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 הרב קוק אורות הקודש חלק ג' פ"ד /

 תנועת ההכרה העצמית 

התנועה הנפשית, כלפי ההכרה העצמית, מתגלגלת היא, עוברת מול התוכן הראייתי של 

עוברים, ואז מתמלא האדם גודל ועז, ויש  הבחנת עצמו. יש שהצדדים הרעננים אשר להנפש

 שהצדדים השוממים עוברים,ואז לובש הוא חרדות, ורוחו נמוג בקרבו. 

ההקפה השלמה דורשת היא, שבעת שעוברים הצדדים המלאים והמיושבים לא תזוח דעתו, 

ת וידע כי רק צד אחד עובר, וכי אחרי החזיון הזה, המלא והרענן, יבא חזיון דל ומעוגם, ובע

ההקפה הקודרת ידע, שעוד מעט וחזיון משמח ומרנן יופיע. ובזה ישתכללו תכונותיו, ומעולם 

לא תשלט עליו גאוה גסה, המאבדת כל הון, ולא תדוכא נפשו מעוצב חשוך, ויחזיק במעוז הטוב 

 החכמה והצדק, ושם ד' יהיה תמיד מגדל עזו. 

 

 

 

 

 

 

 רבי נחמןמהדורא קמא סימן ערב /  -ספר ליקוטי מוהר"ן 

יָניו כִ  ֶנֶגד עֵּׁ ים לְּ ֹּא ָישִֹּ ם, ֶשל ָלל ָגדֹול ַבֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ ִהִלים צ"ה(, ֶזה כְּ ָמעּו )תְּ קֹולֹו ִתשְּ י ִאם ַהּיֹום ִאם בְּ

ָפִרים רֹו ַכּמּוָבא ַבסְּ ב ִמּיֹום ַלֲחבֵּׁ ֹּא ַיֲחשֹּ כּותֹו, ָצִריְך ֶשל ָטרְּ ִהצְּ ָנָסה וְּ ֶסק ַפרְּ עֵּׁ ן בְּ ן אֹותֹו ַהּיֹום, הֵּׁ כֵּׁ , וְּ

אֹותֹו ַהָשָעה,  יָניו ִכי ִאם אֹותֹו ַהּיֹום וְּ ֶנֶגד עֵּׁ ים לְּ ָבַרְך לֹּא ָישִֹּ  ַבֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ

א ַמשָֹּ  ָשר לֹו ִלשָֹּ ִאי ֶאפְּ ד, וְּ א ָכבֵּׁ ִאלּו הּוא ַמשָֹּ ָהָאָדם כְּ ֶמה לְּ ֶשרֹוִצין ִלָכנֵּׁס ַבֲעבֹוַדת ה', ִנדְּ ד ִכי כְּ א ָכבֵּׁ

ָלל, ָכזֹו. ֲאָבל  א כְּ ֶיה לֹו ַמשָֹּ ֹּא ִיהְּ ין לֹו ַרק אֹותֹו ַהּיֹום, ל ב ֶשאֵּׁ ֶשַּיֲחשֹּ  כְּ

ַח ָכָראּוי,  כֹּ ַכָּוָנה ּובְּ ל בְּ ַפלֵּׁ ִחיל, ָמָחר ֶאתְּ ר ָמָחר ַאתְּ אמֹּ יֹום, לֵּׁ מֹו ִמּיֹום לְּ ֶחה ֶאת ַעצְּ ֹּא ִידְּ ַגם ֶשל וְּ

ין לְּ  ָאר ָהֲעבֹודֹות, ִכי אֵּׁ א ָבֶזה ִבשְּ ַכּיֹוצֵּׁ ד בֹו, ִכי וְּ אֹותֹו ַהָשָעה ֶשעֹומֵּׁ עֹוָלמֹו ִכי ִאם אֹותֹו ַהּיֹום וְּ ָאָדם בְּ

ן: ָהבֵּׁ ָקא, וְּ ָמעּו, 'ַהּיֹום' ַדיְּ קֹולֹו ִתשְּ י. ַהּיֹום ִאם בְּ רֵּׁ ַגמְּ ר לְּ  יֹום ַהָּמֳחָרת הּוא עֹוָלם ַאחֵּׁ

 

 

 

 

 

 / הרב קוק 2אורות הקודש / חלק ב / עמוד שיד

מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל 

הריסות רוחניות, אבל אין לו גם כן בנינים עצמיים. הוא חוסה בצלם של הבנינים הטבעיים, כמו 

השפנים שהסלעים הם מחסה להם. אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו, נשמתו לא תוכל 

 נים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה. לחסות כי אם בבני

  

 

 


