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ִחיִקין  רְּ מַּ ה לֹו שֶׁ מֶׁ ִנדְּ ֲחקּות. וְּ רַּ ִאין לֹו ִהתְּ רְּ מַּ ְך שֶׁ רֶׁ דֶׁ י הַּ ם, ֲאזַּ שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ ָנס בַּ ָאָדם ִנכְּ שֶׁ אֹותֹו   כְּ

ק כֻּּלֹו  ֲחקּות הּוא רַּ רַּ ִהתְּ ת ָכל הַּ ֱאמֶׁ ם, ּובֶׁ שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ ָלל ִלָכנֵּׁס לַּ ִניִחין אֹותֹו כְּ ין מַּ אֵּׁ ָלה, וְּ עְּ מַּ ִמלְּ

ִרי עֹובְּ ה שֶׁ רֹואֶׁ שֶׁ ָשלֹום, כְּ ס וְּ ּתֹו, חַּ עְּ דַּ ִלי ִלֹפל בְּ ֹאד ִלבְּ ֹאד מְּ קּות ָגדֹול מְּ זְּ חַּ ָצִריְך ִהתְּ בּות. וְּ ָקרְּ ם ִהתְּ

ִין הּוא רָ  ם, וֲַּעדַּ שֵּׁ ִביל ֲעבֹודֹות הַּ דֹולֹות ִבשְּ עַּ ִביִגיעֹות גְּ יַּגֵּׁ הּוא ִמתְּ ָשִנים, שֶׁ ָמה ָיִמים וְּ כַּ ָמה וְּ חֹוק  כַּ

ִמּי שְּ גַּ ִין ֲעִבּיּות וְּ א ֲעדַּ הּוא ָמלֵּׁ מֹו שֶׁ צְּ ה עַּ ָשה. ִכי רֹואֶׁ דֻּ קְּ י הַּ ֲערֵּׁ שַּ ֹנס לְּ ָלל ִלכְּ ִחיל כְּ לֹא ִהתְּ ֹאד, וְּ ת  ּומְּ

שָ  דֻּ ִבקְּ יזֶׁה ָדָבר שֶׁ ם אֵּׁ שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ ֲעֹשֹות בַּ ה לַּ הּוא רֹוצֶׁ ה שֶׁ ָכל מַּ דֹוִלים, וְּ בּוִלים גְּ הּוִרים ּוִבלְּ ִהרְּ ה, וְּ

עֲ  ָלל בַּ ה כְּ ין רֹוצֶׁ אֵּׁ ָלל, וְּ ל ָעָליו כְּ כֵּׁ ּתַּ ְך ִמסְּ ָברַּ ם ִיתְּ שֵּׁ ין הַּ ִאּלּו אֵּׁ ה לֹו כְּ מֶׁ ִנדְּ ִניִחין אֹותֹו. וְּ ין מַּ בֹוָדתֹו, אֵּׁ

ֲעבֹודָ  הּו בַּ רֵּׁ זְּ עְּ ּיַּ ְך שֶׁ ָברַּ ָפָניו ִיתְּ ל לְּ נַּפֵּׁ ן ּוִמתְּ נֵּׁ חַּ ם ּוִמתְּ עַּ ָכל פַּ ק בְּ הּוא צֹועֵּׁ ה שֶׁ הּוא רֹואֶׁ ת שֶׁ ֲחמַּ תֹו,  מֵּׁ

ּתַּ  ְך ִמסְּ ָברַּ ם ִיתְּ שֵּׁ ין הַּ ִאּלּו אֵּׁ ה לֹו כְּ מֶׁ ן ִנדְּ ל כֵּׁ ֹאד. עַּ ֹאד מְּ ִין הּוא ָרחֹוק מְּ ן ֲעדַּ ל ִפי כֵּׁ ף עַּ אַּ ָלל וְּ ל ָעָליו כְּ כֵּׁ

ָלל.  ה בֹו כְּ ין רֹוצֶׁ ְך אֵּׁ ָברַּ ָלל, ִכי הּוא ִיתְּ ָליו כְּ ין פֹונֶׁה אֵּׁ אֵּׁ  וְּ

ל עַּ  כֵּׁ ּתַּ ִהסְּ ִלי לְּ ִלבְּ ֹאד, וְּ ֹאד מְּ מֹו מְּ צְּ ק עַּ זֵּׁ חַּ קּות ָגדֹול, לְּ זְּ חַּ א ָבזֶׁה ָצִריְך ִהתְּ ּיֹוצֵּׁ כַּ ה וְּ ּלֶׁ ל ָכל אֵּׁ ן עַּ ל ָכל הֵּׁ

ת  ֱאמֶׁ ָלל. ִכי בֶׁ נַּ"ל:זֶׁה כְּ בּות כַּ ָקרְּ ק כֻּּלֹו ִהתְּ ֲחקּות הּוא רַּ רַּ ִהתְּ  ָכל הַּ

ָברַּ  ם ִיתְּ שֵּׁ הַּ ם, שֶׁ ה ָלהֶׁ מֶׁ ִנדְּ רּוש, שֶׁ פֵּׁ ם בְּ נּו ִמִפיהֶׁ עְּ ר ָשמַּ ֲאשֶׁ ִדיִקים, כַּ צַּ ל ָכל הַּ ר עַּ נַּ"ל ָעבַּ ָכל הַּ ין  וְּ ְך אֵּׁ

זֶׁ  ָראּו שֶׁ ת שֶׁ ֲחמַּ ָלל, מֵּׁ ם כְּ יהֶׁ כֵּׁל ּופֹונֶׁה ֲאלֵּׁ ּתַּ ִדים  ִמסְּ עֹובְּ ים וְּ עֹוֹשִ ִעים וְּ ִשים ִויגֵּׁ קְּ בַּ ם מְּ הֵּׁ ב, שֶׁ ן רַּ מַּ ה זְּ

ִלי  ֹאד ִלבְּ ָמן מְּ צְּ ִקים עַּ זְּ חַּ ִאּלּו לֹא ָהיּו מְּ ֹאד, וְּ ֹאד מְּ חֹוִקים מְּ ם רְּ ִין הֵּׁ ְך, וֲַּעדַּ ָברַּ ם ִיתְּ שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ

לֹא קֹוָמם ָהִראשֹון, וְּ ָאִרים ִבמְּ ל זֶׁה, ָהיּו ִנשְּ ל עַּ כֵּׁ ּתַּ ִהסְּ ָזכּו:  לְּ ה שֶׁ מַּ  ָהיּו זֹוִכים לְּ

ל ּתָ  אַּ ָך, וְּ ֲעבֹוָדתֶׁ ָּים בַּ ר קַּ ֹכחֹות ִלָשאֵּׁ ָכל הַּ ָך בְּ מְּ צְּ ֹאד, וֱֶׁאֹחז עַּ ץ מְּ ק וֱֶׁאמַּ ָלל, ֲאהּוִבי ָאִחי, ֲחזַּ כְּ הַּ חּוש וְּ

ֹאד ָּתה ָרחֹוק מְּ ִאם אַּ א ָבזֶׁה. וְּ ּיֹוצֵּׁ נַּ"ל אֹו כַּ ל ָכל הַּ ָלל עַּ ל כְּ כֵּׁ ּתַּ ל ִּתסְּ אַּ ָך,    וְּ ה לְּ מֶׁ ִנדְּ ְך, וְּ ָברַּ נּו ִיתְּ ֹאד ִממֶׁ מְּ

גֻּשָ  הּוא מְּ ִאיש ָכזֶׁה שֶׁ ע, שֶׁ דַּ ד זֶׁה ּתֵּׁ נֶׁגֶׁ ְך, ִעם ָכל זֶׁה כְּ ָברַּ דֹו ִיתְּ ָמש נֶׁגְּ ָכל ָשָעה מַּ ם בְּ ָּתה פֹוגֵּׁ אַּ ם שֶׁ

ט ִמן גַּ  עַּ ט מְּ עַּ מֹו מְּ צְּ ק עַּ נַּּתֵּׁ הּוא מְּ נּוָעה שֶׁ נּוָעה ּותְּ ְך ִהיא ָכל ָכְך ָכל ּתְּ ָברַּ ם ִיתְּ שֵּׁ הַּ ִמּיּותֹו ּופֹונֶׁה לְּ שְּ

ְך, הּו ָברַּ ָליו ִיתְּ ִמּיּותֹו אֵּׁ שְּ ָּתק ִמגַּ הּוא נֶׁעְּ ֹאד, שֶׁ ָנה מְּ טַּ ָדה קְּ קֻּ ֹאד, וֲַּאִפּלּו נְּ ֹאד מְּ דֹוָלה ִויָקָרה מְּ א ָרץ גְּ

יֹוִנים, כַּ  לְּ עֹוָלמֹות עֶׁ ָסאֹות בְּ רְּ ָמה ֲאָלִפים פַּ כַּ ָמה וְּ ִדיק  ָבזֶׁה כַּ צַּ ל הַּ ה שֶׁ ֲעֹשֶׁ מַּ ב ִמן הַּ יטֵּׁ ר ָּתִבין הֵּׁ ֲאשֶׁ

ָחה ּתָ  מְּ ֹשִ מֹו בְּ צְּ ק עַּ זֵּׁ ֹאד ִויחַּ ח מְּ מַּ ל זֶׁה ִיֹשְּ עַּ נּו. וְּ לֵּׁ צְּ כּו', כַּמּוָבא אֶׁ בּות וְּ צְּ ֹאד ָהעַּ ר ָעָליו מְּ בֵּׁ גַּ ִהתְּ ִמיד, שֶׁ

ֹאד: ֹאד מְּ ִזיק מְּ בּות מַּ צְּ  ִכי עַּ

ָאָדם רֹוצֶׁ  שֶׁ כֶׁף כְּ ּתֵּׁ ע, שֶׁ דַּ בּות,  וְּ צְּ ּיֵּׁש לֹו עַּ שֶׁ דֹוָלה כְּ ָרה גְּ כֶׁף ִהיא ֲעבֵּׁ י ּתֵּׁ ְך, ֲאזַּ ָברַּ ֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ה ִלָכנֵּׁס בַּ

ְך ֹשֹונֵּׁא אֹוָתּה': ָברַּ ם ִיתְּ שֵּׁ הַּ ף עא(, וְּ ר ֹנחַּ דַּ ָרא ָאָחָרא )ֹזהַּ בּות ִהיא ִסטְּ צְּ ָשלֹום, ִכי 'עַּ ס וְּ  חַּ

ֲעב ָשן ָגדֹול בַּ קְּ יֹות עַּ ָצִריְך ִלהְּ ָצת ֲעבֹוָדתֹו  וְּ ט ִמקְּ עַּ נּו מְּ יְּ הַּ קֹומֹו, דְּ ת מְּ ָהִניחַּ אֶׁ ִלי לְּ ם, ִלבְּ שֵּׁ ת הַּ ֹודַּ

ָצת  ִחיל קְּ תְּ ּתַּ שֶׁ ֹאד, כְּ ְך ָלזֶׁה מְּ ָטרֵּׁ ב, ִכי ִּתצְּ יטֵּׁ ֹכר ָדָבר זֶׁה הֵּׁ ף ִאם יֲַּעֹבר ָעָליו ָמה. ּוזְּ ִחיל, אַּ ִהתְּ שֶׁ

ָשנּות ָגדֹול קְּ ם. ִכי ָצִריְך עַּ שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ דֹו,    בַּ ל ָעמְּ ֲעֹמד עַּ מֹו, לַּ צְּ ֱאֹחז עַּ ִמיץ, לֶׁ אַּ יֹות ָחָזק וְּ ֹאד ִלהְּ ֹאד מְּ מְּ

ּיָ  ם, כַּ שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ ָחד מֵּׁ ִפיִלין אֶׁ מַּ ָעִמים יֵּׁש שֶׁ ם. ִכי ִלפְּ עַּ ָכל פַּ ָשלֹום, בְּ ס וְּ ִפיִלין אֹותֹו, חַּ ף ִאם מַּ ,  אַּ דּועַּ

ּלֹו,   ת שֶׁ ֲעֹשֹות אֶׁ ן ָעָליו לַּ ל ִפי כֵּׁ ף עַּ י,  אַּ רֵּׁ מְּ גַּ מֹו ִלֹפל לְּ צְּ ל ָיִניחַּ עַּ אַּ ם, וְּ שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ ּיּוכַּל בַּ ה שֶׁ ֲעֹשֹות מַּ לַּ

ֲעֹבר בָ  חַּ לַּ רֵּׁ כְּ הֶׁ ִריִכים בְּ א ָבזֶׁה צְּ ּיֹוצֵּׁ כַּ בּוִלים וְּ ִבלְּ הַּ ִרידֹות וְּ יְּ הַּ ִפילֹות וְּ נְּ ּלּו הַּ ָשלֹום. ִכי ָכל אֵּׁ ם,  חס וְּ הֶׁ

קְּ  י הַּ ֲערֵּׁ שַּ ָנִסין בְּ ִנכְּ ם שֶׁ ָכל זֶׁה: ֹקדֶׁ רּו בְּ ִדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ָעבְּ צַּ ם הַּ גַּ ָשה, וְּ  דֻּ

נַּ  בּוִלים הַּ ִבלְּ ת הַּ ֲחמַּ ֲאחֹוָריו מֵּׁ ר לַּ הּוא חֹוזֵּׁ ָשה, וְּ דֻּ קְּ ל הַּ ח שֶׁ תַּ פֶׁ ל הַּ צֶׁ ָבר הּוא אֵּׁ כְּ ָחד שֶׁ ּיֵּׁש אֶׁ ע, שֶׁ דַּ "ל, וְּ

בֵּׁ  גַּ ח, ָאז ִמתְּ תַּ פֶׁ ל הַּ צֶׁ הּוא ָסמּוְך אֵּׁ שֶׁ י כְּ ֲאזַּ ֹאד,  אֹו שֶׁ ֹאד מְּ ל ָדָבר מְּ עַּ בַּ הַּ ָרא ָאֳחָרא וְּ ִסטְּ ר ָעָליו הַּ

תֹו ִניִחין אֹותֹו ִלָכנֵּׁס לְּ ין מַּ אֵּׁ ָלן, וְּ ֲחָמָנא ִלצְּ ֹאד, רַּ ֹאד מְּ נֹוָרא מְּ רּות ָגדֹול וְּ בְּ גַּ ִהתְּ ָלן, בְּ ֲחָמָנא ִלצְּ ְך רַּ



ָשלֹום. ִכי כֵּׁ  ס וְּ ָאחֹור, חַּ ת זֶׁה הּוא חֹוזֵּׁר לְּ ֲחמַּ ח, ּומַּ תַּ פֶׁ ה הַּ רֹואֶׁ שֶׁ ָרא ָאֳחָרא, כְּ ִסטְּ הַּ ל ָדָבר וְּ עַּ בַּ ְך הַּ רֶׁ ן דֶׁ

בְּ  גַּ ִהתְּ ט ָעָליו בְּ שֵּׁ פַּ י הּוא ִמתְּ ֹנס, ֲאזַּ ִּיכְּ ט שֶׁ עַּ ִכמְּ ָשה, וְּ דֻּ קְּ י הַּ ֲערֵּׁ שַּ ָמש לְּ ָהָאָדם ָסמּוְך ָסמּוְך מַּ רּות שֶׁ

ן ָצִריְך ָאז הִ  ל כֵּׁ ָלן. עַּ ֲחָמָנא ִלצְּ ֹאד, רַּ ֹאד מְּ דֹו: ָגדֹול מְּ קּות ָגדֹול נֶׁגְּ זְּ חַּ  תְּ

ֲעבֹו ק בַּ ָעסַּ ת שֶׁ עֵּׁ יֶׁה, בְּ ִּיהְּ יֶׁה ִמי שֶׁ ָחד, ִיהְּ ר לֹו אֶׁ ִאּלּו ָהָיה אֹומֵּׁ ר, שֶׁ ָאמַּ ִדיק ֲאִמִּתי שֶׁ נּו ִמצַּ עְּ ָשמַּ ת וְּ דַּ

ֲעבֹודָ  ֹאד בַּ ז מְּ ָדרֵּׁ ָך ָהִייִתי ָרץ ּוִמזְּ מְּ צְּ ק וֱֶׁאֹחז עַּ ִחָּלתֹו: ָאִחי, ֲחזַּ ם ִבתְּ שֵּׁ ר  הַּ ם ָעָליו ָעבַּ ְך, ִכי גַּ ָברַּ תֹו ִיתְּ

ם,  שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ ֹנס בַּ ה ִלכְּ רֹוצֶׁ ן ִמי שֶׁ ל כֵּׁ קּות ִמשּום ָאָדם. עַּ זְּ חַּ עַּ שּום ִהתְּ לֹא ָהָיה שֹומֵּׁ נַּ"ל, וְּ ָכל הַּ

ם,  שֵּׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ ּתּוכַּל בַּ ה שֶׁ ה מַּ ֹאד, וֲַּעֹשֵּׁ ָך מְּ מְּ צְּ ק עַּ זֵּׁ חַּ ב. וְּ יטֵּׁ ֹכר זֹאת הֵּׁ ָשִנים ִיזְּ הַּ ָּיִמים וְּ בֹות הַּ ּוִברְּ

ה בַּ  רֹוצֶׁ ֲחִמים וְּ א רַּ ְך ָמלֵּׁ ָברַּ ם ִיתְּ שֵּׁ ָשה, ִכי הַּ דֻּ קְּ י הַּ ֲערֵּׁ תֹוְך שַּ ְך לְּ ָברַּ ָרתֹו ִיתְּ זְּ עֶׁ ח בְּ טַּ ֹנס ָלבֶׁ ָך ִּתכְּ ֲעבֹוָדתְּ

ֹאד:    מְּ

ָּתק בְּ  נֶׁעְּ ָּתה ִנָּתק וְּ אַּ ָּתקֹות, שֶׁ עְּ הַּ הַּ נּועֹות וְּ ּתְּ ָכל הַּ ע, שֶׁ דַּ ֲעבֹוָדתֹו  וְּ ִמּיּות לַּ שְּ ט ִמן גַּ עַּ יזֶׁה מְּ ם אֵּׁ עַּ ָכל פַּ

שֶׁ  נּו כְּ יְּ הַּ ְך, דְּ ֹצרֶׁ ת הַּ עֵּׁ ָך בְּ ָרתְּ זְּ עֶׁ ִרים ּוָבִאים לְּ שְּ קַּ ִרים ּוִמתְּ בְּ חַּ ִצים ּוִמתְּ בְּ קַּ ְך, כָֻּּלם ִמתְּ ָברַּ ס  ִיתְּ ּיֵּׁש, חַּ

הָ  ע, שֶׁ דַּ ָשלֹום. וְּ ס וְּ ת ָצָרה, חַּ עֵּׁ ק וְּ יזֶׁה ֹדחַּ ָשלֹום, אֵּׁ ָלל וְּ כְּ הַּ ֹאד, וְּ ֹאד מְּ ר מְּ ר צַּ ל גֶׁשֶׁ ֲעֹבר עַּ ָאָדם ָצִריְך לַּ

ָלל:  ד כְּ חֵּׁ פַּ ּלֹא ִיתְּ ָהִעָקר שֶׁ  וְּ

ִסיָמן רפ"ב(, דְּ  י ָהִראשֹון בְּ ִלקּוטֵּׁ עֹוִדי )בְּ י בְּ אֹלקַּ ָרה לֵּׁ מְּ ֲאָמר ֲאזַּ מַּ ר בַּ נֱֶׁאמַּ ה שֶׁ ְך ִעם מַּ ילֵּׁ ָראּוי לֵּׁ נּו וְּ יְּ הַּ

שֹ  פֵּׁ חַּ ש ּולְּ קֵּׁ בַּ מֹו,   לְּ צְּ עַּ א בְּ מֹוצֵּׁ ט טֹוב שֶׁ עַּ מְּ ָדה טֹוָבה. ּוָבזֶׁה הַּ קֻּ יזֶׁה נְּ אֵּׁ כּות וְּ יזֶׁה זְּ מֹו אֵּׁ צְּ עַּ צֹא בְּ ִלמְּ

ן   ל ִפי כֵּׁ ף עַּ ָלן, אַּ ֲחָמָנא ִלצְּ ל, רַּ ָנפַּ ה שֶׁ מַּ ל לְּ ף ִאם ָנפַּ קֹומֹו, אַּ ת מְּ ל יִַּניחַּ אֶׁ אַּ מֹו, וְּ צְּ ק עַּ זֵּׁ ח ִויחַּ מַּ ִיֹשְּ

ט   עַּ מֹו ִבמְּ צְּ ק עַּ זֵּׁ חַּ ְך, יְּ ָברַּ ם ִיתְּ שֵּׁ הַּ י זֶׁה לְּ דֵּׁ ל יְּ כֶׁה ָלשּוב עַּ ר ִיזְּ ד ֲאשֶׁ ִין, עַּ מֹו ֲעדַּ צְּ עַּ א בְּ מֹוצֵּׁ ט טֹוב שֶׁ עַּ ִדמְּ

ן יֹוָמא פו:(.   ּיֵּׁ כֻּּיֹות )עַּ ין זְּ יּו נֲַּעֹשִ דֹונֹות ִיהְּ זְּ ָכל הַּ  וְּ

הֱ  שֶׁ ָּים, כְּ ל הַּ ָרָכה, עַּ ִדיק ִלבְּ כֶׁר צַּ ם טֹוב, זֵּׁ ל שֵּׁ עַּ בַּ ה הַּ ה ָעֹשָ ה ָּתִבין, ּומֶׁ כּו'. ּוִמזֶׁ ל ָדָבר וְּ עַּ בַּ ִסיתֹו הַּ

ָהִעקָ  יֶׁה. וְּ ִּיהְּ ה שֶׁ יֶׁה מַּ ף ִאם ִיהְּ ָשלֹום, אַּ ס וְּ ָך, חַּ מְּ צְּ ש עַּ ָיאֵּׁ ִלי לְּ ִלבְּ ק וְּ זֵּׁ חַּ ִהתְּ ָּתה ָצִריְך לְּ יָכן אַּ ד הֵּׁ ר  עַּ

ל, וֲַּאפִ  ּיּוכַּ ה שֶׁ ָכל מַּ מֹו בְּ צְּ ח עַּ מַּ ָחה ָּתִמיד. ִויֹשַּ מְּ ֹשִ יֹות בְּ מֹו  ִלהְּ צְּ ֲעֹשֹות עַּ טּוָתא, לַּ י ִדשְּ י ִמּלֵּׁ דֵּׁ ל יְּ ּלּו עַּ

הּוא ָדָבר ָגדֹו ָחה, שֶׁ מְּ ֹשִ י ָלבֹוא לְּ דֵּׁ ִרקּוִדים, כְּ ִפיצֹות וְּ חֹוק אֹו קְּ טּות ּוצְּ נֵּׁי שְּ יְּ ֲעֹשֹות ִענְּ לַּ ה וְּ שֹוטֶׁ ל  כְּ

ֹאד:  מְּ

 

 אורות הקודש חלק ג' פ"ד תנועת ההכרה העצמית /הרב קוק

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

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

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

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

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

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

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

 החכמה והצדק, ושם ד' יהיה תמיד מגדל עזו.  

 


