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All of the excerpts are from Orot HaKodesh 

  לג - שאלת הודאות המקורית
יש עצבון שבא מעושר רוחני, הא 

מתגברות עלינו ההופעות,  כיצד?
באים לנגד עינינו  חזיונות מחזיונות

בספרים. הרוחניות. מביטים אנו 
קדושים, והיותר  ובספרים היותר

נשגבים, ומעינותיהם חיים ומפכים, 
בכחם המקורי ברוחנו  מנביעים הם

פנימה מעינות רבים. ועל כל חזיון 
פנימי, מהיכן כל זה בא?  נולד המיון

הוא  ראשית החזון וודאותו מהיכן
והנשמה מצטערת בעצבונה  נמשך?

והעצבון הזה מעדן  על שמחת עשרה,
הרוח, מחדד את השכל, ומרטיב  את

החיים הרוחניים.  את הלשד של
וידיעות מקוריות, ומקוריות של 

והקשבות, רבות ערך,  מקוריות,
גדולות ורחבות, נולדות, והן באות 

תעודות ודאיותן, והן מעלות את  עם
ובמקום  הנשמה למקום עליון.

העליון באה השאלה עוד 
מחדש. על הודאיות החדשות,  הפעם

שבתחלה  ירות היותר עליונה,העש
מופעת היא בכליל הודה, ביפעת 

השאלה, בן  שמחתה, ואחר כך באה
מי זה העלם, אם ראוי לבא 

והרעיון המחקרי חוזר ונעור.  בקהל?
ומוצא.  ומבקש מבקש לו נתיבות,

והודאיות החדשה משתרשת עמוק 
בנשמה. באה לכח של פעולה,  עמוק

דחיפה חזקה להשפיע. ולהחטיב 
החיים של חוג רחב. באה  את

ומפעמת, עד העליה החדשה, שעל 
הכל נשכח. כל העושר העבר גז  ידה

וחלף, וציורים מעולם יותר עליון 
מאויר דכי, טהור ורענן,  באים,

מאורות זורחים, בצורה שלא 
מעולם. ועל דבר העבר אין  פוללה

זכרון, ההוה והעתיד מלבב 
היצירה הולכת ומתרבה,  ומנעים,
והנה  קצה. ת עולה למרוםוהודאיו

רוח חקר בא ומכניס עצבון חדש, 
להוליד שמחה עליונה,  כדי

לא ספר  וגילוי עולם מתוקן. אשר

A Question of Authenticity and Certitude 
There is a sadness that comes with the richness of the 
spirit. How does this come about? (Spiritual) 
Phenomena overwhelm us, visions of different kinds 
come before our eyes; we peruse books, books of 
greater and lesser holiness, and their wellsprings are 
alive and flow with energy. With the power of their 
originality they engender in our inner life many 
wellsprings of our own. And with each new vision an 
inner murmuring is born: From whence does all this 
come? The source of the vision – and its certitude – 
from where is it drawn? And the soul experiences pain 
from its sadness regarding the joy of spiritual fullness, 
and this sadness refines the spirit, sharpens the mind, 
and moistens the living matter of spiritual life. And 
original perceptions – and the originality at the source 
of those original perceptions – and experiences of 
profound attentiveness, of great import, high and wide, 
are born, and they come to us with the attestation of 
their inner certitude, and they elevate the soul to a very 
high place. And, once again, in that very high place, the 
question comes anew, with regard to these new 
attestations of inner certitude, the highest form of the 
richness of the spirit – appearing initially in the fullness 
of its glory, in its glowing joy, but followed by that very 
question: Who gave birth to this beautiful youth; is he fit 
to join our "kahal", to be a member of our community? 
And the analytic perspective is awakened anew, seeking 
paths of expression, seeking and finding, a new 
expression of certitude takes root deep within the soul… 
And lo, the analytic spirit comes again and brings into 
the soul a new sense of sadness, so as the give birth to a 
higher joy, and to bring about the revelation of a world 
transformed – a world that no book (or story) has seen 
and no thoughtful contemplation has heard of.   
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  להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו.

  לד - מדרגות הודאות
מדרגות אחר מדרגות עולות הודאיות, אין 

מדרגת ודאי דומה לחברתה, במדתה  כל
מרעיון,  הכמותית והאיכותית. רעיון

אמונה מאמונה, מובדלים הם זה מזה, על 
הודאות, המחיים  פי מדת חיי

הודאי המוחלט שוכן ברום עולם  אותם.
עולם הבא, אהיה  בחביון עז העתיד לבא,

ודאי  ן תהלתו,אשר אהיה, הודאי שמו כ
סתמי. נחלים רבים מתפרדים ממנו, כולם 

עד באם לנהר אולי, כולי  אחוזים זה בזה,
ויובל אולי,ודאי   האי ואולי, אובל אולי.

הוא ביחש לכל הנוצר ממנו, לכל 
ומתפשט מאורו, והם גם כן לפי  המתאצל

אחד במדתו.  רובי ענפיהם ודאיים הם כל
ה והכל יונק ממקור הודאות, השפוע

המוחלט, הודאי שלמעלה  מהודאי
בכל עולם, בכל איש, עולה תמיד  מודאי.

ונחל אולי מתחבר  בעליתו מדת ודאותו,
הוא עם הנהר היוצא מעדן, 

הודאות, וכולם יחד שואבים לשד  מיסוד
וממקור כל  חייהם ממקור כל הודאיות,

הספקות, ממקור שאיבת הודאות, שמשם 
הספקות שואבים, להחיותם,  כל
עלותם, לרעננם ולפארם בפאר לה
ושם מעון השמחה, עז וחדוה  העולם. חי

הספקות.  במקומו, אין שמחה כהתרת
הספקות מתגלים בשרשם הנאצל 

החיובית  בצורתם העליונה, בצורה
הבריאה והרעננה שלהם, בצורה המחיה 

ידם ומהם ובהם  את כל צדדיהם, ועל
ועמם תופיע האורה המופלגה. מקור ששון 

ם, הודאות המוחלטה בצורתה עול מלא
מקור החסד,  האידיאלית, מקור הגבורה,

מקור התפארת הנצח וההוד, מקור כל 
מקור כל מלכות כל אדנות  יסוד עולמים,

אצילות  כל שלטון, כל כח ד', כל גבורת
בריאה יצירה ועשיה, כי ביה ד' צור 

כשמדרגה אחת רוצה להתפאר  עולמים.
גם אם  או בודאות יותר גדולה ממדתה,

חפצה היא לשאוב ודאות יותר רחבה 
ממה שהיא עלולה לה,  ומלאה מערכה,

והיא יכולה לספוג אל תוכה, אז היא 

Levels of Inner Certitude ("vada'ut") 
Perceptions of spiritual certitude ascend levels 
after levels. No level of certitude can be 
compared to any other level, with regard to it 
quantity or with regard to its quality. One 
thought comes out of another, one belief from 
another, each distinguished from every other, on 
the basis of the living experience of the certainty 
that gives each and every one its life. 
Absolute certainty (certitude?) lies in the highest 
realm, in the hidden bastion of the "days to 
come", "olam haba", "ehyeh asher ehyeh", 
"havadai shmo ken t'hilato" ("His name is of 
certainty, and so is His praise), a "vadai stam". 
Many streams separate and flow out of it, all of 
them held together, until they reach the "stream 
of u'lai" (of "perhaps" – see Daniel 8, 2) – so 
much, and yet still only "perhaps", "the stream of 
u'lai". 
And the "stream of u'lai", is "vadai" in relation to 
everything which is created from it, everything 
that is inspired and spreads out from its inner 
light. And they too in all their myriad branches 
are "vadai'im", each in accordance with its 
measure. And all of this draws its life from the 
source of "vada'ut, that flows profusely from the 
"absolute vadai", the "vadai" that is above 
"vadai". 
In the world as a whole, in every person, the 
measure of its "vadai" continually ascends, and 
the stream of "ulai" joins the "river that flows 
from the Garden of Eden", from the source of 
"vadaut". And all of them, together, draw the 
living energy of their being from the source of all 
the "vadais", and from the source of all doubts, 
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את משקלה, נכשלת היא ונופלת.  אובדת
היא  צוללת היא אז במחשכים, כשכור

נעה ונדה, נשברת היא ומתפוצצת, עד 
אורה, ותתחדש  אשר מתוך החשכה יאיר

תה תעלה ביצירה חדשה,ומדת ספקו
הודאות. ויקיצו וירננו שוכני עפר,  למקור

  כי טל אורת טלך.

from the source from which all "vadaut" is 
drawn, the place from which all doubt is drawn 
to give life to the all levels of doubt, to elevate 
them, to give them vitality, and to bless them 
with the glory of the life of creation   

 

                                                                    
  ח - הזיק הפנימי

הפנימיות העצמותית של הנשמה, 
החיים הרוחניים  ההוגה, החיה את

האמתיים, היא צריכה חירות 
וחירותה, שהיא  פנימית. מוחלטה

חייה, באה לה מתוך מחשבתה 
הזיק הפנימי שלה,  המקורית, שזהו

המתלבה והולך על ידי 
והעיון, אבל הזיק העצמי  הלימוד

הוא יסוד הרעיון והמחשבה. ואם 
יותן לזיק העצמי מקום להופיע  לא

מן החוץ  באורו, אז כל מה שבא לו
הזיק מוכרח להשתמר  לא יועיל.

והמחשבה בטהרתו, 
בעומק האמת שלה.  הפנימית,

בגדלה ושיגובה, מוכרחת היא 
יכבה זיק קודש זה  להתעורר. לא

היחוד  מפני שום תלמוד ושום עיון.
הפנימי של הנשמה בתוכיות 

זהו הגודל העליון, של זרע  עצמה
האור האלהי, אור זרוע לצדיק, 

  ממנו יציץ ופרח פרי עץ חיים. אשר

The Inner Spark 
The inner essence of the soul, which reflects, which 
lives, the true spiritual life, must have absolute, inner 
freedom. It experiences its freedom, which is life, 
through its originality in thought, which is its inner 
spark that can be fanned to a flame through study and 
concentration. But the inner spark is the basis of 
imagination and thought. If the autonomous spark 
should not be given scope to express itself, then 
whatever may be acquired from the outside will be of 
no avail. This spark must be guarded in its purity, and 
the thought expressing the inner self, in its profound 
truth, its greatness and majesty, must be aroused. This 
holy spark must not be quenched through any study or 
probing. The uniqueness of the inner soul, in its own 
authenticity – this is the highest expression of the 
Divine light, the light planted for the righteous, from 
which will bud and blossom the fruit of the tree of life.  

 

  יא - היצירה והלמוד
מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות 

רעיונות ומחשבות, אי אפשר לו  יוצר
בד. כי ל להסגר בתלמודו השטחי

שלהבת הנשמה עולה היא מאליה, ואי 
מרחב  אותה ממהלכה. אפשר לעצור

למחשבות, זאת היא התביעה 
שכל אדם הוגה תובע  התדירית,

הלמוד השטתי, יש שיצמצם  מעצמו.
אותה בראשית  את המחשבה, יטשטש

הולדה. וההתרגלות של הלמוד התדירי, 
שטחית, היא היא שמגברת  בהתמדה

ל צרות את המחלה הזאת ש

Creation and Study 
Whoever is endowed with the soul of a creator 
must create works of imagination and thought. He 
cannot confine himself in shallow studies alone. 
For the flame of the soul rises by itself and one 
cannot impede it on its course. Scope for thought – 
this is the constant claim that a thinking person 
addresses to himself. Superficial study sometimes 
narrows thought, it aborts it at birth. It is this that 
aggravates the sickness of narrowness of thought. 
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ובכל כח צריכים אנחנו  המחשבה.
להגאל ממנה, כדי לפדות את נשמתנו 

המצרים שלה, לפדות אותה  מלחץ
  ממצרים, מבית עבדים.

With all one’s strength, one must liberate oneself 
from this, in order to free the soul from its narrow 
confines, to redeem it from its Egypt, from the 
house of bondage.   

 

  יג - החדוש והנלמד
הבינה מדעתו, זאת היא 

שבהתעלות  הנקודה העליונה
הרוחנית. כל מה שנלמד הרי 

ונופל הוא  הוא נקלט מבחוץ,
בצביונו. לעומת ההגוי בקרב 

אינו  הנשמה פנימה. כל הנלמד
כי אם עצה עמוקה איך לדלות 
מתוך החבוי בלב, 

הנשמה, את המובן  במעמקי
הדעת הולך  הפנימי, מהדעת.

הוא וזורם, יוצר הוא 
המחדש העליון איננו  ופועל.

מביא  מחדש, כי אם מעתיק.
אורות חדשים חיים ממקום 
עליון מקורי, אל המקום 

 לא היו שם. ממקום לא שעוד
ידעו עיט, ולא שזפתו עין איה, 

עבר בה איש ולא ישב  אשר לא
ובהתגלות הגדולה  אדם שם.

האישית נוצרה האזן הנאמנה, 
אשר לא יאמר  הלב השומע,

דבר שלא שמע מפי רבו, נביאי 
וצדק, אשר דבר ד'  אמת

  בפיהם אמת.
 

Originality and Acquired Knowledge 
Understanding reached by one’s own mind – this is the 
highest expression of spiritual progress. All that is learned 
by study is absorbed from the outside, and is of lesser 
significance as compared with what is thought through 
within the soul itself. All that is acquired by study is only a 
profound strategy as to how to draw on what is hidden in 
the heart, in the depths of the soul, one’s inner 
understanding, from the knowledge within. Knowledge in 
our inner being continues to stream forth. It creates, it acts. 
The higher creative individual does not create. He only 
transfers. He brings vital, new light from the higher source 
whence originality emanates to the place where it has not 
previously been manifest, from the place that “no bird of 
prey knows, nor has the falcon’s eye seen it” (Job 28:7), 
“that no man has passed nor has any person inhabited it” 
(Jeremiah 2:6). And with the emergence of such greatness 
of the self, there is fashioned the faithful ear, the listening 
heart. Such a person will never utter a word he did not hear 
from his teacher. These are the prophets of truth and 
righteousness, to whom God has communicated the truth..  

  

A Holiness that Destroys and a Holiness that Builds 
There is a holiness that builds and there is a holiness that destroys. The benefits of the 
holiness that builds are visible, while the benefits of the one that destroys are hidden, 
because it destroys in order to build what is nobler than what has been built already. 
One who understands the secret of the holiness that destroys can mend many souls, 
and his capacity for mending is in accordance with his understanding. From the holiness 
that destroys there emerges the great warriors who bring blessing to the world. They 
exemplify the virtues of Moses, the man of the mighty arm, who broke the Tablets. One 
whose spirit cannot reach out to the wide horizons, one who does not search for the 
truth with his whole heart, cannot tolerate spiritual destruction, but neither does he 
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have any edifices that he has built himself. He finds shelter in naturally formed 
structures, like rabbits who find shelter in the rocks. But man, one who has a human 
soul, his soul will be unable to rest except in edifices he constructs with his own spiritual 
toil, on which he works with increasing diligence.  

  ב - החדוש התמידי 
ההופעה שבאה לאדם, לחוש על 

שכבר  ידה את היצירה, לא כדבר
נגמר ונעשה, אלא כדבר שהוא 

מתפתח  תמיד מתהוה, מתעלה,
ומתרומם,זו היא שמעלה אותו 

מן השמש,  מתחת השמש למעלה
כל חדש, למקום ממקום שאין 

ישן, שהכל מתחדש,  שאין כל
ששמחת שמים וארץ הוה בו, 

ועל ידי  שנבראו בו. כיום
אספקלריא בהירה זו מביטים 
בכל העולמות, 

הכללית והאנושית,  ובהתולדה
בגורל החיים של כל יצור, ובכל 

ויום  כל הזמנים. המאורעות של
שכולו שבת, שבו מאירה מנוחת 

דוש יום שהחי העולמים, הוא
השופע תדיר היא תכונת 

שאינו צריך גמר ותכלית.  יצירתו,
כי חמדת ימים הוא, כליל 

  כל הברכות. תפארת, מקור

Constant Renewal 
The perception that dawns on a person to see the world 
not as finished, but as in the process of continued 
becoming, ascending, developing – this changes him 
from being “under the sun” to being “above the sun,” 
from the place where there is nothing new to the place 
where there is nothing old, where everything takes on 
new form. The joy of heaven and earth abide in him as 
on the day they were created. In this luminous 
perspective, one looks at all the worlds, at the general 
and human development, at the destiny of each 
creature, at all the events of all times. The time that is an 
uninterrupted Sabbath on which eternal peace shines, is 
the day when, by the nature of its creation, there 
pulsates a continuing thrust for newness. It needs no 
end, no termination. It is the choicest of days, an 
ornament of beauty, the source of all blessings. 

 


