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זמן הגאולה
בן דודי, ג’רמי, הגיע לבקר בארץ מאמריקה הגדולה. מיד כשהוא נחת לא 
התאפקתי ולקחתי אותו לכותל. הוא התרגש מאוד ואפילו טמן פתק קטן בין 
אבני הכותל. עשינו סיור מודרך במנהרות הכותל, אשר היה מרגש לא פחות. 
אחר כך אכלנו ארוחת ערב קלה ברובע. לאחר יום מפרך כזה הגענו הביתה, 
עייפים אך מרוצים, ונרדמנו תוך שניות. בבוקר, אחרי שהתעוררנו, שאלתי את 
ג’רמי: “איך קמת הבוקר? אתה מרגיש אותו ג’רמי?”. הוא הסתכל עליי, לא מבין 
מה אני רוצה ממנו. “אני רוצה להראות לך דבר מעניין”, חייכתי. “רבי אברהם 
אזולאי היה מקובל שחי בחברון לפני כמה מאות שנים. הוא כתב דבר מדהים: 
ים, וכשזכה ונכנס לארץ  ‘והנה האדם כשהוא בחו”ל היתה לו נפש מעולם ָהאוַֹפּנִ
בא לו נפש חדשה מעולם היצירה ומתלבש בתוך הנפש הישנה שהיתה לו, 
ובלילה הראשונה שישן בארץ יוצאות שתי הנפשות ועולות למעלה, ובחזרה 

אינה חוזרת אלא החדשה בלבד’.
אני לא מבין לגמרי מה כתוב פה, אבל אני לפחות מבין שאתה אדם חדש... 

האוויר המיוחד של ארץ ישראל ברא לך נשמה חדשה. תתחדש!”
אחי הגדול שלומד בישיבה גבוהה שמע את הדברים. הוא התקרב אלינו ואמר: 
"אדם בארץ ישראל יכול לקלוט דברים עליונים יותר. האוויר כאן צלול יותר. 
‘אוירא דארץ ישראל מחכים’. יש לו יכולת להתחדש בעבודת ה’. גם עם ישראל 
שחוזר לארצו אחרי אלפיים שנות גלות קיבל נשמה חדשה. בגלות הייתה לנו 
נשמה אחת, וכשהתעוררנו בארץ ישראל מהשינה העמוקה של אלפי השנים, 
קיבלנו נשמה חדשה. הנשמה הזאת גורמת לנו להתחדשות בכל התחומים; 
בלימוד התורה, בתשובה, בעבודת ה’, בהתייחסות לחוכמות החול וביחס 
לאמנות וליצירה. בארץ אנחנו חוזרים ומקימים את המדינה, ולכן אנו צריכים 
המון תחומים ומקצועות שלא היו לנו פעם. צריך להביט בדברים במבט של 
עם החוזר לארצו, ולא של עם הנמצא בגלות, מנותק מחיי החומר ועוסק רק 
בענייני הרוח. זו, לדעתי, אחת המשמעויות של ‘הנשמה החדשה’ הזאת. מבט 

חדש על כל עבודת ה’ שלנו בארץ ישראל”.

תן שתי דוגמאות לבקשות בתפילה שלא היו בגלות והתווספו בימינו.
 מה המשמעות שלהן לגביך?

שי 
שי

יום 

כאשר ברח יעקב לחרן מפני ֵעָשו אחיו, הוא עבר קודם לכן במקום המקדש. 
שם הוא זכה להתגלות האלוקית שבה ראה את הסולם המוצב ארצה וראשו 
מגיע השמימה. בהתגלות זו אף הובטחה לו הארץ - “והנה אנוכי עמך 
ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת”. כאשר התעורר יעקב 
משנתו והבין שהיה עד להתגלות אלוקית ישירה, הוא נבהל ואמר: “ויירא 
ויאמר  מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים”. 
יעקב אבינו ידע היטב את גדולתו ואת מעל תו הרוחנית, ועם זאת לא ייחס 
את ההתגלות האלוקית אליו לזכויותיו אלא מעלת הארץ. הוא הבין היטב 
שכל היכולת שלו להידבק בה’ ולהתעלות בקדושה ובמידות טובות נובעת 
מכוחה האלוקי של ארץ ישראל. ככלל, ארץ ישראל היא אדמת הנבואה, 
ובאופן עקרוני ניתן לקבל נבואה רק בה. גם הנבואות של יחזקאל הנביא 
ונביאים נוספים שהיו בחוץ לארץ היו בשביל ארץ ישראל ומכוחה בלבד. 
של חוץ לארץ אין יכולת להתרומם באופן משמעותי  באדמה הטמאה 
מבחינה רוחנית בלי קישור כלשהו לארץ ישראל. ארץ ישראל היא שער 
השמים ובה בלבד ייתכנו חיים אידיאליים של קישור אמתי וחי עם אלוקים. 

שער השמים

עוד בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס: שטרות כסף, מסמכים מסחריים 
חשובים, תעודת זהות, כרטיס אשראי, בולים, כרטיסיה לאוטובוס, קלף של 
סופרים, נייר כתיבה מיוחד שמקפידים שלא להשתמש בו לצרכים אחרים. 
וכן שעון קיר ותמונה יקרה שמקפידים שלא להזיז בחינם שמא ינזקו - 
מוקצים מחמת חסרון כיס. וכן ארון גדול שמקפידים שלא להזיז בחינם 
כדי שלא יתקלקל - מוקצה מחמת חסרון כיס. והאיסור הוא על הזזת כלל 

הארון, אבל מותר לפתוח את הדלתות והמגרות שנועדו לשימוש תדיר.
כוסות, צלחות ובגדים שנועדו לסחורה, מוקצים מחמת חסרון כיס, מפני 
שהסוחרים רגילים להקפיד שלא להשתמש בהם. וסוחר שאינו מקפיד 
על כך, אין הכלים שברשותו מוקצה. סוחרים במיני מאכלים אינם רגילים 
להקפיד שלא יאכלו מהסחורה שבידם, ולכן המאכלים שבחנויות ובמחסנים 

אינם מוקצים. )מתוך ‘פניני הלכה’ שבת ב’ כג, ד(

נשמה חדשה

הלכות מוקצה מחמת חסרון כיס - ב
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במקומות רבים הדגישו חז”ל בצורה מפורשת את קדושתה של הארץ על 
פני שאר הארצות. כך נאמר במדרש: “אמר הקדוש ברוך הוא חביבה עלי 
ארץ ישראל יותר מן הכל. למה? שאני תרתי )חיפשתי( אותה. וכן הוא 
ר  אִתי ָיִדי ָלֶהם, ְלהוִֹציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּיוֹם ַההּוא ָנׂשָ אומר: ּבַ
י ָלֶהם, ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצוֹת’”. חז”ל מתארים כיצד  ְרּתִ ּתַ
הקב”ה כביכול ‘חיפש’ עבור עם ישראל את הארץ המופלאה הזאת ונתן 

להם אותה מפני חביבותה עליו. 
כך גם נפסק להלכה במשנה במסכת כלים: “ארץ ישראל מקודשת מכל 
הארצות. ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביכורים ושתי 
הלחם, מה שאין כן מכל הארצות”. אולם, יש לשים לב להערה חשובה. 
הקורא את המשנה הזאת בצורה פשוטה ושטחית יכול להתבלבל ולחשוב 
שארץ ישראל קדושה רק בגלל מצוותיה ואין בה קדושה עצמית. אך ודאי 
שההיפך הוא הנכון. ארץ ישראל היא קדושה בקדושה עצמית, טבעית 
ומהותית, ומתוך קדושה זו מתחייבות מצוות רבות שנועדו להתאים את 
החיים של האומה לקדושתה של הארץ. המצוות המיוחדות לארץ ישראל 
נקראות “מצוות התלויות בארץ” כיוון שהן תלויות בקדושתה של הארץ 

ואין קדושת הארץ תלויה בהן. 

שבת 

חפץ של היתר שהונח עליו דבר שהוא מוקצה על מנת שיהיה מונח עליו בשבת, 
נעשה גם החפץ המותר מוקצה, מפני שהוא ‘בסיס לדבר האסור’. 

למשל, המניח כסף על שולחן, למרות שהשולחן מצד עצמו אינו מוקצה, כיוון שהניח 
עליו כסף שהוא מוקצה, נעשה השולחן מוקצה מפני שהוא ‘בסיס לדבר האסור’. 
כלומר, בהחלטה להניח את הכסף על השולחן, גלומה הסכמה שלא להשתמש 
בשולחן בשבת, ונעשה השולחן מוקצה. וגם אם הכסף ייפול ממנו באמצע השבת, 
כיוון שהשולחן היה מוקצה בבין השמשות - נותר השולחן מוקצה לכל השבת. 
אבל אם לא התכוון שהכסף יהיה שם אלא שכח אותו על השולחן, כיוון שלא 
החליט לעשותו בסיס לדבר האסור, השולחן לא נעשה מוקצה. אלא שלכתחילה 
אין לטלטל אותו עם המוקצה שעליו, ולכן יטה את השולחן כדי שהכסף ייפול 
הצידה. ואם ייגרם הפסד מהפלת המוקצה הצידה, כגון שהמוקצה הוא מחשב 
כיס, מותר לטלטל את השולחן עם המוקצה שעליו עד למקום שבו יוכל להטותו 

הצידה בלא לגרום נזק. )מתוך ‘פניני הלכה’ שבת ב’ כג, ה(

קדושת הארץ

הגלות שהייתה מוחשית מאוד בעבר, נדמית לנו כמו חלום רחוק. 
חלום הבלהות של ייסורי הגלות צריך לגרום לנו לחשבון נפש 

כשאנחנו מתעוררים ושבים לארץ. 

٠•٠•٠•٠•٠

כשעם ישראל מתעורר לוקח לו זמן לשוב למלוא כוחותיו 
ומוסריותו, כמו שכשאדם פרטי מתעורר הוא חווה כמה רגעי 

בלבול וטשטוש ראשוניים. 

٠•٠•٠•٠•٠
הגלות ריככה אותנו. היא לקחה את כוח השלטון החומרי מידינו 
והשאירה רק את עולם הרוח ותיקון המידות. עכשיו כשאנחנו 

חוזרים להנהיג את עצמנו, השלטון יכול להיות מתוך טהרת 
המידות וניקיון כפיים. 

٠•٠•٠•٠•٠
אף על פי שעדיין לא הגענו לרמה גבוהה זו של טהרה, אנחנו 

נמצאים במצב טוב לאין ערוך ממה שהיינו לפני הגלות. 

٠•٠•٠•٠•٠

עם ישראל, כשחזר לארץ, קיבל נשמה חדשה אשר נותנת לו 
מבט חדש על עבודת ה’. 

٠•٠•٠•٠•٠

בסיס לדבר האסור- א

 לב
הדברים
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שבת 

ארץ מול שמים

בבוקר אביבי אחד, אחרי לילה שקט על הים, נגלה לעיניהם קו החוף של 
פלשתינה. השניים עמדו ללא נוע על גשר הפיקוד, ובמשך כעשר דקות צפו 

במשקפותיהם לעבר האופק.
"אני מוכן להישבע שזה מפרץ עכו", אמר פרידריך.

"אפשר גם להישבע שזה לא המפרץ", השיב קינגסקורט. "אני עוד זוכר איך 
הוא נראה. לפני עשרים שנה הוא היה שומם לגמרי. שם מימין, זה הר הכרמל. 

שמאלה ממנו, ממול, נמצאת עכו".
"כמה שהכול השתנה", קרא פרידריך. "קרה פה נס".

כשהתקרבו לחוף יכלו לראות את הפרטים ביתר בהירות. במפרץ שבין עכו לבין 
מורדות הכרמל עגנו אוניות גדולות, מהסוג שבנו עוד בסוף המאה התשע עשרה. 
מאחורי צי האוניות נראו קווי המתאר של המפרץ היפה. בקצהו הצפוני נראתה 
עכו, על בנייניה ויופיים המזרחי: חומות המבצר האפורות, הכיפות העגולות, 
השמנמנות, והצריחים הדקים שהזדקרו בחן מול שמי הבוקר. במבנים האלה 
לא חל שינוי גדול, אבל מדרום, בחלקה התחתון של העיר למודת התלאות, 
בקשת החוף, נבנה אזור מגורים מפואר. אלפי וילות לבנות מבהיקות הציצו 
מתוך גנים ירוקים ופורחים. השטח שהשתרע בין עכו לכרמל נראה כמו גן 

צבעוני, וההר עצמו היה מעוטר בבניינים, שנצצו באור השמש.
כיוון שבאו מדרום, הסתירה להם צלע ההר את מראו של נמל חיפה, אבל עכשיו 
הוא כבר השתרע לפניהם, ומניין השדים והרוחות בדיבורו של קינגסקורט 

הלך וגדל.
העיר ששכנה לחוף הים הכחול התגלתה כיפהפייה. סוללות אבן עצומות על 
פני המים יצרו בעיני המבקרים בנמל רחב הידיים רושם נכון: זה היה הנמל 
הנוח והבטוח ביותר בים התיכון. אוניות בכל הגדלים, מכל הסוגים, תחת דגלן 

של כל האומות, עגנו בו בשלום.
קינגסקורט ופרידריך היו המומים. במפת הימים שנשארה אצלם מלפני עשרים 
שנה, עיר הנמל הזאת לא הייתה מסומנת כלל, והנה, כבמטה קסם, היא קמה 

והייתה לעובדה. מסתבר שהעולם לא עמד מלכת בהיעדרם.
היאכטה הטילה עוגן והם התקדמו לעבר המזח בסירה שנעה בנחת בין האוניות 

הרבות. הם הביעו את התלהבותם במשפטים קצרים ומקוטעים.

)אלטנוילנד/ בנימין זאב הרצל(

כלל ופרט
המעבר מפרט לכלל כביטוי לגאולה

יחד/ שמרית אור
עוד נדע ימים טובים מאלה, 

עוד נדע ימים טובים פי אלף, 
שורשינו יעמיקו סלע 

כמו ארזים בהר. 

עוד נדע ימים טובים מאלה, 
עוד נמתיק מימיו של ים המלח, 

כשדה ירוק אחר השלף, 
כאשד בלב מדבר. 

יחד – כל הדרך, 
יחד – לא אחרת, 

יד ביד נושיט לטוב 
שעוד יבוא, בוא יבוא. 

יחד – כל הדרך, 
יחד – לא אחרת, 

יחד איש אל איש יפתח 
את לבבו.

סיפור לשבת



 חלק א' –הרב קוק 

לקראת לימוד חוברת 'מבוא למשנת הראיה חלק ב' ראינו לנכון להרחיב מעט על אישיותו האדירה של 

 מרן הרב קוק זצ"ל. 

הרב קוק חידש תורה מיוחדת בעלת השלכות רבות על חיינו. היחס לעולם החול, לארץ ישראל, 

התרבותיים, הנפשיים והמחשבתיים , לתופעה של הכפירה, היחס לשינויים לתהליך הגאולה

 . שהתרחשו בעולם כולו בדורות האחרונים ועוד ועוד

 שיטתו.לכתביו ול אישיותושאלות כלליות בנוגע לבמעט עסוק נבימים הקרובים 

נדמה, שאמנם בעינינו אולי לעיתים ראשית, ננסה להכיר במעט את גדלותו הייחודית של הרב קוק. 

מגדולי האומה, אך בעיני תלמידי חכמים אחרים לא היה מוערך ולא היה הרב קוק היה ענק הענקים, 

 חשוב כאחד הגדולים. 

נביא כאן מקצת מדברי גדולי דורנו ודורו של הרב קוק המתייחסים אליו ומעריכים אותו. דבריהם של 

גדולי ישראל על הרב קוק חשובים לנו כדי שנדע לטעום קצת מדמותו ולהבין מעט מיהו העומד 

 חורי התורה הגדולה 'התורה הגואלת', וממילא גם נוכל לגשת אל דבריו ביחס נכון ומדוייק יותר. מא

 הרב קוק זצ"ל בספרו 'אדר היקר': נקדים בדברי 

 , ויאמר יעקב אולי זהו גורלו, כעת, ללכת על גחון, ללחך עפר)את עם ישראל( עת אשר יתקפו היאוש"

, ישא ישראל עיניו, אל הזקנים שבדור; אל יחידי הסגולה, אשר על ברכיו נולדו, )להיות שפל וחומרי(

. אז יכיר את רוח האומה יתגלה בגדוליהיראה הוד נפשם, ורוממות שאיפותיהם. מהם יכיר את רוחו, כי 

היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים, אבל ידע )שאלת הפרנסה( תוכן חייו, אשר אם כי שאלת הלחם 

לא היא תהיה כל הסכום של שאלת חייו הכלליים ; ורוח חיים חדשים, חיים טבעיים לו, חיים  נאמנה כי

של קדושה ועדינות רוח, ימלאהו, וילך במסילתו לסול לו דרך אשר בה ועל ידה יגיע לכל חפצו, עד שגם 

 כי חפץ ה' בידו יצלח. ,פתרישאלת הלחם תהיה יותר קרובה לה

לת סיפור תולדותיהם של צדיקים לישראל, כמה שיגדל הרושם של החזיון ה של פעוכן גדול הוא ערכ-על

המפליא, של חיי איש הרוח, המתרומם מעל החפצים הפעוטים של המון החיים, וחי כולו באויר של 

קדושה וטהרה, של צדק ומישרים, הנה האור הזורח חודר בכל עת, לפי המקבלים, לפי המקרים, רק 

 .", המאירה מחשכי ארץ באור עזהד לשמש צדקההיות יחאז יאספו ל... קמעא קמעא

הרב כותב שגדול כח סיפורי צדיקים להשפיע על האדם להתרומם מעל שפלות החיים, מעל העיסוק 

אל מדרגה נעלית יותר, מוסרית ורוחנית יותר. דרך ההסתכלות  - החומרי והיומיומי בעניינים חומריים

לאדם רגיל לעיתים  תית שלנו, את תוכן החיים האמיתי שלנו.על הצדיקים אנו מכירים את הרוח האמי

קשה להגיע לגובה רוחני והוא עסוק הרבה בעניינים חומריים. הוא כמובן שייך לעולם הרוח, שהרי 

ם הרוח, אלא שהוא לא תמיד מצליח להיחשף אליה בפועל. הדרך שלו הוא חלק מעם ישראל, ע  

הצדיקים, גדולי האומה, שהם, בחייהם, מבטאים יותר  לפגוש את עולם הרוח היא דרך המפגש עם

 מכל את עולם הרוח. 

אף אנו ננסה להתבונן מעט בדרכיו של הרב קוק זצ"ל, נטעם מעט ממה שאמרו עליו גדולי ישראל 

 שיותו ולהתרומם בעצמנו על ידי כך:במהלך הדורות ובכך ננסה לטעום מעט מאי

 'לקחתי חתן שאיני מגיע לקרסוליו' :קוק, אמר עליו האדר"ת, חמיו של הרב

'כדי לגדל בחור כזה, כדאי היה  :אמר על הרב קוק ,הנצי"ב, ראש ישיבת וולוזי'ן, אם הישיבות

 שתיווסד ישיבת וולוז'ין'

רבי אברהם יצחק הוא ' , מגדולי המקובלים בדור הקודם:(זצ"ל לישיברב אבעל ה'לשם' )סבו של ה

והוסיף  .ות, שלמות במחשבה, ושלמות בהנהגה'למות בצדקכליל השלימות: שלמות בגאונות, ש

כשם שישנן שיטות שונות בהלכה, כן ישנן שיטות גם בקבלה. דרך מיוחדת להראב"ד ודרך ואמר: '

מיוחדת לרמב"ן, ושיטת האר"י הקדוש שונה משיטת הר"מ קורדוברו, וכיוצא בזה בהמשך הדורות 

ואילו הראי"ה קוק, ידע והקיף את השיטות כולן ועליו ניתן לומר:  .אצל הרמ"ע מפאנו, הרמח"ל, הגר"א

 ' ''כל רז לא אניס ליה

כי למרן זצ"ל היתה נשמה גבוהה : 'הרב יוסף לייב זוסמן זצ"ל, תלמיד הרב חרל"פ אמר עליו

מאוד, אשר כמה דורות לפנינו לא ירדה לעולם נשמה גבוהה כזאת, ולא היה לפי הדור, ולכן היו רבים 

 '.לא זכו להבינוש



 'חלק ב –הרב קוק 

 נמשיך לראות מעט מדברי גדולי ישראל על הרב קוק זצ"ל:

 .מאה שנה' -'מוח כזה לא היה בעם ישראל : קוק האדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת', אמר על הרב

 .'גדול', עד ידית הדלת של הרב קוקאני נקרא '' :אמר פעם הרב איסר זלמן מלצר,

, שהרב שידך אותו ואף סידר לו חופה וקידושין, התבטא אודותיו שהוא היה אלישיביוסף שלום רב ה

 'הגדול מכולם'. 

 .בעת שהיה בחור ישיבה צעיר, כחלק מלימודו היה צריך ללמוד גם מוסראויערבך רב שלמה זלמן ה

של הרב מתוך ספר, הוא היה הולך עם החברותא שלו דאז, רבי אריה לוין, לביתו מוסר במקום ללמוד 

 .והם היו מסתכלים מבחוץ כיצד הרב לומד וזה הספיק להם, כך היה לימוד המוסר שלהם ,קוק

 הרב חרל"פ, תלמידו המובהק של הרב קוק, מספר: 

פעם התעוררתי באמצע הלילה, וראיתי את הרב נישא בסערת רוח, הלוך ושוב לאורך החדר. נחרדתי 

זהרו כלפידים, ומפיו פרצו דברי -היו קרות כקרח, ופניו בערווהתרוממתי. והנה ניגש אלי ואחז בי, ידיו 

להבה: "רבי יעקב משה, איך ווער פארברענט פון אהבת השם!" 'אני נשרף, מאהבת השם...' )'שיחות 

 הראי"ה', עמ' שנא(.

 שפירא: הרב אברהםמדברי 

חיד בדורו בהיקף , הוא היה י)אחד בדור( הרב היה חד בדרא. בדורנו היה הרב זצ"ל, מוסר התורה"

בהיקף התורה לא אך , היו הרבה גאונים, הרבה צדיקים והיו עמיתים במקצועות שונים של תורה :התורה

 '.התורה-. בזה הוא היה שרהיה לו דומה

הרב זצ״ל הקיף גם את הנגלה וגם את הנסתר, גם את ההלכה וגם את האגדה, והכול היה פתוח לפניו. 

הכול היה חרוט במוחו. לא רק המקורות משני תלמודים, ולא רק ארבעת חלקי השולחן ערוך היו פרוסים 

לפניו... הוא היה  הכול היה גלוי -לפניו, אלא אחרונים, ואחרוני אחרונים, וספרי קבלה נסתרים וצדדיים 

בעל זיכרון אדיר ונדיר.. הוא ידע את כל התלמוד בעל פה, והיה יכול לחזור על ספרים שלמים בעל פה 

גם לעת זקנותו, בהזדמנויות שונות שמעו ממנו ציטוטים של פסקאות שלמות מדברי הט״ז, רבי עקיבא 

ל ספרי האר״י, ובכל ספרי הקבלה. איגר, וה״שאגת אריה", הוא היה בקי בכל המדרשים, בכל הזוהר, בכ

לא היה אדם גדול שמרכז את שני הדברים יחד. לא היה אדם שהוא גם פוסק בזה לא היה דומה לו. 

. . ובמיוחד הוא היה יחיד במינו בעניינים של הנהגת הדורההלכות לדור, וגם פוסק ההשקפה לדור

לל ישראל, וזוהי תורה שצריכים להעמיק הנהגת הדור, זהו מקצוע מיוחד. זוהי תורה שעל פיה מתנהג כ

 .בה הרבה כדי להבין ולדעת אותה. זוהי חטיבה מיוחדת של לימוד

אולי גדול כמו הרב בלימוד היה, אבל לא היה גדול כמותו בכל חלקי התורה ביחד, בכל זמן ביום, אפילו 

 "ב'נעלי בית'. גם בבית, הרב היה 'גדול', עשרים וארבע שעות ביממה

 : (81עמוד  'חרל"פ )מובא ב'אורות התפילהב מספר הר

והמשכנו בסוד שיח עד שעה מאוחרת בלילה.  ,"בקיץ תרפ"א יצא הרב לנופש להר טוב ובאתי לבקרו שם

עסוק בשום דבר לפני אלא שלא כדרכו שלא ל ,דוולא ע , הרגשתי שהרב מתאחר בתפילתו.והנה בבוקר

נייני גידול צמחים ואיזה עוהתחיל מגלגל עמו שיחה על  התפילה, ראיתיו שהוא ניגש אל בעל האכסנייה

 ,דואו אותי מאיללהתפלל. האיחור והשיחה גם יחד הפורק אחר כך הלך  ,בסביבה עצי פרי ניתן לנטוע

בערת התלהטה בלבי ת בבוקר זה'יתה: יותשובתו ה והרהבתי עוז בנפשי לשאול את הרב לפשר הדבר.

. ונאצלתי להקטין את יקוד רגשי הקודש בירידת נפש בתפילהחששתי לכלות העד שימאון לאל חי צ

  '"המחשבה לעניינים מוחשיים ומעשיים

 אלו היו רגשות הנפש הנעלים של הרב זצ"ל.

"ולואי והייתי מתפלל  :אמר על הרב קוק (ן מלצרתלמידו של הרב איסר זלמ)יצחק אפשטיין הרב 

  .".בערב יום הכיפורים כמו שהרב מתפלל מנחה ביום רגיל מנחה

 

 

 



 'חלק ג –הרב קוק 

 נמשיך לראות מעט מדברי גדולי ישראל על הרב קוק זצ"ל:

 מספר עוד הרב חרל"פ:

ל שהיה מקורב למשפחה הצטער "ורב גדול בחו ,אחד מקרובי המשפחה זקוק לישועה הופעם אחת הי"

שהוא מאמין באמונה שלמה שאם  )הרב קוק(, ל"וערך מכתב לכבוד קדושת מרן הרב זצ ,מאוד על כך

ודאי היה נענה מן השמים והישועה כבר הייתה באה, אלא וב ,כבוד הרב היה מעתיר בעד אותו קרוב

פונה להעתיר בעדו. ואז, נו , ואיהוא מסיח דעתו ממנו ,למען הכלל)של הרב קוק(  שמתוך עבודתו

הרב ההוא  "אני מתפלא איך קלע :ואמר לי בזה הלשון רב את המכתב שלח לקרוא לי במיוחדמהכשקיבל 

: ומוסיף הרב חרל"פ רט, וכל מעייני נתונים להכלל..."אם אין לי זיקה אל הפ אל המטרה, אבל מה אעשה

אשרי . והיה משכמו ומעלה גבוה מכל העם.ובבחינתו זו שהיה כולו כללי ולא פרטי עלה על כל בני דורו 

 .."הדור שהיה שרוי בתוכו

אכן, הרב היה 'כללי': עיקר מחשבותיו היו על ענייני הכלל, עיקר פעולותיו, רצונותיו וכתביו עסקו 

 בענייני הכלל. תכונה זו, של עיסוק בענייני הכלל, היא תכונה המאפיינת גדולי עולם. 

  כמו שכתב הרב קוק:ו

 -להיות נפרדים מן הכללות היותר מקיפה. כל חפצם ושאיפתם היא תמיד גדולי הנשמה אינם יכולים"

  "לאושר של הכל הם מצפים, לאורה ולשמחה של הכל הם מייחלים. טובת הכלל כולו..

 )אורות הקודש ח"ב עמוד תמ"ב(

 )יג,ג(:  'אורות התורה'בקוק וכן כתב הרב 

תורת ארץ ישראל, היא דואגת תמיד בעד הכלל, ... לא כן "תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית

  תעלים בעילוייה ומתעטרים בעטרתה"בעד כללות נשמת האומה. הפרטים מתכנסים בקרבה בכללה, הם מ

כלומר: תורת ארץ ישראל עוסקת בכלל. אין זה אומר שהפרטים זניחים ולא חשובים, הפרטים 

מתוך היותם חלק מהכלל, חלק מעם חשובים מאוד, אך הם יונקים את חשיבותם מתוך הכלל, 

 ישראל. 

תורתו עוסקת עיקר לפי זה נוכל אולי לכנות את תורת הרב כ'תורת ארץ ישראל' מבחינה זאת, ש

  מתוך הכלל ישנה משמעות וחשיבות גם לפרטים.אך  בכלל,

 מספר ר' שבתאי בורנשטיין שאמר לו הגרי"מ חרל"פ:

קוק במצב של ייסורים נוראים, שאלתיו איך הוא מרגיש, "אני בא כעת מקרית משה, מצאתי את הרב 

ם לפעמים ואמר לי שעל הייסורים בעצמם אינו מתרעם אלא מה שקשה לו לסבול הוא שהייסורים גורמי

 להפרידו מדבקותו בה'..."

 סיפור דומה מספר ר' שמואל קוק, אחיו של הרב:

ה. שאלתיו: 'על מה אתה בוכה, על הייסורים "בימים האחרונים לחייו, כשהיה על ערש דווי, מצאתיו בוכ

וחי, ואין לאל הנוראים'? השיב הרב 'לא על אלה אני בוכה, אלא על המחשבות וההגיונות המתרוצצים במ

 ידי עתה לרושמם"

גודל הדבקות של הרב ומחשבותיו בעניינים עליונים ונשגבים, לא סתרו את גודל דקדוקו וזהירותו 

  בפרטי פרטים של הלכה.

  נביא כאן מעט דוגמאות:

פעם התארח הרב קוק באיזו אכסניה ונקבה בעלת  )לשלשה באלול(: הרב צבי יהודה קוקמספר 

ם בעלת הבית. אך הרב לא התמקח. גבוה שניתן היה להפחיתו על ידי מיקוח עהבית במחיר 

לא שאלוהו אחר כך מדוע לא התמקח, ענה "וכי מה שאמרו חז"ל אל תרבה שיחה עם האשה כש

 "כדאי הוא לוותר לה בשביל זה חצי רובל?

)חשש שייחשב ככניסה  'היה נזהר מהכנסת אצבעות היד בין אבני הכותל'מספרים על הרב ש

 בטומאה להר הבית(.

'במקום אחד כבדוהו בכוס תה, וחשש על הכלים אם נטבלו, אך לא רצה להעליב, ולכן שתה מתוך 

 צריכים טבילה'.לל כלי חרס שאינם הצלחת הקטנה שהיא בכ



 'חלק ד –הרב קוק 

 . כתבי הרב קוקשורות לבימים הקרובים נעסוק בשאלות כלליות הק

בעניינים פנימיים, ואף נסתרים, אך מצד שני אינם כתובים פעמים רבות כתבי הרב, מצד אחד עוסקים 
' או מדוע? האם כתבי הרב הם 'נסתר בלשון רגילה של ספרי קבלה אלא בלשון ספרותית ושירית.

 'נגלה'? 

 כתב הרב קוק ב'אורות התחיה': 

אמת בעז הגיונה הפנימי  סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו, מפני שתורת"

מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות,  דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה, והאומה

אל הפועל כל זמן שהיא דחופה וסחופה על אדמת נכר. אבל כל זמן  לל שצביונה יצאואיך שאי אפשר כ

אמונה.  העליונה הוא חתום ועזוק, אין התביעה הפנימית של שיבת ציון מתעוררת בעומק שאור התורה

מקרית, של צרוף. היא  התעוררות י אםההתעוררות שבאה מצד הצרות והרדיפות של האומות אינה כ

מוכרח לבא מצד עצמיותה של התביעה הצורתית  ראויה להלהיב על ידה כחות נחשלים, אבל יסוד החיים

כל מה שאור תורתה הפנימית, עומק דעותיה וחביוני חביוניה, ילכו ויחיו  של האומה, וזה יתגדל ויתאמץ

 ."בגאון גדלם בקרבה

הוא שהאומה תרגיש באמת את הכאב של הגלות ותרצה בעומק שיביא את הגאולה  כלומר: מה
משום שהתורה הפנימית מדברת על . רצונה את הגאולה. הגורם לזה הוא לימוד התורה הפנימית

מציאות שלמה יותר, על המצב האמיתי שראוי שעם ישראל יחיה בו, על התכונות האמיתיות של עם 
כל זה יכול להתגלות באופן שלם רק בזמן של גאולה. ישראל, על הרצונות האמיתיים של עם ישראל. 

חינה חיצונית נראה שמה באמנם נכון שמוממילא העיסוק בתורה הפנימית מעורר את הרצון לגאולה. 
שגורם לישראל לעלות לארץ הוא הצרות והרדיפות שבחו"ל, אולם זהו רק מקרי, ומצטרף לסיבה 

אומה. והתביעה הפנימית של האומה תגדל רק העיקרית שהיא התעוררות התביעה הפנימית של ה
 מכוח עיסוק בתורה הפנימית.

, על מנת לעורר את תורה פנימית לאומה בעקבות תפיסה זו הרב קוק ראה חשיבות עצומה בהנחלת
הוא עסק בכך רבות, וכמובן כתביו הרבים פותחים שבילים  התביעה הפנימית של האומה לגאולה.

 רבים לעולם הפנימי.

 אצל הרביביקר  באחת הפעמים שבהן" :בנו של הרב הנזיר, הרב שאר ישוב כהןסיפר 

והרי  ,הוא ספרותיקוק , העביר הרבי שאלה לרב הנזיר, מדוע סגנון הכתיבה של הרב מליובאוויטש

? לאחר )ומדוע לא כתב ככל ספרי הקבלה, בלשון נסתרת ובמושגים פנימיים( יודעים שהרב היה מקובל

כלומר, מיהו הנמען, מיהו קהל . 'אחר הנוף ב על שאלת הרבי, שזאת, משום ש'הכל הולךזמן, הנזיר השי

ומתרגם עבורו תכנים רזיים, ל היעד שעבורו נכתבים הדברים. הרב פונה אל הציבור הרחב והמשכי

 ."נסתרים ועמוקים, לשפה העברית של אותם ימים

לביאור והסברה, אבל, יחסית לספרי קבלה הדברים קצת מורכבים וזקוקים לפעמים נכון, שעבורנו 
 וחתומים, זוהי שפה השווה לכל נפש. עמוקים

"המצע שיחבר ויאחד את כל חלקי האומה הוא כתבי רבנו הרב הגאון הצדיק ר׳ : עוד כתב הרב הנזיר

מלכתחילה סידר הוא את כתביו בצורה  .אברהם יצחק הכהן קוק. צריך להפיצם בין שכבות הציבור הרחב

אחרים לקרוא את  שיוכלו גם אלו שאינם מסוגלים לקרוא ספרי הגות ל מנתותית שתהא קריאה עספר

 " דבריו...

 )בטאון מחניים, להלכה ולמנהג, גיליון פח(.

 הוא אך בכוונה ,'מקובל' ואף עסק הרבה בדברים פנימייםהרב אכן היה מדברי הרב הנזיר עולה ש
כי מטרתו היתה לפנות אל הציבור הרחב ולבאר לו את  ,כתב את דבריו בצורה שמובנת להמון

  .הפונה אל הציבור כולו מובןהפנימית והעמוקה באופן האמונה 

משוטטים בתחילה בשכלם,  "חסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים, מה שאינם הרב קוק: כתב

ברמזי למודים  להשכיל בעניינים האלהיים, כי אם הם מלעיטים את עצמם ממקורותיה של תורה,

מתרומם כי אם איזה רגש כהה מאיר בקרבם. אבל לא  הכתובים בספרים, שעל ידי זה אין שכלם

והוא מצרף לזה שקידה הגונה במשלי  משוטט בשכלו לדעת את ד',המרגעה, כי אם אחר שהאדם  זאת

והעולם כולו מתעלה עמו. זוכה  הנאמרים בעניני הרזים לכל פרטיהם, אז הוא מתעלה, חכמים וחידותם

 ישראל ולכל התלויים בה, שהוא הכל ממש".  לעצמו וזוכה לכנסת

תבוננות שכלית מעמיקה. אולי זו הרב שולל לימוד קבלה שהוא רק ב'רמזי לימודים' ולא מתוך ה

מצד אחד לעסוק בעניינים פנימיים אך מצד שני לא באופן של 'רמזי לימודים'  -מגמת הרב בכתביו

 באופן של התבוננות שכלית מעמיקה.אלא 



 'הק חל –הרב קוק 

לימוד ענייני אמונה ופנימיות. בכתביו הוא החשיבות של  שאים הבולטים שהרב מדבר עליהםאחד הנו

ולא  תבוסרילהשאיר את האמונה  ען כי יש לעסוק בהרחבה ובהעמקה בענייני אמונה ואיןוהרב ט

בכל גם לעסוק בעומק ובירור  ה המעשית, בש"ס ופוסקים אלא ישאין די בלימוד התורגם ת. מבורר

 ענייני המוסר והאמונה, שהם החלק הפנימי של התורה. 

מדוע יש צורך דווקא בלימוד  בנו שירשנו מאבותינו?מונה הטבועה מדוע לא די באמונה תמימה, בא

 ובירור שכלי ובהעמקת מושגי האמונה?

באגרות הראי"ה, אגרת מ"ד, הרב מאריך בבירור היחס בין האמונה הטבעית, הסגולה שטבועה בנו, 

 לבין הבירור השכלי והעמקת המושגים:

, ליו השלוםברכת אברהם אבינו עהעברית, היא התכונה הישראלית האמיתית, הקבועה בעמק הנשמה "

ם ם הם כלולים רק בנקודת אהבת הששהעיד עליו הכתוב : "זרע אברהם אוהבי", עצם החיים הישראליי

מנו עדי עד. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, שנתגברה בנו בראשית טל ילדותנו, והיא הולכת ע ...יתברך

ביל זה לחזור ולהגלות בכח יותר גדול, כחק כח עלמת, היא עומדת דוקא בששלפעמים היא מת ף על פיוא

אמיץ בנפץ וזרם. זאת  כח כביר ואדיר שסבל זמן רב מכח עוצר ומונע, שכשמתגבר עליו הוא ברעם

זאת היא התכונה שלנו הקבועה והקיימת, שהיא אינה צריכה לא תנה... התכונה לא השתנתה הלא תש

 . "קיומה ולעצם הוייתהשבעולם, ל מחקר ולא פילוסופיא, ולא שום תבלין

התכונה העיקרית שלנו היא התכונה הטבעית, הסגולה, שהיא ירושה לנו  ,ראשית, כותב הרב

שאנו רואים יהודים שאינם  צחית שתמיד תהיה טבועה בנו. ואף על פימאבותינו. והיא תכונה נ

לטבעם בעצמה גדולה עוד יותר. והתכונה -מאמינים, זה זמני בלבד, והם עתידים לחזור לאמונתם

 הזאת אינה צריכה שום מחקר ושום פילוסופיה כדי לקיימה. היא קיימת ועומדת לעולם. 

ליתן מקום ומרחב  כדי י אםוההכרה אינה כשאנו מרחיבים ומשכללים את הדעה  וכל מהממשיך הרב: "

הפנימית,  מתוך עצמה של הנקודה ר כךאחו .גלה ביותר..להתכונה האלהית העצמית הזאת, שתתפשט ותת

דל עז "מג רות, יחזו משאות, יחקרו ויתפלספוהחזקה ואיתנה מכל, ירחיבו דברים, יבנו בנינים, יפארו פא

הדעת והחשבון, והמחקר .. ובזה יחיו את כל הראויים לקבל תחיה. שם ד' בו ירוץ צדיק ונשגב"

הפילוסופי הטהור, צריך הוא רק לצרף ולזכך את הרעיונות והמושגים מן הסיגים המוסריים והמדעיים 

 שלהם, ולהעמידם על אופים הטהור והבריא ממקורו.

ת שדבקו באמונה הטהורה, תפקיד החקירה והעיון היא כדי לשלול את העיוותים, הדמיונות והטעויו

  ולהעמיד את האמונה בטהרתה המקורית.

, וכפי יש צורך גדול להעמיק ולברר דוקא באופן שכלי את ענייני האמונהכותב הרב אמנם, בדורנו, 

 :שכותב הרב

למדנו וחקרנו, פלפלנו וחדשנו,  "אחינו היקרים, חכמי תורה, וסופרים משפיעים! גם אנו נואלנו וחטאנו.

שמענו לקול נביאי האמת, לקול מעולי חכמי דורות  וציירנו, אבל שכחנו את האלהים ועזו, לא כתבנו

והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצוחו והכריזו בקולי קולות כי  עולמים, לקול הצדיקים

מימא מני ים,  הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב, אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים סוף

שמתנו פנימה הנובעת מנ וקבלה, מים דעת האלהים, מים טוהר האמונה הטהורה )ִמים החכמה( דחוכמתא

 משרשה ממקור החיים"

 )מתוך 'קריאה גדולה'(

, תחכמוני, ללימודי חכמת דתנו מוסד קבוע, ישיבה מיוחדת רץ הקודשאשרי חלקנו אם נוכל לקבוע בא"

 " ללימוד הדעות והאמונות, במובן רחב מאד, לתורה ולמוסר, שבה יכנס כל מה שהוא נוגע דושההק

 )אגרות, א, מד(

 


