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ספר אורות מאמר המלחמה
א.
כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח .עת הזמיר הגיע ,זמיר עריצים ,הרשעים נכחדים מן העולם והעולם
מתבסם ,וקול התור נשמע בארצנו .היחידים הנספים בלא משפט ,שבתוך המהפכה של שטף המלחמה ,יש בה ממדת
מיתת צדיקים המכפרת ,עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בנין
העולם בכל ערכיו ומובניו .ואח"כ כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר ,ולפי ערכה
של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה ככה תגדל הצפיה לרגלי משיח שבה .מלחמת עולם של עכשיו צפיה נוראה גדולה
ועמוקה יש בה ,מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התישבות ארץ ישראל .בדעה גדולה ,בגבורה
עצומה ,ובהגיון עמוק וחודר ,בתשוקת אמת וברעיון בהיר ,צריכים לקבל את התוכן הנשא של אור ד' המתגלה
בפעולה נפלאה בעלילות המלהמות הללו ביחוד" .בעל מלחמות זורע צדקות ,מצמיח ישועות ,בורא רפואות ,נורא
תהלות ,אדון הנפלאות ,המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה
לאורו".
ב.
אנו מסתכלים בדורות הראשונים ,המסופרים בתורה ,בנביאים ובכתובים ,אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה -
והם הם הגדולים שאנו מתיחסים אליהם בידידות וגדולת קודש .הננו מבינים ,שהזיק הנשמתי הוא היסוד :אותו
מעמד העולם ,שהלך במרוצתו אז ,שהיתה המלחמה כל כך נחוצה בו ,הוא גרם להופיע את אלה הנשמות ,שהרגשתן
הפנימית בתוכן שלם היתה .מלחמת קיומם ,קיום האומה ,מלחמת ד' היתה בהכרה פנימית .עזיזים היו ברוחם וידעו
בעמק החשך לבחור בטוב ולסור מן הרע" ,גם כי אלך בגיא צלמות לא אירע רע" .כשאנו מתבוננים אליהם ,הננו ,בכל
ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה ,משתוקקים לאמוצם ,לכח החיים החטוב והגבוש ,האיתן והמוצק ,ששכן
בקרבם ,ומתוך תשוקה זו ,כחנו הרוחני מתאמץ וכח גבורתנו מתעדן ,ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי
עולם.
ג.
עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי ,עד אשר תבא עת מאושרה ,שיהיה אפשר לנהל ממלכה
בלא רשעה וברבריות; זהו הזמן שאנו מקוים .מובן הדבר ,שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכחותינו כולם,
להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא :הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת .אבל האיחור הוא איחור מוכרח ,בחלה
נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה .והנה הגיע הזמן ,קרוב מאד ,העולם יתבסם ואנו נוכל כבר
להכין עצמנו ,כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב ,החכמה ,היושר וההארה האלהית הברורה.
"יעקב שלח לעשו את הפורפירא"" :יעבר נא אדוני לפני עבדו" ,אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה ,בעת שהיא
צריכה להיות דמים מלאה ,בעת שתובעת כשרון של רשעה .אנו קבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד אומה ,וכיון
שנגמל הגזע הודחנו ממלוך ,בגוים נתפזרנו ,נזרענו במעמקי האדמה ,עד אשר עת הזמיר הגיע וקול התור ישמע
בארצנו.
ד.
לולא חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם ,כי שם ד' הנקרא עליהם היה
מעורר בהן יראת הרוממות ,ולא היתה שום שיטת מלחמה נוהגת ,וההשפעה היתה הולכת בדרכי שלום כבימות
המשיח .רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים ,וכל מסבות העולם הנן אחוזות זו בזו להביא את אור ד' בעולם,
וחטא העגל ימחה לגמרי וממילא כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ד' ,והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה,
ונעם ד' יוחש בכל לבב ,לענג רוח ולעדן נשמה ולכל בהם תחיה נפש כל חי.
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