
צייטייזהי"

נישראיוהמסתוריןקדמות
א

יכנגרננער  Oו ... ; _

אסרוכישואי,המסתיויןכקדמיתאמינתיעיקויאתכזהאכיעכסום

המסתיויוזמןאתהמקדימיםאיהשייהמעניתהסעניתכיאתיאחתוזחת

התמשבבתיוהקניה'.חכמתאתכזהימאשויםימים Rמיהם ,ב.ישראי

יהםכישראיהמסתיויןצמיחתזמןאתהמאחויםאיהישיהיהדית,שי

ייכי-הפחיתהיהדית-ככרםזר'.זמיותהקביה'.חכמתאתכזהעושים

מפרס,מהודי,שמוצאידכוהדיוית,יכשסףהימיםכוביתשנספחירכו

כיהדיתך~ב J'יצרות, J'Jמןהחדשים,האפיסיניםונןהאיייית,ונןוביין,

הששי.האיףשיוכתחיתיהחמישיהאיףב.סוף

סיענים:המקדימים

-הנניה .ונסתונניה.והןיש'ישראישנ1'וניהובצוותאיה )tו
 י~~~בשעההנשמה.םג~1'ונהרג.יף ן~~~בשעהנשמתו.-והנסתרגיפו,

אנחנימיצאיםה."סדיד ,ח , ,והוניעטנחני/'ישראייכיהונציות

המצייתאיתןהן:הויסעם.כי;כאווהיהןשאיןונציית,הרכהב.תירה

יהרהררשותיךאיוגזרתי,גזרהחקקתי,.~קה .·םיק~.בשםשנקראית

K. חריt"Q (. 
כשר-ידםוניךאפייייהרייסכה,סעםכיאמתכיהואיןהאמנם

1t החכמהאביומכי-שכןיערך,םעםכייישאיןרבויעשיתיעכדיימ~יהיני

הם,סידייםהסעמיםיאיהימצייתסעמיםשישכיראיאיאיהדעת,

רחמיךיגיעיקן-צפירעי.האימרחכמים:שאמרואף-עי-פיהם.מסתיויים

י.אינן ) 3רחמים'הקב'השימדותיו,עישה.יפייהוא ) 2איתי'ובשתקיו

ימציית,סעםיכשאיוכזה,ונה P;האין ,) 4עבדיי' ' 17מיךגזרתוזיא

It אמריהריבעימא.רחמניתמדתואינםהםינשגכיםע~קיםשסעמיהןיא

זי.ם ',·· I7ר ) 4נום, ) 3 .ב'", ,ג·'רגכות, ) nr. 2 ~ם' ,'·סרו}
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 281בזיו.'הוכnםוויןקדמית

טנוטיגוניהאבייךיפשה:הקביהיי,אפואזפה:פוה ,,,בפציתה

כיבייפאןאהיאאזפהפוהפצית .) 1יוקהי-יאחי,םאבידבו,זזי
הציצישיאיאיהיפודט,בנכטישיאיאיה . ,',אחויםיוקיטבה!(נום
אתחיפטהשגחםכוישאיזיאיהדבוים,שיחיכםבתיךהטתכייייא

הוי .) 2הדבוטנוםיהבתגיי',פשהי.יאאביפציה,שבכיוזי-הקדש

שיהתחיתזכויכים.~ודייטטחויהזהטצייתתיוהי.טנופי,טרד-כאז

 .. ,הקביהי,חכפתאיהטידי,חכפתשיהתחיתהגםהיאהפציית
הופביםגייכבואביטנופים,יהזיששהפצייתאפח,תאפו:שפא

הכרמטיםבנוריפיתיאהםהפצייתטנופיאיה.רבפיקיםטנופיםייןהדיפים

הנויים,בזהאםכיארתז,תיפטפיחכייאאשויבהשגרתפנויביבייבנויפים

ייביבז-דנותשכיבגיים,יבנוביביםבי,יפינוייםביחייםכיבישאבי

יזקקהבויית,אתבהזיצוףבשבייוקבארהפצריתאיהכייהביבם.

הבפשי,תאתיהנוייתהפדית,אתיתקזהיבברת,אחיטהוהפרחיח,את

היחידה'ינובידתריקובםזוהפעבידהבבי-ישואיאתיהוחיק

ןהטייחד.

היהדייאיכי·הפצריתז ,פוטכיבאייפהאפיאאם-כזאבי

רהאזהויתהדקדרקיםאיהכיהםייפההפצריתזשיזתיבייזהב.שביי
ה,הוויםאיהכיהםיטההדקדרקיםזאיהשישפיותםעיהובית

טעיפיהזזיטנויפייטעיפיהזההיכיחאיפיהזיפהבשעוהי,.התייים
בבי-ישואיאתיהוחיקבשבייוקבאיימשי,הקובבית,יאם

שישה,נויהגדייה:כבטתאבשיאמויימהיאיייים,קובביתמיהקויב

 1 ) 3חטדיםיגמיייתיעיידהבעהנויהתיוה,עיעימד:העייםדבוים

כשהיאתכייתכיאיבהאם ,ימייאיעייםיהעמידרזיעברדהאפשוכיצד
מעברדהבבי-ישואיאתיהוחיקבשבייאיאבאיאעיקוהרכייעצמה,

יימה 1 ) 4יאוץישמיםימי Rבחיא-מעמדית,אימיאאמוי:רימהאחותז
שיטיבימה)ז 5 "חיחרביחו ,יאש 'יחסקובבי,אתהכתיב:אסו

היצוכהייסהיעצסזרכשהיאביחפץכיאיזבאסתאםזה,.ויח-ביחיח

וכירחדקובזבפבי-עצוכרחטאיכי.יהגבייכזהקירשטעטבשבייהתרוה

ימרטפיםיתפידים Iדיסיעדייכז ,עברדתירסעשהבתבאירבבדייעצמי,
הובהפוטיםיזהרכדימהיבטכיהם,רבסטפוםהבהסיתבסיביהבפודים

יעסקםטרףראיזשעיושאי!קדשים,בהיכיתשרביםידיביםוביםרתבאים

 ) 6.ייוחבם",

הגביזבאיצווכקרסיהיא.א ,פיוכמצייתשיזשו ,. !vרדאיאיא

 ' '1וטמה Pשוזה,ממדוסוtגרוווtימהוי nז.מיבד ) 2"קת. ' Dובה,מדוש ) 1

חוימ. K 'גמגתגיההוכנרותסאוסימעוכןיבי'.חוים,רי.ימשהגתניה~מה Kפרהמנות

..,וכספחתבטפוועוכדיןיייקבו' t6 .'ב , nכ·בוכדכו, l5ז. "f.בתעגית, ) 4 .'.יוקאכרת, ~:נ .

 • 61עמייורוtיף,הרנאתזנ.םרים",
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יירידתםעייתםתייייתיוכרפרפ Iבכיבה.ישגביהזדיעבידהימעיה.
מזרףמתקך,היאהאדםיעשהאשריגדייקפךמעשהבכיעיימית.שי

מקרבהעיייך',ה.אדםאתגםכי"אםהיא,י IIבםאתרק Kיימפהר

יאביייתםיאיהיתם,הדבריםכיאתמעיההמדרגית,כית Kימ~חד

הקדישה.

החיציב.הבצירתםהדימיםהרבהדבריםסוכיריי Kבבתירהב)

שתסםרת,יהי Kיתירהיהוכשר Kיכיהחי.בסוכריהבאיםיסםירים
ינביזים,כמיסיםבשגבים,ידבריםבהםשתרםזמבייהאיה,כדברים

שי'בהגדיתידירש.יישבה IIמבהיההתימיהבעיישיאגדתםיםי

,יתמבעתמבעי,ייפך,יאחיתאיאיכתיבימשהייהיהיאיכי Jדיםי

אמת, ) 1בשדהי'ים Kדידיימזאחפיםקצירבימיראיבך,ייייםיגשי,היתה

אםיא,אם"כךאבימיסר"השכי,איזההדבריםאיהבכיהכביסישחכמיבי

י.הםגםכידברי"הימים,סוכרישארמכייה IIהקדי,תירתביתזא.יא

זאת:מיבד .) 2פיבה·יעזהיהבהגהאזהרהיתיעיתאיאסםירים,יתיהי

מיסר"השכי,כימהםיימידשאיךכאיה,סםי:ויםגםבתירהישהרי

 .) 3ראיי IIבימיימ,ייםביאדיםבארץמיכיר IIאהמיכים.יאיהגכיך

אשרהראשיךהמייכיאבי,יידעים IIמזה,יביייזאמיסר"השכיא'זה

המיייששםדבהבהיעירישםיש,ר Iבך"בעביעשמיהיהבאדיםמיי
הדר,היההאחריןהמ,י.ייששמייגי'מבזרהבן"זרחייבבהיההשבי

זהבי,מיבתבת"מפרדמהיפבאיאשתייסםוכעיעיריישם

המחזיקיפנבדייהתמרמרבזהיפעין ) 4רזיההבוע::ירנוהביחיד

בהם:הבעימתהסידיתיבה I; ~ימכחישיםדבריםשיבפשיפם

בעימ.ספיריןיאחזאהאתאאירייתאדהאדאמרבשבריההיא.ייי

בובייך Kאירייתימעבדיכייךבך Kדאבזמבאאםיייהכידאידהדייפי,ימייך

איביךאוכייי-דעימאמיהיאחזאההאימכיהי.יתיריבסבחאדהדייפי
יבעביךאבתרייהיבזייהכיאייתיר,עיאיךמייןביביהיאיתדעיובאקפסירי

איביןעיאיןוביין Kדאירייתמייןכיאיאגייבא,כהאי Kאירייתמנייהי
 ....עיאיןירזיך

יר' Iסדאיהייבישא,בההיאאיאמסתכייןיאדעימא.פפשין

בכיוכא,איאביבישא,מסתכיךיאיתירדידעיןאינין ... Kדאיריית

דקיימיאיניןעיאה,דמיכאעבדיחכימיךיבישא.ההיאתחיתדאיהי

tיאובסתכוייאדסיני,בפירוtדכיערקאדאיהיבבשמתא,וK אירייתא

יבשמתאירייתא, Kדדנסמתאבנשמתא Kיוtסתכיזוביניךדאתיייזמנאוכמס,

 ...קדישאיעתיקא-איהי kדדבשמתא
תמירית,כיתרית,הןסנראיתמייםהרבהבתירהאבחנימיזאיםג)

'·ררבראשית, ) 3ראשיו.יניח.יוגם,ייייסימרא-מינים ) 2זיס.סנהדרין, ) 1

.. ( D ' יעייבהעייתר. 
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 183בוזיר.' tהמםתוריקרמרת

רתטררת,מיארתרכתיכ,רי Pכזר,זרמתח~פרתארתירתרס, pימוס pממושבויים

רס pמישכטפרי-חיאמנםהדכריסזאיהכיכאווימהרכשכיי-מהוכדומה.

כתובכטוכרוס pממהאביכייי-טייות,הםשיוצריהםיפייחיופים,

כאוהעביביםאיהשכיתאמר,והשגיאותזהמקריםאיהיביאיהיתכחכמה

מפררשזיותרכאפןי;:וגיותידרשהיהאי-אפשרכיוםאביידרשה,

והתמוררת,השבוייםאיהיכאתהמבארותדרשרתכאמתישוכיום

העביביםכישיהחיצונישור Pהשמיכדכודאי,איאוהיתררתז·החטרות

כהםהצפוןימיבונההרעיוןומוכדשט) l!(ההחיצונהומשמעותםשכתררה

גםיש(הרמז),הדבריםכמוכני,מיטהושישהרעיוןומיכד(הדרש)

בכיגםאיאוענין,עניןבכי Pרויאוענין,עניןשככיהתעיומה

ייצסה,כשהיאאותבכיגםאםכישימה,מיהבכי Pרויאומיה,מיה

ותגה.וצה Pכהאות,כתרכגםאיאכאות, Pרויא

 ,י Iשאי pעמעדהשמיםמשמיכעוום,דברכייךאיןזהכאפן
והידיעות,החכמותכיבייהיאהתורהזהכאפןכתורה.מרמזשאיבנו

איהוביןוכהשגותיו,כמדעוהאדם,שיכשכירהןשבתפטותאיהכין

אנושית.ידיעהכיועיאנושיתהשגהעייאין-קץהןונשגבותסבעיות

בכתבהכי- ) 1הרמכ'ןאומר-הכינהכשערירכיגוימשההבמטר,כי

הארתירתכצררתארכגימטריאותאוכתיבותכרמז,אוכפירושכתורה

אווזויתןו,קומותחיופותגכרןכצורתן,המשתגותארכהיכתןהכתוכרת

וככתריהן".האותיותכקוצי

כתרכ . pהרחוכחכייתהאיהותמאחהגשמותאתהרחיקההתררהד)

התררהיקהחרהש Pרויא .) 2תמונה'כיראיחםיא,כיהוא:פמורס

גשמיציורכימרץגטוראכטרה ISשאיאכאיהות,ההגשסהתא

יאכייבפשותיכם,מאד,ונשמרתםאומר:הראהריכאיהות.

כעבודהכמחשכהפוגםכאיהותגשמישציררהרי .) 3תמרנהיכיראיםת

כטפוריהכארתההגשמותעםזהגמרץ~רסר~תאיםוכיצדממש.זרה

ארדההגיחוח,ריחאתד'רירח ,יכראיד'ויתעצבגכרן:עצונם,התורה

עסהיםאיהיםצכ,כיהכתרכ:שיעבינורמהרכדרמהזוראאה,בא

יתאיםוכיצדהזונמתאיןשכמהציםישאיך)ז 4ם'האדאת

ד',רתמרגתכמשה:הגאמרעםתמרגהיכיראיתםיא,כיהכתוב

מעיןעצמםרים Kכתאיןהאםיהותז Kהאריתאתבביןוכיצד ,) 5ט'יבי

הרי ,ת!!רכאיזה ר!' hמכייזוכרהמןכזה~וpיטרכיצדהזגסוסה

ואי, ,רכריהואהרכבהוכיארתו,התמארתהתכוגהרמןמעצמו/?רכבהוא

הפשוטהזהאחדותעםהרכוייתאיס

השאירת.איהכיתאו~שכ.הנבוכיםי,מורהבאהריתאמר:שסא

ו.יסי,כר.שית, ) 4שם. ) 3ף,ר.ר,ירכרים, 2)יתררה.רר"ר e ,.רסתר Pבה ) 1

 ' nי".בבמרברי ) 5

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



2u נייסייןחיי

 Mטובייםהמקואותאיןהבפשות,אתיהוגיעבכדיבישובואיןגשיבן:
וואים,אבובתווההספודיםמהיןמתוןעייהם,העמיסאשווושיiב Pה

כובו~זז;יה, Uבדודיאיאיהותההגשובותאיהכיאתוב'חטהשתכוב
יאבתווה,שבאוהאיהות,תאויית,שובובבדודאםכ,הוובבים,סובאו

צדעיגםאםכיה,י ,ישהצדעידקהוובבים,שבאוכובו ,בוtו
תמאויםכשאבוזה,עיובעידותהכתוביםשיופסןטותםתוניפותםב,יוה;-ח

.שייית-יוקריאובובשיחכובהוב~יביםאבי,חכם:בשםהברואוtת
הוכבהתתאיםרכיצדו. !.Iתיכיביחטגםצידקתזאתהבחההטפשיתי.

t י;טהזהאחדיתעטרil'הפ

בחכובתוב~דויסידיקדוברניםהיהשכבו"וברהישזהובכי

איזהארהגשובהאיזויאיהותוביחטיםשהיוובשעההטוביוה,האיהות

בעיהובו,צעיאיהשוניכטתיוביןידכי,טתיובאייאכוגתםהיתה ,ו !.Iת

סתיבשתשהיאכפייאיהותאםכיחפז,ובכיפשט 9הגיון,כיובעי

הריחביים,העיייבים,יובית 1רבעבובדותבכחות,בספיורת,

הרבה,עיהשיוה,עיהעבודה,עידבריםוביאיםהנבואהוכסדיה)

וובאזין,,שיובעד'האיהים.קובתעיבאיהים,הדבקיתעיהתפיה,נזי

~ים •• ) 1באובתייקראיהראשויכיקיואיר,יכיד',קויבוובקשיבי,!(ביט

-בוויוודיםעיייםאיהיםוביאכייהבההשוביובהובגיעוראשואוצה~צב
האיהיםיו.קוובוהאדםה!$דםאיקוובהאיהים .) 2עייי"בצבד'זהבה

אוחהיכיהיאאפשוכיצדאביעובו.ובחאחדוהאדםהאדםעםובתאחד

ובעיהיאבעיהשהאיהובשעהי::ז~צא,ההתאחדותאיתהויכיהדבקית

קזיאיןהיאובשגבהשויובובהבשעהאבוש,תפיסתכיוובעיהשגהכי

ישקווביחסאיזהובתחת',הארזיעיובובעיש,בשוביםובהובכירתכיית

הובייאיתריכיהואאפשווכיצדיובית,בן-אדםיביןבצח-בצחיםבין

זה,שפייעיים;ואפשויכיצדהפשוטה,האחדיתובתוןיהנוראהעויובי

והעבי,'הצעועיים ,העכוו~ובקוהגסות,ה'שוביתעייםבי,חייםשאבו

ישיםרבוביאכיויאוביןיאש,בעבדיומ!היהנוואוהטוובאה,הושערתרגזים

רהקןשה,האציייתהווחביות,וכמקרוcז~חיוכ-הסהוובן ,) 3זיהיה"

התפיהפעייתו,אתיעיפשהקובןהקרש,בכתביאבווכרצאים

כיצד-פעייתם,אתפיעייםהוכיביםוהובעשיםהתשיבהפעייתה,אחו<יעית

באיהיתןבויזוהאדםפיעיכיצדהזה,הבפיאהדבובעשהאיןאפןזובאיזה

ורצויפייסכיווצה,איצה 1א-ריוכיהשתבותאין-סיףהואצויןוכי

ובחם.שבאחוי-כןאפו,חוהבתחיהוהוכרצה,התוב~יסבקובניי f!1!(יעי

אותי,וובוציםיסים Pוכשבהםיהנוכוקים,הטעוביםאיהכיאחידעיאבתחיה

האיהו,זכיצד.-באיהיתאביכבשרידם,תיבחהארהכיום.ידעםוזחו-כן

י;'ברתה,אפשוכיצד-cזוpחיוכתוהשיוביתcז~חיטתהידיעההיאהיא

ידיעה,בהשיחדויהטיתה

 • nל-די,.ייב, ) 3'·ב-ייג. , nכ"נו.שית, 2)קוב"'ה.תהיים,ן)
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 285:בי.י.'הםnםיייזקדמרת

וסנרי~בראיןראם .) 1וסניתיייאד',אניארמר:עצמרהתנרברהרי

 ), 2ריתנחםירבן-אדםריכזבאיאיוסיא,כיאחד:מצדרנחם'וסבהראאיר

-יפעמיםתמנחםהראהסרבהעירגם ,) 3הרעהיעי,נחםוסני:רמדב
ארמה-תתן-ירצדקת,אםאחד:מצד .) 4האדםיאתעוסהכיד',רינחם

אםכימ!ןמר,וסראיאיהירד',מהוסני:רמצד ,) 5יקח"מה-מידר

-האדםמאתצדקהדררוסחסד,דררוסמוספסי,.דררוסד'הרא .) 6ייראהי
אנרוסזצדקתיייהמ

הספיררת.מציאיתהנחתעי-ידירקידת.יראפסרזרחרמרהוסאיה

הפרעירתהן ,י~ירוסאפוסרהוסנרייםמיניכיתמחריייםרעי-ידןוסבהן

עייתהערימרת,גזו!תרעי-ידןבהןההסםעה,צנרררתהןהןרהנפעירת,

רעי-ידןבהןיאיה,איההמדרגרתר,ב j2הסרבים,המעוסיםעייתהת!כירת,

האיהים.קרבת

בורידיכרייםאנרראיןהפוססרת,בתכייתפוסרסהראה.אין-סרף

ריאגבריריאוסנריריאכעסריארגזריארחמיםריאדיןיאבררי~יר

רתארים,העניניםאיהמכימיאהרהתררההנפוסירת,מהמדרתמדהוסרם

הנמצאים,רהנהתגיהוסגחתצרןהםכיםגםיתברן,יאירהארתםוסמיחסת

 Cראבתחתרנים;ההוסגחהיוסתיםיא-המדרתאירבאין-סרףיהיהיאראם

הרצרכייכןהפוססרת.בתכייתפוסרסיהיהריאוסנרייםבעייהיה-בריהיר

וסמר,יתברןהאין-סרף,רעמהםרהתארים,הנפוסירתהמדרתוסהןהפסיררת,

 .) 7כיי'וסנרימזהיוסיגהרריאהייוהעניגיםפרעי

מוכעריהיוסתנהייאיתאריםוסמרתבעיאינרוסהאיו-סיף.מאחר

אררצרואימרציויוסתנהראיראייר~יהתפ"נרכיהאיריפעייה,
[האין-סרף]יוכעייעי-ידןכיהספיררת,הרצרכריפיכרעהז 9הוסאיעה 9מהוס

ברראונםעי-ידיהםיברארהוסניייםכיכיי,וסיוסתנהמבייהפערייתכי

 .) 8רהכנריים·הוסמרתרבכיארר-אפיםרחנרן,רחרםיקראעי-ידםיגםכיי,

דברגםכי-אםירגעי,פתארמינסי,~ירירקיאהיתההנביאהי)

מדרגרת-הנביאהעצימה.ריגיעהרבההכנההדררוסדברוסבימרה

הנביאים,וסארינבראתמוסהנבראתביןדקיםהבדייםיוסיה.מדרגית

מנבראהנמרכרתמדרגרתיוסוכררמה. ,יחזקאיינבראתיוסעיהרנבראתביז

גירי-וסכינה.-בהויגם

 .) 9ממנייתקחאיקדוסן,יררח-הקרוס"ררח nעימדבגרהמוסירר

איהכיוסיפריוסם).מה 10בבת-קיימוסתמוסיםהירהראוסרניםהחכמים

ינביאים:מרד '-יתבהייהקדמרניםבימיםארתםזיםוסיגמרכיצדהדברים

אייהרימוסמעתסריםהירנביא-םבני ;) 11ברמההניייתאתיסדוסמיאי

גeירב, ) 5 ./ררי,בראסי,,, ) 4י"ג. ,'ב ,'.וי ) 3י"ט.כ-יג,במדבר, ) 2גיוי.מיאכ~, ~ 1

 , Mג-יתהיים, ) 9שם. ) 8ר.סרן.וכרחסרובר.מוגים, ) 7 .ב"'" ,"דברים, ) 6 .'ז ,ה"'

 • i כ-ח"' ,ט"'מראי-.', e ) 11י"א.דףסגהדרין, ) 10 .ד·'
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וייסייוה'י ; aב:

המובהקתימידוהיהכו-בריהכרוך ;) 1תימידוכו-וספסואייוסעהתוסכי

 Kוי-ה Kהבכומדרגתת Kיהשיגימיוכיועמייגע , Kהבכיירמיהושי

יים mכ Kוכ'כאמצעיםיפעמיםמשתמשהיהכו-וספסאיישע ;) 2השיג

ותהיהמבגוכבגווהיהמבגו,יי.קחו-הבכראהכחת Kיערררכשביי

י-כרדר,דהרסיסשהבבואהכהשגתשהירפרא, Kבראה-,) 3 ·'דידעייר

אתנובעריאברדאיהבכיאיםם,חדיומיםצעימארםחדימירייםח

והאמצעיםהדרכיםמיניכיאתאחריהםיבאיםוהררויר,הראריםמןהסרכ

עדינכראההסירוניםשמשיגיםהוכדרגרת,מיניוכיכהם,נקניתשהנבואה

-יוeזןוכפהייחידי-סדיהנמסריםהאיההדכריםוסהיוברדאייה,שבאים
ב.חכמתגדריפרקכאוהריהעתיקים,המסתוריוובןחוסוכ pחיכאןוהרי

הסרד",

האחררנה,כעתימיודשתהסודי.חכמתאתיחשבאפוסראיךז)

ו,מעשהבראשית",מעשהעיהרכהכמקומותמדנגרשהתימודכשעה
הסכעיחכמתבזהשמ;כרניםתאמר,תררהי,סעמי,סרדרעימרככהי

מרםרךהדבר,-הרירעודרהריכיגהרד"קהרמכים,שהביןכמווימספיסיקה,

ימהוכיההם,הנשגביםהעניניםעיכתימרדומ~פרשמדנגרמהמכי

איןרכיהסבעזשאחררמההסבעחכמתאתכי-כךריהעייםיהסתירצריך

כארץכתי-הספרתיוכידיכיכדאיםשהיומהיכיכדאיםתימידי-חכמים

ביחי,דכמרככהויאכשגיםבראשיתבמעשהדורשיו,איואמרו:רימהירןז

ראשימוסריו,איןאוברר:רימה)ז 4מדעתריומביןחכםהיהאם-כואיא

 1 ) 5כקרכרידואגוסיכווימיכית-דיןיאכאיאמרככה)(ממעשהים Pפר

ריובה)ז 6המסורההתורהנובדוייכמהאיה"מודיםזכויאוימה

אמרו,וימה ') 7כחשמימתברנןשהיה Pהתינואתרשרםהאששיצאהאמרו,

ש'דרשבשעהבן-ערךאייעזררכישיתורתוישמועמיאכי-השרתשירדו

)ז 9יפרדס-שנכנסוה,ארבעהשיענינםרמה ') 8מרככהכמעשה

כו,םרעיותיות K ב"'כן,םעיינרמספרותעתיקרתמסורותח)

המופיאההקדשהעיכהם,הקשרריםהנשגכיםהימרדיםעיארתירת,מ-כ

התפרש,שיאיאנשים,כמסירתםשישדג-דריההסכנהועיכהםדנג.וזה

ארבעכו ם,.אמרו: .י hשיוהשגות ' hשיח"םמכירתהבדיר
יה-ואמריכשברע,אחתםעםיתיוכידיהםוcותומוסריםחכמיםאותיות

יכיאותומוסריםהיואותיותייככן,ם,כראשרנה ;) 10כוסכועיםע~ים

K ,כן,שם ;) 11שככ~נהייצנרעיםאותרמוסריםהיוהםריציםוכשרבודם

ימיובחצירערמדרע~ושצנרעימיאיאארתר,מרסריןאיןארתיותוביכ

 ,) 12מדרתיויעימעמידראינווכשתכרואינוכרעסואינו

שיבמציאותםנאמיו Kיאםהשמרת,איהכישיענינםרמה

.יז ' Dחגיגה, ) 4ףכו.גי,ןביבי-םב', 3) .ה'"םירוניה, 2)ועוד.יב,ןביבידכיב, ) 1

 ,.ס ) 12 ••ס ) W. 11ו-קדושין, ) 10 ••ס ) 9 ••·ש ) 8 ••ש ) 7 .,ש ) 6 ••ש ) 5דוישין.
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P 287ביסו.'המסתוויודמות 

אוהוסיתםיונבקדיידי-ס~יה, nו'וגcרןונפהשגמסריונייחדים,!(סתירין
;ןמסתיריןז

ע~קיתידיעיתשיונירחדיםסימניםהייהשמיתאוהתאמר:שמא

מאשרכן,יפרשניטההרונביםגםהטבע;שאחרימההטבעבחכונתןסרגית

'.דיעיתכו-כרמנגיעיםהייימהגשיבר:שמות.שיבפעויתםיהאמיןימאן
היכגיםהיויאיכיתזדחומיהשךקואיהבכגרןנ'ררישוימהאיהז

בוכעייתיהאוניןמונאןהרמביםואםבן-השגהזיכיכאיהידיערת!(וסרים

אמיגההשמרתבפעייתהאוכיגישהקדוכיגיםבדבר,םםקכיאיןהנההשמית,

It .ביאיביעשם,אמרישינזהואמרו:הריוכןII וער.דיערה ) 1רזאי

וכסתיריןונייחדים,ע~קיםמסתיריןביאאיהשמיתשיעגיגםיוכה

עי-וכיבגייהמטפיסיקהימכיאגרשיוכדעמכימאדוגשגבגבוהןסענינם

האנישי!השכייההקש"ורכי

בארתוהמדבריםשרניםמאמריםובמדרשיםבתימרדאנומינאיםט)

וארקאםברר:ם,עייהבינםראי-אוכשרהסיד,בעיימדנוריםשבוה.סגנין,

הקדוש.היהידוגמא:הקביהי.,חכתונימרדיבייענמני,אתיהונרתגאבה

נדיקיםשי,בנוכשותם ;) 2העריטיאתרבוראבתורהמביטהראבריר

אדריכי,עי-ידיפיטיןיושבנהיוכון,משי-יבואי,ייתענב ;) 3גמי,'

 ;) 4אדריכיזיעויאיהתכעס,יש-יומיעייו.ערבהייאארתה,.אה

שנברא.קרדם ;) 5וארזישוכיםנבראושבהםארתייתינרףבניאיהיהיידע •.

 .וערדועיה ) 6בובדיישמוהראהיהה.עוים
יצירה(ספרעקיבאירבימירחסיםהראשיניםבעיי-הסודספריי)

בן-נחוגיהרבישי(מדרשיבן-הקנהגחרניהירביעקיבא),דרבי',אותיות

שיאכי-זמןכאיה.ורביםהזוהר),(סוכרבן-ייחאישמעיןירביהקנה),

הםםריםאיהכיבעייי,המרכיחיםעויהם,יהשיבשאיןמרוכתים,באו

עיוראיהעדרהםערמדים,הםהראשונהבחזקתםהרי ,מארחרבזמןגתחברו

, P יעתיקותה.הקביהדונות

באותועתיקיתההקביהבמעוזהוכחזיקיםשיאיהטענות'~מת
כתית:ישתיוכחיקאנייקביההוכתנגדיםאתוכתנגדיהם.שי;וטענית

בקךשתמאמיניםהתורניםחפשים.חיקריםב)ים,נררתמתנגדיםוז)

:פ'ים ,pהמםגבריריט:ייתרבדברים:פיים. ,pכהמוהוכסורההכתיבההתורה

דת.ורהדברישניהשמים,מןבתורהמאמיניםהתורניםמתנגדיהםנ.ם

דבריישנניהםחייםאיהיםדכריישראייכי,יעיניעד!(,בראשיתי

תנאי,כיבייאוכת-התירה,ימפרוסישבעי-פההתירהמקבוי;ןחכמים,

סוחסספ, ) 4יח.סוסה o.. (3 .x,מ'שית-ובה, Kבו 12,יב.מיס,יבמרת,ו)

.ייעזו.דוביי Pסו ) 6 .ה'"בבוכרת, ) 5 .ז'"ג
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2B8 יייסייןהיי!

י-נויםב ,מאמבהם:החפסיםרים Pהחרמןביה Pהמתגנרי • Pפר Pרפ Pפס

D ' ןאר,ימחבהמאמינים(כסדיי),ררכםMי~מאמיניםאחר,בם
ישראיבנוםרמגתיהשרכבתשאוהרתבדרוכ",הרתבאיכי-אםבדיגמית,

בנויי-יר),רהררמיםריביןש.(כהדירשפינרזיסםיםיר),רהדרמים(יזז

רדרמיהם).,החירזי(בנוייגסרריםסיייה

זכ ,הקדיהנרסיםרים Pהחראיהאתגםהסתנגריםיכתאנ~חרשב

התרכיהגרנויןאתביה Pברראיםאינםרבבי-זאתביה Pהשיהתחיתהזןם

פרנ"קארריףאתחרשב:אניהאיהרים Pהחייסרגהיהדרת.שייהפניסי
רנור.ד Pז.ינאת

נשמתברתרהקביחמתנגרישיסנונרתיהםכיאתאפראנברדנא

הסנונרת:הןאיהחפשים.חרקריםשהםרביןתררניםשהםביןהיהררת,

It ( סנומיםשיש--התררניםסרנובים-ברראיIt סנומיזכימבררת,יהיים

יי. Itהסשהם ,ינריאמרמיאביאנרש;השגתכינויין-קז Kיהננויים
האיהייזכהסנומיםשאיהבשביידרבהן Kייםז 3Rהמינרשמסררהסנויונ,ם

מיבד-בנוריםיש Kכיהיה Kינרש, Kהשגתכינוי'ן-קז Kיהםננויים

K ברר~ם.נוישהשיגם-הנביאיםדרןK ם-כןK פראK-'K כמריהניח,פשר

נודמשהמימרתיפהמפהנמסריהמצררתשסנומייים, 3Rהמשמביחים

שנימרדנוי-מבתהמצררתאתינרמסר Kהקדרש-ברררהרחררנים. Kההררררת
K ,רנפרסיהןרבפרסיבפרסיהןנחקרררתןR רקררקיהן;בכיימןK בר

מקרמהי.אתידנורהרארר:פההבין 'ד. ,"דבסרדנומר,מי-סעמיהןז

שכיישידעד-כמהימבררתטנוםריבקשיחפשדם Kייר~נ;וראנםם

שהמצררתשאמררף-נוי-פי Kנובמם,התימרדחכמישגם ,אנחנרמרצאיםגפעת.

ער·ידברים .טעמים ItXריממיחפשנמננוריאנובריר,נוימיךגזרתהן
אימנתהיתה,אם-דקרא"סנומארריששמנורן 'ר.כגרן: .פשר Kשמכה

מפני-מתזכאי:ירחנן-בןר'ת K,שאיררנורד. ) 1ארתה'ססשכניןנושירה,

יכבררנוברכבררהשרהזהיהם:אסרסבגזין'ירתרבגנבתררההחסירה

זד,סקראדררשהיה;רבי .) 2קרנר'יכבררנובדכברדהשרהיארזהקרנר,

הקדרש-בררך-הרא:מר Kשבגרףזהאבריםמכיאזןנשתנהמהחוכר:כמין

עבדיזכריאנובדיםיי Kישרבנייי.כיטיניהרנויקרייששמנוהאזן

היד.בר-רבישסנורן 'ר, .) 3~רצנוי-מר Xינואדרןרקנהזהרהיךינובירס,

שבביתזכייססכירמזרזהריתנשתנהמהחוכר:כמיןזה Kמקררררש

ארסריהרדה,ר .) 4רכר"נודיםשהירימזיזהדיתהקדרש-בררך-הרא,אמר

שהפטחמפני'בפטחזמר iהביאיתררהאמרהמפני-סה : Kנוקיבר'משימ

כדיבפטח,נווכרני 9יהקריברהקדרש-בררך-הרא:אמרהרא,ה Kתברזסן
 .) 5רכר"שבשדרתתבראהיכםשתתברך

אתהםגפייםרכיר~בהםזישדבר-טתרהטנומיםאיהכירםאבי

ם"ד.רףהוונ.ן,ו.ש ) 5וים. ) 4כ'ב.דףקדושיו, ) 3,יב.,יס, , Pבי ) 2 .,'ם pכיונ, ) 1
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 yו-ה~רבהזריהזו Pחאיןאשוהמרסכהרהיומטההאיהיתה~רנה
היא.יאיהים

יספרויבנרגעגםהראאמתהתרוהיטעמיבנרגעאמתשהראמהב)

האיהיתבתרוה,באשיאברדא,'התרוה.שירארתירתיהמירתיהריכיהתרוה

צפרניםהתרוהשבספרויהגיריםהמיסויםשמיבדברדאי,ויק.זבוכי

 ' Iיהםרידרמים:פיים Rימאיהפיאי-עריםבארמאיןאביטרדי-סרדרת,בהם

אביאיתרהי',יא;כשואעםמזוהרן,דייאיהידרעיםארייאיהדבוים

דמירניתרקריהתבד'.דש Pיהתיאמוראםאףכמרנר,ח'מויבעיייא

אמת.איהיםזבויאאב'האנשים,איהישיגר

מרדינחיהרדה-אריהוביאמו-ידנהישואיבשםאשוהרא,מי

איאיאחזאהאתתיאדארוייתאריאמו,שינגד-ו)נרהםי,אויבסוכור

מיכןאשוהמיכים,ראיהתמנע,יירטן.אחרתראפייןב'ימא,טפררים

הםהןו, J'Iרמ~קיינרהנואהרטפרורמקרםאדםשםרכיאדרם·,באוץ

פשט,ירכרב:ינראוכשוהוכרדסעיכיזבו,שיעיקור.אך jתררה-'גרפי

וזעתר·.רחכמתרה'בטרדעמדמי-חוביעיאבידורש,רמז,

בתכייתהאיהותמאתהגשמיותאתיהוחיקשצויךהיא,אמתג)

יו I:!כהנראיםוטפווים:;(נרייםתאוים,מיאהשהתורההיא,אמתהרחוק.

תאריםיהוציאשצויךאפרא,היאאמתהאיהות.אתחיייהמגשימים

הןהןאבי ',ת pהקוהשטח,'החיצןנ,'מפשםםאיהוטפוויםוכנויים

גשמיתי5ושבכי ,ני'חרההמושגאתשגיה'הרמב"ם,שיפעויותיו

כהגשמה,הנואהספורשבכיהרוחניהגרעיניהרעיוןואתגשמיוכנוי
נאמרןרביםושדבויםבני-אדםיכישוןתווה.דנגרההקדמונים:אמרווכבו

האיהיםיתאויבנוגעישמוע".יכויהשתהאכדיהאזן,את.ישברבתורה

הזרדאחות.ברוהינואיןהשיייה.צד«י-כהרמב"ם-יIנךשtנ " Iיר'

אדרבה,אם,כיההגשמה,מןאותנומוחיקהאיננהבההויכיםשהמקנ'ים

דבריםמיאים:פיים Rהמטוכריכימאה.אחתעיההגשמהאתמגדייה

מחששבורחיםהמ~:פייםזהבאוכןהשומע.אזןאתהמבהיייםמגשימים,

ם: ,וכוזווכהעידבריםמיאההקביההוישבהמו,·ים.חמוועוןאיקי

ביה, Pנופוציףעזיו,פרצוףאימא,וכרזוףאבא,פרצוףאריך,פרציף

וכה,חםם,אזנים,עינים,ם: ,ובאהעי Jיאהפרצוףרחי,פרצוף

בפבים,וכביםזווגים:גווזהעי Jועודרגיים,,חזה,הזקןשבייתדיקנא.

:פיים Rהמרסםרביאמת, .נרסיקיןחבוקים,באחוו,ואחורבאחרר,וכניםזווג,

 .'בחורבאפןהדבויםאיהכיאתיהביןרסזריךעם-זה,ביחדמזהירים
באיהותגרסמיזיורמ~~רכיעיוקורא ) 2ביחודזהעי~ם ?S7!רהוזה

יועייןמהאביומסכהי.וכסייעשהארסרהאיש,ארווהכתוב:תא

בותני.םהםם ,דקיםגרסומבמקוםאם , rח:::הרהאיהכי:פיים Rימ

רבח.האדר.ב-ןיס ) 2הי.נרקהכנר,ר;)ו ) 1

 "ו;נר. 1הה:ו
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הדמיין,יכחייאפשריכיצדם,גסיגםייפעמיםם,יטייביםיירו

יגשםזייאוt'אי$!ריי,אפשרכיצדשיי'אתיבושהשיא

יהתפ"ראיייבד,יייתבררש.הביראהיא,דתבירי Pםבויאחדד)

זי,יספירהפבום ן~!;'מוריםהמק,:פייםיהבהיהתפ""ראיייזייתיןאין
-האמצבויםיבאיםהמייחדהאחדש~מקיםבאפןאחרת,יספירהטבום

בו'זבכיבווובה,שהאיהיתאבחבי,ובאוביביםהוביאכים,הספירית,השובית,

באיםיהבהבה, Iובכאאתייידבוהריאהויפה,האדם,יבשתמקריבהיחידה,

יפבוייבכהחעידאיןהיבובעובקזיפשרטהשתפיהיאימרים,המק,ניים

שעי-אזוביבית,פייביתיספירהמייחדתכיבהאייהנ:יד(הבטוםiכעייהשרם
שבם- ) 1דימידיגיאייהיו'עי-זהטיבון-יתכן.יאהשפבו,יודידה

כיהטיובסים,הציויתבבוייכמשפטהשפבוביוידהספיוית)(באובובוית

מדריכיהםובאהבוי-זהחייקיםבובצאםהתיוהבדבירב~יןכאשו

זרהי,נובידה

יהםיש- ) 2מידיבהיהידה-אויהרטיבון-זוהבובידהעיבדי,הגיים

הגביוה,עיזההבושו,בויובובבהזהאיהים:בשםובכביםוביםכחית

ייכיהמים,בוי;אחדהאשבוי \אחדהגדריה,בוייאחדהחכסה,עיאחד
יבוקב,חיקכאיהיאםישואי,זהיהיהיוחיקיתפ"י,בובובשיתםמהםאחד

שיהיןאףויאיתיבן, Pכיאייי,קואביבכיאחדד'איהיביד'כי-אם

איייי,תהייבהשיבים,וב~בים

יאיפיאיייקואניבכיאיהיביכד'מיקיואיי,יכיד',קויב
דיכיכים,תחבתםיכידובקשיבובביטיובאזין,ובביןשיבית,בקשדתובבית

תפייתיי-פסובכיהשייםבויייהובירדידיקבבויביד,כטיבבוישהאחד

אקוא,ד'אייראתפי",איירכייאיהיוביניפסיק:בכיציחתהייתיי
יאתפ"שא:ומובצאתיייאקואבי,בייםיבובביהמירבזכיו,איהיביבשם
יתפאותרי,גדייתראיאיביבתר,איאקואחכובתר,אי

טיבובים:הובק,:פייםיאם

איאבתפ~תיי;!יןויצהדאיבדבקביה,בוסקידשאין ",האדובו
אדםיביאשאםטיעה,שיקואבידאירבים,חשביכאשוהארוית,יבבוי

יבחיבתדמציאדתיבזדיתמציאדתד,איבחיבתדבבווךהפשרטבאחדיד:פו

בחיבתבבווןהאין-סרףכידכי,מכיפבודידתיימסיקבמצאהספיודת,בבורך

ור.חמים,איהדיןובןשישתבהשברייםבבויראיביפשרט,הראעצוביתד

איבחיבתדבערךיאאםהתפיה,בוי-ידיובוורןיישתבהבוצין,ישיתפעי

 3)-דהרחמיםיהדיןשביייהיהיבוי-ידןהשגחדתיי,הןשהןהספיוית,

קי:בובש"זהעייהשיביזזהנה

אייעוברדחבימשייךביארו,בספינהשהראיובידרמה,זה,הרי

כפרדם pהמ" ) 3סי. i"Dניהט,רי K ) 2 • 69צד , 1833יייעןהרת*,,.כחיבתבמפרו ) 1

'",,רנים
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יאםר,הריאהיאזי.יפקרבההספיגהאתבחזקיפישןבארזאשרייז

כן,הדבריאיזיארז;פתקרביביהספיגהאיהיאורשפחפישןהיא 17

היוeהפתיהכזעופדת.יעויםיהארזיארז, 11בפשיכהפתקרבתהםסיגה

רזיז,איפרצוזפשתגהאיגגייהווeיתברן,ברציגויפעיההגאחזהחבי

 .) 1יאיהיויבתפיתיהפתקרבהיאקודם,רחיקשהיה ,הפתפ"וeיא

שיהיוביזספירית,שתהייגהביןכים, 1יפ~באפצעיםוא tKזדןאיז

פדיזהשגיייאפזהפרעיהדרןעי-ידי-זהייהשיגיהביןבכדימיאכים,

ב ,באיאבאיהית,שגוישיםפועיתהתפיהאיזשבאפתיפיירחפים;

יאיהים.עי-ידי-זהקריבשגעשהעזמו,פייתונה

הפיסקים-גמדוייאחדניים .Pהפשיהתפיהדרכיכגגדמעןוכבר

יוeסר:-הריבוסי

ובחשבהיהייוeכ"ובדנרהיהיאזייכהןריפרזהרב,ובורי

רבשהיה ,זייפקיגוןריששהרב ,ובפיישובעתייגםהספירית,באיתן

היהיהואבעיגי,ראיתיי eו'יאםובגוני,זכיראגייגםדורי,בגיובכיגדוי

םתפוייםשהםניים, Rהססיביהוציאיווברהתיגוק,ידעתשובתפ"וeיובר,

 .) 2אחרתייספירהופעםזייספירהםעם

גערציםוeיהייםיובידיםהקדוביגיסיקדוביגישהייהיא,אפתה)

הייגקגית;היאשבהםיהדרכיםפדרגותיהאפ~י:כ,הגבווeה,עייבשגבים

ידבוקהקשורההגפששבהםהדרכים,עיגשגבים 17יפודי-גפיקדוביגיס

יאין-גשגבותחכפיתיהםיסתייההתירהברזייפידיםיהםהייבבוראה;

בריאה)(ובעשההבריאהבסודיתאיהיותידיעותמעשיוביסריסהיוקז;

איהכיאביפועטים,שהפהיבגי-עייהפרכבה)(פעשההרעיוביתיבסודית

שיסניים .Pיפווeיזהיפים,ברביתובאתגויגעיפיגשכחיכברהדבריס

החכובותאותןהןהןבספריהסהבאותהידיעותשאיהנזי-זה,ברורהראיה

ימעיימיםפסתיריםקדפרגי-הקדוביגיסיהחכפיםהגביאיםשהיוהגדריית,

כי-כן,

באובתתבאוובתגוהייאשרהרבות,החכפרתכי ,) 3הרובב"םכתבכבר

 ,עייגוהגכרייתהאופיתיבשייטהזפןבארןאבדי t(האיהייםהעגיגיםוeיה
כיםי,יבגי-אדםרים I'Iביתי-~ההסעגיגיסיבהיות

חסרותישבכי-אפןגפסקהכברהובסתיריתשהפסירהידבר,ראיהי)

ש.כחמתיהגיח,שאי-אפסרבאפןרבית,טבעותההיאהובסירהבשישית

ובגדויישרבים-עצפה,המסתוריתהפסורהאותההיאהיאשיפגיגוהקביה"

אתששובעוואיההזאת,ה,חכפהיובזדברידעויאשבעי-פההתורה

בגיוי,עייהחיקושובעה

(שיההיאבדרןהיכויארנסאוהגאוגיסכיגובצא.אגחגו

 ,' a p"יבברביפ,ופרה ) 3קב"'ד.הריב"'ש,חשוכות ) 2שי. Pםיבוהם,וrיי ) 1
ם"א.סרק
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הגארביןljחובצאהבהתKם,מסכימיםביחידבריהםראנפםהקביהי),,חכמת

 K,רבובצ ", KהסברחKרי::זמשררצראביובזה,דברידער K 'רנוםר \Iכים

רצהגארןםעדיהרר'הדור.וכיסוכרח,ידררוכבהבן-ביארחיצחקר'גם-כן

בהכרחיררהובאוברהתיוברד.בדברי Kבובצריאדרכר,כוכיההתוכיסוכרתדרר

II ההובההדערתעייהכרחקררברK רבובצימקנויים,שרK זייוהובבים

K ובאיהידעיאכובוהר,בובצאיאהתיוברד,דבריבכימאדבקיהיהשר

 .) 1זריחריובאדררביםדבר,

אתאביים Kוברצרהבההקביה,"ב,חכובתאבן-פבההיאהגיגריאמרבת

יהרדיםםי Kשבקרממיאבשים.ובצאתירארובר:עייהחריקגארןסעדיהרבי

תשרברבן Kרשר,חאצים,רעביברהעתקה,רחה Kים Kרקררב::זשברתארוברים

יששארובריםרביםובהםרישביהרדה,ראחר-כרבוריראחר-כךשובעוןאי

םרביםברידרבאדם,הבהובהרררחבבהובהדם Kררחשתהיהוכעובים,

 .) u 2ברערבהרערןגשההזמ

העיקריםובעיקריאחד Kהרשוברחשירפגוריחםבסגריתםהאימבה

,ראירארובר:עייהחריקהרובביםרהבה.קביה,"יהשקרראיםהסרדבתררת

 .) 3הקוביערחיכרתבישגערןביבבך'עיה

באובת,נויהקובחכובה.קביה,"יהים Kשרקרהידיעה,זרהיחהיר Kז)

הייהבאים,ידרררתהראשרביםובראשרבירובסררהבסיבייובשהבתרבהכירובר,

רובחיקת. Kפירגחערברב,כיביירמרבקיםחזקיםרבכרבים,בררריםיסרדרתיה

בברגעהובקנוייםבסוכרירת IIהבהובחיקרתעיזכרת"מדאפשראובבם

רשרבים,רביםוכרמיםגשכחיםהימיםשברברתיפיהואח,הידיעהרמיפי

באהזהיאוב~יןיםייכבהמחיקתאבי
רעברובהגדריהובחיקתנויים Rהובבפסריאנחברוברצאיםכן:עייתר

ח.יררס·וכה-הקביהשיהעיקריםיעיקרבברגעאף
u ראייאיןהובקנויהדברI'lIll צאpגובצראגחברהובחיקת,ברוK 'מחP ת

ישכירזה,גדריי,םהירתרהחררהבשרשיעצובםנו'ים Rהמאירבין'רבה

גדריהירחרעייהרשאיןעצובר,איהרתהןספיררחעשרכישאובר,ובהם
עיירגהעייהישהנהשאמר:מהםרישרכר';בדתירה tכהיארואת ,"כ

 .) 4אין-סרף·ריקראוהריה Kעי

ובעיד:קורדירריררמשההר'הובקנוייםגדויוהנה

בש,חתרנוכיורבהבמבוכהבבוכועובבוובבניובהובתקביים,רבים

ובהםרישעשר,בובגיןוהראאין-סרףהראעייוןכחרכיוחשברהמעות,

K ,אבי'איב;רםהפדרגרת,עשרינרשישמאחרכיםרוm וכר'.ריתר

 .) 5ווכר,דיקברץעגיןז:יכיוברייהר,יהורשרי

מאמררהרויח, n 'ננ'!' Iה 2} • 39זדהרת:ב"נחינתויימדיגר.ייהוו'ו)

הדת",,בחיגת ) 4רם"'ב. 'K.fם Pפראי,חיקנכיכים,מייה ) 3 ..(פי-ווtשין,

 ....הכתרהראסיף.יך,ים Pסברםירוב ) 5 • 45זר
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הר'מדעתא) :) 1דעותשישהרמ"קמביאהספיריתימהיתבניגע
שהספירותדיר,ר'דעתב)איהית,עצםויאכייםהושהספיריתריקאנטי,

ביניהם.פשרההעישההיא,דעתוג)איהית,עצםהו

וסרירוזר'דעתא)דעות:שישגם-כומביאהואהאציי,'תבסדר

הזוהר.דעתג)קארו,הר·'דעתב)גאיו,

כי-העיקריםבעיקרימשגהועיאחדחייקיםבויים Rשהמיבשע,ז
ייציו,רחמגאיאי:.חיייהישיום:.חסחברו:עיאימריאחדאחד
- ...אייף·מפריד,וגרגןבגטיעות·,.מקצץדעתא:מהאי

מחיקתשגפיהבשעהה.קביה:קדמיתעיידבוראפיאאפשרכיצד
האיו-סיף,-שיההיסידותייסידיבגיגעבויים Rהמביןכזוועצימהבדייה

והאציייתזהספירות

שיעיקריוכהיהדית.שייתכגהעיקרהכיהיאהאחדותאמיגתח)

סובי,שהיאהצריתכימ~סה,הווזשבהםהגסייגיתכיבעיים,ישראי

היאישיםכיהמזהיר,העתידוכיהמרה jההכיהמכאובים,וכיהרדיפותכי

באיםוהגהאחד·.ד'איהיגוד' ' Mישרב.שמעקשורהכיהתקוות,וכי

שע'יובאותההפשוטה,האחדותעיוגוסגבותרמותומדבוריםבויים Rהמ

ש.העשרומוטגגים,מזהיריםהםאמגםת.ירופשרםעעימדבוריםהםעצמה

יקבועיכוישאינגומייעשהמהאבי ,) 2עשר·הואוהאחדאחדהם

במהיסוף-סיף:הדקזמןהדקהמטפיסיהפיפויזהכיבנפשי~ם ':jוי

יהשישההשישהיאש.האחדהאימרים,מאותםעצמיהבדיהקביהתבר'!

 ~"ד nאהם

באותוהוסישה,עיהמדבריםמבטאיםבזיהראנומיצאיםובאמת

 ) 3חד"יאייןגייניןתיתאאח,דאייו.תיתאעייהם:מדבוריםשהנוצריםהסגנוו

ביציניןשארכיהכיאוףכתית,אתרשםקדישאדעתיקא.יבגיןאי:

היהדותשימסתוריןהםאיהם I:Iה .) 4כתית"כיייומיניהדנהרין

הקדומהז

אחד- ) 5הריבישכותב-שמעני.כבר

מאמיניםהנוצריםאימר:יהיהבויים, Rהמ

בגניתסמפרהמתפיספיםמן

מאמיניםנ'!ים Rוהמהשליש

 ...העשירירת"
אמונתשיהתיכוןעמידבעצמושהיהמיהשמיעעצמהזווטענה

חפצו-טיעןהוא-הספירית)(מאמיני.הם .) 6אבייםיאאברהםר'הרזים,

כיואומרים,מאמיניםהמקבוייםמקצתכואחרים.כדעתועשרוהוהשםי~חד

 .הרבוי"תכייתרבוהווהםאח,דהואוהעשרהספירותעשרהאיהות
ית'בוישוםיצטרך- ) 7מודינהאריההר"יטוען-עצמותהם.אם

שס, ) 4פיבא.וזהר, ) 3תשע.ריאעוןרפרקטי,ספע ) 2רכייס.עצמיתסערו)

 Hהקביהחכמתנבזי Hבשברפםבמכתבי ) 6ת'קנ"ז.הריב"ס,יבית Un' ) 5זרטא. Kירר Kב

ניהם,ארי ) 7 .קבי":?
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המ;כרן(כירמר,אירהתיהםהגרתן-כייםהסס Kרחיר,רשגרירבריפרר,ד

הקרררירריררכפשרתהסראםיבררא,הגבראמכירוהם)רנובררתרבתפיתר
גבשמרתי.התיבשרתירתןאגי:ארמר-גשמהברשגתפשסהכגרף

בגרף,כגשהמבספיררתיהתיבשיכריהאיהרתעצמיתם Kכורובר:
בגרף-הגרצריםרכאמרגתבגשוברתגםוהתיבשיכרוההאיהרתהרי

 ...אנרס
"וברריכנרסיםהגראיםרבובררשים,בתומררהבאיםהמאובריםס)

יבאיבשיסרברים,סופשסם י':'פרמ~ןריפהסררסוסרסםיסהקביה,

המאמר:וובסי,הנה,בפרס.חכוביגררסובכ"הקרמרגיםסוהובויצהררכי

וובררינוו-פייפרשרונריובהתפיין",מניחסהקררס-בררן-הרא,ובניז

הנסריה,הזררנושהראיישראו,ר'ואהבת,וב~יזבאמתסהיאבנותהקביה,

בן',ובנויגיכי uבה",ר'איהין,נויגייהם:יהיסיבתובירהקררסהירררנוי

קרשרי,רבזררנור'ביוביגר,נשבנוימיגי:תשכחיריסייםאשכחך,אם

הובאמריםיתרגםיפרשאסשרזרבררן .) 1קרא"ינו I:!מסיסראישבאהבת

 •יכ"כ"הקביה"מיריבהםשגסצרךביי
יהחירתנויייהאיננהובחזיקיה,ירגוביבגתשהיאיפיהקביה,י)

K היבביתה~רנהבובקרםשייי,יהיייכיאםכיייוכתחי,יהפריתרהריח,ת
שיובנויםאנרזרסנונהנית. iרהמכהחיצינהה~יגהבאהרהוכגימיתהחיה

נויקרנוייחייקהיאירא .) 2האחררניםבררררתיהים Kהמיראיאחרמאת

בכי-זאתירהיהקשהרנותר.בחסררזסנונתרת Kהראתייהבי Kהקביה,

ובנורכההייסיסררבא,הנהאהו:ברבריםזהנויצנוררמהבינויהתאפק

בגפשרנויזירהיביאתכרגתה,חקרנורבאשיאכוברני,יש Kסר Kכזאת,

בנורברכהמחזיקכייהיאבהיהביזוביז Kאשר Kאתנוי-וeרריתיה,ישפיס

הרבריהביז,היסיבריאאיתהגםיבגרביז Kיראבייהשיס.התגיןריח

רק.יובהגצבהימכרגהגהיהיהתוכתחית,נוייפיתתנרנוהבאובתהגהראשר

נוריפיתכמררהבינרהשיגר ,פגיובירמישגחזרזשהגהרראתנינו,ביי

אם ,ירוכנהרהריחבנויים,היוכינוהת Kהזהמנורכהרחוים.ברובייזחיציגיים

הרגסהוכאחריגסהארהתיפררשיהחיציגייםיהחריריםהפיפרייםאי

השיגרויאשרה,שנוובהחיקנויהנרסרההיהררת-הסגיה,בובנורכה

אך-הפנום;נוירבהיחרררהריחיכריאריי ז!,!ביסהרתה,בנוצםארתה

ארפנוייההרמירז,יחזירגיהנ iובכרקגהיתהכהיגז,ארתההביגריאינוז

האיהרתי.אציייתבחכמתנויווביתרשברינורימרתבנורמחסה

אתוברגישיסיאיגםהקביהי"חכובתיוברנוםקרראיםהובק,נוייםיא)

ה,י,קביזר-איגההיאהיובכ,חם K .) 3איהפייםבשתישישהעציובה,הסתירה
אפתירתהםשיסיררתיההיא,החכמהגרר,חכמה",אינה-,קביהייאם

 • n ",מכחבהיהרות,"-רונ'בכזבייבי·סהייס ' cD.ושמסזןרי ) 2נוהס.ארי ) 1

 .יייימ"הנררIנo,.רי ) 3
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כיסודותהנסיוןןפיקוחותרaימטיקה I'Iהסאמתיותרובכוסככימושכיות

ונוכיאיםגדוייםגביינםוכונהדכרמתורדכרמוציאהמדנוחכמת-הטכע.

הייו,היסודותהסמהאכי .הנסיוןיסודותנוי'אוהשכייסודותעי
שיטהכיכמוויתונסם,יהשיגםאפשראםבנינהזאתעייהםבונהשהקביה

מכ;אאיןואםהז~יקיכאןמקוםמהוכשוט,אנושיבשכיוכייוסוונית,
כתורשהםכמוהיסודותתאיקבוישצריראיאאנושי,בשכיאיהידברים

יחכמהזכאןמקרםקביה~ה

הדאםיחשבשבויומזהירים,ורחזריםמזהיריםבויים Rהמאחדמצד

א:מהבאזהרהזהנוימזהיר ) 1הרמכיןמדנותו.הקביהיסודותאתיהשיג

יכיהגרנהנוצההנותנתוהיאנאמנהבכריתמביאהנני,אניואוטר:

מכיכדברמחשכותיחשובואיסברהיסבוריביהזהבסונרהטסתכי

יושגושיאנאמנה,מודינוואניכיהתררה,כסתריכיתכאניאשרהרטזים

טקבויזן II ,חכםבוי Rממפיזויתיוכינה,שכיבשוםכיייודעוויאדכר

אי ..התונויתמינעתהנזקין,רכתמונוית,מחשבהארית,בהןוהסכראמבין,
ד'עיידכריכירנוה,רקכסברותיותבואהויאכינתנוה,בשואיאמין

רפאיםבקהיהשכימדררתונוה.אדםשנאמר:כפרה,יוכיויאסרה

ומצדקנאותי.אי , Kהרארכיהאשד'כייראות,ד'אייהרסו~יינרחי,

אנושיתבהשכיהדבריהםמיהסבירוכ"כ"נמננויםבויים Rהמאיןאחר

יסודותנויקכיתואתשור 1!כיסדהגדוייםגמדוייואחדונייוסוונית,

 Kויהמציחיוקיםויחיקיפיפיהמקבויים~רביםרבכ"החדשים,האפיטינים

אריתיבה,הסכראה'יו,מקראותשנ;י~~םאפשרכיצדבמדעם,המצאות
אין-קץזוהשערותהשערות-וסכרותסכרותיעם-זה

מתקןהטוכיםבמנושיושהאדםהקכיה,רי :Eבסהראמוסדיסודיכ)

ובמנושיווהתחתוניםהעיירניםהעיימותכיאתגםכינוצמו,אתרקיא

רמהבן-אדםמצדיתרהגאוהזההאיןהעוימות.בכיפרגםהראהרנוים

יודייאוכיהערימרתזאתומקיקימקחןכטעשיושהואיחשב,רתויעה

דייארכיהראזנפשואתיהציייודייאיכיוצמ·זזאתשיפקיעיאדם,

ררחנייםעיירניםערימותיתקןיאמרערדכינפשי,אתריזכריתקן

כירםמנהיגם,האדם,הוא,כיוםתיייםזהםמרראמבכירםנשגביםז

בהםזהיחידיהשייטהרא

מתפנויים Kריכנרפונוייםה,עייוניםכיכאמת,היאהתורהדעת

יתנהגו Kריהאיבכחהשפיהעייםינהיגר(העיירנים)וההפמאתנו,

 .) 2מהשפיים"

-ומפנויינובמנושינואםיכתקוןינוייוניםשאיןיר,יאמרוראם
ית:'ןנרכיראירעצמנראתיתקןנרכייאהאדםגבי.אנחנוהנה

 .) 3כםזינפנויאשרהתקרן[הדא]ומההנויירניםזאת

שם. ) 3 • 68ויהיחי,ב,בחינתייימייגרר'אייהר ) 2התורה. "יפרושובהקיפתו ) 1
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איןע'יהם, .tוכו:ככי :Cבהנשעניםשהמקגייםהטפוים,איהיג)

שבדורותע'יהס,מעידים :tוסגנ~נישונםוכי~.כ'יהקדמוניםמןמוצאם
אצי'ות,מככת(כגון:ה'כ.ק~ייםשיהבריתותאיהכינחחבוו,האחרונים

היכ'ות,עקיבא,דר'אוחיות(כגון:יהםשקדמוהטפריםגםירבותןכדומה)

ימקוובנוגעוכ",כיוובמדרשיםבתימודיםנזכרויאיציוה)םoו

טעמים:מהרבההיאמיפרכתקדסותוהרי-הזוהרטפר-הקביהשיהעיקרי

K ( ." ;איברייחאאיזו.סמניסזכיריןהיי[בן-ייחאי],שסעיןרביחגר
K (טפוההיאבטפוהיזכריאשוהאנשים.שסיתב) ,) 1בתימיד"אגדהיזו

ובחברשיהיהכ"יתכןיאכןם Kירביח,שניםי Nרשבאחוהייהזיהר)

בדיווקנתפרטםהזיהוטפוג) ,) 2בן-ייחאי·שמעיןוביהזההטפר

עדהיהיאיפהבמצאיפה Kייאין,דיסשהוביעי-ידיד"סביןשאחו

יהטתיויבשביים Kאיחיזגבזייימהגבז;זמי-גניזהיהאםההיאזהדיו

הדירייחידיגםבחג'היאימהיי,ואייםסאינםמאיהוןהע'ימי

יכיצד Yכהרמביןהטידיגדיייגםנתגיהיאיימהיעידזהרמביםכהרטיג,

היארקזכהימהייאוןזדימסהיר'ההיאיהבעיםהגניזהטפוגגיה

טודיחייידעהמקגייםאבשסעיןוביהיה,ייד)ההיאזהגיוםיאיצו

הדבוכסרחי-ואיןהיכהשיהיהראיי,היהאמחי,בדוריומזיהםהדיבים

ה,זיהר·מןיקיחיחרביתבראייח ) 4עמדןיעקבר'הואהכבוה) ,) 3כןי

שבאיהזיהר·,י,חקוניחירה·י,טחרימהימנאיי.רעיאהנעים"י.מדרש

איהשבכייפיהאחרינים,הדיריחמןרביתהוטפיחהטפריםאיהבכי

סייתים,בובהחיעי-ידישבחחדשופיייסיםייםמבטאיםבאיםהדברים

שהםגיייםשבישיםיכדומה),ביח-הכנסתעינגהי"אש(כגיןספרדייח

האחרינים,שייבסגנינםבריחםגכים 9ס,פיפיייםיס,ד I'Iהחכסידבויכינגד

יכדומה,

יוביה.זוהרישיקריבעישבכי-זאח,סחייטעמדןיעקבו'כיואף

ההוטפיחביןכאןיחיק~דעאשרהואמיהנההוא,בן-יוחאישסעון

ההוספרחזמןהואשונההספרעיקוכינדע,ומ!!יוהעיקרזיביוהרבות

שבראהמהגםחבריה.הוטפות"אחחבוואשר,שאיהנאמריאמדוע

מגדוייאחד ,) 5עכודמןיצחקמרביעדוחינוישו)י.עיקר",יבי

הזוהר,טפרשימחברואחוודרששחקרהרמב·ן,שייחימידוהמק,~יים

משהרביאימנחמאחיקבוחשבקשואיהמפייויגודעבימיי,שנתפרסם
הזיהוקינטרסיאחבעיההעתיקשממניהעתיקהספרגוףאחייאוודי

והיאיאיש,היחימהבחהאתייהשיארבע;'ועי-זהיהעשירהיחפצו

ו,חעדובכיחבשהיהסהכיכותבהיהשאישההאמח,אחיהםגיחה

הגיןסכוםהעשיריםיישישיסיכדיבקדמונים,הדבריםאתחויהיהיה

הרIמ ) 5ספרים:.מטפחתבכפר ) 4שם, ) 3 • 44צדשס, ) 2 • 43זרהדת',כחיבת ... ) 1

וזהר.י ..ערךים, 17הכירחסיו
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הדבראתנמיחעזיןעכידמןיזחקרכייכ 1I1'ו/,:כתגים.איהבעד

דרינו '1פסרמדעתריחכרייארןדימשהשרכייהניח,יכריראינר,בספק

אי-אמשרהיא,הדכוע-יעזמהכשהיאהנורכדההבההר,הז.כספרוגררא

מתית ICרירתרכרררהירתרעדרתיבררמהפאן.כשרםריכסיהיהכחישה

הזרהרסי '1העתיהכתב-הידאתמרכרתהיתהשכרדא'האימבה,שיןב.זי

יפי-ובסחתהיאאישהעי-דכרשסםרהובהרשככיכידה,בובצאהיהאם

~מה~

יקר Jככומויםאיגםהובאמיביםהתרוגיםובצדהקכיהובתגגדיכיואם

ארתםאיגם--ארמויםהם-הקכיהשוזיאיאבתרוה,וזיםינו,שיכוהד

גםכומויםהחפשיםהחרקויםהגהעתיק-יזובין,ארתםשכסההוזים

הזמגיםשכובשןמרדים,הםגםעצובה.כתרוהוזיםינויובצ'ארתםר ;jכעי

יתרות-וזיםדנותם,יפייה,איןדכואביכישראי,תורת-וזיםהתפ,זחה

ובשה.ריתררתזר

ובשהתרותשרמרי- ) 1ררכיןינו.דירארמר-ישוא';בגי.אכרתיבר

תרותגרכיכמעשה,ריאכנוירןיאגסתר,שרםהכיורר';אידעויאביכד,

כובסתוים".תתחבאריאכובשמנוה,רפשרןכהגיריה

הרא~דאי 1~~וישים,הופההחרקויסיכיהובקניתהיאזרדעה

ידועהבמדהמרסוית,ובדרתית,רצי;בייסטית,היאמשהתרותכי'אצים,

כארהמסתרויןמסתרוית.איבבהאביאגדתית,גסתחפצואםפיירםרפית,,גס

ש;:ורכהורבין,הגריה.בעתותכיחרדישבו,שבקובםהעמיםמןיישואי

רחויפותמיוחדכע'מקיאאםאףשקדמוהו,מימכיירתוזהכעביןיחקרו

כעמבוהואשרביםשכעיי-המסתרריןמחיים,-מפייאה,בכקיארתהבהמירחדה,

כהירתסכבי-ישואישיקחוהדערת,אתוהעמיקרשהוחינוהאטייס,היר

אנשי-עי-ידי-ראחוי-כןוהפוטיים,הבכיייסמאתאחוי-זהרגסבגויה

יחכמינודעשעי-ידי-זההודר,כארץעמרהתהיכראשראיכטנדוצבא

כאיכסבדריהאחו-כןמקצתםרהתישכווהבודהים,ההרריםסרדרתשמץנומנר

סובים 7הא!:רסרדרתהיכניסמםתויתרזאותיהסהתנדעו(ששםמצויסשי

הכניסואשויהודיסמת~וביםארמת~רביסיהרדיםבקובםרהייהחדשים)

שיפיהתויפיים,חכותכעמביהתפתחהיזהככדימהירנית"."חכמהבתיכנר

ככדימההשפעיתנוי-ידימחבותס.פיייןהפיייסרףגםיצאיש-ארמויסדעת

בשםמסתיריתיהרדיתחכוההחדשההדתודתיפניכמצויםניסדהיאיה

שיכדעיתיהםהם~שושיםהחדשההדתשיהמסתרריןגםהנחש".חברי ..

הדתודתאחוי-אחר-כןיצאיהאסייםשיהמסתיויןמתידואסייס.

יהדימים(עכי!$ניםען>האביינים(הגנ;ססיקיס),הירדעיסאחד:מזד-החדשה
שנכנסיאיהשבאגדה,הח"ןבעיי-העציוניסמתנגדיהם-שניומצדיהס,

וב"ככןשסאיתיית,י"בבןשםעי-דכרהטידרתאתשמסויאיהיפודס,

ייבין.כפיייביתי 28,ברתום"'ט.פרגייזבt,ערים",.יזי ) 1
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בייפויוהוו 198.

 :) 1ואווברמחייטרוביןש.ירר-הקביהיי,חכתונבנוגעוכדומה.אותיות

שזנותובסתוריותחבורותהתחבאובציווברבוים.שענפיוהקביה,איין

הזאת,המסתוריתהשיטהראשיתהזה.היוםנודאזמניבישר.יומ~נות

האיהותבעצטודין,חסדורנוה,טובהרשויות,בשתיה!!מונהעיהבנויה

מאתבביבגיותהיהודיסקבייהנוויס,והנדג.תהמיאכיסובטיב

הפרסיסי.

הדיר.יזודנוה

פרנק!!דויףמ!!תנאמרה

יספרוהאשכבזיתבהנותקתו

ב,חכמתבפי!!עמקזה

ימ~כייה.

כברהקבוהשיראשיתהנוי"דבררוביןש.

 ) 2"ינקנוי"ידיבה Qו::ירהקביהי,נויבספרו

נוסיחדרואיסו:'ינקשפרנקאיאונרנק,שי

ב';ויהונבתיאיסטיתונייוסופיתשיטההקביהי,

ירזויהמק,בויהייתרגסינוס"זהעתהובפורסמתהייתרהדנוה

תורתביןיו;נחיטגמורהבדיהריאה ). 3ד;~ר tושיזיהיאיחיקריס
הקביהי.,חכמתיביןהגאוביסביוביהסודובעייהאגדהבנויישיהסיד

איהכי-יכדימהה,היכייתיה.שובות.ימרכבה.יו.מנושהבראשיתי.ובנושה

הסידיתירתיבגוגיס,בזוריתהי!!נושירההאגדההס.!!גדהעבני

שנתחדשהה,קביה:י!!ויסההס.יהגנביסהצירית!!חתאיאאיבההקדרפביה

השיבייה.אחרתתכינההששי,ה!!יףובתחיתהחמישיהאיףבסוף

חדשה,אוניטיבית!כיייסיפיה-תוכהאביוסמיים,דמייבותימייצית,ובשייס

ו;;ורכביערבמפייוסיוניהיקוחיסישרגיס,רביסמחקריסע/?קיס,עיוניס

יכדומה.ישראיחכמישיידנוותיהסבמונI!ריהם

בסיףניזרהה;<ביהיש.חכמת ,) 4ואימרבזה"כתמרחיקגיץ

תיאוייגיהי~סדה~ררמתירהששיהאיףשויבתחיתיהחובישיהאיף
,מירהבשיטתההייכיסשיהשיייהובןיאבהיהיהשיאיהרדית,עזמית,

ניסדהזי,קביהיהפשוטיס.התירניסשיההגשמהובןייאהנבוכים'

בתיראיאבא !!,עיקרהכיאייה.בחקרהרמב·םובתבגדיובאחבעיקרה

זכית"!!זרחהחקרביםעי"ידייהשקבתהאריסטי,שיטתגנדעז;ומחאה

הבסיס,אתימאשרתימת Rהובזי,חדשהישיטהאמץיחתבכדיבישראי.

ובפשיטסאיהדבריםהמוזיאיםכיבגדהחירהספוריכויאתהבבואהאח

המזי!!יברובזיס,ובסרוהטיד,במעטהפי::י '!1נוכהיכה,שיאפניםבהםומגיים

ייחידי"אייהומפישבובסריחורהסחריבחירימדוהמפייאיח,זריחמיים

בסידיבאיםוובמשהעבדיימשהעצמיהקדרש"בררך"הראמפיאיטדיה

ידרר,מדררה'

בספרישבאהכפיהאזיירחשיטתהראגרעינה-זיהקביהי,חכתונ

יכפי"גביריי rבשימהר'בספרי-רבישראיבעמיםהחדשיםהאפיטרנ~ס

םררבי.ם,ס :II'יעםי,ריובס, ) 3 •• '.נ IP.ונדםיי.ו.מי, ) 2הביי.עייםי,רזי ) 1

שיישי. Pפרחמיווי,חיקהוברית,ה Pבהnע ) 4 • 1846
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 299ניךןראיררין noהמדן::יtכרח

יעי.דעזריאיירביעזראכרבינויים-חיקרים .Fמעי-ידישהתעמקה
ישמית,איתייתצריפימבהייים,דזבייביתישיבים, .רנויםובשיים-יקייתפה

זיידיעהשהיתהזבתירהסהורה.האחדיתיאזבןבתהבספחותאזבובןת-שןא

ןמנועי-הזיהיזזבוזבזמן •הת;רעיהקייפהבהגברהבעיי"הזיה,שיבחיתם

ימצאאפשרועזביקושיברבשרקעדהקייפה,כי-כרהתענתהישביאחד

בי. 1הע'הגרעיןאתבהעתה

שדייקדםכברוקביההרמב'םשיפיייסןפיתישביןהיחסבדבר

דעתיפיגרץ.שימזויגזבריהפיכהזבסקבהיידיבאששדייאיאיגרץ,
פרישיהםיפיהמשאית,הפיייסיפיהזשבתהאיאהקביהאין ,) 1שדיי

נויים Rהזבשיהספיריתעשריי.יהדיזביםהרמב"םישיערבפיייסיפישי
המבהיגיםהשכייםעשרתשיגיגיייםאיאאיבומאיהאיההבאציית

סיפי 1יפייערבפיייסיפימדנוריםשעייהםהשפי,העייםיאתהביגייםאת

שיגיגוייאיאאיבהנויים Rהמשיהמיכית".מדתיהסוכרדים,י Kישר

החיקרים.שיבישיבiבהפיעייה.שכיהעשירי",ה.שכי
מדנורהקביהמוחשיביסיקהערביתהפיייסיפיהשביןהיחסזוו

הפיייסיפיהבתיידיתיבקיחריףחיקרהאחריבים,אחריביזבןאחדגם

בקדמיתםדרכיעי-וכיהיאמידהכיף K .) 2~ימרקהד"רהיאהעברית,

הבההיהדית,שיעיקריחיקבתיריאכיאףבישראי,מסתיריןשי

יהעתקה-ה.זיהר·ש~חשיבהייתרהחיק-ה.אידרית·אתדיקאהואחישב

פייוסופי-מסתירי.ערביספרמתזרפשוסה

מצריריבין'"יבקפרבק,שימזיאזבתיתיייתרמדעיתיותרהשקפה
K הקצרותבהעריתזבותיםאביאחרמצריגרץשד"ייובד;:ר,חד

זי:היאהשקפתיתזבצית .) 3הרכביאייהיאברהםשיימיאית-עביו

בשים Kבזבצאי-האמיראיםבזמןגםהבראה,יכפי-הגאובים.בזמן

העיייביםהעייזביתיסידיתהזביאכיםישמיתד'בשזביתשעסקייפרט,בבבי

שמיתעםקימעיתיכתביזבעשיתבקביההתעסקיגםמרכבה,ומעשה

יבים Kהגכיף Kותביא,שיאצרהכייעיהחוייםאתירפאותהקדישים

 ..משהרבכיגאיו,האירבבזמואמריבכי-זהבזה,התעסקי Kיבעצזבם
טודותעי-ידיימיפתיםותית Kהראיגאיובסרובאיירבטיראין Kגבר-יעקב

ת,יוכיה ,ספרמייבדזה.הכחישגאיוהאיירבהקדישים,ושזבית

1 K רזאספרבידיהםעודהייהמרקייע ,אישב ,קע ,תדריות

הסובימצרעתהבודעהבהה,שזבבאדרחטפרה,רית-רשטפרה,בר

וממצרים,רץ-ישראי Kמ(אימגאריה)האיטייםספריכיקהרקטאבי,עי-ידי

יבארזביתבעבריתופרטבבביגם-כןבזבצאואיה,בדבריםהרבהזןעטקו

שכבזי,' Mהבמפרו ) 2שוניס.במקומותהקביה"'חכמתויד-בר.וכוחבמפרו ) 1

ב~םגרזזוייה,בריתיהותקהבהורותיו ) 3ביוני~הביניס.ה,בריתהפייימופיהתוייות

, n רv ישניםגסיס.... 
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זייטייןהי' 300

קריבהיוכיאבים,שוכיתעי"דיברפיארתהתעסקרהאיסייםכייעירערבית;

יוכדרשיםבתיוכרדה:מזאיסהובאובריסיבןהנזכ,-יםרים tהסכיההשערה,היא

הוכעשיתהקביהחיקכיראףייס. Cהאיכתמבנייצאראיהבענינים

גסהיההקביהמןהימרדיהחיקהנזכרים,החברריםעי"ידישםבתפרסם

יבית,ידיסהיחכמתכיאיתיחידי"ס~יה,אצייחתיםכוברסרפרסבבבי
 •הזובניתיהפיירסרפיהובשיסתדבריםכפעם"בפעםביספי

הסרדרתחכובתמקר.רכיבררר,ינרנרדעזהונכיאשר"אחר

דבריםבהחדשרבפעםפעםכי(אףרפרסבבביהיהיאוסכנזשבאיסייה

חכובתגםכיוניסד,כיסידיקבינרכיאיררפה),בארציתעייהיהיסיפי

יצאה-הנראהיכפיבבי,ממסעינצרהיאיבפררבינציהשבספרדהקביה

הפיאסרניםפיייסרפיתשםוסנתפשסהאחרבערך,מארחרבזמןמבבי

רבספר.דהמזרחרצרת IIבהער'יםהפיירסיפיםוסחדשרהיספרת,עםהחדוסים

מאשכנזהיךירניוברס Pבר'ובשהר'ובשפחתובבניאחדכייהירת,ירביוזי

הסרדרתחכמתשהיתהיכוברהפיירפיפיה.עי"ידיהנסתרחכמתקביישםיספרד

ר'עדדאדמבגאהרןמר'שנהמארתשישבמוסךרבאשכנזבאיסייהיחתיובהצרררה

יבנרמאבבחשאיבמסרתהיתההאחררןזהשיזמניערדמגרמיזא,אייעזר

שיצאהאחר,הסעיףהיהכמר"כןזר,יאישנידעהריאיתיובידימרכ

כמהבמשךינוסמרהכשמהנסתרהיחכמהיפררבינציה,יספרדבביממסעי

שמסררסרדיכעייררחנאמניאנשיםאציארידרערתבובוספחיתאידררית

יהרמב"ןי.אייעזרר'ימיעדה /1בצניאיוסאיש

הובח"יהיהבהרר)(סגיר'יצחקיאכיבדכר,ספקא:ןשיההי,"איך

כםבעתרקהיההראכי"אםרערד),גרז(כדעתהספרדיתהקביהאתרמרייד

 .) 1הגארניסייזמןרפרסיבבימגיעשראוסהארגה,בסןישית

משיסרתייתרדמהימנרתאי"אררחאאיהיאקררכההרככישיזרוסיםה

הבפוסרתאתיהרגיעבכדיאיןבהגםאביהחפשיס,החרקריםוסיאחרית

רקיארקדמרתסכישראיהמסתיריןשיקן'שתםקף hכיאתהמר'גישרת

עדרקיאראף"גסהאמרראיס"בזמןגסהנראהי.כפיהגארנים'זמן.עד

ידתשיתהחתהתהיאשירעדאםכירמסתריהם",האיסיים •

 .ראייש
tn שעד"כמה-ריהרכיחיהרארתהראזהבמאמררמסרתיציII פשרית

הםיםיקתעןירימסתהוסא)כאיה:דקיםכעניניסההרכחההיא

אנשיס.נמצארהאמרראיםבזמןרקשיאב)עצמה.כהדתביוסראי

צארמ,ברקשיאג)ים.תנאהבזמןגםכי"אםהתירה·,בסידרתוסעסקר

המרדרתאתימדרהמהארריימגדרביםכי"אםדרת',כסרוסעסקראנוסים

מרכבה:י"מעשהבראשיתי,מעשהביןיקריעהבדיכישאיןד)ההם.

 .''''בהישגיס"'גםיס 'lחו ...בהרנבי ) 1
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ו!סבישרייהונסחוריןj:ידונוח

ויביןהגאוניסביובישנכתרבהסודספרייביןובתיובוהבמשנהשנזכרו

הששי.'האיףשייבתחיתוהחובישיהאיףבסוףשנכתבוהקביהחכמתספרי

ה) .'יקרעהתכןיאהאביס, ,נגנוסהורותוברקהתנושנ

ובפרס,ריאובבבייאהואפסתרי-ישראישיריק , 6'הושרןהראשהובובא

 ' 17עובקהובעמקכי-אסאחר,פ~סויאובערביאוביון,ויאובהודויא

נובוסרקובשהתורתשאיןהאובור,ובכיפובייאשיוצאובהו)ובשה.תורת

-ובעיקרבראשכי-אסוובדות,ובוסרתועית,וניירסופי,גסאוחברתי
נשתמה.נשובתקדשה,קרשההויה,שיכבשונה

שיםענרתיהסכי ' 6'שנשיבובהובתורינויתבררואיהדבריס

חוקריםשהםוביןובאימניסתורניסהם 17ביןרקדובותה,הקביהפתנגדי

פnשיס.

כ

::ז~ק'רת~קרת

ב.בחינתדייובדיגואייהור'התורניהפייוסרףהשוביענוגדוידבר

שיו: ) 1הדת"

אביהובתחימות,בחכובותיבדיאובאהובתחיפותהיפוד.דרכי

הנכוןשהיובודרואה,תאה-עצפוהאחדביוברדגס)כי-אסיאפר:(רצונו

היפודיבעייהוביוחדהיפודזויתהדיניםבהובאתהתיפודיבעייהוביוחד

בהם Uאנחוeשרהדבריסאיהביפודשנדרירראריויזההונשם,ויבעיי

ריוזותפתוcנואדםיבקשושיאיהס,והפיוחדהראויבאפןהתורה)(דברי

הנכונרתהראיותוeייויםסיקואביהאיה,בדבריםבפוחיםהכרחיות

 .היובוד"יזההפיוחדות
ירובודוצריךוביוחדת,דה iו;נן.ןיהישוחכפהחכפהכיכונתו:

יבקרבבראנוויוניכךההיא.הובן.ןודהדרכיעי-ונירקויהשיגהארתה

ההיאהפתודהאיבעיקריבישיםוeנוצריכיםשתהיה,חכפהאיזו

שיה.המן.ןודהס 6'פתאיפיםוענפיה,ונרםיההחכובה,דבריעד-כמהויראות

שיהיובודובדרכייגסריהםשוניםיובשי,התיפוד,שיהיובודדרכי

הפיוחדיםהימודדרכיעי-פיהתיובודיפודיאתיבקראיןויפיכךהפשם,

עצובו.יתיובודהוביוחדים'היובודדרכייוניוeיאיונשם,
שיר:ה,פיחפותייםסרדובתר Pבההרובביןכתבכבריזהבכדופה

גפררותראיותובפרשניובמחיותpסאיןתיובודנו,יוובדכי,יודע

גכןרברורובופתהזאתבחכובהשאיןחייםות,ושדית Pברובויא

 • 3וי ) 1
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ביסיייןהיי 302

ובכיודיינוובאדניכינשיםאביהתכונה;ןגטיוגותרןת Iהתשבגי iחשב

 ,-תיעוכרוכוחטברבהדעותוכןאחתבהרחיקונחיןקת

בסעגן:דייובדיגןעיןהשיגהדח-'.בחינתבהער;תיושייר Kבואם

בכיזvהרי ,"כבובציאותכזאתדרכיםהתחיפותשאיןיני,,ברןר

באחדכי-אסיהשתוכש,יכוייסנן Kאיןוחכובהחכובהבכיקור r,'Jשחקירות

בדרךאןהונרסאיהכייובןשהןאהאחדבדרךאוביב,דהדרכיםובשגי

_םעטהדז$יסהעוביםחכוביבפיןגקראיםהכ",איהפרסונןשהואהשני

הראשי,הםקורונןגובנוםיושגיהסכידונו,!!נאייטיקאי,נוטטינטהעטיקא

כירת "P"בנשתובשבואשרהכייהיאהחכובהזאתרקכיההגיון,שהוא

-דרכיו-בכיהאגושיהשכיהוב~רתוהיא ,יןנוג
דרכיח!!ושאיאאיגההחדשההפייוטופיהכיכיוס,בדבריואין

הובת;ד;תבקרתבפרס,ובדנוכיושיבכייהובדנויסשיהוביןחדיםהובחקר

האגושיהשכיבק·רתוכד;ובה,הטבנוובדנוישיהובתיובטיקה,שיהשוגות

הובטפיטיקהבקרתיהשיג,יכ;'איננווובהיהשיגיכויהיאובה ,נוצובו

האגי-זהוסאין , uיגוניההשטחיתההתבוננותאףהוביוחדים,דרכיהוחפוש

נותה:ביאוידונוגיויוהובחק,ריiנ,היובידיםיכיובטפיקותיבדןוהטיננכזה

החושיתההבחנה-היאיובשי,הטבנו,יובודישיהנויקריתדה iהובתכייכי,

-היאהובתיובטיקהיובידישיהנויקריתדה iשהובתבשעהוהאקט!'ריובנט,
וחבריו),נטר Elט(כגוןהאוובריםאיהידנותאףוהיוסרה,הנכוחההט~קו'ציה

איהק;דסובןיאיניננת;תהובתיובטיקהשיהראשונותשהתחיותיה

הק;דס,איהובאוחרובן-ובדנוככיכי-אםק,נט),וסי(כדנותוהובאוחר

בנוגנורקהו.זההנהיידותו,יוביובראוסיתהאדםינטהאוסרנים iוסובנטיונות

אתיהשיגשאפשרובודים,הכייובת;דה,בנוגנויאאבית,ותחיהי

חושיתבהבחנהויאישר,עיוגיבשכירקהובתיובטייםהיובודיס

ואקטפריובנטים,

והוהו,-ברגטוןהנרי-1ונבהקפייוטוףקםהאחרונהבעתוהנה

הסתירותאתי~שבהרבהעוביכיהובטפיסיקה,וסיהרבותהובבוכותשכי

וכדוובה,והתנינוה,הובניחהוהובקום,הזובןת, iוביתי-ה'הי;תוסיהגיייות

ובזה,הובטפיסיקהוסיבאובוסרותההכפירה 11וכיובזהות Pהפסאיהכי

הטיננכטיתהובתודהבאותההובטפיסיקהבשאיותשהוסתובוסוnובוךיצאהכי

יבiויןבבואניונשתובוסיםאנווסבהןה!!נייטית,המתודהבאותהאו

חכובתיוכודיאתאוחיוביובדנור iבתהמבעוסיההופנוותאתויהוסיג

וסיהתוךאתבוסום-אפןובוסיגותאינןהאובורותדות iהובתוכדוובה,השינור,

וסי\ל;יוסדבריס,וסיתרגוובם;ברייב,וסיציורםרקהןובשיגותדבריס,
ובהותםיאטבנום,יותובינIכיאזצובס,הדבריסאתיאאבידברים,

יםבצובהאתרקובסיגיםאנווהטיננכןהה!!נייזהנוי-ידיוהתוכית,העיקרית

נוצובית-אתיאאביוחיופיהם,תובורותיהסצרוםיהם,הדברים,וסיהשונים

בםהביתי-אובצעית,נוצוביתבהנוסהובוסיגיםאנוהאחרונהזואתעצמיתם,

אניםתנוענו,דבראיזהיובשי,אני,רואהאםאיגטיאיציה,ק;ראיםשאני
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 3113ביייר.'המnםיריוקדמרת

, I ידעתמדK במהדברשבהםדהשדבים,הרביםהמצביםכיחKI בכי

בים Iבמהרבהדדדרשחדקרבי Kכשיהמקדם,הזמןשידה Rדבדה Rב

ר-כן ITkדדיוrרה,בכדחהבייטית Kדה Iבמ!'וההםדהמשביםבים Iהשהרבים,

II התדנכיוק;ן~יביK הפרטידתI שהסגתידהשדבדת,הרבדתתK עי-ידידתן
יק ~ת Kעי-יד"'זהמשיגבי Kדישהר,בכדחהטיבג;רטיתבוב!'ודדהבייזה, Kה

ה.מהענעדבתהת Kעי-ידי-זהעזיןמשיגבי Kין Kבי Kהתבדעה,

K האחרדבהזדתK שבשעהרקכי-נרכימשיגביK בענמיבי

שיחרת Kי Kזדדה Rבבהתביעהמנביבניירצרןייין Kז Kע. Jונתבד

משייזה Kי Kהדברשיידוביתר I5תיזה Kרקהביתןנייריסקים,זסן

כי-זהסה.נ Jה Jהתבדת Kז Kיסשיגבי Kדע iסייפידבר,שיןקריש

K דבייסיכיבביגעמתsהרi בהן.עיטקתשהסטפיטיקהדהקשדתהגדיידתת
עי-ידירשיםחדקריםבי Kש .ד lrכייה, Kידבריםיבבטמבי Kשני-עדד

iK ,יד;תםI' K השיטסיבידכיהמטפיטייםהפיפיייםכייידביi התI 'יייטדונi ת
יטיבית, Kיבסי Kבידיעהענמםהדבריםאתבי Kשידדעיםבשעהבי Kהטתירית,ונן

יבסדאיסיבית Kבידיעהיידעיםבי Kכש • K ,סיסתובש ~תסירותתטןז

KעושיםיאיבבוחייבותK פוK K שעיובדכסיחקירה,שייאוב:קסהחייםת

עי-פיוידעתויהכירו Kהיישצריןיומחוצה Kשהדדברעיןחוקר

הרבדיזהכיאתומרגישיםמכיריםבו Kוחייפותיו,סנביו!(יסביו,

טתירהכיים Kרייבבי Kדשבהםהאחדותכיגםיעם-זההחייםז"ת:י ?Iס:פ;:ו

רוביימית Bהייתרבבוגעגםסת Kזהכיחדדת. Kהיזדביוהרבדיזהבין

ותו Kרואהשהאבייזהבמקוםת, Iטתירה Kרדהאיבסדאיניהין KהמtDכיטיות.

בהכרח.

שבייתכייתהשדבהשיה,הסידחדתדה iדונ.!'ויש-יההסספיטיקהדאם

עיגם-יחד,והסבעייםהיסידייםהסדעיםשיהשדבותת iד iהס!'וכיונן

K יטסמישיש-יהדכמהכסהחת, l' המ!'והi השובהשיה,הסיוחדתדה

n ישבויכייתK סרקK והיסודיים,החיובייםדונ.דעיםשייהK סזוגםיא

מטפקתאיבבהיסספיטיקה,הובטפקתהבכובה,יבטואיציה Kההובטפיטיקה.שי

בשעההפביונית,העצונית,הע ,הידדיהיסספיטיקה .וכ"כ""מיטסיקה

המקיריתוןע~קהפבימיתהטתכיותדורשתשהוביטסיקה

חייאתבי Kשיודעיי,די-הסטפיטיקהבשביייה.וההשישדןארןז

במהתמידיהטתכיבי Kצריןהוניטסיקהבשבייאבייסיבית, Kאינסיבהכרה

;:ו~שגת Kאבוובתרגוניםם Kההם.החייםת Kובידנרתיוי Kרובש

K יבסוK זבוביתיציה,B ,יהיK הכהוגן.עושיםיבבוn איבבובוברכבה"נופה

:זאירו Kוהכיתטסם Kכי-יב,ראיבסיאיסיביתבידיעההדבריםאתסשיג

 ,וובצעסתשבשרשיתוןובטתכיהטידבעיוב!'וחיהם.תו ,חשרסז
 .עי'איוה".הזח K,וב:פשריהיקום.יבשסתבכ",הבשובות,שרש-ןובשס

,חכובתבשס:הרסבין,שירביי, Kעזריר'בפיהטדדחכובתברקאהכן

 ....יבjןא
בקדובותה.וכופריםיק~יההתמבגדיםכישיתם Kסnשית Kרהיאדזו
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זייסייוה'י ..oכ

עי'גםאוניים Rהובשיאחרתאוזוהנחהעיהחויקיםעייאאניובדנר

בכ"הובסתורין .עיקרעיהחויקיםעיכי-אםההן,ההנחותמןאחדות
הזאתהשרשיתההתנגדותבפרס.הקדמוניםבימיםבישראינוכיאותסועי

ובוחבי-Iכנושאיםהקביה.אתמבקריםשבווהאוכןהדרראותומןמו~אה

-התורניםהקביהמתנגדישעזשיםכפי-אוהקביהשיבעמקי-העמקים
שעישיםכפי-אוהפיוכוייהחדודבדררהתימו,דיובודשיואפןבדרר

הנסיוןכדרראוהמתיסמיקהשיה~גייסיואוכןכדרר-החוכשיםהחוקרים

ההש(!$ה.ב!$פבי-סובהיותרן tkובהסבע,מדעישי ה$!כI!יז:;הרדרר

עובקותיראותהעתהגיעהכבראבירי. Iההיססהובדעשיההשערהודרכי

אחדים~!פיכבריגמרי.אחרתאספקיריהמת;רושרשןוב;נאןאיה,

ר'כמוע~קה,מספיסיקהשיאספקיריהמתורהקביהק;ת qבעירארת
והד-ר ) 1שיוהחיצוניםירב.דרכישיוקדםימניב.חידותקר;כובינחובן

' I ש' ) 2הזוהריב.מדרשאיi . בסוכרייבקשהחיוהאחרונותבעתות
אביואחרים),ה;ר;דצקי(ברדיצבסקי,נשגבהירהששיארצררתהקביה

ידיעהובספיסיקהרקיאה;'ביהבסוכרייבקשצרירובספיק.איננוזהגם

ה.בגשנויהגדואובת-היסודב-גםכי-אםנשגבה,שירהגם Iא

גרידא,שירהעי-ידייאאףגרידא,וכייוסופיהעי-ידינשיגיא 11אובת

מסתוריתראיהעי-ידי-והשירההוכייוסווכיהשיבעזרתן-אםכי

וכירחדת.

הבאיאיששצריכההוכיוחדת,הנכההעיתוכידוכדנריםניים Rהוב

דיכאי,ו.רעותאדיבאי,אובנתאיזהצרירהרזים.עוכקייתורר Iיחד
ע~קה.תהיהגםוייה,בשחמשקוראיםוכהאיננהדיוטי,רעותאו

אוברות.יה ,.תהאשראה ,. , ,כתורבב ,.-כי-אםקות, ?Iשבע

- ,"כביהתפיסאובחשבהדיית~ף-נוי-גב tהוא,בריר.קודשאבזוהר:
ת Itתופסתאיננההבשחובהכן:כיהנהנו".ד ,תא"באדרתאברע

עורגנובא,יאיהות,הבסיהיבדיבאי,ה.רנוותאררקפאן,בשוםהאיהות

יכיוכתידעאיהו-בעיה.נודעוכחו.ערכו ' 11 'דבר-וכהתווכסושוקק,

 ...ב,ביה·דוכשערובהיפוםווודווד
בזוהר:תובידובזהיריםנווי-כןוביוח,דח Iובד;רשהובסתרריןימוד

ווכרישותנזיריתנשגבה,מיסרייתדשרו jדא"סבייובוחאכי,יאו

גרתסהי.המינרנים' t'יוכ ...בהזמף.נבובי....פררימסםריסי,יעוייייב ' Jשן)

ובקבש M '"רסיירםי Pמביחיירת 'IIבוזכירנ.נרםסpי'ס, ,.ית P ~'י pnהכ'חכפת ..נ תר.,'

It סרשית'~ P היתP "ר .,ביP שיניס.תהנ.ים ' 1 •נםבראםוה.יטייס,פיייי.ני.,"

 pרג· rחספבן, Mר,.יסהגס.ומזגם.ביכירור,נשיסר, .,הזובז'נכרכי",ונורהסויי

' I סיגרתירת-חסי, ,..היטיריים"'יקר-םאתתר, a בררrוכn ןrו-rיעםמזה,-"ותזיה 'ו

םייה~יסגים'.י,יירנר X"הוז,יום J'Datז Mיעייגיאנכפ''' ) r2בזה.- '~סשיהסיייטופיה

 • 1849'ייוניג,י,ניע, Yפהיייישין.יבופייבעוניי
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כ.oכבישראיהמסתיריןקרמית

חירכאראיהר.מאןראמרר:כזרהרהפייגררעי-כןמירחרת,החייםרקןשת

ראפיה,חרשךראתקריארחכיהמיאכיכמהראררייתא,רזיןימנדעריערי

יעריריאמחשכתיהרמכיכייןאיתקריאר,בראחירתרעקרכים,נחשים
יממריהאינרןנסיריןאינרןכיסרב,דאיהרמאןאביריייה,דיאריאתר

 .) 1הגנרז·יסרבייהרייעירןסניגררנעשהרקסיגרר

שיזרהנחהנגרמארמתמרמרמררינהריא,"יהר'שהרבאמת,

כיישיכר,נויים) R(המהזאתהכתבעיידברישרמע.הננירארמר:המקניים

מרחאכיריארכפיהם,השגררמאמרםמפניהקכיה)(ימררכידיעיהיא

מרחכישאיןארמשגים:אחררראייהיהררש f,1האשרדא,סכיירמרחא

אררדקררקם,עמקםיגדיההמההמרשכירתיהביןרישרזךכי-כךרמרח

רסהרר,מ~יהכי-כךממקרםיצאהשיאנשמתר,מצרראריארםכישאין

קןשהשיסרררתיהכנתזרכהיהירת ,רצרקתרכמפע'ירארתהזכךריא

כאחראתהגםיאמרר:ריייחכמר,רכיםיארעי-כןכמרהם,רסהרה

יבררעכי-אםזהאיןארמהשתרעשכיךקצרכיאר-מהם,

 .) H 2רנשמה

 ,גש~ז::מעמקהקכיהאתיהשיגאי-אפשרשאםעי-זה:משיברהרא
תימירר,חכמה".ראשיתרבעיהרמ"קשיאיהאףניים, Rהמפיפרייהנה

,שרשמפניראםיחריפרת;ריאיעיוןיאצריכיםאינם 1המהורקיםקיים

מיראנדריארעכפיקר~יים, Rמויםגגםראינרמצאנוהנההנשמהי,

וכררמה. ) 3רייכיינרסריי$ה!:!ן

ריאדברים,שישסחירתםכשירקחיםרקהיאחזקהזוסענהאבי

כמהיררתיהשיגיאדםיואפשרכאמתהרכרים.כפנימיותכשמסתכיים

יהתירגםאויאק I !!יעקבר'שיהחריפיםהחירקיםכיאתימשי,נפיאה,

רככי-זאתימסיקה, nהמשירקשרתסכוכרתהירתרהשאירתאתאחרכרגע

רהרומיםהרמ"קשיוהקייםי.הרקיםהפיפרייםמארתםעד-מה::זזוגי nיכי

רגייהכנומקרתיאאף , 1'1יפורחכריאתיויהדברפריכפייאכייר,

עי-כן . 1'1יככיהיבצפרמירחדהאינסראיסיכיתכתפיסהכי-אסשכי,שי

קררוזשהראממהמוזרמהישיגשיארכקי,חריףתימרריכעייראפשר

ישיגריכיין jרכמירברריוזארמרת-העריםרחסירי.גריםירנויים, Rהמכספרי

ערבוביההכביסריהםרהררמיםהחכמיםאיהגםכיאמת,רכר-מה.כהם

ייכתככחםהיהסיאמפבירוקאזהיאביוקביה,רמירנרת-שראשי

מיםשאברעקיקירת,כוזרחרתרהיכיהאמתניי Rימאשרהסיריהכררך

הססררתית,מת Iהאתרהרכיכיהנוריתרךהתבןאתהכביסי'יייס,זממקרררת

,עצמם.שיבסייםכחירמרתהשרשית,

שיכירירע,שהשיגזהריימריגר,אייהרר'עיכיחרדגרריהרה!!ייאה

ימרר,ררךרשעי-כןונירחריסשהגהוררכימירחדתררה n !,זצריכהחכונה

:ים. 3) :נו Pסרניהם,רי I ) 2,ייא. ,,"בקרףבמרבר,זוהרו ) 1

M ק~הy » 
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וייסויוהוו ~

הר.,יברעיגםעיהיאמדרעהפשטי,-שיימרדדרד.יבגרהחימרדשי

הפשטשיהימרדמדרכייגמריהשרבהיחימר,דמירחדדרדשיששכשם

דרכיהקביה-'.חכמחיש"יהכרהשרברת,החכמרתשיהימרדומדרכי

טרעןהיהיאז.ת,אתמשיגדייונ-דיגרהיהאםשיהזהמירחריםההשגה

הקביהי..חכמתבגרמטעברתיררברת

בטפריקרארגם"יחדהחפשיםרהחרקריםהתררביםהקביהמתבגדיאבי

מחקר,בטפרישקרראיםכמר.רררררשוכיפייבטפרישקרראיםכמרהקביה

שראייםמטתררית,בהשגהמקרםכייהןשאיןטעברתטרעביםהםעי"כן

שאיןהשעררתרמשעריםר 1:תשיבביביםברביםרדררשים,חרקריםימשיבים,

שחר.יהן

הטעברתמאיהרברתשי::ז1!יחיטתאוכטרתן.תיהרכיחבכדי

שכי ,רi;ו kאםיי,דיירטיי.אתירטי.יכה-אימראביןההשעררת,

.צידקיח·יחדכיןהקביהמרצאבדברהחוכשיםהחרקריםשיההשעררת
עי"פיראםת, iהאחראתמכרעתאחתהשערהאיןכירמר:הבה,

יהביחצרירהבה-הקנויהחרקרישע;שיםכמר-בשםרטהדבריםחיצרגירת

עיקריאתיקחרנויים Rשהמיהביח,אפראצרירגם"יחד.ההשעררתכיאת

היכבים,מןגםהםרטים,מןגםההרדים,מןגם::זז;וצרים,מןגםדבריהם

גםאפיטרן,ממחבגדיגםאריטטר,ממתבגדיגםמאפיטרן,גם , iמאריטטגם

גםהראשרבים,ישראימחרקריגםממחבגדיהם,גםערב,חכמימן

-גנרזעצרמיםמחבגדי"הקביהאף-מרדיםשהכירמאחרממתבגדיהם.
יהאפשרכיצדרמי!"כ"ח,דרת 9משיטהרדהביטוקביהשיש"יה

רערד),יראי,(רג-ק,האחדיחשיטתגםאחתרבשעהבעתזריהירתישיטה
שיטהגםהגב;טטיקים,שיוסיטהגםרערד),ררבין,(פרבק,השבירתשיטתגם

רכד;מהז(שר"י)אריטטרשיטתגםרערר),(גרז,החדשיםהאפיטרביםשי

שהקכיהרברת',ב.ראירחררביןמרכיחמטוכריראחדיםבמקרמרתהבה

::ז1!יחיטת,תנירשהשיטתהיאשיטתהרממייאהםרטיםמןהיאיקיחה

שהקביהרברח:ב,ראירתנם"כןמ;כיחהיאמטפריראחריםזבמקרמרת

הפבטיאיטטית,רחאחדהשיטחהיאשיטתהרממייאהה;דיםמןהיאיקרחה

רכדרמה.שפינ;זהישיטתשרש

האפיט;ניםשביןהיחטעיאחרירררביםזקששגיאררה;רההבה

מאמיניםנויים Rשהמרממיי.,-נויים Rרהמגביררישי iשיטחהחדשים,

יפיבבצחירחהה,יעצמהיאשכתהיהיראבהבשמה,שיתהיראציב

ה.דם,יגרףחכבסטרםבהנשגבההאיהיחרממשרתהבישרתהשרש"'רשה,

כאיכטנרר-הנשמהעיהמדנוריםבזוהר,אחדיםמקומרתמרצאשדיירהנה

יב.דרהכבהכחכעי-הפרדרטי

במטאיםביןשמצא ה.( II'ההעי"םירהר(יח ) 1ניו;iרקדירבאהבה

ר. 1'י[ , 185ז.נא:ד,:;וססנורמלטטעי.'עסרם,רעםזאפי, Mפיי.וריוסעןיעיגעסיכט, ) 1
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P ביהמםתרריןרמות'D 307ראי 

הזוהרשישיסודותיופייוסופי-מסתורי,ערביספרוביןשבזוהרשובים

כבראביספר;מאותוהםיקוחיםוביםת Iבמק;מדבויווסגברן

-בהירותיתובהובהוערד-יאיהדומיםמבסאיםיוהק;דמיסמצאו
הבד;תבספרי-ואחריםהצבדוססה,בספרי-ראחויםהגבוססיקים,בספוי

זעוד.

שיומוצאהמהותה ' 17יחקוובבואאםאמותי:אשוהדברהוא

 i!ימזאפשרסוף.ודבראין-בסאיםוהמהישרברתהשואתיפיהקביה
בקביההםוהמבסאיםהיש;ב;תיא~כ"ום.-וממייאשורצים,מה ,.כאז
ישוב,הבזחואימרצאוהבצחמןאשרובשגב,ברראאחד ',ות.'קייפהרק

מספריביןיידו,שבארשוביםחוקויםבספויהשתמש 'פ: Rומ 'פ: Rמכי

אתישברבכדישרבים,מבסאיםמהםרשאיהעמים,מספויבין ,ישואי

תן iמאשמזיקיראאויש;מעייהסבירישמרעיכריהשהיאבמההאזן

משתמש,אחד 'פ: Rמאםיהסביר.בתבויאשבאמתהבשגבות,הע~ק;ת

אין , 1אויססבשיסתההויכיםבספריםוהשבי-האפיiסביםבספוי ,ימשי

מזאשהאחיאיאאריססוסיית,ויאאפיס;ביתיאה'.עצמהיאשכהקביה

-והשביאפיסוביים,מבסאיםהכמיסיםהדבריםאתשיבייהיבכוןיו
משאיים.מבסאים

שיהםהמבסאיםכי ' 17אחראיםהמ:ו:פייםאתיעשותהייבויכויים

מוסרים:פיים Rהמ.הייאםבספריהם,שבא;~והתמיב;תהזיוריםמיביזכי
רעיון;ונכיהמכסההאמתעזםבתורהאיההדבריםכיאת
שכייבי,מגייםוהאמתייםהגיויים:פיים Rהמכיהריבאמתאבי
-,וקירמד:פריםהםהאיה,האיהייםבעביביםמד:פריםשהםמה
 . ,.מש

הומ'עאומר-חכם.אתה

 ,ח"וגשמיאבראיןשימעיהיידע,
משי·.עושים

ידעתי,כאשר- ) 2ה,מגיד'אומר-דוגמא,הכי

ומחשבותיררעיובר~הר- ) 1מפאבו

שאבוואף-עי-פימאד,בבפשר::זזהר

אסר~~יי:ים,בנוג, Pרעיר Mפהחר. Mבובקים.רבוביוברקהר"רשישיטתו,יקריי

הישונות!!יי~יrבהוביברהזוהר,םפרםגבובי,ביווז" Pובבןחי ..הםפרביןמוצוtזLו.

רעי. ..,ה " Mםב ..ה,י"'בוהזיורהנה-בפניםשהעיררתיכמו-נבאומהן Mכובוכיחיםייין

עי·האגרותהקירובים-ובובירשיםבתיונורגם 1ב 'f' ~ביחור,,ייונטמןנימרקשהר·רובהיובנא:

 Mעיריח,ייותרם' ו~~ .... Mטב..ההואחובירמופי,שבהמניס, 1השוהטפוריטהנאובןהרדעהובשהדבר

 Kהו Rטב Mההומזכירשהואמקוםרכיובפרשים,יש .. :" Rטב Rההו...אשכחיההמתחיידגרר

י· K.םאבי ."י Kח 1בז-ייר"'שביוביאמיייקיןבמהבפרקכןייובחיאי-אפשר.'יהר, Kהו

סבאי,ההואבכי-אפןאחריס.ובקרמותעיראיהובכאן.יןאחי,במקוםכןיפרשאפשר

 ,' Mחיקיונה,כנ!בי ) 1ה.נ ,יעיהמכחתיוהתגרתררהבזכריתוספרריםב 1ברוגופיע

מוז. '.נכישרים,ונניר ) 2אי.פרק
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!יישייןהיי ~

במקיםשישירמר,-מיךין),מקדשבעיתב iכ-רעירניםיוכתרך.אי

רג(נים",מרארתנים iהעייהנאציים

רתאריםיצירריםביחטרקת iאמירהאיהזהררת IIההריתאמר: Kשמ

הריהמחקריסיה Kהקביה;בטוכריים Kהביםק,רחמי Kיאבירחמינרת,

מה iהדרככי hידררח Kשב"רהמייצרחהמשייםמיניכיזזייזזמנההם

השרנרח,הוכיזרטרוכירחהשיטרחת Kינרמזכיריםהמחקריםיה Kשרמאחריהן,

מן Kהיריקרחהשאריהיאהקביהי,חכמתשגייאמר,ינרהרשרתהרי

ההן,-הוכירטרוכירתהשיטרח

איזיפיירסרפיחמשיטההקניהמרצאעיידנרהיהפזזר Kאשיבך:

 Jאחרחארזרישיטהקרדרגמאהאיהכמחקריםמרצאיםהיינראםאחרח,
תרשיטניהימייכדרגמאיה Kהבמחקריםני Kשמרצאיםמאחראבי

עצםאינםהמחק,ריםשגםבעייי,נראההרירח,רנהשתפירסריירוכה

רהחמרנרח,כהצירריםהמחק,רים,גםרשבאמתיהגידחוכציםשהמקנייםדברה

K א'ינםK זזי~המשיK סרעירןבשרםנחפסיננרpe וכיירסרוכית,רהשגהרוטיבי

ערים,שיעינריחרךנשמחיתבהסחכירחם Kכי-

מסוכריהם,חדים Kמרח' iבמקינרמגייםהמקנייםת: Kזגםרהנה
-בעצמרהנמשישגםאיאמשי,הםשיהםרהתמרנרתהצירריםרק Kשי

אינם-הדקים,מןדקיםגםיהייריירהעצרמים,הרביםהעירנייםהמחק,רים

מעטים,ישרידיםרק~שגתחררנה Kהשזרהנסחרי,,חכמת.שיעיקרהכי

 ..הברק,יבריקזזר Kכ
K מייןבזרהר:מרר,K יאיייןK רנפקרי,דעאיריאיייןברתייהבר

ש,הזרהר-מןי.עמרבספררירנזנרדימנחםר'המקנירמר K-רה~רנה

החוכשטרת-יהןשישדהיינר,ממנר,ריצאיהזהבעריםשנכנסרינשמרחנתן

 Kיצשיאיאמר,רצרנייצא,ייאיינכנסמיאבימתית, Kההגשמירת

סוקטנהנקרדהאוכייזזכייכ'ימ~רןינז Kברדאיגמרונניזח,

כייי,ירדעיםריאיזדעיםרנדמהריי) Kה(כחבייםבתכרההרהזר

דבר Kנקר- ) 2רהחסידזתהקביהמגדזייחד Kארמר-,נסחר

אי-אפשרהמאכישיהטעםכמרז,ר 10:חיזנ ,בייהיכזםד Kיןאש

-,נסתריקרראיםשהעריםמהאך Jמעריםזה םע':!י?עם Kשיימירר eיס
ונתרחהסונר-"מזדשרזצהסיכי Kיhנסחר,הזאאיך-הקביהחכמת
רתרספזת Kגמרגםכזהיש Kזיוכני-רז Kעם-ה Kהרמבין,יננז Kם Kז Jיוכניז

עיבנריהכו'יור'י Kזבכהשבזרהרהנסתררתענין Kו K,נסתרי,נקראים

צרפהזוהיזתבבזראזיהדבקייזרכהימייתביך Kהבזר.דביקרתענין

 .. ,עייזנהיברמכבה
מיסרתהגההאחרזגים,המקנייםגדזייביןיגר Kרנז Kמצסזזזגדריה

יקיי-ם, םt'קי..בסםידבוי, ' Kהיכ ,ז.' 'Iפוויובפגריייו ) 2הםסו.ביאז ) 1

 .ב",בי,רף
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 O'Jנ ' K.כישרהמסתוריוקדמית

יהבעש"טמזה,מייייזיןחייםירבימויינהין Mהגטי, Mייצחייםמשהרבי

הקביהעניניאתייפרשיהטבירהחיימזה,הזכרידיייתימידייתימידיי

בהטברית"האדם,נשמתשייים"ייםמחיייקיחיםבמשייםע~קיםהיותר

החב"דבזהמצז;ו~ןביחידגם"יח.דקית ?7יעחריפיתינשגבות,יפיתמחקר,

שיהנשגבההפיייסיפיה- Mהיהחב"דשיעיקריכי .מיאדיהרב-ימיטדי

-החטידיתעיהאשכנזיב"פרימיזיטהעירשכברכפי-החב"דהקביה.
פיכטה,שכנז Mפיייטיפישיידיאייסטית Mהישיטהמאדמאדהיאקרוב

הפייוטיפיהעמקמיבדבהשיששיינג,שיזיישיטה-ביחודישייגנ,הגי
הקביהשאיןייאמר, Mוסיבומיבכי"זאתהמסתיריית.מןהרבהםגהנוסגב

שייבריחיהיה;דיבצביינהשייגנשיהפייוטיפיהאיאהנקיבמיבנה
אחדאפן"הסברהאיאהחב'דאיןראשית,סוף.יעדמדאשיטעה-היהידי

החב"דהעיקר,יהיאשבית,הקביה;שייהשיניםהרביםפני"ההסבדה $Iמ

עימשימיטיףהמעמיקהחב"דשבעיעתיבכידרכי'הטבדה,מבקש

דרךעיהאדם,נשמתעמקימתיךהאיהותהשדאתענינייהסבירמשי

המ:ןיאין 'I.יאף"עי"פיתמידזהעימיסיףהיא , Hאייהאחזה.מבשדי

קץ";יאיןהבדייתבהבדימשידדר.עיאיכיי"ינמשידימה
בגייישהתדעם ,) 1ממזריטשהמגידתימידימגדיייאחדנמצאיהשיישית,

ההבדיבבאיריאמדיהאמונה"היחיד.שערבעישיהסברתיאפ!עי

מפירסםבזמנניאחדיגדייאחדבטפרס I1שנדכמי.יאיאיהים:ד'שבין

ישכיןדדך Kודרכייכיכיאחי, ,יייתאמין .היחוד".שערשמייקרא

סכנהבחזקתדרכיייכי ...מיעיייםייאנהניםיאימשייםבחקידיתאיר

מהם".ירחקנפשישימרבזה.

הקביהבאמתייתיהתבינןשצדירא) : KהיהאמורמכייניהירנLא

אףהפי!כויי,החדודדרכיעי"פייאזה, I;!והסינהא~ייזהr;זקותיפייא

ימטפיסיקההמס!כקתהאינטואיציהואףההיסטורי,ההקשדרכייפירקיא
פנימיתשמיעהגםיזהצרירכי"אםהקביה,יהוסגתמספקתאיננה

הםשנצחייםהקביה,שיאמתייתיהעיקריביןנדייהבד"שיוסב)פיוחדת.

מדורהמשתניםוסיההסברהדרכי"היביןעצמה,התודהשיכנצחיותה

איהשמיםאתמעטיקרבהח!כץמקביש:פייפי ,ימקביממקביידור,

הואמוכדחעיים,וסיכבשונישהםדבריםמזערמעטיגייתהאדץ,

 KIהמוכרחוממייאדודו,יבביהמובניםדבדיםהאיהיתהאמתאתיהיביש

אחרתאוזומפייוסיפיהחיצובייםשגים ?7גםאימיאכותיותמייםישאי

שיוכיכמייטעותהואיכויריתבסהיהטבירובהחיודודו,יבביהמובנה

 .) 2חוקרכייטעות

1 t מזידהירשצכירי't םיעשהמרע..סירכספרישסיכi ,כהגיהייזרףכי

וסחיוהמ~נייםרכריע'תר 1ג'ר iיכמיז Kסהאר·',דבריהמ Cיי'עי 2)חר'ס. t:ת 1מ 1רבמק

 .)' Kיףז'בח,יר·'ומצוה',נגיד 1 ~.!נ( • 1הרמב".חר
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ני'סליוהוו 310

יר' '"ד.עזרתבספראחדבמקוםגם'מוצאאניידבריגדויחזיק

בהחיסתו.,גרץנזערשממנומקוםבאותודוקאהרסב'ן,שירביעזריאי,

כההיאמיצאי.החדשיםהאפיסוניםמןהעיוניתהקביהשינזקרהש:פ'

 :) 1שםעזריאיר'דברי

יעיר,מעירמגמתישמתיבגוים,שמיהמפורסםהידוע,האיש.אני

השםבס;דומבקשמחפשמהיותינחתייאהנהועדצעירהיהזימאז

יהםאשרהמז;נlייס,בדברייהאמנתימעשיי,בריוותימעניןייתעיהיתברך

ואנייעמי.הגידמעשייכחהווווברי,תעיומיי,וכיחיוויסתרי "~ב

אדםמ:פ'ישא,כחרתי Iעיאחחנותי,שהיחהבכי-מקיםחא(חי,בר'ב

האגשיםביןספרדבארץבהיוחיואנייחכן,אבשרויק..~יההקנlיהמעבין

הנאספי.cכהעםבין ) 2השפיעמקבמק;םהזמןהביאגיכמנהגי,ישובהיי,

דבריםחמידיישאייהביסי,יאד'פיעייאתיספוייאפיייסיפים,יהיות
לשמיע,יכייההאזןואיןידנlר,יכ;יההישוןשאיןבמהאףמופתיס

עי-יהרחיביהעגין,וסבחגיוחי rוענמעשימעגיןשאייגיאציסובהייחי

יהםדוברבהייתיעור,בחזקתניהחזיקיעדיבפייוסופיחסיהגיונספיהס

הדבריס,באיה 1יאמיגשיאיי,יאמרייאין-סיף,ספיריתעשרמענין
בפיאמאדהמ;פתכיעניחיס,ראגיבמופח,ידעיהייאאםיהסחיייה

מהיךממנררח;קיסהסאשרבשמים,מיפתיםישיסאשרמיכייגעים,

שאינםיאחרייחבינת;,חקראיןאשרהאיהיח,יכי-שכןשנהתיק

יהאמיןיכריחמימופח,עייייראהאשרבדברכי-אםיהאמין,ר;צים

בחקירת,םיעמ;דשייכיאיןיאדםהעיןמןנעימיםשהםנסחריםדבריס

בסבראשיכפירמיוכייהאובין,אדסיכיתכריחהסבראכייי:ענייהם

כן Mרעה,יחכינתיבשכישיםביתיגרףהבריאה,חסריהיאחכםאינני

יהאמינריחכןיאידבריי Mסבר Mיבי M 'אםהדברים,מןדברשיאמרמי

[מחכמיהם],מחכמתםאחדחכסמדברייה Mריהביאימק,נlי,היוחומצד

 /1Iיאכןחישיה,בעישהראמצדבייהאמיןאיןהתרשיהשבעישאמר

בקרבי.חרדיבידבריהםאתבשמעייאנישידבר,מהמצדיהאוניני

מעציחרביאפסו,שאיתם,מענהיהסיהשיבמגמחייאשיםהחדרהואבוא

ריחימחברזייעמידיפניהםיהייתהספרזהיאחברהפיפיי,ימגןהתישיה,

ישא,המעמיקיםתהיםמעינרתיסכרריימעןמעיי,דבריהסיהרחיקנח';ת

מסרתיד'יס;דד'י.עזרתהספרזהשסיקראתימעיה,עדהמגביהים

אשאיימד'בגביריס,ד'?סיעזרתמהסיהייתשמ;,ייח;שביד'ייראי

אחטאי.שיאעיימבינתישישפיע

עצימהפיייסיפיתחריפיתמיאיםדבריסבאיםהאיההדבריםאחרי

החדשה.האפיטוניחהפיייסופיהבעיישייברוחםבסגנינםרבהיהתעמקות

אביהואעז;יאישרביגיץ,שמ;כיחכמימזה,יהוכיחצרי,כיוםאבי

 )..ס~ 1(ייביייה 27 :)יספרר. 1דפת pבה ) 1
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P 11.נישואיהובכתוריןיוברת 

 ז(:'גהןהחדשה!האפיטוניותממקורשאובהדיהוכינית Iהעיהקביהכי

ניניס !Jכמומהקביהמהמק,נייס,מדנרעזריאישרניואומר,סעירבעצומ

הקביהעיהעיוניתיהבקאתהדשו:זשמיידברוכיצד-מכבריעיס Iיד

הקדמהמתוראנחנורראיםהריוהעיקר,מכבר!ידועיםדבריםכעיוהמק,ניים

יהוכיחםשאי-אפשרידבריםהקביהיסודותאתחשבעזריאישרניזו,

הםםגבישנוייםשנעיפימ;פת,ם Iישבריכיםושאינםבמופת

אףי'םמ;פתדבריםתמיד(,וישאייייכשפתהומהזעיק-יןיא

ישמועי,יכויהזן Kהואיןידנריכויההישוןשאיןבמה

הםאשרבשמיס,מופתיםישיםאשרמיכיונעיס,נפיאמאד,המופת

יתבונתו"),חקראיןאשרהאיהותוכי-שנןשנה,תיקמהייממנורחוקים

משוסרקם,חריא ,יבשברקהואהקביהבחקרשכתבמהוכי

מענהיהםיהשיבמגמתיואשיםהחדרה(.ואב;אב"תשישהמ"ודע

הספרזהואחברמהפיפוי,ומגןהתושיה,מעציחרבואפסןישאיתם,

מעיי,םריהבדיהרחיקנח~ת,ויחומתברזייעמודםהיפנייהיות

ימעיה").המגביהים ' Kישהמעמיקיםםותתהועיבמויסכרוימען

ובימודיותר,יוידועההיתההחדשההאפיטוניתשהפייוסופיהבשביי

 .וחרב',מגןממנהיקחהקביה,יצרכייהשתמשאפשרשבההאבייות
חיעזריאירביהיהאםתר.איויניוובסחיכסיתפשוטהרי-זה

ופיות Qפייומשיטותה,מגן"ואותוה,חרב"אותהיוקחהיהמאוחרים,בד;ר;ת

שיאיפיהזאת,ההתמיספותיכיכייצרירהיהיאועצמבשבייאחרות.

 ,מנתאה ו.(בקביההבומאהכי-אםיקביתו,אותוהביאהההתפיספות
 ,.א ,סתריוגניהם(.אשרתיוגהתבתורשהשיגההמקניים"),בדברי

 .) uויעמגידהיושעמחכהואוברורתעיומיו,וכיחי

הקביהביןוההמרשהההבדיהבדררזו,בדררהיאהניכה-נא

נעבירושונים,רביםבהסנריםשוניםבזמניםהתגיותהוביןיעצמהכשהיא

בקדמותה,וכופריסהקביהמתנגדישיוהמענותהטענותכיאתימנינו

תעמודנהאםונראההחפשים,החוקריםשיוביןהמאמיניםהתורניםוסיבין

הטהורה.ת iךב..קבפני

בראשית'וס.מעוסהההנחה,עימ:סדההןהטענותמןגךויחיק

יכפוךיביאאשרהדברהואמהאביוהקביה-וחוהיחוד,מרכבה"ו.מעוסה

תנאיםאנורואיםהיהודיתזהמסתוריתהמסורהכיוסיהרומגהותהאחדב

חגיגה),-ועודבן-זכאיי;חנןרבבן-ערר,אייעזר(רביבנסתרותסקועוס

והנה-וראים J!האוסישית-וסאחריהםהמסורתיתהוסישיתאתאנחנורואים

~ C דורשיןאיןפרקחגיגה,-';חנן(רביבנסתרותעסקוגדוייםבהJ רבה

-וסאחריההמסורתיתהוסישיתאתאבחנורואיםועוד),ועוד , Hגבראוס.ברא
רביהעירוסכברכמובנסתר;ת,וסעסקוגדוייסבהגםוהנה-הגאוניסימי

בהן,עסקויאבעצמםוסהגאוניםיהאגס Iויהרכב;,א'יהואבךהס
הגד;ייםהרבניםשישיתוסיובהתחיתההגאוניסשישיתבס;ף Iאבחנר;א'ם

אחר-כראנחנורואים ,מבביהסודותאתעמומביאאהרןאבואת
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וייטייןהוימ,

רניאניהנביאשמיאיירביבספרדהראב-דאבימימיתבגיים Rמשישית

'נישתהיהבכדיהזאת,העישיתנפסקהיאיפהימתיבוeשכנז,החסידיהידה

הקביהזכהריהקדמיניהתירת-הסודהרישיאיאמר,הרשית

 Iעייבהריזה,בעניןהחפשיה<נחק,רעיהדיןעבקוeתנ~צהאם

ד: iסמינישנישישאחריי,יהבאים'נדו:רשהניחכמירקיאיהניח,
כאןשישאואהמאיחר,ני Iהפיייםיפי-ע'הכ;דב)הקדמין,האגדתיהס;ד )eו

-"מעשה-מרכבה:י.מעשה-בראשית-שיהסיד )eוסוד:מיניהשיש
האגדתיהס;דב)-הוeיםיים,מןמישפעיםדים Iי<נ. iוeיםיסהאיתירת

ני, Iמחק,רי-ע'יימידשיםהבתורהקביהג),ד iיעקימה,ר Iשעת, iהיכישבספרי

ייהבדיייים Iגביהגביית Iרש Iינתן iהנהדברא Iהמהוeבי

איזיבאמתמוצאים Iהיינאםכזוeת,יעשית Iהייניכייים Yכאוהת iהבדי

.ע;סקים Iהיואשבהיוeייך,התנאיםת iמימישרוeיימיבדבריונה Iתק
ישא iאפאם-כןכזאת.עה Iתקנויוהרוeיתוeי-אפשרבא'בתאבובנסתרות',

ש;ניםםיייי ~ובנוגעת Iהתפתחידרכיארבנהאחתמסירהרק Iיפנינ
 Iזבמס;רהפסקהשאיןימאחרק.סEכהיוeוeבישינים,הבגרסיידרכי-ה

מיניישישהוeיתיריר,-סידמיניושניכאןמקיםמה-המסהוריןשי

הסידאמששמא:בטענתרקבאיםהתירניםהקבגוהמתנגדיכאיהזתירית

תירתית:בתשיבהנשיביםניריתבגייםז Rהמשומזההיא~זדרהעתיק

בידםהיאמסירהשתירתםר, Iר !;באימריםבגיים Rהמעדיף.ברי-סIiמאברי

 , ..:פןהדבראיןוייאטיענים:יהםהמתנגדיםיהתירניםקדמינים,מקדמיני
השיניםדרכי-הדבגיר,זערקנשעניםהםהנהחמשים,יחיקריםיאשר

שאיןהיכחתי,כבראביהקדמינים;בספרי-הסידמאשרביים Rהמבספרי

תירתי,צמידעימההשתגיתעוראיהכיבגירד-הדרכימהשתנית

י.יקרעהןת'בהעידוeינההצירהאביצירה,יפשטהצירהובשההומיד
היאהיאימשי,בן-זכאי,ייחנןירביביחישהשנמסרעצמיהסידאיתי

II יממניאהרן,יאבירביםדיריתאחריבוחישהשנמסרעצמיהסידיתי

אשרהיאהיאוהרמב"ן,נמםראשרהיאיבאשכנז,בספרדאחרייובגאים

ירמ'חדיר;תאחרינמסראשרהיאהיאיהאר"י,רביםדיריתאחרינמםר

מזה,אחריייהבאיםט Hיהבעשדירחרי IIנמסראשרהיאיהיאייצאטי

יבישיםיבשיעתעתשבכיאיאמזה,אחרבאפןיהגריאיאחרי-כן

אחרים.ידרכי-הסבבראחריםדרכי-מבטאייירכשאחרים

שיקר\יםים,אימיההםזהסידיתאתעצמםהתגאיםיקחימאיןאבי

אימרים,מסתיריהםזאתעצמםהאיסייםשאבימאיןאבי • Q "יסאהמן

עמהםשהביאיאיכסנדרמח:ייתוארץ-ישראי,שבאיהזריםמןשיקחים

 Iאנימדיעכאיהזדבריםיידעיםאניפאיןאבייכדימה.מהידי,סידית

שהיאמהנאמר,יאמדיע,זריתן'איאבהןשאיןכאיה,והשעריתנזקקים

הקדמינים,התנאיםמןתיריתיהםאתשאבישהאיסייםייתר,הרבהמסתבר

יהנביאיםהאחר;נים,הנביאיםיהסופריכ-מןהס;פרים,הקדמ;נים-מןיהתנאים

הראשוניםןהאחר;גים-מן
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P המםתרורמרחt' '.נ 1גביסו

שנמבוימיכזאת,במסירתיהאמיןצימ tחהחפשימהח;קרימאין

רוחהוכוי \Iישהייבדממנההבגיהאיאמשiבבתררתשאיןמכבר,וגמרו

ככתובכראייהחיקרימאיהכיהתביבבי~םאבי,תמהאבירצי;בייםטית;«יה

דבריכיאתיעשיתעד-עי'םייבבינייברתגייברהאיהיבי,יד'ריתת ~נ;ה
ת iר l;רעמצייתעיהזההכתזבאתיפרשרגייים .) 1הזאתיהתירה

כיימרגישיםיאין-בגייישערשיםועבר;תמזייתיעיבתמר,שעושים

K הרגייההפשטביתזימכירגעיהשתחררכדאיזה.שבפרישהדחקכית
ת, iהבסתרזה:שבכתיביהברירההגיויההכינהת Kית Kירבכדישיני,

כי-הםידיעימהמזיית, {'שהגניזיםהטעמימהסתרימ,הסידית,העמקית,

המציית,את~ם 'tיייעשיתאיאיביין Kבני-האדמ,ני, S'ייאיהים,צרכם
 nמדנרבעצונהשהת;רהיפניניהריסידן.ת Kמשיגיםאנישאיןאף-עי-מי

ישעה,יא-הנהיבדי,יאיהיםרקא 1הידיעיאמשבה,סתרנצדעי

רזי;ניייתאיזויסוף-סיףהנביאיםי.עבדייאיסידיגיהכי-אםדבר,איהיםד'
יים-שעיריבשניישרצייביייתיאיזיאןונה,פרהשיזיבונציהיש

רהז tהונדיעזאזיי~יחיהשביה'יפניחי:עמדמהםאחראשרהבפירים,

ישרצייביייתיאיזרהקרבנות,עבידתבוכרטי-מרטיישת 1רציוביייאיזו

מןשרידיםהםאיהכייאונרי:הונשכו'עבידתבסרטי-פרטיאפייי

rהאיההדבריםאתמוסרתאיבהנבעצונההתירהאביהקדונונה.ת 1 '~~ו

וניוחדשיריבהודדוקאונסורההשעיריםשניבדברהונצוהשירדים;בתיר

עזהאביהקצרה,ההקדונהבאההאןונהמרהויונצנתוקדושונרוםןברגש

 ...התורהי! תק!'!,זאתונאד:ובונרצה
נישסרשןמהיאאבים,ריבכהשיעביבםונה-וסוף-סיף

חבתכםראורגי:יעוייאיתןונראיןיהיובזהזהונעורין.שהיוקדונוביבו,

יעץהחייםעזשיעגיבםוונה)ז 2בקבה"עםזכרכחבתהמקוםיפגי

ונה-וסוף-סוףיכד;מהזעץ-החייםדרןאתהשוונריםוהכרוביםהדעת

!I 3בתורהייםכא ,ונהשיגינם (' 

 ""#העיקוים'בספו Pביונר ''''רו '> .ר'"בדףיוונ., ) 2כ·ח.נ·ם,,בריס,ן}

זרששיסהבכי", Pר.עירמה.חו.במקום.דבר,ייהזה.בוביווeוריגיבייתסייהסיסה

חושכ Pנימר ו·'שוה.האמריבותהמסקברתיםיהמקראבקרתיסורעו~והםדססת

וסורבריהר~י ....צריך Mערב-ערבר ..והוסיב:ישעו-זהומזיק.וכניריונ"זו"רת" Pנ ..

הוסעריתעו'""סויהשעררתנבגהיכיייו. Mבפורחיתעוניס a 'השערות,וeי.איבסזר,בקרת"'

'יביסב.כונוגי,ו.יס ....ביגיבו Itםררנבה ..-ז()תמיברוכ"זכי'פב;ררתסאיבן

הת,וה.תסקועייה 1tרביןביגרב~רית-פגיסה atיונבזיה Pהתורה, ו,:,באוהיותהוtונובה

התורהב.והייתבכוע-זשה.ונין nז ,'·יש,וב.ונת.גיונתמו.אבוקרעיס.קרעיס

יגיעיתכהםוניסםי.רקהו.ונתי Mהשמררשםבתררה,הרבהרונרת 7ו:כוב~ססוא,ב.חריתה,

 Mהרריונכי.ותיהגו.' , M...הונוהנתוב:ח I ,וונזסיופרס,התררהעובפרורזרגזר'''יג,

הארזיבקרב i:וורירגר Pריוח.ברהסאגותיושםסוניבהם .ר~~רהנעריםנtתיברר
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ניכחינכינה,ישרהמנימיתבהקשבההאיההדבריםכיאתנקראאם

-יש~יםרציונייות rשמאףבהםוכיוצאהאיההעניניםבכישאיומיד,
יותרשמדברזהבעצמו,רוביוהדירהנהיסודם.עתיקיםבמסתוריו

עי-פיהשבעה,מספרעיזנאמרכתבהתורה,שיהרציונייותעיזנאחרים

טעמיםגםישהנגייםהטעמיםשמיבדיהודות,היהוזנוכרח ) 1מרד"סי

וכברהשבעה.ימספרהתורהשמיחסתהמיוחדת,יקרשהמיוחדיםמסת;ריים

ארגו!$רגוזהנשגבבעניווסהתעמקואנשים,נזנצאוהשניהביתבימי

ה Kהבהחמשיםושנתשבעת-השבעיותועיהשבעהמסמרעיוהגדותס;ד;ת

K יביים).היו(ספרחריהוK בהכופרףK יהיהזנוכרחהתורהשיחדותה

שמיבדהרגייה,החקרניתההשקונהמוירגעאףישתחרראםיהודות,

 pח'גםאיאס,תוז,ושי Pח'רקיאבחורהישהרציונייסםי,החיק
מדורייחידיםנמסרובודאיבחורה,מסחוריושיואםו.וריתםמשי

הנסתרתחכמתםאתב kישמוכרחיםהירשהאיסייםנאמר,רמדרע-זה ,ידרר

הישראייתזהנבראהשיחייםמיםמבארריאנשבררחמבאררתדרקא

כי-בפרםים,רקיאהמקגייםבספריהגאההוגה,מחיקתראשר

יא-רהספיררתהאיו-סרף-הקביהשיהעיקריםעיקרישהםבעניניםגםאם
האפנים,רחם Kריבכייהמסת;ריויחקריבששםמיבעיניכייהדבריפיא

תמ Kבהיהזוישאיההע~קים.העניניםאיהמרסריםהקדמרניםהירשבהם

אפיירארריכרת Kבכאיהעניניםמ;סריםהקדמרניםהייייגדרי,מקרם

ברזנז,ביחישה,רקנמסריםהאיההדבריםהירבאמתאבי jרבארב

 . rזנרנצורקברקאיהרכידוח,רבחיבמייצ;תבמשיים,בסימבויים,
ייחידי-פרקיםי.ראשירקזנוסריםשהירבפררש,אמרוזנרכבהי',זנעשהבבוגע

הפרקיםי,ראשיאתזנביושהיהבידא;היחידיםזנארחםאחדכיסדיה.

ש:;וקדשריאיהזנרסריםשהוי ,ימשינאמר, .מחבררשובהפו kבההם

יאהאם- ,ימותיהעוכיאתוזנמיאמקיףאיו-סוף,אורכי ,יכןרהזומנר

הזאחוהנשגבההקדושההאזנתאתיפרשמהיחידיםאחדיכיזנקוםהיה

בזנובוה.ארריאתיעצזנריפרשיכויהאחדהיהכוזנחבררזשונהפו kב

כח-השיישיט,שוקונכי1ן;יבמיבו-השני ,) 2נגיהאורזנזנש,איר

עצזנה,הרוחביוחזנוגםיזנעיהשר, tאאו,,שכייג 'Iז,ו~ימעיהיזנעיהרוחני

עי-יפרשהאחדהיהיכוירהמיייההקףבעניונצחיח.קרשה-הרביעי

יהתמיי .' Kויבר,ייי Pשינינו, Wהrנ~ניי P 'ע"וtתדםת,ר K.ו ,)ז"ס ,ח"בr(ובאוסית,

היהאםאבי ." Wובבעיגי,קשההזההרכרהיהז"י.כיריני Mו ...עי"זה:יכתבוזייתו, Kיי

חדות, Kהיעיקיtותיוה"רםזהבזבקווtין • ,.ובביז,היהשם,הוובכ"זשכתב ה~'יב~ם

 nכעארתוהעוגההי.הגר.' ,.ובוה,"( n 'ה ' K'י?רהבניי Mהו "' Rהבושי"הrנו"ךיפי

בספרו:ברפט ) 1בקרבו"').יסמיבי,ויישבאמווהו. ,.בית ' Mהאנכיייישאמרזרתו

סינםהבגיהיר Mהאו.י,שבי"ג י,'הנגוהאוי Kיכמוכן, ) 2שוובה".ייקיפ ..

 •~:פס~זהב'ס'ת
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 315ב~שרא"וריד nהמםקימות

דרןעי-השיישייסטי, Kד'דיןעי-השני ,) 1יסמרס Kיוננת'קררבדרן
השיטתי,הדיאיסמזסעיגםהפנתיאיסמרסעיגםרנשגבהנעיהעמקמטפיסי

שפרשכמר wהשגחה wבמובן-הרביעיעתה,שיד Wיחבב iקיבמובן

העניניםביתרחיוקי-דעותי;:ווידיכויים,היוככההגר"א.נים iהאחרבדורות

 ...הקביהשיכזהיקריים
מהזו w"קביהכיאם-כן,וארמר:מתפיארא, iהקאותן,שומעוהנני

כייויפרשהיהיכרי wוה.מביניםהשומעיםמןאחדשכימאחרטיבהז

עיאשיבןהו:זמיעיאהשכהיאמה-יבונטרתיפי , iישנמסרדבר,

בנוגעאףר iדר iמדהמקנייםביןרה iגדמחיקתשישאף-נוי-פיזה:

האיהות,כייאועצמותהןהספירותם Kכגוןרנשגבים,שיים Kרייסודרת

הנחותידור,מדורהנמשכתהמסתורית,המסורהבארתהישבכי-זאתהנה

יבארא~ראםעייהן.שיחיוקאחדמקניאףין Kשת, iקברע

במהרקכאןאסתפקעי-כןספרים,הרבהיזהיספיקויאההנחות,כיאת

נמרז:בקצורואזכירןברמזעייהןסאעיר

ה, Kהנרהעריםשמיכדב)הכי.ת Kומקיףממיאאין-סרףאיר Vtא)

טמיריםגבוהים,מעיגבוהיםרביםערימותערדישיעינינו,הנגיה

אדםהסד)ת.ומנוויה ,.יכ ז:! ~ ? ~אוהאדםהשב)וגנוזים.

מראשית-ראשיתושהכיה)ו.יוהעיםד ~גדהנכ(וןומוותחתה

ם.דשיא ,נ nויף"ו , ..בנבראכוף-סופזועדהמדרגותכישי

יםק ,"גח ,רתנגדדן~ים .t ?7דאוישיגידיוושס";ואבריושרמ"חו)

בכייח'זך,אשרובחשבהבכייע \וושהאדם \ת. iימ iהעת"וכשי
ה' iנדארקטנהתנועהבכיראףיעשהאשרמעשה .רובידבראשרדנרר

יטובביזהעייונים,הערימותבכיגםאי»התחתוו,בערוםרקיא , iש'
שהספירותט)ת.ירוהספעי-ידי:איהות K 'ו ,~שכיח)ייע.ביז

יותרההובחשבההרא ' Kריסש .••יותר Kויפחותיאעשר,הן

 ' Kשישר ) Kיה. Kהבריכישיןiכיףתחי"ראש,ובחשבת-המרכז,ה,ובירט

ם Vtרהראש.העויםיב)כחדא.מתקשר~זהראבריןוקרדשאואוריתא

בתון-היאשה.זורהיג)י,זברן-.איהותום f;!ר- Kהיוהתורההזורה,

ובעריםבתורהשהכייד)קדושים.ערימותשיאורותצרופירקתוכה

בסודאיהיים,כחרתרבגיויבמספרבארת,נבראשהכיטו)תנו. Hדברזא

ורוםוברשכימירגש,וברטבנו,בדרןעויהשהכיטז)ור. IIוסר ?91 ,ר~?!

בדרןרקהכית Wוממי.הםוכבהאורעניזת Wימ,מיםיהביןיבויהמ~גי ) 1

פיוטיה·רתראפייוהפבjףיאיסמרס,ש.ממפנתיאיםטיפן kב Mיאבייםנתיאיסמוס,יכרק

שהואב"עעהאפייו ,שהמ~ג"כש:עי.והכרחיחיובטב:ע,רקתוה ,. Mבאףה Kרויקיוהייתר

א:י.ז.יבםומהכרח,והחירבבטהף M-ממשיהפךהיאבובתופנתיאיסטי,בסגנוןמדנר

תמיי ,המ~ניהענתיפיאפוא,היא",נמה, Kשהיב!כ'האיהות, . nוה ,."האוסים"וי ~

' l ינכע.י
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[;'יפייזה'י .1[

ה Kב Kשה'ובובש,ובובעיי;ה Kחיק Kה'דם Kהשישנפשייז) .) 1הנעים

וכתרכיהדנפחן Kמ.כייחייםינשתמפיי Kב.ייפחבמרדיהרח Kהמונניובירח

חהריפרי,קייפהרעייה,ירידהבסידכיםבעויוביחש:דכי .) 2נפח"

דכרבמרדח iומ iבעשהכיםי)וזכרך.ריף Xנפייה,שבירה,יחקין,

מת Vיש,זהכ)חדשים.רררח Kיידחח iר iKזררגי-רמקבי,וכשוניע , Kרנרקב

בסרדרהוכרחיס,הגמררבחסדנברארהעריוברחשכיכא)יהים'. Kעשהזה
כחרח,יר Iנ I'1נשיר,יעשרתירענ!'יןח Kושבכי-זינונה',חסד.ערים

יקר K'Xירבחירחר,בסרבהאדםנזייהםשיחגברבכדירוביכירח,שייסרת

רחם Kיררמםישם,שגםירהובקרוברתובכיהקדשהרח Xר Xנ'אח Kירצ'מזויי,

בסרדרקהראיהרח Kברמדנוריםחרשביםשאנר'ובהשבכיכב)ר~נזים.
ירדשיבקרצראםיירנרובזי.עזוברף iין-מ Kבי Kרההנהגרח,המםיררח

כיעיף Kכייובה, 9ובובחשבהעירק Kיז Pין- Kינעיה Kשהר(יפי

וב'בבןרבשםרתירת K ב"'בןרבשםארחירתד'בןשבשםכג)רובז).

K ע'בבןרבשםרחי;חK רתיi ררצררפיהםהםרכדרובה,תX הןצררפיהם,ררפי

ארחםהי;דעשכיכד)הערים.רעדהעריםשובןהפערירתרכיההנהגרחכי

ה,סהרברהשבקןםהב ,חרבהםוב:;כרזרי, Kכריגםשוברהשוב;ח

סריבבררבשפירתנעהכבה , Kעיוב ' Kדהחיזרמכיגמררהבפרישרח

רח. Kרנררח iגד;יפערירתידםעייפעריירכיח,"הראייסחרמרובררג

הקצררחבמרדיהירת Kהרהםעדירתההנהגרתבכיוברח,העריבכישהכיכה)

המדרחבמרדבינרני",רחדצpיררחדריך K.חדרהובזרע,

יכובמרתכמרמהכאיההנחרתרערדרערדרחמים,

בשרה.

ים Kק;רביים Rשהמעיבעינינרערד Kי eי Kיזרבדרךיכחנרב

יפית,חאהעשתרבעבהקבירהובכחהקביהי,.,חכמחיובדעם

-רה.חכובה-ע;ח, Iרהקבהראשי;תח Iובת' Kרפרקים',ראשייגע iשה.קביהי-בנ
רדררדררבכי".קביה'שנתניםהשרנים,יםנורמההמינייכיבג;גע

רובובק,בייםבי Pר'יקירסישער,יכר" Kשהרובהר"פירעניניר~שגיריםי

דין,חס,ד

ייםנו Rהוב

סגניז,שייה Kש Pרזיהיאבימוסג,: ... ',ובויגש"הובקרים"םמ~נייםיש ) 1

היסידיתמלםיריאדחרזהרבת-מיו Kשהיהנשםהי 1דוביסמיאיסייס 1הונק,וכפריכי 2)

 ''''דוס Mשפב'המקימותחיים"').בספתםיר Mב חפ"'...פסוקעירובב-וגינ ן~~(הקביהשי

שהנפשי ''''דששמפרוסבמי ,בי'מרושםאיזמהזוהרהקביה-חבחמ ".יכוחבספרי

היאכגוףיהתוכשה nייי J •יםרובסבררתה l, Kוובר,והכנהבח Pרה nיוב J ,בהיא
שייכי 1'כברוהבבה,כחיט-ר.,השיתעבוהיא.יהירתהכחת K nונ rJב Jונשתיביכ

וובחדבקבביראיחישהארםובובדהיכיראו,עבודתו,ו-לדי,והגביההוהעירתהיהאירה,האדם

 n:tעבררתר,'די-יעובירישהי. .,.עיי, Kיי jשבנםשיה.יהירתבית Iסגי" Kהרבכרראו

יזבהבראשונה.יגרףנכנסויא 'Iהשרשים.ותםנמשו,סיים'ימבההאיהייםהשרשים

 ....יבש:בהגסמהייהיהבין-יתירזכהנשסה,ייהיהביןיתירזבהרוח,ייהיחכיז
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p רמוn המסn דן~נישראיורין

רהשקפרתיהםחכרנרתיהםנסירתיהם,רכשררנרתיהם,ידיערתיהםיפירשרניםרבים

האישירח,

האינסר"גםאשרהעמקהזהקגויה,שי ג'~ז::ע"מקכיאתבהביננר

שיבישרנםנדגוראםיר,צריראיאיר,מספקתאיננההמספיסיתאיציה

בעינינריפיאיאהמירחדת,איהי.ף·ה.הערהבימי"הבינים,ישראיחכמי

צירריםרעירנרתיהםאתיהיבישיפעמיםמיכרחיםגויים 'pהמשדרקאכ'י,

הרגייהשהסרמינ;ייגיהיפיגםים,גםייפעמיםידקיםיפיםיפעמים"מרחשימ,
יחתיכריהאיננהחריפה,רהירחרדקההירחרחהיהגםיייהמספיסיקה,שי

דקש::ז~שגיפידיקאבאמח,יהגי;חפצהשהקביהמהמכיקי ג'~אף
הי.חיחניררהשמהיכי "שימהיאצרירבזזכינחפסראיננרבירחר

יבר,איהקיראישיםעבה,ירחרביבושמחיבשחהיאגדריהיוחר

מןיקוחיםבמשייםדקיחהיותרהררחניוחההשגיחדוקאבאוחבחנ"רשגם

מסכתי',בייןישחיביחמייחמו.יכו ,"דסובכיוראוומע,סהחיצרנים:

ייןמחירבייראכיושברייכרכסףיראיןואשרימיםיכוצמאכי"ה;י
אציהראשמוחיסמהכיעם-השיריםי.שירכיהריוסוף"סוףוחיב",

באמתהיא-אהבהשיריאושיר"אהבהאיאשאינוהחפשיםהחרקרים

קדמוניה,השקדוריה 11מיסנימרק,הד"רנםהעירשכברכפייאמתו,

אחר"כרשהיוהמרחשים,הצייריםאותםנמצאיםהמיס!;וריהבאותהרהרי

יכדומה,ו.זויגין·'«נשיקיןיהקביהבספרי

הדבריםיתרוכייירגויייישיישהקביהבספריהמהירירוחראשר

פיירסופיהייכידתיכייהאי"אפשרהנההצררפה,יאמונהסכנהבהסשיש

ישריס.כינאמר:כברעי"כי"זהיאיה,בכדרמהסכנרתימנועשבעויס

נאמר:יתררהבנוגעונם ,) 1בםייכשיוופושעיסבס,ייכיצדיקיס ',ד יכ",'

בעצמההתורה ,) 2בהס"נכשיאס"כןאיאתורה,דבריעיעומדאדס,אין

כדמותנייבציפנואדס,נעשהבאיהות:רגוייבישוןמידגורנמנעתאיננה

,פניסעןרבנרשובשה ,ראובררבובדרשזהעיהעירווכבריערד;רערד

 Itוהקדוש"בררר"הוימיניס,פתחין"פהנותןאתהימההקדיש"בררר"הרא:

 ,) 3ייסעהיב;א-יסעותיהגואכח;ב!השיב;:

ינם Kבאמתהיאירגויי,הניסיסנlייס, .pהובבספריהמקרמרתכי

ינצרותיארכ",כ"עניןאינס Kוובמי'ת,יהר,תהאיעצמכ"ענין

השרניסריס 1$יתאסכירכדומה,הגנרססיקיסשירהדערתהשיסרתיכיויא

רבינהיחכמהמ.כתר,ירחריאסרף"סרףהסחדידאינרן.תיתאהאיהרת,שי

סיייכשהא)שבספיררת:הראשייסהחייקיסישישתאובאח,דהמתכוויס

תפארח,בבורה,חסד,המדוח:ב)דעח),בינה,חכמה,ר: Kרבינה,חכובה(תכר,

ובדתהספירוח,יחרכישי~יי~ןשהיאהאחרונה,הסוכירהג) ,יסרדהוד,נצח,

ח 1Iבשיהאיההחירקיסשיתשוmכ"רשוניס Kהרהובק,נlייסת,יכרובה

יח.הפרסרנה,בראשית ) 3מ"ב.רףגסין, ) 2הישע.סיף ) 1
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כר"(רהראבכתו-וזהיה .וזדגיהריה,וזהיה,הוזיהרח:שיהווזשייםהשמרת

דוזייגוז,גרפוזהמדרת,(כוורתבתפוזות-הריה ,) 1הביגה)רוזתהחכמהוזתגם

במיכרת.-וזדגירכר'),תפוזותגבררה,חס,ד

במקרמרתו.מרזיםהמסתרויןימרדיגווזההוזגדה,שיחסרדנקשיבוזם

רעימציישהקדרש-בורן-הרוזהחפיהעי-דבוהמוזמויםוזיהכיובים.

שיה,ורשיםוזתסרבייםוזיגםס;ף-סרףרדרמיהםמגיח·שהרוזה.חפייז

יהקטיוגכגסתיוזחתפעםבז-וזיישע:ישמעוזיו'.וזמוהבויKת:הדושגים.

רםכסאעיירשבצבארחד'יהאכתריאיאת.ררוזיתיריפגיםיפגיקטררת

קביה.-סרפהרעדמראשההיוזהרי-ברכגי·בני,ישמעוזייי:רוזמררנשוז,

בגי,,ישמעוזי .) 2הכתועיהמשפיעוזיז-סרףוזררהמיוז,הוזיף,-וזכחריוזי

.הקדרש-בררן-הערימרת.כיעיבצדקתרהמשפיעהוזדםכוזזהרי-ברכגי!'

יעזרגי',ין.היהימשה:וזרמרהקדרש-בררן-הרוז .) 3מבטי·וצדיקגרזר,הרוז

 .) 4שבשמים·יוזביהםמפרגסיז.ישרוזי-ריהפןתשי·,יידן.צרו

עפר,הרוזוזםתוזר;תיר,וזיגחרזשהרוזבעתהוזדםהןוזקטזרוזם

מחר"תידרהגהשיר,שוזיגרעריםעימחגוזהשהרוזבשעהרתריעהרמה

ההכרהירשישבשעהבר,חירבררוזרבבררוזןחישהרוזבשעהנפיוזרת

 Pהח'.כשידבק •בברווזרחישהרוזהחייםמוזרתםרהגמררההשימההברררה,
בעיקווזבי ,'י' Rמהיהשיאמיוזמו-רמרפתיםיוזרתרתבנוייחדשבנני,

 .) 5הראב"ע-'ייים Rהמוזיקררבהראשירהרתיוזגתהשה

שםרתג'ביירעת,שתזטיר,מהףנר:רף ,'השעיגיקסיי.,יהייירדה Kשעדי ו~! ) 1

בחרושימהדשי. ו~! ) 2רכרי."ריה-באמז,"'רבי-ימםה, K ,"',מי-היה.ימסה:מימעיההם

בי Iהסרר,י r ',ה.גרות.תמימדשמארר Mמבזהוהrנהוש·וt .'זדףיבוכות.גרות

שמחנגיימהאגכ:הקביה.יסודות יפ-',גרות Rהח Rיעושמוכוחהיהאחריסבזנקוובות

נחשרברתיו-הובהוש·'ומרבוי,יארףיקרישיובתררשיוהמהרשיאמרבריובס~יייםביה Pה

שובתרוגרייה,הזיוהשםיש.דובה,'"קביה,,רגבנזוםהבזכריםהגיוייםבדבוי.יו

קךיסחההיית Iבזהחמ"יםרהםבוביםאןתהשובפיזיםיאיהובחבגריםהםהעוזהה.רחה

,י-פיסיגותיגריתובפישבעזוברהונהושי.כאמיי,כהיכה.שיאפגיםבהמגייםגם.ר

קםו,וביעי ) 3ר,רר.'יירהאייז, "!ריוסקביר:'סעוי,נמרבבחכוהמהרשייהקביה;

יצוופסיק "ה.זיבירש·י 1 ~!רי Iד nנ Iביגדייעתה ...פסוקעים"'סשכת ו~.! 14 .ז'"ס

רבהביארמחנותם ,'ב It ,"יו Itש.רמוים,בעזמם"מ~ניים ) Sובה.שיוה-שיוים ז~.!ר,יירך·

.חדיסpםרמותבי It iור ,סהיזבכ n 'כי.ם , 0 "נ ~מ ,יאמ~בז ."רהטפיוות·.חכובידרבי

ובתרותפוקיםווtשי ''''ב.והיידר,ימשהירכוארי,כהמסהעוביקימימרוים,הווב·'כדבוי

 • Hכינהדר"יתחרוסזי Kיוסימשימרכתת ..- Pמיב'במרבוווב"',ב'חורו~ההסרד.

תייסם Kה'היאזנזכהרתי}שב,ה ..זה:(בובקרמהעכשההקף.תויה Kחבהב ,בההבה

גמהואב",רבוי nוהביוככהיוב,יה.מימםהיתב ,ובוזההטפירההמ~ניימ,יוסיהב ,בה

מכיירתרה Iרום~ווות·הבה lt "ם~יה.תוכחת ,'"כ.דהעםירגיהיהזהשס), ו~.!(ו 'IIהוזבב
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 <31כירור;)'המסתרריזקדובות

 ) 1וכו'"ובדעתבתבובהבחכמה,העוים,בבראדברים,בעשרההמאמר:

יי: xמשהקדוש-ברון-הואהתפיההמק:פיים.שיספירותיעשרמאדקרוב

היא-הרחמיםיבמדתבביעםואתבהגמדותיעירחמישיגוייון, Xר.יהי

זי Xתשאיהיבו,ד'מ,םבידרצון,יהייוחבן:רבישיתפיתוק:פיה.כיה

בעוזדותתעטףותתכסהברחמידותתיבשברעתבוותביטבבשתבו
-איייי ) 2ועבותבותןיטובדמדתיפבידותבואבחביבותדותתאזרבחסידותד

המק:פייםאחדמאתשנתחברהחושבים,היינובתימוהאיתהמוצאיםשאנו

ב.שעריהתפיותיאחתדומהאותהחושביםשהיינווכמעטהאחרונים,

X יוןh • עטףתמושיבתםהאיהיםיבדן.-והמדותיבדה,-האיהות

מדהבכיהאיהותהשפעתפן kודרדאתבתפיתומראההאדםיו.דותמב

התמימההתפיההיאזכהוהיותררצויההיותרשהתפיהבודאי,-זמרה.

אבי hמקיבזן:ריששאמר(כמווביזחדיםצרופי-ספירותכיביארהפשוטה

אינההקביהדרכיעי-פיהתפיהגםאביהתינוק");זהדעת ' 17מתפיי

תפיהאםכיאחרת,אוזויספירהתפיהמתבגדיה,שחושביםכובו ,"כ

פירהבסבכחרמשפיעשהואכפייבדווהמיוחדהיחידיאי

שבברא,קודם .) 3אחרתאוזובמדהומתעטףמתיבשארחרתא,אוז

כיכיי-שמוהאיהות,עצמות-,הואי- hיבדושמוהואהיההעוים

הבריאה.קודםבעצמיתד Iעכיוישהיהכפיהאיהי,הרצוןה~יויים,

כיאתהמנהגתהמיכותובדת-הפיטיןיאתהבונה,האדריכי-היב' •

 .הבריאהי)יעוים,תכרי.שועייםי,.ראש-דאצייותיכ,מיכותהעוימות
מסתורייםאיהיים,רמזיםהרבההקדמוביםבדבריהקוראימצאיזהככדומה

הדקים.מןיקיס

וובתנגדיהםיקדמוביםאותםמיחסיםשהובק,:פייםהשובים,יספריםואשר

יזוהר:בנוגעחכמיםי,אמונתבעי'בזהד:פראשרזה-היטיב ' 17חייקים
זוהרשתסםהגםבן-יוחאי,שמעוןרביהיהיאהזוהרמדרשי,מאסף

בתימודאותושמוהדיןיעביןחכמיםשאמרושמהוהכ"מרשב"י,הוא

שמוהרהתורהבסתריומישרבה,במררששמוהוהגדהבדבריש hרמ

כזוהר".

אמתיוהיותרחריףהיותרהמבקרדעתגםהיאהיאהדברבעיקר

בזה, Pרהואחכמיםי,אמוגתיבעייבוביזביןההבדי . rיעב"-'"הזוהר

כמעטשההוספותעדבזו:ןר,מאוחרותהוספותכי-כדרואה rשיעב"

במקומותהנהדבריו,צדקורביטבמקומותכיואףהעיקר; ' 17ו:.ד:פית

יהבקרתייםהחפשייםיסודרתבנוגוזה,רותבדומבקשסבגידדוהניהאירבית Mאחרירהנאים

פיי·,יתרוריתחזהב P.יונבcו:רים,מיםנסודרתיר".המתהדר : rהרמנ"א:רפרנ"ז, Mהר יי:;

מרר Mמ ) 1הקניה.מחנפתסידביימר,מת, Mסורגיוי ,'"ב Mהרברבריהרפנ"זרואהדפה

י&יעי'ים P "מתתלר'\ווישי"עריתיו ז~.! ) 3ם"ז,ברכות, ) 2דולסין..ין Pפרבחגיגהרב '-0

 .'~.עראירה,
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משהך'הגאיוגפיאהיבקיאיתבחךיפיתחסיכיחיכמייטעה,שגהךביס

סיפריס"ב,עטירירט Hרכהוראיבורבייהגאיוייחאי·,ברבספריקיגיז

שיי.
איז-כיאחר-ידקיגיזמשהרבישידברייכיאתמבטוגרזיאס

יאיגגרביחידהזיהריעיהקביהעיביביהיתהטיגאגרזכויס.בכר

גייייתמיפרכיתהגחיתעייהיריתדייכ".כ'יאיביקטיבישיפטבזה
עזריאירבישישבספריאימר,היאאחדבמקיסגרז.בדבריכאיה

כברספיריתישה,עשרבשעהספיריתי-ה,עשריראשיגהגזכריד",עזרת

עיירמד:פרהייייהידהישרבייגאיגיסגידעשכבר ), 1יצירהבספרגזכרי

יאימריס,מידיסבעצמסשהמק,:פייסגרז,היאאימר .קדמיוסוכרכעי

האימר ,האיהיחי,מערכתמבעיראיהימביאהיא,מ~דשתשידיעתס

גוייהה,מערכת"בעיבדברישה~יגהאףבתירהי,רמזיאיו-טיףש,איו

יגעיהו:פשטהיעצמהשהיאכפי-יאוהיתשאיוהקבהי,כווייידעיכי

רימזהייהמשסשהיידופיהייה,בשסרמזיהגהגה-שיסטפירהכיעי

האחריגה-יההאהמדית),יששת(אי:היאי-יתפארתההא-וביגה,יחכמה,

אפיירגרמזיאעצמייאיו-סיףתר,כורימזיידשיצייקימיכית,

בבאיר ו.' l1 (רמיזארמזכועייאיו-קזגעיהשהיאיפיייהשיבקיצי

מ'א,דףבא,זיהרירע"מהגר'איבבאירדצגיעיתאספראיסיףהגר"א

ייחירס).בדיהמהזיהרחיאשבסיףוהשמטיתהגר"איבבאיר,יב

מםיאישקבוהשסבהיראתהחדשה,הקבוiיכי ,) 2יגרזהיאברי

יספר,ראובחקיי-מיייסר'"ם,יספוירה I 'םםר nMימסכנרסםי רי'.'שי·'ובי'טנת ) 1

שבעיברדאי,הובספרים.עשרתויtתרקיר.יסי!ירהסםרשיסoירדת-ב.וסרביחרי.מסתירי

יעשרתאותיותביב-חכונהפייאותנתיגות, ב"'(הובטפריסיעסרתגם?tייןינירהסםי

,יהזה.הסםרבימרד"העפיקוניובובגיוי ,י, Pייההמז~ןהיאזהואבו Rהובספריס),

גזכררהספירית·.,שרכיפה,יהזכי, "' 1 'חו. Iבrבאזבר.רובינירהפסר ' '1תכנרעיקי

מסו:הבוברבר,-מהיבייםסיריתעשיוכנגר-זהבעשרה.חת(.כףה,בירסםבםג

 .•הןלררערייס , Mריב..ייס"ובמסיק"הייו.רתירת Mכ "f.בזסהשססה,יעהיייס .)ד.'

וב"'כבזרשםייבבז ס'!ירע .'ס ,''''סרמסת,ריו.~ייסיף-סיףרר.ןרהייהקדמונים,יכי

ר~~ן ' C&בה-'רסעיהרי".ביארונריהרדה,רבימיהדף ,הו:~ .!t !( ב-,הסמת 8tהיפבידעמהר,

 וJ.חד Itן ckבגדכהר.ובסרסהשסרת,סי DDבעריתיכוארהה.מיןשי.היוגבימ, .) Dש '''סו

 aהסובביעדי.חרווישיונשבה.יזיב.ובת ,ב·,השםי-O ',יפוסבירת) 1(ב~יוס '''בההססנה

גיייייקחתירבא.יהיםהבטהי.ו Pפטרעייכהבדובםיוברם"גזנויהשםרפר. aההםירי

סיין~ "..דהתיכ",בחינ"ר'יובריגו.ייהריי Dו. ,'ופישהיבהה.יייםובוסייגרייקמיכ

ההיבביהבי, Dהשהבותנת:הי..ביהי..יס~ביימ-.ונת • Pרומיררתהבזכרהסםס.ין

יג.רביםהיהידר,הדסיס,יכ,ייהיהירר,הגזכר),יר"רהייב(ם.סרהספגהיחכוני יר,..,

בזייוגיםהעכרי,תכרגרם ) 2 .ה'ב P n ,.ה"רספבירעי.חר"ו!יוססיםיוו.ין'ירכגים,

גי.נייןהתיובוסי, Pהת'בונטיף
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 321בישר.'המטתרריןקדובות

'K גשען'הואמהעיוהתפתרחתה'.התגבוותהבימיאףגתקביהיאש

כיהוא,מודהה,קביה',אתמכבדהת'I'וש,בכיהושביא,זעהואגסען

כי,ודנויאמר:וכההקביהי,מנו!ןבסתםהביתחורבןמזובןובכי-;בי'ובי

כיאףמאהבכבדיםמנווביםהתורהסודותיבנויייש(הובצוות)אהזיבי

ובקדשבי,ביתוגחרבהחמאשגרםאחרהחכובה,ובנויגותגסתובוהדוובנוון

ובורהמהאבי .וחכוביםייגביאיםבובשןוהגבואההחכמהמשרהיהסמשם

בדווו,חכםכיסיוגייההתאוגגותוקזוהויהושביאזשיהזההמאובר

ימצ»כזוהתאוגגותכבגי-אדםי.אגו-כמיאכיםהואשוביסס,אםהחושב

יבבכימאמיגיםסהםשעהבאותהודוקא ,ה"בקהויפבכיסהקווא

גוץ,שאומוכמוהקביה,אתדבכסוקוCזהושב"אובדנום.תודובקב

בייבקביהזויאמונהואי-אונסוה,מהסינומאבהשהאמיןאיא

אתימויץזהובית,וניקדמזוידיעהאיןאםה.תוקדמבהאמונה

הקווגיקוא-גאשבהזהגהמכיויונודויונחדבו::ודותיהיהאמיןגיוותה

ושיהונאזגישיקחהמה,יפי :) 1הושביאסיהאיההדבויםאתבשרם-יב

 Cהשמיאתד'נושהימים,סשת(בנוניןבזהישכיהחכמה,מבעיידקה

שנויהימהדמירןריאנווריואיןמאהנומרקסודבאמתהאוץ")זאת

השבינויויוםובמצוות,בתררהובקרמרתבקצתגזכויםהאיהוהימיםבדנותר,

סיעיפרצץכפמישהתווהודבריהשבת:יוםב.זכרוונומזובהם,כאחד

סזכהןמיאשויוורמזים,ארמויםרגסתונגיהעגינים,יכתרבומתחיקים

במהוכן ...רהמקדשההואיכרזויםשהםהמקדש,בסודםיעמרדהשי"ת

בעגיזגדריעיקויזהישבאמתוהגוואיהגבוו.הגדוי,יזהשסמכו

 •..האמתיתהכונהעיקונוייעמרדהשיית Iשחגנימיתיהוכוגרהתפיה
כןי-שכו,ידנוגוביד,אמאיוגוהגרואיוהגבווב.,הגדריוהסוד

בספוי.סיכתבגןכי-שכןישוגי,עיהאישאותושיעיה

שאיגגןבשעההקביה,סודותאתכי-כךויהעויץיהקדישיתיוניהאפשו

מקדמוגי-קדמרגיםזהןמסירותשאמתיותיהמאמין,

הראשרגההמאהבובחציתהתיוברדיתהתווה,אברתכייגרץ,היאברי

ו'הכהן.פוץו'ובקיגרן,שובשרןו'יששי:השגיההובז~הובr.וציתנוד

ו' ,)ש"ב(הריששתבו'יצחקו'ואחויהם(הרן),גיווגדיוארבןבןגסים

יסודותיו,תוובךהראבובה .יהקביהיובתגגדיםכיםהיודרו~ןשיובה

שידעותיהםעיגשפומאםקפ"מ.ס'והושב"אקג"זהויב"שבתשובות

 Cבהיובצאאפשוהקביה,ובתגגדיובהםשובביאיםםיעהקםובתורהובנים

ן.סופועדיתןחתובהתשרבותגוףבג?יןאםאביגיץ;ידבויחזוק

הקביה.שיה ,תיואובתבעצםכרפוים :Iהאיןיגובוי:אחותגואה

גציה, Piהופובןהםשמזהיויםאיאארתן,הםומעויציםמקדישיםאדרבה,

אנוש,ובביגתהנשגביםהסרדיים,האיהיים,העביגיםבארתםמיססהמן

 נ.',''כתטיובןהרשב·.,חסוובח ) 1

 V 21הת?יסה
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m "ויומייןה

בהפצתשישוהטנויותהמכשוייםנויומוריםברבים,הסודותהפצתמן

התימודחכמישינוצמההאזהרהאוחההיאזואזהרחםהסודוח.אוחם

 .) 1 ' ...יומיןנוחיקש.כסהדבריםיכיובנוגנומרכבהי'.מנושהבנוגנו

אחידנוושיאגדויי,םושארירמביםגאון,סנודיהור'ואשר

נונינהאיןהנהנוייהן,חיקואוחןשידנווינוד"כובההקביהשיאמחיוחיה

ידינוותיאאףוהנהגוח,הדרכוחיאאףודינים,~קיםיאהקביהשי

הדורשות,איהייחי.הנורותאםכיופיייסופיית,חקירוחואאףתיאויוגיוח,

ידרבי"יהכנותכשרונותוביוחדים,כיי-חפיסהימנויה,בארח~שכברכפי

n יוביסטיקהוביוחדיםיים... 
Pואבייאיש,ובאישידור,מדורשג;ווjנסרוקביהיהאפשר

ואפייויבחכובהבתורהיגדוייםדוקאיאייה,יםדחו ,מ ,ום ,ואיו

אינוזויר'מנושה"מרכבה,ידנויוחנןו'יקדמונים:מצאנוכרהויביראה.

ו,סביובנושה"מרכבה,ידנוייסףוביוביו.כייזהזכהיאתיובידי

 ,מנושה"בראשיחייסףיובהזקניםיובדיובנושה"בואשיח;ידנוודפומבדיחאי
 .) 2מנושה"וברכבה"ובדםוצהיאדהיא

כיאין-ובנושה"וברכבהידנוויאדפוובבדיחאי.סביואינוזור'אם

כיאףהקביה;אחהשיגויאאיידנוויאוהומביםגאוןסנודיהובאםמיא,

ובדיופוקיה ' IIואנמסרי-יבחכמהבחיוהמהםקטניםאייי-יאחוים

ידיו.

).~( 
 o·,oo(נ

זםןת,ים ltהם ' ,D 17וםנותיר "י,סאחווך-כפהיתסיברייאזהפאפיימכרת ) 1

I 'זמסתירi1 כנגרידםונ'ם .ז, ,"כבנישואיP ברתסrכביבעאחריס.אראזהםירםסשיר

כמאמרנה Itתבההרכחרתשיי, Kג Pםrבהת K Pוממהבאתיהרזהךשיהעיקייהיסיייקרמית

a: ,בחרr,כt: פר"ג"גה, ) 2הזןי"·,יטפרתתP יייסין.איו
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שטיב'ייסףאברהםהמריצא:פרישמאןדייתועי:ך

בשנהפעמיםארבעייצאת

תריףתשרי-כסלו,

חמישיספר

שניהמהדררה

~'~ 
 ';;-1 ~כ:
חיוניגבשרה,
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