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מבוא למשנת הראי"ה - חלק ב'

 "מי שיש לו נשמה כללית צריך לעסוק בדור שלנו 
במבואים, בבירור מפתחות לכל עניין נשגב..."
)אורות הקודש ג, 'ראש דבר'(

ועודנה מהדמויות המשפיעות  רואה האורות הגדול, הייתה  זצ"ל,  יצחק הכהן קוק  דמותו של הרב אברהם 
ביותר שקמו לעם היהודי במאות השנים האחרונות. מי שהתגלה משחר ילדותו בקדושה ובגאונות תורנית, 
ההגות  האמונה,  וכתר  והפסיקה,  ההלכה  כתר   – כתרים  בשני  מוכתרים  להיות  שזכו  ישראל  מגדולי  היה 
הצמא  לדור  כמנהיג  בשליחותו  אותו  שימשו  מפליא,  באופן  הצטיין  שבשניהם  אלה,  כתרים  שני  והאגדה. 

לתחייה לאומית-רוחנית. 

***
ההתעניינות במשנתו של הרב קוק מתרחבת, והעיסוק בה מתגבר ומקיף קהלים רחבים. רבים הם המבקשים 

כיום להתבשם מאורותיו של הכהן הגדול, מורה דורות התחייה. 

אלא שקשיים לא מעטים עומדים בפני הרוצים לעיין בדבריו. לכן שינינו מעט מדרכנו בתכנית 'לימוד יומי 
באמונה', של לימוד ספרים כסדרם, והבאנו בפניכם מבוא קצר ובסיסי לכתבי הרב. המבוא כולל סוגיות יסוד 
במשנתו של הרב, מבאר את דבריו בשפה השווה לכל נפש, ומהווה שער ראשוני שבו אפשר להיפגש עם 

דבריו ולעמוד על נקודת החידוש שבהם.

ומצוות,  ומועד, הלכה  ותפילה, שבת  לימוד תורה  נושאים:  ביותר של  כתבי הרב קוק עוסקים במגוון רחב 
מוסר, הגות וקבלה. מלבד זאת, הרב קוק, ששימש שנים רבות ברבנות, הותיר תשובות רבות בהלכה, וכמו 
כן הדרכות לאומיות, קהילתיות ואישיות באגרותיו הרבות. מתוך האוצר הגדול הזה היה עלינו לברור נושאים 

מסוימים, ובתוכם פסקאות נבחרות, שישמשו כעין שער שדרכו אפשר יהיה להיפגש ביסודות משנתו.

את משימת ליקוט הפסקאות ומיקוד הנושאים המרכזיים ביצענו בסיוע הרב אלישע אבינר שליט"א, ועל כך 
אנו מודים לו מאוד. 

***

לאחר שבחלק הראשון עסקנו בנושאים יותר כלליים במשנתו, בחרנו בחלק זה בנושאים הנוגעים גם בעולמו 
של היחיד והפרט: 

לימוד אמונה – מהות האמונה, חשיבותה, וכיצד אפשר ללמוד אמונה............................................עמ' 7

מצוות – תפקיד המצוות בעבודת ה'..............................................................................................עמ' 35

תפילה – משמעות התפילה, חשיבותה, והדרכים להעמיק את עבודת התפילה..............................עמ' 49

שמחה ועצבות – חשיבות השמחה בעבודת ה', מקורה, והיחס בינה לבין העצבות..........................עמ' 65

טעמי מצוות – על טעמי המצוות, ועל ערך העיסוק בהם................................................................עמ' 73

אהבת ישראל – היחס לחוטאים, והדרכים להעמיק את אהבת ישראל בשכל וברגש.......................עמ' 83

חינוך – תפקיד החינוך מגיל הילדות ועד לבגרות, מהותו והשפעתו על האדם................................עמ' 91

  

משיבים את האמונה אל הלב

כולנו מצטרפים ללימוד יומי באמונה
כדי להקיף

מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות

כדי לדעת
לימוד קבוע, שיטתי ומגוון שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל

כדי להתחבר
לבורא עולם

מה המטרה? להקיף ספרי ראשונים ואחרונים העוסקים בנושאי אמונה, ולבנות בתוכנו עולם 
אמוני עשיר ומסודר.

מתי מסיימים? המחזור הראשון יימשך עד לסוף שנת תשע"ז.

כמה זמן לומדים? מספר דקות מדי יום.

< מהבסיס: חומרי הלימוד יופצו בחוברות ובמייל. איך לומדים?  

< להבין: ביאורים להרחבה ולהעמקה.

< יחד: שיעורי אמונה בפריסה ארצית.

תוכנית השנה הרביעית
אגרות הרמב"ם
אמונות ודעות

גבורות השם למהר"ל
הרב קוק

מבוא לתורת החסידות

 לצפייה בלימוד באינטרנט או לקבלת הלימוד במייל 
היכנסו עכשיו לאתר ישיבה או מכון מאיר:
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הקדמה
אחד הנושאים המרכזיים שבהם עסק הרב קוק רבות הוא לימוד אמונה. לימוד אמונה כולל 
כל תחומי התורה שאינם עוסקים בהלכות מעשיות, אלא מנווטים את עולם  בתוכו את 
האמונות והדעות ואת חוויית עבודת ה'. ישנה טעות נפוצה הסוברת שאת לימוד האמונה 
צריך ללמוד אדם שאינו מאמין בקב"ה או בתורה מן השמים – ואם הוא יודע את אמיתות 
יסוד אלו, אינו צריך להמשיך ללמוד אמונה, אלא רק לעסוק בחלקים ההלכתיים והמעשיים 
של התורה, בש"ס ובפוסקים. אך זו טעות קשה. בלימוד אמונה אין אנו רוצים רק להקיף 
זה  אמונה  לחיות  אמונה.  חיי  חיים  אנו  שבה  למציאות  להגיע  גם  אלא  אמוניות,  ידיעות 
להיות מחובר לקב"ה, ולתת ביטוי לכל הכוחות והשאיפות הקיימים בתוכנו. לימוד אמונה 
האידיאליסטיות  לתביעות  אמתי  אמוני  מענה  ונותן  ה',  עבודת  של  תודעתי  עושר  בונה 
של האדם. הוא מגלה איך התורה באמת מתקנת עולם במלכות שדי, ואיך קיום המצוות 
של האדם הוא תהליך מתמיד של התקרבות לד' ושל עומק בלתי פוסקים. הוא מכוון את 
הצמיחה הרגשית של האדם ואת עריגתו לאלוהיו. תביעה זו מתגברת במיוחד על רקע שתי 
תופעות שהתרחשו במאות השנים האחרונות: הכפירה והחילוניות הנוראיות שפשו בעם 
ישראל מחד, וחזרת עם ישראל לארצו, מאידך. שתי תופעות אלו תובעות מלומדי התורה 
לגלות איך התורה מחוברת לחיים, ואיך היא נותנת להם משמעות ותוכן. לימוד הפרטים 
ההלכתיים הקטנים לבדו אינו מספיק כדי לתת מענה לנפש הצמאה לאידיאלים נישאים, 
באמצעות  דווקא  מתגשם  הוא  איך  ונראה  התורה  של  הגדול  החזון  את  נחשוף  אם  אלא 
פרטים אלו. דבר זה יכול להתרחש רק על ידי לימוד אמונה מעמיק ויסודי. על תביעה זו 

מדבר המאמר שלפנינו.

ביאורים
ישראל.  בארץ  שלו  הראשונות  השנתיים  במהלך  כתב  קוק  שהרב  מאמר  הנו  צרי'  'מעט 
והאמונה  התורה  פנימיות  ספרי  ללמוד  התורה  לומדי  לכל  לקרוא  היא  זה  מאמר  מטרת 

באופן מעמיק ויסודי, וזאת דווקא בארץ ישראל. 

תלמידי  שבחו"ל.  החכמים  תלמידי  לבין  ישראל  שבארץ  החכמים  תלמידי  בין  הבדל  יש 
החכמים שבחו"ל נקראים 'חובלים', שמקשים זה לזה, ומנסים להראות עד כמה דעת האחד 
צודקת ואילו האחר טועה. לעומת זאת, תלמידי חכמים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה 
בהלכה. הם "מעיינין יחד, ומתקן זה את דברי זה, והשמועה יוצאה לאור" )רש"י(. הוויכוח 
ביניהם יוצר דבר חדש. בעלי הדעות השונות לא באים לבטל אחד את דברי האחר, אלא 

להוליד מהן אמת חדשה וגדולה יותר. 

תופעה זו קיימת גם בעולם המעשי והפיסיקלי. הייתה טעות נפוצה בעבר: אנשים סברו 
ששני כוחות ששונים זה מזה לא יכולים ליצור דבר חיובי כאשר הם נפגשים. תפיסת עולם 
ולא  עצמו  בפני  כוח  בכל  השתמשו  ומיושן.  פרימיטיבי  התעשייה  עולם  את  השאירה  זו 
חיברו ביניהם. רק כאשר גילו שדווקא חיבור של כוחות מנוגדים יוצר עצמה חזקה יותר, 
התקדם העולם. נעשו הרכבות מרובות בין הכוחות השונים, ונעשה ניצול של היתרונות של 
כל אחד מהם – וכך השתכלל העולם ונוצרו חומרים חדשים. הדוגמה המובהקת לכך היא 
זרימה חשמלית.  יוצר  תחום החשמל. דווקא קישור שני הקטבים המנוגדים למעגל אחד 
זו היא אחד הבסיסים שעליו נשענת כל ההתקדמות הטכנולוגית במאות השנים  תופעה 

האחרונות.

דבר זה נכון גם בעולם הרוחני. חיבור של שתי תפיסות עולם מנוגדות יכול להוביל להבנה 
מכיוון  ליישום,  יותר  וקשה  יותר  עמוק  הזה  הרעיון  המציאות.  של  יותר  ושלמה  עמוקה 
את  לעשות  קשה  ואף  מדויק,  באופן  להגדירו  שקשה  מופשט  דבר  זהו  עולם  שתפיסת 
החיבור בין שתי תפיסות העולם. אך היהדות תמיד סברה שיש מקום לכל אחת מהדעות, 

ושהן יכולות וצריכות להשלים זו את זו. 

להצלחת ישראל בן אליהו חיים הי"ו

ִלּמּוד ֱאמּוָנה

ֲהָלָכה".  ְנִעיִמים ֶזה ְלֶזה ּבַ ּמַ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ "ְלַאַחד ָקָראִתי נַֹעם�, ֵאּלּו ּתַ
)ַסְנֶהְדִרין כד.(  

ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ּכֹחֹות  ֵני  ְ ּשׁ "ׁשֶ ִגיָאה�,  ׁשְ ֵלא  ַהּמָ ְוַהחֹק  ָכִנית�,  ַהּמֵ ַהָחְכָמה  ַעל  ָעְברּו  ים  ַרּבִ ָיִמים 
ְרֶזל�  ֹעל-ּבַ ָהָיה ָלּה ּכְ ה, ׁשֶ ּיָ ֲעׂשִ ם", ָהָיה ְלָקו� ְלַהּתַ ְגׁשָ ִהּפָ ִליָלה� ּבְ ֶזה ֶאת ֶזה ֵהם מֹוִליִדים ׁשְ
י לֹא  ָגאֹון� ַהַהְחָלָטה ּכִ ֲעָדה ּבְ ּצָ ָרה, ַעד ׁשֶ ְסיֹונֹות�, ְוִהְתַרֲחָבה ַהַהּכָ אּו ַהּנִ אָרּה. ֲאָבל ּבָ ַעל ַצּוָ
ם הּוא ִיְהֶיה  ּגַ ׁש", ׁשֶ י-ִאם "ּכַֹח ִחּיּוִבי ְמֻחּדָ ם, ּכִ ְגׁשָ ִהּפָ ִדים ּבְ ְתַנּגְ ֵני ּכֹחֹות ַהּמִ ִליָלה יֹוִלידּו ׁשְ ׁשְ

ׁש ּבֹו. ּמֵ ּתַ ְדעּו ֵאיְך ְלִהׁשְ ּיֵ ׁשֶ ֵני ָאָדם ּכְ ְלֹכַח ּפֹוֵעל ֵלָהנֹות ּבֹו ּבְ

ים  ָטׁשִ ֵני ָהָאָדם, ְויֹוֵתר ְמֻטׁשְ ב ּבְ בֹות, ֵהם יֹוֵתר ְרחֹוִקים ִמּלֵ ְחׁשָ ּדֹות ְוַהּמַ ים, ַהּמִ ַהּכֹחֹות ָהרּוָחִנּיִ
יר ֶאת  ּכִ ּתַ ית ַלֲעמֹל ַעד ׁשֶ ָבה ָהֱאנֹוׁשִ ְחׁשָ ה ְצִריָכה עֹוד ַהּמַ ים. ַהְרּבֵ ּיִ ֲעׂשִ ִצּיּוָרם ִמן ַהּכֹחֹות ַהּמַ ּבְ
יר  ִנים ְנכֹוָנה ְלַהּכִ ל ּפָ ִהיא ַעל ּכָ ה� ׁשֶ ּדָ אֹוָתּה ַהּמִ ם, ּבְ ּמּוׁשָ ָבה ְוָאְפֵני ׁשִ ְחׁשָ ל ּכֹחֹות ַהּמַ ם ׁשֶ ֶעְרּכָ
ָלִלית ַעד אֹוָתּה  יָעה ַהְיִדיָעה ַהּכְ ָבר ִהּגִ ּכְ י ׁשֶ ן ַאף ַעל ּפִ עֹוָלָמּה. ַעל-ּכֵ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ ֲעׂשִ ֶאת ַהּכֹחֹות ַהּמַ
ִנּגּוָדם, עֹוד  ים ּבְ ׁשִ ֵהם ִנְפּגָ ׁשֶ ים ּכְ ּיִ ֲעׂשִ ּכֹחֹות ַהּמַ ָרָכה ְמצּוָיה ִהיא ּבַ ַרק ּבְ ל ַהֲהָבָנה, ׁשֶ ה ׁשֶ ּדָ ַהּמִ
ים  ִבּיִ ְחׁשָ ׁשּות ַהּכֹחֹות ַהּמַ ָרָכה ַהּמּוָכן ֵמִהְתַנּגְ ן ֶאת אֹוַצר ַהּבְ ם-ּכֵ ָאה� ַעד ּכֹה ְלָהִבין ּגַ לֹא ִהְתַנּשְׂ
ִחּיּוב  י-ִאם  ּכִ ִליָלה,  ׁשְ לֹא  ֵהם,  ְוַדְוָקא  ֵהם,  ׁשֶ ֵאיְך   - ּגּוד,  ַהּנִ ב  ַמּצַ ּבְ ֶזה  ּבְ ֶזה  ים  ׁשִ ִנְפּגָ ֵהם  ׁשֶ ּכְ
ת  ִבְרּכַ ּבְ ְוָצֳהָלה,  אֹוָרה  ּבְ ָניו  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ָראּוי  ׁשֶ עֹז ֵהם מֹוִליִדים, אֹוֵרַח ָהגּון  ּבְ ְוֶנֱאָזר  ְוֹכַח ָחָדׁש 
ַרת  ַהּכָ ִלים ֶאת  ִהׁשְ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ַהּכֹחֹות  ת  ִגיׁשַ ּפְ ל  ׁשֶ ַהִחּיּוִבית  ַהּתֹוָלָדה  ְוַאֲהָבה. חֹק  לֹום  ׁשָ
ֶגל ָהַאְחדּות ָהֶעְליֹוָנה,  ֵאי ּדֶ ֳחָמִרים. ְונֹוׂשְ ית, ַהּפֹוֶעֶלת ּבָ ֲעׂשִ ִציאּות ַהּמַ ּמְ ּבַ ַאְחדּות ַהּכֹחֹות ׁשֶ
ָבר:  עּוָדה� ָאְמרּו ָלנּו ֶזה ּכְ ָרֵאל ֲאבֹות-ַהּתְ י ָהעֹוָלם ֲעֵדי-ַעד, ַחְכֵמי ִיׂשְ ּכֵ ל ַמֲחׁשַ ִאיָרה ֶאת ּכָ ַהּמְ
ְרָנס  ּפַ ְנָתָנן,  ֶאָחד  ֵאל   ... יִרין,  ַמּתִ לּו  ְוַהּלָ אֹוְסִרים  לּו  ַהּלָ ְמַטֲהִרים,  לּו  ְוַהּלָ ִאים  ְמַטּמְ לּו  "ַהּלָ
ים"  ַחּיִ ְבֵרי ֱאלִֹהים  ּדִ ָוֵאּלּו  "ְוֵאּלּו  )ֲחִגיָגה ג:(.  רּוְך הּוא"  ּבָ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ י ֲאדֹון  ִמּפִ ֲאָמָרן,  ֶאָחד 
ִדים  ְתַנּגְ ם� ֶאת ַהֶחְזיֹונֹות ַהּמִ ַתּמֵ ּמְ ָבה, ׁשֶ ְחׁשָ ל ַאְחדּות ַהּמַ דֹול ׁשֶ )ֵערּוִבין יג:(. ֶזהּו ַהחֹוָתם ַהּגָ

ֵאין  ָלעֹוָלם.  ָרָכה  ּבְ ְמִביִאים  ֵהם  ׁשֶ ֵאיְך  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ְוָהרּוַח,  ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ֵני אֶֹפק�  ּפְ ַעל  ם  ְגׁשָ ִהּפָ ּבְ
ל  ׁשֶ ים  ַהּכֹחֹות ָהרּוָחִנּיִ ּוְביֹוֵתר  ַהּכֹחֹות�,  ִהְתּפֹוְצצּות  ל  ׁשֶ ֲחָלה  ְלַהּמַ דֹוָלה  ּגְ יֹוֵתר  ה�  ְרִטּיָ ָלנּו 
ר,  ַהְמֻבּצָ קֹום  ַהּמָ ָאְמָנם  ַעד.  עֹוְלֵמי  ְזרַֹע-ֻעּזֹו  ּבִ ַהחֹוֵבק  ה,  ַהּזֶ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ַהחֹק  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ
ת  ְרֵאִלית, ְלֻעּמַ ׂשְ ָבה ַהּיִ ְחׁשָ ה ֶאְצֵלנּו, הּוא ְמֻיָחד ְלַהּמַ י ַהּזֶ יֹון ָהֲאִמּתִ ה ַהִחּזָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ּבֹו ָצִריְך ׁשֶ ׁשֶ

ּלֹו.  ְקַלְרָיא� ׁשֶ ַאְסּפַ ָוִנים ּבָ ל ַהּגְ תֹוכֹו ֶאת ּכָ ל ּבְ ה עֹוֵמד ַעל ִצְביֹון� ֶאָחד ּוְמַקּבֵ ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶ ַמה ּשׁ

)ֶאֶדר ַהְיָקר, ְמַעט ֳצִרי(

'נועם'.  נקרא  מהם  אחד  )מנהיגים(,  מקלות  שני  על  מנבא  זכריה  הנביא   – ֹנַעם  ָקָראִתי   ְלַאַחד 
הרס.  חיסרון,   – ְׁשִליָלה  טעות.   – ְׁשִגיָאה  הטכני.  המעשה  שבעולם  החכמה  המעשית,   –  ַהֵּמָכִנית 
ְלָקו – עיקרון מקובל. ְּכעֹל-ַּבְרֶזל – דבר מכביד, מעכב גדול להתפתחות התעשייה. ַהִּנְסיֹונֹות – ניסויים 
– התרוממה,  ִהְתַנְּׂשָאה  – לפחות באותו שיעור.  ַהִּמָּדה  – בבירור. ְּבאֹותָּה  ְּבָגאֹון  שגילו הבנה חדשה. 
תחבושת,   – ְרִטָּיה  מרחב.   – ֹאֶפק  משלים.   – ֶׁשְּמַתֵּמם  התורה.  מוסרי   – ֲאבֹות-ַהְּתעּוָדה  התקדמה. 
תרופה. ִהְתּפֹוְצצּות ַהֹּכחֹות – ריבוי השיטות, והניגודים שביניהן. ִצְביֹון – צורה. ָּבַאְסַּפְקַלְרָיא – במבט.
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ביאורים
ואין  תפיסת העולם הרווחת בקרב הציבור היא שיש דעות שונות ומנוגדות בתוך האומה, 
יכולת לגשר ביניהן. יש ימנים ויש שמאלנים, יש לאומיים ויש אוניברסליים. אין מקום ב'מרחב 
תפיסות העולם' שבו הם יכולים לדור יחד. תפיסת העולם של כל אחת מהדעות סוברת שרק 
מה שהיא חושבת הוא הנכון והאמתי, ואילו הדעה השנייה היא דעה שקרית ומסולפת. מכך 
נגרמת 'התפוצצות הכוחות', מאבק נוקב בין כל הדעות, שבו כל אחת מנסה להשליט את 
עצמה על חברתה. אך יש בגישה זו חולשה גדולה. תפיסת עולם כזו מצומצמת וחלשה. מי 
שחושב שכל מה שלא מתאים למה שהמוח שלו חושב – טועה, גורם לתוהו ובוהו בעולם, 
והוא בהכרח צר אופקים ומצומצם. ישנן בעולם דעות עמוקות ותפיסות עולם רחבות, שאין 

האדם הפרטי יכול לעמוד עליהן ולהבין את חשיבותן ואת אמיתתן. 

תפיסות  של  ביותר  הרחב  המנעד  את  והדעות,  האמונות  עולם  כל  את  לקחת  צריך  לכן 
– ולגרום להתנגשות  העולם בעם ישראל, לברר את נקודת האמת שבכל אחת מהתפיסות 
ביניהן, התנגשות שתביא לפריון ולשלמות. תפיסת עולם צרה אינה מתאימה לאופי של עם 
ישראל, החפץ בשלמות, שכל תפיסת עולם מצומצמת גורמת לו למחנק רוחני ולחוסר מיצוי 
יכולותיו וכישרונותיו. זוהי תכונה שמייחדת את עם ישראל משאר האומות. כל הגויים יכולים 
כוח מסוים, שאותו הם  יש להם אל,  ולנסות להגשימו במציאות.  להאמין באידיאל מסוים 
צריכים לעבוד ולגלות. אך עם ישראל עובד את אלוהי האלוהים, את מקור כל הכוחות, ולכן 
הוא רוצה נגיעה בכל תפיסות העולם וחפץ בחיים שלמים ועשירים. כאשר תפיסות העולם 
הצרות משתלטות על השיח הציבורי, עם ישראל כולו מפסיד, ובעיקר בני הנעורים, שאינם 
יודעים על העושר האמוני ועל תפיסת העולם הרחבה והעמוקה של עם ישראל. זו הסיבה 

שהם הולכים לחפש מענה במקורות זרים ומנוכרים.

הרחבות
הירידה של בני הנעורים – מעידה על גדלות נפשית	 

ּוְמַאְּבדֹות  ָהֱאֹלִהית...  ָהַאְחדּות  ֹעז  ֶׁשל  ֲאָמָנה  ְוַקְטנּות  ָהְראּות  ִמֹּקֶצר  ַהָּבאֹות  ַהְּקלּוׁשֹות  ֵּדעֹות 
ְּבִיחּוד ִמְּבֵני ַהְּנעּוִרים. בדורו של הרב קוק הייתה התרחקות ממסורת ישראל, בעיקר בקרב 
בני הנעורים. במאמר הדור מנתח הרב קוק את הסיבה לכך, וכותב שהדבר לא נובע משפלות 
הדור, אלא אדרבה – מגדלות נפשית. נפשם של בני הנעורים גדולה, ולכן הם רוצים להיפגש 
עם עמקות וגדלות רוחנית בתורה, עם ערכי מוסר גדולים, עם תורה שמחיה את עם ישראל 
לתחייה לאומית. אולם בגלל מיעוט העיסוק בעמקות בנושאים אלה בקרב תלמידי החכמים, 
גדול מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד לכל מה  לא מצא הדור הצעיר את מבוקשו: “חלק 
שהורגל )מסורת ישראל(, לא מפני שאופלה נפשו... כי אם מפני שעלה עד המקום, שלפי 
אותו הצביון שהורגל בו עד כה שיביט על ידו על החק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, 
על כל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית ואלהית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה 
בתלמודם של יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה... עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה 
כנפים  בשפל.  לעמוד  יוכל  ולא  מרקוהו...  הצרות  אחת,  בפעם  ועלה  נתגדל  הוא  מערכו... 
עשה לו רוחו ובמרומים ימריא, ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו". הצרות התכופות שהיו בעם 
ישראל גרמו לבני הנוער להתבגר ולתור אחר משמעות ואידיאלים לאומיים, אולם הם לא 
מצאו את מבוקשם בתורה מהסיבה שהזכרנו לעיל. הדבר גרם לכך שהדור הצעיר "פנה לו אל 

הזלזול והשלילה" ביחס למסורת ישראל, כי היא נתפסה אצלם כדת עתיקה ולא רלוונטית. 

פנימיות  על  ספרים  ויכתבו  ילמדו  החכמים  שתלמידי  הוא  הרב,  פי  על  זו,  לבעיה  התיקון 
התורה, על מוסר התורה ועל רעיונות אמוניים, שיהוו תורת חיים עבור הלומדים: "אנחנו 
צריכים ללמד תורת חיים ממקור החיים, דרכי מוסר מלאי אורה וצהלה, דברי חן ושכל טוב" 

]אדר היקר, עקבי הצאן, מאמר הדור[.

 להצלחתם, רפואתם, זיווגם וזרע של קיימא של תושבי נוף איילון 
בתוך עמך בית ישראל

י ַמה  ָתּה; ּכִ ָבה ְוֻחְלׁשָ ְחׁשָ ן ַלֲאִפיַסת� ַהּמַ ם-ּכֵ ָבה�, ְמִביָאה ּגַ ְחׁשָ ל ַהּמַ ִהְתּפֹוְצצּות ַהּכֹחֹות ׁשֶ
י-ִאם ּתֹהּו-ָוֹבהּו�  ּלֹו ֵאיֶנּנּו ּכִ ְלּגֶֹלת� ׁשֶ הּוא חּוץ ַלֲחַלל-ַהּגֻ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ּסֹוֵבר ׁשֶ ּיּוַכל ַלְחׁשֹב ִמי ׁשֶ

ּלֹו. ִית-ֹמַח ׁשֶ ם ּוְבַכּזַ ְרִביִעית-ּדָ צּוי ּבִ ּמָ ֶ י-ִאם ַמה ּשׁ ים ֵאיֶנּנּו ּכִ ָארְֹך, ְוָהעֹוָלם ְוַהַחּיִ

ָרֵאל ְלָמקֹום  ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ בֹות� ַהּטֹובֹות ְוָהֲעִדינֹות ׁשֶ ְחׁשָ ל ַהּמַ ל ַהְכָנַסת ּכָ ִמעּוט ָהֲעבֹוָדה, ׁשֶ
ַהּתֹהּו  ּתֹוְלדֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ֵהן  ׁשֶ בֹות,  ְחׁשָ ַהּמַ אֹוָתן  ׁשֶ ַרם  ּגָ ׁשֶ הּוא  ּוְלַהְפרֹוָתן,  ְלַהְתִאיָמן  ֶאָחד, 
ְרֵאִלית,  ׂשְ ַהּיִ ה  ָהֻאּמָ ל  ׁשֶ ֵלִאים  ְוַהּמְ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ים  ַהַחּיִ ְלִהְתַאֵחד ִעם  ֵאיָנן ֲעלּולֹות  ׁשֶ ְוַהּבֹהּו, 
ם�  ל עֹז ָהַאְחדּות ָהֱאלִֹהית, ָמֻעּזָ אֹות ִמּקֶֹצר ָהְראּות ְוַקְטנּות ֲאָמָנה� ׁשֶ לּוׁשֹות ַהּבָ עֹות ַהּקְ ַהּדֵ
יָנה, ַהּסֹוְרִרים ַאל ָירּומּו ָלמֹו  ְצּפֶ ּגֹוִים ּתִ ְגבּוָרתֹו עֹוָלם ֵעיָניו ּבַ ל ּבִ ָרֵאל ְוַגֲאָוָתם, "מֹׁשֵ ל ִיׂשְ ׁשֶ
עּוִרים• ֶאת  ֵני ַהּנְ ִיחּוד ִמּבְ דֹות ּבְ ְך ּוְמִביאֹות ֲאֵפָלה ָלעֹוָלם, ּוְמַאּבְ ָעֵבי חֹׁשֶ ֶסָלה", ֵהן עֹולֹות ּכְ
ֵני ֵגָוה,  י ִמּפְ ה ַנְפׁשִ ְבּכֶ ִרים ּתִ ִמְסּתָ ִריא, "ּבְ ִסיָסּה ַהּבָ קֹוָרּה ּוִמּבְ ָרה ָהַעְצִמית ִמּמְ אֹון� ַהַהּכָ ל ּגְ ּכָ

ָלה ֵמֵהן". ּטְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ֲאָוָתן ׁשֶ ֵני ּגַ ִמּפְ

)ֶאֶדר ַהְיָקר, ְמַעט ֳצִרי - ֶהְמֵׁשְך(

לעצירת.   – ַלֲאִפיַסת  מחשבה.  בענייני  מזו  זו  מנוגדות  שיטות   – ַהַּמְחָׁשָבה  ֶׁשל  ַהֹּכחֹות  ִהְתּפֹוְצצּות 
כל  לימוד אמונה של   – וכו'  ַהַּמְחָׁשבֹות  ָּכל  – הבל.  ֹּתהּו-ָוֹבהּו  לדעתו.  מנוגד   – ַלֲחַלל-ַהֻּגְלֹּגֶלת  חּוץ 
זרמי המחשבה של גדולי ישראל. ְוַקְטנּות ֲאָמָנה – אמונה מצומצמת, שאינה נותנת מקום להיפתח 

להסתכלות עמוקה יותר. ָמֻעָּזם – מבטחם. ְּגאֹון וכו' – עמידה בעוז, מתוך ההכרה בערכם העצמי.

תוצאת 

התפוצצות 

הכוחות 

במחשבה

מיעוט המחשבה 
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ביאורים
התהליך של איסוף הדעות השונות, איחודן והסקת המסקנות למעשה מתוכן, כבר קיים 
בעם ישראל. עולם ההלכה, הש"ס והפוסקים עסוק רבות במלאכה זו. מידי כמה שנים נכתב 
ספר המאחד את הדעות השונות, ויוצר מהן יצירה חדשה. הספר המפורסם ביותר הוא  של 
רבי יוסף קארו מצפת, אשר כינס את כל הדעות ההלכתיות השונות באומה ויצר מהן יצירה 
חדשה, 'השולחן ערוך'. זו, אולי, הסיבה הפנימית לכך שדווקא השולחן-ערוך התקבל על 
גדלותו,  כל  עם  לרמב"ם. הרמב"ם,  כמו המשנה-תורה  ולא ספרים אחרים  כולה,  האומה 
הביא דעה אחת בספרו, אך השולחן-ערוך ניסה ליצור שלמות בין כל הדעות באומה, ולכן 
קיבלה האומה כולה בחיבה גדולה את מפעלו ההלכתי הגדול, ועמדה נפעמת מול הבניין 
רב הממדים שבנה. הבאת הדעות השונות בספרו גרמה לשלום בין חלקי האומה ולהערכה 
יצוקה, המתווה דרך  זאת הביאה להכרעה הלכתית  ועם   – ומנוגדות  לבעלי דעות שונות 

לעם ישראל.

בו  והדעות, שגם  זה. בתחום של האמונות  אך לצערנו רק בתחום ההלכתי נעשה מפעל 
נכתבו ספרים רבים בידי גדולי האומה, לא נוצרו מפעלים דומים. ישנן דעות שונות ומגוונות 
בין חכמי פנימיות התורה והמוסר, בין בעלי המחשבה לבין חכמי הקבלה – אך אין תפיסת 
עולם מסודרת ובנויה מכל השיטות גם יחד, מכיוון שהלימוד בספרי אמונה נזנח כליל או 
ורציני. הנזק שנוצר מכך הוא אדיר. צעירים רבים, שמחפשים  שנלמד באופן לא מעמיק 
תפיסת עולם מבוססת, עוזבים את עולם התורה, ומחפשים את מבוקשם בשדות זרים, אצל 

הוגי הדעות שבאומות העולם שבִקרבן הם יושבים.

הרחבות
הדרך לעבודת ה' בשמחה על-פי הרב קוק	 

נשאל  קוק  הרב  ַחִיל.  ַוֲחִליׁשּות  ֵלב  ַּדֲאבֹון  ְמִביָאה  ְּפִניָמה  ְּבִקְרֵּבנּו  ִמֶּזה  ַהחֹוֶזֶרת  ְוַהַהְׁשָּפָעה 
כיצד להתחזק בעבודת ה' בשמחה ובגבורה. אחת העצות שהרב קוק כותב בתשובה זו היא 
ללמוד בקביעות את החלק הרוחני של התורה, ובלשוננו, לימוד אמונה: "כל עיקר זירוזי 
לדידי ולדכוותי )=בשבילי ובשביל הדומים לי( הוא רק לקבוע זמנים הגונים על חלק התורה 
הרוחני, בכל מקצעותיו, שלא יהיה מונח בקרן זוית ונתון רק לקריאה ארעית, וממילא יזרח 

אור הנשמה, ורוח שמחה וגבורה תפעם בלב הדורש את האמת בלא לב ולב...". 

ה',  ואמונה בחשיבות הגדולה של עבודת  כותב הרב קוק שגם העמקה  בהמשך הדברים 
לעבודת  האדם  את  מביאים  העולם,  כל  על  להשפיע  כוח  יש  היחיד  שבעבודת  והאמונה 
ה' בשמחה ובגבורה. הרב קוק הסביר שכדי להבין את היסודות האלה, יש צורך בלימוד 
החלקים הרוחניים בתורה. לדוגמא, שלכל העולם יש שורש אחד, ועל פי זה מובן שהתעלות 
נשמת אדם אחד משפיעה על השאר. וכתב: "מובטח אני, שכל מה שזה היסוד )=שעבודת ה' 
משפיעה על כל המציאות( יבורר יותר ויהיה נקנה ביותר בינה ודעת ובהדר אמונה שלמה, 
שהיא מתוספת כל מה שהאדם שוקד יותר על דלתי תורה לשמה בכלל, וביותר על דלתי 
התורה הרוחנית... שכפי אותה המידה יתגבר בקרב הלב והנשמה התבשמה אור השמחה 

והגבורה לאהבת ה' וחשק המצוות וקדושת תורתנו הקדושה" ]אגרות הראי"ה א, שא[.

עֹות  ַהּדֵ ָיֶפה.  יֹון  ּסָ ַהּנִ ִהְצִליַח  ְלמּוד,  ְוַהּתַ ַהֲהָלָכה  ִעּיּון  נּו,  ּלָ ׁשֶ ית�  ֲעׂשִ ַהּמַ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ עֹוַלם  ּבְ
ִהְרִחיבּו  ְיִדיעֹוֵתינּו,  ֶאת  ירּו  ֶהֱעׁשִ ַיַחד  ַיַחד,  צּו  ִנְקּבְ מֹות,  י-ֻמְסּכָ ְלּתִ ְוַהּבִ מֹות  ְסּכָ ַהּמֻ ן,  ּלָ ּכֻ
ׁש  ְמֻבּקָ ל  ּכָ ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ָיד�  ָלנּו  ן  ִתּתָ ּבְ ְכֵלנּו,  ׂשִ עּוַפת�  ּתְ ֶאת  ירּו�  ְוֶהְאּדִ ַרְעיֹוֵנינּו  חּוג�   ֶאת 
ֵבנּו.  ַמּצָ ָנֵאי  ּתְ ְלִפי  ּוֻמְצָלח,  ְמבָֹרר  אֶֹפן  ּבְ ית,  ֲעׂשִ ַהּמַ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ִעיֵפי  ִמּסְ ׁש�,  ְמֻחּדָ
ֹונֹות  ַהּשׁ עֹות  ַהּדֵ ּבּוץ  ִמּקִ ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ָהָרָחב,  ּמּוד  ַהּלִ ְיֵדי  ַעל  ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ י  ַהּמּוָחׁשִ  ַהּתֹוֶעֶלת 
ּנּוֵיי  ִ ֵלד ִמּשׁ ִרי ְלִהּוָ רּוד, ָהֶאְפׁשָ ֲחלֶֹקת ְוַהּפֵ ל ַהּמַ ַעם ׁשֶ ְרגּוָתן�, ֵהִפיָגה� ְלַגְמֵרי ֶאת ַהּטַ ּתָ ְוִהׂשְ
עֹות  ַהּדֵ ְלָכל  בֹוד ֵאין ֵקץ,  ּכָ י  ְוַרֲחׁשֵ מּוָרָתם, ַאְחדּות, ַאֲהָבה  ּתְ ְוֵהִביָאה  ְוַהַהְחָלטֹות,  עֹות  ַהּדֵ
ן ִלְראֹות ֶאת ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן ַהִחּיּוִבּיֹות  ם-ּכֵ ר ֵהִביָאה ּגַ ם ַיַחד. ְוִהיא, ֲאׁשֶ דֹות ּגַ ְתַנּגְ ֹונֹות ְוַהּמִ ַהּשׁ

ן. עֶֹצם� ָזֳהָרן ְוָתְקּפָ ּבְ

ֲעֵלי  ּבַ ִלְפַלּגֹוֵתיֶהם�,  ָדה  ָהַאּגָ ֲעֵלי  ּבַ ֲעַמל  ל  ּכָ ַלְמרֹות  ָהִעּיּוִנית�.  ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ּגֹוַרל  ן הּוא  ּכֵ לֹא 
ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ֲעבֹוַדת  ֶאת  ּוְלרֹוֵמם  ב  ְלַחּבֵ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ָהִעּיּוִנית,  ָלה  ּבָ ְוַהּקַ ְחָקר�  ַהּמֶ ַהּמּוָסר, 
ס  ְלַכּנֵ ָרָתם  ַמּטְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְקבּוִעים,  יבֹות  ִויׁשִ ִקּבּוִצים  ִלְקּבַֹע  ָעְנֵינּו  ּבְ ֲעַדִין  ָזִכינּו  לֹא  ְוָהַרְעיֹון, 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ זּוֵרי  ּפְ ל  ּכָ ֶאת  ְוַהְתָאָמה,  ִקּבּוץ  ּבְ ֶאָחד,  ָמקֹום  ּבְ
ּוְבִמְקֹצעֹות  רֹות  ְמֻפּזָ ְפַלּגֹות  ּבִ ְמֻיָחִדים,  ִבים  ַמּצָ ּבְ ׁשֹוִנים,  דֹורֹות  ּבְ ים,  ַרּבִ ְצָדִדים  ּבִ ְגְלָתה  ּנִ ׁשֶ

ָרֵאל. ל-ָמקֹום ַהּכֹל הֹוֵלְך ְלָמקֹום ֶאָחד, - ִלְמקֹור ִיׂשְ ִפים, ּוִמּכָ ְוִסְגנֹוִנים ְמֻחּלָ

ִחּבּוָרם  דֹוֵלי ַהּדֹורֹות ּבְ ֶהם ּגְ קּו ּבָ ְך ִהְתַעּמְ ל ּכָ ּכָ ְפָלִאים ְמֵלֵאי ָהִעְנָין, ׁשֶ ָפִרים ַהּנִ ְוָכל אֹוָתם ַהּסְ
ֲאָרִעי,  ֶדֶרְך  ּבְ ֶהם  ּבָ ִנים  ַעּיְ ּמְ ׁשֶ ִטּיּול,  ְלִסְפֵרי  ִבים  ֶנְחׁשָ אֹו  ָזִוית,  ֶקֶרן  ּבְ ִחים  ֻמּנָ ֵהם  ַוֲהָפָצָתם, 
ּוָרן,  בֹות, ְלִקּשׁ ְחׁשָ סּות ַהּמַ ּנְ ָלִלי, ְלִהְתּכַ ׁש ַהּכְ ָלל ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ַהְמֻבּקָ ֶזה ֵאיֶנּנּו ֵמִביא ּכְ ְוִעּיּון ּכָ
ם  ּגַ ִלְהיֹות  זֹו  ה  ְלִמּדָ ֱהִביָאָתם  ָלִלית  ַהּכְ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ חּות  ּתְ ִהְתּפַ ׁשֶ אֹוָתם  ּוִבְנָיָנן.  דּוָתן,  ִהְתַיּלְ
ָרֵאל ָמזֹון,  ֵאין ָלֶהם ִמן ַהּמּוָכן ַעל ַאְדַמת ִיׂשְ ים, ּבְ ים ְוַחּיִ ָבִרים ֲחָדׁשִ ֵהם ְצֵמֵאי ַרְעיֹון ּוְתֵאֵבי ּדְ
ל ַעל ֵלב ַהּדֹור  נּו ּוְמֻקּבָ ים ִאּתָ ן ִמּפֹוֲעִלים� ַהַחּיִ ר ֵמֲעָנִפים ׁשֹוִנים, ְמֻתּקָ ן ּוַמְבִריא, ְמֻחּבָ ְמַעּדֵ
ֹוֶלֶטת�,  ה ַהּשׁ ל ָהֻאּמָ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ ַהּמַ ִלים ּוִמְתנֹוְדִדים ְלָכל רּוַח, ׁשֶ ְלּדְ ם ִמְתַרֲחִקים, ִמְתּדַ ַהַחי, ִהּנָ
ֲאבֹון  ִניָמה ְמִביָאה ּדַ נּו ּפְ ִקְרּבֵ ה ּבְ ָעה ַהחֹוֶזֶרת ִמּזֶ ּפָ ה, ְוַהַהׁשְ ּמָ ּה, הֹוֶלֶכת ׁשָ ִקְרּבָ ִבים ּבְ ֵהם יֹוׁשְ ׁשֶ

ֵלב ַוֲחִליׁשּות ַחִיל•.

)ֶאֶדר ַהְיָקר, ְמַעט ֳצִרי - ֶהְמֵׁשְך(

ְּבעֹוַלם ַהַּמְחָׁשָבה ַהַּמֲעִׂשית וכו' – שהוא העיון בהלכה ובתלמוד. חּוג – מעגל, היקף. ְוֶהְאִּדירּו – חיזקו. 
ְּתעּוַפת – התרוממות המחשבה. ָיד – יכולת. ְמֻבָּקׁש ְמֻחָּדׁש – כל שאלה או תופעה חדשה הדורשת 
ַהַּמְחָׁשָבה  כוחם.  בשיא   – ְּבֹעֶצם  ביטלה.   – ֵהִפיָגה  הסתעפותן.   – ְוִהְׂשָּתְרגּוָתן  הלכתית.  התייחסות 
ָהִעּיּוִנית – לימוד האגדה ופנימיות התורה. ִלְפַלּגֹוֵתיֶהם – לסוגיהם השונים. ַהֶּמְחָקר – בדרך החקירה, 
– מחשבות  וכו'  ַהּׁשֹוֶלֶטת  ָהֻאָּמה  גדולי אמונה.  – תלמידי חכמים  ִמּפֹוֲעִלים  ועוד.  וכרס"ג  כרמב"ם 

הגויים סוחפות אותם.

עולם המחשבה 

המעשית

גורל המחשבה 

העיונית

נדרש עיון 

בספרי המחשבה 

העיונית
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ביאורים
פחד  ישנו  אלו.  בנושאים  עיסוק  מפני  יראה  מתוך  נובע  אמונה  בספרי  המועט  הלימוד 
משתק מפני ההשלכות של הלימוד, שמא ימעיט הלימוד את יראת השמים. פחד זה נובע 
מזה שלא למדו מהי יראת שמים אמתית. וכשאין לימוד מעמיק, המושגים של יראת שמים 
שיש אצל שלומי אמוני ישראל הופכים להיות למושגים מעוותים. יראת ה' הופכת למפחידה 
שמרוממת את  יראת רוממות   – ולמאיימת, במקום שהיא תגיע למה שהיא אמורה להיות 
עם  של  ההבנה  את  שירוממו  רק  לא  האמונה  בספרי  הלימודים  כוחות.  לו  ונותנת  האדם, 
על  ישפיעו  ואפילו  וקיומה,  התורה  לימוד  ועל  חיינו  על  לטובה  ישפיעו  גם  אלא  ישראל, 
הוגי הדעות של אומות העולם, כמו שהשפיע הרמב"ם, וכן רבים מגדולי ישראל, על השיח 

במחשבה העולמית.

אנחנו צריכים לזהות את נקודת השבר של הדור שלנו, ולפעול למען תיקונו. מצינו כזאת גם 
בעבר. החשמונאים ראו ששם שמים נשכח בקרב האומה בגלל היוונים שגזרו עלינו לכתוב 
על קרן השור שאין לנו חלק באלוהי ישראל. כנגד זה הם תיקנו לכתוב שם שמים בכל מקום, 
אפילו בשטרות של ענייני חולין, שעמם נפגשים בכל יום ויום, כדי להחדיר את מציאות ה' 

והשפעתו על חיינו. 

גם היום אנו צריכים להזכיר שם שמים בכל מקום. אמנם לא בשטרות, אלא בדבר שמשפיע 
והרחבה,  העמוקה  העולם  תפיסת  את  לכתוב  צריכים  אנחנו  הספרות.  והוא  מכול,  יותר 
שבו  תחום  ובכל  בשירים  בספרים,  בעיתונים,  מקום.  בכל  היהדות  של  והכוללת  השלמה 
האדם קורא ונפגש עם רעיונות ותפיסות עולם. לא צריך לבחול באף דרך. אך בשביל כך אנו 
צריכים להעמיק בלימוד האמונה מתוך מקורות ישראל. ללמוד באופן שיטתי ומסודר את 
היסודות העתיקים, ומתוכם ליצור משנה רלוונטית ועמוקה. כך נראה את יופייה של התורה 
ועד כמה האמת השלמה שלה עולה על כל תפיסות העולם המשוטטות בעולם. כך נשיב את 

הבנים שהתרחקו הביתה, אל אמונת ישראל. 

הרחבות
בין יראת שמים ליראת המחשבות	 

ְוָכל ֹזאת ָּבַאְתנּו ִמְּפֵני ַהִּיְרָאה ַהִּנְפָרָזה ִמָּכל ִעּיּון ּוַמְחָׁשָבה, ְּבֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ַהּנֹוְגִעים ַלֵּלב ַהַּמְרִּגיׁש 
ְוַלֹּמַח ַהחֹוֵׁשב. יראת שמים ויראת חטא הן תכונות גדולות וחשובות מאוד. אולם הרב קוק 
אומר שאסור שהיראה תחסום את האדם מלימוד עיוני בענייני האמונה מתוך חשש שמא 
יגיע למסקנות שאינן נכונות. וכך הוא כותב: "החסרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת 
שמים, שאינה מחוברת יפה באורה של תורה, היא מה שבמקום יראת חטא, היא מתחלפת 
על יראת המחשבה, וכיוון שהאדם מתחיל להיות מתירא לחשוב, הרי הוא הולך וטובל בבוץ 
הבערות, הנוטלת את אור נשמתו, מכשלת את כוחו, ומעיבה את רוחו" ]שמונה קבצים, א 
רסז[. יראת חטא שאינה נכונה, יכולה לחסום את האדם מעיסוק עיוני בעיקרי האמונה, ולכן 
צריך לבסס את היראה באופן נכון. אולם יראת הרוממות טהורה יותר מיראת החטא, וגדולה 
יראת  יראת הרוממות היא  )כמו שכותב הרב קוק בפסקה שבה אנו עוסקים(.  יותר ממנה 
ה' מתוך הבנה עמוקה בקטנותנו ביחס לאין סוף של הקב"ה. אם-כן, אדרבה,  כבוד כלפי 
עיסוק עיוני ביסודות האמונה יכול לבנות בקרב האדם קומה גבוהה יותר ביראת הרוממות. 

הרב קוק מסביר שיראת המחשבות נגרמת בגלל מצב רוחני ירוד של האדם: "החטא גורם 
וכל מה  אינינו מרבה לעיין במושכלות העליונות.  כן  ועל  שהאדם מתירא מפני מחשבתו, 
שהאדם מתרחק מן החטא, כך מתמעטת פחדתו מן המחשבה, ויוכל לעלות במרחבי אין קץ 
ובדברים העומדים ברומו של עולם, בציוריו" ]שמונה קבצים א, נו[. אדם השרוי בחטא מפחד 
רוחנית.  גם מהתעלות  וגבולות החוסמים אותו  גדרים  ולכן הוא עושה לעצמו  ליפול עוד, 
אולם ככל שהאדם יתרחק מהחטא, הוא לא יהיה זקוק לאותם מחסומים ולא יפחד מלעסוק 

בענייני אמונה. 

נדבת משה לוי בן הענה פערל להצלחת הילדים הי"ו
ברכה והצלחה לפנינה בת חיים שלום הי"ו לרגל יום נישואיה

ב  ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ַהּנֹוְגִעים ַלּלֵ ָבה, ּבְ ל ִעּיּון ּוַמְחׁשָ ְפָרָזה� ִמּכָ ְרָאה ַהּנִ ֵני ַהּיִ ַאְתנּו� ִמּפְ ְוָכל ֹזאת ּבָ
ָאה ִהיא  ּבָ ְרָאה, ׁשֶ ִלים; ַהּיִ ִיחּוד ַהְמֻקּבָ דֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ּבְ ְוחּו ָעֶליָה ּגְ ּצָ ב•, ׁשֶ יׁש ְוַלּמַֹח ַהחֹוׁשֵ ְרּגִ ַהּמַ
ב  ּלֵ ֶרא ּבַ ָלּה ּפֶ ּדְ ְכָלל, ּוְבִהְתּגַ ְרָאה� ּבִ ת ַהּיִ ל ִמּדַ ֵאיכּוָתּה� ׁשֶ ּמּוד ְוַהְיִדיָעה ּבְ עּוט ַהּלִ ַעְצָמּה ִמּמִ
ְתֶחֶלת  בֹוד ֶעְליֹון, ַהּמַ ְרַאת רֹוְממּות� ֲהַדר ּכְ צּות� ּוְבָעָתה�, ָהְרחֹוָקה ִמּיִ ֶכת ְלַפּלָ ִהיא ִמְתַהּפֶ
ָלִלית ֲעֵדי  ְרּבּות ַהּכְ ים ּפֹוֲעִלים ְלטֹוָבה ַעל ַהּתַ ּמּוִדים ָהֱאלִֹהּיִ ה ַהּלִ ּמָ רּוָרה ַעד ּכַ ָרה ַהּבְ ֵמַהַהּכָ
ָרֵאל,  ם ֱאלֵֹהי ִיׂשְ קֹור ׁשֵ ְלָוה ָוֶצֶדק ָלעֹוָלם ִמּמְ ֶקט ׁשַ ל ׁשֶ ה ֵהם ְמִביִאים אֹוָרה ׁשֶ ּמָ ַעד, ְוַעד ּכַ
ִאּלּו[ ָלאו  ְבָיכֹול ּכְ ִעיר ֱאלֵֹהינּו ]ּכִ ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשֹו ָהא ָלאו� ּבְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ד' ּוְמֻהּלָ "ּגָ
ל  ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ת  ִמּדַ עֹז  ל  ׁשֶ ּבֹוִנית�  ַהֶחׁשְ ְרָאה  ֵמַהּיִ ַוֲאִפּלּו  ל",  ְמֻהּלָ ִאיהּו  ְוָלאו  דֹול  ּגָ ִאיהּו� 
ַהּכֹל  ח ׁשַֹחד, ׁשֶ ִנים ְולֹא ִמּקַ ֹא ּפָ ְכָחה, לֹא ַמּשׂ ר "ֵאין ְלָפָניו לֹא ַעְוָלה ְולֹא ׁשִ ֱאלֵֹהי ֱאֶמת, ֲאׁשֶ

ּבֹון". ּלֹו ְוַהּכֹל ְלִפי ַהֶחׁשְ ׁשֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ אלֵֹהי  ּבֵ ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֹור  ַהּשׁ ֶקֶרן  ַעל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ִנים,  ְתַיּוְ ְוַהּמִ ַהְיָוִנים  ְרַצת�  ּפִ ֶנֶגד  ּכְ
ָהָעם,  ד  ִמּצַ ְך  ּכָ ַאַחר  ה  ִמּזֶ ָאה  ַהּבָ ַהַהְפָרָזה  ּוְכֶנֶגד  ָטרֹות,  ׁשְ ּבִ ֲאִפּלּו  ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ִלְכּתֹב  נּו  ּקְ ּתִ
ּום ֵעת  א�, ִמּשׁ ָטַרּיָ ְ א ִמּשׁ ְרּתָ לּו ַאְדּכַ ּטְ ּבִ ׁשֶ ה�, ָעׂשּו יֹום טֹוב ּכְ ּפָ ַאׁשְ ל ּבְ ָטר ֻמּטָ ְמָצא ׁשְ ּנִ ַעד ׁשֶ

יִקים". ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ים", "ְוַעּמֵ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ַלֲעׂשֹות ַלד'. "ֵאּלּו ָוֵאּלּו ּדִ

אי חֹוָבֵתנּו  ה, ַוּדַ ָטרֹות, ֲאָבל ַעל ַעּמּוֵדי ִסְפרּוֵתנּו ַהַחּיָ ׁשְ ַמִים ּבִ ם ׁשָ ו לֹא ִנְכּתֹב ׁשֵ ֲאַנְחנּו ַעְכׁשָ
יִרים,  ׁשִ ּבְ ֶחְזיֹונֹות,  ּבְ ַמֲאָמִרים,  ּבְ חֹוְברֹות,  ּבְ ְסָפִרים,  ּבִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ֵאל  ם  ׁשֵ ִלְכּתֹב  ֵעת  ּכָ
ּבּור,  ַהּצִ ִלְרׁשּות  ָיָדם  ַעל  ִנְכָנסֹות  בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ּוְבָכל אֹוָתם  ים,  ּוִבְדרּוׁשִ ים,  ֵפרּוׁשִ ּבְ
ת  ִמּדַ ַנְרִחיב ֶאת  ְודֹורֹוֵתינּו.  ָיֵמינּו  ּבְ ְוֵדעֹות,  ַרְעיֹונֹות  ּה"  ּבֵ א  ְלִמְקִנּיָ ר�  ְכׁשַ ּדִ ָמָנא  "ּבְ יֵמם  ּוְנׂשִ
ה  ֶכת�, ַנֲעׂשֶ ם ָעָליו ַמּסֶ ע ּגַ יו, ִנְקּבַ נּו, ְלָכל ֲאַגּפָ ּלָ ִבי ׁשֶ ְחׁשָ ה ַעל אִֹפי� ַהּמַ ִריׁשָ ּמּוד ָהִעּיּון ְוַהּדְ ַהּלִ
ר  ֵ ְיַיּשׁ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ אֹור  ׁשֶ ֱהיֹות  יּוַכל  ּכֵֹחנּו  ה  ְנַנּסֶ ּוְגאֹוִנים,  דֹוִלים  ּגְ ּוְבִקיִאים,  ֲחִריִפים  ּבֹו  ם   ּגַ
ֵהיַכל  ל ְלׁשֹוֵטט ּבְ ְלמּוד ְוַההֹוָרָאה. ַהֶהְרּגֵ ם ַעל ַהּתַ ה, ּגַ ֲעׂשֶ ים ְוַהּמַ ם ַעל ַהַחּיִ ֶרְך, ּגַ ָלנּו� ֶאת ַהּדֶ
ָבה, ְיעֹוֵדד  ְחׁשָ ַדְרֵכי ּתֹוַרת ַהּמַ ּבְ ֹונֹות ׁשֶ ּטֹות ַהּשׁ ִ ֵדרֹות ַהּשׁ ין ׂשְ ל ּבֵ ָעה, ְלַטּיֵ י ּדֵ ָהַרְעיֹון, ְלַאְנׁשֵ
יר,  ִמים ַוֲעֵיִפים ִמּקֶֹצר רּוַח, ִויִביֵאנּו ְלַהּכִ ְרּדָ ת ֲעלּוִמים ֶאת ּכֹחֹוֵתינּו ַהּנִ ֶאת רּוֵחנּו, ְוָיִקיץ ִלְתִחּיַ
ּה  ְבּתָ ִהירּות ַמְחׁשַ ָרֵאל, ֶאת ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ ָרּה ָהרּוָחִני ׁשֶ ְלַעְצֵמנּו, ּוְלזּוָלֵתנּו, ֶאת ָחְסָנּה� ְוָעׁשְ
ה  ָ ַהּיִֹפי ִאּשׁ ְוֶהֶבל  ֶקר ַהֵחן  ָנה, ׁשֶ ּלָ ּכֻ ְוַאּתְ ָעִלית ַעל  נֹות ָעׂשּו ַחִיל  ּבָ ת מּוָסָרּה, "ַרּבֹות  ַ ּוְקֻדּשׁ
ְיכֶֹלת  ָלנּו  ן  ְוִיּתֵ יָה",  ַמֲעׂשֶ ָעִרים  ְ ַבּשׁ ִויַהְללּוָה  ָיֶדיָה  ִרי  ִמּפְ ָלּה  נּו  ּתְ ל,  ִתְתַהּלָ ִהיא  ד'  ִיְרַאת 

ֶניָה. ָוִנין"�, ַעל ּבָ ל ּגְ ת ֲעָמִקים ֹזאת, "ִדְכִליָלא ִמּכָ ּנַ ל ׁשֹוׁשַ ְלַהְראֹות הֹוָדּה ַוֲהָדָרּה ׁשֶ

)ֶאֶדר ַהְיָקר, ְמַעט ֳצִרי - ֶהְמֵׁשְך(

ה'.  יראת   – ַהִּיְרָאה  האמתית.  בתכונה   – ְּבֵאיכּוָתּה  המוגזמת.   – ַהִּנְפָרָזה  לנו.  באה   –  ָּבַאְתנּו 
ְלַפָּלצּות – דבר מזעזע. ּוְבָעָתה – מפחיד. ִמִּיְרַאת רֹוְממּות וכו' – יראת ה' שנובעת מההכרה ברוממות 
ה'. ָהא ָלאו – משמע שאם אינו. ָלאו ִאיהּו וכו' – גדלות ה' מופיעה מכוח פעולתם של ישראל. ַוֲאִפּלּו 
ֵמַהִּיְרָאה ַהֶחְׁשּבֹוִנית וכו' – יראת העונש אף היא מוסיפה צדק ושלווה בעולם. ִּפְרַצת – הגֵזרה שגזרו 
על ישראל. ֻמָּטל ְּבַאְׁשָּפה – ויש בזה ביזיון לשם שמים הכתוב בשטרות. ַאְדַּכְרָּתא ִמְּׁשָטַרָּיא – הזכרות 
שם ה' בשטרות. ְּבָמָנא ִּדְכַׁשר וכו' – בכלי הכשר לקנות בו. ֹאִפי – תוכן. ַמֶּסֶכת – לימוד שיטתי. ְיַיֵּׁשר 
ָלנּו – נוכל להוציא על ידו הדרכות מעשיות. ָחְסָנּה – חוזקה. ִדְכִליָלא ִמָּכל ְּגָוִנין – כלולה מכל הצבעים, 

משל לכך שכנסת ישראל כוללת בקרבה את כל התכנים.

היראה המופרזת

שם שמים 

בשטרות

נלמד ונעיין 

בתורת המחשבה
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ביאורים
הם  ביותר  הבסיסיים  האמונה  ספרי  הדורות.  במהלך  שנכתבו  רבים  אמונה  ספרי  ישנם 
ההלכה  בלולות  אלו  מספרים  בחלק  והמדרשים.  הירושלמי,  התלמוד  הבבלי,  התלמוד 
והאגדה יחדיו. בדרך כלל מעמיקים לומדי התלמוד בעיקר בהלכה, וקוראים במהירות את 
יסודות  גדול של  עושר  נגלה  ונעמיק באגדה הנמצאת בהם,  נעיין  אך אם  ענייני האגדה. 
אמוניים שחז"ל רצו להעביר לנו. חלק גדול מספרי האמונה במהלך הדורות באו להרחיב 
ולהעמיק את מה שקיים בתלמוד, או לדלות ממנו תפיסת עולם מגובשת: רב סעדיה גאון, 
שהוא חלוץ כותבי ספרי האמונה, בספרו 'האמונות והדעות', הרמב"ם ב'מורה הנבוכים', 
יהודה  רבי  תורה',  'משנה  מחיבורו  ובחלקים  באגרותיו  המשניות,  לפירוש  בהקדמותיו 
ובתוכנם,  זמננו. ספרים אלו שונים מאוד בסגנונם  – עד סופרי  ועוד  'הכוזרי'  הלוי בספר 
ואף חולקים זה על זה. תפקידם של בני התורה לעמול בספרים אלו, וליצור יצירה חדשה 
הנולדת מהמפגש של תפיסות העולם השונות. יצירה המותאמת לדור שלנו ומנחה אותו 

בתפיסת עולמו הרוחני ובאורחות חייו. 

ספרים אלו בונים את האדם ומעמיקים בו את אהבת ה' ואת אהבת העולם כולו. לימוד 
בספרים אלו ייצר אנשים גדולים המביטים למרחוק, נותנים משמעות ועומק למאורעות 

המתרחשים, ומתווים דרך לעתיד טוב יותר ושלם יותר.

הרחבות
ללמוד כוזרי עם הרב קוק	 

ַּבְּסָפִרים... ֶׁשֵהם ִהָּנם ְׂשֵדה ָהֲעבֹוָדה ַעְצָמּה, ַהְמֻצָּמִדים ֶאל ַהַּמְחָׁשָבה ַהִּנְצִחית ְּבַמֲעָמד ָיָׁשר, 
ְלָמָׁשל... ַהּכּוָזִרי. הגר"א הדריך ללמוד את ספר הכוזרי: "שהוא קדוש וטהור, ועיקרי אמונת 
התחיל  קוק  כשהרב  ואכן,  מבוא[.  ג,  הגואלת  התורה  ]מתוך  בו"  תלויים  ותורה  ישראל 
להעביר שיעורי מחשבה בישיבה, הוא קבע שיעור קבוע בספר הכוזרי, כמובא באגרותיו: 
הפנימית,  הקדושה  דתינו  חכמת  לימוד  של  והיסודי  החביב  המקצוע  את  הוספתי  "כעת 
בהגידי שלושה שיעורים בשבוע את הכוזרי" ]אגרות הראי"ה ב, שלט[. הרב קוק נתן שלושה 
שיעורים שבועיים בספר הכוזרי, על פי שיטתו שלימוד אמונה צריך להיות בקביעות, ולא 

בדרך ארעית.

המתפשט  ספר  "הכוזרי...  מדבריו:  ללמוד  אפשר  הכוזרי  לספר  קוק  הרב  של  יחסו  את 
עמוקות  שיטות  של  תמציות  וכולל  דיעות  הלכות  של  המקצועות  רוב  על  בהגיונותיו 
ורחבות". אגב הלימוד בספר הכוזרי היה הרב קוק מרחיב גם בשיטות האחרות, "והפרטים 

השכליים והמוסריים הרבים היוצאים מהן" ]אגרות הראי"ה ב, תקא[.

ננסה לטעום מעט מאותם  בידינו סיכומים של חלק משיעורי הרב קוק על ספר הכוזרי. 
כוזר שתרה אחר דרך האמת,  ריה"ל בחר לבנות את הספר על סיפור ממלכת  שיעורים. 
ובסופו של דבר מצאה את האמת אצל העם היהודי. על כך אמר הרב קוק: "רבנו יהודה 
הלוי ז"ל, בבואו לתאר בספר הכוזרי את התמונה הישראלית האמתית ולהבינה לעולם כולו 
באופן פשוט וברור. להראות לכל באי עולם את ערך האומה הישראלית, כשהיא מתעטרת 
ללמד  לה(...  )=אין עם שדומה  ְמָשלה  עפר  על  אין  בהוד תפארת האמונה הקדושה אשר 
תועים בינה ולהראות לעולם את האמת האמתית ולא המדומית, מצא לנחוץ להביא ולתאר 
בפתיחת ספרו את המעשה הנפלא. מעשה עם הכוזר, שגם בהיות עם ישראל בגלות המר 
הזה, מפוזר ומפורד בין העמים בלי שום מעמד ובסיס מדיני בחיים, באותה השעה ובאותו 
הזמן נמצאה אומה )=הכוזרים( אשר בלכתה לדרוש אחרי האמת, נוכחה לדעת כי אמנם אין 

אמתיות כישראל ואמונתו" ]מאמרי הראי"ה, שיעורים בספר הכוזרי, א, עמ' 485[.

להצלחת שילה יוסף בן משה הי"ו

ְסִקיָרה  ּבִ ִנְסָקִרים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ַהּדֹורֹות,  ֶטף  ׁשֶ ּבְ ְוהֹוְלִכים  ִכים  ְמׁשָ ַהּנִ ָהאֹוָרה�  י  ַקּוֵ אֹוָתם 
ַלת  ְוַהְכּפָ יָה  ּלֶ ּגַ ְמרּוַצת  ּבִ ֶרֶכת  ּוִמְתּבָ ֶרת  ִמְתַאּדֶ ְוחֹוֶזֶרת,  ַההֹוֶלֶכת  ֶרְפֵלְקִסית�,  ֶלת�  ְמֻעּגֶ
ַהּקֶֹדׁש,  ְתֵבי  ּכִ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ָהִעְבִרית,  ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ּלּות  ִהְתּגַ ַהְתָחַלת  ִמן  ְרִעידֹוֶתיה�, 
ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ֶאל  ִדים�  ַהְמֻצּמָ ַעְצָמּה�,  ָהֲעבֹוָדה  ֵדה  ׂשְ ם  ִהּנָ ֵהם  ׁשֶ ים,  ְדָרׁשִ ְוַהּמִ ְלמּוִדים  ַהּתַ
חֹובֹות  ַהּכּוָזִרי•,  "ם,  ָהַרְמּבַ אֹון,  ּגָ ְסַעְדָיה  ַרב  ִסְפֵרי  ִמן  ל  ְלָמׁשָ  - ר,  ָיׁשָ ַמֲעָמד  ּבְ ְצִחית�  ַהּנִ
ית  ף ְלִאּטֹו, ַעד ִסְפֵרי ֵראׁשִ ו ָהלְֹך ְוַהּקֵ ִרים, ְודֹוֵמיֶהם. ְוכֹה ֵיֵלְך ַהּקַ ָבבֹות, ָהֲעֵקָדה�, ָהִעּקָ ַהּלְ
ַהְמֻאָחִרים,  ַהּדֹורֹות  ִסְפֵרי  ַעד  ּוֵמֶהם  ָלֶהם,  ַהּדֹוִמים  ְוָכל  ָראג,  ִמּפְ ַמֲהַר"ל  ָל"ה,  ׁשְ ָחְכָמה, 
ה  ֲחִסידּות, ְוָכל ַהּדֹוִמים ְלֵאּלֶ ּבַ ָרה ׁשֶ ֲעֵלי ַהַהְסּבָ אִדי� ְוָכל ּבַ ַר"ז ִמּלָ ָר"א ְוַתְלִמיָדיו, ַהּגְ ִסְפֵרי ַהּגְ
ים לּוָצאטֹו, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ְוַכּיֹוֵצא  ה ַחּיִ ִדים ֵמֶהם, ִסְפֵרי ָהַרב מֹׁשֶ ְתַיּלְ ה ְוָכל ַהּמִ ּוְלֵאּלֶ
ִרים  ַהְמַחּבְ ִחיֵרי  ּבְ ֲעבֹוַדת  ַעד  ּוֵמֶהם  ִלְתקּוָפה  קּוָפה  ּתְ ין  ּבֵ ִעים�  ַהְמֻמּצָ ָפִרים  ַהּסְ ְוָכל  ּבֹו, 

ה.  ֱעָרץ ַהּזֶ ְקצַֹע ֶהָחִביב ְוַהּנֶ ּמִ ּבַ מּוְך לֹו, ׁשֶ דֹוֵרנּו ְוַהּסָ ּבְ

ֵהם ַמְבִריִקים�  ׁשֶ ֲעִפים ֵמֶהם, ּכְ ים ָלֶהם, ּוִמְסּתַ ְתַיְחׂשִ ה ְוָכל ְמקֹורֹוֵתיֶהם, ְוָכל ַהּמִ ֵאּלֶ ְסָפִרים ּכְ
ָרם  ְלַות ֲחָכִמים, ַהְמַחּבְ ֶקט ְוׁשַ ׁשֶ ְמִתינּות, ּבְ ְגבּוָרה ְוָצֳהָלה, ּבִ ָטֳהַרת ֵלב, ּבִ ם, ּבְ ֶנֶפׁש ַההֹוֶגה ּבָ ּבְ
ִרּיֹות  ָרֵאל ְוַאֲהַבת ַהּבְ רּוְך הּוא, ַאֲהַבת ִיׂשְ קֹום ּבָ ָללּות ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה, ֶאל ַאֲהַבת ַהּמָ ֶאל ּכְ
ִניִמית ְלָמזֹון  ִביָעה ּפְ י ּתְ ְתַרֵחב ְוהֹוֵלְך, ַעל ּפִ ים, ַהּמִ ַעת ָהעֹוָלם ְוַהַחּיִ ֵצרּוף ּדַ ְכָלל, ּבְ ים ּבִ ְוַהַחּיִ
ֵהם  ִאים  ְמַמּלְ ֶמְרָחִבים,  ּבְ ְלׁשֹוֵטט  ֶלת  ִמְתַרּגֶ ָעה  ַהּדֵ ׁשֶ ה  ּדָ ַהּמִ אֹוָתּה  ּוְלִפי  ינֹו�,  ִמּמִ  רּוָחִני 
ים,  ים ְוַרֲעַנּנִ ים ָוֹעז. ְוֵהם מֹוִליִדים ֶחְזיֹונֹות ְוַרְעיֹונֹות ֲחָדׁשִ ה, ַחּיִ ּיָ אֹוָתּה� הֹוד ְוָהָדר, ֵעָצה ְותּוׁשִ
בֹות  זּוֵרי-ַמְחׁשָ ּפְ ִסים  ּוְמַכּנְ ְוֹרַחב ֵלב ָנבֹון ֵאין ֵחֶקר",  ָוָאֶרץ ָלעֶֹמק  ַמִים ָלרּום  ְלֵאין ֵחֶקר "ׁשָ
ֵאין-ָסֵפק ְלהֹוִסיף  ְצְלחּו ּבְ ּיִ ֵלִמים, ׁשֶ ִלים ׁשְ ם ַיַחד ּכֵ ּלָ ר, ְלהֹוִציא ִמּכֻ ְבֵרי ַרְעיֹונֹות ְלֵאין ִמְסּפָ ְוׁשִ
נֹות ּדֹור  ל ׁשְ ֲהַלְך ָהרּוַח ׁשֶ תּום ִמּמַ ד ִמן ַהְמֹפָרׁש ַעל ַהּסָ נּו ָהָאהּוב, ְלַלּמֵ ְרֵכי ַעּמֵ אֹוָרה ַעל ּדַ
מֹוִליִדים  ֵהם  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ָתב,  ַהּכְ ֶאל  ב  ַהּלֵ ִמן  ְרִצים  ִמְתּפָ ֵהם  ּוְכׁשֶ ְודֹוֵרנּו.  נּו  ְזַמּנֵ רּוַח  ַעל  ָודֹור 
ַעל  ם  ּגַ ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ ְוַיְזִהירּו  ֵבל  ּתֵ ָיִאירּו  ְבָרִקים  ּכִ ם,  ּוְמַחּמֵ ֵמִאיר  ָחָדׁש,  ַחי  ֶזֶרם  ִחּכּוָכם�  ּבְ
ְוָהֶרֶגׁש  ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ְטפּו ַעד ְמרֹום אֹוַצר  ִיׁשְ ּוְנָחִלים  ְרגּו,  ּתָ ִיׂשְ ֲעָנִפים  ּוֵמֶהם  ְלָיה�,  ֶאֶרץ ַמְאּפֵ
ְלרֹוֵמם  הּוא  ָעִתיד  ְוָקא  ּדַ ְוַהּפֹוּפּוָלִרית  ֶקת  ַהְמֻדּיֶ ַהֲחִריָפה  ְרטּותֹו  ִהְתּפָ ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ

ָרֵאל. ֶקֶרן ִיׂשְ

)ֶאֶדר ַהְיָקר, ְמַעט ֳצִרי - ֶהְמֵׁשְך(

השונים.  הדברים  את  ומחברת  שמאחדת  סקירה   – ְמֻעֶּגֶלת  שונים.  גילויים   – ָהאֹוָרה   ַקֵּוי 
– משל להתחלפות  ְוַהְכָּפַלת ְרִעידֹוֶתיָה  – כל לימוד פועל על הבנת כל מה שכבר נלמד.  ֶרְפֵלְקִסית 
להבין. צריך  שאותם  הבסיסיים  המקורות   – ַעְצָמּה  ָהֲעבֹוָדה  ְׂשֵדה  אמונה.  שבספרי   הסגנונות 

– ספר עקדת יצחק לר' יצחק  ָהֲעֵקָדה  – תורה שבכתב.  ַהִּנְצִחית  ַהַּמְחָׁשָבה  – הצמודים.  ַהְמֻצָּמִדים 
 – ִמִּמינֹו  – מאירים.  ַמְבִריִקים  – העומדים בתווך.  ַהְמֻמָּצִעים  – בעל התניא.  ִמָּלאִדי  ַהְּגַר"ז  עראמה. 
זה עם זה.  – במפגשם  ְּבִחּכּוָכם  – את נפש הלומד.  זה של תכני עומק ב"דעת העולם". אֹוָתּה   לסוג 

ַמְאֵּפְלָיה – חשוכה.

ספרי המחשבה 

במהלך הדורות

תוצאת העיון 

בספרים אלו



ב'
   

ה 
י"

א
הר

ת 
שנ

מ
 ל

א
בו

מ
 -

   
   

   
   

   
   

17 16
ון

סי
 ו 

ה  
ונ

מ
א

ביאורים
לימוד פנימיות התורה נזנח במהלך דורות רבים. אך רק המפגש עם המאור הפנימי של התורה 
יגרום לדעת את ה' ולהתחבר אליו באמת. לכן כל גדולי הדורות זעקו על כך שלא לומדים 

אמונה. אם נשים לב, לימודי אמונה מתחלקים לשלושה סוגים:

קבלה – החלק שמבוסס על ספר הזוהר, וכולל את כל הספרים שנכתבו על מנת לפרש  א. 
אותו או כדי להמשיך את דרכו, כמו ספרי הרמ"ק, האר"י ועוד. חלק זה עוסק בהבנת מהות 

בריאת העולם ובהבנת הקשר בין העולמות העליונים לעולם שלנו.

ב. מוסר – חלק זה, שראשיתו בדברי המוסר של התלמוד והמשכו בספרי מוסר כמו 'חובות 
במה  עוסק  לא  הוא  ומידותיו.  האדם  תיקון  הוא  עניינו  ועוד,  ישרים'  'מסילת  הלבבות', 
שמתרחש למעלה בשמים, אלא במה שמתרחש באדם. ספרים אלו עסוקים בבירור מתמיד 
על תפקיד האדם ועל צמצום הפער בין התכלית למימושה. הלימוד בספרי המוסר התעצם 
עם הופעתו של רבי ישראל מסלנט, שהקים תנועה שלמה של לימוד מוסר הכוללת ישיבות 

רבות, ושל לימוד ספרי מוסר בהתפעלות ובהתרגשות רבה.

ג. ההיגיון – אפשר לכנות חלק זה בשם פילוסופיה יהודית. חכמי ישראל רבים, בעיקר בימי 
הביניים, עסקו בשאלות פילוסופיות רבות, כמו הוכחות על מציאות ה', הוכחות לכך שהתורה 
מן השמים, ועל אִמתותה של התורה שבעל פה. לשם כך השתמשו רבות בחוכמת ההיגיון 
הרמב"ם  גם  זו,  בדרך  הלך  ודעות'  ב'אמונות  רס"ג  טענותיהם.  את  להוכיח  כדי  ובלוגיקה 

ב'מורה נבוכים', וכן רבים.

אך לצערנו נוצר מצב שכל גדול בישראל שחיבר ספר וזעק על מיעוט לימוד האמונה, הובן 
שהוא רוצה שילמדו דווקא את הסגנון של הלימוד שלו. אם כתב ספר בענייני מוסר, למשל 
– זעק על החוסר בלימוד מוסר. בחלק מהמקרים אף שללו גדולי ישראל את הלימוד בחלקי 
האמונה האחרים. כמו, למשל, התנגדותו הידועה של רבי נחמן מברסלב, שחיבר ספר עמוק 
גישה סברה  כל  נבוכים'.  'מורה  ובראשם  ההיגיון,  ללימוד ספרי  ואמונה,  ה'  בענייני עבודת 
שהיא המענה הבלעדי לשבר של האומה שזנחה את דבר ה', והזניחה את הלימוד בספרים 

האחרים.

הרחבות
הדרך לדעת את ה'	 

ַהָּמאֹור ַהְּפִניִמי ֶׁשַּבּתֹוָרה ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵנַדע ֶאת ד'. כיצד אפשר לדעת את ה', הרי כל מציאותו נשגבה 
מאיתנו?! הרב קוק כותב שדרך לימוד התורה אפשר להגיע 'לידיעת ה''. המקור לדבריו הוא 
בגמרא ובזוהר. הגמרא דורשת על הפסוק "אנכי ה' אלהיך" ]שמות כ, ב[ שהמילה אנכי היא 
 – 'נפשי'  המילה  את  פירש  רש"י  א[.  קה,  ]שבת  יהבית"  כתבית  נפשי  "אנא  תיבות:  בראשי 

'בעצמי'. אם-כן, משמעות הגמרא היא שהקב"ה בעצמו כתב ונתן את התורה. 

פירוש נוסף מגלה רובד עמוק יותר בכוונת הגמרא: בספר דגל מחנה אפרים )רבי משה אפרים, 
נכדו של הבעש"ט( ביאר שצריך להבין את הגמרא כפשט המילים, אני את נפשי כתבתי ונתתי, 
"כביכול נפשו של הקדוש ברוך הוא הוא ממש בתורה" ]פירוש על פרשת כי תשא[. פירוש זה 
נשמע רעיון רוחני מופשט ואינו מובן. אולם יש שפירשו שהכוונה ברעיון זה היא שמידותיו 
של הקב"ה, רצונו, גדולתו וכבודו ניכרים מתוך התורה. וכן כתב בעל התורה תמימה: "מהות 
הקדוש ברוך הוא כביכול, דהיינו רצונו וכבודו וגדולתו וענותנותו, נראים ונכרים מתורתו... 
רצונו לומר תכונת נפשי... נתתי לדעת ולהכיר מתוך כתבי, דהיינו מתורתי" ]שמות כ, הערה 

ג; רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן תורה קעג; שו"ת בניין עולם, הקדמה מבן המחבר[.

הקב"ה נתן לנו תורה שמדריכה את חיינו. מתוך לימוד התורה אפשר להיפגש עם רצון ה' 
וללמוד כיצד ראוי שנחיה את חיינו, וכן לראות את גדלותו, רחמיו וחסדיו. זו הדרך לדעת 

את ה'.

להצלחת משפחת רוזנבאום

דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ לּוָנה  ַהּתְ ל  ּכָ ַעל  ֵלב  ים  ָלׂשִ ָעֵלינּו  י  ּכִ ַמְכִריז  ִמיד  ּתָ ִהְנִני  יֹוְדִעים,  ַמֲעָלָתם  בֹוד  ...ּכְ
ּנּו ֵנַדע ֶאת  ּמֶ ּמִ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ִניִמי� ׁשֶ אֹור ַהּפְ ל ַהּמָ ֲעקּו ַעל ָהֲעִזיָבה ׁשֶ ּצָ ר ֵמעֹוָלם, ׁשֶ ַהּדֹורֹות ֲאׁשֶ

לֹׁש ְצָעקֹות: ְבָלָנא� ָאְמָנם ֶנְחְלָקה ְלׁשָ ִמּלּואֹו ְוטּובֹו. ַהּקֻ ים� ָצרּור ּבְ ד'• ּובֹו ְצרֹור ַהַחּיִ

ָלה ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת. ּבָ ַבר ִלּמּוד ַהּקַ א. ַעל ּדְ

ּדֹות. ַבר ִלּמּוד ַהּמּוָסר ְוָחְכַמת ַהּמִ ב. ַעל ּדְ

ְכִלית. יֹון ְוַהָחְכָמה ַהּשִׂ ַבר ִלּמּוד ַהִהּגָ ג. ַעל ּדְ

ְקצֹוַע  ר� ַעל ַהּמִ ּגָ לּו ִנְמָצא ְנִטּיֹות ׁשֹונֹות, ְוִלְפָעִמים ֶאָחד קֹוֵרא ּתִ ְכִריִזים ַהּלָ ל ֶאָחד ֵמַהּמַ ין ּכָ ּבֵ
ָחְכָמה  ּבַ ָלתּור  ִלּבֹו  ָדבֹו  ּנְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ה�  בּוׁשָ ַהּכְ ֶרְך  ַהּדֶ ָהְיָתה  ְלָיֵמינּו  ָקרֹוב  ְוַעד  זּוָלתֹו.  ל  ׁשֶ
ַרם  ה ּגָ ָלה אֹו מּוָסר אֹו ָחְכָמה. ְוַהִחּלּוק ַהּזֶ ַרר לֹו ִמְקצֹוַע ֶאָחד: אֹו ַקּבָ ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּבָ ּבִ
י סֹוְפִרים,  י ְסָפִרים ְולֹא ִמּפִ ָעָתם ִמּפִ ּפָ ִיחּוד ֶאת ַהׁשְ ִלים ּבְ ְלִמיִדים ַהְמַקּבְ ַמן ַהּתַ ְרבֹות ַהּזְ ּבִ ׁשֶ
ְקצֹוַע  ּמִ ל ֶאָחד ּבַ ם�, ּוָמָצא ּכָ ְעּתָ ה ֵמַרּבֹוֵתיֶהם, ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעמֹד ַעל סֹוף ּדַ נּו ַהְרּבֵ ָהְלכּו ְוִנְתַקּטְ
ָלַמת  ְלַהׁשְ ֻמְכָרִחים  ָנִאים  ּתְ ִמין  ּכְ ָהיּו  ַעְצָמם  ּבְ ּגּוִדים  ְוַהּנִ ֲחֵברֹו.  ל  ׁשֶ ְקצֹוַע  ְלַהּמִ ִנּגּוד  ּלֹו  ׁשֶ
ּגּוִדים,  ַהּנִ ַרק  ַעת  ַהּדַ ַעל  לּו  ִנְתַקּבְ ַמן  ַהּזְ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ ׁשֶ ַעד  ָראּוי,  ּכָ ְכֶלֶלת  ְמׁשֻ י  ְלּתִ ַהּבִ ה  ּטָ ִ ַהּשׁ
ֵני  ִמּפְ ֶנֶעְזָבה  ָלה"  ּבָ "ַהּקַ ָדִדים, ַעד ׁשֶ ַהּצְ ל  ּכָ ל  ֹוְללֹות ׁשֶ ָענֹות ַהּשׁ ַהּטְ ֲארּו  ִנׁשְ ים  ַרּבִ ּוִבְלָבבֹות 
ָרׁש ּבֹו,  ַהּכֹל ֻמׁשְ ר ׁשֶ ֶהם הּוא ָהִעּקָ ּלָ ְקצֹוַע ׁשֶ ַהּמִ ְחָקר אֹוְמִרים ׁשֶ ֲעֵלי ַהּמּוָסר ְוַהּמֶ ּבַ ָענֹות ׁשֶ ַהּטְ
ר  ִעּקַ ָלה אֹוְמִרים ׁשֶ ּבָ ֲעֵלי ַהּקַ ּבַ ֵני ׁשֶ רֹות. "ַהּמּוָסר" ֶנֱעַזב ִמּפְ ְגדֹולֹות ְוִנְסּתָ יָלא ֵאין ָלֶלֶכת ּבִ ּוִמּמֵ
ּזּוַלת ֶזה הּוא ַרק ֲעַראי ְוָטֵפל. ְו"ַהָחְכָמה  ֶ ר, ְוָכל ַמה ּשׁ ְסּתָ ל ַהּנִ ָנה ׁשֶ ּוָ ַהּכֹל ִהיא ַהְיִדיָעה ְוַהּכַ
ל  ּכָ לּוָיה  ּתְ ֵמֵהן,  ַאַחת  ּבְ אֹו  ֶהן,  ּבָ ַרק  ׁשֶ אֹוְמרֹות  ּתֹות  ַהּכִ י  ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶנֱעֶזֶבת  ְכִלית"  ַהּשִׂ
ְכִלית"  "ָחְכָמה ַהּשִׂ ק הּוא ָלֶלֶכת ּבַ ׁש ֶהּזֵ ן ַרק ַמֲעָמָסה ַוֲחׁשַ ָלִלית. ִאם ּכֵ ָרִטית ְוַהּכְ ַהְיׁשּוָעה ַהּפְ

יָה. ְבנּו ַעל ּפִ ּנִ ָפִרים ׁשֶ ָכל ַהּסְ ן ּבְ ּוְלַעּיֵ

)אֹוְצרֹות ָהְרִאָּי"ה ֶּכֶרְך ב, ַמֲאָמֵרי מּוָסר, ַהְדָרָכה )ְּבִלּמּוד( ְלֵבית ַהַּוַעד, עמ' 293(

התלונה   – ַהֻּקְבָלָנא  החיים.  אוצר   – ַהַחִּיים  ְצרֹור  התורה.  ופנימיות  אגדה  לימוד   – ַהְּפִניִמי  ַהָּמאֹור 
והתוכחה. קֹוֵרא ִּתָּגר – מערער, משיג. ַהֶּדֶרְך ַהְּכבּוָׁשה – הדרך הרגילה. ַלֲעֹמד ַעל סֹוף ַּדְעָּתם – להבין 

דעת רבותיהם כראוי.

תלונת גדולי 

הדורות

הניגוד בין 

הדעות
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בעבר עוד היה אפשר להכיל את הפיצול בין שלוש הגישות ללימוד אמונה. המאבק ביניהן גרם 
לא  רבות שבהן  שנים  לאחר  היום,  ומעמיק.  רציני  באופן  נלמדו  לא  לכך ששלושת התחומים 
גרם  אמונה  בלימוד  החוסר  הזה.  לפיצול  להסכים  אפשר  אי  הללו,  התחומים  בשלושת  עסקו 
לעזיבה גדולה של הדת. אנחנו חייבים לעסוק בשלושת התחומים, ולא להזניח אף תחום. דבר 
ישיב את הבנים האובדים בחזרה  ִאתה  ומאוזנת, אשר המפגש  עולם שלמה  ייצור תפיסת  זה 

ליהדות.

הרב קוק מודע לכך שדבריו הם חריגים ומחודשים, אך הוא לא יוצא נגד אף אחד, כדרכו, אלא 
מנסה לשלב את השיטות השונות בלימודו, במאמריו ובשיעוריו, ולחבר בין השיטות השונות. 
דרכו זו, שנקראת האחדות הכוללת, היא אחת מאבני היסוד במשנתו, ועליה הוא כתב רבות. 
דרכו של הרב קוק איננה לקחת שיטה אחת ועליה לבסס את כל משנתו – מכיוון שבדור הגאולה 
ויצר  מעמיק,  באופן  ביהדות  השיטות  כל  את  למד  קוק  הרב  מספיקה.  איננה  אחת  השקפה 
תפיסת עולם המכילה את כל הגישות ביהדות. הוא לקח מכל גדול בישראל את יסודות משנתו, 
ובנה בניין חדש הכולל את הכול. צריך חכמה גדולה ועמוקה כדי לדעת מהם היסודות האמוניים 

של הבניין ומהן התוספות, ועל כך עמל במהלך כל חייו. 

מלבד מה שהרב קוק שעשה כך בלימודו, הוא גם ִהרבה לעורר ולעודד אחרים לימוד מעמיק 
ויסודי במרחבי התורה לגווניהם. הוא עסק בכך רבות כי ראה בכך תרופה למחלות הדור. 
הוא סבר שמתוך לימוד כל מרחבי האגדה על סוגיה וגווניה, יבואו עומקי דעת ודבקות בה'. 

הרחבות
היחס לחקירות שכליות ביסודות האמונה בבורא 	 

ְוֹלא ִנְׁשַמע ָּדָבר ֶזה ִמִּפי ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמַרִּבים ָהָיה ִנְׁשַמע ַּגם ֵּכן ַהֵהֶפְך ִמֶּזה. הרב קוק כותב כאן, 
וגם בפסקה הקודמת, שיש לעסוק בקבלה, מוסר וחקירות שכליות באמונה, אולם מציין שהיו 
גדולי ישראל נחלקו ביחס לחקירות שכליות בעיקרי האמונה, כגון קיום האל,  שהתנגדו לכך. 
ייחודו, קדמות העולם ועוד. רבנו בחיי כתב בהקדמתו לספרו חובות הלבבות שיש מצוה וחיוב 
)=ידיעה ברורה( היום  ייחוד הבורא, ודרש זאת מהפסוק: "וידעת  לברר בהוכחות שכליות את 
והשֹבת אל לבבך כי ה' הוא האֹלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" ]דברים ד, לט[. 

כמו כן, הרמב"ם והכוזרי עסקו גם הם בחקירות אלה.

להיות  צריכה  האדם  של  שהאמונה  סובר  מברסלב  נחמן  רבי  רבים.  עליהם  חלקו  מנגד  אולם 
אמונה תמימה ללא חקירות: "עיקר האמונה הוא בלי שום חכמות וחקירות כלל רק בפשיטות 
לבן על  לג[. אחרים הוסיפו שהאמונה אמורה להתבסס על קבלה מאב  ]שיחות הר"ן,  גמור" 

אמיתות התורה ]ספר הברית, מאמר דרך אמונה ז, וכן נראה מתשובות הרא"ש כלל כה[.

ספר הברית )הרב פנחס אליהו מוילנא( כתב שיש בכך איסור, כיוון שייתכן שהאדם לא יצליח, 
בגלל קוצר דעתו, לברר את עיקרי האמונה, וייתכן ויגיע לכפירה בעיקרי האמונה ]ספר הברית, 
מאמר דרך אמונה, כג[. הוא למד כך מדברי הרמב"ם: "פעמים יחשוב ביחוד הבורא שמא הוא, 
שמא אינו, ופעמים בתורה, שמא היא מן השמים שמא אינה, ואינו יודע המדות )=דרכי הלימוד( 
שידין בהם עד שידע האמת על בוריו, ונמצא יוצא לידי מינות. ועל ענין זה הזהירה התורה... 'ולא 
תתורו אחרי לבבכם'" ]הלכות ע"ז ב, ג[ )על פי הבנה זו, צריך לומר שהרמב"ם עסק בחקירות 
בעבור  או  הגויים,  טענות  מפני  באמונתם  הנבוכים  אנשים  בעבור  רק  נבוכים  במורה  שכליות 
תלמידי חכמים גדולים הראויים לעסוק במעשה בראשית, אולם הדבר אסור לשאר בני האדם. 

אמנם עיין בהקדמת הרב קאפח למורה נבוכים, שם חלק על הבנה זו(. 

"מי שלבו שלם  וכתב:  גם בחקירות השכליות  הרב קוק סבר שיש לאדם השלם לעסוק  אולם 
ביראת ה' באמת, ישתדל להיות טֹהר ידים וטֹהר לבב, ויוכל לטעום גם כן את הבהירות הפשוטה 
של נועם ה' השכלית, המתפשטת על פי השכל האנושי, שיש בה עונג של קדושה מיוחדת. ויצרף 
את החול אל הקודש". ודווקא מתוך החקירות בשכל האנושי ִיווכח האדם, "כי מתוק מאוד האור 
האלהי הבא משפעת הקודש של התגלות אלהית, אשר בסוד ה' ליראיו )=תורת הנסתר(, באין 
ערוך יותר מהנועם המוגבל, שיוכל ליתן השכל האנושי" ]שמונה קבצים ו, מב[. השכל האנושי 

מוגבל, אולם התורה היא אין סופית.

לעילוי נשמת ציפורה בת ר' נפתלי ע"ה

ְרָמה  ּגָ דֹוָלה, ׁשֶ ת� ַהּגְ ר ָלנּו עֹוד. ַהְיבֹׁשֶ ה ַעד ּכֹה ִאי ֶאְפׁשָ דּוִמּיָ את� ּבְ ר ָלׂשֵ ָהָיה ֶאְפׁשָ ֶ ֲאָבל ַמה ּשׁ
ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה�  ָלָאה  ַהּתְ ל  ּכָ ָלנּו  ְרָמה  ּגָ ה�,  לֹׁשָ ְ ַהּשׁ ַהְיסֹודֹות  ה  ֵאּלֶ ל  ׁשֶ ָלִלית  ַהּכְ ָהֲעִזיָבה 
ס  י ִאם ָלׁשּוב ּוְלַבּסֵ ֶרְך ּכִ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְבַאְרצֹות ַהּגֹוָלה. ְוֵאין ָלנּו ּדֶ עֹוְמִדים ּוַמְרִעיִדים� ָעֶליָה ּבְ
לּוי  ְלמּוִדים� ְוַהּפֹוְסִקים ְוָכל ַהּתָ ְלמּוד ַהּתַ ל ּתַ ית, ּתֹוַרת ַהֲהָלָכה ׁשֶ ֲעׂשִ ֶאת ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּמַ
ִליִמים ֶזה  ֵהָאְגָדם ַיַחד ֵהם ַמׁשְ ַרק ּבְ ת ָהַעּמּוִדים ַיַחד, ׁשֶ לֹׁשֶ ל ׁשְ ִסיס ֶהָחָזק ׁשֶ ֶהם, ַעל ַהּבָ ּבָ
רֹון  ִכׁשְ ָראּוי�, ּבְ ֶהם ְצִריִכים ֵהם ְלֵהָעֵבד ּכָ ּבָ ָלה, ַהּמּוָסר ְוַהָחְכָמה ְוָכל ִמְקצֹוַע ׁשֶ ּבָ ֶאת ֶזה. ַהּקַ
ל  ם. ּכָ ּלָ ּכֻ ים  ל ַהַחּיִ ּה, ְוַעל ּכָ ּלָ ּכֻ ל ַהּתֹוָרה  לּו ֶאת אֹוָרם ַעל ּכָ ְיַגּלּו ָהאֹורֹות ַהּלָ ִקיָדה, ָאז  ּוִבׁשְ
ה ַהּזֹאת. ְוַיַען  דֹוׁשָ דּות ַהּקְ ִהְתַאּגְ ב ָיכֹול ַלְחׁשֹב, ְמצּוָיה ִהיא ּבַ ר ְוַהּלֵ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ַהּפֶ ה, ׁשֶ ֶחְמּדָ
ן  ם ּכֵ ַמע ּגַ ים ָהָיה ִנׁשְ ָרֵאל, ּוֵמַרּבִ דֹוֵלי ִיׂשְ י ּגְ ָבר ֶזה ִמּפִ ַמע ּדָ ים ָעְברּו ְולֹא ִנׁשְ ר ָיִמים ַרּבִ ֲאׁשֶ
ֶנֶגד ֲעָנִקים. ֲאָבל  ס ּכְ ְבֵרי ַנּנָ ן ָמקֹום ִלְדָבַרי, ּדִ ּתַ ּיֻ ה ְמאֹד ׁשֶ ׁשֶ ּקָ ן יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ה•, ַעל ּכֵ ַהֵהֶפְך ִמּזֶ
ַרְעיֹון,  ִמיד ּבְ ֲאִני ְלַעְצִמי ְלצֶֹרְך ַהְנָהָגה ֵאיִני ָחׁש� ַעל ׁשּום טֹוֵען ְוׁשּום ַטֲעָנה, ְוִהְנִני ָעֵמל ּתָ ׁשֶ ּכְ
ִקים  ִרים ָהֵאּלּו ִמְתַנּתְ ׁשָ ת ַהּקְ לֹׁשֶ ּלֹא ִיְהיּו ׁשְ ֶפׁש ׁשֶ יל ֶאת ַהּנֶ ה, ֵאיְך ְלַהְרּגִ ְכָתב ּוְבַמֲעׂשֶ ּוְמַעט ּבִ
ר  ִמיד ְמֻאָחִדים ַאְחדּות ּדֹוִדים ְוֵרִעים. ֲאָבל ִאם ָאבֹוא ְלַהְכִריַע ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ה, ְוִיְהיּו ּתָ ֶזה ִמּזֶ
דֹוִלים,  ִאיָלנֹות ּגְ ִרּיֹות, ְוִנְתִלים ּבְ ין ַהּבְ ֱאָמרֹות ּבֵ עֹות ַהּנֶ י ַהְכָרעֹות ּדֵ ְדָבַרי ַעל ּפִ ׁשּו ָלדּון ּבִ ְיַבּקְ
ָבר מּוָבן  לֹום ִיְהיּו ּדָ ָ רֹום, ְוָהֱאֶמת ְוַהּשׁ ר ְיָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִמּמָ ַמה ּכִֹחי ִכי ֲאַיֵחל ָלֶזה, ַעד ֲאׁשֶ

ַלּכֹל...

)אֹוְצרֹות ָהְרִאָּי"ה ֶּכֶרְך ב, ַמֲאָמֵרי מּוָסר, ַהְדָרָכה )ְּבִלּמּוד( ְלֵבית ַהַּוַעד, עמ' 294 – ֶהְמֵׁשְך(

המוסר,  הקבלה,   – ַהְּׁשֹלָׁשה  היובש.   – ַהְיֹבֶׁשת  האמונה.  לימודי  מניעת  את  לסבול   – ָלֵׂשאת 
ַּתְלמּוד  ומזדעזעים.   – ּוַמְרִעיִדים  התורה.  ועזיבת  הפקרות  של   – ַהּנֹוָרָאה  ַהְּתָלָאה  השכלי.   ההגיון 

ַהַּתְלמּוִדים – לימוד הבבלי והירושלמי. ְלֵהָעֵבד ָּכָראּוי – להילמד ברצינות. ֵאיִני ָחׁש – איני חושש.

יש צורך 

בשלושת 

העמודים


