
 

 

 בס"ד

 מאמר א, פסקה ז, פסקת אותיות הנשמה -'אורות' הרב קוק
 ד"ר חזות גבריאל מקורות לשיעור, 

 
 

 . מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. 1
 

החיים, השר לכל שדרות הרצון,  מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבנין
 הדעה והמפעל, לרוח ונשמה, בכל ערכיהם. 

 
יא תמיד מלאת זיו חיים של כל עולמים, מלאה היא כל מצוה אותיות גדולות ונפלאות, הכשנגשים למצוה, המצוה 

עולמים, מכל תרי"ג מצות התלויות בכל מצוה מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. זיו אור אלהים חיים, אור חי ה
חי בכל 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. 

ות אותיות החיים המראות זיו ואור פנימי נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנשא
 עולמים מתהוה.  -שבמהותנו, ותסיסה הרת

 
עז חדות נעם, גבורת קודש וששון עדנים, מתהוה ברוחנו פנימה, ובכל היקום מתחדש אור וחיים. העולם מוכרע 

 על ידינו לזכות, על כל פנים מתוסף אור ויושר, רצון ושובע טוב פנימי. 
 

לות האותיות של נשמתנו, שם מחשיפות הן נהרה, יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת בארץ ישראל מתגד
ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. אוירא דארץ ישראל ממציא את הגדול הרענן של 

תוב לחיים אותיות החיים הללו, בזיו תפארה, בידידות נעימה ובגבורת רעם עליזה מלאה שפעת קודש, "כל הכ
 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 
 וננה עליון, ד' יספור בכתב עמים, זה יולד שם סלה". לראותה", "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יכ

 
העמוד האמצעי, שכל הטרקלין עליו נשען, "משל למטרונה ההולכת ושפוליה מכאן ומכאן, משפטים  -המשפט,  -

ואמצעיתה של תורח", הם הם מהות החיים, "משפט בני ישראל", מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח 
 ד' צדקנו, אשר יגלה אור משפט ד' בארץ בגבורה  רוח אפנו אשר יקראו לו

 
  ב פרק חגיגה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד. 2

 

 ד"ביו ואחד א"בה אחד הבא והעולם הזה העולם עולמות שתי נבראו אותיות בשתי יוחנן' ר בשם אבהו' ר

 ד"ביו נברא מהם זה ואי א"בה נברא זה אי יודעין אנו ואין עולמים צור' ה ביה כי[ ד כו' ישעי] טעמא מה

 הזה העולם הוי בראם א"בה בהבראם והארץ השמים תולדות אלה[ ד ב בראשית] דכתיב מה מן אלא

 מה לשאול יורדין שהן עולם באי לכל רמז מלמטן פתוח א"ה מה ד"ביו נברא הבא והעולם א"בה נברא

 בעלי לכל פתח פותח כך צד מכל פתוח א"ה מה עולין הן יורדין שהן משעה מלמעלן נקודה לו יש א"ה

 כן דוד שראה כיון לירקון פנים כל ונהפכו[ ו ל' ירמי] כפופין העולם באי כל יהיו כך כפוף ד"יו מה תשובה

 'ה שם את הללו' ה עבדי הללו הללויה[ א קיג תהילים] אותיות בשתי לקלס התחיל

 

  ד פרק ישעיהו. 3

ַמח ) ְהֶי֙ה ֶצּ֣ ִֽ ֹום ַה֗הּוא י  ל:ב( ַביּ֣ ְשָרֵאִֽ ת י  ְפֵליַטִ֖ ֶרת ל  ְפֶאָ֔ ֹון ּוְלת  ֶר֙ץ ְלָגאּ֣ י ָהָא֙ ִ֤ י ּוְלָכ֑בֹוד ּוְפר  ִ֖ ְצב   ְיקָֹוָ֔ק ל 

ירּו ים ב  ִ֖ ֶמר ֑לֹו ָכל־ַהָכ֥תּוב ַלַחי  ֹוש ֵיָאּ֣ ם ָקדִ֖ ּוָשַל ָ֔ ירּ֣ ֗יֹון ְוַהמֹוָת֙ר ב  ר ְבצ  ְשָאּ֣  ָשָל ִֽ ם:)ג( ְוָהָיּ֣ה׀ ַהמ 

 

  יח פרק ויקרא יצחק תולדות. 4



 

 

 חק לו ֹשם שם לפניה, לאחריה ומשפטים לפניה משפטים בה שיש התורה על ל"ז שאמרו כמו

 קיום סבת הם שהמשפטים, למטרונה משל, תורה מתן ובאמצע, המשפטים ואלה לאחריה, ומשפט

 בהם וחי משפטי ואת שאמר למה סמך ולזה, התורה

  יא פרק ישעיהו . 5              

ה: ְפֶרִֽ יו י  ָשָרָש֥ י ְוֵנִֶ֖צר מ  ָש֑ ֵַּ֣זע י  ֵגּ֣ ֶטר מ  א ֹחִ֖  )א( ְוָיָצ֥

ק: ת ְיקָֹוִֽ ְרַא֥ ַעת ְוי  ה ֥רּוַח ַדִ֖ ּוַח ֵעָצ֙ה ּוְגבּוָרָ֔ ה רִ֤ יָנ֗ ה ּוב  ּוַח ְיקָֹו֑ק רּוַח ָחְכָמּ֣ יו רּ֣ ה ָעָלִ֖  )ב( ְוָנָח֥

ה א־ְלַמְרֵאִ֤ ִֹֽ ק ְול ת ְיקָֹו֑ ְרַאּ֣ ֹו ְבי  יחִ֖ יַח: )ג( ַוֲהר  ִֽ ע ָאְזָנִ֖יו יֹוכ  ְשַמ֥ א־ְלמ  ִֹֽ ֹוט ְול ְשפָ֔  ֵעיָני֙ו י 

יו ּוְב֥רּוַח ְש  ֶבט פ ָ֔ ֶר֙ץ ְבֵשּ֣ ָכה־ֶא֙ ִֽ ֶרץ ְוה  ֹור ְלַעְנֵוי־ָא֑ ישִ֖ יַח ְבמ  ֥ ים ְוהֹוכ  ֶד֙ק ַדל ָ֔ ט ְבֶצ֙ ע:)ד( ְוָשַפִ֤ ית ָרָשִֽ ֥ יו ָימ   ָפָתִ֖

ֹור ָמְתָנ֑יו ְוהָ  ֶדק ֵאזּ֣ ָיה ֶצִ֖ יו:)ה( ְוָה֥  ֱאמּוָנִ֖ה ֵא֥זֹור ֲחָלָצִֽ

 

 שמות פרק כח . 6

כָ  ֶדש ְלז  ֹו ֶאל־ַהֹק֑ ֹו ְבֹבאּ֣ בִ֖ ט ַעל־ל  ְשָפָּ֛ ל ְבֹחֶשן ַהם  ְשָרֵאֵ֜ ֲהֹרן ֶאת־ְשמֹות ְבֵנִֽי־י  א ַאַ֠ יד:)כט( ְוָנָשּ֣ ִֽ ק ָָּמ  ְפֵנִֽי־ְיקָֹוִ֖ ן ל   ֹר֥

ט  ְשָפ֗ ֶשן ַהם  ֲהֹרן ֶאת־)ל( ְוָנַתָָָּּ֞ ֶאל־ֹחּ֣ א ַאַ֠ ק ְוָנָשּ֣ ְפֵנּ֣י ְיקָֹו֑ ֹו ל  ן ְבֹבאִ֖ ב ַאֲהֹרָ֔ ים ְוָהיּ֙ו ַעל־ֵלּ֣ י֙ם ְוֶאת־ַהָֺּם ָ֔ ֶאת־ָהאּור 

יד: ס ִֽ ק ָָּמ  ְפֵנ֥י ְיקָֹוִ֖ ֹו ל  בָּ֛ ְשָרֵאל ַעל־ל  ְשַפט ְבֵני־י   מ 

 

 


