
 

        
 

 

 
''''פרק יפרק יפרק יפרק י· · · · אורות התחיה אורות התחיה אורות התחיה אורות התחיה   

. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון
בכל עם ולשון הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקבוציים מיוסדת היא על התוכן 

ביסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לבצר את מעמד , הכלכלי לכל צורותיו
והרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת הוא רוח הסדר , הגשמייםחייו 

וכשהם באיזה , פ משאלות לב האדם"ע, שהוא חפץ העונג של החושים, והיופי

אמנם בישראל . עושה השווי הזה את התוכן הלאומי, קיבוץ על פי סגנון אחד
 הצמאון לדעה והרגשה. מונחת התכונה האלהית במעמקי טבע נשמת האומה

, היא לו הנקודה שהחיים מורגשים בה, בתכלית עליונותה וטהרתה, אלהית
והעידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רחבי החיים ועמקיהם הן המגמות 

שאין , המכרת שבמילוי תשוקה עליונה זו הכל מתמלא, הדעה הפנימית. האסתתיות
שלא יהיה כלול , שום דבר מכל מגמות החיים ועדוני החיים סדרי החיים ותכניהם

הכרה זו היא ענין מיוחד לישראל מונח בטבע , בתוך נקודת עולמי עולמים זאת
והולכת ומתחוורת , מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים, האומה

בתוך כל ערך החיים בעומק , הענין האלהי. ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דור ודור

המתגלה בכשרון , סתוריה הלאומיתטבע הנשמה בהתאמה ללשד המחיה את ההי
שכל האנושיות תכיר , המביאה למדרגת עם עולם, של יצירת הנבואה בבחירי בניה

, הוא העצם הישראלי שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות, את סגולת נשמתה

 .ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה עד עת קץ השלמה
 

 

 

 

 

Le contrat social juif 

Le carburant de l’Histoire 

Les grandes théories sociales fondent l’origine civile 

de la cité sur les bases d’un contraא économique et 

utilitaire.  

Le Rav Kook propose quant à lui, de voir dans la 

nature sociale du peuple juif, la manifestation d’un 

désir esthétique religieux. 

 
La Knesset, le cœur de l’état d’Israël, manifeste la volonté 

générale du peuple dans la multitude de pensées qui la 

composent. 



Les lumièresde résurrection chap. 10 

Le caractère de l’âme de l’assemblée d’Israël, diffère essentiellement de celui des autres 

Nations. Pour ces dernières, le point interne du désir social se fonde sur un contenu 

économique, sur la volonté humaine de garantir la stabilité de la vie matérielle.  

Le souffle supérieur qui vitalise et éclaircit ce point, est la sensibilité à l’ordre et au beau, objet 

du plaisir des sens suivant les aspirations du cœur de l’Homme, d’où s’exprime le caractère 

social d’une Nation. 

Cependant, en Israël se trouve un caractère divin, dans les profondeurs de la nature de l’âme de 

la Nation. Ainsi, la soif de connaissance et de perception des choses divines, dans sa réalisation 

supérieure et pure, est le point dans lequel la vie est ressentie en elle-même. En cela, les 

délices qui découlent de la perfection de ce dessin, dans toutes les dimensions de la vie 

apparaissent comme tendances esthétiques. 

Cette connaissance intérieur qui reconnait que tout est inclut dans la pleine réalisation de ce 

désir supérieur et qu’il n’y a rien d’entre toutes les tendances, délices ou contenus de la vie,  qui 

ne soit inclus dans ce point d’éternité, est une dimension spécifique d’Israël. 

Elle repose sur la nature de la Nation et se découvre même dans la conscience du commun en 

s’éclaircissant et se distinguant, de génération en génération. 

Cette chose divine, qui se trouve au sein de chaque valeur de la vie au plus profond de la nature 

de l’âme, qui nourrit et fait vivre l’Histoire nationale et qui se dévoile dans la faculté prophétique 

chez les meilleurs de ses fils, en menant au niveau de peuple éternel, dont l’humanité 

reconnaitra la spécificité, c’est cela l’essence israélite dont l’attribut se manifeste dans les divers 

mouvements et par lequel le souffle messianique va et fait progresser la perfection de se 

caractère, jusqu’au temps final parfait.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction: Yehia Cohen 


