
 אורות התחיה / טו

ָרֵאל ָגדֹול וְּ  כַח יִשְּ בֹוכְּשֶׁ ִקרְּ ִאיָרה בְּ ָמתֹו מְּ  נִשְּ

ִסּדּור ָמֵלא, ֻתָקנִים, בְּ הֹוָפָעה וֲַענָָפיו ַהַמֲעִשיִים מְּ  בְּ

ָשָלה,  מְּ ָּדש ּומֶׁ ִמקְּ ָרָכה, בְּ יִחּוד ּוִבבְּ ֻדָשה בְּ ִבקְּ

ַצד ַהחֹל,  ִבנְּבּוָאה וְָּחכְָּמה, ַרֲחבּות לְּ   ָאז ַהִהתְּ

ִמיִים, ִעּנּוֵגי ַהחּוִשים ָהרּוָחנִיִים וְַּהַגשְּ ַלֲהָצָצה   לְּ

ל ָהמֹון ַעִמים  ם שֶׁ תֹוְך ַחיֵיהֶׁ נִיִמית לְּ ֲחִדיִרית ּופְּ

ֻאִמים שֹונִים, ם  ּולְּ ִריֹוֵתיהֶׁ ם וְִּספְּ ֲעֵליהֶׁ ִמפְּ ,  לְּ

רּות עז ַהַחיִים ַהִטבְּ  ַגבְּ ה טֹוִבים   ִעיִים,ִהתְּ ָכל ֵאלֶׁ

ת אֹור ַהטֹוב, ִחיב אֶׁ ַהרְּ ֻסָגִלים לְּ חּום   ֵהם ּומְּ וְַּהתְּ

ָרֵאל ֻכלֹו , ַהכֹוֵפל  ָארְך הּוא: י"ב ִמיל כְַּמֲחנֵה יִשְּ

ֵאיכּותֹו, "יֵַצב גְֻּבֹלת ַעִמים  ת ָכל ָהעֹוָלם בְּ ת אֶׁ ֱאמֶׁ בֶׁ

ָרֵאל"  נֵי יִשְּ ַפר בְּ ִמסְּ ָתה . ִמשֶׁ  לְּ ָגלְּ ָחַשְך ָהאֹור, ִמשֶׁ

ִכינָה, קּו ַרגְֵּלי ָהֻאָמה ִמֵבית ַחיֶׁיָה,  שְּ תְּ ּנֶׁעֶׁ   ִמשֶׁ

ָבע. יֹות נִתְּ צּום ִלהְּ ָכל עז ִחלֹונִי ָעלּול   ֵהֵחל ַהִצמְּ

רֹוֵעץ יֹות לְּ ַהֲאִפיל  ִלהְּ קֹו ָעלּול לְּ שְּ ִעי וְּחֶׁ , ָכל יִפי ִטבְּ

ש וְּתֹם ַהטָ  ת אֹור ַהקדֶׁ נִיעּותאֶׁ , ָכל  ֳהָרה וְַּהצְּ

ָרֵאל ַמֲחנֵה יִשְּ ָלה ֻכָלּה בְּ ַגּדְּ לא נִתְּ   ַמֲחָשָבה שֶׁ

ר ָהֱאמּונָה וְַּהַחיִים  ת ֵסדֶׁ יְּכֹוָלה ַלֲהרס אֶׁ

ֵאִליִים, רְּ ִביָאה ִליֵדי   ַהיִשְּ ַטּנָה מְּ ֵמנּות קְּ ָכל שְּ

ִעיָטה. רּות ִמָכאן ָבאּו ָהעצֶׁב וְַּהִסגּוף, ַהקַ   בְּ דְּ

ה ַעל ַהַחיִים  ָפֲעלּו ֵאלֶׁ יֹוֵתר ִמַמה שֶׁ ָדנּות, ּובְּ וְַּהַפחְּ

ִמיִים ָפֲעלּו ַעל ַהַחיִים ָהרּוָחנִיִים,  ַעל רַחב  ַהַגשְּ

ָגָשה, עּוַפת ַהַהרְּ ר יִָקיץ  ַהַמֲחָשָבה, ַעל תְּ ַעד ֲאשֶׁ

קֹום  ִחיִבי מְּ כַח: "ַהרְּ קֹול קֹוֵרא בְּ ָאֳהֵלְך, ַהֵקץ, שֶׁ

שִכי, ַהֲאִריִכי  כְּנֹוַתיְִך יַטּו, ַאל ַתחְּ וִיִריעֹות ִמשְּ

רִצי  ֵמיָתַריְִך וִיֵתדַתיְִך ַחֵזִקי, מאול ִתפְּ ִכי יִָמין ּושְּ

ֵעְך גֹויִם יִיָרש, וְָּעִרים נְַּשמֹות יֹוִשיבּו" .  וְַּזרְּ

ַפיִם ַאָמה  ל ַאלְּ חּום שֶׁ הּוא  ַהָקָצר הֹוֵלְך וְַּהתְּ

כֶׁת  הֹולֶׁ ָרֵאל, שֶׁ ל יִשְּ ַרֵחב, כְִּמַּדת יְּשּוָעָתן שֶׁ ּוִמתְּ

ָעא   ָעא ִקמְּ  וְּאֹוָרה ִקמְּ

 

 

 

 

 

 

 

אורות הקודש / חלק ב / עמוד תמד / שיר 

 ל -מרובע 

  ל -שיר מרובע 

יש שהוא שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את 

ויש  הכל, את מלא הסיפוק הרוחני במילואו. 

שהוא שר שירת האומה, יוצא הוא מתוך המעגל 

של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת 

כראוי, ולא מיושבת ישוב אידיאלי, שואף למרומי 

עז, והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של 

כנסת ישראל, ועמה הוא שר את שיריה מצר 

בצרותיה, ומשתעשע בתקותיה, הוגה דעות 

על עברה ועל עתידה, וחוקר עליונות וטהורות 

  באהבה ובחכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. 

ויש אשר שד תתרחב נפשו עד שיוצא ומת~שט 

מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם, רוחו 

הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו, 

שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו 

כללות  העליונה, וממקור חיים זה הוא שואב את

 הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. 

ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא עד  

שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות, 

ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה, זה הוא 

העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא 

  בן עולם הבא. 

יחד ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ב

באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם 

יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן 

לשד תיים, קול ששון וקול שמחה, קול צהלה 

 וקול רנה, קול חדוה וקול קדושה. 

שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם,  

שירת העולם, כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל 

 עת ובכל שעה. 

והתמימות הזאת במילואה עולה היא להיות  

שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעוצם 

עזה ותפארתה, בעוצם אמתה וגדלה, ישראל 

משולש,  שירכפול,  שירפשוט,  שיראל,  שיר

. שיר השירים אשר לשלמה, למלך מרובע שיר

 שהשלום שלו. 


