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  ִכי  ָעֶליהָ  ּוְקָרא ַהְגדֹוָלה  ָהִעיר ִניְנֵוה  ֶאל ֵלך  קּום : ֵלאֹמר ֲאִמַתי  ֶבן יֹוָנה  ֶאל' ה ְדַבר  ַוְיִהי 

  ָבָאה  ֳאִנָיה ַוִיְמָצא ָיפֹו ַוֵיֶרד' ה ִמִלְפֵני ַתְרִשיָשה ִלְבֹרחַ  יֹוָנה ַוָיָקם: ְלָפָני ָרָעָתם ָעְלָתה
  ֶאל  ְגדֹוָלה רּוחַ  ֵהִטיל ' ַוה': ה ִמִלְפֵני  ַתְרִשיָשה ִעָמֶהם  ָלבֹוא  ָבה ַוֵיֶרד  ְשָכָרה  ַוִיֵתן  ַתְרִשיש

  ֱאֹלָהיו  ֶאל   ִאיש  ַוִיְזֲעקּו   ַהַמָלִחים  ַוִייְראּו :  ְלִהָשֵבר  ִחְשָבה  ְוָהֳאִנָיה   ַבָים  ָגדֹול  ַסַער  ַוְיִהי   ַהָים
  ַהְסִפיָנה ַיְרְכֵתי ֶאל ָיַרד ְויֹוָנה  ֵמֲעֵליֶהם ְלָהֵקל ַהָים  ֶאל ָבֳאִנָיה ֲאֶשר  ַהֵכִלים ֶאת ַוָיִטלּו

  אּוַלי   ֱאֹלֶהיָך  ֶאל  ְקָרא  קּום  ִנְרָדם  ְלָך  ַמה   לֹו  ַויֹאֶמר  ַהֹחֵבל  ַרב  ֵאָליו  ַוִיְקַרב:  ַוֵיָרַדם  ַוִיְשַכב
  ְבֶשְלִמי   ְוֵנְדָעה  גֹוָרלֹות  ְוַנִפיָלה  ְלכּו  ֵרֵעהּו   ֶאל  ִאיש   ַויֹאְמרּו :  נֹאֵבד  ְולֹא   ָלנּו  ָהֱאֹלִהים   ִיְתַעֵשת 

  ַבֲאֶשר ָלנּו ָנא  ַהִגיָדה ֵאָליו ַויֹאְמרּו: יֹוָנה  ַעל ַהגֹוָרל ַוִיֹפל גֹוָרלֹות ַוַיִפלּו ָלנּו ַהזֹאת ָהָרָעה
  ַויֹאֶמר : ָאָתה ַעם ִמֶזה ְוֵאי ַאְרֶצָך ָמה ָתבֹוא ּוֵמַאִין ְמַלאְכְתָך  ַמה  ָלנּו  ַהזֹאת ָהָרָעה ְלִמי

:  ַהַיָבָשה ְוֶאת ַהָים  ֶאת ָעָשה  ֲאֶשר ָיֵרא ֲאִני ַהָשַמִים  ֱאֹלֵהי' ה ְוֶאת  ָאֹנִכי ִעְבִרי ֲאֵליֶהם 
'  ה   ִמִלְפֵני  ִכי  ָהֲאָנִשים  ָיְדעּו  ִכי  ָעִשיתָ   זֹאת  ַמה  ֵאָליו  ַויֹאְמרּו  ְגדֹוָלה  ִיְרָאה  ָהֲאָנִשים  ַוִייְראּו

 :  ָלֶהם ִהִגיד   ִכי ֹבֵרחַ  הּוא
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 : ֵלילֹות  ּוְשֹלָשה  ָיִמים ְשֹלָשה ַהָדג  ִבְמֵעי יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ֶאת  ִלְבֹלעַ   ָגדֹול ָדג' ה  ַוְיַמן :א

 : ָקְדֶשָך  ֵהיַכל ֶאל ְלַהִביט אֹוִסיף ַאך  ֵעיֶניָך  ִמֶנֶגד  ִנְגַרְשִתי ָאַמְרִתי  ַוֲאִני ה:
 א  פרק יונה  י"רש. 3
  שאין  הים  לי אברח  אמר לארץ  בחוצה והוא תרשיש ששמו  ים  -  תרשישה  לברוח ( ג)

  לשלוח  בך כיוצא  שלוחים לי יש  חייך  הוא ברוך הקדוש  לו אמר ל "בח שורה השכינה 
  רבו   לו  אמר  הקברות  לבית  ונכנס  רבו  מן  שברח  כהן  לעבד  משל  משם  ולהביאך  אחריך

  לילך  רצה שלא יונה ראה ומה משם ולהביאך אחריך לשלוח בך כיוצא עבדים לי יש
  מחייב   נמצאתי  תשובה  ויעשו  להם  אומר  אם  הם  תשובה  קרובי  ם"העכו   אמר  נינוה  אל
 : הנביאים לדברי  שומעים שאין ישראל את

 ב  פרק יונה  י"רש. 4
  הוא  ברוך הקדוש רמז  להתפלל  לב נתן ולא  בריוח עומד  והיה  היה  זכר  -  גדול  דג ( א)

  שם  ויתפלל בדוחק שם והיה ' עוברי מלאה  שהיתה נקבה  של פיה לתוך והקיאו לדג
 : הדגה ממעי  שנאמר

 : עיניך מנגד ונגרשתי  מת הנני  הים   אל כשהשליכוני  - אמרתי  ואני( ה)
 :קדשך היכל  אל  להביט אוסיף  כי  ידעתי הימים  אלו כל שקיימתני  ראיתי - אך
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צּו ַאל ַשקְּ שֵֹׁתיֶכם  ֶאת תְּ ָכל ַנפְּ ֹׁא ַהשֵֹׁרץ ַהֶשֶרץ בְּ ל אּו וְּ ֵמֶתם ָבֶהם ִתַטמְּ ִנטְּ '  ה ֲאִני ִכי :ָבם  וְּ

ֶתם ֱאֹלֵהיֶכם ַקִדשְּ ִהתְּ ִייֶתם וְּ דִֹׁשים ִוהְּ ֹׁא ָאִני ָקדֹוש ִכי קְּ ל אּו וְּ ַטמְּ שֵֹׁתיֶכם ֶאת תְּ ָכל ַנפְּ  ַהֶשֶרץ בְּ
ֶכם ַהַמֲעֶלה' ה ֲאִני ִכי:  ָהָאֶרץ ַעל ָהרֵֹׁמׂש ַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאתְּ יֹׁת ִמצְּ ִייֶתם ֵלאֹלִהים ָלֶכם ִלהְּ  ִוהְּ

דִֹׁשים  :  ָאִני ָקדֹוש ִכי קְּ
 לדעת אבל הארץ  לשרץ אזהרה עוד היא ב( טז )מכות פוטיתא דאכל בסוגיא י"רש לפירוש

  יבואר  זה לפי והנה מהעפוש  הנולדת בריה על מיוחדת  אזהרה היא ל "ז ם"והרמב הגאונים
 הפסוק להתחיל ראוי היה כן אם אבל כאשר יבואר זו לאזהרה מיוחד טעם הסמוך מקרא

 וטעם הקודם במקרא נמשך יהיה דילן המקרא וריש וטעמו וגו' נפשותיכם את תטמאו ולא
 הוא. ריק דבר ולאו יחד אחרת ואזהרה הקודמת האזהרה טעם עירב המקרא זה ולמה לו

  נפשו שמטמא דמי הקודמת אזהרה לטעם  כן גם זו אזהרה דשייכת  ללמדנו בא אלא
 המתועבים דברים גם שיאכל עד כן כמו טבעו לשקץ יבא התורה מכח אסורות במאכלות

 הרי ממנו שלמטה מזה גבוהה שצורתו שכל וצורה חומר כל וכמו אדם בדעת נקיה לנפש
  בעניני   הוא  כך   הפחות   מחומר  יותר  תמס  הולך  החומר  גם  צורתו  וכשנפסדת  ממנו  חלש  חומרו
  נעשה  הרי האדם מדעת נפשו משחית וכאשר  הבהמה  מנפש גבוהה האדם ודעת נפש הנפש
 נפש  כן  וכמו  ש"עיי  ה  ג  פסוקים'  ו  פרק  בראשית  בספר  שכתוב  כמו  ביותר  ומזיק  מבהמה  גרוע



  האדם   מנפש  גרוע   נעשה  ממנו   תורה  דעת  וכשמשחית  שעליו  תורה  דעת   פי  על   גבוהה  הישראלי
  על  הרומש השרץ וכל המתועבים דברים גם  לאכול ממנו  יפלא ולא  תורה דעת  שאין עליו

 הארץ
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  הישרה  וההדרכה, שוקטה שתכונתם, ישר אותם אלהים עשה  אשר אנשים ישנם
  ובחכמה  במוסר בתורה  יתיגעו  אם  אמנם .  להם הקבוע  גורלם  היא   הפנימית  והמנוחה 

  אלה  של גורלם. והגונים טובים  יושר אנשי  הנם אופן  בכל  אבל, גדולות במעלות יעלו
  המוסרי  הצד. המעשיות בחכמות  או בפועל  המעשים  במקצעות  עסוקים  להיות הוא 

,  רוממה למעלה יעלה שלא להיות יוכל, ומנוחתו עמדו על , עצמו על הוא עומד שלהם
  הם  עומדים, מנוחה בהם  שאין  נמצא שני סוג  אבל . שפלה למדרגה ישפל לא גם אבל

  אלה . תהומות למעמקי לרדת גם או, שמים לרום עד עולים להיות, בשיקול תמיד
  את  לעצמם כשיסגלו אלה. ביומו יום מדי הרוחנית אישיותם את לתקן הם צריכים

  הם עלולים, אותה יעזבו אם אבל, מעלה מעלה יעלו, לה צריכים שהם הדרך אותה
  במוסר ,  ועבודה  בתורה  תמיד  עסוקים   להיות   צריכים  שהם  הם  אלה .  מטה  מטה  לרדת

  בכלל   הדורות   במהלך.  מעשיות  ולחכמות,  ארץ  לדרך   לפרש   להם  וחלילה ,  קודש  וברגשי
,  מנוחה  בעלי  שהם,  הראשון  מסוג  היא  הכללית  שתכונתם,  כאלה  דורות  לפעמים  נמצא
  וישנם .  הקבוע  האופי   בעלי  היחידים  לאלה  דומה  להיות  ראוי  וחינוכם ,  קבוע  אופי  בעלי 

  בהשפעה  מתמדת להיות צריכה הרוחנית שפרנסתם, מתנודד אופי בעלי דורות כן גם
  ל ש פנים לדור  או לאיש  יהיה מיוחד חלק שבאיזה , מוצאים אנו  ולפעמים. תדירית
,  הכלל לטובת הדואגים, המנהיגים וצריכים. תנועה של פנים אחר ובחלק, מנוחה
 . עצמו בפני  וחלק חלק   לכל  ביחש הדור את  לחנך  איך, לב אל  לשום
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,  העליונה במעלתם דווקא עומדים להיות הנשמה מכרחת הגדולים הצדיקים את

  שהם   השמימי  והזיו  העליון  הצדק  נועם  והרחבת  ההשגה  ושמחת  האלהי  האור  באותו
  במחשבות , בינוני במעמד  סיפוק מוצאים והם, ערכם את  שוכחים כשהם . לו ראויים

  ביחש וקודרות  חסרות  הם  אבל . אדם בני לרוב  אור ומלאות  טובות  שהם  בינוניות 
,  ובחילה עיצבון, וזעם חלחלה מתמלאים הם מיד, שלהם הגבוהה  הנשמה למעלת
  המכשולים  עם ולהיפגש, מוסרית פנימית בירידה ממעלתם מאד לרדת כן גם ויוכלו 

  מרובה  יותר במידה , עליונה היותר הנפש  את  הסובבים הרוחניים  הכיעורים  כל  של
,  גדול הנשמה צער. הקטנות וחומר וקל, הבינוניות הנפשות את סובבים שהם ממה

  היא, והריקנות מהכיעור  העדינה  הנפש בתוכיות  צרבת  כאש המורגשת  הסלידה 
  אז  והעלייה. ירדה אשר  בדרך לעלות ולשוב , מעלתה את להכיר הנשמה את מכריחה

 . שור אדלג באלהי גדוד ארוץ בך. ניצחון בדרך, וקפיצה  טיסה  בדרך נמהרה  היא
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  והתבוננות , רבים מוסר לימודי, מרובה אלהית הארה צריך שהוא  בנפשו שמרגיש מי
  וככל ,  אדם  בני  ככל  ויהיה  זה   משא  מעליו  שישליך  לומר  נפשו  את   ישיא   אל,  רבה  תבונה

  יצרו   מחברו  הגדול   כל  כי,  לו  ודי  המעשיים  בענינים  רובו  או  כולו  יעסוק   תורה  בני  המון
  בחובו  טמונים כן, ורוחניות לעילוי לו שיש הגדולה ההכנה ולעומת, הימנו גדול

,  הבינוניים אצל דוגמתם שאין  ועוביות  לגסות  והימשכות זרים ומאוויים חסרונות
  אם ,  עליונה  לרוממות  העז  בכוחם  שימשיכוהו  ידם  על  ירוויח  ועוד ,  מהם  ינצל   אז  שרק

  דברים  חקרי גן בעדן  לטייל, למקומה העצמית מהותו  את  להעלות  במידתו יתחזק 
  ישפל ,  תורה  בני  המון  ככל  להיות  ירצה  אם  אבל.  מעוזו  תהיה'  ד  חדות  וזוהר,  עליונים

  עד ,  מאד  נשחת  עצמו  את  שימצא   עד,  הרעות  המידות  של   עמקן  לתוך  וירד   מהם  הרבה
 .לו  המיוחדת  הרוחנית מידתו אל להתכנס  שישוב
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  אכן . קדושה ומחשבה  חסידות בארחות , עליונים בדרכים ללכת מוכרח תשובה בעל

  והם . מעיקרם צדיקים להיות להם אפשר להיות בטבע שנולדים כאלה אנשים ישנם
  חייהם  כארחות להיות תשובתם אחר יכולים תשובה ועושים שחטאו נזדמן אם גם

  אבל , תדירה וחושקת ניכרת קדושה להבת בתגבורת לא, דמעיקרא  צדיקים בדרך
  הקרואים   הם  הם,  לתשובה  צריכים   הם   שתמיד  כאלה  נשמות   בהם  יש  שמטבעם  אותם
 .קודש ואנשי  חסידים  להיות
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  אופן -בשום  תוכל  לא,  נשמתה- גאון  כל   עם,  הרוחני  וחסנה  גדלה  כל  עם,  בכללה  האומה
,  ועזו  יפיו  כל עם, ל"ז הרצל  ר"ד של חלומו של הצרה  בהעוגה רק מצטמצמת להיות

  כמו ,  יחד  ענפיה  וכל  והדפלומטית  הפוליטית,  והעיונית,  המעשית,  הציוניות.  הערך- לפי
  נקראים  שאנו, ונעלים נשגבים ענינים בהם יש, היום עד הפועל אל הכח מן שיצאו

  אלה   כל  אבל;  והרוחניים  הגשמיים  כחותינו   בכל  לתמכם  הישראלית   הוייתנו   ממעמקי
  המחוטבת   בהגויה   הנשמה  את  לזרק  מיד   אנו  קרואים  אבל.  הציוני  הגוף  א"כ  אינם  יחד

  אותו  את ולדורות מיד לה שתרכש באופן, לשמה באמת ראויה שתהיה כדי, הזאת
  מכל ,  קטנם  עד  מגדולם,  אליה  כולה  האומה  את  למשוך  יכול  שיהיה,  הגדול  המושך-כח

,  המושג  אותו  את לעולם ושיתן , השונים והפיזורים, הסיעות, השדרות, המפלגות
  וההוד  העומק בכל, לה נותן, ך"התנ, העליון הקדוש המקור הוא, הציונות שמקור

  לבדו ,  מרודפיו  בטוח   מקלט   לו  לבקש  הולך ,  בעולם  שנאוי  שעם,  קול  הד  לא .  המסורתי
  אריה -גור,  העמים  סגולת,  קדוש  שגוי  אלא,  חייה  את  זו  עולמים  -לתנועת  להשיב  ראוי

  אשר  יעקב   גאון "  אל ,  נחלתו  אל  ושב  הולך  הוא   והנה,  הארוכה  נעור מתרדמתו,  יהודה
 ". סלה אהב
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   )זהר(. רבה מאהבה  דאתדחיא זוטא אהבה של נהורא דאתפגם -אהבה  של יסורין 

  לעלות  צריכים שאנו  ובשעה: הרב בשם  ר" אז כותב  כו' עמ הישראלית בהמחשבה
  שהיתה   הזו  ההשגה  כי  לידה   כחבלי  יאחזונו  חבלים   אז   עליונה  יותר   למדריגה  בהשגתנו 

  השגה  דורשים הננו  התפתחותנו  מדת לפי  אצלנו מספקת  מהיות חדלה  עכשיו  עד  לנו 
  שבהם  הקדושים השמות שאלה השמות פגימת סוד וזהו מאירה יותר אצילית יותר

  אחרי   לנפגמים  נחשבים  שפלה  מדרגה  על  בעמדנו  התפתחותנו  לפי  האלקות  את  ציירנו
  גבוהה   יותר   למעלה  לעלות  צריכים  אנו  כרחנו  ועל  גדולה  יותר  התפתחות  לידי  שהגענו
  פנימי   יותר  שהוא  התוכן  את  בשבילם  מוצאים  שאנו  ז"עי   הפגומים  השמות  את  ולתקן

 נשמה.  ויסורי מהפכה  ועליה  עליה כל ובין  ועולים  הולכים  ועולים  הולכים  אנו וכך
 קובץ ד טז . 12

הסדר של שילובי המחשבות כמו שהם במבט הבהיר של המחשבה העליונה החפשית  
והרחבה, שונה הוא לגמרי ממה שהוא בהמחשבה הנמוכה, אע"פ שהיא משתלשלת  
ויורדת מתולדות תולדותיה של העליונה הנשגבה; וכשמתבגר הדור והיחיד וכח פועל  

זריח עליה הרי באה דחיפה גדולה המכריחה לסדר את  מהמחשבה הבהירה מתחיל לה
כל השלובים של המחשבות במערכה התחתונה, ותנועה זו מסבבת יסורין גדולים  

 הרוחניים. חבלי משיח בראשיתה והם הם 
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  ת צעדיה הננו חשים ומרגישים, הוא אפיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשי
מתפתחת היא האומה, בכל כחותיה, מגדלת היא את   בתוכיותה של כנסת ישראל.

רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא  
כל יסוד תקומתה. עינה לארץ, ולשמים עדנה לא תביט. היא אינה שבה עדיין אל אישה  



לא  הראשון בפועל, היא מעבדת את חייה בכחותיה הנמצאים בשרשי נשמתה. אמנם ב 
קריאת שם, בלא מגמה מבוררת הכל הוא אור ד' וכבודו, אבל לא היא ולא העולם  
מכיר זה בבליטה, שם שמים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת  
הכל קודש ואלהי הוא. רק בהגמר התוכן, בהעלות האומה למרום מצבה, אז יוחל אור  

שכל מה שהאיר וכל מה שיאיר, כל   אלהי נקרא בשם המפורש להגלות, יגלה ויראה,
שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלהי עולם אלהי ישראל הוא, "וזה שמו אשר יקראו ד'  
צדקנו", "ושם העיר מיום ד' שמה". מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים,  
שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד כי אם קודשא ב"ה וכל חיליו יבאו אליה,  

מן עפרא ביקר סגי, אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקוה   ויקימו אותה
תשמח נפשנו. והמשך הזמן, העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל,  
עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם ד' נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח, שרק  

: ייתי  ים, ייתי ולא אחמיניההאומר אמיץ אונים כרב יוסף היה אומר עליו בנגוד לכל 
 ואזכי דאיתיב בטולא דכופתא דחמריה. 

 ישראל ותחייתו יד . 14
האחרונים של ירידת האור למעמקים לחשוף סבות   יסורי חנק הם הם היסורים 

קטנות וקלות, לנעוץ תקוות במרחקים ומאורעות זמניות בנטיות לב של מושלים,  
ובמהלכים של השתדליות פוליטיות, לעורר גם קטני רוח, שאין להם כ"א מטרות  
קרובות מגושמות ומצומצמות, והקטנות מחוללת את החוצפא, וחבל המחנק אחוז  

אר, מונע את הדבור וסותם את האויר. רק רוח ד' אשר על עמו, אור התורה  על הצו
 הפנימית יופיע להשיב רוחא דמשיחא, ומתוך האפלה יביא אור גדול. 


