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 3-4ים שיעור – אורות ודגל ירושלים

 ''אורותאורות''הקרב על הקרב על 

 

 'דגל ירושלים'תנועת 

 ]ז"ת תתסאיגר[קנא -קמח' חלק ג עמ, ות הראיהאיגר

 

 מכתב גלוי מהרב קוק

 ,ביותר מוקדם, ויחידים ענו על קריאתנו, תקהלות חבורו, רבנים

 תנו לנו אומץ ליסד את בניננו הקדוש של כל ההסתדרות של כל עולמנו הישראלי הכשר לבנין

 .הארץ ותחית האומה תחת דגלנו הקדוש דגל ירושלים

 של שלמי אמוני ישראל, לעולמנו המכובד הכשר

 

 !יהודים כשרים

, י באו אלינו"על אדמת קדשנו א, ושה לבנות את עמנו הישראליבאו להעבודה הקד, אנחנו קוראים לכם

 .אשר אנחנו מרימים אותו לפני כל העולם הכשר הישראלי" ירושלים"התאחדו כולכם תחת דגל 

על היסוד של ענינינו , הוא מאחד חלק ידוע של אחינו, "ציון-דגל"הכל יודעים שיש במציאות 

רבים מאד אשר לא נכנסו בהתאגדות , ם אמנם רביםנמצאי. העולמיים בארץ ישראל-הישראליים

ורבים מרגישים בעצמם לאי אפשרות לפניהם להכנס בתוך " דגל ציון"ההסתדרות של אותם שנושאים את 

 .אבל בפועל הלא המצב הוא ככה, דקצו-או בלתי, אין אנו מדברים עד כמה הדבר הוא צודק. ההסתדרות

שהם הרוב של , היותר לבבי ויותר תמים מישראל, ר גדולאבל הלא דבר שאי אפשר הוא שהחלק היות

ולא ירים , העולם הכשר הישראלי יהיה נשאר עומד ממרחק אצל המאורעות הנפלאות של הזמן הנוכחי

בשביל אותם העכובים הנקראים בשם , את ידו לטובת הבנין הקדוש של אומתנו על אדמת קדשה

 . הפרעות

שיסתדרו תחתיו כל כשרי " ירושלים"את דגל , ם הכשר הישראלילפני כל העול, לזאת מרימים אנחנו

בגאון , אמתתו של הרוח הישראלי הכשר יפל ע, ישראל לכונן את העבודה של בניננו בארץ ישראל

 .נו הכשר הישראלי את דגל ירושליםובאומץ נשא את דגל

צל ההבטאה של מלכותנו מאז מראשית תולדותנו התבלט שם ציון א, הן זו אצל זו, "ירושלים"ו" ציון"

כחנו העולמי שהוא הנהו גם כן ודאי קדוש מצד עצמו והוא משמש את כל המטרות הקדושות של עמנו 

 . שהוא הוה ויהיה לעד ממלכת הכהנים וגוי הקדוש של העולם כולו

מבטאת בהבלטתה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה בתור המגמה היותר גבוהה " ירושלים"אמנם 

בית , המקום של בית המקדש, בעד עצמנו ובעד האנושיות כולה, תה של הויתנו הישראליתבאידיאליו

המקום שבו ישבו הסנהדריה הגדולה אשר ממנה יצאה ותצא תורה לכל , תפלה העתיד של כל העמים

בתפילותיה הקדושות לשיבת , העמוקיםאומתנו בטאה באחוליה ..."ירושלים"זה מציין השם , ישראל

על ידי ההתרוממות של , על ידי קדושת בית המקדש, "ירושלים"דוקא על ידי בנין , "וןלצי"השכינה 

 . הקדושה האלהית עלינו ועל ידנו על העולם כולו

שאנחנו מקוים שילך במצב , "ירושלים"את המטרה הכשרה הזאת חפצים אנחנו לבטא על ידי דגלנו דגל 

כולו נכיר שהענינים העולמיים של ישראל לשוב אל עד אשר אנחנו וכל העולם , "ציון"של שלום עם דגל 

מתאחדים הם במיטב האחוה זה , עצם המגמות הכשרות, והענינים המקודשים, בתור עם שלם, ארץ ישראל

 . עם זה

האמת הלא היא שהקיום הישראלי וכל הקשור היהדותי שהוא עושה את אומתנו לעם עולם בלתי ...

י הכח "שהוא צריך להתבטא בבהירות ובהבלטה ע, ר היהודי הכשרמונח הוא רק בו בהאומ, מנוצח בתבל

 . שהוא מוכרח בגאון רוח לשאת את דגלו הקדוש, של ההסתדרות של העולם הכשר הישראלי
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הוא ולא אחר הוא הנו הנושא והשומר של השבועה הקדושה אשר נשבענו על , הכח הכשר הישראלי

הכח הזה הלא הוא הנהו המבעיר אפילו את הזיק של ו" אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"נהרות בבל 

שהוא כל עוד מחזיק את עצמו עדנה למרות כל , האש הגנוז אשר לא יכבה כליל אצל כל בר ישראל

 .  החשבונות הכהים של העולם קשור באומץ בעמו עם תקותיו הגדולות

ם של הכשרונות זה הכח הוא באמת גם המקור היותר עליון מהיכן שנשאבים החיים לכל הענפי

ושהוא יוצר רוח ומרץ לכל , שהם מועילים כל כך אל הבנין של עמנו על ארצנו, הישראליים המיוחדים

הכח הקדוש הזה מוכרח הוא לצאת כעת לפני העולם הגדול . כחות היצירה שלנו בכל מחלקותיהם

 ". ירושלים"י הדגל "י העולם היהודי הכשר המסודר אשר יתאחד ע"ע, הרשמי

הערך של העולם הישראלי ". ציון"אשר אך על ידו ובגינו ינשא דגל " ירושלים"שא את דגלנו את דגל נ...

שיבוטא בדיוק על ידי , על ידי ההופעה של הכח הקדוש היהדותי, העולמי יתברר לטהרתו בעולם

שיקח את כל עצמיותו בהתלהבות קדושה אל , של כל העולם הישראלי הכשר, ההתרוממות הקולית

נו י בהאושר של האורה האלהית של"לכונן את שיבתנו לא, של הבנין הלאומי הקדוש, ודה הרציניתהעב

 ..."'בית יעקב לכו ונלכה באור ד"
 

 ]ט"מהדורת תש[' אורות'ה ל"הקדמת הרצי

 ...שפע קדש הקדשים של ספר האורות הזה

 
 ]'אורות'החרם על ספר [' קול השופר'מתוך " פנינים"

והנה נשתוממנו לראות ולשמוע דברים גסים וזרים , ברת נדפסה מקרוב לרב אחד מפההן הובא לפנינו חו

כי יחולל חדשות לילך בדרכים עקלקלות , וראינו כי את אשר יגורנו לפני בואו לכאן, לתורת ישראל כולה

 ...ועוד יותר מזה אשר לא פללנו כלל, אשר לא שערום רבותינו ואבותינו מעולם בה ונהייתה לעובדא

יש בה הרבה דברים שאסור , ורעל מוות בתוכה, קראה מחוללה' אורות'בל האחרון הכביד אשר בשם א

ושם שמיים מתחלל וסכנה והריסת דת משה ויהודית נשקפה בעטים . לשומען וכל שכן לכתבם ולהדפיסם

 ...של דברים כאלה על כל רוחו וחינוכו של הדור הצעיר

שם חושך לאור ואור לחושך , אים תהילות ותשבחות לרשעיםרצופה המחברת הזאת אשר כמה פרקים מל

 ...ואומר לרשעים צדיקים אתם כמו שצועק

ואת אשר נפש רשעים ופושעי ישראל חפצה נתן להם ] פרק לד" [עבודת קודש"אומר שעוסקים ועובדים 

אל יותר וכי נפשם של פושעי ישר... ולעומת זה דוקר ועוקץ בעקיצות גסות את אמוני ישראל, בכתביו

 ]...פרק מג[מתוקנת מנפש שלומי אמוני ישראל 

ואסור לנו לשתוק שלא נתחייב חס ושלום בדמם של כל אותם בני הנעורים והתלמידים אשר ישתו את 

וכאשר שמענו מפי נאמנים כי כבר פשתה ', ואיך נאמר אחר כך ידינו לא שפכו וכו, המים הרעים הללו

ולהתעלס " להתעמל"בטענה ואומנה שהרב אומר כך , ים עד כהנגע הצרעת הזאת אצל הצעירים הישר

ה בספר "ועליזת החיים היא מעלה את השכינה כמו אמירת שירות ותשבחות שאמרם דוד המלך ע

 ....תהילים

' א לתת ידם לה"בגיבורים ויעורר נא את מכיריו ומיודעיו הרבנים הגאונים שליט' יקום נא לעזרת ד

ם ספרי קוסמים הם ולפרסם אותו ברבים כי אסור לעיין ולסמוך על כל הבליו ולדון על ספריו א, אמונה

 ...ועל כל חלומותיו

 אורות התחיה לד

לְַחּזֵק ֶאת ּגּופָם ִּבׁש$ִביל לְִהיֹות ּבָנִים ַאִּמיצֵי ּכחַ , י-ׂש$*ֵאל-ׁש1ּצְִעי/י י-ׂש$*ֵאל עֹוְסִקים ָּבּה ְּבֶא%ץ, ַהִהת$ַעְּמלּות
, ָהעֹוְסִקים ְּבי-חּוִדים ׁש1ל ׁש;מֹות ַהְּקדֹוׁש9ים, יא ְמׁש8כְלֶלֶת ֶאת ַהּכַח ָהרּוחָנִי ׁש1ל ַהּצִַּדיִקים ָהֶעלְיֹונִיםהִ , לָֻאָּמה

ָדו-ד "ו? – ,"ו@ּי@ַעׂש ָּדו-ד ׁש;ם. "ו?אֵין ּגִּלּוי אֹור ֶאחָד עֹוֵמד ּבְא ֲחֵברֹו ּכְלָל, לְַה=ּבֹות ַהְבלַָטת ָהאֹור ָהֱאִהי ּבָעֹולָם
ו?א נֶעֱנַׁש ַאְבנֵר ֶאּלָא ִמּפְנֵי ׁש1ָעׂשDה ָּדָמן ׁש1ל ", "ו?יֹוָאב ּבֶן צְרּויCה ַעל ַהּצָָבא" –, "עׂש1ה ִמׁש$ָּפט ּוצְָדָקה לְכָל ַעּמֹו

ֲעבֹוַדת ַהּקֶדׁש ַהּזאת , ָּמה ִּבכְלָלָּהִּבׁש$ִביל ּגְבּוGת ָהאֻ , ֲאָבל ׁש1ּי?צֲַחקּו ַהּנְָעEים לְַחּזֵק ּכָחם ו?רּוָחם". נְָעEים ׂש$חֹוק
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, י0ֵדי ׁש/ירֹות ו0ת/ׁש�ָּבחֹות ׁש*ָאַמר ָּדו'ד ֶמלֶ י'ׂש�%ֵאל ְּבֵספֶר ּת�ִהּלִים-ּכַעֲלִּי�ת�ּה ַעל, ַמֲעלָה ֶאת ַהּׁש�כִינָה ַמְעלָה ַמעְלָה
י0ֵדי ַהַּמֲעׂש/ים ַהְמַאְּמצִים ֶאת ּגּוף ַהי0ִחיִדים -ו0ַעל, ַהּפְנִיִמיתי0ֵדי ַהּכַּו�נֹות ָהֶעלְיֹונֹות עֹולָה ַהּנְׁש�ָמה -ֶאּלָא ׁש*ַעל

ְּבַהְבלַָטת ָאפְי�ּה , ּוׁש�נֵיֶהם ּכְֶאחָד ְמׁש:כְלְלִים ֶאת ִסְד9י ַהְּקֻדּׁשֹות ּכֻּלָם. לְׁש6ם ַהּכְלָל עֹולָה ָהרּוָחנִּיּות ַהִחיצֹונִית
 .ְּבכָל ְּד%כֶי ָדֵעהּו: ּהה ׁש*ּכָל ּגּופֵי ּתֹו%ה ּת�לּוי'ים ּבָ ׁש*ל ָהֻאָּמה ַּבּפָ%ׁש�ה ַהְּקַטּנָ 

צִּי'ים ו0ַאל י'ּפָלֵא ִאם י?ׁש ֶחְסרֹונֹות ְּבַמֲהלַ ַהַחּי'ים ׁש*ל ָהעֹוְסִקים ָּבִאּמּוץ ַהּגּופָנִי ּובְכָל ַהִחּזּוִקים ָהַא= 
ו0ִהיא , ֶדׁש צְ@יכָה ֵּברּור ִמּת:ֲערֹובֹות צְִחצּוֵחי ֻטְמָאה ׁש*ִּמת�ָע=ִבים ָּבּהּכִי ֲאפִּלּו הֹופַָעת רּוַח ַהּק, ׁש*ְּבי'ׂש�%ֵאל

ַעד ׁש*ָּבָאה לִכְלַל ֶּדA צִַּדיִקים ו0אֹור נגַּה , ּפֹוָדה ֶאת ַעצְָמּה ִמּגָלּות�ּה, ִמת�ַקֶּדׁש*ת ּוִמת�ָּבAAת, הֹולֶכֶת ּוִמַּטֶהAת
 . ּיֹוםהֹולֵ ו�אֹור ַעד נְכֹון הַ 

 מגאורות התחיה 

, אֹות�ם ׁש*ֵהם ִמת�ַחְּב@ים ְּבַאֲהָבה אֶל ִענְי0נֵי ּכְלַל י'ׂש�%ֵאל, ַהּנֶפֶׁש ׁש*ל ּפֹוׁש�ֵעי י'ׂש�%ֵאל ׁש*ְּבִעְקְבת�א ִּדְמׁש/יָחא
ֵלֵמי אֱ , י'ׂש�%ֵאל ו0לִת�חִּיCת ָהֻאָּמה-לְֶאAץ ׁש*ֵאין לֶָהם זֶה ַהּי'ת�רֹון ׁש*ל , מּונֵי י'ׂש�%ֵאלִהיא יֹות6ר ְמתDֶּקנֶת ֵמַהּנֶפֶׁש ׁש*ל ׁש�

 .ל ּוִבנְיCן ָהֻאָּמה ו0ָהָאAץַהַה=ּגָׁש�ה ָהַעצְִמית לְטֹוַבת ַהּכְלָ
ִמית ּפִי ׁש*ַהַה=ּגָׁש�ה ָהַעצְ-ַעל-אַף, ו0ׁשֹוְמ9י ּתֹו%ה ּוִמצְוֹות' ֲאָבל ָהרּוַח הּוא ְמתDָּקן ַה=ֵּבה יֹות6ר ֵאצֶל י'=ֵאי ד

ּכְמֹו ַמה ּׁש*ֵהן ֵאצֶל ֵאּלֶה ׁש*רּוַח , ו0ַהִהת�עֹו=רּות ׁש*ל ּכַח ּפְֻעּלָה ְּבִענְי0נֵי ּכְלַל י'ׂש�%ֵאל ֵאינָן עֲַדי'ן ַאִּמיצֹות ֶאצְלָם
ַטְּמִאים ֶאת ַהּגּוף ּומֹונְִעים ַעד ּכְֵדי לְִהת�ַקּׁש6ר ְּבֵדעֹות זָרֹות ּוְבַמֲעׂש/ים ַהמְ , ִעו0ִעים אֲׁש*ר ְּבתֹוכָם ְמעַּכֵר ֶאת לִָּבם

 .ת ּגַם ַהּנֶפֶׁש ִמּפְגֵָמיֶהםּוִמֵּמילָא סֹובֶלֶ, אֹור ָהרּוַח ִמּלְִהּת:ֵּקן
י ׁש*ּיCֲעזר לָזֶה ַה=ֵּבה ְּדַבר ַהִהת�ּפַּׁש�טּות ׁש*ל ּת:לְמּוד %זֵי ּתֹו%ה ו0גִּלּו, י0ֵדי אֹורֹו ׁש*ל ָמׁש/יחַ -ַהּת/ּקּון ׁש*ּי�בֹוא ַעל

ּות�תDַּקן ַהּנֶפֶׁש ׁש*ל , ׁש*ּי?ָעׂשּו י'ׂש�%ֵאל אֲגָֻּדה ֶאָחת, הּוא, ְּבכָל צּורֹות*יָה ָה=אּויֹות לְִהּגָלֹות, אֹורֹות חָכְַמת ֱאִהים
ַהּכְלָל ו0ת/ְקוCת ַהּגַׁש�ִמּיּות ְּביCחַׂש לְִענְי0נֵי , י0ֵדי ׁש�לֵמּות ַהּנֶפֶׁש ׁש*ַּבּפֹוׁש�ִעים ַהּטֹוִבים-ַהי90ִאים ׁשֹוְמ9י ּתֹו%ה ַעל

י0ֵדי ַהׁש�ּפָָעת�ם ׁש*ל -ו0ָהרּוַח ׁש*ל ַהּפֹוׁש�ִעים ָהֵאּלֶה ּת�תDַּקן ַעל, ו0ָהרּוָחנִּיּות ַהֻּמּׂש�גֹות ַּבַהּכָ%ה ו0ַה=ּגָׁש�ה ָהֱאנֹוׁש/ית
ו0הֹופַָעת ּת�ׁשּוָבה ׁש�לֵָמה ּת�בֹוא , ּלֶה ּולְאֵּלֶה אֹור ּגָדֹולּוִמֵּמילָא י�בֹוא לְאֵ, ׁשֹוְמ9י ּתֹו%ה ּוגְדֹולֵי ֱאמּונָה' י'=ֵאי ד
 .ׂש�%ֵאל מּוכָנִים לִגְֻאּלָהו0ָאז י'ְהיּו י', לָעֹולָם

פֶׁש י�ָדם יCֲעבר ׁש*פַע אֹור ַהּנֶ -ׁש*ַעל, ֵהם י'ְהיּו ַהּצִּנֹורֹות ַהְמַאֲחִדים, ָמא9י ְּדנִׁש�ָמת�א, ו0ַהּצִַּדיִקים ָהֶעלְיֹונִים
וCֲחִסיֶדי , ּכֲהנֶי י'לְְּבׁשּו צֶֶדק", ו0ת/ְהיIה ַהּׂש/ְמָחה ּגְדֹולָה ְמאד, ִמּׂש�מאל לְי�ִמין ו0ׁש*פַע אֹור ָהרּוַח ִמּי�ִמין לִׂש�מאל

ַּבעֲבּור ָּדו'ד ַעְבֶּד ", "ׁשּוָבהׁש*ֵהִקים ֻעּלָּה ׁש*ל ּת�", ׁש*הּוא ָּדו'ד ּבְַעצְמֹו, ו0זֶה י'ְהיIה ְּבכַח אֹורֹו ׁש*ל ָמׁש/יחַ , "יK0ּנֵנּו
ַאל ּת�ׁש6ב ּפְנֵי ְמׁש/יֶח." 

 ]מטא[סח ' חלק ד עמ, ות הראיהאיגר

 . א"ר ומחמדי נפשי שליט"הורי היקרים עט
ככה הוא הדרך של אנשים הרגילים שלא לעיין , אין לשים לב" אורות"הרוגנים בענין הל דבר ע...

פ שבאמת יסוד הדברים "אע. ביאור והארה שנראה להם כחדשהשמתרגזים נגד כל , בהלכות דעות
לי די . וגדולים וטובים ממני בכמה דורות נצטערו בצער זה, עתיקים הם וממקור הקודש הם יוצאים

הם יתבסמו בדברים שאני חושב לתועלת כללית , שיראת שמים אמיתית היא אוצרם, שהישרים המבינים
 . םוטובה רוחנית גדולה לפרסמם לפעמי

אלא הם , אין המקורות מבארים להדיא את המחשבה שליל פי רוב ע, לבאר את המקורות אין תועלת
או אפילו תמימי הלב שלא הורגלו ברעיונות , ואלה הנרגנים. ז אחרי התבוננות והרגשה עמוקה"מראים ע

 . לא יקבלו את התוצאות גם כשיראה להם המקור שממנו הדברים נובעים, כאלה
ואת היא החובה של , שלא יהיה לכם מכל הדברים הללו צער כל דהו, הורי היקרים, מכבודכםמאד אבקש 

, ואני איני מתרעם כלל עליהם. שלא לגור מכל רוגן ומעליב, אשר חותמו אמת' עבודת הקודש עבודת ה
אלא שאני רואה שהנני מחוייב לבאר את הדברים . שאני משתתף בצערם, ביחוד את התמימים מהם

 . ה"בע' וחיזוק לתורה במהלך הימים הבאים לקראתנו לשלו', ו תועלת כללי וכבוד לעם דשיביא
 . וברכה נאמנה' ה חותם בברכה שלוזוהנני ב

 , בנם עבדם חותם ביראת הכבוד
 ק "אברהם יצחק ה
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 מהספינה] הרב אלתר אברהם מרדכי[ר מגור "איגרת האדמומתוך 

ג הרב אברהם "כי על פי הידיעות היה נחשב הרה. באמת ל היה מושג וציור אחר ממה שהוא"והנה בחו

' הדרך'ו' יוד'וגם מערכת ה. ויצאו נגדו בחרמות וגידופים, כאילו היה רב נאור ורודף שלמונים, קוק שיחיה

 .יהיה מי שיהיה, ואולם לא זו הדרך לשמוע רק מצד אחד. הביאו לפעמים מידיעות האלו שיצאו מצד אחד

גם רבים אומרים כי הוא . שיחיה הוא איש האשכולות בתורה ומידות תרומיות אברהם קוק' ג ר"והרה

 ...שונא בצע

ומזה באו הדברים הזרים ... ומראה לו פנים, טהור -ואומר על טמא , אולם אהבתו לציון עוברת כל גבול

כל עוד , שנותן יד לפושעים', אבל מעשיו וכו, אם כוונתו רצויכי , והרבה התווכחתי עמו. שבחיבוריו

אתה נותן "כי בזה הוא דבוק במדותיו כמו שנאמר : ואשר הוא אומר .שעומדים במרדם ומחללים כל קודש

" סתירה -בנין נערים "ו" מפני היד שנשתלחה במקדשך"אני אומר כי על זה מתוודים , "' יד לפושעים וכו

 ... ואפילו בבנין בית המקדש

, כל עוד שאינם שבים מפשע אז הניצוצות אין בהם ממש. שיטתו בהעלאת ניצוצות הוא דרך מסוכןגם 

גם סכנה על . שיתחברו על ידי זה לפושעים בכח יפיפותו של יפת ומביא סכנה לנפשות טהורות ונקיות

בקשו לגנוז : "ועל החכם מכל אדם אמרו, "' חכמים הזהרו בדבריכם וכו"ל "ולכן הורונו חז. העוסק בזה

גם , הכל ללמוד דעת, ולמה הודיעונו שבקשו לגנזו". יפה אמר שלמה" הגם שאמרו אחר כך, "ספר קהלת

 ...על איש דגול מרבבה

כי הגם שרוב מאנשי העיר הקדושה והרבה  -אברהם קוק שיחיה תכירו מידותיו ' ג ר"והנה מדברי הרה

   ...עם כל זה חולק כבוד להרבנים הזקנים, מהרבנים עומדים על צידו


