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ִמים ַוְיִהי) כג( ים ַבּיָ ָמת ָהֵהם ָהַרּבִ ָאְנחוּ  ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַוּיָ  ְבֵני ַוּיֵ

ָרֵאל ְזָעקוּ  ָהֲעבָֹדה ִמן ִיׂשְ ַעל ַוּיִ ְוָעָתם ַוּתַ  ִמן ָהֱאלִֹהים ֶאל ׁשַ
ַמע) כד( :ָהֲעבָֹדה ׁשְ ְזּכֹר ַנֲאָקָתם ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיִ  ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיִ

ִריתוֹ  ְרא) כה( :ַיֲעקֹב ְוֶאת ִיְצָחק ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ּבְ  ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיַ
ֵני ָרֵאל ּבְ ַדע ִיׂשְ  ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ָראֹה הְיהֹוָ  ַוּיֹאֶמר) ז( ...: ֱאלִֹהים ַוּיֵ
י ר ַעּמִ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ י ַצֲעָקָתם ְוֶאת ּבְ ַמְעּתִ ֵני ׁשָ יו ִמּפְ י נְֹגׂשָ י ּכִ  ָיַדְעּתִ
ילוֹ  ָוֵאֵרד) ח( :ַמְכאָֹביו ֶאת ד ְלַהּצִ  ָהָאֶרץ ִמן ּוְלַהֲעלֹתוֹ  ִמְצַרִים ִמּיַ

 ֶאל ּוְדָבׁש  ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל ּוְרָחָבה טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ַהִהוא
ַנֲעִני ְמקֹום י ַהּכְ י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחּתִ ִרּזִ י ְוַהּפְ ה) ט( :ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחּוִ  ְוַעּתָ
ה ֵני ַצֲעַקת ִהּנֵ ָרֵאל ּבְ ָאה ִיׂשְ ַחץ ֶאת ָרִאיִתי ְוַגם ֵאָלי ּבָ ר ַהּלַ  ֲאׁשֶ

ה) י( :אָֹתם לֲֹחִצים ִמְצַרִים ָלֲחךָ  ְלָכה ְוַעּתָ ְר  ֶאל ְוֶאׁשְ  ְוהֹוֵצא עֹהּפַ
י ֶאת ָרֵאל ְבֵני ַעּמִ ְצָרִים ִיׂשְ   :ִמּמִ

  
  'ז ',ח שמות ג"מש. 2

 - נוגשיו מפני שמעתי צעקתם ואת' כו עמי עני את ראיתי ראה
 אמר ולכן רבים בשם והפרטים יחיד שוןבל מכונה הכלל כי יתכן
 מפני עצמו על צועק אחד שכל לא הפרטים צעקת שמעתי כי

 וכל בכלליותה האומה לחץ על צועקים הפרטים רק נלחץ שהוא
 כבוד כללות חלול על רק בפרט עצמו על חושש אינו אחד

  .והבן האומה
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ְנסֹעַ  ַוְיִהי) לה( ה ַוּיֹאֶמר ָהָארֹן ּבִ  ְוָיֻנסוּ  אְֹיֶביךָ  ְוָיֻפצוּ  ְיהָֹוה קּוָמה מׁשֶ

ְנֶאיךָ  ֶניךָ  ְמׂשַ  ַאְלֵפי ִרֲבבֹות ְיהָֹוה ׁשּוָבה יֹאַמר ּוְבֻנחֹה) לו( :ִמּפָ
ָר    :ֵאלִיׂשְ
  

  ה"ל', י במדבר י"רש. 4

 שאמר מי את שונא ישראל את השונא שכל ישראל שונאי אלו - משנאיך

 עמך על הם ומי ראש נשאו ומשנאיך) פג תהלים(' שנא העולם והיה

  :סוד יערימו
 

  ד"כ ,ג"ח ויקרא כ"מש. 5

 כל אשר, נאמנים אוהבים יכשנ המה ת"והשי י"בנ כי, ידוע והנה
 ו ברכות( עלמא דמארי תפילין וזהו, רעהו כבוד על חושש אחד
 במדבר( אמר ת"והשי', כו ישראל כעמך מי בהו כתיב מה) א"סע
', ה נקמת לתת אמר ומשה המדינים מאת י"בנ נקמת לנקום) לא
  .הרבה ב"וכיו
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שאינה באה רק מפני המית הלב , בנה של ערך הצדקה בעולםהה

המסתערת בנפש הרואה את המחסור של העני ומרגיש את צערו 

ובשביל כך הרי הוא חש למלא את , כאילו הוא צער עצמי אליו

ואפילו לא רק באותו המובן . החסר להדל כדי לרפאות את כאבו

אשר ' בר דכי אם בד, המחייב את מדת הרחמים והחמלה, השכלי

והדלים הם ממלאים . ברא סדרו של עולם שיהיו בו עניים ועשירים

שלולא הם היה העולם חסר מצביונו ולא היה , תפקיד ידוע בעולם

ולא מגיע לאותה המטרה העליונה שהציב לפניו יוצרו ברוך , שלם

 .הוא
  
  'ו', ם אבות א"רמב. 7

. מינים' ג והאוהבים הוא אחד האהוב אריסטוטלוס מאמר טוב ומה
 תועלת אוהב אמנם, מעלה ואוהב, מנוחה אוהב, תועלת אוהב

 מנוחה אוהב ואמנם, ומחנהו המלך ואהבת השותפים שני כאהבת
 הנאה אוהב אמנם, בטחון ואוהב הנאה אוהב מינים' ב הוא

 הוא בטחון אוהב ואמנם. בהם וכיוצא לנקבות הזכרים כאהבת
 במעשה לא ממנו ישמר לא בו נפשו תבטח אוהב לאדם שיהיה

 שירא מבלתי והמגונה מהם הטוב עניניו כל ויודיעהו בדיבור ולא
 לאדם כשיגיע כי זולתו ולא אצלו לא חסרון זה בכל שישיגהו ממנו
 ובאהבתו בדבריו גדולה מנוחה ימצא השיעור זה באיש בטחון
 אחד לדבר וכוונתם שניהם תאות יהשיה הוא מעלה ואוהב. הרבה
 ההוא הטוב בהגיע בחבירו להעזר אחד כל וירצה, הטוב והוא

 הרב כאהבת והוא לקנותו צוה אשר האוהב וזה, יחד לשניהם
  :לרב והתלמיד לתלמיד
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והנן מצויירות כעין אגודת שותפים , שמטרת הווייתן היא חמרית

אצלן תהיה אהבת האומה , לצרכי קנינים אהובים או נדרשים להן

אל הטבת , כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, בכללה רק אז מבוססת

כשם שחיות , ה האומהמצב המשפחה היחידה שלשם הטבתה התאגד

מדבריות הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או 

אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה , כ"ע. למחזה ריוח של טרף משותף

כ היו "ע, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות הקרב, לפי מצבן הן

, לא כאלה חלק יעקב. הנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים

, מצד נשמתה ואורח חייה, מצד צורתה, אות האומהשתכלית מצי

זהו האוצר היותר יקר מכל , השפוך עליה' בשביל קדושתה ורוח ד

זהו , זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו, חמדה

. הנותן עז ועטרה להויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי

אז כשרגא בטיהרא , הבבא התור לעבוד לטובת האומה בכלל, כ"ע

היציאה .   לבל תחלל את עז אהבת האומה, תבטל אהבת המשפחה

שחשב , פ חשבון של הצלחת הפרט"למלחמה   לא היתה ע

הוא צייר בעצמו , לא. שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר

מ למות מות "והולך הוא בשמחה ע, כאילו התיאש מן החיים הפרטיים

כ   כותב גט "ע, לרומם קרן לעמו' ד גבורים וקדושים במלחמת

כריתות לאשתו   ליאש את לבבו בכל האפשרי מקשר משפחה 

בהיותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי , ומהרעיון הפרטי התלוי בו

    .מהלך עבודת הקודש של העם כולו, ויותר עליון
  

  א"ע', שמונה קבצים  א. 9
יו שאינם שאומרים רבים ממחזיק, רוח האומה שנתעורר עכשו

אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי , נזקקים לרוח אלהים
כזה בישראל היו יכולים להציג את האומה על מעמד 

, אבל מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. הטומאה והכליון
עד אשר אפילו מי , כ מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלהים"כ

שהוא חפץ כיון שהוא אומר ', שאומר שאינו נזקק כלל לרוח ד
ברוח ישראל הרוח האלהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם 

היחיד הפרטי יכול הוא לנתק את עצמו ממקור . בעל כרחו
על כן כל קניניה של , לא כן האומה כנסת ישראל כולה, החיים

כולם רוח , שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, האומה
ואם  .מנהגיה, תולדתה, שפתה, ארצה. אלהים שורה בם

שיאמרו , המצא תמצא בזמן מן הזמנים התעוררות רוח כזאת
וישתדלו לשלול את רוח , כל אלה בשם רוח האומה לבדה

אלהים מעל כל הקנינים הללו וממקורם הגלוי שהוא רוח 
למרוד ברוח ? מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות, האומה
זהו דבר שאי , ולמאס את קניניה, אפילו בדיבור, האומה

אלא שהם צריכים . ורוח ישראל אחד הוא' רוח ד: אפשר
לעבוד עבודה גדולה לגלות את האור והקודש שברוח 

עד שכל המחזיקים , את אור אלהים שבתוך כל אלה, האומה
באותן המחשבות ברוח הכללי ובכל קניניו ימצאו את עצמם 

, ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלהים
 .ובגבורה של מעלהמוזהרים בקדושה 
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