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בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת 
בחזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצות ד' כולן, לצקת את רוח ד', 
רוח ישראל המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים 

בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. המיוחדים לה, להביע את הבטוי הישראלי המלא 
הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, יקוד אש קודש יוקד ועולה, ובלב כל האומה הוא בוער 

ובלב כל ריקנים  ,"המזבח לא תכבהאש תמיד תוקד על " :(ויקרא ו ו) ,מימים ימימה
שבישראל ובלב כל פושעי ישראל האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות, ובכללות האומה כולה 
כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקוה של גאולה, רק 

סתירה ממקור מעין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראליים במלואם בלא 
ובלא הגבלה, וזאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ ד', שבה המצות כולן 
מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח ד', של נשיאת 
ראש ברוח ד' בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם והכל חפצים להתאחד עמו, 

תי מצותיך מזהב ומפז". האמץ שבלב, המראה לעולם כולו לטעום נעימת חייו, "על כן אהב
את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה, ומשאת נפשה, כלול הוא 
בתשוקת חיי האמת, והחיים של המצות כולן, שיהל עליה אור התורה בכל מלואו וטובו. 

ה גם מאמונה הם אם יפלא בעיני כל עומד מרחוק: איך אפשר, שכל הרוחות, אשר לכאור
רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכחו הפנימי לא לבד לקרבת אלהים כללית כי אם לחיי 

אל יפלא בעיני כל  -ישראל האמתיים, להחטבתן של המצות בציור וברעיון, בשירה ובפועל, 
הקשור במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת ישראל ויודע את נפלאות סגולותיה. זהו רז 

ושמרתם את חקותי ואת " :(ויקרא יח ה) .ממות החיים אשר לעד לא יתמוהגבורה, רו
להתהלך לפני ד' בארצות החיים, זו " ,"'משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני ד
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