
 
 

 

 
 
 

        אורות התחיה פרק לגאורות התחיה פרק לגאורות התחיה פרק לגאורות התחיה פרק לג, , , , רב אברה
 יצחק הכה� קוקרב אברה
 יצחק הכה� קוקרב אברה
 יצחק הכה� קוקרב אברה
 יצחק הכה� קוק
שכחנו את , התעסקנו הרבה בנפשיות, גו� בריא אנו צריכי
, גדולה היא תביעתנו הגופנית

לא פחות , שכחנו שיש לנו בשר קודש, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, קדושת הגו�
.ממה שיש לנו רוח הקודש  


ואת התבררות החושי
 ואת הקשור ע
 המציאות הגופנית , עזבנו את החיי
 המעשיי
� אמונת זה סדר זרעי
 ", מפני חוסר אמונה בקדושת האר�, מפני יראה נפולה, המוחשית 

".שמאמי� בחי העולמי
 וזורע  

ג
 תשובה גשמית יוצרת ד
 , ע
 כל הוד רוחניותה, כל תשובתנו תעלה בידינו רק א
 תהיה
ובגבורת , רוח לוהט זורח על גבי שרירי
 חזקי
, בי
 ואיתני
גופי
 חטו, בשר בריא, בריא

.זכר לתחית המתי
 הגופנית, הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה  

 

 

        דדדדאורות התחיה פרק לאורות התחיה פרק לאורות התחיה פרק לאורות התחיה פרק ל, , , , רב אברה
 יצחק הכה� קוקרב אברה
 יצחק הכה� קוקרב אברה
 יצחק הכה� קוקרב אברה
 יצחק הכה� קוק
שצעירי ישראל עוסקי
 בה באר� ישראל לחזק את גופ
 בשביל להיות בני
 , ההתעמלות

העוסקי
 , לת את הכח הרוחני של הצדיקי
 העליוני
היא משכל, אמיצי כח לאומה

ואי� גילוי אור אחד , להרבות הבלטת האור האלהי בעול
, ביחודי
 של שמות הקדושי

דוד עשה משפט ): "שמואל ב ח טו(ו, "ויעש דוד ש
): "שמואל ב ח יג. (עומד בלא חבירו כלל
.באויואב ב� צרויה על הצ): "שמואל ב ח טז(, "וצדקה לכל עמו " 

 

 

 

Rav Avraham Isaac hacohen Kook, Les lumières de la résurrection, chapitre 33 
Nous avons une grande demande au niveau du corps. Nous avons besoin d’un corps sain, 
nous nous sommes trop occupés de l’âme et nous en avons oublié la sainteté du corps, 
nous avons délaissé la santé et la puissance corporelle, nous avons oublié que notre chair 
est sainte pas moins que notre esprit divin. Nous avons abandonné la vie pratique, les 
perceptions de nos sens et nos liens avec la réalité corporelle et sensitive à cause d’une 
crainte tombée en désuétude, à cause du manque de confiance dans la sainteté de la terre, 
cette confiance dans « l’ordre des semences » (partie du talmud consacrée aux lois relatives 
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La sainteté du corps 
 
 

Ce texte écrit par le Rav Avraham kook (1865-1935) est 
extrait du livre « les lumières » publié en 1921. 
Ce livre analyse particulièrement certains aspects du 
Judaïsme : le rapport du peuple juif à la terre d’Israël, 
la nation d’Israël et l’universalisme, la théologie, le 
messianisme et la rédemption.  
Ce livre est considéré comme le fondement de la 
pensée sioniste religieuse et a suscité de nombreuses 
polémiques lors de sa publication notamment dans le 
monde juif orthodoxe.  

Rav Avraham Isaac  hacohen Kook 



à l’agriculture), c'est-à-dire d’être capable d’avoir la confiance en l’éternité et d’ensemencer 
la terre. Tout notre mouvement de retour (repentir) ne pourra porter ses fruits que si la 
splendeur de notre spiritualité est alliée avec un retour (repentir) matériel, créateur d’un sang 
sain, d’une chair saine, des corps sculptés et vigoureux, un souffle ardent qui illumine des 
muscles puissants et c’est dans cette chaire sanctifiée que resplendira l’âme qui s’était 
affaiblie, c’est cela le souvenir de la résurrection corporelle des morts. 
 

Rav Avraham Isaac hacohen Kook, Les lumières de la résurrection, chapitre 34 
La gymnastique pratiquée par les jeunes juifs en terre d’Israël en vue de muscler leur corps 
pour être les enfants puissants de la nation, c’est elle qui développe la force spirituelle des 
Sages les plus éminents qui s’adonnent à la compréhension des noms divins afin 
d’augmenter l’éclat de la lumière divine dans le monde et aucun de ces deux dévoilement de 
lumière ne pourrait subsister seul sans son partenaire. Ainsi il est rapporté dans le livre de 
Samuel : « David faisait le droit et la justice pour tout son peuple » (Samuel II.15) et plus 
loin : « Et Yoav fils de Tserouya était à l’armée » (Samuel II.16) (sous entendu : l’un ne 
pourrait subsister sans l’autre).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Rav Kook, Orot 

Traduction : L. Fraenckel 


