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/ ח  הרב אברהם יצחק הכהן קוקהרב אברהם יצחק הכהן קוק/ בוי בוי חאור הקודש האור הקודש ה
  

ומחזון הנביאים . מסתתר ניתנה לנו תורת חיים מיד אל, אור קודש חבוי זרח לנו מראש מקדם
המסתתר , מהאור הקדוש החבוי הזה. באו לנו המון משאות נפש קיימות לנצח, אשר עמדו בסודו
שהעולם האנושי כולו היה , תקופה רבת הימים, לקחנו לנו כוח לעמוד על נפשנו, בשפריר חביון

הלך , הלך האור הגנוז הזה, הנבואה משנפסקה, מעת אשר נסתם החזון... בחושך חבוי, שקוע
יומם , שאנחנו לוקחים ממנו מחיה, על ידי אוצר החיים, אבל הננו חיים וקיימים. והסתתר מאתנו

של אור התורה וחכמת ישראל כולה , של האור הנראה, אוצר החיים של האור הגלוי, ולילה
, בעומק הגיונותיה, בעושר סעיפיה, בכבודה וישרותה, בבינתה והכרתה, בקדושתה וטהרתה
  .ובאומץ מגמותיה

  )קכב' עמ, ]ד"תשס[מאורות הראיה לחנוכה (
  
  

/ ' –  הרב אברהם יצחק הכהן קוקהרב אברהם יצחק הכהן קוק/ בעולם בעולם ' יסוד כסא דיסוד כסא ד  –מדינת ישראל מדינת ישראל 
  

שאינה עולה לערך יותר , זה ניתן להיאמר במדינה רגילה. אין המדינה האושר העליון של האדם
, שהן עטרת החיים של האנושיות, שנשארו המוני האידיאות, גדול מחברת אחריות גדולה

שחקוק , מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. ואינם נוגעים בה, מרחפים ממעל לה
מדינה זו היא . לי היותר עליון שהוא באמת האושר היותר גדול של היחידבהוויתה תוכן האידיא

, בעולם' יסוד כסא ד, מדינת ישראל, ומדינה זו היא מדינתנו, באמת היותר עליונה בסולם האושר
שאושר נשגב , אמת. שזהו באמת האושר היותר עליון, אחד ושמו אחד' שכל חפצה הוא שיהיה ד

אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר , כדי להעלות אורו בימי חושךזה צריך הוא לביאור ארוך 
  .היותר גדול

  ) ]קס' עמ[אורות ישראל ו ז , אורות(
  
  

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

  )חגיגה יד א, תלמוד בבלי(
  

"המהר/ ה,   ל מפראגל מפראג"המהר/ העדר קודם להוויה העדר קודם להוויה ה, הקליפה קודמת לפריהקליפה קודמת לפרי
  

עד שהפרי גדול ועומד על , וכן תמצא שהפרי כאשר הוא בלתי נשלם הוא בתוך הקליפה
שכל דבר שיש לו מדרגה , נפסדה הקליפה מכוח גידול הפרי –ואז כאשר הפרי גדול , שלימותו

... ולכך היה גדל משה רבינו עליו השלום בבית פרעה, פנימית הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון לו
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הוא עמוק מאוד והוא ידוע למי שיודע בעניין דברים הנבדלים היוצאים ומתעלים  והבן דבר זה כי
  ...מתוך הדברים החומריים

  )סוף פרק יח', גבורות ה(
  

  
/   הרב אברהם יצחק הכהן קוקהרב אברהם יצחק הכהן קוק/ הפליאות הפליאות 

  
הם מוכנים , הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם

שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה , החכמה האלוהיתבהשגחה על פי סדרי 
מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים  .השטחית

  .מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זאת, והמוסר הטוב
מוכנים כדי שיהיו הכל , הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא אמנם כדי שתעורר

מים קרים על נפש "כדוגמת , לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה
על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל . שהצימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית, "עיפה

, וכשתפעל בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש. גדול בנפשות רבות תוקפה ומשרטת שרט
  .בכל כוח האמת הברורה כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה תתקבל, רק אז, אז

של גדולת הפעולה הצריכה ולפי הערך , וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות שלפי ערך גודלן
, כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה, לבוא על ידי הפתרון האמיתי כשיתגלה בעולם
  .של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור האמת

  )פרק ראשון סימן נט, עין איה שבת(
  

  
  ז פרק יהושע

  
 ַוּיֹאֶמר ֵאל ְלֵבית ִמֶּקֶדם ָאֶון ֵּבית ִעם ֲאֶׁשר ָהַעי ִמיִריחֹו ֲאָנִׁשים ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיְׁשַלח )ב(

  :ָהָעי ֶאת ַוְיַרְּגלּו ָהֲאָנִׁשים ַוַּיֲעלּו ָהָאֶרץ ֶאת ְוַרְּגלּו ֲעלּו ֵלאמֹר ֲאֵליֶהם
 ֲאָלִפים ִּכְׁשלֶֹׁשת אֹו ִאיׁש ְּכַאְלַּפִים ָהָעם ָּכל ַיַעל ַאל ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ְיהֹוֻׁשע ֶאל ַוָּיֻׁשבּו )ג(

  :ֵהָּמה ְמַעט ִּכי ָהָעם ָּכל ֶאת ָׁשָּמה ְּתַיַּגע ַאל ָהָעי ֶאת ְוַיּכּו ַיֲעלּו ִאיׁש
  :ָהָעי ַאְנֵׁשי ִלְפֵני ַוָּיֻנסּו ִאיׁש ֲאָלִפים ִּכְׁשלֶֹׁשת ָׁשָּמה ָהָעם ִמן ַוַּיֲעלּו )ד(
 ַוַּיּכּום ַהְּׁשָבִרים ַעד ַהַּׁשַער ִלְפֵני ַוִּיְרְּדפּום ִאיׁש ְוִׁשָּׁשה ִּכְׁשלִֹׁשים ָהַעי ַאְנֵׁשי ֵמֶהם ַוַּיּכּו )ה(

  :ְלָמִים ַוְיִהי ָהָעם ְלַבב ַוִּיַּמס ַּבּמֹוָרד
 ְוִזְקֵני הּוא ָהֶעֶרב ַעד ְיקָֹוק ֲארֹון ִלְפֵני ַאְרָצה ָּפָניו ַעל ַוִּיּפֹל ִׂשְמלָֹתיו ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיְקַרע )ו(

  :רֹאָׁשם ַעל ָעָפר ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל
 ָלֵתת ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ַהֲעִביר ֵהֲעַבְרּתָ  ָלָמה ְיקִֹוק ֲאדָֹני ֲאָהּה ְיהֹוֻׁשעַ  ַוּיֹאֶמר )ז(

  :ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ַוֵּנֶׁשב הֹוַאְלנּו ְולּו ְלַהֲאִביֵדנּו ָהֱאמִֹרי ְּבַיד אָֹתנּו
  :אְֹיָביו ִלְפֵני עֶֹרף ִיְׂשָרֵאל ָהַפךְ  ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי אַֹמר ָמה ֲאדָֹני ִּבי )ח(
 ּוַמה ָהָאֶרץ ִמן ְׁשֵמנּו ֶאת ְוִהְכִריתּו ָעֵלינּו ְוָנַסּבּו ָהָאֶרץ יְֹׁשֵבי ְוכֹל ַהְּכַנֲעִני ְוִיְׁשְמעּו )ט(

  :ַהָּגדֹול ְלִׁשְמךָ  ַּתֲעֵׂשה
 ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ַליקָֹוק ָחָטאִתי ָאנִֹכי ָאְמָנה ַוּיֹאַמר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ָעָכן ַוַּיַען )כ(

  :ָעִׂשיִתי
 ָזָהב ּוְלׁשֹון ֶּכֶסף ְׁשָקִלים ּוָמאַתִים טֹוָבה ַאַחת ִׁשְנָער ַאֶּדֶרת ַבָּׁשָלל ָוֵאֶרא> ואראה< )כא(

 ָהָאֳהִלי ְּבתֹוךְ  ָּבָאֶרץ ְטמּוִנים ְוִהָּנם ָוֶאָּקֵחם ָוֶאְחְמֵדם ִמְׁשָקלֹו ְׁשָקִלים ֲחִמִּׁשים ֶאָחד
  :ַּתְחֶּתיהָ  ְוַהֶּכֶסף

  
  ב פרק שופטים

  
  :ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶרֶׁשת ְלַנֲחָלתֹו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוֵּיְלכּו ָהָעם ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוְיַׁשַּלח )ו(
 ַאֲחֵרי ָיִמים ֶהֱאִריכּו ֲאֶׁשר ַהְּזֵקִנים ְיֵמי ְוכֹל ְיהֹוֻׁשעַ  ְיֵמי ּכֹל ְיקָֹוק ֶאת ָהָעם ַוַּיַעְבדּו )ז(

  :ְלִיְׂשָרֵאל ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהָּגדֹול ְיקָֹוק ַמֲעֵׂשה ָּכל ֵאת ָראּו ֲאֶׁשר ְיהֹוׁשּועַ 
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  :ָׁשִנים ָוֶעֶׂשר ֵמָאה ֶּבן ְיקָֹוק ֶעֶבד נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַוָּיָמת )ח(
  :ָּגַעׁש ְלַהר ִמְּצפֹון ֶאְפָרִים ְּבַהר ֶחֶרס ְּבִתְמַנת ַנֲחָלתֹו ִּבְגבּול אֹותֹו ַוִּיְקְּברּו )ט(
 ֶאת ָיְדעּו לֹא ֲאֶׁשר ַאֲחֵריֶהם ַאֵחר ּדֹור ַוָּיָקם ֲאבֹוָתיו ֶאל ֶנֶאְספּו ַההּוא ַהּדֹור ָּכל ְוַגם )י(

  ס: ְלִיְׂשָרֵאל ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהַּמֲעֶׂשה ֶאת ְוַגם ְיקָֹוק
  :ַהְּבָעִלים ֶאת ַוַּיַעְבדּו ְיקָֹוק ְּבֵעיֵני ָהַרע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוַּיֲעׂשּו )יא(
 ֱאלִֹהים ַאֲחֵרי ַוֵּיְלכּו ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ אֹוָתם ַהּמֹוִציא ֲאבֹוָתם ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֶאת ַוַּיַעְזבּו )יב(

  :ְיקָֹוק ֶאת ַוַּיְכִעסּו ָלֶהם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְסִביבֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ֵמֱאלֵֹהי ֲאֵחִרים
  :ְוָלַעְׁשָּתרֹות ַלַּבַעל ַוַּיַעְבדּו ְיקָֹוק ֶאת ַוַּיַעְזבּו )יג(
 אֹוְיֵביֶהם ְּבַיד ַוִּיְמְּכֵרם אֹוָתם ַוָּיׁשֹּסּו ׁשִֹסים ְּבַיד ַוִּיְּתֵנם ְּבִיְׂשָרֵאל ְיקָֹוק ַאף ַוִּיַחר )יד(

  :אֹוְיֵביֶהם ִלְפֵני ַלֲעמֹד עֹוד ָיְכלּו ְולֹא ִמָּסִביב
 ְיקָֹוק ִנְׁשַּבע ְוַכֲאֶׁשר ְיקָֹוק ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ְלָרָעה ָּבם ָהְיָתה ְיקָֹוק ַיד ָיְצאּו ֲאֶׁשר ְּבכֹל )טו(

  :ְמאֹד ָלֶהם ַוֵּיֶצר ָלֶהם
  :ׁשֵֹסיֶהם ִמַּיד ַוּיֹוִׁשיעּום ׁשְֹפִטים ְיקָֹוק ַוָּיֶקם )טז(
 ַמֵהר ָסרּו ָלֶהם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ַאֲחֵרי ָזנּו ִּכי ָׁשֵמעּו לֹא ׁשְֹפֵטיֶהם ֶאל ְוַגם )יז(

  :ֵכן ָעׂשּו לֹא ְיקָֹוק ִמְצֹות ִלְׁשמֹעַ  ֲאבֹוָתם ָהְלכּו ֲאֶׁשר ַהֶּדֶרךְ  ִמן
 ּכֹל אְֹיֵביֶהם ִמַּיד ְוהֹוִׁשיָעם ַהּׁשֵֹפט ִעם ְיקָֹוק ְוָהָיה ׁשְֹפִטים ָלֶהם ְיקָֹוק ֵהִקים ְוִכי )יח(

  :ְודֲֹחֵקיֶהם לֲֹחֵציֶהם ִמְּפֵני ִמַּנֲאָקָתם ְיקָֹוק ִיָּנֵחם ִּכי ַהּׁשֹוֵפט ְיֵמי
 ְלָעְבָדם ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת ֵמֲאבֹוָתם ְוִהְׁשִחיתּו ָיֻׁשבּו ַהּׁשֹוֵפט ְּבמֹות ְוָהָיה )יט(

  :ַהָּקָׁשה ּוִמַּדְרָּכם ִמַּמַעְלֵליֶהם ִהִּפילּו לֹא ָלֶהם ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות
 ֶאת ִצִּויִתי ֲאֶׁשר ְּבִריִתי ֶאת ַהֶּזה ַהּגֹוי ָעְברּו ֲאֶׁשר ַיַען ַוּיֹאֶמר ְּבִיְׂשָרֵאל ְיקָֹוק ַאף ַוִּיַחר )כ(

  :ְלקֹוִלי ָׁשְמעּו ְולֹא ֲאבֹוָתם
  :ַוָּימֹת ְיהֹוֻׁשעַ  ָעַזב ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ִמן ִמְּפֵניֶהם ִאיׁש ְלהֹוִריׁש אֹוִסיף לֹא ֲאִני ַּגם )כא(
 ָׁשְמרּו ַּכֲאֶׁשר ָּבם ָלֶלֶכת ְיקָֹוק ֶּדֶרךְ  ֶאת ֵהם ֲהׁשְֹמִרים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּבם ַנּסֹות ְלַמַען )כב(

  :לֹא ִאם ֲאבֹוָתם
  : ְיהֹוֻׁשעַ  ְּבַיד ְנָתָנם ְולֹא ַמֵהר הֹוִריָׁשם ְלִבְלִּתי ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים ֶאת ְיקָֹוק ַוַּיַּנח )כג(

  
  
  

   יז פרק שופטים
  :  ַיֲעֶׂשה ְּבֵעיָניו ַהָּיָׁשר ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ֶמֶלךְ  ֵאין ָהֵהם ַּבָּיִמים )ו(

 
   יט פרק שופטים

 לֹו ַוִּיַּקח ֶאְפַרִים ַהר ְּבַיְרְּכֵתי ָּגר ֵלִוי ִאיׁש ַוְיִהי ְּבִיְׂשָרֵאל ֵאין ּוֶמֶלךְ  ָהֵהם ַּבָּיִמים ַוְיִהי )א(
  :ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ִפיֶלֶגׁש ִאָּׁשה

  
   כא פרק שופטים

  :ַיֲעֶׂשה ְּבֵעיָניו ַהָּיָׁשר ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ֶמֶלךְ  ֵאין ָהֵהם ַּבָּיִמים )כה(
 

   יט פרק שופטים
 ָעָׂשר ִלְׁשֵנים ַלֲעָצֶמיהָ  ַוְיַנְּתֶחהָ  ְּבִפיַלְגׁשֹו ַוַּיֲחֵזק ַהַּמֲאֶכֶלת ֶאת ַוִּיַּקח ֵּביתֹו ֶאל ַוָּיבֹא )כט(

  :ִיְׂשָרֵאל ְּגבּול ְּבכֹל ַוְיַׁשְּלֶחהָ  ְנָתִחים
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעלֹות ְלִמּיֹום ָּכזֹאת ִנְרֲאָתה ְולֹא ִנְהְיָתה לֹא ְוָאַמר ָהרֶֹאה ָכל ְוָהָיה )ל(

  : ְוַדֵּברּו ֻעצּו ָעֶליהָ  ָלֶכם ִׂשימּו ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ
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