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 פרק א  -שמנה פרקים להרמב"ם  -הקדמות הרמב"ם 

והחלק המדמה הוא הכח, אשר יזכור רשומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר 

 השיגום, וירכיב קצתם אל קצתם ויפריד קצתם מקצתם, 

שלא השיגם כלל ואי אפשר להשיגם, כמו  ולזה ירכיב זה הכח מן ענינים אשר השיגם ענינים

שידמה האדם ספינת ברזל רצה באויר, ואדם שראשו בשמים ורגליו בארץ, ובהמה באלף 

 עינים על דרך משל, והרבה באלו הנמנעות ירכיבם הכח המדמה וימציאם בדמיון. 

 ובכאן טעו המדברים הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פנת חטאתם בחלוקת המחויב,

האפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב, כי כל מדומה אפשר, ולא ידעו שזה 

 הכח ירכיב ענינים שמציאותם נמנעת כמו שזכרנו.

 

 

 מהדורא קמא סימן כה  -ספר ליקוטי מוהר"ן 

ֶכל. ּו יא ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהְמַדֶמה, ְוַלֲעלֹות ֶאל ַהש ֵ יְך ָכל ָאָדם ְלהֹוצִּ י ָצרִּ ְמָשְך ַאַחר ַהְמַדֶמה, ]א[ כִּ ְכֶשנִּ

ירּות ַהֵלב, ּוְמַשֵבר לִּ  ְשרִּ ירּות ֵלב, ֶשהּוא הֹוֵלְך ַאַחר ַהְמַדֶמה ֶשַבֵלב. ּוְכֶשּיֹוֵצא מִּ יַנת ְשרִּ בֹו ֶזה ְבחִּ

ְכָנע ָהֶאֶבן, ְוֵאינֹו הֹוֵלְך ַאַחר ַתאֲ  יר', ֶשַעל ָידֹו נִּ יַנת 'ָשמִּ ּיֹות, ְוהֹוֵלְך ַאַחר ָהֶאֶבן ֶזה ְבחִּ וֹות ַהְמֻדמִּ

ֶכל:   ַהש ֵ

ַח ַהְמַדֶמה. ָאַמר ָאז:  ַאַחר ֶשָאַמר ַמֲאָמר ַהַנ"ל, ְוָשם ְמַכֶנה ְוקֹוֵרא ָכל ַתֲאוֹות ַהֵּיֶצר ָהָרע ְבֵשם כ 

ְקר א לֹו ּוְלַכנֹות לֹו ֵשם ַאֵחר, ַהְינּו ְלַהַבַעל ָדָבר ְוַהּיֵ  ין לִּ יכִּ ְקרֹות אֹותֹו ְבֵשם ְצרִּ ין לִּ יכִּ ֶצר ָהָרע ְצרִּ

חֹוק,  ַח ַהְמַדֶמה. ְוָאַמר ז את ְבֶדֶרְך ש ְ ְקרֹותֹו עֹוד ְבֵשם ֵיֶצר ָהָרע, ַרק ְבֵשם כ  ַאֵחר, ְדַהְינּו ֶשל א לִּ

ין ַכּוָ  י ְלָהבִּ יתִּ י ֶשָהָיה לֹו ָבֶזה ַכָּוָנה ְשֵלָמה, ְול א ָזכִּ  ָנתֹו ָבֶזה:ֲאָבל ֵהַבְנתִּ

 

 

 ספר בראשית פרק ב 

ֶצר  ְראֹות ַמה  'הַוּיִּ ם ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם לִּ ן ָהֲאָדָמה ָכל ַחַּית ַהָשֶדה ְוֵאת ָכל עֹוף ַהָשַמיִּ ים מִּ ֱאֹלהִּ

ְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש ַחָּיה הּוא ְשמֹו: ל ֲאֶשר יִּ ְקָרא לֹו ְוכ  ְקָרא ָהָאָדם ֵשמֹות  ּיִּ ְלָכל ַהְבֵהָמה ּוְלעֹוף ַוּיִּ

ל ַחַּית ַהָשֶדה ּוְלָאָדם ל א ָמָצא ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו: ם ּוְלכ  יָשן  'הַוַּיֵפל  ַהָשַמיִּ ים ַתְרֵדָמה ַעל ָהָאָדם ַוּיִּ ֱאֹלהִּ

ר ָבָשר ַתְחֶתָנה: ְסג  ָתיו ַוּיִּ ַצְלע  ַקח ַאַחת מִּ ֶבן  ַוּיִּ ים ֶאת ַהֵצָלע 'הַוּיִּ ָשה  ֱאֹלהִּ ן ָהָאָדם ְלאִּ ֲאֶשר ָלַקח מִּ

ֶאָה ֶאל ָהָאָדם: י  ַוְיבִּ ָשה כִּ ָקֵרא אִּ י ְלז את יִּ ְבָשרִּ ַוּי אֶמר ָהָאָדם ז את ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָשר מִּ

יש ֻלֳקָחה ז את:  ֵמאִּ

 ספר בראשית פרק ג 

ל ַחּיַ  כ  ים  'ה ָשהת ַהָשֶדה ֲאֶשר עָ ְוַהָנָחש ָהָיה ָערּום מִּ י ָאַמר ֱאֹלהִּ ָשה ַאף כִּ ים ַוּי אֶמר ֶאל ָהאִּ ֱאֹלהִּ

ל ֵעץ ַהָגן: כ  י ֵעץ ַהָגן נ אֵכל: ל א ת אְכלּו מִּ ְפרִּ ָשה ֶאל ַהָנָחש מִּ י ָהֵעץ ֲאֶשר ְבתֹוְך  ַות אֶמר ָהאִּ ְפרִּ ּומִּ

ְגעּו בֹו ֶמנּו ְול א תִּ ים ל א ת אְכלּו מִּ ָשה ל א מֹות   ֶפן ְתֻמתּון:ַהָגן ָאַמר ֱאֹלהִּ ַוּי אֶמר ַהָנָחש ֶאל ָהאִּ

ְדֵעי טֹוב ָוָרע: ְתֻמתּון: ים י  יֶתם ֵכאֹלהִּ ְהיִּ ְפְקחּו ֵעיֵניֶכם וִּ ֶמנּו ְונִּ י ְביֹום ֲאָכְלֶכם מִּ ים כִּ ֵדַע ֱאֹלהִּ י י   כִּ

י ַתֲאָוה הּוא לָ  י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוכִּ ָשה כִּ ְריֹו ַוֵתֶרא ָהאִּ פִּ ַקח מִּ יל ַותִּ ם ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְשכִּ ֵעיַניִּ

ָמּה ַוּי אַכל: יָשּה עִּ ֵתן ַגם ְלאִּ ְתְפרּו ֲעֵלה  ַות אַכל ַותִּ ם ֵהם ַוּיִּ י ֵעיֻרמִּ ָפַקְחָנה ֵעיֵני ְשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו כִּ ַותִּ

ר ת: ְשְמעּו ֶאת קֹול  ְתֵאָנה ַוַּיֲעשּו ָלֶהם ֲחג  ְתַחֵבא ָהאָ  'הַוּיִּ ְתַהֵלְך ַבָגן ְלרּוַח ַהּיֹום ַוּיִּ ים מִּ ָדם ֱאֹלהִּ

ְפֵני  ְשתֹו מִּ ים ְבתֹוְך ֵעץ ַהָגן: 'הְואִּ ְקָרא  ֱאֹלהִּ ים ֶאל ָהָאָדם ַוּי אֶמר לֹו ַאֶּיָכה: 'הַוּיִּ ַוּי אֶמר ֶאת  ֱאֹלהִּ

י ָואֵ  כִּ ם ָאנ  י ֵעיר  יָרא כִּ י ַבָגן ָואִּ ְלָך ָשַמְעתִּ ן ָהֵעץ ֲאֶשר  ָחֵבא:ק  ם ָאָתה ֲהמִּ י ֵעיר  יד ְלָך כִּ גִּ י הִּ ַוּי אֶמר מִּ

ֶמנּו ָאָכְלָת: י ֲאָכל מִּ ְלתִּ יָך ְלבִּ יתִּ ּוִּ ן ָהֵעץ  צִּ י מִּ וא ָנְתָנה לִּ י הִּ ָמדִּ ָשה ֲאֶשר ָנַתָתה עִּ ַוּי אֶמר ָהָאָדם ָהאִּ

ֵכל: ָשה ַמה ז את עָ  'הַוּי אֶמר  ָוא  ים ָלאִּ ֵכל:ֱאֹלהִּ י ָוא  יַאנִּ שִּ ָשה ַהָנָחש הִּ ית ַות אֶמר ָהאִּ  'הַוּי אֶמר  שִּ



ְנָך ֵתֵלְך  ל ַחַּית ַהָשֶדה ַעל ְגח  כ  ָכל ַהְבֵהָמה ּומִּ יָת ז את ָארּור ַאָתה מִּ י ָעשִּ ים ֶאל ַהָנָחש כִּ ֱאֹלהִּ

ָשה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְישּוְפָך ר אש  ְוָעָפר ת אַכל ָכל ְיֵמי ַחֶּייָך: ית ֵביְנָך ּוֵבין ָהאִּ ְוֵאיָבה ָאשִּ

יֵשְך  ְוַאָתה ְתשּוֶפנּו ָעֵקב: ים ְוֶאל אִּ י ָבנִּ ֵנְך ְבֶעֶצב ֵתְלדִּ ְצבֹוֵנְך ְוֵהר  ָשה ָאַמר ַהְרָבה ַאְרֶבה עִּ ֶאל ָהאִּ

ְמשָ  יָך  ל ָבְך:ְתשּוָקֵתְך ְוהּוא יִּ יתִּ ּוִּ ן ָהֵעץ ֲאֶשר צִּ ְשֶתָך ַות אַכל מִּ י ָשַמְעָת ְלקֹול אִּ ּוְלָאָדם ָאַמר כִּ

ל ְיֵמי ַחֶּייָך: ָצבֹון ת אֲכֶלָנה כ  ֶמנּו ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַבֲעבּוֶרָך ְבעִּ ר ל א ת אַכל מִּ ְוקֹוץ ְוַדְרַדר  ֵלאמ 

יַח ָלְך ְוָאַכְלָת ֶאת  ֶמָנה  ֵעֶשב ַהָשֶדה:ַתְצמִּ י מִּ ְבֵזַעת ַאֶפיָך ת אַכל ֶלֶחם ַעד שּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה כִּ

י ָעָפר ַאָתה ְוֶאל ָעָפר ָתשּוב: וא ָהְיָתה ֵאם ָכל ָחי: ֻלָקְחָת כִּ י הִּ ְשתֹו ַחָּוה כִּ ְקָרא ָהָאָדם ֵשם אִּ  ַוּיִּ
 

 

 הרב קוק /עמוד רמז  אורות הקודש חלק א

 עא  -אחדות הרוחניות 

בחינוך האדם היחיד. וכן בחינוך האדם הכללי, האומה והאנושיות, צריכים לשום לב לאחדות 

הרוחניות, דהיינו שהשכל יהיה משפיע ישר על הרגש, והרגש על הדמיון, והדמיון על 

 הפעולות. וכשיש סתירה בין אלה החלקים אז ההריסה מוצאה מקום לחול. 

ה, מתעלה הענין האצילי, שהוא חלקים, שהם שכל, רגש, דמיון, מעשעה הועל גבי אלה ארב

 שורש הנשמה. של האיש ושל הצבור, במקור ההויה העליונה. 

  

 / הרב קוק אורות ישראל ותחיתו  יז

יא ַעל ְיסֹוד כַח  ית ְבנּוָיה הִּ י ֶשל ַעֵמי הַ ָכל ַהַתְרבּות ַהְזַמנִּ ילִּ י מֹוֶרֶשת גֹוָרָלם ָהֱאלִּ ְמַדֶמה. זֹוהִּ

ּיּור ַמעֲ  י ְבפַעל ּוְבצִּ י ַהגּוָפנִּ ְתַפְתחּות ַהּיפִּ ֶמנּו ָבָאה הִּ ים ַבכַח ַהְמַדֶמה, ֶשמִּ י. ַהַתְרבּות ָהֲאחּוזִּ שִּ

ְשַתְכְללִּ  מֹו מִּ ְשַתְכֵלל כַח ַהְמַדֶמה, ְועִּ ים, ְוַעלהֹוֵלְך ּומִּ ּיִּ ְסיֹונִּ ים ְוַהנִּ ּיִּ ים ַהַמֲעשִּ ָּיתֹו -ים ַהַמָדעִּ י ֲעלִּ פִּ

ְפֵני ֶשחֹוֵשב ָהעֹוָלם ֻכלֹו ֶשָכל  י, מִּ ְכלִּ ְסַתֵלק ָהאֹור ַהשִּ ים מִּ יָסתֹו ֶאת ַהַחּיִּ ֶשל כַח ַהְמַדֶמה ּוְתפִּ

תּוחֹו ֶשל כַח ַהְמַדֶמה.   ָהאֶשר ָתלּוי ְבפִּ

ים  ְוכה ית ַגם ֵהם הֹוְלכִּ יֵדי ַהֵשֶכל ֶשְברּוַח ַהָחְכָמה ַהחֹולֹונִּ ים ְבַהְדָרָגה, ַעד ֶשְשרִּ ְנָינִּ ים ָהעִּ הֹוְלכִּ

ים ָבָאָמנֻּיֹות ַהָּיפֹו ים ְוָכל ָהעֹוְסקִּ ּיִּ ים, ַהְדָרָמתֹורִּ ים ְוַהְמַסְפרִּ יצִּ ים ֶאל כַח ַהְמַדֶמה. ַהְמלִּ ת ְוֶנֱעָתקִּ

ים י  נֹוְטלִּ ְפֵני ֶשַהֵשֶכל ַהָנקִּ ילֹוסֹוְפָיה פֹוַסַחת ְוצֹוַלַעת ְוֵאין ָלּה ַמֲעָמד מִּ ָמקֹום ְבראש ַהַתְרבּות, ְוַהפִּ

ְסַרח, ים תִּ ְסֵגי ְוָחְכַמת סֹוְפרִּ לּוקֹו ֶשל ַהֵשֶכל ְורּוַח ַהָחְכָמה ֵכן ֻחְצָפא יִּ י סִּ ְסַתֵלק. ְכפִּ ְרֵאי  הֹוֵלְך ּומִּ יִּ

ָמֲאסּו ְוָהֱאֶמת ְתֵהא ֶנֱעֶדֶרת ּוְפנֵ חֵ  ְפֵני ַהֶכֶלבְטא יִּ  . י ַהדֹור כִּ

ית, ַהָבָאה ֵמרּוחַ  ימִּ ינּות ַהְפנִּ ילּות,  -אֹוָתּה ָהֲעדִּ ּיּות ַוֲאצִּ יָפה ְלרּוָחנִּ ַהָחְכָמה, הֹוֶלֶכת ּוְנמֹוָגה, ַהְשאִּ

ית, ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ְלזְך ַהמ ְדֵבקּות ֱאֹלהִּ ַצד ַעְצָמם לִּ ּיּוֵרי ַהֻמְשָכלֹות מִּ ּוָסר, ְברּום ָטֳהָרתֹו, ְלצִּ

ְש  ְכָללֹו, נֹוֵהג ַהָדָבר ְביִּ ָדה, ַהנֹוֶהֶגת ָבעֹוָלם בִּ י אֹוָתּה ַהמִּ ּיּוָתם, ַנֲעֵשית ָחזֹון ָיָקר, ּוְכפִּ ְצחִּ ָרֵאל ְונִּ

ית ֶשל ַהַּיֲהדּות ַהֶנֱאָמָנה, ּוָבעֹוָלם ַהקֶדש ְוַאֲהַבת ַהתֹוָרה ְברּוַח פְ -ְכַלֵפי רּוחַ  י ְוַרֲעַננּות ַעְצמִּ ימִּ נִּ

י ָלְך ֶאֶרץ ֶשַמְלֵכְך ָנַער וְ  ְך ַבבֶקר יאֵכלּו"שֹוֵלט רּוַח ְמֻגָשם. "אִּ  . ָשַריִּ

ים ֶאת כַח ַהְמַדמֶ -ָאְמָנם ָכל יא ְלַהְשלִּ יס ֶזה הּוא ְיסֹוד ֵעָצה ֵמָרחֹוק, ֲעַצת ד' הִּ ְפֵני ֶשהּוא ָבסִּ ה, מִּ

ְשָראֵ  ית ֶשָקְדָמה ְביִּ יָסה ָהרּוָחנִּ תֹוְך ָהֶעְליֹונּות ֶשל ַהְתפִּ יַע ָעָליו, ּומִּ יא ָלרּוַח ָהֶעְליֹון ֶשמֹופִּ ל ָברִּ

יַזת רּוחַ  ישּות ַלֲאחִּ ְתמֹוֵגג, ַמה ֶשָגַרם ֲחלִּ יד ָלבֹוא ַהקֶדש ָהֶעְליֹון-ֻהְכַרח כַח ַהְמַדֶמה ְלהִּ , ֶשָעתִּ

יָחא. ַעל-ַעל ֵסא -ְיֵדי ַמְלָכא ְמשִּ ְהֶיה כִּ ָגֵמר ְבָכל ֵתאּורֹו, ְוָאז יִּ ְתַבֵסס ָכֵעת רּוַח ַהְמַדֶמה ַעד ֶשּיִּ ֵכן מִּ

יָנה, ָנכֹון ְוָשֵלם ְלרּוַח ד' ָהֶעְליֹון ְויְֻכַשר ְלַקֵבל אֹור רּוַח ַהקֶדש ָעָליו, ֶשהּוא רּוַח ד' "ר ּוַח ָחְכָמה ּובִּ

ְרַאת ד'".   רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, רּוַח ַדַעת ְויִּ

  

 

 


