
 בס"ד

 מדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם –זכרון ועצמאות 

 אורות המלחמה פרק א'/ הרב קוק

כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים 

 נכחדים מן העולם והעולם מתבסם, וקול התור נשמע בארצנו. 

היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת 

צדיקים המכפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה 

 ולברכה אל כלל בנין העולם בכל ערכיו ומובניו. 

פי ערכה של ואח"כ כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר, ול

 גודל המלחמה בכמותה ואיכותה ככה תגדל הצפיה לרגלי משיח שבה. 

מלחמת עולם של עכשיו צפיה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת 

קץ המגולה של התישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, ובהגיון עמוק וחודר, 

ריכים לקבל את התוכן הנשא של אור ד' המתגלה בפעולה בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צ

 נפלאה בעלילות המלחמות הללו ביחוד. 

"בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהלות, אדון הנפלאות, 

המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה 

 לאורו"

 

 רק יט ספר ויקרא פ

אֹמר ר ה' ֶאל מֶשה לֵּ דֹוש ֲאִני  :ַוְיַדבֵּ ֶהם ְקדִשים ִתְהיּו ִכי קָּ ַמְרתָּ ֲאלֵּ ל ְואָּ אֵּ י ִיְשרָּ ל ֲעַדת ְבנֵּ ר ֶאל כָּ ַדבֵּ

יֶכם:  ה' ֱאֹלהֵּ

 

 רש"י על ויקרא פרק יט פסוק ב 

שרוב  ל מפני)ויקרא רבה. ת"כ( מלמד שנאמרה פרשה זו בהקה -דבר אל כל עדת בני ישראל 

 גופי תורה תלוין בה:

 

 שפת אמת פרשת קדושים תרל"א

 ב"ה אחרי קדושים איני זוכר כסדר:

( כי הוא הבטחה ג"כ כי איך יוכל בשר ודם -קדושים תהיו. במדרש וזוהר הקדוש )כתוב ש

ממצרים שהיינו  להתקדש בקדושת הש"י. אך כי קדוש אני ה' אלקיכם. פי' אחר שהוציאנו הש"י

משועבדים להם. והבדילנו מהאומות, שהחיות והכוח שיש בתוך כל איש ישראל הוא מהש"י 

וז"ש אנכי ה' אלקיך כו' מיוחד מלכל האומות. אף שכח כל הנבראים ממנו ית'. אבל בדרך הסתר 

 וצימצומים. אבל חיות כל איש ישראל היא חלק אלקי ממעל. 

ה"ז. כי הש"י מחי' הכל אף כי הוא קדוש ונבדל מכל. וז"ש כי וממילא בכוחנו להתקדש גם בעו

 קדוש אני ה' ועי"ז יכולין להבין כי בכח האדם להתקדש בכל מעשיו אף שהם תוך הטבע. 

דעיקר הקדושה ע"י שמכניס אדם עצמו בכלל ישראל כי וברש"י שנאמרה בהקהל כו'. 

כל החיות להש"י. וע"י הביטול הכנסיה והתאספות הקדושה שורה בכלל ישראל שהיא כנס"י 



להכלל יכולין להתקדש. דכתי' כל העדה כולם קדושים. פי' כשהם באחדות א'. לכן רוב דיני 

 פרשה זו שבין אדם לחבירו. 

ולכן צריכין לעשות כל מצוה בשם כל ישראל לבטל עצמו אל הכלל. וגם כשבנ"י הם א' אין יד 

 קדושה בישראל. הרשעים שולטת בהם ונבדלין מהם ועי"ז שורה

 

 

 / הרב קוק ב סעיףאורות ישראל פרק א 

ֶעְליֹון ֶשְבַהֲהוָּיָּה-ְכֶנֶסת ִני הָּ רּוחָּ ל ִהיא ַהִגלּוי הָּ אֵּ א ַעל ֲאֶשר ַבּמַח  ִיְשרָּ ין ְלִהְתַפלֵּ ם ֶשאֵּ ֱאנֹוִשית. ְכשֵּ הָּ

ב ֶיְשנָּם ִגלּויֵּי א ַעל -ּוַבלֵּ ין ְלִהְתַפלֵּ ן אֵּ ּה, כֵּ ל ַהְגִויָּה כֻּלָּ נּו מֹוְצִאים ְבכָּ ין אָּ ם אֵּ תָּ ְגמָּ ֶלה, ֶשדֻּ אֵּ ַחִיים כָּ

ה, רּוחַ ַהַחִיים ֶשל ַהְפִליאֹות, ַהִנִסים, -ִגלּויֵּי ֶעְליֹונָּה, ַהִתְקוָּה ַהִנְצִחית, -ַהְנבּואָּ תֹו הָּ ַהּקֶדש ְבַמֲעלָּ

ב ל מַח חֹושֵּ ב הֹוֶגה ְוכָּ ל לֵּ ה ֶאת כָּ ה ֶעְליֹונָּה, ַהַּמְפִליאָּ ם ִמְתַגִלים ְבצּורָּ ע, ֶשהֵּ ל ִמְפגָּ חֹון ַעל כָּ  . ַהִנצָּ

ל ִהיא ִגלּוי ְזרֹוַע ד'ִיְש -ְכֶנֶסת אֵּ ע רָּ דֹול ִעם בָּ ּה ְבַוַדאי ַיַחש גָּ ִּמים. ְויֵּש לָּ ם, ַיד ד' ַבֲהוָּיָּה, ְבִבְנַין ַהְלאֻּ ֹולָּ

נִ  רּוחָּ פֹו, ַהַגְשִמי ְוהָּ ל ֶהּקֵּ צּוי כֻּלֹו, ְבכָּ ם, ַבּמָּ דֹוש ּוְמרֹומָּ ץ, קָּ ב ְוַנֲערָּ ר ִנְשגָּ ל ַמה ֶשהּוא יֹותֵּ אֶפן י. בְ כָּ

ר ִאי ר ַלְחשב-ַאחֵּ  . ֶאְפשָּ

  

 

 

 

 

 


