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   : היסודות בלימוד תורה והקבלה: ת"ובר. יֵנ טמ�;יֵר שמ�– ִ$ְנֵזי*(         – !ְבָיד' ַלִ&יד' ַהַ&ְרֵ%ס ִ$ְנֵזי*ה!א ִנְכַנס ֶאל 

  )ודס; רשד; מז ר;שטפ                                                                                                                                                   

  ,ַוֲחִמִ+י� ַלַ&ְרֵ%ס ְ*ָעִרי�

  )בורות, מהמורות, מכשולי� – ַחְתַח0ִי�*   (                               0ְה'ֵמי ְתה'מ'ת: ַחְתַח0ִי�*ל ְנִתיב'ָתיו !ְבכֹ

  ;ְוַהְרֵרי ָהִרי�

  

  ְו3ֲחֵרי ַה2ְז!ז'ת, ְוַלַהט ַהֲחָרב'ת 1ְַ+ָעִרי�

  )! ל– ְלמ'*.  מי� הלחשי� והסודות הקס�– ַה4ְָחִ*י�*  (                                            –5ֶרב �ְלמ'* ַה4ְָחִ*י�*

�6ָ   ְנָחִ*י��ָ&סַֹח ַעל, ְוה!א ָעַבר ָ*ל'� 1ֵי9 78

  .ְוָחמֹק ִמ0ַַחת ֶלָחֶרב

   

  .ִלְפַני ְוִלְפִני� ֶנְחַ&ז ָלבֹא !ְלָפָניו ַלִ&יד'

  ַמֲחִריִ*י�, ִמְ*0ִָאי�

  )יעז: ַיֲהרֹס*;מה�י!ת עליונות; מלאכי�: ַתְרִ*יִ*י�*(                  ָלבֹאַיֲהרֹס*ֲה, ֶנֶפ*� ַעז: ִ*יִ*י�ַתְר*ָנס'ג! 

  ?ַעד ַ*ַער ַהֲחִמִ+י�

  

  ) ות הטמוני� שבלימוד סודי הסוד– ִ$ְנֵזי ַהְ$ָנִזי�*      (                         ,ִ$ְנֵזי ַהְ$ָנִזי�* ַוָ<בֹא ֶאל –! ה!א ַיֲהרֹס

  ,ָדַרְ? ע'ד ָזר ָ*��לֹא

  ְמק'� ַהֲהָפִכי�, ְ$ב!ל'ת ֵאי9 ְ$ב!ל'ת�ַוַ<ְח0ֹר ַעד

  .ִיְת3ֲחד! ְבָ*ְרָ*�

  

  –ַוִ<ְמָצא ַהָ<ָ*ר 1ְַ+ִביִלי� , ַו<'ֶס@ ַוַ<ְח0ֹר

  ,ֶהָעקֹ�

  ) הקשיב; פנה; הגיע; ה סר.ט. משורש נ– ַוֵ<ט*(                             –ק'� ָמ�ַוָ<בֹא 31ְַחד ַהAְַמ4ִי� ַעד,  1'ַוֵ<ט*

  .ֵאי9 ְזַמ9 ְוֵאי9 ָמק'�

   

  ,ַעד 3ְפֵסי ַה0ֹה!, חֶֹ*ְ? ִהִ$יַע� ַעד 8ְל'ת א'ר ִע�

  –ָ*ְלָטה ָב� ַעִי9 �לֹא

  –ֵאל ִמְס0ֵ0ַר ,  ֲאָהB–ָה3ֲחר'9 , ְוַ*ַער ַהֲחִמִ+י�

  !ָמה ָרח'ק ֲעַדִי9

   

  ,ַהְ%ָרִכי� ִמְ*1ְ0ִַ*י�.  ְודֵֹעְ? ַה6ִַ&יד ְודֵֹעְ?

  –ַהְ+ִביִלי� ִמְתַעCְִלי� 

�6ָ ַרק ְ&רְֹזד'ר ִלְפרְֹזד'ר    ? ְוֵאי 3ֲחר'9 ַהְ+ָעִרי�–ְוכ7

  )העיקרי, המקו� המרכזי :ובהשאלה". סלו� "– ַהDְַרְקִלי9    (*                                     ?ַהDְַרְקִלי9*ְוֵאי ֶעֶצ� 
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  ֶנֱאַמ9 א'ר ֵעיָניו�לֹא. !ְכָבר ָעְיָפה ַנְפ*' ֵמֲחתֹר

  ;ְור!ח' לֹא ָנכ'9

  – ְ*0ִַי� ק'ְמִמ<!ת�ָיכֹל ע'ד ֶלֶכת ַעל� ַוְיִהי 8ִי לֹא

  .ָ$ח'�9ַוִ<ְזַחל ַעל

  

  Gְָפָתיו ע'ד 0ְִח4ָה 3ֲחר'ָנה�ַעל, !ְבַלֲחכ' ָעָפר

  :ָחGְָ?�1'ֶעֶרת 1ְִלי

  ֶרַגע ל!א 5ִצי�� 3ְ?, ל! 5בֹא ַעד ַ*ַער ַהֲחִמִ+י�"

  ."ֵמֵעֶבר ַל2ָָסְ?

  

  !ְבֶטֶר� ַה6ִַ&יד ַה%'ֵעְ?; ַה0ְִפ6ָה ִנְ*ָמָעה

  –' ַיִ$יַע ִק�Hַעד

  )נסתרי�התורה הסודות : 8ְִליל 3ְבֵני ַהַ+ִי* ַהDָה'ר*(             ,8ְִליל 3ְבֵני ַהַ+ִי* ַהDָה'ר*, ְוַ*ַער ַהֲחִמִ+י�

  .ְלָפָניו ה'ִפיַע

  

8ַת זַֹהר ָהָעִי9 , ר'ֶעֶדת ַהָ<ד   ?ֲהִלְד&ֹק–מ7

  ,ע'ד ֶרַגע ִהְת3ֵ&ק

  –ַוָ<ָק� ִמAְחֹל , ְתַחAֵק ַוָ<ָעז!ִפְתאֹ� ִה

  .ַוִ<ְתַ%ֵ&ק

  

  –ְוַדְלת'ת ַהַ+ַער ִנְפ0ָח! , 5ז ִיְכ1ֶה ַה6ִַ&יד

  ,ַוָ<ֶצ� ָ*� ְ&ִניָמה

  )גחנה; השתטחה;  רכנה– ְגBַר0ִ(*                                                     ַו0ְִגBַר*, !ְבִצָ%B א!ד ָעֵ*9, ַו0ְִצַנח $!ָפת'

ִליָמה: "ו"איוב כ, ה קֶצ:1ְִליָמהַה(        .ַה 1ְ ִל י ָמ ה*ַעל ִמְפ90ַ    )תלויה עליו  משהו שהאר'"ֹּתֶלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ

  

 


