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 שפת אמת בראשית תרל"ה

דאיתא פי' ארץ שרצתה לעשות רצון קונה. כי בריאת התחתונים הי' רק מצד הרצון והשתוקקות כי העליונים 

 מתוקנים יותר לכן כל חשיבות התחתונים הרצון 

אך כי יש הרבה רצונות אחרים וע"ז נאמר והארץ היתה תוהו. וצריכין לברר הרצון ע"י התורה. יהי אור. 

 :"יובש"ק מתגלה הרצון הטוב להש

 

 תרל"דלך שפת אמת בראשית לך 

דכ' אל הארץ אשר אראך ולמה לא הראהו מיד. והענין כי יותר נייחא להשי"ת מהרצון והתשוקה שיש לכל 

איש ישראל להתקרב אליו ולהשיג דברי תורתו מאחר ידיעתו כי הרי זה הרצון מזכהו להתקרב ולהשיג. ומוכח 

ל ע"י שמשתוקק להשיג ולשמוע בקולו ית' זוכה לשמוע. ואח"כ שזה יותר חשוב לפניו ב"ה. וסדר איש ישרא

צריך להכניס ההשגה בעומק הלב שתביאהו לתת לב יותר בעומק להיות תשוקתו יותר לשמוע ויזכה לשמוע 

 יותר. וכן תמיד. ואין נייחא כי אדם לעמל יולד ומנוחה לצדיק בעוה"ב. ובעוה"ז רק היגיעה ממדריגה למדריגה

 

 / הרב קוק כט –הרצון הכללי מוסר הקודש  -חלק ג  אורות הקודש

של האדם, בכל פאר חופשו, רק בתור ניצוץ אחד מהשלהבת הגדולה של  הרצוןאי אפשר להבין את פליאת 

הרי הענף  הרצוןהגדול שבכל ההויה כולה, הופעת רצון רבון כל העולמים, ברוך הוא. בהתקדשותו של  הרצון

הגדול, יונק ממנו ומתחבר אליו ומתמלא מאורו שפעת חייו, מתמלא אותו המילוי הנצחי והשלם  דומה לשרשו

 שלו.  

הפרטי, בהשתקעותו בהקטנות והפרטיות של השביה החלקית שהוא אסור בה, הרי הוא  הרצוןובהעתק 

פנימית של  מנתק את רצונו ממקור החיים שלו, ומביא בזה אפסיות, חלישות כח, וחשכה על מהותו היותר

 עצמיותו, שהוא רצונו, שהוא כבודו. 

, והשבתו הרצוןוכל עמל המוסר, וכל ההופעות הרוחניות שבעולם, מכוון הוא למטרתה העליונה של גאולת  

למקור חייו היסודיים, להשתל בבית ד', לשא ענף ופרי, ולהציץ ציצים ופרחים, ורב תבואות, להתאחד 

 הכללי, שהוא אור ד' וכבודו, אשר בנשמת היקום כולו.  הרצוןבאחדות שלמה וחיה באמתת 

  

 / הרב קוק לד –גאולת הרצון וההויה אורות הקודש חלק ב 

הכח היותר חדש שיתגלה בעולם, לחדש את החיים בגאולה שלמה הוא הערך הגדול שיש לרצון האדם 

 בהויה כולה, כשהוא משתלם בשלמותו הגמורה. 

נו לשם כך מכוונים הם, לגלות את האלהות שברצון האדם. וזה אנו הולכים ולזה אנחנו עורגים, כל מעשי

, הרצוןומגלים על ידי התכנית של התעלות האדם והתקדשות רצונו, שהוא מבוא לבא על ידו לגבורת 

עצמו, העולה למעלה מכל עמל ומכל כשרון המעשה, שהוא אך הבל ורעות  הרצוןלהתגלות אלהות בעצם 

 למקורו, והתגלותו בפעולה.   הרצוןהעליונה של עליית רוח, לגבי המעלה 



זה האידיאל איננו נפסק מישראל, זאת היא עליית השכינה התדירית, שבכל יום אנו מכוונים לה בעבודתנו, 

של הופעת  הרצוןעליית רצון האדם, עד כדי תפיסת מקומו הנועד לו ברצון ההויה, ואז רצון ההויה כולה, אור 

 מוחלטה מתגלה עליו. גילוי האלהות ה

 

 

 / הרב קוק נח הידיעה הרצון והיכולתמוסר הקודש ג אורות הקודש 

, כשהיא עומדת על הבסיס הטוב. חמדת הטוב כל שהיא מתבררת יותר הרצוןהידיעה הברורה מחוללת את 

מחוללת את  הרצוןמתגבר. גבורת  הרצוןכך היא מתחזקת, כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת, כן 

 היכולת. 

 הרצוןוהיכולת הנם תמיד אחוזים יחד, ובמקום שנמצא מדע לאין גבול, שמה  הרצוןלמדנו מזה, שהידיעה 

 הוא בלתי גבולי, והיכולת בלי גבול, גם היא. 

  

 משנה מסכת אבות פרק ה 

ר, ְוַקל ַכֶנֶשר, ְוָרץ כַ  ר, ֱהוֵּי ַעז ַכָנמֵּ יָמא אֹומֵּ ְצִבי, ְוִגּבֹור ָכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ֶשַּבָשָמִים. הּוא ָהָיה ְיהּוָדה ֶבן תֵּ

ינּו ֶשִתְבֶנה ִעיְרָך ּבִ  ֶדן. ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלהֵּ יִהָנם, ובֶשת ָפִנים ְלַגן עֵּ ר, ַעז ָפִנים ְלגֵּ ן אֹומֵּ ינּו ְותֵּ ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ

נּו ְּבתֹוָרֶתָך:  ֶחְלקֵּ

 

 דרך חיים שם / מהר"ל

ועתה עוד פקח עיניך אף כי פירוש אחד הוא עם מה שנזכר, כי יהודה בן תימא בא להשלים את האדם 

בעבודת בוראו, אשר בריאת האדם הוא לתכלית זה שנברא לעבוד את בוראו. ומפני שהאדם בעל חומר 

הוי עז כנמר כי מי שיש לו עזות אינו  והאדם מצד חומרו הוא כמו אבן דומם ואינו חפץ בשום דבר, ועל זה אמר

כמו אבן דומם עד שלא יהיה לו חפץ ותשוקה, רק יהיה עז כנמר שהנמר מחמת שיש לו עז פנים משים פניו 

אל הכל מחמת העזות שהוא בפנים, ואינו מרחיק עצמו משום דבר בשביל עזות שלו וע"ז אמר שלא יהיה 

נחשב עז בעבודת בוראו עד שמכח עזות שלו משים פניו אל  נחשב כמו אדם ישן בעבודת בוראו, אבל יהיה

הכל. מכל מקום לפעמים אין לו כח המתעורר שמתעורר אותו אל הפועל, כי תמצא כמה בני אדם שהם 

חפצים מאד מאד אל דבר והנה יש להם העזות, ואין להם כח המעורר אותם אל דבר וזה מפני כובד טבעם, 

היה טבעו מכביד עליו בעבודת בוראו, אבל יהיה מעורר עצמו עד שיהיה קל וכנגד זה אמר וקל כנשר שלא י

 בעבודת בוראו ולא יהיה טבעו מונע אותו מזה. 

ואחר כך כאשר יש לו כח המעורר הנה עוד צריך הכנה שיהיה מתנועע אל המצוה, ועל זה אמר ורץ כצבי היא 

אל המצוה. ולכך כנגד עשיית המצוה בעצמה התנועה אל המצוה, ואין זה עשיית המצוה לגמרי רק התנועה 

 אמר וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים, ודבר זה כי יעשה האדם כל הדברים בכח ובזריזות יתירה. 

וכל הדברים האלו הזהיר בן תימא כנגד האדם שיגבר על חומרו שהוא המונע את האדם מן הפועל, כי אין 

דם מן עבודת המקום. ולכך התחיל בעז כנמר שהוא ההתחלה בחומר פעולה ולפיכך החומר הוא מונע הא

שלא יהיה כמו נרדם וכמו ישן, שאפילו התשוקה והחפץ לפעול אין בו אבל יהיה לו עזות פנים שיש לו חפץ 

ותשוקה לפעול, ואחר כך אל יהיה לו מונע כובד טבעו החמרי, עד שהוא חסר כח המתעורר שהוא מעורר את 

ואל הפעולה, ועל זה אמר שיהיה קל כמו הנשר. ואחר כך אמר ורץ כצבי היא  האדם אל עשיית המעשה

התנועה אל המצוה והתנועה היא התחלת היציאה אל הפועל, ועל זה אמר שיהיה רץ כצבי. וכנגד המעשה 

 שהיא הוצאת המצוה אל הפועל אמר וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים. 

לא אמר לעשות רצון הקב"ה שבא לומר, כי לכך נוצר האדם מתחלת ומה שאמר לעשות רצון אביך שבשמים ו

הבריאה שיהיה עובד הקב"ה, ולכך אמר מאחר שהוא אביך והוא בוראך בשביל זה הנה יש לך לעשות כן. 

ומפני שאמר בכאן שלא יהיה האדם כמו מי שהוא ישן ולא יהיה טבעו מכביד עליו מלפעול רק יהיה בעל 

כדי לעשות רצון אביו שבשמים, אמר כי כל זה שאמרנו שיהיה עז וגבור בפעולותיו היינו פעולה וזריזות ביותר 

כדי לעשות רצון אביך, אבל בשאר דברים זולת זה אינו כך רק כי עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן, ולכך 

 סמך אחריו עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן:


