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הבה נפיץ את האור הגדול

הרב נריה זצ"ל, הקומונר השני בתנועה, חינך אותנו להפיץ ברבים את אור 
התורה - ובמיוחד את האור הייחודי לבני עקיבא, שכן תורתה של בני עקיבא 

תובעת מאיתנו לפעול עם כל חלקי האומה, בכל חלקי ארצנו הקדושה.

בירור תורת התנועה הוא צו השעה. התנועה יונקת את תורתה ואת ערכיה 
השנה  הדורות.  ובכל  התפוצות  מכל  ישראל  גדולי  מכתבי  רבים  ממקורות 
הרב  הגדול  מורנו  שהאיר  האורות  דרך  התנועה  בתורת  להעמיק  בחרנו 

אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

הרב קוק, מייסד הרבנות הראשית לארץ ישראל, מחדש היחס הנכון לתקומת 
האומה ולחזרתה מהגלות, מגלה האורות העמוקים הטמונים בנפשו של כל 
יהודי ויהודי בדורנו, אוהב בני עקיבא הגדול - הוא נר לרגלנו ותורתו היא 

כעמוד אש לפני מחננו. 

זצ"ל. בשנים אלו  לפני פטירת הרב  בני עקיבא הוקמה כשש שנים  תנועת 
ביטא הרב לא אחת את אמונתו בתנועה ובכוחה ואת אהבתו אליה. הרב 

נריה העיד כי הרב אמר שאין דבר קדוש יותר מהפעילות של בני עקיבא.

עם  תנועתנו  של  העמוק  החיבור  את  מבטאים  אורות  ושבט  הרא"ה  שבט 
תורתו של הרב קוק ואת יניקת התנועה ממנה. 

וחברה  חבר  כל  התנועה.  משנת  תמצית  ביטוי  לידי  באה  שנלמד  בפרקים 
זו, להעמיק בה, לשאול עליה - ולבחור  בבני עקיבא צריכים ללמוד משנה 
בה. חברים בתנועת בני עקיבא העוסקים במשנתה המתפתחת מוסיפים בה 
נדבך חדש. דרכנו - דרך תורה ועבודה - שורשים עמוקים וחזקים לה, ומתוך 
שורשים אלו נמשיך להצמיח ענפים ועלים, והענפים הללו ימשיכו להוציא 
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פירות מתוקים: פירות של אהבת תורת ישראל, פירות של אהבת עם ישראל, 
פירות של אהבת ארץ ישראל.

הקריאה 'להגדיל את התנועה' משמעותה לחבר עוד ועוד חברים לתורתה 
היא  ולכן  גדולה,  תורה  עם  תנועה  היא  תנועתנו  התנועה.  של  העמוקה 

מתאימה לעם גדול. 

חברי התנועה היקרים, 
להמשיך  הכוח  את  לנו  הנותן  הלב  היא  כי  התנועה  של  במשנתה  ִעסקו 

במשימה שקיבלנו עלינו: לחנך דור נאמן ומסור לעמו, לתורתו ולארצו.

בברכת חברים לתורה ועבודה
יאיר שחל

מזכ"ל בני עקיבא
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לא רבות הפעמים שאני מרגיש שאין לי מילים לכתוב בנושא שאני רוצה 
לכתוב עליו, ולמרות זאת אני עומד במפתן ברעד. מי אני שאצליח לכתוב על 

הרב קוק זצ"ל ועל בני עקיבא, על ההליכה שלנו בדרכו? 

מיני  בכל  לומדים את תורתו  זצ"ל,  הרב  מזכירים את  אנחנו  פעמים רבות 
הזדמנויות, אך לעתים קרובות איננו מבינים עד כמה עמוק בתודעת התנועה 

מושרשות דמותו, תורתו ותפיסת עולמו. 

ַהַּצִּדיִקים ַהְּטהֹוִרים 
ֵאיָנם קֹוְבִלים ַעל ָהִרְׁשָעה ֶאָּלא 

מֹוִסיִפים ֶצֶדק 
ֵאיָנם קֹוְבִלים ַעל ַהְּכִפיָרה ֶאָּלא

מֹוִסיִפים ֱאמּוָנה
ֵאיָנם קֹוְבִלים ַעל ַהַּבֲערּות ֶאָּלא

מֹוִסיִפים ָחְכָמה"
)ערפלי טוהר, עמ' לט(
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עליו 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל היה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל. 
ד', אהבת עם ישראל ואהבת ארץ ישראל  הוא היה איש האהבה: אהבת 
הצטרפו אצלו לאהבה אחת עזה. הוא אהב את ישראל מפני שהם עם ד', 
עם סגולה, ואהב את ארץ ישראל מפני שהיא נחלת ד', אדמת סגולה. לא 
בגישה חיצונית ניגש הרב קוק להתמודד עם דור הגאולה; הוא, בעל הראיה 
העולה  נוער  אחד  מצד   - דרשני  האומרת  תופעה  לפניו  ראה  העמוקה, 
ארצה, לוחם בעד עבודה עברית ובעד שמירה עברית, מוסר את נפשו על 
העם ועל הארץ, ומצד אחר הנוער מתנקש בנשמת עמו וארצו, לוחם נגד 
תורתו, מערער את יסוד החיים הישראליים. הרב קוק הבין שלא שרירות 
לב רגילה יש כאן כי אם משבר נפשי שהנוער בעצמו אינו אשם בו )על פי 

ליקוטי הראי"ה, עמ' 22-25(.

וכך כתב הרב על הנוער ועל תפקיד אנשי התורה בחינוכו:

ְּבאֹוַרח ַחִּיים ָּכֶזה ְּכֶׁשִּיְתַרּבּו ָּבנּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֶּבֱאֶמת, ְמַסְּקֵלי 

ַוֲהָדרֹו  הֹדֹו  ְלָפֵנינּו  ְוֵיָרֶאה  ִיָּגֶּלה  ְמֵהָרה  ַעד  ְנִתיבֹות,  ּוְמַיְּׁשֵרי  ְּדָרִכים 

ֶׁשל ּדֹור ָּבֵנינּו ֵאֶּלה. ַאֲהָבָתם ַהַעָּזה ֶׁשל ַהָּבִנים ַהְּיָקִרים ְלַעֵּמנּו ּוְלֶאֶרץ 

ָקְדֵׁשנּו, ּתֹוִפיַע ְוָתִאיר ג"כ, ְּכֶׁשִּתְתָּפֵרׂש ְוִתְתרֹוֵמם ְוִתָּמֵלא ַהָּכָרה ְוֶרֶגׁש 

ֱאֶמת, ַעל ַאֲהַבת ּדֹוֵדנּו רֹוֵענּו רֹוֶעה ִיְׂשָרֵאל, ֱאֹלֵהי עֹוָלם, צּור ַיֲעקֹב 

"ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאָּׁשְקָך ַּגם ֹלא ָיֻבזּו ִלי", ְוַאֲהַבת ּתֹוַרת ַחִּיים זֹאת אֹות 

ַהְּבִרית, ְלֶאֶרץ ַחִּיים ּוְלַעם ְסֻגָּלה, "ֶזה יֹאַמר ַלד' ָאִני, ְוֶזה ִיְקָרא ְבֵׁשם 

ַיֲעקֹב, ְוֶזה ִיְכתֹב ָידֹו ַלד' ּוְבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיַכֶּנה". ֹלא ֵיבֹוׁש עֹוד ְלִהָּקֵרא 

ְּבֵׁשם ֶזה ֶנֶגד ָּכל ָהעֹוָלם ַהָּגדֹול ְוַהָּנאֹור, ִּכי ַיִּכיר ֶאת ָהעֹז ְוֶאת ָהֱאֶמת 

ֶׁשּבֹו. ְוֵלב ָהָאבֹות ַיְתִחיל ְלַהִּכיר ֶאת ָּכל אֹוַצר ַהּטֹוב ְוַהְּסֻגָּלה ַהְּגנּוָזה 

ַהְּקדּוָׁשה  ֶאת  ַיִּכירּו  ְוַהָּבִנים  ְוַהַחָּיה,  ָהֵעָרה  ַנְפָׁשם  ְּבעֶֹמק  ֶׁשַּבָּבִנים, 
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ְוַהָּטֳהָרה, ַההֹוד ְוַהִּתְפֶאֶרת ַהְמֵלִאים ְּבֵלב ָהָאבֹות, ֶׁשָּלְקחּו ָלֶהם ָּכל 

ֵאֶּלה ְּבַנֲחָלה ִמּדֹור ּדֹוִרים, ע"י ְׁשִמיַרת ְקֻדָּׁשָתּה ֶׁשל ּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה 

ְּבִצּיֹון ּובֹוֵחר  ִיְׂשָרֵאל, ׁשֹוֵכן  ֱאֹלֵקי  ד'  ְּבֵׁשם  ַהְּפִניִמית  ַהְּדֵבקּות  ְוע"י 

ם. ְוָכל ֶאָחד ֵמֲחֵברֹו ִיַּקח ֶאת ָּכל ַהּטֹוב, ֶאת ָּכל ַהָּנֶאה ְוַהָּכֵׁשר,  ִּבירּוָׁשַלִ

ַהְּצָדִדים,  ִמְּׁשֵני  ְוָהֲעָנָוה  ָהעֹז  ַהְּגבּוָרה,  ַהָחְכָמה,  אֹור  ַהְזָרַחת  ַאֲחֵרי 

ֶׁשָּכל ֵאֶּלה ָיִביאּו ְלַהָּכָרה ֶנֱאָמָנה, ֶׁשַרק ע"י ַהִהְתַאֲחדּות ָהרּוָחִנית ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ַהָּצִעיר ִעם ִיְׂשָרֵאל ַהָּזֵקן ָּתבֹא ְיׁשּוָעה ְוִתְצַמח ְּגאּוָלה )אדר היקר, 

עקבי הצאן, מאמר הדור(.

בני עקיבא 

בני עקיבא קמה כתנועת נוער בתקופה שבה נסללה דרך חד-סטרית לעזיבת 
התורה והמצוות )הדברים נאמרו מפי מי שהיו שם, ובראשם הרב דרוקמן 
שליט"א(. תנועת נוער שלא באה להיאבק ברוצים לעזוב אלא להוסיף אור 
במציאות, ומאבוקת האור שלה ישובו האובדים והנידחים; תנועה שבחרה 

כאסטרטגיה בסיסית לפנות לנוער בדרך הוספת האור.

דרך הוספת האור 

זו מבקשת  מכיוון שדרך  קצרה,  דרך ארוכה שהיא  היא  הוספת האור  דרך 
להתבונן בנוער, לומר לו שיש בו אור עצום ועתה תפקידו לחשוף את האור 
להוספת  הדרכים  חיפוש  וממילא  הטהורה;  נשמתו  אור  את  שבו,  הפנימי 
אור במציאות מגשימים את התורה ואת מצוותיה בחיי היום-יום של חברי 

התנועה. 



- 10 -

כדי להבין את עומק הקשר בתפיסת הוספת האור נלמד מכמה מקורות את 
דבריו שלו; וכך כתב הרב בערפלי טוהר:

ִיּסּוִרים  ִלְפָעִמים  ִלְסּבֹל  ַּבֵּלב  ָמקֹום  נֹוֵטל  ַהּדֹור,  ַהְצָדַקת  ֶׁשל  ָהַרְעיֹון 

ַהְמָמְרִקים ָעוֹון ְּכֵדי ְלַזּכֹות ֶאת ַהּדֹור. ַהְּנִטָּיה ַהַּנְפִׁשית ַהַּזָּכה ַמְכַרַעת 

ּוְכֶׁשִמַּצד  ַהְּנָפׁשֹות,  ֶׁשל  ָהרּוָחִנית  ָהַאְחדּות  ִּביסֹוד  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ֶאת 

ֶאָחד ִמְתַרִּבים ֲעוֹונֹות ֶׁשּמֹוִריִדים ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ַלַמֲחַׁשִּכים, ִמְתַּגְּבִרים 

ַהַּצִּדיִקים ְלַצְחֵצַח ֶאת רּוָחם ִלְׁשִאיפֹות ִנְׂשָּגבֹות ְמאֹד, ְּבַהְפָלָגה ְּגדֹוָלה 

]...[

ַעְצָמם  ְלַהְׁשָּפַעת  ְלַהֲחִזיק  ַיְחְּפצּו  ֶׁשֹּלא  ַעד  ִמְתַנֵּדב  רּוָחם  ְוִלְפָעִמים 

ֵלב  ְּבָכל  ֵהם  ַוֲחֵפִצים  ָהרּוָחִנית,  ֵמַהַּפְרָנָסה  ָלֶהם  ַהֻּמְכָרח  ֶאת  ַּגם 

ַּגם  ִיְתַּבְּסמּו  ּוִמְצָוָתם  ָּכל ּפֹוְׁשִעים, ּוְבאֹור ּתֹוָרָתם  ֻיְכְללּו  ֶׁשִּבְתִפָּלָתם 

ְרחֹוִקים, ֲאֶׁשר ָהגּות רּוָחם ּוַבֲהִמּיּוָתם ַהָחְמִרית ִהְרִחיָקה אֹוָתם ִמְּגבּול 

ַהּקֶֹדׁש ּוֵמאֹור ַהּמּוָסר.

ְוֵחֶפץ ֶזה ּפֹוֵעל הּוא ְּברֹב ֵחילֹו, ּוְמַעֵּדן הּוא ְּבֹלא ְיִדיָעה ִמַּצד ַהְמַקְּבִלים 

ֶדר ָהָרִגיל, ִּכי  ְנָפׁשֹות ַרּבֹות, ּוְמַפְרֵנס אֹוָתן ְּבֶדֶרְך ֻמְפָלא, ְלַמְעָלה ֵמַהֵסּ

ִאם ְּבכָֹחם ֶׁשל ַצִּדיִקים ְיסֹוֵדי עֹוָלם, ַהְמַמְּלִטים ִאי ָנִקי ְּבבֹור ַּכֵּפיֶהם. 

ַעל ֵּכן ַהַּצִּדיִקים ַהְּטהֹוִרים 

ֵאיָנם קֹוְבִלים ַעל ָהִרְׁשָעה ֶאָּלא מֹוִסיִפים ֶצֶדק, 

ֵאיָנם קֹוְבִלים ַעל ַהְּכִפיָרה ֶאָּלא מֹוִסיִפים ֱאמּוָנה, 

ֵאיָנם קֹוְבִלים ַעל ַהַּבֲערּות ֶאָּלא מֹוִסיִפים ָחְכָמה. 

ְוָכל ַהְּמָניֹות ַהִּמְתַוְּספֹות ֶאְצָלם ַּבֲחַׁשאי, ּפֹוֲעלֹות ֶאת ְּפֻעָּלָתן ְלטֹוָבה 

ְּבִמָּדה ֶׁשָּכל ַהִהְתַּפֲעֻלּיֹות ַהַּמֲעִׂשּיֹות ֹלא יּוְכלּו ְלַהִּגיָעּה )שמונה קבצים, 

קובץ ב, עמ' צט(.
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בהם  שיש  המקומות  ואחד  מקומות,  בכמה  נזכר  הדור'  'הצדקת  המושג 
הידרשות לעניין הוא במסילת ישרים:

ְוָאְמָנם עֹוד ִעָּקר ֵׁשִני ֵיׁש ְּבַכָּוַנת ַהֲחִסידּות, ְוהּוא טֹוַבת ַהּדֹור. ֶׁשִהֵּנה 

אֹוָתם  ְלַזּכֹות  ֻּכּלֹו,  ּדֹורֹו  ְלטֹוַבת  ְּבַמֲעָׂשיו  ֶׁשִּיְתַּכֵּון  ָחִסיד  ְלָכל  ָראּוי 

ּוְלָהֵגן ֲעֵליֶהם. ְוהּוא ִעְנַין ַהָּכתּוב )ישעיה ג(, "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ִּכי ְפִרי 

ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו", ֶׁשָּכל ַהּדֹור אֹוֵכל ִמֵּפרֹוָתיו. ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל 

)בבא בתרא טו(, "ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ" )במדבר יג( - "ִאם ֵיׁש ִמי ֶׁשֵּמֵגן ַעל ּדֹורֹו ְּכֵעץ". 

ְוִתְרֶאה ֶׁשֶּזהּו ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ֶׁשִּיְהיּו ֲחִסיֵדי ִיְׂשָרֵאל ְמַזִּכים ּוְמַכְּפִרים 

ּוִמיָניו  ַּבּלּוָלב  ַז"ל  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְוהּוא  ֶׁשָּבֶהם,  ַהַּמְדֵרגֹות  ְׁשָאר  ָּכל  ַעל 

)ויקרא רבה(, "ָיבֹואּו ֵאֶּלה ִויַכְּפרּו ַעל ֵאֶּלה", ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ 

ְּבָאְבַדן ָהְרָׁשִעים, ֶאָּלא ִמְצָוה ֻמֶּטֶלת ַעל ַהֲחִסיִדים ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַזּכֹוָתם 

ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם, ְוֶזה ָצִריְך ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְּבַכָּוַנת ֲעבֹוָדתֹו ְוַגם ִּבְתִפָּלתֹו ְּבפַֹעל, 

ְּדַהְינּו, ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל ּדֹורֹו ְלַכֵּפר ַעל ִמי ֶׁשָּצִריְך ַּכָּפָרה ּוְלָהִׁשיב ִּבְתׁשּוָבה 

ִמי ֶׁשָּצִריְך ָלּה ּוְלַלֵּמד ַסֵּנגֹוְרָיא ַעל ַהּדֹור ֻּכּלֹו )מסילת ישרים פרק יט(.

הרמח"ל כתב שעיקר שני יש במידת החסידות והוא הרצון התמידי להגן על 
הדור, להתכוון בכל מעשה שעושים לטובת בני הדור ולזכות אותם, להפוך 
את כל ההתבוננות הרעה על הדור להתבוננות טובה ולשנות את המציאות. 

כן כתב הרב קוק שמי שהעמיק את רעיון הצדקת הדור מסוגל לסבול  על 
הרבה ייסורים ברמתו, מוכן לקבל עליו הרבה מן הקשיים של חייו, ובלבד 

שהם יכפרו על החסרונות של אנשים אחרים בעם ישראל. 

ועוד, במצבים שהחושך מתגבר הצדיקים הטהורים עובדים בכיוון השני - 
החזון  ואת  החשיבה  את  הגדולות,  את השאיפות  האור,  את  מגבירים  הם 
למקומות הגבוהים ביותר. כרבי עקיבא בשעתו, שראה את השועל היוצא 

מבית קודשי הקדשים וצחק מהתבוננות בנשגבות שאיפת בית המקדש.
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העצמה  את  לתת  מוכנים  הטהורים  שהצדיקים  כזה  מצב  מגיע  לפעמים 
הרוחנית העצמית שלהם לרחוקים, למי שחסרים אותה, ובלבד שיתקרבו - 
והרצון הזה משנה את המציאות, מקרב את הרחוקים ומעדן את הנפשות של 
הרחוקים; לא במאבק של צעקות ולא במאבק של איומים, לא במאבקים של 

התנגדות אלא בהוספת אור פנימית. 

וממילא משם כתב הרב את המילים שפתחנו בהן: הצדיקים הטהורים אינם 
נוראה  פי שהרשעה  על  ועל הבערות אף  הכפירה  על  על הרשעה,  קובלים 
חוסמת  והבערות  פה  בכל  הכפירה מכרסמת  נתפס,  בלתי  בכאב  ומכאיבה 
אמונה  צדק,  מוסיפים  הם  מוסיפים.  הצדיקים  האמונה.  אור  התגלות  בעד 
יותר  מתקנים  הם  מוסיפים  שהם  שבתוספת  ויודעים  מוסיפים  וחכמה, 
יותר  משפיעה  שלהם  הפנימית  האור  והוספת  בקבילתם,  מתקנים  משהיו 

מכל שיוכל לעשות מאבק חיצוני נגד הרע. 

הקדרות שבגלות ושמחת הגאולה 

במקום אחר הסביר הרב זצ"ל את הדברים מהיבט אחר: 

ָׁשַמִים  ַאְלִּביׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבָטֳהָרָתּה  ָרִקיַע  ִנְרֵאת  ֹלא  ִמֶּׁשָחֵרב ביהמ"ק 

ַקְדרּות ְוַׂשק ָאִׂשים ְּכסּוָתם". א"כ ֶהָאַרת ַהּתֹוָרה ִמן ַהָּׁשַמִים ֶׁשל ְזַמן 

ַהָּגלּות ְמעּוֶּלֶפת ִהיא ַהַּקְדרּות ְוַהַּׂשק ַהְּמַכֶּסה. 

ַהֵּמִסיר  ִמַּקְדרּוָתם,  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ַהְמַטֵהר  רּוַח  ָיבֹא  ַהֵּקץ  ִקְרַבת  ְּבֵעת 

ֶאת ַהַּׂשק ַהְּמַכֶּסה ֲעֵליֶהם, ְוָאז ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֹלא ִהְסַּתְּגלּו ַלּתֹוָרה ָהעֹוָלה 

ְלַמְעָלה, ַהּבֹוַקַעת ֶאת ַהַּקְדרּות ְוַהַּׂשק, חֹוְׁשִבים ֶׁשֵאין ָלֶהם ּתֹוָרה ִמן 

ּוְמַבְּׂשִרים  ְוִׂשְמָחה  ְוֻעּזֹו מֹוִסיִפים אֹוָרה  ד'  ּדֹוְרֵׁשי  ְוַצִּדיִקים  ַהָּׁשַמִים, 

ֶצֶדק ְּבָקָהל ַרב ֶׁשַּדְוָקא ָּכֵעת ִיָּגֶלה אֹור ָחָדׁש ְוָׁשַמִים ְּבָטֳהָרָתם ֵיָראּו, 

ְוֵיְדעּו ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם, ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדֵּבר ד' ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ּוְלֵבית ַיֲעקֹב 

ַהּגֹוי ֻּכּלֹו )אורות התחיה, פרק מח(.
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למלא  רוחנית שאין  בתודעה  וקדרות,  בכסות שק  התורה  בגלות התגלתה 
העצבות  מסתלקת,  הקדרות  הקץ  קרבת  בעת  אך  הזה;  בעולם  פינו  שחוק 
חולפת, השמחה מתחילה לשוב: "בשוב ד' את שיבת ציון... אז ימלא שחוק 
ואת  הקדרות  את  בתורה  לראות  שהתרגלו  מי  ואז   - רינה"  ולשוננו  פינו 

הכסות אומרים שאין התאמה בין התורה לשמחת הגאולה. 

שתורת  ולהראות  להוסיף  ושמחה,  אורה  להוסיף  הוא  הצדיקים  תפקיד 
ישראל, תורת ארץ ישראל, מלאה בשמחה ובאורה - ולא במאבק בחשוכים 
אלא להוסיף אור, להראות איך התורה כולה מלאת אור ושמחה במציאות 

הגאולה. 

מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך

הרוחנית  האמירה  שבהם  מקומות,  בעוד  הרב  פיתח  הזאת  התודעה  את 
וההתמודדות עם מחשכי המציאות - כפירה, בערות או רשעה - הכול חייב 
להיות בהוספת אור, וניצוץ אחד של אור מגרש מחשכים רבים. וכך כתב הרב 

במקום אחר:

ַּדַעת ֱאֹלִהים ְמיּוֶּסֶדת ִלְברֹוַח ֵמַהַחִּיים ַהְּפגּוִמים, ַהְמרּוָּסִקים ְוַהֲחֵסִרים, 

ְוִניצֹוץ ֶאָחד ֶׁשל  ְלַחִּיים ְׁשֵלִמים, ְמבּוָּלִטים ּוְמֵלִאים, ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 

אֹור ד' ַהַחי ְּבֵאיֶזה ֵלב, ַמְסִּפיק ְּכָבר ְלָגֵרׁש ַמֲחַׁשִּכים ַרִּבים ְלֵאין ֵחֶקר 

)שמונה קבצים, קובץ ב, פרק ד ]ערפלי טוהר[(.

תודעת החיים של האדם המבקש לחיות בדעת אלוקים שלמה היא החיפוש 
המתמיד להשלים את המציאות, והדרך לעשות זאת היא בהוספת ניצוצות 

אור, כי די בניצוץ אחד של אור כדי לגרש מחשכים רבים. 



- 14 -

להוסיף אור!

במקום אחר כתב הרב:

ִהְננּו ִנְתָּבִעים ְלַהֲעלֹות ֶאת ַעְצֵמנּו, ְלַהְרּבֹות ֶאת ְּגֻדָּלֵתנּו, ְלַהְרִחיב ֶאת 

ָחְכָמֵתנּו, ְּבאֹור ַהַחִּיים ֶׁשִּמתֹוֵסף ָּבנּו ִהְננּו מֹוִסיִפים ַחִּיים ְואֹור ְּבָכל 

ִעיּלּויֹו, ִצּנֹורֹות ׁשֹוְטִפים  לֹו  ְלַהְמִציא  ֻּכּלֹו ּדֹוֵחק אֹוָתנּו  ְוַהֵּיׁש  ַהֵּיׁש, 

ֹלא ָּכל ַהְּיקּום ָּבִאים ָעֵדינּו, ִמְתַעִּלים ְּבִעיּלּוֵיינּו,  ֵחֶפץ ָרצֹון ְוַחִּיים ִמְמּ

ָׁשִבים ְּכַגֵּלי ָים ְּבִׁשְפַעת ִׁשְטָפם, ְּכַמְׁשְּבֵרי אֹור ְּבִׂשיא חֹוֶסן ְמרּוָצָתם. 

ְוַהַהָּכָרה ְקרּוִאים ָאנּו ְלַפֵּתַח ֶאת ַהֵּיׁש ֻּכּלֹו,  ְוָאנּו ֻּכָּלנּו ַּבֲעֵלי ַהֵחֶפץ 

ְלַהְבִהיק  ֶחְפֵצנּו,  ְלַהֲאִדיר  ָאנּו  ְקרּוִאים  ֲהָוָייתֹו,  ְּגבּול  ֶאת  ְלַהְרִחיב 

ַהָּכָרֵתנּו, ְלַעֵּזז ֶאת ְיָכְלֵּתנו. 

ִּבְרכֹות  נֹוְתִנים  ִהְננּו  ּוְגבּול  ֵמַצר  ּוְבָכל  ְׁשִאיָפֵתנּו,  ִהיא  ְמָצִרים  ְּבִלי 

ְמַנְּׂשִאים,  ָאנּו  ֻּכָּלם  ָהעֹוָלִמים  ֶאת  ֶסָלה  ֶּבֱאֹלִהים  ָלנּו  ָעז  ְנָצִחים, 

 ְמַׂשְּגִבים ּוְמָפֲאִרים, ְונֹוְתִנים ְּפֵאר ָלֵאל ַחי ָהעֹוָלִמים )שמונה קבצים, קובץ ג,

עמ' שיג(.

התנועה  את  להגדיל  להתקדם,  לפרוץ,  היא  המציאות  את  לשנות  הדרך 
 - האור  הוספת  מתוך  הפנימי,  האור  הגדלת  ומתוך  שבתוכנו;  הפנימית 
ממילא  חיינו  במציאות  מתוסף  שהטוב  ככל  נחלש;  הרע  בורח,  החושך 

החושך מסתלק ונעלם. 

במקום אחר כתב הרב זצ"ל: "ֵאין ַמְרֵּפא ְלַמֲחָלה זֹו, כ"א ֶהָאָרה ֶעְליֹוָנה ֶׁשל 
ַּדַעת ֱאֹלִהים ְּבֵבירּור ּוְבעֹוֶמק ִהָּגיֹון" )שמונה קבצים, קובץ א, פסקה קכט(.

הרפואה האמתית למחלות הקשות שבדורנו היא דווקא הארה, הוספת אור 
שייכת  התורה  כמה  עד  בבירור  שלנו,  התורה  ועומק  דעת אלוקים  בבירור 
למציאות חיינו היום-יומיים, עד כמה התורה נוכחת ומאירה בכל רגע ורגע. 
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בעבודה זרה נלחמים באור האמונה 

ביצר  להיאבק  התחלנו  שבו  מיום  קיים  האור  הוספת  שמאבק  כתב  הרב 
עבודה זרה: 

ׁשֹוֶרׁש ִיְצָרא דע"ז ִּבְקדּוָׁשה, הּוא ַהֵחֶׁשק ַהָּגדֹול ֶׁשל ִקְרַבת ֱאֹלִהים. 

ְּגדֹולֹות,  ְמִניעֹות  ֵהם  ַהּמּוָסִרי  ַהִּזיּקּוק  ְוֶחְסרֹון  ַהַּבֲערּות  ְוַכֲאֶׁשר 

ַהִּטְבִעית  ְּתׁשּוָקתֹו  ִאם  ָאז  ָהָאָדם,  ִמן  ָהֱאֹלִהי  ָהאֹור  ֶאת  ֶׁשּסֹוְתִמים 

ֲחָזָקה ִהיא, ּפֹוֶרֶצת ָלּה ְּתׁשּוָקה זֹו ֶאת ַּדְרָּכּה ְּבִיְצָרא דע"ז. 

ְוֵאין ְּגאּוָלה ֲאִמיִּתית ִמִּיְצָרא דע"ז, כ"א ִּבְגדּוָלָתה ֶׁשל ּתֹוָרה, ֶׁשְּמַגָּמָתּה 

ַהּמֹוִדיָעה  ַהְּפִניִמית,  ָהאֹוָרה  ֶׁשל  ַהִּנְׁשָמִתית  ַההֹוָפָעה  ִהיא  ָהֶעְליֹוָנה 

ְּבַרְעיֹון ּוְבֶרְגׁש, ְּבָרצֹון ּוִבְנִטָּיה ְּפִסיִכית, ֶאת ַהֵּדָעה ָהֱאֹלִהית ְּבָכל הֹוד 

ַהַּתֲענּוִגים, ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ָלָאָדם ֶׁשִּיְסּפֹוג אֹוָתם ֶאל ּתֹוכֹו. 

ְוַגם  בע"ז.  ְוִנְדָּבק  הֹוֵלְך  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ּפֹוֵרׁש  ֶׁשהּוא  ִמי  ְוָכל 

ַּבחֹוְמִרּיּות  ֶהָעמֹוק  ַהִּׁשיּקּוַע  ִעם  ְּבַיַחד  ַהַחִּיים,  ֶׁשִּכְׁשלֹון  ִּבְזַמֵּנינּו, 

ַהִּׁשְטִחית, ָּגַרם ֶׁשִּיְצָרא דע"ז ָהָיה ָיכֹול ְלִהָּכֵבׁש. ְוהֹוִעיָלה ִהְׁשַּתְּדלּוָתם 

ֶׁשל ַאְנֵׁשי כנה"ג ְלַצְמֵצם ֶאת ָהעֹוָלם ְּברּוָחִנּיּותֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּדֶחה ַהְרֵּבה 

ְלעֹוֶמק ָהִרְׁשָעה ע"י ְּתׁשּוַקת עֹז ַהּבֹוֶעֶרת ְּבֵאש ָזָרה ֶׁשָּלּה. 

מ"מ אֹותֹו ַהִּטְמטּום ַהַּנְפִׁשי ֶׁשִּיְצָרא דע"ז עֹוֶׂשה, הֹוֵלְך הּוא ּוִמְתַּפֵּׁשט 

ִמִּביּטּוָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוָהעֹוָלם עֹוֵמד ּוְמַחֶּכה ִלְגאּוָלה ע"י ַהְגָּדָלָתּה ֶׁשל 

ּתֹוָרה, ֶׁשְּתַנֵּצַח ֶאת ִיְצָרא דע"ז ְּבָכל ִמיּלּואֹו, ְוֹלא ִיְצָטֵרְך עֹוד ִלְהיֹות 

ֵמאֹור  ָּכִליל  ַיֲחלֹוף  ֶאָּלא  קֹולֹו,  ִיָּׁשַמע  ֶׁשֹּלא  ְּדֲאָבָרא,  ְּבדּוָדא  ָּכבּוׁש 

ַהִּמְתַּגֶּלה, ַהּדֹוֶחה ְוׁשֹוֵלל ֶאת ַהחֹוֶׁשְך )שמונה קבצים, קובץ ד, עמ' נו(.

הגאולה האמתית בעולמנו מן העבודה זרה היא רק על ידי הגדלת התורה, 
הגדלת אורה, הגדלת מציאותה בתוך כל חיינו.
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ובחזרה לבני עקיבא...

זצ"ל,  הרב  עם  ונפגש  בתנועה  עמוס  מקיץ  סיפר שכשחזר  זצ"ל  נריה  הרב 
סיפר לרב על הפעילות שהתרחשה בקיץ, והרב אמר לו על בני עקיבא: "אין 

לך דבר קדוש מזה!" 

הרב זצ"ל ידע מהי המציאות בבני עקיבא של הימים ההם, אבל ראה בעיני 
האור שלו שדרך תנועת נוער זו ייסלל השביל המוביל לקדושה בשלמותה, 
ישראל  ושל ארץ  ישראל  תורת  כולו, של  ישראל  עם  קדושת השלמות של 
כולה, ובכל משימה ובכל סוגיה נדע לבקש את השלמות. שלמות בכל המצוות. 

בהעמקת   - התנועה'  את  'מגדילים  בנושא  החורף  בתקופת  לעסוק  בחרנו 
התודעה התנועתית ובהעמקת תפיסת עולמנו מתוך קשר עמוק לדרכו של 

הרב זצ"ל, המוסיף אור בכל מציאות חיינו.

שעליהם  בבסיסים  להתעמק  ביקשנו  הרב  של  העצומים  אורותיו  במיקוד 
אנחנו מבקשים להציב את השלמות - בקשר שלנו לעם ישראל, לקדושתו, 
האלוקי  האור  ולפגישת  לאהבתו  מעמנו,  אחד  לכל  חיבור  אחר  לחיפוש 
הנמצא בכל אשר בשם ישראל יהיה; בקשר שלנו לתורתנו, בתפיסת החיבור 
בה  להעמיק  ותמידית  עמוקה  בדרישה  בעצמתה,  לתורתנו  שלנו  הפנימי 
לארצנו,  שלנו  בקשר  גאולתנו;  ותהליכי  שיבתנו  עם  המחודשת  ובהארתה 
לרגבי אדמתנו, לחיבור שבין עמנו לארצנו, לחיבור הפנימי המחייב אותנו 

לחוש להט אין-סופי לכל רגב מרגבי אדמת ארצנו הקדושה. 

נסיים	בתפילה	שקדושת	אורו	של	הרב	זצ"ל	ותפיסת	עולמו	ילכו	אתנו	

בכל	אשר	נלך	ובכל	אשר	נצעד.

בברכת חברים לתורה ועבודה,
אלחנן שטיגליץ

ראש מחלקת הדרכה



- 17 -

 הדרך לדרכה
של התנועה

חברים יקרים,

של  הרוחנית  דרכה  מהות  את  לתמצת  ניסינו  תנועה'  של  'דרכה  בספר 
ומובילה אותנו בכל דרכינו.  זו היא המניעה אותנו לפעול  תנועתנו. מהות 
הספר מורכב מ-12 פסקאות של הראי"ה קוק זצ"ל, שנבחרו מתוך עולם רחב 
וגדול כדי להציג קצה של דרך שלמה; קצה המעיד על עולם מלא. כדי להקל 
עליכם את לימוד הפסקאות הבאנו בחלק השני של הספר הרחבות וביאורים 

לכל אחת מן הפסקאות. 

בפתח הלימוד נקרא מכתב שכתב הרב קוק לחברי בני עקיבא לרגל כינוסם 
בשנת תרצ"ז. הרב פנה אל חברי בני עקיבא במילות ברכה וחיזוק:

ב"ה. יום י"א לחדש ניסן תרצ"ד.

ַיִּקיֵרי ְלָבִבי "ְּבֵני ֲעִקיָבא". ָעז ָלֶכם ְוִיְפַעת ְנָׁשָמה ִמְמקֹור ִיְשָׂרֵאל.

ֲחִביַבי, ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ֶאת ַהָּבַעת הֹוָקָרִתי ְלִכּנּוְסֶכם ַהָּיָקר.

ֲחָזָקה ְמאֹד ִהיא ִּתְקָוִתי ֶׁשַאֶּתם ֵּתְדעּו ֵאיְך ִלְׁשאֹב ִמַּמְעְיֵני ַהְּיׁשּוָעה, 

ֶׁשִּבְכָלל ֵהם הֹוְלִכים ְוִנְפָּתִחים ְלִיְׂשָרֵאל ְוַאְרצֹו.

ְלרּוחֹו ְוֶרֶגׁש ֵחרּותֹו, ַלְמרֹות ָּכל ַהִּסּבּוִכים, ַהַּמֲעצֹוִרים ְוַהָּצרֹות ָּברּוַח 

ְּבֶפֶרק  ֵמֶהם  ָּכְך  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל סֹוְבִלים  ִמְּכָלל  ֵחֶלק  ְּבתֹור  ֶׁשִהְננּו  ּוַבחֶֹמר 

ַהַּמֲעָבר ֶׁשל ַהְּזַמן ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה.
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ִמַּמְעָינֹות ָהֵאֶּלה, ִּתְהיּו ַאֶּתם ַאַחי ַהְּיָקִרים יֹוְדִעים ִלְקֹלט ֶאת ַהּזֹוְך ְוֶאת 

ַהּטַֹהר, ֶׁשָּבֶהם ַּתִּכירּו ְלַהְפלֹות ָיֶפה ֵּבין ֶזֶרם לֶזֶרם, ֵּבין ִמְׁשַקע ָזר ֶׁשְּסָעַרת 

ָהרּוַח ַמֲעָלה ְּבַזְעּפֹו ּוֵבין ַּתֲהִליְך ֶׁשל ֵמי ְמנּוחֹות ַהֵּמִׁשיב ָנֶפׁש, ֲאֶׁשר ָּבֶהם 

ִיְהֶיה ֶחְלְקֶכם ּוָבֶהם ִּתְהיּו נֹוֲחִלים אֶֹמץ ַעד ְּכֵדי ַהְׁשָּפָעה ַּגם ֵּכן ַעל חּוִגים 

ַחי  ְוגֹוֲאלֹו  ִיְׂשָרֵאל  צּור  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים  ִּבְרַּכת  ְיסֹוד  ֶאת  ְלַהְרִחיב  ׁשֹוִנים, 

מֹוִפיַע ָּבּה ָּבִעִּתים ַהָּללּו ַעל ַעם ְסגּוָלתֹו.

ִּבְבִחיַנת  ִנְקָרִאים  ַאֶּתם  ִּבְׁשמֹו  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  אָֹרן  ֲעִקיָבא  ֵמַרִּבי 

ֶאת  ְלדֹורֹות  ָלנּו  ַהְּמַצְּיִנים  ַהִּסיָמִנים  ִלְׁשֹלֶׁשת  ְמֻכָּוִנים  ָנא  ֱהיּו  ִאיּגּוְדֶכם, 

ְקֻדָּׁשתֹו ָהֶעְליֹוָנה, ֶׁשֵהם:

ְּגבּוִלי,  ִּבְלִּתי  ֵסֶבל  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ִלְכֵדי  ַעד  ַהּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ֵראִׁשית 

ַהֵּדָעה ַהְּיסֹוִדית ֶׁשַּסם ַהַחִּיים ֶׁשל ָהֻאָּמה ּוְמכֹון ְּגֻאָּלָתּה ֵאין לֹו ּתֶֹכן ַאֵחר 

ִּכי ִאם זֹאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא "ַחֵּיינּו ְואֹוֶרְך ָיֵמינּו".

ים  ַהֵּׁשִנית ַהַהְכָלָלה "ּכּוְלהּו ְסִתיָמתאה ַאִּליָּבא ְּדַרִּבי ֲעִקיָבא" ְּפָלִגים ַרִבּ

ָּבא  ַהּכֹל  ֲאָבל  ְוכו'  ִסְפָרא  ִסְפֵרי,  ּתֹוֶסְפָתא,  ַמְתִניִתין,  ְוזֹוְרִמים,  הֹוְלִכים 

ִמּתֹוְך אֹותֹו ַהָּים ַהָּגדֹול, ּתֹוָרתֹו ַהּכֹוֶלֶלת ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא )עיין סנהדרין 

פ"ו(.

ַהִּמְתַּגִּלים  ַהְּפָלִגים  ְוָכל  ָּברּוַח  ַהִּמְתַּגִּלים  ְּפָלֶגיָה  ָּכל  ַחֵּיינּו  ּתֹוַרת  ַהּתֹוָרה 

ָלֶנַצח ָאנּו  ְּבַחֵּיי ָהֻאָּמה, ִמֶּמָּנה ֵהם זֹוְרִמים, ּוְלַאֲחָדם ִעם ְמקֹוָרם ַהָּברּוְך 

ִּנְדָרִׁשים. ְנָבֵרְך ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה ְוִנְמָצא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאְבָדה ָלנּו ַעל ֲאֶׁשר 

ֹלא ֵּבְרכּו ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה.

ַעְכָׁשיו  ִמְתעֹוֶרֶרת  ֶׁשִהיא  ַהְמיּוָחָדה,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ִמַּדת  ִהיא  ְוַהְּׁשִליִשית 

ּוְמִסירּות  ִהְתַלֲהבּות  עֹוָלם,  ְלאֹור  ָלנּו  ִלְהיֹות  ַהְּישּוָעה,  ְצִמיַחת  ִּבְזַמן 

ְלַחֵּזק ָּכל ָחזֹון ֶׁשל ְּגאּוָלה ּוְתִחָּיה ְלִיְׂשָרֵאל ְוַאְרצֹו.

ִיְׂשָרֵאל  ָנַפל  ְוִעּמֹו  ָנַפל  ּכֹוְכָבא  ִנְכַׁשל, ּוַבר  ְּבַשְעּתֹו  ֶׁשֶהָחזֹון  ִמְּפֵני  ְוַדְוָקא 

ִּבְבִחיַנת ֵחירּותֹו ַהְּלאּוִמית, ְּבטּוִחים ָאנּו ּכי ּתֹוַרת ֱאֶמת ֲאֶׁשר ְּבֶפה ָקדֹוש 
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ְוֹלא  ָצָרה,  ַּפֲעַמִים  ָּתקּום  ְוֹלא  הֹוֵלְך ּוָבא,  ַהֶּזה  ְוַהּתֹור  ָלּה,  ּתֹור  ָיבֹוא 

ְלִחָּנם ָלַחם ִיְׂשָרֵאל ִמְלֶחֶמת ִקּיּומֹו ְוִנְּצחּו ַעד ּדֹור ַאֲחרֹון ְוַעד ִּבְכָלל.

ֵיַרְך  ַאל  ִיְׂשָרֵאל,  ּגֹוֵאל  ד'  ְּבכַֹח  ֶזה,  ְּבכַֹח  ֲחִביִבים  ּוָבִנים  ַאִחים  ְלכּו 

ִעָּמנּו,  ד'  ַּגִּסים.  ְוקֹול  ְצָווחֹות  ֶׁשל  קֹולֹות  ִמָּכל  ַּתַעְרצּו  ַאל  ְלַבְבֶכם, 

ַנְפֵׁשנּו,  ּוְפדּות  ְּגאּוָלֵתנּו  ְלִקְרַבת  ַחִיל,  ְוַנֲעֶׂשה  ִנְדּגֹול  ְותֹוָרתֹו  ּוִבְׁשמֹו 

ִּבְבָרָכה,  ַמְרִעיתֹו.  ְוצֹאן  ַעּמו  ַעד  ַלֲעֵדי  ִהְננּו  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  צּור  ְּבֶיַׁשע 

ַחִּיים, ָׁשלֹום, ֶחְדַות רּוַח ְוקֹוֶׁשט ֶסָלה.

ֶנֱאַמן ַאֲהָבְתֶכם אברהם יצחק הכהן קוק 

)זרעים שנה א', חוב' א' תרצ"ז(

לאחר פתיחה שבה בירך הרב זצ"ל את חברי בני עקיבא והביע תקווה שיהיו 
השב  ישראל  בעם  ומשתקף  ומתפתח  ההולך  הגאולה  בתהליך  שותפים 
לארצו, ביקש הרב שהתנועה תכוון את דרכה לשלוש מתכונותיו הבולטות 

של רבי עקיבא, שעל שמו נקראת התנועה. 

דבר ראשון - אהבת התורה - אהבת לימוד התורה ומסירות נפש בלי גבול 
לחיים על פיה. 

נובעות  - ההבנה שכל המחלוקות שיש בתורה  כוללת  - אחדות  דבר שני 
ממקור אחד, מאורה המיוחד של תורת רבי עקיבא, וממילא האחריות שלנו 

היא לדעת לחבר בין המחלוקות ולראות איך הפרטים משלימים זה את זה.

דבר שלישי - התלהבות ומסירות - זוהי מידה מיוחדת של רבי עקיבא, והיא 
רלוונטית במיוחד היום, בצמיחת הגאולה; להתמסר לכל מה שקשור לגאולת 

ישראל, לשיבת ישראל הביתה ולתחייה הלאומית והמדינית בארץ ישראל. 

הרב חיזק את חברי התנועה להמשיך ללכת בכוח האמת של רבי עקיבא ולא 
לפחד מכל הקולות המנסים להרחיקם מעבודת הקודש. 



- 20 -

בפתיחת הספר אנו מאחלים ומקווים "אל ירך לבבכם, אל תערצו מכל קולות 
של צווחות וקול גסים". ייתכן שלמידת פסקאותיו של הרב קוק ועיון בהן הם 
דבר חדש בעבורכם, זוהי הזדמנות טובה לצעוד בדרך חדשה ומופלאה שעל 
ידה אנחנו רוצים להמשיך להעמיק את תפיסת העולם שלנו, תפיסתה של 
תנועת בני עקיבא. אנו מגישים לכם את הספר הזה כדי שתוכלו להעמיק את 

תפיסת עולמכם וללכת בעקבות הראי"ה הגדול. 

נסיים כפי שסיים הרב את מכתבו -

 "ד' עמנו, ובשמו ותורתו נדגול ונעשה חיל". 

ה' עמכם!

מדרשת בני עקיבא-פיתוח תוכן

בני עקיבא
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בסיס
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 “ְצִריִכים
 ְלעֹוֵרר 

ֶאת 
ְּתִחַּית ִיְׂשָרֵאל 

ְּבָכל
 ַהֹּכחֹות 

 ַהְּמֻכָּנִסים
ָּבֻאָּמה 

1
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 “ְצִריִכים
 ְלעֹוֵרר 

ֶאת 
ְּתִחַּית ִיְׂשָרֵאל 

ְּבָכל
 ַהֹּכחֹות 

 ַהְּמֻכָּנִסים
ָּבֻאָּמה 

1

תתעורר
ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהֹּכחֹות ַהְּמֻכָּנִסים ָּבֻאָּמה,  ְצִריִכים ְלעֹוֵרר ֶאת ְּתִחַּית 

ְּבָכל ּתֹוָרָתּה, ְּבָכל ֱאמּוָנָתּה, ְּבָכל ִמּדֹוֶתיָה, ְּבָכל טּוָבּה, ְּבָכל ָעְׁשָרה, 

חֹום  ְּבָכל  ַעְצָמּה,  ְּבָכל  ִׁשיָרָתּה,  ְּבָכל  ֶהְגיֹונֹוֶתיָה,  ְּבָכל  ֹּכָחּה,  ְּבָכל 

ִּכְׁשרֹונֹוֶתיָה.  ְוִנְצחֹון  ִמְרָצּה  ְּבָכל  ְוַהְׂשָּכָלָתּה,  ִׂשְכָלּה  ְּבָכל  ַחֶּייָה, 

ּה	ְצִריִכים	ְלהֹוִציא	ֵמֶחְביֹון	ַהְּגִניָזה	 ֶאת	ָּכל	ָהאֹורֹות	ֻּכָּלם	ֶׁשְּבִקְרבָּ

ְלאֹור	ַהַחִּיים.	ַהחּוׁש	ָהרּוָחִני	רֹוֶאה	ֲאבּוַקת	ִיְׂשָרֵאל	עֹוָלה,	ֵמֶאֶרץ	

ִיְׂשָרֵאל	ּפֹוֵרַח	ַהֹּכל.	אֹוַצר	ַּגְרִעיֵני	ַהְּנָׁשמֹות	ֶׁשל	ָּכל	ִיְׂשָרֵאל	ָׁשָמה	

הּוא,	"ִמִּצּיֹון	ִמְכָלל	ֹיִפי".	ָּכל	ָיִחיד	ְוָיִחיד	ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל	ֵיׁש	לֹו	ַּגְרִעינֹו	

ְּתׁשּוָקה	 ְּבֹעֶצם	 רּוחֹו	 ִּבְפִניִמּיּות	 ָעצּור	 ֶׁשהּוא	 ִיְׂשָרֵאל,	 ְּבֶאֶרץ	

ֲאָבל	 ַּדְרָּגִאי,	 ִחּלּוק	 ַרק	 ֶזהּו	 ְמֻסֶּתֶרת	 ְּגלּוָיה	אֹו	 ִהיא	 ִאם	 ְוַאֲהָבה,	

ְלִהְתַלֵהב	 ְצִריָכה	 ַהֹּקֶדׁש	 ֵאׁש	 ְוַׁשְלֶהֶבת	 ֵיְׁשנֹו,	 ַהִּנְׁשָמִתי	 ַהִּקּׁשּור	

ִמָּכל	ַהֹּכחֹות,	ֵמַהֹּכחֹות	ַהְּפִניִמִּיים	ְוַהִחּצֹוִנִּיים,	ֵמאֹוָתם	ָהעֹוְמִדים	

ְּבִצְביֹוָנם	ְוֹלא	ָּפנּו	חּוָצה	ּוֵמאֹוָתם	ֲאֶׁשר	ֵמֹעֶמק	ַהָּגלּות	אֹו	ִמִּסּבֹות	

ַהַהְכָרָזה	 ִצְביֹוָנם.	 ִנְתַטְׁשֵטׁש	 ְמֻאָחרֹות,	 אֹו	 ְקדּומֹות	 ַאֵחרֹות,	

ֲאֶׁשר	 ַהְּכָלִלִּיים	 ַהַחִּיים	 ּוִביסֹוד	 ַהֹּכל,	 ֶאת	 ִעָּמּה	 ִּתַּקח	 ַהְּכָלִלית	

ְלִיְׂשָרֵאל	ֹעֶמק	ַהְּתׁשּוָבה	ָּגנּוז.	ַהָּכַרת	ַהֶּצֶדק	ַהְּפִניִמי	ֶׁשל	ָהאּוָמה,	

ֶחְמָדה	 ָּכל	 ֶׁשל	 ַהִהְׂשָּתְרגּות	 ְוֶאת	 ָהֶעְליֹוָנה	 ֲאִמָּתּה	 ֶאת	 ַהַּמִּכיָרה	

ְוַהיֹוֵתר	 ִנְצִחּיֹות	 ַהּיֹוֵתר	 ַהְּתׁשּוקֹות	 ָּכל	 ְלֵׁשם	 עֹוָלִמי	 ֹאֶׁשר	 ְוָכל	

ֶנְאָּדרֹות,	ֶלֱאֹגד	ָּכל	ַהּטֹוב	ְוָכל	ַהֶּנְחָמד,	ָּכל	ַהֹּיֶׁשר	ְוָכל	ַהֶּצֶדק	ֶׁשְּבָכל	
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ַהָּמֵלא	 ׁש	 ּוְמֻקדָּ ָהדּור	 ָּכל	 ֶאת	 ְוִנְׂשָּגב,	 טֹוב	 ָּכל	 ֶאת	 ר	 ְלַקׁשֵּ ִּפָּנה,	

ַהֹּקֶדׁש	 ַלַהב	 ַּתְבֵעַרת	 ֹגֶדל	 ְוִעם	 ְּברֹוְממּוָתם,	 ִיְתרֹוֵמם	 ְוַהֹּכל	 ַּבָּכל,	

ְלֶעְזָרה;	 ְמַׁשֵּמׁש	 ָיָׁשר	 ְמֻבָּקׁש	 ְוָכל	 ֹּתֶכן	 ָּכל	 ּוְלִׂשּגּוב,	 ְלרֹוְממּות	

ֲהָטַבת	ַמַּצב	ַהַחִּיים	ְּבָכל	ֵּתאּור	ּוְבָכל	ֹאֶפן,	הֹוָסַפת	ֹעז	ּגּוָפִני	ְוִעּזּוז	

ּוִמּלּוי	 ַהּתֹוָרה	 ַהְרָחַבת	 ֲעִדינּות,	 ֶׁשל	 ּוְגֻדָּלה	 ְּפִניִמי	 ֹאֶמץ	 מּוָסִרי,	

ַהָחְכָמה,	ַהְגָּבַרת	ָהרּוָחִנּיּות	ְוהֹוָפַעת	ַהֹּפַעל,	ַהְבָלַטת	צּוַרת	ַהַחִּיים	

ָהֹאֶׁשר	 ְוֵחֶפץ	 ַהְּכָלִלי	 לֹום	 ַהׁשָּ ק	 ֵחֶשׁ ַהְּכָלִלית,	 ָהַאֲחָוה	 ְוַהְגָּבַרת	

ְמָלִכים	 ִלְפֵני	 ִהְתַיְּצבּות	 ָהִעּיּון,	 ְוַהְבָרַקת	 ֲעָצמֹות	 ִחּלּוץ	 ָהעֹוָלִמי,	

ֶעְליֹוָנה	 ִהְתּבֹוְדדּות	 ֵדרֹות,	 ַהּשְׂ ִמָּכל	 ַהְּבִרּיֹות	 ֵּבין	 ְוִהְתָעְרבּות	

ַהֲהָוָיה	 ְלַמְּטַרת	 ְוָהעֹוָלם,	 ַהַחִּיים	 ִלְמַגַּמת	 ְּפִניִמית	 רּות	 ְּבִהְתַקּׁשְ

ְּבָרֵזי	ָרֶזיָה,	ְוָהִריצֹות	ֶׁשל	ִּתּקּוִנים	ְוִהְתעֹוְדדּות	רּוַח,	-	ַהֹּכל	ְּבַיַחד	

מּוְכָרח	ִלְהיֹות	מּוָקף,	ְוַהֹּכל	ּדֹוֵרׁש	ֶאת	ַּתְפִקידֹו	ְוקֹוֵרא	ְּבקֹול	ָּגדֹול:	

עּוִרי,	עּוִרי!	
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ָהֱאֹלהּות
 ָהֶעְליֹוָנה 

 ֶׁשָאנּו ִמְׁשּתֹוְקִקים
 ... ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה

 יֹוֶרֶדת ִהיא ְּבַעְצָמּה
ִּבְׁשִביֵלנּו

ֶאל ָהעֹוָלם ּוְבתֹוכֹו...

2
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2

צמאון לא-ל חי
ָהֱאֹלִהי.	 ָּבֲאִויר	 ִּכי-ִאם	 ָלרּוַח	 ְמֻבָּסס	 ַמֲעָמד	 ִלְמֹצא	 ִאי-ֶאְפָׁשר	

ַהְּפִניִמּיֹות	 ְוַהְּתנּועֹות	 ְוַהֵחֶפץ	 ַהִּדְמיֹון	 ַהַהְרָּגָׁשה,	 ַהְיִדיָעה,	

ֶׁשִּיְהיּו	 ְּבֵני-ָהָאָדם	 ֶאת	 ַמְזִקיִקים	 ֻּכָּלם	 ֶׁשָּלֶהם,	 ְוַהִחיצֹוִנּיֹות	

ֶוה	ְוַהֵּמִניַח	 ֱאֹלִהִּיים	ַּדְוָקא.	ָאז	ִיְמְצאּו	ֶאת	ִמּלּוָאם,	ֶאת	ִיחּוָׂשם	ַהּׁשָ

ֶאת	ַהַּדַעת.	ִאם	ְמַעט	ָּפחֹות	ִמְּגֻדָּלה	זֹו	ְיַבֵּקׁש	לֹו	ָהָאָדם	ֲהֵרי	הּוא	

ֶזה	 ִמְתַנְּגִדים	 סֹוֲעִרים	 ַּגִּלים	 ַּבָּים.	 ַהְמטֶרֶפת	 ִּכְסִפיָנה	 ָטרּוף	 ִמָּיד	

ָלֶזה	ַיְדִריכּוהּו	ָּתִמיד	ְמנּוָחה,	ִמַּגל	ֶאל	ַּגל	ֻיַּטל	ְוֹלא	ָיַדע	ָׁשֵלו.	ִאם	

יּוַכל	ִלְׁשקַע	ְּבֵאיֶזה	ֶרֶפׁש	ָעֶבה	ֶׁשל	ַּגּסּות	ָהרּוַח	ַוֲעִבּיּות	ַהַהְרָּגָׁשה,	

ֶׁשְּבִקְרּבֹו	 ַעד	 ֶמֶׁשְך-ְזַמן,	 ְלֵאיֶזה	 אֹור-ַחָּייו	 ֶאת	 ְלַמֵעט	 לֹו	 ִיְצַלח	

ֵיָחֵלץ	 ָהרּוַח	 ַהָּיִמים,	 ֶיֶאְרכּו	 ֹלא	 ֲאָבל	 ָמנֹוַח.	 ָמָצא	 ֶׁשְּכָבר	 ְיַדֶּמה	

ִמִּמְסְּגרֹוָתיו	ְוַהֵּטרּוף	ַהַּקְלִעי	ָיֵחל	ֶאת	ָּפֳעלֹו	ְּבָכל	ּתֶקף.	

ְמקֹום	ְמנּוָחֵתנּו	הּוא	ַרק	ֵּבאֹלִהים.	

ְלִהָּכֵנס	 יּוַכל	 ֲאֶׁשר	 ַהְּמִציאּות	 ִמָּכל	 ְלַמְעָלה	 ֲהֹלא	 ָהֱאֹלִהים	 ֲאָבל	

ְלַמְעָלה	 הּוא	 ּׁשֶ ַמה	 ְוָכל	 הּוא,	 ְוַרְעיֹון	 ֶרֶגׁש	 ֵאיֶזה	 ִמֶּמּנּו	 ְּבִקְרֵּבנּו	

ֹלא	 ְוֶאֶפס	 ּוְבַאִין	 ְוֶאֶפס	 ַאִין	 ְלֶעְרֵּכנּו	 הּוא	 ָּבנּו	 ְוַרְעיֹון	 ֶרֶגׁש	 ִמָּכל	

ַּתְלִמיֵדי-ֲחָכִמים	 ִּפי-רב	 ַעל-	 ִיָּמְצאּו	 ַעל-ֵּכן	 ָלנּוַח.	 ַהַּדַעת	 ּתּוַכל	

ָלאֹור	 הֹוָמה	 ְּכֶׁשַהְּנָׁשָמה	 ְּברּוַח.	 ַוֲעֵיִפים	 ְיֵגִעים	 ְמַבְּקֵׁשי-ֱאֹלִהים	

ַּגם	 ֵמַהֶּצֶדק	 ַהִּנְמָצא	 ָהאֹור	 ְּבאֹותֹו	 ִמְסַּתֶּפֶקת	 ֵאיָנּה	 ָּבִהיר	 ַהּיֹוֵתר	
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ַּבַּמֲעִׂשים	ַהּיֹוֵתר	טֹוִבים,	ֹלא	ְּבאֹותֹו	ָהאֹור	ַהִּנְמָצא	ֵמָהֱאֶמת	ֲאִפּלּו	

ַהּיֹוֵתר	 ַּבֶחְזיֹונֹות	 ֲאִפּלּו	 	- ְּבַהּיִפי	 ְוֹלא	 ְּברּוִרים,	 ַהּיֹוֵתר	 ַּבִּלּמּוִדים	

ִמְתַרֶחֶבת	 ָּכל-ָּכְך	 ִהיא	 ְּבֵעיֶניָה:	 ָהעֹוָלם	 ִמְתַנֵּול	 ָאז	 ְמפָאִרים.	

ַיַחד,	 ַּגם	 ְורּוָחִנּיּותֹו	 ַּגְׁשִמּיּותֹו	 ָּכל	 ִעם	 ֻּכּלֹו	 ֶׁשָהעֹוָלם	 ַעד	 ְּבִקְרָּבּה,	

ִעם	ָּכל	ִּגּלּוָייו	ַהָחְמִרִּיים	ְוָהרּוָחִנִּיים,	ִנְדֶמה	ָלּה	ְלֵבי-ָעְקָתא	ַוֲאִוירֹו	

ַמה	 ִמּכָחם,	 ְלַמְעָלה	 הּוא	 ּׁשֶ ַמה	 ְמַבְּקִׁשים	 ֵהם	 ַמֲחָנק.	 ָלּה	 ַנֲעֶׂשה	

הּוא	ְלֻעָּמָתם	ַאִין,	ּוְלַהֵּפְך	ַאִין	ְלֵיׁש	ֵאין	ְיכֶלת	ַּגם	ָּבָרצֹון	ִלְרצֹות.	 ּׁשֶ

ֲאֶׁשר	 ָּבֲאָנִׁשים	 ַהַחִּיים	 עז	 ְוָכל	 ָהָרצֹון	 ּכַח	 ִלְפָעִמים	 ֵיָחֵלׁש	 ֵּכן	 ַעל	

ְּדִריַׁשת	ֱאֹלִהים	ִהיא	ְמַגָּמָתם	ַהְּפִניִמית.	

ֶּדֶרְך	 	- ַהְּטַרְקִלין	 ֶאל	 ִנְכָנִסים	 ֵאיְך	 ַהֶּדֶרְך	 ֶאת	 ְלַהְראֹות	 ָצִריְך	

ַער	הּוא	ָהֱאֹלהּות	ַהִּמְתַּגָּלה	ָּבעֹוָלם,	ָּבעֹוָלם	ְּבָכל	ָיְפיֹו	 ַער.	ַהּׁשַ ַהּׁשַ

ְּבָכל	 ּוֶפַרח,	 ֶצַמח	 ְּבָכל	 ְוֶרֶמׂש,	 ַחי	 ְּבָכל	 ּוְנָׁשָמה,	 רּוַח	 ְּבָכל	 ַוֲהָדרֹו,	

ַהְּמאֹורֹות,	 ּוְבַהְדַרת	 ַׁשַחק	 ְּבַׁשְפִריֵרי	 ְוַגָּליו,	 ַּבָּים	 ּוַמְמָלָכה,	 ּגֹוי	

ְמׁשֹוֵרר	 ָּכל	 ְּבִדְמיֹונֹות	 סֹוֵפר,	 ָּכל	 ְּבַרְעיֹונֹות	 ִׂשיַח,	 ָּכל	 ְּבִכְׁשרֹונֹות	

ֶׁשל	 ְּגבּוָרה	 ּוְבַסֲעַרת	 ַמְרִּגיׁש	 ָּכל	 ְּבַהְרָּגַׁשת	 חֹוֵׁשב,	 ָּכל	 ּוְבֶהְגיֹונֹות	

ָּכל	ִּגּבֹור.	

ְלִהָּבַלע  ֵאֶליָה,  ְלַהִּגיַע  ִמְׁשּתֹוְקִקים  ֶׁשָאנּו  ָהֶעְליֹוָנה,  ָהֱאֹלהּות 

ֶׁשל  זֹו  ְלִמָּדה  ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ְוֵאין  אֹוָרּה,  ֶאל  ְלֵהָאֵסף  ְּבִקְרָּבּה, 

ִמּלּוי ְּתׁשּוָקֵתנּו, יֹוֶרֶדת ִהיא ְּבַעְצָמּה ִּבְׁשִביֵלנּו ֶאל ָהעֹוָלם ּוְבתֹוכֹו, 

ְוָאנּו מֹוְצִאים אֹוָתּה ּוִמְתַעְּנִגים ְּבַאֲהָבָתּה, מֹוְצִאים ַמְרּגֹוַע ְוָׁשלֹום 

ִּבְמנּוָחָתּה.	ְוִלְפָרִקים	ִּתְפְקֵדנּו	ְּבָבָרק	ֶעְליֹון	ִמִּזיו	ֶׁשל	ַמְעָלה,	ֵמאֹור	

רֹוִאים	 ְוָאנּו	 ִנְפָּתִחים	 ַמִים	 ַהּׁשָ ּוַמֲחָׁשָבה.	 ַרְעיֹון	 ָּכל	 ֶׁשֵּמַעל	 ֶעְליֹון	

ַמְראֹות	ֱאֹלִהים,	-	
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	ֲאָבל	ָאנּו	יֹוְדִעים	ֶׁשֶּזהּו	ַמָּצב	ֲאָרִעי	ָלנּו,	ַהָּבָרק	ַיֲחֹלף	ְוִהְננּו	יֹוְרִדים	

ָלֶׁשֶבת	עֹוד	ֹלא	ִּבְפִנים	ַהֵהיָכל	ִּכי-ִאם	ְּבַחְצרֹות	ד'.	

ּוְכֶׁשְּתִביַעת	ָהאֹוָרה	ָּבָאה	ַעד	ַהְּנֻקָּדה	ַהּיֹוֵתר	ְּגבֹוָהה	ָאז	ַמְתֶחֶלת	

ִהיא	ִלְׁשאב	ֶׁשַפע	אֹור	ָּגדֹול	ֵמַהָּמאֹור	ַהָּגנּוז	ֶׁשֵּיׁש	ְּבִקְרָּבּה	ְּפִניָמה,	

ּוִמּתֹוְך-ּתֹוָכּה	ִמְתַּגֶּלה	ָלּה	ֶׁשַהּכל	ׁשֹוֵאב	אֹור	ִמָּמקֹור	ַהּיֹוֵתר	ֶעְליֹון,	

ֶׁשֵהם	 ִּגּלּוִיים	 ִּכי-ִאם	 ֵאיָנם	 ָּבֶהם	 ֲאֶׁשר	 ְוָכל	 ֻּכָּלם	 ְוֶׁשָהעֹוָלִמים	

ָהֶעְליֹוָנה,	 ָהאֹוָרה	 ֵמִהְתַּגּלּות	 ְּפָרִטִּיים	 ִניצֹוצֹות	 ְּכֵעין	 ָלנּו	 ִנְדִמים	

ֲאָבל	ְּכֶׁשֵהם	ְלַעְצָמם	ֵהם	ֻּכָּלם	ֲחִטיָבה	ַאַחת,	ִהְתַּגּלּות	ַאַחת,	ֶׁשָּבּה	

ַהָּללּו	 ַהִּגּלּוִיים	 ַהּטֹוב.	 ְוָכל	 ָהֱאֶמת	 ָּכל	 ָהאֹור,	 ָּכל	 ַהּיִפי,	 ָּכל	 ָּכלּול	

ּכל	 ְלֵעיֵני	 ּוִמְתַּבְּלִטים	 הֹוְלִכים	 ּוִמְתַעִּלים,	 ְּבַמֲהָלָכם	 ֵהם	 הֹוְלִכים	

ְּבָכל- ַהּזֹוֵרם	 ַפע	 ְוַהּׁשֶ ָּכל-ַהּטֹוב.	 ֶׁשל	 ִּגּלּוִיים	 ִהָּנם	 ֶּבֱאֶמת	 ֶׁשֵהם	

א	ֶאת	ׁשֶרׁש-ַהְּנָׁשָמה	ֶאל	ֶעְליֹוִנּיּותֹו,	ַהַּמְקִטין	ְּבֵעיֶניָה	 ַהּטֹוב,	ַהְמַנּשֵׂ

ַפע	 ַהּׁשֶ אֹותֹו	 ְוִתְפַאְרּתֹו,	 הֹודֹו	 ְוָכל	 ְוָהרּוָחִני	 ַהָחְמִרי	 ָהעֹוָלם	 ֶאת	

ַעְצמֹו	ְמַחֵּדׁש	ָעֶליָה	ֶאת	ָּכל	ָהעֹוָלִמים	ְוָכל	ַהְיצּוִרים	לֹוְבִׁשים	צּוָרה	

ֲחָדָׁשה,	ְוָכל	ַמְרֶאה	ֶׁשל	ַחִּיים	ְמעֹוֵרר	ָׂשׂשֹון	ְוֵיַׁשע,	ְוָכל	ַמֲעֶׂשה	טֹוב	

ַמְרִנין-ֵלב,	ְוָכל	ִלּמּוד	ַמְרִחיב	ֵּדָעה.	ַהְּמָצִרים	ַהָּצִרים	ֶׁשל	ָּכל	ֵאֶּלה	

ֵּתֶכף	 ִמְסַּתֶּכֶלת	 ֶׁשִהיא	 ַהְּנָׁשָמה,	 ֶׁשל	 ֶמְרָחָבּה	 ֶאת	 ּדֹוֲחִקים	 ֵאיָנם	

ּוִמָּיד,	ְורֹוָאה	ֶׁשָּכל	אֹוָתם	ַהִּניצֹוצֹות	ַהְּקַטִּנים	הֹוְלִכים	ּוִמְתַעִּלים,	

הֹוְלִכים	ּוִמְתַאְּגִדים	ְוִנְצָרִרים	ִּבְצרֹור-ַהַחִּיים	ַהְּמֵלִאים.	

)זרעונים	א.	צמאון	לאל	חי(
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ַהּקֶדׁש ֶׁשַּבֹחל
הּוא יֹוֵתר 

ִנְׂשָּגב ְוָקדֹוׁש 
ֵמַהּקֶדׁש 
ֶׁשַּבּקֶדׁש

ֶאָּלא ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּתר 
ַהְרֵּבה

3
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הקודש בחול
ְּפִניִמית	 ְויֹוֵתר	 ֶעְליֹוָנה	 יֹוֵתר	 ִהיא	 ָהָאָדם	 ֶׁשִּנְׁשַמת	 ְּכֵׁשם	

ַהַּמְדֵרָגה,	 ְלַתְחִּתית	 ַעד	 ָיְרָדה	 ְּגֻדָּלָתּה	 ִמְּפֵני	 ְוַדְוָקא	 ֵמַהַּמְלָאִכים,	

ם	ַּתֲעֶלה	ִּבְרכּוׁש	ָּגדֹול	ְוָעצּום,	ְוַתְכִׁשיר	ֶאת	ָהעֹוָלם	ֻּכּלֹו	ִעָּמּה	 ּוִמּׁשָ

ַלֲעִלָּיה	ֶעְליֹוָנה	ְמקֹוִרית, ֵּכן ַהּקֶדׁש ֶׁשַּבֹחל, ֶׁשָּיַרד ַעד ִליֵדי ַהֻחִּלין 

ַהְּגמּוִרים, הּוא יֹוֵתר ִנְׂשָּגב ְוָקדֹוׁש ֵמַהּקֶדׁש ֶׁשַּבּקֶדׁש, ֶאָּלא ֶׁשהּוא 

ִמָּכל	 ֶׁשָּיבֹואּו	 ָהעֹוָלם	 ְלִתּקּוֵני	 ְוַתְכִלית	 ֵקץ	 ְוֵאין	 ַהְרֵּבה.  ִמְסַּתֵּתר 

ָלֵעת	 ַוֲהָדרֹו	 הֹודֹו	 ְוֵיָרֶאה	 ֶׁשִּיָּגֶלה	 ֹחל,	 ְּבֶדֶרְך	 ָלעֹוָלם	 ַהָּבא	 ַהּטֹוב	

ְלֵעת	 "ְוָהָיה	 	- ְוִקָּפאֹון"	 ְיָקרֹות	 אֹור	 ִיְהֶיה	 "ֹלא	 ֲאֶׁשר	 ָרה,	 ַהְמֻאּׁשָ

ְּבָיֵמינּו,	 ִּבְמֵהָרה	 ֶׁשִּיָּגֶלה	 ָמִׁשיַח	 ֶׁשל	 אֹורֹו	 ִלְפֵני	 אֹור".	 ִיְהֶיה	 ֶעֶרב	

ֶאת	 ִהְתעֹוְררּותֹו	 ְּבֵראִׁשית	 ֶׁשְּיעֹוֵרר	 ֶׁשַּבֹחל,	 ַהּקֶדׁש	 ּכַח	 ִיְתעֹוֵרר	

ְּדֻקְדָׁשא- ָנא	 ְּבִליּׁשָ ְוָלא	 ֶּדֱאיִניׁש	 ָנא	 "ְּבִליּׁשָ ְיַדְּברּו	 ְוַהּכל	 ַהֹחל,	

ְּבִריְך-הּוא",	ְוַעל	ֶזה	ֶנֱאַמר:	"ַּגם	ְלׁשֹוִני	ָּכל	ַהּיֹום	ֶּתְהֶּגה	ִצְדָקֶתָך,	ִּכי	

בׁשּו	ִכי	ָחְפרּו	ְמַבְקֵׁשי	ָרָעִתי".

)אורות	התחיה	מו(
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 עם
ישראל
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ִאם
 ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת

ְלִהָּנֵתק ֵמָהֻאָּמה,
ָצִריְך הּוא 

ְלַנֵּתק ֶאת ִנְׁשָמתֹו
ִמְּמקֹור ִחּיּוָתּה...

4
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סוד היחיד והיחד
ַהִּיחּוִׂשים	 ִמָּכל	 ְמֻׁשֶּנה	 הּוא	 ִליִחיֶדיָה	 ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל	 ֶׁשל	 ַהַּיַחׂש	

נֹוְתִנים	 ַהְּלֻאִּמִּיים	 ַהִּקּבּוִצים	 ָּכל	 ִליִחיָדיו.	 ְלֻאִּמי	 ִקּבּוץ	 ָּכל	 ֶׁשל	

ֶעֶצם	 ֲאָבל	 ַהַּמהּות,	 ֶׁשל	 ַהִחיצֹוִני	 ַהַּצד	 ֶאת	 ַרק	 ִליִחיֵדיֶהם	 ֵהם	

ַהַּמהּות	ֶזה	ׁשֹוֵאב	ָּכל	ָאָדם	ִמִּנְׁשַמת	ַהּכל,	ִמִּנְׁשַמת	ֱאֹלִהים,	ֶׁשּלא	

ְּבֶאְמָצעּות	ַהִּקּבּוץ,	ִמְּפֵני	ֶׁשֵאין	ְלַהִּקּבּוץ	ֲחִטיָבה	ֱאֹלִהית,	ֶׁשְּמַגָּמה	

ֶׁשל	 ַהְּנָׁשָמה	 ְּבִיְׂשָרֵאל,	 ֵכן	 ֹלא	 ְּבתֹוכֹו.	 ְׁשרּוָיה	 ַעְצִמית	 ֱאֹלִהית	

ְוַהְּכָלל	 ַהְּכָלל,	 ְּבאֹוַצר	 ָהעֹוָלִמים	 ֵחי	 ִמְּמקֹור	 ִנְׁשֶאֶבת	 ַהְיִחיִדים	

ֵמָהֻאָּמה,  ְלִהָּנֵתק  ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ִאם  ַלְיִחיִדים.	 ְנָׁשָמה	 נֹוֵתן	

ָצִריְך הּוא ְלַנֵּתק ֶאת ִנְׁשָמתֹו ִמְּמקֹור ִחּיּוָתּה, ּוְגדֹוָלה ִהיא ִמּׁשּום 

מֹוֵסר  ְוהּוא  ְלַהְּכָלל,  ִנְזָקק  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָיִחיד  ֶׁשָּכל  ַהִהְזַּדְּקקּות,  ָּכְך 

ֶׁשַהְּנָׁשָמה	 ִמְּפֵני	 ֵמָהֻאָּמה,	 ִנְקָרע  ִלְהיֹות  ִמְּבִלי  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָּתִמיד 

ְוִתּקּוָנּה	ָהַעְצִמי	ּדֹוֵרׁש	ֵּכן	ִמֶּמּנּו.	ָאְמָנם	ִצּנֹורֹות	ַהֲהָזָנה	ַהִּנְׁשָמִתית	

ַהִּמְצוֹות,	 ַעל-ְיֵדי	 ִּבְכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל	 הֹוְלִכים	 ֶׁשָּלּה	 ַהַחִּיים	 ַוֲהָגַנת	

ָהָרׁשּום	 ַהַחִּיים,	 ְּבאַרח	 ַהִּמְתַּגֵּלם	 ַהְּכָלִלי	 ַהֶּפֶלג	 ֶזהּו	 ד',	 ְּדַבר	

ִּבְבִליָטה	 טּו	 ָהָאבֹות,	ֶׁשִהְתַּפּׁשְ ֵמַחֵּיי	 צּוִרים,	 ֵמראׁש	 ְּבָתְכִניתֹו.	

ַהָּגדֹול,	ֶׁשאֹור	ד'	ָׁשרּוי	ּבֹו,	 ִנְתַּגֵּלם	ָהרּוַח	 ָהֻאָּמה,	 ְּבכֹוְנִנּיּוָתּה	ֶׁשל	

נֹוֵׂשא	 ַהַחי	 ְוָהאֹוָצר	 ַהַחִּיים,	 ִעם	 ַהִּמְתַהְּלִכים	 ַּגְׁשִמִּיים	 ְּבַמֲעִׂשים	

ֶׁשל	 ַהְּנָׁשָמה,	 ֶׁשל	 ְיִציָרָתּה	 ֶׁשל	 ַהַחִּיים	 ְלַׁשד	 ָּכל	 ֶאת	 ְּבִקְרּבֹו	 הּוא	

ֶאת	 ַהַּמְגִּביר	 ַהָּיִחיד	 ֶׁשל	 ְּבִסּיּועֹו	 ַהְּכָלל,	 ִנְׁשַמת	 ֶׁשל	 דִהְתַּגְּברּוָתּה	
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ָהאֹוָרה,	 הֹוָסַפת	 ַעל-ְיֵדי	 ַהְּכָלל	 ִנְׁשַמת	 ֶׁשל	 ְוִהְתַעּלּוָתּה	 ּכחֹו,	

ָּבּה	 ַמְטִּביַע	 ֶׁשהּוא	 ַהחֹוָתם	 אֹותֹו	 ַעל-ְיֵדי	 ָּבּה,	 מֹוִסיף	 ֶׁשַהְּפָרט	

ְמַחָּיה	 ְּפֻעָּלה	 ִהיא,	 ַחָּיה	 ְּפֻעָּלה	 ְוַהְּפֻעָּלה	 הּוא.	 ְּבִמְצוֹוָתיו	 ּלֹו	 ִמּׁשֶ

ּומֹוִסיָפה	אֹון	ָוַחִיל.	ְוָהָרִזים	ַהְּטִמיִרים	ֶׁשל	ָהעֹוָלם	ָהֶעְליֹון,	ַהָּמֵלא	

ְּגֻדָּלה	 ְוַחִּיים,	 אֹור	 ַהְמֻמָּלא	 ֲעצּומֹות,	 ְנָׁשמֹות	 ַהָּמֵלא	 ָוהֹוד,	 ֵנַצח	

ה	ְוִתְפֶאֶרת,	הֹוְלִכים	ֵהם	ְוַנֲעִׂשים	ִעם	ַהִּמְצוֹות,	הֹוְלִכים	ֵהם	 ּוְקֻדּׁשָ

ַהְּכָלל,	 ּוְבַחֵּיי	 ַהָּיִחיד	 ֶׁשל	 ַהְּפִניִמִּיים	 ַּבַחִּיים	 ְיִציָרָתם	 ֶאת	 ְויֹוְצִרים	

ּוְמַפְּלִׁשים	ָלֶהם	ְנִתיבֹות	רֹוֵממֹות	ְּבַחֵּיי	עֹוָלם,	ְּבִיחּוָׂשּה	ֶׁשל	ָהֻאָּמה	

ִמְתַעֶּלה	 ְוַהּקֶדׁש	 ֻּכּלֹו,	 ָהעֹוָלם	 ְלָכל	 ַהָּגדֹול	 ָהרּוָחִני	 ַהּכֶבד	 ַּבֲעַלת	

עֹוָלם,	 ִׂשְמַחת	 ְוָהעֹוָלמֹות	 אֹוָרה,	 ִמְתַמְּלָאה	 ָהֱאנֹוִׁשית	 ְוַהּצּוָרה	

ֵמאֹור	ּתֹוָרה	ְוֵנר	ִמְצָוה.

)אורות	ישראל,	ב,	ג(
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ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 
ֵאיֶנָּנה ַרק 

ֲעבֹוָדה ֶהְרֵּגִׁשית 
ְלַבָּדּה
 ִּכי ִאם

ִמְקצֹוַע
ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה

5



- 36 -

5

אהבת ישראל 
בנשמה

א.	ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְוָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַהָּסֵנגֹוְרָיא ַעל ַהְּכָלל ְוַעל ַהְּפָרִטים 

ַּבּתֹוָרה,  ָּגדֹול  ִמְקצֹוַע  ִּכי-ִאם  ְלַבָּדּה,  ֶהְרֵּגִׁשית  ֲעבֹוָדה  ַרק  ֵאיֶנָּנה 

ְויֹוְנִקים	 צֹוְמִחים	 ֶׁשֻּכָּלם	 ָהֲעָנִפים,	 ַרַּבת	 ּוְרָחָבה,	 ֲעֻמָּקה	 ְוָחְכָמה	

ִמְּלַׁשד	ַטל	אֹור	ּתֹוַרת	ֶחֶסד.	

ֶׁשל	 ָהֱאֹלִהי	 ְּבאֹוָרּה	 ֵמָהֱאמּוָנה	 ּתֹוָלָדה	 ִהיא	 ִיְׂשָרֵאל	 ַאֲהַבת	 ב.	

ִמֶּמָּנה	 ָּתזּוז	 ֶׁשּלא	 ַעְצִמית	 ְסֻגָּלה	 ָלּה	 ֶׁשהּוא	 ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל,	

ְוִסָּבָתּה	 זֹו,	 ֶעְליֹוָנה	 ַאֲהָבה	 ְצִריָכה	 ְּביֹוֵתר	 ַהְּזַמִּנים.	 ֲחִליפֹות	 ְּבָכל	

ָהֱאמּוָנה	ַהְּפִניִמית	ַּבּׁשֶרׁש	ָהֱאֹלִהי	ֶׁשָּלּה,	ִלְהיֹות	ִמְתעֹוֶרֶרת	ְּבֶקֶרב	

ַאְנֵׁשי	ֵלב	ָורּוַח	ְּבֵעת	ְיִריָדָתּה	ֶׁשל	ָהֻאָּמה	ְּבַמַּצב	ָהרּוַח,	ְּבֵעת	ֲאֶׁשר	

ֶׁשִעם- ְלַהְבִחין	 	- ְוֹעז,	 ֹּתֶקף	 ְּבָכל	 ֵיָראּו	 ָּדת	 ְוִזְלזּול	 קֶדׁש	 ְרִמיַסת	

ּוְלִהְסַּתֵּכל	ַּבָּמאֹור	 ְוָעצּום	ֵלאֹלָהיו,	 ִיְׂשָרֵאל	ָּגדֹול	הּוא	 ֹּכַח	 ָּכל-ֶזה	

ַהְּפִניִמי,	ַהחֹוֵדר	ֶאת	רּוַח	ַהְּכָלל,	ְוֶׁשִּמְׁשָּכנֹו	הּוא	ַּגם-ֵּכן	ְּבָכל	ֶנֶפׁש	

ְמֹאד,	 ַהְּנסֹוָגה	 ַּבֶּנֶפׁש	 ַּגם	 ְּבֵסֶתר,	 אֹו	 ְּבָגלּוי	 ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל	 ְּפָרִטית	

ֶאת	 ָהאֹוֵהב	 ַהַּצִּדיק,	 ֶׁשְּמַגֶּלה	 ַהִּגּלּוי	 ד'.	 ִמֶּדֶרְך	 ַהְרֵּבה	 ָסָרה	 ֲאֶׁשר	

ַהָּצפּון	 ָהֱאֹלִהי	 ַהּטּוב	 ֶאת	 ַחָּייו,	 ֹעז	 ְּבָכל	 ָהֻאָּמה	 ֶׁשל	 ַעְצִמּיּוָתּה	

ָהֲאִמִּתית	 ַּבָּסֵנגֹוְרָיה	 ָהעֹוֵסק	 ָהִאיׁש	 ַעל	 ְלטֹוָבה	 ּפֹוֵעל	 ְּבִקְרָּבּה,	 ה
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ַהּזאת,	ְלרֹוְממֹו	ֵמַעל	ִׁשְפלּות	ַהַחִּיים	ַהַּגִּסים	ְוַהֻּמְגָּבִלים,	ַההֹוְלִכים	

ְקדֹוַרִּנית	ְּבַזְעָּפם	ֶהָעגּום.	ְוַהְּפֻעָּלה	חֹוֶזֶרת	ְּבֹאַרח	ְסֻגִּלי	ַעל	ְּכָללּות	

ָהֻאָּמה	ּוְפָרֶטיָה,	ְלַהְכִניס	ָּבם	ּכַח	ְמעֹוֵרר	ְלֵחן	ּוְלֶחֶסד-ֵאל,	ֶׁשְּיַפֵּלס	

ָלֶהם	ֹאַרח	ִלְתׁשּוָבה	ֵמַאֲהָבה.	

ג.	ָהַאֲהָבה	ַהְּגדֹוָלה,	ֶׁשֲאַנְחנּו	אֹוֲהִבים	ֶאת	ֻאָּמֵתנּו,	ֹלא	ְּתַסֵּמא	ֶאת	

ֵעיֵנינּו	ִמְּלַבֵּקר	ֶאת	ָּכל	מּוֶמיָה,	ֲאָבל	ִהְננּו	מֹוְצִאים	ֶאת	ַעְצִמּיּוָתּה,	

ָיָפה	 ֻּכָּלְך	 מּום.	 ִמָּכל	 ְנִקָּיה	 ָחְפִׁשית,	 ַהּיֹוֵתר	 ַהִּבֹּקֶרת	 ַאֲחֵרי	 ַּגם	

ַרְעָיִתי	ּומּום	ֵאין	ָּבְך.	

)אורות	ישראל	ד	א-ג(

ה
מ

ש
בנ

ל 
א

ר
ש

 י
ת

ב
ה

א
 /

//
ל 

א
ר

ש
 י

ם
ע



- 38 -

ָּכל
ַמה ֶּׁשָהָאָדם

 ִמְתַעֶּלה יֹוֵתר
ְּבצּוָרתֹו ָהרּוָחִנית,

ַמְרִּגיׁש הּוא יֹוֵתר
ֶאת ָהֵעֶרְך ַהָּגדֹול
ֶׁשל ָהַרִּבים...

6
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להרגיש ציבור
ָהָאָדם ִמְתַעֶּלה יֹוֵתר ְּבצּוָרתֹו ָהרּוָחִנית, ַמְרִּגיׁש הּוא יֹוֵתר  ָּכל ַמה ּׁשֶ

ֶאת ָהֵעֶרְך ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהַרִּבים, ַהִּצּבּור ַמְתִחיל ִלְהיֹות ַחי ְּבתֹוִכּיּותֹו, 

ַהְּצָרִכים ָהַרִּבים ֶׁשל ַהִּצּבּור,  ַמְרִּגיׁש ֶאת  ְוֹעֶמק ְרצֹונֹו הּוא  ִּבְלָבבֹו 

ֶאת	ֹּגֶדל	ָהֵעֶרְך	ֶׁשל	ַהַחִּיים,	ַהְמַפֲעִמים	ִּבְכָללּות	ַהִּצּבּור,	ְוהּוא	עֹוֵמד	

ֻּכּלֹו	ְלֵעיֵני	רּוחֹו	ִּכְדמּות	ֲחִטיָבה	ַאַחת,	הּוא	ַמְרִּגיׁש	ֶאת	ַהְּמִציאּות	

ַהַּמָּמִׁשית	ֶׁשל	ַהִּצּבּור,	ּוִמְתַמֵּלא	ֵאָליו	ַאֲהָבה	ְוָכבֹוד	ֵאין	ֵקץ.	ְוָאז	

ַמְחְׁשבֹוָתיו	 ִאיֵדיָאִלי,	 ִצּבּוִרי	 ִלְהיֹות	ַמְנִהיג	 ִמְתַעֶּלה	 הּוא	 ֲהֵרי	

ת	ַהַרִּבים,	ּומּוָסרֹו	ִמְתַעֶּלה	ִלְהיֹות	ַצִּדיק	ָלַרִּבים,	 ִמְתַקְּדׁשֹות	ִּבְקֻדּׁשַ

ת	אֹורֹו	ֶׁשל	ָמִׁשיַח.	ּוְכִפי	ַמה	 ְואֹור	ִנְׁשָמתֹו	ַמְתִחיָלה	ְלָהִאיר	ִּבְקֻדּׁשַ

ַהֵחֶׁשק	ְלֵהיִטיב	ִמְתַּגֵּבר	ּבֹו	ַעל	ִעְנְיֵני	ַהַחִּיים	ְהֻמְגָּבִלים	ְוָתְכֵניֶהם,	 ּׁשֶ

ֶעְליֹוִנים	 ְרָחִבים	 ּוִמְתַעֶּלה,	ְוֳאָפִקים	 רּוחֹו	 הֹוֵלְך	 ְויֹוֵתר	 יֹוֵתר	 ֵּכן	

רּוָחִנִּיים,	ֶׁשֵאין	ָלֶהם	ֵקץ	ְוַתְכִלית	ְלַהְׁשָלָמָתם,	ְּבעֹוָלִמים	ֶעְליֹוִנים,	

ְּבִגְנֵזי	ְמרֹוִמים,	ְּבאֹוָצרֹות	ֶׁשל	ַמְעָלה,	ִמְתַרֲחִבים	ְלָפָניו	ּוִמְתַּגִּלים	

ֹאֶׁשר	 ּוְלֵהיִטיב,	ְלַהְרּבֹות	אֹור	 ְלַהְשִּׂכיל	 ּוָבֶהם	הּוא	רֹוֶדה,	 ְלרּוחֹו,	

ְוקֶֹדׁש.	ַוֲהֵרי	הּוא	עֹוֵמד	ְּבֶקֶׁשר	ְּתִדיִרי	ִעם	ֶהָהמֹון	ַהָּגדֹול	ֶׁשל	ְצָבא	

ָמרֹום,	ְקדֹוֵׁשי	ֶעְליֹון,	ַמֲעִריֵצי	ְקדֹוׁש	ַיֲעֹקב,	ִמן	ָהעֹוָלם	ַעד	ָהעֹוָלם.	

)אורות	הקודש	ג',	צדיק	לרבים,	ק'(
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ְּבַהֵעֶסק
ֶׁשָאנּו ִמְתַעְּסִקים 

ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה
ֲהֵרי

ֵיׁש ָלנּו ֶקֶׁשר ִעם
ַהְּמקֹוִרּיּות
ֶׁשל ַהַחִּיים
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לעסוק בדברי תורה
ְוִצָּונּו	ַלֲעֹסק	ְּבִדְבֵרי	 ָּברּוְך	ַאָּתה	ד'	אמ"ה	ֲאֶׁשר	ִקְּדָׁשנּו	ְּבִמְצֹוָתיו	

ּתֹוָרה.	

ְלַמְעָלה	 ַהּתֹוָרה,	 ִעם	 ְלִקּׁשּוֵרנּו	 ְּבַיַחׂש	 הּוא,	 עֹוֵמד	 ָהֱאֹלִהי	 ַהִּצּוּוי	

ְיִדיָעה	 ְּבָכל	 ָלֶהם	 ֻּדְגָמא	 ֶׁשֵּיׁש	 ְּבָעְלָמא,	 ַוֲהָבָנה	 ִלּמּוד	 ֶׁשל	 ִמֶּגֶדר	

ַהַחִּיים  ִמַּצד  ָּבא  ַהֶּזה  ַהִּצּוּוי  ֲאָבל  ָּבעֹוָלם.	 ָחְכָמה	 ִמין	 ֵאיֶזה	 ֶׁשל	

ְוֶׁשְּבַהֵעֶסק  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַעְצמּוָתּה  ִהָּנם  ֵהם  ֶׁשֵהם  ָהֲאִמִּתִּיים, 

ַהְּמקֹוִרּיּות  ִעם  ֶקֶׁשר  ָלנּו  ֵיׁש  ֲהֵרי  ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה  ִמְתַעְּסִקים  ֶׁשָאנּו 

ֵעֶרְך	ֶׁשל	ַּתְלמּוד,	 ִמָּכל	 ְויֹוֵתר	 יֹוֵתר	 ַנֲעֶלה	 ִעְנָין	 ֶׁשֶּזהּו	 ַהַחִּיים,  ֶׁשל 

ֶׁשִּמְׁשַּתֵּקף	ַרק	ע"פ	ַהֶּקֶׁשר	ֶׁשל	ַהַּמָּדע	ְוֶׁשל	ַהֲהָבָנה,	ֶׁשֵהם	ְיכֹוִלים	

ַרק	ְלַהְזִריַח	ֵאיֶזה	אֹור	רּוָחִני	ַעל	ַהֶּנֶפׁש	ַהִּמְתַעֶּסֶקת	ַּבַּמָּדע,	ֲאָבל	

ֹלא	יּוְכלּו	ְלַהְנִחיל	ִמַּדת	ַחִּיים	ְמקֹוִרית,	ֶׁשִהיא	ָּבָאה	ַרק	ִעם	ְסֻגָּלָתּה	

ֶרת	ֶאת	 ֶׁשל	ּתֹוָרה,	ּתֹוַרת	ד'	ְּתִמיָמה	ַהְמִׁשיַבת	ָנֶפׁש,	ֶׁשִהיא	ְמַאּׁשֶ

ָהָאָדם	ַּבְּתכּוָנה	ֶׁשל	ַהַּמָּגע	ָהרּוָחִני,	ֶׁשֵּיׁש	ַלְּנָׁשָמה	ִעם	ִׁשְפַעת	ַחֵּיי	

ְוַעל	 ָּבּה	 ֶׁשִּמְתַעֵּטר	 ּתֹוָרה,	 ֶׁשל	 ִּבְסֻגָּלָתּה	 ִהיא	 ֶׁשֻּמַּנַחת	 ָהֱאֶמת,	

ָיָדּה	ָּכל	ִמי	ֶׁשֵּיׁש	לֹו	ֵעֶסק	ִעם	ַהּתֹוָרה.	ּוִבְׁשִביל	ָּכְך	ָּבא	ַהִּבּטּוי	ֶׁשל	

ַהְּבָרָכה:	ַלֲעֹסק	ְּבִדְבֵרי	ּתֹוָרה

ה)עולת	ראיה,	ברכות	התורה(.
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ָכל
ַבר ּתֹוָרה, דְּ

ָרִטית, ַבר ֲהָלָכה פְּ ָכל דְּ בְּ

זֹוֵרַח אֹור ָהֶעְליֹון
ל י-ֻמְגבָּ ְלתִּ ַהבִּ

8



- 45 -

8

 יש לו ניגון
 מיוחד משלו

י- ְלתִּ ָרִטית, זֹוֵרַח אֹור ָהֶעְליֹון ַהבִּ ַבר ֲהָלָכה פְּ ָכל דְּ ַבר ּתֹוָרה, בְּ ָכל דְּ

ָרִטי.	 פְּ ין	 דִּ ל	 ִמכָּ מּוָצץ	 הּוא	 ְחָלט	 ַהֻמּ ָהֱאֹלִהי	 ַהּמּוָסר	 ל.  ֻמְגבָּ

ָכל	 בְּ ה	 לֶּ ִמְתגַּ ָהאֹור,	 ְזִריַחת	 בִּ ַנְפׁשֹו	 ֶאת	 יל	 ְרגִּ ַהמַּ ל,	 כֵּ ְסתַּ ּוְלַהמִּ

ַהר	ְוָהאֹור,	 א	ֵמעֹוָלם	ַהֹזּ ְתַמלֵּ ִניִמי,	ַהמִּ ֶכן	ֵיׁשּוָתּה	ַהפְּ ַבר	ֲהָלָכה	ֹתּ דְּ

יָרה	 ה,	ִשׁ יָרה	ֲחָדָשׁ ל	ֲהָלָכה	ּוֶפֶרק	יּוַכל	ְלַהְרִחיב	ִשׁ ר	ַעל	כָּ ַעד	ֲאֶשׁ

ל	 ן	ַעל	כָּ ם	כֵּ ֶכת	גַּ פֶּ תַּ יָרה	ַהִהיא	הֹוֶלֶכת	ּוִמְשׁ ׁ ְמֵלָאה	ֹאֶמר	ָמֵלא.	ְוַהשִּ

ר	 ּה,	ַעד	ֲאֶשׁ בָּ ן	ֶשׁ ׂא-ּוַמתָּ שָּ ל	ַהמַּ ִטּיֹות	ֶשׁ ל	ַהנְּ ָרֵטי	ַהֲהָלָכה,	ַעל	כָּ פְּ

ּה,	ַעל	 לָּ ל	ַהּתֹוָרה	ֻכּ ט	ַעל	כָּ ׁ שֵּ ן	יּוַכל	ְלִהְתפַּ ג	ּוְמַעדֵּ יִרי	ְמַענֵּ רּוׁש	ִשׁ פֵּ

ֵרַע	ַעל	 ְשׂתָּ יִּ ׁ ה	שֶּ ֲעִשׂית	ְוַהִהְלָכִתית,	חּוץ	ִממַּ ל	ַהּתֹוָרה,	ֲאִפּלּו	ַהמַּ כָּ

זַֹהר	ָהאֹוָרה	ָהרּוָחִנית	ָהֲעִדיָנה. ָדה	ַהְמִאיָרה	בְּ ל	ַהַהגָּ כָּ
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ְוַהּתֹוָרה
עֹוֶמֶדת
לּוָלה כְּ

ּוְמֻאֶחֶדת
ָתּה ָהֶעְליֹוָנה ׁ ְקֻדשָּ  בִּ

ים... קֹול ֱאֹלִהים ַחיִּ בְּ
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אחדות התורה
בּוָאה	ּוְלרּוַח	 ר	ַלּתֹוָרה,	ְוַלנְּ ה	ָהֱאֹלִהית	ֲאֶשׁ ְמַגמָּ דֹוָלה	בַּ ָרה	ַהגְּ ַהַהכָּ

ֶהם.	 לָּ ָבה	ִלְסִקיַרת	ָהַאְחּדּות	ֶשׁ ְחָשׁ ְכָלל,	ְמִביָאה	ֶאת	ַהמַּ ֶדׁש	בִּ ַהֹקּ

עֹוֶמֶדת  ְוַהּתֹוָרה  ּתֹוָרה,	 בַּ לּוִלים	 כְּ תּוִבים	 ְוַהכְּ ִביִאים	 ַהנְּ ֶשׁ ְוִנְמָצא	

ל	 כָּ ֶשׁ ים,	 ַחיִּ ֱאֹלִהים  קֹול  בְּ ָהֶעְליֹוָנה  ָתּה  ׁ ְקֻדשָּ בִּ ּוְמֻאֶחֶדת  לּוָלה  כְּ

ה,	 ַהזֶּ דֹול	 ַהגָּ ַהּקֹול	 ֶאת	 ְוׁשֹוֵמַע	 הּוא	 יב	 ַמְקִשׁ ה	 ַחיָּ ָמתֹו	 ִנְשׁ ר	 ֲאֶשׁ

ּדֹורֹוֶתיָה	 ְלָכל	 ִיְשָׂרֵאל	 ּוְכֶנֶסת	 ּה.	 לָּ ֻכּ ַהּתֹוָרה	 ָכל	 בְּ ּובֹוֵקַע	 ַההֹוֵלְך	

ּתֹוָרה,	 ל	 ֶשׁ ַאְחּדּוָתּה	 ל	 ֶשׁ ה	 ַהזֶּ דֹול	 ַהגָּ ַהְיסֹוד	 ֶאת	 ִהיא	 יָרה	 ַמכִּ

ּתֹוַרת	ד'	 ּה,	יֹוַדַעת	ִהיא	ֶשׁ ּה	ּוְבָכל	ַנְפָשׁ ָכל	ִלבָּ ֶקת	ִהיא	ּבֹו	בְּ בֶּ ּוִמְתדַּ

ָמָתּה	ַהְמֻאֶחֶדת	נֹוַבַעת	ִהיא	ֵמאֹור	 ְמִצית	ִנְשׁ תַּ ִמיָמה,	יֹוַדַעת	ֶשׁ תְּ

ְבִליָטה	 ה	בִּ אֹור	ד'	ֶאָחד	מֹוִפיַע	בָּ ר	ְלתֹוַרת	ֱאֶמת	זֹו,	ֶשׁ ַהְמֻאָחד	ֲאֶשׁ

ל	ַמְעָיָנּה	 י	ֵאׁש	ְלָבָנה,	ְוִהיא	ָשָׂמה	כָּ בֵּ חֹוָרה	ַעל	גַּ ֵאׁש	ְשׁ ֶרת,	בְּ ְמֻחוֶּ

ִהיא	 יֹוַדַעת	 ֹעז,	 ל	 ִמְגדַּ ָלּה	 הּוא	 ֶשׁ ִהיא	 טּוָחה	 בְּ ֶזה.	 יָה	 ַחיֶּ ְמקֹור	 בִּ

ם	 רּוְך	הּוא,	ֵשׁ דֹוׁש	בָּ ל	ַהקָּ ם	ֶאָחד	ֶשׁ ּה	ִהיא	ַרק	ֵשׁ לָּ ל	ַהּתֹוָרה	ֻכּ כָּ ֶשׁ

לּול. ל	ּבֹו	כָּ ַהֹכּ ֵאין	עֹוד,	ֶשׁ ֶאָחד,	ֶהֶגה	ֶאָחד,	ֹאֶמר	ֶאָחד,	ֶשׁ

)אורות	התורה,	ד,	א(

ה
ר

תו
ה

ת 
דו

ח
א

 /
/

/
ל 

א
ר

ש
 י

ת
ר

תו



- 48 -

 ארץ
ישראל



- 49 -

 ארץ
ישראל



- 50 -

ִמְצָוה ִלְטעם
ְּבֶפה ָמֵלא

ִמַּתֲענּוג ְמִתיקּות
ִזיו ַהְּקֻדָּׁשה ָהַרֲעַנָּנה
ֶׁשל ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.
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מתיקות ארץ ישראל
ָהַרֲעַנָּנה  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ִזיו  ְמִתיקּות  ִמַּתֲענּוג  ָמֵלא  ְּבֶפה  ִלְטעם  ִמְצָוה 

ְלַמַען	 ַּתְנֻחֶמיָה,	 ִמּׁשד	 ִויַנְקֶּתם	 ִּתְׂשְּבעּו	 ְלַמַען	 ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל 

ָהעֹוָלם	 ְלָכל	 ְלהֹוִדיַע	 ּוְצִריִכים	 ְּכבֹוָדּה.	 ִמִּזיז	 ְוִהְתַעַּנְגֶּתם	 ָּתמּצּו	

ֻּכּלֹו,	ַלֲעלּוֵבי	ַהָּגלּות	ָהֲאֵפָלה,	ִּכי	ַהִּצּנֹור	ֶׁשל	ַהַחִּיים	ַהְּמֵלִאים	ֶׁשַפע	

ַהִּנָּצִנים	 ְלִהָּפַתח,	 ֵהֵחל	 ֶחְמָּדתֹו	 ֶאֶרץ	 ֶׁשל	 ה	 ְקֻדּׁשָ ּוְנִעימּות	 אֹור	

ֶאֶרץ	 ְּבַאְרֵצנּו.	 ִנְׁשַמע	 ַהּתֹור	 ְוקֹול	 ִהִּגיַע	 ַהָּזִמיר	 ֵעת	 ָבָאֶרץ,	 ִנְראּו	

ְנִעיָמה	ּדֹוֶרֶׁשת	ִהיא	ֶאת	ָּבֶניָה,	ּפֹוֶׁשֶטת	ִהיא	ֶאת	ְזרֹועֹוֶתיָה	ֲאֵליֶהם	

ׁשּובּו,	 ׁשּובּו	 ְּבַאֲהָבָתּה.	 ְמַכָּסה	 ִהיא	 ְּפָׁשִעים	 ָּכל	 ַעל	 ְּבַאֲהָבה,	

ֵאל-ַחִּיים	 ְוִזְכרּו	 ׁשּובּו	 ִאְּמֶכם,	 ְלֵחיק	 ִנָּדִחים,	 ָּבִנים	 ּגֹוִלים,	 ָּבִנים	

ְנִעימּות	ְמִתיקּות	עז	ַאֲהָבתֹו,	ֲאֶׁשר	ְּבֵבית	ִאֵּמנּו	 ִזְכרּו	 ְמחֹוֶלְלֶכם,	

ַהִּגּלּוי	 ְוִאם	ֵראִׁשית	 ָלנּו.	 ְלַגּלֹוָתּה	 ְמַיֵחל	 ִהֵּנה	הּוא	 ַוֲחַדר	הֹוָרֵתנּו,	

ַרק	ַקֵּוי	אֹור	ַּדִּקים	ָאנּו	רֹוִאים,	ִּבְמֵהָרה	ִּתְפרץ	ָהאֹוָרה,	ְמֹלא	רַחב	

ַאְרֵצנּו	ִעָּמנּו	ֵאל.	
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ָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ָקָטן ּוְפָרִטי...
ְּכֶׁשהּוא ִנְסָקר ִמַּצד
ּתֹוַרת חּוץ ָלָאֶרץ,

ַנֲעֶׂשה
ָּגדֹול ּוְכָלִלי

ִמָּיד ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵאף ֶאת
ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְּבִקְרּבֹו. 

11
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תורת ארץ ישראל
ְּבָכל	ּדֹור	ָהִיינּו	ְצִריִכים	ְלַחֵּבב	ַהְרֵּבה	ֶאת	ּתֹוַרת	ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל.	ְויֹוֵתר	

ִמָּכל	ּדֹור	ָאנּו	ְצִריִכים	ָלֶזה	ְּבדֹוֵרנּו	ּדֹור	ַהָּמֵלא	ְסָערֹות	ְוַתְהּפּוכֹות,	

ּדֹור	ַהְּנִביָלה	ְוַהְּפִריָחה,	ֶּבן	ַהְּזַמן	ֶׁשל	ָהאֹוָרה	ְוָהֲאֵפָלה,	ֶׁשל	ַהֵּיאּוׁש	

ְוַהִּבְטָחה,	ְוָכל	ֲהמֹוֵני	ִמְׁשָּפִטים	ַהּסֹוְתִרים	זא"ז	ַהְּצבּוִרים	ְּבִקְרּבֹו	

ְועֹוִׂשים	אֹותֹו	ְּכֶמְרָקָחה	ּוְכַהר	ַּגַעׁש	ֶׁשֹּלא	ֵיַדע	ָׁשֵלו.	לּו	ָאנּו	ְצִריִכים	

ָלֵתת	ַסם	ַחִּיים	ַּדְוָקא	ִמּתֹוַרת	ֶאֶרץ	ִיְשָׂרֵאל	ָאנּו	ְצִריִכים	ְלַהְראֹות	

לֹו	ֶאת	ְּגֻדַּלת	ָהֱאֶמת	ְוֶאת	ַהְּבִהירּות	ַהִנְמָצִאים	ְּבאֹוָצֵרנּו	ָהֱאֹלִהי,	

ִפי	ְוַהִּנְׂשָּגב	ְּבִמְצֹוֶתיָה	 ְּבָהגּוֶתיָה	ְוַרְעיֹונֹוֶתיָה	ֶׁשל	ּתֹוַרת	ֱאֶמת,	ֶאת	ַהֹיּ

ִהיא	 ַּכָּמה	 ּוְבִקְרָּבּה,	 ִּפיָה	 ֶׁשַעל	 ֻּכָּלם,	 ַהַחִּיים	 ְּוְבֵתאּור	 ַהַּמֲעִׂשּיֹות	

ָּכל	 ְלַהְטִעים	 ָוֹחֶמר	 ְוַקל	 ִלְטֹעם	 ֲאֶׁשר	 ַחִּיים!	 ֱאֶמת	ְותֹוַרת	 ּתֹוַרת	

ֵאֶלה	ַּבּמּוָבן	ַהָּמֵלא	ֶאְפָׁשר	ַרק	ע"י	אֹור	ּתֹוַרת	ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל.	ּדֹוֵרנּו	

ָּבֶהם	 ֶׁשֵּיׁש	 ֵמַרְעיֹונֹות	 ַּדְוָקא	 ֻמְׁשָּפע	 ִלְהיֹות	 הּוא	 ְוָצִריְך	 ֻמְכָׁשר,	

ַחִּיים	ַרְעָנִנים	ְוֹגֶדל.	ְּדָבִרים	ְמֻקָּמִטים	ּוְמֻקָּטִנים	ָחְדלּו	ָלַקַחת	ֶאת	

ִהְננּו	 ַהֹּכל	 ֶאת	 ְמֹאד.	 ִנְתַּגְּבָרה	ְּבִקְרּבֹו	 ַהֶחְבָרִתית	 ַהְּנִטָּיה	 ְלָבבֹו,	

ֻמְכָרִחים	ְלהֹוִׁשיט	לֹו	ְּבמּוָבן	ְּכָלִלי,	ֶּדֶרְך	ַהַּמְׁשֵּפְך	ֶׁשל	ֶזֶרם	ַהַחִּיים	

ַהַהְבָּדָלה	 ִּבְנֻקַּדת	 ּפֹוְגִׁשים	 ֲאַנְחנּו	 ְּכָבר	 ְוָכאן	 ָהֻאָּמה.	 ְלַלֹות	 ֶׁשָלּה	

הּוא ָקָטן  ֶׁשֵּבין	ּתֹוַרת	ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל	ְלתֹוַרת	חּוץ	ָלָאֶרץ:	ָּכל ַמה ּׁשֶ

ּוְפָרִטי, ִמָּכל ָהַרְעיֹונֹות ָהרּוָחִנִּיים ִּבְכָלל ּוְבִיחּוד אֹוָתם ַהִּמְׂשָּתְרִעים 

ִמַּצד  ִנְסָקר  ְּכֶׁשהּוא  ְוָלֱאמּוָנה,  ַלּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול  ַהֶּמְרָחב  לַעל 
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ֶאת  ׁשֹוֵאף  ְּכֶׁשהּוא  ִמָּיד  ּוְכָלִלי  ָּגדֹול  ַנֲעֶׂשה  ָלָאֶרץ,  ּתֹוַרת חּוץ 

ַרק	 ַמֶּכֶרת	 ֵאיָנה	 חּוץ	ָלָאֶרץ	 ּתֹוַרת	 ְּבִקְרּבֹו.	 ִיְׂשָרֵאל  ְּדֶאֶרץ  ֲאִויָרא 

ִלְדֹאג	ְּבַעד	ַהֶּנֶפׁש	ַהְּפָרִטית,	ְּבַעד	ַהְׁשָלָמָתּה	ָהרּוָחִנית	ְוַהָחְמִרית,	

ּדֹוֶאֶגת	 ִהיא	 ִיְשָׂרֵאל.	 ֶאֶרץ	 ּתֹוַרת	 ִהיא	 ֵכן	 ֹלא	 ַהְּזַמִּנית	ְוַהִּנְצִחית.	

ְּבַעד	ַהְּכָלל,	ְּבַעד	ָהֻאָּמה,	ְּבַעד	ִנְׁשָמָתּה	ְורּוָחּה,	ְּבַעד	ּגּוָפּה	ְוַנְפָׁשּה,	

ָהֹרֶׁשם	ַהַחי	 ּוְבַעד	 ֻּכָּלּה,	 ֶׁשל	 ֶהָעִתיד	 ּוְבַעד	 ֻּכָּלּה,	 ֶׁשל	 ַהֹהֶוה	 ְּבַעד	

ֶׁשל	ֶהָעָבר	ֶׁשל	ֻּכָּלּה	ְּכֶאָחד.	ַהְּפָרִטים	ֻּכָּלם	ֵהם	ִמְתַּכְּנִסים	ְּבִקְרָּבּה	

ְוַהַּמְרִהיב,	 ֶהָעֹמק	 ַהְּפִניִמי,	 ַהִחּדּוׁש	 ְּכָלל	 ְּבִעּלּוָיּה.	ֶזהּו	 ּוִמְתַעִּלים	

ָּכל	ַהֵּדעֹות	 ֶאת	 ַמְכֶׁשֶרת	 ֶׁשִהיא	 ִיְׂשָרֵאל,	 ֶאֶרץ	 ּתֹוַרת	 ֶׁשל	

ְוָהַרְעיֹונֹות	ַהְּפָרִטִּיים,	ֶׁשֵהם	הֹוְלִכים	ְּדלּוִלים	ּוְפזּוִרים	ַּבֲאִויר	ֶאֶרץ	

ָהַעִּמים	ֶׁשֵּיָעׂשּו	ֻּכָּלם	ֲאֻגָּדה	ֶאָחת	ְוֶׁשִּיְלְּבׁשּו	ְמַגָּמה	ְּכָלִלית	ְמֻיֶחֶסת	

ְלַחֵּיי	ָהֻאָּמה	ֻּכָּלה	ִמַּצד	ַהְׁשָּפָעָתּה	ֶׁשל	ֶאֶרץ	ִיְשָׂרֵאל..."

)מאמרי	הראי"ה	ע"מ	78( 
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ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ִהיא ַמְתִאיָמה

ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל 
ִּבְכָללּוָתּה...

 ְוִעם ֶזה ִהיא ַמְתִאיָמה
ג"כ ְלַחֵּייֶהם ֶׁשל
ָּכל ַהְּפָרִטים,

ֶׁשל ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד 
ִמִּיְׂשָרֵאל... 
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התאמה משולמת
ֵלאֹמר	ְלָך	ֶאֵּתן	ֶאת	ֶאֶרץ	ְּכָנַען,	ֶחֶבל	ַנֲחַלְתֶכם.

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַמְתִאיָמה ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָללּוָתּה, ְלדֹורֹוֶתיָה, 

ְלַחֵּייֶהם  ג"כ  ַמְתִאיָמה  ִהיא  ֶזה  ְוִעם  עֹוָלִמים,  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד 

ְלִפי  ֶעְרּכֹו,  ְלִפי  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְוָיִחיד  ָיִחיד  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּפָרִטים,  ָּכל  ֶׁשל 

ַעד	 ְמֻדֶּיֶקת,	 כ"כ	 ִהיא	 ְוַהַהְתָאָמה	 ְּבַעְצִמּיּותֹו.	 ִמָּדתֹו ּוַמהּותֹו 

עּור	ֶׁשל	א"י,	ֵּבין	ִּבְכָללּוָתּה	ּוֵבין	ְּבַיַחס	ְלַהַּמִּגיַע	 ֶׁשֲאִפּלּו	ַהִּמָּדה	ְוַהּׁשִ

ִמֶּמָּנה	ְלָכל	ֶאָחד	ְוֶאָחד	ִמִּיְׂשָרֵאל,ְלָכל	ַהּדֹורֹות	ּוְלָכל	ַהְּזַמִּנים,	ַהֹּכל	

הּוא	ַמְתִאים	ַּבִּכּוּון	ָהֶעְליֹון	ִמַּיד	ד'	נֹוֵתן	ֶאֶרץ	ֶחְמָּדתו	ְלַעם	ָקְדׁשֹו.	

ַהַּמְתִחיָלה	 ָהִאְמָרה	ַהְּקדֹוָׁשה,	ָהֲאמּוָרה	ָּכאן,	ֵלאֹמר,	 ִהיא	 ְוֹזאת	

ַרִּבים,	 ִּבְלׁשֹון	 ּוְמַסֶּיֶמת	 ְּכָנַען,	 ֶאֶרץ	 ֶאֵּתן	 ְלָך	 ּוְפָרִטי,	 ָיִחיד	 ִּבְלׁשֹון	

ְוֶאת	 ֶאָחד,	 ִמַּצד	 ַהִּנְצִחי	 ַהִּקּׁשּור	 ֶאת	 ג"כ	 ֶזה	 ְּבתֹוְך	 ְוכֹוֶלֶלת	

ִני,	 ְוַהְּכָלִלי	ִמַּצד	ַהּׁשֵ עּור	ַהְּמֹפָרט	 ַהְּתכּוָנה	ַהְּמדּוָדה,	ְּבַיַחׂש	ְלַהּׁשִ

ְוֶקֶׁשר	 ַּבְּנִעִמים",	 ִלי	 ָנְפלּו	 "ֲחָבִלים	 ָמדּוד,	 ִׁשעּור	 ַנֲחָלְתֶכם,	 ֶחֶבל	

ַנֲחַלת	 "ַאף	 י"ב(	 )ר"ה	 ֶהְפֵסק"	 ָלּה	 ֶׁשֵאין	 "ַנֲחָלה	 ַעד,	 ַלֲעֵדי	 ִנְצִחי	

ָׁשְפָרה	ָעַלי".	ֶחֶבל	ַנֲחָלְתֶכם.	

ִּבְהיֹוְתֶכם	ְמֵתי	ִמְסָּפר,	ִּכְמַעט,	ְוָגִרים	ָּבה.

ִיְׂשָרֵאל	ִעם	ַאְרצֹו	ַהְּקדֹוָׁשה	ֵאינֹו	ּדֹוֶמה	ְלֶקֶׁשר	 ֶקֶׁשר	ַהֹּקֶדׁש	ֶׁשל	 ת
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ר	ַעל	ָידֹו	ֶאל	ַאְרצֹו.	ַהֶּקֶׁשר	ַהִּטְבִעי	 ִטְבִעי,	ֶׁשָּכל	ַעם	ְוָלׁשֹון	ִמְתַקּׁשֵ

ַעם	 ע"י	 ְמאֹוָרעֹות,	 ֲהמֹון	 ע"י	 ַרב,	 ְזַמן	 ְּבֶמֶׁשְך	 ַרק	 ִמְתַּפֵּתַח	 הּוא	

ֶקַבע,	 ְיִׁשיַבת	 ְּבתֹור	 ֶאֶרץ	 ְּבֵאיזֹו	 ָלדּור	 ַיַחד	 ֶׁשִּמְתַּכֵּנס	 ְוָעצּום	 ַרב	

ְוָאז	ַמְתִחיָלה	ֵאיזֹו	ִחָּבה	ִהְסּתֹוִרית,	ַהָּבָאה	ִמּתֹוְך	ִהְתַרְּגלּות	ְלַפֵעם	

ִּבְלָבבֹות	ַהּדֹורֹות	ַהָּבִאים,	ְוֶקֶׁשר	רּוָחִני	ִמְתַהֶּוה	ֵּבין	ָהָעם	ְוָהָאֶרץ.	

ְּכֶנְסת	 ָרה	 ֶׁשִּנְתַקּׁשְ ַהֹּקֶדׁש,	 ִמְמקֹור	 ָהֱאֹלִהי	 ַהֶּקֶׁשר	 ֵּכן	 ֵאין	 ּׁשֶ ַמה	

ַהֶּזה	 ַהָּקדֹוׁש	 ַהחֹוָתם	 ֶחְמָדה,ֶׁשִהְתִחיל	 ֶאֶרץ	 ת	 ִּבְקֻדּׁשַ ִיְׂשָרֵאל	

ַיַחד	 ְוָתכּוף,	 ָקָצר	 ּוִבְזַמן	 ִמְסָּפר,	 ְמֵתי	 ִּבְהיֹוְתֶכם	 ַמְבִליט	 ִלְהיֹות	

ָהֱאֹלִהית	 ַהֶהָעָרה	 ע"י	 ִלְכִניָסָתם,	 ֹקֶדם	 ְעֹוד	 ָּבָאֶרץ,	 הֹוִפיָעם	 ִעם	

ָהֶעְליֹוָנה,	ּוִבְהיֹוָתם	יֹוְׁשִבים	ְּבתֹוָכּה	ֹלא	ְיִׁשיָבה	ְקבּוָעה	כ"א	ְּבתֹור	

ֵּגִרים,	ֶׁשׁשּום	ָּדָבר	ֶׁשְּיסֹודֹו	ַּבֶּטַבע	ֹלא	ָעַזר	ַלֶּקֶׁשר	ַהֶּזה,	ֶׁשהֹוִפיַע	

ְּבתֹור	ְיִציָרה	ֱאֹלִהית,	ִּבְדַבר	ד'	ּוְבִרית	ָקְדׁשֹו,	ּבָחק	ְׁשבּוַעת	עֹוָלם,	

ֲאֶׁשר	הּוא	ָאַמר	ַוְיִהי.	ִּבְהיֹוְתֶכם	ְמֵתי	ִמְסָּפר,	ִּכְמַעט,	ְוָגִרים	ָּבּה.

)עולת	ראיה,	א,	רג(
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בסיס

הרחבות



- 60 -

תתעורר
ִיְׂשָרֵאל  ְּתִחַּית  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְצִריִכים 

ְּבָכל  ָּבֻאָּמה,  ַהְּמֻכָּנִסים  ַהֹּכחֹות  ְּבָכל 

ּתֹוָרָתּה, ְּבָכל ֱאמּוָנָתּה, ְּבָכל ִמּדֹוֶתיָה, 

ֹּכָחּה,  ְּבָכל  ָעְׁשָרה,  ְּבָכל  טּוָבּה,  ְּבָכל 

ְּבָכל  ִׁשיָרָתּה,  ְּבָכל  ֶהְגיֹונֹוֶתיָה,  ְּבָכל 

ִׂשְכָלּה  ְּבָכל  ַחֶּייָה,  חֹום  ְּבָכל  ַעְצָמּה, 

ְוִנְצחֹון  ִמְרָצּה  ְּבָכל  ְוַהְׂשָּכָלָתּה, 

ֻּכָּלם	 ָהאֹורֹות	 ָּכל	 ֶאת	 ִּכְׁשרֹונֹוֶתיָה. 

ֵמֶחְביֹון	 ְלהֹוִציא	 ְצִריִכים	 ּה	 ֶׁשְּבִקְרבָּ

ַהְּגִניָזה	ְלאֹור	ַהַחִּיים.	ַהחּוׁש	ָהרּוָחִני	

ֵמֶאֶרץ	 עֹוָלה,	 ִיְׂשָרֵאל	 ֲאבּוַקת	 רֹוֶאה	

ַּגְרִעיֵני	 אֹוַצר	 ַהֹּכל.	 ּפֹוֵרַח	 ִיְׂשָרֵאל	

ַהְּנָׁשמֹות	ֶׁשל	ָּכל	ִיְׂשָרֵאל	ָׁשָמה	הּוא,	

ְוָיִחיד	 ָיִחיד	 ָּכל	 ֹיִפי".	 ִמְכָלל	 "ִמִּצּיֹון	

ְּבֶאֶרץ	 ַּגְרִעינֹו	 לֹו	 ֵיׁש	 ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל	

ִּבְפִניִמּיּות	 ָעצּור	 ֶׁשהּוא	 ִיְׂשָרֵאל,	

ִאם	 ְוַאֲהָבה,	 ְּתׁשּוָקה	 ְּבֹעֶצם	 רּוחֹו	

ַרק	 ֶזהּו	 ְמֻסֶּתֶרת	 אֹו	 ְּגלּוָיה	 ִהיא	

ִחּלּוק	ַּדְרָּגִאי,	ֲאָבל	ַהִּקּׁשּור	ַהִּנְׁשָמִתי	

ְצִריָכה	 ַהֹּקֶדׁש	 ֵאׁש	 ְוַׁשְלֶהֶבת	 ֵיְׁשנֹו,	

ֵמַהֹּכחֹות	 ַהֹּכחֹות,	 ִמָּכל	 ְלִהְתַלֵהב	

ביאור

את  לעורר  יש 
עם  של  ההתחדשות 
ואת  בארצו  ישראל 
בכל  הגאולה  ראשית 
בעם  שיש  הכוחות 
את  לגייס  ויש  ישראל, 
הרוחניים  הכוחות  כל 
להיות  והחומריים 
פעילים  שותפים 

בהתחדשות הזאת. 

ועולה  צומח  ישראל  עם 
שבה  ישראל  וארץ 
לפרוח ולתת את פרותיה 
בתהליך רוחני המעיד כי 
כל  של  היסודי  הגרעין 
יהודי הוא מארץ ישראל, 
ואחת  אחד  כל  וממילא 
קשורים  ישראל  מעם 
ישראל,  לארץ  בנשמתם 
כמה  עד  היא  השאלה 
הקשר הזה גלוי או נסתר. 
והתשוקה  האמונה 
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ֵמאֹוָתם	 ְוַהִחּצֹוִנִּיים,	 ַהְּפִניִמִּיים	

חּוָצה	 ָּפנּו	 ְוֹלא	 ְּבִצְביֹוָנם	 ָהעֹוְמִדים	

ַהָּגלּות	 ֵמֹעֶמק	 ֲאֶׁשר	 ּוֵמאֹוָתם	

אֹו	 ְקדּומֹות	 ַאֵחרֹות,	 ִמִּסּבֹות	 אֹו	

ִצְביֹוָנם.	 ִנְתַטְׁשֵטׁש	 ְמֻאָחרֹות,	

ֶאת	 ִעָּמּה	 ִּתַּקח	 ַהְּכָלִלית	 ַהַהְכָרָזה	

ַהְּכָלִלִּיים	 ַהַחִּיים	 ּוִביסֹוד	 ַהֹּכל,	

ָּגנּוז.	 ַהְּתׁשּוָבה	 ֹעֶמק	 ְלִיְׂשָרֵאל	 ֲאֶׁשר	

ָהאּוָמה,	 ֶׁשל	 ַהְּפִניִמי	 ַהֶּצֶדק	 ַהָּכַרת	

ְוֶאת	 ָהֶעְליֹוָנה	 ֲאִמָּתּה	 ֶאת	 ַהַּמִּכיָרה	

ְוָכל	 ֶחְמָדה	 ָּכל	 ֶׁשל	 ַהִהְׂשָּתְרגּות	

ַהְּתׁשּוקֹות	 ָּכל	 ְלֵׁשם	 עֹוָלִמי	 ֹאֶׁשר	

ֶנְאָּדרֹות,	 ְוַהיֹוֵתר	 ִנְצִחּיֹות	 ַהּיֹוֵתר	

ָּכל	 ַהֶּנְחָמד,	 ְוָכל	 ַהּטֹוב	 ָּכל	 ֶלֱאֹגד	

ר	 ַהֹּיֶׁשר	ְוָכל	ַהֶּצֶדק	ֶׁשְּבָכל	ִּפָּנה,	ְלַקׁשֵּ

ָהדּור	 ָּכל	 ֶאת	 ְוִנְׂשָּגב,	 טֹוב	 ָּכל	 ֶאת	

ִיְתרֹוֵמם	 ְוַהֹּכל	 ַּבָּכל,	 ַהָּמֵלא	 ׁש	 ּוְמֻקדָּ

ַלַהב	 ַּתְבֵעַרת	 ֹגֶדל	 ְוִעם	 ְּברֹוְממּוָתם,	

ֹּתֶכן	 ָּכל	 ּוְלִׂשּגּוב,	 ְלרֹוְממּות	 ַהֹּקֶדׁש	

ְלֶעְזָרה;	 ְמַׁשֵּמׁש	 ָיָׁשר	 ְמֻבָּקׁש	 ְוָכל	

ֲהָטַבת	ַמַּצב	ַהַחִּיים	ְּבָכל	ֵּתאּור	ּוְבָכל	

ְוִעּזּוז	מּוָסִרי,	 ּגּוָפִני	 ֹעז	 ֹאֶפן,	הֹוָסַפת	

ֲעִדינּות,	 ֶׁשל	 ּוְגֻדָּלה	 ְּפִניִמי	 ֹאֶמץ	

ַהָחְכָמה,	 ּוִמּלּוי	 ַהּתֹוָרה	 ַהְרָחַבת	

אש  של  הכלליים  לחיים 
להיעזר  צריכות  הקודש 
הפנימיים  הכוחות  בכל 
האומה,  של  והחיצוניים 
על  ששמרו  הכוחות 
והכוחות  עצמיותם 
אחרות  וסיבות  שהגלות 
התגלותם  את  טשטשו 

במציאות. 

שצריך  הזאת,  ההכרזה 
את  לפועל  להוציא 
הישראלית,  הנשמה 
הכוחות  כל  מצריכה את 
מושג  עומק  וזהו   -
הנעוץ  'התשובה', 

בתחיית עם ישראל. 

הנשמה  שגילוי  ההכרה 
הופעת  הוא  הישראלית 
מביאה  בעולם  הצדק 
לכך שכל חלקי העם ירצו 
לגילוי  שותפים  להיות 
בכל  הישראלית  הנשמה 
להביא  כדי  התחומים, 
והטוב  האושר  את 
להתגלות  האמתיים 

שלמה. 



- 62 -

ַהֹּפַעל,	 ְוהֹוָפַעת	 ָהרּוָחִנּיּות	 ַהְגָּבַרת	

ְוַהְגָּבַרת	 ַהַחִּיים	 צּוַרת	 ַהְבָלַטת	

לֹום	 ַהׁשָּ ק	 ֵחֶשׁ ַהְּכָלִלית,	 ָהַאֲחָוה	

ְוֵחֶפץ	ָהֹאֶׁשר	ָהעֹוָלִמי,	ִחּלּוץ	 ַהְּכָלִלי	

ִהְתַיְּצבּות	 ָהִעּיּון,	 ְוַהְבָרַקת	 ֲעָצמֹות	

ִלְפֵני	ְמָלִכים	ְוִהְתָעְרבּות	ֵּבין	ַהְּבִרּיֹות	

ֶעְליֹוָנה	 ִהְתּבֹוְדדּות	 ֵדרֹות,	 ַהּשְׂ ִמָּכל	

רּות	ְּפִניִמית	ִלְמַגַּמת	ַהַחִּיים	 ְּבִהְתַקּׁשְ

ָרֶזיָה,	 ְּבָרֵזי	 ַהֲהָוָיה	 ְוָהעֹוָלם,	ְלַמְּטַרת	

ְוִהְתעֹוְדדּות	 ִּתּקּוִנים	 ֶׁשל	 ְוָהִריצֹות	

ִלְהיֹות	 מּוְכָרח	 ְּבַיַחד	 ַהֹּכל	 	- רּוַח,	

ַּתְפִקידֹו	 ֶאת	 ּדֹוֵרׁש	 ְוַהֹּכל	 מּוָקף,	

ְוקֹוֵרא	ְּבקֹול	ָּגדֹול:	עּוִרי,	עּוִרי!	

)ישראל	ותחייתו	ל(

את  להביא  הרצון 
לשלמותה  המציאות 
מחייב לגלות את הנשמה 
גילוייה  בכל  הישראלית 
בנשמה,  בנפש,  בגוף,   -
האופי  תכונות  בכל 
 - הכלל  ושל  הפרט  של 
כל  את  נפעיל  וכאשר 
טוב  לעשיית  הדרכים 
נצליח  מוסריים,  ולחיים 
לעורר את גאולת ישראל 
התחדשות  ואת  השלמה 

חיי עם ישראל בארצו.

שאלות

אילו כוחות יש בעם ישראל?  

מהי הדרך להוציא כוחות אל הפועל?  

מה נדרש כדי לעשות טוב בעולם?  

ממה אנחנו צריכים להתעורר?  

מהו התפקיד של ארץ ישראל בגאולת ישראל?  
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פסקאות עזר

ִאיׁש	ְיִחיִדי	ָצִריְך	ִלְמֹצא	ַעְצמֹו	ְּבַעְצמֹו,	ְוַאַחר	ָּכְך	הּוא	מֹוֵצא	ֶאת	

ַעְצמֹו	ָּבעֹוָלם	ַהְמַסְּבבֹו,	ֶׁשהּוא	ֶחְבָרתֹו,	ִצּבורו	ְוַעּמֹו.	ַהִּצּבּור	מֹוֵצא	

ָּבֱאנֹוִשּיּות	 ַעְצמֹו	 ֶאת	 מֹוֵצא	 הּוא	 ָּכְך	 ְוַאַחר	 ְּבַעְצמֹו,	 ַעְצמֹו	 ֶאת	

ֻּכָּלּה.	ָהֱאנֹוִׁשּיּות	ִהיא	מֹוְצָאה	ַעְצָמּה	ְּבַעְצָמּה	ַּבְּתִחָּלה,	ְוַאַחר	ָּכְך	

ִהיא	מֹוְצָאה	ֶאת	ַעְצָמּה	ָּבעֹוָלם.	ָהעֹוָלם	מֹוֵצא	ֶאת	ַעְצמֹו	ְּבַעְצמֹו	

ְוַאַחר	ָּכְך	הּוא	מֹוֵצא	ֶאת	ַעְצמֹו	ָּבעֹוָלִמים	ֻּכָּלם,	ַהְמַסְּבִבים	אֹותֹו.

ְּבַעְצָמּה,	 ַעְצָמּה	 ִהיא	מֹוְצָאה	ֶאת	 ִּבְכָללּוָתּה	 ָהעֹוָלִמית	 ַהְּסִביָבה	

סּוִגית	 ַהּסּוג	 ְּבַהַהְכָלָלה	 ַעְצָמּה	 ֶאת	 מֹוְצָאה	 ִהיא	 ָּכְך	 ְוַאַחר	

ָהֶעְליֹוָנה	ֶׁשל	ָּכל	ָהעֹוָלִמּיֹות.	ָהעֹוָלִמּיֹות	ִהיא	מֹוְצָאה	ֶאת	ַעְצָמּה	

ְּבַעְצָמּה,	ְוַאַחר	ָּכְך	ִהיא	מֹוְצָאה	ֶאת	ַעְצָמּה	ְּבַהֹחֶסן	ַהָּמֵלא,	ְּבָהאֹור	

ְוָאז	 ָהֱאֹלִהית.	 ְּבָהאֹוָרה	 ְיָמֵמיֶהם,	 ּוְמקֹור	 ַהַחִּיים	 ַּבֲהמֹון	 ָהֶעְליֹון,	

ֲחִטיָבה	 ְוַנֲעׂשֹות	 ְוחֹוְזרֹות	 ַיַחד,	 ַהָּללּו	 ַהַהָּכרֹות	 ָּכל	 ִמְתַאֲחדֹות	

ַאַחת,	ֶׁשְּכָללּוָתּה	ִהיא	ַאִּדיָרה	ְלֵאין	ֵחֶקר,	ּוְפָרִטּיּוָתּה	ִהיא	ֲחִסיָנה,	

ְּתִמיָמה	ְׁשֵלָמה	ּוְמֻבָּלָטה	ַעד	ֵאין	ֵקץ	ְוַתְכִלית.	ְוֶׁשֶטף	ַהַחִּיים	הֹוֵלְך	

ַמְעָיַני	 ְּכֹחְלִלים	ָּכל	 ְוָׁשִרים	 ּוִמְתַּגֵּבר,	 הֹוֵלְך	 ַהֹּקֶדׁש	 ְואֹור	 ְוׁשֹוֵטף,	

ָּבְך.	)אורות	הקודש,	ב,	תמ"ז(

ִלְסִליָחה	 ְמלֹואֹו,	 ְּבָכל	 ָהעֹוָלם	 ְלִתּקּון	 ׁשֹוֶאֶפת	 ִיְׂשָרֵאל	 ְּכֶנֶסת	

ַוֲהָטַבת	 ָהָאָדם	 ֶנֶפׁש	 ִמיׁשּוַעת	 ַרק	 ָאה	ֹלא	 ֶׁשבְָּ ְמַטֶהֶרת,	 ְמקֹוִרית	

ֶחֶסד	 ּוִמַּדת	 ְּבִוּתּור	 ְלִהָּפֵגש	 ְצִריִכים	 ֶׁשָּבֶזה	 	- ַעְצמֹו,	 ִמַּצד	 ְרצֹונֹו	

ֶׁשל	 ִׁשּקּול	 ּוְבֹלא	 ֻּכָּלן	 ַהִּמּדֹות	 ָּכל	 ִעם	 ִהְתַּכְּללּות	 ְּבֹלא	 ְמֻיָחָדה,	
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ָחק	 ַהֲחָטִאים.	 ְלִסַּבת	 ּכֹוֵלל	 ִּתּקּון	 ִּכי-ִאם	 	- ּוִמְׁשָּפט,	 ֶצֶדק	 ֹעז	

ֶׁשָּקַדם	 ָמִׁשיַח	 ֶׁשל	 ְׁשמֹו	 ְיֵדי	 ַעל	 ַהֻּטְמָאה	 רּוַח	 ַהֲעָבַרת	 ַהָּטֳהָרה,	

ָלעֹוָלם,	"ָּפָרה	ֲאֻדָּמה	ְמַכֶּפֶרת",	ְוִהיא	ְמַטֶהֶרת	ִמֻּטְמַאת	ֵמת,	ָנעּוץ	

ְּבִסּלּוק	ַהִּמיָתה	ִמיסֹוָדּה,	ְּבַהֲעָלַאת	ָהעֹוָלם	ֵמֹעֶמק	ֶחְטאֹו,	ֵמֵחְטא	

ִּביסֹוד	 ָהעֹוָלִמית	 ַהֵּתיאֹוְרָיה	 ִמְּנִפיַלת	 ַהְּלָבָנה,	 ּוִמִּקְטרּוג	 ָהָאֶרץ	

ִהְכִׁשיר	 ְמִציאּוָתּה,	ֵמַהְנָמַכת	ָהִאיֵדיָאל	ָהעֹוָלִמי	ַּבְּמִציאּות,	ַמה	ּׁשֶ

ֶאת	ַהֵחְטא	ָהֱאנֹוִׁשי	ְוָכל	ַהָּצרֹות	ָהַרּבֹות	ַהָּבאֹות	ִמֶּמּנּו.	ַהֹּכל,	ַהֹּכל	

ִיְׂשָרֵאל	 ְׁשִאיַפת	 ְמֹטָהר.	 ִלְהיֹות	 ָצִריְך	 ַהֹּכל	 ְמֻתָּקן,	 ִלְהיֹות	 ָצִריְך	

ְלִבְנַין	ָהֻאָּמה,	ְלִׁשיַבת	ָהָאֶרץ,	ִהיא	ְׁשִאיָפה	ֶׁשל	ֹעֶמק	ַהּטֹוב	ַהחֹוֵדר	

ְּפִנָּיה	 ִּכי	ִאם	 ִּבְנָין	 ְלָבָנה	ֵמֵאיֶזה	 ְזִקיַפת	 ֶאת	ָּכל	ַהֵּיׁש	ְּבָׁשְרׁשֹו.	ֹלא	

ְׁשֵלָמה	ַוֲעֻמָּקה	ֶאל	ַהְּיסֹוד	ֶׁשל	ָּכל	ַהִּבְנָין,	ְלכֹוְננֹו	ְּבִתּקּון.	ֹלא	ֵעִצים	

ַהָּמקֹור,	 ַלֲחׂשף	ֶאת	 ֶאָּלא	 ְוַהּטֹוב,	 ַהַחִּיים	 ֵמִאיָלן	 ַוֲעָנִפים	 ֲאָחִדים	

ֶאת	ַמְעָין	ַהַחִּיים	ֶׁשְּלַׁשד	ֵעץ	ַהַחִּיים,	ִעם	ָּכל	ָׁשָרָׁשיו,	ְּגָזָעיו,	ֲעָנָפיו,	

ָחָדׁש,	 רּוַח	 ַחִּיים,	 רּוַח	 ָיֹבא	 ּוִמֶּמּנּו	 יֹוֵנק,	 ם	 ִמָּשׁ ְוָעָליו,	 ֹּפארֹוָתיו	

ַמִים	ַהֲחָדִׁשים	ְוָהָאֶרץ	ַהֲחָדָׁשה	 ְועֹוָלם	ָחָדׁש,	ִיָּבֶנה,	"ִּכי	ַכֲאֶׁשר	ַהָּשׁ

ְוִׁשְמֶכם".	 ַזְרֲעֶכם	 ַיֲעֹמד	 ֵּכן	 ְלָפַני	ְנֻאם	ד'	 ֲאֶׁשר	ֲאִני	ֹעֶׂשה	ֹעְמִדים	

)ישראל	ותחייתו,	י(
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 צמאון
לא-ל חי

ְמֻבָּסס	 ַמֲעָמד	 ִלְמצא	 ִאי-ֶאְפָׁשר	

ָהֱאֹלִהי.	 ָּבֲאִויר	 ִּכי-ִאם	 ָלרּוַח	

ְוַהֵחֶפץ	 ַהִּדְמיֹון	 ַהַהְרָּגָׁשה,	 ַהְיִדיָעה,	

ְוַהִחיצֹוִנּיֹות	 ַהְּפִניִמּיֹות	 ְוַהְּתנּועֹות	

ְּבֵני- ֶאת	 ַמְזִקיִקים	 ֻּכָּלם	 ֶׁשָּלֶהם,	

ָאז	 ַּדְוָקא.	 ֱאֹלִהִּיים	 ֶׁשִּיְהיּו	 ָהָאָדם	

ִיחּוָׂשם	 ֶאת	 ִמּלּוָאם,	 ֶאת	 ִיְמְצאּו	

ֶוה	ְוַהֵּמִניַח	ֶאת	ַהַּדַעת.	ִאם	ְמַעט	 ַהּׁשָ

ָּפחֹות	ִמְּגֻדָּלה	זֹו	ְיַבֵּקׁש	לֹו	ָהָאָדם	ֲהֵרי	

ַהְמטֶרֶפת	 ִּכְסִפיָנה	 ָטרּוף	 ִמָּיד	 הּוא	

ַּבָּים.	ַּגִּלים	סֹוֲעִרים	ִמְתַנְּגִדים	ֶזה	ָלֶזה	

ַּגל	 ִמַּגל	ֶאל	 ַיְדִריכּוהּו	ָּתִמיד	ְמנּוָחה,	

ִלְׁשקַע	 יּוַכל	 ִאם	 ָׁשֵלו.	 ָיַדע	 ְוֹלא	 ֻיַּטל	

ָהרּוַח	 ַּגּסּות	 ֶׁשל	 ֲעֵבה	 ֶרֶפׁש	 ְּבֵאיֶזה	

ְלַמֵעט	 לֹו	 ִיְצַלח	 ַהַהְרָּגָׁשה,	 ַוֲעִבּיּות	

ַעד	 ֶמֶׁשְך-ְזַמן,	 ְלֵאיֶזה	 אֹור-ַחָּייו	 ֶאת	

ָמנֹוַח.	 ָמָצא	 ֶׁשְּכָבר	 ְיַדֶּמה	 ֶׁשְּבִקְרּבֹו	

ֵיָחֵלץ	 ָהרּוַח	 ַהָּיִמים,	 ֶיֶאְרכּו	 ֲאָבל	ֹלא	

ִמִּמְסְּגרֹוָתיו	ְוַהֵּטרּוף	ַהַּקְלִעי	ָיֵחל	ֶאת	

ָּפֳעלֹו	ְּבָכל	ּתֶקף.	

ביאור

להביא  היחידה  הדרך 
את האדם להרגיש את 
רוחניותו בשלמות היא 
עם  הקשר  ידי  על  רק 
הדרכים  כל  האלוקות. 
עם  לקשר  מובילות 
ולהפיכת  האלוקות 
לצד  למחובר  האדם 

האלוקי שבו.

רוח  אחרי  החיפוש 
לעולם  שאינה אלוקית 
לא יהיה יציב ולא יביא 

לאדם מנוח.
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ְמקֹום	ְמנּוָחֵתנּו	הּוא	ַרק	ֵּבאֹלִהים.	

ִמָּכל	 ְלַמְעָלה	 ֲהֹלא	 ָהֱאֹלִהים	 ֲאָבל	

ְּבִקְרֵּבנּו	 ְלִהָּכֵנס	 יּוַכל	 ֲאֶׁשר	 ַהְּמִציאּות	

ְוָכל	 הּוא,	 ְוַרְעיֹון	 ֶרֶגׁש	 ֵאיֶזה	 ִמֶּמּנּו	

ְוַרְעיֹון	 ֶרֶגׁש	 ִמָּכל	 ְלַמְעָלה	 הּוא	 ּׁשֶ ַמה	

ּוְבַאִין	 ְוֶאֶפס	 ַאִין	 ְלֶעְרֵּכנּו	 הּוא	 ָּבנּו	

ַעל-ֵּכן	 ָלנּוַח.	 ַהַּדַעת	 ּתּוַכל	 ֹלא	 ְוֶאֶפס	

ַּתְלִמיֵדי-ֲחָכִמים	 ִּפי-רב	 ַעל-	 ִיָּמְצאּו	

ְּברּוַח.	 ַוֲעֵיִפים	 ְיֵגִעים	 ְמַבְּקֵׁשי-ֱאֹלִהים	

ָּבִהיר	 ַהּיֹוֵתר	 ָלאֹור	 ְּכֶׁשַהְּנָׁשָמה	הֹוָמה	

ֵאיָנּה	ִמְסַּתֶּפֶקת	ְּבאֹותֹו	ָהאֹור	ַהִּנְמָצא	

טֹוִבים,	 ַהּיֹוֵתר	 ַּבַּמֲעִׂשים	 ַּגם	 ֵמַהֶּצֶדק	

ֵמָהֱאֶמת	 ַהִּנְמָצא	 ָהאֹור	 ְּבאֹותֹו	 ֹלא	

ְּברּוִרים,	 ַהּיֹוֵתר	 ַּבִּלּמּוִדים	 ֲאִפּלּו	

ַהּיֹוֵתר	 ַּבֶחְזיֹונֹות	 ֲאִפּלּו	 	- ְּבַהּיִפי	 ְוֹלא	

ְּבֵעיֶניָה:	 ָהעֹוָלם	 ִמְתַנֵּול	 ָאז	 ְמפָאִרים.	

ְּבִקְרָּבּה,	 ִמְתַרֶחֶבת	 ָּכל-ָּכְך	 ִהיא	

ַּגְׁשִמּיּותֹו	 ָּכל	 ִעם	 ֻּכּלֹו	 ֶׁשָהעֹוָלם	 ַעד	

ִּגּלּוָייו	 ָּכל	 ִעם	 ַיַחד,	 ַּגם	 ְורּוָחִנּיּותֹו	

ְלֵבי- ָלּה	 ִנְדֶמה	 ְוָהרּוָחִנִּיים,	 ַהָחְמִרִּיים	

ֵהם	 ַמֲחָנק.	 ָלּה	 ַנֲעֶׂשה	 ַוֲאִוירֹו	 ַעְקָּתא	

ִמּכָחם,	 ְלַמְעָלה	 הּוא	 ּׁשֶ ַמה	 ְמַבְּקִׁשים	

ַאִין	 ּוְלַהֵּפְך	 ַאִין,	 ְלֻעָּמָתם	 הּוא	 ּׁשֶ ַמה	

ַעל	 ִלְרצֹות.	 ָּבָרצֹון	 ַּגם	 ְיכֶלת	 ֵאין	 ְלֵיׁש	

שהשאיפה  ייתכן  איך 
אלוקי  ולחיבור  לרוח 
אין  והרי  המנוחה?  היא 
לנו סיכוי להגיע אליהם, 
ברדיפה  נהיה  ותמיד 
יכול  שאינו  משהו  אחרי 

לקרות?!
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עז	 ְוָכל	 ָהָרצֹון	 ּכַח	 ִלְפָעִמים	 ֵיָחֵלׁש	 ֵּכן	

ַהַחִּיים	ָּבֲאָנִׁשים	ֲאֶׁשר	ְּדִריַׁשת	ֱאֹלִהים	

ִהיא	ְמַגָּמָתם	ַהְּפִניִמית.	

ָצִריְך	ְלַהְראֹות	ֶאת	ַהֶּדֶרְך	ֵאיְך	ִנְכָנִסים	

ַער	 ַהּׁשַ ַער.	 ַהּׁשַ ֶּדֶרְך	 	- ַהְּטַרְקִלין	 ֶאל	

ָּבעֹוָלם,	 ַהִּמְתַּגָּלה	 ָהֱאֹלהּות	 הּוא	

רּוַח	 ְּבָכל	 ַוֲהָדרֹו,	 ָיְפיֹו	 ְּבָכל	 ָּבעֹוָלם	

ֶצַמח	 ְּבָכל	 ְוֶרֶמׂש,	 ַחי	 ְּבָכל	 ּוְנָׁשָמה,	

ְוַגָּליו,	 ַּבָּים	 ּוַמְמָלָכה,	 ּגֹוי	 ְּבָכל	 ּוֶפַרח,	

ַהְּמאֹורֹות,	 ּוְבַהְדַרת	 ַׁשַחק	 ְּבַׁשְפִריֵרי	

ְּבַרְעיֹונֹות	 ִׂשיַח,	 ָּכל	 ְּבִכְׁשרֹונֹות	

ְמׁשֹוֵרר	 ָּכל	 ְּבִדְמיֹונֹות	 סֹוֵפר,	 ָּכל	

ָּכל	 ְּבַהְרָּגַׁשת	 חֹוֵׁשב,	 ָּכל	 ּוְבֶהְגיֹונֹות	

ַמְרִּגיׁש	ּוְבַסֲעַרת	ְּגבּוָרה	ֶׁשל	ָּכל	ִּגּבֹור.	

ָהֱאֹלהּות ָהֶעְליֹוָנה, ֶׁשָאנּו ִמְׁשּתֹוְקִקים 

ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה, ְלִהָּבַלע ְּבִקְרָּבּה, ְלֵהָאֵסף 

ֶאל אֹוָרּה, ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ָלבֹוא ְלִמָּדה 

ִהיא  יֹוֶרֶדת  ְּתׁשּוָקֵתנּו,  ִמּלּוי  ֶׁשל  זֹו 

ּוְבתֹוכֹו,  ָהעֹוָלם  ֶאל  ִּבְׁשִביֵלנּו  ְּבַעְצָמּה 

ּוִמְתַעְּנִגים  אֹוָתּה  מֹוְצִאים  ְוָאנּו 

ְוָׁשלֹום  ַמְרּגֹוַע  מֹוְצִאים  ְּבַאֲהָבָתּה, 

ְּבָבָרק	 ִּתְפְקֵדנּו	 ְוִלְפָרִקים	 ִּבְמנּוָחָתּה.	

ֶעְליֹון	 ֵמאֹור	 ַמְעָלה,	 ֶׁשל	 ִמִּזיו	 ֶעְליֹון	

אנחנו צריכים להתחבר 
המתגלה  לאלוקות 
בעולמנו ולפגוש אותה 
בעולם,  גילוייה  בכל 
ומפגש זה עם האלוקות 
שסביבנו יביא לנו עונג 
נבקש  אם  ומנוחה. 
פחות מזה, יכול להיות 
שבהם  זמנים  שיהיו 
נהיה רדודים ושטחיים, 
זמן,  לאורך  לא  אבל 
תדרוש  הנשמה  כי 
וממילא  מזונה  את 

הצימאון יבער בנו. 

שנחווה  נכון  לפעמים 
ברק עצמתי מהאלוקות 
אנחנו  אך  הנשגבת, 
לדעת  צריכים 
שהמפגש האמתי קרוב 
 - ה'  בחצרות   - אלינו 

וזהו מקומנו. 

הבחירה להיות צמאים 
בכל  האלוקי  למפגש 
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ַמִים	 ַהּׁשָ ּוַמֲחָׁשָבה.	 ַרְעיֹון	 ָּכל	 ֶׁשֵּמַעל	

ִנְפָּתִחים	ְוָאנּו	רֹוִאים	ַמְראֹות	ֱאֹלִהים,

ֲאָבל	ָאנּו	יֹוְדִעים	ֶׁשֶּזהּו	ַמָּצב	ֲאָרִעי	ָלנּו,	

ְוִהְננּו	יֹוְרִדים	ָלֶׁשֶבת	עֹוד	 ַהָּבָרק	ַיֲחֹלף	

ֹלא	ִּבְפִנים	ַהֵהיָכל	ִּכי-ִאם	ְּבַחְצרֹות	ד'.	

ַהְּנֻקָּדה	 ַעד	 ָּבָאה	 ָהאֹוָרה	 ּוְכֶׁשְּתִביַעת	

ַהּיֹוֵתר	ְּגבֹוָהה	ָאז	ַמְתֶחֶלת	ִהיא	ִלְׁשאב	

ֶׁשֵּיׁש	 ַהָּגנּוז	 ֵמַהָּמאֹור	 ָּגדֹול	 אֹור	 ֶׁשַפע	

ְּבִקְרָּבּה	ְּפִניָמה,	ּוִמּתֹוְך-ּתֹוָכּה	ִמְתַּגֶּלה	

ַהּיֹוֵתר	 ִמָּמקֹור	 אֹור	 ׁשֹוֵאב	 ֶׁשַהּכל	 ָלּה	

ֲאֶׁשר	 ְוָכל	 ֻּכָּלם	 ְוֶׁשָהעֹוָלִמים	 ֶעְליֹון,	

ָּבֶהם	ֵאיָנם	ִּכי-ִאם	ִּגּלּוִיים	ֶׁשֵהם	ִנְדִמים	

ֵמִהְתַּגּלּות	 ְּפָרִטִּיים	 ִניצֹוצֹות	 ְּכֵעין	 ָלנּו	

ָהאֹוָרה	ָהֶעְליֹוָנה,	ֲאָבל	ְּכֶׁשֵהם	ְלַעְצָמם	

ֵהם	ֻּכָּלם	ֲחִטיָבה	ַאַחת,	ִהְתַּגּלּות	ַאַחת,	

ָּכל	 ָהאֹור,	 ָּכל	 ַהּיִפי,	 ָּכל	 ָּכלּול	 ֶׁשָּבּה	

ַהָּללּו	 ַהִּגּלּוִיים	 ַהּטֹוב.	 ְוָכל	 ָהֱאֶמת	

ּוִמְתַעִּלים,	 ְּבַמֲהָלָכם	 ֵהם	 הֹוְלִכים	

ֶׁשֵהם	 ּכל	 ְלֵעיֵני	 ּוִמְתַּבְּלִטים	 הֹוְלִכים	

ָּכל-ַהּטֹוב.	 ֶׁשל	 ִּגּלּוִיים	 ִהָּנם	 ֶּבֱאֶמת	

א	 ַהְמַנּשֵׂ ְּבָכל-ַהּטֹוב,	 ַהּזֹוֵרם	 ַפע	 ְוַהּׁשֶ

ֶעְליֹוִנּיּותֹו,	 ֶאל	 ׁשֶרׁש-ַהְּנָׁשָמה	 ֶאת	

ַהָחְמִרי	 ָהעֹוָלם	 ֶאת	 ְּבֵעיֶניָה	 ַהַּמְקִטין	

שלו  ההתגלות  דבר, 
והחיפוש  בעולמנו 
אינם  הזמן  כל  אחריו 
חלקיקי  עם  מפגש 
בלבד  קטנים  אלוקות 
אלא הכול מחובר לאור 
העליונה,  האלוקות 
שיר  בכל  מתגלה  והוא 
מראה  בכל  שנשמע, 
דבר  בכל  שנראה, 
לנו  שמגלה  בעולם 
קמצוץ מהטוב האלוקי 
הלב  את  המרומם 

ומרחיבו.



- 69 -

אֹותֹו	 ְוִתְפַאְרּתֹו,	 הֹודֹו	 ְוָכל	 ְוָהרּוָחִני	

ָּכל	 ֶאת	 ָעֶליָה	 ְמַחֵּדׁש	 ַעְצמֹו	 ַפע	 ַהּׁשֶ

ָהעֹוָלִמים	ְוָכל	ַהְיצּוִרים	לֹוְבִׁשים	צּוָרה	

ְמעֹוֵרר	 ַחִּיים	 ֶׁשל	 ַמְרֶאה	 ְוָכל	 ֲחָדָׁשה,	

ַמְרִנין- טֹוב	 ַמֲעֶׂשה	 ְוָכל	 ְוֵיַׁשע,	 ָׂשׂשֹון	

ַהְּמָצִרים	 ֵּדָעה.	 ַמְרִחיב	 ִלּמּוד	 ְוָכל	 ֵלב,	

ּדֹוֲחִקים	 ֵאיָנם	 ֵאֶּלה	 ָּכל	 ֶׁשל	 ַהָּצִרים	

ֶׁשִהיא	 ַהְּנָׁשָמה,	 ֶׁשל	 ֶמְרָחָבּה	 ֶאת	

ֶׁשָּכל	 ְורֹוָאה	 ּוִמָּיד,	 ֵּתֶכף	 ִמְסַּתֶּכֶלת	

הֹוְלִכים	 ַהְּקַטִּנים	 ַהִּניצֹוצֹות	 אֹוָתם	

ּוִמְתַאְּגִדים	 הֹוְלִכים	 ּוִמְתַעִּלים,	

ְוִנְצָרִרים	ִּבְצרֹור-ַהַחִּיים	ַהְּמֵלִאים.	

)זרעונים	א,	צמאון	לאל	חי(
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שאלות

נפשי  "צמאה  לקב"ה?  'צמאים'  להיות  אומר  זה  מה   
לאלוקים"?

האם אנו יכולים להגיע לאלוקות? האין זו גאווה?  

איפה אנו יכולים לפגוש את אלוקים בעולם?  

האם שאיפה גבוהה מדי לא תגרום לנו ליפול?   

למה לאדם לשאוף ולחפש דווקא את האלוקות?  

פסקאות עזר

ִהיא	 ׁשֶּ ַמה	 ָלָאָדם.	 ִטְבִעית	 ַהּיֹוֵתר	 ַהְּתׁשּוָקה	 ִהיא	 ַּבד'	 ַהְּדֵבקּות	

ְּבָכל	ַהָּמצּוי	ֻּכּלֹו	ְּבצּוָרה	ִאֶּלֶמת	ְוֵחֶרֶׁשת,	ְּבצּוָרה	ֹּכָחִנית,	ִנְתַּפְּתָחה	

ַהְּדֵבקּות	 ֶׁשל	 ַהְּתׁשּוָקה	 ֵאין	 ְוֶהְרֵּגִׁשית.	 ֻמְׂשֶּכֶלת	 ְּבצּוָרה	 ָּבָאָדם	

ִלְהיֹות	 ֶׁשֶאְפָׁשר	 ָּדָבר	 סֹוף,	 ֵאין	 ְּבאֹור	 ַחִּיים,	 ֶּבֱאֹלִהים	 ַהֻּמְחֶלֶטת	

ִחּלּופֹו	ְּבֶטַבע	ַהֲהָוָיה.

ָּכְך	 ּוִמְתַּגְּדִלים,	 ִנּזֹוִנים	 ִלְהיֹות	 ִלְחיֹות,	 ֻמְכָרִחים	 ֶׁשָאנּו	 ְּכֵׁשם	

ְּבָכל	 ִמֶּמּנּו	 ַהִּנְתַּבַעת	 ַהְּדֵבקּות	 ַּבד'.	 ְּדֵבִקים	 ִלְהיֹות	 ָאנּו	 ֻמְכָרִחים	

ָּבנּו,	 ּוִמְתַּפַּתַחת	 הֹוֶלֶכת	 ִלְהיֹות	 ִהיא	 ֻמְכַרַחת	 ִנְׁשָמֵתנּו	 ְמֹלא	

ּוְתבּוָנה.	 ְּבַהָּכָרה	 ּוִמְתַחֶּוֶרת	 הֹוֶלֶכת	 ַּבֶהְרֵּגׁש,	 ּוִמְתַעֶּמֶקת	 הֹוֶלֶכת	

ְּבׁשּום	ֹאֶפן	ֹלא	ּתּוַכל	ָהֱאנֹוִׁשּיּות	ְוַגם	ָּכל	ַהֲהָוָיה	ִלְחיֹות	ְּבֹלא	ַהֶּזֶרם	

ִּפי	 ַעל	 ַאף	 ְּבִקְרָּבּה	 ָּתִמיד	 ַהַחי	 ָהֱאֹלִהית,	 ַהְּדֵבקּות	 ְּתׁשּוַקת	 ֶׁשל	

ֶׁשהּוא	ְּבֹאֶפן	ָסתּום	ְוֶנְעָלם.	
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ָּבעֹוָלם	 ֵהִניָחה	 ם,	 ְוַהְמֻגּׁשָ ָהָעב	 ַהחֶֹׁשְך	 ְיֵמי	 ָהֱאנֹוִׁשית,	 ַהַּיְלדּות	

ֶׁשָּלה	 ָהֱאֹלִהית	 ַהְּדֵבקּות	 ֶאת	 ֶׁשִעְּכבּו	 ה,	 ָּכֵאלֶּ ַחִּיים	 ְיסֹודֹות	

ֵמִהְתַּגּלּות	ִּבְמֹלא	אֹוָרּה.

ְוַהַּצַער	 ַהְּכָלִלית	 ָהעֹוָלִמית	 ַהְּנָׁשָמה	 ֶׁשל	 ַצֲעָרּה	 ֶאת	 ְלַשֵער	 ֵאין	

ַעל	 ָהרּוָחִני,	 ַחץ	 ַהלַּ ַעל	 ָאָדם,	 ְוָכל	 ַחי	 ָּכל	 ֶׁשל	 ַהִּנְׁשָמִתי,	 ַהְּפִניִמי	

ְמִניַעת	ַהּטֹוב	ַהָּגנּוז	ְּבִקְרּבֹו,	ַהֵּמִאיר	ָּכל	ָּכְך,	ַהְמֻעָּדן	ָּכל	ָּכְך,	ַהְמַחֶּיה	

ַחֵּיי	ֹרַחב,	ַחֵּיי	ֶנַצח,	ֹּגַבּה	ְוֹעז.	ֻמְכָרִחים	לֹו	ַהַחִּיים	ַהָּללּו,	ֵהם	ֶעֶצם	

ֱאִליִלים	 ַוַּתַעׂש	 ָהֱאנֹוִׁשית	 ַהֻחְלָׁשה	 ָּבָאה	 ְוִהֵּנה	 	- ַוֲהָוָיתֹו,	 ִטְבעֹו	

ַוִּתְסֹּתם	 ַוֲחֵסָרה,	 ֻמְגֶּבֶלת	 ְוזֹוֵלָלה,	 ַּגָּסה	 ָחְמִרית	 ֱאֹלהּות	 ִאְּלִמים,	

ְלָכל	 ֲעָנִקית	 ְּגדֹוָלה	 ָמה	 ְנָשׁ ָלנּו	 ָאנּו	 ּוְמַצְּיִרים	 ַהֲחַרִּכים.	 ָּכל	 ֶאת	

ְמֹלא	ְׁשִאיפֹוֶתיָה,	ֶאת	ְּתׁשּוָקָתּה	ַהַּכִּביָרה	ְלֹחֶפׁש	ָואֹור,	ֶאת	ַצֲעָרה	

ַאְבָרָהם,	 ִנְׁשַמת	 ַהֵּתֵבל,	 ֶעְלּבֹון	 ַעל	 ַהִּנְמָרץ	 ַמְכאֹוָבּה	 ֶאת	 ֶהָחָזק,	

ַהּמּוָכן	 ָהאֹור	 ֶאת	 ָהֹאֶׁשר,	 ֶאת	 ִּבְראֹוָתּה	 ִמְתַמְרֶמֶרת	 ִהיא	 ֵאיְך	 	-

ַלֲהָוָיה:	 ַהּקֹוֵרא	 ָהֱאֹלִהי	 ָהֹרַחב	 ַהְּנָׁשָמה,	 ְלָכל	 ַהַחי,	 ְלָכל	 ַלֹּכל,	

ְוַנַחת,	טֹוב	 ֹּגַבּה	 ֹּגֶדל,	 ְּפָרט:	ִהָּמֵלא	ֹאֶׁשר,	 ְלָכל	 ֱהֵיה	אֹור,	ַהּקֹוֵרא	

ּוְגבּוָרה,	ַאֲהָבה	ּוְנִעימּות,	-	ְוַהְּבֵארֹות	ִנְסְּתמּו,	"ִסְּתמּום	ְּפִלְׁשִּתים	

ַוְיַמְּלאּום	ָעָפר",	ֵאיְך	ִמְתָּפֵרץ	ָהֲאִרי	ֵמַהּסּוַגר,	ֵאיְך	נֹוֵטל	הּוא	ֶאת	

ָלִמים,	קֹוֵרא	ְּבֹכַח	ָלאֹוָרה,	ְלֵאל	ֶאָחד	 ֵּבר	ֶאת	ַהצְּ ַמְקלֹו	ְּבָחרֹון,	ְמַשׁ

ֵאל	עֹוָלם.	

ִליסֹוד	 ַהֹּזאת	 ַהְּתׁשּוָקה	 ֶאת	 ָלּה	 ָלְקָחה	 ְּבִיְׂשָרֵאל	 ָהֻאָּמה	 ְּתכּוַנת	

ַחֵּיי	ַהְּלֻאִּמּיּות	ֶׁשָלּה	ַעל	ִּפי	ּגֹוָרָלּה	ַהִהיְסטֹוִרי.	ַעל	ֵּכן	ִמּתֹוְך	ַהּמּוָסר	

ָהֱאמּוָנה,	 ַלֲהָקַמת	 מֹוָסדֹות	 יּוְּקחּו	 ָהֱאנֹוִׁשי,	 ַהּמּוָסר	 ַהָחְפִׁשי,	

ֱאמּוַנת	ִיְׂשָרֵאל,	ַהְּדרּוָׁשה	ָּכל	ָּכְך	ָלנּו	ְוָלעֹוָלם	ֻּכּלֹו.	ְוַדְוָקא	ְּכֶׁשָאנּו	
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ִמְתָּבֲאִרים	 ִיְשָׂרֵאל,	 ֱאֹלֵהי	 ד'	 ְּבֵׁשם	 ּוְמַכְּוִנים	 קֹוְרִאים	 ְמַצְּיִרים,	

ְוֹנֶפׁש	 רּוֵחנּו	 ֶׁשֶקט	 ַנְפֵׁשנּו	 קֹוַרת	 ְוֹעֶמק	 ַהְּפִניִמִּיים	 ֶחְזיֹונֹוֵתינּו	

ה	 ַהְּקֻדּׁשָ ְוַהֹחֶסן,	 ַהַחִיל	 ְמֵלֵאי	 ַחֵּיינּו,	 ֹטַהר	 רּות	 ִהְתַּכּׁשְ ִנְׁשָמֵתנּו,	

ְּבַמֲעִׂשים	 ַרק	 ִמְתַרֵּכז	 ֵאיֶנּנּו	 ַהּמּוָסר	 ַּבד'.	 ִּבְדֵבקּות	 	- ְוַהָּטֳהָרה	

ַהֹּכל	 ֵראִׁשית	 הּוא	 ַהּמּוָסר	 ִּבְלַבד.	 ַהֶחְבָרִתי	 ַהּמּוָבן	 ֶׁשל	 טֹוִבים	

ֶאת	 ַהּטֹוב,	 ֶאת	 ְלַבֵּקש	 ַּבְּנָׁשָמה	 ׁשֹוֶכֶנת	 ֲעִדיָנה,	 ְּפִניִמית	 ְּתכּוָנה	

ִלְהיֹות	ָּדֵבק	ֶאל	ַהּטֹוב.	רּוַח	 ִלְהיֹות	ְּבַעְצמֹו	טֹוב,	 ַהּטֹוב	ַהֻּמְחָלט,	

ֹקֶדׁש	ֶזה	ֵאינֹו	ִנְמָצא	ָלנּו	ִּכי	ִאם	ְּבֹתֶכן	ַהְּדֵבקּות	ָהֱאֹלִהית	ַהָּבָאה	ָלנּו	

ִמּתֹוְך	ֱאמּוַנת	ִיְׂשָרֵאל,	ַהַּמֲעִׂשית	ְוָהִעּיּוִנית.	ְּבֶהְכֵרַח	רּוָחִני,	ְּפִניִמי	

מּוָסִרי	ֶזה,	ָאנּו	ֻמְכָרִחים	ִלְהיֹות	ֻמְבָלִעים	ְּבתֹוְך	ֻאָּמֵתנּו	ֶׁשִּמְּכָלָלה,	

ִמְּכָלל	ָּכל	ּדֹורֹוֶתיָה,	ֵיׁש	ָלנּו	ָּכל	אֹוַצר	ַהַחִּיים	ֶׁשֵהם	ַחִּיים	ֶּבֱאֶמת,	

ִנְׁשָמֵתנּו.	 ִנְׁשַמת	 ְלתֹוִכּיּות	 ֶׁשָּלּנו,	 ָהֲאִמִּתִּיים	 ַלַחִּיים	 ר	 ְלִהְתַקֵּשׁ

ְּבַמָּצב	ָטהֹור	ֶזה	ָאנּו	אֹוֲהִבים	ֶאת	ֵׁשם	ד',	ֶאת	אֹור	ד'	ַהּׁשֹוֵכן	ָּבנּו,	

ַהּׁשֹוֶרה	ָּבֻאָּמה	ֻּכָּלה,	ֶאת	ַהּתֹוָרה	ְוַהִּמְצוֹות,	ֻחֵּקי	ד'	ּוִמְׁשָּפָטיו	ַעל	

ָּכל	 ְרֻטַּבת	 ְּפִניָמה,	 ְּבִקְרֵּבנּו	 ּוִמְתַרֶחֶבת	 הֹוֶלֶכת	 ְוַהֵּדָעה	 ִיְׂשָרֵאל,	

ֶחְזיֹונֹות	ַנֲעִלים	ּוְמֹלא	ֹתֶכן	ַהַחִּיים,	ִמּתֹוְך	ַׁשָּיכּות	ַעְצִמית	ְּפִניִמית	

ט	ֶאת	ַהַּמְחָׁשָבה,	ַעל	 ַּכִּביָרה	ְוִנְצִחית,	-	ְלַהְרִחיב	ֶאת	ָהַרְעיֹון,	ְלַפּׁשֵ

ְּפֵני	ֶמְרָחב	ּכֹל...	)זרעונים,	ח(

ְּבָכל	ְּדָרֶכיָך	ָּדֵעהּו,	ָצִריְך	ְלַבֵּקׁש	ֶאת	הקב"ה	ְּבתֹוְך	ַהְּדָרִכים	ֶׁשהּוא	

ִמְתַנֵהג	ָּבֶהם.	ְּכֶׁשהּוא	עֹוֵסק	ִּבְתִפָּלה	ָאז	ְיַבֵּקׁש	ֶאת	הקב"ה	ַּבֲהָבַנת	

ֶׁשל	 ָהִעְנָיִנים	 ְּבאֹוָתם	 ַהֵּלב	 ֶּבֱאמּוַנת	 ְרצּוָי'	 ְוַכָּוָנה	 ְּתִפָּלתֹו	 ִעְנְיֵני	

ַאֵחִרים,	 ְּבִעְנָיִנים	 ַהִהיא	 ָעה	 ַּבּׁשָ ַהְּיִדיָעה	 ְיַבֵּקש	ֶאת	 ְוֹלא	 ְּתִפָּלתֹו.	



- 73 -

ִּכי	ֵּכיָון	ֶׁשהּוא	עֹוֵסק	ַּבֲעבֹוָדה	זֹו	הקב"ה	ִּכְבָיכֹול	ׁשֹוֶרה	ִמִּצּדֹו	ְּבזֹו	

ָהֲעבֹוָדה	ַּדְוָקא	ּוָבּה	ִיְמָצֵאָנה	ְוֹלא	ְּבָמקוׂם	ַאֵחר.

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא	 ֶאת	 ֶׁשִּיְמָצא	 ֵיַדע	 ַּבּתֹוָרה	 עֹוֵסק	 ּוְכֶׁשהּוא	

ֵהיֵטיב,	 ּוְלַׁשֵּנן	 ְוִלְזֹּכר	 ְריֹו	 ֻבּ ָּדָבר	ַעל	 ְלָהִבין	 ּוְמַעֵּין	 ִּבְהיֹותֹו	ַמֲעִמיק	

ּוָבֶזה	הּוא	יֹוֵדַע	אֹותֹו	ִיְתָּבַרְך	ְּבתֹוָרתֹו	ְוֹלא	ְּבֹאֶפן	ַאֵחר,	ִּכי	ְּבָׁשָעה	

ֲחָסִדים	 ִּבְגִמילּות	 ִּבְהיֹותֹו	ָעסּוק	 ְוֵכן	 זֹו.	 ַּבֲעבֹוָדה	 ִמְתַּגֶּלה	 זֹו	הּוא	

ְלֵהיִטיב	ַלֲחֵברֹו,	ָאז	ְיַבֵּקׁש	ֶאת	ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא	ַרק	ְּבַהֲעָמַקת	

ֵעָצה	ֵאיְך	ְלֵהיִטיב	לֹו	טֹוָבה	ְּגדֹוָלה	ֲהגּוָנה	ְוַקֶּיֶמת.	ְוֵכן	ְּבָכל	ַהְּדָבִרים	

ִיְתָּבַרְך,	ַעל	 ֶׁשעֹוֶׂשה	ֲהֵרי	ֶּבֱאֶמת	ֵאין	ָּדָבר	ָּבעֹוָלם	ֶׁשֵאינֹו	ִלְכבֹודֹו	

ָּבֶהם	 ִויַבֵּקׁש	 ִמְצָותֹו	ּוְרצֹונֹו,	 ִּדְבֵרי	 ַהֹּכל	 ִיְהֶיה	 עֹוֶׂשה	 ֵּכן	ָּכל	ָמה	ׁשֶּ

ֶאת	ְׁשמֹו	ִיְתָּבֵרְך,	ְּכֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל	ְּבָכל	ִׂשְכלֹו	ְוֹכחֹוָתיו	ַלֲעׂשֹות	ֶאת	ַמה	

ְוִנְמָצא	 ֵלמּות,	 ַהּׁשְ ְצָדֵדי	 ְּבָכל	 ֵלמּות	 ַהּׁשְ ְּבַתְכִלית	 עֹוֶׂשה	 ֶׁשהּוא	

ם	ִיְתָּבַרְך	ְּבָכל	ַהְּדָרִכים.	)מוסר	אביך,	ב,	ב( ֶׁשהּוא	יֹוֵדַע	ֶאת	ַהׁשֵּ

ל	 ֶשׁ ֶדׁש	 ַהקֹּ ְיסֹוד	ֲעבֹוַדת	 ֶזהּו	 רּוְך	הּוא,	 דֹוׁש	בָּ ַהקָּ ר	ַהּתֹוָרה	בְּ ֶקֶשׁ

ּוִבְפָרֵטיֶהן,	 ִנּתּוֵחיֶהן	 בְּ ֲהָלכֹות,	 בַּ עֹוְסִקים	 ֲהֵרינּו	 ה.	 ֻגלָּ ַהסְּ י	 ַאְנֵשׁ

ם	ָאְרחֹות	ד',	נֹוְבִעים	 ְבֵרי	תֹוָרה	ִהנָּ ל	דִּ כָּ ָלל,	ֶשׁ ֶדֶרְך	כְּ יֹוְדִעים	ָאנּו	בְּ

ה	ִהיא	ָהֲעִריָגה	 ָמה	ֲהֹלא	ַחיָּ ָשׁ נְּ ים	ָהֶעְליֹוִנים.	ָאְמָנם	בַּ קֹור	ַהַחיִּ ִממְּ

ל	 ִמכָּ טֹוב	 ָלּה	 ֱאֹלִהים	 ְוִקְרַבת	 ּה,	 ִקְרבָּ בְּ ְמַפֵעם	 ד'	 ֹנַעם	 ָהֱאֹלִהית,	

ים,	 ֵלב	ַהַחיִּ ם	בְּ ת	גַּ ֶשׁ ים,	ְואֹוָתּה	ָהֲעִריָגה	ָהֲעִדיָנה	ִהיא	ֻמְרגֶּ ַמֲחַמדִּ

ה	 ָשׁ ַהַהְרגָּ ַמֲעַלת	 ֶאת	 ּוְלָהִרים	 ָחי.	 ֵאל	 ֶאל	 נּו	 ְיַרנְּ ּוְבָשִׂרי	 י	 ִלבִּ

ם,	 לָּ ֻכּ ּוְפָרֶטיָה	 ַהּתֹוָרה	 ַחְגֵוי	 ל	 כָּ ֶקֶרב	 בְּ ם	 גַּ מּוָנה	 ַהטְּ ָהֲאִציִלית	
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ה	 ְמַפכָּ ִהיא	 ֶשׁ ַהּכֹוֶלֶלת,	 ָהֶעְליֹוָנה	 ה	 ָשׁ ַהַהְרגָּ ל	 ֶשׁ ה	 דָּ ַהמִּ ְלאֹוָתּה	

ַמְשַׂאת-ֶנֶפׁש	 ִמּתֹוְך	 ָאה	 ַהבָּ זֹו,	 ה	 ֻעלָּ פְּ ָהֶעְליֹון,	 ַעם	 ֵמַהֹנּ ָמה	 ָשׁ נְּ בַּ

ַהְינּו	 רּוְך	הּוא,	דְּ דֹוׁש	בָּ ַהקָּ ל	ּתֹוָרה	בְּ ָרּה	ֶשׁ ֶכת	ְלִקְשׁ יֶּ יָרה,	ִהיא	ַשׁ ַאדִּ

ָלִלית	 ַהכְּ א	 ְלֵעילָּ ּתֹוָרה-דִּ ִעם	 ָרִטית	 ַהפְּ א	 ְלַתתָּ ּתֹוָרה-דִּ ר	 ְלֶקֶשׁ

)אורת	התורה	ג,	א(.
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הקודש 
בחול

יֹוֵתר	 ִהיא	 ָהָאָדם	 ֶׁשִּנְׁשַמת	 ְּכֵׁשם	

ֵמַהַּמְלָאִכים,	 ְּפִניִמית	 ְויֹוֵתר	 ֶעְליֹוָנה	

ַעד	 ָיְרָדה	 ְּגֻדָּלָתּה	 ִמְּפֵני	 ְוַדְוָקא	

ַּתֲעֶלה	 ם	 ּוִמּׁשָ ַהַּמְדֵרָגה,	 ְלַתְחִּתית	

ֶאת	 ְוַתְכִׁשיר	 ְוָעצּום,	 ָּגדֹול	 ִּבְרכּוׁש	

ֶעְליֹוָנה	 ַלֲעִלָּיה	 ִעָּמּה	 ֻּכּלֹו	 ָהעֹוָלם	

ֶׁשָּיַרד  ֶׁשַּבֹחל,  ַהּקֶדׁש  ֵּכן  ְמקֹוִרית,	

יֹוֵתר  הּוא  ַהְּגמּוִרים,  ַהֻחִּלין  ִליֵדי  ַעד 

ֶׁשַּבּקֶדׁש,  ֵמַהּקֶדׁש  ְוָקדֹוׁש  ִנְׂשָּגב 

ֶאָּלא ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּתר ַהְרֵּבה.	ְוֵאין	ֵקץ	

ְוַתְכִלית	ְלִתּקּוֵני	ָהעֹוָלם	ֶׁשָּיבֹואּו	ִמָּכל	

ַהּטֹוב	ַהָּבא	ָלעֹוָלם	ְּבֶדֶרְך	ֹחל,	ֶׁשִּיָּגֶלה	

ָרה,	 ַהְמֻאּׁשָ ָלֵעת	 ַוֲהָדרֹו	 ְוֵיָרֶאה	הֹודֹו	

ֲאֶׁשר	"ֹלא	ִיְהֶיה	אֹור	ְיָקרֹות	ְוִקָּפאֹון"	

ִלְפֵני	 ִיְהֶיה	אֹור".	 ֶעֶרב	 ְלֵעת	 "ְוָהָיה	 	-

ִּבְמֵהָרה	 ֶׁשִּיָּגֶלה	 ָמִׁשיַח	 ֶׁשל	 אֹורֹו	

ֶׁשַּבֹחל,	 ַהּקֶדׁש	 ּכַח	 ִיְתעֹוֵרר	 ְּבָיֵמינּו,	

ֶאת	 ִהְתעֹוְררּותֹו	 ְּבֵראִׁשית	 ֶׁשְּיעֹוֵרר	

ָנא	ֶּדֱאיִניׁש	 ַהֹחל,	ְוַהּכל	ְיַדְּברּו	"ְּבִליּׁשָ

ְּדֻקְדָׁשא-ְּבִריְך-הּוא",	 ָנא	 ְּבִליּׁשָ ְוָלא	

ביאור

גבוהה  האדם  נשמת 
יותר מנשמת המלאכים, 
ירדה  הנשמה  לכן 
הנמוך,  הזה,  לעולם 
הנמוך  שמהמקום  כדי 
היא  הגיעה  שאליו 
אתה  להעלות  תוכל 
 - החומרי  העולם  את 
ולעלות על ידי כך לעולם 
דרך  זוהי  יותר.  גבוה 
ההסתכלות כלפי הקודש 
שנמצא  הקודש  שבחול. 
הנמוכים  החול  בענייני 
ביותר גבוה יותר מקודש 
בעניינים  שנמצא 
נסתר.  רק  הוא  קדושים, 
כאשר אנחנו מגלים את 
אנחנו  שבחול  הקודש 
מתקנים את העולם כולו 

ומעלים אותו. 

לפני בוא המשיח יתעסק 
בכוחות  דווקא  העולם 
בעניינים  הנמצאים 
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ַהּיֹום	 ָּכל	 ְלׁשֹוִני	 "ַּגם	 ֶנֱאַמר:	 ֶזה	 ְוַעל	

ָחְפרּו	 ִכי	 בׁשּו	 ִּכי	 ִצְדָקֶתָך,	 ֶּתְהֶּגה	

ְמַבְקֵׁשי	ָרָעִתי".

)אורות	התחיה	מו(

אבל  יותר,  הנמוכים 
הנמוכים  הכוחות  חיבור 
הקודש  אל  האלה 
לעולם  החומר  והעלאת 
יכינו את העולם  הקודש 
השלמה,  לגאולה  כולו 
הבאה מהתגלות הנשמה 
בכל  האלוקי  והאור 

מקום, נמוך כגבוה.

שאלות

מהם ענייני החול בחיים שלכם?  

מהם ענייני הקודש בחיים שלכם?  

למה הקודש שבחול מגיע למקום גבוה יותר מהקודש   
שבקודש?

מהו התפקיד שלנו בהעלאת הקודש מהחול?  

מה נשמת האדם עושה בעולם הזה?  

פסקאות עזר

ַהַהְבָּדָלה	ֵּבין	קֶֹדׁש	ְלחֹל	ַמְקִּביָלה	ַלַהְבָּדָלה	ֶׁשֵּבין	אֹור	ְלחֶֹׁשְך.	ַלְמרֹות	

ְוֵהם	 ְוַהחֶֹׁשְך	 ָהאֹור	 ֵּבין	 ֲהָדִדִּיים	 ַיֲחִסים	 ֶיְׁשָנם	 ֶׁשֵּביֵניֶהם	 ַהַהְבָּדָלה	

ַמְׁשִליִמים	ֶזה	ֶאת	ֶזה	ְוַרק	ְּבֵצרּוָפם	ֵהם	ְמַמְּלִאים	ַּתְפִקיָדם	ִּבְׁשֵלמּות.	

הּוא	ַהִּדין	ֵּבין	קֶֹדׁש	ְוחֹל.	"קֶֹדׁש	ִיְׂשָרֵאל	ַלה'	ֵראִׁשית	ְּתבּוָאתֹו",	ֲאָבל	
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ְמִציאּות	ַהּקֶֹדׁש	ַמְבִהיָקה	ַרק	ִמּתֹוְך	ְמִציאּות	ַהחֹל.	ְוָלֵכן	"ָהאֹוֵמר	ָּכל	

ָּגְרִני	ְּתרּוָמה.	ָּכל	ִעָּסִתי	ַחָּלה	ֹלא	ָאַמר	ְּכלּום",	ִּכי	ָאנּו	ְצִריִכים	ַּגם	ְלחֹל	

ְוַגם	ְלקֶֹדׁש,	ֶאָּלא	ֶׁשְּדרּוָׁשה	ַהְגָּדַרת	ַהְּגבּולֹות	ֶׁשֵּביֵניֶהם	ְוַהְבָּדָלָתם,	

ְּכֵׁשם	 ֶזה,	 ֶאת	 ֶזה	 ְמַׁשְּמִׁשים	 ְוַהּקֶֹדׁש	 ֶׁשַהחֹל	 ְלָהִבין	 ֶזה	 ִעם	 ּוְבַיַחד	

ָאְמָנם	 מֹאל.	 ַהּשְׂ ֶׁשל	 ּמּוׁש	 ְוַהּׁשִ ָהֶעְזָרה	 ְּבִלי	 ַלָּיִמין	 ֶאְפָׁשר	 ֶׁשִאי	

ְּבצּוָרה	ִאיֵדיָאִלית	ָאנּו	ְקשּוִרים	ַלַּמְחָׁשָבה	ָהרֹוֵמָמה	ֶׁשַהּקֶֹדׁש	הּוא	

ַהּקֶֹדׁש.	 ִמְסַּתֵּתר	אֹור	 ֶׁשַּגם	ּבֹו	 ְוֶהְסֵּתר,	 ְלִביש	 ַרק	 ְוַהחֹל	הּוא	 ַהּכֹל	

קֶֹדש	 ַּגם	 ֵיׁש	 ַּבִּנְגֶלה	 ַהְּפִניִמית,	אּוָלם	 ַּבּצּוָרה	 עֹז,	 ְּבֶחְביֹון	 ֶזהּו	 ֲאָבל	

ְוַגם	חֹל.	ְוַעל	ֵּכן	ָעֵלינּו	ְלַטֵּפל	ִּבְׁשֵני	ַהּמּוָבִנים	ּוְלַהְבִּדיל	ֵּביֵניֶהם	ֹוִמּתֹוְך	

ַהֶהְבֵּדל	ִלְראֹות	ֶאת	ָהִאחּוד	ְוַהִחּבּור	ֶׁשֵּביֵניֶהם.

ָהֻאָּמה	 ּוְתִחַּית	 ִלְגֻאָּלה	 ִיְׂשָרֵאל	 ְּכֶנֶסת	 ֶׁשל	 ַהְּטִמיִרים	 ַהַּגְעּגוִעים	

ֵחֶלק	 ֶׁשְּבָכל	 ֶאָּלא	 ָהֻאָּמה,	 ֶחְלֵקי	 ָּכל	 ֶׁשל	 ַהֶּנֶפׁש	 ְּבֶחְביֹון	 ִנְמָצִאים	

ֵהם	ָּבִאים	ִליֵדי	ִּבּטּוי	ְּבֶהְתֵאם	ְלכָֹחּה	ְוַהְכָׁשָרָתּה.	ַהַּגְעּגּוִעים	ָהֵאֶּלה	

ֵאין	ּדֹוֶמה	ָלֶהם	ֵּבין	ָּכל	ֻאָּמה	ְוָלׁשֹון.	ֵאין	ַהּתֹוָלָדה	ָהֱאנֹוִׁשית	יֹוַדַעת	

ָנה	ְועֹוֶדּנּו	עֹוֵמד	ּוִמְתַּגְעֵּגַע	ְוִנְכָסף	 עֹוד	ַעם	ֶׁשּיֹוֵׁשב	ְּבָגלּות	ַאְלַּפִים	ָשׁ

הּוא	 ה'	 ֶׁשְּדַבר	 יֹוְדִעים	 ְוָאנּו	 ָהעֹוָלם.	 ְּבֵעיֵני	 ֶּפֶלא	 ֶזה	 ְלמֹוַלְדּתֹו.	

נּו	ֶאת	ַהְּתׁשּוָקה	ְוַהַּגְעּגּוִעים	ֶאל	 ֶׁשְּמַחֵּינּו	ּוְמַקְּיֵמנּו.	הּוא	ַהְּמעֹוֵרר	בָּ

ֶאֶרץ	ַהּקֶֹדׁש,	ְוֵהם	ִמְתַלְּבִׁשים	ִּבְלבּוֵשי	ַהּקֶֹדׁש	ְוַהחֹול,	ְוֵהם	ַהּיֹוְצִרים	

ֶאת	ָּכל	ָהֲעָרִכים	ַהַּמֲעִׂשִיים	ַהְּמַכְּוִנים	ִלְתִחַּית	ָהֻאָּמה	ּוְלִבְנַין	ֲהִריסֹות	

ִמְסָחר	 ּוָבֵּתי	 מֹוָׁשבֹות	 ִיּסּוד	 ָעִרים,	 ִּבְנַין	 ְּכמֹו	 ַהְּקדֹוָׁשה	 ַאְרֵצנּו	

ִמְתַלְּבִׁשים	 ַהּקֶֹדׁש	 ִמְּמקֹור	 ַהּיֹוְנִקים	 ֶׁשַהַּגְעּגּוִעים	 ּוְכֵׁשם	 ְוַכּדֹוֶמה.	

ִלְזרֹם	 ַהְּזָרִמים	 ְׁשֵני	 ְצִריִכים	 ְּבַמֲעִׂשים	 ָּכְך	 ְוחֹל,	 קֶֹדׁש	 ֶׁשל	 ְּבצּורֹות	

ְּבאֶֹפן	ָיָׁשר,	ֶּדֶרְך	ַהּקֶֹדׁש	ַהּיֹוֵצא	ָיָׁשר	ִמן	ַהַּגְעּגּוִעים	ְוֶזֶרם	ַהחֹול	ְלַחֵּזק	
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עֹוְמִדים	 ֶׁשֵהם	 ִמֵּכיָון	 ַהַּגְעּגּוִעים,	 ָאְמָנם	 ַהִּטְבִעִּיים.	 ַהּכֹחֹות	 ֶאת	

ֶזהּו	 ֲאָבל	 ְקדֹוִׁשים.	 ֻּכָּלם	 ִלְהיֹות	 ְצִריִכים	 ַהְּפִניִמית,	 ַהֶחְביֹון	 ְּבצּוַרת	

ַהַּמֲעִׂשים	 ְצִריִכים	 ָׁשָעה	 ּוְלִפי	 ֵלם,	 ַהּׁשָ ַהִּתּקּון	 ְּבֵעת	 ָרחֹוק,	 ְּבָעִתיד	

ֵען	ַעל	ַהּקֶֹדׁש	ְוַהחֹל	ַהְּקׁשּוִרים	ֶזה	ָּבֶזה	ְּכמֹו	ַהּיֹום	ְוַהַּלְיָלה...	ָאנּו	 ְלִהׁשָּ

ְיסֹוִדית,	 ִמְצָוה	 ֶׁשל	 ְמֻיָחדֹות	 עּו	צּורֹות	 ִנְקבְּ ּה	 ֶׁשבָּ ַּבֲחֻנָּכה,	 עֹוְמִדים	

ַאֲחֵרי	 ִּכי	 ַהִּמְצוֹות.	 ִּבְׁשָאר	 ֶׁשֵאין	 ַהְמַהְּדִרין,	 ִמן	 ּוְמַהְּדִרין	 ּוְמַהְּדִרין	

ַהְּנִפיָלה	ָהרּוָחִנית	ַהְּגדֹוָלה,	ַאֲחֵרי	ַהִהְתַיְּונּות	ַהְּגמּוָרה	ֶׁשִהִּגיָעה	ַּגם	

ַהְּגבּוָרה	 ּוְכֶׁשִהְתעֹוְרָרה	 ַהָּיַדִים.	 ָרפּו	 ְּבַוַּדאי	 ַהְּגדֹוָלה,	 ַהְּכֻהָּנה	 ַעד	

ִהְתִחיָלה	 ַהְּמִדיִנית	 ְוַהֵחרּות	 ְלַהְרָחָבה	 ִאיָפה	 ְוַהּׁשְ ַהַּמְמַלְכִּתית	

ֶעֶצם	 ָהֻאָּמה.	 ֵחרּות	 ָהִראׁשֹוָנה	 ַהַהְכָרָזה	 ָהְיָתה	 ַּגִּלים,	 ְלַהּכֹות	

ַהִהְתַיְּונּות.	 י	 ַלפֵּ כְּ ּוְקדֹוָׁשה	 ְּגדֹוָלה	 ַמְעָלה	 ָלּה	 ֵיׁש	 ַהּזֹאת	 ַהַהְכָרָזה	

ּוְלִהָּמֵׁשְך	ַעד	 ַלֲעמֹד	 ּה	ּכַֹח	 ָהָיה	בָּ ַהְּקדֹוִׁשים"	ֹלא	 ְּבִלי	"ּכֲֹהֶניָך	 ֲאָבל	

ָטן	 ְך	ַהקָּ ֶמן,	ֶׁשַהפַּ ַהּסֹוף.	ְוֶאת	ֶזה	ֶהְרָאה	ָלנּו	הקב"ה	ַּבֵּנס	ֶׁשל	ַּפְך	ַהּׁשֶ

ֶׁשָהָיה	ָחתּום	ְּבחֹוָתמֹו	ֶׁשל	ּכֵֹהן	ַהָּגדֹול	ָהָיה	ּבֹו	ַהּכַֹח	ְלָהִאיר	ֶאת	ָהאֹור	

עּו	ְּבִמְצָוה	זֹו	ַהְּדָרגֹות	 ַהָּגדֹול	ְלתֹוְך	ָּכל	ֶנֶפׁש	ָהֻאָּמה.	ּוִמּׁשּום	ָּכְך	ִנְקבְּ

ֶׁשל	חֹק	ְוָהדּור	ְוַגם	ָהדּור	ִמן	ֶהָהדּור,	ִלְרמֹז	ַעל	ַהַּמֲעלֹות	ְוַהַּמְדֵרגֹות	

ַהְּגדֹוָלה	 ַהַּמְדֵרָגה	 ְלאֹוָתּה	 ְמַכְּונֹות	 ְוֶׁשֻּכָּלן	 ִיְׂשָרֵאל	 ִּבְגֻאַּלת	 ֶׁשֶּיְׁשָנן	

ְּבִיְׂשָרֵאל,	 ָאז	 ֶׁשָּפְׁשָטה	 ַלִהְתַיְּונּות	 ּוְבִנּגּוד	 ִיְׂשָרֵאל.	 ת	 ְקֻדׁשַּ ֶׁשל	

ֶׁשָּגְזָרה:	"ִּכְתבּו	ָלֶכם	ַעל	ֶקֶרן	ַהּׁשֹור	ֶׁשֵאין	ָלֶכם	ֵחֶלק	ֶּבֱאֹלֵקי	ִיְׂשָרֵאל",	

ַמִים	ַּגם	ִּבְׁשָטרֹות.	 ֶהְחִליטּו	ֵּבית	ִּדין	ֶׁשל	ַחְׁשמֹוָנִאים	ְלַהְזִּכיר	ֵׁשם	ָשׁ

ְּכלֹוַמר	ַהְכָנַסת	ֶזֶרם	קֶֹדׁש	ַּגם	ְּבַחֵּיי	ַהחֹל.	ּוְבֶדֶרְך	זֹו	ָעֵלינּו	ָלֶלֶכת	ַּגם	

ְוַהִּבְנָין	 ַּדְרֵכי	ַהַחִּיים,	ָהֲעבֹוָדה	 ַהּיֹום,	ְלַהְכִניס	ֶאת	ּגֵֹרם	ַהּקֶֹדׁש	ְּבָכל	

ֶׁשל	ְּתִחַּית	ַעֵמנּו	ַעל	ַאְדַמת	ָקְדׁשֹו.	)מאמרי	הראי"ה,	ההד,	שנה	ו',	

חוב'	ה'	תרצ"א(
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 עם
ישראל

הרחבות
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סוד היחיד 
והיחד

ִליִחיֶדיָה	 ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל	 ֶׁשל	 ַהַּיַחׂש	

ָּכל	 ֶׁשל	 ַהִּיחּוִׂשים	 ִמָּכל	 ְמֻׁשֶּנה	 הּוא	

ַהִּקּבּוִצים	 ָּכל	 ִליִחיָדיו.	 ְלֻאִּמי	 ִקּבּוץ	

ַהְּלֻאִּמִּיים	נֹוְתִנים	ֵהם	ִליִחיֵדיֶהם	ַרק	

ֶאת	ַהַּצד	ַהִחיצֹוִני	ֶׁשל	ַהַּמהּות,	ֲאָבל	

ָאָדם	 ָּכל	 ׁשֹוֵאב	 ֶזה	 ַהַּמהּות	 ֶעֶצם	

ֱאֹלִהים,	 ִמִּנְׁשַמת	 ַהּכל,	 ִמִּנְׁשַמת	

ִמְּפֵני	 ַהִּקּבּוץ,	 ְּבֶאְמָצעּות	 ֶׁשּלא	

ֱאֹלִהית,	 ֲחִטיָבה	 ְלַהִּקּבּוץ	 ֶׁשֵאין	

ְׁשרּוָיה	 ַעְצִמית	 ֱאֹלִהית	 ֶׁשְּמַגָּמה	

ַהְּנָׁשָמה	 ְּבִיְׂשָרֵאל,	 ֵכן	 ֹלא	 ְּבתֹוכֹו.	

ֵחי	 ִמְּמקֹור	 ִנְׁשֶאֶבת	 ַהְיִחיִדים	 ֶׁשל	

ָהעֹוָלִמים	ְּבאֹוַצר	ַהְּכָלל,	ְוַהְּכָלל	נֹוֵתן	

ְנָׁשָמה	ַלְיִחיִדים.	ִאם ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת 

ְלַנֵּתק  הּוא  ָצִריְך  ֵמָהֻאָּמה,  ְלִהָּנֵתק 

ּוְגדֹוָלה  ִחּיּוָתּה,  ִמְּמקֹור  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת 

ֶׁשָּכל  ַהִהְזַּדְּקקּות,  ָּכְך  ִמּׁשּום  ִהיא 

ְוהּוא  ְלַהְּכָלל,  ִנְזָקק  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָיִחיד 

ִלְהיֹות  ִמְּבִלי  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָּתִמיד  מֹוֵסר 

ֶׁשַהְּנָׁשָמה	 ִמְּפֵני	 ֵמָהֻאָּמה,	 ִנְקָרע 

ביאור

ישראל  עם  שבין  הקשר 
שונה  שבו  ליחידים 
בעמים  הקיים  מהיחס 
בכללו  העם  בין  אחרים 

ובין היחידים שבו. 

הכלל  העולם  באומות 
מסגרת  לפרט  מעניק 
כללית,  תרבות  כללית, 
קשור  שהיחיד  ידיעה 
לעם מסוים, אך התודעה 
המיוחדת  הרוחנית 
ברמת  מתגלה  לאדם 
צלם  דרך   - היחיד 

אלוקים שבאדם. 

התודעה  ישראל  בעם 
נובעת  לאדם  המיוחדת 
מכלל  חלק  מהיותו 
הוא  והכלל  ישראל, 
תודעת  את  שמעניק 

הרוחניות האישית.
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ִמֶּמּנּו.	 ֵּכן	 ּדֹוֵרׁש	 ָהַעְצִמי	 ְוִתּקּוָנּה	

ַהִּנְׁשָמִתית	 ַהֲהָזָנה	 ִצּנֹורֹות	 ָאְמָנם	

ַוֲהָגַנת	ַהַחִּיים	ֶׁשָּלּה	הֹוְלִכים	ִּבְכֶנֶסת-

ד',	 ְּדַבר	 ַהִּמְצוֹות,	 ַעל-ְיֵדי	 ִיְׂשָרֵאל	

ְּבאַרח	 ַהִּמְתַּגֵּלם	 ַהְּכָלִלי	 ַהֶּפֶלג	 ֶזהּו	

ֵמראׁש	 ְּבָתְכִניתֹו.	 ָהָרׁשּום	 ַהַחִּיים,	

טּו	 ֶׁשִהְתַּפּׁשְ ָהָאבֹות,	 ֵמַחֵּיי	 צּוִרים,	

ָהֻאָּמה,	 ֶׁשל	 ְּבכֹוְנִנּיּוָתּה	 ִּבְבִליָטה	

ִנְתַּגֵּלם	ָהרּוַח	ַהָּגדֹול,	ֶׁשאֹור	ד'	ָׁשרּוי	

ַהִּמְתַהְּלִכים	 ַּגְׁשִמִּיים	 ְּבַמֲעִׂשים	 ּבֹו,	

נֹוֵׂשא	הּוא	 ַהַחי	 ְוָהאֹוָצר	 ַהַחִּיים,	 ִעם	

ֶׁשל	 ַהַחִּיים	 ְלַׁשד	 ָּכל	 ֶאת	 ְּבִקְרּבֹו	

ְיִציָרָתּה	ֶׁשל	ַהְּנָׁשָמה,	ֶׁשל	ִהְתַּגְּברּוָתּה	

ֶׁשל	ִנְׁשַמת	ַהְּכָלל,	ְּבִסּיּועֹו	ֶׁשל	ַהָּיִחיד	

ֶׁשל	 ְוִהְתַעּלּוָתּה	 ּכחֹו,	 ֶאת	 ַהַּמְגִּביר	

ִנְׁשַמת	ַהְּכָלל	ַעל-ְיֵדי	הֹוָסַפת	ָהאֹוָרה,	

אֹותֹו	 ַעל-ְיֵדי	 ָּבּה,	 מֹוִסיף	 ֶׁשַהְּפָרט	

ּלֹו	 ִמּׁשֶ ָּבּה	 ַמְטִּביַע	 ֶׁשהּוא	 ַהחֹוָתם	

ְּפֻעָּלה	 ְוַהְּפֻעָּלה	 הּוא.	 ְּבִמְצוֹוָתיו	

ּומֹוִסיָפה	 ְמַחָּיה	 ְּפֻעָּלה	 ִהיא,	 ַחָּיה	

ֶׁשל	 ַהְּטִמיִרים	 ְוָהָרִזים	 ָוַחִיל.	 אֹון	

ָוהֹוד,	 ֵנַצח	 ַהָּמֵלא	 ָהֶעְליֹון,	 ָהעֹוָלם	

ַהְמֻמָּלא	 ֲעצּומֹות,	 ְנָׁשמֹות	 ַהָּמֵלא	

ְוִתְפֶאֶרת,	 ה	 ּוְקֻדּׁשָ ְּגֻדָּלה	 ְוַחִּיים,	 אֹור	

בישראל  אדם  כאשר 
מהאומה  להינתק  חושב 
כל  את  מנתק  הוא 
ולכן  ממקורה,  אישיותו 
זקוק  בישראל  יחיד  כל 
ויעשה  ישראל  לכלל 
להישאר  כדי  הכול 
כי  ישראל,  לכלל  קשור 
שלו  האישית  הרוחניות 
דורשת את החיבור לעם 

ישראל.

האישית  הרוחניות 
מכלל  עצמה  את  מזינה 
 - צינורות  דרך  ישראל 
ד'  אור  שהן  המצוות, 

המתגלה בעולם. 

אבותינו  משלושת  כבר 
למדנו שאור ד', הדברים 
בעולם,  הרוחניים 
במעשים  מתגלים 
הקשר  ולכן   - גשמיים 
רק  לא  דו-כיווני:  הוא 
האישית  שהרוחניות 
מתגדלת וחיה בזכות עם 
הפרט,  גם  אלא  ישראל 
מקיים  הוא  כאשר 
את  מגדיל  הוא  מצוות, 
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ַהִּמְצוֹות,	 ִעם	 ְוַנֲעִׂשים	 ֵהם	 הֹוְלִכים	

ְיִציָרָתם	 ֶאת	 ְויֹוְצִרים	 ֵהם	 הֹוְלִכים	

ּוְבַחֵּיי	 ַהָּיִחיד	 ֶׁשל	 ַהְּפִניִמִּיים	 ַּבַחִּיים	

ְנִתיבֹות	 ָלֶהם	 ּוְמַפְּלִׁשים	 ַהְּכָלל,	

ֶׁשל	 ְּבִיחּוָׂשּה	 עֹוָלם,	 ְּבַחֵּיי	 רֹוֵממֹות	

ַהָּגדֹול	 ָהרּוָחִני	 ַהּכֶבד	 ַּבֲעַלת	 ָהֻאָּמה	

ִמְתַעֶּלה	 ְוַהּקֶדׁש	 ֻּכּלֹו,	 ָהעֹוָלם	 ְלָכל	

אֹוָרה,	 ִמְתַמְּלָאה	 ָהֱאנֹוִׁשית	 ְוַהּצּוָרה	

ֵמאֹור	 עֹוָלם,	 ִׂשְמַחת	 ְוָהעֹוָלמֹות	

ּתֹוָרה	ְוֵנר	ִמְצָוה.

)אורות	ישראל,	ב,	ג(

בעולם  ד'  אור  הופעת 
ישראל  לעם  ומסייע 
להתעלות  כולו  ולעולם 
ולהגיע להתגלות שלמה.

הוא  כאשר  האדם, 
המיוחד  באופן  מקיים 
מוסיף  המצוות,  את  לו 
אור חדש ומיוחד לעולם, 
על  גם  משפיע  זה  ואור 
הכלל. על  וגם   הפרט 

שאלות

מה מייחד את עם ישראל משאר האומות?  

מה כלל ישראל תורם ליחיד בעם ישראל?  

מה היחיד בעם ישראל תורם לכלל ישראל?  

איך קיום המצוות תורם לקשר של היחיד אל הכלל?  

האם אפשר להינתק מעם ישראל?  
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פסקאות עזר

ַאֲהַבת	ִיְׂשָרֵאל	ְצִריָכה	ְלִהְתַּפְרֵנס.	ֵאיָנּה	ּדֹוָמה	ָלַאֲהָבה	ַהִּטְבִעית	

ֶׁשְּבָכל	ֻאָּמה,	ֶׁשִּנְמֵצאת	ִּביִחיֶדיָה.	ָּכל	ֻאָּמה	ְיסֹוָדּה	הּוא	ַרק	ִטְבִעי	

ָּפׁשּוט,	ֶהְכַרח	ַהַחִּיים	ְוַהִּקּבּוץ,	ִמּלּוֵיי	ָהְרצֹונֹות	ַהִּטְבִעִּיים,	ַהּנֹוִחים	

ְוָהָרצֹון	ַהֶּזה	 ָלֶזה,	 ַעל-ְיֵדי	ִקּבּוץ	ֶׁשֵּיׁש	ָלֶהם	ִקּׁשּוִרים	ַאִּמיִצים	ֶזה	

ֵאינֹו	ָצִריְך	ִלְהיֹות	ִמְתעֹוֵרר	ַעל-ְיֵדי	ִסּבֹות	ִלּמּוִדּיֹות	ְוִחּנּוִכּיֹות.	ֲאָבל	

רּוָחִנִּיים	 ַמֲאַוִּיים	 ַעל	 ְּביֹוֵתר	 הּוא	 ָּבנּוי	 ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל	 ֶׁשל	 ִקּׁשּור	

ְמֻׁשָּתִפים,	ֶׁשְּבַעְצָמם	ֵהם	ְצִריִכים	ִאּמּוץ	ְוִחּזּוק	רּוָחִני	ְמֻרֶּבה	ְמאד	

ַּגם	ְּבִלּבֹו	ֶׁשל	ָּכל	ָיִחיד,	ְוָכל-ֶׁשֵּכן	ְּבַחֵּיי	ַהִּצּבּור	ֻּכּלֹו.	)אורות	ישראל,	

ד,	ח(

יֹוֵתר	ִמָּכל	ַעם	ְוָלׁשֹון	ֵאין	ֲאַנְחנּו	ְיכֹוִלים	ִלְסֹּבל	ֶאת	ַהְּסִתיָרה	ְוֶאת	

לֹום	ְוָהִאחּוד	 נּו	ַהּׁשָ ִאי	ָהַאְחדּות	ַהַּנְפִׁשית.	ְסֻגַּלת	עֹוָלִמים	ִהיא	בָּ

ְוִהְננּו	 ֲעָרִאי,	 ַרק	 הּוא	 ִּפּזּוֵרנּו	 ָּכל	 ְוָלֵכן	 ָהִאיֵדיָאִלית.	 ְּבצּוָרָתם	

קבצים,	 )שמונה	 ָּבָאֶרץ.	 ֶאָחד	 ּגֹוי	 ְוִלְהיֹות	 ְלִהְתַאֵחד,	 ֲעִתיִדים	

קובץ	ג,	פסקה	קנד(

ַעל-ְיֵדי	ּתֹוֶסֶפת	ֶׁשַפע	רּוַח	ַהּקֶדׁש	ָּבֻאָּמה,	ִיְתַּגֵּדל	ַהֶּקֶׁשר	ֶׁשֵּיׁש	ֵּבין	

ַהְּפָרִטים	ֶאל	ַהְּכָלל	)אורות	ישראל	ב,	ז(.
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אהבת 
ישראל 
בנשמה

ֶׁשל  ְוָהֲעבֹוָדה  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  א.	

ַהְּפָרִטים  ְוַעל  ַהְּכָלל  ַעל  ַהָּסֵנגֹוְרָיא 

ְלַבָּדּה,  ֶהְרֵּגִׁשית  ֲעבֹוָדה  ַרק  ֵאיֶנָּנה 

ִּכי-ִאם ִמְקצֹוַע ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה,	ְוָחְכָמה	

ֲעֻמָּקה	ּוְרָחָבה,	ַרַּבת	ָהֲעָנִפים,	ֶׁשֻּכָּלם	

אֹור	 ַטל	 ִמְּלַׁשד	 ְויֹוְנִקים	 צֹוְמִחים	

ּתֹוַרת	ֶחֶסד.	

ּתֹוָלָדה	 ִהיא	 ִיְׂשָרֵאל	 ַאֲהַבת	 ב.	

ֶׁשל	 ָהֱאֹלִהי	 ְּבאֹוָרּה	 ֵמָהֱאמּוָנה	

ְסֻגָּלה	 ָלּה	 ֶׁשהּוא	 ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל,	

ְּבָכל	 ִמֶּמָּנה	 ָּתזּוז	 ֶׁשּלא	 ַעְצִמית	

ְצִריָכה	 ְּביֹוֵתר	 ַהְּזַמִּנים.	 ֲחִליפֹות	

ָהֱאמּוָנה	 ְוִסָּבָתּה	 זֹו,	 ֶעְליֹוָנה	 ַאֲהָבה	

ֶׁשָּלּה,	 ָהֱאֹלִהי	 ַּבּׁשֶרׁש	 ַהְּפִניִמית	

ֵלב	 ַאְנֵׁשי	 ְּבֶקֶרב	 ִמְתעֹוֶרֶרת	 ִלְהיֹות	

ָהֻאָּמה	 ֶׁשל	 ְיִריָדָתּה	 ְּבֵעת	 ָורּוַח	

ְרִמיַסת	 ֲאֶׁשר	 ְּבֵעת	 ָהרּוַח,	 ְּבַמַּצב	

ביאור

א. המושג אהבת ישראל 
שדורש  מושג  אינו 
אהבה  לחוש  מאתנו 
תודעת  אלא  עמנו  כלפי 
להעמיק  שעלינו  חיים 
אותה,  וללמוד  בה 
הרוחניים  משורשיה 
המעשיים  הפרטים  ועד 
היום-יום  בחיי  שלה 
זו  חיים  תודעת  שלנו. 
ברור  קשר  מתוך  נובעת 
המבררת  לתורתנו, 
החסד  מהו  שלם  בירור 
מהי  וממילא  האמתי 
האהבה הנדרשת מאתנו 

בקשר לעמנו.

נובעת  ישראל  אהבת  ב. 
שבכנסת  מההבנה 
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קֶדׁש	ְוִזְלזּול	ָּדת	ֵיָראּו	ְּבָכל	ֹּתֶקף	ְוֹעז,	

ִיְׂשָרֵאל	 ֹּכַח	 ֶׁשִעם-ָּכל-ֶזה	 ְלַהְבִחין	 	-

ָּגדֹול	הּוא	ְוָעצּום	ֵלאֹלָהיו,	ּוְלִהְסַּתֵּכל	

רּוַח	 ֶאת	 ַהחֹוֵדר	 ַהְּפִניִמי,	 ַּבָּמאֹור	

ְּבָכל	 ַּגם-ֵּכן	 הּוא	 ְוֶׁשִּמְׁשָּכנֹו	 ַהְּכָלל,	

אֹו	 ְּבָגלּוי	 ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל	 ְּפָרִטית	 ֶנֶפׁש	

ְּבֵסֶתר,	ַּגם	ַּבֶּנֶפׁש	ַהְּנסֹוָגה	ְמֹאד,	ֲאֶׁשר	

ָסָרה	ַהְרֵּבה	ִמֶּדֶרְך	ד'.	ַהִּגּלּוי	ֶׁשְּמַגֶּלה	

ֶׁשל	 ַעְצִמּיּוָתּה	 ֶאת	 ָהאֹוֵהב	 ַהַּצִּדיק,	

ַהּטּוב	 ֶאת	 ַחָּייו,	 ֹעז	 ְּבָכל	 ָהֻאָּמה	

ּפֹוֵעל	 ְּבִקְרָּבּה,	 ַהָּצפּון	 ָהֱאֹלִהי	

ְלטֹוָבה	ַעל	ָהִאיׁש	ָהעֹוֵסק	ַּבָּסֵנגֹוְרָיה	

ֵמַעל	 ְלרֹוְממֹו	 ַהּזאת,	 ָהֲאִמִּתית	

ְוַהֻּמְגָּבִלים,	 ַהַּגִּסים	 ַהַחִּיים	 ִׁשְפלּות	

ֶהָעגּום.	 ְּבַזְעָּפם	 ְקדֹוַרִּנית	 ַההֹוְלִכים	

ַעל	 ְסֻגִּלי	 ְּבֹאַרח	 חֹוֶזֶרת	 ְוַהְּפֻעָּלה	

ְלַהְכִניס	ָּבם	 ּוְפָרֶטיָה,	 ְּכָללּות	ָהֻאָּמה	

ּכַח	ְמעֹוֵרר	ְלֵחן	ּוְלֶחֶסד-ֵאל,	ֶׁשְּיַפֵּלס	

ָלֶהם	ֹאַרח	ִלְתׁשּוָבה	ֵמַאֲהָבה.	

ג.	ָהַאֲהָבה	ַהְּגדֹוָלה,	ֶׁשֲאַנְחנּו	אֹוֲהִבים	

ֵעיֵנינּו	 ֶאת	 ְּתַסֵּמא	 ֹלא	 ֻאָּמֵתנּו,	 ֶאת	

ִהְננּו	 ֲאָבל	 מּוֶמיָה,	 ָּכל	 ֶאת	 ִמְּלַבֵּקר	

ַאֲחֵרי	 ַּגם	 ַעְצִמּיּוָתּה,	 ֶאת	 מֹוְצִאים	

אלוקות  אור  יש  ישראל 
מאתנו  ואחת  אחד  שכל 
האור  שלו.  התגלות  הם 
כבה  אינו  הזה  האלוקי 
האהבה  ושורש  לעולם, 
במיוחד  לבעור.  צריך 
חוץ  שכלפי  בזמן 
האור  את  רואים  אין 
נדרשת  אז  או  האלוקי, 
התבוננות  מאתנו 
לפנימיות  מעמיקה 
העומד  מישראל  האדם 
אם  שגם  וידיעה  מולנו, 
היהודי  חיצונית  מבחינה 
מהאלוקות,  רחוק  נראה 
בתוכו האור האלוקי גנוז 
המתבונן  הצדיק  ומאיר. 
ביהודי ומלמד עליו זכות 
אמתית, פועל להרים את 
היהודים הרחוקים ביותר 
ישראל  עם  את  ולהשיב 
בכללו לאני המקורי שלו 

בדרך התשובה מאהבה.

לעמנו  האהבה  ג. 
בה  מלאים  שאנחנו 
אותנו  תסנוור  לא 
מהחסרונות  להתעלם 
אך  שבעמנו,  ומהצללים 
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ִמָּכל	 ְנִקָּיה	 ָחְפִׁשית,	 ַהּיֹוֵתר	 ַהִּבּקֶרת	

מּום.	ֻּכָּלְך	ָיָפה	ַרְעָיִתי	ּומּום	ֵאין	ָּבְך.

)אורות	ישראל	ד	א-ג(

בכל  ההעמקה  אחרי  גם 
עדיין  אנו  חסרונותינו 
מגלים כי עמנו בתוכיותו 

הוא טהור בשלמות.

שאלות

איך נגרום לעצמנו לאהוב את עם ישראל?  

מה הקשר בין אהבת ישראל לאהבת אלוקים?  

איך צריכה להשפיע עלינו ירידה רוחנית של עם ישראל?  

האם עלינו להתייחס לפגמים בעם ישראל? איך?  

האם עם ישראל הוא מושלם או פגום?   

פסקאות עזר

ָמִנים	 ַּבּׁשְ ָנְגעּו	 ְּבַמָּגָעם,	 ַהְּגלּוָיה	 ַהַּיֲהדּות	 ֶאת	 ִטְּמאּו	 ַהּגֹוִיים	

ֲאָבל	 ִנְתַּפְּגלּו.	 ַהּקֶדׁש	 ִמְזַּבח	 ַאְבֵני	 אֹוָתם,	 ְוִׁשְּקצּו	 ַהְּקדֹוִׁשים	

ַוֲחתּוִמים	 ֲעלּוִמים	 ֶׁשֵהם	 ַהּסֹודֹות	 ְּפִניִמּיֹות	 ִנְׁשֲארּו	 ָתם	 ִּבְקֻדּׁשָ

ַהִּמְבָטִאים	 ִּכי	 ִנְׁשָמִתית,	 ַהּיֹוֵתר	 ַהְּפִניִמּיּות	 ְוַדְוָקא	 	- ָזר,	 ִמַּמַּגע	

ֶׁשִהיא	 זֹו,	 ּוְפִניִמּיּות	 ְוִחְּללּום.	 ָּפִריִצים	 ָּבאּו	 ְּכָבר	 ַלּסֹודֹות	 ֲאֶׁשר	

ֲאֶׁשר	 ַהְּסֻגִּלית	 ַּבְּנָׁשָמה	 ִהיא	 ְקבּוָעה	 ָהֶעְליֹוָנה,	 ַהְּנָׁשָמה	 ִנְׁשַמת	

ָהֻאָּמה	 ִלְכָללּות	 ֶׁשַהִּקּׁשּור	 ְזַמן	 ָּכל	 ִמֶּמָּנה,	 ָזָזה	 ְוֵאיָנּה	 ְלִיְׂשָרֵאל,	

ּוְלִצְביֹוָנּה	ַחי	ְּבִקְרּבֹו,	ָּכל	ְזַמן	ֶׁשהּוא	ָחֵפץ	ִּבְכָלל	ְּבאֶׁשר	ְוַהְצָלַחת	

ָהֻאָּמה	ַהִּיְׂשְרֵאִלית,	ַאף-ַעל-ִּפי	ֶׁשֵאינֹו	יֹוֵדַע	ִלְקרא	ְּבֵׁשם	ּוְלָפֵרׁש	
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ּתֹוכֹו	 ְוֵדעֹוָתיו,	 ְּבַמֲעָׂשיו	 טֹוֶעה	 הּוא	 ִאם	 ַוֲאִפּלּו	 ְצפּונֹוָתיו;	 ֶאת	

קֶדׁש	ָקָדִׁשים	הּוא.	)אורות	התחיה,	סג(

ָּכל	 ְּבִנְׁשַמת	 ַהְּגנּוָזה	 ה	 ְוַהְּקֻדּׁשָ ָהאֹוָרה	 ֶאת	 ְלַׁשֵער	 יּוַכל	 ֶזה	 ִמי	 ִּכי	

ֵיֵצא	ַהּכֹל	ֶאל	ַהּפֹוַעל	ְלטֹוָבה,	ּוָבאּו	 ֶאָחד	ִמִּיְׂשָרֵאל,	ְוסֹוף-ָּכל-סֹוף	

ָהאֹוְבִדים	ְוַהִּנָּדִחים	ְלִהְׁשַּתֲחֹות	ַלד'	ְּבַהר	ַהּקֶֹדׁש,	וד'	ֲעֵליֶהם	ֵיָרֶאה,	

ַהּטֹובֹות,	 ַהְּנֻקּדֹות	 ָּכל	 ֶׁשל	 ַהּטֹוב	 אֹוְצרֹות	 ָּכל	 ִּפְתאֹם	 ִיָּגלּו	 ְוָאז	

ְוִלְתִהָּלה	 ְלֵׁשם	 ְּבנֹו,	 ַעל	 ָאב	 ְוכֹל	 ֲחֵברֹו	 ַעל	 ֶאָחד	 ָּכל	 ֶׁשִהְׁשִּפיַע	

ּוְלִתְפֶאֶרת-עֹוָלִמים.	ּוְכָבר	ִּדַּבְרִּתי	ַּכָּמה	ְּפָעִמים,	ֶׁשַּדְוָקא	ֶזה	ַהּדֹור,	

ַהִּנְרֶאה	כ"כ	ֵריק	ּופֹוֵרק	עֹל,	הּוא	ַהּיֹוֵתר	ֻמְכָׁשר	ְלאֹור	ְּתׁשּוַבת	ֱאֶמת,	

ְּבַאֲהָבה	ּוִבְגבּוַרת	קֶֹדׁש	ְּבבֹא	ִעָּתּה	בעה"י,	ע"כ	ְצִריִכים	ִלְמׁשְֹך	ֶאת	

ַהּטֹוָבה	 ד'	 ְּבֶדֶרְך	 עֹז	 ְּבָכל	 ּוְלַהֲחִזיק	 ְוֶחֶסד,	 ַאֲהָבה	 ַּבֲעבֹותֹות	 ַהּכֹל	

ַהּזֹאת,	ְוֹלא	ְלִהְתַּפֵעל	ִמּכֹל	ֵאֶּלה	ַהֲחֵפִצים	ְלַהְגִּביר	ִסיְטָרא	ְּדִדיָנא,	

ֵקץ	 ֵעת	 דֹור	 ְּבדֹוֵרנּו,	 ִּכי	 ַּבּתֹוָרה.	 ּוְגדֹוִלים	 ַצִּדיִקים	 ִיְהיּו	 ִאם	 ֲאִפּלּו	

ְלַמַען	 ָּבִנים	 ִלְבֵני	 ּגֹוֵאל	 ַהֵּמִביא	 זֹוֵרַח,	 ְּדַאְבָרָהם	 ּבֶֹקר	 אֹור	 ְמֻגֶּלה,	

מֹו	ְּבַאֲהָבה.	ְוַעל	ְׁשלּוֵמי	ֱאמּוֵני	ִיְׂשָרֵאל	ַהחֹוָבה	ְוַהִּמְצָוה	ְלַהְרִחיב	 ְשׁ

ֶחֶסד	 ֶהָאַרת	 ֶׁשל	 ַהּזֹאת,	 ַהּקֶֹדׁש	 ַּבֲעבֹוַדת	 ְוַהַּמְחָׁשָבה	 ָהַרְעיֹון	 ֶאת	

ְּבַכָּוַנת	 ָלֶזה,	 ּוְלִהְתַּכֵּוין	 ְיַכֶּנה,	 ִיְׂשָרֵאל	 ְּבֵׁשם	 ֲאֶׁשר	 ָּכל	 ַעל	 ְוַאֲהָבה	

ְוֶאָחד	 כ"א	 ַעל	 ַהּטֹוִבים,	 ַעל	 יֹוִפיַע	 ד'	 אֹור	 ְוָאז	 ְוַהִּמְצֹות,	 ִפָּלה	 ַהתְּ

ְּכַמֲעַלת	ִנְשָמתֹו,	ּוְבֶדֶרְך	ְסֻגָּלה	יּוַאר	ֵמאֹורֹו	אֹור	קֶֹדׁש	ְונַֹעם	ד'	ְלָכל	

ְּבֵניֶהם	 ֶאת	 ְוָחיּו	 ִיְזְּכרּוִני	 "ּוַבֶּמרַחִּקים	 אֹוֵמר:	 ְוַהָּנִביא	 ָהְרחֹוִקים,	

ָוָׁשבּו".	)אגרות	הראיה	ב	עמוד	לד(



- 88 -

ָהֱאמּוָנה	ַהֶאֹלִהית	ַהְּגדֹוָלה	ֲאֶׁשר	ְּבֵלב	ִיְׂשָרֵאל,	ֵאין	ָלּה	ֵעֶרְך	ְוֹלא	

ְמֵלָאה	 ִהיא	 ַהִּיְׂשְרֵאִלית	 ַהֶאִּפיקֹוְרסּות	 ַוֲאִפּלּו	 ָמָׁשל,	 ְוֹלא	 ֻּדְגָמה	

ה.	ַהְרֵּבה	יֹוֵתר	ִמָּכל	ָהֱאמּונֹות	ֶׁשל	ָּכל	ַהּגֹוִיים	ֻּכָּלם.	 ֱאמּוָנה	ּוְקֻדּׁשָ

ְּכִפיָרה,	 ְוֶׁשל	 ַקּלּות-ֹראׁש	 ֶׁשל	 ְּדָבִרים	 ְמַבֵּטאת	 ֶׁשִהיא	 ְואע"פ	

ִצָּמאֹון	 ְוֶׁשל	 ְּדֵבקּות	 ֶׁשל	 אֹור-ֱאֹלִהים	 ֵיׁש	 ַהְּנָׁשָמה	 ְּבתֹוִכּיּות	

"ַוָּיַרח	 ְמִסירּות-ֶנֶפׁש.	 ִלְכֵדי	 ִיְׂשָרֵאל	ַעד	 ַחִּיים	ֶאל	ֶאֹלֵהי	 ֶלֱאֹלִהים	

ִאיׁש	 ָיִקים	 ְּכגֹון	 ּבֹוְגָדיו,	 ֶאָּלא	 ְּבָגָדיו	 ִּתְקֵרי	 ֶאל	 ְּבָגָדיו,	 ֵריַח	 ֶאת	

ִּבְמִסירּות- ִּבְלָבָבם	 ַהָּצפּון	 ֶאת	 ֶׁשֶהְראּו	 ְויֹוִסי	משְותא".	 ְצרֹורֹות	

ֶׁשִּכָּסה	 ֶאָּלא	 ִחָּלה,	 ַּבתְּ ג"כ	 ָהָיה	 ַּבּסֹוף	 ָהָיה	 ׁשֶּ ּוַמה	 ִנְפָלָאה,	 ֶנֶפׁש	

ֶׁשל	 ַהְמֹסָאָבה	 ֵמַהְׁשָּפָעָתם	 ֶׁשָּבָאה	 ַהִחיצֹוָנה,	 ַהֻּזֲהָמא	 אֹותֹו	

ַהּגֹוִיים,	ֲאֶׁשר	ֹלא	ָיְדעּו	ֶאת	ד'	ּוִבְׁשמֹו	ֹלא	ָקָראּו,	ֲאֶׁשר	ָאְכלּו	ֶאת	

ַיֲעֹקב	ְוֶאת	ָנֵוהּו	ֵהַׁשּמּו,	ֹלא	ְכֵאֶּלה	ֵחֶלק	ַיֲעֹקב	ִּכי	יֹוֵצר	ַהֹּכל	הּוא,	

מֹו".	)מדות	הראיה,	אמונה,	י( ְוִיְׂשָרֵאל	ֵׁשֶבט	ַנֲחָלתֹו	ד'	ְצָבאֹות	ְשׁ
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להרגיש 
ציבור

יֹוֵתר  ִמְתַעֶּלה  ָהָאָדם  ּׁשֶ ַמה  ָּכל 

ַמְרִּגיׁש  ָהרּוָחִנית,  ְּבצּוָרתֹו 

ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ָהֵעֶרְך  ֶאת  הּוא יֹוֵתר 

ִלְהיֹות ַחי  ַמְתִחיל  ַהִּצּבּור  ָהַרִּבים, 

הּוא  ְרצֹונֹו  ְוֹעֶמק  ִּבְלָבבֹו  ְּבתֹוִכּיּותֹו, 

ֶׁשל  ַהְּצָרִכים ָהַרִּבים  ֶאת  ַמְרִּגיׁש 

ַהַחִּיים,	 ֶׁשל	 ָהֵעֶרְך	 ֹּגֶדל	 ֶאת	 ַהִּצּבּור,	

ְוהּוא	 ַהִּצּבּור,	 ַהְמַפֲעִמים	ִּבְכָללּות	

עֹוֵמד	ֻּכּלֹו	ְלֵעיֵני	רּוחֹו	ִּכְדמּות	ֲחִטיָבה	

ַהְּמִציאּות	 ֶאת	 ַמְרִּגיׁש	 הּוא	 ַאַחת,	

ַהִּצּבּור,	ּוִמְתַמֵּלא	 ֶׁשל	 ַהַּמָּמִׁשית	

ֵאָליו	ַאֲהָבה	ְוָכבֹוד	ֵאין	ֵקץ.	ְוָאז	ֲהֵרי	

ִצּבּוִרי	 ִלְהיֹות	ַמְנִהיג	 ִמְתַעֶּלה	 הּוא	

ִמְתַקְּדׁשֹות	 ַמְחְׁשבֹוָתיו	 ִאיֵדיָאִלי,	

ִמְתַעֶּלה	 ַהַרִּבים,	ּומּוָסרֹו	 ת	 ִּבְקֻדּׁשַ

ְואֹור	 ָלַרִּבים,	 ַצִּדיק	 ִלְהיֹות	

ת	 ִּבְקֻדּׁשַ ְלָהִאיר	 ִנְׁשָמתֹו	ַמְתִחיָלה	

ַהֵחֶׁשק	 ּׁשֶ אֹורֹו	ֶׁשל	ָמִׁשיַח.	ּוְכִפי	ַמה	

ִעְנְיֵני	 ַעל	 ּבֹו	 ִמְתַּגֵּבר	 ְלֵהיִטיב	

יֹוֵתר	 ֵּכן	 ְוָתְכֵניֶהם,	 ַהַחִּיים	ְהֻמְגָּבִלים	

ביאור

מתקדם  שאדם  ככל 
הוא  הרוחנית  ברמתו 
אחריות  להרגיש  מסוגל 
לכלל, וככל שהוא מעמיק 
בכך הכלל מתחיל לבעור 
את  מרגיש  והוא  בתוכו 
ומתמלא  הרבים  צורכי 
ידי  על  אהבה.  כלפיהם 
נעשה  הוא  זו  אהבה 
מנהיג שאורו יונק מאורו 
שרצונו  וככל  משיח,  של 
להיטיב לכלל מתגבר, כך 
להתעלות  מצליח  הוא 
ממילא  ולהתרומם. 
חדשות  רוחניות  השגות 
ובאוצרות  בו,  מתגלות 
הוא  להם  זוכה  שהוא 
להיטיב  כדי  משתמש 

לכלל ישראל.
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ְויֹוֵתר	הֹוֵלְך	רּוחֹו	ּוִמְתַעֶּלה,	ְוֳאָפִקים	

ְרָחִבים	ֶעְליֹוִנים	רּוָחִנִּיים,	ֶׁשֵאין	ָלֶהם	

ְלַהְׁשָלָמָתם,	ְּבעֹוָלִמים	 ְוַתְכִלית	 ֵקץ	

ְּבאֹוָצרֹות	 ְמרֹוִמים,	 ְּבִגְנֵזי	 ֶעְליֹוִנים,	

ִמְתַרֲחִבים	ְלָפָניו	 ַמְעָלה,	 ֶׁשל	

רֹוֶדה,	 הּוא	 ּוָבֶהם	 ְלרּוחֹו,	 ּוִמְתַּגִּלים	

אֹור	 ּוְלֵהיִטיב,	ְלַהְרּבֹות	 ְלַהְשִּׂכיל	

ֹאֶׁשר	ְוקֶֹדׁש.	ַוֲהֵרי	הּוא	עֹוֵמד	ְּבֶקֶׁשר	

ְצָבא	 ֶׁשל	 ַהָּגדֹול	 ִעם	ֶהָהמֹון	 ְּתִדיִרי	

ַמֲעִריֵצי	ְקדֹוׁש	 ֶעְליֹון,	 ָמרֹום,	ְקדֹוֵׁשי	

ַיֲעֹקב,	ִמן	ָהעֹוָלם	ַעד	ָהעֹוָלם.

)אורות	הקודש	ג',	צדיק	לרבים,	ק'(

שאלות

איך אדם יכול להתחבר אל הכלל?  

מהן התכונות של מנהיג ציבור אידאלי?  

מה יגרום לאדם לרצות לעשות טוב לכול?  

למה שנתחבר לכלל ונהיה חלק ממנו?  

לאיזו מדרגה יכול להגיע אדם המחובר אל הכלל?  
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פסקאות עזר

ָצִריְך	 ֶּבֱאֶמת,	 ַחִּיים	 ְלאֹור	 ִלְזּכֹות	 רֹוֶצה	 ֶׁשהּוא	 ִמִּיְׂשָרֵאל	 ָאָדם	

ִלּבֹו	 ְּבָכל	 ִּבְכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל	 ַעְצמֹו	 ׁשֹוֵתל	 ִלְהיֹות	 ֶׁשַּיְסִּכים	 הּוא	

ְמַגַּמת	 ֶאת	 ֶׁשָּיִׂשים	 ְוָהרּוָחִנִּיים,	 ַהַּגְׁשִמִּיים	 ְוכחֹוָתיו	 חּוָׁשיו	 ְּבָכל	

ַחָּייו	ִלְקנֹות	לֹו	ְלִפי	ַהְיכֶלת	ֶׁשְּבָידֹו	ֶאת	ַהִּמּדֹות	ַהִּיְׂשְרֵאִלּיֹות	ְוֶאת	

ְּבָכל	 ַהּתֹוָרה	 ִהיא	 ְלֻכָּלן	 ֶׁשראׁש	 ְלִיְׂשָרֵאל,	 ַהְמֻיָחדֹות	 ַהְיִדיעֹות	

ִיְׂשָרֵאל,	 ְלָחְכַמת	 ְּמֻיָחס	 ּׁשֶ ַמה	 ָּכל	 ְוִעָּמּה	 ְסִעיֶפיָה,	 ְּבָכל	 ָרְחָּבּה	

ּוִמּתֹוְך	ֲעִלָּיָתּה	ֶׁשל	ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל	ָיבֹוא	ַלֲעִלָּיה	ְּכָלִלית	ֶׁשל	ְמקֹור	

ַהַחִּיים	ָהֱאנֹוִׁשִּיים	ְוָהעֹוָלִמִּיים.	)אורות	ישראל,	ג,	ו(

ְלַמְּטַרת	 ָיִחיד,	 ָּכל	 ֶׁשל	 טֹוָבתֹו	 ְּדִריַׁשת	 ִמְּפֵני	 ֶׁשָּבָאה	 ָהַאְחדּות,	

סֹוָדּה	ִהיא	ַאֲהַבת	 ַאֲהַבת	ָּכל	ָיִחיד	ְלַעְצמֹו	ִהיא	ַאְחדּות	ִמְקִרית,	ֶׁשיְּ

ַהְּפָרט	ָהַעְצִמית,	ְוֵאין	סֹוָפּה	ְלִהְתַקֵּים,	ִּכי	ֵאין	ָלּה	ֶמְרָּכז	ֲאִמִּתי,	ְוַגם	

ְּכֶׁשָהַאְחדּות	ִלְכאֹוָרה	ִמְתַּגֶּדֶלת	סֹוָפּה	ְלַׁשְלֶהֶבת	ִׂשְנָאה	ּוִמְלֶחֶמת	

ָהַאְחדּות	 ֲאָבל	 ַעְצמֹו.	 ַלֲהָנַאת	 מֹוֵׁשְך	 ָיִחיד	 ָּכל	 ִּבְהיֹות	 ַאִחים,	

ְיֵדי	 ַעל	 ַרק	 א	 ֶׁשבָּ ָהֶעְליֹון	 ַהַּתְכִלית	 ְּבֵעֶרְך	 ַהַהָּכָרה	 ִמַּצד	 ֶׁשָּבָאה	

ְׁשלֹום	ַהְּבִרּיֹות,	ְיסֹוָדָתּה	ְּבַאֲהַבת	ַהְּכָלל	ֶּבֱאֶמת	ְוסֹוָפּה	ְלִהְתַקֵּים,	

 ְוִכְרבֹות	ָיֶמיָה	ֵּכן	ּתֹוִסיף	ְלִהְתַּגֵּדל	ּוְלִהְתַחֵּזק.	)עולת	ראיה,	א,	רנ"ז(
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 תורת
ישראל

הרחבות
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לעסוק 
בדברי 
תורה

ִקְּדָׁשנּו	 ֲאֶׁשר	 אמ"ה	 ד'	 ַאָּתה	 ָּברּוְך	

ְּבִמְצֹוָתיו	ְוִצָּונּו	ַלֲעֹסק	ְּבִדְבֵרי	ּתֹוָרה.	

ְּבַיַחׂש	 הּוא,	 עֹוֵמד	 ָהֱאֹלִהי	 ַהִּצּוּוי	

ְלִקּׁשּוֵרנּו	ִעם	ַהּתֹוָרה,	ְלַמְעָלה	ִמֶּגֶדר	

ֶׁשֵּיׁש	 ְּבָעְלָמא,	 ַוֲהָבָנה	 ִלּמּוד	 ֶׁשל	

ֵאיֶזה	 ֶׁשל	 ְיִדיָעה	 ְּבָכל	 ָלֶהם	 ֻּדְגָמא	

ַהֶּזה  ַהִּצּוּוי  ֲאָבל  ָּבעֹוָלם.	 ָחְכָמה	 ִמין	

ָּבא ִמַּצד ַהַחִּיים ָהֲאִמִּתִּיים, ֶׁשֵהם ֵהם 

ִהָּנם ַעְצמּוָתּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוֶׁשְּבַהֵעֶסק 

ֲהֵרי  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ִמְתַעְּסִקים  ֶׁשָאנּו 

ֶׁשל  ַהְּמקֹוִרּיּות  ִעם  ֶקֶׁשר  ָלנּו  ֵיׁש 

ַהַחִּיים,	ֶׁשֶּזהּו	ִעְנָין	ַנֲעֶלה	יֹוֵתר	ְויֹוֵתר	

ִמָּכל	ֵעֶרְך	ֶׁשל	ַּתְלמּוד,	ֶׁשִּמְׁשַּתֵּקף	ַרק	

ע"פ	ַהֶּקֶׁשר	ֶׁשל	ַהַּמָּדע	ְוֶׁשל	ַהֲהָבָנה,	

ֵאיֶזה	 ְלַהְזִריַח	 ַרק	 ְיכֹוִלים	 ֶׁשֵהם	

ַהִּמְתַעֶּסֶקת	 ַהֶּנֶפׁש	 ַעל	 רּוָחִני	 אֹור	

ַּבַּמָּדע,	ֲאָבל	ֹלא	יּוְכלּו	ְלַהְנִחיל	ִמַּדת	

ביאור

בברכה  עוסקת  הפסקה 
ברכות  את  הפותחת 
אומרים  שאנו  התורה 
קוק  והרב  בוקר,  מדי 
פירוש  מהו  מסביר 
בדברי  "לעסוק  המילים 

תורה". 

מאתנו  הקב"ה  דרישת 
עם  שלנו  לקשר  באשר 
דרישה  היא  התורה 
מלימוד  יותר  גבוהה 
כי  התורה,  של  והבנה 
אפשר  ולהבין  ללמוד 
 - אחרות  חכמות  גם 
רם  יסוד  יש  בתורה  אך 
'לעסוק  הציווי  יותר. 
בא  תורה'  בדברי 
שהם  עצמם,  מהחיים 
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ִעם	 ַרק	 ָּבָאה	 ֶׁשִהיא	 ְמקֹוִרית,	 ַחִּיים	

ְסֻגָּלָתּה	ֶׁשל	ּתֹוָרה,	ּתֹוַרת	ד'	ְּתִמיָמה	

ֶרת	ֶאת	 ַהְמִׁשיַבת	ָנֶפׁש,	ֶׁשִהיא	ְמַאּׁשֶ

ָהרּוָחִני,	 ַהַּמָּגע	 ֶׁשל	 ַּבְּתכּוָנה	 ָהָאָדם	

ֶׁשֵּיׁש	ַלְּנָׁשָמה	ִעם	ִׁשְפַעת	ַחֵּיי	ָהֱאֶמת,	

ּתֹוָרה,	 ֶׁשל	 ִּבְסֻגָּלָתּה	 ִהיא	 ֶׁשֻּמַּנַחת	

ָיָדּה	ָּכל	ִמי	ֶׁשֵּיׁש	 ְוַעל	 ֶׁשִּמְתַעֵּטר	ָּבּה	

לֹו	ֵעֶסק	ִעם	ַהּתֹוָרה.	ּוִבְׁשִביל	ָּכְך	ָּבא	

ְּבִדְבֵרי	 ַלֲעֹסק	 ַהְּבָרָכה:	 ֶׁשל	 ַהִּבּטּוי	

ּתֹוָרה.

)עולת	ראיה,	ברכות	התורה(.

כשאנו  התורה.  של  לבה 
תורה  בדברי  מתעסקים 
אומרים  בעצם  אנו 
לתורה  שלנו  שהקשר 
לא  חיים;  של  קשר  הוא 
קשר של למידה חיצונית 
או רגשית אלא שהתורה 
יסוד חיינו, שממנה  היא 
אנחנו יונקים את החיים 
עצמם. ערך הלימוד הוא 
והחקירה  ההבנה  מצד 
בשכל, העשויות להכניס 
החול,  בלימודי  רוחניות 
אינן  הן  אבל  במדע, 
את  להעלות  מסוגלות 
החיים כולם אל מקורם, 
המיוחדת  הסגולה  וזוהי 
כאשר  בתורה.  שיש 
התורה  את  חווים  אנו 
שהיא  להבין  ומצליחים 
והבנה  לימוד  רק  לא 
ביולוגיה  שלומדים  כמו 
חשים  אנו  כימיה,  או 
אושר מהמגע עם האמת 
פירוש  וזה  התורה,  של 
בדברי  'לעסוק  הביטוי 

תורה'.
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שאלות

מה הקב"ה מצפה מאתנו באשר לקשר שלנו עם התורה?  

מהי משמעות הביטוי "המקוריות של החיים"?   

האם ייתכן שיש אנשים שלומדים תורה שאינה מחברת   
אותם אל מקור החיים - ואולי אפילו מרחיקה אותם?

לימוד  באמצעות  שלא  בתורה'  'עוסקים  אנחנו  מתי   
תורה?

איך אנו נקשרים אל התורה ואיך אנו מעלים את הקשר   
שיהיה למעלה מלימוד ומהבנה?

פסקאות עזר

ַיַחד,	 בְּ ֶׂכל	 ְוַהשֵּ ָהָרצֹון	 ָידֹו	 ַעל	 ן	 ִמְתַעדֵּ ה,	 ׁ ְקֻדשָּ בִּ ּלֹוְמִדים	 ׁ שֶּ ַמה	

ָאה	 ּוְמַמלְּ ָמה	 ָשׁ ַהנְּ ל	 ֶשׁ ָהַעְצִמי	 קֹור	 ִממָּ ָאה	 בָּ ָהֱאֹלִהית	 ְוָהאֹוָרה	

ְקצֹות	 ל	 כָּ ַעל	 ִטים	 ׁ שְּ ִמְתפַּ ים	 ָהרּוָחִניִּ ים	 ְוַהַחיִּ ֲהָוָיָתּה,	 ל	 כָּ ֶאת	

ְמרּוָצתֹו	ְלָכל	ְקצֹות	ַהּגּוף.	ֲאָבל	 ם	בִּ ט	ַהדָּ ׁ שֵּ ְתפַּ מִּ ֶדֶרְך	ֶשׁ הּות,	כְּ ַהמַּ

י	ִאם	אֹותֹו	ַהֵחֶלק	 ה	כִּ עֹוָלם,	ֵאינֹו	ְמַחיֶּ ע	בָּ ל	ַמדָּ ל	ִלּמּוד	ִחּלֹוִני,	ִמכָּ כָּ

ְלֹחל	 ֹקֶדׁש	 ין	 בֵּ ֶשׁ ל	 ַהֶהְבדֵּ ְיסֹוד	 ְוֶזהּו	 ֵאָליו.	 ן	 ְמֻכוָּ הּוא	 ֶשׁ ַהְמֻיָחד	

ד	 צַּ מִּ ֵאין	ֲערֹוְך,	ֶשׁ ב	בְּ ל,	ַהּיֹוֵתר	ִנְשׂגָּ ּמּוִתּיּות,	ְלַבד	ֵמַהֶהְבדֵּ ד	ַהכַּ ִמצַּ

ָהֵאיכּוִתּיּות	)אורות	התורה	ו,	א(.
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ָעָליו	 ְמִאירֹות	 ַהּתֹוָרה,	 ֶאל	 ְוַרְעיֹונֹוָתיו	 ְּברּוחֹו	 ָקרֹוב	 ְּכֶׁשָהָאָדם	

ִמְתרֹוְממֹות	 ְּתכּונֹוָתיו	 ְוָכל	 ּוִמּדֹוָתיו	 ָהֶעְליֹונֹות,	 ַהֶהָארֹות	

אֹוִרים	 ְוִצּנֹורֹות	 ֶעְליֹוִנים,	 ַחִּיים	 ֶׁשל	 ִזיו	 ִמְתַמְּלאֹות	 ּוִמְתַעּלֹות,	

ֶׁשל	ְלַׁשד	ַחִּיים	ְקדֹוִׁשים	ַמְׁשִּפיִעים	ָעָליו	ֶאת	ִׁשְפַעת	ִזיָום,	ְוִרְגֵׁשי	

ִקְרַבת	ֱאֹלִהים	ֲעִדיָנה	ְמַפֲעִמים	אֹותֹו.	ְוַעל	זאת	ִיְתַּפֵּלל	ָּכל	ָחִסיד	

ְוִיָּזֵהר	ְּבָכל	ְּדָרָכיו	ּוַמֲעָׂשיו,	ִּדּבּוָריו	ּוְתנּועֹוָתיו,	ֶׁשּלא	ֵתֵצא	ִמַּתַחת	

ְמִחיָצה	 ְלֵהָעׂשֹות	 ְוָעוֹון,	 ֵחְטא	 ִיְגרֹום	ׁשּום	 ְוֹלא	 ַּתָּקָלה,	 ָידֹו	ׁשּום	

ֵּבינֹו	ּוֵבין	ָהאֹור	ָהֶעְליֹון	ַהּׁשֹוֵפַע	ֶאת	ַהַחִּיים	ַהֲאִמִּתִּיים,	ֶׁשֵהם	ֵהם	

ַהְּדָרִכים	ַהְמֻפָּלִׁשים	ָלאֶׁשר	ָהֶעְליֹון,	ֲאֶׁשר	ַעִין	ֹלא	ָרָאָתה	ֱאֹלִהים	

זּוָלְתָך	ַיֲעֶׁשה	ִלְמַחֵּכה	לֹו	)אורות	התורה	יא,	ה(.

ֶאת	 יר	 ְלַהֲעִשׁ הּוא,	 ָמּה	 ִלְשׁ ַהּתֹוָרה	 ֵעֶסק	 ל	 ֶשׁ ָרִכים	 ֵמַהדְּ ֶאָחד	

אֹור	 ה	 ְתַרבֶּ מִּ ׁ שֶּ ַמה	 ְוָכל	 דֹוִלים,	 גְּ ים	 רּוָחִניִּ ֹכחֹות	 בְּ ִיְשָׂרֵאל	 ֶנֶסת	 כְּ

ַח	 ַהֹכּ ֲהֵרי	 ְשָׂרֵאל,	 ִמיִּ ֶאָחד	 ֵלב	 בְּ ּוְכבֹוָדּה,	 ָתּה	 ִחבָּ ּה	 ְוִעמָּ ַהּתֹוָרה,	

ל	ֶזה	 ָרִטית	ֶשׁ ָמה	ַהפְּ ָשׁ ץ,	ְוַהנְּ ק	ּוִמְתַאמֵּ ה	ִמְתַחזֵּ ל	ָהֻאמָּ ַהְיסֹוִדי	ֶשׁ

ֶלת	 דֶּ ן	ִמְתגַּ ם	כֵּ ד	ַעְצָמּה	גַּ ָלִלית	זֹו,	ִהיא	ִמצַּ ָרָכה	כְּ ָהִאיׁש,	ַהּפֹוֵעל	בְּ

ְוַרֲעָנִנים,	 ים	 ַרבִּ ֲעָנִפים	 בַּ ֶאֶרת	 ּוִמְתפָּ ֶמת	 לֶּ תַּ ִמְשׁ ֶרת,	 ּוִמְתַהדֶּ

י	 ְרֵשׁ ָשׁ בְּ ָיָדם	 ַעל	 ת	 ֶרֶשׁ תָּ ּוִמְשׁ יִרים,	 ְוַאדִּ ים	 ַרבִּ ים	 ָרִשׁ ָשׁ ַחת	 לַּ ּוְמַשׁ

יר	ְוָתחּוׁש	ֶאת	 כִּ ִפי	ָטֳהָרָתּה	ּוְגבּוָרָתּה	תַּ כְּ ים,	ֶשׁ יִּ ים	ָהֲאִמתִּ ֵעץ	ַהַחיִּ

ר	)אורות	התורה	ב,	ד(. ים	ַהְמֻאשָּ ל	ַהַחיִּ ֹעֶמק	ֹנַעם	ַטֲעָמם	ֶשׁ
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יש לו ניגון 
מיוחד 
משלו

ֲהָלָכה  ַבר  דְּ ָכל  בְּ ּתֹוָרה,  ַבר  דְּ ָכל  בְּ

י- ְלתִּ ָרִטית, זֹוֵרַח אֹור ָהֶעְליֹון ַהבִּ פְּ

ְחָלט	 ַהֻמּ ָהֱאֹלִהי	 ַהּמּוָסר	 ל.	 ֻמְגבָּ

ָרִטי.	 פְּ ין	 דִּ ל	 ִמכָּ מּוָצץ	 הּוא	

ַנְפׁשֹו	 ֶאת	 יל	 ְרגִּ ַהמַּ ל,	 כֵּ ְסתַּ ּוְלַהמִּ

ָכל	 בְּ ה	 לֶּ ִמְתגַּ ָהאֹור,	 ְזִריַחת	 בִּ

ִניִמי,	 ַהפְּ ֵיׁשּוָתּה	 ֶכן	 ֹתּ ֲהָלָכה	 ַבר	 דְּ

ְוָהאֹור,	 ַהר	 ַהֹזּ ֵמעֹוָלם	 א	 ְתַמלֵּ ַהמִּ

ל	ֲהָלָכה	ּוֶפֶרק	יּוַכל	 ר	ַעל	כָּ ַעד	ֲאֶשׁ

יָרה	 ִשׁ ה,	 ֲחָדָשׁ יָרה	 ִשׁ ְלַהְרִחיב	

יָרה	ַהִהיא	 ׁ ְמֵלָאה	ֹאֶמר	ָמֵלא.	ְוַהשִּ

ל	 כָּ ַעל	 ן	 כֵּ ם	 גַּ ֶכת	 פֶּ תַּ ּוִמְשׁ הֹוֶלֶכת	

ִטּיֹות	 ַהנְּ ל	 כָּ ַעל	 ַהֲהָלָכה,	 ָרֵטי	 פְּ

ר	 ּה,	ַעד	ֲאֶשׁ בָּ ן	ֶשׁ ׂא-ּוַמתָּ שָּ ל	ַהמַּ ֶשׁ

יּוַכל	 ן	 ּוְמַעדֵּ ג	 ְמַענֵּ יִרי	 ִשׁ רּוׁש	 פֵּ

ּה,	 לָּ ֻכּ ַהּתֹוָרה	 ל	 כָּ ַעל	 ט	 ׁ שֵּ ְלִהְתפַּ

ֲעִשׂית	 ַהמַּ ֲאִפּלּו	 ַהּתֹוָרה,	 ל	 כָּ ַעל	

ֵרַע	 ְשׂתָּ יִּ ׁ שֶּ ה	 ִממַּ חּוץ	 ְוַהִהְלָכִתית,	

ביאור

זו הרב קוק מלמדנו  בפסקה 
ההלכות  את  לתפוס  שלא 
כפרטים קטנים שמשמעותם 
מאחר  חיינו,  את  להצר 
הקטנה  ההלכה  שאפילו 
ביותר היא התגלות של אור 
לרדת  שמצליח  אין-סופי 
של  האחרון  לסנטימטר  עד 

חיינו. 

המוסר האלוקי - ההתנהגות 
המוסרית  ההדרכה  פי  על 
מכל  מתגלה   - התורה  של 
מי  שבתורה.  ופרט  פרט 
ומחפשים  שמסתכלים 
לחפש  עצמם  את  ומרגילים 
מוצאים  שמעבר  מה  את 
הגנוז  הפנימי  התוכן  את 
בכל הלכה ולא רק את פרטי 

ההלכה. 
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מכיוון שהתוכן הפנימי מגיע 
ממקור עליון יש בו אור עצום 
ובלתי מוגבל, והאדם שמגיע 
אליו מתמלא השראה לתרגם 
את התורה לחייו, ובכל סוגיה 
החיבור  את  ימצא  שילמד 
חיבור  האין-סופי,  לאור 
שירה.   - הרמוניה  שהוא 
הנפש  הלך  הזאת,  השירה 
פרטי  בכל  מופיעה  הפיוטי, 
כתנועת  ומתרחבת  ההלכות 
נפש בלימוד כל התורה כולה, 
באגדות  בעיסוק  ובמיוחד 
חז"ל ובלימוד אמונה לעומק.

ֹזַהר	 בְּ ַהְמִאיָרה	 ָדה	 ַהַהגָּ ל	 כָּ ַעל	

ָהאֹוָרה	ָהרּוָחִנית	ָהֲעִדיָנה.

)אורות	התורה	ד,	ד(.

שאלות

איך נרגיל את עצמנו לחפש את התוכן הפנימי?  

איזה יתרון יש בלימוד שמתחבר לשירה? מה מוסיפה   
השירה?

מהו המוסר האלוהי המוחלט?  

איך  ההלכות?  פרטי  עם  להתעורר  העלול  הקושי  מהו   
הפסקה מתמודדת עם ההלכות?

איך הפסקה הזאת יכולה להשפיע על היום-יום שלי?  
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שאלות

איך אדם יכול להתחבר אל הכלל?  

מהן התכונות של מנהיג ציבור אידאלי?  

מה יגרום לאדם לרצות לעשות טוב לכול?  

למה שנתחבר לכלל ונהיה חלק ממנו?  

לאיזו מדרגה יכול להגיע אדם המחובר אל הכלל?  

פסקאות עזר

כֹון	 נָּ ְמִציאּות	ַהּמּוָחׁש	ִהְננּו	רֹוִאים,	ֶשׁ ָחְכמֹות	ִויִדיעֹות	ָהעֹוָלם	בִּ בְּ

"ַמה	 ּתֹוְממּות	 ִהְשׁ ֹרב	 בְּ ן	 כֵּ ם	 גַּ ד'"	 ַמֲעֶשׂיָך	 ְדלּו	 גָּ "ַמה	 ִעם	 ֵלאֹמר	

ַעל	 ֶלא	 פֶּ ִאים	 ִמְתַמלְּ ִהְננּו	 ֶשׁ ם	 ֶשׁ כְּ לֹוַמר	 כְּ ד'".	 ַמֲעֶשׂיָך	 ְטנּו	 קָּ

ַחק	 ַשׁ ּכֹוְכֵבי	 ֵלִאים	 ַהמְּ דֹוִלים,	 ַהגְּ ְרָחִבים	 ַהמֶּ ַעל	 אֹורֹות,	 ַהמְּ ֶדל	 ֹגּ

ִאים	 לְּ ִמְתפַּ ִהְננּו	 ן	 כֵּ יִרים,	 ָהַאדִּ ים	 ְבִעיִּ ַהטִּ חֹות	 ְוַהֹכּ ִנְפָלִאים,	

ל	 ֶשׁ ָהֵאָבִרים	 ְפָרֵטי	 בִּ ַקְטנּוָתּה,	 בְּ ַהְיִציָרה	 ְלֹעֶמק	 לּוֵתנּו	 כְּ ִהְסתַּ בְּ

חֹות	 ַהֹכּ ְוַדְיָקנּות	 ֶהֳחָמִרים	 ְוַדּקּות	 ים,	 ְקַטנִּ ַהּיֹוֵתר	 ים	 ַחיִּ ֲעֵלי	 בַּ

ל	 ֶשׁ ֵלָמה	 ׁ ַהשְּ ַהְיִדיָעה	 ְיֵדי	 ְוַעל	 ְרחֹוִקים,	 ַהּיֹוֵתר	 קֹומֹות	 מְּ בַּ ֶשׁ

ִלּבֹו	 בְּ ִציאּות	 ַהמְּ ִצּיּור	 א	 ִיְתַמלֵּ ֶטן,	 ְוַהֹקּ ֶדל	 ַהֹגּ ל	 ֶשׁ ָצוֹות,	 ַהקְּ ֵני	 ְשׁ

ׂגֹות	 ַהַהשָּ ָללּות	 כְּ ַהּתֹוָרה.	 בְּ ם	 גַּ הּוא	 ְוֵכן	 ְנּתֹו.	 ַמְתֻכּ ַעל	 ָאָדם	 ל	 ֶשׁ

ָהֶעְליֹוִנים	 ֶדק	 ַהצֶּ ּוְבָאְרחֹות	 ָלִלּיֹות	 ַהכְּ עֹות	 דֵּ בַּ ּה,	 בָּ ֶשׁ ָהֶעְליֹונֹות	

ָמֵלא	 עֹוָלם	 ָלָאָדם	 ַמְרִאים	 ֵהם	 ֲעלֹות,	 ַהנַּ ָהרּוָחִנּיֹות	 ְוַהָחְכמֹות	

ְוָקא	 דַּ ֲאָבל	 ַחק.	 ַשׁ כֹוְכֵבי	 כְּ ֵהם	 ֶשׁ ִׂגים	ּכֹוְלִלים	 ל	ֻמשָּ ֶשׁ ה,	 ֻדלָּ גְּ ל	 ֶשׁ

ְמָצא	 יִּ ֶשׁ ם	 ֵשׁ כְּ ֶשׁ ָלדּון,	 ָהָאָדם	 ָצִריְך	 את	 ַהֹזּ ַהִהְתרֹוְממּות	 ד	 ִמצַּ

ל	 ֶשׁ ים	 לִּ תִּ י	 לֵּ תִּ ן	 כֵּ ם	 גַּ ִיְמָצא	 ן	 כֵּ דֹוִלים,	 ַהגְּ ָלִלים	 כְּ בַּ דֹול	 גָּ ְרכּוׁש	

ל	 ֶשׁ ְפָרֶטיָה	 ָרֵטי	 ָכל	פְּ ל	קֹוץ	ָוקֹוץ,	בְּ ֲהמֹון	ֲחָדׁשֹות	ּוְנצּורֹות	ַעל	כָּ

ָכל	 בְּ דֹות	 ְתַילְּ ַהמִּ ְוַהִהְתַרֲחבּות	 קֹות	 ַהְמֻדיָּ לֹות	 ַהַהְגבָּ ֶשׁ ּתֹוָרה,	

עּור.	ְוָאז	 ל	ְלָעָליו	ְויֹוְנקֹוָתיו,	ֵאין	ָלֶהן	ִשׁ צֵּ ָעָנף	ְוָעָנף,	ַההֹוֵלְך	ּוִמְתפַּ

ָלִלים	ִיְנַעם	 ֶמְרֲחֵבי	ַהכְּ ַעת	בְּ ת	ַהדַּ ה	נֹוֶטה	ִלְגֻדלַּ ְהֶיה	ַהְרבֵּ יִּ ֶשׁ ֲאִפּלּו	כְּ

ָידֹו	 בְּ ְוַיֲעֶלה	 ָרִטים,	 ַהפְּ ְפָרֵטי	 ִדּיּוֵקי	 בְּ ָמּה	 ִלְשׁ ּתֹוָרה	 בַּ ַלֲעֹסק	 לֹו	

ְוָדָבר	 ָבה	 ֶמְרכָּ ַמֲעֵשׂה	 דֹול	 גָּ ָבר	 "דָּ ָקָטן	 ְוָדָבר	 דֹול	 גָּ ָבר	 דָּ חֹוֶבֶרת	 בְּ

י	ְוָרָבא"	)אורות	התורה	ג,	ח(. יֵּ ַאבַּ ָקָטן	ֲהָויֹות	דְּ
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ָכל	ָהעֹוְרִקים	 ם	בְּ ַחץ,	ֶזֶרם	ַהדָּ ַח	ַהלַּ ֹחֶזק	ֹכּ ט	בְּ ׁ שֵּ ִריא,	ִמְתפַּ ב	בָּ ַהלֵּ ֶשׁ כְּ

ּתֹוָרה	 ל	 ֶשׁ ְיסֹוָדּה	 ְלָהִבין	 ָחָזק	 ֶׂכל	 ַהשֵּ ּוְכֶשׁ ְוָהְרחֹוִקים,	 ים	 קִּ ַהדַּ

ָקָפה	 ָלָלּה,	ַהַהְשׁ ִבים	ִמּתֹוְך	כְּ ים	ִמְתַחיְּ ָרֶטיָה	ָהַרבִּ ְוֵאיְך	פְּ ּוְכָלֶליָה,	

ְוַהְדַרת	 ָכבֹוד	 י	 ְוִרְגֵשׁ ה	 ַרבָּ ַאֲהָבה	 ּוָבָאה	 ֶפת,	 ּוַמקֶּ ִהיָרה	 בְּ ַנֲעֵשׂית	

ּתֹוָרה	)אורות	התורה	ג,	ד(. בַּ ָבר	ְוִדְקּדּוק	ַקל	ֶשׁ ה	ְלָכל	דָּ ׁ ְקֻדשָּ

ר	ֶזה	 י-ִאם	ַעל	ְיֵדי	ֶהְכֵשׁ ר	ָלבֹוא	כִּ ָמּה	ִאי	ֶאְפָשׁ ר	ִלּמּוד	ּתֹוָרה	ִלְשׁ ִעקַּ

ָרֵטי	תֹוָרה	ֲחִביִבים	 ל	פְּ ּה,	ֵאיְך	כָּ ָאה	ִעמָּ ה	ַהבָּ ָשׁ ל	ַהֲהָבָנה	ְוַהַהְרגָּ ֶשׁ

ים	ָלעֹוָלם,	 ים	ּוֵמִביא	ַחיִּ ֵלא	ַחיִּ ָלִלי,	ַהמָּ ת	ֹקֶדׁש	ְוֵאיְך	ָהאֹור	ַהכְּ ִחבַּ

ם	)אורות	התורה	ב,	ז(. לָּ ָרִטים	ֻכּ ָכל	ַהפְּ ׁש	הּוא	בְּ לֵּ ִמְתפַּ

ל	 כָּ ַנֲעִשׂים	 ּתֹוָרה,	 ל	 ֶשׁ ָהֶעְליֹון	 אֹוָרּה	 בְּ ֶרת	 ׁ ִמְתַקשֶּ ָמה	 ָשׁ ַהנְּ ֶשׁ כְּ

ט	 ׁ שֵּ ק	ַהּתֹוָרה	ִמְתפַּ ָמה,	ְוֵחֶשׁ ת	ְנָשׁ ים	ֲחִביִבים	ִחבַּ ַטנִּ ָרִטים	ַהקְּ ַהפְּ

ְוָכל	 סֹוְפִרים	 ְוִדְקּדּוֵקי	 תֹוָרה	 ְקּדּוֵקי	 ִמדִּ ָואֹות	 אֹות	 ל	 כָּ ַעל	

ֲעֻפּיֹוֵתיֶהם	)אורות	התורה	ה,	א(. ַהְרָחבֹוֵתיֶהם	ְוִהְסתַּ
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אחדות 
התורה

ָהֱאֹלִהית	 ה	 ְמַגמָּ בַּ דֹוָלה	 ַהגְּ ָרה	 ַהַהכָּ

ּוְלרּוַח	 בּוָאה	 ְוַלנְּ ַלּתֹוָרה,	 ר	 ֲאֶשׁ

ָבה	 ְחָשׁ ְכָלל,	ְמִביָאה	ֶאת	ַהמַּ ֶדׁש	בִּ ַהקֹּ

ְוִנְמָצא	 ֶהם.	 לָּ ֶשׁ ָהַאְחּדּות	 ִלְסִקיַרת	

לּוִלים	 כְּ תּוִבים	 ְוַהכְּ ִביִאים	 ַהנְּ ֶשׁ

לּוָלה  כְּ עֹוֶמֶדת  ְוַהּתֹוָרה  ּתֹוָרה,  בַּ

קֹול  בְּ ָהֶעְליֹוָנה  ָתּה  ׁ ְקֻדשָּ בִּ ּוְמֻאֶחֶדת 

ה	 ָמתֹו	ַחיָּ ר	ִנְשׁ ל	ֲאֶשׁ כָּ ים, ֶשׁ ֱאֹלִהים ַחיִּ

דֹול	 יב	הּוא	ְוׁשֹוֵמַע	ֶאת	ַהּקֹול	ַהגָּ ַמְקִשׁ

ּה.	 לָּ ָכל	ַהּתֹוָרה	ֻכּ ה,	ַההֹוֵלְך	ּובֹוֵקַע	בְּ ַהזֶּ

יָרה	 ְלָכל	ּדֹורֹוֶתיָה	ַמכִּ ִיְשָׂרֵאל	 ּוְכֶנֶסת	

ל	 ֶשׁ ה	 ַהזֶּ דֹול	 ַהגָּ ַהְיסֹוד	 ֶאת	 ִהיא	

ֶקת	ִהיא	 בֶּ ל	ּתֹוָרה,	ּוִמְתדַּ ַאְחּדּוָתּה	ֶשׁ

ּה,	יֹוַדַעת	ִהיא	 ּה	ּוְבָכל	ַנְפָשׁ ָכל	ִלבָּ ּבֹו	בְּ

ְמִצית	 תַּ ִמיָמה,	יֹוַדַעת	ֶשׁ ּתֹוַרת	ד'	תְּ ֶשׁ

ָמָתּה	ַהְמֻאֶחֶדת	נֹוַבַעת	ִהיא	ֵמאֹור	 ִנְשׁ

אֹור	 ר	ְלתֹוַרת	ֱאֶמת	זֹו,	ֶשׁ ַהְמֻאָחד	ֲאֶשׁ

ֶרת	 ְמֻחוֶּ ְבִליָטה	 בִּ ה	 בָּ מֹוִפיַע	 ֶאָחד	 ד'	

ֵאׁש	 י	 בֵּ גַּ ַעל	 חֹוָרה	 ְשׁ ֵאׁש	 בְּ ]ברורה[,	

ְמקֹור	 ל	ַמְעָיָנּה	בִּ ְוִהיא	ָשָׂמה	כָּ ְלָבָנה,	

ביאור

מבינים  אנו  כאשר 
הקב"ה  של  שרצונו 
בנבואה  בתורה,  מתגלה 
אנו  הקודש,  וברוח 
מתאחד  שהכול  מבינים 
את  כשקיבלנו  בתורה. 
בעצם  מהקב"ה,  התורה 
דברי  גם  בה  נכללו  כבר 
וכל  והכתובים  הנביאים 

הפרטים הנובעים מהם.

התורה המאוחדת ניתנה 
יכול  אחד  וכל  ה',  בקול 
לימוד  בשעת  לשמוע 
יוצא  ה'  קול  התורה את 
התורה.  מתוך  כביכול 
הדורות  בכל  ישראל  עם 
הבין את שלמות התורה 
שהקב"ה  הדרך  ואת 
התורה,  מתוך  מתגלה 
והידבק בתורה בכל לבו. 
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ָלּה	 הּוא	 ֶשׁ ִהיא	 טּוָחה	 בְּ ֶזה.	 יָה	 ַחיֶּ

ַהּתֹוָרה	 ל	 כָּ ֶשׁ ִהיא	 יֹוַדַעת	 עֹז,	 ל	 ִמְגדַּ

דֹוׁש	 ַהקָּ ל	 ֶשׁ ֶאָחד	 ם	 ֵשׁ ַרק	 ִהיא	 ּה	 לָּ ֻכּ

ם	ֶאָחד,	ֶהֶגה	ֶאָחד,	אֶֹמר	 רּוְך	הּוא,	ֵשׁ בָּ

לּול. ל	ּבֹו	כָּ ַהֹכּ ֵאין	עֹוד,	ֶשׁ ֶאָחד,	ֶשׁ

)אורות	התורה	ד,	א(.

 - שלבו  יודע  ישראל  עם 
השורש שלו - נובע מאור 
בתורה,  המתגלה  הקב"ה 
מלאי  אנו  זה  כל  ומתוך 
התורה  ידי  שעל  ביטחון 
בקדוש  להידבק  נצליח 

ברוך הוא. 

שאלות

מה כוללת התורה?  

מה מיוחד כל כך באחדות התורה?  

מה הקשר בין אחדות התורה למציאות ה' בעולם?  

ישראל  כנסת  נשמת  שתמצית  מזה  ללמוד  אפשר  מה   
נובעת מאורה המאוחד של התורה?

האם מה שלמדתי יכול לגרום לי לשנות את היחס שלי   
לתורה? במה? 

פסקאות עזר

ָּכל	 ִנְתָּבִעים	 ָאז	 ַּבַחִּיים,	 ְמֻיָחד	 ְלִמְקצֹוַע	 ַהּתֹוָרה	 ֶאת	 ְּכֶׁשעֹוִׂשים	

ָהִאיִׁשּיּות	 ֶאת	 ְלַהְׁשִלים	 ְּכֵדי	 ָהעֹוָלם,	 ֶׁשְּבָחְכמֹות	 ַהִּמְקצֹועֹות	

ַהּתֹוָרה	 ַהָּכַרת	 ֶׁשל	 ָהרּום	 ַעד	 ְּכֶׁשעֹוִלים	 ֲאָבל	 ּכֹוֶלֶלת.	 ַהְׁשָלָמה	

ָּבּה,	 ְּדֻכָּלא	 ַהֵּיׁש,	 ָּכל	 ַהְּתוָכִנים,	 ָּכל	 ַהַהָּכרֹות,	 ָּכל	 נֹוֵׂשאת	 ְּבתֹור	



- 104 -

ַהֹּכל	 טֹוָבה	 ּוִמּשׂוַבע	 ִמֶּמָּנה,	 ִמְתַעְּנִפים	 ֻּכָּלם	 ַהִּמְקצֹועֹות	 ָאז	

ְלאֹוָתּה	 ְוָהעֹוָלם	 ָהָאָדם	 ֲעַדִין	 ָּבא	 ְּכֶׁשֹּלא	 ָהֶאְמָצִעי,	 ַּבְּזַמן	 ְמֻרֶּוה.	

ַהַּמְדֵרָגה	ֶׁשל	ְׁשִאיַבת	ַהֹּכל	ִמְמקֹוָרּה	ֶׁשל	ּתֹוָרה,	ֲאָבל	ְּכָבר	ָּבא	ִליֵדי	

ַהִּצָּמאֹון	ַהְּכָלִלי,	ַעד	ֶׁשִאי	ֶאְפָׁשר	לֹו	ִלְהיֹות	ִנְסָּגר	ְּבִמְקצֹוַע	ְמֻיָחד,	

ָהֱאמּוָנה	 ְּבֹעֶמק	 ַהַּמָּדִעים,	 ִמְקצֹועֹות	 ְיֵדי	 ַעל	 ְלֵהָעֵזר	 הּוא	 ָצִריְך	

ְוִיְתָקֵרב	 ּתֹוָרה,	 ֶׁשל	 ַהְּכָלִלי	 ַּבֹּנַעם	 אֹוָרה	 יֹוִסיף	 ְּביֹומֹו	 יֹום	 ֶׁשִּמֵּדי	

ָּכל	 ַהָּכָרה,	 ָּכל	 ַהּטֹוב,	 ָּכל	 ְׁשִאיַבת	 ֶׁשל	 ַהַּמְדֵרָגה	 ְלאֹוָתּה	 יֹוֵתר	

ָחְכָמה,	ָּכל	ַהְׁשָקָפה,	ְוָכל	ֹעֶׁשר	רּוָחִני,	ָּכל	ְּבָרָכה	ְוָכל	ִׁשְפַעת	ַחִּיים,	

ְיַטֵהר	 ְּבִקְרּבֹו,	 ֱאמּוָנתֹו	 ֵּבר	 ִּתְתגַּ ֲאֶׁשר	 ּוְכִפי	 ּתֹוָרה.	 ֶׁשל	 ֶדיָה	 ִמּׁשָ

רּוחֹו,	ּוְׁשִקיָדתֹו	ָהֶעְליֹוָנה	ָהרּוָחִנית	ְוַהַּמֲעִׂשית	ִּתְגַּדל,	ְוֵתָחֵשְׂפָנה	

ְוָאז	ִיְמָצא	 לֹו	ְצפּונֹות	ַאִּדירֹות,	ּכֹוְללֹות	ָּכל,	ִמְמקֹוָרּה	ֶׁשל	ּתֹוָרה.	

ָתּה	ֶׁשל	ּתֹוָרה	מֹוָרָׁשה	 ְיֻרּׁשָ ִּבְנִעיַמת	 ַהֹּכל,	 ִּבְרַּכת	 ָהָאבֹות,	 ִּבְרַּכת	

)אֹורֹות	ַהֹּקֶדׁש	א,	ָלּה(.

ַּבַחִּיים,	 ְסִעיֵפיֶהן,	 ּוְסִעיֵפי	 ְסִעיֵפיֶהן	 ְלָכל	 ִמְצֹוֶתיָה,	 ְוָכל	 ַהּתֹוָרה	

ַּבַּתְלמּוד	ּוַבַּמֲעֶׂשה,	הּוא	רֹוֶאה	ָּבּה	ִׁשיָרה	ֱאֹלִהית	ְּגֹדָלה	ְוַאִּדיָרה,	

מּוִסיָקִלית	 ְּתכּוָנה	 ָלּה	 ֵיׁש	 ֲהָלָכה	 ְוָכל	 ִמְצָוה	 ָּכל	 ְיִדידֹות.	 ִׁשיר	

ָעֶליָה,	 ּוִמְתַעֶּנֶגת	 ַמְקִׁשיָבה	אֹוָתּה	 ִהיא	 ִיְׂשָרֵאל	 ֶׁשְּכֶנֶסת	 ְמֻיֶחֶדת,	

"ָּפֹרַח	ִּתְפַרח	ְוָתֵגל	ַאף	ִּגיַלת	ְוַרֵּנן".	ָעֵלינּו	ַרק	ְלָהִסיר	ֶאת	ָהאֹוֶטם	

ַהּׁשֹוַׁשָּנה	 ֶאת	 ַהּסֹוְבִבים	 ְוַהּקֹוִצים	 "ַהחֹוִחים	 ָּבֵנינּו,	 ָאְזֵני	 ֵמַעל	

ַנְפָׁשם	 ֶאת	 ּוְתרֹוֵמם	 ִּבְלָבָבם	 ַּגִּלים	 ַּתֶּכה	 יָרה	 ְוַהּׁשִ ָהֶעְליֹוָנה".	

ְּבאֹוָתּה	ָהרֹוְממּות	ַהִּטְבִעית	ֶׁשִהיא	ְמרֹוֶמֶמת	ֶאת	ָּכל	אֹוָתם	ֲאֶׁשר	

ָחׁשּו	ָּכָראּוי	ְלַפֵּתַח	ֶאת	ֶטַבע	ַיֲהדּוָתם	)אדר	יקר,	עמ'	מח(.
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 ארץ
ישראל

הרחבות
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מתיקות 
ארץ ישראל

ִמַּתֲענּוג  ָמֵלא  ְּבֶפה  ִלְטעם  ִמְצָוה 

ָהַרֲעַנָּנה  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ִזיו  ְמִתיקּות 

ִּתְׂשְּבעּו	 ְלַמַען	 ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל 

ִויַנְקֶּתם	ִמּׁשד	ַּתְנֻחֶמיָה,	ְלַמַען	ָּתמּצּו	

ּוְצִריִכים	 ְּכבֹוָדּה.	 ִמִּזיז	 ְוִהְתַעַּנְגֶּתם	

ַלֲעלּוֵבי	 ֻּכּלֹו,	 ָהעֹוָלם	 ְלָכל	 ְלהֹוִדיַע	

ַהָּגלּות	ָהֲאֵפָלה,	ִּכי	ַהִּצּנֹור	ֶׁשל	ַהַחִּיים	

ה	 ַהְּמֵלִאים	ֶׁשַפע	אֹור	ּוְנִעימּות	ְקֻדּׁשָ

ְלִהָּפַתח,	 ֵהֵחל	 ֶחְמָּדתֹו	 ֶאֶרץ	 ֶׁשל	

ַהָּזִמיר	 ֵעת	 ָבָאֶרץ,	 ִנְראּו	 ַהִּנָּצִנים	

ְּבַאְרֵצנּו.	 ִנְׁשַמע	 ַהּתֹור	 ְוקֹול	 ִהִּגיַע	

ָּבֶניָה,	 ֶאת	 ִהיא	 ְנִעיָמה	ּדֹוֶרֶׁשת	 ֶאֶרץ	

ֲאֵליֶהם	 ְזרֹועֹוֶתיָה	 ֶאת	 ִהיא	 ּפֹוֶׁשֶטת	

ְּבַאֲהָבה,	ַעל	ָּכל	ְּפָׁשִעים	ִהיא	ְמַכָּסה	

ּגֹוִלים,	 ָּבִנים	 ׁשּובּו,	 ׁשּובּו	 ְּבַאֲהָבָתּה.	

ׁשּובּו	 ִאְּמֶכם,	 ְלֵחיק	 ִנָּדִחים,	 ָּבִנים	

ִזְכרּו	 ְמחֹוֶלְלֶכם,	 ֵאל-ַחִּיים	 ְוִזְכרּו	

ֲאֶׁשר	 ַאֲהָבתֹו,	 עז	 ְמִתיקּות	 ְנִעימּות	

ְּבֵבית	ִאֵּמנּו	ַוֲחַדר	הֹוָרֵתנּו,	ִהֵּנה	הּוא	

ֵראִׁשית	 ְוִאם	 ָלנּו.	 ְלַגּלֹוָתּה	 ְמַיֵחל	

ביאור

לאכול  עלינו  מצווה 
מפרותיה של ארץ ישראל 
קדושת  את  ולהרגיש 
הרב  ישראל.  ארץ  פרות 
מנבואת  פסוקים  מביא 
את  המתארים  ישעיהו 
בזמן  שיהיה  הרב  השפע 
ואת  והגאולה  הנחמה 
שיהיה  הפיזי  השפע 
מטעימה  חלק  בארץ. 
את  להפיץ  גם  הוא  זו 
לעולם  הגאולה  בשורת 
לעולם  להודיע  כולו; 
קוראת  שארצנו  כולו 
כביכול  אליה,  לשוב  לנו 
זרועותיה  את  פותחת 
ומבקשת שנשוב הביתה. 
כל  שעל  מודיעה  היא 
תכסה  היא  חטאינו 
גם  ובגעגועיה;  באהבתה 
תתעלם  היא  חטאנו  אם 
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ַהִּגּלּוי	ַרק	ַקֵּוי	אֹור	ַּדִּקים	ָאנּו	רֹוִאים,	

רַחב	 ְמֹלא	 ָהאֹוָרה,	 ִּתְפרץ	 ִּבְמֵהָרה	

ַאְרֵצנּו	ִעָּמנּו	ֵאל.

)אורות	ישראל	פרק	ט,	ט(

אהבתה  מרוב  מחטאינו 
קוראת  והיא  אלינו, 
אל  לשוב  באהבתה  לנו 
אלוקינו, שהביאנו לייעוד 
הזמן  הגיע  ועתה   - גדול 
בעולם.  ולהפיצו  לגלותו 
רק  רואים  אנחנו  אם  גם 
התגלויות קטנות, במהרה 
הגאולה  אור  יפרוץ 

השלמה בכל ארצנו.

שאלות

איך אנו יכולים ליהנות מקדושת ארץ ישראל?  

הצינור של השפע בארץ ישראל "החל להיפתח" - האם   
אפשר לראות את השפע הזה? איפה? 

מהי הבשורה הגדולה שבשיבת עם ישראל לארצו?  

האם ארץ ישראל כבר הגיעה לגאולתה השלמה?  

מה  יחזרו?  שהבנים  למה  אולם  לבניה,  קוראת  הארץ   
מיוחד בארץ ישראל שבשבילו כדאי לבנים לשוב? 
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פסקאות עזר

ִלְכֶנֶסת	 ַהּתֹוָרה	 ִמְּמקֹור	 אֹור	 ַמְמִׁשיִכים	 ִלְׁשָמּה	 ּתֹוָרה	 ְּבִלּמּוד	

ְּבֶאֶרץ	 ֶזה	 ְלאֹור	 ֵיׁש	 ְמֻיֶחֶדת	 ּוְמִתיקּות	 ַהְּברּוִאים,	 ּוְלָכל	 ִיְׂשָרֵאל	

ִיְׂשָרֵאל.	)חדריו,	אות	פב(

א	ֵאין	ְלָך	ֵקץ	ְמֻגֶּלה	ִמֶּזה	ֶׁשֶּנֱאַמר	)יחזקאל	לו,	ח(	 ְוָאַמר	ַרִּבי	ַאבָּ

ְוַאֶּתם	ָהֵרי	ִיְׂשָרֵאל	ַעְנְּפֶכם	ִּתֵּתנּו	ּוֶפְרְיֶכם	ִּתְׂשאּו	ְלַעִּמי	ִיְׂשָרֵאל	ִּכי	

ֵקְרבּו	ָלבֹוא	)בבלי,	סנהדרין	צח	ע"א(	ֵּכן,	ַאְתַחְלָתא	ִּדְגֻאָּלה	ַוַּדאי	

זֹו,	 ִהְתִחיָלה	הֹוָפָעה	 ֵמַהּיֹום	 ָאְמָנם	ֹלא	 ְלָפֵנינּו.	 ּומֹוִפיָעה	 הֹוֶלֶכת	

ַרק	ֵמָאז	ִהְתִחיל	ַהֵּקץ	ַהְּמֻגֶּלה	)סנהדרין	צח	ע"א(	ְלִהָּגלֹות,	ֵמֵעת	

ֲאֶׁשר	ָהֵרי	ִיְׂשָרֵאל	ֵהֵחּלּו	ַלֲעׂשֹות	ֲעָנִפים	ְוָלֵׂשאת	ְּפִרי	ְלַעם	ִיְׂשָרֵאל	

ֲאֶׁשר	ֵקְרבּו	ָלבֹוא,	ִהְתִחיָלה	ַאְתַחְלָתא	זֹו	)אגרות	הראי"ה,	חלק	

ג,	עמ'	קנה(.	
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תורת ארץ 
ישראל

ַהְרֵּבה	 ְלַחֵּבב	 ְצִריִכים	 ָהִיינּו	 ּדֹור	 ְּבָכל	

ֶאת	ּתֹוַרת	ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל.	ְויֹוֵתר	ִמָּכל	ּדֹור	

ַהָּמֵלא	 ּדֹור	 ְּבדֹוֵרנּו	 ָלֶזה	 ָאנּו	ְצִריִכים	

ַהְּנִביָלה	 ּדֹור	 ְוַתְהּפּוכֹות,	 ְסָערֹות	

ָהאֹוָרה	 ַהְּזַמן	ֶׁשל	 ֶּבן	 ְוַהְּפִריָחה,	

ְוָכל	 ְוַהִּבְטָחה,	 ַהֵּיאּוׁש	 ֶׁשל	 ְוָהֲאֵפָלה,	

זא"ז	 ַהּסֹוְתִרים	 ִמְׁשָּפִטים	 ֲהמֹוֵני	

אֹותֹו	 ְועֹוִׂשים	 ַהְּצבּוִרים	ְּבִקְרּבֹו	

ָׁשֵלו.	 ֵיַדע	 ֶׁשֹּלא	 ַּגַעׁש	 ּוְכַהר	 ְּכֶמְרָקָחה	

ַּדְוָקא	 ַסם	ַחִּיים	 ָלֵתת	 ְצִריִכים	 ָאנּו	 לּו	

ְצִריִכים	 ָאנּו	 ִיְשָׂרֵאל	 ֶאֶרץ	 ִמּתֹוַרת	

ְוֶאת	 ָהֱאֶמת	 ְּגֻדַּלת	 ֶאת	 לֹו	 ְלַהְראֹות	

ַהְּבִהירּות	ַהִנְמָצִאים	ְּבאֹוָצֵרנּו	ָהֱאֹלִהי,	

ּתֹוַרת	 ֶׁשל	 ְוַרְעיֹונֹוֶתיָה	 ְּבָהגּוֶתיָה	

ְוַהִּנְׂשָּגב	ְּבִמְצֹוֶתיָה	 ִפי	 ַהֹיּ ֶאת	 ֱאֶמת,	

ֻּכָּלם,	 ַהַחִּיים	 ְּוְבֵתאּור	 ַהַּמֲעִׂשּיֹות	

ּתֹוַרת	 ִהיא	 ַּכָּמה	 ּוְבִקְרָּבּה,	 ִּפיָה	 ֶׁשַעל	

ִלְטֹעם	 ֲאֶׁשר	 ַחִּיים!	 ֱאֶמת	ְותֹוַרת	

ַּבּמּוָבן	 ֵאֶלה	 ָּכל	 ְלַהְטִעים	 ָוֹחֶמר	 ְוַקל	

ּתֹוַרת	 ע"י	אֹור	 ַרק	 ֶאְפָׁשר	 ַהָּמֵלא	

ביאור

המיוחד  הקשר  בשל 
ישראל  עם  בין  שיש 
צריכים  היינו  לארצו 
לחבב את תלמודה של 
עתה,  אך  ישראל,  ארץ 
אור  שבו  דור  בדורנו, 
יחד  מעורבבים  וחושך 
ללמוד  חייבים  אנו   -
ישראל  תורת ארץ  את 

דווקא.

ישראל  ארץ  תורת 
אפשרות  לנו  נותנת 
הטוב  את  לראות 
והיופי הקיימים בתורה 
זו  תורה  ובמצוות. 
מלווה אותנו בכל שלבי 
בצדדים  גם  חיינו, 
העבודה  של  המעשיים 

ושל העשייה בארץ. 

ישראל  ארץ  בתורת 
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ְוָצִריְך	 ֻמְכָׁשר,	 ִיְׂשָרֵאל.	ּדֹוֵרנּו	 ֶאֶרץ	

ֵמַרְעיֹונֹות	 ַּדְוָקא	 ֻמְׁשָּפע	 ִלְהיֹות	 הּוא	

ַרְעָנִנים	ְוֹגֶדל.	 ַחִּיים	 ָּבֶהם	 ֶׁשֵּיׁש	

ָחְדלּו	 ּוְמֻקָּטִנים	 ְמֻקָּמִטים	 ְּדָבִרים	

ַהֶחְבָרִתית	 ַהְּנִטָּיה	 ְלָבבֹו,	 ֶאת	 ָלַקַחת	

ִהְננּו	 ַהֹּכל	 ֶאת	 ְמֹאד.	 ִנְתַּגְּבָרה	ְּבִקְרּבֹו	

ֻמְכָרִחים	ְלהֹוִׁשיט	לֹו	ְּבמּוָבן	ְּכָלִלי,	ֶּדֶרְך	

ְלַלֹות	 ֶׁשָלּה	 ֶזֶרם	ַהַחִּיים	 ֶׁשל	 ַהַּמְׁשֵּפְך	

ּפֹוְגִׁשים	 ֲאַנְחנּו	 ְּכָבר	 ְוָכאן	 ָהֻאָּמה.	

ֶאֶרץ	 ּתֹוַרת	 ֶׁשֵּבין	 ַהַהְבָּדָלה	 ִּבְנֻקַּדת	

ַמה  ָּכל  ָלָאֶרץ:	 חּוץ	 ִיְׂשָרֵאל	ְלתֹוַרת	

ָהַרְעיֹונֹות  ִמָּכל  ּוְפָרִטי,  ָקָטן  הּוא  ּׁשֶ

ּוְבִיחּוד אֹוָתם  ִּבְכָלל  ָהרּוָחִנִּיים 

ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול  ַהֶּמְרָחב  ַעל  ַהִּמְׂשָּתְרִעים 

ִמַּצד  ִנְסָקר  ְּכֶׁשהּוא  ְוָלֱאמּוָנה,  ַלּתֹוָרה 

ּוְכָלִלי  ָּגדֹול  ַנֲעֶׂשה  ָלָאֶרץ,  ּתֹוַרת חּוץ 

ְּדֶאֶרץ  ֲאִויָרא  ֶאת  ׁשֹוֵאף  ְּכֶׁשהּוא  ִמָּיד 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְרּבֹו.	ּתֹוַרת	חּוץ	ָלָאֶרץ	ֵאיָנה	

ַמֶּכֶרת	ַרק	ִלְדֹאג	ְּבַעד	ַהֶּנֶפׁש	ַהְּפָרִטית,	

ְוַהָחְמִרית,	 ָהרּוָחִנית	 ַהְׁשָלָמָתּה	 ְּבַעד	

ּתֹוַרת	 ִהיא	 ֵכן	 ֹלא	 ַהְּזַמִּנית	ְוַהִּנְצִחית.	

ֶאֶרץ	ִיְשָׂרֵאל.	ִהיא	ּדֹוֶאֶגת	ְּבַעד	ַהְּכָלל,	

ִנְׁשָמָתּה	ְורּוָחּה,	 ְּבַעד	 ָהֻאָּמה,	 ְּבַעד	

ֶׁשל	 ַהֹהֶוה	 ְּבַעד	 ְוַנְפָׁשּה,	 ּגּוָפּה	 ְּבַעד	

רוחנית  תפיסה  יש 
הוא  ודורנו   - גדולה 
תפיסת  שמחפש  דור 
שיש  דור  גדולה,  עולם 
חברתית  חשיבה  לו 
הסתכלות  כללית, 
 - ישראל  עם  בכלל 
נפגשים  אנחנו  וכאן 
עם ההבדל שבין תורת 
לתורת  ישראל  ארץ 

חוץ לארץ: 

לארץ  חוץ  תורת 
בהשלמה  עסוקה 
והפרטית  האישית 
הפרטי,  האדם  של 
תורת  ולעומתה 
עוסקת  ישראל  ארץ 
בעבר  הכלל  בהשלמת 
כולה,  האומה  של 
ובעתידה,  שלה  בהווה 
מתעלה  והיחיד 
מההשלמה הכללית של 

תורת ארץ ישראל.

של  החידוש  זהו 
ישראל;  ארץ  תורת 
לאחד  מצליחה  היא 
הדעות  כל  את  בתוכה 
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ּוְבַעד	 ֻּכָּלּה,	 ֶׁשל	 ֶהָעִתיד	 ּוְבַעד	 ֻּכָּלּה,	

ֻּכָּלּה	 ֶׁשל	 ֶהָעָבר	 ֶׁשל	 ָהֹרֶׁשם	ַהַחי	

ִמְתַּכְּנִסים	 ֵהם	 ֻּכָּלם	 ַהְּפָרִטים	 ְּכֶאָחד.	

ְּכָלל	 ְּבִעּלּוָיּה.	ֶזהּו	 ּוִמְתַעִּלים	 ְּבִקְרָּבּה	

ַהִחּדּוׁש	ַהְּפִניִמי,	ֶהָעֹמק	ְוַהַּמְרִהיב,	ֶׁשל	

ַמְכֶׁשֶרת	 ֶׁשִהיא	 ִיְׂשָרֵאל,	 ֶאֶרץ	 ּתֹוַרת	

ַהְּפָרִטִּיים,	 ְוָהַרְעיֹונֹות	 ָּכל	ַהֵּדעֹות	 ֶאת	

ֶׁשֵהם	הֹוְלִכים	ְּדלּוִלים	ּוְפזּוִרים	ַּבֲאִויר	

ֶאֶרץ	ָהַעִּמים	ֶׁשֵּיָעׂשּו	ֻּכָּלם	ֲאֻגָּדה	ֶאָחת	

ְוֶׁשִּיְלְּבׁשּו	ְמַגָּמה	ְּכָלִלית	ְמֻיֶחֶסת	ְלַחֵּיי	

ָהֻאָּמה	ֻּכָּלה	ִמַּצד	ַהְׁשָּפָעָתּה	ֶׁשל	ֶאֶרץ	

ִיְשָׂרֵאל...ֿ".

)מאמרי	הראי"ה	ע"מ	78( 

הפזורים  והרעיונות 
ישראל  עם  חלקי  בין 
השונות  שבגלויות 
כל  את  ומגבשת 
הפרטיות  התפיסות 
לכוח אחד כללי בזכות 
ארץ  של  השפעתה 

ישראל.

שאלות

מהי התכונה העיקרית של תורת חוץ לארץ?  

מהי הייחודיות של תורת ארץ ישראל?  

למה הדור שלנו מתאים במיוחד לתורת ארץ ישראל?  

ישראל  עם  על  ישראל  ארץ  תורת  של  ההשפעה  מהי   
בארץ ישראל?

ייתכן שיש אנשים הבוחרים דווקא בתורת חוץ  האם   
לארץ?
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פסקאות עזר

ַמה	 ָּכל	 ִיְׂשָרֵאל.	 ְּבֶאֶרץ	 ִאם	 ִּכי	 זֹוַרַחת	 ֵאיָנּה	 ַהֹּקֶדׁש	 ָחְכַמת	

ּוְסִעיֶפיָה,	 ַהִּביָנה	 ּתֹוְלדֹות	 ֶאָּלא	 ֵאיָנם	 ָלָאֶרץ	 ְּבחּוץ	 ְמַצְּיִרים	 ּׁשֶ

ָיפּוצּו	ַמְעְיֹנֶתיָך	חּוָצה	ָּבְרחֹוֹבת	ַּפְלֵגי	ַמִים.	ַעל	ְיֵדי	ַהִּצִּפָּיה	ָהֲעֻמָּקה	

ִלְראֹות	ֶאת	ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל,	ִמְזָּדַרַחת	ְקָצת	ֶהָאָרה	ִמִּזיו	ַהָחְכָמה	ֶׁשל	

ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל,	ּוְמִאיָרה	ַעל	ִהְסַּתֲעפּות	ַהִּביָנה	ַהִּמְתַיֶּצֶרת	ַּגם	ְּבחּוץ	

ָלָאֶרץ.	ֵהן	ֱאֶמת	ָחָפְצָּת	ַּבֻּטחֹות	ּוְבָסֻתם	ָחְכָמה	תֹוִדיֵעִני,	ְואֹוֵמר,	

ם.	)אורות	הקודש	 ְבֶנה	חֹומֹות	ְירּוָׁשלִָ ֵהיִטיָבה	ִבְרצֹוְנָך	ֶאת	ִצּיֹון	תִּ

א,	קטז(

"ּוְזַהב	ָהָאֶרץ	ַהִהיא	טֹוב,	ֵאין	ּתֹוָרה	ְּכתֹוַרת	ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל"	)מדרש	

ִיְׂשָרֵאל,	 ֶאֶרץ	 ּתֹוַרת	 ַהְרֵּבה	 ְלַחֵּבב	 ְצִריִכים	 ָהִיינּו	 ּדֹור	 ְּבָכל	 רבה(	

ּוְביֹוֵתר	ָאנּו	ְצִריִכים	ָלֶזה	ְּבדֹוֵרנּו,	ּדֹור	ַהְּנִביָלה-ְוַהְּתִחָּיה,	ֶּבן	ַהְּזַמן	

ְצִריִכים	 ָאנּו	 ִּבְׁשִבילֹו	 ַהֵּיאּוׁש-ְוַהְּגבּוָרה.	 ָהֲאֵפָלה-ְוָהאֹוָרה,	 ֶׁשל	

ְלַהְראֹות	 ְצִריִכים	 ָאנּו	 ִיְׂשָרֵאל.	 ֶאֶרץ	 ִמּתֹוַרת	 ַּדְוָקא	 	- ַחִּיים	 ַסם	

ְּבֵדעֹוֶתיָה	 ָהֱאֹלִהי,	 ְּבאֹוָצֵרנּו	 ֶׁשֵּיׁש	 ְוַהְּבִהירּות	 ָהֱאֶמת	 ֶאת	 לֹו	

ְוַההֹוד	 ַהּנַעם	 ְוַהִּנְׂשָּגב,	 ַהָּיֶפה	 ְוֶאת	 ֱאֶמת,	 ּתֹוַרת	 ֶׁשל	 ְוֶהְגיֹונֹוֶתיָה	

ֻּכָּלם	ֶׁשַעל	 ַהַחִּיים	 ֲהִליכֹות	 ּוְבֵתאּור	 ַהַּמֲעִׂשּיֹות,	 ְּבִמְצוֹוֶתיָה	 ֶׁשֵּיׁש	

	- ַיַחד,	 ַּגם	 ַחִּיים	 ְותֹוַרת	 ֱאֶמת	 ּתֹוַרת	 ִהיא	 ַּכָּמה	 ּוְבתֹוָכּה,	 ִּפיָה	

ֵמָעְמָקּה	 ַטֲעָמּה	ֶׁשל	ּתֹוָרה	 ּוְלַהְטִעים	 ִלְטעם	 ֲאַנְחנּו	 ְצִריִכים	 ָלֶזה	

ְּבֶאֶרץ	 ִּכי-ִאם	 ּוְלַהְרִּגיׁש,	 יג	 ְלַהּשִׂ ָלחּוׁש,	 ֶאְפָׁשר	 ֹלא	 ְוֶזה	 ִויסֹוָדּה,	

ִיְׂשָרֵאל.	)אורות	התורה,	יג,	ב(.
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ְּפָרִטי,	 ְּבמּוָבן	 ָלָאֶרץ	 חּוץ	 ּתֹוַרת	 ֶׁשל	 ְּבַיַחׂש	 ָׁשגּור	 הּוא	 ּׁשֶ ַמה	 ָּכל	

עֹוֶלה	הּוא	ְּבֵעֶרְך	ּתֹוַרת	ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל	ְלמּוָבן	ְּכָלִלי.	ּתֹוַרת	חּוץ	ָלָאֶרץ	

עֹוֶסֶקת	ְּבִתּקּון	ַהֶּנֶפׁש	ַהְּפָרִטית,	ְּבַדֲאָגָתּה	ְלָחְמִרּיּוָתּה	ְורּוָחִנּיּוָתּה,	

ֶנֶפׁש	 ְּבתֹור	 ַרק	 ֲאָבל	 ְוַחֵּיי	עֹוָלם,	 ָׁשָעה	 ְּבַחֵּיי	 ְוִהְתַעּלּוָתּה	 ְלִזּכּוָכּה	

ְּפָרִטית.	ֹלא	ֵכן	ּתֹוַרת	ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל.	ִהיא	ּדֹוֶאֶגת	ָּתִמיד	ְּבַעד	ַהְּכָלל,	

ְּבַעד	ְּכָללּות	ִנְׁשַמת	ָהֻאָּמה	ֻּכָּלּה.	ַהְּפָרִטים	ִהָּנם	ִמְתַּכְּנִסים	ְּבִקְרָּבּה	

"ֲעֶטֶרת	 ַּבֲעַטְרָּתּה,	 ִמְתַעְּטִרים	 ְּבִעּלּוָיּה,	 ִמְתַעִּלים	 ֵהם	 ִּבְכָלָלּה,	

ּוְלָפֵאר	 ְלִהְתַחֵּדׁש	ְּכמֹוָתּה	 ֲעִתיִדים	 ָבֶטן,	ֶׁשֵהם	 ַלֲעמּוֵסי	 ִּתְפֶאֶרת	

ַהְּפָרט	 ֶׁשִּמן	 ָהִעּלּוי	 אֹותֹו	 ַּגם	 ַמְלכּותֹו".	 ְּכבֹוד	 ֵׁשם	 ַעל	 ְליֹוְצָרם	

ֶׁשל	 ָהַרְעיֹונֹות	 ֶמְרַחב	 ַעל	 ְּבִיחּוד	 ַהּתֹוָרה,	 ֶמְרַחב	 ָּכל	 ַעל	 ְלַהְּכָלל,	

ִנְׂשָּגב	 ִחּדּוׁש	 הּוא	 ַעְצמֹו	 ֶזה	 ַּגם	 ֶּבֱאֶמת,	 ָׁשַמִים	 ְוִיְרַאת	 ֱאמּוָנה	

ְוַנֲעֶלה	ֶׁשל	ּתֹוַרת	ֶאֶרץ	ִיְׂשָרֵאל.	)אורות	התורה,	יג,	ג(.
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התאמה 
משולמת

ֶחֶבל	 ְּכָנַען,	 ֶאֶרץ	 ֶאֵּתן	ֶאת	 ְלָך	 ֵלאֹמר	

ַנֲחַלְתֶכם.

ַמְתִאיָמה ִלְכֶנֶסת  ִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 

ְלדֹורֹוֶתיָה,  ִּבְכָללּוָתּה,  ִיְׂשָרֵאל 

ֶזה  ְוִעם  עֹוָלִמים,  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד 

ָּכל  ֶׁשל  ְלַחֵּייֶהם  ַמְתִאיָמה ג"כ  ִהיא 

ַהְּפָרִטים, ֶׁשל ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד ִמִּיְׂשָרֵאל, 

ִמָּדתֹו ּוַמהּותֹו  ְלִפי  ֶעְרּכֹו,  ְלִפי 

ִהיא	 ְוַהַהְתָאָמה	 ְּבַעְצִמּיּותֹו. 

ַהִּמָּדה	 ֶׁשֲאִפּלּו	 ַעד	 ְמֻדֶּיֶקת,	 כ"כ	

ִּבְכָללּוָתּה	 ֵּבין	 ֶׁשל	א"י,	 עּור	 ְוַהּׁשִ

ְלָכל	 ִמֶּמָּנה	 ְלַהַּמִּגיַע	 ְּבַיַחס	 ּוֵבין	

ִמִּיְׂשָרֵאל,ְלָכל	ַהּדֹורֹות	 ְוֶאָחד	 ֶאָחד	

ַמְתִאים	 הּוא	 ַהֹּכל	 ַהְּזַמִּנים,	 ּוְלָכל	

ֶאֶרץ	 נֹוֵתן	 ד'	 ִמַּיד	 ָהֶעְליֹון	 ַּבִּכּוּון	

ִהיא	 ְוֹזאת	 ָקְדׁשֹו.	 ֶחְמָּדתֹו	ְלַעם	

ָהֲאמּוָרה	 ַהְּקדֹוָׁשה,	 ָהִאְמָרה	

ִּבְלׁשֹון	 ַהַּמְתִחיָלה	 ֵלאֹמר,	 ָּכאן,	

ְּכָנַען,	 ֶאֶרץ	 ֶאֵּתן	 ְלָך	 ָיִחיד	ּוְפָרִטי,	

ביאור

לאמר לך אתן ארץ כנען, 
חבל נחלתכם.

ארצנו  מסגולות  אחת 
מתאימה  שהיא  היא 
מעבר  ישראל  עם  לכלל 
מסוימת,  זמן  לנקודת 
מתאימה  היא  זה  ועם 
כזו  פרטית  אישיות  לכל 

או אחרת מהאומה.

ההתאמה בין ארץ ישראל 
מדויקת  ישראל  לעם 
הפיזי  מהגודל   - ביותר 
וממידותיה,  הארץ  של 
ישראל  לעם  המתאימות 
ככלל, ועד היחס שבין כל 
אדם מעם ישראל לנחלה 

המגיעה לו בארץ. 

אפשר  הזה  הרעיון  את 
המתחיל  בפסוק  לראות 
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ּוְמַסֶּיֶמת	ִּבְלׁשֹון	ַרִּבים,	ְוכֹוֶלֶלת	ְּבתֹוְך	

ִמַּצד	 ַהִּנְצִחי	 ֶאת	ַהִּקּׁשּור	 ג"כ	 ֶזה	

ֶאָחד,	ְוֶאת	ַהְּתכּוָנה	ַהְּמדּוָדה,	ְּבַיַחׂש	

ְוַהְּכָלִלי	ִמַּצד	 ַהְּמֹפָרט	 עּור	 ְלַהּׁשִ

ָמדּוד,	 ִׁשעּור	 ַנֲחָלְתֶכם,	 ֶחֶבל	 ִני,	 ַהּׁשֵ

ְוֶקֶׁשר	 ַּבְּנִעִמים",	 ִלי	 ָנְפלּו	 "ֲחָבִלים	

ָלּה	 ֶׁשֵאין	 "ַנֲחָלה	 ַעד,	 ִנְצִחי	ַלֲעֵדי	

ֶהְפֵסק"	)ר"ה	י"ב(	"ַאף	ַנֲחַלת	ָׁשְפָרה	

ָעַלי".	ֶחֶבל	ַנֲחָלְתֶכם.	

ִּבְהיֹוְתֶכם	ְמֵתי	ִמְסָּפר,	ִּכְמַעט,	ְוָגִרים	

ָּבּה.

ִעם	ַאְרצֹו	 ִיְׂשָרֵאל	 ֶׁשל	 ַהֹּקֶדׁש	 ֶקֶׁשר	

ִטְבִעי,	 ְלֶקֶׁשר	 ּדֹוֶמה	 ֵאינֹו	 ַהְּקדֹוָׁשה	

ָידֹו	 ַעל	 ר	 ִמְתַקּׁשֵ ְוָלׁשֹון	 ַעם	 ֶׁשָּכל	

הּוא	 ַהִּטְבִעי	 ַהֶּקֶׁשר	 ֶאל	ַאְרצֹו.	

ע"י	 ַרב,	 ְזַמן	 ְּבֶמֶׁשְך	 ַרק	 ִמְתַּפֵּתַח	

ְוָעצּום	 ַרב	 ע"י	ַעם	 ְמאֹוָרעֹות,	 ֲהמֹון	

ֶׁשִּמְתַּכֵּנס	ַיַחד	ָלדּור	ְּבֵאיזֹו	ֶאֶרץ	ְּבתֹור	

ַמְתִחיָלה	ֵאיזֹו	 ְוָאז	 ֶקַבע,	 ְיִׁשיַבת	

ִמּתֹוְך	 ַהָּבָאה	 ִהְסּתֹוִרית,	 ִחָּבה	

ַהּדֹורֹות	 ִּבְלָבבֹות	 ְלַפֵעם	 ִהְתַרְּגלּות	

ֵּבין	 ִמְתַהֶּוה	 ְוֶקֶׁשר	רּוָחִני	 ַהָּבִאים,	

ַהֶּקֶׁשר	 ֵּכן	 ֵאין	 ּׁשֶ ַמה	 ְוָהָאֶרץ.	 ָהָעם	

אתן  "לך  יחיד  בלשון 
ומסתיים  כנען"  ארץ 
"חבל  רבים  בלשון 
כך  על  נוסף  נחלתכם". 
אפשר ללמוד מהפסוקים 
של  הנצחי  החיבור  על 
עם ישראל לארץ ישראל, 
חלוקתה  על  ולעומתו 
אחד  לכל  הפרטנית 

ואחד.

מספר,  מתי  בהיותכם 
כמעט, וגרים בה.

ישראל  עם  של  הקשר 
קודש  קשר  הוא  לארצו 
שאיננו כקשר הטבעי של 
לארצם.  העולם  אומות 
טבעי  קשר  כלל  בדרך 
נוצר  לארצו  עם  בין 
על  יושב  שהעם  לאחר 
אירועים  וחווה  אדמתו 
את  היוצרים  מיוחדים 
העם  של  ההיסטוריה 
ומפתחים  אדמתו  על 
נוצרים  וממילא  אותה, 
אך  רוחני.  וקשר  זיקה 
הקשר  ישראל  עם  אצל 
החל  ארצו  עם  הקדוש 
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ָרה	 ַהֹּקֶדׁש,	ֶׁשִּנְתַקּׁשְ ִמְמקֹור	 ָהֱאֹלִהי	

ֶאֶרץ	 ת	 ִּבְקֻדּׁשַ ִיְׂשָרֵאל	 ְּכֶנְסת	

ַהָּקדֹוׁש	 ַהחֹוָתם	 ֶחְמָדה,ֶׁשִהְתִחיל	

ְמֵתי	 ִּבְהיֹוְתֶכם	 ַמְבִליט	 ַהֶּזה	ִלְהיֹות	

ַיַחד	 ְוָתכּוף,	 ָקָצר	 ּוִבְזַמן	 ִמְסָּפר,	

ֹקֶדם	 ָּבָאֶרץ,	ְועֹוד	 הֹוִפיָעם	 ִעם	

ָהֱאֹלִהית	 ַהֶהָעָרה	 ע"י	 ִלְכִניָסָתם,	

ְּבתֹוָכּה	 יֹוְׁשִבים	 ּוִבְהיֹוָתם	 ָהֶעְליֹוָנה,	

ֵּגִרים,	 ְּבתֹור	 כ"א	 ְקבּוָעה	 ֹלא	ְיִׁשיָבה	

ָעַזר	 ַּבֶּטַבע	ֹלא	 ֶׁשְּיסֹודֹו	 ָּדָבר	 ֶׁשׁשּום	

ְיִציָרה	 ְּבתֹור	 ַהֶּזה,	ֶׁשהֹוִפיַע	 ַלֶּקֶׁשר	

ֱאֹלִהית,	ִּבְדַבר	ד'	ּוְבִרית	ָקְדׁשֹו,	ּבָחק	

ְׁשבּוַעת	עֹוָלם,	ֲאֶׁשר	הּוא	ָאַמר	ַוְיִהי.	

ִּבְהיֹוְתֶכם	ְמֵתי	ִמְסָּפר,	ִּכְמַעט,	ְוָגִרים	

ָּבּה.

)עולת	ראיה,	א,	רג(

מתי  "בהיותכם  אחרת: 
כשהיו  עוד  מספר". 
מהמעטים  ישראל  עם 
שבארץ ישראל, עוד לפני 
שעם ישראל הגיע לארצו 
אורחים  רק  בה  והיינו 
כבר  קבע,  תושבי  ולא 
המיוחד  הקשר  החל  אז 
ישראל.  ארץ  ובין  בינינו 
ישראל  עם  בין  הקשר 
טבעי  קשר  איננו  לארצו 
פי  על  שנוצר  קשר  אלא 
אלוקית  ובחירה  רצון 
קשורים  נהיה  שאנו 
ארץ  אדמת  בארצנו, 
המיוחד  החיבור  ישראל. 
דרך  על  העולה  הזה, 
של  קשר  הוא  הטבע, 
ושבועת  מוחלטת  ברית 
עולם של הקב"ה - שברא 
את הארץ כולה ובחר לנו 

ממנה את ארצנו.
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שאלות

איך בחר הקב"ה לחלק את ארץ ישראל לעם ישראל?  

אחד  לכל  או  האומה  לכלל  שייכת  ישראל  ארץ  האם   
ואחד מעם ישראל?

איך נוצר החיבור בין כל עם לארצו?   

מה ייחודי ושונה בחיבור שבין עם ישראל לארץ ישראל?  

ישראל  עם  שבין  המיוחד  הקשר  של  ההשלכות  מהן   
לארצו?

פסקאות עזר

ְּבתֹור	 ַרק	 ָלֻאָּמה,	 ִחיצֹוִני	 ִקְנָין	 ִחיצֹוִני,	 ָּדָבר	 ֵאיֶנָּנה	 ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל	

ִקּיּוָמּה	 ְוַהְחָזַקת	 ַהְּכָלִלית	 ַהִהְתַאְּגדּות	 ֶׁשל	 ַלַּמָּטָרה	 ֶאְמָצִעי	

ַעְצמּוִתית	 ֲחִטיָבה	 ִהיא	 ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל	 ָהרּוָחִני.	 ֲאִפּלּו	 אֹו	 ַהָחְמִרי	

ִעם	 ְּפִניִמּיֹות	 ִּבְסֻגּלֹות	 ֲחבּוָקה	 ָהֻאָּמה,	 ִעם	 ְּבֶקֶׁשר-ַחִּיים	 ְקׁשּוָרה	

ְסֻגַּלת	 ֶׁשל	 ַהֹּתֶכן	 ַעל	 ַלֲעמד	 ִאי-ֶאְפָׁשר	 ָּכְך	 ּוִמּתֹוְך	 ְמִציאּוָתּה.	

ְּבׁשּום	 ִחָּבָתּה,	 ֹעֶמק	 ֶאת	 ַלֹּפַעל	 ּוְלהֹוִציא	 ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,	 ת	 ְקֻדּׁשַ

ָהֻאָּמה	 ַעל	 ֲאֶׁשר	 ד'	 ְּברּוַח	 ִּכי-ִאם	 ֱאנֹוִׁשית	 ַרְציֹוָנִלית	 ַהְׂשָּכָלה	

ִיְׂשָרֵאל,	 ְּבִנְׁשַמת	 ֲאֶׁשר	 ָהרּוָחִנית	 ַהִּטְבִעית	 ַּבַהְטָּבָעה	 ִּבְכָלָלּה,	

ָהֳאָרחֹות	ֶׁשל	 ְּבָכל	 ִטְבִעִּיים	 ִּבְצָבִעים	 ַקֶּויָה	 ֶׁשִהיא	ֶׁשּׁשֹוַלַחת	ֶאת	

ַעל-ִּפי	 ָהֶעְליֹוָנה	 ְזִריָחָתּה	 ֶאת	 ִהיא	 ּוַמְזַרַחת	 ַהְּבִריָאה,	 ַהַהְרָּגָׁשה	

ְוֹנַעם	 ַחִּיים	 ַהְמַמֵּלאת	 ָהֶעְליֹוָנה,	 ה	 ַהְּקֻדּׁשָ ַהִּמָּדה	ֶׁשל	רּוַח	 אֹוָתּה	

ַהִּיְׂשְרֵאִלית	 ַהַּמֲחָׁשָבה	 ַוֲעֻמֵּקי	 ָהַרְעיֹון	 ְקדֹוֵׁשי	 ְלַבב	 ֶאת	 ֶעְליֹון	

)אורות	ארץ	ישראל,	א,	א(.
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ִיְׂשָרֵאל	מֹוִציָאה	ֶאל	ַהּפַעל	ֶאת	ְסֻגּלֹוֶתיָה	ִּכי- ְּכֶנֶסת	 ְּכֵׁשם	ֶׁשֵאין	

ְסֻגּלֹוָתיו	 ֶאת	 מֹוִציא	 ִמִּיְׂשָרֵאל	 ָאָדם	 ֵאין	 ֵּכן	 ִיְׂשָרֵאל,	 ְּבֶאֶרץ	 ִאם	

ָהרּוָחִנית	 ָהָאֶרץ	 ֶׁשִהיא	 ַהּתֹוָרה,	 ְיֵדי	 ַעל	 ִּכי-ִאם	 ָהרּוָחִנּיֹות	

ַהַּמְתִאיָמה	ִלְסֻגַּלת	ַהְּנָׁשָמה	ַהִּיְׂשְרֵאִלית.	ָּכל	ַהַּמָּדִעים	ּדֹוִמים	ֵהם	

ְלחּוץ	ָלָאֶרץ	ְּבִּיחּוָׂשם	ֶאל	ַהִּגּדּול	ַהִּנְׁשָמִתי	ֲאֶׁשר	ְלִיְׂשָרֵאל.	)אורות	

התורה,	י"ב,	ז(


