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Source Texts for Enlightened Body, Lesson One 
 אות רנו  -ספר צדקת הצדיק 

ובאמת חכם עדיף מנביא עיין ברמב"ן פרק קמא דבבא בתרא (י"ב.) הטעם דנובע ממקום …
הוא התגלות מאמר ה'  יותר גדול. ובזוהר שמות (ו' סוף ע"ב) כי הוא תמידי. רק דהנבואה

 בבירור והשגה דחכמה הוא בהעלם:
And in truth, the sage is superior to the prophet (see Ramban’s commentary on BB 12a).  The 
reason is because the illuminations of wisdom come from a higher place than prophesy.  And the 
Zohar (2:6b) explains that wisdom, once acquired, is always available (while prophesy is not). 
The advantage of prophesy over wisdom, however, is that it is obviously HaShem’s word, 
whereas the Divine origin of inspired wisdom is hidden. 

 אות יז –ספר מחשבת חרוץ  -ר' צדוק הכהן 
ואף על פי שהוא מדריגה יותר קטנה מכל מקום ההשגה יותר גדולה, וברוח הקודש יכולים 

להשיג הרבה יותר במדריגות יותר גבוהות, כי השגת כל נביא הוא רק כפי מדריגתו, וכל נבואת 
הוא  הנביאים הוא רק בנצח והוד שמשם יניקת הנביאים כנודע, מה שאין כן רוח הקודש

המשכה מקודש העליון חכמה עליונה שלמעלה מעלה הרבה מהשגת כל הנביאים אף נבואת 
משה רבינו ע"ה כנודע, וכידוע בכתבי האריז"ל שגילה הרבה דברים שלמעלה ממדריגת השגת 

הנביאים, כפי מה שכתב בעצמו בשער הנבואה, ולא שהנביאים לא השיגו זה, רק שמצד 
ה מן השמים לא השיגו זה, אבל השיגו מצד החכמה ברוח הנבואה שהיא ההשפעה הגלוי

הקודש שהיה בקרבם גם כן דעל ידי זה יכולין להשיג כל הנעלמות, אלא שבדור הנביאים היה 
עיקר החשק וההשתוקקות של ראשי ישראל וצדיקי הדורות לנבואה שהוא השגה ברורה שהוא 

אינן אלא דמיונות כוזבות של מן השמים, מה שאין כן השגת חכמה שהוא נעלמת שאפשר ש
עצמו ולא תורת אמת ברוח הקודש, והם חשקו לדבר ברור וידיעה ברורה, ולכך לא היה אז 

 התפשטות החכמה דתורה שבעל פה כל כך בישראל:
 פירוש הרמב"ן לספר יצירה 

ענין  -(ט) עשר ספירות בלימה אחת רוח אלהי"ם חיים ברוך ומבורך שמו של חי העולמים 
שם הוא עצם דבר, והוא לשון דק ופנימי שאינו גוף. קול ורוח ודבור וזהו רוח הקדש, כלומר 

ופק והמגיע אין לך דבר שאין לו קול כמו הקול הנשמע בדפיקת האויר, ורוח יש בו שהוא הד
לאוזן השומע, ודבר שמצייר הענין. וכן יש שלשה דברים אלו בתכלית הדקות בספירה 

הראשונה, וזהו רוח הקדש, כלומר כמו רוח האדם שהיא נשמה בתוך הגוף כך הרוח בקדש. 
והקדש היא חכמה, ומפני השתלשלות הדברים נקראת הנבואה רוח הקדש אף על פי שאין 

 הנבואה מגעת עד שם:
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Prophesy Chokhma 
Higher Intuitive 

Level of light accessed outer inner 

Reliability of Info + _ 

Stability of experience 

and/or control over 
when it occurs 

_ + 

Capacity to hold/mirror 
complexity 

_ + 

Rectifying impact on 
the prophet 

_ + 

HaShem’s 
involvement—hidden 

or revealed? 

+ _ 

Future-telling? + _ 

Self-conscious? _ + 

Relationship-building? _ +



 

מלכים

צדיקים

 גבורים    

ראשי אלפי ישראל  

נבוניםחכמים

חוזים 
נביאים

מארי תורה 

חסידים

The WiseThe Understanding

The Heads of the Thousands of Israel

The Mighty Ones The Bestowers of Lovingkindness

The Masters of Torah

The Prophets
The Seers

The Righteous

The Kings
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