בס"ד
מקורות לספרו משמים של הרב קוק זצ"ל
 .1ירמיהו פרק ג (שובו בנים)
פָחה
ם ִמ ִמ ְש ָ֔ ָ
ּוש ֙ ַניִ ֙
ם נְאֻ ם־יְק ָֹוָ֔ק ִ ִּ֥כי ָאנ ִ ִֹ֖כי בָ ַעׁ֣לְ ִתי בָ ֶכֶ֑ם וְ לָ ַק ְח ִִּ֨תי ֶא ְת ֶֶ֜כם ֶא ָ ׁ֣חד ֵמ ִ֗ ִעיר ְ
(יד) ׁ֣שּובּו בָ נִ ִ֤ים שֹובָ בִ י ֙
אתי ֶא ְת ֶ ִ֖כם צִ יּֽ ֹון:
וְ הֵ בֵ ִ ִּ֥
(טו) וְ נ ַָת ִ ִּ֥תי ל ֶָכֶ֛ם ר ִ ִֹ֖עים כְ ִל ִ ֶ֑בי וְ ָרעִּ֥ ּו ֶא ְת ֶ ִ֖כם דֵ ָעִּ֥ה וְ הַ ְש ֵ ּֽכיל:
אמרּו ִ֗עֹוד אֲ רֹו ֙ן ְב ִרית־יְ ק ָֹוָ֔ק וְ ִּ֥ל ֹא
ֹא־י ֹ ְ
יתם בָ ֶ֜ ָא ֶרץ בַ י ִ ִָ֤מים הָ ֵ ֙ה ָמ ֙ה נְאֻ ם־ ְיק ָֹוָ֔ק ל ׁ֣
(טז) וְ הָ ָ֡ ָיה ִ ׁ֣כי ִת ְרבּוּ֩ ּופְ ִר ִּ֨ ֶ
קדּו וְ ִּ֥ל ֹא יֵעָ ֶ ִ֖שה עּֽ ֹוד:
ל־לֶ֑ב וְ ִ֤ל ֹא יִ זְ כְ רּו־ב ֹ֙ו וְ ׁ֣ל ֹא יִפְ ָ֔ ֹ
ַיע ֶ ֲִ֖לה עַ ֵ
ֵלְכּו
ירּוש ָלִִֶָ֑֑ם וְ ל ֹא־ י ׁ֣
ָ
קֹוִ֖ק לִ
ְשם יְ ָ
ּגֹויֶ֛ם ל ֵ ִּ֥
ל־ה ִ
ֶ֧יה ָ ּֽכ ַ
ם כִ ֵ ׁ֣סא ְיק ָֹוָ֔ק וְ ִנ ְקוִּ֨ ּו ֵא ֶל ָ
(יז) בָ ֵעׁ֣ת ַה ִ֗ ִהיא י ְִק ְר ִ֤אּו לִירּושָ ִּ֨ ַל ִ ֙
ָ֔עֹוד ַאחֲ ֵ ֵ֕רי ְש ִר ִ֖רּות ל ִָבִּ֥ם הָ ָ ּֽרע :ס
לְתי
ל־ה ֵ֕ ָא ֶרץ אֲ ֶ ִּ֥שר ִהנְ ַ ִ֖ח ִ
ל־בׁ֣ית י ְִש ָר ֵ ֶ֑אל וְ ָי ִֹ֤באּו י ְַח ָד ֙ו ֵמ ֶ ׁ֣א ֶרץ צָ ָ֔פֹון עַ ָ
הּודה עַ ֵ
(יח) בַ י ִ ָׁ֣מים הָ ָ֔ ֵה ָמה ֵילְכִּ֥ ּו בֵ ית־יְ ָ ִ֖
יכם:
בֹות ֶ ּֽ
ֶאת־אֲ ֵ
ּגֹויֶ֑ם ָוא ִ֗ ַֹמר ָא ִב ֙י
יתְך בַ בָ ָ֔ ִנים וְ ֶא ֶתן־ ָל ְ֙ך ֶ ׁ֣א ֶרץ חֶ ְמ ָ֔ ָדה נַחֲ ַלִּ֥ת ְצ ִ ִ֖בי ִצ ְב ׁ֣אֹות ִ
(יט) וְ ָאנ ִ ֹׁ֣כי ָא ִ֗ ַמ ְר ִתי ֵ֚ ֵאיְך אֲ ִש ֵ ׁ֣
תקראו־ת ְק ְר ִאי־ ִָ֔לי ּומֵ ַאחֲ ַ ִ֖רי ִּ֥ל ֹא תשובו ָת ּֽשּובִ י:
ִ
קֹוּֽק:
(כ) ָא ֵכֶ֛ן בָ גְ ָדִּ֥ה ִא ָ ִ֖שה מֵ ֵר ָעֶּ֑ה ֵכׁ֣ן בְ ג ְַד ֶ ִּ֥תם ִ ֶ֛בי ֵבִּ֥ית י ְִש ָר ֵ ִ֖אל נְאֻ ם־יְ ָ
יהם:
ֹלה ֶ ּֽ
ְקֹוק אֱ ֵ
ת־ד ְר ָָ֔כם ָשכְ ִ֖חּו ֶאת־י ָ ִּ֥
ל־שפָ ִיׁ֣ים נ ְִש ָ֔ ָמע בְ ִ ִּ֥כי ַתחֲ נּונֵ ִ֖י בְ נֵ ׁ֣י י ְִש ָר ֵ ֶ֑אל ִ ִ֤כי הֶ עֱו ּ֙ו ֶא ַ
(כא) ֵ֚קֹול עַ ְ
ֹלהינּו:
ְקֹוִּ֥ק אֱ ֵ ּֽ
יכֶ֑ם ִהנְ נ ּ֙ו ָא ָ ׁ֣תנּו ָָ֔לְך ִ ִּ֥כי ַא ָ ִ֖תה י ָ
(כב) ֵ֚שּובּו בָ ִנׁ֣ים שֹובָ ִָ֔בים ֶא ְר ָ ִ֖פה ְמשּו ֹּֽב ֵת ֶ
שּועִ֖ת י ְִש ָר ֵ ּֽאל:
ֹלהינּו ְת ַ
ַש ֶקר ִמּגְ בָ עִ֖ ֹות הָ ׁ֣מֹון הָ ִ ֶ֑רים ָא ֵכן֙ בַ יקֹוָ ׁ֣ק אֱ ָ֔ ֵ
(כג) ָא ֵכִּ֥ן ל ֶ ֶ֛
יהם:
נֹות ֶ ּֽ
ת־ב ֵ
ֵיהם וְ ֶא ְ
ת־בנ ֶ ִ֖
ת־ב ָק ָ ָ֔רם ֶא ְ
ם וְ ֶא ְ
עּורֶ֑ינּו ֶאת־צ ֹא ָנ ֙
בֹותינּו ִמנְ ֵ
(כד) וְ הַ ִֹ֗בשֶ ת ָ ּֽאכְ ָלֶ֛ה ֶאת־י ְִגִּ֥יעַ אֲ ֵ ִ֖
עּורינּו וְ עַ ד־ ַהיׁ֣ ֹום
בֹותינּו ִמ ְנ ֵ ִ֖
ֹלהינּו חָ ִ֗ ָטאנּו אֲ ַנ ְ֙חנ ּ֙ו וַאֲ ָ֔ ֵ
(כה) נ ְִשכְ ָבׁ֣ה בְ בָ ְש ִ֗ ֵתנּו ּוּֽ ְתכַסֵ נּוּ֘ כְ לִמָ ֵתנ ּּ֒ו כִ יּ֩ לַ יק ָֹוִּ֨ק אֱ ֶ֜ ֵ
ֹלהינּו :ס
הַ זֶ ֶ֑ה וְ ׁ֣ל ֹא שָ ָ֔ ַמעְ נּו בְ ִ֖קֹול ְיקֹוָ ִּ֥ק אֱ ֵ ּֽ
 .2מאמרי הראי"ה (כור מחצבתנו)
וכדאי הדבר להבליט ,שאנו צועדים את צעדי גאולתנו ,לא על מנת להיות דוקא תלמידים של
התרבות האירופית ,שלפחות במה שנוגע למוסר ולטהרת המדות פשטה את הרגל ,על דעת כל
המבקרים העמוקים שאינם מתפחדים ממראה וגובה קומתה ,אלא על מנת להשמיע עוד לעולם כולו
את אמרתנו הרעננה הקדושה והבהירה כפי מה שהיא תשאב ממקורנו פנימה .וראוי לנו ללכת על
כל פנים ,בפינה זו ,קוממיות בשעה הגדולה של הצורך להבלטת צביוננו הלאמי בחיינו החברותיים
על אדמתנו .ובטוחים נוכל להיות שזה העוז יתן לנו כבוד בעולם הרבה יותר ממה שעלול לתן לנו כל
חקוי חיצוני הבא על פי רוב מתוך חולשה פנימית.
אמנם על דבר האידיאל בודאי טבוע הוא עמוק בנשמתנו האידיאל של הנקיון מכל חטא ,וכשיצא
האידיאל הזה מן הכח אל הפועל ,אז יטהר העולם וימצאו אז דרכים ישרים ובטוחים לפעולתה
והשפעתה הטהורה ,העדינה והקדושה ,של האשה ,האם בישראל ,בחיים בכלל ובפרט ,בשלמות
ההשפעה וההתאמה אל ערכה הפנימי המיוחד ,במלוי החזון ,כל אשת חיל עטרת בעלה .אבל חזון
עתיד זה איננו מושקף עדין כלל בחיי התרבות הזמניים שהם רקובים מבפנים ,אף על פי שהם
מגוהצים מבחוץ .וכל צעד של פזיזות שאנחנו עושים במהלך החיים הכלליים שלנו מבלי להתחשב
עם השקפתנו על ערך האשה בהוה ובעתיד המוטבעת עמוק ברוחנו ,איננו כי אם מעכב את המהלך
האידיאלי הזה .ורק שיבת ישראל אל ארצו ,אל מכונו וממלכתו ,אל רוח קדשו ,נבואתו ומקדשו,
עתידה היא להביא לעולם את אותה הנהרה העליונה ,שכל הנשמות האצילות של האנושיות כולה,
עורגות אליה .וזה ,בא יבא דוקא על ידי שמירת צביוננו האמיתי ככל חוקת התורה משפטיה שהיא
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מדריכה אותנו בדרכי החיים של רוממות קרן ,של חפש עליון ושל גאולה .זאת היא הכרתי הפנימית,
שאני מוסרה לכם ,אחי האהובים ,בתם לבבי בצפית ישועה קרובה ובברכת ה' מציון וירושלים.

 .3ארץ ישראל בעליונים (אורות)
הקשר בין ארץ ישראל לעם ישראל
ֶא ֶרץ -י ְִש ָר ֵאל ֵאי ֶננָה דָ בָ ר ִחיצֹונִיִ ,קנְ יָן ִחיצֹונִי* לָאֻ מָ הַ ,רק ְבתֹור ֶא ְמצָ עִ י ל ַַמ ָט ָרה* ֶשל ַה ִה ְת ַאּגְ דּות
ַהכְ ָללִית וְ ַה ְחז ַָקת ִקיּומָ ּה הַ ָח ְמ ִרי אֹו אֲ פִ ּלּו הָ רּוחָ נִ י*.
ִימיֹות* עִ ם
בּוקה ִב ְסגֻּלֹות פְ נ ִ
שּורה בְ ֶקשֶ ר-חַ יִ ים עִ ם ָהאֻ ָמה ,חֲ ָ
מּותית* ְק ָ
ֶא ֶרץ-י ְִש ָר ֵאל ִהיא חֲ ִטיבָ ה עַ ְצ ִ
יאּותּה.
ָ
ְמצִ
הֹוציא ַלפֹעַ ל ֶאת ע ֶֹמק ִחבָ ָתּה,
תכֶן שֶ ל ְסגֻּלַת ְקדֻשַ ת ֶא ֶרץ-י ְִש ָר ֵאלּ ,ולְ ִ
ּומתֹוְך כְָך ִאיֶ -אפְ שָ ר ַלעֲמד עַ ל הַ ֹ
ִ
נֹושית כִ יִ -אם בְ רּוחַ ד' אֲ שֶ ר עַ ל הָ אֻ ָמה* ִבכְ לָ לָּה ,בַ ַה ְטבָ עָ ה* ַה ִט ְבעִ ית
בְ שּום הַ ְש ָכלָה ַר ְציֹו ָנלִית אֱ ִ
רּוחנִית אֲ שֶ ר ְב ִנ ְשמַ ת ִי ְש ָר ֵאל ,שֶ ִהיא שֶ שֹולַחַ ת ֶאת ַקּוֶ יהָ * בִ ְצבָ עִ ים ִט ְבעִ יִ ים ְבכָל ָהאֳ ָרחֹות ֶשל
הָ ָ
ֻשה
רּוח ַה ְקד ָ
אֹותּה ַה ִמ ָדה ֶשל ַ
יאה*ּ ,ומַ זְ ַרחַ ת ִהיא ֶאת זְ ִריחָ ָתּה הָ עֶ לְיֹונָה עַ ל-פִ י ָ
הַ הַ ְרּגָשָ ה הַ בְ ִר ָ
דֹושי הָ ַרעְ יֹון* וַ עֲמֻ ֵקי ַה ַמחֲ ָשבָ ה ַהיִ ְש ְר ֵאלִ ית.
הָ עֶ ְליֹונָה ,הַ ְממַ ֵּלאת חַ יִ ים וְ נֹעַ ם עֶ לְיֹון ֶאת לְבַ ב ְק ֵ
המחשבה הרעועה על ארץ ישראל
הַ מַ חֲ שָ בָ ה עַ לְ -דבַ ר ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל ,שֶ ִהיא ַרק עֵ ֶרְך ִחיצֹונִ י כְ דֵ י הַ ע ֲָמ ַדת אֲ ג ַֻדת ָהאֻ ָמה ,אֲ פִ ּלּו כְ ֶש ִהיא בָ ָאה
דּותי בַ ּגֹולָ ה* ,כְ דֵ י ל ְִשמֹר ֶאת ִצ ְביֹונֹו ּול ְַא ֵמץ ֶאת ָהאֱ מּונָה וְ ַהי ְִר ָאה
כְ דֵ י לְבַ צֵ ר עַ ל-יָדָ ּה ֶאת הָ ַרעְ יֹון הַ יַהֲ ִ
צּורה הֲ גּונָהֵ ,אין ָלּה הַ פְ ִרי ָה ָראּוי ְל ִקיּום* ,כִ י ַהיְ סֹוד ַהזֶה הּוא ָרעּועַ
וְ הַ ִחזּוק שֶ ל הַ ִמ ְצוֹות הַ מַ ע ֲִשיֹות בְ ָ
יתן הַ קֹדֶ ש שֶ ל ֶא ֶרץ-י ְִש ָר ֵאל.
בְ עֵ ֶרְך* ֵא ַ
ּומ ִת ְקוַת*
הָ ִאמּוץ* הָ אֲ ִמ ִתי שֶ ל ַרעְ יֹון הַ יַהֲ דּות בַ ּגֹולָה בֹוא יָבֹוא ַרק ִמצַ ד ע ֶֹמק ִשקּועֹו ְב ֶא ֶרץ-י ְִש ָר ֵאל*ִ ,
כּונֹותיו ָהעַ צְ ִמיֹות.
ָ
ֶא ֶרץ-י ְִש ָר ֵאל י ְַקבֵ ל ָת ִמיד ֶאת כָל ְת
ָלּותית ,וְ הַ יַהֲ דּות ֶשל ֶא ֶרץ-י ְִש ָר ֵאל ִהיא ַהיְשּועָ ה עַ ְצ ָמּה.
צִ פִ יַת יְשּועָ ה ִהיא כֹחַ -הַ מַ ע ֲִמיד שֶ ל הַ יַהֲ דּות הַ ּג ִ
(אורות ארץ ישראל א)
___________________________________
דָ בָ ר ִחיצֹונִיִ ,ק ְניָן ִחיצֹו ִני – כלי לקיומה של האומה ,בהמשך המשפט מביא הרב כמה דוגמאות
לעמדה שארץ ישראל היא קניין חיצוניֶ .א ְמצָ עִ י לַמַ טָ ָרה – כל אומה זקוקה לשטח גאוגרפי שתוכל
להתקבץ בו ולבסס את קיומה .אֹו אֲ פִ ּלּו הָ רּוחָ נִי – ארץ ישראל אינה רק בשביל שנוכל לקיים בה
ִימיֹות – ברבדים
מּותית – עם ישראל וארצו הם מציאות מאוחדת אחתִ .ב ְסגֻּלֹות פְ נ ִ
מצוות .חֲ ִטיבָ ה עַ צְ ִ
רּוח ד' אֲ ֶשר עַ ל ָהאֻ ָמה – הקישור לארץ נובע
פנימיים ועמוקים שאין לנו יכולת להבין בשכל .בְ ַ
שֹולַחת ֶאת
ַ
מהרוחניות והשכינה השורה באומה .בַ הַ ְטבָ עָ ה – מכוח הטבע שהוטבע בעם ישראלֶ .ש
דֹושי
יאה – של אהבת הארץְ .ק ֵ
ֶיה וכו' – מנשמת ישראל מתפשטים הגילוייםַ .ההַ ְרּגָשָ ה ַה ְב ִר ָ
ַקּו ָ
דּותי בַ ּגֹולָ ה – כדי לחזק
הָ ַרעְ יֹון – צדיקים המעמיקים בענייני אמונה .לְבַ צֵ ר עַ ל-יָדָ ּה ֶאת ָה ַרעְ יֹון ַהיַהֲ ִ
את קיום המצוות בזמן הגלות היו שהסבירו שארץ ישראל אינה דבר מהותי ,ועם ישראל יכול לקיים
את ייעודו החשוב גם בגלות בעזרת קיום המצוותֵ .אין לָ ּה ַהפְ ִרי ָה ָראּוי ְל ִקיּום – ההסברה
שחשיבותה של ארץ ישראל היא חיצונית בלבד ,לא תצליח לחזק לאורך זמן את קיום המצוות
בגלות .בְ עֵ ֶרְך – ביחס .הָ ִאמּוץ – החיזוקִ .מצַ ד עֹמֶ ק ִשקּועֹו בְ ֶא ֶרץ-י ְִש ָר ֵאל – מכוח ההבנה הברורה עד
ּומ ִת ְק ַות – מהציפייה לשיבת האומה לארץ ולתחייתה.
כמה ארץ ישראל חשובה לנוִ .
 .4פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק ט
והחוט המשולש ,זה שיש בידו תורה ודרך ארץ ומעשים טובים:
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 .5אהבת ישראל ,מאמרי הראיה חלק ב עמוד 523
"אני מעיד עלי שמיים וארץ ,שחיבתי היא גדולה ,ממש בכל לבי ובכל נפשי ,לכלל עמנו ולפרטיהם
ולכל מפלגותיהם ,מפני שאני מאמין באמונה שלמה ,שכל חלק מהם הוא אבר מיוחד בשיעור הקומה
הקדושה והנפלאה ,שהיא כנסת ישראל כולה במלוא מובנה".
"אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה הא-להי של כנסת ישראל ,שהיא לה סגולה עצמית
שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים"( .אורות ישראל פרק ד סעיף ב)
"רק בחבלי אהבה ועשות חסד אנו יכולים להמשיך אלינו לב צעירינו ,רק בנחת ושלום"( .אגרות
הראיה א עמוד שסח)
"עלינו להמשיכם בחבלי אהבה והתקרבות וסבלנות גדולה ,שהוא יותר קרוב להצליח מדרך האיבה
והתהלכות בזעם"( .אגרות הראיה ב עמוד קסא)
" ואם נחרבנו ,ונחרב העולם עמנו ,על ידי שנאת חינם ,נשוב להיבנות ,והעולם עמנו יבנה ,על ידי
אהבת חינם" (אורות הקודש חלק ג עמוד שכד " -אהבת חינם ושנאת חינם").
 .6תצריף בני ישראל
"האידיאליות הרוחנית אינה יודעת ממהות הפירוד כלל ,היא מכירה רק את הכללות ואת האחדות,
אין שום פרט נסקר אצלה כי אם בתור חלק של כלל .בשביל כך אינה יכולה להכיר שום טוב ,רק
טוב כללי" (הראי"ה קוק ,אורות הקודש ד' ,עמ' תנ"ג).
"האחדות ,שבאה מפני דרישת טובתו של כל יחיד ,למטרת אהבת כל יחיד לעצמו היא אחדות
מקרית ,שיסודה היא אהבת הפרט העצמית ,ואין סופה להתקיים ,כי אין לה מרכז אמיתי ,וגם
כשהאחדות לכאורה מתגדלת סופה לשלהבת שנאה ומלחמת אחים ,בהיות כל יחיד מושך להנאת
עצמו .אבל האחדות שבאה מצד ההכרה בערך התכלית העליון שבא רק על ידי שלום הבריות,
יסודתה באהבת הכלל באמת וסופה להתקיים ,וכרבות ימיה כן תוסיף להתגדל ולהתחזק" (הראי"ה
קוק ,עולת ראיה ח"א ,עמ' רנ"ז).
"כוח גדול יגלה בנשמתנו ,כשנשאף לבסס את מעמדנו הרוחני ,לא ע"י נטייה פרטית לאיזה שיטה
מיוחדת או ע"י התמכרות לאיזה אידיאלים פרטיים ,אלא ע"י צירופם של כללות הכוחות של
האידיאלים ,הבודדים כל אחד בפני עצמו ,המתקשרים יחד לאגודה שלמה ,ע"י הזרחת האור של
שורש נפשנו" (הראי"ה קוק ,מאמרי הראי"ה – טללי אורות ,עמ' .)20
"האחדות המגולה של העולם המוסרי ,הרוחני והשכלי ,עם העולם החומרי ,המעשי ,הטכני
והחברותי ,מתבטאת בעולם ע"י ישראל .וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גילוי אחדות זו
הנותנת פנים חדשות לכל התרבות האנושית" (הראי"ה קוק" ,אורות הקודש ד'" ,עמ' תקי"ט).
"סמוך לעקבות המשיח מתרבה סגולת האחדות באומה ,טמונה היא סגולה זו במטמון של קטרוגים
ומריבות ,אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה ,שמעוררת הרגשה כללית לצפייה לתשועת הגוי
כולו" (הראי"ה קוק ,אורות הקודש ,עמ' ע"ז ,כ"ה).
 .7נאורות
עידן הנאורות הוא כינוי שניתן לתקופה שמתחילה במאות ה 17-וה 18-שמתאפיינת במעבר מחשיבה
אינטלקטואלית דתית לחשיבה רציונלית ומדעית .תקופת הנאורות היא היסוד התפיסתי של העולם
המערבי והיא עיצבה את דמותו של העולם כפי שאני מכירים אותו כיום .הנאורות קשורה הדוקות
בתופעות כמו המהפכה המדעית וכן אירועים היסטוריים כמו המהפכה הצרפתית והמהפכה
האמריקאית ,הנאורות כמו כן קשורב בעלייתה של הדמוקרטיה והלאומיות ,עידן המהפכה
התעשייתית ועוד תופעות תרבותיות שעיצבו את תרבות המערב עד עצם ימינו אנו.
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הנאורות היא מהפכה בתודעה העצמית ,בתפיסת הידע ובתפיסת האדם .רעיונות מרכזיים בנאורות
כפי שבאו לידי ביטוי במשנתם של הוגי הנאורות:
ההשכלה כמפתח לקדמה :הנאורות סברה שההשכלה היא המפתח לקדמה האנושית בכל המובנים
– פיזית ,טכנולוגית ,מוסרית .תהליך העמקת הידיעה היא נטישת דעות קדומות והחלפתן בידע
מבוסס.
ספק :הנאורות קשורה קשר הדוק למהפכה המדעית שקדמה לה במאה ה 17-והיא מחוברת
למתודולוגיה של הספק .הספק הוא המכשיר שבאמצעותו נקלף את הדעות הקודמות ונחליף אותן
בידע אמיתי ומבוסס.
מדע :המדע הוא המכשיר לביסוס הידיעה ,כאשר עוברים ממדעי הטבע לחיי האדם .אם אנחנו
מסוגלים לפענח את העולם סביבנו על ידי כלים מדעיים ,אפשר לעשות כן על עצמנו ולשפר את חיינו.
רנה דקארט הניח את התשתית החשיבתית לתפיסה המדעית המבוססת על ספק.
ההנחה בחקר הנאורות :האדם הוא "ריבון על גורלו" .כדי להיות ריבון על גורלו עליו להיות חופשי.
זה הבסיס לרעיון המודרניות שבני האדם הם יצורים ריבוניים על גורלם .עמנואל קאנט היה בין
המנסחים של התפיסה של הנאורות כ"בגרות" של האדם.
 .8כוחי ועוצם ידי
הרב קוק זצוק"ל לא היסס להגדיר את הגאווה בחומרה הראויהֵ :אין ְבכָ ל ַה ִמדֹות ָה ָרעֹות ִמ ָדה
הַ ְמגַשֶ מֶ ת ֶאת הָ ָאדָ ם [ ]...כְ מֹו הַ ּגַאֲ וָה (מידות הראיה ,גאווה ב) .אבל יחד עם זאת הוא גרס שלִפְ עָ ִמים
ֵאין צְ ִריכִ ים לְ ִה ְתי ֵָרא כְ לָ ל ִמּג ְַדלּות שֶ ִהיא ְמרֹומֶ מֶ ת ֶאת הָ ָאדָ ם לִפְ עֹל ּגְ דֹולֹות .וְ ָה ֲענָוָ ה כֻּלָ ּה ְמב ֶֻס ֶסת עַ ל
שיֹותר יֵש ל ְִה ְתי ֵָרא ִמפְ נֵי
ֵ
ּג ְַדלּות ְקדֹושָ ה כָז ֹאת (קובץ א תשנ) .הוא אפילו כתב (קובץ א תתצד)
רֹוממּות.
הַ ִשפְ לּות ִמ ִמפְ נֵי הָ ְ
בכתבי הרב קוק הגישה היא הפוכה בתכלית :מטרתנו היא אמנם להתנתק מהחומרנות ,אך לא
מעולם החומר .המציאות הא-להית איננה רוחנית מופשטת בלבד ,אלא הולכת ומתגלמת ממרומי
הרעיונות העליונים עד לטבעיות של העולם הזה ,על כל מערכותיו .מכיוון שכך :ככל שאדם הינו
בעל תושייה וחכמה ,ככל שהינו מלא עוצמה ויוזמה בניהול המציאות הארצית – הינו מופיע את
עבודת ה' באיכות גבוהה יותר.
ישנו סיפור ידוע על הרב צבי יהודה ,אשר היה יוצא ביום העצמאות לצפות במצעד צה"ל שהתנהל
בזמנו בחוצות העיר ירושלים .באחת הפעמים נשאל האם אין חשש שהפגנת עוצמה מעין זו הינה
בחזקת הפסוק המופיע בפרשתנו ,פרשת 'עקב'" :ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל
הזה" .ענה הרב צבי יהודה :אין בעיה לאדם לומר 'כוחי ועצם ידי' ,אולם בתנאי שלא נשכח להוסיף
את המשך הפסוק" :וזכרת את ה' א-להיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל".
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