
  ה קוק"הראי / בקשת האני העצמי
  

אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך , של היחיד ושל הציבור, האני הפנימי העצמי, ואני בתוך הגולה
שהיא , הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, לפי ערך הגבורה העליונה, הקדושה והטהרה שלו

שפנה לדעתו של , שנתנכר לעצמיותו, חטא האדם הראשון,  חטאנו עם אבותינו.מתלהבת בקרבו
מפני , מפני שלא ידע נפשו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך, ואבד את עצמו, נחש

, ה אחרי אלהי נכרנז, חטא ישראל, בחטא ההשתחואה לאל זר, שהאניות האמיתית נאבדה ממנו
צמצמה את , הכחישה את עצמיותה, חטאה הארץ. אל טובזנח ישר, את אניותו העצמית עזב

,  לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, חילה
, אבדה סיבוב פנימיותה, קטרגה הירח. לחשוב על דבר גורלות וקריירות, נשאה עין מחוץ לה

הולך העולם וצולל באבדן האני של כל וכה , חלמה על דבר הדרת מלכים חיצונה, שמחת חלקה
  .                                           של הפרט ושל הכלל, אחד

ומוסיפים תבן על , מסיחים דעה גם הם מן האני, מסתכלים בחיצוניות, באים מחנכים מלומדים
א חוץ מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהו, משקים את הצמאים בחומץ, המדורה

  .וקל וחומר שאין אתה, אין הוא, וכיון שאין אני, והאני הולך ומשתכח, מהם
אלהינו ודוד ' את ד, רוח אפינו הוא, איננו מבחוץ לנו, זהו גבורתו הדר גדלו', רוח אפינו משיח ד

הסר כל אלהי , את עצמנו נבקש ונמצא, את האני שלנו נבקש, ואל טובו נפחד' אל ה, מלכנו נבקש
המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם , אלהיכם' וידעתם כי אני ה, הסר כל זר וממזר, נכר

  .'אני ה, לאלהים

  
  ה קוק"הראי / עצמיות וגאולה מחיבוט הקבר

  
, וכל הרעיונות המדלדלים, כל המחשבות הפסולות, כל החולשות הגופניות והרוחניות

  ,          אים רק מחסרון הארה של הנשמה העצמיתב, המטשטשים את הכשרון ואת הבהירות הנשמתית
  .                           ממהותה הפנימית, ההכרה והתשוקה, של הרצון וההרגשה, חסרון הזלת טל החיים היסודי

והאדם סופג לו , ומעינה נכבש, על ידי מעשים רעים ונטיות עכורות מתחשכת אורה של הנשמה
ורשמי החוץ , נפשות ומעשים, ספרים, של עולמים, מרשמי חוץ, ריםאת רוחניותו מכלים אח

, בצורה של שממון ושל הריסה, אז התוכן הפראי של הגוף מתגבר. פועלים עליו בצורה מדולדלת
הצינור המשפיע לעצמיותו ממקור החיים , אבד אז את היסוד, והאדם הולך בלא כח לפני רודפיו

חובט בו , ודמיון הבשר הולך ומרעיש. תיות של שמו שבתורהאת האו, את הפסוק שלו, המיוחד לו
ענן השכחה החשוך , וכבול בכבלי זוהמא, והוא קבור באדמת עפר קברו החומרי, בכל שוטי ברזל

  .                                                      ואת שמו לא ידע, סובב את כל מלא קומתו
. בין בכללות האומה, בין בפרטיותו של כל אחד, תיו ישנו בכל עת וזמןחיבוט קבר זה עם כל בהלו

והננו כמו . ותהי להם חזות הכל כדבר הספר החתום, אכתוב להם רובי תורתי כמו זר נחשבו
  .והמה מידך נגזרו, אשר לא זכרתם עוד, חללים שוכבי קבר

יעמד על בסיסו , צא ממחבואוהרוח הפנימי י, גאולת הכלל וגאולת הפרט, והנה תבוא הגאולה
  .יוכר ימים מקדם שנות עולמים, העצמי

, ומחשבתן של ישראל, נשמת אדם יחפש' בנר ד, יחפש וימצא, עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי
הן עם כלביא יקום וכארי . תאיר בראשית עז מקורה על כל אותיותיה של תורה, הקודמת לכל

ונתתי רוחי בכם , באתי אתכם אל אדמת ישראלוה, הנני פותח את קברותיכם עמי, יתנשא
  .      לעתיד חיים אני נותן לכם, לשעבר תורה נתתי בכם, וחייתם

יתנוצצו לפניה כל , ובמצאה את עצמיותה, תמצא את עצמה, מקורה של תורה, נשמת ישראל
' י השם חדש אשר פ, ויקרא בהם שם עולם, החיים שלהםבתפארת זיו , אותיותיה של  תורה

  .                                             יקבנו
והיה הנשאר בציון והנותר , שאין בו אלא מה שבכלל, מזוהר צפיית ישועת הכלל יאיר אור הפרט

 .כל הכתוב לחיים בירושלם, בירושלם קדוש יאמר לו
 


