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 חרות וגאולה -ניסן

התשובה הנצחית היא, שתנאי הגאולה שנים המה: החירות העצמית, חירות הגוף מכל שיעבוד זר, מכל 

כו, את תפארת שיעבוד הכופה את צלם אלקים אשר באדם להיות משועבד לכל כח אשר הוא מוריד את ער

הזאת אינה נקנית כי אם על ידי חירותה של הנשמה, חירות הרוח מכל מה  והחירות גדולתו והדרת קדשו,

 שהוא מטה אותו ממסילתה הישרה והאיתנה היצוקה במהותו העצמית.

 אז מה זה בעצם חרות?

אבל אלה שני סוגי החירות אינם באים, ואין האדם בתור אישיות פרטית ולא העם בתור קיבוץ שלם בעל 

את כל דבר המעכב את חירותו, שזה חמצו השאור  רוח מיוחד זוכה להם, כי אם על ידי הביעור מכל גבולו

הכחות הנרדמים  . אז, בשעת המעבר,עת אשר אור של גאולה מתנוצץ עליושבעיסה שהיזקו מצוי ביותר ב

קמים לתחיה. גלי חיים סואנים בכח, ובזמן התסיסה מתעוררים גם הסיגים הנפשיים והגופניים יחד, עם 

השיא של כחות החיים הטובים. ואז המשמרת צריכה להיות גדולה, וחלוצי הגאולה, שהם הדור כולו שהוא 

ם להיות בתוכה המון מחשבות זוכה כבר לראות בעיניו את ראשית הנצנים של צמיחת הגאולה חייבי

סברות, ציורים ולמודים, שהם גורמים לעקור ולכלות, לטמא ולהשחית כל פאר וכל עוז לישראל. האם לא 

מחנכים ומדריכים קמו בתוכנו שהם אוחזים בהגה החנוך וההנהגה, שהם מקריבים את בנינו למולך, לחבב 

ל הזכות שהוא נצר זר, ושהוא לא משדות עליהם את כל מחשבה זרה, את כל רעיון תפלה, רק בשבי

. מי הוביל אותנו עד תהום החושך של שנאת אחים לאחים, עד כדי שראל, כי מגפן סדום ושדמות עמורהי

חורבן וקעקוע של כל מה שעלה בחרף נפש ובעמל דורות למעלה מכח אנוש, אם לא היניקה הזרה 

ן בימי עלייתה של דרגת צמיחת גאולתנו. מי מהחמץ ומהשאור של המערכה הרוחנית, אשר העלתה שרטו

 גרם לנו את כל העורון שלא נוכל להביט אל מרום, ולראות איך שצור ישראל מוליך אותנו על כנפי נשרים,

 להובילנו אל רוממותה של הגאולה.

 חמץ( כדי להגיע לחרות האמיתית?-למה דווקא בדור הזה שלנו יש הרבה יותר מעכבים )

צדנו נתנער, להתרומם מכל השפלות של העבדות לכל מה שהוא זר, בין שהוא מתבטא רק אם אנחנו מ

בשפות זרות, בין שהוא בשפתנו אנו אם רק רוחו הוא זר וארסי לנו. בואו נא אחים אל הסדר כולנו, יוודע 

מאז  לנו שהננו בני מלכים, ועם שהחירות היא גורלו הנצחי, לא עבד ישראל ולא יליד בית ולא יהי לבוז,

אשר נשא ברמה מיום חג חירותנו, את דגל החירות וביעור החמץ אשר יבואו כמים בקרבנו וכשמן 

בעצמותינו על ידי כח האיתנים של המפעל הקדוש והנאמן, בקיימנו את דבר ד' גואל ישראל מעולם ועד 

 לה שלמה.עולם, אשר צונו לשמור את המצות. שמרו את החירות ואת ביעור החמץ, והגאלו מהרה גאו

 מהו חופש הרוח האמיתי?

 מאמרי הראי"ה. הראי"ה קוק(-)חירות וביעור חמץ

 תכלס, למה דווקא התורה היא חופש הרוח האמיתי?
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