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 "ישקני מנשיקות פיהו"   
 שיר השירים פרק א' פס' ב. .א

יי  " יהּו, כ  יקֹות פ  ש  נְּ י מ  ֵקנ  ן-שָּׁ י  יָּׁ ים ֹדֶדיָך מ   "טֹוב 

 רש"י שם

יהּוי יקֹות פ  ש  נְּ י מ  ֵקנ  ּה  שָּׁ לּותָּׁ גָּׁ יהָּׁ בְּ פ  יר אֹוֶמֶרת בְּ ֶזה ַהש 

יקֹות  ש  נְּ ֹלֹמה מ  י ַהֶמֶלְך שְּ ֵקנ  שָּׁ י  ֵתן וְּ י י  ּה: "מ  נּותָּׁ מְּ ַאלְּ ּובְּ

ין ַעל  ק  קֹומֹות ֶשנֹושְּ י ֶשֵיש מְּ פ  מֹו ֵמָאז, לְּ יהּו כְּ ַגב ַהיָּׁד פ 

י  מ  יֹותֹו נֹוֵהג ע  הְּ שֹוֶקֶקת ל  ה וְּ ַאּוָּׁ תְּ י מ  ֵתף, ַאְך ֲאנ  ַעל ַהכָּׁ וְּ

ה, ֶפה ֶאל ֶפה ן ֶאל ַכלָּׁ תָּׁ חָּׁ אשֹון, כְּ ר  ג הָּׁ הָּׁ נְּ  :"ַכמ 

י י טֹוב  ה.  םכ  חָּׁ מְּ ש  ל ֹעֶנג וְּ כָּׁ ן ּומ  ֵתה ַיי  שְּ ל מ  כָּׁ י דֹוֶדיָך מ  ל 

יוֹ  הְּ י הּוא ל  ר  בְּ שֹון ע  לָּׁ ֵראת וְּ קְּ ה נ  חָּׁ מְּ ש  ֻעַדת ֹעֶנג וְּ ל סְּ ת כָּׁ

ן",  ֵתה ַהַיי  שְּ ן ֶשֶנֱאַמר "ֶאל ֵבית מ  יָּׁ נְּ ע  ן, כְּ ַעל ֵשם ַהַיי 

ן  ַיי  יל וָּׁ ל  חָּׁ ֶנֶבל ֹתף וְּ נֹור וָּׁ יָּׁה כ  הָּׁ ן", "וְּ י  תּו יָּׁ שְּ יר ֹלא י  "ַבש 

א שֶ  מָּׁ ֶנֱאַמר ֻדגְּ עֹו. וְּ מָּׁ ֵתיֶהם". ֶזהּו ֵבאּור ַמשְּ שְּ לֹו ַעל מ 

ים.  נ  ים ֶאל פָּׁ נ  ֶהם פָּׁ מָּׁ ֵבר ע  ד  תֹו וְּ ֶהם תֹורָּׁ ַתן לָּׁ ֵשם ֶשנָּׁ

ל ַשֲעשּוַע.  כָּׁ ים ֲעֵליֶהם מ  ם ֲעֵרב  ים עֹודָּׁ ם דֹוד  אֹותָּׁ וְּ

ֶהם סֹוד  ֵאר לָּׁ בָּׁ יַע עֹוד ֲעֵליֶהם לְּ הֹופ  תֹו לְּ ים ֵמא  ח  טָּׁ ּוֻמבְּ

י ַחל  , ּומְּ פּונֹוֶתיהָּׁ ַתר צְּ סְּ ֶמיהָּׁ ּומ  עָּׁ רֹו. טְּ בָּׁ ַקֵים דְּ יו לְּ נָּׁ ם פָּׁ

יהּו יקֹות פ  ש  נְּ י מ  ֵקנ  שָּׁ ֶזהּו: "י   :"וְּ

 אורות הקודש ב' .ב

 התעלות הרצון והשכל האנושי –כב 

, וזה התוכן בעולם תוכן טוב ההולך ומתעלה יש
מתגלה הוא ברצונו ובטבעו של האדם גם כן. בעבר 
היה הטבע והרצון האנושי יותר פראי ממה שהוא 

כעת, ולימים הבאים יהיה יותר נח וטוב מההוה. בעבר 
היתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כח 
הרצון הטבעי, מפני שהרע היה מרובה בו, ולעתיד 

דשה, עד שהדרישה של הולך הדבר ומקבל צורה ח
החופש הרצוני תובעת תביעות מוסריות שיניחו את 
הרחבתה המבוקשת, שאז תראה כמה טובה צפונה 

 בה.

אבל בתוך הרצון העכשוי כמה סיגים עדיין יש בו, 
ומתוך הזכות של הניצוצות הטובים של הרצון 

שהתעלה חפצים גם אלה הסיגים לזכות בחופש, 
זהם אותו. לזאת וחופשם יחריב את העולם וי

המלחמה עצומה היא, וכל מחנה מגינה בצדק, ולוחמת 
בצדק, החפשים לוחמים בעד ניצוצי הטוב של הרצון 

שלא יסבלו עבדות לאין צורך, שהוא אך למחסור, 
והמשועבדים, מכירי העבר ויודעיו בהדר טובו, מגינים 
על השעבוד, שלא יהרסו חלקי הרצון המזוהמים את 

ל העולם. וגדולי הנפש צריכים לתווך הבנין האצילי ש
את השלום בין הלוחמים, בהראותם לכל אחד מהם, 

 מה הוא הגבול השייך לו באמת.

של רוח האדם מכשרת את שכלו העצמי ההתפתחות  
ואת חפצו הפנימי להיות שואף אל הטוב הגמור, 

שהוא הטוב האלהי, שהוא היסוד של המגמה לכל 
והנבואה בעולם.התגלות אלהות, והשפעת התורה   

בימים הראשונים היה השכל הכללי של האנושיות 
פחות מפותח, וחפצו היה גם כן יותר ברברי. אז היה 

החזון האלהי כולו נועד לדחות את השכל הסורר, 
המשועבד רק להחפצים הבהמים בכללות החברה 

האנושית, ולדחוק תמיד את החפץ הטבעי, שהיתה 
הכיעור והחטא. התעוררותו יותר מכוונת לקראת 

התבסמות העולם על ידי כל המשך הדורות, על ידי 
ביסום היותר עליון של גילויי השכינה בישראל, ועל 

ידי נסיונות הזמנים, התגדלות היחש החברותי, 
והתרחבות המדעים, זיקקה הרבה את רוח האדם, עד 
שאף על פי שלא נגמרה עדיין טהרתו, מכל מקום חלק 

יפת רצונו הטבעי הנם מכוונים גדול מהגיונותיו ושא
 מצד עצמם אל הטוב האלהי. 

ונגד אותו החלק שכבר נזדכך מוכרחת היא 
הליבירליות להתפשט, לתפוס מקום. וכשבאה 

המסורת והדת אפילו בצורתה היותר טהורה לכבוש 
תחת ידה את זה החלק המזוקק לא תצליח. אבל 
צריכה היא לסייע את רוח האדם בנקודת טהרתו, 

במסלתו שכבר כבש, ולכוין את מטרתה נגד  ללכת
אותם חלקי הרוח, של הדעת והרצון האנושי, שעדיין 
לא נתבסמו, והם עומדים עוד במצבם הפראי כימי 

קדם. ולפי התנועה התסיסית של החלקים המבוסמים, 
עוד הסכנה בהם יותר גדולה, כשהחלקים הבלתי 

מבוסמים, השרידים הרבים של הברבריות, הולכים 
במצבם הטבעי הפרוע, והצד המתוקן שברוח האדם 
סוכך עליהם באברת דמיונו, להעטיף מעטה של ברק 

 נוצץ על כל תועבה ושקר.

 


