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 ליום העצמאות–קדושת מדינת ישראל 

כל דעה כוזבת,  פיסקה ד': פרק ה    אורות ישראל ננסה להתחיל את לימודנו מפיסקה באורות.  
ַעל נֹוַבַעת  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְמקֹור-ַהְמָהֶרֶסת  מִּ רב  י  ֲהָכנֹות   פִּ ּוְבלֹא  ְגבּול  ְבלֹא  ְתַעּלֹות  ְלהִּ ַהֵחֶפץ 

ְשַתְברּות. יָלה ְוהִּ ְנפִּ  ַהְנאֹותֹות, ֶשֶזה גֹוֵרם לִּ
כשאנו מוצאים דעות כוזבות המהרסות את העולם, זה סימן שיש להם כח פנימי גדול. לכן הרב  

היכולת   .התביעה הפנימי שלה, כלומר לא מה היא אומרת אלא בסיס  קוק דן על מקור הדעה
לסחוף המונים לדעה אינה נובעת מאמצעי תקשורת אלא מנקודה פנימית יותר שאנשים רבים 

   מסוגלים להזדהות איתה.
הרב קוק מפגיש אותנו כאן עם צורך בבירור בין החפץ לבין התוצאה של החפץ, כלומר איך  

מעשה' 'לאחר  ייעשה  מה  לדון  צריך  במציאות.  מתלבש  עם   החפץ  ייעשה  ומה  החפץ  עם 
החפץ.   של  חפץ  ה'שברים'  כאן  שיש  לשער  ניתן  כך  העולם  את  יותר  מהרסת  שדעה  ככל 

להתעלות, אבל 'בלא גבול ובלא הכנות הנאותות'. האם עצם החפץ להתעלות במצב כזה הוא  
אמתי? יש בו טוב? או שמא נאמר שההתניה להתעלות מחד ומאידך 'בלא גבול ובלא הכנות  

זה עצמו מלמד שעצם השאיפה אינה אמתית. כלומר האם מונח בעצם השאיפה רשע    נאותות'
אה שגם עצם השאיפה אינו  לכאורה מההמשך נר  או שעצם השאיפה יש בו משהו טהור ונכון?

ויותר מכך השאיפה להתעלות היא מוגבלת. אם כך הכוונה ב'לא   רשע.  ת מלא  נכון, והיא עצמה
 אופן ההתעלות. חסרה עדינות והקשבה. גבול' היא לא למושא החפץ אלא ל

י ָרְצָתה ַלֲעלֹות ְלָמקֹום  -ֲעבֹוָדה  ְפלּוָתּה. כִּ ים, ְוָיְרָדה ְלשִּ ְתָקֵרב ֶאל ָהֱאֹלהּות ְבחּושִּ ָזָרה ָחְפָצה ְלהִּ
י ְולֹא ָקְנָתה ַהֲהָכנֹות ַהְדרּושֹות, ֶשֵהן ַדְרֵכי ַהֵדָעה ְוַהַהְרָגָשה, ַהַמְכֶשֶרת ֶאת   ֶאְפָשר ַלֲעלֹות,-ֶשאִּ

ד'.   ְבֵהיַכל  ְמַבֵקר  ְהיֹות  לִּ היא  ָהָאָדם  אך  האלוקות'  אל  'להתקרב  להתעלות  שאיפה  כאן  יש 
לות למקום שאי היא ירדה לשפלותה 'כי רצתה לע  –'להתקרב אל האלוקות בחושים'     -מותנית  

אינם חלק מעבודת ד'? הם חלק בתנאי    ם האם החושי   –אפשר לעלות'. מדוע אי אפשר לעלות  
, כלומר החושים אינם המרכז אלא תולדה של דעה, הבנה, ורגש כלומר  שיש א. 'דעה והרגשה'

   קישור כוחות החיים כולם אל מרומי התודעה.
המצב השלם מונח בעצם הבקשה, שיוצרת   ב. התוצאה היא להיות 'מבקר בהיכל ד' ', כלומר

תנועה מתמדת של התעלות 'ישמח לב מבקשי ד'' ולא מוצאי ד', אותם מצבי 'מציאה' הם רק  
התהללו בשם קדשו, ישמח    כמו שכותב בעולת ראיה:   'ביקור', אין הם מגלים שלמות של יחס 

של  שבכללותה    לב מבקשי ד'. קדש ד' הוא התכן של המחשבה העליונה, מגמת כל המגמות,
והוא המקור החפצי, המעולה ביסוד    ,השם של הקדש  ההנהגה האלהית בכל ההויה כולה,

קדושת בחינת הרצון הנקדש, שממנו נובע כל מה שיש לו יחש למהותה של מגמת ההויה.  
עליון זה, עד שאנחנו    הבהירות הנשמתית באה מתוך שקיעת החפץ והרעיון המעולה בזהר

ואור הקדש הזה פועל הוא בקדושתו על מהותנו העצמית  נעשים ע"י זה מלאי אור קדש, 



להיות מלאה עז וחדות עולמים בדעת ד' הפנימית, ששופעת תמיד בזרמי    המתבטאת ברגש
זהו אופן הדעת המיוחד לכנסת ישראל המתגלה על ידי לימוד   קדשה בתוכיות מקור נשמותינו.

וע"י קדושה עליונה זו אנו באים לידי ההכרה, שהחפץ הפנימי של בקשת ד' הוא העולה   .תורה
המציאה,  לא  המבוקשת,  התכונה  היא  בעצמה  ושהבקשה  האושר,  כל  ועל  החיים  כל  על 
לבקשה, מבהירות  ומבקשה  גודל,  אל  מגודל  צועדים  הננו  כי  בלתי אפשרית,  שהיא תמיד 

נה ע"כ רק כאשר נתהלל, אנו בפנימיותנו, בשם, של כל  לבהירות ומודאות לודאות יותר עליו
ז נגיע למדה עליונה זו, שנדע, הקדש האלהי המתעלה בתור המבוקש האחרון של כל היצור, א

לא מציאת ד' יהיה החפוש שלנו, שהרי הוא מצוי לנו בכל עת, ומי גוי גדול אשר לו אלהים  כי
עם כל המצאו לנו הננו תמיד עסוקים בבקשה, בים אליו כד' אלהינו בכל קראנו אליו, אבל  וקר

לבקש את ד', ולהתעלות בעלוי אחר עלוי, בחוזק הגלותו לנו, ומבלי קץ ותכלית למבוקש הננו 
   ד'. ישמח לב מבקשימלאי עז ושמחת עולמים. התהללו בשם קדשו 

ה כשמתנים את עבודת ד' בחושים הרי שיש כבר ציור באלוקות, ולכן למרות שבעצם השאיפ 
 אחר כך כשהדברים יוצאים יותר לפועל מתגלה  , כבר יש כאן נפילה.עדיין לא ניכרת כל השפלות 

למוסר,   כמנוגדת  חושית העומדת  אותה התעצמות  העולם,  והפירודיות של  הרוע  קבלה של 
עובד  העולם  את  המאפיינת  אלימות  אותה  וממילא  המציאות,  של  שרירותית  תפיסה  אותה 

 ינה מלחמתית בהכרח, היא מיואשת מהיות טוב בעולם. העבודה הזרה, שגם אם א
ציורים   יצר  החושים  עם  להתעלות  החפץ  כלומר  ה'מה',  את  בנה  ה'איך'  זרה  בעבודה  אם 
אלוהיים זרים, הרי שבנצרות ובאסלאם ה'מה' בנה את ה'איך'. השורש הוא תפיסה אלוקית 

ש 'איך'  לבניית  גרם  שזה  באלוקות  מסוים  חיובי,  ציור  הנצרות המציירת  מקור  מה  לם. 
  והאסלאם? 

יד ֵמֵעין ֲעבֹוָדה  ְשָרֵאל, ֵיש ָלּה ָתמִּ ְמקֹוָרם ֶשל יִּ י, מִּ ַקו ַהְמקֹורִּ ָיה מִּ ָזָרה, ְדַהְינּו ֵחֶפץ ּופַעל  -ַהְנטִּ
ית. יּובִּ דווקא הגאות האלוקית כלומר ההתגלות הרבה    ְלַצֵיר ֶאת ָהֱאֹלהּות ְבַהָכָרה ֻמְחֶלֶטת חִּ

מעל ומעבר ליכולת העולם לספוג מתגלה בענווה, בשחרור מקנה המידה העולמי. יש עריגה 
עמוקה בנפש האדם אל הנשגב, אל השמים, אבל גובה שמיו מוגבל אל מה שמתגלה מהשמים  

כפי שהוא מתגלה   בעולם, בארץ. היכולת לעבוד את ד' בשלמות היא רק מתוך יחס אל המקור 
ּלּוי ָהֱאֹלהּות ֶשַעל  בכנסת ישראל.   ַדת ָהֲעָנָוה ַהְגדֹוָלה ֶשל מֶשה ַרֵבנּו ָעָליו ַהָשלֹום -ַרק גִּ ְיֵדי מִּ

ְתַעּלּות ֶשל  ית ַההִּ יא ַתְכלִּ ְראת ֶאת ָפָני". זאת הִּ י ָהָאָדם וָָחי" ְו"לֹא תּוַכל לִּ ְרַאנִּ י "לֹא יִּ ֵמד לֹו, כִּ לִּ
י ַהצ  יָעה ְוֶאת אִּ ים, ֶשֵיַדע ֶאת ֵחֶלק ַהְידִּ י ֶאל ַדַעת ָהֱאֹלהִּ ְמֹלָאּה, ֶשַעל-ֶרְך ָהֱאנֹושִּ - ֶאְפָשרּוָתּה בִּ

ְתַעּלּות ֶשָבּה, ַעל יד ַההִּ ְהֶיה ָתמִּ ים ְבַהְכָשַרת ָהָאָדם, ַהכַח ַהדֹוֵחף  - ְיֵדי ֵכן תִּ ְתַגּלִּ ים ַהמִּ ְיֵדי ַהֲחָלקִּ
ְשָגָבה.  ֶאת ַהַתְר  'המבדיל בין ישראל לעמים', ברגע שיש הויה לאומית היא כבר  בּות ַהיֹוֵתר נִּ

בנויה על תפיסת מקום בעולם ולכן היחס שלה לאלוקות יהיה חלקי, מוגבל לעולם, וגם התקוה 
שלה מהעולם תהיה תקוה חלקית, אי אפשר לחבוש להתיר עצמו מבית האסורים וא"א לעולם 

ו ללא כבליו העצמיים. ולכן החפץ האלילי להתעלות הוא מוגבל גם בעצם החפץ לצייר את עצמ
החושים, ולכן גם אם יצליחו להינתק מהחושים ברמה כזו או אחרת עדיין   –ולא רק בלבוש שלו  

באלוקות.   ציורים  יהיו  ועדיין  מוגבל  יהיה  לב החפץ  'ישמח  את  במרכז  מעמידים  ישראל  עם 
נווה וסבלנות. הנצרות ואחריה האסלאם הגיעו בשעות משבר בעם מבקשי ד' ' ולכן הם מלאי ע

 ישראל. יש הקשרים רבים למשבר, אבל לענייננו הסבלנות והענווה לא הניבו פירות מידיים. 
  

י ְלתִּ ַהבִּ ֶאת  ָמְדָדה  יא  הִּ ים.  ָהֱאֹלהִּ ֶאת  יֹוַדַעת  יא  ֶשהִּ ָחְשָבה,  ַהמּוָסר -ַהַנְצרּות  ְבַאַמת  ְמָדד  נִּ
י, ַעלָהאֱ  ְתַגּלּוָתּה.-נֹושִּ יֵמי הִּ ְשַתֵער בִּ ָדה ֶשָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלהִּ י אֹוָתּה ַהמִּ כלומר להופיע בתוך   פִּ

הסובייקטיבי המידה  ֻמָשג,    קנה  ָכל  נֹוָצר  ּוְלָכל  ָלּה  ֶשֵאין  ְבַמה  יָעה  ְידִּ ָלּה  ֶשֵיש  ְמיֹון  ַהדִּ ן  ּומִּ
י ים  אֶ -ְוַהְרָגָשה ְבַמה ֶשאִּ יִּ ילִּ ים ֱאלִּ ְסַתְבָכה ְבֻמָשגִּ יּות, ְונִּ ילִּ ְבָעּה ָלֱאלִּ ְתָקְרָבה ְבטִּ יש, הִּ ְפָשר ְלַהְרגִּ

ָנקֹות-ָכל ַלהִּ תּוַכל  ֶשּלא  ַעד  י  ָכְך,  כִּ ַעל -ֵמֶהם  ם  ב-אִּ שִּ ּטּול  ְיֵדי  בִּ ְגרם  ֶשיִּ ְבַעְצמּוָתּה,  ָגמּור  רֹון 
ְשָרֵאל.   צּוָרָתּה ַוֲהָשַבת ֲחָלֶקיהָ  ָשם לְֻקחּו, ֶשהּוא אֹוַצר ַהתֹוָרה ְואֹור יִּ ים ַלָמקֹור ֶשמִּ  ַהּטֹובִּ

  



יָנה ָבֶהם ֶאת ָהֱאֹלהּות  יא ְמבִּ יא ָחְשָבה ֶשהִּ יא ַהַנְצרּות ְבַיַחס ֶאל ַהֶחֶסד ְוַהמּוָסר, ֶשהִּ ַמה ֶשהִּ
יּות בְ  יא ַהֻמְשְלַמנִּ יָשָתּה, ֵכן הִּ יָרה ָבֶהם ּוַמְרגִּ כִּ יא חֹוֶשֶבת ֶשהִּ ַיַחש ֶאל ַהָחְכָמה ְוַהְגבּוָרה, ֶשהִּ

ֶאת  יקֹות  ַמֲחזִּ ּוְגבּוָרה  ָחְכָמה  ָאְמָנם  ְיסֹוָדּה.  ֶאת  ָבְנָתה  ֶזה  ְוַעל  ָהֱאֹלהּות,  ֶשל  יּות  ָהַעְצמִּ ֶאת 
ְוַאֲהָבה, ַהְמ  יָצה ֵמֶחֶסד  ים ְלָכל  ַהַמֲעָמד ַבֵּלב ְבצּוָרה יֹוֵתר ַאמִּ ְנטֹות ָפנִּ ים לִּ יאִּ ים אֹותֹו ּוְמבִּ ַרְככִּ

ים  ָפנִּ ָשא  תִּ ְולֹא  יּות,  ילִּ ֵמָהֱאלִּ חּוק  ְברִּ ַמֲעָמד  יֹוֵתר  יק  ְלַהֲחזִּ יּות  ַהֻמְשְלַמנִּ תּוַכל  ֵכן  ַעל  ַצד. 
ים ְוֵדעֹות ֲחלּו-ְלַהְרָגַשת ַהֵּלב, ֶשַעל ים ּוְסָמלִּ יּורִּ תּוף ֶשל צִּ יא ְיֵדי שִּ ְמצא ֶאת ָהרְך ֶשהִּ שֹות תּוַכל לִּ

י. כִּ  ץ ֶהְגיֹונִּ יּות ַחיִּ ילִּ יק ַמֲעָמד ָקבּוַע, ְוֵאין ֵביָנּה ְלֵבין ָהֱאלִּ י  ָחְפָצה. ֲאָבל ְבָכל ֶזה לֹא תּוַכל ְלַהֲחזִּ
ֶכֶרת  ַעל ְבֵראת, ְכָחְכָמה ּוְגבּוָרה, וְ -ָהֱאֹלהּות ַהמּוֶבֶנת ְוַהנִּ ָדה נִּ י מִּ ַמה  פִּ יֵני ַמֲעלֹות ָכֵאֶּלה, מִּ ָכל מִּ

ְפנֵ  יּות, מִּ ילִּ יא ְבַעְצָמּה ְתכּוָנה ֶשל ֱאלִּ ְוַלֲחשב, הִּ ְלַדֵבר  ַהֻמְגָבל ָיכֹול  ְוַהֵּלב ֶשל ָהָאָדם  י ֶשַהֶפה 
יָרה ַהשֹוֶלֶלת, שֶ  ן ַהְכפִּ יאּוָתּה, ּוְלעֹוָלם ְתנַֻצח מִּ ְקרּוָתּה ְוֶהְעֵדר ְמצִּ יְך ֶאת  שִּ ֶמָנה ְכֶשַנֲערִּ ָצְדָקה מִּ

י ֶשל ָהֱאֹלהּות. תִּ הכפירה כאן אומרת תביעה גדולה יותר לנשגב, למרות   ְשֵתיֶהן ֶאל ַהֻמָשג ָהֲאמִּ
לנשגב, היחס  את  זנחה  בפועל  סֹוף  שהיא  ֵהם  יָלה  ְוַהְשלִּ ַהֶהְעֵדר  י  ים  -ָכל-כִּ יִּ יבִּ סּוְבֶיְקטִּ סֹוף 

י, ַהכל הּוא ָשלּול   ָלָאָדם, יּובִּ יל, ְבאֶפן חִּ יג, ְמַשֵער ּוַמְשכִּ ּוָבֶזה ֵהם ֱאֶמת, ֶשָכל ַמה ֶשָהָאָדם ַמשִּ
ָכל   ים ֶאת  ְמַסְמנִּ ַהיֹוֵתר  ים  ַהְדָברִּ ָנן  יּות הִּ ְוָהַאְפסִּ ְפֵני ֶשַהַהְגָבָלה  ָהֱאֹלהּות, מִּ ַתת  ְוָאפּוס ֵמֲאמִּ

ים ָהאֱ  יאּות  ַהֻמָשגִּ ְמצִּ ְתַעְצמּות ֶשל ַהֲהָוָיה ְוַהֵישּות, ֶשֵהן בִּ ַמה ֶשְתֵהי מּוֶצֶצת ָבֶהן ַההִּ ים, מִּ יִּ נֹושִּ
ַעְצָמּה. ַצד  מִּ ְולֹא  ָעֶליָה  ָהֱאֹלהּות  הֹוָפַעת  ְפֵני  מִּ ַרק  ים  ְבָראִּ הנצרות   ַהנִּ בין  המשותף  המכנה 

צא אנושית סובייקטיבית, ניסיון לתת תואר  והמוסלמיות היא הגדרת האלוקות מתוך נקודת מו
לאלוקות. המהפכה    חיובי  הזה  במובן  דברים.  להשיג  הסובייקט  יכולת  של  העצמה  כאן  יש 

כפי   נשוב',  לקאנט  'לא  אבל  לו.  הראוי  מקומו  אל  חזר  הסובייקט  בו  מצב  יצרה  הקאנטיינית 
ה מידה למפגש חי  שכתוב באיגרת מד', הוא אמנם צמצם את הסובייקט אבל לא נתן שום קנ 

    עם הממשות אפילו הרוחנית הארצית וקל וחומר שלא עם הנוכחות האלוקית.  
ְוַהַהְרָגָשה,   ַעל ַהְתבּוָנה  ָכל  ַעל  ְתַעָּלה  ַהמִּ ָהֱאֹלהּות  יא  הִּ ָלַעד  ָהעֹוֶמֶדת  ים  ֱאֹלהִּ ַדַעת  ְיסֹוד  ֵכן 

יַהֲחתּוָמה ְבתֹוְך ַהְתבּוָנה ְוַהַהְרָגָשה ַבחֹו ַצד -ָתם ֶשל ָהֲעָנָוה, ְוֶשל אִּ יּות ַהַהָשָגה. ְוַדְוָקא מִּ ֶאְפָשרִּ
יד ֲעֵדי ַעד, יא ְמַיֶשֶרת אֹוָתם, ַמֲעָלה אֹוָתם ָתמִּ ים. הִּ ְפֻעָּלָתּה ַעל ַהַחיִּ יא ְגדֹוָלה בִּ כלומר ללא    ֶזה הִּ

שאמר   ברוך  ראיה  עולת  )עיין  עד'(  – גבול  ו'עדי  לעד,  ַהחַ   חי  ַהְתנּועֹות  ְוָכל  ְוָכל  ֻכָּלם,  ים  יִּ
יָדם.   ים ַדְוָקא ֶאת ַתְפקִּ י, מֹוְצאִּ י ְוַהְכָללִּ י, ָבעֹוָלם ַהְפָרטִּ י ְוַהָחְמרִּ יֹות ֶשָבעֹוָלם ָהרּוָחנִּ  ַהָחְפשִּ

ְהיֹות לִּ ְכֵדי  יּות    ָאְמָנם  ימִּ ְפנִּ בִּ ָכֶזה,  ְוֶנֱאָצל  ַדק  י  רּוָחנִּ ְבָמזֹון  ְתַפְרֵנס  ְלהִּ ְיכֹוָלה  ְשֵלָמה  ֻאָמה 
י   ְזעִּ יְך ָלֶזה ֶהְכֵשר ָגדֹול ְמאד, ֶהְכֵשר גִּ ְשָמָתּה, ָצרִּ י  היותנו בני אברהם יצחק ויעקב  נִּ ְוֶהְכֵשר מּוָסרִּ

ימתן תורה   יְסתֹורִּ , א באלפיים שנות גלות וכל תהליכי הגאולה שלפנינו  מה שהתבט ְוֶהְכֵשר הִּ
ְכֶנֶסת  בִּ ַרק  ְשְלמּו  נִּ ֵאֶּלה  יַע"  -ְוָכל  ְלמֹושִּ ָלֶהם  י  ַוְיהִּ ְיַשֵקרּו,  לֹא  ים  ָבנִּ ֵהָמה  י  ַעמִּ "ַאְך  ְשָרֵאל.  .  יִּ

כנסת ישראל היא אומה הבנויה על דעת אלוקים במובן השלם שלה. הנושא של עם ישראל 
  – ל חי. באורות התחיה פרק א' הרב קוק כותב שזהו תוכן הגאולה  -ות, הצמאון לאהוא הדבק

חידוש במדרגה של דעת אלוקים. צריך לנסות להבין מהו החידוש של הקמת המדינה ביחס  
ולנצרות  בכללות  העולם  לאומות  ביחס  חידשה  היא  מה  להבין  כן  וכמו  אלוקים.  לדעת 

 ולמוסלמיות בפרטות. 
 נקדים הקדמה:  

כשהוא בתוך כנסת ישראל, הוא מתפרש אחרת.    של התעלות   כשמדובר על אותו חפץ עצמו 
 מדוע?  

רמד' רמג'  א'  קובץ  קבצים  בשמונה  ערך    נעיין  יהודה  צבי  הרב  אותן  מהפסקאות  חלק  שהן 
   במאמר הנשמות של עולם התוהו.

מאורות    - הרשעים, בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאד  
קשה מאד לאבחן רשעים כאלה, כי יש לנו כאן עסק עם נשמות, כלומר עם היחס בין   דתוהו.

המורגשי  התוכן  את  בונה  שהיא  כפי  דמלכא,  בגופא  לאישתאבא  גבולית  הבלתי  השאיפה 
מצב בו יש תוכן שאין לנו כלי הכלה שלו, אין יכולת 'אפילו ברצון  הפרטי. אורות דתוהו יוצרים  

, אינו קיים ככלי  '  ד'  מבקשיאותו רצון ל 'ישמח לב    אורות עמ' קיט'(.  – לרצות', )צמאון לאל חי  
מדוע? דתוהו.  נשמות  זו   אצל  אפילו  ההכרה,  מיכולת  למעלה  העומד  משהו  מחפשים  הם 



ור  אבל כאן יש ציפייה להיות חלק ממק  ההתעלות,  הרצון מתמזג עם חפץ  המתלבשת ברצון.
בתוכן המוחלט המעולה למעלה   עה עצמה, לקימעא קימעא, אלא חפץההתעלות. אין ערך לתנו

אם לגבי דעות של אומות העולם ראינו שיש רצון אבל הוא מוגבל כבר לתפיסה   מכל יכולת עילוי.
רק הד קלוש לתנועת ההתעלות העצמית   סובייקטיבית כזו או אחרת, כלומר אותו חפץ עילוי הוא

את  שמכונן  למה  היחס  על  מדברות  דתוהו  שנשמות  הרי  בישראל,  המתגלה  העולם  של 
ההתעלות המתמדת, אין להם את הענווה, את הסבלנות, אבל לא במקרה, הם נבראו בצורה  

 כזו שהם חיים את היחס למה שעומד למעלה מכל המציאות. 
אפשר להבחין בהם דרך כל מיני תנועות גדלות    רטיים כאלה,  כאמור קשה להבחין באנשים פ

כמו שהוא כותב   יותר, וגם שם אנחנו צריכים להבחין בין אותנטיות לבין זרמים הבאים מן החוץ.
ההדרכה הרגילה של תום ויושר, בשמירת המדות הטובות וכל דת ודין, זהו  בקובץ א' רסה':  

תהלוכות עולם התיקון. וכל ההתפרצות מזה, בין שהוא בא מצד קלות דעת והפקרות,    ענין
בין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון, הוא מענין עולם התהו. אלא שיש הפרש גדול 

לכאורה הימין כאן הוא התעוררות   בפרטים של עולם התוהו עצמו ובנטיותיו לשמאל או לימין.
להבין את המושג ו  להרחיב יותר   יש מקום צד של קלות דעת והפקרות.  רוח עליון והשמאל הוא ה 

  שמאל.  –ימין, לבין תנועה ששואבת את חילה מבחוץ    –שמאל וימין כהבדל שבין תנועה פנימית  
וימין כהתעוררות של עליית דעת בימין אך נראה שהרב צבי יהו דה פירש את המושג שמאל 

לכן והפקרות משמאל,  דעת  ה  וכקלות  רצז' שם:  הוא  זו את הפיסקה  נשמות צמיד לפיסקה 
וטוב, מוצק   דתוהו גבוהות הם מנשמות דתיקון. האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה 

זהו    ואדיר כזה, שאין בעולם לו דוגמא ויסוד, על כן הם מהרסים את הבנוי לפי מדת העולם.
ביטוי,הימין יכולת  שאין  גדול  כך  כל  בטוב  יוד  אחיה  העולם והמעולים  את  ג"כ  לבנות  עים 

הצדיקים   הנהרס, מידת  שזו  אומר  הוא  בהמשך  שבימין,  הימין  שהנטיה   זה  הגרועים,  אבל 
האידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כל דהיא, הם רק מחבלים ומהרסים, והם הם 

יש . 1רמות:  ארבע חמשלפחות כאן כלומר יש לנו  המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל.
לנו את מה שהוא מכנה הנשמות דתיקון שהן שייכות להדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת 

אלית היותר עליונה נגעה בהם רק  ייש כאלה ש'הנטיה האיד.  2המידות הטובות וכל דת ודין.  
רוס  אותם אלה יודעים רק להרס. ברמה הזו ניתן להבחין כנראה בין שני סוגי הינגיעה כל דהיא'.  

הרס פנימי והרס חיצוני. ההרס הפנימי מתבטא לפעמים בצורות קשות יותר אבל נראה שאין    –
אך כשכוחות כאלה כבר מושפעים מן החוץ, הם יוצרים תדמית הוא מסוגל להגיע לכלל שיטה.  

נמוכות.ושפה   מאד  ממחשבות  יונקים  הם  בעצם  אבל  התעלות,  יותר    של  כשיש –נוסיף 
ית, יש מקום להעלותה כי באמת ההתעלות כפי שנחשפת ביסודה היא  מחשבת עבודה זרה גוי

גדול. זיוף  כאן  יש  רגיל, אבל כשנכנס לישראל  היכולת הרגילה של לאום  הסוג  .  3  מקסימום 
כלומר    –לא אלה החיים רק את השלילה    –יכים לשורש של עולם התוהו  יהשלישי הוא אלה שש

של הסוג השני  לפרק. המחבלים והמהרסים    רואים נכחם את העולם כמלא רוע שאותו צריך
אינם בדווקא בעלי תאוות, או כאלה הבזים לטוב, אלא אלה שאינם מסוגלים לתת אמון בטוב  

בעולם  בהפקרות שנמצא  גם  לבסוף  מתבטאת  היא  שלהם,  וההפקרות  הדעת  קלות  זוהי   ,
ב כל כך גדול . האידיאליסטים נותנים אמון בטוובקלות דעת אבל שרשם אינו התאווה וכדומה

ורחב שכל מה שהוא פחות ממה שהם אחוזים בו, ואחיזה זו היא למעלה מכל ציור ולכן היא  
 מהרסים.  אמון בטוב מוחלט כזה שאינו מסוגל להתגלות בכלל במציאות ולכן הם 

מי שכבר מושפע מבחוץ יש לו כבר ציור של טוב מוגבל אל העולם ולכן הגם שלכאורה הוא  
הוא    -תת סוג כזה התפתח מאד אצלנו בשנים האחרונות    פירוק חלקי מאד.מפרק, הוא עסוק ב

חשש מאיבוד היחס    –אמנם מדבר בשפה של שאיבת תכנים מבחוץ, אבל גם לו יש תוך פנימי  
 אל הממשות, אל ה'עכשיו' אל ההווה. 

מי יכול להכיל בכלל את ההתנשאות של הנשמה   -כשאנחנו מתחילים להתפלל שמונה עשרה
יפתח  את   שד'  מבקשים  ואנו  התפילה,  במילות  גילוי  לידי  בא  קצה  שרק  העליונה  השאיפה 

שפתינו יסיר מאיתנו את שפת החול החיצונה ויגלה את עומק המית הנשמה. אנחנו לא מסירים 
את שפת החול לא כי איננו מסוגלים אלא כי אנחנו חפצים בחול, אבל בפנים יש סערה נוראה.  



'בשוא גליו אתה תשבחם', את הברית המופיעה   –ירת לנו את השבח  כל הברכה הראשונה מצי
גילוי   ועוד פעם  יש עוד פעם  כך  לחדור אל הארץ  וככל שמעמיקים  ואלוקי אבותינו  באלוקינו 

כשאנו   - ואז 'האל';למעלה מ'מלך העולם'  –י אבותינו  'אלוקינו ואלוק  –מדרגת אלוקות עליונה  
להופיע בתוך קנה המידה של העולם, 'הגדול הגיבור  באים לתאר מידות אלוקיות המסוגלות  

חסדים   והנורא';   'גומל  אימו  עלי  כגמול  העולם  את  להניע  בא  כשהוא  עליון'  'אל  ושוב 
טובים...ומביא גואל לבני בניהם'. הגאולה היא התוכן המרכזי הבסיסי היכול להכיל את הרגשות 

מעולם התוהו. ואז אנו קושרים העליונים האלה. בדור של גאולה מתרבה החוצפה ששרשה  
את עצמנו לעתיד הרחוק ביותר של תחיית המתים ומתוך זה אנו באים לבנות את הקדושה 

  בהווה. 
כבר מנסה לבנות עולם מותאם אל החפץ העליון הזה. אין הוא נכנע לעולם   . הסוג הרביעי  4

מון בטוב, אידיאליזם אם מול החוצפה הרגילה צריך לבנות א  אלא הופך אותו להיות בעל חפץ.
, אבל האחוזה בתחיית המתים  גדול, הרי שמול החוצפה האידיאליסטית צריך לבנות סבלנות 

מול הכוחות החדשים האלה צריך בבת אחת לבנות קדושה חבויה ומוסר המסוגל לאבחן בין  
אותנטי למה שבא מבחוץ. אבל עיקר הדגש צריך להיות על החיוב, כי כשאתה מזהה את החיוב 

כמו  תה מסוגל לעורר הדהוד של טוב גם באותם תמימות הנגררת אחר התנועות העולמיות.  א
רואים אנו בעין, איך כל נשמה ישראלית חוצה היא בעז חילה את הים קובץ ב' יד':  שכתוב ב

תהום התוהו הוא העולם כפי שמצטייר על ידי עולם התוהו, מה שנותר   הגדול של תהום התוהו,
וכל הגלים של המים הזידונים שהיא צוללת בהם, והיא שוחה   וחושך  ברים מהעולם הוא רק ש

בכל כח הפנימי שלה, ובארבות ידיה וכל יצוריה ומתאמצת לבוא אל החוף העליון, אל מקום  
אור אל אלהי ישראל, מקום האושר הגדול וזיו שדי, מקום מעמד השירות העליון וזיו השכינה, 

הליכות חיי הבשר והמעשה, המדינה והממלכה, חיים   שמרוב אור נגהה, מאירים גם בכל
בכל    אחרים, טיפוסיים, מיוחדים לישראל, שאור קודש פרוש עליהם, וגם גנוז במעמקיהם.

בחיי הבשר והמעשה, המדינה והממלכה,   הלהארה חדשהחתירה והבלבול הנורא יש תביעה  
גם כל הנשמות הנראות כטבועות במעמקי תהום גלי ים זועף,    כפי שנראה בעזרת ד' בהמשך.

שוחים  והולכים,  שואפים  הינם  נידח  באין  כולם  נפולים,  היותר  ישראל  פושעי  נשמות  כל 
לז לעזרתם,  לבוא  עולם,  צדיקי  כח,  לגיבורי  ים  ממעמקי  צועקים  עיגולי  וזורמים,  להם  רוק 

הצלה, חבל לאחוז. ומלאי רחמים הם צדיקים איתני עולם, עבדי ד', עושי דברו באהבה וחסד 
ובגבורה גדולה, והינם זורקים להם ברוב חמלה אמצעי הצלה והגנה, ומזון כדי העמדת החיים, 

במצולות. במחשכים  הגלים  עם  מתאבקים  עדיין  שהם  זמן  העמדת  כל  הוא  הראשון  הקוד 
, השארת חפץ החיים, זה יכול להיות עם מחשבות קטנות של קודש שמותירות יחס אל  החיים 

יכול להיות מחשבות  אולי  רוח ישראל, זה יכול להיות מחשבות קטנות אודות קיום לאומי, וזה  
גם כל ניצוץ חיים פזור מכל אשר אל החיים יחובר באיזה אופן   העסוקות כמעט בפסיכולוגיה.  

 זריקת אמצעי ההגנה וההצלה להעמדת החיים עוזרים לחיבור לחיים,  ולפעמים עצם   שהוא,
וכל אשר מריח לבנון של מקור ישראל יפריח, באיזה אופן שנדחה, בשגגה או בזדון, בפשע 
או במרי מלא מרורות, אור עליון, אור חסד לאברהם, על הכל פרוש, ובתוך הכל נוקב ויורד.  

וש קודש זה, מוכרח הוא להקיא את הקודש, ואת ותהום אשר יחשוב לבלע רכוש עליון, רכ
יח'ד מארב'ע כנפו'ת הארץ לארצנו,    כל המתייחס לו, גם באופן היותר רחוק. חיל בלע ויקיאנו,

מבטנו יורישנו אל. אשרי העם שככה לו, אשרי שאל יעקב בעזרו,   שם קדוש של קיבוץ גלויות 
 .  ים שברו על ד' אלהיו. אמר ד' מבשן אשיב, אשיב ממצולות

כשכך מזהים את התביעה, את הבריאות מעבר לעולם הדיבורי, אז מובן שהתוכן הדחוף ביותר 
גי קדושה שאינם משועבדים לעולם: עיין שם פיסקה  ושמהוא לשכלל את מושגי הקדושה שלנו.  

הקדושה העליונה, כשהיא מופיעה על היחיד ועל הציבור, היא מעמידה אותם על המעמד      ו':  
המקורי,   האור  אותו  בם  כן  גם  זורח  וממילא  כולה,  ההויה  בכל  המופיע  העליון,  הרצון  של 

והנשגב. הקדוש  הרצון  אותו  את  אותו   שמחיה  המקורי  מהאור  חילה  את  שואבת  הקדושה 
ה עולם  של  האידיאליסטים  סגור    תוהומבקשים  ומאופל,  מצומצם  אז  אינו  הפרטי  הרצון 

באופן ובודאי לא    במצרים של ההשגות והמאויים שעל פי התנאים המצומצמים של ההויה,



כי אם הוא בוקע ועולה, הולך    היא מצומצמת שכפי שראינו אצל הגויים  העריגה לאלוקות,  של  
עליון, העדן האלהי, בכל מילואו  ומזהיר, לאין חקר, ומתאחד הוא בפנימי פנימיות עם העונג ה 

וטובו, היורד לההויה כולה בשפע אורו. התעלות הרצון למרומים עליונים הללו, היא מחדשת  
חוקות    וקי החיים, ח  לאותה התעלות של 'ישמח לב מבקשי ד' '   את כל טפוס ההויה לצד מעלה.

בכל היש בצורה    באור של גדולה, באור של הופעת חיים     שמים וארץ, מאירים באור עליון, 
עיין אורות הקדש תחילת    עליונה, בצורה רחבה ומליאה, באור חי העולמים, ומקור חיי החיים.

כל התורות, הדינים,   חלק ב' 'ממקור החיים שהוא למעלה מן החיים שואב ישראל את רוחו'
זעזועי   הרצונות,  השירים,  החכמות,  הנימוסים,  הסדרים,  הטבעיות,  המוסרים,  הרעיונות, 

חיים, תנועות ההויה, התקדמותה, אחיזתה במהות הישות, אינם אלא אוצרות מלאי אושר,  ה 
שהרצון המתעלה מכל, בעדנו, בגבורת עוזו ובהוד נצחו, ביסוד תפארתו וברום חשק תפארת 
מלכותו, ייגלה וייראה בהם בזוהר מלא. מהתנועה היותר תחתונה, הולכים הדברים כסדרם  

ליונים. הישוב המדיני, החיים הפרטיים, המאויים, הדאגות, צרכי  בלא הפסק, עד מרומים הע
הקיום היותר ירודים, החפץ לרומם את הכלל, את האומה כולה, את כל העולם, את כל ההויה,  

הנט  את החושים,  כל  את  כולן,  המוות, הנשמות  את  לנצח  העולמים,  כל  את  לאחד  יות, 
ים ההם, וכל מה שלמעלה מהם, בלא  להעשיר את חיי החיים ממרומי מקוריותם כל החפצ 

פירוד וקיצוץ, קבועים בנשמת הכלל, בצורת כנסת ישראל, בדמות דיוקנו של יעקב. וכל מה  
שיש לחלק באלו ההדרגות בין עליון לתחתון, בין פרטי לכללי, כל אחד נעשה בסיס לחברו,  

ה. אור הגנוז מוכרח  וחברו העליון נעשה לו תוך, נשמה, ואור. הכרח הוא לפתח את סגור הגניז
כזה  נורא מצומצם  אי אפשר להישאר במעמד  רוח שפלים.  אורו להחיות  הוא לשלח קרני 

מצד אחד פתיחת סגור הגניזה   -זוהי התחלת המשמעות של הקמת מדינה  שהעולם עומד עליו.
 כדי לברר ולתת אמון בכל המדרגות כולןונבנה  ומצד שני אמון שהעולם בממשיותו מתקומם  

ומהן. אמנם,   ידן  על  להתבסם  צריך  הכל  דרגה,  שום  ידלגו  לא  עליונות  היותר  השאיפות 
כשרוצים לתקן הכל, כשרוצים להכשיר את נשמת כל היש לעדן עליון שבעליונים, צריכים  
לתקן את המידות האנושיות כולן, צריכים להכשיר את חיי הפרט וחיי החברה בהכשר הראוי.  

האלהית, החיזיון שבקדושה, הטוהר שבקדשי קדשים, השכל הישר, התורה, אור ההופעה  
הדמיון הנאצל, היונק משמי שמי קדם, הכל יעזור לשכלל ולתקן, להפיץ עננים מחשיכים,  
למול ערלות כל לב ובשר, להרחיב גבול הדיעה והשכל, לשחרר את הרוח מכל כבלי סכלות  

ובנטי ובחפץ, בהכרה  כל הקטן והנמוך, ברעיון  לרומם את  יה, אל מרום העושר של  ורשע, 
הגודל והגובה, אל המרומים הנעלים מכל שם ותואר, אל העליוניות המוחלטת, שכל זיו וכל  
האמצעים,  בכל  להשתמש  צריכים  שבעליונות  עליונה  מגמה  לכל  זהרה.  מול  יעומם  זוהר 

ות ולשלב את כל הדרכים יחד, לזווגם זה עם זה באופן שכל דרך יוסיף לחברו אומץ וחיים, אמנ
ומלאכה, גבורה וחיל, שירה ויופי, תפילה ותורה, כשרון מסחר ועבודה ועוז אמת, אהבה וחסד 
מלא, ואומץ רוח מלא עוז, בהירות דיעה וביקורת רחבה ועשירה, ותום לבב, באמונה עליונה, 
באוצר החיל והחוסן, באוצר הטוב ומקוריותו ועליוניות כל היש. כל התארים, כל הניצוצות,  

וברת והכל בסידור, הכל בהבלטה והכל בהתאמה, הכל בחיזיון ובכח, והכל בפועל  הכל בח
ובשליטה ממשית, במלוא מובן המציאות והישות, הכל בכלל, הכל יוכל וכוללם יחד זאת ויותר  

 מזאת היא ציפייתנו תמיד 
 ומייד הוא ממשיך בפיסקה הבאה )ז'( לתאר את הצדיקים, גדולי הנשמה, אלה החיים את הטוב 

גדולי הנשמה, כשהם נטפלים לעסקי  הטמון בעולם התוהו ומאירים את כל העולם מאור זה:  
החיים הרגילים, הרי הם ממשיכים אור חיים עליונים בעסקי החול הללו, ומקדשים אותם בעד  
הענינים  אותם  כל  של  הערך  את  מרימים  הם  וכן  עצמם,  בעד  וחומר  וקל  כולו,  העולם  כל 

גדולה ונשגבה. אלה הישרים, שצרור החיים העליונים הוא עמהם הקטנים למעלה רוממה,  
תמיד, ואור עונג קודש ד' הוא מאיר להם בכל עת, כשהם יורדים לדבר דברי חול פשוטים, הרי  
הם יודעים ומכירים איך אור החיים של הקודש הכללי מתפלש שמה בכל המחבואים, והם 

ל, ובגבורת חיי נשמות, אל מקום עליון,  מגלים משם את האור, ומביאים אותו בדיעה והשכ
אשר שם חיי הקודש מאירים בהרחבה, בגלוי ולא בסתר, בזוהר בולט ונוצץ. כשהם יורדים  



להסתכל על העולם הסתכלות חיצונית, כשהם פונים להתעסק בחכמות חול, גם בדברים  
צות חיי קודש  זרים, בכשפים, באמונות זרות וטמאות, מהכל הם שואבים את קרני אורו וניצו

הם מסוגלים לראות נקודת אמת אפילו באותה התעלות קלושה הנמצאת במחשבת   המפוזרים,
עבודה זרה, עם כל תביעתם לביעורה, ודווקא על ידי העלאתה של תביעת עילוי זו יתבער ממילא 

עושים עטרות חן, למלאות בהן את אור החיים כולו, למלא את הוד קודש עליון    מהכל   הרע.  
מכל עבריו. כמה גדולה היא עבודה זו, כמה דיעה עמוקה, בינה נשגבה, טוב לבב ואהבת אמת 
לכל הבריות, ואור אש קודש של חשק צמאון קרבת אלהים אמת, נטיית התענגות על ד' בכל  

ה, הינם ממלאים את לבב שרי קודש אלה, היודעים לעמוד  מלוא נשמה, כל אלה, ויותר מז
רחוקים,  באיים  ארץ,  בקצות  ד'  תהילות  לבשר  למרחקים,  דיעם  ולישא  גדר,  לגדור  בפרץ 

 להקדיש קודש קדשים, ולפאר פאר חי העולמים.  
לפני שנחזור אל המדרגה הזו, ונראה את המיוחד שבקדושה המופיעה בהקמת מדינה, מה היא  

צריכים להבין את היסוד משנה בכל   ,אנו  ד' שלנו  בנו כתוצאה  מישורי עבודת  יסוד שנבנה   ,
גם אם בפועל  –  מהקמת המדינה גדולי הנשמה,  גדולי נשמה,  איננו פטורים מעבודת   איננו 

  שתנה כתוצאה מהקמת מדינהבסיס חיים זה העבודת הצדיקים היא הבסיס של החיים שלנו. 
הכרתית של כל יחיד על סמך המבנה שתית  ת בניית    יצרה    ם,הפיכתנו לע   המדינה שיצרה את   –

רואים שכולנו שייכים למדרגת   והקיים בלאומיות בדור הזה, שהיא עבודת הצדיקים, כמו שאנ 
 מסירות נפש, שכולנו שייכים לכאבים הנוראים של עם ישראל החוזר לארצו.  

יה שבמחשבת העלוי ואיל מדוע אצל הגויים הרב קוק מדבר על ההתנ   –נחזור לנקודה הקודמת  
לגבי נשמות דתוהו הוא מדבר על חפץ העילוי ומתעלם מהשפה החיצונית שלו? כך הוא כותב  

קלו': קלה'  פיסקאות  א'  הן   בקובץ  מאד.  גדולות  גדולות,  הנן  התוהו  עולם  של  הנשמות 
מבקשות הרבה מן המציאות, מבקשות הן מה שאין הכלים שלהן יכולים לסבול, מבקשות 

ג ממעלתן אור  ירדו  הן  לשאתו.  יכולות  אינן  ונערך,  מוקצב  מוגבל,  שהוא  מה  כל  מאד.  דול 
נשמות אלה הן יצירה אלוקית   מראשית הנטיה של ההויה להולד, התרוממו כשלהבת ונדעכו.

ראשיתית, של ראשית נטיית ההוויה להיוולד, כשעדיין במרכז הוא הרצון האלוקי הבלתי גבולי, 
אות אל תוכן עליון זה, של עולם שבמהותו 'אינו יכול להתקיים'. מרכז  ותביעת התאמה של המצי

הכובד של חייהם היא מציאות נשמתית, לא תוכן מוגבל אל העולם, לא מחשבה כזו או אחרת,  
הזו   את הנטיה  ולכן הוא מבחין בין השאיפה ללבושה.  אלא מציאות השייכת לעולם עליון יותר.

לפי שהאלהות נותנת   למה באה השבירה?  :)קובץ א' תסב'(עצמה הרב קוק מתאר במקום אחר
היא לפי כחה, והמקבל מוגבל הוא, אם כן תהיה הטובה מוגבלת, על כן נותן הוא הטובה בלא  
שעור, לפי מדתו, ותהיה אלהית בלתי גבולית, ואף על פי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל, כי  

ובזה אם כשישבר לג ויבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי, להתאחד באלהות,  מרי. 
יעשה הנברא את עצמו, ויהיה במדרגת השלמות של בורא, ויתעלה ממעל לגבול של נברא,  
מה שלא היה אפשר בלא שפעת רב טוב למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו, שהיה תמיד רק  

 במדרגת נברא, ולא במעלת בורא כלל.  
שאיפתם הבלתי סופית לא תכלה, הנן שואפות ונופלות. מתלבשות  סקה קלה':נחזור לפי 

בתנאים  בחקים,  כלואות  שהנן  רואות  מהמדה,  ויותר  יותר  הרבה  שואפות  שונים,  בכלים 
ביאוש,  בתוגה,  נופלות  והנן  די,  אין  למרומים  קץ,  לאין  להתרחב  מניחים  שאינם  מוגבלים 

אם  , בשפלות, בכיעור, בתיעוב, בהירוס, בכל רע.  ברשע, בזדון  -בעצב, בחרון, ומתוך קצף  
נוכל לחוש בייאוש  אצל אלה הבאים מתוך הפקרות לא נראה את עומק הייאוש, כאן אנחנו 

התסיסה החיה שלהן איננה שוקטת. מתגלות הן בעזי פנים שבדור. וביותר מתגלות   עמוק.  
יצי להויה  שקודם  עולם,  הרת  שלפני  בתקופה  ימים,  אחרית  ונפלאה, באיזה  חדשה  רית 

בתחום שעל התרחבות הגבולים, בטרם לדת חק שממעל לחקים. וסער מתחולל הולך וזועף,  
פרצים אחר פרצים יפרצו, חוצפה מחוצפה תגדל, מאין קורת רוח בכל האוצר הטוב של האור  
המוגבל והמצומצם, מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולם, מפני שאיננו מסלק את כל  

המאויים.  המסכות   כל  את  משביע  ואיננו  הרזים  כל  את  מגלה  שאיננו  הלוט,  פני  כל  מעל 
בועטות הן בכל, בחלק הטוב, בגרעיני האושר המוביל אל המנוחה ושלות העולמים, המוביל  



לרעות   יורדות  ומכלות,  משברות  וזועפות,  בועטות  נצחים.  נצחי  רוממות  אל  עד,  עדני  אל 
הניסיון לרעות בשדות זרים   ואין נחת.  -מחללות גאון כל צבי  בשדה זרים, משפיקות בילדי נכר,  

הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה. ערפלי   כי שם יש אשליה של הסרת הלוט, אבל גם זה נכזב,
 חשך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים. ומאופל וממחשך עיני עיוורים תראינה. 

יש תביעה להופיע את כל הגודל   –במובן הזה ניתן להבין את ה'ימין' וה'שמאל' קצת אחרת  
בקוטן, בתביעה זו כבר יש הבנה של קוטן ומוכנות להתלבש בקטנות זו אבל יש תביעה להעלות 

זו תביעת השמאל. כלומר לא נטיה של הפקרות אלא תביעה אדירה של    -את הכל אל הגודל
קטו'.  העלאה.   ה'  קובץ  קבצים  השכל,  שמונה  בדעת  הקודש  עמקי  בראית  כשמסבירים 

זו מתאימה לדרך של  התבונה האנושית, הולכים מימין לשמאל.   זו דרכו של הרמב"ם. דרך 
התיקון.   עולם  של  העליון,  נשמות  הרום  אל  האנושית  התבונה  ערכי  כל  את  כשמרימים 

כאן נתפס השמאל   ומבארים את הכל על פי שפעת הקודש, הולכים מן השמאל אל הימין.
קאלית יותר, זו כבר דרך של נסתר, שהיא מתאימה בכללותה  אחרת לחלוטין, עם תביעה רדי

אבל צריך לחבר את    בחיבורם של שני כחות כאלה מתכונן בנין שלם.   לדרך של עולם התוהו.
אותה  אל  חוזרים  אנו  ואם  הראשונה,  בדרך  דווקא  מופיע  בקוטן  האמיתי  האמון  כי  שניהם, 

וה, לעכשיו אמיתי, רק כשחושפים  תביעה כפי שמתגלה דרך ההפקרות של היום, תביעה להו
רפואה  לול ב'זריקת גלגלי הצלה', לא רק כ את הנטייה הזו, אפשר להעלות אותם. ואולי זה גם כ

זמנית אלא כחשיפה של עומק הקודש המתגלה בצעדים מדודים לכתחילה. ומצד שני על גבי 
ן, מאוצר רוח חכמה מדת הנטיה מן השמאל אל הימי  זה יש אמון שהחול יכול לגדול ללא גבול.  

שבאדם אל רוח אלהים, היתה בבצלאל, מדת הנטיה מן הימין אל השמאל, משפעת הקודש 
אל התבונה הקצובה, המאירה באדם, ברוחו ושכלו, בציוריו ובכח יצירתו, היתה באהליאב,  
ועל פי שניהם יחדיו נתכוננו כל כלי המשכן ומעשיהם. היסוד העקרי הוא הפונה מן השמאל 

מין, מאוצר החול אל רום מבוע הקודש. אבל אתו צריך להיות מלווה גם כן הכח ההולך אל הי
מן הימין אל השמאל, השואב ממעינות הקודש ומשקה את מטעי החול. בצלאל ואתו אהליאב  

 עשו את כל אשר צוה ד' את משה. 
ע"י הוא מסביר:  )א' קלו'(  ומייד בפיסקה שאחריה     כשהנשמה מתגדלת, כשהיא מתרחבת 

מרחב חכמה ודעת, צריכים כל הקנינים הרוחניים הקטנים להיות מתעלים עמה, ותחת אשר 
הגדלות  במצב  משתרשים  להיות  הם  מוכרחים  קטן,  משורש  יונקים  היו  הקטנות  במצב 

ורם. גדול אדיר  ולכן מתגברת   והעילוי, בשורש  לידה,  יש ערב  בדור שלנו הנשמות התגדלו, 
   תכנים יחד כשהעיקרי הוא העלאת החול אל הקודש העליון. החוצפה, התובעת שימוש בשני ה

ישנו מובן נוסף של ימין ושמאל בקובץ ב' כא' שם הרב קוק טוען שהרוח היא הדרך שמימין  
לימין שמשמאל  הדרך  היא  והנפש  המושגים  לשמאל  של  היפוך  קצת  כאן  יש  הזה  במובן   ,

הרגילים בדרך כלל. הנפש היא המאחדת את הגוף עם הנשמה כדברי רבינו בחיי. הנפש היא 
האמון העמוק, שכשזונחים אותה לבד היא עלולה ליפול ב'מלחמתה את הבשר ואת הדם', אבל  

לבדה,   אותה  לפרנס  מסוגלת  אינה  ובנ הרוח  בגוף  אמון  כבר  יש  את   פש,לרוח  מלביש  הוא 
הקודש בשפה של חול, אבל אינו מרים אותו כפי התביעה הפנימית של הנפש שהיא בעצם 

הנשמה   בעלי  לבוא  צריכים  לכן  נשמתית,  שבעקב:  תביעה  ישראל  פושעי  של  א תהנפש 
, אותם שהם מתחברים באהבה אל עניני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, דמשיחא

ההרגשה  של  היתרון  זה  להם  שאין  ישראל,  אמוני  שלומי  של  מהנפש  מתוקנת  יותר  היא 
התגלות היחס הבריא הזה, הוא צורה של חוצפה    העצמית לטובת הכלל, ובנין האומה והארץ.

ופך להיות מובן מאליו, אז התביעה הנשמתית הולכת המופיעה בצורה של חיוב. כשה'כלל' ה
ומפעמת ואינה מסתפקת כבר במובן מאליו הזה, היא תובעת מהכלל להיות מביע משהו עליון  
יותר, לפעמים בתור תביעות שמצאנו בהסברו של הרב קוק אצל אחאב להיות טוב לכל אפילו 

עה למשהו עליון שאינו מסוגל על חשבון הלאומיות הנתפסת כבר כצרה, אבל יותר מזה כתבי
אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי ד' ושומרי תורה ומצוות,  להסתפק בשום צמצום.

אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כח פעולה בעניני כלל ישראל אינם אמיצים 
אצלם, ממה שהוא אצל אלו שרוח עיועים אשר בתוכם מעכר את לבם, עד כדי להתקשר 



דיעות זרות ובמעשים המטמאים את הגוף ומונעים את אור הרוח מלהיתקן, וממילא סובלת  ב
דבר   הרבה  לזה  שיעזור  משיח,  של  אורו  ידי  על  שיבוא  והתיקון  מפגמיהם.  הנפש  גם 
 ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילויי אורות חכמת אלהים, בכל צורותיה הראויות להיגלות,

הוא שייעשו ישראל אגודה אחת,   רים לא בשפה של רזים וכו'כפי שהוא מדגיש במקומות אח
ידי שלימות הנפש שבפושעים הטובים ביחש  ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על 
לעניני הכלל והתקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית, והרוח של 

ולי אמנה, וממילא יבוא לאלה הפושעים יתוקן על ידי השפעתם של יראי ד' שומרי תורה וגד
לגאולה.   מוכנים  ישראל  יהיו  ואז  לעולם,  תבוא  שלימה  תשובה  והופעת  גדול,  אור  ולאלה 

דנשמתא,   מארי  העליונים,  והרוח  והצדיקים  הנפש  מעל  הנשמה  מופיעה  יהיו  כאן  הם 
הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין 

מאל. ותהיה השמחה גדולה מאד, כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. וזה יהיה בכח אורו  לש
פני  תשב  אל  עבדך  דוד  בעבור  תשובה.  של  עולה  שהקים  בעצמו,  דוד  שהוא  משיח,  של 

 הגאולה מתגלה בתשובה עליונה של הארת קודש עליון זה. משיחך. 
בני לא  שעדיין  מה  מחמת  נובע  הזרמים  בבירור  הקושי  כזו עצם  משוכללת  אלוקים  דעת  נו 

המסוגלת להרים את הכל, כפי שנראה בהמשך. במצב כזה יש כוחות שונים בזירה העולמית 
והלאומית המנסים 'לסחוב' את הכח הזה וקבע אותו בלבוש בו הוא התלבש. לפעמים כוחות 

ת עוצמתה ואז יהיה רפיון גם אצל הראויים לצדקות, ה יכולים לעכב את הרשעה, לעמעם אאל
כלומר הם לא יחושו בדחיפות העלאת החיים שלהם אל מול הגודל. אבל ישנו כח נוסף המחולל 

יד ד' המתגלה בהיסטוריה. מה משמעות ההיסטוריה? יש כאן מקצב אלוקי    – את המציאות  
את התודעה האנושית, הוא יוצר   הוא המכונן –הבנוי לא על פי התודעה האנושית אלא להיפך 

תשתית להכרות הנבנות על גביה. מדינה פירושה הופעת קדושה עצמית בעולם המרחיבה את 
הם בחרו בהרס והנם מהרסים, העולם מתטשטש על ידם והם   הנשמה. נחזור לפיסקה רמג'   

עמו. אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של קודש, שהיא, כשהיא נספגת אל 
הנשמות המשוערות במהלכן, נותנת היא להן את עז החיים. בעתותי גאולה מתגברת חוצפא, 
ואלה הנשמות הלוהטות, ששום סייג והגבלה לא יוכל לעצור בעדן, מראות את כוחן, והעולם  
הבנוי וכל יושביו המיושבים, בעלי השיעור והנימוס, מתבהלים משאתם. אוי, מי יגור לנו אש 

מי   אוי,  נפשות אוכלה!  בעלי  חטאים  רק  פחד,  היה  לא  באמת  אבל  עולם!  מוקדי  לנו  יגור 
חלושות וחנפים, הם פוחדים ורעדה אחזתם. אבל גיבורי כח יודעים, שגילוי כח זה הוא אחד 
אלא תחת   האומה.  כחותיה של  אימוץ  לצורך  עולם,  לצורך שכלולו של  הבאים  מהחזיונות 

די רשעים וינתן בידי צדיקים, גבורים כאריות,  שבתחילה מתגלה הכח בצורת התוהו, ילקח מי
הרגשה  של  נפש  ובאמץ  ואמיץ,  צלול  שכל  של  רוח  בעז  והבנין  התיקון  אמתת  את  שיגלו 

 והתגלות מעשית קבועה וברורה.  
ועולם התוהו, ושבירותיו, ותיקוניו, מורים לנו, שעוצם הרצון לתיקון, לשכלול, להויה, שהם 

לא מאד מאד. אין ההויה יכולה לקבל את כל עוצם הטוב של  הטוב הגמור, פועל הוא בכח מ
המהוה העליון, אמיץ כח אין סוף, ההויה החלקית מתמסמסת מרוב הטוב, מעוצם החיים, 
משתברת היא מרוב שאיפתה. אבל לא מפני זה יחדל הטוב הנשא לעשות את דרכו, הוא חוזר  

ערוך ליקרתו. וכל כך מרובה היא    השבירה, והבנין המתוקן עולה יפה יפה, באיןובונה אחר  
מדה טובה ממדת פורענות, עד שכדאי לסבול את כל יסורי השבירה, את כל קלקולי הריסה, 
רק שיצאו עולמים משוכללים כאלה, שנושאים בכחם עושר חיים כזה, שהוא מצד עצמם 

היכולת ש כדי שיעור  ומצומצמת,  בדרך מדודה  בוחר  העליון  המהוה  ואין  ל  למעלה מכחם. 
ההויה, שאם כן היה הטוב מוגבל לא לפי עוצם עז חיי היוצר כל, אלא לגמרי לפי תנאי היצירה 

 החלושה. 
אם כן כשקמה מדינה המעבר למרכז הכובד של הנשמה, ודווקא של התביעה להעלות את כל 
החול לקודש משתכללת והולכת, וכל תחנה בדרך העליה הזו משכללת את התביעה הזו, אפילו 

להיפוך למאזינים רק לדיבור הגלוי ולא מקשיבים להד הנשמה. וממילא אם לא נשכיל   אם נראה
כתוצאה   משתנה  עצמו  המוסר  מוסרית.  מידה  אמת  להעמיד  אפילו  נוכל  לא  זאת  לעשות 



קלד':   - מהקמת מדינה וכל כולו בנוי על מוטיבציה של קודש. כך כותב הרב קוק בקובץ א' קלב'
היא הקדושה. הקדושה היא חטיבה  שיא השיאים של החפץ  כלומרהמגמה האחרונה בחיים  

שאין בה כלום מהחולשה שבמוסר. הקדושה איננה נלחמת כלל    קומת חיים שלמהעליונה,  
האהבה העצמית הזו מתרחבת נגד האהבה העצמית, הטבועה עמוק במעמקי נפש כל חי,  

ודם כל היא מקבלת  בנפש כללית לאהבת האומה כמו שרואים בנפש של פושעי ישראל, אבל ק
את האהבה העצמית. אהבה זו יכולה להתגלות גם באהבה לאדם עצמו, ששורשה העליון הוא  
האמון בהווה, חוסר הבטחון הקיצוני שנמצא היום, חוסר היכולת לשמוע ביקורת מחד והתביעה  
לקבל את האדם איך שהוא היא נפולת של אהבה עצמית עליונה, שהתיקון שלה אינו ישיר אלא  

אלא שהיא מעמידה   'עסק בתורה', בתורה בצורה של הקודש העליון, הקדושה איננה נלחמת...
את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב  

ההויה.   כל  על  העולם,  כל  על  הסביבה,  כל  על  הכל,  על  את  שבו  עמוק  עמוק  וכשבוחנים 
 בהם סתירות גדולות המתיישבות רק במכון הקדושה העליונה.התביעות הקיימות היום רואים 

העצמית,  האהבה  החלשת  לנטיה של  אופן אפשרות  ציבורי בשום  קיבוץ  בתכונה של  אין 
ואיננה בה כ"א הירוס מוסרי, אם יזדמן, ורקבון פנימי, האוכל כל. על כן אי אפשר כלל לדרוש  

שיגביר את עצמו, כל מה שירומם את  שיהיה בעולם עם מוסרי, כ"א עם קדוש, עם שכל מה 
ערכו בפנים ובחוץ, כן ירומם ויגביר את האור והטוב בעולם. ונמצא שהתמצית הטוב שבמוסר  

ומענגת. יפה  מפוארה  יותר  בצורה  בהקדושה,  כבר  היא  במהות    כלולה  היטב  להבחין  יש 

ים,  כותב הרב קוק באורות התחיה פרק ג': האהבה העצמית הזו:  חִּ ים ּפֹורְּ ַהַחיִּ שֶׁ ש  כְּ יֵּ שֶׁ כְּ
י  אִּ ים,  אּויִּ ָהרְּ ַהַמָדע  וְּ יָרה  צִּ ָהיְּ ּלּויֵּי  גִּ ם  יֶׁיָנה  -ָלהֶׁ הְּ תִּ עֹות  ַהדֵּ שֶׁ ָלל  כְּ ָשר  פְּ אֶׁ

בּועֹות ַרק ַעל ים  - קְּ כִּ ם הֹולְּ ָבהֶׁ יֹון שֶׁ בְּ י ַהצִּ דּורֵּ ָחד. סִּ נֹון אֶׁ גְּ סִּ ַע ַאַחת וְּ בֵּ י ַמטְּ ּפִּ
ַמָטה לְּ  יד מִּ ָדה  ָתמִּ מִּ ים בְּ ּלּוי ַחיִּ מִּ ת לְּ טֶׁ ָדה מּועֶׁ מִּ ים בְּ ל ַחיִּ ּלּוי שֶׁ מִּ ָלה, מִּ ַמעְּ

ין.   רִּ זַהר ַעז ּוַמקְּ ּזַהר ָקלּוש לְּ ֻרָבה, מִּ  מְּ

   
יס   ים, ַהָבסִּ יִּ שִּ ַהַמָדע ַהָחפְּ יָרה וְּ צִּ ם ַהיְּ ם, עִּ ש ָלהֶׁ יֵּ שֶׁ ה הּוא כְּ ֲאָבל ָכל זֶׁ

ל רּוַח ָהֻאָמה  י שֶׁ סֹודִּ י ַהֻמָנח  ַהיְּ ל ַהטּוב ָהֱאֹלהִּ יָפה אֶׁ אִּ ל ַהשְּ י, שֶׁ ידִּ חִּ ַהיְּ
ָמָתּה.   שְּ ַבע נִּ טֶׁ  בְּ

   
יּות   י ָהֱאנֹושִּ ידֵּ חִּ עֹוָלם. יְּ תֹו מֵּ ַדעְּ ר לֹא יְּ ים, ֲאשֶׁ ֱאֹלהִּ ק מֵּ דֶׁ צֶׁ ָיֲאָשה בְּ תְּ ירֹוָּפה נִּ אֵּ

ָמה. אֵּ  לֵּ יֹון, ֲאָבל לֹא ֻאָמה שְּ לְּ ל ַהטֹוב ָהעֶׁ לּו אֶׁ ַתגְּ סְּ ל  הִּ ל ַהטֹוב אֶׁ ים אֶׁ גִּ יְך עֹורְּ
ה   זֶׁ יַע בְּ בִּ ַהטְּ ּלא תּוַכל לְּ ר שֶׁ ַקל ָוֹחמֶׁ ין, וְּ ָהבִּ ָלשֹון לְּ ַהכל לֹא תּוַכל ָכל ֻאָמה וְּ
ל   ָרה אֶׁ ָחדְּ יּות וְּ ֻאמִּ ינּו ַהּלְּ ָימֵּ ָרה בְּ ָגבְּ שֶׁ ן כְּ יּוָמּה. ַעל כֵּ סֹוד קִּ ל יְּ ת ַהחֹוָתם שֶׁ אֶׁ

ילֹו ַהפִּ ת  כֶׁ ַמֲערֶׁ יַמןתֹוְך  סִּ יד  ַהֲעמִּ לְּ ָהַאֲחרֹוָנה  ָחה  רְּ ֻהכְּ ָיה,  ָגדֹול  - סֹופְּ ָלה  אֵּ שְּ
ת   אֵּ ָלה מֵּ אֵּ שְּ ירֹוָּפא ַרק בִּ אֵּ ת לְּ ֱאמֶׁ ָלט, ַהָבא בֶׁ ל ַהמּוָסר ַהֻמחְּ ן שֶׁ ַעל ָכל ַהתכֶׁ

הְּ  ם נִּ רּוָחּה. אֹוָתנּו, אִּ ט בְּ ָקלֵּ הִּ ן לְּ מֹוַרת ָזר לֹא יּוַכל ֲעַדיִּ ָכל זְּ יֶׁה ַמה  ַהַיֲהדּות, וְּ
ת   רֶׁ ַלת ַהמּוָסר דֹוקֶׁ אֵּ ין שְּ ים, אֵּ ַלת ָזרִּ מְּ שִּ ף בְּ ַעטֵּ תְּ הִּ ר לְּ ַגבֵּ תְּ ם לֹא נִּ נּו, אִּ נְּ הִּ שֶׁ
ל   ָלט, ַהטֹוב אֶׁ ַהטֹוב ַהֻמחְּ נּו, שֶׁ ָללּות ֻאָמתֵּ נּו ֻכָּלנּו, כְּ בֵּ רְּ קִּ ים בְּ נּו ָחשִּ נְּ ָלל. הִּ כְּ

סֹוד   יְּ ַעל  וְּ ֹסף,  כְּ לִּ ָראּוי  זאת  לְּ יג  ַהכל,  הִּ ַהנְּ ּולְּ ָלָכה  ַממְּ ד  ַיסֵּ לְּ ָראּוי  ה  זֶׁ
י   חִּ צְּ י ַהנִּ ָלט הּוא ַהטֹוב ָהֱאֹלהִּ ַהטֹוב ַהֻמחְּ נּו שֶׁ ָשרֵּ בְּ ים מִּ ָאנּו רֹואִּ יָקה, וְּ יטִּ ּפֹולִּ
י   ֻאמִּ לְּ מּוָבן  בְּ בֹוָתיו  קְּ עִּ בְּ את  ָלצֵּ יד  ָתמִּ ים  שֹוֲאפִּ נּו  נְּ הִּ וְּ ֻכָּלּה,  יאּות  צִּ ַבמְּ שֶׁ

י. ַעל  ָללִּ ר    ּוכְּ י ֲאשֶׁ מִּ יא ָלנּו ָדָבר ַעצְּ ים הִּ ֱאֹלהִּ קּות בֶׁ בֵּ ַהדְּ ית וְּ ן ָהַאֲהָבה ָהֱאֹלהִּ כֵּ
ַתנֹות.   שְּ הִּ ק ּולְּ ָמחֵּ הִּ  לֹא יּוַכל לְּ

   



ם   ָלהֶׁ ין  אֵּ שֶׁ ָהעֹוָלם,  ל  שֶׁ ים  יִּ ָללִּ ַהכְּ ים  ָרמִּ ַהּזְּ ד  גֶׁ נֶׁ ַלֲעמד  ים  כֹולִּ יְּ ינּו  ָהיִּ לֹא 
ָהעַ  ָהַאֲהָבה  ם  אִּ י  כִּ יסֹוָדם  ַהַגָסה,בִּ ית  מִּ האהבה   צְּ אהבה,  מול  אהבה  זו 

אהבה   לעומת  הקדושה  את  לקלוט  באופיה  מסוגלת  שבישראל  העצמית 
ר    עצמית גסה, המעמידה גם ביסוד שקיקת האלוקות את הסובייקט.  ַכֲאשֶׁ וְּ

ת רּוָחם ַהָּזר, ֲאשֶׁ  נּו אֶׁ בֵּ רְּ ל קִּ נּו אֶׁ ינּו ָקַלטְּ נֵּ כֵּ ים שְּ ֻאמִּ ם ַהּלְּ נּו עִּ ַהַּלכְּ תְּ ר לֹא  הִּ
ינּו   רּו ָעלֵּ י, ָעבְּ כּור ענִּ נּו בְּ ָטַרפְּ צְּ ָנה נִּ הֵּ ינּו. וְּ רֵּ עֹוכְּ ָהָיה בְּ ג ָבנּו וְּ ָמזֵּ הִּ ָהָיה ָיכֹול לְּ
ים,   יִּ רִּ ים ָחמְּ ָברִּ ם דְּ ק עִּ סֶׁ ָללּות ָהֻאָמה עֵּ ַצד כְּ ּלא ָהָיה ָלנּו מִּ ם שֶׁ ַּפיִּ נֹות ַאלְּ שְּ

ָחַלמְּ  יר וְּ ינּו ֻאָמה ּפֹוַרַחת ָבֲאוִּ ם, ַעל-נּו ַרק ַעלָהיִּ כּות ָשַמיִּ ַבר ַמלְּ ַבר ַהטֹוב  -דְּ דְּ
נּו   בֵּ רְּ קִּ ָטה בְּ לְּ פּוָאה ָיָפה: ֻהקְּ רְּ ה ָהָיה ָלנּו לִּ ה זֶׁ ֻשנֶׁ ָלט. ַמָצב מְּ י ַהֻמחְּ ָהֱאֹלהִּ

י.   ָללִּ י ַהכְּ ַבר ַהטֹוב ָהֱאֹלהִּ ית ָלנּו ַעל דְּ עִּ בְּ יָפה ַהטִּ אִּ יָמה ַהשְּ נִּ  ּפְּ
   

ש ָשו  ַעכְּ ים,  ֲאָבל  ַבַחיִּ ָמּה  ַגשְּ לְּ ים  רּואִּ קְּ ָאנּו  ם    – ּוב  אִּ ָיה.  חִּ ַהתְּ ַבר  דְּ הּו  זֶׁ
ם   עִּ ָשם  ָּפגְּ הִּ בְּ ַכמּוָתם  בְּ נּו  ַקטְּ תְּ יִּ ינּו  יֹונֹותֵּ זְּ חֶׁ ָתֲעפּות  סְּ הִּ מֵּ ים  ַרבִּ ים  ֲחָלקִּ

ם   ָנַפיִּ ין ָלּה כְּ יאּות אֵּ צִּ ין ַרע. ַהמְּ נּו, אֵּ כֵּ ית ַדרְּ אשִּ רֵּ יאּות, בְּ צִּ ה  ַהמְּ ּלֶׁ אֵּ ים כְּ ירִּ הִּ מְּ
ָּזיֹון.   ר ַלחִּ  ֲאשֶׁ

   
ים   ַמֲעשִּ ָחָלָתּה בְּ ַהתְּ ָתם בְּ גֹוַנזְּ ים וְּ יִּ חִּ צְּ ינּו ַהנִּ ָאלֵּ ידֵּ ת ָכל אִּ ת אֶׁ רֶׁ ָיה צֹובֶׁ חִּ ַהתְּ
ַהָמקֹום   ל  אֶׁ ץ  ָהָארֶׁ ל  אֶׁ ָלשּוב  דֹורֹות  לְּ ת  לֶׁ ַנחֶׁ תְּ מִּ לּות  ַתדְּ שְּ הִּ בְּ ים,  ַטנִּ קְּ

גֻ  ּוסְּ ינּו  ֻכיֹותֵּ ּזְּ נּו  שֶׁ אֹוָצרֵּ ָכל  לְּ ָכבֹוד  ל  שֶׁ ַיֲחסּות  תְּ הִּ בְּ ָלנּו,  ינֹות  תִּ ַממְּ ינּו  ּלֹותֵּ
ה ַעל ַעּלֶׁ תְּ ְך ּומִּ יד, ַההֹולֵּ ָעתִּ מּות ָהֻאָמה בֶׁ רֹומְּ תְּ ַראת הִּ קְּ ָשא לִּ רּוַח נִּ ָעָבר וְּ - בֶׁ

ַרַחת לְּ  ץ ֻמכְּ ָלָארֶׁ וְּ ית ָלָעם  תֹורִּ יסְּ ָבה ַההִּ נּו. ַהחִּ נּו ַוֲעבֹוָדתֵּ צֵּ פְּ י חֶׁ ס  ּפִּ נֵּ ַּפרְּ תְּ הִּ
ָאמְּ  ָעָבר,  הֶׁ ל  שֶׁ עֹות  ַהדֵּ וְּ ָהֱאמּונֹות  ַעָּלה  מֵּ תְּ מִּ שֶׁ ַמן  זְּ ָכל  נּו  ָנם  רּוחֵּ יַפת  אִּ שְּ

ַקל ָעָבר, וְּ ל ָבנּו אֹור הֶׁ ַגדֵּ תְּ ָלַעד לֹא ַתֲחזר  -מִּ ן, לֹא ָיסּוף, וְּ ַקטֵּ תְּ ּלא יִּ ר שֶׁ ָוֹחמֶׁ
יָקה   ָכנִּ מֵּ ין  מִּ לְּ ית  ָהֱאֹלהִּ ָעה  ַהדֵּ נּו  בֵּ רְּ קִּ תבְּ רֶׁ ּוֶׁ עִּ ית  עִּ בְּ ֲאסּוָרה  -טִּ ת,  שֶׁ רֶׁ חֵּ

י ַהֲחיֹות, כִּ רֹות ּוַמה ּלְּ ַהפְּ ן ַמה ּלְּ ין ָלהֶׁ אֵּ עֹות ֲעָקרֹות, שֶׁ דֵּ ל  -בְּ ַחיִּ כּו מֵּ ם "יֵּלְּ אִּ
יֹון"   צִּ ים בְּ ל ֱאֹלהִּ ה אֶׁ ל יֵָּראֶׁ ל ָחיִּ ָעָבר הּוא,  6אֶׁ הֶׁ ן שֶׁ הּות ַעיִּ כֵּ ה בְּ מֶׁ דְּ ם ַגם נִּ אִּ . וְּ

ּלּויֵּנּו   י עִּ פִּ ת  לְּ ל ַהּפַעל אֶׁ יא אֶׁ יֹוצִּ ַהר וְּ זְּ יִּ ַרח ָעָליו ָהאֹור וְּ זְּ ָּפל, יִּ ֻערְּ יד, מְּ ָעתִּ הֶׁ
ים  ָברִּ ה ַהדְּ ּלֶׁ ישֹור, אֵּ מִּ ים לְּ ם ָלאֹור ּוַמֲעַקשִּ יהֶׁ נֵּ פְּ ָשְך לִּ ים ַמחְּ יזֹוָתיו. "ָאשִּ נִּ גְּ

ים"   תִּ ֲעַזבְּ לֹא  וְּ ם  יתִּ ָר   –   7ֲעשִּ ַוֲחבֵּ יָבא  ֲעקִּ י  ַרבִּ לְּ ָבר  כְּ ים  יתִּ ם  8יו"  "ֲעשִּ אִּ  .
ָכל   בְּ טּוָבם,  ּובְּ ֹלָאם  מְּ בִּ ים,  ַהַחיִּ י  כֵּ ַדרְּ ָכל  בְּ ָרט  ּפְּ ָכל  ל  שֶׁ י,  ישִּ ָהאִּ ַהַיַחש 

בּוָרָתם   ַרַעם עז גְּ ַנת ַאֲהָבָתם וְּ דְּ ָכל ֹחם עֶׁ ָקם, בְּ תְּ ינּוָתם ּומִּ ל ָהרּוַח  9ֲעדִּ , אֶׁ
י  ל ַהטֹוב ָהֱאֹלהִּ ף ַרק אֶׁ י, ַהשֹואֵּ ָללִּ י ַהכְּ ֻאמִּ ל    ַהּלְּ תֹו אֶׁ אִּ ַעל כל, וְּ ָלל, ַבכל וְּ כְּ בִּ

ן,   ֲעַדיִּ ֻּפַתח  לֹא  ם,  יהֶׁ יסֵּ סִּ ַתכְּ וְּ ַחָייו  חֹות  ָארְּ י    –ָכל  פִּ לְּ ַח  ַּפתֵּ תְּ הִּ וְּ ָהלֹוְך  ְך  יֵּלֵּ
ָבעֹוָלם   ָמע  שְּ נִּ קֹולֹו  יֶׁה  הְּ יִּ שֶׁ זֹו  ָדה  מִּ לְּ ה  זֶׁ בְּ יַע  ַיגִּ שֶׁ ּוכְּ נּו,  ַעמֵּ רּוַח  ת  ברֶׁ גְּ תִּ

י, כְּ  ינִּ דִּ מֹו  ַהמְּ ת ַעצְּ ה אֶׁ ַגּלֶׁ ָהֱאֹלהּות, ָאז יְּ עֹוַלם ַהמּוָסר וְּ ָמע בְּ שְּ הּוא נִּ ם שֶׁ שֵּ
כחֹו.    וְּ

המוסר הוא הפרוזדור,   ממשיך הרב קוק להבחין בין מוסר לקדושה:  קלד' בקובץ א'בפיסקה  
והקדושה הטרקלין. כשהפרטים מכשירים את עצמם בהטהרה של המוסר, מתעלה הקיבוץ,  

  קדוש. המוסר הציבורי כבר הוא מנער מעליו את האבק של הדימגוגיה שבמוסר, הכלל, להיות  
ועוטה הוא, ע"י ההתקבצות   הדמגוגיה כלומר השפה הגלויה המחלישה את האהבה העצמית 

כי מוסר נותן גבורה, אצל אחאב    של ניצוצי המוסר שבפרטיו, את האורה של גבורת הקדושה,
ת מידה מוסרית מספקת, המוסר נותן לאדם בסופו של היתה חולשה גדולה כי לא היתה לו אמ

חשבון את האמון שהוא עצמו שייך לטוב הגדול הזה אותו הוא מתאר, כשהקדושה מפקיעה 



 

שהיא   את הטוב מהיותו ציור רחוק מחיי האדם, ובכלל מהיותו מצויר ולכן הגבורה של הקדושה   
כשהפרט ולהיפך  העצמית.  בהאהבה  דוקא  ההעמקה  ע"י  הטהרה מתעלה  את  עוזבים  ים 

המוסרית, האבוקה הנפשית הציבורית מתכנסת בתכונה של טומאה, ומתגלה מפלצת איומה 
 של עם כבד עון, הרע מכל חיה רעה ומנוול מכל בריה משוקצת. 

רק בהטבת  מוסר שאינו מסתפק  אחר,  מוסר  הוא מעמיד  קדוש  הוא עם  בגלל שעם שראל 
בכח  הפרטים  שאין  נשמתה    האומה  מצד  יכולה  איננה  הקדושה,  אל  להתרומם  כללותה 

הכללית לתן לבניה השפעה לטהרת המוסר. רק האומה, שתכונת הקדושה מונחת בסתר  
גם הפרט אל   ירומם  להיות טהורים במוסר, עד אשר  בניה  היא מסייעת את  גזעה הרוחני, 

 . מרום הקדושה 
תיקון תב הרב קוק בקובץ ב פיסקה יג:  מהי קדושה? כו  –וכאן אנו מגיעים אל השינוי הגדול  
נראה שכוונתו למדינה כאן אינה רק לחברה, או אפילו חברה  המדינה בכלל, ותיקון הגוף בפרט,  

קרובה כדברי אריסטו  שהאדם הוא מדיני אלא למדינה ממש, למלכות. מדינה מחדשת את 
שמפני רוב קדושתה    הוא מכלל הופעת הקודש היותר עליונה,  המבט אל הגוף כלכתחילה ולכן  

בולטת,   קודש  צורת  לו  שיש  תכוני  באור  בגלוי  מוארת  להיות  יכולה  שלא  אינה  קודש  זהו 
מתבטא בשפה של קודש, זהו קודש נסתר שבנסתר. אנחנו צריכים לשנות את מתווה התפיסה 
שלנו מהו קודש, כדי להבין שכל פעם שאנחנו מדברים על דבקות או על קודש זה נמוך ביחס  

אות העליונה הזו שאינה רק 'מתלבשת' בהופעות נמוכות ורומזת רמיזות עילאיות אלא למצי
אבל האור נטוי בה ועימה כשלמה, וקצוות   היא חיה את התוכן של הקודש בשלל שפות שונות.

היוצאים מאלה, פרטים מעשיים לשם תיקון המדינה והבריאות, בתור מצוות, הרי הם כערך  
התרבות כולה, היא אותה מציאות בכללה היא כערך הטלית.    הציצית, בשעה שכל התרבות

כעבודת   כולו  העולם  של  ההעלאה  את  מאפשרת  והיא  הציציות  ללא  בטלית  שיש  חול  של 
הציצית מביאה לידי גילוי קודש את כל האור המסותר בכל הטלית כולה   הצדיקים, באופן סגולי

ומנות בכללות מעשה האדם לתיקון מרוב גילוייו והופעתו, והפעולות של מצוה וקדושה המס
חייו הכלליים והפרטיים, הן מוציאות אל הפועל את האור הגנוז במעמקי כל סדרי התרבות 
האנושית, להביא אל המקום הראוי לו את גילוייו, ולהראות את אור חיי עולם המחיה את הכל,  

כולת לחיות קודש זהו האושר העליון הנמצא בהקמת המדינה, הי  אפילו את חיי השעה והרגע.
עליון, מציאותי, נסתר, ולהאמין בחיי השעה והרגע. להעמיד 'חיי שעה' כתפילה מתמדת של 
עצם   מצד  לקודש  הכל  את  ומעלים  בשעה  ומאמינים  המחיים  עולם  חיי  להעמיד  הנשמה, 

 מציאותם וחיוניותם. 
כלא מסוגל להכיל  וערפל לאומים. ההקשר הלאומי של העמים מתברר  החושך מכסה ארץ 
בקרבו שאיפות של קודש, טוב מוחלט ודבקות באלוקים. הרב חרל"פ כותב באגרת לחתנו ערב 
הקמת המדינה שקמת המדינה היא מלחמה בנצרות ויש שלב נוסף בו נילחם בישמעאל. כלומר  

כלפי עצמנו אלא כלפי כל העולם כולו, מתחיל בהקמת מדינת הדיוק של דעת אלוקים לא רק  
  ישראל.

 
  שנזכה.


