
 אוריה                                                                                                                        בס"ד

 פתיחה לחכמת הנפש 

 

 מסכת נידה דף ל עמוד ב' תלמוד בבלי

שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו, שתי  פנקסל -דרש רבי שמלאי: למה הולד דומה במעי אמו

אציליו על ב' ארכובותיו, וב' עקביו על ב' עגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו 

פתוח, ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את 

למלא כן אינו יכול לחיות אפילו וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שא אמו.

 שעה אחת.

 

וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר "בהלו נרו עלי ראשי לאורו  ונר דלוק לו על ראשו

 אלך חשך", ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא.

 

שנאמר "מי יתנני כירחי קדם כימי  ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים

 אלוה ישמרני", ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים הוי אומר אלו ירחי לידה.

 

כולה שנאמר "ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה",  ומלמדין אותו כל התורה

 .ואומר "בסוד אלוה עלי אהלי"

על פיו ומשכחו כל התורה כולה שנאמר "לפתח  וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו

  .חטאת רובץ"

 

אותו שנאמר "כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון" כי לי תכרע  משביעיןואינו יוצא משם עד ש

כל ברך זה יום המיתה שנאמר "לפניו יכרעו כל יורדי עפר", תשבע כל לשון זה יום הלידה 

 ולא נשבע למרמה".  ינפש שנאמר "נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא

 

תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים  -ומה היא השבועה שמשביעין אותו

 .לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע

 

 

 

 שמונה קבצים קובץ ב' נ"ד/ הרב קוק

כל הספרים כולם, בין בקודש בין בחול, וכל הידיעות הבאות לאדם מחוצה לו, אינם כי אם 

 לעורר את רוחו הפנימי, להוציא לאור על ידם את הגנוז במעמקיו. עוזרים

 

 

 

 ספר בראשית פרק יב 

ֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך: ְוֶאֶעְשָך  ְלגֹוי ַוי

ל ר ְוִנְבְרכּו ְבָך כֹּ ת  ָגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך ֶוְהֵיה ְבָרָכה: ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך ּוְמַקֶלְלָך ָאאֹּ ִמְשְפחֹּ

 ָהֲאָדָמה:

 

 



 הרב קוק /אורות הקודש חלק ג  מוסר הקודש 

  צז -בקשת האני העצמי 

ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי, של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי 

ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו 

 מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו, 

ואבד חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, 

את עצמו, ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהאניות 

 האמיתית נאבדה ממנו, בחטא ההשתחואה לאל זר, 

 חטא ישראל, זה אחרי אלהי נכר, את אניותו העצמית עזב, זנח ישראל טוב. 

ליתות, לא חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה , הלכה אחרי מגמות ותכ

נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה, לחשוב על דבר 

 גורלות וקריירות. 

 קטרגה הירח, אבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר הדרת מלכים חיצונה, 

 וכה הולך העולם וצולל באבדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. 

לומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן באים מחנכים מ

על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא 

 חוץ מהם, 

 והאני הולך ומשתכח, וכיון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. 

יננו מבחוץ לנו, רוח אפינו הוא, את ד' אלהינו רוח אפינו משיח ד', זהו גבורתו הדר גדלו, א

ודוד מלכנו נבקש, אל ה' ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא, הסר 

כל אלהי נכר, הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני ה' אלהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים 

 להיות לכם לאלהים, אני ה'. 

  

 נה כ'משנה מסכת אבות פרק ד מש

ֱאִליָשע ֶבן ֲאבּוָיה אֹוֵמר, ַהלֹוֵמד ֶיֶלד ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדש. ְוַהלֹוֵמד ָזֵקן 

 ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחוק. 

ַטִנים ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ַרִבי יֹוֵסי ַבר ְיהּוָדה ִאיש ְכַפר ַהַבְבִלי אֹוֵמר, ַהלֹוֵמד ִמן ַהְק 

ן ֵקהֹות ְושֹוֶתה ַיִין ִמִגתֹו. ְוַהלֹוֵמד ִמן ַהְזֵקִנים ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ְבשּולֹות ְושֹוֶתה ַייִ 

 ָיָשן. 

ֵיִש ַקְנַקן ָחָדש ָמֵלא ָיָשן, ְוָיָשן ֶשֲאִפלּו ָחָדש  ַרִבי אֹוֵמר, ַאל ִתְסַתֵכל ַבַקְנַקן, ֶאָלא ַבֶּמה ֶשֶיש בֹו.

 ֵאין בֹו:

 

 


