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אור הקודש החבוי  /הרב אברהם יצחק הכהן קוק
אור קודש חבוי זרח לנו מראש מקדם ,מיד אל מסתתר ניתנה לנו תורת חיים .ומחזון הנביאים
אשר עמדו בסודו ,באו לנו המון משאות נפש קיימות לנצח .מהאור הקדוש החבוי הזה ,המסתתר
בשפריר חביון ,לקחנו לנו כוח לעמוד על נפשנו ,תקופה רבת הימים ,שהעולם האנושי כולו היה
שקוע ,בחושך חבוי ...מעת אשר נסתם החזון ,משנפסקה הנבואה ,הלך האור הגנוז הזה ,הלך
והסתתר מאתנו .אבל הננו חיים וקיימים ,על ידי אוצר החיים ,שאנחנו לוקחים ממנו מחיה ,יומם
ולילה ,אוצר החיים של האור הגלוי ,של האור הנראה ,של אור התורה וחכמת ישראל כולה
בקדושתה וטהרתה ,בבינתה והכרתה ,בכבודה וישרותה ,בעושר סעיפיה ,בעומק הגיונותיה,
ובאומץ מגמותיה.
)מאורות הראיה לחנוכה ]תשס"ד[ ,עמ' קכב(

מדינת ישראל – יסוד כסא ד' בעולם  /הרב אברהם יצחק הכהן קוק
אין המדינה האושר העליון של האדם .זה ניתן להיאמר במדינה רגילה ,שאינה עולה לערך יותר
גדול מחברת אחריות גדולה ,שנשארו המוני האידיאות ,שהן עטרת החיים של האנושיות,
מרחפים ממעל לה ,ואינם נוגעים בה .מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית ,שחקוק
בהוויתה תוכן האידיאלי היותר עליון שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד .מדינה זו היא
באמת היותר עליונה בסולם האושר ,ומדינה זו היא מדינתנו ,מדינת ישראל ,יסוד כסא ד' בעולם,
שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד ,שזהו באמת האושר היותר עליון .אמת ,שאושר נשגב
זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך ,אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר
היותר גדול.
)אורות ,אורות ישראל ו ז ]עמ' קס[ (

כתוב אחד אומר )דניאל ז'( כרסיה שביבין דנור וכתוב אחד אומר )דניאל ז'( עד די כרסון רמיו
ועתיק יומין יתב!  -לא קשיא :אחד לו ואחד לדוד .כדתניא :אחד לו ואחד לדוד ,דברי רבי עקיבא.
אמר לו רבי יוסי הגלילי :עקיבא! עד מתי אתה עושה שכינה חול! אלא :אחד לדין ואחד לצדקה.
)תלמוד בבלי ,חגיגה יד א(

הקליפה קודמת לפרי ,ההעדר קודם להוויה  /המהר"ל מפראג
וכן תמצא שהפרי כאשר הוא בלתי נשלם הוא בתוך הקליפה ,עד שהפרי גדול ועומד על
שלימותו ,ואז כאשר הפרי גדול – נפסדה הקליפה מכוח גידול הפרי ,שכל דבר שיש לו מדרגה
פנימית הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון לו ,ולכך היה גדל משה רבינו עליו השלום בבית פרעה...
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והבן דבר זה כי הוא עמוק מאוד והוא ידוע למי שיודע בעניין דברים הנבדלים היוצאים ומתעלים
מתוך הדברים החומריים...
)גבורות ה' ,סוף פרק יח(

הפליאות  /הרב אברהם יצחק הכהן קוק
הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם ,הם מוכנים
בהשגחה על פי סדרי החכמה האלוהית ,שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה
השטחית .מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים
והמוסר הטוב ,מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זאת.
אמנם כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא ,כדי שיהיו הכל מוכנים
לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה ,כדוגמת "מים קרים על נפש
עיפה" ,שהצימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית .על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל
תוקפה ומשרטת שרט גדול בנפשות רבות .וכשתפעל בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש,
אז ,רק אז ,תתקבל בכל כוח האמת הברורה כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה.
וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות שלפי ערך גודלן ,ולפי הערך של גדולת הפעולה הצריכה
לבוא על ידי הפתרון האמיתי כשיתגלה בעולם ,כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה,
של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור האמת.
)עין איה שבת ,פרק ראשון סימן נט(

יהושע פרק ז

ֹאמר
יריחוֹ ָה ַעי ֲא ֶשׁר ִעם ֵבּית אָוֶן ִמ ֶקּ ֶדם ְל ֵבית ֵאל ַויּ ֶ
ָשׁים ִמ ִ
הוֹשׁ ַע ֲאנ ִ
)ב( וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ֻ
ָשׁים וַיְ ַר ְגּלוּ ֶאת ָה ָעי:
ַעלוּ ָה ֲאנ ִ
אָרץ ַויּ ֲ
יהם ֵלאמֹר ֲעלוּ וְ ַר ְגּלוּ ֶאת ָה ֶ
ֲא ֵל ֶ
ֹשׁת ֲא ָל ִפים
אַל ַפּיִ ם ִאישׁ אוֹ ִכּ ְשׁל ֶ
ַעל ָכּל ָה ָעם ְכּ ְ
ֹאמרוּ ֵא ָליו אַל י ַ
הוֹשׁע ַויּ ְ
ָשׁבוּ ֶאל יְ ֻ
)ג( ַויּ ֻ
ַעלוּ וְ יַכּוּ ֶאת ָה ָעי אַל ְתּ ַיגַּע ָשׁ ָמּה ֶאת ָכּל ָה ָעם ִכּי ְמ ַעט ֵה ָמּה:
ִאישׁ י ֲ
אַנ ֵשׁי ָה ָעי:
ֹשׁת ֲא ָל ִפים ִאישׁ ַו ָיּנֻסוּ ִל ְפנֵי ְ
ַעלוּ ִמן ָה ָעם ָשׁ ָמּה ִכּ ְשׁל ֶ
)ד( ַויּ ֲ
אַנ ֵשׁי ָה ַעי ִכּ ְשׁל ִֹשׁים וְ ִשׁ ָשּׁה ִאישׁ וַיִּ ְר ְדּפוּם ִל ְפנֵי ַה ַשּׁ ַער ַעד ַה ְשּׁ ָב ִרים ַויַּכּוּם
)ה( ַויַּכּוּ ֵמ ֶהם ְ
מּוֹרד וַיִּ ַמּס ְל ַבב ָה ָעם וַיְ ִהי ְל ָמיִ ם:
ַבּ ָ
אַר ָצה ִל ְפנֵי ֲארוֹן יְ קֹוָק ַעד ָה ֶע ֶרב הוּא וְ זִ ְקנֵי
הוֹשׁ ַע ִשׂ ְמל ָֹתיו וַיִּ פֹּל ַעל ָפּנָיו ְ
)ו( וַיִּ ְק ַרע יְ ֻ
ֹאשׁם:
ַעלוּ ָע ָפר ַעל ר ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֲ
הוֹשׁ ַע ֲא ָההּ ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק ָל ָמה ֵה ֲע ַב ְר ָתּ ַה ֲע ִביר ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ֶאת ַהיּ ְַר ֵדּן ָל ֵתת
ֹאמר יְ ֻ
)ז( ַויּ ֶ
ֵשׁב ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן:
הוֹאַלנוּ ַונּ ֶ
ְ
ידנוּ וְ לוּ
א ָֹתנוּ ְבּיַד ָה ֱאמ ִֹרי ְל ַה ֲא ִב ֵ
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ָה ַפ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֶֹרף ִל ְפנֵי אֹיְ ָביו:
)ח( ִבּי ֲאדֹנָי ָמה א ַֹמר ֲ
וּמה
אָרץ ַ
ָסבּוּ ָע ֵלינוּ וְ ִה ְכ ִריתוּ ֶאת ְשׁ ֵמנוּ ִמן ָה ֶ
אָרץ וְ נ ַ
ַע ִני וְ כֹל י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
)ט( וְ יִ ְשׁ ְמעוּ ַה ְכּנ ֲ
ַתּ ֲע ֵשׂה ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל:
אתי ַליקֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכזֹאת וְ ָכזֹאת
אָמנָה אָנ ִֹכי ָח ָט ִ
ֹאמר ְ
הוֹשׁ ַע ַויּ ַ
ַען ָע ָכן ֶאת יְ ֻ
)כ( ַויּ ַ
יתי:
ָע ִשׂ ִ
ָהב
וּלשׁוֹן ז ָ
אתיִ ם ְשׁ ָק ִלים ֶכּ ֶסף ְ
וּמ ַ
טוֹבה ָ
אַחת ָ
אַדּ ֶרת ִשׁ ְנ ָער ַ
ָא ֶרא ַב ָשּׁ ָלל ֶ
)כא( >ואראה< ו ֵ
אָה ִלי
תוֹך ָה ֳ
אָרץ ְבּ ְ
מוּנים ָבּ ֶ
ָא ָקּ ֵחם וְ ִהנָּם ְט ִ
ָא ְח ְמ ֵדם ו ֶ
ֶא ָחד ֲח ִמ ִשּׁים ְשׁ ָק ִלים ִמ ְשׁ ָקלוֹ ו ֶ
יה:
וְ ַה ֶכּ ֶסף ַתּ ְח ֶתּ ָ
שופטים פרק ב

אָרץ:
ַח ָלתוֹ ָל ֶר ֶשׁת ֶאת ָה ֶ
ֵלכוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ְלנ ֲ
הוֹשׁ ַע ֶאת ָה ָעם ַויּ ְ
)ו( וַיְ ַשׁ ַלּח יְ ֻ
אַח ֵרי
ָמים ֲ
הוֹשׁ ַע וְ כֹל יְ ֵמי ַה ְזּ ֵק ִנים ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִריכוּ י ִ
ַע ְבדוּ ָה ָעם ֶאת יְ קֹוָק כֹּל יְ ֵמי ְי ֻ
)ז( ַויּ ַ
הוֹשׁוּע ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵאת ָכּל ַמ ֲע ֵשׂה יְ קֹוָק ַהגָּדוֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַ
יְ
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ָע ֶשׂר ָשׁ ִנים:
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ֶע ֶבד יְ קֹוָק ֶבּן ֵמאָה ו ֶ
ָמת יְ ֻ
)ח( ַויּ ָ
ָעשׁ:
ַח ָלתוֹ ְבּ ִת ְמנַת ֶח ֶרס ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם ִמ ְצּפוֹן ְל ַהר גּ ַ
)ט( וַיִּ ְק ְבּרוּ אוֹתוֹ ִבּ ְגבוּל נ ֲ
יהם ֲא ֶשׁר לֹא י ְָדעוּ ֶאת
אַח ֵר ֶ
אַחר ֲ
ָקם דּוֹר ֵ
בוֹתיו ַויּ ָ
ֶא ְספוּ ֶאל ֲא ָ
)י( וְ גַם ָכּל ַהדּוֹר ַההוּא נ ֶ
יְ קֹוָק וְ גַם ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל :ס
ַע ְבדוּ ֶאת ַה ְבּ ָע ִלים:
ַעשׂוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי ְיקֹוָק ַויּ ַ
)יא( ַויּ ֲ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים
ֵלכוּ ֲ
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַויּ ְ
מּוֹציא ָ
בוֹתם ַה ִ
ַעזְ בוּ ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲא ָ
)יב( ַויּ ַ
יהם וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם ַויּ ְַכ ִעסוּ ֶאת יְ קֹוָק:
יבוֹת ֶ
ֲא ֵח ִרים ֵמ ֱאל ֵֹהי ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ְס ִב ֵ
ַע ְבדוּ ַל ַבּ ַעל וְ ָל ַע ְשׁ ָתּרוֹת:
ַעזְ בוּ ֶאת יְ קֹוָק ַויּ ַ
)יג( ַויּ ַ
יהם
אוֹיְב ֶ
ֵ
אוֹתם וַיִּ ְמ ְכּ ֵרם ְבּיַד
ִשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד שׁ ִֹסים ַו ָיּשֹׁסּוּ ָ
)יד( וַיִּ ַחר אַף יְ קֹוָק ְבּי ְ
יהם:
ִמ ָסּ ִביב וְ לֹא י ְָכלוּ עוֹד ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי אוֹיְ ֵב ֶ
ָצאוּ יַד יְ קֹוָק ָה ְי ָתה ָבּם ְל ָר ָעה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק וְ ַכ ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּע יְ קֹוָק
)טו( ְבּכֹל ֲא ֶשׁר י ְ
ֵצר ָל ֶהם ְמאֹד:
ָל ֶהם ַויּ ֶ
יהם:
ַיּוֹשׁיעוּם ִמיַּד שׁ ֵֹס ֶ
ָקם ְיקֹוָק שׁ ְֹפ ִטים ו ִ
)טז( ַויּ ֶ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם ָסרוּ ַמ ֵהר
יהם לֹא ָשׁ ֵמעוּ ִכּי זָנוּ ֲ
)יז( וְ גַם ֶאל שׁ ְֹפ ֵט ֶ
בוֹתם ִל ְשׁמ ַֹע ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק לֹא ָעשׂוּ ֵכן:
ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ֲא ָ
יהם כֹּל
יעם ִמיַּד אֹיְ ֵב ֶ
הוֹשׁ ָ
)יח( וְ ִכי ֵה ִקים יְ קֹוָק ָל ֶהם שׁ ְֹפ ִטים וְ ָהיָה יְ קֹוָק ִעם ַהשּׁ ֵֹפט וְ ִ
יהם:
יהם וְ ד ֲֹח ֵק ֶ
ַא ָק ָתם ִמ ְפּנֵי ל ֲֹח ֵצ ֶ
ָחם יְ קֹוָק ִמנּ ֲ
שּׁוֹפט ִכּי יִ נּ ֵ
יְ ֵמי ַה ֵ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ָע ְב ָדם
בוֹתם ָל ֶל ֶכת ֲ
ָשׁבוּ וְ ִה ְשׁ ִחיתוּ ֵמ ֲא ָ
שּׁוֹפט י ֻ
)יט( וְ ָהיָה ְבּמוֹת ַה ֵ
וּמ ַדּ ְר ָכּם ַה ָקּ ָשׁה:
יהם ִ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ָל ֶהם לֹא ִה ִפּילוּ ִמ ַמּ ַע ְל ֵל ֶ
ְ
יתי ֶאת
יתי ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ַען ֲא ֶשׁר ָע ְברוּ ַהגּוֹי ַהזֶּה ֶאת ְבּ ִר ִ
ֹאמר י ַ
)כ( וַיִּ ַחר אַף יְ קֹוָק ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
קוֹלי:
בוֹתם וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְל ִ
ֲא ָ
הוֹשׁ ַע ַו ָיּמֹת:
ֵיהם ִמן ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָעזַב יְ ֻ
הוֹרישׁ ִאישׁ ִמ ְפּנ ֶ
אוֹסיף ְל ִ
)כא( גַּם ֲאנִ י לֹא ִ
)כב( ְל ַמ ַען נַסּוֹת ָבּם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲהשׁ ְֹמ ִרים ֵהם ֶאת ֶדּ ֶר ְך יְ קֹוָק ָל ֶל ֶכת ָבּם ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ
בוֹתם ִאם לֹא:
ֲא ָ
הוֹשׁ ַע:
ישׁם ַמ ֵהר וְ לֹא ְנ ָתנָם ְבּיַד יְ ֻ
הוֹר ָ
)כג( ַו ַיּנַּח יְ קֹוָק ֶאת ַהגּוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ְל ִב ְל ִתּי ִ

שופטים פרק יז
ַע ֶשׂה:
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו י ֲ
ָמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ַהיּ ָ
)ו( ַבּיּ ִ
שופטים פרק יט

וּמ ֶל ְך ֵאין ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ִהי ִאישׁ ֵלוִ י גָּר ְבּי ְַר ְכּ ֵתי ַהר ֶא ְפ ַריִ ם וַיִּ ַקּח לוֹ
ָמים ָה ֵהם ֶ
)א( וַיְ ִהי ַבּיּ ִ
הוּדה:
ילגֶשׁ ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
ִא ָשּׁה ִפ ֶ
שופטים פרק כא

ַע ֶשׂה:
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו י ֲ
ָמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ַהיּ ָ
)כה( ַבּיּ ִ
שופטים פרק יט
יה ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר
ַתּ ֶח ָה ַל ֲע ָצ ֶמ ָ
יל ְגשׁוֹ וַיְ נ ְ
ַחזֵק ְבּ ִפ ַ
)כט( ַו ָיּבֹא ֶאל ֵבּיתוֹ וַיִּ ַקּח ֶאת ַה ַמּ ֲא ֶכ ֶלת ַויּ ֲ

ְנ ָת ִחים וַיְ ַשׁ ְלּ ֶח ָה ְבּכֹל ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אָמר לֹא ִנ ְה ְי ָתה וְ לֹא ִנ ְר ֲא ָתה ָכּזֹאת ְל ִמיּוֹם ֲעלוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
)ל( וְ ָהיָה ָכל ָהר ֶֹאה וְ ַ
יה ֻעצוּ וְ ַד ֵבּרוּ:
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ִשׂימוּ ָל ֶכם ָע ֶל ָ
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