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  "מדת העוה קשורה ביסוד החדוש"
  )הקודש ד' אורות(

  
  יסוד העוה החדוש והאחדות הכלליתיז. 

-המציאות של כוח-מבוסס שבו, כלומר מצד שרש מדת העוה קשורה ביסוד החדוש. אבל באופן היותר
השמה, שהחדוש האמיתי הוא לקח מתמצית כל  בערכו האמיתי. זהו כלל מושקף בהשקפה הפימית של  החדוש

גזעו ושרשו, מיסוד שאיבת  הוא בא. הפרי יוצא מכל האופי של העץ, מעומקהקדום לו שמכחו   המהות של היש
אותה   ועליו. כל הבעה מחודשת באמת איה יוצאת מהסעיף האחד הקרוב, לשדו עד ראש צמרתו והתפשטות עפיו

 הפועלת וההוגה, של המחדש, ערוכה בכל ושמורה, החוליה שההגיון תופסה, אלא מכל המהותיות המשכלת והחיה,
כי אם סדור מכי  חדוש באמת,  מזדלף רק מאיזה חלק, ומשאיר חלקים בלא תועה רוחית, איו  וכל חדוש, שהוא

  במערכת ההשכלה.
  

רום  התדירי, המקוריות של מעין המתגבר והר שאיו פוסק, שהוא כשאו באים למדה זו, הו סוקרים מיד את יסוד החדוש  
ומקור הכל  האלהית, בגודל שמה שהוא קשור פימי שמתי במה שהוא הכל ושה אל הדבקותשאיפתו של עסק התורה לשמה, שהוא יח

שבעליוים. ומצא שיסוד  מבלי להשאיר שום חלק מבלי שאיבת תמצית לשדו העליון ויותר כל מן הכל.והחפץ,המלא טהרה,הולך ומתגבר,
  האצל בעזוזו וטהרו בגבורת חילו.  שמה,המבקשת תמיד את החדושבהופעת כפי חסדיו בצורות ה  חיי כל ומקור כללות הכל, וגע הוא

    
כאותה הצורה ההגיוית המצומצמה, היא פועלת תמיד על   הכרת היחש של הייקה מן הכל דוקא ולא מחלקים לבדם  

היותר בהירה,  עד שמתגלה האמת של המהות הישותית בצורתה העולם והחיים, על הטוב המוסרי ועל תכות הרצון שבעמקי הפש, השקפת
מהות מצוי כשהוא לעצמו אלא צוץ קטן, הזורח תמיד מאור  הצורה הכללית. ואז האדם מוצא את עצמו לא דבר עומד לעצמו, לא  והיא

  פישתם הישית היא רק במקור האורה.שת כגבורתה. וכל החיים כולם הם צוצים צוצים מוזרחים מאורה זו, השמש
  

  ולי ויסוד העוה, אפילו המעשית.אפילו החמרי והרצי ו החברתי, יסוד המדע,הכרה זו היא יסוד המוסר, אפיל  
  

אל מעלה יותר מאירה, מתגלה אותה צורה של הכל הקודמת שלו  מובן הדבר, שהמושג של כל הולך הוא ומתגדל, ואחרי העליה  
הזה  כבר יסוד החדוש ובסיס העוה. אבל המהלךוחשבו שכאן הוא  בתור חלק זעיר מאד, והו מתבישים מעצמו על אשר עמדו עליו, רק

  חיל אל חיל יראה אל אלהים בציון.שואפי אור עליון בתדירות. ילכו מ  הוא ההדרכה של תשובה מאהבה, ההולכת כעמוד אש לפי
  

שלו   אותה ההשקפה של השעור השלול ברב אפסותו, של הישות הפרטית  ומצא שהעוה העליוה יש לה שי עמודים: האחד הוא  
שיש בה   הזלת התמצית מתובת הכל. והשי הוא, שגם זאת הזעירות בעצמה  וכל מהותה, לגבי המעמד העקרי של שאיפת החדוש שהיא

עליוה הבאה  עומדת על הצביון הפשי היא מיד מתאפסת מכוחה הדוחה של שלילה לפחות צורה של עוה, שתוכל להטביע איזו מהותיות
היבו הרי הוא הר המחודש, המאיר בצורה מבהיקה עד שהתוכן המוקדם, שכל כך שהיא ההזרחה של גודל הכל, מיסוד חיוב עליון ועשיר,

  חשוך וקטן לעומתו.
  

השמה בזיו אחר זיו, ביפעה אחר יפעה, שההפסקות שבייהם  ומתיסדת היסודיות של העוה ושפלות הרוח המגדילה את  
  ותן עצמה וחיים חדשים.  וס רוחיהשבתם לקלמשמשות כי אם לקבלת הרשמים ועכולם, עד   אין

  
כל כך זה בזה עד ששבים למושג אחד. רק באחדות השלמה   ממוצא דבר למד, שהאחדות החדוש והעוה הם אחוזים  

חסר כלל. וזהו היסוד של תביעת החדוש ברום העליויות שלו  האדרה בקודש או מוצאים כבר את האושר של כל שאין בו שום  והיא
שטחית. והחדוש כשהוא שוטף מן הכל הרי הוא שוטף   הולך ושוטף דוקא מכל. בלא אחדות לא יש חדוש, כי אם סדרות  תלהיו

מתוספת, ומצאת ההתגלות החדשה בכל עת עולה על כל  בהתגברות בלתי פוסקת, בתוספת אחר תוספת, בתוספת מעולה ממקורו,
כולה, המעשי והמוסרי, מכירים מיד שטהר הטבעיות של   זהו הסדר שבמציאותחדשים לבקרים רבה אמותך. וכשיודעים, ש הקדומות,
גדולה,   םמכל העמים, חושקי בכם, שאפילו כשאי משפיע לכ החיה ומצבה הפשי היותר מאושר, היא העוה. כי אתם המעט המציאות

  אתם ממעטים עצמכם לפי.
  

ותכיר  לשלח את הופעותיה על מלא כל העולם. למען יכיר האדם,העתידה   והגדולה הזאת, המביאה את העוה, היא חלת ישראל  
ויתודע לכל, כי כל חבר במציאות הרי   רצון ועליזות מגודל העתיד השקף לה.  כל בריה, את גודל הערך והמבטח העצום של הויתה, ותמלא

אצילית שביסוד קדושת השלום, כמו שאו  שאו הים מזיו החיים שבצוצו עם כל הסתעפות גדל עתידו, האה מוסיף לו אושר, מפי
גבהות אדם, ושפל רום אשים, ושגב ד'  וצור ישראל יפרס מהרה סוכת שלומו על עמו ועל עולמו, ושח בקרבו. הים מזה הצוץ הזורח

    כליל יחלוף.  לבדו ביום ההוא, והאלילים
  (אורות הקודש ד', העוה האצילית, פיסקא יז)

  
הן המדות היוצאות מהתכוה האלילית. הסביכה של הדעות הרעות של עבודה זרה מגררת אחריה את הגאוה ואת הגאוה והאכזריות 

האכזריות, בתור מדות תרבותיות בצורה סיסטמטית. אותה הזוהמא קלטת היא מהעורון הכללי של השכל היותר טהור והיותר עליון. 
די הזיקוק הראוי לו, לתעופת היחש אל בורא כל העולמים, אל בורא כל. זה פגם המחשבה העליוה שאיו מיח לרומם את האדם עד כ

לא יוכל הרעיון האלילי לשא את עצמו, רעד הוא רעדה פרואה מתקיפת האור שבמחשבה זו העליוה, עייו הכהות מתעורות מתוקף הזוהר 
את קישורו, לא אל כח כל הכחות, לא אל מהוה כל  שבמחשבה קדושה זו, מהאמת הצחית שלה הוא מתעלף, ופל ומתחלש. והוא מעמיד

ההויות, שממילא הוא שלם בתכלית השלמות, וממילא כל המדות הטובות שופעות ממקורו, וכל היקום מאוחד הוא בשרשו, ואל הכל 
ושה, ואהבת חסד מתקשר הכל באהבה ורחמים. וכל יחיד מיחידי היצורים בעצמותו הבודדה כלא חשב. ושפלות רוח ביחד עם גבורה קד

עם עוז חיים מתגברת היא בהדר קדשה. ומסלות החיים הולכות ובות על יסודות הצדקה והעוה. כי אם לכחות פרטיים של איזו זהרורית 
קלוטה מאיזו פה שביש, מאיזה מקצוע שבהויה, שתוכל איזו עין של איזה יחיד בעל כשרון או איזה קיבוץ לסופגו ברוחו, לאלילים ישאף 
רוחם העכור. והפש המזוהמת שהושפלה ממרום פסגתה לא תדע מקור רחמים וחסד במציאות, ולא אחדות וקישור בכל היש. עומד הוא 
כערער בערבה כל יצור מתגאה בהוייתו הפרטית בגאות רשע, מלא חמה על רעהו המתשא גם הוא להמצא. וכה הולכת היא הרשעה 

הערצת הגאוה. עד אשר באה האורה של תורת אמת, והכריזה, שכל המעלים עיו מן הצדקה, וכל  ומתרחבת עד כדי שאת הצדקה, ועד כדי
המתגאה הרי הוא כעובד עבודה זרה. ותוסד התרבות האושית בעיקר יסודה בעם ד' בגוי קדוש, על יסוד העוה והרחמים. והגוי הזה גוי 

מציאות העממיות המסובכה שבעולם, כדי לכון כסא ד', לקדש שם ד' אחד, איתן הוא, גוי עז הוא, שואף הוא לבצר את עמדתו בחיים, ב
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בורא כל היקום, ד' אלהי השמים ואלהי הארץ, רבון כל המעשים אדון כל השמה, המאיר לעולם כולו בכבודו, ורחמיו תמיד על כל מעשיו, 
אות בשמים ובארץ. ואותה התמצית הטובה הקלושה ובמקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא עותותו, המגביהי לשבת, המשפילי לר

והרפויה, שהיא אה למראה עיים, מהעצמה החיצוה של האכזריות והגאוה הוא כולל אותה בקרבו ברב כשרון מיסוד הקודש בעצמו, 
  קודש ד' לאורך ימים מראש פסגת הטוהר. ד' מלך גאות לבש לבש ד' עז התאזר, אף תכון תבל בל תמוט, עדותיך אמו מאד, לביתך אוה

(שמוה קבצים, ו, קפ"ז)




