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 פיסקת אותיות הנשמה הקב קוק אורות

 

מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח ז. 
הבטה ומציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר 

החיים, השר לכל שדרות הרצון, הדעה והמפעל, לרוח ונשמה,  הדרגות אשר לבנין
בכל ערכיהם. כשנגשים למצוה, המצוה חיא תמיד מלאת זיו חיים של כל עולמים, 
מלאה היא כל מצוה אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצות התלויות בכל מצוה 

למים, חי בכל מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. זיו אור אלהים חיים, אור חי העו
נעם בהוד כל מצוה. תיכף בגשתנו למצוה לעשותה מתגדלות כל האותיות החיות 
שבמהותנו, אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והויה עליונה, מפוארה 
ועשירה עושר קדש עולמים, ובאור תורה וזיו חכמה. נוהרות עלינו אותן האותיות 

אותיות החיים המראות זיו ואור פנימי  של מקורות התורה, ולעומתם מתנשאות
עולמים מתהוה. עז חדות נעם, גבורת קודש וששון  -שבמהותנו, ותסיסה הרת

עדנים, מתהוה ברוחנו פנימה, ובכל היקום מתחדש אור וחיים. העולם מוכרע על 
פנימי. בארץ ישראל  ידינו לזכות, על כל פנים מתוסף אור ויושר, רצון ושובע טוב

ותיות של נשמתנו, שם מחשיפות הן נהרה, יונקות חיים עצמיים מזיו מתגדלות הא
החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. אוירא 
דארץ ישראל ממציא את הגדול הרענן של אותיות החיים הללו, בזיו תפארה, 

יים בידידות נעימה ובגבורת רעם עליזה מלאה שפעת קודש, "כל הכתוב לח
בירושלם". הצפיה לראות בהדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל 
מגדלת את אותיות הקודש, את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו 
ועצמיותנו, היא מגדלתם גדול רוחני פנימי, "אחד הנולד בה ואחד המצפה 

ון, ד' יספור בכתב לראותה", "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יכוננה עלי
העמוד האמצעי, שכל הטרקלין עליו נשען,  -המשפט,  -עמים, זה יולד שם סלה". 

"משל למטרונה ההולכת ושפוליה מכאן ומכאן, משפטים ואמצעיתה של תורח", הם 
הם מהות החיים, "משפט בני ישראל", מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח 

אשר יגלה אור משפט ד' בארץ בגבורה עליונה,  רוח אפנו אשר יקראו לו ד' צדקנו,
תמצית  -השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. משפט בני ישראל על לב אהרן 

האותיות הנשמתיות של כל ישראל, מאירה באורים ותומים, "בולטות או 
 מצטרפות".

 


