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לפעמים באה החולשה על ידי קפדנות יתירה, שהרצון הטוב עולה למעלה 
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לֹום ָלֶכם ֲחֵבִרים, ׁשָ

ִקּצּור – אֹוִרי ּומֹוִרי. ה( אֹו ּבְ ה( ּומֹוִרי )מֹוִרּיָ ֲאַנְחנּו אֹוִרי )אֹוִרּיָ
ָעלֹון “ְלאֹורֹו”. ם ֵאֵלינּו ַלָמדֹור ֶהָחָדׁש ּבֶ ִהְצָטַרְפּתֶ ֵמִחים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ׂשְ

ִעיִרים. דֹור ֶהָחָדׁש ְמיוָעד ָלֶכם, ַהּקֹוְרִאים ַהּצְ ַהּמָ

קּוק  ַהּכֵֹהן  ִיְצַחק  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ל  ׁשֶ ָנתֹו  ִמׁשְ ּבְ ָהעֹוֵסק  ִרים,  ֻבּגָ ַהּמְ ְלַעלֹון  ְלִהְצָטֵרף  ָזִכינּו 
ֵחֶמ”ד” שיתחיל ביום י”ט חשון - יום תחילת ‘מסע  ָבּ ִלְפֵני “שבוע ָהַרב קּוק  ׁש  ַמּמָ זצ”ל, 
ה ָהַרב  ָעׂשָ בֹות ׁשֶ ע ַהּמֹוׁשָ ֶפר ַעל ָהַרב קּוק ְוַעל ַמּסָ י ַהּסֵ ָבּתֵ בּוַע ֶזה ִיְלְמדּו ּבְ ׁשָ המושבות’. ּבְ

א(.  בּוַע ַהּבָ ָ ּשׁ ֶעְזַרת ה’ ּבַ ר ּבְ ַדּבֵ )ָעָליו ּנְ

יֵניֶהם הּוא ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ַאֲהַבת ַעם  ף ּבֵ ּתָ ׁשֻ ְוַהּמְ ים,  ְתחּוִמים ַרּבִ ָהַרב קּוק זצ”ל ֵעֶסק ּבִ
ָרֵאל.  ָרֵאל ְוַאֲהַבת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִיׂשְ

ֵקֵרב אֹותֹו  ָאָדם,  ל  ּכָ ָאַהב  ַאְבָרָהם  ה.  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ָאנּו קֹוְרִאים  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ
ם... ִאים ֶאת אֹותֹו ׁשֵ ֵניֶהם נֹוׂשְ ְ ּשׁ ֶלא ׁשֶ ָרֵאל. לֹא ּפֶ ר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַלּתֹוָרה ְוָהָיה ָקׁשּור ּוְמֻחּבָ

ֻיֶחֶדת. ֶקת ְוַעל ּתֹוָרתֹו ַהּמְ ּיּותֹו ַהְמַרּתֶ אן ְוִנְלָמד ַעל ִאיׁשִ ֵגׁש ּכָ בּוַע ִנּפָ י ׁשָ ִמּדֵ
ה ָלֶלֶכת ְלאֹורֹו. ְזּכֶ ּנִ ל ׁשֶ ּלֵ ִנְתּפַ

ֶכם, אֹוִרי ּומֹוִרי. ּלָ ׁשֶ

י! ַרח ָיֶפה ָקַטְפּתִ מֹוִרי: אֹוִרי, ִתְרֶאה ֵאיֶזה ּפֶ

ִׂשיָחה ִּבְׁשַנִים   

leoroletzeirim@gmail.com :ם מֹוַע ִמּכֶ ַמח ִלׁשְ הפקת המדורים: הרב עומר דוידוביץ ואביטל לוי, איור: רננה אנסבכר. ִנׂשְ
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ַאּתְ  אֹותֹו.  ַטְפְתּ  ּקָ ׁשֶ ֲחָבל  ֲאָבל  ָיֶפה,  ַרח  ַהּפֶ ֵלִוין. אֹוִרי:  ַאְרֵיה  ְור’  קּוק  ָהַרב  ָהְלכּו  ַעם  ּפָ מֹוִרי,  ֵמַאַחד יֹוַדַעת  ָעֶלה  ַאְרֵיה  ר’  ָקָטף  יָחה,  ׂשִ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ם,  ַדְרּכָ ְוָעִדין: ּבְ ׁשֵֹקט  קֹול  ּבְ ְוָאַמר  ִנְדָהם,  קּוק  ָהַרב  יִחים.  ְך ָעֶלה?! ֶהָעֶלה ָיכֹול ָהָיה ַהּשִׂ ר ִלְקטֹף ְסָתם ּכָ יַצד ֶאְפׁשָ ָעֶלה ּכֵ ֵאין  ְוָימּות!  ׁש  ִיְתַיּבֵ הּוא  ו  ְוַעְכׁשָ ִלְגּדֹל,  יְך  ְלַהְמׁשִ
עֹוָלם... ְך ּבָ ֵדל ְסָתם ּכָ ּגָ ֶ ּשׁ

ֶחְמָלה ְלָכל  י ְלִהְתַיֵחס ּבְ ה ָלַמְדּתִ ְוָאז ָאַמר ר’ ַאְרֵיה: ִמּזֶ
עֹוָלם. ָבר ּבָ ּדָ



הגיליון מוקדש לע"נ
ר’ אברהם בן פריחה ז"ל • ר’ יוסף בן תמו ז”ל • ר’ יעיש בן אסתר ז”ל • ר' אברהם בן לאה ז"ל

ממרוקו,  ארצה  שעלינו  לפני  צעיר,  ילד  בהיותי 
וחומש.  עברית  שנלמד  כדי  מורה  שכר  ז"ל  אבינו 
יודע  איני  לך.  לך  פרשת  ללמדנו  התחיל  המורה 
אך  בראשית,  פרשת  ללמוד  התחלנו  לא  מדוע 
ד'  "ויאמר  הפסוק  היה  שלי  התורה  לימוד  ראשית 
אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  לך  אברם  אל 
הארץ אשר אראך", הבטחת ד' לאברהם אבינו לקשר 
 - זו  ישראל. בפרשה  ישראל לארץ  בין עם  הנצחי 
נמצא שורש ההתקשרות שלנו לתורה לעם ולארץ.

               'אל הארץ אשר אראך'                           

אבינו  אברהם  את  מלווים  אנו  בהתרגשות 
והוא  ישראל,  לארץ  קשורים  שכולם  בנסיונותיו 
עד  לנסיון  מנסיון  ההר  במעלה  והולך  בהם  עומד 
לך  "לך  ועד  מ..."  לך  מ"לך  המוריה.  הר  לפסגת 
אביו  בית  מעברו,  המוחלטת  מההתנתקות  אל...". 
תרח, ועד להר המוריה, שם הוא בונה כסא לשכינה 

במסירות נפש עצומה.

יצחק"  ל"עקידת  בביאורו-שירתו  זצ"ל,  הרב  ומרן 
והפליג באהבת אברהם  עולת ראיה( הפליא  )בסידור 

בכתר  לדורות  הנהגתם   ואת  והכתירם  ויצחק. 
הכתוב בתורה, כי: 

כל  וכל האישים,  החיים  כל  וכל התקופות  הדורות,  "כל 
הים  מן  לדלות  ויוכל  ראוי  שהוא  מה  מכפי  ואחד  אחד 

הקדוש הזה..." 

מקום  בכל  במסעותיו,  לנו  מגלה  אבינו  אברהם 
אליו הוא מגיע את הקדושה הגנוזה בארץ ישראל. 

ובתפילה  מזבח  בבניית  ביטוי  לידי  בא  זה  גילוי 
שהיתה  זו  קדושה  אליו.  המתגלה  ד'  דבר  על 
בפי  הכתוב  מעיד  ועליה  העולם,  מבריאת  גנוזה 
משה באחרית ימיו בשירת 'האזינו': "בהנחל עליון 
גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני 
לאמור,  נחלתו"   חלק  יעקב  עמו  ד'  חלק  כי  ישראל 
כי מראשיתו של עולם סימן הקב"ה גבולות לכל 
כנחלה  בציון  בחר  הוא  ישראל,  עם  ולנו  העמים 
זה  סוד  היה  העולם  מבריאת  נחלתו.  גם  שהיא 
גנוז עד שזרח אורו של אברהם אבינו והוא אשר 
גילה לנו את הסוד הגדול: מהי הארץ המובטחת, 
"אשר אראך", ד' – הוא המראה לו, ומאז, נפש העם 
גילוי שכינתו יתברך  נקשרה לארץ חמדה, מקום 

בעולם.

   ההכרה בבורא העולם – ראויה לכל העולם    

חז"ל  לנו  ביארו   – בחרן"  עשו  אשר  הנפש  "ואת 
את  מגיירת  ושרה  האנשים  את  מגייר  "אברהם  כי 
בפרט,  ישראל  ובארץ  בכלל  ד'  עבודת  הנשים". 
כלל  של  אלא  אחד  אדם  של  להיות  יכולה  אינה 
האנושות. אברהם העברי ושרה העומדים מהעבר 
בעברו  עומד  העולם  כל  כאשר  הנהר  של  האחד 
השני, מבינים שההכרה בבורא עולם אינה יכולה 
להפיצה  יש  אלא  הפרטית  נחלתם  להישאר 
לקראת החזון הגדול של "ביום ההוא יהיה ד' אחד 
ושמו אחד". אברהם צועד את הצעדים הראשונים 
בהשגת המטרה הגדולה הזו. הוא מגייר ושרה אף 
החסד  ידי  ועל  בחסד,  עוסקים  הם  מגיירת,  היא 
הם מקרבים את הבריות אל הבורא יתברך. ושוב 

ראשיתו וייעודו  של 
המהלך ההיסטורי 

הרב יצחק לוי 
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זצ"ל  הרב  מרן  של  ולתיאורו  לשירתו  פונים  אנו 
המציין כי:

"...כל זה הוא רק מעבר והכנה לעתיד הגדול, אשר אור 
ד' הגנוז יתגלה על ישראל, וכל העמים יכירו כי לא עם 

פשוט בין עמי העולם הוא ישראל..." 

                    מורשה של חסד                              

במה זכה העולם להתקיים אלפי שנים ללא תורה? 
"עולם חסד  על כך משיב לנו דוד המלך בתהילים 
יבנה" - החסד שאנו עושים עם הבריות מקיים את 
העולם וגם לאחר שקבלנו תורה שהיא סיבת קיום 
העולם,  ממעמידי  אחד  הוא  עדיין  החסד  העולם, 

"על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים".

אברהם אבינו איש החסד - "תתן אמת ליעקב חסד 
ישראל  בארץ  חסד  של  נטיעות  נוטע  לאברהם" 
)אש"ל( ומשאיר לבניו מורשת של חסד אשר אותה 

אנו ממשיכים עד היום.

אתננה"  לך  כי  ולרחבה  לארכה  בארץ  התהלך  "קום 
הולכת  אבינו  לאברהם  מהקב"ה  הארץ  הבטחת   -
על  כללית  הבטחה  זו  היתה  בתחילה,  ומתרחבת. 
הארץ, לאחר מכן ד' מבטיח לאברהם "ימה וקדמה 
אבינו  אברהם  מיצרים.  בלי  נחלה  ונגבה",  צפונה 
מודה לד' ובונה מזבח. את המזבח הזה, יש לדייק, 
הוא אינו בונה במקום שקיבל את ההבטחה, אלא 
ממתין עד הגיעו לאלוני ממרא אשר בחברון,  ושם 

הוא בונה את המזבח.

וכזכור, מזבח זה אינו המזבח הראשון שהוא בונה, 
בונה  אברהם  כי  בפרשתנו  מוזכר  לכן  קודם  שהרי 
מזבח בשכם "ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם... ויבן 
שם מזבח לד' הנראה אליו". בכך - מסמן אברהם לבניו 
בכיבוש  לבניין העם. מתחילים בשכם,  את המהלך 
כמו  ד'  עם  הברית  את  שוב  כורת  יהושע  הארץ, 

- מקום  שנצטווה בתורה בין הר גריזים להר עיבל 
שכם, אך כדי להקים את מלכות ישראל צריך להגיע 

לחברון, ושם היא תחילת מלוכת דוד מלכנו.

              בית היוצר של עם ישראל                     

לאברהם  מגלה  הקב"ה  הפרשה,  סוף  לקראת 
אבינו איך ואיפה יהיה בית היוצר של עם ישראל, 
"ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה....ואחרי כן יצאו 
הגדול  הרכוש  תורה.  למתן  הבטחה  גדול",  ברכוש 
הוא לא רק כסף וזהב ושמלות, אלא הרכוש הגדול 
את  ומקבל  ממצרים  יוצא  ישראל  עם   – מכולם 
התורה, ומשם הם יכנסו לארץ ישראל. כל התכנית 
הא-לוקית נמסרת לאברהם אבינו. אך לא זו בלבד, 
אברהם מקבל מהקב"ה תפקיד כלל עולמי, להיות 
אב  "אברהם",  ל  מ"אברם"  כולה,  האנושות  מנהיג 
המון גויים. ומשימה זו שהתחיל בה אברהם אבינו 
ישראל,  עם  עולם.  עד  בניו  ולבני  לבניו  עוברת 
של  הקודש  משימת  קדוש",  וגוי  כהנים  "ממלכת 

"יכירו וידעו כל יושבי תבל...". 

מעבר  נוספת  ברית  בכריתת  מסיימת  הפרשה 
לברית בין הבתרים, ד' כורת עם אברהם את ברית 
המילה. אברהם מצטווה על המילה הוא ובניו ובני 
ביתו. החיבור אל ד' נטבע בחום של קדושה, בגופו 
סילוק  יהודי.  כל  של  ובגופו  אבינו,  אברהם  של 

ערלת הבשר מסלקת גם את ערלת הלב.

          כריתת הברית - לתיקון העולם                 

תיקון  תכנית  את  אותנו  מלמדת  הפרשה  כל 
המשנה  חכמינו  של  כלשונם  הקב"ה.  של  העולם 
בעולמו  הקב"ה  שברא  מה  "כל  אבות  מסכת  בסוף 
ועד".   לעולם  ימלוך  ד'  לכבודו...  אלא  ברא   לא 

*הכותב - כיהן בעבר כשר החינוך 
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“מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו
הוא אוהב את כל הבריות כולם בלא שום שיור כלל,

וכל מעינו הוא בעליתם ותיקונם, 

והדרכים של תיקונם נעשים מלאים מוסר ויושר
לפי רוב הופעת האמונה שבלבו”

)מידות הראיה, אמונה ד(



ביאור
ל”אורות התחיה”

מנופי הארץ: מטעי תמרים בצפון הארץ

'שתיים שהן ארבע' 
משנה יז, אורות התחיה

)חלק ג( 

הרב שלמה לוי 

  המשך המאמר בעמוד 14 

ן  ּכֵ ם  ּגַ ן  ִהּנָ ְוֵהן  ָהֱאמּוָנה,   – ְצוֹות  ְוַהּמִ ָהַאֲהָבה,  ִהיא  ַהּתֹוָרה 
ְוהֹוֵלְך  ׁשֹוֵפַע  ְוָהַאֲהָבה  ָהֱאמּוָנה  ַפע  ׁשֶ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ּנֹורֹות,  ַהּצִ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְוַהָחְמִרית  ָהרּוָחִנית  ְרּבּות  ַהּתַ ְוָכל  ִמיד,  ּתָ
ְסִביב  ּה  ּלָ ּכֻ ז  ְתַרּכֵ ּתִ ׁשֶ ָצִריְך  ים,  ּיִ ֻאּמִ ַהּלְ יו  ַחּיָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ
ַהּתֹוָרה  ע:  ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ ִים  ּתַ ׁשְ ה,  ַהּזֶ ַהְמֻאָחד  פּול  ַהּכָ ז  ְרּכָ ַהּמֶ

ְצָוה, ָהֱאמּוָנה ְוָהַאֲהָבה.  ְוַהּמִ

         התורה והמצוה - האמונה ואהבה              

אמונה ואהבה, שני האלפי"ם שאיתם אנו מתחברים 
הדרך  את  לנו  פותחת  התורה  והמצווה.  התורה  אל 
הקב"ה,  אל  השכלי-התודעתי  במישור  להתקרב 
המצוות מאפשרות לנו לחיות חיים עלי אדמה על פי 
התכניים העליונים האלוהיים. כאשר אנו שבים כעת 
אל ארץ חמדת אבות כדברי המשורר ישראל דושמן: 
"פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות פה נחיה 
ופה ניצור, חיי זוהר חיי דרור. פה תהא השכינה שורה פה 
תפרח גם שפת התורה". אנו שואפים ורוצים, שהתרבות 
הישראלית שלנו, תבוא לידי ביטוי בלימוד בתורה וכן 

לחיות אותה כ"תורת חיים" על ידי מצוותיה.

 דבקות בתלמידי חכמים  כפי היסוד החסידי 

יסֹוד  ּבִ ק  ִמְתַחּזֵ ִקּיּוָמן  ְואוֶמץ  ְוָהַאֲהָבה  ָהֱאמּוָנה  ְכלּול  ׁשִ
ל  ׁשֶ ְבָטא  ַהּמִ ִפי  ּכְ אֹו  ְוַתְלִמיֵדיֶהם,  ֲחָכִמים  ּבַ ית  ַנְפׁשִ ֵבקּות  ּדְ
ַהֲחִסידּות  ׁשֶ ֶזה,  ְיסֹוד  יִקים.  ּדִ ַהּצַ ִעם  רּות  ְ ִהְתַקּשׁ ַהֲחִסידּות: 
ְוָהדּור  דֹול  ּגָ ְכלּול  ׁשִ ּבְ ַלֲהִקימֹו  ָאנּו  ְצִריִכים  ה,  ַהְרּבֵ ּבֹו  ָלה  ִטּפְ
ִכיָנה ַהּכֹוֶלֶלת ֶאת אֹור  ְ ים, ַוֲהדֹום ֶרֶגל ַלּשׁ תֹור אֹוַצר ַחּיִ ְמאד ּבְ
יֶהם  הּות ַחּיֵ ּמַ יִקים, ׁשֶ ֲחָכִמים ַצּדִ רּוָיה ּבַ ְ ָהֱאמּוָנה ְוָהַאֲהָבה, ַהּשׁ
ֵאיָתנּות  ּבְ ָקה  ַהְמֻחּזָ ְוָהַאֲהָבה,  ָהֱאמּוָנה  ּלּות  ִהְתּגַ ִהיא  ּה  וּלָ ּכֻ
ִעם  ים,  ְוָהרּוָחִנּיִ ים  ּיִ ֲעׂשִ ַהּמַ ִמּלּוֵייֶהן  ָכל  ּבְ ְצָוה,  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 
ָהָראּוי  ַהּקֶדׁש,  רּוַח  לּות  ּגְ ִהְסּתַ ִהיא  ׁשֶ ְמֻיָחָדה,  ית  ַנְפׁשִ ה  ְסֻגּלָ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ְוָקא ּבְ ֵלד ּדַ ְלִהּוָ

ִעים, ַחְסֵרי ָהֱאמּוָנה ְוָהַאֲהָבה, ֵאיָנם ֲעלּוִלים  ים ָהְרׁשָ ְרּבּוִתּיִ ַהּתַ
ם  ְוִהּנָ ַעְצָמם,  ְלֵבין  יָנם  ּבֵ ֲאִפּלּו  ֵבקּות  ּדְ ְלׁשּום  עשוים(   =(
י ִיְהיּו ֵאֶפר  ִעים, ּכִ ּבּול, "ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ ר ּגִ ֵאינֹו ּבַ ּדֹוִמים ְלֵאֶפר ׁשֶ
ים, ְוֵהם ִנְקָרִאים  יֶהם ַחּיִ יָלא ֵאין ַחּיֵ ּפֹות ַרְגֵליֶכם", ּוִמּמֵ ַחת ּכַ ּתַ
ה  ַרּבָ ְוַאֲהָבה  דֹוָלה  ּגְ ֱאמּוָנה  ַעל-ְיֵדי  ָאְמָנם  ֵמִתים.  יֶהם  ַחּיֵ ּבְ
"ִיְחיּו  ִתים,  ַהּמֵ ֶאת  ן  ּכֵ ם  ּגַ ּבֹו  ְלַהֲחיֹות  ה,  ִחּיָ ּתְ ל  ׁשֶ ַטל  נֹוִריד 
אֹורת  ַטל  י  ּכִ ָעָפר,  ׁשְכֵני  נּו  ְוַרּנְ ָהִקיצּו  ְיקּומּון,  ְנֵבָלִתי  ֵמֶתיָך 

יל" .  ּפִ ָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ַטּלֶ

מבאר  פז(  א,  פרק  ברכות  למסכת  איה  )עין  זצ"ל  הרב  מרן 
כי ישנם שני ערוצים דרכם האדם מתקשר ללימוד, 
וההבנה  השכלי  במישור  הלמידה  הוא   – הראשון 
הוא   - השני  והערוץ  פרטיה.  כל  על  הסוגיא  של 
מרבו,  הלומד  של  החוויתית  הרגשית  ההתקשרות 
זוכה כמובן לשמש את  דבר זה פועל כאשר האדם 
הרב  בין  אמצעי  הבלתי  המפגש  מעשי,  באופן  רבו 
לתלמידו בקיום המצוות הלכה למעשה, פועל פעולה 

עמוקה בנפש התלמיד. והרב ממשיך שם וכותב:

אי  בתורה,  הדבק  קדוש  איש  של  המעלה  שתכונת  "ויען 
הרואה  עין  אם  כי  בכתב,  שכן  וכל  בפה  להתבאר  אפשר 
הליכותיו בקודש היא תשכיל ערך הפעולה שהתורה פועלת 
על גדולי המעלה הדבקים באהבתה, על כן גדולה שימושה, 
הנעלה,  הרב,  של  הקודש  הליכות  את  יראה  בעיניו  שאז 

יותר מלימודה".

המודל החסידי, שהעמיד בראשו את ה'צדיק'  אשר 
ינהלם על כנפי השכינה בעבודתם ד' הפרטית שלהם, 
יש בו מעלה גדולה ונפלאה. אך מרן הרב זצ"ל מסייג 
יכולה  לעיתים  לדעתו,  עמוקה.  מאד  בנקודה  אותו 
"הצדיק",  אצל  שלמות  חוסר  של  מציאות  להיות 
יכולה  אינה  היא  עצמו  בצדיק  היינו,  בו,  כאשר 
לפגוע בשל מעלתו הגדולה. אך כאשר מתקשרים בו 

5



ביאור
ל”אורות הקודש”

                       על האמונה                                

אף  לשכל.  רגש  בין  היטב  להבחין  יודע  האדם 
להוריו,  בן  לאהבת  שכלי  הסבר  מחפש  לא  אדם 
שלא  ילדות,  חברי  רעים,  אהבת  או  לאחותה,  בת 
מול  לעמוד  אין  כי  אדם  לכל  ברור  דרכם.  נפרדה 
רגש זה, בטיעונים מעולם שמחוץ לרגשות. טיעונים 
ליבו  יכולים רק להסב את תשומת  מעולם השכל 
של האוהב לעניינים מסויימים. אלה יכולים להוביל 
לשינוי ברגשותיו של האדם, אולם השינוי ברגשותיו 

מנותק מהטיעון השכלי באופן ישיר. 

הבנה זאת נרכשת אצל האדם כבר בצעירותו. 

מעמיק  לבירור  דעתם  את  לתת  זוכים  כולם  לא 
דברים  רואים  אנו  שכך,  מכיוון  האמונה.  אודות 
האמונה  קעקוע  ניסיונות  דוגמת  מגוחכים, 
הציגו  בעבר  השכל.  באמצעות  ישיר  באופן 
בתקופה  כיום,  מעניינות.  שכליות  טענות  לפחות 
לעצמו  מקדש  אדם  כל  בה  הפוסטמודרניסטית, 
טיעונים  כבר  מופיעים  סובייקטיבית,  אמת 
מקוממים, פופוליסטים, מנותקים מן היסוד והכל 
לשבות  כדי  בה  שיש  קלילה,  פופולרית  בשפה 
צורמות  במילים  ולכסות  העומק  חסר  האיש  את 

ומתריסות, על רדידות הטענות.

בספר מאמרי הראיה )עמ' 70( מובא מאמר קצר של 
)פורסם  האמונה"  "מאורות  השם  תחת  זצ"ל  הרב 
במקור ב-'נתיבה', כג, א' אלול תרפ"ח(. מאמר זה מצריך 
לימוד על מנת שישמש כהקדמה להמשך הפרקים 
הנוגעים ליחס שבין הלוגיקה השכלית לזו הרוחנית 
זה,  מאמר  בקצרה  הזכרתי  בעבר  אמנם  העליונה. 

אולם בשלב זה כבר הכרחי להכירו:

"האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר 
יסודי של מהות הנשמה, שצריך להדריך אותה בתכונתה. 

צריכה  איננה  לה,  הטבעי  דרכה  את  משחיתים  וכשאין 
בעצמה את  מוצאה  היא  לסעדה, אלא  תוכן אחר  לשום 

הכל".

כל אדם נולד עם אמונה, כפי שהוא נולד עם שכל 
ועם רגש. האמונה איננה השכל ואיננה הרגש, אלא 
הזדהות האישיות של האדם עם נשמתו העליונה. 
כל ילד מרגיש זאת בקלות. באם לא ישחית האדם 
על  לרגש,  או  לשכל  יזדקק  לא  הוא  אמונתו,  את 
איננו  שהשכל  כשם  בשנית.  אותה  למצוא  מנת 
באם  האמונה.  אינם  הרגש  או  השכל  כך  הרגש, 
אדם ישחית את רגשותיו יבוא השכל להשפיע על 
לדבר על הרגש  רגשותיו. העולם המערבי התרגל 
רגשות  של  שכלי  ניתוח  באמצעות  הרגש,  אל  או 
הקרוב,  בפרק  שנראה  כפי  עכשיו,  )פסיכולוגיה(. 
אל  לדבר  ותבוא  נוספת  מדרגה  האנושות  תעלה 
באופן  השכליים,  בכלים  האמונה,  ועל  האמונה 

טהור. 

ההכחשה  באי  מונחת  האדם  נפש  להבנת  הדרך 
רגש  את  שמקבלים  ברגע  רגשות.  לאדם  שיש 
ניתן לדון אודותיו  האדם כדבר מופרד מן השכל, 

באמצעים שכליים. 

באדם  שיש  בכך  מכיר  העולם  מרבית  היום  כבר 
שהדיון  ברגע  רגשות.  לו  שיש   כפי  בדיוק  אמונה, 
שאלת  אודות  ולא  האמונה  אודות  יהיה  השכלי 
קיומה )והטענה החילונית המגוחכת שהיא פיקציה, 
כמוה - כשלילתה(, כי אז, גם השכל יוכל ליטול את 
חלקו בפינוי הדרך לצמיחתה והארתה בכלל ובפרט.

לפניה  לפנות  והרגש  השכל  בא  אז  אורה,  החלש  "בעת 
דרך. וגם אז צריכה היא לדעת את ערכה, שלא משרתיה 
קבועה  וכשתהיה  עצמותה.  הנם  הם  והרגש  השכל 
הדרך  בפינוי  והרגש  השכל  יצליחו  אז  מושבה,  באיתן 

התכונה הכללית 
והפרטית

מערכת חכמת הקודש,
אורות הקודש, פרק לא

)חלק א'(

אלדד פרי
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המסקלים  והמוסריים  השכליים  האמצעים  ובהמצאת 
את המכשולים מעל דרכה". 

                     הגדרת האמונה                                    

ואיננה רגש, אזי מה  אם כך, האמונה איננה שכל 
היא? האמונה היא אמונה. כמו שהשכל הוא שכל 
והרגש הוא רגש, האמונה היא אמונה! בני האדם 
שנוהגים  כפי  'אמונה'  המונח  בין  לבלבל  נוטים 
המקורי,  'אמונה'  המונח  לבין  כיום,  בו  להשתמש 

הטבעי. המונח 'אמונה' בוויקיפדיה מבואר כך: 

אדם  מצב פסיכולוגי בו  היא  הרחב,  במובנה  "אמונה, 
לפעמים  נכונה.  היא  מסוימת  הנחה  או  טענה  כי  חש 
משמש המושג גם לתיאור הטענה עצמה ביחס לאותו 

אדם ".

פסיכולוגי'.  'מצב  היא  'תחושה'.  היא  'אמונה' 
להוכחה  ניתן  דבר שלא  הובא, שהיא  גם  בהמשך 

לוגית. 

היהדות לא מדבר על מושג האמונה הזה!!!

זו הוכחה טובה מאוד להכרחיותה של הפילוסופיה 
של השפה )פילוסופיה אנליטית( ולא פלא שגדולי 
הפילוסופים של המאה העשרים באו מהתחום הזה 
)כדוגמת: ברטראנד ראסל או לודוויג ויטגנשטיין(. 

שהם  שעה  גבול  ללא  מתווכחים  אנשים  לעיתים 
לא מדברים על אותו נושא, מושא או נשוא. 

'אמונה' על פי היהדות היא המפגש של האדם עם 
אישיותו,  מכלל  גבוה  חלק  יש  אדם  בכל  נשמתו. 
גבוה הרבה מעל השכל ומעל הרגש. השכל עוסק 
לא  ואכן  האדם  של  בהכרתו  שמופיע  במה  רק 
עסקו  הזמנים  שבכל  הפילוסופים  שגדולי  פלא 
בתחום זה, 'תורת ההכרה' )אפיסטמולוגיה(. גדולי 
הגבול  את  לתחום  ביקשו  האנושית  המחשבה 
העליון של החשיבה האנושית, של השכל. כל גדולי 
)סוקרטס,  ישיר  באופן  בכך  עסקו  הפילוסופים 
דקראט,  מאקווינס,  תומאס  אפלטון,  אריסטו, 

שפינוזה, יום, ברקלי, לוק, קאנט ועוד(. 

כשם  אמונה.  הוא  בנשמה,  הזה,  בחלק  המפגש 
שהמפגש של התודעה של האדם במחשבה נקרא 
'שכל', מפגש של אדם בתחושותיו נקרא 'רגש', הרי 

שמפגש האדם בנשמתו נקרא 'אמונה'. 

                      דרגות האמונה                             

לאדם מאוד ברור שיש פער בין רגש לרגש ואפילו 

בעניין  גם  שונות.  עוצמות  יש  עצמו  רגש  באותו 
נוהג  המערב  שונות.  דרגות  שיש  ברור  השכל 
 Intelligence (  I.Q בניקוד המכונה  למפות אותם 

Quotient( – מנת משכל.

מה באשר לאמונה? יש לשים לב שאנו לא מדברים 
על הסיכוי לאמיתותה של טענה או תחושה, אלא 
לעוצמת המפגש של האדם עם הנשמה. האם בכך 

יש דרגות שונות?

ד'  חלק  שהיא  האמונה  של  המיוחדת  "ההסתכלות 
וברדת המדרגה שפעת  הנבואה,  הוא האור של  בעצמה 
יורדים לפעמים ומתאחים עם  רוח הקודש, בשגם אלה 
גילוייהם. צריך לדעת שאי אפשר  והרגש בדרכי  השכל 
וחומר  וקל  רגש,  ובשום  שכל  בשום  השי"ת  אל  לפנות 
אמונה,  היא  ותפילה  לבד,  באמונה  כ"א  חוש,  בשום 
ומה  האמונה.  של  גילויים  ג"כ  הנם  ואהבה  ויראה 
שאומרים חוש האמונה או רגש האמונה, וקל וחומר אם 
נאמר מדע האמונה ושכל האמונה, הם דברים של שמות 
מושאלים לבד, כי עצמות האמונה אינה שום דבר מהם, 
כי אם עליונה מכל אלה, שאין בה מחסור מכל, שכוללת 
מובחר  היותר  התמצית  את  עליונה  ושלמות  באחדות 

וחזק מכל הנ"ל". 

הנבואה  נבואה.  האדם  משיג  בשיאה  כשהאמונה 
נחלקת בעצמה למדרגות שונות, כאשר התחתונה 
האמונה  שדרגת  ככל  הקודש'.  'רוח  מכונה  שבהן 
פוחתת, הרי שהיא מגיעה למחוזות בהן פועלים גם 
הרגש והשכל. זו הסיבה שבני האדם טועים לחשוב 
שיש מקום לבטוש את העניינים האלה אחד בשני. 
ישנה  בשיאה  איננה  שהאמונה  גם  זאת,  עם  יחד 
שפה של האמונה שהיא לעולם לא מתבטלת והיא 
ולרגש  לאמונה  המשותפים  השמות  כל  התפילה. 
ייתכן  לא  הדבר  בהשאלה.  אלא  אינם  השכל,  או 

בפועל. האמונה גבוהה מהם לאין שיעור. 

                שלושת מופעי האמונה                          

האמונה מופיעה בעולם משלושה מקורות שונים: 
התורה  מלימוד  ובטבע,  בקוסמוס  מהתבוננות 

ומנפשו של האדם פנימה ללא כל הסבר או סיוע:

הטבעית  האמונה   - מהעולם  המופיעה  "האמונה 
האמונה   - מהתורה  המופיעה  והאמונה  ההסתכלותית, 
הניסית המסורתית, והאמונה התוכית המופיעה ממעמקי 
הם  עמקו,  בתהום  האמוני  החוש  מפנימיות  הנשמה, 
תנאים  לו  יש  מהם  אחד  שכל  גדולים,  אורות  שלשה 
לפעמים  והם  מיוחדים,  תפקידים  ודורש  מיוחדים 
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ויש  כחותיהם.  בשלובי  זה  עם  זה  ומתמזגים  מתרכבים 
אשר רוח אחת מהן באה במלא סערתה ומבקשת לכבוש 
בעת  אז,  וצריך  החיים.  הלך  כל  את  הלב,  כל  את  לה 
שלטונה המיוחד, לדעת איך להתנהג עם הרוחות האחרים 
אז  עולים  והנם  דורמוטה  של  במצב  עומדים  אז  שהנם 
למקורם העליון להחליף כח ולבא בתוספת ברכות והחיה 

חדשה".

של  והן  בחייו  האדם  של  הן  שונות,  בתקופות 
משלושת  אחד  רק  שיאיר  הכרח  היה  הדורות, 
אורות האמונה. באותו זמן נכנסו האורות האחרים 
אור  בהן  מצבים  ידועים  בקבלה  שינה.  של  למצב 
ביותר שלו למשך  מסויים מאיר בעוצמה החלשה 
זמן מסויים, על מנת שיהיה תיקון לעיוות שנוצר. 
כך למשל בגלות מצרים היה ישראל )זעיר אנפין( 
לא  מצרים  שקליפת  כדי  דורמיטא,  שינה,  במצב 
פירוט  השנה.  בראש  הוא  כך  שלו.  מהשפע  תינק 
לאריז"ל  הכוונות  בשער  למצוא  יש  זה  בעניין 

בדרושים לפסח וראש השנה. 

לאחר מצב שינה זה מתחדש האור ומאיר בתוספת 
ברכות וחיות חדשים.

            היחסים בין שלושת המקורות                 

והיחסים  יש  שונים,  ממקורות  שבא  דבר  כל  כמו 
בין שלושת המקורות מושלמים ויש שהם מולידים 

שבר:

"השלמות של האמונה היא כשגופה ונשמתה אחוזים הם 
ביחד.  והמסורה  הטבעית  האמוניות  שהיא  בזה,  זה  יפה 
של  אוצרות  הרבה  יש  והנשמה,  הגוף  שבין  בהקישורים 
הסימנים  שמתדלדלים  יש  ולפעמים  חיים,  ושל  אורה 
מזה,  זה  נפרדים  הטבעית  והאמונה  והמסורת  הללו, 
לפי  היא  גדולה  וסכנתה  אמונית.  מחלה  אז  ומתגלה 
הנזכר.  אותו הערך של הפירוק אשר להחיבור המותאם 
ולפעמים מרוב שטף אור של האמונה הפנימית מתעלה 
ע"י  שבא  אע"פ  זה  וגם  המסורתית,  האמונה  מעל  היא 

עליה רוחנית ה"ז פגם ודלדול כח. 

המדה  ובאותה  בהתאמה,  תמיד  הולך  הבריא  והתוכן 
שהאמונה הרוחנית מתעלה, מתעלה האמונה המסורתית 
עליונה  חכמה  ע"י  עמה.  יורדת  ואינה  עמה  עולה  עמה, 
שתי  של  האיכיות  יפה  מתמזגות  יפה  מוסרי  ומירוך 
מחלקות האמונה הללו, והן הולכות ומתגברות, מתעטרות 

בעטרת קדושה, ומחיות את האדם חיי עולמים. 

לתחיה  קם  הוא  הרי  בציבור  מופיע  הזה  וכשהדבר 

עליונה, פעולות מזהירות של אור עולם מתגלות בקרבו, 
של  הפנימי  המבוקש  הוא  זה  ואיחוד  חיבור  ובישראל 
כל מצוה. אשרי אדם משוה תמיד את  תוכן מעשה של 
המטרה העליונה הזאת של יחודם של אלה שתי המגמות 
האמוניות, הפנימית והחיצונה לנגד עיניו. אורים גדולים 
נגהיו. "אשרי  וזיו עליון מזריח עליו את  מופיעים עליו, 
אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות 

פתחי, כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מד' ". 

האמונה  עמדה  ההיסטוריה  של  שונות  בתקופות 
של  מסויים  מקור  עמד  פעם  בכל  כאשר  במבחן, 
שהתפתחה  האג'נדה  עם  בקונפליקט  האמונה 
תנועת  התפתחות  עם  למשל  כך  דור.  באותו 
למבחן  התורנית  האמונה  נקראה  ההשכלה 
משמעותי.  באותן תקופות יצא אחד מהמקורות 
ממקומו והתעלה, תוך שהוא מעלה עמו לאחר זמן 
את יתר המקורות שעמדו במבחן. עוד נרחיב בכך 

אי"ה במקום אחר. 

מצבו הבריא של האדם הוא שכל מקורות האמונה 
מאירים בו בהרמוניה ולא כשאחד מהם נדחה על 

ידו.

                      דרך ומגמה                                 

זצ"ל  הרב  של  זה  קצר  מאמר  של  האחרון  הקטע 
לא  כן  ועל  לב  שבפרק  לסוגיה  ישיר  באופן  נוגע 
נפרש אותו כאן, אלא בחלק הבא של המאמר, תוך 

פירוש הפרק עצמו. 

והמדע  היש,  של  האחרונה  המגמה  את  נותנת  "האמונה 
יתעצל  אם  אותה.  ותופסים  מכירים  איך  הדרכים  את   -
יחדל  האדם בהישרת הדרכים תעלם ממנו המגמה, ואם 
ערכם,  את  הדרכים  כל  יאבדו  המגמה,  אל  עורג  להיות 
תמיד  הוא  שבאמונה  המדעי  הצד  להתעות.  וסופם 
בערך של דרך למגמה, והצד האמוני שבמדע הוא הערך 

המגמתי של הדרך. 

כשבא העולם לידי טעות במה שחושב שכבר עלתה בידו 
המגמה של האמונה, מיד הוא מתחיל לסור ממנה, שהרי 
עליון  ובחביון  האמונית,  המגמה  ממנו  היא  מאד  רחוקה 
שלה שם טובה ואורה, אמיתה וחסנה גנוזים. וע"י רישול 
להתעות,  המדע  דרכי  מתחילים  המגמתי,  מהתוכן  זה 
וחכמת סופרים תסרח, והאדם מרגיש שהוא יורד מנכסיו 
המאושרים הרוחניים. והזרם החי בקרבו ממרום המגמה 
העליונה שמשם נחצבה נשמתו, דוחפו לשוב ולשוב, והוא 

הולך ומזדכך, הולך ושב, עד שחוזר למרום האמונה". 
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                           הקדמה                                      

הכרך  הנפש.  בתורת  בכתביו  לעסוק  הרבה  קוק  הרב 
לתורת  כולו  כל  מוקדש  הקודש'  'אורות  של  השלישי 
הגיגים אישיים  'חדריו', אוסף  גם מתוך הספר  הנפש. 
שבהם הוא פורש את מעמקי נפשו, ניתן ללמוד רבות 
היריעה  תקצר  קוק.  הרב  של  הנפש  אינטימיות  על 
מלהכיל את כל הגותו בנושא, לכן נתמקד כאן במספר 

סוגיות כלליות.

ִנדרשים  היינו  כך  על  לענות  כדי  הנפש?  מהות  מהי 
הוגי  ע"י  נדון  שהוא  כפי  הנושא  של  רחבה  לסקירה 
דעות רבים מישראל ומקרב אומות העולם במשך אלפי 
שנים. עם זאת, ניתן לומר שיש במחשבה האנושית שני 
מוקדים עיקריים שעוסקים בשאלה מהותית: אם הנפש 
היא מי=אני=סובייקט, או שמא הנפש היא מה=אובייקט. 
ומתוך כך, אם יש משמעות נצחית לעובדה שיש לאדם 
'אני' פרטיקולרי – 'אני' שהוא אינו 'אתה' – עם מאפיינים 
ייחודיים לו, או שמא ה'אני' הוא בר-חלוף וחסר חשיבות 
ביחס להשגות השכליות הנצחיות. אלו הם שני מוקדים 
הוא  וקיומם  עצמה,  ובנפש  האנושית  בחשיבה  שונים 

הסיבה להיווצרות השאלה המהותית הזו. 

             פרסונאלי כנגד אימפרסונאלי                     

הזו  השאלה  את  מצאנו  בת-ימינו  הקלאסית  בספרות 
בדיאלוג שמתנהל בין הנסיך הקטן, גיבור ספרו של אנטואן 
במסעותיו  פוגש  גיאוגרף שהוא  לבין  סנט-אכזופרי,  דה 
בין הכוכבים. הגיאוגרף, שחי בכוכב גדול ומפואר, מעולם 
לא עזב את שולחן עבודתו כדי לחקור את סביבתו. חקר 
מלומדים;  גיאוגרפים  של  מעניינם  אינו  לדבריו,  ארצות, 
החוקרים  שמביאים  נתונים  ומאמתים  אוספים  רק  הם 
כדי לקבוע אם ראוי שייכתבו בספרי הגיאוגרפיה, שהם 

לדעתו, הספרים החשובים בעולם. 

גיאוגרף אף פעם לא היה חוקר משלו,  אלא שלאותו 

ולכן הוא שש לבואו של האורח ומבקש ממנו שיתאר לו 
את הכוכב שממנו הוא בא. הנסיך הקטן נענה לבקשתו, 
ומתאר בעיקר את מערכת היחסים הקרובה שנרקמה 
בינו לבין שושנה יפה שאותה הוא מטפח במסירות רבה. 

של  חשיבותם  את  מבטל  הגיאוגרף  להפתעתו,  ואולם 
אין  ולכן  אומר,  הוא  בני-חלוף,  הם  הפרחים  הפרחים. 
דֹול  ם ּגָ יאֹוְגַרְפָיה, ֶעְרּכָ מקומם בספרי הגיאוגרפיה: "ִסְפֵרי ַהּגֵ
ים  ִנים ְלעֹוָלם. ְלִעּתִ ְ ָפִרים... ֵאין ֵהם ִמְתַיּשׁ ָאר ַהְסּ ל ׁשְ ם ֶשׁ ֵמֶעְרּכָ
ְמאֹד  ְרחֹוקֹות  ים  ְלִעּתִ ְמקֹומֹו.  ֶאת  ה  ּנֶ ְמׁשַ ַהר  ְמאֹד  ְרחֹוקֹות 

ים."1  ָבִרים ִנְצִחּיִ יָמיו. ֲאַנְחנּו ּכֹוְתִבים ַעל ְדּ אֹוְקָינֹוס ִמְתרֹוֵקן ִמּמֵ

נרעש מדבריו, חרד הנסיך הקטן לגורלה של השושנה 
ת-ֲחלֹוף...  ּבַ י  ּלִ ׁשֶ ה  ּנָ ֹוׁשַ "ַהּשׁ שלו:  בכוכב  לבדה  שנותרה 
ַוֲאִני  ֵני ָהעֹוָלם!  ִמּפְ ֶהם  ּבָ ְלִהְתּגֹוֵנן  ָעה קֹוִצים  ַאְרּבָ ַרק  ָלּה  ְוֵיׁש 

ּה!"  י אֹוָתּה ְלַבּדָ ַאְרּתִ ִהׁשְ

את  שמהווה  מה  כי  לבו,  לדאבון  מגלה,  הקטן  הנסיך 
רקמת החיים היותר חיונית של האדם אינו חשוב כמו 
נצחיותם של ההרים. זהו המתח שבין האימפרסונאלי 
נוסף בספר  לאיכות. במקום  בין הכמות   – ה'אני'  לבין 

הוא מיטיב לבטא זאת בהקשר אחר: 

ָחֵבר  ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלֶהם  יד  ּגִ ּתַ ִאם  ִרים.  ִמְסּפָ אֹוֲהִבים  "ַהְמֻבּגִרים 
ֵאלֹות ֲחשּובֹות. ִאיׁש ֵמֶהם  ֲאלּו אֹוְתָך ׁשְ ִיׁשְ ָחָדׁש, ְלעֹוָלם לֹא 
ֵחק?  ַמה הּוא אֹוֵהב ְלׂשַ לֹו? ּבְ ַאל: "ֵאיֶזה ְצִליל ֵיׁש ַלּקֹול ׁשֶ לֹא ִיׁשְ
ה הּוא?  ּמָ ּכַ ן  ִרים?" לֹא, ֵהם ׁשֹוֲאִלים: "ּבֶ ְרּפָ ּפַ ַהִאם הּוא אֹוֵסף 
ר ָאִביו?" ְוַרק  ּכֵ ּתַ ה ִמׂשְ ּמָ ה הּוא ׁשֹוֵקל? ּכַ ּמָ ה ַאִחים ֵיׁש לֹו? ּכַ ּמָ ּכַ

יִרים אֹותו."  ֵהם ָמּכִ ָאז ִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ

השאלה היא מה חשוב יותר, מה שניתן לכימות ולמדידה 
או איכות אישיותית? המתח הזה מצוי באופן מובהק 
בדתות ובפילוסופיה. הנטייה הכללית של הפילוסופיה 
היא להעדיף את האימפרסונאלי, בעוד הדתות נוטות 
מוחלט.  באופן  לא  כי  אם  הפרסונאלי,  את  להעדיף 

1  תרגום: אילנה המרמן, הוצאת עם עובד.

במעמקי הנפש
)חלק א(

הרב אורי שרקי

תורת
הנפש
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הפילוסופי  הזרם  ולכאן.  לכאן  הכלל  מן  יוצאים  יש 
וראשוניות  העדפה  נותן  למשל,  האקזיסטנציאליסטי, 
הבודהיזם שמבטל את  ובין הדתות מצאנו את  ל'אני', 
בין  במתח  מדובר  כללי  באופן  אבל  ה'אני'.  של  הערך 

המה לבין המי – בין האובייקט לבין הסובייקט. 

                    אם אין אני לי מי לי                                  

כמעט אלפיים שנה קודם לכן התמודד עם השאלה 
לי  מי  לי  אני  אין  "אם  במאמר:  הזקן  הלל  הזאת 
נתרגם  )מסכת אבות פ"א, מ"יד(.  וכשאני לעצמי מה אני" 
מישהו  יש  שלי, אזי  הוא האני  הַאִין  את דבריו: אם 
מולי. אבל כאשר האני שלי עומד בפני עצמו – הוא 

הופך לאובייקט, ל'מה'. 

של  הלגיטימציה  אחר  חיפוש  הזקן  הלל  אצל  יש 
ה'אני'  של  הלגיטימציה  שאת  מלמד  הלל  ה'אני'. 
העממית  בתפיסה  הבורא.  אל  ביחס  למצוא  ניתן 
ה'אני'.  נראה שמדובר דווקא בהכנעת  של האלוהות 
הקב"ה  סיני,  הר  במעמד  ההתגלות  בתיאור  למשל, 
אלא  הפרטית.  הזהות  את  ומוחק  ממעך  לכאורה 
)כט, ד(,  ּכַֹח"  ּבַ ה'  "קֹול  שלא כך הדבר. כתוב בתהלים: 
וחז"ל מסבירים: "קול ה' בכוח – לפי כוחו של כל אחד 

ואחד")פסיקתא דרב כהנא, יב(. 

ניסיון אנושי של  כמו כן, מצאנו בסיפור מגדל בבל 
ּוְדָבִרים  ֶאָחת  ָפה  ׂשָ ָהָאֶרץ  ָכל  "ַוְיִהי  הזהות:  מחיקת 
של  מוחלטת  אחידות  יש  א(.  יא,  )בראשית  ֲאָחִדים" 
ה'  ֶרד  "ַוּיֵ  – האלוהית  ההתגלות  דווקא  האנושות. 
ֵני ָהָאָדם" )שם,  נּו ּבְ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ְגּדָ ִלְראֹת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ
ה( – היא שהעצימה את ה'אני' ולכן נוצרה מחלוקת. 
כתוצאה מההתגלות כל אדם הרגיש את עצמו יחיד 
ומיוחד, עד כדי כך שהוא לא היה מוכן לשמוע את 

דברי רעהו. 

                אני חושב משמע אני קיים                        

גם הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט עסק רבות בשאלת 
הלגיטימיות של ה'אני'. הוא רצה להוכיח את קיומו של 
אני  משמע  חושב,  "אני  פשוט:  למשפט  והגיע  ה'אני' 
קיים".2 זהו טיעון ה'קוגיטו' המפורסם. אלא שמבחינה 
לוגית יש קושי גדול בקביעה זו, מכיוון שדקארט מניח 
חושב',  'אני  לומר  כדי  הרי  יסוד.  כהנחת  את המסקנה 
'אני  לומר  ניתן  לא  'אני'.  לומר  היתר  כול  קודם  נדרש 
חושב' לפני שהוכח ש'אני קיים'. אלא שדקארט אומר 
– הוא  'מחשבה' ומתוך כך מגיע למסקנה: ה'אני'  שיש 

.cogito, ergo sum :2  בלטינית

הגיע  לא  דקארט  כלומר  מחשבה.  אני  הוגה.  נפש 
התמקד  הוא  ה'אני';  של  הלגיטימיות  בדבר  למסקנה 
הוא  שאותה  המחשבה  של  הקיום,  של  בלגיטימיות 
מייחס לאיזה 'אני', ואילו ה'אני' נותר משני. כך שבסופו 
של דבר, לא ברור לנו אם לפי משנתו של דקארט יש 

ל'אני' איזו ממשות.

                     מודה אני לפניך                                  

)ח"א, עמ' א השכמת הבוקר( מפרש  ב'עולת ראי"ה' 
הרב קוק את המילה אני במשפט "מודה אני לפניך" 
שונה  בכיוון  דברים  ואומר  בבוקר,  לומר  שנוהגים 

לגמרי מזה של דקארט: "מודה" – אם כן – "אני".  

האלהיים  החיים  אור  ע"י  בעצמו,  עצמו  את  מוצא  האדם 
המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה 

של הכרת הטובה האלהית והבטאתה. 

המילה הראשונה שאומר האדם כשהוא פוקח את עיניו 
הטובה  הכרת  של  התודה  "רגש  מודה.   – היא  בבוקר 
והבטאתה", כלומר עצם האמירה של המילה  האלהית 
הרב  מדברי  עולה  הבאות  בשורות  אך  'מודה'.  הזו: 

תחושה קשה של אבסורד:

כי במה נחשב האדם בחלישות כחו, באפסיותו וזעירותו, נגד 
כל היקום הגדול והעצום, וכחות הבריאה האדירים והנפלאים 
העוטרים אותו, מרוב שממון לעומתם - אובד האדם את תוכן 

ה'אני' שלו.

המדבריות,  ההרים,  את  עיניו  לנגד  רואה  האדם 
אותו  הסובב  הטבע  לעוצמת  מודע  הוא  האוקיינוסים; 
היטיב  כולה.  הבריאה  מול  אל  משמעות  חסר  ומרגיש 
לבטא זאת הפילוסוף הצרפתי ז'אן-פול סארטר שאמר: 
"הגיהינום זה האחר".3 והכוונה היא ל'אחר' במובן הרחב 
על  מאיים   – כולו  העולם   – ה'אחר'  כולו.  העולם  של 

הסובייקט של האדם.

אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלהית, וכל 
הסעיפים הקדושים כבירי עז הקודש שהיא מעירה בקרבו, אז 
בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את 'אניותו' והעדר ביטולו 
בכללות ההויה, ומוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא : אני.

כאשר האדם מסב את פניו מן הבריאה ועומד לפני מי 
מישהו רצה  שברא אותו, מתעוררת אצלו הכרה חדשה: 
– הוא  אניותו  או אז בא האדם להכיר את  שאני אהיה! 
של  בהיבט  'אני'  למילה  ההסבר  זה  'אני'.  לו  שיש  מכיר 
אובייקט וסובייקט: מה אני? – אפס. מי אני? – נברא. עתה 

גם המילה 'לפניך' מובנת: מודה אני - איך? לפניך. 

3  מתוך המחזה 'דלתיים סגורות'.
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ביאור
ל”מידות הראיה”

כג. את כל המעלות היותר עליונות, בין המחשבתיות בין 
ההרגשיות, וגם המעשיות, צריך לקשרן בקשר של האמונה 
הפשוטה הקודמת בתמותה בלב נימי הילדות, שבתמציתה 

הפנימית היא יותר נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה. 

                      קשרי הילדות                                  

בין  המחשבתיות  בין  עליונות,  היותר  המעלות  כל  את 
של  בקשר  לקשרן  המעשיות, צריך  וגם  ההרגשיות, 

האמונה הפשוטה הקודמת בתמותה בלב נימי הילדות.

מעמיקים  בתורה,  וגדלים  הולכים  אנו  השנים  עם 
אל  מחיל  הולכים  טובים,  מעשים  מרבים  באמונה, 
ויותר עליונות, שמימיות,  יותר  זוכים למעלות  חיל, 
בין במחשבה, בין בהרגשה ובין במעשה. מעלות אלו, 
אם  להיעלם,  עלולות  רב,  בעמל  להן  זכינו  אם  אף 

תהיינה קשורות אלינו בקשר שכלי בלבד.

הדרך למזג את המעלות להן זכינו, עם עצמות חיינו, 
היא לקשור אותן בקשר האמונה הפשוטה, הקודמת 
קודם  עוד  בליבנו,  התמימה  בשלמותה  בתמותה, 
לקשור  מורכבות.  רוחניות  ידיעות  בנו  שהתפתחו 
אלינו את המעלות כולן, אף העליונות ביותר, בנימי 
הילדות, במיתרי הנשמה הילדותיים, שאינם עוזבים 
כי  לדעת,  נוכל  כך  רק  בגרותנו.  לעת  גם  אותנו 

תהיינה קשורות אלינו בקשר בל ינתק.

לרפיון,  מועדים  בחירתיים,  שכלתניים,  קשרים 
ילדותיים,  תמימים  קשרים  ושחיקה.  החלשות 
כדי  כך?  זה  מדוע  נחלשת.  ובלתי  רעננה  עצמתם 
האמונה  סוד  בהבנת  להעמיק  עלינו  זאת,  להבין 

הילדותית.

                     אושר הילדות                             

לא חכמה וידיעה רבה היא המאשרת אותנו, אלא התום של 

וזהו אשרנו שאנו מקושרים אל החנוך הילדותי  הילדות. 
בצורת תרבותנו  )קובץ ז’ רה’(. 

חכמה  להרבות  ומצווים  מאד  אנו  עמלים  כי  אף 
וידיעה, יש לדעת כי עיקר אושרנו תלוי דוקא בתום 
אל  מקושרים  שאנו  הגדול,  אשרנו  זהו  הילדותי. 
החינוך הילדותי, על כל צעד ושעל, בצורת תרבותנו. 
בחגים, בתפילות, בלימוד, ביומיום, ממש בכל דבר. 

של  הרושם  בנו  עושה  כבר  הוא  לבדו  הזה  הקשר 
של  זרם  ואיזה  תמימותה,  עם  הילדות,  עם  ההתקשרות 
תמימות עובר גם כן עלינו ומזדלף בקרבנו, להפיג על ידו 
מי  מבגרותנו. אשרי  בנו  זוהמת הערמימות שנמסכה  את 
שיונק מלשד הילדות גם בהיותו איש, גם בזקנותו. אשרי 
מי שנעשה כבן שנה בלא חטא, בהיותו כבר עמוס במשא 

של שנים רבות מימי חיי הבלו.

הקשר עם הילדים אינו מיועד רק כדי שאנו נשפיע 
מאורם,  עלינו  ישפיעו  שהם  כדי  גם  אלא  עליהם, 
עם  בהתקשרותנו  שבנשמתם.  התמים  מהטוהר 
עלינו  מהם  עובר  תמימות,  של  זרם  איזה  הילדים, 
הערמומיות  זוהמת  את  להפיג  בקרבנו,  ומזדלף 
שנכנסה בנו מבגרותנו. אשרי מי שתמיד וגם לעת 

זקנותו, יונק מלשד הילדות.

על פי דברי הרב אלו, היינו מבינים שקשרי האמונה 
הפשוטה והתמימה, הילדותיים באפיים, הם קשרים 
נטולי ערמומיות מתחכמת, ובזה כוחם. אך מרן הרב 
מוסיף ואומר, כי אמונת הילדות לא רק יותר תמה 

אלא גם יותר נשגבת מזו המבוגרת.

                         אמונת הילד                            

נימי  בלב  בתמותה  הקודמת  הפשוטה  האמונה 
יותר נשגבה מכל מה  הילדות, שבתמציתה הפנימית היא 

שנלמד ונהגה. 

אמונה של ילד
מידת אמונה, פיסקה כג

הרב יצחק חי זאגא
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מדוע מיתרי הילדות, הם המיתרים היותר חזקים 
האמונה  מדוע  הנרכשות?  המעלות  לקשירת 
הילדותית התמימה, יותר נשגבה מכל מה שנלמד 

ונהגה? ננסה להבין זאת מתוך דברי מרן הרב – 

בינתו.  היא  צלולה  זה  ועם  הילד,  של  הרצון  הוא  צלול 
כלומר, גרעין הדעה הטבעית שלו הוא גרעין בריא, שכל 
ההשפעה הלימודית צריכה להיטפל בשמירת בריאותו, 
יותר ממה שהיא רגילה להיטפל בהתפתחותו. כששמים 
של  הילדותי  הכשרון  של  הניקיון  שמירת  של  המטרה 
אוצר האושר של האדם, בראשית היסוד החינוכי, באה 

ההתפתחות באופן מבורך  )קובץ ב’ שנח’(.

הם.  וטהורים  צלולים  הילד,  של  והבינה  הרצון 
וקדושה, כפי שעשה  הדעת הטבעית שלו בריאה 
צריכה  הלימודית,  ההשפעה  כל  האלוקים.  אותה 
להתעסק בשמירת בריאותו הרוחנית הטבעית של 
הילד, הרבה יותר ממה שהיא רגילה להתעסק עם 
התפתחותו. כשמקפידים על שמירת נקיון הכשרון 
הילדותי, בראשית יסודות הבנין החינוכי של הילד, 
כשנזהרים מאד שהילדים יגדלו על אדני הקדושה 
או  דיבורים  או  רעיונות  ללא  זרה,  תערובת  ללא 
של  התפתחותו  באה  אז  קדושה,  נטולי  מראות 

הילד באופן מבורך. ממשיך שם הרב:

האלהי,  הגודל  של  הרעיון  אור  האמונית,  המחשבה 
התום  האלהית,  הוודאות  לאלהים,  יחשנו  של  הבירור 
והיושר במעמקיהם, כל אלה הם סגולות ילדותיות, שרק 
הבל פה שאין בו חטא כולל את תמציתם בטהרה, מבלי 
צורך של ידיעה מפורטת, שאנו קורים לה שלא בצדק, 

ברורה. 

הכוזרי  בספר  הלוי  יהודה  רבי  שמסביר  כפי 
החוקרת,  השכלתנית  האמונה  רבים,  במקומות 
לעולם לא תגיע להכרת הגודל האלוקי האינסופי, 
לבירור יחס האדם לאלוקיו, ולוודאות של אמונה, 
כפי שתוכל להגיע אמונת נשמת ישראל מצד עצם 
והיושר העמוקים, הנטועים  קדושתה, מצד התום 
ילדותיות,  סגולות  הן  אלו,  סגולות  מלידתה.  בה 
חטא,  מכל  נקי  פיהם  שהבל  בילדים  המתגלות 
רק  יכולים  וודאי, שמבוגרים  ברור  כך  כל  בבירור 

לחלום עליו. 

מתוך  נקיה  בטבעיות  הפורצת  הקדושה  האמונה 
ממנה.  למעלה  אין  הילדים,  של  הטהורה  נשמתם 
זוהי האמונה הגדולה שמתגלה בתור עצם זרימת 
החיים. כל ימי חיינו הבוגרים, אנו עמלים להשיב 
אל  התחכמויותיו,  כל  עם  הערמומי,  העולם  את 

עם  המבוגרת  החכמה  מיזוג  הילדותי.  התום 
העולם.  תיקון  הוא  התמימה,  הילדותית  האמונה 
הראשון,  אדם  חטא  לפני  למצבו  העולם  השבת 
אשר נפל ברשתו של הנחש המתוחכם הערמומי. 
שיבת האדם עם תסבוכת התערובת של טוב ורע, 
כי  אף  באמונתו,  ילדותי  כולו  טוב,  שכולו  לעולם 
מלא הוא בדעת אלוקים, זוהי מטרת העולם כולו. 
מרכזי  כה  מקום  תופסים  הילדים  דוקא  כן  על 
בעבודת ד’ הישראלית, וכך גם האמונה הילדותית 

הגנוזה בלב המבוגרים. 

בלימודנו,  רוכשים  שאנו  מעלה  כל  כן,  על 
נמזג  אותה,  שנקשור  עד  ליעודה,  מגיעה  אינה 
הדעת  שבתוכנו,  הפנימית  הדעת  ברובד  אותה, 
בטבעיות  לד’  שמחוברת  זו  הטבעית.  הילדותית 
ידיעה  כל  התחכמויות.  בלי  ופשוטה  גמורה 
שהצלחנו לחברה לעצם זרימת חיינו, הרי קיימנו 
בה, ‘וצדיק באמונתו יחיה’ )חבקוק ב’ ד’(. כשאנו 
הילדים  ידיעותינו כשירת  עם  להתנגן  מתחילים 
בתלמוד תורה, כשאנו מוצאים בכל ידיעה נלמדת 
התמימה  הילדותית  והדבקות  ההתלהבות  את 
בד’, אנו יכולים להאמין, שידיעה זו נקשרה אלינו 

בקשר בל ינתק.

                    בחזרה לילדות                                

מסיים שם מרן הרב: 

העולם  יסוד  ויונקים,  עוללים  בפי  חיים  אלהים  דבר 
וההצלחה  הנשמות  להצלת  ומכון  התרבות,  בסיס  הוא, 
החברותית היותר גדולה. זהו רז גלוי לישראל, שנתברר 
של  הערך  ועלה  התורה,  בו  שנתחברה  בגלות,  הרבה 
חיבת תינוקות של בית רבן למדרגה עליונה. כשהתחיה 
בכל  זה  חיים  ליסוד  לשוב  צריכים  מתחלת,  הלאומית 

אומץ קדשו.

מאחר והתמזגות כל החכמה העולמית עם הטוהר 
הנשמתי הילדותי, היא גאולת העולם, הרי שדבר 
ד’ שמתגלה מפיהם של הילדים, הוא יסוד העולם, 
כולה,  המפותחת  התרבות  לכל  הבסיס  הוא 
וההצלחה  הנשמות  להצלת  והבסיס  היסוד  והוא 

החברותית הגדולה. 

זה שהתברר בגלות, עד שהתעלה מאד הערך  רז 
כולו  שהעולם  רבן,  בית  של  תינוקות  חיבת  של 
כאן  אלינו  לשוב  צריך  פיהם,  בהבל  מתקיים 
במדינת ישראל. הערמומיות הנוראה המשתוללת 

בכל המערכות, צריכה להישטף במקוה הילדות.
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“בינו שנות
דור ודור”

המילה הנדירה - המופיעה בכותרת מאמר זה, נראה 
שאכן אינה ידועה בימינו. כל המבקש  להבינה אל-

נכון ימצא את פירושה רק במילון המיוחד - "מילון 
אבניאון,  איתן  המילונאי  של  יצירתו  פרי   – ספיר" 
ולא במילונים המקובלים. וכך נכתב שם: "התאכרות 

ר וכו'" - רכישת מעמד של איּכָ

סיפור  בתוכו,  טומן  האמורה,  למילה  הסבר  משפט 
של ניסיון חשוב ומרתק, אשר למרבית הצער – לא 
צלח די צרכו, אך נראה שהיה בו כדי 'זריעת זרעים' 

לעתיד לבוא כפי שניווכח. 

ולהלן עיקרי סיפור העניין: 

קמה  תרפ"ט,  שנת  בחורף  שנה,  תשעים  לפני 
התעוררות של בני תורה, למצוא דרכים להקים בארץ 
הקודש "מושבים אשר חבריהם יהיו בני תורה ות"ח, 
ואשר לימוד התורה ביחיד ובציבור בשקידה ובעיון, 
יהיה הנקודה הרוחנית המרכזית בכל עיתות החופש 
והפנאי, כמו בזמן שאבותינו הקדמונים היו שרויים 
על אדמתם, ולשם כך נוסדה 'החברה להתאכרות )!( 

בני ישיבות בארץ ישראל". 

ביום כ"ו באדר ב' תרפ"ט )7.4.29(  מתפרסם ומופץ 
'פרוספקט המוני')!( בו כותבים המייסדים כי "למען 
חזק התנועה היקרה...ולמען המציא לה את האמצעים 
הנשגבות  שאיפותיה  את  בצע  הדרושים...ולמען 
באמת מידה רחבה, התעוררו מספר עסקנים מסוג 
בעלי בתים ותמכין דאורייתא,  בראשותם של ראש 
הרבנים לארץ ישראל הרב הגאון מרן הראי"ה קוק 
שליט"א וראשי הרבנים בהקהילה הגדולה יפו ותל-

אביב הרבנים הגאונים רבי  שלמה אהרונסון והרב 
ב"צ מאיר חי עוזיאל שליט"א – ויסדו את "החברה 
כבר  והיא  בע"מ".  בא"י  ישיבות  בני  להתאכרות 

נרשמה כחוק.

היו  כאן,  המתבטאים  האלו  והמיסוד  ההתארגנות 
של  הכרחית  כמעט  התפתחות  בבחינת  למעשה, 

תהליכים שהחלו עוד קודם לכן בשנים הקודמות. 

בשורות אלו, ובמסגרת זו – לא נוכל לסקור בפירוט 
וכראוי את כל האירועים הקודמים. נזכיר להלן רק 
בתמציתיות רבה את הנדרש כדי לתאר את התסיסה 

אשר התרחשה אז בארץ.  

                      “תסיסה בארץ“                         

אחרי  קצרה  תקופה   )1928( תרפ"ח  בשבט  בט"ו 
'קבוצת  את  המרכזית"  "הישיבה  בני  הציגו  יסודה, 
בחיי' )שמטרתה( להכשיר את חברי הארגון לעבודת 
האדמה בזכרון יעקב... סמל הקבוצה כלל: מגן דוד, 
הם  נלווה  בדף  חקלאיים.  עבודה  וכלי  תורה  ספר 
פונים אל הרב זצ"ל ומבקשים כי תוכניתם זו תידון 
פיק"א  חברת  נציג  לבין  בינו  שתתקיים  בפגישה 

להתיישבות )מיסודו של הברון רוטשילד(.

כחודש לאחר מכן באדר תרפ"ח, מברך אותם הרב, 
והוא רואה ביוזמתם ובעשייתם  חלק מביטויי חיבת 
הקודש של עם ישראל לארצו. בחתימת דבריו הוא 

מוסיף: 

קדושה זו - מצאה את ביטוייה הנכון בפועל ע"י הקבוצה 
המאוחדת 'קבוצת רבינו בחיי וקבוצת וואלאזין' )שמא יש 
בחיבור זה בינהן הד לפעילותו הפוליטית-הפנימית?( וחזקה 

אדמת  על  התיישבותנו  בחיי  למופת  שיהיו  תקוותי  היא 
הקודש... הנני חותם בברכה לאחינו צופי הישועה"

גם בשדה הארגונים הציבוריים – היו תגובות ליוזמת 
בני הישיבות לבקשת "ההתאכרות", והפנייה למעשה 
"הפועל  איש   – שרגאי  זלמן  שלמה  ר'  החקלאי. 
של  החדש  עיצובו  בשורת  את  כאן  ראה  המזרחי" 

העובד הדתי בארץ. 

ה"התאכרות"
הרב יוחנן פריד 

חלוצים דתיים בהכנסת ספר תורה
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האקדמיה – אף היא השמיעה קולות של התפעלות 
ואיבחנה בעולמן של הישיבות הירושלמיות מגמה 
מהאוניבסיטה  קליין  שמואל  הפרופ'  חדשה, 
העברית ראה באיכרים אלו את הגשמתו המעשית 
ניסנבוים  יצחק  והרב  ועבודה"  "תורה  רעיון  של 
כלכלית  לתמיכה  לציבור  קרא  "המזרחי"  מראשי 
הקדושה  בארצנו  "לראות  תקוותו  את  והביע  בהם, 
כפרים עבריים מיושבים תלמידי חכמים,  העובדים את 

אדמת הקודש והוגים בתורה". 

                הכשלון - בחינת ‘נפל’                   

אפשר וראוי להוסיף, עובדות ופרטים רבים  אודות 
התופעה והתפרשותה, במעשים מגוונים ובמקומות 
שונים בארץ, אך לצערנו יש לשוב לראשית מאמרנו.

אותם  זכו  לא  הציבורית,  התמיכה  למרות  שכן 
על  עדויות  בידינו  חזונם.  את  להגשים  תלמידים 
או  הפיסי,  במאמץ  לעמוד  יכלו  שלא  תלמידים 
היתה    - מהם  אחד  כותב   - "קבוצתנו"  החברתי. 
בחינת 'נפל' והחזיקה מעמד פחות מחודש ימים". 

ועוד ועוד סיפורים עצובים מעין אלו. 

זצ"ל להחיות  ניסה מרן הרב   )1933( בשנת תרצ"ג 
הוא  תרצ"ג  בטבת  י"ד  ביום  מחדש.  הרעיון  את 

כותב: 

"מפעלנו ההקדוש להתאכרות בני הישיבות בא"י שהיה 
מוכרח להפסיק את עבודתו מסיבת המשבר העולמי, מצא 
לו כעת דרך לשוב לעבודה...ויהיה כח מרענן ומשפיע על 

יתר חלקי היישוב"  

להצלחה,  זכתה  לא   – זו  פומבית  קריאה  אולם 
לצערנו  הפך  דאז,  החקלאית  ההתיישבות  ומפעל 

לאפיזודה חולפת...

האמנם?! 

על  החולף  הראויה:  ובכנות  בעוז  הדברים  ייאמרו 
פני הארץ, בשנים אלו – חייב ויכול להעיד כי אותם 
זרעים רעיוניים ומעשיים שנזרעו - נבטו, עלו, צמחו 
בעזרת  תוסיף  ועוד  הארץ  מלאה  ועתה   – ופרחו 
תורה  בני  ובהם  יישובים,  בעשרות  להתמלא,  ד' 
העובדים למחייתם )פעמים גם בחקלאות...( הוגים 

בתורה,  ודבקים בכל ישותם באדמת הקודש.   

   המשך המאמר מעמ’ 5 
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חסידיו, ואחד מהם מתקשר אף בנקודת החולשה 
שלא  חסיד  על  לפעול  זה  דבר  עלול  הצדיק,  של 
לטובה. עצתו של מרן הרב זצ"ל היא לדבוק באומה 
ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין  ָלּ הישראלית שעליה נאמר "ֻכּ

ְך" והיא הטוב המוחלט.  ָבּ

ִציאּות  ַהּמְ ּכַח  ְתָעֵרב  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ יִקים,  ּדִ ּצַ ּבַ ֵבקּות  "ַהּדְ
ד  ִנְכּבָ ָבר  ּדָ ִהיא  ֶלֶמת,  י-ִנׁשְ ְלּתִ ַהּבִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִעם  ָמָתם  ִנׁשְ ּבְ ׁשֶ
ִמיָרה  ׁשְ ָצִריְך  ֲאָבל  ָפׁשֹות.  ַהּנְ חּות  ּתְ ִהְתּפַ ַמֲהַלְך  ּבְ ְמאד 
ִניִמית  ֵבקּות ּפְ ק ּבֹו ּדְ יק ֶאָחד, ְוִיְדּבַ ַצּדִ ִאם ִיְטֶעה ּבְ דֹוָלה, ׁשֶ ּגְ
ֶחְסרֹונֹוָתיו, ֵהם ִיְפֲעלּו ִלְפָעִמים ַעל  ן ּבְ ם-ּכֵ ק ּגַ ֲהָוָיִתית, ְוִיְדּבַ
ָהִאיׁש  ַעל  ּפֹוֲעִלים  ֵהם  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ה  ַהְרּבֵ רּוָעה  ּגְ ה  ִמּדָ ּבְ ֵבק  ַהּדָ
ה,  ָהֻאּמָ ַמת  ִנׁשְ ּבְ ֵבִקים  ּדְ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ קֹוִרי.  ַהּמְ
)אורות  ַהּטֹוב"  ד'  אֹור  ָיָדּה  ַעל  אב  ִלׁשְ ֻמְחָלט,  טֹוב  ִהיא  ׁשֶ

ישראל פרק ג, משנה ג(. 

               "ַהַּתְרּבּוִתִּיים ָהְרָׁשִעים"                        

ִעים" הם אלו שגדלו על פי תרבות  ים ָהְרׁשָ ְרּבּוִתּיִ "ַהּתַ

אינם   - הם  ושנאה.  מכפירה  המושפעת  המערב 
בתוך  וחיבור  דבקות  של  תהליך  ליצור  מסוגלים 
הוא  לאדם-זאב"  "אדם  גדלים.  הם  שבה  החברה 
מתנהג  שאדם  היא  שמשמעותו  בלטינית  פתגם 
לאדם אחר כזאב מטבעו – דהיינו, הוא חשדן כלפי 
רעהו ושואף לפגוע בו. כמו כן הפילוסוף האנגלי, 
הובס, טען כי האדם הוא אנוכי מטבעו – 'אגואיסט' 
המפורסם  בספרו  הגותו.  במרכז  העומדת  טענה 
"לויתן" - טוען הובס כי זכותו הטבעית הראשונה של 
האדם היא לאגואיזם מוסרי וכי במצב הטבעי, זכות 
זו מובילה אותו למלחמת כל בכל. ממילא בתפיסת 
חיים זו, לא ניתן ליצור שום דבק פנימי אשר יאחד 
את החברה לפעילות של נתינה והענקה של זה לזה. 
רק על ידי אהבה ואמונה, נוריד למציאות טל חיים 
של  עמוק  חברתי  שיקום  של  לתהליך  יביא  אשר 
חיבור פלגי האומה לאחדות אחת גדולה. מציאות 
ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָתּ   - כולו  העולם  ואת  אותנו  תוביל  זו 

מֹוָך ֲאִני ד'" - "ְוָאַהְבָתּ ֵאת ד' ֱאלֶֹהיָך". ָכּ



באור צעיר
ּברִאי”ה ובהתבוננות פנימית

מה היה שמה של 

התנועה הציבורית-

רוחנית שייסד הרב 

קוק? ומדוע?

?
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נשמח לשמוע ִמכם:

leoroletzeirim@gmail.com

אורח לשבת
עובדיה חממה, זמר ומוזיקאי.

לי  נותן  “הרב קוק מדבר אלי באופן מיוחד. הוא 

תשובות לשאלות קיומיות ועצות רוחניות. 

עתיקים  רעיונות  חדש  באור  לי  מאיר  הוא 

ומופלאים בשפה מתוקה וענוגה, רהוטה, עמוקה, 

גבוהה וברורה. שפת קודש ממש, שיחד עם זאת, 

שווה לכל נפש ומגשרת על פני מקום וזמן.”

חידה

“ירושת עולמים מברכת אברהם
נשארה עדי עד בישראל עם קרובו”

)סידור עולת ראיה, עמ’ קו(

שיגעון של אמת

מסופר, שבעיירה אחת חי לו אדם אחד, שהחליט 
לעשות רק מה שנכון וטוב. לא משנה מה החברה 

תאמר. 

נשמות  כולם.  את  הכעיס  ממש  זה  מה,  משום 
טובות אמרו לו )לגמרי לטובתו...(: “מתי תתבגר? 
בשלו,   - הוא  אבל  כולם!”,  כמו  להיות  תתחיל 
“זו  כמו:  סיסמאות  מיני  בכל  להאמין  המשיך 
היה  וגיבור  אמיץ  כן,  כן  דרכי”.  וזו  שלי,  האמת 

האיש, אבל הם – הם קראו לו “משוגע”.

מסופר שיום אחד, הוא פשוט נעלם. וכששאלו: 
“אל   – מהתשובה  הופתעו  לא  הלך?  הוא  לאן 
הלא נודע! אמרו לו: “לך”, והוא הלך”. מתאים לו, 
הם חשבו, זה סופו של שגעון... אבל תכל’ס, הם 

חשבו, הלוואי שלנו היה כזה חזון.

כן, כזה היה אברהם אבינו. ואנו?

לא קל ללכת עם האמת ועם התורה. בעוד שמולנו 
תרבות של “תעשה מה שכיף וקל” - אנו נאמנים 

לערכים ואידיאלים שלא תמיד קל לעמוד בהם. 

השטף החברתי לוחש באוזנינו לוותר על המצפון 
אידיאלים  “עם  החברה:  עם  קו  וליישר  האישי, 
לא קונים במכולת”, “אל תהיה פראייר, דאג רק 
יום עלולים אנו לוותר על  לעצמך!”. ובסופו של 
הקול המוסרי הפועם בתוכנו. את מקומו ימלאו 
נחיה  - לא  והנורא מכל  ואנוכיות,  ניכור  עצלות, 

לפי מה שרצינו באמת.

אברהם  ניצב  זה  קושי  מול 
המאמינים,  אבי  אבינו, 

שבלבו  הצו  לפי  והולך 
מארצך...”.  לך  “לך  בלבד: 
לא  החברתי  הלחץ 
מעז,  הוא  לו.  מסוגל 
לו  ומנין  גיבור,  הוא 
האמונה.  מכח  זאת? 
האדם המאמין הוא בן 
מפני  האמיתי  החורין 
שרק לו החופש להיות 
כל  ואפילו  עצמו.  הוא 
כח  לו.  בזים  העולם 

ירושתנו  הוא  זה  אמונה 
מאבינו אברהם.



רח' הרב קוק 9  ירושלים 9131002.  טל'  02-623-2560

‘בית הרב’  |  וזאת לראי”ה )ע”ר(

יוצא לאור ע”י ‘אורות אברהם’ בשיתוף ישיבת ההסדר והגרעין התורני ראשון לציון ו‘בית הרב’ ירושלים ת”ו

 עריכה: הרב יוחנן פריד  |  עימוד ועיצוב: סטודיו דראור

רח’ גולדה מאיר 7, קומה 1, בית עליאש. נס ציונה

  www.beit-harav.org.il                    טלפון 052-388-3322 
beitharavkook@gmail.com timor@eldadperi.co.il

www.orotavraham.com 

www.perinadlan.co.il*5066

פרי בסט 
פרויקט העתיד בלוד החדשה

לוד זוכת פרס החינוך של ישראל
קהילה צעירה ואיכותית

איזור חדש בתנופת פיתוח
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