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 קידת שנתופחודש שה  ז"ללע"נ מייסד ההוצאה 
 

 | הרב אליעזר קשתיאלשביעי של פסח למהותו של 

 ה''הקב של גאותו - הוהגאו מידת 

 

1
 ".חנון אתה אף חנון הוא "מה, רחום" אתה אף רחם הוא "מה – במידותיו להידבק - ה"בקב להידבק מצווה

 הגאווה. מידת היא העיקרי הפזמון - פסח של בשביעי הים שירת את כשקוראים

 .ה"הקב של הגאווה מידת -" גאה גאה כי' לד שירו" - השירה את שרה הנביאה מרים

 .הים שירת על ל"חז פ"ע נדרש לבש" גאות מלך' "ד -מזמור צ"ג 

 .ה"הקב של גאוותו שירת היא הים שירת

 .הגאים כל על רם -" גויים כל על רם" - ה"הקב של הנוספים ל"חז מדרשי את מכירים אנחנו

 ?כלפינו' ד גאוות מהי להבין יכולים אנחנו איך ?גאווה בעלי להיות עלינו גם אז - ה"הקב במידות להידבק צריכים אנחנו אם

 .ה"הקב של ענווה גם מהי להבין עלינו, גאווה המושג את להבין כדי

 ובעל חסר מרגיש אתה - עולם גדול מול כשעומדים - מישהו כלפי זה ענווה כותב כי )נתיב הענווה א( עולם נתיבותהמהר"ל ב

 .כלפיו ענווה

 .תורה לקבל קיבול כלי כולו - ה"הקב מול ענו מרגיש משהלמשל 

 ?הכוונה מה אז. לקבל ממי הרי לו ואין, חסר לא הוא הרי ?ענווה בעל בעצמו ה"שהקב אומר זה מהאבל 

 ? כן אופן באיזה אז, קבלה או חיסרון של באור הענווה את להסביר שייך לאאומר ש ל"המהר

 כזה הוא ה"שהקב למרותש לדרוש אפשר היה)מגילה לא(, " ענוותנותו מוצא אתה שם ה"הקב של גדולתו מוצא שאתה מקום כל"

 .(הקטנים האנשים את שוכח שלא חשוב שר כמו) הקטנים את זוכר גם הוא אז גדול

 .הם אחד והענווה הגדולה, הענווה היא היא הגדולה מידת ל"חז לדעתו, הכוונה לא שזו אומר ל"המהר

 ואז מתנשאת עמדה, אחר או כזה מעמד לו יש אדם כאשר מתחילה גאווה, סטטוס של מגבלות לך שאין הענווה מעלת עיקר

 .בשבילו שקטנים דברים יש, מסוימים לאנשים מתייחס לא הוא

 .קטן - מוגבל משהו יוצר אתה. מעמד, בסטטוס עצמך את מגדיר כשאתה - גאווה

 כבר - חשוב קצין שהוא מאז. המון עושה היה - שמירות, תורניות, מנקה, דברים הרבה עושה היה, פשוט חייל היהמשל לכך ש

 .שלו למעמד לא, מוגבל נהיה, פחות עושה הוא - עושה שהיה מה כל שלו לרמה לא

 .לרמתך לא זה כי דברים מלעשות נמנע אתה, מוגבל יותר יתינה - התנסית שאתהכ אומר ל"המהר
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 פנימי לא מוגהה – [יום עיון ישיבת שבי חברון, התש"פ] שיכתוב 



 בס"ד
 
 

 
 
 
© 

 כל הזכויות שמורות
  | הוצאה לאור | ספרי הרב אליעזר קשתיאל - קוראים נבון

 navon.books@gmail.com | navon.co.il-www.korim | 0523907515 – רליצירת קש
2 

 קידת שנתופחודש שה  ז"ללע"נ מייסד ההוצאה 
 

 ככל - "בשבילי לא זה", נושאים לפחות מתייחס, אנשים פחות עם מדבר הוא. קטן יותר נהיה, סטטוס, עמדה לעצמו שנותן מי

 .קטן הוא גבוה שהוא

 :ז"ל מורנו עמנואלעל  סיפור

 נעשה לו אמרו, כדי להתקבל לסיירת אחרת מיחידה ליחידה הגיע שהוא וסיפר לסיירת מטכ"ל בה שירת עמנואל צעיר קצין הגיע

 .וראיון משימה לו נתנו, חלקים משני לקוח היה והמבחן בחינה תקופת לו היה, סיוןינאיתך 

, עבורו משימות מיני כל לעשות ממנו ביקשלו ו קרא, דרגות ללא חייל ראההקצין הצעיר  של ניקיון. שחורה עבודה - המשימה

 (.השחורות העבודות כל) שביקשת מה אעשה - חייל אותו לו ענה

אותו חייל שעשה את המשימות  את? פוגש הוא מי את - היחידה ממפקדי אחד עם ראיוןלקצין הצעיר  נקבע זמן כמה לאחר

 .היה הוא כזה כי(, דרגות בלי מסתובב היה) שלו ההוראות את שעשה עמנואלזה היה  -שנתן לו 

  :ל"ז קליין רועיסיפור על 

 .אותו מצא ולא בחדר, במפקדה אותו חיפש, לגדוד חדש כקצין הגיע שהוא סיפר הוא, צעיר קצין לו ספד, שנים 3 לפני

 לורועי אמר ? עושה אתה מה אותו שאלהוא , מהשבת הסירים את שוטף )רועי( ד"סמגה את ורואה מהמטבח רעש שומעהקצין 

 מה, שלו המפקד שרועי הואכל השבת אז הוא רוצה לתת להם לנוח, הקצין מספר שבאותו רגע החליט עבדו קשה  שהחיילים

 .אחריו אני שיעשה

 מוצא שאתה מקום כל, עניינים מיותר לך ואכפת אנשים יותר עם מדבר אתה, דברים יותר עושה אתה עולה שאתה ככל - ענווה

 הגדולים בדברים - תחומים ביותר ועוסק חושב הוא כי גדול יותר הוא - בהכל עוסק ה"הקב - ענוותנותו בדיוק זה - גדולתו

 .עליו קטן לא דבר שום -עצמו את מצמצם לא ה"הקב, והקטנים

 .גבולות לו שאין - ענוותנותו היא ה"הקב של גדולתו. קטנים הכי גם, היצורים בכל מתעסק ה"הקב

 .אותך הרחיב אלא אותך הקטין לא המעמד, מרחיב הזמן כל אתה

 .הנפשי עולמו את מגדיל. בעיות, סיטואציות, אנשים, דברים יותר על אחראי הוא, במדרגה גדול שיותר מי י"בעמ

 . גבולות אין - האלוקית הענווה מידת

 .העליונה הגאווה ומידת העליונה הענווה מידת בין מחבר )ו, ח( ישראל באורות הרב קוק

כפי שאצל  עבורך קטן לא דבר שום - מטה כלפי עצמו את מצמצם לא אדם - קדושה של ענווה, צד עוד יש שלענווה אומר הרב

 ."ומשביע לכל חי רצון ידך את פותח"'", ד מעשיך רבו מה"  -הקב"ה 

 . העליונה הגאווה זו - מעלה כלפי נכון גם עיקרון אותו

 ה"הקב על מסתכלהוא ? מובן באיזה, עצמו את מקטין הוא לפעמים כלומר, פסולה בענווה טועה האדםהרב קוק  כותב, לפעמים

 .ולזה לי מה, עבורי גדולה היא. בשבילי לא זה, עלי גדול זה - האלוקית הגדולה -ואומר לעצמו 

 ?אליו התפלללו האלוקית מתורתו ללמוד ראוי אני - עניו באמת, כביכול מצטנע מאוד שהוא נשמע זה
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 אתה, שמעליך מי כלפי אאל שמתחתיך מי כלפי לא, עצמך את מגדיר האת בעצם כי? למה. פסולה ענווה זו קוק הרב אומר

 .גדולים דברים לי מתאים לא, עצמך את מקטין - קטן שאתה עצמך על אומר

 .העליונה הגאווה זו - קוק הרב פ"ע. מעלה כלפי ולא מטה כלפי לא, קטן להיות לא זה ענווה

 לנו ליצור רוצה ה"הקב, עבדים מבית יציאה אחרי אנחנו - הנפש, הלב, הגוף את לנו שברו, במצרים עבדים מבית כשיצאנו

 .האלוקית הגאווה במידה להידבק צריך לכן, קטנים אנחנו? איך. גדולות שאיפות

 .גדולה היא ענווה. לעלות מוכן אני - ותייאיש את או עצמי את מגביל לא אני - ענווה היא הגאווה

 אינסופיים ורצונות שאיפות בעל וגם לכולם מתייחס, הכיוונים בכל גדול ה"הקב

 שהיא קודש גאות זו - ראויה האלוקית שההתגלות, האדם של בלבד קווה שהיא, לאומית גאות של גדולה אמונה צריכים אנחנו

 .גדולה בענווה מלאה שהיא כמובן, "בגאון( עדי) עדויה" –בלשון הרב קוק 

 .עימה מתחברת, הגדולה מתוך הבאה האלוקית ענווה - וענוותנותו גדולתו - ל"המהר לשון כמו

 ולא אליכם והתייחסתי ענווה בעל שהייתי כמו, לנו ולומר הלב את לנו לפתוח בא, גאווה לו יש ה"הקב - גאה גאה כי' לד אשירה

 ראתה, "מעלה כלפי מגבלות אין - השני לצד בעקבותי תלכו, מטה כלפי מגבלות אין - אחדו אחד לכל והתייחסתי אתכם זנחתי

 .גדולים חלומות תחלמו", הים.. על שפחה

 סוג זו, קטן אני ולהגיד, עצמנו את להקטין לא, גדולים רצונות, גדולות שאיפות לשאוף כלומר, להתגאות פתח לנו פתח ה"הקב

 .ראוי לא אני להגיד - גאווה של

 בשני עצלן אתה אז סטטוס לעצמך יצרת שאתה בגלל, כי "הגאווה מסובבת עצלות" )גאווה, ח( ראיה במידות אומר קוק הרב

 .שלך הקטנה במשבצת נשאר, ממך הגדולים דברים לעשות ומתעצל ממך קטנים דברים לעשותמתעצל  – מישורים

 למטה הכיוונים לכל, לגדול, להתגמש מוכן -" זריז הוא העניו כי וזריזות ענוה לשון הוא" הנני", ")ענווה, א( הרב גם אומר

 .ולמעלה

 .עצירה אין. למעלה לגדול רוצה מאוד גם אבל, לכולם מתייחס - למטה לגדול מוכן - רבינו משה

 .מוגבל להישאר לא, למסגר לא. הממוסגרת בקטנות להישאר לא - תהליך אותו של צדדים שניהם  וענווה גאווה

 .אלוקית ענווה - מטה כלפי, אלוקית גאווה – מעלה כלפי

 אין, ה"הקב של בגאווה להידבק רוצים. האלוקית הגאווה אל מתרוממים אנחנו, עברונו עשה לא ה"הקב מה - ממצרים כשיצאנו

 .גבוהות שאיפותיש , גבולות לו

 

 האלילי העולם כל, מתמוטטת פרעה של הגאווה רק לא ,מתמוטטת מצריםכש - בודה זרהע מפני ביותר הגבוה ההגנה זו

 . מתמוטט

 . "פלא עשה תוליתה נורא בקדש נאדר כמכה מי' ד באלם מי־כמכה"
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 ? זרות והעבודות האלילים כל זה מה

 צורה לו יש', וכו צמחים, שמש של אל, פועל הוא בה מסוימת מסגרת לו יש אל כל, מוגבלות שאיפות - אנושית אמירה זו האלים

 .שלומ ומבנה

 . גאווה מעריץ - מוגבלות מעריץ אתה. אלים הרבה יש לכן ,מוגבלים אלים

 .ובהיסטוריה בטבע, וברחמים בדין, ביבשה וגם בים גם שולט - גבולות לו שאין מיזה להעריץ  ה"הקב את להעריץ

 .אינסוף - הכיוונים לכל גדל הוא, ה"לקב הגדרות לו אין

  .חומרי מובןב " משמשלגדול" אצלנו בני האדם,

 ףוסהאינ מהו, גדל ה"שהקב א"ז מההרב מסביר שם  –' ב חלק קודש אורות סוף) "האלוקית ההתגדלות" –יש גדלות אחרת 

 .(האלוקי

 .לגדול, להרחיבהאלוקית הכוונה היא  ענווהמבחינת ה

כזה גדול ואני לא,  הוא ה"הקב תגידו אל - תתרחבו, הכיוונים לכל תגדלו - גאווה בעלי תהיו: לנו אומר ה"הקב פסח של בשביעי

 .חלומות המון, שאיפות המון עלינו להיות עם – זה וגם זה גם אלא

 .הכל מעל מעלה מעלה ולעלות גדולות שאיפות עם תרחבלה, נושאים בהמון לגדול מאיתנו דורשת התורה

 שחרור, הגאווה הוא מהשחרור חלק, לגדולתה חקר ואין מלאה היא י"עמ של הנשמתי אופי - י"לעמ אופיינות שאיפות אלו

 . מהקטנות

 ע"פ הרב קוק. קטנות זו, אלוקית גאווה חוסר זה - שלו השאיפות את משחרר לאמי ש

 יםראוי שאנו - לנו ראויה האלוקית שההתגלות בליבנו לקבוע - י"לעמ ובמיוחד אדם לכל נכון זה - עולם לחירות יוצאים אנחנו

 .ראויים אנחנו המקדש לבית - שלמה לגאולה

 כולם. את לאהוב מוכן שאתה היא ההצטנעות הנכונה .י"לעמ נכונה לא ההצטענות

, והלאומיות הפרטיות בשאיפות שלנו בשאיפות למצר לא, הדעת הרחבת היא גאולה הרב חרל"פע"פ  –" ךאהל מקום יהרחיב"

 .קטנות בשאיפות מסתפקים לא

 : על הרב קוק סיפור

 של הכבוד נשיא היה מי, וקודשיו המקדש בדיני שעסק כהנים של כולל מצא, סנסציות חיפש, בריטי עיתונאי היה הבריטים בזמן
 . בעצמו כהן שהיה קוק הרב? הכולל

 .המקדש בית את להקים מזימה להם יש - הציונים של המזימהנחשפה , העיתונאי אמר
 בו שים"ל מקום למצוא שרוצים כך על משקריםשהיהודים ו מקדש בית להקים שרוצים כך על גדולה כתבה בבריטניה רסםהעיתונאי פ

 .הגלות לאחר "הראש את
 .זה בנושא שאיפות לנו אין. המקדש בית רוצים לא אנחנו - כאלו כניותתו לנו איןש להם ענוהיהודית והם  לסוכנות פנו הבריטים

 עם גדולות שאיפותיש  י"לעמ? לאכול ואיפה גג קורת רק? לנו יש קטנות שאיפות רק? שאיפות שאין א"ז מה - לסוכנות הגיב קוק הרב
 ולעלות וקורבנות המקדש לבית שאיפה, גבולנו את רחיבלה", בגבולנו ענוותט" - לכך ומתפללים שואפים בהחלט אנחנו - גדולה גאווה
 .גדולות שאיפות אלא קטנות שאיפות לנו אין -" פעמי רגלינו.. שלושב לפניך ונשתחווה" - לרגל

 
 .גדולה הבגאוו מתמלאים אנחנו - אדירה בענווה עבדים מבית שיוצאים אחרי זה והגאולה מהחירות חלק

 ."גאה גאה כי' לד אשירה" – גדולה גאווה עם פסחאת  ומסיימים גדולה ענווה - מצה אכילת עם פסח את התחלנו


