
  ְמָמְרִקים ִיּסּוִרים
   
 ִמְּפֵני ַרק ָּבִאים ְּבֵדעֹוָתיו סֹוֵבל ָיִחיד ֶׁשָּכל ַהְּפִניִמּיֹות ַהְּסִתירֹות ְוָכל ָאָדם-ֶׁשִּבְבֵני ַהֵּדעֹות-ִסּבּוֵכי ָּכל. 1

, ֻּכָּלן ַהַּמֲחָׁשבֹות ְוָכל סֹוף - ֹול-ֶׁשֵאין-ָים ֶׁשהּוא, ָהֱאלִֹהי ַהֻּמָּׂשג ְּדַבר-ַעל ַּבַּמֲחָׁשָבה ַהְמצּוִיים ָהַעְרִפִּלים
  . ָׁשבֹות ֵהן ְוֵאָליו נֹוְבעֹות ֵהן ִמֶּמּנּו, ָהִעּיּוִנּיֹות ּוֵבין ַהַּמֲעִׂשּיֹות ֵּבין

   
, ָׁשְוא ֲחֵדיַּפ ֶׁשל, ּכֹוְזִבים ִּדְמיֹונֹות ֶׁשל ִסיִגים ְּבלֹא ְּברּוָרה ֶׁשִּתְהֶיה, ַהַּמֲחָׁשָבה ֶאת ְלַזֵּכְך ָצִריְך ָּתִמיד. 2

 אֹוָתּה ְּכִפי ַרק ָהָאָדם ְּבֵני ֶאת ְמַאֶּׁשֶרת ֱאלִֹהים ֱאמּוַנת. ְוֶחְסרֹונֹות ֶהְעֵּדִרים ֶׁשל, ָרעֹות ְּתכּונֹות ֶׁשל
 ְמִאיָרה ָאז .ְלָכְך ָראּוי ֶׁשהּוא ֶׁשָּלֶהם ֶהָחׁשּוב ַהֵחֶלק ֵמאֹותֹו ְוִנְלֶמֶדת ֶנְחֶקֶרת ָהֱאלִֹהית ֶׁשַהְּגֻדָּלה ַהִּמָּדה

 ַהֵּדעֹות, ַהַהְרָּגׁשֹות ְוָכל, ַהַחִּיים-ְלַחֵּיי ְׁשֵלָמה ְוֵדָעה ְּבַאֲהָבה ִהָּדְבָקּה ְיֵדי-ַעל ָהֶעְליֹון ֵמאֹור ַהְּנָׁשָמה
 ַהְּפֻעָּלה ְּביֹוֵתר ִּתְגַּדל ֵּכן ,ַהֶּנֶפׁש ְּבתֹוִכּיּות ַהֶּזה ַהְיסֹודֹות- ְיסֹוד ֶׁשל ַהִּזּכּוְך ּגֶדל ְּכִפי. ִמְתַעְּדִנים ְוַהַּמֲעִׂשים

  . ְיָׁשָרה ְּבאַרח ַהַחִּיים ַמֲהַלְך ָּכל ֶאת ְלַנֵהל ַהֵּלב ְוֶׁשְּבִהְתַּפֲעלּות ֶׁשָּבֶרֶגׁש ָהֱאלִֹהית ַהְּדֵבקּות ַּגם ֶׁשִּתְפַעל
   

 ְלַגְמֵרי ָּבֵטל ִניצֹוץ ֶזה ֲהֵרי ַהֵּלב ְּבתֹוְך ָנסֶּׁשִּנְכ ַמה ֶׁשָּכל. סֹוף-ֵאין ְׁשֵלמּות ִּבְגֻדַּלת ִהיא ָהֱאמּוָנה ִעַּקר. 3
 ַמה ְלַגֵּבי ִּבּטּול ֶׁשל ְּבסּוג ְּכָלל עֹוֶלה ֵאינֹו ְמׁשָער ִלְהיֹות ֶּׁשָראּוי ּוַמה, ְמׁשָער ִלְהיֹות ֶּׁשָראּוי ַמה ְלַגֵּבי

 ַמה ְוָכל, ַהִּתְפֶאֶרת, ַהְּגבּוָרה, ַהִּמְׁשָּפט, ֶחֶסדַה ְּדַבר-ַעל אֹו ַהּטֹוב ְּדַבר-ַעל אֹוְמִרים ִאם. ֶּבֱאֶמת ֶּׁשהּוא
 ּכֹוֶסֶפת ֶּׁשַהְּנָׁשָמה ַמה הּוא ַהּכל –, ְוָהֱאלֹהּות ָהֱאמּוָנה ְּדַבר-ַעל אֹו, ַהַחִּיים ּוְפֵאר ַחִּיים ֶּׁשהּוא

- ִּכי נֹוְתִנים ֵאיָנם, ַהּלֹוֲעִזִּיים ּוֵבין ָהִעְבִרִּיים ֵּבין ,ְוַהִּכּנּוִּיים ַהֵּׁשמֹות ָּכל ַּגם. ַהּכל ִמן ְלַמְעָלה ִּבְמקֹוִרּיּוָתּה
 ָּבֱאלֹהּות ַהְגָּדָרה ָּכל". ֱאלִֹהים: "לֹו ְואֹוֶמֶרת לֹו ׁשֹוֶקֶקת ֶׁשַהְּנָׁשָמה, ַהָּצפּון ֵמאֹור ְוֵכֶהה ָקָטן ִניצֹוץ ִאם

 ָהֱאלֹהּות ַוֲאִפּלּו ְוָהָרצֹון ַהֵּׂשֶכל ַהְגָּדַרת ֲאִפּלּו, ָחִניתרּו ֱאִליִלּיּות ִהיא ַהַהְגָּדָרה, ְּכִפיָרה ִליֵדי ְמִביָאה
 ַהְזָרחֹות ִאם-ִּכי ֵאיָנם ֵאֶּלה ֶׁשָּכל ָהֶעְליֹוָנה ַהְיִדיָעה ּוִמַּבְלֲעֵדי, ִהיא ַהְגָּדָרה ֱאלִֹהים ְוֵׁשם ַעְצָמּה

 ֵמַהֵּדָעה ְלַגְמֵרי ֶׁשֶּנֶעְתקּו ּוַבֲאָנִׁשים. ְּכִפיָרה ִליֵדי ְמִביִאים םֵה ַּגם ָהיּו ֵמַהְגָּדָרה ֶּׁשְּלַמְעָלה ִמַּמה ִניצֹוִצּיֹות
 ִהיא ֲהֵרי ֶזה ִמְּמקֹוָרּה ְקרּוָעה ַהֵּלב ַהָּכַרת ִאם. ַּגָּסה ְּכִפיָרה ִליֵדי ֶּבֱאֶמת ֵהם ְמִביִאים ַהּזאת ַהְּמקֹוִרית
 ְּבֶהָאַרת ַהִּקּׁשּור ִּפי-ַעל ִאם-ִּכי, ַחָּיה ְּבצּוָרה ְמִאיָרה ֶׁשִּתְהֶיה ָּקָנהַּת ְוֵאין, ֵעֶרְך ׁשּום ָלּה ְוֵאין ִמְתַּדְלֶּדֶלת

 ָהִעְנָיִנים. ֻּכָּלם ָהֲעָרִכים ֶאת ְמַבֶּסֶסת ִהיא ּוָבֶזה ֲעָרִכים ִמָּכל ְלַמְעָלה ְּכָלִלית ֶהָאָרה ֶׁשִהיא, ָהֱאמּוָנה
 ֵאיָבִרין "ְּבֶגֶדר ִהָּנם, ָהֱאמּוָנה ִלְמקֹור ָיָדן-ַעל ְלַהִּגיַע ַהְסָּברֹות ֵהםֶׁש, סֹוף ֵאין ְּגֻדַּלת ֶׁשל ִמּזֹו ֶׁשחּוץ

 ָיד ֵמִרים הּוא ַּגם ְּדַמְלָּכא ְלבּוִׁשין ְּדָבַזע ּוַמאן. 29" ְּדַמְלָּכא ְלבּוִׁשין "ְּבֶגֶדר ֵמֶהם ְוֵיׁש, 28" ְּדַמְלָּכא
 ּוֵבין ָהֱאמּוָנה ִעַּקר ֶׁשֵּבין ַהֶהְבֵּדִלים ֶאת ְּבַהְדָרָגה ְלָבֵאר ְצִריִכים ָמקֹום-ּוִמָּכל, ְּבַנְפׁשֹו ּוִמְתַחֵּיב

  . ֶׁשָּבֶהן ַהַּמְדֵרגֹות ִחּלּוֵפי ֶאת – ַעְצָמן ַהַהְסָּברֹות ֵּבין ְוַגם, ַהְסָּברֹוֶתיָה
   

. ָהֱאלֹהּות ְּבַמהּות ַהְרֵּבה ַלְחׁשב ָהָאָדם ֶאת ֵמִביא ְוַהְיִדיָעה ַהִּלּמּוד ִמִּמעּוט ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשל ַהִּׁשָּממֹון. 4
 הּוא ֶׁשָּבֶזה ַיְחׁשב, זאת ֲאֻיָּמה ְוִסְכלּות נֹוָרָאה ַעּזּות ַמֲחֶׁשֶבת ֶׁשל ְּבַבֲערּות ְמֻׁשָּקע יֹוֵתר ֶּׁשִּיְהֶיה ַמה ְוָכל

 ְּבִהָּצֵבר. ֵאֶליָה עֹוְרִגים ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּנֶפׁש ְּגדֹוֵלי ֶׁשָּכל ָּתִמיד ֶׁשָּׁשַמע, ָהָרָמה ָהֱאלִֹהית ַהְיִדיָעה ֶאל ִמְתָקֵרב
 ַרּבֹות ְרָׁשעֹות ֶׁשּתֹוְצאֹוָתם, ַרִּבים ָׁשְוא-ַהְבֵלי ָּכְך ִמּתֹוְך ִמְתָאְרִגים ּדֹורֹות ַּכָּמה ְּבֶמֶׁשְך ָּכֶזה ֶהְרֵּגל

 ַהַּמְעצֹור ֶאת. ַוֲאֵפָלה ָצָרה ֵמרב ְוָהרּוָחִני ַהָחְמִרי לֹוֵחי ֶאת אֹוֵבד ַהְּפָרִטי ָהָאָדם ֶׁשֲאִפּלּו ַעד, ְונֹוָראֹות
 ְּבצּוָרה ְקבּוָעה ִהיא ָהֱאלִֹהית ֶּׁשַהַּמֲחָׁשָבה ַמה ֵמִביא, ַּדַעת ִלְכַלל ְּבבאֹו, ָהָאָדם ְּברּוַח ָּגדֹול ַהּיֹוֵתר

 ֶּפֶסל ֲעִׂשַּית ֶׁשל ֵמַהְּפָגם ִניצֹוץ ֶזהּו. ַהַּיְלדּוִתי ְמיֹוןְוַהִּד ַהֶהְרֵּגל ִמְּפֵני, ָאָדם-ְּבֵני ֵאֶצל ִוידּוָעה ְמֻיֶחֶדת
  . ְּבִהיָרה יֹוֵתר ַּדַעת ִּבְתקּוַפת ּוְביֹוֵתר, ְמאד ַהְרֵּבה ּבֹו ְלִהָּזֵהר ְצִריִכים ָאנּו ֶׁשָּתִמיד, 30 ּוְתמּוָנה

   
 ֶׁשֶּבֱאֶמת, ֵיאּוׁש, ַהַחִּיים -ְּבִחיַלת, רּוַח-קֶצר, ּתּוָגה: ֹותָהרּוָחִנּי ַהָּצרֹות ְּבִיחּוד, ֶׁשָּבעֹוָלם ַהָּצרֹות ָּכל. 5

 ִהְסַּתְּכלּות ְלִהְסַּתֵּכל ֵּדָעה-חֶֹסר ִמְּפֵני ִאם-ִּכי ָּבאֹות ֵאיָנן ֵהן ַאף, ָהָאָדם ֶׁשל ָהִעָּקִרּיֹות ַהָּצרֹות ִהָּנן ֵהן
 ִמְתַּגָּלה ֶׁשְּפָרִטּיּות ֲהָוָיה ְּבָכל, ִנְבָרא ְּבָכל ִטְבִעי ָּדָבר ֶׁשִהיא, תָהֱאלֹהּו ִמְּפֵני ַהַהְכָנָעה. 'ד ְּבֵגאּות ְּבִהיָרה
 ֶׁשל ֶעְליֹונּות ּבֹו ָחׁש ֶׁשהּוא, ַהְּכָללּות ֶׁשל ַהֲהָוָיה ְמקֹור ִּבְפֵני ָוחֶֹמר- ְוַקל ַהְּכָללּות ִּבְפֵני ְלִהְתַּבֵּטל, ְּבִקְרָּבּה

 ְּפִניִמית ּוְגבּוָרה ִׁשְלטֹון, ְוקֹוְמִמּיּות עֶנג ִאם-ִּכי, ָּבּה ֵיׁש ְוִדְכּדּוְך ַצַער לֹא –, ּותַהְּכָלִלּי ְלַגֵּבי ֵקץ-ֵאין
 ֶאת ְמַרָּצה ִהיא ְּדָרֶכיָה ְּבָכל ַהְּנָׁשָמה ְּבֶקֶרב' ד ֵּגאּות ֶׁשל ַהּזאת ַהַהָּכָרה ְּכֶׁשִּמְתַּפַּתַחת. יִפי ְּבָכל ְמֻעֶּטֶרת



 ַוֲהַדר ַהְּכָלל ּגֶדל ֶאת ַמִּכיר ֶׁשַהְּפָרט ַהִּמָּדה אֹוָתּה ְלִפי ְוַחִּיים ַנַחת ְמַמְּלָאָתם, ַהִּטְבִעי ְעּבּוָדםְּבִׁש ַהַחִּיים
 ֶׁשל ַהְקָטָנָתּה ְיֵדי-ַעל, ּוִמְתַאֵּדר ִמְתַּכֵּלל, ּוִמְתַעֶּלה הֹוֵלְך ַהְּמִציאּות ֶׁשְּבַמֲחזֹות ְוַההֹוד ָהעז ְוָכל, ְמקֹורֹו

 ַמְלכּות-הֹוד ֶׁשל ִׁשְלטֹון, ַאִּדיָרה ַּגְדלּות ַמְצִמיָחה ַהּזאת ַהִּטְבִעית ַהַהְקָטָנה. יֹוְצָרּה ִלְפֵני ַהְּנָׁשָמה
 הֹוֵלְך, ּוִמְתַרֵחב ַההֹוֵלְך ְּבֶחְלָקּה ְוֲעִּליָזה ְמִציאּוָתּה ֶעְדַנת ְּבעֶנג ֵעת ְּבָכל ַהְמַׂשֶחֶקת, ְמַעְּלָיא ּוְנהֹוָרא

  ?  ִטְבִעית ִהיא ָמַתי ֲאָבל. עֹוָלם ִּגְבעת ַּתֲאַות ַעד, ֵקץ ֵאין, ֵחֶקר ֵאין ַעד ִמְתַּגֵּדלּו
 ַמהּות ִמָּכל ִמְתַעֶּלה ֵׂשֶכל ֶׁשל, ְטהֹוָרה ֵּדָעה ֶׁשל ְּבצּוָרה, ַהְּנָׁשָמה ְּבתֹוְך ָיֶפה ִמְצַטֶּיֶרת ָהֱאלֹהּות ְּכֶׁשְּגֻדַּלת

 ָזִוּיֹות ִמָּכל ַהִהְתַּבְּטלּות ִנְתַּבַעת ֶׁשָאז, ְּגֻדָּלה ְוִתְפֶאֶרת הֹוד ְּבָכל ְמֻמָּלא ַהַחִּיים ְּבטּוב יָעׂשּו ִּדְמיֹון ְוֶׁשל
  . ּוְפָרֻטּיֹוֶתיָה ְּכָללּוֶתיָה ִמָּכל, ַהְּנָׁשָמה

   
 ֵמֵאין, ְוֶנְחָׁשְך ָהֱאלֹהּות ֻמַּׂשג הֹוֵלְך ִהִּייםָהֱאלֹ ָּבִעְנָיִנים ָהרּוָחִני ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַהְּכָלִלית ַהְּמִניָעה ְלַרְגֵלי. 6

 ַהַהְכָנָעה ֶׁשל ְוַהִּׁשְעּבּוד ַהִּטְבִעית ְוָהֱאמּוָנה ַהִחיצֹוִני ַהַּפַחד ֶזה ִעם. ְמטָהָרה ְוֶהְרֵּגִׁשית ִׂשְכִלית ֲעבֹוָדה
 ָהְיָתה ָהֱאלִֹהית ְוַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשַהֵּדָעה, ַהְּתקּופֹות ֵמאֹוָתן ְיֻרָּׁשה ַהְׁשָּפַעת ְּבתֹור ַרִּבים ִּבְלָבבֹות ִנְׁשָאִרים
 ַהּתֹוְך-ֶׁשְּנֻקַּדת ְוֵכיָון. ַהְּנָפׁשֹות ָּכל ֶאת ֵאֶליָה ְלַׁשְעֵּבד ָּגְדָלּה ִמַּצד ְראּוָיה ֶׁשָהְיָתה ַעד, ְּבֻעָּזּה ָּבֶהן ְמִאיָרה

 ְראּוִיים ֶׁשֵהם ַּבְיִחיִדים ְוַגם, ֶּבָהמֹון ְּכלּוָלה ָהֱאלִֹהית הּותַהַּמ ֲהֵרי ִהיא ֲעמּוָמה ָהֱאלִֹהית ַהַהָּכָרה ֶׁשל
. ֵאָליו ְלִהְׁשַּתְעֵּבד הּוא ְוֶהְכֵרַח ִמֶּמּנּו ְלִהָּמֵלט ֶׁשֵאין ַּתִּקיף ּכַח ְּבתֹור ַרק, ָלֶהם ֶּדֶרְך ִלְמִאיֵרי ִלְהיֹות

 ָובהּו-ּתהּו ַהָּמֵלא ָהָאֵפל ַהִּצּיּור ֶׁשל, ַהֶּזה ָהֵריָקן ַהַּמָּצב ִּפי-ַעל ֱאלִֹהים- ַלֲעבֹוַדת ְלִהְׁשַּתְעֵּבד ְּכֶׁשָּבִאים
 ַהְנתּוָקה ַּתָּתָאה ִיְרָאה, ּתֹוָרה ּוְבלֹא ַהְׂשָּכָלה ְּבלֹא ֱאלִֹהים ְּדַבר-ַעל ְּכֶׁשחֹוְׁשִבים ָּבַרְעיֹון ֶׁשִּמְתַהֶּוה
 ֶאת ְמַקֵּׁשר ֶּׁשהּוא ַמה ְיֵדי-ַעל עֹוָלמֹו זַהר ֶאת ּוְמַאֵּבד הֹוֵלְך ָאָדםָה, 31 ִעָּלָאה ִיְרָאה ֶׁשהּוא, ִמְּמקֹוָרּה

, ְּפרּוִעים ִּדְמיֹונֹות ִׁשְפלּות ִאם- ִּכי ַהֶּנֶפׁש ְּבתֹוְך ָאז ִמְתַּגָּלה ֱאלִֹהים- ֵּגאּות ֵאין. ַהּמִחין ְלַקְטנּות ַעְצמֹו
 ָּבּה ַמֲאִמין ָּכל ֶאת ֶׁשַּמְבֶהֶלת, ּוְקצּוָפה ְמֻדְלֶּדֶלת, ְמֻטְׁשֶטֶׁשת ְּבדּוָיה ְמִציאּות ֵאיזֹו ֶׁשל ְּתכּוָנה ַהְמַצְּיִרים
 ֶאת ְועֹוֶקֶרת, ִמְּלִהְתַּגֵּבר ָהָאָדם ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש-ֲעִדינּות ֶאת ּומֹוַנַעת ַהֵּלב ֶאת ְמַטְמֶטֶמת, רּוחֹו ֶאת ּוְמַדֵּכאת

 ֶׁשֵאין ֵריָקה ִמָּלה ִהיא ֶאָחד' ַּבד ִהיא זֹו ֶׁשֱאמּוָנה ֻּכּלֹו ַהּיֹום ָּכל יאַמר ִאם ףְוַא. ֶׁשְּבִנְׁשָמתֹו ָהֱאלִֹהי ַהִּזיו
 ַהְּכִפיָרה ִהיא ְוזאת, ִמֶּמָּנה ַּדְעּתֹו ֶאת ְלַהִּסיַח הּוא ֻמְכָרח רּוַח-ֲעִדין ְוָכל, ְּכלּום ִמֶּמָּנה יֹוַדַעת ַהְּנָׁשָמה

  . ֻּכּלֹו ּוָבעֹוָלם – ִיְׂשָרֵאל- ִּבְכֶנֶסת ָהֱאלִֹהית ַהַּדַעת 32 ָים ִמִּני ַמִים ָאְזלּוְּכֶׁש ִּדְמִׁשיָחא ֶׁשְּבִעְקָבא
   

 זאת, ִּבְלַבָּדן ְוָהאֹוִתּיֹות ַהִּמִּלים ְּבֶעֶצם ָהֱאלִֹהי ַהּתֶכן ְמִציאּות ְּדַבר-ַעל, ַהַּגָּסה ַהַּנְפִׁשית ַהִהְתַיְּׁשבּות. 7
 ִמְּבֵאר ָהָאָדם ֶאת ִלְגאל ַמְכאֹוִבים ֵמָעְצַמת ְצָעָקה ְּכֵעין ָּבָאה ְוַהְּכִפיָרה, ָהֱאנֹוִׁשּיּות ֶאת ֶׁשַּמְחִּפיָרה ִהיא
 מֹוֵצאת ֶׁשִהיא ַעד, ְוָהֶרֶגׁש ָהַרְעיֹון ִלְמאֹור ְוַהִּפְתָּגִמים ָהאֹוִתּיֹות ֵמֶחְׁשַכת ְלַהֲעלֹותֹו, זֹו 33 ָנְכִרָּיה ָצָרה

 ֶאת ְלַעֵּכל ְצִריָכה ֶׁשִהיא ִמְּפֵני, ָהֲאָרִעי ַהִּקּיּום-ְזכּות ַלְּכִפיָרה ֵיׁש. ַהּמּוָסִרּיּות ֶמְרַּכזְּב ַּגם ַלֲעמד ָמקֹום
 ַהּצּורֹות ֶאת ְלָהִסיר – ַּבְּמִציאּות ְּתעּוָדָתּה ָּכל זֹוִהי. ַוֲעבֹוָדה ַּדַעת ֵמֶאֶפס ָּבֱאמּוָנה ֶׁשִּנְתַּדְּבָקה ַהֻּזֲהָמא
 ֶמֶׁשְך ַהֶּזה ַהַּמָּצב ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך. ֻּכָּלן ַהַּמֲחָׁשבֹות ָּכל ְוׁשֶרׁש ַהַחִּיים ָּכל ֶׁשל ַהַּמהּוִתית ֵמַהַּמֲחָׁשָבה תַהְמֻיָחדֹו

 ֶׁשל ַהּמֹוָסִדים ָּכל ְוֶאת ֱאלִֹהים ֵזֶכר ֶאת ַלֲעקר ַּתְרּבּוִתית ְּבצּוָרה ָלֵצאת ַהְּכִפיָרה ֻמְכַרַחת ּדֹורֹות ֶׁשל
 חֹוְצִצים ַרק ֶׁשֵהם ַהִּסיִגים ַלֲעִקיַרת? ָהֶעְליֹוָנה ַהַהְׁשָּגָחה ְמַכֶּוֶנת ֲעִקיָרה ְלֵאיזֹו ֲאָבל, ֱאלִֹהים- ֹוַדתֲעב
 ֱאלִֹהים-ַּדַעת ִּתְבֶנה ַמֲחֶרֶבת ֶׁשַהְּכִפיָרה ֶהֳחָרבֹות ַמּׁשּואֹות ְוַעל, ֱאֶמת ֱאלֵֹהי אֹור ּוֵבין ָהָאָדם ֵּבין

, ָהֱאלֹהּות ְּבַמהּות ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשל ְוָהִרְׁשָעה ַהֻחְצָּפה ִמֻּזֲהַמת ָהֲאִויר ֶאת ְלַטֵהר ְּכֵדי. ֵהיָכָלּה ֶאת ַהִּנְׂשָּגָבה
 ֵמָהִראׁשֹוָנה טֹוָבה ֵאיָנּה ִהיא ֶׁשַּגם, ַהֻּמְחֶלֶטת ַהְּכִפיָרה ָּבָאה –, 34 ָזָרה ֲעבֹוָדה ִליֵדי ַהְמִביָאה ֲהָצָצה –

, ָּגדֹול ֵעֶזר 35 ָהֱאנֹוִׁשּיּות ֵּתָעֵזר ָהֵאֶּלה ַהֲהָפִכים ְׁשֵני ֶׁשל ַהִהְתַנְּגׁשּות ִמּתֹוְך. ִנּגּוד ַּתְכִלית ָלּה ֶּגֶדתִמְתַנ ֲאָבל
 ֶׁשל ַהּׁשֹוֵמָמה ַהַּמֲחָׁשָבה ִּבְמקֹום. ְוַהִּנְצִחי ַהְּזַמִּני ְלָאְׁשָרּה ַהְמָקַרְבָּתּה, ְמִאיָרה ְיִדיָעה' ד ְלַדַעת ְלִהְתָקֵרב

, ָהֶעְליֹוָנה ְוַהְּגבּוָרה ַהָּטהֹור ַהּמּוָסר ֶׁשל ְּבִהיָרה ַמֲחָׁשָבה ְּבִלּבֹו ָּתבֹוא ָהֱאלֹהּות ַמהּות ֶאל ַהִהְתָּפְרצּות
 ּוַמִּציָגתֹו ִּייםַהַח ַּדְרֵכי ֶאת ָלָאָדם ַמְתָוה ֶׁשִהיא, ִּבְמקֹורֹו ָּתִמיד ּוְקׁשּוִרים ָהֱאלִֹהי ֵמאֹור ַהִּמְתנֹוְצִצים

 -ְּבִקְבֵרי ַהְּקבּוִרים ֶאת ָּכְרָחם-ְּבַעל ִּבְסָעָרתֹו ְוָיִקים 36 רּוחֹות ֵמַאְרַּבע ָיבֹוא ֶהָחָזק ָהרּוַח. 'ד ְּבאֹור
 ְוַהֲעֵליִתי", "ֶכםִקְברֹוֵתי ֶאת ְּבִפְתִחי' ד ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם: "ַהחֹוָלִנית ַהִּדְמיֹוִנית ָהֱאלִֹהּיּות ֶׁשל ַהַחְלָחָלה

 ֶאת ַהְּכִפיָרה ֶׁשל ַהְּפָרִצים-רּוַח ְיַטֵהר. 37" ִיְׂשָרֵאל ַאְדַמת ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ַעִּמי ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ֶאְתֶכם
 ַהָּבִהיר ָהאֹור ְוֵיָרֶאה ִיםַהָּׁשַמ ְיטֲהרּו ָּכְך-ּוִמּתֹוְך, ָהֱאמּוָנה רּוַח ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון ַּבֶּׁשַטח ֶׁשִּנְתַקֵּבץ ַהְּסִחי ָּכל

  . ָהעֹוָלם ֶוֱאֶמת ָהעֹוָלם ִׁשיַרת ֶׁשִהיא, ָהֶעְליֹוָנה ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּבְתכּוַנת



   
 ּוִמְסַּתֵּכל, ְקֻדָּׁשָתּה- ְלׁשֶרׁש ּוַמֲחִזיָרּה ִּדְבָׁשּה ֶאת הּוא מֹוֵצץ ֶזה ִמַּצד ֶׁשַּבְּכִפיָרה ַהּתֹוְך ֶאת ֶׁשַּמִּכיר ִמי

  . 39 ָׁשַמִים ְּכפר – 38 ַהּנֹוָרא ַהֶּקַרח דְּבהֹו
   

 ֵאיֶזה ִּבְׁשִביל ֵמָאבֹות ַהְמֻנָחל טֹוב ִלְזנַח ָהאֹוֶמֶרת, ְוַהְּכִפיָרה ַהְּמִריָדה ֶׁשל ִּדיָנּה- עֶמק ֶאת ְּכֶׁשְּמַמִּצים. 8
 ֶׁשהּוא, ֶׁשָּבּה ַהּטֹוב ַהַּצד ֶאת מֹוְצִאים, ִּליםַּג ַהַּמֶּכה ְּכָלִלי ְּתׁשּוָבה-ַרְעיֹון ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא, ָחָדׁש ֵלב-ֲחזֹון

 ַהְּגדֹוָלה ֵמַהַּקְלָקָלה ָלׁשּוב ַּגם ָּבִאים ָּכְך- ּוִמּתֹוְך, ִקְלקּול ּוִמָּכל ִׁשְפלּות ִמָּכל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַהְּכָלִלי ַהַּגְרִעין
 ֶׁשל ִמְּמקֹוָרם ֶׁשָּיָצא, ָהעֹוָלם-ִּתּקּון. ָלעֹוָלם ָּבָאה ּוְגֻאָּלה תֶּבֱאֶמ' ד ֶאל ָׁשִבים ְוָאז, ַעְצָמּה ַּבֲהִריָסה ֶׁשֵּיׁש

 לֹא, ְקבּוָעה ִמָּדה ִּפי ַעל ַחָּייו-ְּבַתְכִסיס לֹו קֹוֵבַע ֶׁשָהָאָדם ְזַמן ָּכל. ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ָהִאיֵדָאל הּוא, ִיְׂשָרֵאל
 ְלַהֶהְרֵּגל ָחִליָלה ָלֵכן? ָאְפיֹו ִיְׁשַּתֵּלם ֶזה ְוֵאיָכה, ּוַבַּמֲעֶׂשה ַּבִּמּדֹות, לֶׁשַּבֵּׂשֶכ ַהֶחְסרֹונֹות ִמְּיֵדי ָלֵצאת יּוַכל

 ַהֶחְבָרה ְוֵכן, ַהָּיִחיד ָהָאָדם ָצִריְך ּוְלעֹוָלם, ְוַהְּפָרִטִּיים ַהְּכָלִלִּיים, ַהַחִּיים ְּבַהְנָהַגת ָהִעָּקִרי ַהּכַח ִלְהיֹות
 ְוָכל ַהַחִּיים- ִחּדּוֵׁשי ָּכל. ְוַהַּמֲעִׂשִּיים ָהרּוָחִנִּיים ְׁשָבָריו ֶאת ּוְמַרֵּפא ַעְצמֹו ֶאת ןְמַתֵּק ִלְהיֹות, ֻּכָּלּה

 ְצִריָכה ְוָתִמיד, ְּתׁשּוָבה ֶׁשל ֳאָרחֹות ַאְך ִהָּנם, ַלֵהִטיבֹו ְּכֵדי ָהעֹוָלם ִסְדֵרי ֶאת ַהְמַהְּפכֹות ַהְּׁשֵאלֹות
  . ָהֱאנֹוִׁשית ַהַהְׁשָלָמה ֻסַּלם ֶׁשל ַהִּפְסָּגה ְּבראׁש ֶדתעֹוֶמ ִלְהיֹות ַהְּתׁשּוָבה

   
, ַהַהְגָׁשָמה ַמֲחַׁשֵּכי ִעם ַהְּטהֹוָרה ַהִּיחּוד-ֱאמּוַנת ֶׁשל ַהַּתֲערֶבת ּוִמְתָּבֶרֶרת הֹוֶלֶכת ִלְתקּוָפה ִמְּתקּוָפה. 9

 ָנְפָלה ֶׁשּלא ִמְתַּגֶּלה ָּכְך-ְוַאַחר, נֹוֶפֶלת ָהֱאמּוָנה ְּכִאּלּו הִנְדֶמ – נֹוֵפל ֵמַהַהְגָׁשָמה ָידּוַע ֶׁשֵחֶלק ַּפַעם ּוְבָכל
 נֹוֶפֶלת ַהָּבָרה ָהֱאמּוָנה ְסִפיַרת ֶאל ָהֱאנֹוִׁשי ָהרּוַח ְלִׁשיַבת ָהַאֲחרֹוִנים ַּבָּיִמים. ִנְתָּבְרָרה ִאם- ִּכי ָהֱאמּוָנה

 ַמה ָּכל ֶׁשֶּבֱאֶמת, 40 ָהֱאלֹהּות ֶאל ִּבְכָללּות ַהְּמִציאּות ַיַחׂש יאֶׁשִה, ַהַּדָּקה ָהַאֲחרֹוָנה ַהַהְגָׁשָמה ְקִלַּפת
 ֵהם ּדֹוִמים זֹו ְׁשִליָלה ֶׁשל ְצָלֶליָה. ֶנֱעָרְך- ִּבְלִּתי ְּבֵעֶרְך ֵמָהֱאלֹהּות ֻמְפָלג הּוא" ְּמִציאּות"ַּב ַמְגִּדיִרים ֶּׁשָאנּו

 ָהרּוַח ּוִמְתַרֵּגל, ָיֶפה  ִמְתָּבֶרֶרת ְּכֶׁשִהיא ֶׁשָּבֱאמּוָנה ֶעְליֹוָנה ַהּיֹוֵתר הַהַּמֲעָל ִהיא ֶּׁשֶּבֱאֶמת ַמה, ִלְכִפיָרה
 ַהּתֹוָרה ְוהֹוָפעֹות ַהֲהָוָיה הֹוָפעֹות, ַהַהְׁשָּפעֹות ִּפי-ְוַעל ַהַּמֲעִׂשים ִּפי-ַעל ָהֱאמּוָנה ֶקֶׁשב ֶאת ְלַהְקִׁשיב
 ְוחֹוֶזֶרת, ֵמַהְּמִציאּות ְלַמְעָלה ִהיא ּוִמֵּמיָלא ַהְּמִציאּות ֶאת ְׁשַּפַעתַמ ֶׁשָהֱאלֹהּות ַהַּדַעת –, ְוַהּמּוָסר
 ִהיא ְצִריָכה ְוָאְמָנם. 41 ְטהֹוָרה ַהּיֹוֵתר ָהֱאמּוָנה ִלְמרֹוֵמי ִמֻּטְמָאָתּה ַהִּמַּטֶהֶרת ַהִּדְמיֹוִנית ַהְּכִפיָרה
 ָּכל ֲהַדר ֶׁשל ַּתְמִציִתית ַהּיֹוֵתר ְוֵאיָתִנּיּות ַהֲהָויֹות ָּכל ִלְמקֹור ַהחֹוֶזֶרת, ַהּזאת ַהְּמִציאּות - ְׁשִליַלת

  . ָטֳהָרָתּה ִלְמקֹור אֹוָתּה ְלַהֲעלֹות ָצִריְך יֹום ֶׁשְּבָכל ְמֻהֶּדֶרת ִּביָנה, ַהְּמִציאּות
   

, ֱאלִֹהים ְּגֻדַּלת ְלַהָּכַרת ַהְּמִביָאה, הָהֶעְליֹוָנ ַהּתֹוָרה ֶׁשל ִּבּטּוָלּה ְיֵדי-ַעל ָהֱאמּוָנה ִהיא ִנְפֶּגֶמת ָאְמָנם. 10
 ֵאיָנּה, ָלֵתת ְצִריָכה ֶׁשִהיא ַהּטֹוב ַהְּפִרי ֶאת נֹוֶתֶנת ְוֵאיָנּה, ְוֵעֶרְך סֹוף ָלּה ֶׁשֵאין ָהֶעְליֹוָנה ַהְּׁשֵלמּות
 ִהיא ְנעּוָצה ִיְׂשָרֵאל ֱאמּוַנת ֲאָבל. ַרִּביםִמְת ּוְמַחְּלֶליָה ּובֹוֶזיָה, ִמִּׁשְפלּוָתן ְּבָגלּוי ַהְּנָׁשמֹות ֶאת ְמרֹוֶמֶמת

 ֶׁשל ָלִאיֵדָאל ִיְׂשָרֵאל ֱאמּוַנת ֶּבֱאֶמת ֶנְחֶׁשֶבת ָּכְך ּוִמּתֹוְך, ֱאמּוָנה ֶׁשל ּתֶכן ִמָּכל ְלַמְעָלה ֶׁשהּוא, סֹוף- ְּבֵאין
 ַהְרֵּבה. ַּבהֶוה ֱאמּוָנה ֶׁשל ִמּתֶכן ֲערְך-ְּבֵאין ַהָּגבֹוַּה, 42" ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה", ֶהָעִתיד ֶוֱאמּוַנת, ָהֱאמּוָנה
 ֱאמּוָנה ְּבתֹור ְּבֶעֶצם ִיְׂשָרֵאל ֱאמּוַנת ְּבֵׁשם ְלִהָּקְראֹות ְּכֵדי ַעד, ָהרּוָחִני ַהִּצּיּור הּוא יֹוֵרד ַּבּמֹוָרד ַמְדֵרגֹות

 ֵאין ָהֱאמּוִני ָּבִאיֵדָאל ֲאָבל, ַהְּכִפיָרה ֶׁשל ַהְּפָגם ָחל ַעְצָמּה ָּבֱאמּוָנה. ָהֱאמּוִני ָהִאיֵדָאל ְּבתֹור ְולֹא ַמָּמׁש
 ַהְּכִפיָרה. ָהֱאמּוָנה ִמֻּמַּׂשג ְלַמְעָלה ֶׁשהּוא ְּכֵׁשם ַהְּכִפיָרה ִמֻּמַּׂשג ְלַמְעָלה הּוא. ְּכָלל ַמִּגיַע ַהְּכִפיָרה ְּפַגם
, ְמאּוָמה נֹוְתִנים ֵאיָנם ְוַהּתהּו ַהֵּיאּוׁש, 43" ֵּפיִרין ָעֵבד אְוָל ִאיְסְּתַרס ַאֵחר ֵאל", ֲאִמִּתי ִאיֵדָאל ָלּה ֵאין
 ְוַהְקָּבָלה ִהּפּוְך ֶׁשל ִעְנָין ֶׁשֵּיׁש ִּפי-ַעל- ַאף, ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ֵמָהִאיֵדָאל ָהפּוְך ְלִאיֵדָאל ָמקֹום ֵאין ֵּכן-ְוַעל

 ִנַּתן ֶׁשּלא, ְלִאיֵדָאל ָהָיה מֶׁשה ֵאֶצל ֶׁשַּגם, ָהֱאמּוִני יֵדָאלָהִא 44" ַהֲחִמִּׁשים ַׁשַער: "ָהֱאמּוָנה ּגּוף ְלֻעַּמת
 ִהיא נֹוֶתֶנת, ָהֱאמּוָנה-ִאיֵדַאל ֶׁשל, ַהֶּזה ַהֲחִמִּׁשים-ַׁשַער ֶׁשל ְוַהְׁשָּפָעתֹו. ִּבְקִלָּפה ַּבְּמִציאּות ֵאיֶנּנּו, לֹו

 ָהֱאמּוָנה ְקֻדַּׁשת ִמְּפֵני ָהִאיֵדָאל ַחְסַרת ַהְּכִפיָרה ְקִלַּפת ֶאת יָעהּוַמְכִנ ֻּכָּלם ַהְּׁשָעִרים ְלָכל ֶעְליֹוִנים ַחִּיים
  . 45" ַחִּיים ְמקֹור ִעְּמָך ִּכי", ִנְצִחי ְּבִאיֵדָאל ַהְּקׁשּוָרה

   
 ַהְּצָלִלים ּוֶבֱאֶמת, ְךִמְתַהֵּפ ֶׁשָהעֹוָלם, נֹוֶפֶלת ֶׁשָהֱאמּוָנה חֹוְׁשִבים ֵאֶּלה ְּכמֹו ָהאֹורֹות ַזֲעזּוֵעי ְלַמְרֵאה. 11

 ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ַלִּבָּצרֹון ָלׁשּוב ְּכֵדי הּוא ֶהְכֵרַח. ָלאֹור ָמקֹום ְלַפּנֹות ּוִמְסַּתְּלִקים ּבֹוְרִחים, ְוָזִזים ָנִדים
 ָרְחָּבּה ְּבָכל ִהיםֱאלֹ ַּדַעת ַלֲהָרַמת ֲחָזָקה ִהְתעֹוְררּות ְלִהְתעֹוֵרר, ְנָׁשָמה ָּכל ְּבתֹוְך ִלְתִחָּיה ֶׁשָּתׁשּוב



 ֶׁשִאֶּוֶלת ְּכֵׁשם ִּכי. ַהְגָּדָרה ִמָּכל ְלַמְעָלה עֹוִלים ֶׁשּבֹו, ָּגנּוז ַהּיֹוֵתר ַהֵּׂשֶכל ְּבָאְרחֹות ְלִהְתַעֵּסק, ְוָעְמָקּה
 ִטְּפׁשּות ָּכְך, ַהּמּוָחִׁשית ִציאּותַהְּמ ֶׁשְּבַחֵּיי ְוָהעז ֵמַהּיִפי, ֵמַהָּגלּוי ַעִין ְוִלְסּגר ַּדַעת ְלַהִּסיַח ִהיא ְוֻחְלָׁשה

 ָּכל ְלַהִּכיר ֶזה-ִמִּבְלֲעֵדי ֶאְפָׁשר-ֶׁשִאי, ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבַמֲעַמֵּקי ַהִּנְסָּתר ֶאל ַהְּנִטָּיה ִמן ַהֵּׂשֶכל ֶאת ְלַנֵער ִהיא
 ֻטְמָאה ֵמרב ֶׁשֶּנֶאְטמּו, ֶׁשָּלנּו ֻטְמָטִמיםַהְמ ֵמַהחּוִׁשים ּוַבֲהָוָיה ַּבַחִּיים ְלַמְעָלה ֶּׁשהּוא ַמה ָּכל, ִנְׂשָּגב
 ִמְתַמֵּלא ָּכֵאֶּלה ַמֲעִמיִקים ְיֵדי-ְוַעל, ְוִכָּׁשרֹון ְּבַדַעת ְמֵלִאים ַחִּיים ַהְּנָׁשָמה ִמְתַמְּלָאה ָּבֶזה ְוַדְוָקא. ְוָצָרה

 ַהִּגּבֹוִרים, ְמֻעִּלים ַהּיֹוֵתר ַהַּצִּדיִקים. םֵמִתי ּוְמַחֶּיה ִנְרָּדִמים ְמעֹוֵרר, ְּתִחָּיה- ְוַטל אֹוָרה ָהעֹוָלם
 ְּגֻדַּלת ֵחֶקר ְּתׁשּוַקת ֶאת ְלַהְגִּביר ְמאד ִיְתַחְּזקּו, ָאָדם  -ֶׁשִּבְבֵני ֱאלִֹהים-ְּבַדַעת ְׁשֵלִמים ַהּיֹוֵתר ְוַהֲחָכִמים

 ֵמֲאֵפָלָתּה ְוֵתֵצא ְוִתְתרֹוֵמם ֵּתֵלְך, ְלֵאיָתָנּה ָהֱאמּוָנה ָּתׁשּוב ָאז. ְוַהּמּוָסִרִּיים ַהִּׂשְכִלִּיים, ַהְּדָרִכים ְּבָכל' ד
 ַּבֶּטַבע ֶׁשהּוא ְּכמֹו, ֶׁשָּבעֹוָלם ַוֲעִדינֹות ְּגבֹוהֹות ַהּיֹוֵתר ַהְּנָׁשמֹות ְלָכל ַחִּיים-ִלְמקֹור ּוְתִהי ָּגדֹול ְלאֹור

- עֶגן ֶזהּו ְּבִיְׂשָרֵאל. ֻּכָּלן ָהֱאנֹוִׁשּיֹות ַהְּׂשֵדרֹות ְּבָכל ַּגם ִויָקָרּה ְּכבֹוָדּה ֵאֶליָה ָיׁשּוב ּוִמֵּמיָלא, ֶׁשָּלּה ָהֲאִמִּתי
-ְיסֹוד ָּכל ֶׁשִהיא, ַהְּטהֹוָרה ָהֱאלִֹהית ָהֱאמּוָנה ְיַקר ֶאת ָלּה ְלָהִׁשיב – ָּכזאת ְּבֵעת ָהֻאָּמה ֶׁשל ַהַהָּצָלה

  . ַחֶּייָה
   

 ְלהֹוִדיַע, ַאִּדיר ִאּמּוץ ָצִריְך ְלִהָּׁשֵבר חֹוְׁשִבים ַהֵּכִלים ּוִמּכָחם ְזַּדְעְזִעיםִמ ְּכֶׁשָהאֹורֹות ַּדְוָקא ֲאָבל. 12
, ַחָּיה ְּגִוָּיה ֶׁשל ֵאיָבִרים, ֵהם ֵּכִלים ֲאָבל, 46 אֹורֹות ֶׁשל ּגּוָפן, ָהֻעְבּדֹות, ַהֵּתבֹות, ָהאֹוִתּיֹות ֵאין ֶׁשָאְמָנם

 ֶׁשְּמַבֵער ִמי, ֵּכִלים ֶׁשל ָהֵעֶרְך ֶאת ַּגם ֵמֶהם ֶׁשְּמַסֵּלק ְלִמי אֹוי-ְואֹוי, ַהְּנָׁשָמה הֹוד ֶאת ְּבתֹוָכּה ַהּנֹוֵׂשאת
 ְּבֵאין ִּבְלָעָדם ִיָּׁשֵאר ִאֵּלם. ֶׁשָּלֶהם ִמְּתחּום ַּגם, ְוַהִּצּיּוִרים ַהַּמֲעִׂשים, ַהֵּתבֹות, ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהּקֶדׁש ֶאת

, ׁשֹוֵמִמים ִּבְזָרִמים ָסחּוף, ַמֲעִׂשי ּכַח ֵמֶאֶפס ֻּכּלֹו ְוָרצּוץ ְּפִניִמי ַמֲחָׁשִבי ִצּיּור ְּבלֹא ִנְדָהם, ֶהֶגה
  . ְוִנְׁשָמתֹו רּוחֹו, ְוַנְפׁשֹו ּגּופֹו ֶאת, ֻּכּלֹו ֶאת ַהְמַׁשְּמִמים

   
 ֶׁשל ַהִהְתַלְּבׁשּות ִּפי- ֶׁשַעל ָּמִׁשִּייםַהַּמ ַלַחִּיים ּגֶדל ְוָהבּו, ָהַרְעיֹון ֶאת ַהֲעלּו, ָהֱאמּוָנה ֶאת רֹוְממּו. 13

 ַהּתֹוָרה ַהַחִּיים ֲעבֹוַדת, ַהַּמֲעֶׂשה ַחֵּיי ּוְבאֹוַצר ַהִּדְמיֹון ְּבכַח ַהָּלבּוׁש, ַהֻּמְׂשָּכל ַּבִּצּיּור ָהֶעְליֹוָנה ָהאֹוָרה
  . ֻּכָּלּה ְוַהִּמְצָוה
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