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ב ףנע א רעש

 רוא היה םיארבנה וארבנו םילצאנה ולצאנש םרט יכ עד
 יונפ םוקמ םוש היה אלו תואיצמה לכ אלממ טושפ ןוילע
 ס"א רוא ןמ אלוממ היה לכה אלא ללחו ינקיר ריוא 'יחבב
 לכה אלא ףוס 'יחב אלו שאר 'יחב ול היה אלו אוהה טושפ
 .ס"א רוא 'קנה אוהו 'א האוושהב הוש טושפ 'א רוא היה
 ליצאהלו תומלועה אורבל טושפה ונוצרב הלע רשאכו
 וייונכו ויתומשו ויתולועפ תומילש רואל איצוהל םילצאנה
 ףנעב ונילצא ראובמכ תומלועה תאירב הביס היה תאז רשא
 הדוקנב ס"א ומצע תא םצמצ זא הנהו .הנושארה הריקחב 'אה
 וניכרעב ריאמ רמא( שממ ורוא עצמאב וב רשא תיעצמאה
 ידדצ לא קחרתנו אוהה רואה םצמצו )ל"קו הז ברה רמא
 ללחו ריואו יונפ םוקמ ראשנ זאו תיעצמאה הדוקנה תוביבס
 :הזכ שממ תיעצמא הדוקנמ ינקר

 הדוקנה תוביבסב 'א האושהב היה הזה םוצמצה הנהו
 לוגע היה אוהה ללחה םוקמש ןפואב אוהה תינקיר תיעצמאה
 לעב עבורמ תנומתב היה אלו הרומג האוושהב ויתוביבס לכמ
 האוושהב לוגע 'יחבב ומצע םצמצ ס"א םגש יפל תבצנ תויוז
 הוש ס"אה רואש ןויכש יפל התיה הביסהו םידדצ לכמ 'א
 'א האוושהב ומצע םצמציש ןכ םג חרכוה הרומג האוושהב
 .םידדצה ראשמ רתוי 'א דצמ ומצע םצמציש אלו םידדצה לכמ
 תנומת ומכ הוש כ"כ הנומת ןיאש רועישה תמכחב עדונו
 ןכו תוטלוב תבצנ תויוז לעב עבורמ תנומתב כ"אשמ לוגיעה
 אוה חרכומ כ"עו תונומתה ראשב אצויכו שלושמה תנומת
 אוהש רובעב אוה הביסהו לוגיע 'יחבב ס"אה םוצמצ תויהל
 אלוגיעב אנמ אתיא ב"מד אב 'פב םג .ל"נכ ויתודימ לכב הוש
 םהבש המו תולכיה יכ רמאקד ח"נרד ידוקפ 'פב ןייעו 'י והיאד
 רשא םילצאנה רובעב אוהו תרחא הביס שי דוע .םילוגיע םה
 יונפו קירה אוהה ללחה םוקמה ךותב ךכ רחא םליצאהל דיתע
 הנה םילוגעה תנומתב םילצאנה תויהב יכ אוה ןינעהו .ל"נכ
 האוושהב םתוא בבוסה ס"אב םיקובדו םיבורק םלוכ ויהי יזא
 לכמ ס"א ןמ םולבקי םהל ךירצה עפשהו רואהו הרומג 'א
 וא עבורמ 'יחבב םילצאנה ויה םא כ"אשמ 'א לוקישב םהידדצ
 תוטלוב תויוז םהב היה זא יכ תונומת ראשב אצויכו שלושמ
 רוא םילבקמ היה אלו םהידדצ ראשמ רתוי ס"אה לא תובורק
 ךרצוה המל םעט ראבתי 'ג ףנע ףוסבו .תחא האוושהב ס"א
:ונינע המו הזה םוצמצה ןינע

 תתל ידכ ןינידה שרוש תולגל אוה הזה םוצמצה ןינע ב"מ(
 אתונידרקד אניצוב ארקנ אוהה חכו תומלועב כ"חא ןידה תדמ
:)אתונידרק יטח ומכ

 ריואו ללחה םוקמ ראשנ זא רשא ל"נה םוצמצה רחא הנהו
 םוקמ היה רבכ הנה ל"נכ שממ ס"אה רוא עצמאב ינקירו יונפ
 זאו םישענהו םירוציו םיארבנהו םילצאנה םש תויהל ולכויש

 ולש לוגעה רואה ןמ רשי 'א וק ס"א רוא ןמ ךישמה
 :הזכ אוהה ללחה ךות דרויו לשלתשמו הטמל הלעמלמ

 םנמא .וב עגונו ומצע ס"אה ןמ ךשמנ וקה לש ןוילעה שארו
 הזה וקה ךרדו ס"א רואב עגונ וניא ופוסב הטמל הזה וקה םויס
 ליצאה אוהה ללחה םוקמבו .הטמל ס"א רוא טשפתנו ךשמנ
 'א קד רונצ ןיעכ הז וקו םלוכ תומלועה לכ השעו רציו ארבו
 לא ס"א לש ןוילעה רוא ימימ ךשמנו טשפתמ וב רשא
 תצק התע ראבנו .אוהה ללחהו ריואה םוקמב רשא תומלועה
 תוריפסב ףוס ךות שאר שי ךיא תעדל םילבוקמה תריקח ןינע
 דצמ ס"א רואב עגונ ושאר אוהה וקה יכ תויהב םנמא .ל"נה
 בבוסה ס"אה רוא םוקמ דע הטמל ךשמנ וניא ופוסו ןוילעה
 םא יכ ףוסו שאר וב קדצי זא ןכל וב קובד וניאו תומלועה תחת
 'יחב תווצקה 'ב ויה ס"אה עפש לבקמ היה תווצקה 'ב ךרד
 םא ןכו .הטמו הלעמ 'יחב זא היה אלו הזל הז םיוש םישאר
 אל אוהה ללחה םוקמה ידדצ תוביבס לכמ ךשמנ ס"אה היה
 אלו חרזמ אל רוחא אלו םינפ אל הטמ אלו הלעמ אל היה
 'א וק ךרד ךשמנ ס"א רוא תויהב ךא םורדו ןופצו ברעמ
 חרזמ רוחאו םינפ הטמו הלעמ וב קדצי דבלב קד רוניצו
...:ונירבד ללכב הז ףנעב ה"עב ש"מכו ברעמו

ג ףנע א רעש

 ןינע התע ןיבהל לכות ל"נה תומדקה ךל ונגצהש רחא הנהו...
 רואה תיעצמאב ע"א ס"אה םצמצ רשא םוצמצה ךרוצ תביס
 ידכ אוה ןינעהו .'ב ףנעב ל"נכ קירו ללח םוקמ חינהל ולש
 לא תורשפא שי וטועמו רואה םוצמצ י"ע יכ םילכ 'יחב תושעל
 ילכה לטבתי רואה תוברתהבו תולגתהלו תווהתהל ילכה
 יכלמ 'ז ןינעב ש"מכ לודגהו ברה רואה לבקל וחכ טועממ
 בטיה ש"ע ותמו וכלמ ךיא םידוקנה םלוע ארקנה םהו םודא
 םוצמצ ךירצ הלחתב יכ םילכה תויוהו תאירב 'יחב היה ךיא
 הלגתנ רבכש רחאו ילכה תויוה הלגתי כ"יעו וטועמו רואה
 אלו םייקתהל ילכה לוכיו וב ךשמהל רואה רזח זא הוהתנו
 ווהתנו רואה תא הנושארב םצמצ יכ ןאכ היה ןכו .לטביל
 הזבו .םהב ריאהל אוהה וקה ךישמהו רזח כ"חאו םילכה
 אוהה ברה רואה קליסו ומצע םצמצ ס"א המל םעט ראבתי
 ךרד לקשמבו הדמב וריזחה כ"חאו ירמגל אוהה םוקמה ןמ
 ומוקמב אוהה וקה 'יחב ותוא חינהל לוכי היהו אוהה וקה
 וריזחהל דיתע אוהש ןויכ דבלב לודגה רואה ראש קלסיו
 דע םילכה תווהתהל ולכי אל יכ ל"נה הביסל היה םעטה לבא
 רואה ךישמהו רזח םילכה ווהתנש רחאו ירמגל רואה קלתסיש
 םריאהל םהל קיפסמה רועיש יפכ לקשמבו הדמב )וקה ךרד(
:הזב ידו ולטבתי אלו ומייקתיו לובסל ולכויש ןפואב ןתויחהל
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חכ ןמיס ףוס
 שיש וקה ןינעב א"מב ש"מ וז הטשל םג ראבל שי ז"יפלו...
 השועו דחיימו רשקמ םגו הדמה וק אוהש םיכפה 'ב וב
 ס"אואהמ ושרש וקהש א"מב ש"מפלד( 'וכ 'יפסהב תוללכתה
 רחאמד תוטישפב ןבומ ז"ה ומישרה י"ע דדמנש קר ג"לבה
 דצמ איה הדידמהו דחיימו רשקמ אוה כ"ע ג"לב אוה םצעבש
 ושרשב םגש תויה םעד )ל"י ןאכ 'ובמה יפל ךא ,'וכ ומישרה
 םיולגה תורואה ןפואב דדומה וק 'יחבב אוה ז"ושמד ס"ע שי
 'יפסה לכ דחיימו רשקמ ה"ה מ"מ ,י"הזעב ת"ישמכו 'וכ ס"עב
 םגד םלוכ לע הלועה ג"לבה ס"אה רואמ ובש םשורה י"ע
 לבא .'וכ דבל םשור ז"ה מ"מו ,'וכ ס"א 'יחבב אוה םשורה
.'וכ םלעהה יוליג 'יחבב אוה ורוקמו ושרש יבגל וקה

גער ןמיס
 ס"אואהד וקה תעיקב ע"והש א"מב 'ובמ הלעמל הזמ אמגודהו
 'יחבב ריאמו ךשמנו םוצמצה ךשח תא עקוב םוצמצה ינפלש
 טועימ 'יחבב אוה וקה רואד עודיו ,'וכ םוצמצה רחאל ח"וק
 אוהש ומכ רואהד ,'וכ םוצמצה ינפלש ס"אואה יבגל רואה
 םצעבו ,רואה יוביר 'יחבב אוה םוצמצה ינפל ותומצעב לולכ
 ש"מכו ,'וכ רוא םשב הלוע וניאש דע הלעמב הובג אוה ותלעמ
 שמשה רודכ ףוגב אוהש ומכ שמשה ויזו רוא לשמב ב"שסב
 םגו ,'וכ רואה יוביר 'יחבב זע רתיבו תאש רתיב םש אוהש
 םשב הלוע וניאש שמשה רואמ ףוג יבגל ספאו ןיא םש אוה
 וניאש דע ורוקמ וב שגרנש רואהב הלעמ כ"ג והזש ,'וכ רוא
 טועימ ןינעב ח"לו ז"לפ ל"תנשמכו ,'וכ ללכ רוא םשב הלוע
 תדירי 'יחבו רואה טועימ 'יחב םינינע 'ב הזב שיש יובירו
 'יחבב אוהש וקה רואב אוה כ"ומכד ,'וכ ותוהמ םצעב ותלעמ
 ותלעממ דרי םגו 'וכ םדוק 'יהש ומכמ הברה רואה טועימ
 ,'וכ גוליד 'יחבב אבש המ ע"והו 'וכ תוהמל תוהממ ומכ אוהש
 'יה זאד( וקה רוא ראשיש הזכ ןפואב 'יה אל םוצמצהש ונייהו
 ,'וכ ירמגל רואה רדעה 'יחבב א"כ ,)'וכ דבל טועימ 'יחבב
 תוהמכ וניאש ונייהד גוליד ךרדב אב כ"חא אבש וקה רואד
 קספה ךרד חומה ןמ ןיאבש תורעשה ומכו ,'וכ ןושארה רוא
 הזכ ןפואב רואה אב ז"יעו ,א"מב ש"מכו 'וכ תלגלוגה םצע
 אוה תאזה העיקבה תביס םנמא .'וכ תומלועב לבקתהל רשפאש
 םוצמצה רחאלד עודי הנהד ,'וכ אקוד רואה תורבגתה תמחמ
 ריאהו כ"חא רזח 'וכ ורוקמב ומלעתהו רואה קוליס ע"והש
 ןמ תיכפה העונת 'יהש ונייהו ,'וכ רוא יוליג 'יחב תויהל
 'וכ כ"חא ריאהו רזחש רואה םלעה 'יחב אוהש םוצמצה
 ז"ה םוצמצה רחאל ריאהו רזחש המד ל"צו ,א"מב ש"מכו
 ינפל ללחה םוקמב ריאהש רואהמ רתוי תרובגת 'יחבב
 לכ אלממ טושפ ןוילע רוא 'יהש ח"עב ש"מכו םוצמצה
 ,'וכ םוצמצה י"ע קלתסנ הזה רואה ירהש ,'וכ תואיצמה
 'וכ םוצמצה ךשח תא עקבש רוא כ"חא ךשמנש המ כ"או
 ,'וכ םדוקה רואהמ רתוי תרובגת 'יחבב אבש רמול חרכהב
 רואה ונייהו ,'וכ וירחא אבה ךשח ינפמ רוא ללוג 'אמכו
 כ"חאו ,'וכ םוצמצה ךשח ינפמ םלעתנש םוצמצה ינפלש

 'יחב 'ב ןהש 'וכ וקה רוא אוה רוא ינפמ םוצמצה ךשח ללוג
 רואה קר הז ןיא ךשחה רחאש רואהש ונייהו ,'וכ רוא
 רחאמ םדוקה תכשמה 'יהיש ידכב יכ ,'וכ ךשחה םדוקש
 ןוילע חכב )ריאהו רזחש המ( הכשמהה ל"צ ירה קלתסנש
 חרכהב םוצמצה ךשח תא עוקבל ידכב טרפבו ,'וכ רתוי
 רואהמ רתוי תרובגת 'יחבב אוה ךשחה תא החודה רואהש
 'יוה 'יקלא לא 'יתכ הנהד אוה ןינעהו .'וכ רוא ללוגש םדוקה
 'יחב 'ג ןהש א"ע ה"סד ירחא רהוזב 'יאו ץרא ארקיו רבד
 םשו 'ובג 'יקלא 'שו ,םויה לכ לא דסח ש"מכ דסח לא 'ש ת"גח
 עדוי אוה 'יוה 'יקלא לא 'יתכ ב"כ ב"כ 'יס עשוהיבו ,ת"ת 'יוה
 דסי 'כחב 'יוה 'אנש םלועה ארבנ ולא תומש 'גבש טוקליב 'יאו
 רתוס הז ןיאו ,ד"בח ןהו ת"מ 'יה ולא תומש 'גבו ,'וכ ץרא
 'יחב ןהו ןישאר ישאר 'ג ןהש ל"יד ת"גח ןהש רהזב ש"מל
 יפל 'ירדמ 'ג ןהש ג"פ תוחצחצה רעש ס"דרפב 'יאד תוחצחצה
 ב"חכל ךשמנ םהמו ,'וכ ת"גח 'ירדמ 'גב ללכנ 'יצאה תוללכש
 יוליגה 'יחבב רבדמ טוקליבו ,'וכ 'יצאד ד"בחל םשמו רתכבש
 ,'וכ תוחצחצ 'ג 'יחב ןהש ןשרשב רבדמ רהזבו ד"בח ןהש
 ינפל ס"אואבש םימלענה ת"גח 'יחב ןה ןשרש שרשבו
 םוצמצה ינפל ללחה םוקמ אלממ 'יהש רואהד ,'וכ םוצמצה
 'יחבמ אוה םוצמצהו ,'וכ לא 'ש אוהש םלענה דסח 'יחבמ אוה
 ת"ת 'יחב 'יוה 'ש אוה וקהו ,'וכ 'יקלא 'ש אוהש המלענה 'ובג
 דוסיד ו"טד ז"האמ לע תישארב 'פ ק"רהזב ש"מכו ,'וכ םלענה
 רנ 'קנ 'קונד דוסי יכ 'וכ אתינודרקד אניצוב 'קנ ס"אד 'למד
 ת"תמ 'וכ הכותב דרויה ס"אה טוח 'וכ בוטה ןמש הכותב קוצל
 שרש ףתשו 'כ ג"מ א"פ ס"א םוצמצ 'סמ ח"מבו ,'וכ םלענה
 ירה ,'וכ רוא וק וכותב ךשמש המב םימחר תדמב הז ןיד
 י"ע םלעתנ הזה רואד 'וכ דסחה 'יחבמ אוה ןושארה רואהש
 תויהל ןוצרה 'יה הלחתד ונייהו ,'וכ 'ובגה 'יחב אוהש םוצמצה
 ס"א 'יחבב יוליגה 'יהו ,'וכ דסח 'יחב ע"והו רוא יוליג 'יחב
 ס"א 'יחבב יוליגה תויהל ס"אבש דסח 'יחב ע"זד לובג ילבו
 וב שי מ"מ דסחד בוטל דסח ןיב שרפהה 'ובמ א"מב( 'וכ
 דסחה תדמש קר יוארהל עיפשהל אוה דסחה ןינעד ,'וכ הלבגה
 ול םינתונ יואר אוהש ימו ,יוארה ןפואב כ"כ קדקדמ וניא
 עיפשהל םצעב בוטה אוה בוטה ךא ,'וכ רתויב העפשה יוביר
 דסח 'יחב ךא ,'וכ הלבגה 'יחבב אוה דסחו יואר וניאשל םג
 חכ 'יחב 'יה אלו ,)'וכ ג"לב 'יחבב יוליגה תויהל אוה ס"אבש
 'יה ומישרה תויתוא ןהש לובגה חכב םגו( 'וכ ללכ רכינ לובגה
 'יה אלש יוליע םהב 'יה ז"יעש ,'וכ שממ יוליגב רואה םהב
 'יהש ומכ רואהד ל"תנשמד ל"יו ,'וכ ללכ תויתוא תואיצמב
 והזש תורואה ישרשד ל"י ,'וכ יוביר 'יחבב 'יה ותומצעב לולכ
 ס"אואד יוליגה 'יחב י"ע ןורתיה םהב 'יה 'וכ פ"וא 'יחב שרש
 ,)'וכ הנלוכ לע הלועה רואה ןינעב ז"כפ ל"תנשמעו 'וכ ג"לבה
 לובגה חכ תולגתהב ןוצרה והזש םוצמצה 'יה כ"חאו
 תואיצמה 'יחב 'יהיש ידכב ג"לבה חכ 'יחב לע ותורבגתהו
 ז"ושמד הלבגה 'יחב מ"מ וב שי דסחה 'יחבש ינפמ ל"יו( 'וכ
 ג"וחב םג כ"ע ,א"מב ש"מכ 'וכ דסחה תא ליבגמ 'ובגה 'יחב
 תויהל לוכי מ"מ ל"נכ ג"לב אוה דסחהש םגה ס"אבש
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 כ"חאו ,)'וכ רואה תא םילעהל םוצמצה 'יחבב 'ובגה תורבגתה
 ג"וח 'יחבמ 'עמלש םלענה ת"ת 'יחבמ אוהש וקה ךשמנ
 עודיו בוטה ןמש 'יחב אוהש רמוא ק"רהזבו .'וכ םימלענה
 ונייהו ,ד"רפ ל"תנשמכו קיתע תוימינפ 'יחב והז בוטה ןמשד
 'יחבב והזש רתכ דע הלוע ת"תד עודיה פ"ע א"מב ת"נשמכ
 עיגמש םלענה ת"ת 'יחבב םג אוה כ"ומכד ,רתכה תוימינפ
 וקה ןינעב ןוצרהו הנווכהו ,'וכ ס"אבש רתכה תוימינפ 'יחבב
 ןה תורואה ירהש ,'וכ ג"לבו לובג 'יחבד תורבחתהה אוה
 לובג ילב 'יחב ןה מ"מו ,'וכ ס"ע ןהב שיש לובגו הדמ 'יחבב
 ס"אהש המ א"כ ס"אבש לובגה חכ הז ןיאד ז"טפ ל"תנשמכו
 ז"ושמד לובגו הדמ 'יחבבש רוא תויהל ומצעב רעיש ג"לבה
 ישרש ירהד ,'וכ ס"א 'יחבב אוה רוא לכו 'וכ רוא 'יחבב אוה
 ללכ תרכינ 'ירדמב םניא ירה ס"ע םהב שיש םגה תורואה
 ,ז"חאש םיקרפבו ט"יפ ל"תנשמכו 'וכ שממ תודחאתה 'יחבבו
 ןתוטשפתהל ס"א 'יחבב ה"ה 'יצאב ןהש ומכ תורואה םגו
 ת"ת 'יחבמ אוה וקהש יפל ונייהו ,)א"סקפ ל"תנשמעו( 'וכ
 וקהב שי כ"עו ,'וכ תוללכתהה 'יחב אוה ת"תה ןינעד םלענה
 ינפמו ,'וכ לובג ילבו לובג 'יחבד תורבחתההו תוללכתהה 'יחב
 לבקתהל רשפא גוליד ךרדב םוצמצה י"ע האבש הראה אוהש
 אבש ומכ וקהש המ והזו .'וכ ס"א 'יחבב אוה מ"מו תומלועב
 אקוד וחכב רשא 'אה ,תויכפה תולועפ 'ב השוע תולגתהב
 םידוחיהו תוללכתהה 'יחב אוהש 'וכ אנימיב אלאמש אללכאל
 ,'וכ 'יצאד 'למ דע ק"אד רתכ ןמ םיפעתסמה תורואה לכב
 אקוד י"עש דע ,'וכ ןול דחיימו ןול רישקד אוה תנא 'אמכו
 ,'וכ 'ובגה ילכב דסחה רוא ומכ ולש וניאש ילכב רואה ףלחוי
 ל"תנו ,'וכ כ"ואה לכ דודמל אקוד הדמה וק םשב 'קנש 'בהו
 והזש ל"י ל"נה יפלו .'וכ וקבש ס"אה םשור דצמ והזש ח"כפ
 'יחבמו םלענה ת"ת 'יחבמ ושרש דצמ ונייה ע"צמ וקהב
 שי ז"ושמד ,'וכ רתכה תימינפ 'יחב ס"א תוימצעו תוימינפ
 תולועפ ינש השועו ג"לבו לובגד םיכפה 'בד תוללכתה וב
 אקוד תרובגתה י"ע אבש וקה תעיקב ע"זו ,'וכ תויכפה
 ינפמו ,'וכ םודקה רואהמ 'עמלש םלענה ת"ת 'יחבמ ונייהד
 לבקתמ ה"ה גוליד 'יחבב אבש ונייהד העיקב ךרדב אבש
.'וכ פ"וא 'יחבב םהב תויהל תומלועב

 י"ע ותוהמ םצעב הדירי 'יחבב אבש וקה תעיקב ע"זו .רוציק
 תרובגת י"ע אוהו תומלועב שבלתמ ןכלו ,םוצמצה גוליד
 ,םדוקה רואהמ 'עמלש רוא ז"ה ריאהו רזחש המ הנהד ,רואה
.רוא 'יחב 'ב רוא ינפמ ךשחו ךשח ינפמ רוא ללוג והזו

ב"ישת'ה ךתאצ ימיכ
 תגהנהבש הזד ,31ו"סרת ךשמהב ש"מ פ"ע הז ראבל שיו...
 יקלאה תויחהמ אוה עבטש םגה( תוידימתה ןינע שי עבטה
 תויח אוה םיארבנב שבולמה תויחו ,םיארבנהב שבולמש
 אוה םיארבנהב שבולמה תויחה שרשש יפל אוה )ל"נכ ,לבגומ
 ינפלש ס"אואמ אוה ושרשש ,וקה רואמ )םא יכ ,םילכהמ אל(
 ,ומצע םוצמצהמ אוה םילכה שרשד 32מ"כב ראובמכו .םוצמצה
 י"ע ךשמנש אלא( םוצמצה ינפלש ס"אואמ אוה וקה שרשו
 וק ס"אוא ןמ ךישמה םוצמצה רחאש 33ח"עב ש"מכ ,)םוצמצה
 תא עקב וקהש הזד 35עודי הנהו .34ולש לוגיעה רוא ןמ רשי 'א
 יפל אוה ,36תרובגת דצמ איה העיקב לכש ,םוצמצה ךשוח
 ריאהש רואהמ הלעמלש ,םלענה ת"תמ אוה ותכשמה שרשש
 הלעמ שיש הזד ראבל שי ז"פעו .םוצמצה ינפל )יוליגב(
 עבטה תגהנהבש תוידימתה י"ע הלגתמש ס"אה חכד יוליגהב
 םוצמצה ינפלש רואה יכ ,אוה ,םיסנ י"עש ס"אה יוליג יבגל
 לובגהב 'יהי ולש יוליגהש רשפא יאו ,ג"לבה ןינעב לבגומ אוה
 רואה יוליג אוהש[ בבוסה רואד יוליגה ,ןכלו .תומלועד
 דודיש י"ע אוה ,םיסנה שרש ונממש ]37םוצמצה ינפלש
 אוה ונממש וקה רואו .םלועד )לובג( עבטה לוטיב ,עבטה
 ת"תמ אוה ושרשש ןויכ ,עבטה תגהנהבש תוידימתה
 ,ןכלו .לובגו ג"לבד םיכפהה ינש רבחמו ללוכ אוה ,םלענה
.)עבט( לובגב םג אוה וקה רואמש )תויחצנ( ג"לבה יוליג

.)גסק 'ע( שדוחה ה"דס )31
.מ"כבו .ח"פ א"ח ב"רעת ךשמה )32
 רעש( ותלחתב םירעש אובמ .ב ףנע )רשויו םילוגיע שורד( א רעש )33
.)ב"פ א"ח ןושאר

.דסק 'ע ו"סרת ךשמה הארו )34
.הק 'ע ד"ח ןמקל םג הארו .ג"ערפ א"ח ב"רעת ךשמה )35
.א ,חמר )ח"אד םע( רודיס םג האר )36
.נ"שו .בלר 'ע ב"ח ליעל האר )37

Knowing this, we have a better understanding in our 
comparison of the natural order with the miraculous. 
In both of them, the unbounded power of the infinite 
light is expressed—in the natural order through its 
consistency, and in miracles, openly. The expression 
of the infinite light within miracles, however, has this 
limitation: It is limited by its very unlimitedness. This 
is why it cannot be expressed within the limitations of 
a bounded world. When this transcendental light that 
preceded the tzimtzum is released, thereby causing a 
miracle, the miracle must occur through hacking the 
natural order, by annulling the boundaries of the 
cosmic order. 

The light of the kav, from which the consistency of the 
natural order proceeds, doesn’t have that limitation. 
Since it is rooted in tiferet hane’elam, in it the two poles 
of boundedness and unboundedness are an integral 
whole. Unboundedness expresses itself within bound-
edness, as the unbounded light of the kav is expressed 
also within the boundaries of the natural order.


