
 ז"ן תשעווד כח' מרחש"בס

    

אני מבקש לפתוח את דבריי בסיפור קטן. לפני כעשר 

שנים נסעתי באוטובוס בירושלים, בשכונת בית וגן, 

וישבתי יחסית בספסלים הראשונים של האוטובוס. 

באיזה שהוא שלב קלטתי שעלה לאוטובוס יהודי מבוגר 

עם זקן לבן. אותו יהודי היה תלמיד חכם מוכר וחשוב 

חשבה הגדולים בעיקר בציבור החרדי, אחד מבעלי המ

במחשבת המהר"ל, על כן זיהיתי אותו. ואמרתי לעצמי: 

אם שנינו באוטובוס אז כדאי שאנצל ההזדמנות הזו 

בשביל לשאול אותו שאלה שהטרידה אותי קצת. שאלה 

אשר הולידה תחושה שהלכה איתי באותה תקופה. 

ניגשתי אליו ואמרתי לו שאני מרגיש שבכל התהליך של 

של לימוד תורה, של קיום מצוות, של תפילה, עבודת ה', 

יש שלב שבעצם מה שמביא אותי לשם, הרצון שמוביל 

אותי לקיים מצוות, ללמוד תורה, ללימוד בישיבה, הוא 

רצון מאוד אותנטי, מאוד חי אצלי. משהו שאני מאוד 

רוצה אותו מהמקום הכי עצמי, הכי אישי שלי. ואיפשהו 

תורה והמצוות ישנה כשנכנסים פנימה לתוך עולם ה

תחושה שאתה צריך ללמוד איזה 'שפה' מסוימת שהכול 

מתנהל בה ממקום פחות קיומי, פחות אותנטי, אלא הכול 

עובד שם בצורה שנקרא לה במירכאות 'מקצועית' כזה 

כביכול, וממילא התקררות מסוימת מאותה ההתלהבות 

'שפה' שמביאה - שהכניסה אותך פנימה לתוך הקודש. ה

ם לתוך הקודש, ה'שפה' שהוא מדבר בה כשהוא את האד

בתוך הלימוד, שהוא בתוך הקיום של המצוות, אז היא 

עוברת איזה שהיא הסבה מסוימת. אותו תלמיד חכם 

הקשיב לדבריי, הסתכל עליי, נתן לי כזה לפרוט את 

הקושי, את כל השאלה, ובסוף הוא אמר לי שתשובה 

וטובוס וזהו, לשאלה כזו היא איננה מקומה להיאמר בא

לא הוסיף דבר. הוא השאיר אותי יחסית בלי תשובה. אז 

אני רוצה לדבר על הנושא הזה מפני שאני מרגיש שזו 

תחושה שמלווה הרבה אנשים שמגיעים לישיבה. כלומר, 

הסיבה שהכניסה אותם לתוך הישיבה הייתה משהו מאוד 

מאוד שלהם, מאוד אותנטי, משהו שמאוד חי אצלם. 

תוך הישיבה לפעמים האדם כבר נמצא באיזה ואיפשהו ב

שהוא מקום של אקסיומות, של מוסכמות מסוימות, של 

תבניות מסוימות, ואם הוא מקבל אותם אז החיות קצת 

דועכת, וגם האותנטיות מתמעטת ומקבלת גם איזה סוג 

  של הצטננות מסוימת. 

לומר ניתן גם להגדיר את הדברים גם באופן אחר. ניתן 

שלא החיות דועכת אלא שלאדם יש את הצניעות שלו, 

'אני' הזה מביא אותו לדברים מאוד - את העצמיות שלו, וה

-מאוד יפים. הוא מביא אותו בדרך כלל אל הקודש. וה

'אני' הזה צריך להמשיך להיות חי, להמשיך לצמוח, 

להמשיך להתפתח לתוך הקודש, לתוך הישיבה, לתוך 

ים הוא נעלם. לפעמים האדם עוזב הלימוד תורה, ולפעמ

אותו. הוא הביא אותו עד לפה, עד לתוך השיעור שהוא 

נכנס אליו, לתוך הספר שהוא לומד אותו, לתוך הישיבה 

שהוא הגיע אליה, ועכשיו הוא קצת מפסיק לעבוד אתו. 

אחד  סיפרו לי פעם עליש סיפור העוסק בנושא זה. 

זרה שחזר בתשובה אשר עבר כל מיני תלאות בח

בתשובה שלו. הוא עבר כל מיני מקומות, כל מיני 

גלגולים, בתהליך התשובה. בשלב מסוים הוא הגיע 

לישיבה של חסידות בעלז. לחסידות זו יש כל מיני 

מוסדות, ישיבות של חוזרים בתשובה והוא הגיע לאחת 

מהן. במהלך שהותו שם הוא הגיע לֵרבה מבעלז. 

הקשיים שיש לו, ועל  בשיחתו עם הֵרבה הוא סיפר לו על

כך שהוא מרגיש שלא טוב לו. והוא ממש שטח בפניו את 

קשיו. בשלב מסוים הֵרבה הפסיק אותו ואמר לו: בכדי 

'אני' שלך ולהשאיר - שתוכל להתקדם עלייך לעזוב את ה

אותו בצד. אותו יהודי הופתע מדבריו של הֵרבה ואומר 

ני נמצא לו: כיצד אני יכול להשאירו בצד? הרי בזכותו א
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- כאן! אני מבקש לדבר על קושי מורכב זה. יש את ה

'אני', את החיות אשר מכניסה את האדם פנימה, 

שמביאה אותו לתוך הקודש, ובמקום מסוים לפעמים יש 

תחושה שקשה להמשיך לעבוד אתה בתוך הקודש. 

שבתוך הקודש פתאום האדם מקבל 'שפה' אחרת, שפה 

   תר 'מקצועית'.פחות אותנטית, יותר תבניתית, יו

אני רוצה לספר לכם מעשייה שאני חושב שכולכם 

מכירים אותה, מעשייה הנקראת: 'האוצר שמתחת לגשר', 

אשר לדעתי היא בעצם דוקרת באותה נקודה שעליה 

דיברנו עד כה. מעשייה זו מסופרת במספר נוסחאות, היא 

נים מופיעה אצל רבי נחמן מברסלב, אצל רבי שמחה בו

מפשיסחה, אני אספר את הסיפור על פי גרסת חסידות 

פשיסחא (ברגר ישראל, שמחת ישראל, פיעטריקוב 

   תר"ע, עמ' מז):

ר' חנוך העניך מאלכסנדר ז"ל,  היה מרגלא בפומיה דהרה"ק

לומר בשם רבו הרה"ק הרבי ר' בונם ז"ל שאמר אשר כל 

אברך בנוסעו פעם הראשון אל הצדיק, ולהסתופף בצל 

החסידים, צריך לידע המעשה מרבי אייזיק ר' יעקעליס 

בקראקוב הנקרא "ר' אייזיק ר'  מקראקוב, שבנה בית כנסת

  יעקעל'ש שוהל" [בית הכנסת] 

רב חנוך היינריך מאלכסנדר תמיד היה מקדים ואומר 

בשם רבי שמחה בונים מפשיסחה שכל חסיד, שכל 

מוע את ֵרבה, צריך לש- אברך שהיה הולך ללמוד, הולך ל

הסיפור הזה. לדעתי הדברים נכונים גם לגבי כל תלמיד 

  ישיבה שמגיע לישיבה, שעליו להכיר את הסיפור הזה. 

  ולהלן הסיפור עצמו: 

הר' אייזיק ר' יעקעליש חלם לו כמה פעמים שיסע לפראג, 

ושם סמוך לחצר המלך תחת הגשר יחפור בארץ וימצא אוצר 

או שמה הלך אל הגשר גדול ויתעשר. הוא נסע לפראג ובבו

אשר אצל חצר המלך, אבל שם עמדו אנשי חיל ההולכים 

על המשמר לילה כיום, והיה ירא לחפור בארץ ולחפש 

במטמונים, אבל מרוב צערו כי עמל כל כך בדרך רחוקה, 

ועתה ישוב לביתו בחוסר כל, היה הולך כל היום סמוך 

לגשר אנה ואנה, תפוש במחשבותיו וכשחשכה הלך אל 

כסניה לנוח, וביום השני וכן ביום השלישי שוב בא הא

בבוקר בבוקר אל המקום הזה, וטייל שם כל היום, ולפנות 

ערב הלך לאכסניה. השר העומד שם בראש אנשי חיל 

שומרי ראש המלך, בראותו יום יום כי איש יהודי הולך שחוח 

ותוארו כעני המעוטף בצער ויגון, סובב סובב אצל הגשר כל 

ראו אליו ושאלו בדברים רכים מה אתה מחפש ועל הימים, ק

מי אתה ממתין זה כמה ימים במקום הזה, סיפר לו כל הענין 

כי כמה לילות רצופים חלם לו כי כאן טמון אוצר גדול, 

ולמטרה זאת בא לפראג ברוב עמל וטורח. אז פתח השר את 

פיו שחוק ואמר לו:" האם היה כדאי שתיסע דרך רחוקה כל 

חלום, מי זה אשר יאמין לחלומות, הלוא גם אני  כך על ידי

בחלומי אמרו לי שאסע לעיר קראקוב ושם נמצא אחד, 

הנקרא בשמו אייזיק ר' יעקעליש, ואם אחפור שם בבית 

היהודי אייזיק ר' יעקעליש תחת התנור וכירים אז אמצא 

אוצר גדול, אבל הכי אתן אומן לחלומות אשר שווא ידברו, 

לקראקוב, ואתה עשית שטות כזה לבא  ולנסוע בשביל זה

לכאן?". ויהי כשמוע רבי אייזיק ר' יעקעליש דברי השר הבין 

כי עיקר ביאתו לכאן היה למען ישמע דברים אלו ושידע כי 

האוצר נמצא לא כאן רק בביתו וכי עליו לחפור ולבקש 

במטמונים בביתו ושם ימצא האוצר. חזר ונסע לביתו וחפש 

נור וכיריים את האוצר ונתעשר, ובנה ומצא בביתו תחת הת

בהונו הבית הכנסת הנודעת בשם "ר' אייזיק ר' יעקעליש 

  שוהל".

על פניו נראה סיפור עם סוף מאוד טוב. אך עדיין אין זה 

מובן מדוע הוא היה צריך לנסוע עד לפראג אם האוצר 

היה אצלו בתנור. בנוסחה הנאמרת בחסידות ברסלב 

בעניין עבודת השם האוצר  בסוף המעשייה כתוב: "כך

הוא אצל כל אחד בעצמו רק לידע מן האוצר מוכרח 

ליסע אל הצדיק." יוצא אם כן שבשביל שכל אדם ימצא 

את האוצר שלו הוא צריך לנסוע, צריך להיות בישיבה, 

צריך ללמוד ספרים, צריך להיכנס לשיעורים. כלומר, 

 האוצר אצלו אבל בשביל להגיע אליו הוא צריך לעשות

איזשהו מסע בשבילו. נשאלת השאלה מדוע צריך 

לעשות את כל המסע הזה? אם האוצר נמצא אצלנו, 

   בשביל מה לצאת למסע?

ישנו קטע של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, 

שממנו אני חושב ניתן ללמוד מדוע יש צורך במסע הזה, 

היא בהליכה הזאת. רבי נתן מסביר שההליכה הזאת 

בסופו של דבר לא הליכה החוצה אלא הליכה פנימה. 

היא לא הליכה שמטרתה שאדם ייצא מעצמו, ייצא 

מהשאיפות שלו, ייצא מהחלום שלו. אני חושב שזה 

שהמעשייה מתחילה בחלום זה לא סתם, אלא זה בא 

ללמד משהו. החלום מסמל מקום מאוד פנימי הקיים 

פיע במציאות באדם. והחלום בעצם חושף משהו שלא מו

היומיומית של האדם, אבל הוא קיים אצלו במקום פנימי 

מאוד. כאשר אדם חולם על משהו זה מעיד על כך 

שמושא החלום הוא עניין שהאדם החולם מאוד רוצה 

אותו ממקום מאוד אישי שלו. וכדי לגלות את המקום 

הפנימי הזה הנחשף בחלום, יש צורך ללכת החוצה. 

כלפי חוץ אם המטרה שלנו לגלות  מדוע יש צורך בתנועה

    דבר פנימי?

- על הציווי שמקבל אברהם אבינו בפתיחת פרשת 'לך

  לך', מסביר רבי נתן כך:
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שזהו "לך לך" שכל הליכתך ונסיעתך תהיה לך ואלייך, 

היינו לעצם נקודת האמת שזה עיקרך וחיותך דהיינו לעצם 

   שלך שמושרש בך שרק זה נקרא אני. האמת

" (בראשית יב, א) - תן מסביר שהביטוי: "לֶרבי נ לְ

מורכב משני חלקים. המילה הראשונה עניינה ציווי אלוקי 

ללכת, והמילה השנייה היא תיאור היעד. על פי הסבר זה 

יוצא שההליכה צריכה להיות אל האדם עצמו. נשאלת 

השאלה, אם זה נמצא אצלו אז מדוע האדם צריך ללכת? 

 - זהו מארצך וממולדתך ומבית אביך'מסביר רבי נתן: "'ו

כי כמה מיני חושך ושקרים נמשכים מארצך דהיינו מהעיר 

והמדינה שגדל בו כי כל ארץ וכל מקום אע"פ שיש בו 

הרבה טוב". רבי נתן מסביר שהסיבה להליכה היא בגלל 

שבמקום מושבו של אדם יש חושך אשר מסתיר את אור 

ר דווקא על האמת שיש בתוך האדם. רבי נתן לא מדב

מקום שהוא רע ושלילי ממקורו, אלא גם במקום שיש בו 

הרבה טוב אבל במקביל לטוב יש כל מיני חושכות 

המחשיכים את האמת, ואז בכדי להשיב את האמת 

לאורה המקורי יש ללכת אל עצמך, אל נקודת האמת 

שבך. רבי נתן מתאר פה שהאדם גם אם האוצר נמצא 

ת אמת, איזה רובד פנימי בתוכו, גם אם יש איזו נקוד

ועמוק המושרש בתוכו, האדם הוא אינו בנוי מתבנית 

אחת, מרובד אחד. הוא מורכב מרבדים על גבי רבדים, 

והטוב הזה שמתואר כאן בעצם, האוצר הזה, הוא משהו 

שמושרש בך במקום עמוק, מקום פנימי שמושרש בתוך 

אדם. ועל גבי זה האדם חי בעוד המון רבדים נוספים. 

האדם חי בתקופה מסוימת, בתרבות מסוימת, במדינה 

מסוימת, ועל כן הוא פתוח להמון דברים שהוא חשוף 

אליהם. ובאופן טבעי האדם בעצם חי ומתנהל גם עם כל 

הרבדים הנוספים האלו שהוא מתקשר איתם. ההליכה 

 שרבי נתן מתאר היא הליכה שיש בה צורך. היא הליכה

שבו האדם באמת יכול אל איזשהו מקום אחר פנימי 

לחשוף את האוצר, את הטוב העצמי שיש בו עמוק 

בפנים. אז בכדי לחשוף את זה האדם מחויב ללכת, 

מחויב לצאת וללכת מרובד אל רובד. הוא מחויב לצאת 

הוא מחויב לא להיות כל כך אותנטי לפעמים, כי 

באותנטיות הזאת בעצם יש משהו שהיא לא אותנטי. יכול 

היה אותנטית להרבה מאד רבדים שהם להיות שהיא ת

  חיצוניים אליו ולכן יש את המחויבות של לצאת וללכת.

- ניתן לקרוא לאותו מקום עמוק שאליו האדם צריך ללכת

חלום. לחלום יכול להיות שתי הופעות. הופעה אחת זכה 

וטהורה אשר מביאה את האדם אל הקודש. הרצון הענקי 

בחינה תורנית, אמוני. כלומר, להתקדם ולהתפתח מ

החלום שעליו אנחנו מדברים הוא קיים בנו, הוא נמצא 

בתוכנו ולפעמים הוא מתעורר באדם. יש לדייק ולומר 

שפעמים רבות אנחנו מתייחסים לחלום בתור דמיונות, 

בתור דבר שמנותק מהמציאות, אך יש לדעת שישנן 

 חלומות שהן מבטאות משהו שהוא מאוד אמתי ומאוד

שייך למציאות. אני מבקש לקרוא קטע של הרב קוק 

העוסק בחלום, בחלום השייך למציאות (אורות הקֹדש, 

  שער שני / היגיון הקֹדש, נג): 

החלומות הגדולים יסוד העולם הם. המדרגות שונות הן. 

חולמים הם הנביאים, בחלום אדבר בו. חולמים הם 

המשוררים בהקיץ, חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון 

   אנו כולנו בשוב ד' את שיבת ציון.העולם. חולמים 

הרב קוק אומר שהעולם שלנו נבנה ומתפתח על ידי 

חולמים. על כן קורא הרב חלומות. על ידי אנשים ש

    "יסוד העולם".- לחלומות

  ממשיך הרב ואומר: 

הגסות של החיים החברותיים, בהיותם שקועים רק בצדם 

החמרי, נוטלת את אור החלום מן העולם, את זֹהר ההרחבה 

שלו, את עלִּיָתו העליונה, מהמציאות הקודרת, עד שהעולם 

של המציאות,  מפרפר במכאובים מתוך עקיצותיה הארסיות

  חסרת זֹהר החלום.

יש איזה משהו בחיים החברותיים, במציאות שבה אנו 

חיים, שהיא כביכול באה לבטל את החלום. לבטלו 

בטענה: 'זה מה שיש, אין יותר מזה'. גבולות הגזרה של 

החלום הוא המציאות. זה ממש דומה לדבריו של אותו 

ך אחר הגוי לר' אייזיק. הוא אמר לו: מדוע אתה הול

החלומות שלך? למציאות את הגבולות שלה ואין לערב 

בין החלום למציאות. אך הרב מסביר את הדברים בצורה 

הפוכה. הוא מסביר שהחלומות הם אלו שמביאים את 

המציאות למקומות החופשיים שלה, למקומות הגבוהים 

שלה, ודווקא המציאות היא זו שצריכה להקשיב לחלום 

  ולא להפך. 

  ב ואומר: מוסיף הר

רק המכאובים הם יסורי אהבה, הם ימרקו את העולם, יבררו 

לו, כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות 

הלקויה, בעת אשר רק החלום החפשי, המורד במציאות 

   .וגבוליה, הוא הוא באמת האמת היותר הויתית של המציאות

איזו טעות זו לבוא ולתאר שהמציאות זה "סוף הדרך", 

שזה העניין הכי הגבוה שיש. הרב אומר שהתיאור היותר 

נקי של המציאות זה התיאור שדווקא מורד במציאות. 

היכולת לחלום היא חשיפה של נקודה פנימית, נקודה 

עמוקה, שהמציאות אולי לא מדברת אותה, אבל היא 

   שייכת אליה.



4  האוצר שמתחת לגשר  

 

אני מבקש לערבב קצת בין דבריו של רבי נתן לדבריו 

של הרב קוק כי אני חושב שהדברים הולכים יחד. נכון 

שאנחנו חיים במציאות בעלת גבולות, ואיננו יכולים 

להתנתק מכך אבל עלינו להכיר בכך שבתוך המציאות 

שי נקודה פנימית שבאה לידי ביטוי בחלום. החלום אינו 

כחלום אלא האדם צריך ללכת לכיוונו. צריך להישאר 

כשם שבמעשייה עם רבי אייזיק הוא הופעל על ידי חלום 

שנשנה לו, כשם שרבי נתן תיאר אצל אברהם אבינו 

שהלך ממקומו בכדי לגלות את המקום הפנימי שבו, את 

מה שהחלום מתאר, וכמו שהרב קוק מתאר שהמציאות 

ש מציאות צריכה להקשיב לחלום, לתת לו להתבטא, ושי

שלמה שלפעמים מקשה על החלום כי יש בה את 

התבניות שלה, את התפיסות שכבר נמצאות בה, 

והתפיסות האלה לפעמים לא באות יד ביד עם החלום 

ולכן יש צורך באיזו שהיא הליכה, באיזו שהיא הקשבה. 

יש צורך שהאדם באמת ייצא מתוך האותנטיות הזאת, 

לחלום שלו, לרבדים ולבוא וליצור קשר לעולם שקשור 

  הפנימיים יותר שלו.

צורך להקשיב וללכת בכדי לחשוף  הגדרנו שישכה עד 

 וששניח .ולא בכדי לאגור דבר שזר לנו ',אני'- את ה

שיכולות  צר שני מיני טעויות הפוכותלהיוושעלולות 

ייתכן  מחד, .לא נכונה של דברנו עד כהלצאת מהבנה 

שאדם יבין שהיות ועליו "ללכת", "לשמוע מבחוץ" בכדי 

קבל את לאגור ול טילאז הוא יח ,לגלות את עולמו הפנימי

כל לימודו ואמונתו כאקסיומות מוחלטות, ללא שום 

 וזו מתוך מחשבה ,ו הפנימיקישור ומגע עם עולמ

 מעולמו הפנימי היא גם פיתוחה. ההליכהשהניתוק, ש

 ,ייתכן אדם שיבין שעליו ליצור עולם ביקורתי מאידך

על עולם שמודד ובודק כול דבר לפני שהוא מקבל אותו 

תפיסתו והגיונותיו, ולמעשה התלמיד יישאר תמיד  פי

בתבניות המוכרות לו בכדי לבחון את כל התכנים לפני 

האדם עדיין  ל,"הנ נראה בעיני שבשני הציורים שמקבלם.

  .לא יוצר מפגש והקשבה עמוקה לתוכן של קודש, לתורה

 
כוונת דברינו עד כה היא אחרת. כוונתו לומר שהאדם 

הוא בעל כישרון. הוא בעל יכולת אמתית לבוא ולפתח 

קשר עמוק לקודש, לתורה, לאמונה, לפנימיות. הוא יכול 

להבין את הדברים בצורה עמוקה, לקבל סברה 

כישרון פנימי  שמתיישבת על הלב. האדם הוא בעל

שעליו לפתח אותו. הכישרון הזה צריך לבוא ולצמוח. 

 היא ל"הנ המשמעות העמוקה של המעשייה י,בעיני

האדם להצליח להקשיב  ו שלשיש ביכולת שעלינו להבין

ללימוד גמרא  ,לתפילין ,לתורה, להקשיב לקודש, לשבת

כישרון  שיש לאדם בתוכולהכיר בכך עלינו  .ואמונה

והכישרון הזה  עמוק ועליו להאמין בכישרון הזה, בחלום,

אשר אדם ניגש כ יכול לעלות ולצמוח על ידי הקשבה זו.

אל הקודש, אל התורה, אין כאן מפגש של שני גורמים 

יש כאן מפגש של  , דוממים זה לזה, אלאהזרים זה אל זה

ן שהזרע הוא ע באדמה, כיווכשם כשאדם זורע זר יים.ח

מאפשר  ביניהם אז המפגש החימשהו חי והאדמה חיה 

גדילה של משהו. מהמפגש של הזרע עם האדמה יכולים 

הם פני הדברים ך כ לגדול: פרחים, עשבים, עצים וכו'.

הפנימי ולמנו ע ביחס בין עולמנו הפנימי לבין הקודש.

עולמנו הפנימי לבין  י על כך שישנה התאמה ביןבנו

כשם שאדם שה' חנן ך א מוכשרים לכך.נחנו א הקודש.

בכדי  , עליו ללמוד ולהתאמן ולנגןאותו בכישרון מוסיקלי

עלינו להתנהל , כך גם ת כישרונו אל הפועללהוציא א

יכול  מאתנוכל אחד דעתי ל ביחס לכישרוננו הפנימי.

ללימוד  ,עמוק ללימוד גמרא בעיון קשרלהצמיח ולפתח 

לפתח  .אמונה, למהר"ל, לרב קוק, לחסידותספרים ב

ך א קשר עמוק וחי להקב"ה, לתפילה לשבת לתפילין.

משהו שאנחנו ו, צריכים ללמוד אותש ענייןבמדובר 

צריך לפתח איזו שהיא הקשבה  .צריכים להקשיב לו

כזאת לעולם רוחני, לקודש, ללימוד תורה שלנו. כמו 

את  כישרון שאדם צריך לדעת קודם כל להאמין שיש בו

תורה, לחי וקיים יש לנו קשר להאמין שכך גם עלינו זה, 

מצוות. כלומר עלינו להאמין שיש כאן התפתחות, ל

צמיחה חיה של דברים, זה לא נשאר דומם, ולמקום הזה 

מבקש לסיים את אני  יש לו איזה צימאון, הוא חי בתוכו.

מי  בקטע קטן של הרב קוק. אני חושב שכלדבריי 

שלומד את הרב קוק אז הדברים האלו מאד נוכחים 

אצלו. כל השפה הרוחנית שהיא חיה, מצד אחד היא לא 

זרה לנו, היא חיה בתוכנו, ומצד שני היא כן יוצרת בנו, 

היא מגלה לנו כישרון שלולא הקודש הוא לא היה חי. 

הרב קוק מסיים בפסקה מאד מפורסמת כך: "רוח אפינו 

רתו הדר גדלו, איננו מבחוץ לנו, רוח משיח ה', זהו גבו

אפינו הוא, את ה' אלוקינו ודוד מלכנו נבקש ... את עצמנו 

נבקש ונמצא..." (אורות הקודש ח"ג עמ' קמ). כאשר 

אנחנו אומרים על המשיח שהוא רוח אפינו אנחנו בעצם 

אומר שזה הצורך שלנו, זה האוויר שאנחנו צרכים לנשום. 

לוקינו, שהוא שלנו, שאנחנו הבקשה שלנו היא את ה' א

שייכים אליו. "אל ה' ואל טובו נפחד, אל האני שלנו 

נבקש, את עצמינו נבקש ונמצא, הסר כל אלוהיי נכר, 

הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא 

   ". מצרים להיות לכם לאלוהים, אני ה'אתכם מארץ 
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