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 לדיא השמ

 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר יבתכמ םיפסונ םידירש

 תוריציה ןיב איה ג"יה האמה לש ןורחאה שילשב תינאיליטסקה הלבקה לש התורפס

 תיתריציה תוצצופתהה .סחיב תמצמוצמ הפוקתב הדימעה הלבקהש רתויב תופיקמה

 לש הכורא הרוש םג ,םיילבק הקיסאלק ירפס המכ דבלמ ,הדילוה היליטסקב העריאש

 תויושע הלא תוריצי .ןהילע תעדה תא תתל לחה אל דוע ינרדומה רקחמהש ,תוינשמ תוריצי

 הבש הריוואה תנבהל יחרכה יאנת אוה ןרקחמו ,תירהוזה תורפסה לע שדח רוא ךופשל

 ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש וטע ירפמ םיעטק לש םיוהיזב קוסעא ןאכ .רהוזה תורפס הרצונ
 בילטוג 'יא ,םולש 'ג לש םהיתומורת תוכזב ןורחאה רחב התלע ונרקש לבוקמ ,הריבה

 אבה ףסוי *ר לש עודי אל ילבק רמוח לע ירמאמ תא סופדל יתרסמ זאמ .ל"ז ןמטלא 'או

 תורמל .וטע ירפמ םיפסונ םיעטק תוהזל ידיב הלע ,1םינש רושעכ ינפל הריבה ןשושמ

 עטק לכ לע ותולעב תא חיכוהל הסנאו ,םרבחמ אוה םנמא יכ קפס ןיא םיימינונא םהש
 ,הז לבוקמ לש תילבקה ותשורי תא תצקמב רישעת הלא םיעטק לש םרבחמ תעיבק .דרפנב

 .תינימ הקילובמיס ינינעב תזעונה ותביתכל םישדח םינווג ףיסותו

 ''ה''גקה לש דשגלפ'' .א
 יוצמ עטקה .ןלהל אבויש ימינונא עטק יוצמ ,א221 ףד ,1722 קרוי-וינב ל"מהב י"כב

 ,דרפנב קתעוה אוה ךא ,הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש תווצמה ימעטל שוריפה םויסב
 :עטקה ירבד הלאו .ןשונ די-בתכמ ,ץיצ קיתעמהש יפכו

 ךלמה דוד אצי אל דציכ ל"יו 'וגו לבקתמ אוהש יפלו ןשי 'א 'סב יתאצמ ןינעה הז
 רסמ ת"ישהש רובעב אוה םעטה אלא .תילארשי .רשאמ אלו היבאומה תורמ םא יכ

 רסות דיתעלו םהילע הכולמה ול ןתני ותעיסו לאמס דיב םהיתונוע דצמ לארשיל

 המל רמואו לארשי לע גרטקמו לאמס אבי םאו .לארשיל ןתנתו לאמסמ הכולמה

 ןב תא יכ 2'ותכ דועו .ינולפ םוי ךכו ךכב ואטח םה ירהו ,לארשיל הכולמה תתנ

 אב ותשאל אבשכ ;שגלפו .דשא ול שיש דחא ךלמל ד"הלמ .ריכי (!)האיגשה

 ,"רפס ילע" ,'הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש םיבתכמ םידירשו תוריפס רשע שוריפ' ,לדיא 'מ 1
 .["שוריפ" ,לדיא :ןלהל] 84—74 ימע ,(ט"לשת)ז—ו

 .זי אב םירבד 2
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 לדיא השמ 48

 הלילב אענצב אב ושגלפל אבשכו .וגוז תבו איה ותשאש לכל יולג יכ איסהרפב

 םינבהש ךמע תגוודזמ ינא 4כ"מע »הל רמוא הילא אבשכו ותשא דובכ םושמ

 ,םירוהטה תורונצו 'תי הל רדנו ,ךתשא ינב ומכ ךתוכלמב וטל[שי] ינממ ךל ויהיש
 ארבנ הניכשל םיאבה תורונצמו .םיסוכמ תורונצ םשו םיאבו םירחא תותכ שגלפו

 םש םיאבשכו .5ה"א לש תומשנה ארבנ שגלפהמו .לארשימ דחאו 'א לכ תומשנ

 ינפל תרמוא דימ ,םעלב לא םיהלא «רקיו האמוט ןושל ,הרקמ ד"ע םיאב תורונצה

 העש התואב .הרותה לע ורבעו תוצמה םימייקמ םניא לארשיו יאנתה רוכז ע"שבר

 תא יכ יבותכ הז לעו לארשי לע ה"א תונוטלש 'יפלו .יאנתה ה"בה הל םייקמ

 םיחקול וגרטקי אלש ידכ דחוש םהל תתל ידכ אלא דוע אלו האנשה ןב רוכבה
 .םלועה ןותנ הז תוכזבו .הניכשה יפנכ תחת םהמ םיסינכמו םירייגמו םיוג םהמ

 לארשימ הלודגהו הבוטה תקסופש תינוקספ חור ארקנ שגלפהש ינפמ םעט המ

 ךינב ושע ךכו ךכ אלהו ע"שבר תרמוא לארשיל הבוט הנש שדחל ה"בה אבשכו
 ונריכי ריכי 'וכו רוכבה תא יכ 'יתכד םהל תרדנ ינבש אלא דוע אלו .ינולפ םויה

 .היבאומה תור אוהש ךערזמ אב דוד ןב חישמ אלהו הל רמוא העש התואב .םידחאל

 דיחשהל ה"ערמ ןוכתנ ןכלו לארשי דגנכ הפ ןוחתפ הל ןיאו תקתוש העש התואב

 יתאצמ כ"ע .ךל ונבטהו ונמע ביטי רשא אוהה בוטה היהו8 ביתכד וימח ורתי תא

 ונקלח םישיו וניתרות תודוסב ונמיע (!)ריאמ ונל איביו ונדעב רפכי י"שהו בותכ
 ."ןמא לכיהב רקבלו ולש םעונב תוזחל םימימתה וידיסח וידבע םע

 םגוויזמ רשא ,הניכשה איה — הרובגה לש .דשאה ןיבש הקולחה לע ססובמ ל"גה עטקה

 לש שגלפה םה ,האמוטה תוחוכ וא תיגוקספ חור ,לאמס ןיבו ,לארשי ינב תומשנ תודלונ

 .םלועה תומוא לש ןהיתומשנ תודלונ םהמ ,9 ה"בקה

 דגנכו .הלילב שגלפה וליאו ,םויב תדקפנ היערה :תרחא הקולח הוולתמ וז הקולחל

 םירכזנ םינורחאה ולא ;םיסוכמה תורוניצה תמועל םירוהטה תורוניצה םירכזנ וז הקולח

 איה תיגיפוא תוריפסה םלועב תורוניצ יגוס ינש לש םמויק רבדב העדה .ירקל רשקהב

 :םירישה רישל שוריפב בתוכ אוה ,לשמל ,ךכ .י»הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש ותלבקל

 ידקתאד אוה רירב אשדוקד אשידק אתירבד אזר והיא אשידק אכלמד אכיתר תוחת"

 ןירת והנהו .אתינורטמ יהיאד 'שידק אריבל ביאשד אעובמ והיאו םלוע דוסי קידצ

 ,ןיעובמ ןידת והנאו המאד אמופב אכיאד ןיבקנ ןירת יגהד אזר והניא ,'עד ןישאר
 ימימתו ידיסחו יאיבנ יקניי ןתמו אתינורטמד יאקיניי אשידק אנימיד אעובממ

 .ךשמהה ןמ רבתסמש יפב ,שגליפה אוה רבודהש ןויכ ,רפוס תועט הארנכ
 .םלועה תומוא 5 .ןכ תנמ לע

 .זי אכ םירבד 7 .ד גכ רבדמב

 .בל י רבדמב
 :המ .דוצמ ,השעת-אל תווצמ ,תווצמה ימעטל ףסוי 'ר לש ושוריפל הוושה

 ןוילעה שדוקה תירבה לש תונוילע תורוניצ איבהל ביבסמ אוה המע דחימ [םדאה] אוהשכ
 םהש שגליפל עיפשהל ןוילעה תירבה איבמ השדקה לע םדא אב םאו ...הניכשל עיפשהל

 .שגלפה םע ןתחה דחימו ...ומש 'תי לש םישגלפ םיארקנש הרהט לש םניאש תותכ
 .ד"ע גק ,ץ"רת הקנלבזק ,ונדילוט 'י 'דהמ ,תוכלמה רפסל םג הוושהו
 ,ףסוי 'ר לש תוריפס רשעל שוריפב םג ,ךשמהב איבנש תורוקמה דבלמ ,עיפומ הז ביטומ

 .ל"נה רוביחל יתרודהמב ביחרא וילוגלגו הז ביטומ לע .א95 ףד ,853 סירפ י"כ
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 49 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר יבתכמ םיפסונ םידירש

 ןיבאלמו אתובאסמ תותכד וקיניי אעובממו .ן-דעד אתנגב יקנפתמד 'ייקידצו

 .11 "אעישר םעלבד וקיניי ןמתמו אמלעב ןיגרטקמד

 תא שרופמב ןייצל ילבמ ךא ,"הרז ·רשא" לש המויק תרכזנ ,רוביח ותואב רחא םוקמב

 :תוהולאה סחיב התקיז

 ןמתמו אתינורטמל ןמתמ ביאשו ריפש דח ,ןישידק ןיעובמ ןירת והנהו קידצ תדמ"
 ואירבתיאו ןישידק ויכאלמ ואירבתא ןמתמד אד אעובמו ...ןיאתתו ןיאלע םיכרבתמ

 ןמתמו ה"בקד יולאמש רטסל ךיפש והיא אניינח אעובמבו .ןישידק ןיתמשג המכ

 תוחכ הרז השא ביאשד אעובמ איהה חתפא...תפאנמ .דשאו הרז השאד וקיני

 .12 "םירחא וארקנש ...האמוטה

 קפס ןיאו ,שגלפה ידי -לע ימינונאה עטקב ראותמה דיקפתה תא תאלממ ןאכ הרזה ,דשאה
 םירשקהב םעלב לש ותרכזה םג .ליעל ונאבהש םירואיתה דוסיב תדמוע תחא העד יכ

 עטקה לע הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש ותולעב קוזיחל ןיכומית םושמ הב שי 13 םימוד

 ."םירחא" יוניכה תרכזהל רשקב רבדה ךכו ,ימינונאה

 יוטיב ,"תינוקספ חור" איה ,ליעל םייוצמה שגלפה לש םייוניכה דחאל התע רובענ

 הפי עודי הז יוניכ .לארשיל עיגי אל אוהש ךכ ,הלעמלמ אבה עפשה תקספהל שרפתמה

 .ליעל ספדנה עטקה תביתכ לש רעושמה ןמזה ,ג"יה האמה יהלשל םימדוקה תורוקממ

 תא וניכ םש ,זנכשא ,τοπ ידיב היה יוצמש םסרופמ יגאמ רפסב ,אמגודל ,יוצמ אוה

 דימ ןודנ ךכ לעו ,"תומד תומד היהי" אירטמיגב הלוע אוהש םושמ ,הז םשב ןורטטמ

 תרהבה ךרוצל ז ןורטטמ לש הלפאה ,תילילשה ותומדל זומרל ףסוי 'ר ןווכתה םאה .ךשמהב

 ,ןורטטמ לש ותומד לע שוריפב .המוד היגוסב ןדה רחא ימינונא עטק איבא ,וז הדוקנ
 :ימינונא לבוקמ בתוכ ,ןויעה רפסב עיפומ אוהש יפכ

 "השמ ימא וילעו ^כ,ד אסכ אוהו שדקה לכיה ינפל הנוממ אוה ןורטטמש עד

 םלוכ אמלעד ידאמ דמסש םישגליפ םינומש אוה םינומש ס"כ ,הי סכ לע די יכ

 ינפל שגליפ אוהש ןורטטמ אוה " םישגליפ םינומשו תוכלמ המה םישש תוכלמ

 הלעבל תלבוסה ליח תשא איהו הגונה אסכו 18דובכה אסכ ימנ אוהו...זוע 'רבג

 םישגליפ םינומש ךל ירה ,םישגליפ םינומש אוה הי סכו דובכה אסכ רמול שי הילעו

 ."בטיה ראובמ

G. Scholem, Einige רבכ האר ךכ לע .ב91 ףד ,1822 ל"מהב קרוי-וינ י"כ ,ק"שת רפס האר 

.kabbalistische Handschriften im Britischen. Museum, Jerusalem, 1932, ss. 23-24 

 לע דמעש ,ק''מר ידי-לע רבכ הז דיל הז ואבוה ףסוי 'ר לש ל"נה מיעטקה ינש .ב93 ףד ,םש

 .ג קרפ ,תורונצה רעש ,םינומיר סדרפ האר .םהיניב הברקה

 תוניעמה םתוא לכו" :א92 ףד ,853 םירפ י"כ ,ףסוי 'רל תוריפס רשעל שוריפל םג הוושה

 םשמ בואשל האמוטה תותכ לכב םיאבו דאמ דע רמ דצמ םהו ןיד םלכ...לאמש דצלש

 רמא ךכיפלו םיניע יולגו לפונ וארקנו ץראה ןיבו םימש ןיב ןיבשויש לאזעו אזע תקיני םשמו

 ."םיניע יולגו לפונ הזחי ידש הזחמ רשא עשרה םעלב

 .זט זי תומש

 .ח ו ש"הש

 ,הקיתעה הפוקתב הל םישרשו הז לבוקמ לש ושודיח הנמא דובכה אסכ לש תיבקנה השיפתה

 ותרות תורוקמל' ,רברפ יסא האר ,דובכה אסככ ןורטטמ לע .רחא םוקמב ךכ לע ביחראו

 םישגומה דסומה תורפסו היפוסוליפ ,הלבקב םירקחמ ,ךואיל יד השמ 'ר לש תמדקומה תילבקה

 .35 הרעה 83 ימע ,ו"משת םילשורי ,רקה 'י — ןד 'י םיכרוע ,יבשת היעשיל

 Mark Verman, sifrei ידי-לע ספדנ אוהו ,א18 ףד ,1884 ל"מהב קרוי-וינ י"כב יוצמ הז עטק
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 לדיא השמ 50

 ןורחאה טסקטב וליאו ,תינוקספ חור איה שגליפה ונספדהש ןושארה טסקטב ,ןכבו
 ינשבו ,ה"בקה ןיבו שגליפה ןיב רשקה לע רבודמ םירקמה ינשב .ןודטטמ איה שגליפה

 תרכזה ידי -לע עלבומב ןאכ ,שרופמב ןושארה טסקטב —ךלמכ ודיקפת עמתשמ םירקמה

 .קוספה יפ-לע ךלמה המלשל זמרה וא דובכה אסכ

 ןורטטמ ,לאמס לע םנמא רבודמ :םיטסקטה ינשל תפתושמ העפותל בל םישל יוארה ןמ

 ןושארה טסקטב .האמוטה תוחוכ לש לולכמל םינווכמ הלא םייוניכ השעמל ךא ,שגליפהו
 םישגליפ םינומשו תוכלמ המה םישש" :ינשה טסקטב וליאו ;"םירחא תותכ שגלפו" :רמאנ

 ינש ןיב הרורב הבריק לע העיבצמ רואית לש וז ךרד ."שגליפ אוהש ןורטטמ אוה

 םישמתשמש םיטעמה םילבוקמה םע הנמנ הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר ,הנהו .םיטוטיצה

 םג יכ חינהל ריבס ,ןאכמ .18ןמטלא 'א ריעהש יפכ ,ןויעה רפס גוחמ תוילבק תושיפתב

 .הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש וטע ירפמ אוה ליעל ונאבהש ןורטטמ לש רצקה רואיתה

 ,הז ףסוי 'רל איה םג תיגיפוא םיכלמה יכלמ ךלמל םדו רשב ךלמ ירואית תרבעה יכ ריענ
 .19תילובמיס תועמשמב "דובכה ךלמ לש וטיברש" יוטיבב ,לשמל ,שמתשהל הברמה

 יפל .שגליפ — תינוקספ חורו שגליפ —ןורטטמ ןיב רשקה לש רחא טביהב התע ןייענ

 םג ךא ,םישגליפה םע ,תחא הנועבו תעב ,ההוזמ ןורטטמ יכ המוד ,ןויעה רפסל תפסותה

 םגו תינורטמכ וא הניבשכ ליבקמב דקפתמ הז ךאלמ ,תורחא םילמב וא .תוכלמה םע

 ןייצמ תינוקספ-חור יוניכה םש ,ןושארה טסקטהמ םג רבתסהל היושע וז השיפת .שגליפכ

 ילילשכ הז טסקטב שפתנ ןורטטמ ךאלמה יכ ,חרכהב ,ןאכמ קיסהל ןיא .תילילש תוליעפ

 ונניאש ילילש דוקפית וא ילילש טביה לע עיבצמ הז ויוניכ יכ חינהל רשפא אלא ,ורקיעב

 ותומדב הז לפכ .םייבויח םידיקפת וא םיטביה לש םמויק וא ומויק תוריבסה ללכמ איצומ

 הריבה ןשושמ ףסוי ''ר לש טסקט תאבהב חתפא .רתוי תטרופמ הראהל יואר ןורטטמ לש

 :הרותל ושוריפמ דירשב

 לבהו ןיקו ,לארשי תסגכ הלכל זמור .דוחו תואבצ י"י ךלמה אוהש ןתחל זמור םדאש

 עלבנו .ןורטטמו ןורטטמ םהש ,הלחתב ה"בה ןארבש םילודג 'יכאלמ ינש זמור

 — ןכל ,ןיק גרוה לכ 2"ןכל 'תי ה"בה ול ימאו .ינשה ראשנ 'יפלו הניכשב דחאה

 ...לכ ומשש קידצ תדמ דגנכ זמור — לכ ;תומוקמ הברהב יתזמרש ומכ העובש ןושל

 'קנש הניכש דגנכ "םקי םיתעבש" ,ןורטטמ דגנכ ןיק גרוה לכ בותכה רמא 'יפלו

 ומש ארקו ומשמ תוא ףיסוה ןורטטמל םש ה"בה םש ,תוא ןיקל 21םשיו ,העבש

 .23 דוי םע 22ןורטטימ

136 .ha-Iyyun, Ph.D. Thesis, Harvard University, 1984, p. 
 רפשל ולש רשקה לשב

 .ןויעה

 ,"רפס תירק" /יחרפ 'ן קחצי 'רל סחוימה תווצמה ימעט 'ס לש ותולעב תלאשל' ורמאמב האר 18

 .75 ימע /'שוריפ" ,לדיא ;268 ימע ,(ה"כשת) מ

 .ןמקל םג הארו .78 ימע ,"שוריפ" ,לדיא האר 19

 .םש ,םש 21 .וט די תישארב 20

 םילשורי] ,היפעלובא םהרבא 'ר לצא תיטסימה היווחה ,לדיא 'מ האר ןורטטימ — ןורטטמ לע 22

 .210—209 תורעהו 101 ימע ,[ח"משת

 ,תוכלמה רפס ךותב ספדנ ,רוביח ותואבש המוד ןוידל הוושהו .א269—ב268 ףד ,841 סירפ י"ב 23

 תדמל זמור .דוחו קידצ תדמל זמור תישארב רפסב רומאה םדא" :ג"ע טק ,ונדילוט 'י 'דהמ

 ךונח 'יתכ המ תבישימ הטמל ןורטטמ אוה ןיקו ןורטטמ ןורטממ לבהו ןיק ודלונו תוכלמ

 ."לאכימ אוה
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 ,"עלבנ" וא גרהנ ,לבהל ליבקמ ,ןושארה .ןיקלו לבהל םיליבקמ "םינורטטמה" ינש

 ןורטטימל "ןורטטמ"מ ךפה ןיקל ליבקמה ינשה ךאלמה .הניכשה ןמ קלחל ךפה ונייהד

 ןיק םע ןורטטמ לש יוהיזה יכ קפס ןיא ,אסיג דחמ .ה"בקה לש ומשמ ד"ויה תפסות תוכזב

 — ןיקל יבויח רשק ראתמ לבוקמה ,אסיג ךדיאמ ;24הז ךאלמל תילילש הכרעה הווהמ

 לש רשקל תינבימ הלבקמ ונינפל יכ ינמוד .ד"ויה תפסותמ רדבתמה רבד ,ןורטטמ

 םשכ .ונספדהש ןושארה טסקטב יוצמה ,אסיג ךדיאמ שגליפלו ,אסיג דחמ הניכשל — לאה

 ,הילא עיגמה "ערזה" ןמ חישמה תא התדלוהב הלעתמ ,ערה םוחת המוחתש "שגליפה"ש

 .שרופמה םשה ןמ ד"ויה תוכזב ןורטטימל ןורטטמ ךפוה ךכ

 איה .ףסוי 'ר לש ותאצמה הניא ןורטטמ ךאלמה לש תיעמשמ-ודה השיפתה יכ המוד

 .251הז אשונב ביחרהל יוארה ןמו ,וב םייולת יתלב תורוקמ המכב תזמרנ

 רפסב .הלופכ "תומד" לעו ןורטטמ לע רבודמ ,זנכשא ,τοπ ,to ויהש םיטסקט ינשב

 :רמאנ קשחה

 הליחתב ,תויומד יתש ול היהש יפל תומד תומד ה"והי אירטמיגב תינוקספ חור

 רועיש ןכ יכ א"סרפ אוביר ףלא ו"לרכ אירטמיגבו ךאלמ תומד ףוסבלו םדא תומד

 .2β המוק

 ובצמ :"םיירוטסיה" םיבצמ ינשל ןאכ רושק תינוקספ חורכ ןודטטמ לש רואיתה יכ רורב

 תורשע תוירוטסיהה תויומדה יתש ,םוקמ לכמ .ךאלמכ ןורטטמ לשו םדאכ ךונח לש

 לש ןיידכ — ןורטטמו ,קידצכ שפתנ ךונח רשאכ ,הזמ הז םינוש םירואיתכ םג שרפתהל

 .הלעמ

 :םיארוק ונא תויתוא ב"מ ןב םש תועמשמב קסועה יזנכשא רוביחב

 תושר ונל ןתנו וגל שוריפ יכ 27 הסרפ ובר ףלא ולדו 'מיג ןכו תושר 'טיג תיצוקש

 הנובתל לבא חכ ברו וננודא לודג 28,ד"שזו רתוי אלו םשה הז דע םא יכ בושחל

 המלו .םדא הארמכ תומד אסכה תומד לע 29יכ ,תומדו תומד ימיג ןכו .רפסמ ןיא

 רועיש ךכ ,הסרפ אובר ףלא ולדו ימיג תומדו תומד אלא ,תומדו תומד 'ימעפ 'ב

 חכ ברו וננודא לודג ה"שזו ךכ ותמוקו ךכ ובחרו ךכ וכראו םיאיבנל הניכשה הארמ

 .8«י הסרפ אוביר ףלא חכ ברו ןינמכ ולר ימיג

 ןכנימ י"ב ,ולש תואירטמיגה יפטנ ,ןשרדה השמ ןב רזעלא 'ר ידי-לע טטוצמה שרדמל הושה
 ךאלמ אוהו תומה ךאלמל השענ ךכל םיגרוהה תלחת היה יכ ןיקש שי שרדמב" :א90 ףד ,221

 ."תומה

 :ןוגכ ,ןיפואב תודגונמ תורוצ הז ללכבו ,ןורטטמ לשו תויהולא תויושי לש תונושה תורוצה לע

 Gedalihu Stroumsa, "Polymorphic divine et transformations d'un האר ,רענ — ןקז

.mythologeme: 'L'Apocryphon de Jean' et ses sources", Vigilicte Christianae, vol 

412-434 .35 (1981), pp; תדימכ ןורטטמ לע .424—420 ימעב וירבד דחוימב םיבושה ונגינעל 

 .32 הרעה 81 ימע ,(16 הרעה ,ליעל) םש ,רברפ ימא האר ,ןידה

 ימע ,ח"כשת םילשורי) ,זנכשא תודיסח לש דוסה תרות ,ןד ףסוי האר הז עטק לע .ה"כ ןמיס

 =926 איה תירקיעה אירטמיגה יכ חיגמ ינא .ןכרוצ לכ תורודב ןניא ןאכ תואירטמיגה .(223

 .920 אירטמיגב הלוע "תינוקספ חור" .927="אסרפ אוביר ףלא ו"לרב" וליאו ;תומד תומד היהי

 הבכרמה תסיפת ,תניג-רברפ יסא םג התע הארו .האבומה חסונב יהשלכ תועט הלפנש ןכתיו

 .559 ימע ,ז"משת םילשורי ,רוטקוד תדובע ,ג"י-ה האמב דוסה תרותב

 .תומדו תומד=הסרפ ובר ףלא ולרו=תושר=906=תיצוקש

 .וכ א לאקזחי 29 .ה זמק םילהת

 .ב63 ףד ,1812 דרופסקוא י"כ
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 לדיא השמ 52

 :םיארוק ונא די-בתכ ותואב םלוא ,שרופמב ןאכ רכזנ ונניא ןורטטמ ,םנמא

 דחא לכ יגפל ערוכו 'ימיענה ינפואל ףלא םירתכ רשוק [םינפה דש=] הש ןורטטמו

 ומש ולר תיארנה ריכשהו שדוק ילכיה רפסב 'תיאדכ םלוכל ןכו םיבורכל ןכו דחאו

 לארשנפרנא ןירוקש שיו הסרפ ולר אוהו 'יגב הלוע אוהו לארשגפדנא תארקנ איה ךכו

 וננודא לודג ה"בקהש יפל ,הסרפ אובר ףלא ולדו 'מיגב ןכו תיצוקשו 'מיגב אוהו

 .'יאיבנל הארמה ריכשה איה וזש ךא רפסמ ןיא ותנובתל לבא ,ו"לר ימיג חכ ברו

 .31ןווגה תויתוא הגונו ביבסמ ול הגונו ינש םינווג המכבו תומדב הארב ארובה לבא

 לע ןאכ עיבצהל יד .ןאכ תויוצמה תואירטמיגהו םיזמרה יטרפל סנכהל םוקמה הז ןיא

 שרופמב קסועש הזה עטקה ןיבו תויומדה יתשב קסועה םדוקה עטקה ןיב ברה ןוימדה

 ,המוק רועיש לש ויתודימב תודימ לעבכ קר אל שפתנ ןורטטמ יכ ,ונדמלל .ןורטטמב
 םנמא םש לאקזחיבש קוספב ,יזנכשאה רבחמה תעדל ,תוזמרנה תויומד יתש לעבכ םג אלא

 הלא תויומדל הנקמ לאקזחיבש קוספל תויומדה יתש תכמסה .םיימעפ וז הלמ תרזוח

 השיפת יהוזו ,"םדא הארמכ תומד"ו "אסכה תומד" ,הלעמ לש םלועב יגולוטנוא דמעמ

 .קשחה רפס לש "ירוטסיהה" שוריפה ןמ הנוש
 ,יהולאה רובידה לש ןיפוצרפה-וד תסיפת תא תוריכזמ ןורטטמ לש הלא ויתויומד יתש

 תוליעפה יגוס ינש תא ריבסהל ןויסנ :םדוסיב דחא ןורקעש ןכתיו ,םישרדמ המכ יפל

 .32ןידהו םימחרה — םלועב

 .תורכזנ הלא תודימ יתש ןיא ליעל ונטטיצש םיידיסחה םייזנכשאה םיטסקטב ,םנמא

 :הז ןיעמ קומינ שי ,עודי אל הנמזש ,'ג ךונח רפסל ההגהב ,םלוא

 םינפו םימחר לש םינפ ,םינפ ינש וב שיש יפל 'ינפה רש ומש ארקנ ותויה לא םעט

 .84םיעשרה לע דיעמ אוהש ומכ םיקידצה לע דיעמ אוהו ,33םעז לש

 המלש 'ר לצא ,דיה-בתכב הנושלכ העיפומ איהש ןוויכ ,תרחואמ ההגה יהוז יכ ןכתי

 ןשושמ אבה ףסוי 'ר ירבד תא האר אל וכלומ יכ החנהה ךותמ אצנ םא ,ךא .35דכלומ

 ויחוסינש ןוויכ ,"תומדו תומד" לע םיזנכשאה םידיסחה ירבד תאו ןורטטמ ינש לע הריבה

 ובלמ הדב אוה יכ חינהל השקש ירה ,ליעל ונאבהש תורוקמה חוסינמ םיקוחר ורפסב

 .תוליעפ יגוס ינש לש ןויצכ "םיגפ" לע השרדה תא

 ונספדהש עטקל םצמטצמ האמוטה תוחוכל שגליפ יוניכה ןיא ,תורעהב יתנייצש יפכ

 ימינונאה עטקה תא ןיפאמש המ ,םלוא .ףסוי 'ר לש םירחאה םיבתכב אוה יוצמ אלא ליעל

 יוניכ אוה שגליפה םירחא תומוקמב םא .הז יוטיב בלתשמ וכותבש רואיתה תרוצ אוה

 םיכילהתה ןמ קלחכ םיראותמ ה"בקה ןיבו הניב םירשקה ןיאו ,האמוטה תוחוכל יצוביק

 שגליפהו ה"בקה ןיב רשקה יכ רבדה רורב תווצמה ימעט רפסבש ירה ,םלועה לש םיניקתה

 .םדאה אטח לש האצות אוה

 ךותל וללה םיסחיה תא סינכמ ,ימינונאה עטקל תרגסמ שמשמה ךלמה לשמ ,תאז תמועל

 א 102 ףד ,םש 31·

Moshe Idel, Kabbalah: New Perspectives, New Haven—London, 1988, pp. 32 האר 

.128-134 

 תויומדה יתש תווהתהל םורתל התיה היושע ,עשרכו קידצכ ,ךונח לש תיעמשמ-ודה הסיפתה 33

 .ןורטטמ לש תונושה

 .םיפד ירפסמ ילב ,ירבעה ךונח רפס ילושב ,1748 דרופסקוא י"כ 34

 .ג"ע וכ ,ב"כשת םילשורי ,ראופמה רפס 35
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 רשקה ,הדובכ לע רומשל ידכו ,םויב אוה אתינורטמל רשקה :םיכילהת לש הליגר תרגסמ
 יבגל ןותחתה םלועב בצמה תא קיתעמכ ןאכ ראותמ ןוילעה םלועה .הלילב אוה שגליפל

 יגולואת דוסי םינכמו ,השדחה תירופיסה תרגסמה ןמ גרוחש בושח יוניש והז .ךלמה יגהנמ
 הנוטלש תרסה ידיל איביש ופוס שגליפכ םישפתנה ערה תוחוכל רשקה .שדח יפוסואת וא
 .שגליפה לש .*ויתודלותמ חמציש םהיעישומ תוכזב תרבגה לש הינב ןוחצנו ,וז שגליפ לש

 לש ופוסב ,איבת שגליפה םע םירשקה לש היצמיטיגלה .38■השודק תימרת ןיעמ ונינפל

 .םידוהיל םייוגמ םכפוהב לארשי יעישומל וכפהיש ,היאצאצ לש היצמיטיגלידל ,רבד

 התיה ,שגליפה ונייהד ,ערה תוחוכו ה"בקה ןיבש םיסחיה "תרדסהב" וז הנצקהש ןכתי
 היושע וז העפות יכ המודו ,ותקחדהל המרג ובש תוזעונה .ימינונאה טסקטה ירכועב

 ,תינוציקה התרוצב ,המלענש ,השנה דיג תווצמ םעטל הרושקה המוד העפותב בלתשהל
 .37 ףסוי 'ר לש םילודגה םיטסקטה ןמ

 עודי אל ימרא רוכיח .כ
 ימרא טסקטב תאש רתיב תפקתשמ תינימ הקילובמיסב ףסוי 'ר לש הברה ותונינעתה

 לש תימראה הבכשל ךייש הז טסקט .ב6—א1 םיפד ,50 ןמלהמ י"כב רמתשהש ,ימינונא

 ןיב תוטלוב עגמ-תודוקנ המכ ךמס לע לקנב החכוהל ןתינ רבדהו ,ףסוי 'ר לש ותריצי

 :ףסוי 'ר לש ויבתכ ןיבו ימינונאה ימראה טסקטה

 תריפס םע "ןיפנא ריעז" ונייהד ,א"ז תא לבוקמה ההזמ ימינונאה טסקטב םיימעפ (1

 :38 בתוכ אוה ,לשמל ,ךכ .תוכלמ

 ךלמתאו א"ז םע לילמ [ץפנא ךירא] א"אד ןיגב ונמלצב םדא השענ טיהלא רמאיו

 רכד וניתומדכ ונמלצב םדא השענ רמאו אשידק אכלמ םע אתינורטמ יהיאד א"ז

 .אבקונו
 לש ותלבקל איה תיניפוא ,רכזכ ןיפנא ךירא תמועל ,הבקנכ ןיפנא ריעז לש וז השיפת

 .39 םירקוחה רבכ וריעהש יפכ ,ףסוי 'ר

 יוטיבה תא ריכזמה ,40 "'שידק אטיברש וגב שמתשאל" יוטיבה עיפומ ימראה רוביחב .(2

 .4!"דובכה ךלמ לש וטיברש" :ףסוי 'ר יבתכב ץופנה

 םלועבש תורונצה ינש לע ,ליעל הב ונדש ,השיפתה היוצמ ימראה רוביחב םג (3

 :יתריפסה

 ,ביבא-לת ,יבצ יתבש ,םולש 'ג האר ,תרחואמה הלבקב יחישמ רשקהב השודקה תימרתה לע
 .49 ימע ,1967

 .82 ימע ,"שוריפ" ,לדיא האר

 .הז די-בתכ ראתל יל תושרהל תואנש ןמלהמ ר"דל תודוהל םוקמה ןאכ .א5 ףד םג הארו .א2 ףד

 ,ףסוי 'ר לצא וז הקילובמיס לש התועמשמ לע .410—1 ,274 ימע ,(18 'עה ,ליעל) םש ,ןמטלא
 ,דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לצא םג םנמא העיפומ וז השיפת Jdei, ibid., pp. 134-1361 האר
 ,לדיא 'מ האר .ףסוי 'ר ידי-לע עפשוה דוד 'ר יכ ןכתי ךא ,הריבה ןשושמ ףסוי 'ר לש ורוד ןב

 .37 הרעה 46 ימע ,(ם"שת) 4 ,"תעד" ,'תוריפסה לעמש םדאה תומד'

 .ב4 ףד

 ,סיידנרב תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע ,גנילווצ 'י תרודהמ ,ק"שת רפסו ,ליעל 19 הרעה האר
 .226 ימע ,1974
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 לדיא השמ 54

 ןירת ןוניאד אעובמ יאה חלצא ןמתמד ןוניא ןיזרד אזד 43ןישידק ןיחופת ,אנינת

 ,אשידק אתירבל אכיאד ןיללח ןירת לבקלו אדח אעובמל ןיכפשד ןישידק ןיכירב
 ןיכדבתמ יונמו תינורטמל עבמ אניינת אללחו43 ןימוהת יעובמ הינמ קפנ אדח אללח

 הב זייולתד אשידק אסיכב אללח אכיא ןישידק ןיחופת והנהבו ןיאתתו ןיאלע

 .44ןישידק ןיחופת והנהב

 עיפומ אוהש יפכ ,הלעמ לש תירבה לש תורעשה רואית ןיב םג הלגתמ בר ןוימד (4

 האבומל רישי ךשמהב .הריבה ןשושמ ףסוי 'ר לש דובא רוביחמ עטק ןיבו ימראה רוביחב

 :רמאנ הנורחאה

 הלבח יכאלמ לש אובר וב ןיאש הטמלמ רעשה תיב ןיא :ןיאמדק ןימיכח ורמא

 .45תוחתמ והיאד ןיקפנ אללח אוההמד ןיגב

 תובבוסה תורעשה יכ עד" :ךכ תחסנתמ האמוטה תוחוככ תירבה תורעש לש וז הייאר

 .46 "וללה תוחכה דגנכ םה אמגודה ל"ד תירב

 אוה ימינונאה רוביחב .ףסוי 'ר לש ימראה ןונגסל תטלוב הברק שי ,תינונגס הניחבמ

 עגונב רבדה ךכו ,47ףסוי 'ר ירוביחב םג יוצמה ,"יאמדק ימיכח" יוטיבב שמתשהל הברמ

 אשונ לע ןויד םויס ןייצל האבה 49 "ןעכ דע" הרוצלו ,48 "אתדגאד אזרב אניינת" יוטיבל

 .םיוסמ

 תילבקה ותביתכ לש םיטלובה םיניפאמה ןמ המכל תועגונה ,הלא תואמגודב יד ,יתעדל

 ויפוא .תימרא בותכ ,ולשמ ףסונ רוביח ונינפל יכ עובקל ידכ ,הריבה ןשושמ ףסוי 'ר לש

 ,הלעמ לש המוק רותש לש טרופמה ימוטנאה רואיתב אוה הז ימרא רוביח לש דחוימה

 םיעודיה וירוביחב יוצמל רבעמ ,תיטוריאה הימוטנאה לש הפירח השגדה שי הז ללכבו

 הלבקה ירפס ןיבש םירזומהו םינינעמה ןיב אוה הז ןטק רוביח יכ קפס ןיא .הז לבוקמ לש

 אוה יכ רבתסמ ,רבחמה לש ויבתכ רתיל ונכות תאוושה ךותמ .רהוזה רפס רודב ובתכנש

 םירואיתל תטלובה הייטנב ןהו תימראה ונושלב ןה ,הבכרמל ושוריפל רתויב בורק

 .םיימוטנא

 אוה ,בושח לבוקמ לש ותושרב היה רוביחה לש דיה-בתכ יכ ןייצל ינוצרב ,ףוסבל

 :ןופולוקה ןושל הזו .וירבחלו ויעדויממ דחאל וחלש אוהו ,ונאזנול יד םחנמ 'ד

 םישבכ ינש והיתהגה אל ו"צי םיולה 'מכח.ד ינש ךיריבח תבהאו ךיתבהא ילול

 והאיצותש יואר ןיאו םלועל אב אלש ול יואר ונוק דובכ לע סח אלש לכו ךשובלל

 םולש ךל רשא לכו םולש התאו ריכזמכ אלא ריהזמכ יניאו םירשכל 'יפא ךדי תחתמ

 .ונאזנול יד םחנמ בישח אלו ןויצ לבא שפנכ

 .םיציבל זמור הז יוטיב יכ קפס ןיא ,םירבדה רשקה יפ-לע
 ,1822 ל''מהב קרוי-וינ י"כ ,ק"שתב ,המוד רשקהב ,עיפומה ךימוהת ימימ" יוטיבל הוושה

 .ב103 ףד

 .א2—ב1 םיפד ,50 ןמלהמ י"ב

 .א2 ףד ,םש

 .81 ימע ,"שוריפ" ,לדיא

 .א72 ףד ,(11 'עה ליעל) ק"שת רפס הוושה ;דועו ,א6 ףד ,ןמלהמ י"כ האר

 .ב103 ףד ,םש ,ק"שת רפסבו ;ב3 ףד ,ןמלהמ י"ב

 ,232 ,227 ,197 ימע ,גנילווצ 'י תרודהמ) ב105 ףד ,םש ,ק"שת רפס ;ב4 ףד ,ןמלהמ י"כ

288, 434). 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:23:59 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 55 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר יבתכמ םיפסונ םידירש

 תפצ תלבקו ףפדי 'ד .ג

 לש תויפרומופורתנאה תושיפתב תונינעתהל איה הבושח תודע ,ונאזנול יד לש ותמיתח

 המגמ ילעב םיעטק ,ליעל ןיוצש יפכ ,קיתעה ק"מד םג .הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר

 תב הלבקה לש החיל סנ אל ןיידע תפצב יכ ,ונדמלל .ףסוי 'ר ירוביחמ תיפרומופורתנא

 תישילש המגוד ןאכ איבהל ינוצרב .הלש רתויב תינוציקה תיטוריאה התרוצב ג"יה האמה

 .תפצב חינהל ריבס ,ז"טה האמב ףסוי 'ר ירבדב שומישל

 ותולעבש ,ףסוי 'ד לש תוריפס רשעל שוריפמ קלח יתיהיז ,םסרופמה 290 ןושש י"כב

 טילבהל ידכ .»ג"יה האמה ןב רמוחה לש ינאירול דוביע ובו ,רחא םוקמב הנודינ וילע

 :דבועמה חסונה תאו רוקמה תא הז דצב הז חינא הז דוביע

 א80 ףד ,853 סירפ י"כ ,תוריפס רשע שוריפ

 תדממ 'ול 'ור דובכה אסכ תחתש גלשמ ...

 תלשלש תלחתה אוהו גלש ארקנש רתכ

 תנ הזלו תומדה תלשלש אוהש השודקה

 רתי ירוטל אגלת ילעמ רמול ל"ז ונווכ

 יוה רמאי גלשל יכ 'יתכד ירטימ שמחמ

 'וכ דוע תורטמ םשגו רטמ םשגו ,ץרא

 רתכ לש שודקה עפשה ותוא ילעמ ימול

 .תוריפס שמחמ רתוי

 666 ימע ,290 ןושש י"כ

 אוהש השודקה תלשלש תלחת יכ עד

 גלשכ ןבל אוהו דתכה אוה תומדה תלשלש

 םהמ 'א אוהו םיפוצדפ 'ה ווהתנ ונממו

 תישארב תשרפבש תורוא 'הל םיזומר םהו

 לוקש אוה השמחהמ ןושארה אוהש יפלו

 ינפמו וכותב םילולכ םלכש דועו םלככ

 תנ ןכל םהמ רתוי לוקשו השמחכ אוהש

 רתוי ירוטל אגלת ילעמ ורמאו ל"זר ונווכ

 ץרא יוה גלשל יכ 'יתכד ירטמ שמחמ

 .רטמ םשגו

 וצרפה השמחל זמרל ךפהו שדח שוריפ שרפתה "תוריפס שמח" יוטיבה דציכ לילעב הארנ

 דומעה תיצחמכ דוע ךכ-רחא קיתעמו ךלוה רחואמה דבעמה .י"דאה תלבקב םיחוורה םיפ

 תרות לע ךורא ינאירול ןוידל הזה לבוקמה ירבדמ רבוע אוה 667 ימעבו ,ףסוי 'ר ירבדמ

 .ףסוי 'ר ירבדב ןינע היה ןיידע י"ראה ידימלת גוחב ףא יכ ונדמלל .םוצמצה

 היגולונימרטה לש תישממ העפשה אוצמל שי דחא הרקמב תוחפל יכ ,חינהל ריבס

 ותליבקמבו ,"ףיקמה רוא" חנומל יתנווכ .תינאירולה הלבקה לע ףסוי 'ר לש תילבקה

 .81י"ראה לצא דאמ םיחוורו ,ףסוי 'ר לצא עיפומה ,"אפיקמ ארוהנ" תימראה

 לש תשדוחמ הכרעה תרגסמב הפי תבלתשמ תפצב ףסוי 'ר תלבק לש התעפשה תפישח

 יתשו «י"ראה תלבק לש השוביג לע ד"י-ג"יה האמה ינב םיילבק תודוסי לש םתובישח

 רשעל שוריפמ עטקה לש דוביעהו ונאזנול יד לש ןופולוקה — ליעל ונאבהש תויודעה

 .58תרכזנה יתחנה תא תוששאמ —תוריפס

 ,'םושרית ףסוי יברל םלועה דוסי ןשוש רפס' ,והינב ריאמ ידיב השענ 290 ןושש י"כ לש רואית 50

 .טסר—זפק ימע ,קוטשנייו 'י תכירעב ,ב"לשת םילשורי ,א ,"ןירימט"

 ימעט שוריפ לש ותואצמיה לע .ףסוי 'רל תוריפס רשעל שוריפ לש יתרודהמב ביחרא ךכ לע 51

 .260—259 ימע ,(18 'עה ,ליעל) םש ,ןמטלא האר ,תפצ ילבוקמ ןיב ףסוי 'ר לש תווצמה

 טמ ,"ץיברת" ,'לאה לש הערה הבשחמה' ,ל"נה ;51—48 ימע ,(39 'עה) םש ,לדיא 'מ האר 52

 .364 ימע ,(ם"שת)

 .רחא םוקמב דומעא ןהכה בקעי ןב קחצי 'ר ירבד לש םיינאירול םידוביע לע 53
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