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 אורותשערי 

 מבוא
 מטרת חיבור זה

 
של מו"ר הרב זצ"ל, הראי"ה, איננו רק דרך להיחשף  העיסוק בספר אורות,

לתורת דור האתחלתא דגאולה, אלא, נראה שעצם המשך היישרת תהליך הגאולה 
עומק יסודות הספר. אכן, העיסוק המעמיק בגופי תורה  תבידיעו הבהבנתלוי 

 עליונה זו מוביל להשגת תורת חיים שלמה של הבנה והדרכת הכלל.
הנשגבים של  הדבריםשמאות ואלפי תלמידים לומדים את ברוך ה' זכינו לכך 

 ,בדרך עקיפה, על ידי שמיעת שיעורים בתורה הגואלת, בין באופן ישירבין הרב, 
 על ידי התנסות והתמודדות עם עצם כתב קודשו.

אך עדיין רבים נרתעים מלהיכנס לעומק פרדסו של הרב, אף כאשר הם מסוגלים 
להריח את ריחו הטהור ממרחק שאינו מאפשר וראויים לכך, והם מסתפקים ב

 בקיאות אלא התבסמות.
 

רצוי חיבור זה, "שערי אורות", כשמו, מנסה לפתוח שערים ללימוד עצמי (
 בחברותא) של ספר אורות וכתבי הרב בכלל. 

נעשה פה נסיון להציע מעין "מדריך למידה", הפועל על פי עיקרון הדרכה של 
ית הלומד בהתמודדותו הישירה עם עומק תוכנן של התנסות מונחית, כלומר הנחי

 פסקאות הספר, ללא הכנה מוקדמת.
 

על פי העיקרון של  ,שיטת הלמידה המוצעת כאן בנויה על התבוננות בספר אורות
". המושגים שאנו פוגשים בספר ם במקומן ועשירים במקום אחרעניידברי תורה "

ים, וניצניהם נמצאים כבר אורות פזורים לאורך כל כתבי הרב בגוונים שונ
בספרות חז"ל הקדומה. לא נשאר לנו אלא להתהלך בגן המעודן של כתבי הרב 
ולקטוף את פירותיו המתוקים, השייכים לנושא הנלמד, וגם להציץ מדי פעם 
במקורותיהם העתיקים. בדרך זו ניתן להרחיב כל נושא ולקבל עליו תמונה רחבה 

   בפסקה הנלמדת. דיה כדי לאפשר לנו להתקדם בבטחה
 

בסוף כל פרק הנלמד, מובאות שאלות להנחיה ולחזרה, על חלק מפסקאות הפרק. 
התועלת של שאלות אלו הינה הן בשלב למידת הפסקאות והן בשלב הסיכום 
הכללי של הפרק והחזרה עליו. לכן מומלץ להשתמש בשאלות ההנחיה תוך כדי 

 הלימוד. 
 

ישראל" ו"אורות המלחמה", כך שהוא  מדריך הלמידה נבנה על "אורות ארץ
 מהוה למעשה גם פירוש רחב על פרקים אלו. 



 תיאור סכמתי של שיטת ההתבוננות בכתבי הרב
 

 לקרא את כל הפסקה ברצף. .א

לזהות  -תלוי בסוג הפסקה  -נושאים, או -לחלק אותה לנושאים או תת .ב
(במילים אחרות, לפסק את  שלבי הרצאת הנושא המרכזי שלה את

 .)הפסקה

(לא של  לזהות ערכים (=מושגי יסוד) ידועים בכתבי הקודש האחרים .ג
, כגון "נפש החיים", "תניא", "שערי קדושה", "קול התור", ושאר הרב)

 יתן לנו פתיחה טובה לעומק הנחשף בכתבי הרב.יספרי אמונה, דבר ש

תורת ארץ ישראל, התורה  -לזהות ערכים שהם יסודות בתורת הרב  .ד
 הגואלת.

עם ההגדרות שהרב נתן לערכים הידועים בספרים האחרים וכן  שלהיפג .ה
או למשל  "ראיההמיוחדים לתורת הרב, בעזרת "מילון ה עם הערכים
 המרחיבים את האופק.חיפוש שאר אמצעי 

 -זה בכתבי הרב, פסקאות מקבילות לפסקה הנלמדת  יפל ע אלמצו .ו
 פסקאות בהן מופיעים אותם הערכים.

את אומרת שמנסים להתקרב לעומק מחשבת , זלומדיםאת כתבי הרב  .ז
מבלי לנסות בכל רגע להורידה לידיעות הקנויות לנו כבר לפני  ,הרב

 ההתמודדות עם הפסקה הנלמדת.
יש לזהות את הרעיון המרכזי של הפסקה  ,כדי להתקרב לדעתו של הרב

 דיוק שבלשונו.בַ  רלהיעזולהתבונן באופן בו בחר הרב להציגו. יש 
את הלוגיקה  אלמצועיון שאינו מובן עדיין, כדאי כדי להתקרב לר

 - "הגדרות שליליות"ל "הגדרות חיוביות"שבפסקה. למשל להבחין בין 
זאת אומרת לנסות להבין מה הדבר "כן" ומה דומה לו, ומה הדבר "לא" 
ומה מתנגד לו (הכל על פי הנתונים שהרב נותן לנו בפסקה). יש לעשות 

באופן שלאט לאט תצטייר מסגרת  ,זאת בכל הפסקאות המקבילות
מדויקת בה נמצא המושכל, אותו אנו רוצים לקנות. ואף אם לא נצליח 

 תתברך בהמשך לימודינו בכתבי הרב. עבודתנו קוםמכל מיד לקנותו, מ

לכתוב כותרת לפסקה וכן תקציר של השלבים שלה  ,בתור סיכום ,מומלץ .ח
ירה ויהיה לעזר בעת סגנונו), דבר שיאפשר גם חזרה מה יפל (כל אחד ע

 בספר. םענייניחיפוש 
  



 

 

   

 מתוך הפסקה הראשונה של הספר לשיטת הלמידה דוגמא 
 

בדוגמה קצרה זו לא נצליח כמובן ללמוד את הפסקה (הנלמדת בפרק הראשון של 
 הספר הנוכחי), אך נוכל להתרשם מסדר הלמידה הרצוי כדי להקיף אותה.

 
 :ופיסוקה חלוקת הפסקה) 1
שלילת ההבנה המוטעית בערכה של ארץ  - אל ... או אפילו רוחני""ארץ ישר. 1

 ישראל.
מה ארץ  - . "ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית ... ועמוקי המחשבה הישראלית"2

 ישראל היא כן, ומה הנפקא מינא (כאן עיקר הפסקה).
של חוסר הכרת ערכה של  תלבעייתיוהסברה  -עד סוף הפסקה  "המחשבה...". 3

 ל.ארץ ישרא
 ערכים כלליים בכל ספרי האמונה אותם צריך להכיר:) 2

 "סגולה", "קדושה", "נשמה", "צפית ישועה", וכו'
 ערכים יסודיים בתורת הרב:) 3

"האומה", "סגולות פנימיות", "סגולת ארץ ישראל", "קדושת ארץ ישראל", 
"רוח ה'", "נשמת ישראל", "ההרגשה הבריאה", "רוח הקדושה העליונה", 

ושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית", "האמונה והיראה" (בגלות), "קד
 "היהדות", "הישועה", "צפית ישועה", וכו'.

 דוגמה לפסקאות מקבילות:) 4
מדובר שם על סילוק  -ן "ההרגשה הבריאה" ענייב :ישראל ותחיתו יח עמ' לו -

 הנבואה.
 ת המעשיות בגלות.ן פיתוח האמונה היראה והמצווענייא: ב אורות ישראל ו, -
 ן קדושת ארץ ישראל.ענייט עמ' קעא: ב-אורות ישראל ח -
 ן סגולת ארץ ישראל.ענייאורות ישראל ט עמ' קע: ב -
 ן הישועה והצפיה לישועה.ענייאורות התחיה ח עמ' סב: ב -
 ן המרכזי של הפסקה: ענייה) 5

 .ערך עצמיאלא יש לה  אמצעיארץ ישראל איננה 
הו "הערך העצמי" בכלל ומהו הערך העצמי שיש לארץ אנו רוצים ללמוד מ

ן יישראל, דבר שהוא חידוש גדול עבורנו, ולא ננסה בשלב זה להורידו לשום עני
 שהוא כבר מוכר אצלנו, אלא נתבונן במונחים של הרב (כלדקמן).

 המונחים העוזרים לנו להתקרב לדעתו של הרב:) 6
 מונחים מקבילים:

 זה מה שארץ ישראל איננה. -חיצוני", "ערך חיצוני" "דבר חיצוני", "קנין  -
אנו  -קדושי הרעיון"  ב"קדושת ארץ ישראל", "רוח הקדושה העליונה", "לב -

 של ארץ ישראל קשור למושג "קדושה". השעניינרואים 
אלו הגדרות  -"חטיבה עצמותית", "קשר חיים", "סגולות פנימיות", "קדושה"  -

 ץ ישראל.נה של ארענייחיוביות של 
 מונחים מנוגדים:

 "חטיבה עצמותית" -"דבר חיצוני" 



 מההתבונות הראשונה הזאת אנו כבר לומדים:) 7
 .עצמותיים םוענייני חיצוניים םעניינישיש בעולם  -
העצמותיים הם קשורים לעצם החיים, ל"סגולות הפנימיות",  םהענייני -

 ם לימוד).ל"קדושה", לעצם ה"מציאות" (כל המושגים הללו צריכי
אלא ברוח ה'  תרציונאליהעצמותיים אי אפשר להשיג בהשכלה  םהענייניאת  -

 (רוח הקודש).
 עצםעבור האומה, השייך ל מהותיין ישארץ ישראל היא ענ ןכם אנו מבינים א

 . חיצוניולא  עצמותיין יחייה או לעצם הופעתה, מציאותה. היא ענ
 :) "סיכום ביניים"8

יק כמה שיותר במילים ולהתקרב כמה שיותר לדעתו מכאן עלינו לנסות לדי
הרחבה של הרב. לסכם את הנלמד על פי השגתנו ולשומרו בזכרון באופן שבכל 

ן דומה, משלים או מבאר, נוכל להמשיך להעמיק ענייפעם שנפגוש בכתבי הרב 
 בכוונת הרב.

 הצעת כותרת (שתזכיר לנו מיד את תוכן הפסקה):) 9
 עצמותית.ארץ ישראל היא חטיבה 

 תקציר הפסקה:) 10
 ."ערך עצמותי"ארץ ישראל איננה אמצעי אלא  -
 ארץ ישראל קשורה לעצם החיים והמציאות של המושג "אומה". -
 ,את ערכה, היות שהיא ערך נשמתיהאנליטי מתוך כך אי אפשר להשיג בשכל  -

 וגם לא לעמוד על עוצמת החיבה אליה.
 ה הפנימית אפשר לעמוד על ערכה.י רוח הקודש ומתוך הנשמל ידרק ע -
נה של ארץ ענייאפילו כדי לאמץ את רוחה של היהדות בגלות, אסור לעוות את  -

 ישראל.
 
 
 

כולי תפילה שבסיעתא דישמיא, חיבור זה יתרום משהו להמשך פתיחת שערי 
הלימוד בתורת הרב, תורת דורות התקומה עד ביאת משיח צדקנו, שבלעדיה לא 

ין את מהלך התקומה הלאומית, אלא בודאי שלא ניתן ליטול רק שלא ניתן להב
חלק משמעותי, בתחושת בטחון, בקידומה הנכון. יהא לימודינו לתועלת הכלל, 

 למען ארצנו וערי אלוהינו.
 

 המחבר
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 פסקה א ארץ ישראלא: הצעת התבוננות באורות  פרק
 

 ארץ ישראל

 
ל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי ארץ ישרא )1

למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החמרי או אפילו 
 הרוחני. 

ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה,  )2
 חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. 

ישראל אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ  ,מתוך כךו )3
כי  ,בתה, בשום השכלה רציונלית אנושיתיולהוציא לפועל את עומק ח

אם ברוח ד' אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר 
 בנשמת ישראל, 

שהיא ששולחת את קויה בצבעים טבעיים בכל הארחות של ההרגשה  )4
 הבריאה, 

ושה ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המדה של רוח הקד )5
העליונה, הממלאת חיים ונעם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי 

 המחשבה הישראלית.

המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת  )6
אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון 
היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה 

 המצות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיוםוהחזוק של 
 כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. -

מק וא רק מצד עותי של רעיון היהדות בגולה בא יבימוץ האמיהא )7
קועו בארץ ישראל, ומתקות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל יש

של היהדות תכונותיו העצמיות. צפית ישועה היא כח המעמיד 
 הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. 

 
 נושאים הנלמדים בפרק:

 
 מציאות האומה ·
 הכרת קדושת ארץ ישראל ·

 "הרעיון היהדותי בגולה" ·
 



  שערי אורות             14

 

 מציאות האומה
 

ין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי יארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנ )1

מרי או אפילו ותאגדות הכללית והחזקת קיומה החהה למטרה של

 הרוחני.
 

 .ארץ ישראלומה הקשר שלה עם  האומה הישראליתהרב עומד ללמדנו מהי 
ן המרכזי שעלינו להבין בפתיחת ספר אורות, הוא שארץ ישראל איננה ענייה

 .ערך עצמיאלא  אמצעי
 

על  ,אמצעי למטרה, ין חיצונייקנ, דבר חיצוניכניתן לטעות ולהגדיר את ארץ ישראל 

 קפות מצומצמות:הש שתי פי

אמצעי למטרה של שעבורה ארץ ישראל היא  -" הלאומית החדשהההשקפה "

 .מריותאגדות הכללית והחזקת קיומה החהה

הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ בקנאה ", האורתודוכסיתההשקפה 
אורות (על פי  "ובמרירות בעד התורה והמצוה, האמונה וכל קודש בישראל

 שעבורה ארץ ישראל היא אמצעי לפריחת התורה. -) עאיח, עמ' רק התחיה פ
 .או אפילו הרוחנילגישה זו מרמז הרב במילים 

 

ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה,  )2

 חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה.

 

כל הביטויים הללו יסבירו לנו  - סגולות פנימיות, קשר חיים, חטיבה עצמותית

 דברים על ארץ ישראל, לא מדברים על אמצעי לקיום האומה אלא עלשכאשר מ
 .עצם מציאות האומה בחינה של

 
 משמעויות:  שתייש  "ל"סגולה

ְמָלִכים" (קהלת ב, ח).  ּוְסגַֻּלתא. דבר חמדה, קנין יקר: "ָּכַנְסִּתי ִלי ַּגם ֶּכֶסף ְוָזָהב 
 זו המשמעות בכל התנ"ך. -יט, ה) ִמָּכל ָהַעִּמים" (שמות  ְסגָֻּלה"ִוְהִייֶתם ִלי 

הסוגים והמינים וההבדלים "ב. תכונה, מידה חיובית הצפונה בפנימיות: 
זו משמעות מאוחרת הנובעת מהמשמעות  -(כוזרי ה, יב)  "והמקרים והסגולות

משום  -אוצר יקר  -יותר: דבר מה הוא "סגולה"  פנימיהמקורית ונותנת לה מבט 
מיוחד (=יחיד במינו) משום שרק בו נמצאות התכונות תכונותיו המיוחדות. הוא 

הפנימיות (=הרצונות האלוהיים). ממילא אפשר לומר שכל דבר יוצא אל הפועל 
 בעולם בהופעתו המיוחדת משום שיש בו סגולות (תכונות פנימיות) משלו.

 

שהתכונות  ת אומרת. זאעם מציאות האומהחבוקה בסגולות פנימיות  ארץ ישראל

 .האומהמציאות עצם של ארץ ישראל מאפשרות את  הפנימיות
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האומה , משם ניתן לדלות את הגדרת "עולת ראיה ב עמ' פדב עיין) 1( 
 ":הישראלית

 
האישים  כלהמחבר את  גוש אחדישראל בתור  כלשל  הכלליהאופן 

 .עם אחדהפרטיים להיות ל
 

, כאשר הם כללי" שכל הפרטים מצליחים לייצרהבמילים אחרות מדובר ב"יצור 
 מתאחדים (כדוגמת האורגניזם החי הבנוי מהתאחדות כל התאים שלו). 

 " בין גופו לנשמתו. הרב מלמדנו שיעורחייםשל  קשרהאדם הפרטי חי כאשר נוצר "

 בתורת הכלל: גדול
הלאומיים המסוגלים לקבל את  הגופיםרק בארץ ישראל יכולים להתהוות 

 שראל"."כנסת י -הישראלית  הנשמההשפעתה של 
האומה. ממילא ארץ  לנשמתהאומה  גוףבלי ארץ ישראל לא יתכן חיבור בין 

זהו עצם  -החיבור בין הגוף לנשמה  עצם , אלא מהוה אתחיצוניישראל איננה דבר 
 . הסגולות של ארץ ישראל הן הן אם כן שמחברות את הגוף לנשמה:החיים

 :ט' אורות ישראל ח סב עיין) 2( 
 

העולם המוסרי, הרוחני והשכלי, עם העולם  האחדות המגולה של
בעולם על ידי ישראל.  תהחמרי, המעשי, הטכני והחברותי, מתבטא

 וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גלוי אחדות זו (...)
 

נראה שאפשר לומר שבארץ ישראל מתגלים החיים הישראליים במלוא גווניהם 
יוצאים אל הפועל. כפי שאומר  ובשיאם שהוא גילוי השכינה, משום ששם הם

אראה אותך לה ואראה  –האורח חיים הקדוש על הפסוק "לך לך": "אשר אראך 
 אותה לך, כי זה בלא זה אינם ראויים להשראת שכינה ולרוב ההצלחות".

 רק שם האומה מוצאת את עצמיותה. –החיים הישראליים מתגלים בארץ ישראל 

 : יב, א כלי חמדה, פרשת לך לך,ב עיין) 3( 
 

ארץ ישראל היא ארץ הבחירה, לב העולם, "ארץ אשר ה' אלוהיך דורש 
אותה". ארץ ישראל נועדה מן ההשגחה העליונה לעם ישראל ולו בלבד, 
זיווג מן השמים הוא שאין האחד יכול למצוא מנוחה בלעדי בן זוגו. 
כשישראל יושב על אדמתו, מצא מין את מינו, באים השניים על תיקונם. 

, מן ה"אני" שלו, כשישראל מרוחק מן הארץ, הריהו מרוחק מעצמובל א
והוא כגוף בלא נשמה, כתלוש מן השורש: "כל הדר בחוץ לארץ דומה 
כמי שאין לו אלוה". ולפיכך (נאמר לאברהם) "לך לך", אם רצונך להגיע 
אל עצמך, אל שורשך, לך "אל הארץ אשר אראך", אל הארץ שנועדה לך 

 על תיקונך.רק שם תבוא  -
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המופיעים בארץ ישראל? המושג  החיים הישראלייםהם ה עלינו לשאול עתה מ

 יעזור לנו להתקדם. "קדושת ארץ ישראל"

" בכלל, ומה קדושהכדי להבין מהי קדושת ארץ ישראל צריך קודם ללמוד מהי "
 ם ישראל.הקשר שלה עם עַ 

ר על המלאכים נאמ - "סלה יהללוךבכל יום  וקדושים קדושושמך  קדושאתה "
 רוב המפרשים). יפל (ע

משום שבו מתגלה בשיא טהרתה ודיוקה הפקודה האלוהית  קדושהמלאך נקרא 
 הרב יהודה אשכנזי), שהרי אין לו בחירה לשנות אותה כהוא זה. יפל (ע
 ִלי ָיַצְרִּתי זּו ַעם" -("יהללוך")  לתהילהאנו רואים שקדושה קשורה  קוםמכל מ

 " (ישעיהו מג, כא).רּוְיַסּפֵ  ְּתִהָּלִתי
" ִּתְהיּו ְקדִׁשיםפירוש "קדושה" במפרשי התנ"ך הוא "פרישות מהחומריות": "

 "פרושים תהיו" (שיא הופעת הקדושה היא בפרישות מן העריות). -(ויקרא יט, ב) 
"הקדוש" המחובר  -הפרישות מן החומריות היא במובן המופיע במסילת ישרים 

, מצד ומרי ומצליח לרוממו ולהשאר פרוש ממנובכל אישיותו עם העולם הח
 .התאוה

" של עם תהילת ה'ן "ענייאם נחבר את כל המושגים הללו נצליח להתקרב להשגת 
, כלומר לבצע בדיוק זו "המסוגלות" להופיע בתוך העולם ולהיות שמימי .ישראל

להוריד את הקדושה עד לתחתית  - מוחלט את הרצון האלוהי בעולם העשיה
 חומריים). םענייניות (רוב רובן של המצוות הן החומרי

את תהילת ה', עושה  לכל העולם כולו המספרת אלוהית יצירה"העם הזה שהוא "
" (שמות ָקדֹוׁש ְוגֹוי ֹּכֲהִנים ַמְמֶלֶכת" - הקדושהכאשר בו מופיעה  בעצם חייוזאת 

בארץ עצם החיים של העם הזה הם רק והרי בפסקה שלנו מלמדנו הרב ש יט, ו).
, כלומר רק בארץ ישראל יוכלו בני ישראל לחיות חיים של קדושה (במובן ישראל

 שהוסבר).

 ט, עמ' קעא:-אורות ישראל ט סעיפים חב עיין) 4( 
 

הוא קדוש בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי 
כקדושת הנשמה, ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו  ממש

חיי הקודש אם להעלותו ולהטעימו טעם האמת של  הטבעית. כי
 , הספוגים באוירה המחכים של ארץ ישראל.השופעים מקדושת הארץ

מצוה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ 
ישראל למען תשבעו וינקתם משוד תנחומיה, למען תמוצו והתענגתם 

, לעלובי הגלות האפלה, כי ווצריכים להודיע לכל העולם כולמזיו כבודה. 
הצינור של החיים המלאים שפע אור ונעימות קדושה של ארץ חמדתו 
החל להפתח, הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע 

 בארצנו. 
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הקדושה הישראלית שהיא עצם החיים הישראליים שייכת להופעה הכללית של 
מעמדה הבריא והשלם רק בארץ ולכן היא תגיע ל -לאומה הישראלית  -ישראל 
 ישראל.

 

 הכרת קדושת ארץ ישראל
 

אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל  ,ומתוך כך )3

כי  ,בתה, בשום השכלה רציונלית אנושיתיולהוציא לפועל את עומק ח

אם ברוח ד' אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר 

 בנשמת ישראל.

 

 השכלה רציונלית אנושיתארץ ישראל לא מתאפשרת על ידי קדושת  הכרת

לעומת  שכל. יש כאן רוח ד' אשר על האומה בכללה(=ניתוח שכלי) אלא רק על ידי 

 ?רוח ד'. השכל כאן הוא מה שאנו קוראים "כח החשיבה המופשט". מהי רוח ד'

 : ח אורות ארץ ישראלעיין ) 5( 
 

לי הממלא את כל חללה של , רוח ישראל המלא הכלרוח ד'את  לצקת
הרבים המיוחדים לה להביע את הביטוי  כל הכליםבתוך  הנשמה

 .תואידיאליהישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית 
 

 .הכליםאל תוך כל  הנשמהמדובר כאן בהוצאה לפועל של 
 

כדי להתקרב להבנת התהליך הזה, צריך לדעת את ההגדרות הבסיסיות של 
 כפי שהן מופיעות בספרי האמונה:  נפש (=נר"ן), רוח, נשמה

 
(המוציא אויר מפיו ומעבירו דרך  ב"משל הנפח" ו"טפא ער נפש החיים שעיין ב

  צינור אל תוך גוש הזכוכית שמתנפח):
 רצון לתת).שהיא "נשיפה אלוהית", תחילת הווצרות השפע ( - נשמה

נותנת ִחיות  הנפשו ,רצון לקבל)שהיא ( לנפשהעברת השפע  -(=רצון להעביר) רוח 
 לגוף.

") לרמות המיועדות לקבל את לצקתהיא המעבירה את השפע (=" הרוח אם כן,
 השפעת הנשמה.

 שעוד(מושג  "מנשמת ישראל"הכרת ערכה של ארץ ישראל תלויה בשפע שירד 

"האורחות של ויופיע אצל הפרט בכל  ,האומה בכללה"אשר על  ד' "רוחלמד) דרך נ

 . זה עוד נלמד בע"ה)(גם מושג  "ההרגשה הבריאה
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": ההכרה השכלית מתחילה באדם, אנושיתהיא הכרה " השכלההכרה על ידי 
 .האנושיתמטפסת ומנסה לעלות גבוה כמה שאפשר על פי היכולת 

 " מגבוה אל תוך האישיות.מדע אלוהיהיא הכרה של "החדרת  רוח ד'ההכרה דרך 
 

בשערי הוא מתואר כפי ש( הנבואהמתאר כאן תהליך ששיאו הוא הרב למעשה 
שהתעלתה לשורשיה, אל  מהנשמהנו להוריד שפע ענייו ),ה ערג ש לקח קדושה

  .(הידיעה) ההשכלהוממנו תושג  ,הכח המדמהתוך 
וכל זה קורה דווקא בארץ ישראל, משום שרק בארץ ישראל הנשמה מצליחה 

 להופיע (= חיים).
 

טיות, (הופעות פרששולחת את קויה  (נשמת ישראל)שהיא  וזהו: )4

בצבעים  גוונים המתגלים בפרט. עיין בעולת ראיה א, עמ' קפא)

 ,טבעיים בכל הארחות של ההרגשה הבריאה

 

 ?ההרגשה הבריאהמהי 

 .סוף יח עמ' לו ,ישראל ותחיתועיין ב) 6( 
 

עבודה זרה יז  -(כאשר התפללו חכמים לבטל את יצר העבודה הזרה 
בגבול ישראל, ויצרא  משליטה רחבה כח המדמהעד שנתגרש  ..ע"א).

דעבודה זרה נעצר בדודא דאברא (בסיר של עופרת) ונכיס יצרא (נשחט 
ולהבת אהבת האומה והארץ  היצר), ולעומת זה אין עוד נביא אתנו

 באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. איננה מורגשת
 

היא ו ,הנבואההוא המאפשר את (שהוא גם כוח יסודי בגילוי עריות)  הכח המדמה
 אהבת האומה והארץ. הרגשתלידי  המביאה זו
לא דרך השכל העיוני אפשר להכיר את ערכה של ארץ ישראל ולאהוב  ,ןכם א

שיאו כאשר הוא ל , הקולט את רוח ה', ומגיעהכח המדמהאותה כראוי, אלא דרך 
 מסוגל לקלוט את הנבואה.

 
 ".הנפש לעומק ההרגשותאת  מביא"הדמיון  -" דמיון" ה ערךמילון הראיעיין ב

המצליחה להשפיע את  ,הישראלית הנשמהתבא מתוך הזרחת  הבריאה ההרגשה
 השתכלל.ש הכוח המדמהעל  רוחה
 משתכלל? הדמיוןאיך 

 :ה אורות ארץ ישראל עיין) 7( 

 
הוא צלול וברור, נקי וטהור ומסוגל להופעת  הדמיון של ארץ ישראל

 .'האמת האלוהית וכו



 אורות ישראל פסקה א
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כח המדמה להיות מוכן לנבואה (מה שנלמד ארץ ישראל היא זו שמכשירה את 
 ,ארץ ישראלזכות בהמשך, בע"ה), ולכן מצטיירת לנו המשואה: שכלול הדמיון ב

 ,התעצמות החיים הישראליים (=קדושה)המביאה ל ,התעלות הרוח מאפשר את
 ולהרגשה הבריאה המאפשרת את הכרת עצם עניינה של ארץ ישראל.

 
 הטבעית בהטבעה": טבעעמים במונח "כדאי לשים לב שהרב השתמש כמה פ

הטבע " –מושג שמופיע הרבה בכתבי הרב  .טבעיים בצבעים, הרוחנית אשר בנשמה

  ).ד' אורות התורה ז ס" (הישראלי של הנשמה

 : ב' אורות התשובה ו סעיין ב) 8( 
 

ישראל מובטחים לעשות תשובה להתקרב אל הרצון המקורי שלהם 
 .וכו' נשמתם טבעלהגשים בחיים את 

 : עולת ראיה ב עמ' רסגעיין ב) 9( 
 

 המוטבעתוסגולת העם כולו,  טבעזאת הנשמה הקדושה שהיא גנוזה ב
בסגולת חייו ועצמות הוייתו, היא מוכרחת לצאת, להתעופף ולהתעלות, 

להרבות פארות וענפים עד אין סוף, בשכל, בחיים, בסדרי  להתרחב
הנפש לכל גלויי החיים הבית, המשפחה, הממלכה והלאום, תכונות 

 .והיקפיהםשבהם לכל רחב תנאיהם 
 

הרבים  הכליםאל כל  הנשמההישראלית תלויה בהתפרצות  לטבעיותהחזרה 
סדרי הבית והמשפחה, הממלכה והלאום,  ,השכל, החיים"המיוחדים לה: 

 ."תכונות הנפש וכו'
 

שה ההרגהישראלי על ידי הזרחת הנשמה הישראלית מאפשרת את  לטבעהחזרה 

 המולידה חיבה לארץ ישראל. הבריאה

 
 על מי הנשמה הישראלית תוכל לשלוח את קויה?

 

ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המדה של רוח הקדושה  )5

העליונה, הממלאת חיים ונעם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי 

  המחשבה הישראלית.
 

יונה הממלאת חיים ונועם את על פי אותה המדה של רוח הקדושה העלהכל הוא 

 .לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית
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 (על פירגש הקדוש הפנימי הם תלמידי חכמים גדולים המחוברים ל קדושי הרעיון

לקמן אורות  (עיין רוח הקדושה). הם בעלי מאמר המחשבות עמ' קכגעקבי הצאן 

 ).ו ארץ ישראל
 

לבב קדושי בש רוח הקדושההמדה של  מוצקת על פי אותה ד' רוחש ןכם עולה א

 יש כאן "רוח ברוח". על פי ההתעוררות מלמטה תושג ההשפעה מלמעלה. -הרעיון 

 

ועיין נ,  ו עמ'"טפא ער נפש החיים שב באדם (עיין הרוח) הוא משכן לבב(=הלב 

 . )בתוך הלב פנימה וכו'ח  ארץ ישראלאורות ב גם
 

רוח שבתוך הלב והרוח המוצק  -" וחרוח לרלקשר הזה שבין " להתקרב קצתכדי 
: "ואתדבקות ו"מפליקוטי אמרים תניאעל האדם, כדאי לראות את הכתוב ב

 ).ט"מפשם היא השגת התורה וידיעת רצונו וחכמתו" (ועיין עוד  רוחא ברוחא

ההרגשה את  שמביאהוא גם זה ש, שחל בארץ ישראל הרב מלמדנו שהחיבור הזה

, תלוי בעוצמת פיתוח צם עניינה של ארץ ישראל, המאפשרת להכיר את עהבריאה

רוח הקדושה הפרטית של האדם (על ידי דבקות בעומק התורה, כפי שיבואר 
  .בפרק הבא)

 

 "הרעיון היהדותי בגולה"
 

המחשבה על דבר ארץ ישראל (...) אפילו כשהיא באה כדי לבצר על  )6

את ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ 

האמונה והיראה והחזוק של המצות המעשיות בצורה הגונה, אין לה 

כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של  - הפרי הראוי לקיום

 ארץ ישראל.

 
על ידי הבנת  ,מהו התוכן של "הרעיון היהדותי" בגלות כל ברר קודםכדאי ל

 מדרגת עם ישראל בגלות.

 א:' אורות ישראל ו סב עיין) 10( 
 

בגלות נשבר הכלי לגמרי (...) האור האלוהי, שהוא נשמת האומה 
השרשית, במעמדו הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו, האיר 
בתעופת נוגה בכנסת ישראל. השכינה ירדה עם ישראל לגלות ושרתה 
בתוכם, והתענתה באשר התענו הם. לא הרחיבה הנשמה את מאוייה, 

והים, אמונתו, וזהירות התורה אבל קבעה אותם במושג יראת אל
 '.דוהמצות מצד שהם פקודי 


