
 

 

 בס"ד

 משנת הרב קוק זצ"ל -מקורות להקדמה

 ד"ר חזות גבריאל

 דרכו הספרותית:

 ת לבין מגבלות השפה.וא. דיסונאנס בין הרעיונ

 ב. ער לחסרונות השפה המליצית.

 ג. כתב מתוך חוויה.

 ד. כתיבה ברצף, ללא מחיקה מתוך סערת רגש.

 סקאות ולא מאמרים.יה. כתב פ

 ו. לא בחר בניסוח קשה במכוון.

 ז. משפטים ארוכים, כדי לכלול את כל המציאות.

 ח. יצר מילון משלו.

 מתחומי ידע רבים.ט. דימויים רבים 

 .י. איו מדובר על חיבור פילוסופי קוהרנטי

 

 . ביוגרפיה ומורשת ספרותית1

 מתוך ויקיפדיה

[1]הראי"ה מכונה גם .1935 בספטמבר 1 ,ה'תרצ"ה באלולג'  - 1865 בספטמבר 7 ,ה'תרכ"ה ט"ז באלול) אברהם יצחק הכהן קּוק הרב
) 

 .הציונות הדתית נחשב לאחד מאבות .הוגה דעותו מקובל,פוסק ,ארץ ישראלהראשון ב אשכנזיה הרב הראשי היה

-פילוסופית ופיתח משנה ,העלייה השנייה בתקופת ,(1904) תרס"ד כ"ח איירב ארץ ישראלעלה ל ,לטביההרב קוק שימש ברבנות ב

לרבה האשכנזי  מלחמת העולם הראשונה ולאחר המושבותויפו הוא נתמנה לרבן של .יישוב החדשול ציונותביחס לאוהדת  קבלית
 .ישיבת מרכז הרב שבה כיהן כרב הראשי האשכנזי הראשון, וכן ייסד את הרבנות הראשית לארץ ישראל הוא הקים את .ירושלים של

הגותו,  .מצוות התלויות בארץשלו יסוד לפסיקה בענייני משפט המלוכה וה תשובותבספרי ה פסיקותיו מהוות הציונות הדתית בקרב
היא מרכיב משמעותי  ,מוסרוה פילוסופיהה ,אגדהה ,הלכהבתחומי הבעיקר  ספרים שחיבר ושנערכו מכתביושעלתה על הכתב ב

,הכללית ציוניתבהשקפת העולם של זרמים שונים בציונות דתית, בהגות ה
[2][3]

אורתודוקסיה ובהגות היהודית בכללה, ובכלל זה ה 
 .חרדילעומת זאת ספג התנגדות חריפה באגפיו הקנאיים של העולם ה .המודרנית

לפערל זלטא )לבית פלמן(, ולרב שלמה זלמן  (טביהלב דאוגבפילס כיום) אימפריה הרוסיתנולד בעיירה גריבה שבמחוז דווינסק של ה
.ישיבת וולז'ין קוק, בוגר

[4]
שאמו באה מקהילתם )אביה רפאל פלמן היה  חסידי חב"דאך התחבר גם ל ,'מתנגד' התחנך אצל אביו שהיה 

מרדכי  והרב יעקב רבינוביץ )בנו של הרב אליעזר דון יחיאלמד בעיירות סמוכות: אצל הרב בר מצווה מגיל .("צמח צדק"ממקורבי ה
ואצל רבה  ,ראובן הלוי לוין הרב ,דווינסק אצל רבה של ,לוצין)אם אביו( של הרב קוק( ב סבתו-מרוז'ינוי שהיה אח גימפל יפה

 .נח חיים אברהם שפירא הרב ,סמרגון של

."ערוך השולחן" מחבר ,יחיאל מיכל הלוי אפשטיין להוראה על ידי הרב הוסמך בהיותו בן פחות מעשרים
[5]

 בשנת 
באותה עת, ובהמשך 'פוניבז האדר"ת(, רבה של) אליהו דוד רבינוביץ' תאומים שבע, בתו של הרב-עם אלטה בת השתדך (1884) תרמ"ד

הנצי"ב(, שבו ראה ) נפתלי צבי יהודה ברליןבראשותה עמד הרב ,ישיבת וולוז'יןרבה של ירושלים. לאחר אירוסיו למד במשך כשנה וחצי ב
.אחר כך את רבו המרכזי

[6]
חזר הרב קוק ללמוד ולגור בפוניבז' סמוך לחותנו האדר"ת, ושם נולדה  ,(1886) תרמ"ו ניסןלאחר נישואיו ב 
 .(1888)תרמ"ח י"ז בטבתבתו הבכורה פרידה חנה ב
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 ממקורות דתיים

ׂ ( בליטא, למד אצל אביו ובקבוץ בסמרגון, התארס עם בתו של האדר"ת, ולמד שנה בוולוז'ין, שם התקרב 5865הרב נולד בשנת תר"ה )

לנצי"ב. הוא כיהן כרב בזוימל ובבויסק, ומשם עלה להיות רב של יפו והמושבות. לקראת מלחמת העולם הראשונה הוא נסע לוועידה של 

אגודת ישראל באירופה, ולא יכל לחזור ארצה עקב המלחמה שפרצה. הוא חי זמן מה בשוויץ ואחר כך התקבל לרב של קהילת מחזיקי 

הדת בלונדון. אחרי המלחמה קהלת ירושלים קבלה אותו כרב, כאשר גדולי ירושלים דאז, חתמו על כתב הרבנות. בשנות העשרים ייסד 

הרב נפטר בשנת תרצ"ה. לרב היו ארבעה ילדים, הרב צבי יהודה שנפטר בתשמ"ב ללא ילדים, בת  את הרבנות הראשית ועמד בראשה.

אחת נפלה בילדותה מהגג בביתו ונפטרה, בת אחת היתה נשואה ליש"ר ונפטרה ללא ילדים, בת נוספת היתה נשואה לרב שלום נתן רענן. 

שלמה רענן נהרג בפיגוע בחברון והשאיר אחריו שלושה ילדים נשואים,  נולדו להם שלושה ילדים, הצעיר אברהם יצחק טבע בים, הבן ר'

הבת ציפורה נישאה לר' מרדכי פרום שלימד בישיבת מרכז הרב ונפטר בצעירותו, כשאשתו היתה בהריון השלישי. הבן שנולד אחר 

ית, ומתלמידיו המובהקים היו בנו, פטירתו נקרא על שמו ועל שם סבו, נתן מרדכי. בירושלים ייסד הרב את הישיבה המרכזית עולמ

 הרצי"ה, הרב חרל"פ, והנזיר, שערך את אורות הקדש.

הרב השאיר אחריו מורשת ספרותית עשירה, כוללת תשובות הלכתיות שהתפרסמו בארבעה כרכים, אגרות שגם הם התפרסמו בארבעה 

על אגדות הש"ס, ו"פנקסים" שמהם נערכו אורות הקדש,  כרכים, ספרים עיוניים מסודרים, כגון: לנבוכי הדור, עין איה, שהוא פירוש

 ועוד ספרים, כמו אורות האמונה. כיום זמינים בידינו הפנקסים המקוריים של הרב שרובם יצאו לאור כשמונה קבצים.

 קטעים נבחרים מכתביו

יש אשר אין נשמתו קרועה, רק הדומם . מי שאמר עלי כי נשמתי קרועה, יפה אמר, בוודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו, א2

הוא שלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הפכיות, ומלחמה פנימית תמיד בקרבו, וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על 

 ידי רעיון כללי, שבגדולתו ורוממותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה גמורה.

 

של הרבנים הצדיקים  בהרגשהה'  דלגמרי מאורן של ישראל. על כן היתה י הפוכההשפינוזיסטית עם סיגיה יחד היא  השיטה. 3

היה מתערב עם כלל ישראל והיה מחבר חיבורים עיקרים והיו מתקבלים כערך  הורחק. אם לא ...באמשטרדם להרחיקו מישראל. 

כפי כשרונו והיו גורמים להתקבלות  דותבהג. ובודאי עם זה היה מחבר איזו חידושים תורנים בהלכות או בהכוזרי וכיו" נבוכיםהמורה 

 (353)יובל אורות,  של שונאי ישראל יסודםרעותיו באלהות והיו חלילה גורמים לפוצץ את 

 

בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים, בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. דור שוכח . 4

ומורה, זולל וסובא. מראש מקדם עת זנח ישראל את צור מעוזו, הנה מעבר מזה "זובחי אדם עגלים ישקון" , אלוה הוא ג"כ דור סורר 

: "וישכחו אל מושיעם" , ומעבר מזה "זנות יין ותירוש יקח לב" , "וגנב יבא ופשט גדוד בחוץ" , פה "נשים מבכות  "ויצמדו לאלילים"

. )עקבי הצאן, מאמר כיל יהלך". וזה הקו עובר הוא גם על פני התולדה שלנו ג"כ בגלותאת התמוז" , ושם "כל אח עקב יעקב, וכל רע ר

 הדור(

 

נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח  -מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי הוא אבל גם נעלה ונשא . 5

חוצפא ישגא, אין הבן מתביש מאביו, נערים פני "כי מעבר מזה נמצא  -הפרצים למסוה לעולל על ידו עלילות של גזל וחמם וכל נבלה 

 רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים, הכח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. - זקנים ילבינו", ולעומת זה

 

און ולא ברגלים אצות המחלה הנוראה של הדור אין מקומה העיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאוה והפקרות, לא בידים פועלות . 6

 כח המחשבה. -לרעה, אע"פ שכל אלה חולים ונכאבים הנם. אבל יסודה של המחלה הוא המח, 

 



 

 

 הם דומים שמצאו רק צדדים כהים, של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך בלא אומץ לב וגבורת החיים, ויחם לבבם בקרבם.. 7

 

ההסטוריה אנחנו מוצאים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים, שאנו שזהו בכלל מהלך התולדה האנושית. ברובי תקופות . 8

 . בעמנו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו.., במוסר משתאים על גדלם ועז רוחם, אבל הכלל הוא היה נתון בשפל המצב, בין בדעת בין

ליה של הכלל ההמוני הסבה ג"כ ירידה, שהדור וזאת הע. והוקטנו הגאונים והצדיקים. בתקופה הנמהרה של עכשיו הדבר בולט למאד

שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים קטן מערכו, אז מוסרם אינו לוקח את לבבו ואינו משביר את צמאונו. גם 

 .אינו מטיל עליו שום אימה ופחד

 

 וחניות ובחומריות, כ"א מפני שרק מיחו ולא עוד . הירידה באה לא מפני שלא מיחו רבנן על בתי הכופרים, המחריבים את אה"ק בר9

 ובהמשך: 

אני רואה שעיקר מניעת ההצלחה, בכל מה שעושים לחזק את היהדות ומעמדם של ישראל בכל, הוא מפני שנזנח האור האלוקי, נזנח 

יה אפשר להחיות את העולם לגמרי מן הלב והמח. הכל פונים עכשיו רק לתקן את ה"פראסטע פרומקייט" )"חרדיות פשוטה"(, כאילו ה

ייתה היה להאיר את האור האלוקי בעשירות ובזריחה ו. הנני מוכרח לומר לכב' שאפילו החסידות, שכל יסוד הונשמה בגוף בלא

מבהקת בכל לב וכל מח, שינתה את טעמה. והיא הולכת עכשיו רק בדרך של החרדות הפשוטה, עד שאין בינה ובין המתנגדות מאומה. 

 .אור החסד מתוך הלב, וכל הפנים הנם נזעמים ומלאים דינין תקיפים, קשים ועצובים. על כן הכל נופלעל כן סר 

 

החסרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת שמים, שאינה מחוברת יפה באורה של תורה, היא מה שבמקום יראת חטא, היא . 51

וב, הרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות, הנוטלת את אור נשמתו, מתחלפת על יראת המחשבה, וכיון שהאדם מתחיל להיות מתירא לחש

 )שמנה קבצים, א( מכשלת את כחו, ומעיבה את רוחו.

 

היראה, כשלא תזדקק כראוי, עושה היא את האדם לסמרטוט, פחדן ועלוב מעצמו, וממילא מסוער ג"כ מכל תאוה פחותה. ע"כ . 55

 ביראה כדי לטהרה.ערום צריך להיות דוקא 

 

ידי השפעה יותר קדושה -ידי איזה השפעה, הרי היא השחתת עולם, וכל מה שהיא באה על-השתעבדות השכל להתרדמותו הבא על. 52

כן כשבאה -ההשפעה הבא יותר מזיקה. דומה היא לנבלה של נבואת שקר בשם ד', של עשיית רשע וטומאה, עבודה זרה ושיקוצים. על

נה, בשם יראת שמים, בשם שקידת התורה ועשיית המצות, הרי הוא שקר נורא וטומאה ההשתדלות של התרדמות השכל בשם האמו

מזוהמה, שחייבים קדושי עליון, עבדי ד' הטהורים, לצאת חלוצים להציל את העולם, את ישראל, את התורה, את האמונה ואת כל 

 )שמנה קבצים, ו(קודש ד', מיד המחבלים הללו, יהיו מי שיהיו

 

מיד. לה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך, דרש אותם, וימצאו לך עלה למעלה ע. 53

 )שמנה קבצים, א(

 

תורת ההתפתחות, ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם של הקבלה, יותר מכל התורות הפילוסופיות . 54

של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם, כי איך אפשר להתיאש בשעה שרואים האחרות. ההתפתחות, ההולכת במסלול 

 . )שמנה קבצים, א(שהכל מתפתח ומתעלה



 

 

לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות מכבידה היא העמדת המחשבה . 55

יודעים, שהמשל החידה והרמז שולטים בענינים האלו שהם כבשונו של עולם, בכל  ההמונית על מכונה, מלאכה זו נוחה מאד. הכל

מקום, וגם אזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה, שמקרא זה או מאמר זה, הוא בכלל סתרי תורה שהוא נעלה מפשטו, ודעתו 

עיון ההתפתחות מכבידה היא העמדת מתישבת... לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לר

המחשבה ההמונית על מכונה, מלאכה זו נוחה מאד. הכל יודעים, שהמשל החידה והרמז שולטים בענינים האלו שהם כבשונו של עולם, 

בכל מקום, וגם אזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה, שמקרא זה או מאמר זה, הוא בכלל סתרי תורה שהוא נעלה מפשטו, 

 )שמנה קבצים, א(ודעתו מתישבת....

 

אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה. סימן ליראת שמים טהורה הוא . 56

כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. אבל אם תצויר 

יראת שמים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט 

 ולכלל, וע"פ השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא, יראת שמים כזאת היא יראה פסולה.

 

שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות  . גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות,57

והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים, ואת התבררות החושים 

ם שמאמין ואת הקשור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ, "אמונת זה סדר זרעי

בחי העולמים וזורע". כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה, עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, 

גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחית המתים 

 יה, לג()אורות התח הגופנית.

 

 

 

 

 

 

 


