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1. Attitude to Non-Jews and their religions  

1) Midot Ha’Reiyah – Love 
5. The love for people must be alive in heart and soul, a 
love for all people and a love for all nations, expressing 
itself in a desire for their spiritual and material 
advancement; hatred may direct itself only toward the 
evil and the filth in the world. One cannot reach the 
exalted position of being able to recite the verse from the 
morning prayer (I Chronicles 16:8), “Praise the Lord, 
invoke His Name, declare His works among the nations,” 
without soliciting the deep, inner love stirring one to a 
solicitousness for all nations, to improve their material 
state, to promote their happiness. This disposition 
qualifies the Jewish people to experience the spirit of the 
Messiah. 
Whenever in our classic tradition we encounter allusions 
to hatred, clearly the reference is to the phenomenon of 
evil, which has disrupted by force many nations at the 
present time, and certainly in ancient times when the 
world was in a much lower moral state. But we must 
realize that the life process, its inherent light and 
holiness, never leaves the Divine image, with which each 
person and nation has been endowed, each according to 
its level of qualification, and this nucleus of holiness will 
uplift all. It is because of this perspective on life that we 
are concerned for the fullest progress to prevail in the 
world, for the ascent of justice, merged with beauty and 
vitality, for the perfection of all creation, commencing 
with man, in all the particular groupings through which he 
functions. This is the essence that lies at the heart of the 
Jewish outlook, that, by the grace of God, we are now 
reviving on a practical and spiritual plane. 
6. The degree of love in the soul of the righteous 
embraces all creatures, it excludes nothing, and no 
people or tongue. Even the wicked Amalek’s name is to 
be erased by Biblical injunction only ”from under the 
heavens” (Exodus 17:14). But through “cleansing” he may 
be raised to the source of the good, which is above the 
heavens, and is then included in the higher love. But one 
needs great strength and a lofty state of purity for this 
exalted kind of unification. [Rav Kook believed that an evil 
deed is an impulse that at its highest source of origin was 
good but became distorted and went astray. The 
righteous judge everything from the perspective of its 
highest motivation and therefore include everything in 
the good]. 

 אהבה -( מדות הראיה  1
אהבת הבריות צריכה להיות ה. 

חיה בלב ובנשמה, אהבת כל 
האדם ביחוד. ואהבת כל העמים 

ח(, חפץ עילוים ותקומתם  כולם
הרוחנית והחמרית, והשנאה 
צריכה להיות רק על הרשעה 

אפשר כלל -והזוהמא שבעולם. אי
 'הרוח של "הודו לד-לבא לידי רום

קראו בשמו הודיעו בעמים 
עלילותיו" ח*( בלא אהבה 

להיטיב  ,פנימית, מעמקי לב ונפש
לעמים כולם, לשפר את קניניהם, 

זו היא  לאשר את חייהם. תכונה
שמסגלת את רוחא דמלכא 
משיחא ט( לחול על ישראל. בכל 
מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה 

הרינו יודעים ברור שהכונה רק  ,(י
על הרשעה, שהיא מרתקת בחזקה 
את האיגוד של עמים רבים, גם 
בהוה וביחוד בימים מקדם 
שהיתה זוהמת העולם יותר 

אבל עלינו לדעת כי  .(מסואבת יא
, אור וקודש, תמיד נקודת חיים

לא זזה מהצלם האלהי שנחנן בו 
האדם בכללו, וחוננו בו כל עם 
ולשון, כל אחד לפי ערכו, וגרעין 
קודש זה ירומם את הכל. ומתוך 

חיים זו אנו חפצים את -נקודת
את  ,העילוי הגמור שיחול בעולם

אור הצדק והמישרים, המתאחד 
עם ההוד והתפארת, עם הגבורה 

היצור כולו, והנצח, והשלמת 
והאדם וכל אגפיו בתחילה. ואת 
הנשמה הפנימית המונחת בעומק 
הדעת של כנסת ישראל, שברוח ד' 
עלינו הננו הולכים ומעוררים 

 .אותה לחיים מעשיים ורוחניים
מדת האהבה השרויה בנשמת  .ו

הצדיקים היא כוללת את כל 
הברואים כולם, ואינה מוציאה מן 

, הכלל שום דבר ולא עם ולשון
אם -ואפילו עמלק אינו נמחה כי

מתחת השמים יב(, אבל ע"י 
הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב 
יג(, אשר הוא מעל לשמים יד(, 
ונכלל הכל באהבה העליונה טו(, 
אלא שצריך כח גדול וטהרה 

 .עצומה ליחוד נשגב זה
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2) Orot (“Lights”) 
9. …….The similarities [between Judaism and other 
religions], even given the many elements of such, 
cannot destroy the inner point that distinguishes 
between them, and all of the enfolded soul [neshama] – 
essence is not the similarities but in that point that 
distinguishes them [Judaism from other religions]. That 
point gives a special soul also to the elements of the 
points of similarity. So that the similarity is only 
external…. 
10. The difference between the Israelite soul, its self-
essence, its inner yearnings, its aspirations, its nature 
and its stance, and the soul of all the Gentiles, with all 
of their levels, is greater and deeper than the difference 
between the soul of a human person and the soul of an 
animal. For between the latter two, there exists a 
difference only in quantity, but between the former 
two, there is an essential, qualitative difference. 

 ( אורות2
...... והדימויים הללו, עם כל ט. 

הפרטים המרובים שבהם, לא 
יכחידו את הנקודה התוכיית 
המבדלת אותן. וכל המהות 
הנשמתית מקופלת היא לא 
בהדימויים כי אם באותה הנקודה 
המבדלת, שהיא נותנת נשמה 

בפרטים של הנקודות מיוחדת גם 
הדומות, עד שהדמיון הוה רק דמיון 

 חיצוני.
ההבדל שבין הנשמה הישראלית, י. 

עצמיותה, מאוייה הפנימיים, 
שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין 
נשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם, 
הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל 
שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שבין 

ותי נמצא, האחרונים רק הבדל כמ
שורר הבדל אבל בין הראשונים 

  עצמי איכותי.

 

2. War and Violence 

3) Orot HaMilchama (“ The Lights of War”) 
3. We left world politics by force which has within it 
an inner will, until the time comes a happy time 
when it will be possible to conduct a government 
without evil and barbarity. This is the time for 
which we hope. Clearly, that in order to realize it 
we must arouse ourselves with all of our powers, to 
utilize all means that the times bring: The hand of 
God conducts everything. But the delay is a 
necessary delay; we were averse to terrible sins of 
conducting a government at evil times. Now the 
time ha come, it is very close, the world will be 
made better and we can already prepare ourselves, 
for it is possible for us to conduct a government on 
the basis of goodness, wisdom, honest, and a clear 
divine light. Jacob sent a Esau a precious garment 
and [Jacob said] “May my master please pass 
before his servant” (Genesis 33:14). It is not worth 
it for Jacob to engage in government when it must 
be full of blood, when it demands an ability of evil. 

 אורות המלחמה ( 3
עזבנו את הפוליטיקה העולמית ג. 

עד אשר תבא , מאונס שיש בו רצון פנימי
שיהיה אפשר לנהל , עת מאושרה

זהו ;  ממלכה בלא רשעה וברבריות
שכדי , מובן הדבר .הזמן שאנו מקוים

להגשימו אנו צריכים להתעורר 
להשתמש בכל , בכחותינו כולם

הכל יד אל : האמצעים שהזמן מביא
אבל האיחור . בורא כל עולמים מנהלת

בחלה נפשנו , הוא איחור מוכרח
יומים של הנהגת ממלכה בחטאים הא

, קרוב מאד, והנה הגיע הזמן. בעת רעה
העולם יתבסם ואנו נוכל כבר להכין 

כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל , עצמנו
, החכמה, ממלכתנו על יסודות הטוב

 .היושר וההארה האלהית הברורה
יעבר  "יעקב שלח לעשו את הפורפירא"

 " )בראשית לג:יד(נא אדוני לפני עבדו
, כדאי ליעקב לעסוק בממלכה אין הדבר

, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה
אנו . בעת שתובעת כשרון של רשעה

קבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד 
 .אומה

 

4. Ibid 
1. When there is a great war in the world, the 
power of the Messiah is aroused. The time of the 
Nightingale/pruning has come – the pruning of 
the tyrants. The wicked are extinguished from the 

 ( שם 4
כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר א. 
 ,זמיר עריצים, עת הזמיר הגיע. משיח כח

הרשעים נכחדים מן העולם והעולם 
. וקול התור נשמע בארצנו, מתבסם

שבתוך , היחידים הנספים בלא משפט
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world and the world ascends [literally: is 
perfumed], and the sound of the Turtledove is 
heard in our land. [As for] those individuals who 
die without a court trail, in the midst of the 
upheaval of the war, there is this an aspect of the 
death of the saintly being an atonement. They 
ascend to the Root of Life and the essence of 
their life brings a general value of good and for 
blessing to the entirety of the world edifice, in all 
its values and meanings. Afterward, at the end of 
the war the world is renewed with a new spirit 
and the feet of the Messiah are most revealed. 
And proportional to the greatness of the war in 
its quantity and quality so will increase the 
expectation for the feet of the Messiah. The 
present world war has in it a sublime great and 
deep expectation, added to all the developments 
and the teaching/showing of the revealed End of 
days in the settlement of the Land of Israel.   

יש בה ממדת , המהפכה של שטף המלחמה
עולים הם למעלה , מיתת צדיקים המכפרת

בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך 
ן העולם כללי לטובה ולברכה אל כלל בני

כ כתום המלחמה "ואח. בכל ערכיו ומובניו
מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח 

ולפי ערכה של גודל , מתגלים ביותר
המלחמה בכמותה ואיכותה ככה תגדל 

מלחמת עולם . הצפיה לרגלי משיח שבה
של עכשיו צפיה נוראה גדולה ועמוקה יש 

מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ , בה
בדעה . התישבות ארץ ישראל המגולה של

ובהגיון עמוק , בגבורה עצומה, גדולה
, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, וחודר

' צריכים לקבל את התוכן הנשא של אור ד
המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות 

בעל מלחמות " .המלחמות הללו ביחוד
בורא , מצמיח ישועות, זורע צדקות

 ,אדון הנפלאות, נורא תהלות, רפואות
ש בטובו בכל יום תמיד מעשה המחד

אור חדש על ציון תאיר ונזכה , בראשית
 כולנו מהרה לאורו

 


