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 בין שכל לרגש -חכמת הנפש

 

 הרב קוק /חלק א אורות הקודש 

 עד  -מזוג השכל והרגש 

אי אפשר לאדם לחיות לא בשכל לבדו, ולא ברגש לבדו, תמיד צריך שיהיה ממזג את השכל עם 

הרגש בחוברת. כשירצה להתפרץ למעלה ממדרגתו. יאבד את הכשרון של הרגש, ויהיה מלא 

 פגמים וחסרונות, אף על פי שיהיה בעל שכל גדול. 

ות, המביאים לידי כל חולשה וכל ואין צריך לומר שאם ישתקע ברגש לבדו יפול בתהומות של סכל

 חטאת. 

רק תכונת המשקל השוה, המאזן את השכל עם הרגש, תביאהו לידי הצלה גמורה. מובן, שעם 

 זה צריך להחיות תמיד את התכונה המעשית, והחוש החברותי הישר. 

 

 

  הרב קוק /אורות הקודש  חלק א

  עו -עדן השכל והרגש 

העדן של ההכרה השכלית, יש לו צורה אחרת, והעדן של ההרגשה הנפשית גם כן צורה אחרת. 

הראשון גדול הוא באיכותו, ואינו כל כך עמוק בפילוש החיים, והשני איננו כל כך בעל איכות 

גדולה, אבל עמוק וחודר. וכשהנשמה מתעלה, מתרכבים שני העדנים יחד, ואין קץ ושיעור 

 המלאה, לעדנות אצילותם. ולאורם הבהיר והמזוקק.לעשרם ולרוייתם 

 

  

 

 הרב קוקחלק א / אורות הקודש 

  עז -הרגש ועבודת השכל 

הרגש הוא יותר מהיר מן השכל. ברגש, האמרה, אלהים, מלאה היא תנובה וישות גם טרם אשר 

א נפתר אף מעט מכל המון החידות הכמוסות בה. מה שאין כן בשכל. השכל צריך עיבוד, בל

 לימוד ועיון מאומה לא ימצא. 

אם יתחלף הרגש בשכל, ויאבה להשתמש בשכל מבלי עבודה רוחנית, כי אם ליהנות מן המוכן, 

לו עולמו, וסירים סבוכים יתגדלו בחלקתו הרוחנית,  כשם שאפשר הדבר ברגש, מהרה יחשך

 אשר בכל עת יסתבך בהם, להרבות המכשלה על דרכו הרוחני. 

ועת ומשפט ידע לב חכם להכנס בהיכל הרגש במילואו, להתענג מעדניו, ולעבור על חלקת השכל 

 לעבד עבודתה. אז תבא דעת אלהים בלבבו, בצורתה היותר רצויה. 

  

  

 

 

 

 



  בלי מסכת חולין דף ס/בתלמוד ב

את המאור הגדול 'וכתיב  'ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים'רבי שמעון בן פזי רמי כתיב 

 .רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד :אמרה ירח לפני הקב"ה 'ואת המאור הקטן

אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את  .אמר לה לכי ומעטי את עצמך

 ?אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני .אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה ?עצמי

אמרה ליה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא  .אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים

זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן שמואל הקטן  .םדכתיב והיו לאותות ולמועדים ולימים ושני

 :חזייה דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח .דוד הקטן

 

 הרב קוק /חלק א  אורות הקודש

 עט  -מאורות השכל והרגש 

 קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש. 

השכל, המאור הגדול, והרגש, הקטן, שניהם עומדים במשקל אחד, אבל שונים הם דרכיהם, 

יים ולפעמים רבות מאד הסתירות שביניהם. אם ערכם היה מכל צד שקול. היתה הסתירה בח

 גדולה. אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד. ם הרוחניים, וממילא גם הגשמיי

 

 

 

 קוקהרב  /אורות הקודש  חלק א  

  פ -חליפות חיי הרגש והשכל 

 כל מחשבה אידיאלית, הפועלת בחיים, מחוברת היא מהרכבה של שכל ורגש. 

השכל הוא מועט בכמותו ומרובה באיכותו, והוא יסוד הנשמה של האידיאל, ההולך ונמשך, חורז 

 את החוט של החיים. 

 הרגש הוא הגוף, שבו מתלבש תמיד האידיאל השכלי, להסבירו לכח החיים הפועל. 

ברבות הימים יאבד הרגש את ערכו, יתישן ויזדקן, ולא יוסיף תת את כחו. אבל זיק התמצית 

כלית שבו, אם אך הוא איתן וטהור, לא ייעף ולא יזדקן. האמת קימת לעד, וממקורה תשלח הש

פלגים להשקות טל חיים, להחיות ענפים חדשים, ועצים רעננים, אשר יצמחו בצורת רגש חדש, 

 מלא כח עלומים, אשר ימלא את המקום של הרגש, אשר נפל מזקנה. 

הרגש. והחיים המוחלטים של השכל הטהור תמיד כן הולכים הם חליפות החיים והמות בעולם 

 הם מחיים ומולידים דור חדש, אחרי כלות הישן. 

מאורעות האבל, שפלות ידים של הדהמה ואנינות, הכל נמצא במערכת הרגש. רגש כי זקן, כי 

חדל מהיות לו כח פועל, יפלו עמו כל הרוחות, אשר נתמכו בו ונתמלאו אור חיים לרגליו. המחנה 

ישאר דומם ונבהל. אל חזיון של השארת הנפש לא יוכל כל כך מהר לעלות, לדעת כי זיק  הפועל

התמצית השכלית, אשר חיה את האידיאל ההרגשי. חי וקים הוא. כמו שאין התנחומים של 

השארת הנפש ותחית המתים מרפאים מיד את פצע המות, אשר פצע בלב נפשות דבקות 

 בקרבת בשר ורוח. 

מהר יעבור רוח חדש, וישלם נחומים, הזיק השכלי יצא ממחבואו. יהיה לאור  אבל סוף כל סוף

ולהצלה, יעמיד חיל גדול של רגשות חדשים. אזורי אונים. וגם ימיהם חוצצו. עדי יפקדו. ויפנו 

 מקום לחיל חדש, אבל משך החיים ילך תמיד במסלתו המובטחת. 


