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כיייתהשקפז;

הכמריםשישחורויי"("(ערובבספרדהערבים ("שם 'o//?Vבנטות ,ז~

בספרדישרא"(בהח"( ,ז~ iהארזע'כנפיואתיפרשהח'שהחזרים

בכבותאז,בן-מימין; ("ש~רובכביתזזז, iש"(ו uהזהב"תקופתאתישכוח

'עטותאייפניו:נג"(ודרכי-מיתזשניאחדאחראחדישרא"(גרייתר

ע'אורואתפתאםישראיא"(היש'ח ז$!-שחת,'רדתאוכשינאופעי'-חשך

 ...ה"זהר"-ובג'ה;זארץ,
רהארפתאםגג'הי,גיציחדעהמהש'ארריבשקרע ,ז$!

הפגימי.

מעייוםפתאםשירדהגשגבה,א?היתהמשנהראהריה"זהר",מהי

iI וצ?יים,ארריתבז;ןוי;ביבני-האדםיעיני;:וג'ותימעןארצה,אציי;ות

וגרבים.צבעים

רהאבןארצהוהשייכהמ~תרייקרהאחתאבןהקדוש-ברוז-הראגט'

ברברא-קה Qו~שמחהה, /O ~גגוהות,אךפי-איפיםזרעההתפזרה,זזתפוצצה,

החשכותהפניתכךאת ר~ז;;ימעןבאו,הגצחמןאשרקויה-גיניה,רבברת

כיאתוסחםהחירתוךמען;אירושרקקשצמאמהכיואתהשביעיימען

והכבדותהעיריות,ערןבהשיוישחהדעימהשךהקרשהמיתפה

בני-האדם.ש?יהאכזרייתיהקושייהרשעיתהטבע'שי

משיי!;ו,תמרנית,בשפעתבאי-ערךםי?כ'?עם-ישראי;נג?הה"זהר·

תפארת-עמקי-תהומרת,ררמי-שמים,מחשבית-חניתות,דברים-ברקים,פפןרים,

 ...סבכי-יערעמקאייבי-~ד,שיחתהררי-א"(,שפתוככבים,
~רד;קסים.וודמי;נרת,שבעודקרתקרת ?7עאמתיותש'~רב-ה"זהר·

ברררים,ציוריםבמבוכה;מביאיםודרכיםישריםדרכיםועקומים;ישרים?רים

-ו~~קוי iור;-יודגבורת-אריזזרים;מ~ניםוציוריםאימיםימתשומים

ש"וחריפותבהיריתקצור,סתנרומערותחשיבורות jש-~עיז nווונים
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א"איהנכנסותגבוי,בייינמשכותהחייכיתא~כות,ישיחותrזכמת-נויים
 ...ומרנוךארזכבחיוםבאיהאיהזנודבית.מאיה,

-יפעסיםחיצונייתי jתיהיא-~יוהיאה"זהר'שריעבייכו;ויפי
 "אי-אפשרמיםשבשמהאת"ארץיגיותץ tשחמייעו·מי.ערביב
 ...ערפיבעדכמיידנורשיא

עזונפרייטעמואשרהםמעטיםאבייכי,פהיחז;זר* ..הפרדס

שביחידי·יחידי-ס:יה ...מועטיםשהמההם,בבי-ע'יה ...בתיכיאשר:זחיים
\ 

t) ימתיקו·ומדידוינהירא,מהפכיוחשוכא.דיחבריא* ..הבני ...~יה••• 
שירתרקשימע ר;;זה-אישידמית,תבניתריאהמיתהבו-חשכיבמקום

 ...הנצחאיהנצחמןהנמשךאחד,נביןאיהית,א-חת
וכ"הסמ~יםכיהז.אירעות,כייהייכיםסיבבים ··,;-:ז.הבספר

רביאתגםאבישיו.חבריא"' ..ךהשמעיןרבי-אחדצירנויהרעיובית'

בתייחיים-זההריבחיום.כמירקריאיםהגנושייוהחבריאשמעין

 ...חייס,
מניעיםקיהתניעהשבכיתמי,דאיתנומימדיםיחבריושמעיןרב"

כיהאיהית,עיךמזים ?1םהגיבמ;תיהמציהרק ICשיו Jנויייניםעיימות'

שג"יירגיש;יחרשישז:ע,יראה,אשרכיהאדם,יעשהאשריכגםאם

יו,היאמרמזיאדם,היאקיי-קיראהזבציאיתרחביבכייבדריטקןדבר

ע-P::ייfייונעןיארצי,ביפניחיצין,שהואמהכיאתיעזרבימנויררהיונירהו,

האיוה.שיהנצחבחיי

הדמותאוז.העםביחדאביחיצינה,גיפביתבדב;יתהאדםביידהנה

שיגורייכימשתקףהדמיתבאיתהפביונית.דמיתגםבוידה:זגופנית

הרגעמןהאדםעייעביראשרכיואפובי,~שרויתוגתי,שמחתוהאדם,

עדהעריסהמןהאדםאתמירהזיפביוניתדמותהאחרין.עדהראשין

 ...הקבר
ע-י:ם.יהיאהוהמשבהוףהגימזה:זהינודעיםבכריםשיש:ו

אביהגיףשיהשיביםיםבצמהועי-ידיהגיף;ןז'השרביםהאברים'"די

השיביםהאבריםעי-ידי Jהבשמהשיהשיביתפ~יותיהאתידעתימדים

פעייתיהאז.ידעתימדיםאביהשיביםמבב'היעי;-ידיהמשבהשי
\ 

עי·רקהבשמהאתיהכירשר tאי-אכייעןאויםת.ואיההשיהשיבית

-שתיהזהריהנשמה,עיו-ידירקהאיוהןתאתיהכירראי-אמשרהגרףיידי
 ...אתירע"ייא.אתידעבבחינת-והאיוהותייבשמה

יעויםקיחדתנשזבה ,יחד,ומשונהעצםהואהאדםונחיי,ייםייםכי

נעשהשיאיים,כייאדם.מסביבכציייםהימיםהםמרחפיםוביחד.ריחני
\ 

,סביאירגטי..בבישנעשהיים,כי ...יביזבחרפהיברראו~בטר,בבי

היבוש.בא~ת,היאמתיבשתה:יף,מןייצאתכשהנשמההאדם.יבשםת

איזתהאדםכשריאהא.מדיגרקהיאסביביידיאהשהאדםםהכי

שע";י,הנשגב,העניןבאןתיאי·יחבי,ההזיי:םבאותייחשבהיאנרירדבר,

יד~עייןןהיבב'ס,האןמיםבניביהשישבהארםבשן-יאהרפםי.;ןדוב



dl~ ה"זהר"יספרמפן.ןח

ככ,;ןירחימם.דיןבה ..שישרח'ו),-(שכינה n'lישרז"כנסתסמ'היאכי

 ...מרמזככההנעלם.לריס-ימשם ,'כש?/ iJאוiנ~~גשמותמידהאדםייע'ה
משק-כנף.יכ'מעוףכ'צפור,ש'שירכ'היזהר",יפי

מאותזנשמתו.אדםהשלבגזפזביחזדה"זהר"ספרהזאעזסקאב'

 J"'וכרגשכ'תכזנה, ;'כשבאדם,מחשבהכ'מתאריםה"זהר"ש'בומזדים
כ-יאתהאדם,גוףאתב"זהר"אחריםעמידיםמאזתמתאריםכמו-כןגטיה.

';עז'מז..תמרמזיםש~לםוקמטיהם,שרטוטיהםתארם,תבניתם,הגוף,א.ברי

העליון.'אדםהיארמז~ליהתחתיןיהאדםנז';יינים,

ה"כימיההקנ1לה,'חכמתפרנקאדילףשקראכמירק,'אהיאה"זהר"

הפסיכילוגיה,רקילאה,דישקהיהגי ,כיפסיהגםאםכיהקדישה·,

אתנמרץבדייקלדעתמ"ומדה"זהר"הקדושה.הימיט ~ ~הגםאםכי

נית ?I ~'רמזהק;סמ;ס,כ'ש'ל~רגרמזהיאוי fשה~ךם,גיףארג
 ..•הא'הית

וסמעזןרבי- ;:ד;ונ~חייהאירה if;'שא'הית,המיאיפהזאה"זהרי
החיי:פמבלעדיאחריםחייםבן-ייחאישמעוןורביאיןאב'בו-ירחאי.

:וזרקטי",חד ,"אהיט i;'"חדרקהםשמעיןרביחייימיכ'בא'הים.

ייים,מת,שמעיןרביטמירין".דכ'',,טמירא n"כסיפאחדע'מיןי,,בחי

פיסהק.שאינהבאהבהדידהעםמתחברתבשמתר .א'רה'יים-היאמיתר

ף.יס-איוקתהישבבמתשמעיודבי

ב

חנוריוזמןערכועו-דברהשובותוהדעותהשובותrזאגדות.

הן/זהרןןשו

האגדה:מובזהאתחיי

ריאחידרהבהיר,ספרחברבו-הקנהבחיביאר'נ1'ים Rהמ,ראש

 .....ה"תקוניםכמיחביריםכמהבריחברהזיהר,ספרעשהייחאיבןש'מעון
חכמתאבדהההיא,הדיריב'א'עזררר'ייחאיבור'שמעיויכשמת

במקיםיחפירשציהמזדח,ממלכיאחדמ,ןיפביד'שהקדהעדהקניה,

It חכמיישוחהזוהר,ספריביאחדאריןשםיבמצאממין,עסקינזיחד'

הספראתזדאואצורבאוהיהידים,אחרשיח ,הבינרי'אידעיזיאג)דזם

אנריאיןעמיקיהואאחדחכםעשארהספדזה Iהמ'דאדיננייי:יאמרר

יש' :י'אמריאותיושמביובעי'םיהידיאיויכי'הם:אמראיתי.ובנינים
יכשרארהריטו'יטויא,גבירייעםהספריםאתש'חהמורטו'א. bטי'במדיבת

ומשםרבית,מתגיתימוןוש'חרגדויהשמחהביוסמחוטוייטייא,וזבמי

 .) 1בישדאייהקב'התנ:פרסמה

 1tשפצייייגר, ttמרר.בשסזהרי, Hערןספריס,מערכת , ttqירחידיםיהגדרי,שם ) 1

זכרת.משהי'מררןאצי-גרשן Iישכת-ני,ב.זהריתכןבT.זרנ
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בדברהקניה"שושית ...בעלדבריגםהםאגדהידבויקוובים

 : Hה"זהרספר

u הזוהרספרעיכתבריאובנורשב'''כי-כותבהוא-שתדעראוי

הקונטרסיםשחברותימידיומידי 7ותת'?מידיוהיואביהיום,בידנואשר

החנורשזהעי-פה,וקניתימותו,אחרישנהע'כמווחבריהםהםסכתבו

 .) 1 ''''מגמשאהיהיחדכךונמצאהיהשאםהכמות,גדווכי-כןהוא

יש"ר:ופייוסוףגםהיתההקביהישישית ...בעישייזוקרובהקניה" ..

עירהספרדיםכשבזזופ Uששנשנתאמת,מגידימפי"שמעתי

עיקרשספריוביניהםספריםא'?פיםכמהמהאקדימיאיקחוהידייבירגה

ו~יחוסביאשמרבעאויםעשרכירעיהוזפרהויסכברקיף

 .) 2ודוכסים"יחשמניםהספרים

.שישיתבעישמביאהשרנרת,הדערתהןוהיסטוריהירתרקרובים

 : Uירחסין..ספרבשםהקביה"'

דבריכישאמרי,אנשים,כתותנמצארב'איפיםה'כמו.נשנת

הםאשראתאבירשב"י,דבריהםירושימיבישרןהםאשראתהזיהר

הזיהר)(יספרמצאושהרמב"ןאימרים,רישדבריר.אינםהקרשבישין

ר'ביד(הספר)יבפייאראגיןהיןאחריקטייניאה,רשיחיבארץ-ישראי

איררעשהחכםהיההנזכרייאיןדיוכשהשרביאימרים,וישייאון.דיובשה

רתריהכרתבםהיהמהחכמיםובמחירמהםיקחוימעןוכשכיר,הפרושים

 .) 3 .....בארכיסיוווכרנהעניהיהכיוזהוחבירתו,י Uושבשםעיאותם

ר'עי-דברהזנעשהיכפורדבריםאריכרתכאןהביאייחסיו".ספרבעי

זה:עיהעירקיגסטנטיגהדפיסהירחסיןיספר ..אתיהיגגיהווכעשהו,ייארןדימשה

צדיקעיהדיבריםסכייתבעיגיןריאההגדשיים:שמיאי.אמר

ערים,שיכבשרנישהםדברים"עגהההיפכיםיביגי,ייאידעויאותק,

יטעגיתיהםוראירתיהםמיתי,י~ירישימייחשביהויזרהחתרםהספרודברי

מיעיי''.'בםיאיןהביוסי
שיהייחסין"ב"ספרייארןדימשהרביעיהדבריםשבאימשים

בעימא,סבראוסיושם~שורוכדיביים,צרים Rוכהמ~חריםהדפוסים

..אפיקורסים"'.שיעייית-שואגםאיהאוירמןקיוטהוסמרעה

"אמונתבספררומ~שרים )iמשר"שיוםאני-עדוביאתמצאנועי-כן

קראקא,דפיס(עי"פיאותםומביאהיוחסין"",ספרדבריאתאחדמצד ) U 4חכמים

הישון:בזהג"ב)דף

 • 43בדתרי"ו,ברשה,בן"יחייא,גדייהיר'הקנב~ה",וסישיתו)

כיב.דף ,יחכמה",מצרף ) 2

הב"ישהיקבעיכיראףיוחסיןי,"ספרבשםהדבריםאתשה"קבעימוסרכר ) 3

נובמרשה"קבעימדבריההיסטוריתיאמתיותרהםקרוביםמתמיה",,דברבתוראותםסביא

הפרק.בתחיתכיה,פר!' ) 4



זהוי ..הילן(יוכ'פ"" lI.דכ

שהואאורי,יהי"מדרשונקראהעריםוכיהמאירהזוהר,,נפר

יאשהראאעפ"ירשב"י),(שישמועיכנרהרוהקביוה,התורהובסודות

ממני,שקביומהעועשאוהרתומידיוותימ'דייבנושתימידיוכיוןעשאו,

עקיבא,דר'איויבאכיהרותיספתאיספרייספראשהמשנהשאמרי,כונן

ובעבורובותו,אחרדענהמששיםייתרעיו-פיונעשיהדבריםשאיואף-עי-פי

המשנהוסראוהאחרוניםדבריהםכיאמתיים,יותרהםהזוהרדבריזה

יהרא"וסהרמב"דאחרהספרזהונגיהמהאמוראים,ומאמריםההוכותופסקי

רארהיי.שיא

עצובההתווהיקורסותי, :Eא uהעיוכעסרגזמואהואהשניומהצד

במדירית:טועןוהראקונס~נטינה,דפוס Dיוחסיןביספר

ריאהראוניידענויאאחד,שאישכ,זבו,מיידעוו'אכתוב"ונצאו

משהשר'יו,ספרהאחתשאשההגיד,פי'וכוף,בשוםאיספרבשוםנמצא

תויהושהיההזיהרספרמחברהיהשהיאהזאת,יאשההגידויאוןדי

שכתיבמהביואמת,היהזה(יאםרבמחירייקחכדיברשב'''הדברים

מהיביהמיואכיםושמרתוגיהנרםגן-עדןימדרריתמהיכייתהזיהרבספר

ושאירגמור),שקרהכיירשב"י,שנגיוה';טרב,זכוראייהר,בשמבושבתוב

ושספרגמורשקרשזהינשבע,הזההדברעיייארןדיר'משהפיאת

שבמצאמזההרזכראשרהזה,והאיוסמרשב"י,היאאציוהנמצאהזוהר

אמדההזאתוהאשהרפאו,דודר'ששמואמר,בתבו,מיברדעייאכתוב

כיוהנהמרתו.אחרכןשאמרוייאין,דימשהר'שוובתואשתושהיא

ערמההר"יואחריריוחסיןס'כמ"שהזרהרספראחרהיכוישראיחכמי

רברתיברכדרשיבכווממאמרירכמההביאעקידה,ספר ' Yבגדרי,פיורסוף

הביארישראיחכמיכיובבי.,בית-יוסף,הרבהעגורכזוכמורפרשם,

מביזראינו ) 1התורהבסתרימאמיוביתיפיורסוףאיזהאחרומצדדבריו,

בחרבצבעים,ידוןיאור Vשהמורידה,ואיבהמעיהאיבהוסברתודבדיו,

בודנויאשנכתבמהאחריוןוה',ירחסין,בספרשכתרבמהיעזוביו

כי,יראמרהאחתשאשהאמר,מערום,שמרשמעבוואאחד,שאישממי,

משהו'שבשבעמהעזבידבריייאפיייאובת,זהשאיןבשבעובשהשר'

באוסודוןהעתידוהארץהשמיםאוהיוחיהזאת,האשהאחריייכתכדי

בשבנוהיהמשהו'וסאפיוושבעיו-פה,תורהעיועשםהמרציאבוערת

 .) 2גמורישקרשזהדבריויבירימביןה"זהר")(בספרהקיראביחברו,שהיא

היוחסין:נספרשנזכרהחשדעיהקבוה"בעי,שושיתמעירכמי-כו

וחבוותרשרשב'''יהיה,והאמתהב",כיהכימאמין,אבייאבי

הדבריםבכתרבשיאיהירתייביאביהרבה,וירתרההםהדבריםאמרוהקדושה

ווםםכ ,.. .. iז ..הדגנוי nרנזםברםד1יבה "'היואהיהדו'י "באונו,. ,~ברnו)

.... nu ס". 

3 ( • R בnקמיני ,חבובייסרםDר-כו• 
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~בlריהזמןיבמשרמ~זרים,בקרנםרפיםאיאנכרן,פדרעיבדיריתם

כה'כתם"'.

ממי·ששמעמהפר Qמי-שהראאיזהשיאהתמימים,איהידערויא

כיייאון,דימשהר'שימבr-וואימאשתושמעמי-שהואשארתושהוא,

רפרםירפרטיהםכיליהם "כ"וכהי;;כתםכפדרםהםמ~פריםהדבריםאם

ומרצהדש Rמרמ~רפם,הידיעהראשונים,בlיים Rהמגדרליאחדמפיפרטיהם

 ;;ישידומ ,ת-עצמוייאוןדימשהמר'יותרעודהפודבעיי'{כל

 •ר.כעדמןצחקיר'ן, gבמרה
מרפלאים )'"רiזז"ה(דברידבריו)-כי 1עכודמןיצחקר'שראיתי-כתב"מפני

,עה"עו"םמ"כותוכבודשםברורהמשפיע,המעיןהעךיוןממקררישאבר

הנמצאיםהתימידיםאתואשאלהךיאון)דימשהר'(אחריאחריררדפתי

פהא'מפהמקוב"יםפודרת"הםבאימאיןממנר:גדוייםדבריםבידם

מצאתיולאפפרזקיראיכ"מבואריםשםונמצארךכתובנתנרךאאשר

שמע,ןיבכה.אומרוזהבכהאומרזהמכוונת,זאתשא"תיעיתשובותיהם

מארץיארתושי;;ח ""זהרמנ"ןהנאמןהרבכישא"תי, ;;יע."יאומרים

'אךקנטי,אומריםוישארגון,"ארץהרוחוהביאו"בנו,"קטלוניאישראי

וודאימשהר'עיירשאומריםהואייאון,דימשהר'החכםבידירנפך

משהר'זהאביזה,פפררשב"יחבר"אשמעו"םאומרים,רישחגארה,

אךה,נפלאיםדבריםזהר'משהיכתובובכחוב,כרתהשםירדעהיה

רברביבאשךידברירתו"הרבוזהבכפףגד,ימחירבהםיקחרימען

מעתיקאניוחברירבנרא"עזרור'רשב"יחבראשרהפפרמתורראמר:

ור~"~ךו'ידעירא'ואבראפפרדהבבואיראני----איודבריםיהם

עמיוידברבעיניוחןואמצאזהמשה 'ר"שםואמצא(שם)המ'ראשר

הסםריאאם ,יופיףוכהא'היםיייעשהכהיאמר:רישבעיייידר

אוייה,היאישבו"יבמדינתהיוםהואאשררשב"יחבראשרהקדמון

זהר'משהויירממני,נפרדהאיההדבריםאחרויהיאראר.שםא"יבבואר

שם,וימתבארב'אויחיה"אויךה,ביתוא''שובארביאעירא'

ואבואפעמי"דררראשיםואצאמית,עדי;;יחרההיטבהבשורהוכשמעי

ואמצאקורפרדפ~ןר'דודושמווזקןג-דו"חכםשםומצאתיאוי'ה,א"

אדםשבניהזרהר,פפרפודותיוהנתבררו"אמר:ואשביעהובעיניוחן

א'י"הראהוךינדרעצמומשהור'בכהאומרוזהבכהאומרזהבחיקים

ריאמר:אאמין,מיוידבריאפמורמיע'יודעואינישמתעדהפפיקויא

זהמשהר'שךךידרבא"אשמעו"םפפק,ב"ייינתבררכיבאבות,דע

כתבובכחרהכותב,שםבע"ר'משההיהרקזה,זרהרפפרבעו"םראין

ר'כידע :י'נתבררדררבאיזהשמערעתההזה,בפפרשכתבמהכי

ביתרהיהשהיוםעדממונו,יפהבעיןומוציאגדו"מפזרהיהזהמשה

יאייר-פ"זמרףהשים,ייחסיויב"ספיבשיפיתםהרבדיםהיבאי ) 1
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כתרביםיוהםיתןאשר(איר)אי;אהעשירים,ללשנתנירזהבכסףמיא

שר~ייתערימרתהנהובתלאשתישעזבערכוי,נתריקןומ:ררהכיתב,ובשם
איניאיךיאקוםא,יוארבבעירשמתיכששמעניכיו,יבחיסררבצמאברעב

עתחיור:רארמרארי'ה,דייוסףר'הנק'-אהזאת,בעיראשרהגדו'העשיר

אםוזכוכית,זהביערכביי;אאשרהזרהר,יספרתזכהאשרהעתה.גיעה

יאשתיזהייסףר'שיקראזאת:היאיעצתיאיעצך,אשראתתעשה

 .ה,zז'מר'יאשתארתהושלחישפחתךבירנאהמנחהנאקחיי;ה:דיאמר

יאמרימשהר'אשתביתהנאיוכייה:ערדייאמרממחרתויהיכן.זתעש

יחםיחסרי;איא;יך;בניבתךאתיהשיאהוארצרניכידעי,וה:

ספררקבעריםדברממךמבקשתאנייאיןימי,ןביו"ברשיבגדיאכןי

תאמריאי;הדבריםאדם.יבבירביתןממנימעתיקאישךהיהאשר;ןזוהר,

מכווניםהיהייונראהיענוך,אשרדבריהםאתותשמעיי;ברויבתהיבריה

יאו.:ר:ייסףר'יאשת'ותשבעמשהר'אשתותעןכך.ותעשותךךיוא.או:

אביאישי,עםהיהזהספרמעו;םאםיוסיף,וכהאיקיםי;ייעשהכה

בראותייוואומרהשכובב,מהכ;כתבושכ;ימדעתוייבו,,מראשי

ואתחמספר,מעתיקשאתהתאמר,מדוע;פניר:דברמב":עדיכיתבאותי

אתחמשכיךכיי;אז.:ר,יךנאההיאכרתב?אתהמראשךרקספר,יךאין

זה,סררייוהםארדיעא;וויאמר:א';יויעןכבי.דיווזר;ךויהיהכותב,

יאמרךכיפררטה,בעבורםיתניי'ואבדבריישגיחר;אכיתב,אבישמשכ;י

הזוהרספדשמתוךישמעי,כאשרעתהאב;אותם,בדדההואמ'וביכי

יקרים,בדמיםארתםיקבימעתיקו:,אניהקודשבררחרשב"יחבראשר

דיש;בתיעםזהירסףר'אשתדברהכן '-,ח~~רוארת.עיניך,כאשר

'חםי;אז-הוי;תתי;בנה'השיאהאמהעםדברהאשרהדבריםאתובשה

ייתר".ר;אפחות'אאז.:הענתהכאשר'היתען<ןשמ;ה,

אתבשמעיהשתממיתיגר,ת Mעכורמויצחקרימתאראחר-כך ;
'ישהיתההשיחהאתאחר-כךומספרדפאןדרדר'מאתהאךההדברים

אךמיאכירהבעיראבייפיאטו'דריסרבישי;בנוייפףרגי:פי Rהמעם

ראיה,יווהביאאבוי;פיאיוסףירכייה"זהר",משהדביע'ו'דבר'טא'ואבירה

הרא,שהרישכתב,מהכרתבהיjך,מ;ביו;אפרסמשהרבי;פנישהיה

ה"זזiר·מקונטרסיקונטרסיושחסרמשה,ירביאחת :tפעאז.:ריוכף,רכי

אחרקרנטרס l 'הביאמשהורבי ,), ..יוסףרביביריהקונטרסהיה(ובאמת

היחש;אמההראשין,בקונטרסכתובשהיהמהכביו'תבאאותכתוכ

הדבריםאתכיתב',היהבשים-אפןייזיקיו~וזמשהרבישיוב'כיותי

בביאך';כימביכתעכי iדינ yיצחדי ;א· j ',מאחר-כךמספר.ייואוב'ובו

החשר:יאתימח:פריה"זה,'ספדבדברשיניתרעותשמעושם'טו';יטו'?ה

אתהעתיקימובניכר.בי,בעצבושהואספר,ה tמ'יורביהיהשמא

שטי.יעקברבי , iז? שי;,:,(;';ןדותמביאהיאאחר-כך ...החסרהקינטרס

 ... jזי;אןך:ויואנןרהמידעתזאי-אפשרטע, Rמהספורכא(.פה
ר· ן;י-~ I(בי iופניהיוכברהיוהסיןכפרשוהאי:ההדבר'ם';~קרי
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האייבתח'ותרמייזחכםשאיזהגמררה,ברדאירתהחייטרעי-כז ,) 1וגרדיגה

ידייו,ישעצמיזהיספראשראריםה"זהר",ספראתחבדהחמישי

יהרכיחמתאמץשהיאיבשעהתרת"; ?1מיאהבהמדיה...תיכחתמודינה,

עדריסרדיתייפיא Kואיןנים iהקדממןנתחבריאשה"זהרירבית,בראיות
 :) 2האיהכדבריםעצמרה"זהר"ספרעיכרתבהראהריעתיקה,מסררהשי

אצייהראומפוארמשרבחונחמד,אהובה"זהר'")(ספרבעצמיהספר ..

בפרושיםהחב,ריםכיעירהרמז,רהמפרשהפשטכפיהתורניים,דרכירבכי

ואדיגתיישינועדיברתעםריפהנאהבסדרשכייידדכר,רזהמהתודה,

ישניםמעידדכמוה,נהיהיואהדברים,תיךימכניסהייךמעשים,נספיד

מהמחיבהיפניםאכניסריא ',ד';עבזדתהקרראאתמיהיבהנרדמים,רמקיז

בקברדיבביתשפתרתיישיהיה,מדהמחבדיהיהחושך,מניעמ'קיםבסידית

יבדכה",יראיי

מקריבאדםידימעשה ..שה,א ,"ר i'iה"זעיכרתבהיאאחררבמקרם

מחשבת,כמיואכתרקמהצבעיםרערב,שתיברארגכיגדיי,יין Kבינתיה

אגרדיתכבודיתיחידותבסרדיתהקרדאיקוזיאימען,שהתחכםרצרני

קסטי'י.,חכמיכפשםמתוקיםהבנה,קייפסוקיםפשםבהם,רבאגרדית,

בשיחפ'זוהר(עייןשטיתמ'שין'יקט,"העם"שט,ע'משודדךרמז

מחוכםחכםתיברת:ראשימררחכמיקייםתיביתדאשיארע"ב)ס"ב

מטרבאורחא,אזיוהוויר"שד"'פכמיחכיית'איןמעשיםאררבנן,ודב

דבדשיהיהואזנפיאות,נסיםיכמהחיוויא,חזיבעידא,חזרחקי,בי

מהםישא'אשעבר,במהחסידיועםיעשרתד'שהפייאיהאמין,ביתי
 Kההי ...-החיצינים,המשייםספוריכמיהמקראות,ייפותבספרשבא,

"ההואסבאי,ההו. ...-גדריים,יחכמיםומתגייםמתנכדיםשהיי-טגזיא",

-רמוהיביםמבהיויםידבדיםההמצאיתמאייוכמה-יכי"תמןהרהינךקא
ישימעיהםערביםבאזנת-דצדיקיא"חייקיהין..זבאה ,יחייביאיוהרןררי ..

בבחינתהזיהרספרחברדרמפארמשבחאנינוי-כןאשרנעמי,מהיפו,מה

אכן ,) 3הנהעדשנהג'מאיתמזמןמארמתנוחרבריאשרכוע'דרכי

חכםמגברכי-אםאמיראים,ריאתנאיםמעשהיאהייתםומרדיעיםמראים

חביב."אחרוןמ,יז

דיימדיגהשארירביבאיםייה,ר" i'iה"זיוספרהגדוייםהמבקריםאחר

עיים"'"בחינתבספרימרדינהדיאריהיהרדהירביהדת"..בחינתבספרי

מבקרייקם ,) 4גזינים""מאודבספרוהאדרמיםמןעזדיהדביגםרבמקצת

כ"ג,םדקנוהם',אדי .. ) 1

 .י'זוכדקשם, ) 2

מודינה.דיאדיהיהודהד'וסיזמגועד ) 3

אציהמיבאהנעוםבמדדשיכ.רגפיאתי :כו"'מדקבינה,אמדיעינים",וד It#מ ו~! ) 4

תדריהן,ראמדיירסףדביצחק,דבנחמן,דב Itנמצנזידיעקבויזרםםרקתי';דרתם'זרהד

רכן',קדומן"איננןיפרא 1tא·ב
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יעקברבי-גדדיהבגבררההדתמיחמתרירחםצדיקגארן, y,דמעמיחריף

בהרכתה "יפניראשרמכיראירת:'רבההאחריןזהעמדין.

עצמהסעהבאיתהאביז:ור", ...הבספריםבריםחיקוזיחרתזזובה

ירתרהרבהרקיאז:ור", ..הספרשיפסירמיק ~אתיהעריץהקדיש

ברהמחזיקיםובןייתר-ידיעהבמדה-גםכי-אם ,מיהי iוזקםקריבמהונן
nבמיוברתם.

כיתב:הראוזיניםריחיקיםיהרספיתבברגע

רדבר"בר,מעורברתבןברשבדפיסהיז:ור·)(ספרהיזבספר,זוי

מאמריםכמהוכןהחברר,מעביןשאיבויכי,יברגשבראההנעים,רפסו

 .) 1מקיוקי·ארמיישרןיהםהזיהר,ספרבעצםגםדםככטים

רעוד:

דבר,יקוםפיהם'ייייסהאיעדים"ביכאןישיפחות,הנה

אחת,רדא(דאאחדמחברםהזוהרוזירהתיקרביזונהימבארעיארי IIסט

הטפריםמשניהרבהממקרמיתוזיראהכמראחדים,ידבריםאחתשפה

שבטפדדהמקרבי;;יםובןהיאוזיים),רישרנרתיהםכפריים,שהדבריםהאיה,

 ~,היז"חשדובכי-ובקום ,ז,יתרי Kהנחשדייארןדימשהר'אםהמאיחרים,

 .) 2הרא"ריקדבר

דעיד:

בןד"(שמחברםזכ-הימב'יירעיא:תיקינין rחביריבעי,הנוגע
הזי. Rשהריצאי),אחדשמבמןזה,עיזהובעידיםדישיביתיהםככ"'י,היא

הראשיןהזוהרהספרגיףונבעי,הרבהייתראחריןבעריםספקשיםניי

עדרגי'חייהםייפררוהפסדקבארפשההראיישםעודדכי',ובמ",הנזמן

יבניםכספיםדדאתתנדייבבים,ותרכןשיוההיצהתיקד,דא Pנפר

תכררתכאיהרפזיםיסברוקצרהרדעתיאביאסטניסקצה,בםהיפהנפס

רמזשהיאיוביבדכאיה,זעםשיפניםיציירארכייאהאיהית,הקדושה

אוהיייהכירכו',המיה Pבדקדישבישברישערדספק,בייהבישי

המחבריהאאחרין,בזמןהמחרדשובחצבתיובקירעייהעידאחדובקרם

ספרגרףבתריגםמשירהרבהדבריסערבבהראדעי-כי-פניםשהרא,ובי

הממציא,ובניידענוריאק~ IIביי-סובשיבשיםרחדרשיםמריםעשביםביעיוהזרהר,

 .) 3השייט"מיפניהירצאתכשגגההידאךמעתיקיםסופדיםעי-ידיניספיאם

דגויד:

המKרראיסדשמו:;רגוניבד,בישונדםתיבונ:פרזיופדהנעים,מדרש

שפהרביעגיבדדיה,בערבדביאברהמרזברים,ידישימייםבבוייםותבאים

וחורפד ,הכ iה~'~שןןמתדמהמזריפת,ארוביתרחצי;עבריתבורמדחצי;'דבר,

 It.פרקסםרים~,,מםםחתן)

ב.סרקשם, ) 2

ר.פרקשם, ) 3
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 ~--צייסייןהי"

 .)ומאדיבדגש

ס'טיפםייעצםבניגעאביייהיספית,שיניםיחיקיםבניגעזהכי
כיתב:הואז:דד" Nה

שנדאהביחודשיהיה,מייהיהומחבדו ) Dז:דד D(ההספדהוא.קדוש

הגדייעצה,הפייאאףהקדושה,תורתנויסרדרתבידינושהחזיקבעייי,

חייםממיםירנקרתיהיהשקרתפאררתיה,יפארענפיה,יהאדידתרשיה

חומהיהיבנהיהדדההרדה;:זרבהפנתה,אבןידההראיבנרן,מןגרזיים

י;:זזהדבפרטרתיקרה,חרסןכיאתבתרכרישמרדגניזהוביתבצררה,

בגופייאמדצדיראיןמידה,כמיהרמידדבנן,מיידקדרקיבכיאפי'ו

הקדוסבתימרדנוינושנמסדפהכיעייתדמאד,ייתדהחפידתרדה,

 .) 2ארפבי"ו'אאחזתיוכןעיישדא'.חמדת

וערד:

עייוהעידבשגםבעיים,ספקבייהמקרבייםבזדהיאהזיהד"ספד

ע'יוהיא ,ע'יישירההקדרשוריחאיהיקדרשאיששהיה , '"זהאר·י

 .) D 3דבריראחריהרהדחיי'היהניראה,הנשגבהחכמתרכיבבייה

אחר:רבמקים

צדיקימיאיד"בשחקיםזהר") I7(ההראבהידארדהדאריים",'דראים

יוייבהשבמקראיrי,האפייםבמברארתארדהרפ-יעהזרהרבעזרברגה,כארר

פעישם,יטעם,בקרדיארת,רכןצוהד,יעשהזדהאיחסרהאריתדה

אופ'באדץהשמש,תחתההייםמעשיםימתבכדיםומרדכביםפשרטיםימיה,
יגיהוכסיייהםהשמיםכרכביארדו,ענןיפיץעייהםסדדים,ריאצימרת
 .) D 4זהדו

יידיבאהיאחיוקיווחיוקי';ח"קיר Nר i:ה"זאתמנתחשהראראחרי

זר:החיטה

ספר"חבור

נקרא'שישתם,

והקדמרןהאחדספרים:שישהכרייהמרדפסהזרהד

משישהמחיבדהרא

קצריםמאמריםיהם

סתימהקצרהכדרר

חיקים.

נפרדים,

הראשרן

בהם

בעצםזוהר" ...

איןשבראשון

הקדמוניםגנזי

גםרראשרנה,

ממנו,'מעיוה

החכמהכי'י

המדבדימתודה",סתרי ... , N"תוספתאמתניתין"', ...בשמותבקראיםוהםרחתומה,

הםהאמוראים,דידגדריוייחידיבידיתפיסותוהייעמיקה,חדהבישרן

מןבקביהאייהםיהגיעוכישרנם,ספדע''כתבןשהתחייוהראשונים

מעש.ירתאיזהיספורימסיני,רמשההנביאיםעדראשיניםתנאיםהקדמרנים

 Kהיבםשבראשיןהשניהחיקהדאשין.מרשב·'יהייתירכייבו,שנכתבו

ו.רפקמרפים",.מספחח ) 1

א.Pרפשם, ) 2

יפ..yרבמיףשם, ) 3

.ננזונ ) 4
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 Hזהר nהיכפרמפתח

כתיבים,נביאיםתררהפררשיקידש,מקראיבבאיריזבאירכתיתזן

דצניערתא","םפר.יככההאלהית,חכזבתבכיייגםומאיריתהייוהאדרית

חריו Kהרסב"יהחכםמןחיבריאלהכיי"ינוקא",ה"םבאיעויהםוניוי

יגדילהגאוניס)בימיאיהיה,םבוראימרבבןאחריהםאי(אמרראים,בזמן

שמיתםהייאיהתנאיםוביןרשב"יגדריבאי;ןדבריוות;הבובעיה,

 " ...כשמם
ממני;מטהאיןשבראשוןהשיוישיאןצחה,ארמיתישינםאיה"כי

םיפריםע'יישתיאשרהזיהר,שבספרהזבזייפותהבוספותיהםובזזבן,במעית

וזבבר;קים".בוקיםסרוקי,ביקיביהדתיוומעתיקים,

מהימנארעיאהזוהר,תקיבייהםספרדם,ה I/7';iשכיויוה,אגםהשני: ...

כמי-זבחברםאחדים,ידבריםאחתשפה ,מה;'אחדדרןשיושתםופקידין,

מקרביהכםעי-כ;-פביםהיהיהיאמjךיכם,חבריםחרברמזבש,.חדכן

מאד".זבאיחרמפרדי

יבפרדרחרקימהית;גזביני ...הבעיםמדרשבקראהש;ישי"הםפר

;שרני,בצפציףיהם;התדמיתהראגםשריצהעםהראשיבים,מהשבים

שאיבךיארמית,מעבריתמירכבהרבה,פעזבים;שוןביעגאדם,בפביוכקרף

השזבותימזהעביבים,מאיכיתגםביכריזייפןרע,יזבראיהןאח,דבקנהבורירת

באייבותות;יתןכדיוהזרים,התזבוהיםהדבריםבעויבהםשכינההבדריס,

 .) 1גדריים"

ספרשייערכרחברריזמןעי-דברהדערתומכיהאגדיתמביוהצירר

ריתימסתההדעהאתגםבזהבביאיאאם ,כ;-צרכישיוםיהיהיאה.זהרי

ה"זהר"בספרשזברבאיםיערבדה,י;בשזבההיאגםזה.עבין ' Yהנקצוה

גי;יירק-דרכהעי-פיבזההיאה Kשריאי.האחררנים,מיראיםהאדברי

 ...בביאה
ביזגאיי:שייםרנ1יהזחר"',,תקיביהמפרשכרתבככה

אחרבגן-עדזשחברימהמהימנאוברעיאבזיהרנכתבידברים"כמה

 .• ) 2יבתמידית"אמיראיםיכמהשנגיוהייהי, Kע"-ידייוביונתגירהרשב'''םסירת

נחרםרביהרבשיוזי Kהיקצרניתירתרערדמסתרריתדעה

מסשרבוביי:

מסוףמביסשעיו-ידי-זהשבתירה,הגנרזאו+ן.יהשיגשזרכה,מי

מהוביןמידבהרהעתהשהואבמהאצ'יחיווקאיזז 1$סיפי,יעיהע;י;ם

שהיהחנה,ברבררבהשאזברמהבזוהררשב"ימר Kר'כזיירררת,שיהיה

K זרבותיניאזברייבןדורית,כמהחרq , עקיבארביאתשראהזברע"ה,עי

י;-ידי' Yשמחמתזהיכיהרבה,ריריתאחרשהיהאף-עיו-פיידירש,יושב

 , .) 3י'יורות"מידביןח'{וקאיוישםהגניז,'אורבאיח.ירתם

 .'זפרקוסם ) 1

 .ב", , 1דףהזהר"...תקוני,י "ו{'מ,כסא ) 2

זו.פ'עינים",.מאור ) 3
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 ~32!ייס"זהיי

איו-נאזר,קצרביתמסתוריתדעהממבוורחוקהשזרהמהכיועם

ה"זהר"-יספרייאוןדיר'משהשייחסואתשגיוהרהראשון,שהראשנשכח,

ייאוןיי jמשהרבישהיהבשום-אפן,יהניח'כוייא-עכודמןיצחקרבי

שם"עיו-פיהספראתמשהרבישחבראיאזהר", ..הספרשיפשוםמחבר

כתב-עמדיןיעקברבי-ר° iiז ..הימבקרירהראשרןרשהראש ,"בתוכה

רח'קי-חיקיו:יחיקיררי iiז wהספראתשנתחעצסה,שעהבארתה

 .רבנררשב"יהקדרמיםהתנאיםבשמותגיגרייהמארחריםאיוה,היר
עדן,מגוצדיסיםנשמותגםעייהםרניווומבינתם,רוחבהםנבנצהאר

 } Iהנסתרים"הדבריםבחבורשסייערם

ג

החדשiדהנקותדעת

בנגודמח'ים,קר;כמינחמןרביהחדשיםיסבקריםךראשרןהד~~ש

שנוספרההוספרתזהר", ..הספרישכיעמדין,יעקברבישיינתוחרגמןר

וה,תקונים",הנעימיםהמדרשיםמיניכיאייהם,שנסםחרהנספחרתבוייהס,

מ~חר.מחברידימעשההכי

כותב:הראהעצמוקביהאשר

ינהעבזרחכמהשהיתהיהכחישונה],ראיןברורנה]אמתזה ..

והםבנו,האיורבסרירארבהגאוניםאחרוניבפישומההסודיזי

התחייהכברואם-כןשיפניהם,בדורותמהזקניםאייהםהגיעהכישהעידו,

וברורהחמישי.יאיףק Wתישנתסביבהגאונים,דורותבאמצעבוי-כי-פנים

חכמיםאיזהעי-ידי , Kיאיםיירביחודהמערביים,יארצרתשבאהבויד,

ראזורנקראאהרן,רביהרבבהםנרד:סהירתרבבני.הג.וניםמישיברח

תר"ן".ישנתסביביאיסייא )Iשזבבי,יוסיבת

הנההקביה,שרוס ,קבות Kיהקדיםפרא ICקררכמי,הרא,נוטהאם

כותב:הואהקביה ,רפיםאשר

ריחותממקומםיזיזוםיאוקימות,חזקרתהפשסנים)(שי,ראיותיהם

ה,אפיי ,הירבוקונטרסיו,חיקיויכירהוזשהספריםבערים,םחעקוסכי

איךאחרונים,בדורותנתחברוכיםודומיהם,י ICרזיה,ברמח c,דנק

יתומם,ארהברירת,אתירמרת ,גדויבאייןעצמםהתוייםכרנתוסהיתה

 .) 2המחברים"ביןיפעמיםנהוגהוצחיתהמצאהדרךבויירק

בוי-זהיקינסרסיר"זחיקיריביר iiהז רפס....שימחברוהיהימאבי

ררחIכיןוס~ריךחידהבזהישכיקרוכמי.בפיתשובהכיים Kמוצאינבר

 •זמרקספרים',..ובספחת ) 1

 .~ b'סערהזוכן',גכרכי,וכררה ) 2



היזהרייספרובפתח );~

בחרסשקדמוהו,אי;המכי;ירתו ) 1'נדו~והקבי;החרקוהביוהחידהאת

אדםבתררעויהוחקרוקביהזוחמשעמדאף-עו-פיונדריו,הוגישדקפנימי

~פואאדםבהכרחוהירתהיהצרירזזiו· ..השישמחבררמז-הצד,עימד

גיורגםכי-אםנשגב,רמשורומעמיקפיי;וסוףרקי;אבמינו,רמ~חד

בקשיבדריר'תא"{ה,המייםשיהמ~מצםבמרבזוגביאחוזה-חזיוגותעיבים,

ההואtר~פיאהאישאתהששיהאי;ףראשית {"שבי;ים rהמביזאפוא

א."{פיובאםהובביאראת-ימצא

ראשית,יבי.עתההראוידועגייי-זאתבהנחתו"{בדיירצדקאוכי

שהיהאף-עיו-פיבשרם-אפז,אביי;פיאאתהרי;םה"זהר"שוכתרואין

כי-הרבה,נותיוזחרקיאמקיף uזהר ..השיתכנוחרזה-חזירברת.באמת

היהאברי;פיאשיידיערתירשחוגבשעהרע??קרת,רחברתערתידיגםאם

ראברי;פיא ,";יבנ"בשםאברי;פיאאתא Hהרשבקראכידרע,וז;רגב"{.צר

גדרוותעי;-עצמרמספרהראהמכתבבארתרמיחד.במכתבזהעי;השיב
\ 

הידיעיתכיסברסרמה . Hיויעותד"יגםההוה"נפי;אות"ובתוךינפ"{ארת,

יותו.רי;ארחקירה,קבי;הספריקצתרתומרד,משנהרקצתתב"ךההזז

הכרי;י;,ספר,שיומחבברויהיההכזהה«זהר"וספו J;'שמחבברריהיההכזה

הא';היות,הידיעות ;'כסכרםאתגם ,שבתרכוהרביםשיםחדרהמ"בד

הוארזהושנית,ימי-הביניסושוהטבעירתאתגםוי;רבהמחקרירת

בייס Rהמשי;תופיוסהסתישבתמידיאבוי;פיאמוחמההנהקר, Vה

ספו,הראיחבררכיצדת,רמשהשיטתהרא,שיטתראתי;נגדהב;זרכר

תןיררהספשיטתעיורקאךהראמ~סדסרפרועדשמראשר

מ~חדה.'(שימת-וובראוידברי;בדייושי;בהשערתוישובכי;-זאת

י;אמו:רצוניו.גשתרהבעצםצדקהנהו,עותשהבובדוירצדקיאאם

שאיןהשקפתו,בעקרמאדצדקהנה , Hוה"זחרי;אבוופיאבנוגעצדקיאאם

הרא .. ,;'ב 'pמאיזהשיפשוםמעשה-ידבשום-אפןוהיותיכוידהר" ..ה

 ..בגו,דבריםאיזהיששבודאיהרגיש,
הראשוןפרנק,אדריףאתשעוררההיאהיאעצמהזיהרגשה

שיחבורוזמןאתםקדייההקבוה,מזיםשפיורסופיציור'תתשנסה

O היותושהחיקיםהיא,דעתוה"דהר".פר'l דצנ\ערתא,ספראכמר:ב"דהר",קריים

נוספיאחריםחוקיםבן-יוחאי,שמעוזמר'אם r;:מוזוטא,ראזרארבהאדרא

ז--,אבנתחברוו J:'בכה"זהר"הנןצרים,י;סםירתהראשונרתבמארתוהס

ביעיתה'זzהב/אהסוףעדהראשןנההמאהמןנמשךחברררוזמזאו,ישר

עי"פהסודרתיר~קריאתמסרבו-יוחאישמעוןרביהנוצרים.יספירת

ובותבהוספותספרעדהדבררםהעי;יהזמןבהמשךתי;מידיו. iוהבריו

הרבהדבריםברשישם iמשבגניזה,הפפרהיהדביםימיםי;דור.מדוד

הובאהנוצריםוספירתהי"גבמאתבאסיה.השוי;טותהאמונרתנגד

ו. e45טט", K'יעסראטורג'רינונסאי, S!ב. ) 1
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 32ךזייטייזחיי

 .) 1עתהיפנינרשהרגtהשומרתרבארתההצבירובארתריאיררפה

אבררם.שידעתםהי~מזהפרנקרשימזהינדרירשידעתרנגד

ינדניד-פקפיקכיב"מחייטיםהםיעיד.יגרז,!קוסמיכאירביגיגר,

יעדמראשיהיזהר"'ספרכ'אתחברדיייאיומשהוסרבישבעי'ם,סוכן

יה"תקינים"התררה"סתרי qהנע'מים",מדרשים ..הה.ברייתרת",מיניכיעםר t~י

שבר.

עםסיפירעדמראוסרה"זהר"ספרכיאתייחסביחידהיהנקייגרז

רביהיהדעתיוסיפיאף-עי-פידי'יאיו,מוסהירביתיספית.ייהרמוכי

ייאבתימידיאיהעמיקידעיאטעית, jZמידיעיתבעי ..ייאיודימשה

יק'הינאהצחהב'שיויכתיבהסיפריםבכשריורקיידנוהחכמיתכחקירת
כתבי-הקרש,יפסיקימבטאיםיישיברחיקיםעניניםיחברהיב,עיוובתקבית

V1 אr רמרכ"עניויהםiבדבריייתביםימתקבינאהבחבןרדרשתר,י

בההעמיקייאימדיאהק:פיהאת.גםי ,) q 2עציעים S:ובעשי-חדרדים

יישכיירפתגמיהדביריה~פנ'רקידעכיאייה,בחקרשיטהבתירידעתה

 ,) 3יתרה·בחריציתבהםייפ'פיריהפירגמייתגמ'רתמהםיירקיםיאררג

גדי',זייףבתיררקריאהגרז,היא,בעצמיזהר· ..הספראתוסגםיפי

V1 בהביאאמנםאםW בנזקשיה~יננההזאת.התיעיתהנהתיע'ת,איזרעתי

הנום"~).ביוההביייתיהאמיניתההזייתינתחזקינתגדייעי-ידרכייהיהדית,סגרם

 •ןזשאיהע'וישיבבעצמוגרזיבואזאתזבהנחתיגרזה~דק

רביהקצה.איהקצהמוא'האתאיהסיתריםה.זהר·ספרעידבריי

בתימודיאיהעמיקידעייאמקטעותידיעית.בע'היהייאוודיונוסה

בתריעת-שנתקביזהר", ..הספראתחברכי-זאתרבהחכמית·,בחקירתייא

ספר'תורתםנמצא א'.ה,זהריספרהופעתעדכיעיוהמק:פ'ים,מכיגיי

 .) 5ומערער"חייקמביי '''כבהסכםהקביהיסודיכיבקר:פיהמכייאחד

כיאתרמבססמכרנומ;כ'י,המאחד,השיםהספרארתרגtפרגR tהרה.זהר·

וסים,ספריחבריכי'המקטעותי,הידינוות,בעיייארו,דיהיהכיצדהקביה.

ימדריאהקביהאתגםימדיאדיייארומדסה.רביכזהז...וזנקיףכריי

וסיאזהרי, ..הספראתחבררבכי-זאתאירהי,בחקרוסיטהבתורידעתה

בידסימצאמעמיקיםוהירתרגדוייםהירתרהמק:פייםמואחדאףגמצא

בישרן,יכתרברקידעייאיןדימשהרכי ...הקביהבחכמתפגםאיזה

במחשכהערררכיר ..שהראה"זהר",ספראתחבררבבי-זאתרקיה",רנאהצחה

בחזירני-נפשרתויקחתהדמייןאתיהרעיוסהיב,רגוסאתיערררתחיה

רוייגי,בספיי,-,דיי: Kירשיבספרר Kהקררימןאבזהםרנקשידותרתונזית ) 1
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זהרי ..היספרמפתח 328

ריתרבנראייעזררביהחבריא:רבנישמערןרבישביןהשיחרת ;,!יפ

השיחהכיןעירהעריהמשה,מהימנארהרעיאשבבית-מדרשויט Kהתנ

חוזרוהואקצר,קרבכיחשבהיותותימידייוביןבינושהיתההארבה

בעטםעריכותהמסתורין,כחכמתה'מידיםאביתראשיכי'פניהםושינה

עזהפעריהע'יוהמאמיןיפיעיינפשיבמרעישיא l!נהזירן

'כתרבפסרפשרטדרשןידעכיצד .) 1יעייםיתמחהיאאשרונמרצה,

גדר'זירנרת nיחיזה-פתאםהדרשןהיהכיצדכזה?ייאפמישימרע

פויףוקי-דעת,כנמהרייאיןדימשהרנגיאתגרץמתאראחדמצד ...כזהז

'פעמיםבישנמצאה"זזiר",ספרחנגרמ~נגיןהקיהאישארתווהנהרפטפטן,

בדבקרתוימיאיתההנפשאתיררמםונעוהנשגבבסגניוערוכות"תפיית

יגדיייםקטניםספירים"מיאיהיאשבשמים"ראביהירצרהופביסיחרשפך

מכייאשרר"ישהתמימיםייבעמקיאייחדירזמt;כגיהנפיאהבתמרנה

הצררתימיההיא,כדררבני-ישראימחייוצייריםתמינותיפניניישיםמשים
 , ..הזה?הפ'אסרף-סיףנעשהכיצד .) 2ימי-הכינים"בעצםיהרדיפית

שהיתתהמשכייית,הטינאשרקבאמת,מסתכויכיאפואונראהבריר

זהרי ..הספרנגדגםהקשיםהדבריםאתבIכיוששמההיאהיאגרץ,ביב

ייאון.דימשהרבי-הספראותיימחכרשחשב;מינגדגם

ההכרהרג~וההריכתהמשכיויתהטינאמןההשתחררותעםביחד

שה,אאיאקנגיה,ספרסתםה"זזiר"ספרשאיןעתה,מבי pטוביכיכלבית

התגיותאחד,נוסחופיגדויה,י~מיתהתגייתיצירת-פיא,ענקית,ייצירה

חוקרי-שיבאמריהםהרגי"הקיראאחר.נוסח'פי-גדויההיתוא

ומפייגיםמדנגריםרקיאשהםרבים,מקימותבהםימצאהאחרוניםהיהדית

איתו,הםשיםקדימויםצערימגםאםכיה"זהר",ספרשלבשכחו

הורודצקיא.ש.הד"רש"במאמריהקיראימצאכזי~פיגתהערצה

 .) u 3ה"קביה'י

u בהמייםיות,בהאיתחייםרוחנפחהואהיהררת.אתהחיההזוהר

הואהרבבות.עי-ירייהתאבןהיוךשהיייכתב,חייםנשמתנתןהיאשבתורה.

 ....רוחניותהעיריחניותהוסיףקדישתה,עוקדרשההרסיף
הזוהרהישראיית.הנבראהש'קולההדאתשרמעיםאנו".בזרהר

הזוהרהתרומםהאגדה,הנבראה,שיתוירתהי yהגייתית.הנביאההוא

האגרהי.מודתיייתרמסתורי,יותרנשגב,יותרעמוק,ירתרהואימעוה:

ישראי,עםשיהדתייםהר\חנייםבחייםהמרכזיתהנקידההרא"הזוהר

מסביב".אררהקרנינפיצווממבה

מ~ירתהערצתןןאיןהיא..חסידיהןרןדצ,ק'הארמר:יאמרראם
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 J'!.צייסייזהיי

ובאת IIה"זזiרספרעימשפטופנירהרידורו,בניהשקפתאתומסמנת

ומסתכךוחודרצופהחריף,מבקרשבמשכיוים,משכיושבמתנגדים",",מתנגד

מוכר-ספרים.מנדוי-בני-עמוחיישיתוכםיתור

הדבריםאתומבויעהזרהראת"מגמאאברהם,י n:רספרריו,מגבוריאחד

כיה",עיבאהבתומתגעגעחתוכפניי;הבים,ופנירכופידיםעיניובנעימה,

ה"זזiר":עיכאיהדבריםבתון-כרמפויטבעצמוהמספרוהנה

ורגשיאהבהאשי;הבותחרצבאוהיםהרבקרדש,סיניהוא"הזוהר

יבניאי;היםבניבשקי,דרדיםבשיקרתוארץשמיםשםנשגבים.ידידות

רנהבקרימטה,דריעםמעי;הדריכאח,דיכוםמתעוסים,באהביםאדם

יבנישהופיעאהבה,אשעמרדהראזההזרהר ...הייריה!אימרים:יתרדה

והקנאההשנאה,אשבםבערהעת .הבינים,דוררתבחשכתראשובהישראו

"שיר ,הראשרוספר-אהביםזה-העוי;ם,ובןארתםהרציאווהרשעהיההב';

 ,) 1סגוי;תו"ישראווכנסתרחנוןרחוםאיבפידרדיםשירתהשירים",

ד

 1ה"זהר"טופט~קראתי;יאוןדימשהרניהי:זנר

ספרשיוערכרחבורוזמועי-דבריהשונרתהרביתהדערתבכי

רו I::מחבאמתהראמיסוף-סוף"שאוה:מספקתתשרבהמצאנויאעזיוה"זהר"

ה"זזiר"זספרשו

גםר n:חויאוודימשהרביהיא:י;כאררה,אמתית,היותרהתשובה

גוהמשהרביידבר:רגייםתרספותיו,אתגםה"זהר",שוטופסו~קראת

יגביריםממניקונטרסיםקרנטרסיםשוחה~אברבים,אותרהפיץהיאאותר,

דיהעתיקיאשמעווםהעידה,אשתוהגוו;שכרבמחירםוקב"ינדיבים

רבישכתב";מהכתברמיבו..מדעתואואספר,מתורקינטרסיוייארן

משהמהימנא",רעיא Nההדבר;עי;והעידו,רשחקרעכודמויצחק

-.הראשמושגם , Nה"זהרמחברעםב"זהר"רביםבמקרמותמתמזגהקדמון,
 ...משה

עיבנינםכיאתבנייעודוגרץ!ננסגיגר,היא.כרהאורכי;

הבהתומאההשקפתגםהיאחיתטשהההשקפההאמנםזה.יכאורה"' •

 .בדברייתרבתבובן
גרץהזוהר'",ספר"קימותזיקטוספרכתבייריא ,ו,רביהגאון

-רשהיהזהפ;ווביא"איש n(אגב: ) 2זהפויוניאי"איששו,בריואתמבטו
מעמיקחיקימבקר,פשטו,~ונים, Iןהאחהראשוניםספריבכי;בקי ,ה,ותה

צדחרס~ם,קראקא, , N5היוב.ועדהצואח , uהבכא~עמק ) 1

מספרו.החמישיהחדקשבסוףב Nי 1בצי~ ) 2
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ה.זהרייספרפפן.ןח ~ז:.

העביבים"-פביורפרוףעיעןימתוךיאהקניהגcתוטידעבהיר,יצופה

יעהגהריקידשב,ודרמימתוךכי-אםהחפשים,החרקריםמזכרבים

הרכחרתיישטעברתיי,מודה,ה,גcשגם יפ-;''-ףאכיאחר-יד,ה)מעצו

גcמיבתמיפניםשהאמיביוiנ, ICמרבים Nבמבוכה...הניאיירריאש,וראירתיר

מבמיהיאבמהזהר". nהשימחנגררה,אייארזדימשהרבישרקאפז,

ררגיירידירמצאיא uשירריאמרכיח,שהואבזהירריאזשימנוברתיראת
שיהכרובו';וגירתבידיעותשמצאהשגיארתמהאבי ....השניםבמספר

רמרזאברהםררביאבריפיאטודרוס"רביבבוגעקירתטעיותז IC'ור'

קיושיםחשבובותעירקבביבוכיאתבובהייריאכייםאביהספרדי.

גרזבסהמהםהאחדשאתחזקים,יסודותשביקובעה,אבאמתכא';הז

 ."'כזכריאהשביואתעקר,ריא-ממקומריעקור

בשיםשאינםדבריםמובאיםבייקוטירריא:שייסודרתיוהםאיה

באיםמחדש,שבדפסים,רביהגאשיבשו"ת ..ב"זהר"רקהיארמקומםמדרש

ספרמתוךרקכ';םהם'קיחיםהדבריםראותםהסוד,דרךעידבדים

מכי~סכמתואמתיתןישניםכתבי-ידמת;ךנדפסיהתש,ב;ת • Hרה"זה

בהםשבאיםרמאחרחפשים,ח;קריםשהם,ביזת;רביםשהםביזהחכמים,

מוכחמקומם,ה"זהר"בספרורקב'ים Rהממספריספרבשיםשאיבםדברים

שבידינ"יה"זהר"ש'וט;פס~קר'כ'-הפח;ת,הגא;ביס,יעיבישהיהמזה,

גרז ....זהר nהספרמת;ךש;ביםקובטרסיםיעיניהםהי,ייכי-הפחותהירם,

כתיביםהייהדבריםאךהשביבבטחה,מחליטשהיאבמהזיסענהמבסי

אב';·הגא;בים.שינתש,ב;תיהם'ת;ךאחר-כךכבס, iJרמ~חריםממחברים

בזמביםכבסי iJשה"הוספותבשיטתבחזיקאםא)בדבר:תשיב;תשתי

ספרשיקדמותךב~קרחש l;במדעי-זה , oהישביםהספריםיתוךהמ~חרים

מ~חריםזדורותשיומא.:ןריםמבטאיםבומוצאיםשאנימשוםה"זהר"

ים,ובהגאתשוברתעך'הוסיףמ~חריםס~פריםשיביכיתםשהיהכשםהרי

שידעתראתמבםיגרץרמדרעה"זהר",דבריעיגםיהוסיףביכיתםהיה

בבטחהפחייטגרץ,והוא,והוספותיו,הר" Yה"~קרביזהמבדיתיעב"ז,

 Kמהיפברעיאהז;וקרנים,קרר, Vה"זהר":חיקי"ארבעתכיגמורה,

אחד~'זרזמזאחדאישרוחיידיכים ,ם,עבהדרשמר

בספרעקרשהואמהביזיהבדי'הבוחבתהעיזבכחישישנית,

ירריא,שמביאהמקומותא'הכינמ~חרים.בדרררתעייושנוסףמהיביז

יפניהםשנאמרוהדבריםאירחבורםוקשורםריחודםותבנםוסגנונםשפתם

ראיבסםיבגאוהתובושתעצםמשהםע'יהם,פעידיםארחיהםושנאמרר

 . •רכייכייהוספות
 •ה"זהר"'וספר'יאוזדימשהרביספריהוא:יוריאשיהשניהיםוד

הפרשהם'יארן,דימשהרנגיםפרימ.זיךמקרפרתהרבההראמביא

 Kא'עיד,ייאה"זהר",בספררביתפעמיםינשנהשבאדובפמהמררג

שםפבהערטה"זהר"דבריאת,יארזדימשהר:פיהביגcשיפעמיס

כיצד-ה"זתר",טיפס~קראתוז )Iךידימשהרניחבברגcם •.•םברידה
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 .. ~זייסייו ' 5ה
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בויונעירבעצונרגרץבי-בר'גדריוהבמדהיוספרונספרעצמודכרי!(תר

פר,יסספרונצונרע ,רכדעיררזיחיויארןדיונשהרכישידרבר

ממהההפראתדרקאזזlר"' ..הכספרכתברמדועשנרי,בייובונעט

האחריםזבספריווסבתב

אררב",ב"מביאגרץאיןירריאוסיהאיההחזקותטענרתיראת

המרצא~'ינק,דבריאתמביאהואהאמרררתהטעברתאתשיהחיבוכר

בספר'יארןדיהר"מידבריומתאימיםמקביייםרביםמאמריםב,זזlר"

עיוחיוקיםבשני(בתב-ידהרמרןבספרמרצאעצמו,גרץ"-רהוא, 7הסשק ...

מאמריםירתרעידמהימבא") ICרעי IIכעיןוא-תעשה,מצותרעיעשהמצרת

שמןהחוקרים,איההרגישרריאידערויאזזlר"! ...היוכאטריהוכתאימים

שהרא,ראיה,וסרםאיןה"זהר"'רבספר,יארןדיבספריויםשההדברים

באיוהרביםדבריםראינרוכצאנרראשית,ה"זזlר".אתבברח'יארן,די

כרדאירהםרערד,ריקבטיבספריגיקטליא,בטפריבחיי,רכינןכספריגם

כספרי-הסרדגםנמצאיםבאיוהדבריםה"זזlר".ספראתחברריא

אםגםעיויהםי;חזררייאוןדיוכשהרבייבריי;ארמדרעם, ,בוקדמה

היה Dה"זזlרספרהבהה~קר,רזהןרשנית,ה"זהר",ספראתחבריא

?ארמדועברביס,אותרוהפיץארתרשגלה'יאון,דיי;עיניבב'-אפן

ספררתווראמתם ,דבריקחתליארןדימשהרבייבול

 ,"רזIז ..ה

בלאפראאיןזהרי /Aרהה"רמרן"'"המשקי"כספרהשריםהדכריםמן

טפריבכיהוכ~יןיוכצאשריםדבריםחבברם.אחדישאשדרקאראיה,

 ,)תחאירהסוכנויבהכרח(הנשעביםביים Rהמבספרירקו'אכיים, Rהמ

ראיהיש?הפר,הרחוק.בתכייתמזהזההרחרקיםהחיקריםבספריאףאיא

אבחניוכרצאיםאםהאמורים,הספריםאתחבבראחדאישיאוסגמירה,

קרירת Vאםכיהנה,טפירת'אהאיהרהסתיררתביניהם,סתיררת

ושרשירת.

 .וכדקדקיםהוכק,נגייםעד-כמההקב?הבספריהרגהיביהואידיע
אויכרת q1"וסיםיכאורה,להם,שאיןרבים,דבריםהטפיררת.בכנייי

וצרירוסרנרת,יספיררתםמייםביים, Rהוכשי?מרדיהםיפיהם,הספיררת,

אררה"',.שעריהספרבילאחרת.-רמהזר,יספירהמרמזמהאפראידעת

נמרץקצררהןא ...יומהרש",האיין"פיררשאיה.בכנריי-ספיררתערסק

כשםם~חדוסערישפרדס" ..הבספראררה".שב"שעריהכביייםפימודי

עי;רנפיאעמקספר-קביהחבברהדרררת"'"סדרבעיהבנריים".,ערכי

ז;יקדשיםרביםמקומרתההוגהימצאהאר'יכתביבכיהספירות.נכייי

הנ!:'ואהיקסיקוןאחרת.ארזר?ספירהאחרארזהבנריבוישרנרתיחקירות

(בברטפריןאייעזרר'שחנגרעיניםי,"אורב?ים Rהמריתרהארייכתבייכי

הטפיררת.יבנןייפרןשיםהןאמ?אעדן")"עציבע'ווכקמרנאהצדיקוסי

דיפשהרבידעתיפיבנריי-ספיררתב~ןרכותטתירותראיניצמאנירהנה

ה"זהרי,דעתיפיהבנןייםארתםרביןייארן
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 ."';,זהריה"ימפוכפח" ('.3

 ~.......ייפיינצח,משה-כנ'יר'דעתיפיהיא,ית" Kהנפ'",אדין

ייפי(חסד),הגןיהמדת-משהרבידעתיפיהוא, H"אופןיתפארת.

משה-רבידעתיפי , Kה'אז" ..יהי.דנצחהםהמרכבהאופני-התקינים

ומיכות.תפארתואדני,הויהשמותשניחבור-התקיניםויפייחכמה,רזבז

גמ'יאחתאחתכי-מהימנא""רעיאויפיבבינה,-משהרבייפי ,'"תחא,"

יכתר,כבוי-משהרבייפי Hעייון 'א"ביבה).חכמה,(כתר,שובית Kר

-זזiר"' ...הו'פיכתב,-משה'רבייפיהיא,...בכור"יבינה.-ה"זזiר"ייפי
הגובהר.-הפכיה"זהר"'וייפחסד,-היאמשה,רבייפי , H"ברדתפארת.

יפי ,"ה:י~ ...תפארת-מהימנ~""רעיאויפימיכית,-משהרבייפי ,"'יק-תב"

בצח,-משהרבייפי..דמיון",תפארת.-ה"תקונים"ייפייסיד,-משהרבי

מיכות.-ה"זהר"ייפייסוד,-משהרבייפי ,"רה"מיכות.-ה"תקוביס""פי

בביבה.-ה"תקונים"ויפיביסוד,הנשמותחדרי-משהרבייפי"חדריס",
יספירותכגיי- Nתקוגים ..הויפי'גבירה,כניי-משהרבידעתיפי , H"חיסם

הבאהשפע-ה"זזiר"ו'פיהחסד,ן i: '-משהרבייפי ,"בד~ nשינית.
-ה"תקוניס""פיחכמה,-משהרבייפי ,"זפח,"החכמה.עייון,מכתר

פ"י ,'"בוט..מיכות.- '"רהז,..הו'פיגבורה,-משהרבייפי ,'"ברח"מיכות.

רבי'פייבנה",..טייתבכתר.גם-זבשהרביייפיבחסד,זזiר"-רק ...ה

רבי'פי"כריעה",תפארת.-מהיזבגא"ה"רעיאויפייחס,דחכמה-משה

-משהרבייפי",ישרן",(יסוד).בצדיק-זהר" ..הוופיוהוד,נצח-משה
יופיכתר,-משהרביופיהיובן","מחשוףיסיד.-ה"זזiר",יפיבינה,

- Hה"זהריופיתפארת,-משהרביופיהגדוי","המויתפארת.-ה"זזiר"

עון","נישאיסיד.-ה"זהר"וופיבינה,-משהרב'ופי , Hתורה"מתןבינה.
-היאמשה,רבייפי"פקידה",יסו.ד-ה"זהר"וופיתפארת,-משהרבי'פי

-ה"זהר"ויפיהכתר,-משהרביופיקדם", ...במוכות-ה"זהר"ו'פיביסר,ד
יפי"שיג",הכתר.-ה"תקובים"ויפיהחס,ד-משהרביופי ,'"שאר"החכמה.

הבדייםעידישגבורה.תקיפא,דינא-ה"זהר"יופיתפארת,-משהרבי

 .) 1וה"זהר"משהרביביוכאיהישנויים

בספרימוצאיםאנוהקבוהשיושוניסרביסיםפרטברקיאואויס

בנזקראסכיה"זהר",שימהשקפותיושונותות tהשקייאוןדימשהרבי

א'ה.י acאיההעוומותייחסהספיריתאוהאין-סוףיחס-הקבגוהשיה~קרים

בעייוביהיגהיכיימדיהיאברורההעזהר"שודעתו

באצייהיאהספיריתככיספירההיאהעייון)(הרצוןכתר" gשהנמרץ,

בתקינים:ימשי,אמרו,הכתר.אי.ננוהאין-סוף-ופי-זההאין-סיף.מן

שאין-סיףרוש, Pבמשמעבכתר".וגגיזסמירבואעיעית ...

רבימדבריימדיםאנייוכה .) 2וןכצעהבתראיננואב'בכתר,אירמ

הנזכרים.העוכיםככיהכנריים,שעו"פורס", I ~~זהבי ' 1( ) 1

כסופכי-כך~ךגיא 5וסמלאףם 5רארג;שעופרדס", ..כזהעמקעלרזר~ה ) 2
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 333צייםיין ' J'ה

כההיאאח.דיז;נשגשמרתשניהםדכתראיו-סיף-ויאיוזדימשה

סתימהיידנה Yההזכעיוהסידעיוירו"כתר :) 1הקרדש""שקובספררדבריר

רהיאנתפוס",וסאינרזר,ארירהנקראת:רהיאהאמרנה,בסרדחקרקהרחתרמה,

הזה,במקרםריוחשרביהרהריאיןבחקירתם,ניאררהכיהמציארת.כיכיי

 ...ף"רו-סדאיבסיקראנניועהר
עמידתרראיםאנר:פיים, iZהמספריב.כיכמי , Nה"זזiרספרבכו

דותחמתיההספיררת-אציייתעשיה.יצירה,בריאה,אציךרת,העיימית:

מחצב"אירחיצוו,ירתרגיריהיש,איהאיויציאת-בריאה,רו.מקרב

(הכחיתהמיאכים,ערים-יצירה,החירת.עריוםהכסא,עייםהנשמות",

עםשינוהשפיהעוים-עשיה,השרפים.ערוםהדברים)כישיהרוחניות

~רגש. ijיהישכי(איפנים),הגיגויםאתהמניעיםרהכחרתהגי;גייםכי

הגמירההפראתמימדייאוודימשהרביאתאנחנימיצאיםיהנה

יפ"רבים.במקימרתה"זזiר"בספרהאמירמןהגמיררההפר:פיים Rהממכך

הבריאה-עריםעיירו,הייתרהעיום-האציירת :"ר;:ז"הי:פיים Rהמכ'דעת

גםבמין-העשיהעריםהבריאה,מערוםנמרן-היצירהערים ,ממנרבמרן

הקרדשי"שקיבכפרורמומדנרמשהרביבארהנההיצירה;מערים

יאמר:

רהיאבריאהעיחיהשהיאיצירה,עייהיהירתצריןבריאה 'כ"

נבראתשהבריאהאף-עי-פיכיהבריאה,אתהמציירע'יהרמע'הגדריה

היצירהסידוהיא ,כזרהרתמידוהמתניצץהמזהירהכחציירביאיןמ~דן

נוסמהבהםהניתןהאמתיהכחהראהשתיםאיררעייבריאה,מצירתשהיא

בתקרוהמתקןהתקרןסרדשהראעשיה,סרדרזהוריהתנרעע,'הניערכח

y 2 ''';;כהעיהעריההמעיוהגרדירזהרהכי,י (. 

ימסהעיירנים- "ר;:ז"ה " 117הסדרביואתאפראמהפןמשהרבי

 ...ימעיוה!יתחתרנים
רעריםהבריאה,מעריםגדריהיצירהעריום-משהרבידעתיפי

המדברהיז:;ר",ספרשךמח:פרריאמרכ.ו Qהעריומות.מכיגדריהעשיה

מעריםן !q'רחרע;מם ,ריררדיורדעבה,רמתההר'ןהאיוהיהאורעיתמיד

יעריםז

מרחוסיירתרחיצרניירתרשהואעריםכי-,משהרבישיהגירנר'פי

במעיהגדייהראהבריאהעריםגםיפי-זהבמעיוה.גדריירתרהיאזזtרגש

עריום- ·ר;:ז ..השיוקכיותייפיכ"ז:;ר"זמוצאיםאנורמההאציירת.מעוים

ם ,יערערןאיןוסגםאיאהאצייית,מעייםבובעיהקסןרקיאהכריאה

בכדירביס,בפיהוסגורה~זהר')(מתקיביאייהו".פתחבמאמריחבובןאסיודיה.זהר·,

 •עצמיהאין-סוףוכאציאבהיאהכתרה.זהר'וסופי'רארת,

 • 23צדבררו)בור(נדפס ) 1

 • 11צרוסס, ) 2
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ה,הזהר'"יסרפובפתח )33

- wב"תקיניםנאמר-דאציירתספירז.עשרהאצייית.נוריםגנדהנריאה

בעשרהכיייאימהבהוו,חדרחייהיאיהרנהין,חירגרמיהיאיהדמיכא

באצי'ית-חי".יגרמיהיזאיניזיאיחי,יחייהיזאיניןדיאייבריאה,טפירז
באצייית-כאחי.מתעצםהביאיז-בבריאהאחד,-רהבייםהחירתהאהודת,

יאיןאפיאגיייההאצי;יתמנוית-עריםי;בישי.-ה Kבבריעצמו;מין-הכבוי

עיים-הבריאה!עיקץ

כ~אנד,ריאיםבשרם-יב,י;יאיןדימשהרביבסוכריאניכשהרגים

מבי.אמדרש.דבריהםזהוי ...השדברייבתמים,באמתהאמיובעצמי Kייו

הפסיקתאיבויאתמביאהיאשביהסגניןבארתיה"זהר"דבוית K Kהד

ירנירמיחסםקינטרסיםמה:;ןרמשהרבישהיהנאמר,גםם Kדהתירמד.

זהבזירףיהחזיקירהיהי;פהמקחם,אתיהשביחבשבי;בז-יוחאי.,מנויז

אף'שיכחהיהריאזהזירףתמייזיכרהיהרכיצישחבר~ספריםבשאר

עצמרזיבריאתכמביאהו" iה"יבן·יאת Kי;הביחת Kמעם

אףיז K 'היזהריטפרמזיבויםמביאמשהשרביהמקרמרתבכי
אשררייבריםמשה,י;רבייו,שישק,רבהשייחס;איזה Kרמיזרמז

היאו;כרגשתש:תקרחריבה.,זזiר"יבריאתהראמביא • Kמבי Kהו

דיקיישיןא"היזרבריחמביא Kשהיהספרש'ותבייוקדמבאמינתו

 •••ביה
המבקריםשהקימרהחומהבאותהרביםפרציםשיזונראה,האמירמכי

הגארניםיפנישהיינראה,המנקריםי;דערתבבגרדיאיין.קריכמיונ'מדת

ה"זהריש;שיניםרממייא-שחיקיםה"זהרי,בספררקשנמצאיםסיייברי

'יאיויימשהרבישספרישנית,יהם;קרםארהאמרראיםבזמןגתחנוו

 ...איהחבבריאאיהשח:;גרמייחו.ד-היזהר"'רספרייחרד
בספרשניפסההעדרת,ארתהשי~ררשהמהאפרא,כואםאבי

שיענינםאפיאימהזר.עירתכי ' 17טביעהאמתחזתםהשיםזיידחסיו

-ן':.~ןז i1 ;' 3 ';ר i:'ייחסם'יאיזיימשהרבישח:;גרהקינטרסים,איהכי

שיברא.במה-יי:פרזהנויייר"איז , 

 /4י'י\ : 0-"000

~; 6\) o ~ <( ן
oo ז.: V 
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t בי«נ;זניעוכיםאיבעניי,צאתtl 

שטיגליוסףאגרהםהמוציא:פרישמן:דודהעורן

טבת-אדרתר"ף

ששיספר

שלישיתמהדורה

9 

שטיבליוסףאברהםהוצאת

תרפ"ס)('ילנהג Oתרצתל-אביב

J. 

..... ~---
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יםיבהענזוכי
ספורים:

יביניביזיעקבמאתהבוכה

עגניזש"י "ספורפרקי ,ןבזקנינןבנ~רינו

-קיאטשקאא. 11-ספורפש, 3?ה
;: • T •• , 

-פיישמאזד. 11-מעשהס;ו;כה,

תרגומים:

פיישמאו •דתרגוםנגירוו,';ררמאת--מיסטריוםוארץ,שמים

מאמרים:

בהםהעבריםהחייםומנהגי '''אבהמרפאזנקימית

הישביגש.א.מאת-יהתומידהשניהביתבתקיפת

רהתפתחרתםבישראךזמנים!(דרי

-הווז;;ר"יספרזנפתח
שהיאכמוהחסידית

" 

בורנשטייןי. ..ח

-צייטייז t\הו

"i הררורצא.סו.יייi? ' n 

שירים:

-ענבים
אגדת-שחרה, fהמואו

-שירים
טירה Pהשווט,

-שמעוגוביץ •דמאת

פ;ו~~~יץמ.מ.

" 
גייננגרב • 1א.

פהזיעקב o 

בקרת:

גייון;ו.ןמאת::גר,.'רים

 "שטיינצlרגיהישעשותירת-הדקדיק
שגיידרב.מ.

 "שניאיר'שירי
וחזביפ.
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