
התורה ומצוותיה בכל מעגליחיינו ביז אדם למקוםובין אדם לחברווביז
יחיד לאומהובין האומהלבין הארץ-והמרינה עדיין לא זרח עלינו האור
הצליוןבמלואו .עדיין לאנתקיים בנו":יד שימ-וחהיוםונסוהצללים"!י.
לאורהחווו הגדול של,אולת ישראל ,לאור החזון של ימות המשיח ,שאנו
מחכים לו בכל יום שיבוא ,עלינו להתבונן ולראות היטב מה כבר ישלנו:
ועלינו לשמוח בוולהודות לשי"ת עלחסדיוונפלאותיו ,ומהאנוחסריםעדיין,
ואנומאמינים באמונהשלימהכי בואיבוא ,ומתפללים לשי"תשיחישגאולתנו
ופדות נפשנו ותיקון עולמו אשר ברא כרצונו .אנו'נמצאיםעדיין רק בפרק
שיכול להיות מכונה בהירותיתירה "ראשית צמיחת גאולתנו" .ראשית ואת
התחילה ,בעצם ,עוד הרבהלפ תקומת המדינה~ ,הדברים אד~כים ~עמוקים.
ניוהעשיריםלפנינוהם .כל מה שנתפרשבדבר,
ועדייןהפרקיםהגדולים ,הרבים
הנבואה על "ימות הכשיח" ועל "אחרית הימים" ,ואשר "עין לא ראתה
אלוהים זולתך" ,דברים שהם מכוסים מאתנו  -יתגלו במלואזיום .ולא אנו
היודעים עתה את סדר ההתגלות ואת מהותה הנשגבה מבינת אדם .אך אנו
יודעים ומאמינים,כי גדולה מאד תהיה גאולתנו ,הגאולה השלימה ,האחרונה.
אנוכיום מלאיציפייה,דרוכים ומתוחים לקראת האור הגדול ,לקראתגילוי
שכינה ,בחילובגיל נשאב עוז ותעצומות מדברי חכמים" :משל למהלך בדרך
עם דמדומי חמה .בא אחד והדליקלו את הנר  -וכבה; ובא אחר והדליק לו
את הנר וכבה .אמר :מכאן ואילךאיני ממתין אלא לאורו של בוקר .כך
אמרו ישראל לפני הקב"ה :עשינו לך מנורה בימי משה  -וכבתה; בימי

:

 .תצ"ט.
 50ייקו"ש
 51שה"ש,ד.,

,
ן

,
ן
א,ימלר

בר-שאול

שלמה וכבתה .מכאן ~אילך אין אנו
עמך מקו-ר חיים ,באורך נראה אור' .וכןממתינ
אמרייהקב"ה' :קומי אוריכי בא

אלא לאורך ,שנאמר' :כי

אורך'"י".
,אנו מצווים לסול המסילה .להכין את העם כולו לקראת הגאולה והפדות,
לקראת הגדולות והנשגבות אשר נכונו לנו .לקראת קיום הנבואה" :וקראו
להם עם הקודש,גאוליה'".',

ן

כל מי שרגיל להסתכל במציאות עולמנו לא מתוך שיגרה ,והוא
]רואה בכל היקום  -במהלך צבאי השמים ובתהליך קיום כל רגב
,וסגודה נפלאותאין חקר .כך הוא רואה במהלך חולדות ישראל,
ימיהם מאז ומעולם ,הנוגהים והנוגים ,מוהרים והעמומיפן,ככל דברי
תהליך מופלא במינו ,שאין לו תקדים ודוגמא בכל אומות העולם.
מתוך כר הוא גם מכיר עוהתמורה ההדומההיא מראעדתנציגי החזון
הנבואי " -וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשר הדחתי
אתנם שם נאום ה' ,והשבתי אתכם אל המקום אשר הגליתי אתכם
משם" (ירמיה כ"ט ,י"ד)  -ושאחרי קיבוץ הגלויות נעלה ונגיע
בשרת השם לשלבים נוססים עד הגאולה השלימה המקווה " -וידעת
,כיאני ה' מושיעך וגואלך אביר יעקב" (ישעיה ס' ,ט"ו).
(הגרי"מטיקוצינסקי ז"ל ,ספר "ארץ ישראל" ,עמ' ט')

ילקו"ש ,שם.
ישעי' .מ"ב ,ר,ב.
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