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 בס"ד

 מקורות לספרו משמים של הרב קוק זצ"ל

 )שובו בנים(ירמיהו פרק ג . 1

ּובּו ָבִנִ֤ים שֹוָבִבי֙ם ְנֻאם־ְיקָֹוָ֔ק ה  )יד( שׁ֣ ִי֙ם ִמִמְשָפָחָ֔ יר ּוְשַנ֙ ד ֵמִעִ֗ ם ֶאָחׁ֣ י ֶאְתֶכֶ֜ ם ְוָלַקְחִתִּ֨ ְלִתי ָבֶכֶ֑ י ָבַעׁ֣ י ָאֹנִכִ֖ ִכִּ֥
ֹון: ם ִציּֽ י ֶאְתֶכִ֖  ְוֵהֵבאִתִּ֥

יל: ה ְוַהְשֵכּֽ ם ֵדָעִּ֥ ּו ֶאְתֶכִ֖ י ְוָרעִּ֥ ים ְכִלִבֶ֑ ם ֹרִעִ֖ י ָלֶכֶ֛  )טו( ְוָנַתִתִּ֥

י ִתְרבּוּ֩ ּוְפִריֶתִּ֨  ה ִכׁ֣ א )טז( ְוָהָיָ֡ ִֹּ֥ ֹוד ֲארֹו֙ן ְבִרית־ְיקָֹוָ֔ק ְול אְמרּו עִ֗ ֹׁ֣ ָמ֙ה ְנֻאם־ְיקָֹוָ֔ק לֹא־י ים ָהֵה֙ ֶרץ ַבָיִמִ֤ ם ָבָאֶ֜
ֹוד: ה עּֽ א ֵיָעֶשִ֖ ִֹּ֥ דּו ְול א ִיְפֹקָ֔ ֹׁ֣ א ִיְזְכרּו־בֹ֙ו ְול ִֹ֤ ב ְול ה ַעל־ֵלֶ֑  ַיֲעֶלִ֖

א ְיקָֹוָ֔ק ְונִ  ֙ם ִכֵסׁ֣ ִִּ֨ ּו ִלירּוָשַל יא ִיְקְראִ֤ ת ַהִהִ֗ ּו )יז( ָבֵעׁ֣ ִָ֑ם ְולֹא־ ֵיְלכׁ֣ ק ִלירּוָשָלִֶ֑ ם ְיקָֹוִ֖ ם ְלֵשִּ֥ ל־ַהּגֹוִיֶ֛ יָה ָכּֽ ּו ֵאֶלֶ֧ ְקוִּ֨
ע: ס ם ָהָרּֽ ּות ִלָבִּ֥ י ְשִררִ֖ ֹוד ַאֲחֵרֵ֕  עָ֔

ֶרץ  ֹון ַעל־ָהָאֵ֕ ֶרץ ָצפָ֔ אּו ַיְחָד֙ו ֵמֶאׁ֣ ל ְוָיֹבִ֤ ית ִיְשָרֵאֶ֑ ה ַעל־ֵבׁ֣ ּו ֵבית־ְיהּוָדִ֖ ָמה ֵיְלכִּ֥ ים ָהֵהָ֔ ְלִתי ֲאֶשִּ֥ )יח( ַבָיִמׁ֣ ר ִהְנַחִ֖
ם:  ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכּֽ

ם ֹות ּגֹוִיֶ֑ י ִצְבאׁ֣ ת ְצִבִ֖ ה ַנֲחַלִּ֥ ֶרץ ֶחְמָדָ֔ ים ְוֶאֶתן־ָלְ֙ך ֶאׁ֣ ְך ַבָבִנָ֔ יְך ֲאִשיֵתׁ֣ ְרִתי ֵאֵ֚ י ָאַמִ֗ ר ָאִב֙י  )יט( ְוָאֹנִכׁ֣ ָוֹאַמִ֗
ּוִבי: א תשובו ָתשּֽ ִֹּ֥ י ל י ּוֵמַאֲחַרִ֖  תקראו־ִתְקְרִאי־ִלָ֔

ה ִא  ן ָבְגָדִּ֥ ק:)כ( ָאֵכֶ֛ ל ְנֻאם־ְיקָֹוּֽ ית ִיְשָרֵאִ֖ י ֵבִּ֥ ם ִבֶ֛ ן ְבַגְדֶתִּ֥ ּה ֵכׁ֣ ה ֵמֵרָעֶ֑  ָשִ֖

ּו ֶאת־ְיקָֹוִּ֥  ם ָשְכחִ֖ י ֶהֱעוּ֙ו ֶאת־ַדְרָכָ֔ ל ִכִ֤ י ַתֲחנּוֵנִ֖י ְבֵנׁ֣י ִיְשָרֵאֶ֑ ע ְבִכִּ֥ ים ִנְשָמָ֔ ֹול ַעל־ְשָפִיׁ֣ ם:)כא( קֵ֚  ק ֱאֹלֵהיֶהּֽ

ים ֶא  ּובּו ָבִנׁ֣ים שֹוָבִבָ֔ ינּו:)כב( שֵ֚ ה ְיקָֹוִּ֥ק ֱאֹלֵהּֽ י ַאָתִ֖ ְך ִכִּ֥ נּו ָלָ֔ ם ִהְננּ֙ו ָאָתׁ֣ ֵתיֶכֶ֑ ה ְמשּוֹבּֽ  ְרָפִ֖

ל: ת ִיְשָרֵאּֽ ינּו ְתשּוַעִ֖ ים ָאֵכ֙ן ַביקָֹוׁ֣ק ֱאֹלֵהָ֔ ֹון ָהִרֶ֑ ֹות ָהמׁ֣ ֶקר ִמְּגָבעִ֖ ן ַלֶשֶ֛  )כג( ָאֵכִּ֥

יעַ  ה ֶאת־ְיִגִּ֥ ְכָלֶ֛ ֶשת ָאּֽ ם:)כד( ְוַהֹבִ֗ ם ְוֶאת־ְבנֹוֵתיֶהּֽ ם ֶאת־ְבֵניֶהִ֖ ינּו ֶאת־צֹאָנ֙ם ְוֶאת־ְבָקָרָ֔ ינּו ִמְנעּוֵרֶ֑   ֲאבֹוֵתִ֖

י ְחנּ֙ו ַוֲאבֹוֵתָ֔ אנּו ֲאַנ֙ ינּו ָחָטִ֗ ְתַכֵסנּוּ֘ ְכִלָמֵתנּוּ֒ ִכיּ֩ ַליקָֹוִּ֨ק ֱאֹלֵהֶ֜ נּו ּוּֽ ה ְבָבְשֵתִ֗ ֹום )כה( ִנְשְכָבׁ֣ ינּו ְוַעד־ ַהיׁ֣ נּו ִמְנעּוֵרִ֖
ינּו: ס ֹול ְיקָֹוִּ֥ק ֱאֹלֵהּֽ ְענּו ְבקִ֖ א ָשַמָ֔ ֹׁ֣  ַהֶזֶ֑ה ְול

 )כור מחצבתנו( מאמרי הראי"ה .2

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 

העמוקים שאינם מתפחדים ממראה וגובה קומתה, אלא על מנת להשמיע עוד לעולם כולו המבקרים 
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 

וחים נוכל להיות שזה העוז יתן לנו כבוד בעולם הרבה יותר ממה שעלול לתן לנו כל על אדמתנו. ובט
 .חקוי חיצוני הבא על פי רוב מתוך חולשה פנימית

אמנם על דבר האידיאל בודאי טבוע הוא עמוק בנשמתנו האידיאל של הנקיון מכל חטא, וכשיצא 
רכים ישרים ובטוחים לפעולתה האידיאל הזה מן הכח אל הפועל, אז יטהר העולם וימצאו אז ד

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 

ף על פי שהם עתיד זה איננו מושקף עדין כלל בחיי התרבות הזמניים שהם רקובים מבפנים, א
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 

דשו, האידיאלי הזה. ורק שיבת ישראל אל ארצו, אל מכונו וממלכתו, אל רוח קדשו, נבואתו ומק
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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הפנימית, זאת היא הכרתי  .מדריכה אותנו בדרכי החיים של רוממות קרן, של חפש עליון ושל גאולה
 .שאני מוסרה לכם, אחי האהובים, בתם לבבי בצפית ישועה קרובה ובברכת ה' מציון וירושלים

 

 )אורות(בעליונים ארץ ישראל . 3

 הקשר בין ארץ ישראל לעם ישראל 

ָרה* ֶשל ַהִהְתַאְּגדּות ִיְשָרֵאל ֵאיֶנָנה ָדָבר ִחיצֹוִני, ִקְנָין ִחיצֹוִני* ָלֻאָמה, ַרק ְבתֹור ֶאְמָצִעי ַלַמטָ -ֶאֶרץ
 ַהְכָלִלית ְוַהְחָזַקת ִקיּוָמּה ַהָחְמִרי אֹו ֲאִפּלּו ָהרּוָחִני*. 

ַחִיים ִעם ָהֻאָמה, ֲחבּוָקה ִבְסגֻּלֹות ְפִניִמיֹות* ִעם -ִיְשָרֵאל ִהיא ֲחִטיָבה ַעְצמּוִתית* ְקשּוָרה ְבֶקֶשר-ֶאֶרץ
 ְמִציאּוָתּה.

ת ֹעֶמק ִחָבָתּה, ִיְשָרֵאל, ּוְלהֹוִציא ַלֹפַעל ֶא -ֶאְפָשר ַלֲעמד ַעל ַהֹתֶכן ֶשל ְסגַֻּלת ְקֻדַשת ֶאֶרץ-ּוִמתֹוְך ָכְך ִאי
ִאם ְברּוַח ד' ֲאֶשר ַעל ָהֻאָמה* ִבְכָלָלּה, ַבַהְטָבָעה* ַהִטְבִעית -ְבשּום ַהְשָכָלה ַרְציֹוָנִלית ֱאנֹוִשית ִכי

ָהֳאָרחֹות ֶשל  ָהרּוָחִנית ֲאֶשר ְבִנְשַמת ִיְשָרֵאל, ֶשִהיא ֶששֹוַלַחת ֶאת ַקֶּויָה* ִבְצָבִעים ִטְבִעִיים ְבָכל
ִפי אֹוָתּה ַהִמָדה ֶשל רּוַח ַהְקֻדָשה -ַהַהְרָּגָשה ַהְבִריָאה*, ּוַמְזַרַחת ִהיא ֶאת ְזִריָחָתּה ָהֶעְליֹוָנה ַעל

 ְרֵאִלית. ָהֶעְליֹוָנה, ַהְמַמֵּלאת ַחִיים ְוֹנַעם ֶעְליֹון ֶאת ְלַבב ְקדֹוֵשי ָהַרְעיֹון* ַוֲעֻמֵקי ַהַמֲחָשָבה ַהִיְש 

 המחשבה הרעועה על ארץ ישראל 

ְדַבר ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ֶשִהיא ַרק ֵעֶרְך ִחיצֹוִני ְכֵדי ַהֲעָמַדת ֲאגַֻדת ָהֻאָמה, ֲאִפּלּו ְכֶשִהיא ָבָאה -ַהַמֲחָשָבה ַעל
ֹמר ֶאת ִצְביֹונֹו ּוְלַאֵמץ ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוַהִיְרָאה ָיָדּה ֶאת ָהַרְעיֹון ַהַיֲהדּוִתי ַבּגֹוָלה*, ְכֵדי ִלְש -ְכֵדי ְלַבֵצר ַעל

הּוא ָרעּוַע  ְוַהִחזּוק ֶשל ַהִמְצוֹות ַהַמֲעִשיֹות ְבצּוָרה ֲהגּוָנה, ֵאין ָלּה ַהְפִרי ָהָראּוי ְלִקיּום*, ִכי ַהְיסֹוד ַהֶזה
 ִיְשָרֵאל. -ְבֵעֶרְך* ֵאיַתן ַהֹקֶדש ֶשל ֶאֶרץ

ִיְשָרֵאל*, ּוִמִתְקַות* -ּוץ* ָהֲאִמִתי ֶשל ַרְעיֹון ַהַיֲהדּות ַבּגֹוָלה בֹוא ָיבֹוא ַרק ִמַצד ֹעֶמק ִשקּועֹו ְבֶאֶרץָהִאמ
 ִיְשָרֵאל ְיַקֵבל ָתִמיד ֶאת ָכל ְתכּונֹוָתיו ָהַעְצִמיֹות.-ֶאֶרץ

 ִיְשָרֵאל ִהיא ַהְישּוָעה ַעְצָמּה.-דּות ַהָּגלּוִתית, ְוַהַיֲהדּות ֶשל ֶאֶרץַהַמֲעִמיד ֶשל ַהַיהֲ -ִצִפַית ְישּוָעה ִהיא ֹכחַ 

 )אורות ארץ ישראל א( 

 ___________________________________ 

כלי לקיומה של האומה, בהמשך המשפט מביא הרב כמה דוגמאות  –ָדָבר ִחיצֹוִני, ִקְנָין ִחיצֹוִני 
כל אומה זקוקה לשטח גאוגרפי שתוכל  –לעמדה שארץ ישראל היא קניין חיצוני. ֶאְמָצִעי ַלַמָטָרה 

ביל שנוכל לקיים בה ארץ ישראל אינה רק בש –להתקבץ בו ולבסס את קיומה. אֹו ֲאִפּלּו ָהרּוָחִני 
ברבדים  –עם ישראל וארצו הם מציאות מאוחדת אחת. ִבְסֻגּלֹות ְפִניִמיֹות  –מצוות. ֲחִטיָבה ַעְצמּוִתית 

הקישור לארץ נובע  –פנימיים ועמוקים שאין לנו יכולת להבין בשכל. ְברּוַח ד' ֲאֶשר ַעל ָהֻאָמה 
מכוח הטבע שהוטבע בעם ישראל. ֶששֹוַלַחת ֶאת  –ָעה מהרוחניות והשכינה השורה באומה. ַבַהְטבָ 

של אהבת הארץ. ְקדֹוֵשי  –מנשמת ישראל מתפשטים הגילויים. ַהַהְרָּגָשה ַהְבִריָאה  –ַקֶּויָה וכו' 
כדי לחזק  –ָיָדּה ֶאת ָהַרְעיֹון ַהַיֲהדּוִתי ַבּגֹוָלה -צדיקים המעמיקים בענייני אמונה. ְלַבֵצר ַעל –ָהַרְעיֹון 

את קיום המצוות בזמן הגלות היו שהסבירו שארץ ישראל אינה דבר מהותי, ועם ישראל יכול לקיים 
ההסברה  –את ייעודו החשוב גם בגלות בעזרת קיום המצוות. ֵאין ָלּה ַהְפִרי ָהָראּוי ְלִקיּום 
ום המצוות שחשיבותה של ארץ ישראל היא חיצונית בלבד, לא תצליח לחזק לאורך זמן את קי

מכוח ההבנה הברורה עד  –ִיְשָרֵאל -החיזוק. ִמַצד ֹעֶמק ִשקּועֹו ְבֶאֶרץ –ביחס. ָהִאמּוץ  –בגלות. ְבֵעֶרְך 
 מהציפייה לשיבת האומה לארץ ולתחייתה. –כמה ארץ ישראל חשובה לנו. ּוִמִתְקַות 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( קהלת פרק ט . 4

 ש בידו תורה ודרך ארץ ומעשים טובים:והחוט המשולש, זה שי
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 523מאמרי הראיה חלק ב עמוד  , אהבת ישראל .5

"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". 

להי של כנסת ישראל, שהיא לה סגולה עצמית -ה האאהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באור"
 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(

שהוא יותר קרוב להצליח מדרך האיבה  "עלינו להמשיכם בחבלי אהבה והתקרבות וסבלנות גדולה,
 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 ושנאת חינם"( -אהבת חינם" )אורות הקודש חלק ג עמוד שכד 

 בני ישראל תצריף .6

"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(.

טובתו של כל יחיד, למטרת אהבת כל יחיד לעצמו היא אחדות "האחדות, שבאה מפני דרישת  
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 

העליון שבא רק על ידי שלום הבריות, עצמו. אבל האחדות שבאה מצד ההכרה בערך התכלית 
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 
התמכרות לאיזה אידיאלים פרטיים, אלא ע"י צירופם של כללות הכוחות של מיוחדת או ע"י 

האידיאלים, הבודדים כל אחד בפני עצמו, המתקשרים יחד לאגודה שלמה, ע"י הזרחת האור של 
 (.20טללי אורות, עמ'  –שורש נפשנו" )הראי"ה קוק, מאמרי הראי"ה 

והשכלי, עם העולם החומרי, המעשי, הטכני "האחדות המגולה של העולם המוסרי, הרוחני 
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(.

היא סגולה זו במטמון של קטרוגים "סמוך לעקבות המשיח מתרבה סגולת האחדות באומה, טמונה 
ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעוררת הרגשה כללית לצפייה לתשועת הגוי 

 כולו" )הראי"ה קוק, אורות הקודש, עמ' ע"ז, כ"ה(.

 נאורות .7

שמתאפיינת במעבר מחשיבה  18-וה 17-עידן הנאורות הוא כינוי שניתן לתקופה שמתחילה במאות ה
טלקטואלית דתית לחשיבה רציונלית ומדעית. תקופת הנאורות היא היסוד התפיסתי של העולם אינ

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 

ת כמו כן קשורב בעלייתה של הדמוקרטיה והלאומיות, עידן המהפכה האמריקאית, הנאורו
 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 
 ת:כפי שבאו לידי ביטוי במשנתם של הוגי הנאורו

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.

והיא מחוברת  17-ספק: הנאורות קשורה קשר הדוק למהפכה המדעית שקדמה לה במאה ה
הספק. הספק הוא המכשיר שבאמצעותו נקלף את הדעות הקודמות ונחליף אותן  למתודולוגיה של

 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. 

 ה דקארט הניח את התשתית החשיבתית לתפיסה המדעית המבוססת על ספק.רנ

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 

 ל הנאורות כ"בגרות" של האדם.המנסחים של התפיסה ש

 . כוחי ועוצם ידי8

הרב קוק זצוק"ל לא היסס להגדיר את הגאווה בחומרה הראויה: ֵאין ְבָכל ַהִמדֹות ָהָרעֹות ִמָדה 
)מידות הראיה, גאווה ב(. אבל יחד עם זאת הוא גרס שִלְפָעִמים  ַהְמַגֶשֶמת ֶאת ָהָאָדם ]...[ ְכמֹו ַהַּגֲאָוה

ֶסת ַעל ֵאין ְצִריִכים ְלִהְתָיֵרא ְכָלל ִמַּגְדלּות ֶשִהיא ְמרֹוֶמֶמת ֶאת ָהָאָדם ִלְפֹעל ְּגדֹולֹות. ְוָהֲעָנָוה ֻכָּלּה ְמֻבסֶ 
תתצד( שיֹוֵתר ֵיש ְלִהְתָיֵרא ִמְפֵני  ַּגְדלּות ְקדֹוָשה ָכזֹאת )קובץ א תשנ(. הוא אפילו כתב )קובץ א

 ַהִשְפלּות ִמִמְפֵני ָהרֹוְממּות.

בכתבי הרב קוק הגישה היא הפוכה בתכלית: מטרתנו היא אמנם להתנתק מהחומרנות, אך לא 
להית איננה רוחנית מופשטת בלבד, אלא הולכת ומתגלמת ממרומי -מעולם החומר. המציאות הא

ד לטבעיות של העולם הזה, על כל מערכותיו. מכיוון שכך: ככל שאדם הינו הרעיונות העליונים ע
הינו מופיע את  –בעל תושייה וחכמה, ככל שהינו מלא עוצמה ויוזמה בניהול המציאות הארצית 

 עבודת ה' באיכות גבוהה יותר.

תנהל ישנו סיפור ידוע על הרב צבי יהודה, אשר היה יוצא ביום העצמאות לצפות במצעד צה"ל שה
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 

ף הזה". ענה הרב צבי יהודה: אין בעיה לאדם לומר 'כוחי ועצם ידי', אולם בתנאי שלא נשכח להוסי
 להיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל".-את המשך הפסוק: "וזכרת את ה' א


