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   למלחמת הדעות והאמונות - 'פרק ו
  
פורצות הן . עות זרות של עבודות זרותד ביחוד, שתוממים הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפותמ

ומטות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי , בים ומעותות את הדרכיםר לוקחות לבבות, בשטף אל תוך המחנה
י "גלים את זיופם ושקרם עמ  ,מבטלים את הדעות הרעות, עות של היהדות מרימים קול צוחהמגינים על הדה .מיתה

סגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר ב  אבל הדבר מסופק מאד אם. בירור גדרי היהדות
  .פרצים

אף על פי שאפשר , חנישמתה ותכנה הרונ מצד, טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות, יחודב
הגלויות , וכל הנטיות הרוחניות, היא כוללת כל בנשמתה. היסטורי שלהה להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש

גבה היא קיצוץ ל כל הגדרה כזו. כמו שכלול הכל באלהות המוחלטת, פונות הן בה בהכללה עליונהצ  ,והנסתרות
, הנושא היהדות בין העמים, וא בזה ערך ישראלה דומה. להיבנטיעותיה ודוגמא להקמת פסל ומסכה לשם הצביון הא

אבל הצירוף הכללי של הסגולות , בריות רבות יש יתרונות שאינם באדםל .לערך האדם בין כל הבריות
 זה עושה את האדם -, בפועלו  להשכיל בשכל את השמוש של הכחות הכלולים בו בכח, רוחניות על ידםה ועלית

אבל , שרון מיוחד יותר גדול ממה שנמצא הכשרון ההוא בישראלכ  כן ישנם עמים רבים שלהם. לחטיבה עליונה בעולם
ולם והן מתאחדות בתוכם כ  מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים, תמצית של האנושיות כולהה בתור, ישראל

  .באחדות נשאה, בצורה אידיאלית קדושה
מקפת ועם זה חודרת עד לפנימי פנימיותן ו לות כלליתהסתכ, סתכלות חודרת ביותר צריכים אנו למאורעות האלהה

  .אמוניים שבעולםה  של כל המון הדעות ותכני הרעיונות
כשם שאינו נותן מקום , לפי מדת ודאותוו  ל גלוי רוח כללי לפי התגברות הכללות שבו כך הודאות מתחזקת בקרבוכ

למשל שיטות , ות והיחוד תלויים הם זה בזההכלליות הודא; שתפם עמול כך איננו מותר את זכותו לאחרים, לספק
עד שהיה , מון בקרבםט  היה הספק, שהיו חזיונות פרטיים מתפשטים רק על חוג גבול התכונה בלבד, ישנותה התכונה

נם רק למצא איזו הצעה לפתרון שנויי התנועות הרבים של ה שתארי התכונה והנחותיה, מרגלא בפומייהו של התוכנים
שאלות ה  ומיום שחק כח המושך החד לפתור את. שאפשר שהפתרון יהיה באיזה דרך אחרו הגרמים השמימיים

שהתכונות , ומזה בא גם ההבדל השני, ספקה  השליך מעליו את עבותות, מתוך שהוא חזיון קוסמולוגי כללי, התכוניות
ודאית קנאית היא שמתוך תכונתה הכללית ה, ה שאין כן התכונה החדשהמ  ,הישנות היו נוחות להשתתף אלה באלה

איזה פתרון אחר מתנועות ב פשר שיאמר אדם לפתור קצת מחזיונות התכונה על ידי כח המושך ושאריתםא  ואי
: היתה האליליות סבלנית וההכרה של האחדות קנאית, רוחה כן בהופעות. גלגליות שעל פי הצעות התכונה הישנות

בלנית על פי ס  הכלליות אינה, יא מיוחדת ולא משותפתהרי ה, ודאית ולא מסופקת, לא פרטיתו  מתוך היא כללית
, הסבלנות החלשה. פנימי של יסוד הסבלנותה  אבל בתוך קנאותה נמצא גרעינה, הצורה החיצונה של הסבלנות

והקנאות הממארת באה , וח פרטיים שאינם משוקים בטלה של הכלליותר  באה מתוך גלויי, המחלשת את החיים
מפני שהם רק גלויים : עליונהה חשוב את גלויי רוח פרטיים שהם עומדים במעלת ההכללההמביאה ל, סות רוחג  מתוך

ובצרות עינם ביתר הגלויים שאינם יכולים לכללם אינם , חוץ מחוגםש פרטיים אינם יכולים להחיות את כל גוני הרוח
ותנת דוקא על ידי נ אבל ההכללה העליונה. מעטים את התפשטות החיים וממעטים את דמות גלויי הרוחמ  כי אם

, ת הקנאה המשובחת המולידה את גאונות הרוחא המביא, מרחבה וודאותה את התכונה העדינה בדיקנות היחוד
ומתוך שהיא ". כרנ  בדד ינחנו ואין עמו אל' ד", כל ספק וכל שיתוף, טנות פרטיתק המסירה מדרכה כל רפיון של

, הוציא כל דבר משלטונה והכללתה ולכל היא נותנת מקוםל  טבעהאינה יכולה על פי , מפני שבתוכה כלול כל, כללית
יסודי שלה הוא לתן ה  וחפץ הסבלנות, רבה את הופעות האורה בתוך כל סגנוני החיים וגלויי הרוחמ  אבל בזה היא רק

  .של חיים ושל הופעה רוחנית, מקום לכל נטיה של אור
בתור סדרי חנוך שונים , האמונות השונותמ  זורח בכל אחתהניצוץ האלהי הפנימי, ודעת היא כי בכל יש ניצוץ אורי

כשם שכח . אלא שהם בהדרגות שונות, היחיד והצבור שלה, שעה והעולםה ,לתקון הרוח והחומר, לתרבות האנושית
צורה עשירה ומרובה ובשני ב אלא שבראשון הוא בא, חד הוא ומתגלה בארז אשר בלבנון ובאזוב אשר בקירא  הצומח

גבוהה שבדתות ואמונות באופן עשיר ודרך רוממה ובירודה שבהן ב  כן אור הניצוץ האלהי בא, ה ומעוטהבצורה עני
השואפת אל , כלליתה  הרשעת והבערות האנושית עותה את הדרכים של נטית האדם. עוני ושפלותב  ,באופן מטושטש

ר גסות גנוז וחבוי הוא אותו מעמקי הקלפות היותב  אבל גם. אל האושר הרוחני במעמקי מובנו, אל האמת, הטוב
א של ל שאי אפשר לנו לבטאו ואיננו יכול להתלבש באותיות של שום מבטא גם, אוריםה  אור', אור ד, הניצוץ הטוב

הגיון הבריא והנסיונות הרבים מפנים ה  ,הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה, והעולם הולך ומתבסם. שום רעיון
נשאר בחובו בעצם תקפו , מתמעטות וסבוכי הדמיון הגס הולכים ומתפרקיםו  ותהטעיות הולכ, את הדרך מהמכשולות

, זהר אור אלהים אמתמ שהם זיקי אור אמת, וניצוצי הטוב, רוח הפנימי הדוחף את ניצוצי הטוב להגלותה עז
ל תחילים להתנוצץ אבקי האמת והאור המפוזרים בין כמ  על כן. מתחילים להתראות מתוך חגוי ארצות מאפליות

עומדת ה האמונה הטהורה, שעיקרו ושרשו הוא תמיד אור ישראל, ובעות ממעין החי היחידנ שכולן, האמונות השונות
  .על הבסיס היחידי שמעמידה לעד ושלעד לא ימעד

תחילים להתנוצץ ממנו ושהם בעצמם מ שהנצוצות הקטנים של הטוב, כן תחת לדחות את כל תכן הארג המחשביל
 מה שבאמת לא -, קום שלטון החשך הממית את הנשמה בעוצם גבורתומ  , אל עמקי החהוםמצודדים נפשות ללכת

כלליות והנצחיות שיש באורן של ה את, לגלות את הרחב ואת העומק,  עלינו להרבות את האור המקורי-, ידוב יצלח
אז מכל . בור טבעיעולם אחר הרי הוא נובע ממקורו ומתחבר אליו בחב לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה; ישראל 

ולבבות צמאי אורה , בהש  בכח אלהים, מתגלים מחדש יתוסף אור וחיים לנשמת האומה הכבירה בעז רוחהה הנצוצות
  .ותו המרעה אשר החלו לחשוב שאך שם הוא מקומוא יביטו אליה ונהרו ולא ילכו לרעות בשדה אחר גם את

וממילא יזרק כל הסיג , טמיר בכולןה א את הניצוץעד שיוכל רוח האדם בכללו למצ, עתידה הסבלנות להתפשטו
ויצורפו כל הניצוצות לאבוקה היותר , "ניו ונשאר גם הוא לאלהינוש  והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין", הלאה
   ".ליכ הגו סיגים מכסף ויצא לצורף. "'הפך אל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם דת  ואז, גדולה

  


