
 חופש

ע"י קדושה עליונה אנו  -ד'"  מבקשי"ישמח לב  עולת ראיה / חלק א / עמוד רא:       )1

באים לידי ההכרה, שהחפץ הפנימי של בקשת ד' הוא העילה על כל החיים ועל כל 

ושהבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת, לא המציאה, שהיא תמיד בלתי האושר, 

מגודל אל גודל, ומבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות , כי הננו צועדים אפשרית

ומודאות לודאות יותר עליונה ע"כ רק כאשר נתהלל, אנו בפנימיותנו, בשם, של כל 

הקדש האלהי המתעלה בתור המבוקש האחרון של כל היצור, אז נגיע למדה עליונה זו, 

ומי גוי גדול  שנדע, כי. לא מציאת ד' יהיה החפוש שלנו, שהרי הוא מצוי לנו בכל עת,

אשר לו אלהים קרבים אליו כד' אלהינו בכל קראנו אליו, אבל עם כל המצאו לנו הננו 

תמיד עסוקים בבקשה, לבקש את ד', ולהתעלות בעלוי אחר עלוי, בחוזק הגלותו לנו, 

ומבלי קץ ותכלית למבוקש הננו מלאי עז ושמחת עולמים. התהללו בשם קדשו ישמח 

  לב מבקשי ד'.

שלא להיות רדוף  : לפעמים אדם צריך להתישב בדעתוקובץ א, פסקה תשלא       )2

וריוח כדי שתתעלה נשמתו  תמיד מחובת המעשה והתלמוד אלא לתן לעצמו הנחה

האצורים בתוך כל המעשה והתלמוד  בעצמה ותתרחב בטיולה הפנימי בלשד החיים

, מתאמצת שביתה כזאת, שקדושת שבת יש בה בתוך כל העבודה והתפילה. ואחרי

רוחנית ומעשית שכל פרטיה יהיו רעננים, יונקים ממקור  הנשמה לשוב ברב כח לעבודה

   הדעת המלאה, מוארה באור החיים. החיים של

הסכת ושמע  הרואה / שמב. ברכות סג/ב :-עין איה / ברכות ב / פרק תשיעי       )3

לא במי שממית ישראל, כתתו עצמכם ע"ד תורה, כדר"ל מנין שאין ד"ת מתקיימים א

עצמו עליה כו'. כשם שבקיבוץ הנצרך לישובו של עולם, התכלית של ההנהגה 

הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים. אמנם כדי 

שהכלל יגיע לחיים אמצעים, צריכים אנשים יחידים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, 

האמצעי, כעבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול 

שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים 

נפש הם, ושמחים בעבודתם,  בעליממוצעים. והם מקבלים באהבה את העול הזה, אם 

באשר יודעים הם כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול 

יצליחו את בני אומתם בחיים הממוצעים. כן השרידים אשר ד' קורא הסבל הממוצע 

העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת, חומה המה לאומה הישראלית בכללה, 

אני חומה של תורה ושדי כמגדלות אלו ת"חי. אם אנשי החיל יאבו להיות מתנהגים 

ת חיים ממוצעים, בחייהם בגבול הממוצע, אז תהי' המדינה אבודה ולא תשיג גם ארחו

כי חמס ושד יתרבה בה וידי צריה תשיג להדפה ולכלותה מעל פני האדמה. ע"כ הת"ח 

אנשי המשמר צריכים להתנדב לעבוד יותר מהמדה הממוצעת, כדי להביא שלום 

לעולם, כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחייו האמיתיים. ע"כ לא נביט אל 

להמצא בין ת"ח עמלי תורה, על כתיתות הגוף  חלישות הכח המוכרח כמעט ברובו



החומרי ועל המניעה מהמון תענוגי החיים וששון עליזים. כי אך בזאת תתקיים התורה 

בעמל הגופני, הכתיתה נגד החלק המעשי הצריך סבל ועבודה של עיון וגרסא בעמל 

 גדול, והרחקה מרגשות העונג של הרחבת החיים, ע"י ההתעמקות הנפלאה בעיונים

שכלים מופשטים והגיונים מוסריים, איך לישר דרכם של בנ"א להתרומם מעל כל יצר 

לב האדם למראה עיניו, למען יוכלו בלא משוא פנים להורות לבנ"א הדרך הטובה 

והישרה, שתבא רק בהמתת החפץ הסוער לתענוגי הרוח שהם ראויים אמנם להמון, 

  עבודת הקודש לישר דרך העם.אבל ראוי להיותם רחוקים מלב בעלי עיון עובדי 

 


