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 3שיעור  – של יפובה ר

  לל""מסע המושבות ויציאה לחומסע המושבות ויציאה לחו  ––  ''את אחי אנכי מבקשאת אחי אנכי מבקש''

  

  

 ]איגרת קיא[קמ -קלו' חלק א עמ, ות הראיהאיגר

 . ח"ר תרס"אד' ב, ו"ק יפו ת"עה, ה"ב
ס היקר "מח, א"ה יצחק אייזיק הלוי שליט"מו, אוצר חמדת ישראל, לכבוד הדרת הרב הגאון הגדול

 .וברכה מקודש' שלו, הראשונים-דורות
ורוח מלא , שיהיו שומרי תורה ומצוה, לדעת הדרך הטובה והישרה איך לחנך את נערי הקאלאניסתים"...

ובעלי הכשרונות , גם להם ידיעת בית רב בתורה' תהי, וכי גם אלה אשר ישארו אכרים פשוטים', יראת ד
 ". לצאת לפעלהיהיו מוכנים עד כי יוכלו גם להשתלם בתורה ו

 . זאת השאלה היא מחוברת עם השאלה שלאחריה
 ". כי בהוסד שמה בתי תלמוד תורה ישלחו רוב הקאלאניסתים את ילדיהם, אם נוכל להיות בטוחים"

שימצאו בהם כל אותם הדברים , ליסד בתי תלמוד תורה כאלה, בידינו יכולת ורצון' זה תלוי רק אם יהי
חפץ ל פי ע, רק מה ששם משפיעים בכונה מיוחדת' וההפרש יהי, הספר הטובים הנמצאים עכשיו בבתי

. ותורתו באמת' ההשפעה מלאה רוח תורה ואמונת ד' ת תהי"ובבתי הת, רוח בער והרס, המיסדים והמורים
למדעים ולכל הרגשות הבריאים הנהוגים , לנקיון ולהנהגת הבריאות, אבל מה שנוגע למשטר ולסדרים

, וכולם כמעט, אז אין ספק שרוב הקולוניסטים. ת"הכל צריך שימצא בבתי הת, סיםאצל המתקדמים המהר
 .י"בעה, ס הכפרניים כולם"ובזה ננצח את בה, כאלה ת"ישלחו את ילדיהם דוקא לבתי ת

אנכי בעניי מסבב מפרק ' הוא שאהי, שבהחזקת היהדות במושבות, והנה אחד מהתיקונים היותר גדולים...
אבל צריך לזה . ולדרש דברי תוכחה ומוסר השכל, גיח על דרכי היהדות הבולליםלהש, לפרק במושבות
י קבלת "ו שלא להשפילה ע"וק, כי אנו מוכרחים להנהיג את הרבנות הכללית בדרך כבוד, הוצאה חשובה

אצלי מוכנה תמיד ' כ ראוי שתהי"וע. שום טובת הנאה מאותם שאנו חפצים להאיר את דרכם בקודש
והנן , העולות למעלה משלשים במספר, בב על כל המושבות הנפוצות ביהודה ובגלילכדי לס, מרכבה

ואנכי יודע ועד כמה גדולה היא השפעת הסיבוב המכובד והשיחה והדרשה . עזובות באין דורש ומבקש
שיוחל אור חדש להאיר על , זאת' תהי' אולי מאת ד. ז קופה הגונה"אבל צריך ע, וכל ארחות הקירוב

צדקת המעשים לזה שלמה ' ותהי', לקשרם בעבותות אהבה לתורה ויראת ד, ש בישוב החדשאדמת הקוד
 .ותקותם לדור דורים

 
 ]איגרת קמד[קפב -קפא' חלק א עמ, ות הראיהאיגר

 
 .ח"ג סיון תרס"י, ו"ק יפו ת"עה, ה"ב

 . 'שלו, י"אדון נעלה ונכבד מר יהושע שאכנאוויץ נ

לשמחת לב כל , שזרם החיים בארץ ישראל הולך ומתגבר, ת היההננו צריכים עכשו אימוץ גדול כע...
באים יסודות מקולקלים וחמרים מזיקים , עם פרץ זרם חיים זה עצמו, אבל לעומת זה, אוהב עמו וארצו

, בכל דבר מעשה וישוב, לחזק את ידם של שלמי אמוניםי אם ותרופה אחרת אין כ. ק"להאסף באה
בעטרת , רץ ישראליעטרו הם את החיים החדשים ההולכים ומתהוים באלמען , ובהרמת קרן בתורה ובמדע

 .הקדושה וההוד המרופדת על רגשי קדש נאמנים
לכונן עתה , להקים לנו גדר ביהודה, לזאת צריכים אנו כל שלמי אמונים להאגד יחד מקרוב ומרחוק

מושפעת בפנימיותה באור ו, מעוטרת בכבוד ונימוס חיצוני, ישיבה חדשה ומפוארה, במרכזו, בישוב החדש
, אדמה-תלמוד של אומנות ושל עבודת-ובתי, של חם יראת שמים של אמת בשכל טוב, שלהבת אש קודש

 ...שלא רק דגל הלאומיות החדשה בידם, תחת השגחת מורים כאלה
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רץ ואדע נאמנה שכל תקות ישוב א, כי זה לי זמן הגון אשר בחנתי דרכי, ואתה אדוני אתכבד להודיעך
שיאספו אלינו , תלויה היא בנקודה אדירה זאת, וכל תקות הצמחת קרן ישועה לישראל מציון, לישרא

פ יסודות הקולטורא ההולכת "ודוקא ע, לעסוק בבנין הרוחני והחמרי של ארץ ישראל, כחות טובים
ל לא יוכ, וכל מי שנקודת יראת שמים אמיתית בוערת בלבבו, כבכל העולם כולו רץ ישראלאון בא-בצעדי

אל נא נתן את הרומסים לרמוס כל , אל נא נאחר את המועד. ועמו' להיות שיתעלם מלבא לעזרת ד
ההולכים , שלומי אמוני בני אשכנז, אחינו היקרים. העולים על אדמת הקודש' ד-שרשי צמח, היונקים

את  אשר הציל בגבורת ישע ימינו, ל"ש רפאל הירש ז"אלקים המרומם הגר-נזיר, הדעה-בעקבות גדול
לכונן על ידם את , י אשר למד והורה לאחוז בכל תכסיסי החיים במילואםל ידע, שארית ישראל המערבית

הננו נקראים לעבוד כן , אבל ברוח אחד, בפרטים משתנים, רק בתנאים אחרים. עמדת היהדות הנאמנה
ות הגופנית והחליש, של התחלת התפתחות הישוב, אם נעזוב את שעת הכשר. בארץ ישראל עתה בימינו

והיד הרמה , רץ ישראלוהרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה יבאו עד מרום קצם אצל שלומי אמונים שבא
המחפה את חרסיה בסיגים של , באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים

ית מבחוץ המלבישה את החיים צורה ישראל, לאומיות מזויפת בגרגרים של היסתוריה ושל חבת השפה
לשנאת ם כן ולסוף ג, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי

אז אין די באר גודל , היד הטמאה הזאת תתגבר -, הנסיוןל פי כאשר כבר נוכחנו ע, ישראל וארץ ישראל
  ...האסון

 

 ]מתכנן המסע, מזיכרונותיו של הרב בן ציון ידלר[השפעת המסע 

ביום בוא הרבנים תקעו בחצוצרות ... ה כבוד הרבנים בנסיעה זו ככבוד מלכים מאן מלכי רבנןוהי

כדרך שהיו קוראים לאסיפה והיו האנשים מתקבצים לבית המדרש וגם הנשים מתקבצות לעזרת 

זה בענין שמירת שבת וזה בענין חינוך . ואחר כך עולים הרבנים לדרוש. נשים לשמוע הדרשות

ואחר כך עליתי אני . וזה בענין טהרת המשפחה וזה בענין המצוות התלויות בארץ הבנים והבנות

ואיני יכול להעלות על הכתב גודל ההשפעה לחיזוק הדת שהשפיעה ... לדרוש את סיכום הדברים

ומה אספר כי בכל מקום בואנו היו עושים כעין יום טוב עד . נסיעת הרבנים זו בכל ארץ ישראל

לאכתם והיו אומרים מי יתן והיה לנו ביקור הרבנים כגון זה לכל הפחות שהיו כולם בטלים ממ

ועוד שנתגבר בזה כוחם ... כי ראיית פני הרבנים עשה עליהם רושם בל ימחה. פעם אחת בשנה

... של חרדי המושבות וירדה השפעתם של החופשיים בראותם כבוד מלכים זה שחלקו לרבנים

 .אשרי עין ראתה כל אלה. ..וגם שהיו מתפעלים מדרשות הרבנים

 

 ]איגרת תרצד[רחצ -רצז' חלק ב עמ, ות הראיהאיגר –ל "לקראת יציאה לחו

 
 ד"ו ךח סיון תרע"ק יפו ת"עה, ת"בעזהי

, יקירי, תשגבך תמיד' ל ושמחת אור ד"ת, תורתנו-שמחתני ביקרתך מתיאור חגיגת החג הקדוש יום מתן
נר מצוה והוד ענוה וכל טוב בשמחת עז וגבורה , יראה תורה ונעם-באור, להשביעך צחצחות בזיו מעליא

 . קדושה
למרות מה שקשה לי הרבה . הנראה שיוכרע לצד ההן-כפי, ה"בע" אגודה"נסיעתי לכנסית הל דבר ע...

אקוה כל מקום ומ, וגם זה קשה לי, ישראלי-ד המעמד הארצ"דורשים ממני גם פירוט של הרצאה ע. הדבר
 .הלהזדרז ולרשום איזו הרצא
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 1שיעור  – אורות ודגל ירושלים

  המלחמות בעולםהמלחמות בעולם
 

 כ-יט' עמ חלק ב, עולת ראיה

אמר רבי חלפתא בן שאול כנגד שבעה קולות שאמר דוד על , הני שבע דשבתא כנגד מי. על המים' קול ד
 .)א ברכות כט(המים 

בחרבנות אינה נראית שום אבל , הבנין והתקון, בכלל הבריאה כל עקר השלמות שבה נראה במצב הקיום
אנו , אמנם כשאנו רואים את ערך המציאות והשלמות שבתוצאותיהם של החרבנות. חכמה ותכלית

כנגדם ". אשר שם שמות בארץ' לכו חזו מפעלות ד"',מכירים בהם את חכמתו העליונה של גדול העצה ית
אנו , דותם לישוב הבריאהבהתנג, שבחרבנות הגדולים המתגלים בהם, אמר דוד שבעה קולות על המים

חוצב להבות ' קול ד, בהעדר וחורבן' שובר ארזים וגו' קול ד, בכח ובהדר', ושומעים קול ד' רואים יד ד
גודל התכלית וישב  מתגלה, למבול ישב' ד, עד אשר בחרבן הכללי של הארץ, זועות ורעידות הארץ, אש

והמנוחה נראית היא כבטלה ושוממות , ובמעשהוכן שלמות חיי האדם ניכרת היא בעבודה  .מלך לעולם' ד
המנוחה המושכלת היא המעטרת את שלמות כל המעשים ומכשרת את כל  אבל באמת, וחסרון מעלה

שהוא עודף במעלה יתרה , המתגלית בשביתת המעשים בשביעי, ובהשקפת התכלית. הפעולות לתעודתן
להורות שמנוחת השבת משמשת , בתאנתקנו שבעה דש, שנעשה בששה ימים, על מעשה הבריאה בכללה

 .אם להפקת תכלית שלמות השכל והמדות בקרבת אלהים וטוב דרכיו-כי, לא רק בבטלה והעדר מלאכה
 ]תשיאיגרת [שט ' עמ בחלק , רות הראיהאיג

 ה"ח טבת תרע"כ, ה"ב
 ,וברכה' ל שלו"י וכא"נה אברהם דובער ברנשטין "חכם וסופר מו, כבוד ידידי האדון המרומם

והנה ידידי הנעלה הננו עומדים כעת צופים משתאים על כל המעשים הנוראים הנעשים בעולם האנושי ...
' יואל ד, ונפשינו תהמה לדעת את התוצאות אשר תבאנה מזה לעם ממושך אשר ארצו בזאו זרים, הגדול

יבא זרם , הכעבור סופת המלחמ, ובחדש אירופא גם אזיא את תארי חייהם, ומארבע רוחות תבא רוח חיים
עם זו יצר יוצר כל , חיים חדשים רעננים וקדושים לזקן העמים ואוצר חיי הרוח הטוהר והעז של התבל

ועיניו ולבו אל יסוד חייו ומקור צמיחתה ארץ הוריו ובית , הנושא בסבל נורא את גורלו המר, למופת ואור
 .במתי חסנו והדרי תפארתו מעולם, חייו

 המלחמה א, אורות

ָה6ׁש5ִעים נִכְחִָדים ִמן ָהעֹולָם , זְִמיר ָע4יצִים, עֵת ַהּזִָמיר הִּגִיעַ . ִמלְָחמָה ּגְדֹולָה ּבָעֹולָם ִמת0עֹו+ר ּכחַ ָמׁש*יחַׁש ּכְׁש$ּי!
ַּמְהּפֵכָה ׁש$ל ׁש$ֶטף ׁש$ְּבתֹו הַ , הַי8חִיִדים הַּנְִסּפִים ּבְא ִמׁש0ּפָט. ו8קֹול ַהּתֹור נִׁש0ַמע ְּבא6ַצֵנּו, ו8ָהעֹולָם ִמת0ַּבֵּסם

עֹולִים ֵהם לְמְַעלָה ְּבׁש@ׁש ַהחַּיDים ו8ַעצְמּות חַּי!יהֶם ֵמבִיא ֵע@ , י!ׁש ּבָּה ִמִּמַּדת מִיתBת צִַּדיִקים ַהְמכַּפֶ@ת, ַהִּמלְָחָמה
ו8ַאַחר ּכָ ּכְתGם ַהִּמלְָחָמה ִמת0ַחֵּדׁש הָעֹולָם ְּברּוחַ  .ּכְלָלִי לְטֹוָבה ו8לְִבEכָה ֶאל ּכְלַל ִּבנְיFן ָהעֹולָם ְּבכָל עEֲכָיו ּומּובָנָיו

ּולְפִי ע6ֶּכָּה ׁש$ל ּגֶדל ַהִּמלְָחמָה ּבְכַּמּות5ּה ו8אֵיכּות5ּה ּכָכָה ּת*גְַּדל ַהּצְפִּיKה לJְגְלֵי , ָחָדׁש וJ8גְלֵי ָמׁש*יַח ִמת0ּגַּלִים ּבְיֹותHר
ְמצEף לְכָל ּגִלְּגּולֵי ַהּזְַמּנִים ו8הֹוEַאת , לָם ׁש$ל עַכְׁש5ו צִּפִּיKה נֹוEָאה ּגְדֹולָה וFֲעֻמָּקה י!ׁש ָּבּהִמלְֶחֶמת ָהעֹו. ָמׁש*יַח ׁש$ָּבּה

ת ֱאֶמת ִּבת0ׁשּוקַ , ּובְהִּגָיֹון ָעמק ו8חֹוֵדר, ִּבגְבּוEה עֲצּוָמה, ּבְֵדָעה ּגְדֹולָה. יDׂשE0ֵאל-ֵקץ ַהְמגֻּלֶה ׁש$ל ִהת0יFּׁש0בּות אֶ@ץ
ַהִּמת0ּגַּלֶה ּבִפְֻעּלָה נִפְלָָאה ַּבעֲלִילֹות ַהִּמלְָחמֹות הַּלָלּו ' צ4ְיכִים לְַקּבֵל אֶת ַהּתכֶן ַהּנִּׂש5א ׁש$ל אֹור ד, ּוְבJְעיֹון ָּבִהיר

ַהְמחֵַּדׁש , ֲאדֹון הַּנִפְלָאֹות, ִהּלֹותנֹוEא ּת0, ּבֹו+א 6פּואֹות, ַמצְמִיַח י8ׁשּועֹות, ּבַַעל ִמלְחָמֹות זֹו+ַע צְָדקֹות. "ְּביDחּוד
 ."אֹור חָָדׁש ַעל צִּיֹון ּת5ִאיר ו8נִזְּכֶה כֻּלָנּו ְמֵהEה לְאֹורֹו, ְּבטּובֹו ּבְכָל יֹום ּת5ִמיד ַמֲעׂשHה ְּב+אׁש*ית

 ]תשידאיגרת [שיג -שיא' עמב חלק , רות הראיהאיג

 ר"ט שבט העת"י, גאללין-ט"ס, ת"היבעז
, ג אוצר תורה"נ מחמד לבבי ורוחי הרב המאוה"יופיע ויגלה לכבוד ידי, מקודש ומציון', כה דובר' שלו

וכל המסתופפים בצל צח , ל"וכא, א"פ שליט"מ חרל"מוהרי, ברה' ביראת ד, פאר כל חמדה, הודה והדרה
 . עדי עד' וברכת ד, שלום רב, קודש אשר בלבבו הטהור תורתו ויראתו וחכמת
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, עליון היתה זאת-מימין' והנה מאת ד. ק"ולבבי נמלא נחת לראות כי, הופיע לעיניאורו אור יקרות 
והנני בזה , עד אשר יגלה ויראה לנו ישעו באור חסדו ורב טובו, להרחיקני מאדמת הקודש חמדת רוחי

אשר , אמנם מה גדלו עלילות מפלאות תמים דעים. בנפש כמהה בארץ ציה ועיף, אסיר תקוה צמא ישע
פייתנו כי ישיבנו ברב רחמיו אל ארץ חמדה ונזכה אז להבחין בין אור צל צח מלא נועם זיו עליון נצפה בצ

לגרש מעט את העלטה , אשר רק לעתים רחוקות יאיר שביב אור, לחושך של ארץ העמים', אשר בנחלת ד
אומץ הננו  אשר ברב, ומה נדבר עוד בעת הנוראה הזאת, וזהו חזיון תדירי גם בשנים כסדרן. המכסה ארץ

המסתתרים בתוך , לחדור מתוך מאפלים ברוח כהה לאור החסדים הגנוזים, עולמים-נושאים עין לחזון
ומה מתוק חזיון אור ". כהמות ימים יהמיון", ראשי הגלים הזועפים אשר בים הסוער של המון גויים רבים

' ם גם בארץ נדחה לא יעזוב דאמנ, בהיותו נשקף במכון הקודש מהררי ציון, הוד אורות מאופל, נעים זה
עת הזמיר עושה . חזון עתיד לאור עולם לא נעלם כליל -ומשמות גדולות אשר תרעש הארץ , חסדו ואמתו

ועוף השמים וחיתו ארץ אשר עוטים אל השלל של בשר חסידים ונבלת , דרכה בזמיר עריצים, היא את
וזרע , ישכרו ויתערו, תם דם לשכרוןבאכלם בשר לשובע ובשתו, הנופלים במערכת המלחמות' עבדי ד

וטהרתו תגלה בעלילות רבות גלויות בסדרי החיים והחברה , העולם מתמרק ודאי מזוהמתו. רמה תשבר
ויותר הרבה מזה זרמי טהרה גנוזים וחבויים מתעוררים . החדשים אשר יכוננו על משואות הישן הנופל

ואור ישראל ימצא , ו את המשקל של זכות בעולםיכריע, מוכנות לכל טוב, נשמות טהורות מרוקות, לבא
כל אלה הם דברים ברורים . וזרעו גוים יירש ועמים רבים יזה, לו ידים רחבים מאד לפרוץ ימין ושמאל

לינקא מתוכיות הקודש אשר באור , שהנני בעניי שרוי בו, אשר אמנם מונע גדול הוא אויר ארץ טמאה
תשגבנו לצפות ' ותשועת ד, ומרחוק יראה ברק זוהר, באפלה אמששאבל כעור , ליראיו' חסד הגנוז בסוד ד

 .ויתעלו בבואם אל הקודש, ה לרצוןואני תפלה יהיו דברי אל. לעזרתו מקודש
 המלחמה ח, אורות 

ִאם -ם אֲׁש7ר ׁש6ּפַ ָּבּה ּכִיא י+כֻּפַר לָָא)ץ לַּדָ . ַמלְכֵי ֲאָדָמה ַהּזִֵדים ו+כָל ַמ*ּגִיזֵי ֶא)ץ, נִכְּת%ם עָוֹון ׁשֹופְכֵי ַהָּדִמים
ִעם , ִעם ּכָל ׁש<ְק9ן ו+ת%*ִמית;ן, ִּבּטּול ּכְלָלִי לְכָל ְמכֹונֹות ַהּת%*ּבּות ׁש7ל ַעכְׁש;ו: ו+ַהּכַּפ9ָה ֻמכ8ְַחת לָבֹוא, ְּבַדם ׁשפְכֹו

, ֻמכ8ְַחת לְִהּכֵָחד ִמן ָהעֹולָם, ּלֶלֶת ְּבצִלְצְלֵי ׁש@ָקBיםַהִּמת@הַ , ּכָל ַהּת%*ּבּות. ּכָל זֲֻהָמת;ן ָה9ָעה ו+ַא*ָסן ַהּצִפְעֹונִי
, לְכֹונֵן עֹולָם ּבְַעִּמים ַּבעֲלֵי רּוחַ ֲחָדׁש;ה, אֹו9ם ׁש7ל יEׂש@9ֵאל יֹופִיעַ . ו+ת%ְחּת7יָה ּת;קּום ַמלְכּות ֶעלְיֹונִין ַקִּדיׁש<ין

ַעל אֹור חַּיGי ָהעֹולָם ו+ַעל ַהּתם ו+ָהֱאמּונָה אֲׁש7ר , ו+ַעל ְמׁש<יחֹו' זּו עֹוד ַעל דִּבלְֻאִּמים אֲׁש7ר א יFְהּגּו Bיק ו+א יE*ּגְ
יEצְעד ַעל ֻח*ָּבנָם ׁש7ל ַהִּמת@ַהּלְלִים ָּבֱאלִילִים ַהֲחָדׁש<ים , ו+יEׂש@9ֵאל יE*ֶאה ּבְֵעינָיו ׁש<ּלַֻמת *ׁש;ִעים. לְִבBית עֹולִָמים

' ּות@ׁשּוַעת ד. ּכִי ַא ּבֹו ֵאל ֱאֵהי יEׂש@9ֵאל מֹוׁש<יעַ , ָאז יGַדע ו+יEּוJכַח. בֹות ָּבֶבל ו+אַּׁשּור ָהַעּת<יקֹותּכַאֲׁש7ר צַָעד ַעל ָח*
א ֶאת ֶאת אֹוצָרֹו וKּיֹוצֵ' ּפָת%ח ד. ֻמכ8ְחַת ִהיא לָבֹוא, ׁש@קּויGי ּכֹוס ַהּת%*ֵעלָה, ַהנְָּדפַת ַהּכחַ ׁש7ל ַהּגֹויEים. ּבא ּת;בֹוא
א ' ֶאת ד, א ֶּבֱאֶמת ו+א ִּבצְָדָקה, ִאם עֹוד ּת<ת@ַאֵּמץ ֵאירֹוּפָא ו+כָל ּגֹויFיָה לְַהֲחזִיק ַמֲעָמד ְּבצְִביֹונָּה. ּכְלֵי זְַעמֹו

ר ַהּת@ׁשּוָבה יֹופִיַע ְּבֶהכLְַח אֹו. ַמּצָב זֶה הּוא BגְִעּיEי ְּבBגְעֵי ַהּתֹולָָדה. יGְדעּו ו+ֶאת ְּד9כָיו א יKְחּפְצּו לָלֶכֶת ָּבֶהם
אָז ּת<ּכֵָחד ַהּת%*ּבּות ַההֹווEית ְּבכָל . 'ו+יJׁשּוב ַהּכל ֶאל טּוב ד, זְָהבֹו -ו+יKׁש@לִי אִיׁש ֶאת ֱאלִילֵי ּכְַסּפֹו ו+ֶאת ֱאלִילֵי

ַהַחּיEים -ם אֲׁש7ר ְּבֶהֶבל ו+ָעוFל י+סֹוָדם ו+כָל נִימּוֵסיו+כָל ַהחִֻּקי, ּתMַאְט)יָה ו+כָל ְמכֹונֹות7יהָ ,  ָ ִספBְּיֹות7יהָ ,י+סֹודֹות7יה
אֲׁש7ר ְּבצְִביֹונֹו ַההֹווEי א , ָהֶא)ג ָהרּוחָנִי ו+ַהַּמֲעׂש<י. לְבַּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא' ו+נִׂש@ּגַב ד. ָה9ִעים ו+ַהֲחָטִאים ּכָלִיל יKֲחפּו

, ְּבַעד ׁש7פֶ ָּדִמים 8ִּבים ּוְבעַד ֻח*ָּבנֹו ׁש7ל עֹולָם ְּבצּו9ה אֲיOָּמה ּכָזאת, ָמתֹוִעם ּכָל ּת<פְֶא)ת חָכְ, ָהיJה יJכֹול לֲַעצר
, ֵמLאׁש<ית י+סֹודֹו, "זרּו *ׁש;ִעים ֵמ9ֶחם ּת;עּו ִמֶּבֶטן ּדְבLי כָזָב", ׁש7הּוא ּפָסּול ֵמִעָּקרֹו, ֲהLי הּוא מֹוכִיַח עַל ַעצְמֹו

ׁש7ֵהם ְקׁשּוBים ִעם ַהּנְִטּיֹות ַהּנַפְׁש<ּיֹות , *ׁש;ִעים ְמֻסָּבכִים-ִאם ֲעצַת ׁש7ֶקר ו+נִכְלֵי-ֵאינֹו ּכִי ו+כָל ַמֲהלָכֹו ּכֻּלֹו
ֶאת ׁש@מֹו ַעל ְּבכִלְיֹות;ם ו+נֹוׂש@ִאים ' ׁש@כֵֵחי ד, ו+ַהּגּופָנִּיֹות אֲׁש7ר נִת@ַעּצְמּו ָּבַאְדBיכָלִּיּות ׁש7ל ִּבנְיKן ַהּלְֻאִּמים ׁש7ל זְַמּנֵנּו

ו+עַל ַמּׁשּואֹות7יהָ יEת@ּכֹונֵן ּבִנְיKן ָהעֹולָם , ּכֵן ָחרֹוב ּת7ֱח8ב ּכָל ַהּת%*ּבּות ַההֹווEית-ַעל. ְּבפִיֶהם ּוִבלְׁשֹונָם, ׂש@פָת;ם
נִּׂש;א ִמּגְָבעֹות ו+נֲָהרּו ֵאלָיו ּכָל ְּבראׁש ֶהָהBים ו+' ו+ָהיJה ּבְַאֲחBית ַהּיJִמים נָכֹון יEְהיFה ַהר ֵּבית ד. "'ֶּבֱאֶמת ּוְבַדַעת ד

   ."ַהּגֹויEם
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 2שיעור  – אורות ודגל ירושלים

  מלחמות ישראלמלחמות ישראל

 

 המלחמה ב, אורות

ים אֹות)ם ַהּדֹורֹות ׁש'ָהיּו ֲעסּוקִ , ַּבּנְִביִאים ּוַבּכְתּובִים, ַהְמֻסּפָ�ים ַּבּתֹו$ה, ָאנּו ִמְסּת!ּכְלִים ּבַּדֹורֹות ָה�אׁשֹונִים
ׁש'ַהּזִיק ַהּנִׁש+ָמת1י , ִהנְנּו ְמִבינִים. קֶדׁש-ו/ֵהם ֵהם ַהּגְדֹולִים ׁש'ָאנּו ִמת+י*חֲסִים ֲאלֵיֶהם ִּביִדידּות ּוגְֻדּלַת -, ְּבִמלְָחָמה

הּוא ּג5ָם לְהֹופִיעַ , צָה ּבֹוּכָ נְחּו-ׁש'ָהי/ת)ה ַהִּמלְָחָמה ּכָל, ׁש'ָהלַ ִּבְמרּוצָתֹו ָאז, ָהעֹולָם-אֹותֹו ַמֲעַמד: הּוא ַהי/סֹוד
ה ' ִמלְֶחֶמת ד, ִקּיּום ָהֻאָּמה, ִמלְֶחֶמת ִקּיּוָמם. ׁש'ַה7ּגָׁש)ת)ן ַהּפְנִיִמית ְּבת6כֶן ׁש)לֵם ָהי/ת)ה, ֶאת ֵאּלֶה ַהּנְׁש)מֹות ָהי/ת)

ּגַם ּכִי ֵאלֵ ְּבגֵיא ", חֹר ַּבּטֹוב ו/לָסּור ִמן ָה5עַעּזִיזִים ָהיּו ְּברּוָחם ו/י;ְדעּו ְּבעֶמק ַהחֹׁש' לִבְ . ְּבַהּכָ$ה ּפְנִיִמית
, ּכָ ׁשֹוְקִקים לָּה-ִהנְנּו ְּבכָל ַההֹופָָעה ָהרּוָחנִית ׁש'ָאנּו ּכָל, ּכְׁש'אָנּו ִמת+ּבֹונְנִים ֲאלֵיֶהם". צַלְָמו?ת א ִאי$א $ע
ּכֵחנּו , ּוִמּתֹו ּת+ׁשּוָקה זֹו, ׁש'ּׁש)כַן ְּבִק7ּבָם, ָהאֵית)ן ו/ַהּמּוצָק, ּגָבּוׁשלְכַח ַהחַּיAים ֶהָחטּוב ו/הַ , ִמׁש+ּתֹוְקִקים לְִאּמּוצָם
 .לְִחיֹות ּבָנּו ּכִיֵמי עֹולָםו/אֹות)ן ַהּנְׁש)מֹות ַהֲחזָקֹות חֹוזְרֹות , ּגְבּו$תCנּו ִמת+ַעֵּדן-ָהרּוָחנִי ִמת+ַאֵּמץ ו/כחַ

 

 המלחמה ג, אורות

ׁש'ּיAְהי?ה ֶאפְׁש)ר לְנֵַהל , עַד אֲׁש'ר ּת)בֹוא ֵעת ְמאֻּׁש)$ה, ֹולִיִטיָקה ָהעֹולִָמית ֵמאנֶס ׁש'ּיDׁש ּבֹו $צֹון ּפְנִיִמיָעזְַבנּו ֶאת ַהּפ
ים; ַמְמלָכָה ְּבא �ׁש+ָעה ּוַב7ָּב�ּיּות Aר ׁש'ּכְֵדי לְַהגְׁש1ימֹו ָאנּו צְ, מּוָבן ַהָּדָבר. זֶהּו ַהּזְַמן ׁש'ָאנּו ְמַקּוFיכִים לְִהת+עֹו�

ֲאָבל ָהִאחּור . ַהּכל י*ד ֵאל ּבֹוFא ּכָל עֹולִָמים ְמנֶַהלֶת, לְִהׁש+ּת!ֵּמׁש ְּבכָל ָהֶאְמצִָעים ׁש'ַהּזְַמן ֵמִביא, ְּבכחֹותCינּו ּכֻּלָם
ָקרֹוב , ו/ִהּנֵה ִהּגִיַע ַהּזְַמן. ֵעת $ָעהָּבֲחלָה נַפְׁשCנּו ַּבֲחָטאִים ָהאֲיGִּמים ׁש'ל ַהנְָהגַת ַמְמלָכָה ּבְ , הּוא ִאחּור ֻמכְ$ח

ּכִי לָנּו ּכְָבר ֶאפְׁש)ר יAְהי?ה לְנֵַהל ַמְמלַכְּתCנּו ַעל י/סֹודֹות , ָהעֹולָם יAת+ַּבֵּסם ו/ָאנּו נּוכַל ּכְָבר לְָהכִין ַעצְֵמנּו, ְמאד
י*ֲעָבר נָא ֲאדנִי לִפְנֵי ": "קב ׁש)לַח לְֵעׂש)ו ֶאת ַהּפּו7פִי$אי*עֲ . "ַהּיׁש'ר ו/ַהֶהָא$ה ָהֱאִהית ַהְּברּו$ה, ַהָחכְָמה, ַהּטֹוב
ְּבֵעת ׁש'ּתֹוַבַעת , ְּבֵעת ׁש'ִהיא צְ�יכָה לְִהיֹות ָּדִמים ָמלֵָאה, ֵאין ַהָּדָבר ּכְַדאי לְי*ֲעקב לֲַעסֹק ַּבַּמְמלָכָה, "ַעְבּדֹו

, ו/כֵיו;ן ׁש'ּנִגְַמל ַהּגֶזַע ֻהַּדחְנּו ִמְּמ, י/סֹוד ּכְפִי ַהֶהכFְַח לְי*ֵּסד ֻאָּמהָאנּו ִקַּבלְנּו 5ק ֶאת הַ . ּכִׁש+רֹון ׁש'ל �ׁש+ָעה
 .ַעד אֲׁש'ר ֵעת ַהּזִָמיר ּת!ּגִיע ו/קֹול ַהּתֹור יAּׁש)ַמע ּבְַא7צֵנּו, נִז5ְעְנּו ְּבַמֲעַמֵּקי ָהֲאָדָמה, ַּבּגֹויAים נִת+ּפַּז7ַנּו

 

 ]פט איגרת[ק ' מע אחלק , רות הראיהאיג

, שרק ישראל לא ילחם, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, כלל' אי אפשר הי, ועניני המלחמות
ל מוכרח מאד גם להפיל פחד על הפראים גם ע' ואדרבא הי; ו את שאריתם "שאז היו מתקבצים ומכלים ח

אבל לא לדחוק את , להיות כהלהביא את האנושיות למה שהיא צרי רק עם צפיה, י הנהגות אכזריותיד
 .השעה

 
 ]מתוך איגרת לבחור שהתרחק[ 508-509' עמ, מאמרי הראיה

אותו העולם האומלל , והמעמד החי של המוסר הטהור במקורו הבטוח הוא מוכרח לנצח את העולם
, שהם הגרעין היסודי של האנושיות, הוגי הדעות הטהורות .הרשע והסכלות הנם עומדים נגדו .מבלעדיו

המשימים את התכונה של החיה הרעה שבאנושיות , הנם תמיד לוחמים את רעי האדם, שבילם היא חיהשב
המלחמה הקדושה הזאת איננה מלחמה מכוונת דוקא נגד  .הפרטיים והחברתיים, הבסרית למטרת חייהם

מוכן  ואולעת הצורך ה. נגד כעורו, נגד הרע שבו, נגד עצמו נלחם האדם - וביחוד - גם .אישים אחרים
לא בפחות מרץ ממה שהוא מוכן להמית , לטובת הרעיון העליון המחיה כל ,למות מות גבורים וקדושים

, בהרגשה של חיים פנימיים ,והעם אשר הכיר יפה את מטרת הויתו .בגללו את מי שהוא חוצץ בעד האור
הכל , פעולות שליליותבין שהן פעולות חיוביות ובין שהן , כל מה שהוא עושה לסול לו את דרכו בחיים -

אין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות  !גדל :עושה הוא בשביל נשמתו המכה גלים בקרבו ואומרת לו
, אשר עשינו לצרכי תקומתנו ובאותה המשטמה אשר עוררנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו

וקל , פ עוות משפט"אינה בנויה עגם היא אינה בושה במקום ש ,ילו אם היתה רק מלחמת חיים פשוטהפא
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אשר השכל הערום מכל הופעה אלהית לא יוכל בודאי לתאר , וחומר שמעמד חיינו בעולם הוא אור העולם
ובמקום שהיא מאירה לנו דרך  ,אבל בשביל כך הנבואה היא אחת מתכסיסי סגולת עמנו, את גבוליו

רק אכזריות  -, שיוסר מעל דרך תולדתנו צריך ,של איש פלוני או של קבוץ פלוני, זה המכשול: לאמר
 .וכלנה להתיצב נגד עז חיים זהשוממה ושפלות של מוגי לב ת

אם "אבל  ,המחוגה במחוגה אלהית, את פעולתנו ההיסתורית ,כקוף בפני אדם ,דאי נמצאים מחקיםבו
ו מכל ינתקו נא את כל שריד מההשפעה הרוחנית שלנ .נאמר עם הלוי" ?ידמו הבלם לתומיך ואוריך

 ?לת שפך דמים ורציחות בזויותהישאר אז להם מאומה מכל מטרות מלחמותיהם זו -, מערכי הגיוניהם

שנגודו לאור ישראל הוא  ,העידה על גזע עמלק, הצופה ברוח אלהים חיים אל נשמת גוי ואדם ,הנבואה

לית מאבן המכשול כדי לישר את הדרך של התולדה הישרא, שתרופה אין לו כי אם מחות זכרו, נגוד עצמי

זאת הנבואה בעצמה היא הצופיה הליכות האדם אל אושר השלום ועדנת האהבה היותר  - היותר גדול

בטוחים אנו שאז זכר , כשיבוא יום והאנושיות לא תמצא לה כל צורך בשום מפעל של שנאה. בהירה

 .עמלק כבר כלה ואינו

החמריות , מהן גרמנו לנו כל אותן הצרות שרק מפני אותו השריד אשר נואלנו להותיר, ושבע האומות

, אשר היום, שריפת בנים ובנות באש וכל תועבות האמורי: ולמדנו לעשות את כל תועבותיהן, והרוחניות

לא נוכל גם לצייר את עומק הרשעה  ,פיצה את ענני מאפליה אלה לכל עבראחרי אשר היד האלהית ה

לא נוכל ? למה התיחסנו אליהן באכזריות: רי שואלאתה יקי -, היה מאוחד כבר עם כל תכונת נפשןש

כמו שלא נוכל לצייר כמה רע ונתעב , כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו, לצייר

 . אשר הארנו עליו במהלכנו ההיסתורי, ודרכיו' היה לולא ההארה הטהורה של אור ד

אבל , וך הארג של האור האלהי אשר לישראלהממוסכת בת, הנצרות חפצה באמת למחוק את מדת השנאה

ולא . הלא ידענו כי יותר מכל מערכה של שנאה שפכה היא דמים והרבתה משטמה בגלל מחיקת השנאה

כל זמן שלא , זמנה עוד אלא שבקפיצתה למהר את הקץ של מחיקת השנאה אל הרשעה ונושאיה לפני

והעמים החוסים בצלה . דרי החיים החברתייםנתקה בזה את אור האמונה האלהית מכל ס, כלה עדיין המץ

   .במערכי לבם ובדרכי חייהם הכללייםהוכרחו להתגדר בתכונות אליליות 


