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ם  הֶּ ר לָּ ב ֶּ ר ד ִׁ ֶּ ר ְוזֹאת ֲאש  ש ָּ ֵנים עָּ ֵאל ש ְ רָּ ש ְ ְבֵטי יִׁ ה ש ִׁ ל ֵאל ֶּ )כח( כ ָּ

ם: ַרְך ֹאתָּ תֹו ב ֵ ְרכָּ בִׁ ר כ ְ ֶּ יש  ֲאש  ם אִׁ ְך אֹותָּ רֶּ ם ַוְיבָּ יהֶּ  ֲאבִׁ

ויברך אותם, מאי ת"ל אשר כברכתו ברך אותם, אלא לפי 

שברכן יהודה באריה, דן בנחש, נפתלי באילה ובנימין בזאב, חזר 

וכללן כולן יחד ועשאן אריות ועשאן נחשים וכו', לקיים מה 

 שנאמר כולך יפה רעיתי ומום אין בך".

, ויחזקאל קרא )ו, ל(לפי שירמיהו אמר 'כסף נמאס קרא להם' 

, בא זכריה )כב, יח(אותם סיגים, שנאמר 'היו לי בית ישראל לסיג' 

 - , כולה של זהב היא, למה)ד, ב(ואמר 'והנה מנורת זהב כולה' 

 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך'.

"והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות", אמרו לו ישראל: 

שתחפש את  )הכבוד שהבטחת לנו(ריבון העולמים, הרי כל הפרוקפי 

ירושלים בנרות, והיכן היא הבטחת הנביאים שהבטחתנו "לא 

, )ישעיה ס, יט(יהיה לך עוד השמש לאור יומם... והיה לך ה' לאור" 

, )שם שם, א(ואומר: "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח" 

 ואת אומר אחפש את ירושלים בנרות?! א"ל הקב"ה, מה שאתם 

סבורים אינו כך, אלא כשם שהראיתי 

לזכריה את מראה המנורה, כמו שכתוב 

זו כנסת ישראל,  -"והנה מנורת זהב כולה"

כולך יפה רעיתי ומום אין בך. וכך הראה 

זו כנסת  -משה "ועשית מנורת זהב טהור"ל

 .ישראל

 

 

 

 

  . כשתדליק את שש הנרות:בהעלתך את הנרות
. שהוא הקנה האמצעי וזה כשתפנה אל מול פני המנורה

 יאירו שלהבת כל אחד מהששה נרות אל הקנה האמצעי אז:
. כל השבעה יאירו וישפיעו אור עליון לישראל שבעת הנרות

שיורו היות אור הימנים ואור השמאלים מכוון ופונה אל אור 
הקנה האמצעי שהוא עיקר המנורה ושכן ראוי שכונת 
המימינים העוסקים בחיי עולם והמשמאלים העוסקים בחיי 
שעה העוזרים למימינים, כאמרם אלמלי עלייא לא מתקיימי 

ליא )חולין צב, א( תהיה להפיק רצון האל יתברך באופן אתכ
שיושג מכוונו בין כולם וירוממו את שמו יחדו כמו שקבלו 
עליהם כאשר העיד באמרו ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל 

 אשר דבר ה' נעשה כלומר בין כולנו נשלים כונתו:

ָרֵאל ֶאל ה':   שְׂ ֵני יִּ ֲעקּו בְׂ זְׂ ָין ַויִּ דְׂ ֵני מִּ פְׂ אֹד מִּ ָרֵאל מְׂ שְׂ ַדל יִּ  )ו( ַויִּ

ֵנה  ֵרֵעהּו ֲחלֹום ַויֹאֶמר הִּ ַסֵפר לְׂ יׁש מְׂ ֵנה אִּ הִּ עֹון וְׂ דְׂ )יג( ַוָיבֹא גִּ
ֵנה  הִּ י וְׂ תִּ ַמֲחֵנה  צלולֲחלֹום ָחַלמְׂ ַהֵפְך בְׂ תְׂ ים מִּ ֹערִּ יל ֶלֶחם שְׂ לִּ צְׂ

ֵכ  ֹפל ַוַיַהפְׂ ָין ַוָיבֹא ַעד ָהאֶֹהל ַוַיֵכהּו ַויִּ דְׂ ָנַפל ָהאֶֹהל: מִּ ָלה וְׂ ַמעְׂ הּו לְׂ
עֹון ֶבן יֹוָאׁש  דְׂ ם ֶחֶרב גִּ י אִּ תִּ לְׂ )יד( ַוַיַען ֵרֵעהּו ַויֹאֶמר ֵאין זֹאת בִּ
ֶאת ָכל ַהַמֲחֶנה: פ  ָין וְׂ דְׂ ָידֹו ֶאת מִּ ים בְׂ ָרֵאל ָנַתן ָהֱאֹלקִּ שְׂ יׁש יִּ אִּ

ֶא  ַפר ַהֲחלֹום וְׂ סְׂ עֹון ֶאת מִּ דְׂ מַֹע גִּ ׁשְׂ י כִּ הִּ ָתחּו )טו( ַויְׂ ׁשְׂ רֹו ַויִּ בְׂ ת ׁשִּ
ֶכם ֶאת  ֶידְׂ י ָנַתן ה' בְׂ ָרֵאל ַויֹאֶמר קּומּו כִּ שְׂ ַוָיָׁשב ֶאל ַמֲחֵנה יִּ

ָין: דְׂ  ַמֲחֵנה מִּ

 

 

 

 

 

 

ברוך ה' אשר עשה לי את הנפש הזאת... 
ועם שאנחנו מתאמצים ללחום בעד אותם 
הדברים הקרובים לרוחנו, צריכים אנו 

היות מכורים ביד רגשותינו, ולדעת שלא ל
תמיד שגם לרגשות ההפוכות משלנו יש 
מקום רחב בעולם, ואלהי הרוחות לכל 
בשר את הכל עשה יפה בעתו. ורעיון זה, 
אעפ"י שלא ימנע אותנו מלהלחם על 
הקדוש האמת והיקר לנו, אבל ימנע אותנו 
מליפול ברשת הקטנות, הזילותא 

אומץ רוח,  והקפדנות, ונהיה תמיד מלאים
מנוחת הנפש ובטחון בה' אוהב אמת, אשר 

 לא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו.
 

מי שאמר עלי כי נפשי קרועה, יפה אמר. 
בודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר 
בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק 
הדומם הוא שלם, אבל האדם הוא בעל 
שאיפות הפכיות, ומלחמה פנימית תמיד 
בקרבו, וכל עבודת האדם הוא לאחד את 

ם שבנפשו ע"י רעיון כללי, הניגודי
שבגדלותו ורוממותו הכל נכלל ובא לידי 
הרמוניה גמורה. כמובן, אין זה אלא 
אידיאל שאנו שואפים אליו, אבל להגיע 
לידי זה א"א לכל ילוד אשה. אלא 
שבהשתדלותנו אנו יכולים להתקרב אליו 
יותר ויותר. וזהו מה שהמקובלים קוראים 

 'יחודים'.
 

אין להבהל מקיבוץ הפכים גדולים, כפי 
המפורסם, כי כל הנראה לרבים כדברים 
חלוקים והפוכים, הוא רק מפני קטנות 
שכלם וצמצום השקפתם, שאינם רואים כי 
אם חלק קטן מאד של השלמות העליונה, 
וגם זה החלק בצורה מקולקלת מאד, אבל 

בעה המחוורת, מחשבתם בעלי הה
מתפשטת למקומות שונים ומרחבים 
גדולים, ותופסים את אוצרות הטוב שבכל 
מקום, ומאחדים את הכל ביחד ביחודא 

 שלים.
 

 

 

 

"זש"ה:  ובמדרש במדבר רבה ע"פ: "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל",

'הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה', למה הדבר דומה לפלטין 

"ז שהספינות מחוברות פלטין שעל גביהן שהיתה בנויה ע"ג הספינות, כ

עומדת, כך 'הבונה בשמים מעלותיו', כביכול כסאו מבוסם למעלה )ואולי 

צ"ל מבוסס לשון בסיס(, בזמן שישראל עשוין אגודה אחת". והנה עיקר 

הדרשה סובבת ע"מ שאמר: "אספה לי" לשון אסיפה, דהיינו קיבוץ ואחדות, 

ם יפה, ועוד אסיפה זו נאמרה רק בזקנים, מ"מ צריך ביאור מאי קמ"ל שהשלו

ודברי דרשתם נראה שסובבים על כללות האומה כלה. ועצם תוכן המשל 

לפלטין הבנויה ע"ג ספינות, ראוי שיובן בדיוק, אחרי שלקחו למשל דוקא 

 דבר הרחוק מהמציאות. ...

ע"כ צריך לקבע הנהגת ישראל באופן המדריך לאחד המון דברים נכבדים 

ום בפני עצמו ומכל מקום מתאחדים לתכלית אחת, ע"כ נבחר שכ"א רש

מספר שבעים שכנגד שבעים האומות, שחילוף הדעות והנפשות רשום מאד, 

ומ"מ הם מתקבצים לדעה אחת ותכלית אחת. וכפי כח האב כן התולדה, 

שהלימוד היוצא מהם יהיה ג"כ פועל לאחד כל התכליות הרמות שיש לכל 

אע"פ שמצד הטבע, בלא התגברות הקדושה  אחד מישראל מצד עצמו,

והשכל העליון, הי' זה סיבה להפרד כ"א לדרכו, מ"מ ת"ח מרבים שלו', שהם 

בונים בית ישראל, ומחברים אותם הנפרדים שכ"א הוא ענין לעצמו ג"כ. וזהו 

רצונו של מקום ב"ה שתהיה התכלית נמצאת ג"כ לכ"א בפני עצמו, כדי 

דד כ"א בתכליתו, וע"י כח קדושת התורה שיהיה מצד טבע הנפש להתבו

והקדושה הפנימית של ישראל, יתאחדו כולם רק לתכלית אחת שכוללת כל 

התכליות הפרטיות. ע"כ היא דומה לפלטין שבנוי' ע"ג ספינות, שמצד טבע 

תעודת הספינות כשהן לעצמן, ראוי שכל אחת מהן תבחר לה דרכה בים 

ן מורה דעת לקשר כל הספינות יחד, לעבור בו, רק שתכלית של קיום הפלטי

  ויחד ישאו את הפלטין אל המקום הנועד.



נו, המלחמה ביניהם נכרת שלשה כחות מתאבקים כעת במחני

אבל פעולתם היא פעולה נמשכת  ,היא ביותר בארץ ישראל

מחיי האומה בכלל, ושרשיהם קבועים הם בתוך ההכרה 

החודרת במרחבי רוח האדם. אומללים נהיה אם את שלשת 

שהם מוכרחים להאחד אצלנו, לסייע כ"א את  -הכחות הללו, 

ניות שחברו חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקצו

נניח  -יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו, 

במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד, , בפזורם

 -הקודש, האומה, האנושיות, , העומדת כצר למחנה השניה

אלה הם שלשת התביעות העקריות, שהחיים כולם, שלנו ושל 

ך שהן מניותיה כל אדם, באיזו צורה שהיא, מורכבים מהם. אי

של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או 

יותר עקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה צבור, אבל לא נמצא 

שלא , ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים

תהיה מורכבת משלשתם. ההתמזגות הדרושה של שלשה 

וצה, שיש התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבא בכל קב

לה תקוה של חיים עתידים, וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו, 

שהכחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, הולכים הם 

הננו נקראים לבוא להצלה. יסודתו של הפירוד היא  ,ונפרדים

בצדדים השליליים שכל כח רואה בחברו, והצדדים השליליים 

ל כח בודד, מצד עצמם באמת אינם ראוים לשמם זה, כי בכ

ביחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים, בפרט 

בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כחות אחרים. בזה אין 

קו המדה והכל  תחת נכנס הכל:  להפליא בין הקודש ובין החול

צריך משקל, "אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים אינה 

ד שורה אלא במשקל". אבל הפירוד במקום שצריכים לאח

ההכרה החיובית, , מביא לזה, שמעט מעט מתרוקן הרוח

במעמד הכח המיוחד, לפחות, לאותה האישיות או הקבוצה, 

הולכת ומתחסרת, מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכח 

המיוחד, הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד 

יסודות המשלימים אותו, ותחתיה באה רק הכרה שלילית 

ת החיים, וכל בעל כח מיוחד מלא הוא רק מרץ של לפרנס א

אש ביחש לשלילתו של הכח האחר או האחרים שאינו חפץ 

להכירם. ובאופן חיים כאלה המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת 

האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה, מתמוטטת והיא 

 הולכת ונעדרת, ע"י מה שנעשית עדרים עדרים.

ות בחיי האומה אצלנו: האחת שלשת הסיעות היותר רשמי

האורתודוכסית, כמו שרגילים לקראתה, הנושאת את דגל 

הקודש, טוענת באמץ, בקנאה ובמרירות, בעד התורה והמצוה, 

האמונה וכל קודש בישראל: השניה היא הלאומית החדשה, 

הלוחמת בעד כל דבר שהנטיה הלאומית שואפת אליו, 

ל נטית אומה, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות הטהורה ש

אחרי שהיו זמן רב עלומים  ,החפצה לחדש את חייה הלאומיים

בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה 

להכיר לטובה את אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים, 

באותה המדה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה; 

כלה השלישית היא הליברלית, שהיתה נושאת את דגל ההש

בעבר לא רחוק ועדיין ידה תקיפה בחוגים רחבים, היא אינה 

מתכנסת בחטיבה הלאומית ודורשת את התוכן האנושי הכללי 

של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. הדבר מובן, שבמצב בריא 

יש צורך בשלשת הכחות האלה גם יחד, ותמיד צריכים אנו 

ת הללו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלשת הכחו

יחד יהיו שולטים בנו בכל מלואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן 

שאין בו לא חסר ולא יתר, כי הקודש, האומה והאדם, יתדבקו 

יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתועדו היחידים וגם 

הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כשרונותיו יותר מסוגלים 

יה, להכיר לחלק אחד משלשת החלקים הללו, בידידות הראו

בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. אז תהיה 

ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת, עד שלא די שיכיר כל אחד 

את הצד החיובי, שיש בכל כח, לדבר הגון ומקובל וראוי 

להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מזוג הרוח וגם להטבה 

ת הפרטית של בסוסו של הכח המיוחד ההוא, שהוא מוצא א

עצמו שרוי תחת דגלו, אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן 

החיובי אשר בצד השלילי של כל כח וכח, ע"פ המדה הנכונה, 

גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכח המיוחד, שהוא יותר 

נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזו מדה גם מהצד 

וא, מפני השולל, שהכח האחר שולל את הכח הזה החביב שלו ה

שבשלילתו הוא מעמידו על מדתו הראויה לו ומצילו מהגרעון 

המסוכן של התוספת וההפרזה, וזוהי העבודה המיוחדת 

מעבודות הקשות שבמקדש, הקמיצה, "שלא יחסר ושלא 

יותיר". וכן כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות, שאנו סובלים מהן 

 יחיד בין ,אחד שכל:  כ"ב בדורנו, נדע שאך דרך אחד יש לפנינו

ההגנה, שכל  עם ויחד, הזה המוסר את לבו אל ישים, קבוץ ובין

אחד קרוא להגין, על אותו הכח המיוחד שהוא מקושר אליו, 

 ע"פ טבע נפשו וע"פ הרגלו וחנוכו, ידע איך להשתמש בכחות

שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים ובסיעות אחרות, 

למען ישלים את עצמו ואת סיעתו, בין בצד החיובי של הכחות 

האחרים ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שהם 

יהיו מאמצים באמת את כחו המיוחד במה שישמרו אותו 

מקלקלת ההפרזה, הגורמת חלישות כח וטשטוש צורה, באופן 

 נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הראויים לגוי אחד בארץ.זה 

מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלשת הכחות, 

שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום 

לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש 

ובצדדים המחשביים וההרגשיים המתיחסים לזה. אמנם עצם 

ודש העליון הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו הק

אף הוא מכלל עבודתו כמו כל העבודות הבאות לשכלול 

העולם והחיים בכל המובנים, שכולם הלא את ברכתם מקודש 

הם נושאים. על כן המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה 

האלהית, היא בעצמה באמת חפשית היא מכל צמצומים, 

היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה והקרבה האלהית 

מכל גבולים, "לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד". 

ובהתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק המעשיים והמחשביים, 

הממודדים בגבולם, יבושר שלום לעלות גם כן אל האצילות 

 ."הרחבה, "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה

 



 


