
 שופטים  פרשת –התשפ"ב  ' באלולבבס"ד 

 הרב קוק  במשנתתורת הנפש אל מבט 
 אריה נאל תנהרב 

 הקדמה 
ו  בהר הזיתים נכתב שו  קבר  על מצבתקוק זצ"ל.  אברהם יצחק הכהן  הרב    של  ג' באלול הוא יום עלייתו לגנזי מרומים 

 :  צמתיות, כולן בסימן עלייה ועוות וב קצ ,ספורותשורות 

   התרס"ד ח באייר "עלה לארץ הקודש כ

   רע"ט תה ול באל 'ג  המושלי ה ירעל

 תרצ"ה ה באלול  'שמימה גהעלה  

  נסות ולהגדיר ללים הולמות. אפשר  נדמה שלא נמצאות מיאישיותו,  העריך את  למנסים  ו  זצ"ל,קוק  הרב  כשחושבים על  
,  קדוש מקובל  אי שהיה  דו  .גדול  פוסקועצום  תלמיד חכם  אין ספק שהיה    . קיף את אישיותולהלא  חו, אך  א מכויצ  מה

עשוי  הנהיג  שהיה מגם  ידוע    . בהםמקפידים  שאפילו גדולים לא    יםעניינהרבה  בעל עצמו  יר  החמ לנהג  ופרוש, ש  חסיד
שהוא היחיד  ו, חופשיו  הוגה דעות, מקוריהיה ו שב ו העיד .ללא חת, שעמד בפרץ בסוגיות ציבוריות, לאומיות ועולמיות 

   . תה ובכל מקצועות התורה כאחכה ובאגדבין גדולי התורה שהיה שליט בהל

אישיותו של  עמוד על סוד  ד, עדיין לא ייחן  יחברגם אם  אחת מההגדרות וב  גדירהינסה לכל מי שנדמה שזאת    רותמל
הנזיר,  רבי דוד הכהן,  ,  הגדול   כדברי תלמידו  ,הרב זצ"ל  בלי סוף   ,על מה שהרב היה "  :שאמרהרב  וכותבים    . מדברים 

  מה מ  כי הוא היה למעלה  .כול לגלותי   חד לא אף א   הוא היה לגלות מה    ,ועם כל מה שמדברים   ם אבל עד כמה שכותבי
עליו להגיד  לכך  1."שאפשר  אבו  ,בדומה  מסוימת  קרליבך,  מידה  עזריאל  עליו  כתב  מכך,  יותר  שהיה  ף   מייסד המי 

עם    מכתבים רצוף חיבהבקשר  מד  ע בישיבת מרכז הרב, ובצעירותו    למד. קרליבך  "מעריב"העיתון  עורך הראשון של  הו
והיה ניתן  כותב עליו כנביא של דור התחיה, שלו זכינו ו  ,הוד קדומים  ו הוא קושר ל , וזכר שכתב ל ש המרג מאמרו. ב הרב

   :מחודשעמד הר סיני  בשלמות היה זה מעין מ ורתות הכתב את  לפרוט ולהעביר אל

י אינן נקיות די הצורך  ידעתי  ה אחת  ו, וראיתי שאף במילאבל שמעתי בני אדם מספידים אות  , כדי לכתוב עליו  שכפַּ
יודעים.  פשוט  ,כירים את מה שהוא היה באמת זמנם  אי  וכששמעתי דברי שיגרה עליו, על החורג מכל    מפני שאינם 

נדמה היה לי, שבכל זאת  שיגרה, כששמעתי הספדים כמו על סתם גדול בישראל, עליו, על החוזה, שלא היה שני לו,  

הרב היה יוצר האמונה היהודית   ..ולעשות.   סותתי לנחלט וה ,זה, לספר על כך מה על כל מי שיודע עליו קצת יותר מ שו

זמנו. קודם  שבא  ס..  החדשה,  על  עמד  אשר  דור,  אל  נשלח  הדבר  פי הרב  ופירוש  ישראל,  ארץ  של  סף    -ה  על 

יהודית גאולה   חסרות לי המילים המתאימות כדי להבהיר את ...  הפרובלמטיות של המשכת חיי הדת הגלותיים בארץ 

 2. היה נותן לנו באמת מעמד הר סיני חדשגם לו, שאם לא כן  ור שחסל להיות בעצם, יכום. הדברי 

  ית המוסרוהדרכתו  תורת הנפש  מבטה הייחודי של    ;רחבה אחד ממאפייני תורתו ה פן  על    עמודל  נסה אבשורות הבאות  
   תחייה.הדור ב המיוחדת

 עת החדשה בנפש האת    נכון קרואל
ולא רק אל    ,אל הארץ   ההורידוש"ט  הבע  עד שבא  ,יםמיש  לשמיבלה  דוש העלה את הק"י הקשהארבהלצה    יש אומרים
  . ש דבר עצום חיד  רמח"ל . אולם  של האדם   ום יום חיי הי מתגלה בהיא    כיצד  לימד ו,  ים האנושיאל הקרביים    א הארץ אל

  . עולמנו   התקדמותלהבין את דרך  ו  , ממד הזמן את  באופן פנימי  קרוא  ללימד  ו  ,לוהית -הא  גילה את סוד ההנהגההוא  
במידה רבה  ותיקונה.    המציאות התחתונה, התפתחותה  לאעולמות העליונים  את מוקד העיסוק מהעתיק  הלשר  איפ  הוא

קוק   תוזבעניין  ממשיך  הרב  את  הרמח  בהמשךשכן    3, "ל רמח  רתה  אלשיטת  המבהיר  ההתפתחו"ל  היסוד  של  ת  תי 
  4הדור האחרון. ת מפאת יותר באופן מפורט  לקרואכיצד הרב מלמד  עולמנו, 

דווקא  הרחב    מבטואת  חיש  להמ  ברצוני יתן  נ  ן דווקא דרכדומני שת.  ו י קונקרטיות  נפשות  להדרכ  ובהתייחסותשל הרב 
עכיצד  רשם  להתו  צוהררוע  קל ומבט  הגדול.  אישיתו  תינפשהדרכה  על  מקרין    ברח מוק  הרב  תורתו  של  חבוקה  ה 

תורת החסידות,  העמיקה ו יבההרח שכפי  נה" מעגל הש"קריאה פנימית של בלא רק טא מתב  הדבר . מד הזמן מ לומחוברת 

 
 .17וד , עמליקוטי הראי"ההרב הנזיר. בשם ה צבי נריה הרב מש  1

קוק כי זהו המאמר הטוב ביותר מכל המאמרים  צי"ה  . על מאמר זה אמר הר226-220עמ'    תשי"ט,   מעריב הוצאת    ,"הדמויות"  וספרהמאמר חזר ונדפס ב  2

 . 23.9.2011ד באלול תשע"א, , כשבתמוסף ר ראשון , מקומרמןעקיבא צי ה עוד בזה רא .שנכתבו על אביו
טת בשיטת רמח"ל, כאמור באגרות  תחיית הקדש למרן הרב זצ"ל נוקגם תנועת  ":  עמ' שיזירושלים תשס"ב,  דוד  הוצאת נזר    ,קול הנבואהר,  הרב הנזי ראו    3

מב(  הראי"ה אגרת  גלימיה  )ח"א  בשיפולי  לנקוט  הקטן חפץ  אני  גם  ולל  רמח"לשל  :  בעקבותיו".כז"ל  אביבי,    עוד:ראו    ת  יוסף  ועל  הרב  "על שלושה 
 . 78עלון שבות ארבעה", 

 יה מורה ופוסק כמותו בהדרכתו.לא הכללי ופרטי,  ,שיטתיו לכול ןבאופאבל   קדמו לו בזה, אחריםגדולים הגאון מוילנא ו  .אשוןלא היה הר הרב  4
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כלליות  באלא   מוכרים,  הלתכנים    שודמח תוכן    יש ליצוק,  "עת החדשה"בש  . תורת הרב מגלהדור התחייה של  סוגיות 
 . טית הפר פשהנ תעבוד על פיע שאמורה לה תהכללי קריאה הכיוון ה כיצד תמלמדו

מערכות   כללי  תרבותשידוד  האנושות    קדפי  החדשה.  את  אחד  צמ בעת  את  הש  להההשכ  ועתנתד  התבונה  אדירה 
לעבר  פנתה  הנאורות ושהתנגשה עם  נטית  מצד שני התנועה הרומ  5שלו. המוחלטת  דגישה את האוטונומיה  ה, והאנושית

מכוון  ה  )סקולריזציה(  תהליך החילון ף לכך  מצטר  6. תנימיפ אנושית ההוהעוצמה    רגשי והחווייתיה האני הפנימי ולכיוון  
ה והז  עולםאל  הפבדלהש  7, ינו עניה  מהתפיסה  האדם    ,יטניתרויל  הממשיים  את  תפוס  להחל  החיים  ואת  הזה  העולם 

       . באופן ערכי הנוכחיים כראויים

על אופי המעבר מחשכת ימי  תב  כהוא    רביםמקומות  בתקופה.  המכוון לאת המבט הרוחני  ן דומה  רא באופקקוק  הרב  
ובגבורה פש  הנ  ת חוו כל  מכלו  ביטוי   תובעשמעבר  כ  תחיית האומה   ימיות אל  להג מתקופה של צמצום הכוחות  ו   ,בעוז 

מגמד את הרוח האנושית  מצמצם וכל מה שנתפס כמרידה בתוך  , האנושית לסוגיה האנושיים לתקופה של ביטוי העוצמה
 :  לדוגמהמדבריו סקה אחת יא פ, נבק אבחנה זו ימחיב ומעהוא מר "תרואו"ו פרס. בהטבעיות הותביעותי

ישראושככ כל אלה    -יים  יים הטבעהחז  ותגברות עה   ...ז ההתרחבות לצד החולא   ...קרבוב מאירה    ו תנשמ ו  ל גדול ח 

  החלה,  ית חיי במלי האומה שנעתקו רגממשחשך האור, משגלתה שכינה,    . ..ב את אור הטו  טובים הם ומסוגלים להרחיב

יופי טבעי וחש הלל  ני עלו ז חילווע נתבע. כל  הצמצום להיות   ם  וות   קדשר האת או  לי האפעלול ל  ו קיות לרועץ, כל 

קץ, שקול קורא  העד אשר יקיץ  ...גוףי עוצב והסהבאו  בעיטה. מכאן  לידי  נות קטנה מביאהכל שמ   ...הצניעותוטהרה  ה

   8. חזקי  תיךתדו י מיתריך וי אריכהכי,  תחשאל ות משכנותיך יטו, מקום אהלך, ויריע הרחיבי ח: ובכ

ומפורטהראי"ה  גדיר  מ  כאן  ברור  את    באופן  התי  ם מיתחוהמאד  והדורשים  מצ  ,רחבההיחסות  אל  האומה  בה  בחזרת 
שב  על  מדברהרב  השלם.   הטבעייםועעל  ו  וחשקוטבעי  היופי  החיוב  החיים  על    .ז  הרב  מדבר  אחר  העוצמה  במקום 
    צמי:הצורך באמון וביטחון ע על , ושל האדם  הפנימית

כות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים  ההולוהרגשותיו   האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו 
התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה,    וישרים ושהם מוליכים בדרך ישרה. 

מים תתע הנפש בתהו לא דרך. אבל המעמד התמידי צריך להיות הבטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין,  לפעש

 9. היא אות אחת מן התורה ו, שעצמותו כולה בקרב להית שרויה -שנשמה א

חידושו  , בעוד שפלותושלמרות    אך שם הדגש הוא על הקשר של הבורא עם האדם  10, פסקאות דומות בחסידות  נן יש
ה  ישלגש  מובן הדבר  11. של האדםטבעו הפשוט  צוי בהמ הישרה והמצפן האישי    עצמיותההוא הדגש על  ב  הרשל    הגדול

  אלו ממאד  גישה זו תהיה שונה  מ  הנפשית הנובעתה  דרכהה, וברור שדם וחנית של האר הסה  יפעה על התפזו תהיה הש
המדגיש  ש השגור  הכיוון  את  ה  ממוקדו   העונשאת  יראת  ממשיכות  העולם  של גישה  ,  באבשכר  הדחיקה  מן  בה  שיש 

   . מנו ת את עולממשמעמאירה ו הינשאו עניינו של האדם

   סרת המונועת ו סידות החתורת הרב מול תנועת 
י  דומנ  . הראויה ות האנושיתההתנהג המדריכה וגוזרת כללים בדבר תפיסה ערכית נוהגים לכנות אנו  " מּוָסרתורת ה"בשם 

השם  ש ר"מלשון  א  הו   מּוָסר מקור  ל  ִרְתָמה שהיא  ,  "המוס  המוסר  וזוע  הבהמה,  רסן המחוברת  תורת  כך  בהנהגתה.  רת 
 12ם. טיי בשבילי המציאות הפרדריכה את האדם מ

למען  פעול  עורר ולבמטרה ל  19-אירופה באמצע המאה ה  ישראל ליפקין מסלנט במזרח   רביייסד    "המוסרת  ועתנ"  תא
של תורת ישראל  ונסיגה   םצמצו כ אה שנרמה בשל   ,תנועת החסידות ות עקבבבליטא קמה  העתנו ה 13. שהנפ מידותתיקון 

ונעד  ,  ממהותה המקורית התחדשות פנימית  כוונה ודרשה  ת שוד ועת החסינ תדוגמת  כ  .דתיתפרקטיקה  כתפסה  שהלכה 
אולם הבדל   14, האדם נפשהשתלמות לעבודה נפשית פנימית ומפורטות יצרה שיטות חינוכיות רוחנית, גם תנועת המוסר 

 גדול ביניהן.  

 
   ".רותאזור אומץ להשתמש בשכלך היא איפה סיסמת הנאום מחוסר בגרותו... א יציאת האד: "נאורות היקאנט תו שלהגדר היא מת מפורס  5
שנושאו  ש  ,דיתבספר "ומנסהר"המילה  ממוצאה    6 לירי  ואהבהלרוב  יר עממי  הוא    .גבורה  זו  תפיסה  המזוהים עם  הבולטים  ההוגים  ניטשהאחד  .  פרידריך 

  .ר התחיההמתחדשת בדו וברנר ממשיכים את דרכו בספרות העברית ברדיצ'בסקי 
 וי.והמצב העכשהעולם הזה,  :המשמעותש SAECULUMמהמילה הלטינית המילה סקולריזציה ה של מוצא  7
 .ורות התחיה, טואאורות,   8
 .אורות התורה יא, יב  9

   קמ. , שיחות הר"ן,ר' נתן מנמירוב ;קנד צדקת הצדיק   ,ן מלובליןהר' צדוק הכ  10
 . תכא-תטזתשע"ה, עמ' , בחייובעצמו ו ל אמון האדם ע ;חך כנפי רוראו הרב צבי הירש, יש ל  11
ה לְ " יה כז, ב:בירמ  12 לֲעש  ָתם עַּ רֹות ּומֹטֹות ּוְנתַּ ָּואֶרךָ  ָך מֹוס  ע בְ : "ח משלי א,ב  כגון התוויית דרךכבהשאלה , ו"צַּ ר ָאִביָך וְ ְשמַּ ת ִאֶמךָ ִני מּוסַּ ל ִתטֹש תֹורַּ  ."אַּ
נְ ר  13 לַּ  . (1883מ"ג תר - 1810ק"ע ת) טבי ישראל ליפקין מסַּ
 . ברי תורהד סיפורים ומחקרים  ובו ,תשנ"ו ייםהוצאת פלדהבחמשה כרכים בצא לאור . הספר ייטותיה"תולדותיה, אישיה וש  :, תנועת המוסרכץ  ראו הרב דב  14
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  , דגש על הפנימיות והכוונההן שמות  שתימשום ש,  תנועת המוסר לחסידות  נט מה בין ישראל מסל מסופר ששאלו את ר'  
כך    . למותלשות וממריצות להתעל ו ריקודים   -)בחסידות(  הם  ענה: "על   15... "גם דמעות  פוסל  -המוסר    ,מכשירים גם 

את   המבליטה  אמירה חדה  של  זוהי  הביקורתי  מבטה  שבין  הההבדל  לבין י  סדקאל  מוסרית  העין  האדם,  מבט  ה  נפש 
 16. הורהנשמתו הפנימית והטהלוטף את  הפנימי  החסידי

לתפוסרגי  אכן   שגורה  מבטה במידה  ל  שבאדם    פתחושכ   ות ידהחסתנועת  את    של צדק,רבה  ,  החיובית  הפנימיות  את 
.  ובמידה רבה גם הפוך   עניינה הוא אחר לחלוטין ש, נוכל לגלות  ה עומקל  ה קה עלינתחאם  אלא ש  , ואת עניינ   מהמעצי ו

ך  המל רצונו של בן בעוצמת  המקיפות את המלך, ורק המתאר את עולמנו כחומות  ,מוכר הוא משל החומות של הבעש"ט 
לא. ל ותו  דמיוני  מסך  אלא  הן  אין  כי  לו  מתגלה  אותן  נהנמשל    17הבקיע  הוא  וקשנוסיוי הפשוט  האדם  יתיו  של  יו 

ולגלות כי הכלשהוא    עמוקהבעולמו, אך המשל   תעתועים ואין  ודמיון    תכלית עניינו של האדם הוא לאיין את היש, 
הכונה שהאדם ישים את עצמו לאין  : "ל שמע ישרא פסוקבביאור כוונת הטש זריממע המגיד לדוגמה כתב  כך. עוד מלבדו

ע  ,ואפס שבויואין  הנשמה  רק  א  ,קרו  חלק  ממעל-שהיא  הקב  .לוה  רק  העולם  בכל  שאין  כדברי   18. ""הנמצא  ו  או 
ה ביטול  דהיינו שיהי  .כי הנה תכלית ויסוד כל המצוות הוא להפוך היש לאין "   :אדילרבי שניאור זלמן מ  נחרצים שלה

   19."היש

תפיסה זו  בברור הוא ש  .אך בנקודה יסודית זו הוא חלק עליה  זו.תדיר בספרות  , ולמד  מתורת החסידותרבות  ינק  הרב  
התכללות  התבטלות ול  אידאל שגשות הקיומיים, כחלק מ וביטול הר  'אני'איון ה  , פשיתפסיביות נליסודות המוליכים  יש  
יותר א ימצב גבוהה  שהרב  בע   ,ות  העולם הותב  כוד  חשיבות  את  כנגד  ומ   , שיהממ  דגיש  וחשיבותו חה  ערכו  ,  החלשת 

הממ  :לדוגמה את  מיעטה  החסידית  המעשי"הנטיה  המרץ  הוחלש  פיה  ועל  העולם,  של  בתוכיות  שיות  וניתלה   ,
 20. הרעיוני" 

  אולם   21גדולי תלמידיו. רבים מל  אמיץבקשר  והיה קשור    ,"תנועת המוסר"אבי    ,ישראל מסלנט  ביאת רהעריץ  גם  הרב  
המוסר מאד  שונה    רבה  שלו  ודגשכיוונו   בספרי  השגור  מהם  שחרונים,  הא  מהכיוון  את  רבים  העונשהדגישו  ,  יראת 

ל ווהצורך  כ ובכל צמצם  את  האדםש  של  היתירה חה  דבעוד  ,  וחו  המוסרית  הכבישה  ומחה  את  כנגד  ,  רבים  במקומות 
מאיים תמיד ביראת ער מידייותמתעדן  "רעה חולה היא כשהרגש המוסרי  , לדוגמה:  החולשה שבמוסר    וונות... ... הוא 

הפחד הנפרז מכל חטא מאבד טובו של האדם, ועושה אותו למין בריה שפלה... שוכבת רועדת... האדם צריך להאמין  
   22להאמין בכוחו החומרי ובכוחו המוסרי יחד".  ,בחייו 

סקוק  הרב   מוס חיבר  אביך"הנקרא    עמוקר  פר  ורת  ת   אתר  מבהיה   ,הראי"ה"  "מידות הספר    נדפסלו  צמוד  בו  ,"מוסר 
אורה  לכ.  אלפביתי לפי סדר    ידות הנפש במרקים העוסקים  בנוי מפיה. הספר  בותתיבנאדם  את הומדריך    ,הפרטיתמוסר  ה

תו הגדולה לחזור לחיים של  קריא , והשקפת הרב הכלליתש  תגלהעין בוחנת  , אך  רבים מוסר  ספרי  מיני  זהו עוד ספר  
לשם המחשה    . בספר זההמובהק    ה את ביטוי  ת מוצאהיא  רק תפיסה מופשטת, אלא  יננה  א,  בורה וגאמון עצמי  עוצמה  

 : ענווה ויראה. נעסוק בקצרה בשתי מידות דומות

 מידת הענווה 
עמלו    . לשפו  ו יכמה חשוב להיות ענ  ושידגה  , נראה כי מידת הענווה ב  מצויים בעוסקם וסר  בספרי ממה נכתב  נבדוק    אם

  . באופן כללי ראויה   שאינהענווה הראויה ומהי ענווה  ל בין ענווה לשפלות, מהי  דמה ההבווה,  ענו   י בדיוקלהסביר מה
 נכתב בכל הדורות.  זה מה ש 

כי  לשון ענוה וזריזו  -: "הנני  כך  באופן מפתיע  מידת הענווהביאורו לאת  פותח    ,מידות הראי"ה ספרו  ב  , קוקהרב   ת. 
ְבָרָהם   פסוק בספר בראשית:ש"י להוא פירוש רריו  את דבהרב  ממנו שאב  שהמקור    23. ניו הינו זריז"הע ָליו, אַּ יֹאֶמר א    , "וַּ

 
 .200עמ'  ספר בראשית, פרשת לך לך, ,: שלום מאיר ולךתבעריכ ,והגדתהרב יעקב גלינסקי,   15
 . 23 עמ', א כסלו תשע"ט מוסף שבת, ,, מקור ראשוןרגנבזפרופ' שלום רו שלוהנפלאה ו החדה רשימתראו   16
מברסלב,  ליקוטי מוהר"נ ח"א אות סו,  כתר שם טוב ;הפטרה לפרשת כי תבא ,דגל מחנה אפרים מהאו לדוג. רגרסאות שונותהמשל מובא במקומות רבים וב  17

   .99-132, מחקרי ירושלים בספרות עברית כג )תש"ע(, עמ' "משל החומותולים של ה גלגשלוש", איריס בראוןעוד  ראו ח"ב, מו.
 .דף יד, ב בשם ספר ליקוטים יקרים  רמו,-מד, ירושלים תשנ"ז, עמ' רפרשת ואתחנן ,ט על התורה"בעש  18
 . מב, ע”אדף בהר,   פרשת ד, ויקרא"ליקוטי תורה, וילנה תרס  19
העוז והענווה:  "סמדר שרלו,  ראו עוד    .ממשיך תורת הגר"א ורמח"ל  יונקים גם מהיותו הרב בזה    דברי "ד  לענ  .09, עמ'  רושלים תשמ"האורות האמונה, י  20

   .353עמ' , האוני' העברית הוצאת מאגנס, בעריכת יעקב גולומב ניטשה בתרבות המערב ", בתוך:שיטת המוסר של הרב קוק מול מוסר העוצמה של ניטשה
הרב עמיחי כנרתי,  עוד  ו  רא  .ת המוסרנועתגרי"ס ולהתייחס לובעוד מקומות בכתביו בהם    נדפס בספר מאמרי הראי"ה רי"ס,  גא על השנש  ספדהכעולה מה  21

אי ישיבת  אתמר בטאון  הכי  המוסר,  זצ"ל לתנועת  הראי"ה  מרן  סוקר בהרחבה  .125-147  עמ'  ,זתמר, תשס"יחס  כנרתי  את הערכתהרב  של,    הראי"ה  ו 
 . באופן מובהק  לא נדון שם נומאמרתנועת המוסר, אך הנידון ב  עניינים בהם ביקר הרב אתעומד על גם , וה לתלמידי הגרי"ס"ן הראי בישהקשרים  ומערכת 

 . 1אורות האמונה עמ'   22
 .א ףעיה סמידות הראיה ענוו  23
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יֹאֶמר ִהנ   ורה היה מתאים  ה? לכאבזדווקא  הרב  פותח  מדוע    24שון ענוה הוא ולשון זימון". ל  -  הנני":  ם כתב רש"יש "ִניוַּ
  ?זו מידה  חשובה כמה והי ענווה,  מם לבאר בפתיחה מתאי  , אךדבריםשולי הלצרף עניין זה ב

הרב   פסולהכותב וממשיך  היא  עצבון  מביאה  שהענווה  זמן  "כל  וכ:  שמ,  מוסיפה  היא  כשרה  וכבוד  שהיא  גבורה  חה 
ענווה    25. "פנימי מ  ,עצבותל  מובילהאם  של    המחשמרחיקה  עוזורמת  וגחיים,  ועוצמות  מלא  להיות    הי זו  וגבורה,  לא 

פסולה. וק  כך  ענווה  הרב  מוסיפה  ממשיך  אמיתית  ענווה  כי  וכוח"ובע  ענווה    , "בריאות  "מחליאה  ואילו  דמיונית 
   26". ת הענוה והשפלות בצורתה הבהירה למען יחזק ויאמץבחר לו האדם מדי"ועל כן ממליץ הרב:  ומעציבה"

מדוע  .  שהחד  ומנגן מנגינהפורט על נימים אחרים בנפש האנושית,  הרב  דומה שתי.  שגרזו אינו  ת  מוסריהדרכה    ן סגנו
לכל  ן מאיר בתכונתו"  ש"כל זמ  הרב סבר   , כאמורלו?  ניין יונק המבט השורשי שמ   כך את הדברים?ר  גדימתייחס ומהרב  

זמן במשמעות של  ל ביחס  , אלא גם  הקלנדרי  מעגל השנהשל  מד הזמן  למ   ביחס  רק  לאייחודי, והדבר נכון  יש אופי  ן  זמ
מכך,  .  היואופי  תקופהה כיתירה  בסוגיות  רק  אלא  לא  פרטיות, גם  לליות  המב  בסוגיות  הזמן  לתכונת    אים ומת  טיונק 

  גם ואולי בעיקר ים, אלא  מעשיה הפוסק בענייני הדור. לא רק פוסק בענייני הלכה  רב היה.  של התקופה כולההכללי  
 . תחייהשבילי החיים, הפרטיים והכללים, בדור של כונה בנ בהדרכה 

אלפיים שלכת  לאחר   ת כתונת הגלות  ם אמשילי נו  את בה  הגיעה הע  , קור איום ואפורדורות של  ו  ,ארוכה בת שנות 
את  אפשר להמשיך    זו אי   בחזרתנולצורה הטבעית והשלמה של החיים.    מבקשים לחזור ו,  המפוספסת מעל גופנו הָצמּוק 

אל הראוי ושעתן  נכונות לשהיו  ות  דרכהה ומשהו  ש  לשים לב יש    . מתבקשהבלא להתבונן  ישראל   .משתנה הולך  ,  עם 
האמת  ) גם  ולמען  מסוימת  כולובמידה  ופונהמח  (העולם  פניו  את  גבורה  דש  של  ורוחנית  סיסהתו  לחיים  עם    ,גופנית 

 לתורה מה לומר על כך? יש . האם המאפיינישלל ל עריאלית ת והפיזימציאות הל חיבורבקשת 

על כן  .  בדור הגאולהלנפשות  ראויה  המהי ענווה  גם    ינו עוסק רק בבירורה של מידת הענווה, אלא מבהיר אקוק  הרב  
הסיהו על  מצביע  ב  פסולתהוגים  א  מהםשיש  אותה  ומזקק  ענווה  ענווה,  לחוסר  ה.  לחידלון,  לחוסר  עשייהמובילה   ,

כל כוחות הנפש  תובעת את  לחיים שלמים  החתיר  .חיים שלמים  אלו אינםוראויה,  ענווה  זו אינה  נות לקחת משימה,מוכ 
האדם, בע ודורשת    של  בגבורה,  ושמחה  אמונה  של  חיים  יחיה  ובשהאדם  המובילה  מורה    הרבסיסה.  תוצמה  שענווה 

רואה לנכון    והוא אף  ,וא "יחזק ויאמץ"" בה הבריאות וכוח"ועל כן הוא מכוון לענווה של  היא פסולה,  לחדלות מעש  
 . ראשון יה החלוץ ההש , וכדוגמת אברהם אבינ  הירתמות למשימה עליונהלמובילה לחלוציות ונווה אמיתית פתוח שעל

 מידת היראה 
עושה    כיוצא בבזה ממש  בהרב  שמייםאיר"המושג  בירור  עוסקו  הרב   יראההמידת  של    השלישיתסקה  יבפ  ".ת  :  כותב 

ת  יראי באמת  מה מבין  ה אצל    , דהיינוטהרתה".  המבין אותה ב  רה בנפש האדם מוסיף עוז וגבו"המושג של יראת ה' הוא  
הפסולים,  ,  שמיים מסיגיה  אותה  עוז  בקרבו  תווסףת  דווקאומזקק  של  וגבורהו  רוח  שכ,  לא,  לראות לפי  ניתן    , פעמים 
שהרי    ",ות גדולותפושאי  ין א עושה את החיים מלאי עניהי"  27. עוצמה הפנימיתראת שמיים מובילה להיחלשות היכיצד  

  אמור   נואיעם אמת גדולה,  מפגש  ולהתרומם.    לגדול  רצון ו,  ה עליונה שאיפאת הנפש  מלא  מ  טהרתהבאמת  ל  יחשפותה
 . וממלאה אותם ברוחניות נשגבה""  מות:בשאיפה להתקד האות מלאל פך, יהללחנוק את הנפש אלא 

מ  הוא מכיר הנראה  וכואבת, שכפי    יר הרב הערה חשובהעמבהמשך   בני  מ  ים אצל חלק,  הקרובה לו המציאות    ן אותה 
כל   עם  הישן  "אמנ מעלתיישוב  מתייצבת    םם:  היא  שללפתאים  ר  ,בהלה   כסמל  וי הגורמת  אונים.  יפיון  וחוסר  אוש 

גורמת ל  -  הזאתחולה  שמתפשטת היראה הוכ לצעירים שטעמו את טעם    ,התקוממות על כלל עול מלכות שמיים היא 
כוחות    כממעטתא נתפסת  הי   , כאשרוחולני   מדו מגמופיעה באופן חלוש  יראת שמיים  וצה לומר, כאשר  ר".  החיים את 
   .ס ושלום ח  ,ל קודשוהתקוממות כנגד כל מה שמריח בריח ש נטגוניזם אהיא מעוררת או אז  הנפש,

את הרב.    , לא באנו כפי שפתחנו  ומעשיות כיצד משתקבדוגמא ראות  האלא ללהגדיר  בתוך  עתו  דחב  ף רו ות פשוטות 
תחייה   יוהדרכות של  בדור  היחיד  לנפש  הכ.  המוסריות  במוטת  רק  נמדדת  אינה  אמיתית  דעת  ורוחב  של  גודל  נפיים 

הדעתתחו בעי  ,גם אלא    ,מי  הפש  ,קרואולי  אלהמשת  הפרטיותו  וטותבהדרכות  הדעת  רוחב  מתוך  שבילי    לשלות 
 . יהדיקציה מרשימה לשלמות והרמונזוהי לעניות דעתי אינ .המציאות 

 

 מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  
 העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות,   הלהבדיל משיעורי האמונ

 הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו. 
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