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 פרק יז –אורות התשובה (  1
ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי 

 ישראל ובתחיתו בארצנו
 

תחית האומה היא היסוד של בנין  א.
התשובה הגדולה, תשובת ישראל 

ותשובת העולם כולו שתבא  העליונה
  אחריה.

 
כשרוצים באמת לשוב, אע"פ  ב.

שמעוכבים בשביל כמה מניעות, כמו 
מחמת חלישות בלבול דעת או  מחמת

יכולת לתקן דברים -כח או מחמת אי
לחברו, אע"פ  שהם נוגעים בין אדם

שהעכוב הוא גדול מאד והלב מוכרח 
להיות נשבר מפני ידיעת גדל 

המוטלת על האדם לתקן את  החובה
כל פגמיו, באופן היותר טוב והיותר 

לשוב  שלם, מ"מ כיון שהרצון
בתשובה הוא אמיץ, אע"פ שאין 

לסלק את כל המניעות,  בכחו עדיין
את ההארה הזאת של  צריכים לקבל

התשובה בתור תוכן המטהר 
והמקדש עד שלא יזוז, מפני 

של אי השלמת התשובה,  העכובים
מכל רוממות ומכל עליה רוחנית 

הנשמה  שהיא ראויה לו, ע"פ קדושת
וצביונה הקדוש. וכשם שזה הוא כלל 
גדול אצל היחיד, ככה הוא אצל 

תו. הארת התשובה בכללו הצבור
ישנה בישראל. התעוררות חפצה של 

ארצה, אל  האומה בכללה לשוב אל
מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, 
באמת אור של תשובה יש בה. באמת 

מתבטא בברור גמור בבטויה  הדבר
של תורה: "ושבת עד ד' אלהיך" "כי 

התשובה היא  תשוב אל ה' אלהיך".
תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה 

ואין  -ה מסכים חוצצים בהרב
בשום עכוב ומניעת השלמה לעכב  כח

  את האור העליון מהופיע עלינו.
 
גם מתוך החול יגלה הקדש, וגם  ג.

מתוך החופש הפרוץ יבא העול 
ות זהב ישתרגו ויעלו תעבו האהוב.

גם מתוך השירה החפשנית. ותשובה 
הספרות  מזהירה תצא גם מתוך

החיצונית. זאת תהיה הפליאה 
ליונה של חזון הגאולה. יגמל זה הע

הפרח, יבושל הפרי, וידע  הציץ, יפרח
העולם כולו, כי רוח הקדש מדבר 

רוחה,  בכנסת ישראל בכל תנועות
וסוף הכל הוא לתשובה המביאה 

  רפואה וגאולה לעולם.
 

עקירת הטבע של קדושת היהדות  ד.
היא היא הגורמת לכל בלבולי 

להתחכם ולמצוא  הדעות. באים
רות והגיונות דבר שצריך למצא בסב

1) Orot HaTeshuvah (Lights of Repentance)  
Chapter 17 – The Great Revelation of Repentance in the 
Life of Israel and its Revelation in Israel’s Renascence in 
Our Land 
 
1 – The renascence of the nation is the basis of the structure 
of great repentance, which is the exalted repentance of 
Israel and repentance of the entire world, which shall occur 
subsequently. 
2 – When there is true desire to return, even though 
obstructed by many hindrances, as for example,- confused 
thought or physical debility, or inability to rectify matters 
that concern man’s relationship with his fellow man, 
although the hindrance is very great and the heart will 
surely be broken because of the knowledge of the great 
obligation imposed upon him to correct his defects in the 
best and most complete manner – nevertheless, since the 
will to return in repentance is firm, even though he does not 
possess enough strength to overcome all obstacles, one 
should accept the enlightenment of repentance as a 
purifying and sanctifying element, so that he will not waver 
because of the restraints due to his not having achieved 
complete repentance; from striving toward every form of 
exaltation and every degree of spiritual elevations, 
appropriate to him in accordance with the sanctity of the 
soul its sacred character. 
And just as this is a fundamental principle insofar as the 
individual in concerned, so is it in regard to the community 
in its totality; the illumining of repentance is within Israel. 
The awakening of the desire of the nation, in general, to 
return to its land, to its nature, to its spirit, to its character – 
truly, this striving contains within itself the light of 
repentance. Actually, the truth is expressed with absolute 
clarity in the expression of the Torah: “You will return to the 
Lord, your God” (Deuteronomy 30:2), “When you will return 
to the Lord, your God” (Ibid verse 10). This repentance is an 
inner repentance, but it is concealed with many obstructing 
veils, and no form of obstacle or hindrance to perfection 
possesses the power to hinder the Supreme light from 
shedding its splendor upon us. 
3 – Even from the mundane shall the sacred be revealed and 
also from undisciplined freedom shall come the beloved 
yoke. Chains of gold shall be woven and will ascend from the 
midst of unfettered poetry and song. And radiant 
repentance shall come forth also from secular literature. 
This shall be the supreme wonder of the vision of 
redemption. This ripening shall come to fruition, the bud 
shall flourish, the fruit shall ripen, and the entire world will 
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הרוחני  בעצם ההויה הנפשית ובטבע
וגם הגופני, של הכלל כולו ושל כל 
אחד ואחד מישראל בפרט. הפרת 

זו, הזנחת הטבע היהדותי  ברית היא
במעשה, ברעיון, ברגש ובמחשבה, 

תרופה למפיר  ברצון ובמציאות. אין
ברית כי אם התשובה אל הברית, 

ש של האחוזה בתכונת הקד
בחזקה, "שובו אלי ואשובה  ישראל

  אליכם".
 

רגשי התשובה בכל הוד יפעתם,  ה.
נפשם היותר עמוקים, -בכל דכדוכי

להגלות בספרות, למען  מוכרחים
ילמד דור התחיה את התשובה 
בעומק נפש, בתכונה חיה ורעננה, 
ושב ורפא לו. וקום יקום לנו משורר 
התשובה, שהוא יהיה משורר החיים, 

ר התחיה, משוררה של הנשמה משור
 הלאומית ההולכת להגאל.

 
הננו מתעכבים בדרך ההשלמה  ו.

והננו מפגרים בה, מפני החרדה 
מרגישים בנפש בעת  היתרה שהננו

אשר רעיון התשובה עובר לפנינו. 
ומחוסרי  הננו נשארים מלאי חלחלה

איל משפעת דכאותה של התשובה. 
ובשביל כך עצמו דוחים אנו את 

הזה, מקור כל ההצלחות,  הרעיון
מרשמי נפשנו. והננו נשארים תועים 

יוכל מצב  במדבר החיים. אבל לא
כזה להתקים. אנחנו חיבים להתאזר 
בגבורת נשמה, בכחה של שירת 

כל היגון שלה מוכרח  התשובה.
להתהפך אצלנו לשירה רעננה, 

ומרפאה.  המחיה ומעודדת, המנחמת
ואז תהיה לנו התשובה עם כל 

תיה חטיבה נעימה ומתוקה, הגיונו
תמיד ועל פיה נסדר את  שנהגה בה

כל מצעדי חיינו, לטובתנו הפרטית 
הבא  והכללית, בעולם הזה ובעולם

ולגאולת הפרט ולגאולת הכלל כולו, 
לתחית האומה ולשיבת שבותה כימי 

  קדמוניות. עולם וכשנים

know that the spirit of holiness speaks in the Congregation 
of Israel in all movements of its spirit, and ultimately, all 
shall come to repentance, which brings healing and 
redemption to the world. 
4 – The uprooting of the sacred character of Judaism is 
responsible for all confusion of thought. They endeavor to 
be “overly wise” and to discover with logic and speculation 
what ought to be found in the very depths of the soul’s 
being and in the spiritual and physical nature of the Jewish 
nation, as a whole, and of each son of Israel, in particular. 
This constitutes an abrogation of the covenant, a rejection 
of the Judaic character in action, in conception, in feeling 
and thought, in will and existence. There is no remedy for 
him who breaks the covenant except by return to the 
covenant, which is firmly bound to the sacred character of 
Israel with firm bond – “Return to Me and I will return to 
you” (Malachi 3:7). 
5 – The emotions of repentance in the full splendor of their 
brightness, with their most profound anguish of soul, will 
inevitably be revealed in literature, so that the generation of 
renascence will acquire within the innermost depths of its 
soul an understanding of repentance in a vital and vigorous 
manner: “And it shall return and be healed.” And here shall 
arise to us a poet of repentance who will be a poet of life, a 
poet of renascence, the poet of the national soul which 
moves to be redeemed. 
6 – We are hindered on the path of perfection and are faint 
in it because of the great trembling which we sense in the 
soul at the moment when the idea of repentance passes 
before us. We remain filled with great shaking, devoid of 
strength from the effect of the oppression of repentance. 
Because of this, we reject this idea, the source of all success, 
from impacting on our soul. We remain as wanderers in the 
desert of life. But this situation cannot endure. We must gird 
ourselves with the strength of the soul, with the power of 
the poetry of repentance. All its sorrow will inevitably be 
transformed into vigorous song, which gives life and 
encouragement, consoles and heals. Then shall repentance 
with all its contemplations be to us as objects of love, 
pleasant and sweet, upon which we shall constantly 
contemplate, and, in accordance with it, we shall order all 
our paths of life, for our individual and collective good, in 
this world and in the world to come, for the redemption of 
the individual and the redemption of the world in its totality, 
for the renascence of the nation, for return from its 
captivity. “As in the days of old, And as in ancient years.” 
(Malachi 3:4) 

 ארץ ישראל – אורות( 2
 

ָרֵאל ֵאיֶנָנּה ָדָבר  –פרק א  ֶאֶרץ ִישְׂ
תֹור  ָין ִחיצֹוִני ָלֻאָמה, ַרק בְׂ ִחיצֹוִני, ִקנְׂ

2) Orot (Lights) – The Land of Israel 
 
1 - Eretz Yisrael is not something apart from the soul of the 
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דּות  ַאגְׂ ָצִעי ַלַמָטָרה ֶשל ַהִהתְׂ ֶאמְׂ
ִרי אֹו  ָזָקת ִקיּוָמּה ֶהָחמְׂ ַהחְׂ ָלִלית וְׂ ַהכְׂ

ָרֵאל ִהיא  .ֲאִפּלּו ָהרּוָחִני ֶאֶרץ ִישְׂ
ֶקֶשר ַחִיים ֲחִטיָבה  שּוָרה בְׂ מּוִתית קְׂ ַעצְׂ

ִניִמיֹות  ֻגלֹות פְׂ ִעם ָהֻאָמה, ֲחבּוָקה ִבסְׂ
ִציאּוָתּה ומתוך כך אי אפשר  .ִעם מְׂ

לעמוד על התוכן של סגולת קדושת 
ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את 
עומק חבתה, בשום השכלה רציונלית 
אנושית כי אם ברוח ד' אשר על 

טבעה הטבעית האומה בכללה, בה
הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא 
ששולחת את קויה בצבעים טבעיים 
בכל הארחות של ההרגשה הבריאה, 
ומזרחת היא את זריחתה העליונה 
על פי אותה המדה של רוח הקדושה 
העליונה, הממלאת חיים ונעם עליון 
את לבב קדושי הרעיון ועמוקי 

המחשבה על  .המחשבה הישראלית
אל, שהיא רק ערך דבר ארץ ישר

 ,חיצוני כדי העמדת אגודת האומה
אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה 
את הרעיון היהדותי בגולה, כדי 
לשמור את צביונו ולאמץ את 
האמונה והיראה והחזוק של המצות 
המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי 
הראוי לקיום, כי היסוד הזה הוא 
רעוע בערך איתן הקודש של ארץ 

האמוץ האמתי של רעיון  .אלישר
היהדות בגולה בא יבא רק מצד עמק 

ומתקות ארץ  ,שקועו בארץ ישראל
ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו 

צפית ישועה היא כח  .העצמיות
המעמיד של היהדות הגלותית, 
והיהדות של ארץ ישראל היא 

 .הישועה עצמה
יצירה עצמית ישראלית,   -פרק ג 

והמפעל, אי במחשבה ובתקף החיים 
 .אפשר לישראל אלא בארץ ישראל

לעומת זה, כל הנעשה מישראל 
ישראל מתבטלת הצורה -בארץ

הכללית שבו לגבי הצורה העצמית 
המיוחדה של ישראל, וזהו אושר 
גדול לישראל ולעולם. החטאים 
שגורמים גלות הם הם שמדלחים את 
המעין העצמי, והמקור מזיל הזלות 

מיוחד וכשהמקור העצמי ה טמאות
נשחת, מתעלה המקוריות היסודית 
לאותו החלק העליון התמציתי, שיש 
לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב 
דוקא בגלות, והארץ מתחרבת 
ומשתוממת וחרבנה מכפר עליה. 
המעין פוסק מלהזיל והוא מסתנן 

וההופעות של החיים  ,קמעא קמעא
והמחשבה יוצאות דרך הצנור הכללי, 

עד אשר  ,כלו שהוא פזור בכל העולם
ההזלות הטמאות הפרטיות 
מתפסקות וחוזר כח המקור 
לטהרתו. ואז נמאסת הגלות לגמרי 

Jewish people; it is no mere national possession, serving as a 
means of unifying our people and buttressing its material, or 
even spiritual, survival. Eretz Yisrael is part of the very 
essence of our nationhood; it is bound to its very life and 
inner being. Human reason, even at its most sublime, cannot 
begin to understand the unique holiness of Eretz Yisrael; it 
cannot stir the depths of love for the land that are dormant 
within our people. What Eretz Yirael means to the Jew can 
be felt only through the Spirit of the Lord which is in our 
people as a whole, through the spiritual cast of the Jewish 
soul, which radiates its characteristic  influence  to every 
healthy emotion. This higher light shines forth to the degree 
that the spirit of divine holiness fills the hearts of the saints 
and scholars of Israel with heavenly life and bliss. 
To regard Eretz Yisrael as merely a tool for establishing our 
national unity – or even for sustaining our religion in the 
Diaspora by preserving its proper character and its faith, 
piety and observances – is a sterile notion; it is unworthy of 
the holiness of Eretz Yisrael. A valid strengthening of 
Judaism in the Diaspora can come only from a deepened 
attachment to Eretz Yisrael. The hope for the return to the 
Holy Land is the continuing source of the distinctive nature 
of Judaism. The hope for the Redemption is the force that 
sustains Judaism in the Diaspora; the Judaism of Eretz 
Yisrael is the very Redemption.  
3 – Jewish original creativity, whether in the realm of ideas 
or in the arena of daily life and action, is impossible except 
in Eretz Yisrael. On the other hand, whatever the Jewish 
people creates in Eretz Yisrael assimilates the universal into 
characteristic and unique Jewish form, to the great benefit 
of the Jewish people and of the world. The very sins which 
are the cause of our exile also pollute the pristine wellspring 
of our being, so that the water is impure at the source. Once 
the unique wellspring of Israel’s individuality has become 
corrupt, its primal originality can express itself only in that 
area of loftiest universal creativity which belongs to the Jew 
– and only in the Diaspora, while the Homeland itself grows 
waste and desolate, atoning for its degradation by its ruin. 
While the life and thought of Israel is finding universal 
outlets and is being scattered abroad in all the world, the 
pristine well of the Jewish spirit stops running, the polluted 
streams emanating from the source are drying up, and the 
well is cleaning itself, until its original purity returns. When 
that process is completed, the exile will become a disgust to 
us and will be discarded; Universal Light, in all its power, will 
again radiate from the unique source of our being; the 
splendor of the Messiah, who is to gather the exiles, will 
begin to be manifest; and the bitter lament of Rachel 
weeping for her children will find sweet and glorious 
consolation. The creativity of the Jew, in all its glory and 
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והרי היא מיותרת, והאורה הכללית 
חוזרת היא להיות נובעת מהמעין 
העצמי הפרטי בכל חילו, ואורו של 
משיח המקבץ נדחים מתחיל להופיע, 
וקול בכי תמרורים של רחל המבכה 

ידי שפעת  על בניה מתמתק על
ויצירת החיים המיוחדים  ם.תנחומי

בכל מאורם וחטיביותם המיוחדה, 
רוויה בטל העושר הכללי של האדם 
הגדול בענקים, ברכת אברהם, 
חוזרת היא דוקא ע"י שיבה זו 

 להתגלות
אי אפשר לאדם מישראל  –פרק ד 

שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו 
, רעיונותיו ודמיונותיו, הגיונותיו

כתכונת הנאמנות הזאת , לארץבחוץ 
באיזו  ,הופעות הקדש. בארץ ישראל

נקיות הן בארץ ישראל , מדרגה שהן
ובחוץ לארץ מעורבות הן , לפי הערך

אמנם לפי . בסיגים וקלפות מרובים
גודל התשוקה והקשור של האדם 

הרי רעיונותיו  ,לארץ ישראל
מזדככים מיסוד אוירא דארץ ישראל 

 .לראותההחופף על כל מי שמצפה 
הדמיון של ארץ ישראל הוא  –פרק ה 

נקי וטהור ומסוגל , צלול וברור
להלבשת  ,להופעת האמת האלהית

החפץ המרומם והנשגב של המגמה 
, האידיאלית אשר בעליונות הקדש
, מוכן להסברת נבואה ואורותיה

והדמיון . להבהקת רוח הקדש וזהריו
מעורב , אשר בארץ העמים עכור הוא

, לי טומאה וזיהוםבצל, במחשכים
לא יוכל להתנשא למרומי קודש ולא 
יוכל להיות בסיס לשפעת האורה 
האלהית המתעלה מכל שפלות 

מתוך שהשכל  .העולמים ומצריהם
והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים 

לכן לא , ונפעלים זה על זה וזה מזה
ל להיות מאיר "יוכל גם השכל שבחו
  .באורו שבארץ ישראל

בחדרי , הלב פנימהבתוך  –פרק ח 
מתגברת היא , טהרתו וקדושתו

הדורשת , השלהבת הישראלית
בחזקה את ההתקשרות האמיצה 

' והתדירה של החיים אל מצות ד
רוח ישראל ', לצקת את רוח ד, כולן

המלא הכללי הממלא את כל חללה 
בתוך כל הכלים הרבים , של הנשמה

להביע את הבטוי , המיוחדים לה
, ה גמורההישראלי המלא בהבלט

הרשפים  .מעשית ואידיאלית
יקוד אש , מתגברים בלב הצדיקים

ובלב כל האומה , קודש יוקד ועולה
בלב כל ו הוא בוער מימים ימימה

ריקנים שבישראל ובלב כל פושעי 
ישראל האש בוער ויוקד בפנימי 

ובכללות האומה כולה כל , פנימיות
כל , חפץ החירות וכל תשוקת החיים

כל תקוה , והפרטתשוקת חיי הכלל 

uniqueness, will reassert itself, suffused with the all-
encompassing riches of the spirit of the greatest giant of 
humankind, Abraham, whom the Almighty called to be a 
blessing to man.  
4 – A Jew cannot be as devoted and true to his own ideas, 
sentiments and imagination in the Diaspora as he can in 
Eretz Yisrael. Revelations of the Holy, of whatever degree, 
are relatively pure in Eretz yisrael; outside it, they are mixed 
with dross and much impurity. However, the greater is one’s 
yearning for and attachment to Eretz Yisrael, the purer his 
thoughts become, for they then live in the air of Eretz 
Yisrael, which sustains everyone who longs to behold the 
Land.  
5 – In the Holy Land, man’s imagination is lucid and clear, 
clean and pure, capable of receiving the revelation of Divine 
Truth and of expressing in life the sublime meaning of the 
ideal of the sovereignty of holiness; there the mind is 
prepared to understand the light of prophecy and to be 
illumined by the radiance of the Holy Spirit. In gentile lands, 
the imagination is dim, clouded with darkness and 
shadowed with unholiness, and it cannot serve as the vessel 
for the outpouring of the Divine Light, as it raises itself 
beyond the lowness and narrowness of the universe. 
Because reason and imagination are interwoven and 
interact with each other, even reason cannot shine in its 
truest glory outside the Holy Land. 
8 – Deep in the heart of every Jew, in its purest and holiest 
recesses, there blazes the fire of Israel. There can be no 
mistaking its demands for an organic and indivisible bond 
between life and all of God’s commandments; for the 
pouring of the spirit of the Lord, the spirit of Israel which 
completely permeates the soul of the Jew, into all the 
vessels which were created for this particular purpose; and 
for expressing the word of Israel fully and precisely in the 
realm of action and idea. In the hearts of our saints, this fire 
is constantly blazing up with tongues of holy flame. Like the 
fire on the altar of the Temple, it is burning unceasingly, 
with a steady flame, in the collective heart of our people. 
Hidden away in the deepest recesses of their souls, it exists 
even among the backsliders and sinners of Israel. Within the 
Jewish people as a whole, this is the living source of its 
desire for freedom, of its longing for a life worthy of the 
name for man and community, of its hope for redemption – 
of the striving toward a full, un-contradictory and 
unbounded Jewish life.   
This is the meaning of the Jew’s undying love for Eretz 
Yisrael – the Land of Holiness, the Land of God – in which all 
of the Divine commandments are realized in their perfect 
form. This urge to unfold to the world the nature of God, to 
raise one’s head in His name in order to proclaim His 
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רק ממקור מעין חיים זה , של גאולה
כדי לחיות את החיים , הם נובעים

הישראליים במלואם בלא סתירה 
וזאת היא תשוקת ארץ , ובלא הגבלה

שבה ', ארץ ד, אדמת הקודש, ישראל
המצות כולן מתגלמות ומתבלטות 

והתשוקה הזאת של  .בכל חטיביותן
 של נשיאת ראש', הוצאת צביון רוח ד

היא פועלת  ,בעצם גדולתו' ברוח ד
על הלבבות כולם והכל חפצים 

, לטעום נעימת חייו, להתאחד עמו
". על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז"

המראה לעולם כולו , האמץ שבלב
, את גבורת האומה בשמירת צביונה

, ומשאת נפשה, אמונתה, שמה וערכה
 ,כלול הוא בתשוקת חיי האמת

שיהל עליה  ,והחיים של המצות כולן
אם . אור התורה בכל מלואו וטובו
איך : יפלא בעיני כל עומד מרחוק

אשר לכאורה , שכל הרוחות, אפשר
יפעם בהם  ,גם מאמונה הם רחוקים

רוח החיים בכחו הפנימי לא לבד 
לקרבת אלהים כללית כי אם לחיי 

להחטבתן של , ישראל האמתיים
בשירה , המצות בציור וברעיון

לא בעיני כל הקשור אל יפ -, ובפועל
במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת 

 .ישראל ויודע את נפלאות סגולותיה
רוממות החיים אשר , זהו רז הגבורה

  לעד לא יתמו

greatness in its real dimensions, affects all souls, for all 
desire to become as one with Him and to partake of the bliss 
of His life. This yearning for a true life, for one that is 
fashioned by all the commandments of the Torah and 
illumined by all its uplifting splendor, is the source of the 
courage which moves the Jew to affirm, before all the world, 
his loyalty to the heritage of his people, to the preservation 
of its identity and values, and to the upholding of its faith 
and vision. 
An outsider may wonder: How can seeming unbelievers be 
moved by this life force, not merely to nearness to the 
universal God but even toward authentic Jewish life – to 
expressing the Divine commandments concretely in image 
and idea, in song and deed. But this is no mystery to anyone 
whose heart is deeply at one with the soul of the Jewish 
people and who knows its marvelous nature. The source of 
this Power is the Power of God, in the everlasting glory of 
life. 

 אורות המלחמה ( 3
 

בנין העולם, המתמוטט  - פרק ט
כעת לרגלי הסערות הנוראות של 
חרב מלאה דם, דורש הוא את בנין 
האומה הישראלית. בנין האומה 

רוחה הוא ענין אחד, וכולו והתגלות 
הוא מאוחד עם בנין העולם, 
המתפורר ומצפה לכח מלא אחדות 
ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת 
ישראל. רוח ד' מלא בה, רוח שם 

 ,מלא בקרבה, ואי אפשר לרוח אדם
שהרגשת נשמתו פועמת בו, להיות 
שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרא 

רו לכל הכחות הצפונים באומה: עו
וקומו על תפקידכם. קול ד' קורא 
בכח, ומתוכיות נשמתנו ומתנועות 
החיים אנו מבחינים אותו: ישראל 
מוכרח לחשוף את מקור חייו, לעמוד 

אומה  .הכן על רגלי אפיו הרוחני
התרבות  .היודעת אפיה של אלהיה

העולמית מתנודדת, רוח האדם 
נחלש, מחשכים מכסים את כל 

  ,העמים
אור עולם, אור והשעה הגיעה, 

אלהים אמת, אור אלהי ישראל, 
המתגלה על ידי עמו, עם פלאים, 
צריך הוא להתגלות בהכרה, וההכרה 

להכיר  ,צריכה לבא באומה פנימה

3) Orot HaMilchama (Lights of War) 
 
9 – The building up of the world, which is presently 
crumbling as a result of the terrible storms of blood filled 
swords, demands the building of the Israeli nation. The 
building of the nation and the revelation of its spirit is one 
and the same, and this is united together with the building 
up of the world which is presently disintegrating and 
awaiting a force of unity and loftiness – which is found in the 
soul of Knesset Yisrael. The Spirit of God is full within in, the 
Spirit of God’s name is complete in its midst; and it is 
impossible for the spirit of a man who is sensitive to the 
pulsation of his soul to be quiet at this great hour, without 
calling to all of the powers hidden in the nation: wake up 
and rise to your tasks! The voice of HaShem is powerfully 
calling, and from the midst of our souls and from the 
movement of our lives, we recognize it – Israel must reveal 
the source of its life, to stand properly on the feet of its 
spiritual character - “Who is a  great nation which has God 
so close to Him?” (Deuteronomy 4:7) – a nation who knows 
the character of its God! The world culture is toppling; the 
spirit of man is weakened and darkness covers all of the 
nations - “The darkness will cover the land and fog will cover 
the nations.” (Isaiah 60:2).  
And the hour has come; the light of the world, the light of 
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את האחדות של כחותיה היא, להכיר 
את ד' השוכן בה. ובהכירה כי יש 
אלהים בקרבה, תכיר איך לחשוף 
את מבוע חייה, תדע להעמיד חזון 

ל מקורה העצמי. לא לשאב עמדתה ע
מבארות זרים היא קרואה כי אם 
לדלות ממעמקיה. תדלה רצון מעמק 
תפלתה, חיים מבאר תורתה, אומץ 
משורש אמונתה, סדור מיושר שכלה, 
גבורה מעז רוחה, וכל העולה על 
שפרירי שמיה, הכל מרוח אלהים 
המרחפת על מלא היקום, מימי 

  .בראשית עד אחרית
עולם יתחדשו על כל התרבויות שב

ידי חדוש רוחנו, כל הדעות יתישרו, 
כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה 
בהתקוממותנו, כל האמונות ילבשו 

יסירו את הבגדים  ,בגדים חדשים
הצואים מעליהן ויתלבשו בלבושי 
יקר, יזניחו את כל פגול, כל טמא וכל 
תיעוב שבקרבם, ויתאחדו לינק 
 מטללי אורות הקדש, אשר הוכנו
מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. 
ברכת אברהם לכל גויי הארץ תחל 
את פעולתה בתקף ובגלוי ועל פי 
יסודה יחל, מחדש, בניננו בארץ 
ישראל. החרבן העכשוי הוא הכנת 
תחיה חדשה, עמוקה ואופיית. אור 
חסד עליון מתנוצץ. שם ד' אהיה 
אשר אהיה הולך ומתגלה, הבו גדל 

  .לאלהינו

the true God, the light of the God of Israel, that reveals itself 
through His nation, the wondrous nation, must be revealed 
in the cognizant realm, and the recognition must ne 
internalized in the depth of the nation, to recognize the 
unity of its own powers, to recognize that God who dwells 
within it. And when the nation recognizes that God is in its 
midst, it will know how to reveal the fountain of its life, and 
it will know how to establish the vision in its stature upon its 
own unique source. Not to draw on foreign wells is it called, 
but to draw from its own depths. 
She shall draw will power from the depths of her prayer, life 
from the well of her Torah, bravery from the root of her 
faith, organization from the lucidity of her intellect, valor 
from the boldness of her spirit, and all that rises upon the 
celestial vaults, all from the Spirit of God which hovers over 
all of existence, from the beginning of creation until the end 
of time – “For I am with you, says the Lord of Hosts; the 
word of the Lord that I have established with you when you 
departed from Egypt, and My Spirit is implanted in your 
midst – fear not!” (Chaggai 2:4-5). 
All of the cultures of the world will be renewed with the 
renewal of our spirit; all of the opinions will be straightened; 
all of life will be enlightened with a joy of rebirth from our 
rejuvenated state; all of the beliefs will wear new clothes; 
they will remove their excrement-stained attire and they will 
dress honorable garments. They will cast off all blemish, all 
impurity and abomination which is in their midst; and they 
will all unite to nurture the dews of holy lights which were 
forever prepared for every nation and every man in the 
wellsprings of Israel.  
The blessings of Abraham for all of the nations of the world 
shall begin its activity with power and revelation, and in 
accordance with its foundation, our building in Eretz Yisrael 
will commence anew. The current destruction is the 
preparation for a renewed life that will be deeper and 
uniquely characterized. The light of exalted kindness 
sparkles. The Name of God, “I will be what I will be’ reveals 
itself more and more – “Ascribe grandeur to our God.” 
(Deuteronomy 32:3). 

 

 
 

 


