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 שבט ע"ט בס"ד

 תורניות משוחררת

 1מפגש  -בית מדרש  תנועה 

 וישליצקי הרב אלישע לאור תורתו של 

 

 הרחיבי מקום אהלך"-"קול קורא בכוח

ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים, בסדור מלא,  כשכח "
בקדושה ביחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחכמה, אז ההתרחבות לצד החול, לענוגי 
החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, 

, התגברות עז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את למפעליהם וספריותיהם
אור הטוב, והתחום ארוך הוא: י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, 

 "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל".
 
ת נתבע. כל משחשך האור, משגלתה שכינה, משנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיו 

עז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקדש ותם הטהרה 
והצניעות, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרס את סדר האמונה והחיים 

 הישראליים, כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. 
 

  מכאן באו העוצב והסגוף, הקדרות והפחדנות,
וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על 

 תעופת ההרגשה, 
 

עד אשר יקיץ הקץ, שקול קורא בכח : הרחיבי מקום אהלך, ויריעות משכנותיך יטו, אל תחשכי, 
שמות יושיבו". האריכי מיתריך ויתדותיך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גוים יירש, וערים נ

והתחום של אלפים אמה הקצר הולך הוא ומתרחב, כמדת ישועתן של ישראל, שהולכת ואורה קמעא 
 קמעא. 

 )אורות עמ' סז(. 

 

 הרב קוק, עולת ראי"ה :

 

 ודה.מ
חדות הקודש, שהיא ב ראשית ההופעה של צהלת החיים מביאה עמה את השמחה העליונה 

  אלהי עולם. ...ל "ההודאה". הכרת התודה מתבטאת בכל מלא הודה בבטוי
 
 ני.א
הממלאים אותו ברוח  קרבו,ב אלהיים המופיעיםההאדם מוצא את עצמו בעצמו, ע"י אור החיים  

 הבטאתה. ו הטוב של רגש התודה של הכרת הטובה האלהית
 

וכחות יקום הגדול והעצום, ה כי במה נחשב האדם בחלישות כחו, באפסיותו וזעירותו,נגד כל
 . וממון לעומתם אובד האדם את תוכן האני שלש הבריאה האדירים והנפלאים העוטרים אותו, מרוב

 
ל הכרת הטובה האלהית, וכל הסעיפים הקדושים כבירי עז הקודש ש אמנם בהאיר עליו אותו האור

ויה, כללות ההב עירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את אניותו והעדר בטולומ שהיא
  ומוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא : אני.
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 פניך.ל
וממה ומשוגבת, והיא באה לאדם ר היותר זכה, היותר הארה הראשונה של הקדושה היא ההופעהה

תיכף בהתעוררות הראשונה, בהרגישו בקרבו  טוב הזהה כשמכין את גבורת נשמתו לקבל את האור
מצטירת לפניו הגדולה האלהית הנוכחית מכל מלא ערות והיקיצה. אז ה את רוח החיים של

ליון, ובאהבה ע עצמו מצוי נוכח פני אל תולמי עד ומכל מקורותיהם החיים, והוא מוצא אע המון
  ז קודש קדשים : לפניך.ע עליונה וחבת מתיקות ידידות קדש אומר את הבטוי האדיר המלא

 
 לך.מ
קפתה הכללית והיחושים ה ל חלקיה,הממלכה הכללית של העולם, הנהגתה המאורגנת בכ 

הדר הבריאה בהקפתה, מהצדק המתנוצץ ו המצודקים הנמצאים בין החלקים כולם, יסוד המשפט
נפלא המתגלה ממראה זיוה הכללי, כל אלה ההערות יחד ה אחרי ההשקפה ביסוד החכמה והרצון

 אדם בהפקחן ראשונה, ובהפגשן באור החיים.ה מופיעות נגד עיני

רונו להכיר מלכות שמים, ולדעת כי עומד הוא לפני מלך ג הנאמנה מדברת אז מתוךהעדות 
ובכל טית של האדם היא אחת מהכונניות של הממלכה העליונה,רפה שישותועולמים, 

ההוד ו צמיותו יאמר האדם ברגשי האהבה, הבאה מתוך הכרת הטובה, וברגשי הכבודע מלא
 נפשו : שאתה הוא מלך העליון הנמשכים ממנה, נוכח פני ד' יוצר

 

 למען בית ה' אלוקנו אבקשה טוב לך

ן בית ה' יוהאנושות בבני ישראלשל  האידאלשיאו של האושר שיפרח בירושלים הוא השלמת 
 ע"פ פרוש הרש"ר הירש לתהילים פרק קכ"ב ,'-בגבעת המוריה 

 הרב אלישע וישליצקי  עמ קע –ירושלים מאירת העצמיות 

 שדרה יציב  גמישעמוד  - 13תקן ע"ש 

 
 לב רחב וקודש בהיר 

 
רחבות הלב, שבאה לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החבה המיוחדה 

 המתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה.
כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו, ומתוך בהירותו מתפשטת  

החבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זוהי מדתו של אברהם אבינו, אב המון גויים, 
 ובזרעך". -"ונברכו בך כל משפחות האדמה 

 
ת אור הקדש של הכרת הסגולה אבל יש שיסוד התרחבותה של חבה זו באה מתוך כחות הרגש והאפל

הישראלית העליונה, ואז היא ארסית, ותוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא, שצריך להתרחק ממנו 
 כמפני שור המועד, ו"שאיה יוכת שער", "לדידי חזי ליה ומנגח כתורא". 

 אורות ישראל, ח,ה 
 

 אליטה משרתת ומשוחררת

 
 השחרור העליון

 
כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה, לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכיות, 
לקראת שליליות כל השתעבדות הרוח מכל הדמיונות והסברות של אומות העולם, שהם כולם 
תוצאות העורון האנושי הרואה את העולם לפנים, של אי האפשרות להסתגל להבהירות העליונה 

 ב שם ד' לבדו. של כבוד שמים, של שיגו
 

ש המורגשת בכל השדרות, אפילו אצל קלי הקלים שבאומה, בפנימיותה יונקת היא פותנועת החו
את לשד חיותה מהצמאון של השחרור העליון, של עלמא דחירו, אשר הקול קול יעקב לא תהיה לו 

וממזרח שום השפעה מידי עשו, וקול גלגל חמה לא יהיה בלתי נשמע מפני קול המונה של רומא, 
 שמש עד מבאו יהיה גדול שם ד'. 

 
 ט"ז אורות ישראל ה,


