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 ברכות נח ,א .  1
ת מלכי ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי עובדי לרוץ לקראאמר רב יוחנן לעולם ישתדל אדם   

 .דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא ...כוכבים שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים
 אורח חיים סימן רכד  שו"ע . א1
)ח( על מלכי ישראל )בזמן הבית( אומר בא"י אלהינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו ועל מלכי אומות העולם אומר ברוך  

 שנתן מכבודו לבשר ודם:
 )ט( מצוה להשתדל לראות מלכים אפ' מלכי עובדי כוכבים:

 אורות עמוד קס   .  2
מדינה  ...כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית מה שאין ...אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן להאמר במדינה רגילה

חפצה הוא  בסולם האושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' בעולם, שכל זו היא באמת היותר עליונה
שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו  ר היותר עליון. אמת,שיהיה ד' אחד ושמו אחד, שזהו באמת האוש

 מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. בימי חושך, אבל לא
  א/ד דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד. א2
 . בלעו חיים רעהו את איש מלכות של מוראה שאלמלא מלכות של בשלומה מתפלל הוי אומר הכהנים סגן חנינא רבי  
 .   אורות קכד מעשה היצירה3

סוכה דלה, מלאה מסכנות חמרית ורוחנית, בארץ  ובתוך החיים הגלויים הנעשים לעינינו, המוצאים את מקומם בצורה של    
וקצפי יאוש,  ידי רעיונות עמומים, הרהורי לב מלאים מחשכים-כחות פעוטים, הנדחפים על ישראל, השבה לתחיה על ידי

 אל חי. "מה גדלו מעשיך ד', מאד עמקו מחשבותיך !".  ומודלחים בדלח של כפירה ונטית רשע, בתוך תוכם מסתתרת שכינת
 אוה"ק ב תקסב  .  4

וממילא   ...בעצמו לקוח מאצילות הרוח העליון של החיים העליונים אותו הרוח המחיה את החיים החברותיים צריך שיהיה   
דוגמא של מעלה, להשכין את שלום המרומים בארץ, ושכינה   בחיים החברותיים מעין דוגמתו, מעין הוא מוכן להיות עושה

דוגמא של מעלה,  (לחיות) ...לחיות חיים אלהיים במובן החברותי זאת היא המגמה היסודית של נשמת ישראל,  .בתחתונים
  .דוגמת מלכות שמים העליונה מלכות בית דוד היא 

 הרב צבי יהודה קוק זצ"ל  שיחות ליום העצמאות .  5
יש אנשים שמדברים על "אתחלתא דגאולה" . יש לראות בעין פקוחה שאנו עכשיו כבר באמצע הגאולה. אנו נמצאים כבר  

 כאשר התחדשה ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. לפני יותר ממאה שנה, ההייתהאתחלתא  . בטרקלין ולא בפרוזדור
 אבל במדינה לא הכל מסודר על פי התורה?שאלה: 
קודם כל צריך שיהיה לנו היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה, ומתוך כך נוכל להתגבר גם על הפרטים  תשובה:

המדינה. היא כולה קודש, ואין לה שום פגם. היא גילוי שמימי עילאי של "המחזיר  -יש דבר עיקרי, כללי ...הקטנים המעיבים
אין בהם כידי לפגום ולו במשהו בכל תוקף  -בעיות וסיבוכים  -ינתו לציון". כל השאר הם פרטים, פחים  קטנים או גדולים שכ

קדושת המדינה. עצם ערך המדינה אינו מותנה בכך, אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות או פחות. בודאי , השאיפה היא שכל 
 …המדינה היא קודש בכל אופן שהיאהעם כולו יהיה שייך לתורה ומצוות, אבל 

   שנת ]תרס"ב[ -לפסח  -שפת אמת ספר ויקרא   .6 
ענין הגאולה אומר מה  עתהוכיון שאינו רואה  ...רשע אומר מה העבודה הזאת לכם ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר כו' 

. צורך גבוה. ולכן הקהה את שיניו בעבור זה עשה ה' לי העבודה זאת לכם מה תועלת לכם בזה. ובזה כופר בעיקר. כי עיקר הכל
שהרי אני זכיתי לראות ולהבין הגאולה כמ"ש בעבור זה שרואה בעין. לי ולא לו שהוא בעצמו מעיד על עצמו שאינו רואה וזה 

  .הקהה את שיניו
  ב/יב דף ברכות מסכת בבלי תלמוד .7 

 ולא' ה נאם באים ימים הנה נאמר כבר והלא המשיח לימות מצרים יציאת מזכירין וכי לחכמים זומא בן להם אמר תניא גמרא
 צפונה מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר העלה אשר' ה חי אם כי מצרים מארץ ישראל בני את העלה אשר' ה חי עוד יאמרו
 מצרים ויציאת עיקר מלכיות שעבוד שתהא אלא ממקומה מצרים יציאת שתעקר לא לו אמרו שם הדחתים אשר הארצות ומכל
  .שמך יהיה ישראל אם כי יעקב עוד שמך יקרא לא אומר אתה בו כיוצא לו טפל

 ארץ הצבי / לכו חזו מפעלות ד' / ג. מפעלות ד'..  א7
להתרגל ולהתקדש לראות את מעשי ד' שהוא  -עלינו להתרומם למצב של "לכו חזו מפעלות ד'"  - לכו חזו. לכו חזו מפעלות ד'

 ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא חד. מתוך כך, יש להבין שהתורה פועלת.פועל. 
 התשל" ליום עצמאות הרב צבי יהודה  שיחות.  8

התעכב עד זמנינו. באורות יש  שהיו בהר סיני וגילויין נשמות אדירות הולכות ומתגלות.נשמות גדולות ונפלאות, שרשי נשמות 
  כמה פרקים על גילוי נשמות אלה, שאף הן שייכות למעשה ה' הנורה והאדיר שמתגלה בדורות אלה. 

 
 

пп 
 
  כד פרק שמות . ספר7
 :ַוִיְשּתּו ַויֹאְכלּו ָהֱאֹלִהים ֶאת ַוֶיֱחזּו ָידֹו ָשַלח לֹא ִיְשָרֵאל ְבֵני ֲאִציֵלי ְוֶאל( יא)
 פרשת וירא  -ספר אור המאיר  . 6

ת, על שם הכתוב )תהלים קמה, יג( מלכותך מלכות כל עולמים, כי אין מלך בלא עיקר בריאת העולמות שיתגלה מדות המלכו...
ולכן צמצם בהירות  ...עם )פדר"א פ"ג(, ולא היה באפשרי לתאר מדת המלכות בעצמותו, בלתי בריאות מדריגות התחתונים

בשורשו, אם בא לראות ולהשיג  כפי אחיזת נשמתו  הקדושים, באמצעות התלבשות, בכדי שכל אחד ואחד מישראלאורותיו 
  ...כפי אחיזת נשמתובחינת אלהותו, יתכן לתפוס אפס קצת 


