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זזiרי nהתורתעישעברו·השוניםהגיגויים

אחר,כן-זרונא,כן-זעאיהן:ראייכפרדס.נכנסרארכנוהרבנן:תנר ..

טהרר,שישאבניאציונגיעיוr-ום Kכשעקיכא:רבייהםמר Kעקיבא.דרכי

ינגדינרןיאשקריםדיברשנאונר:ונשרם,ונים!ונים!תאונרר:אי

הונרתהדיכעינייקראדונר:הכתרכעייייונת.הציץכן-עזאיעיני.

.אב,מצאת,דבשארונר:הכתרבועיירונפגע.הציץבן-זרמא •יחסידיי

יצאיקיבארב"בגטיעות.קצז-אחרוהקאתו.חשבעגרפןזי,ן

 .) 1בשייםי

אבני nהןונה-זרז..נכיסה"שיטיבהמה Yזהפרדסי nשיטיכרמה

עדבן-זימאהציץהונבישמת,עדבן"עזאיהציזהונבטהיר"",סןיש

II1 ,1עגינ,ומהנפגעI1 ;שקצאחר,יr !ארתןשירעגיגןטיבומהבגטיערת

הנטיעות'

-טהררשי'ששם.,'-ידיירקיע'יר-יפרדס.נכגסי : II1פר , HII1ר
-הציץנין'איןכאן, 111 '-מיסמיםתאונריאיבוריין.כמיםמבהיק
 ....דעתרנטרפה-רנפגעהשכינה.יצד

קצץחר Iהחכונה.עמק Iהררדס"" Sה"גארן:האירבפרושי;פי

בסגיות.אונינה'ידיבעירנרהגיע-ב.נטיעית

יהיאהחכונה,'.רדסנכנסררבזה I ,"ונהרש"'א:שמביאהספריפי

רבה,כאהבהנפשרסןדכקהמתרך-יונתהציץבן-עזאיהית. J'אחכונה

נתורדההבהיר,כאוררהציץיסידה,שהם,ייינים,בדבריםאונתיתרח Pדב

 Iי'.טיבכיונניחהראתהת Jשבארתההגרף.קרי aונכירגתפשטההגיףונן

e ( יים:jהפרIt גד-דmra .D י,IIII סיDי..ר. 

ירי.דיוחגיגה,ו)
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!ייטייזהיי ."

זגו'.ד'בעינייקרנאמר:עי-כןגדויה,מעיהוזו,מקרמה,-עודסוכה

כבן-עזאי,הדעתובישובכמעיותשיםהיה Kש'ובפגע,הציץכן-זימא

סיבית,דעתושהיתהממהיותרהבהידבאורהואגםשהציץומתוך

משיגשאינוינשתטה,הבפגעכאדםדענכו,ונטרפההדבריםאצייבתביביי

שזכייתהשיג,איישע-אחר ....והקאתותשבעבין 'E "יזהך:עי-~ר:ם,הדברים

מקצץ uנקראייכךדשייית,ב'שהםיחשבמט"ט),(שיבידוהם ' Rיישר
עיהעקיבארבימזה.זהוהפרידם.המיוחדיםהדבריםשקצץבבטיעית",

רבישהיה-וגו'אחריךמשכביאומד:הכתובעויובשיום.יירדבשלרם

אי-אפסדהאבישיששבייגבויוכשהגיעהשיימות,מיביבכישיםעקיבא
משכביעייו:באמררעי-כן ,'דאייעיותהרסויאעמד-אייריהגיעיר

הגבוי,מןיפניםנכבסייאהמרשךאחדשבמשךכיימד,בריצה,אחריך

כטעותרי.טנוהויאאחר;שהשיגמהשהשיגאף-עי-פי

אחדהיהועוד.)רובין,גרץ,(קרוכמי,האחרוגיםחוקרי-הקביהיפי

בסתרישהעמיקו-הגבוסטיקים-היודעיםמכתאחדבן-אבויה)איישע(או:

משמותכשמותשכנוהוהאיהות,שיהאחרוןה~יויאתיהפרידוהאיהות

המבטאהאין-סוף.מןהראשונה,ה~יהמןהראשו.ן,המקירמןשובים,

א;ישעכהשהחזיקהפדוהשיטתעיבאמתמורהנבטיעותיקצץ,אחר

המאמיניםהאמגושיםו;וכתאחרשהיהגאון,האירבידעתבן-אבייה.

יפיהאחררבים,החוקריםיהשקפתקרובההיאגםדע,ובפועיטובבפונזי

וכדומה.הפרסייםהאמגישיםמןרבותדעיתכידוע,בחיר,שהגברסטיקים

,שקיקי Pיוה~רבהציודיהראבבטיעותי"קצץשהמבטאדש"י,דעת

בפרדסיבכבסארתושזמהיפיהבטיערת,רמקצץבפרדסכשבכבסו~ות

התימודדבדימתוךבסתדתבבטיעות',דקצץיישבאבקטהדברים,בתחית

ימיתבושותאייהדאתיהבאמטטיון"חזאבן-אבויה-אחר:איישעעי

תחדותריאסייבהיאימעיהדאיןגמידי,אמר:דישראי.זכותאיימכתב

מראוrהאיההדברים .) 1יש"רשוייתשתיחירשמאעפוי,ריאעירףריא

שמפרשכמיי~רות,קיקייסתם.יבבובנטיעותי.קצזשהמבטאבעייי,

ת.י ,בוסבאמיבה-פררדש,כיימר:ממציץקאםכידש"י,

פרץבספק.מיסיעידזהדבר-באמתז ,ק ..טס iבגבן-אבייהההיה

ש:פייאימד,מחייטרי!יושיהנביי"'"מבחםיספרבהערותיווכמייבסקין

דבדאביחפשירת,דערתבעיתבאהיהבן-אבריהבברא.ויאהיהי;;אזה

בן-אנויהאיישעעיהתימודוכפודיהביצרית.'יכת-היודעיםיוהיהיא

חכמי·בעיבינחשבוהגבוסטיקיםסמויבוכקין.שיזוידעהיכאודה,נוטים,

והיההגנרסטיקים,אחדדקבן-אבריההיהואםפשוטים,.ימיניםהתימוד

כ,-כך'בוידפרמרביםהיוימההמיבים,ככיפשיטימיןאפואבחשב

מםירזה ,ותמאיידבי;מדימהתרדת'יעינפיאיתמספריםהירימה

סינית,יפותהגדיתשיבעםרהעטריהיימה

 • ,'סרףחגיג.ח )'
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 355היזהוי'םמוממתח

אברת(בפרק~אבות-העריםבין.שמרבזכרסרף-כי-םרףזאת:גםראף

כיצד-אחרים)גדרייםמתנאיםמאמריםשהובארעי-דרןמשמרמאמרהרבא

התנאיםזככייתנאהפשרטהמיןהיה

(ב,רןן ,סירחהבעידבריאתין pסמרינםראהאםיררע,אינבי

הבזכררתבטעברתןים nיירהב,י iהקדימבכי-אפןבן-אבריה),איישע

בכדיבכי-אפןבהןישאשרבן-אבריה),בכברדהמזיזייםבגד(שטען

יכתבן-אבריהשייחרסרעיהאחרוניםהחוקריםשיבהחיטחם-ספקיהטיי

הגבןסטיקים.

אבירמפעייר.השקפרתירבן-אבריה,עייחקורמאמרימבושאזהאין

בכרי , iעי-~ר'יפרדסישנכבסרה"ארבעהעביןאתיהביןאנרצריכים

במםתוריושעסקרהתנאים,איהשיומהרתםטיבםאתעי-ידרידעתשנ'מד

 •ה"זהריבעייאבי-אבותהמהאיהררקשאיה'פית,יערבקדרןב
בן-יישע acזישנאמרבנטיערת","קצז'שהמבסאראינר,כברהבה

הרא,ההיהבן-אבריה.בהשהאמיןהשנירתעניךעיבכי-אפןמררהאבריה,

שהביאודבריםמחבריואומרברתירשמעהיאזהזבעביןדיחיבז-אבריה,

'רביבנוגעמהשר"אשהביאהטפרבעיהעיריפהזר,טערתיידיארתר
כן-כיהבהכטערתך".טעהויאאחרשה.שיגמההשיג nשעקיבא,

איישערזה,הגברי,אתידע , Kעקיברבישזה,איוזת,חיתהאההגשהה

האחררת.יסודאתדהרטהגבריאתעברבריה, Kבן-

שינךחרקרי-התוידההא'הרתזבסתריעקיבארבישידערתירהיךמח

מרבהגיץהמסתררין.בעניניעקיבארבישיעי-רערתיךדברדבגר, Kי

שיתיי-הן.ןייםעי'דנרמרבחנךם Jדבר-כןכבאעקיבארביעיידנר

עקיבארבידרכיעימדבגריסאחריםדררש;עקיכארבישהיההיכרת

ארתךמזכיריםארכשתיקחערבריםהםשירחטירי-בפרדסעיאביבהגדרת,

קטן,מאררעחראעקיבארבישיזחטיר'-בפרדטח~םאןכיאחר-יד.

עקיבאזרביכחייב'תי-חשוב

אחרוןשימאמראיזהאיבויפרדט"שבכבסוארבעה uחעיהמאמר

גכךהקצר,-הסגבין ."ובברוב ת,.-אםכיאחרובים,ש'חאגדאיזראו

בנטיערתי,קצץ"אחר , uרבפגעהציץמא.,בן-זררמת",הציץבז-עזאי uרבשגב.

יא-כןכיהנהבשיום.ויצאבשייםשבכנסהאחדחראעקיבארביורק

שרבידבר,עיאםכיפה,יובגרוו,בקריארעיברדד,מאררעאיזהעי

בשירם".ש"יצאעדייםבחררהורתיחכמחברחברהשקיעעקיבא

תאמרי:איטחור,שישאבניאצימגיעיןכזןאן.ןםעקיבא:רבייהם.,אמר

מיםן'מיםן

בעיי-שבחבורתהזקןהיהעקיבאדורביימדים,אביזהממקרם

ייגורר Pזכ • Nיפרדסהנכבסים uארבעתביןרהראשוךש Kחרחמסתרריו,

(בעניביחבריואתהזהירקרת ~עתו ,תורתמםוגשהבואותרמב

 .וניכדי.נרקשונזהרו, K 'הטרד)-והם
עקיבאזרבי'שיהטודייתהשפקותיו'קריאתעתהבימדמאיואבי
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דוני m.ארת'גםירמיחסים .היציוהי.ספואת'קינאיובימיחסים'ש

אםירדע,מי!ויר!עובאערבוזה:י Jיטנורזהמערעראניעקיבאי.'

הםז K'קיבירביההםהספרים

השקפתםעמקימצרתהקרדם,עיו nהמ~מזידרןבלרה-עיינרבאין

רביבהםשנגעהעגיניםבאיתםבימייה:פי~וםספרייהק:פיהמחברישי

יקר,קרבהםיצרףעקיבא,רביממארית Kריקראריחזרריקראעקיבא,

שיםבאפן Kיגםריימדקשנר,ת Kבזהשנמצאד Iיד:פיר,ד:פיר

רובספיק·

האררממשיתנויתמייין:פרמימייהביניםבספרייהק:פיההגה

הענגעיהרע,רנויהטרבנויביייהרף,בזרזרהניחמרתהחשן,רממשית
:פחרתיהםסתמייהטמ~,רעיהטהררעיהחי,רנויהקדשעיהבגע,רעי

בקןשה,ירותIכסב~מאה.רעוימרתבקןשה,ימרתרעיVרים.במעט

בהםספרמהגםה. Kב~מ-ךהיבירתבקןשה,תביריהב~מאה.רספיררת

רשםיררת, Iסעשרפהערימרת.רבעה Kרפהעךימרת,ארבעהפהשךה:

ובדרמה.היכירת,שבעהרשםהיבירת,שבעהפהספיררת.עשר

מאד,גדריכחירעשנr-וןףיעייפי KI1יד:פר,עצמםהספריםבאותם
היחייהאחי, ' Kהינ.הבאדרנה,.המוריתבפבייעצמהבממשיהשהר.עי

רבשעהיר, ן~~אשרהגבריאתיעבררירעברתןאיבבךבכי,מרשיי nרמ~

חסדר,בנפיאת I1פררהאיהיםז K-,ר iאמיאבייאמר: KI1מתבשהרע

האימידמידו,רקהרעקף hש:פייבוי,רמגיהה Kרמרזרים,גארןמבניע

הטרבךבצחרווהצררףה~רךריתכייתהכירערשהעי iIההטרב,אביהיחיר,

משימי Kהררכרצרנ,יימשי,ר iימוהרנואתברתו Kהרברצרנר~ג;וו.היע,נוי

י~יו·
גדריה,כייכרממשיתרימהבייבך'גדריכחייע זו-r~אפי.ימה

 '''כבאחיתיויהראינבהברשיתיעצמהגיהכערמרתנדאהשהיאעד
\ 

שרקמאחריתוקיוכח,הממשיה'שכארתהרההרדרהגבררההחכמהכימ~יו

בכי'מרשיסרב,יי fשהאחד,האי
ירע~r-וברה.חירבהייתכיית 17בבוה ,רב 11ה .יתבייתדקהכי

הערימרתארחםכיזריממשיהבתבויטרב,אשרוהאוצרותהסגירתארתסבי

רתהייטערת,ונקרםיההישבכדיהטרב,,ממשיתאשרוה~פיידתרההיכיות
ינפןיחטאיו,ת Kךיתקויחטאירכיהוeרםאפשרית.האדםי I1הנחירה

אחריכר.ויהזכריהתעיהויהתרומם,tז,מארתמיניבבייהשקעויקום,
עברדתשיבו,העבידהיכימקרםהיה Kיהמזמה,השניותארתה aeאימי
בייבר Jהרממשיתהיתהאימיאהרע.מוהטוברנרוררהזכררהצררף
-הרעממשית-שהיאבעייי,תמיררואיםהירוהכיבחיצונירתה,תקיפה
היה'שיארכירוטערת,יכימקוםערדהיהי.הטר,ביפבירבנכעהבפרפה

מקיםכיהיהשיארכירויבפייה,מקוםביהיהיאתןטעוימקרםימ

ה. ,יעיגםמקוםכיהיה ac 'הןי ,Iכב ,
ביתיי.דירותממסירתשתיאפו.ין.יםת-.ברן •בן t: ,ח'.יה
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 7"זרחיהי,יטפונוIDכח

הטיב,ממשיתאחת,ממש"ה Pר-תי ,ימנIכהייפיבזי,זיתייירת
ירע.גדרימקרם,ז ~מבוגותנתנוצטתר~תםותהמחנוימת

יביזהטהירההאחדרתםינת Kביזהמבדיתהדקההמחיזהבאזרהרי

הפרוצסבית Kןירהחבה.שיעמקהביאתפכי{דם Kכשהשנירת.אמרנת

הרנו,ממשיתתקףכיח Kוגחח J K'הייכיי ,ריר ~השיהגדייהעיינכי
אביהטיב,ממסיתסויסת Jn'ס,ייחידיתהחדיתה Kבת Kבכי-זטין Kייה

-הראהרייהכריר,הבחירה J'שהדקהעייןכיאתמשיגאיבניכשאדם
באחדיתיכפררנוירי-הרעאיצררתגבזיכיאתריאה Kשהיבזיעה

השנירת.בושתר"בIכי"הטוב,ממשיתשיביחידרתהיהרת, Kה

יתוביתשיצאאחרימאיררביאתאחוסוסא"הדברים,שיונ1ם

השבירת.יצדברטיםשיבים),יבמדרסויםטיי(בודגיגהרעה
עשהזהיעמתזהאתגםדכתיבי K מ..מאיר:רביאתי Kשראחר

.' 
כבגדר:בראהקדרש-בויר-היאשבראמה ;יכ..יי:השיבמאירוכיאיהיםי.

אפיארצה _מאיררכי •בהרית"'~מים-בואבראגבערת,רים-בוא 'tברא

..רביאחרזירמסיבמה •.•טרבמיבישביוקזהי תמ,,,זה ..בגםירארת

גן-עדן-בראושעים,בוא-צדיקיםבואאיא:אמו,כן'ארבן'קיבא

תמייהנ'חמיםיאריביםצויםכסביאIכואעימדיםיהועהטיב .) 1גיהבם" Kבר

השנירת.יאמובחמקרם-בבחירהכשכופוים-ן ICכיהריבזה,זה

ה Kשריפיבשירםי), Kיצ ... (זימרשת~ציבעצמרעקיכאובי

K הידיעהעםביחדמקוםיהשישהכחירה,שיבחהכית••• 
ויםעהכוטבוהבבתיתושרהר-עקיבארביארמו-צפיי,הבי

בערבון,נתין-עידעקיבארכיאימר-הכי n ....המעסהרביפירהביו,בדר
פתיח,יהפנקםמקיף,רהחברביפתיחה,החניוחהחיים,כיעימררסהרמצרדה

בביחדיומחזיריםרהגנ1איםיייוה,יבוא"ררתהררצהרביכותבת,רהיד

 , qש'םמכמהנוייהםרישמדעתי,ישיאמדעתידם Kהמוינפרעיםיים,

 .) 2היד ,םיןק,מףכהיאמת,דיןרהדין

-יבכי-זאתכי-טרב,אבימאתמראשבידיעההכי- "יוIכציכה ..
דם K-1יבמקים 111 ;י ,סייאת'עשיתייעמקיםז II ;הי,ניותבתסרר.ה

אף-עי-פי.נתיובה·,דייסוות ...וזף-נוי-פי Mר Jברריהדבקאחרייייכתיטעיח,

ןוירייהוזקנויהאחזיכויסוה.דםנודיחזקה,תקיפהכי-כרהרעסוממסוית

עימדינוייםהטיבמיף-בי"סיף ....בדרןהעויםטיבב ..-וכת Kבהנהבה,

ימית,העז ,.התזנידיתכנחיעהיגזחביהטסיףתכ'ה".כעשוי"הרשעה
יתבוודס.יבזיהי. Jהסוב ' 11 '.ידכ.יאחדי.יזוונראחדדי,יהיה

הוופסה ll8,בנוה, aהרףכ,חבויומוי,חי"נ'ית.זבהב-וn:ן ltסביtlסהדבוםי, ) 1

 ,י D ,חן'ה!!?'יות IIתיחז,ידכבrוהנ'סaנדבגtו,", ""יtו ' Dמ III'יו IIIC ו""'סווחותו
\ 

lIIt עזוניrבו'IIIII r רהו,.ב

.נiי'ייווור8. 11 ) 2
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3!5c "ןי'''''ינח 

כני-וזים.שיהטרביםהמעשיםרבית ' 11 'הרעסןסיס-ףיף

 'כ.י!יוי;יייתייו.ייתכיכ~ייתי,חרשברהוזיםנתינה",,הרשרת

.מצירח-מיעיעתעדבהקפהנתיןהכי-בעובין"נתיו"הכיבוזמת
יבי.'רכייהחיים"כיעיפרישה

הארו "גדוהבוסהבשביידקהכי-יס~דה·מג:וקו.,רהבי
ראריםבוזי-ערים.יכייםמ ,יתהאחרכרירוזהיגיהאשרהגדרי,האיהי
שירגדיהעמקהכית Kעקיבאכרביהשיגבריה Kבן-איישעאי.חר

עי-כןהבחירה, ;'שהמסתרריןוזתכמיהרהשיגיאאביהרע,ממש'ת

הדבקים.ביוהפרידעי-כןבבטיערת","קצץ

יידייביאיכריריא~חיסתבשנייתאמרנהיידיבוזבן-אבייהכי
אציכמר-היאקרה Vשבהשנירתזררתית, iהמסהמסתרריתהשנירתאיתה

שי.מתרךרגמירה,פשיטהתחייא-בעקברתירההר'כיםרכיעקיבארבי

הפסימיסטית,התשרבהמתרךינרייצאה,חירבהשיהמסתרריןאתה.יג

שמעתי"כן-בן",חזרראתה"אףיר:.מררעימוזיריר.בישהשיב
בכי.,שהאמיווזף-עי-פימאחרי.חרזשרבבים,בניםשרבי,הפרגרד:מאחררי

י~ידברע,כירהיאאחרזבעצמרשהראבכי-זאת,האמיןהתשרבה,בעגין

 •..הטיבמממשיתפחרתיאשנחההממשיה,יארתהבייהיא
עי.רנגיתבחקיררתיהכגסמב'י . Hירשב,מטטררןאתרוזההיא

בקצרה,בזהאעירהחרקרים,מזרביםברדשרשכברדברמטטררז·, ..עגיז

הקב'העםהקדרמיםהמסתרריןאתהמאחדתקרית, Vההשקפתישיפי

"עריםביצירהי.-"מטטריוניים: Rהמבדבריבזהגםאגיארחזיהחסיירת,

הםירימקהגסתרים,הכחרתעייםכירמר:המיוזכים,עריםהראהריהיצירה"

...מםטדרן"יאםהעשיה"),עיים ... (בטבעיםבגיההכחרתכישיהםרשישר

בראשםעומדשהראוזמרגר,כאייזההריהיצירה","עריםבר.שעימד

ממטטריןימעיהשאיןיטערת,מקוםכאןיהריהבסתרים,הכחרתכיוש'

במיניתבר.תיייאינני-מט"ם-הואממגו,'מעיהמי-שהראישראםזה,

ברשרת-עצמה,ערמדתכיההטבעממשיתרראהאתבן-אבריה,נפיזו

שישכמרירעמקוםישרכזהרמחיייה,ייצרהאניה,מוזתונפרדהעקררה

הטבע.אבי.מאתהייצאיטובמקים
מסתורי,תבהסתכייתשישהסכנהכית ICמראשידעעקיבוזובי

רהזהירהנג"ה,בשנייתאשרהמסתתרתהאחדותכי-זרת Kריוזהשאינגה

 •••מים·מיםתאמרואיטהרר,שישוזבניוזצימגיעין"כשתהייחבריי:את
 :)ד"ידף. ,זהר(תקרביהתקיניםבעיאומרהשיש""אבניאיהעי

הברגיםמאסיאבןבה:אתמדכתרא,האייגביאסתיקתשכיבתא.,כד

איהיאבןוהאיוכרי,ביייןדיוזדאתגזרתאבןיאיהיפנה,יראשהיתה

רארפנים,ישרפיםחייןשיחתהשרת,מיאכישיחתראיהימיכים,סגרית

כייוביא,רזמןנותכעתים,רסיהראזסמשא,יריעתרתתאין,עיוזיןשיחת

מיכית,יכתרכהיבהיכתרתירהכתראיהיבה,כיי'זיאתררןינקיריטעמי
עקיבארניאמראבבאהאירעייכי',אתייןכ"בראשתגאראיהי

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ..י"ז-ומידפס nnםם
םימ'.וניםתאונרר" ,.טהרר,וסיוסיאבגי.כשתגיעריחכרי,:

וסתייבוסעהדאציייתוביכרתיפי-זי"הן,מהיריוסיוסאבגי •

וסבסהררי.תהסהירהסכקדרוסרת,הקדרוסההאחדרתכאןיהריבכתר,חרת Kחם

-בסרףרחכובהבראוס.חכונה-הןמהרריוסי~.אבני ), 1זהרי Hהיפי
יחרדכייונר:נויאהי,כתרדתחיתנויאהובחכונהתנוייו.נרת-חכונהתעייונית
(ארהוסניההספירה-עיאהחכונהעםוסיב:ה)חכונתתתאה,(חכונההוביכרת

סיכתר").ייאמ.חכובה"ימנרתכשמתחיייםהראשרנה

עימהרריוסישב.אבניה~רנהה.זהרייפייניןהתקרנים'פיבין

וניונתאמרי.איעי-זה:עקיבאדכיאזהר!ייבאהעצרם,הייתרהיחיד

ח'ידאינרן.חרינין,יאבניןמהירוסישאבנישקיייןתהרר"יא- nונים

השמררכירסר: ), 2ישמאיייכטייריביימינרחכםיב-דונתובןרמרתא,

ררממהקדרשה,הירתרהאציייתהאחדרתונןתפיררךאתכשךרוסיא ,רהזהרר

רוניםמיביםוניםוניםי,ובים, ..-רשנירתפרידשםאשרהונקיםאירנשגבה

 ...רעים
וסיש..אבניוסיהנשגבהאציייביחידכי-כךהציץבן-עזאירהבה

הפררי,יעייםירדתערדחפצהיאכיגמרפר,נפוסרשבפרדהעד , uמהרר

ערהזאתוהית Kההבהיררתביאתיסביייביייאבן-זימא .ם~~זtערים

מטמררןי uירחזאהאיהיהיחרדמארתרבפיבן-אבריהראיישעוס"בפגע",

 •עיתיבנמייקצץ ...
-רמסמריהחיים,מסטריהממטרין,דאמטה-בידר.האוהים,ימטה

יהר K ,א~ 1יו:זאתהפךיבדדטיב,מטיטראעזראיהרימטה,אתהפךכד jוניתה

 .) 3כנגדי"

האחדרתאתאבד.ובטמרין",אתאוישעראהטהררישיש"אבניבמק;ם

 ...בשנייתידבק
ישראייחכמיהירעקיבארביבימישכברידיז,יפי-כי-זהזכינר

השימים-ראחדיםבהם,נכשיראחדיםהאיהרת,בסתריסדוריתסיטרת

ג-םכז,'פיזהירצאידית.היהשיטת-הובסתררידאתבנר-בררחםרבריאים

ח ,כיהראי-אפשראם-עקיבאירביהיצירהיטפר nאתהמיחטתשהדעה

שרבייהחייט,.'-אפשראםו.רוב 0שתובהעייהישבכי-זאתאמתיתי"

ריוסוב~חר,אחדיםבובקרוביתשםגנינר(יפיהיצירהי.טפראתכתבעקיבא

'םרדעיהראבנייכיוונר:וביטדו,היאהנהובt,זחרית,)השקפותגםבר

"ספרדסיכי-~קרוהנהכיממני.דסימותמשבייתביוסיוסיאפשרשיטתו,

שבתרראיהיםי),עסה"זהיזמתזהאת D ג.(הוסנירתעניזעיבנויהיצירה"

זעררכ~,םישרכןים !:jרחי(.איתחדןאהובנחתסיף-כו-םרףתיבה

'י.בביו,בראשית,ן)

שם.שם, ) 2

כ"ז.וסם, ) 3
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ייסייז S ;,מנ6ל

 Mעקיבוביימרדסויקרי Vההיסרדהראסזהראיונ,רכבררערד),
בבסתר.

זהורבסוגבגדייבעניןבמיעדייבידדעקיבארביהיההאמנם

אתתסואייאםיתימידיר,המסתרריותהסוקפיתייאת.ונםריאהאמנם

יפי-מסר.י~יך:יאמריאציני,שבעי-פה"'התררהימידברייחיקוי

כמרבן,ר,ם-זה,גמירים,וצייבייםסיםעקיבארביתימידיכיהיידבויהם,

יי"מיחסיםזהבן-ירחאי,שמעיןרביאתרדיקאסרדיים,ימרדיםמכירחרקים

...טעמאדירששהיהיפיקצרני,ירציובייססחושכיםהםה"זהר",ספראת

הבאיוי,"החכםזהמאיו,רבי ..בדברמעסבתביבןכן'האמבםדקרא".

בעיניבאמתהיההיסי,המאהמשביתמסוכייכמעסהיאבדםשבעיבי

בזמןמאדממביהרחרקיםשאניממהירתרהרבהברדאיאיתישידע-העם

ח.ישמצמיע ,אוקשיא Kעי,ד.ריא .) 1רפת מ-'עב-איתייידעים

יבביאמריןאמר:באסיא.אידמרךהרהמאיויבי .. :) 2הירישימיישרןהבה

עיעוסייהבןי;יןאמרכןאפייי ...דידכרןכרןח ,שמהאדישראיארעא

אוץ-ישראי:יבביאמורמרתר:י;פבייאמרבאםיהמתמאירימא"',-וביכיף

רביהים.חיףעימסתיאתתבייהם:אמררבשביי-זהפהןמתמשיחכם

שאמוימקרם יכ...בימיר:יתיקהירתרד ,סחההיהאיעיברבייהרדה

 • Nאי;ע'ברבייהרדהרביאיבז-בבאיהרדארביאי-אחדבחםידמעשה

עויבהי;ימביאיןשבתערבאיעי:בריהרדהובישיימבהגיהיהכך ...ר

המ~יציןבסדיביןיירסוברמתעסףררגיייידירפביי,יררחץחמיןמיאה

יררהקרדמיונב~סגםהעירררכבר .) 3ת"באיצ ,דיאךימהמידר
האיסיים,רביןהתימרדנעיישזכריה"חסידיםישביןמאד,הקררבהיחסעי

בהיכרתירהיהבן-ירחאישמערןוביבישראי.רהתעירמההרזהסרד,בעיי

יארדרקאאחד,צדרקזהיאבינגיית,ריהסבוהישכיירתביםהבאמת

קרביץמשהרבישיישהשערתראתמ,ההרא.התבאשיוכ\זפייבירתו,חשרב

וביבזכרשבהםהמאמריםסובין ,קרי Vההחירקעי-דבר,בן-ירחאייבספור

מך:פיםעבפיה-ירחאי,ראבירהראבזכוסובהםהמאמריםיבין.סתםשמעין

רבקיארתחויפיתבםפררמראהקיביץמשהרביגcמבםוכיעטים,רשרשיה

רדהסאביייואיה,סבוםכיביאהשעותראתגוץמבטי'יחנםגדייה,

ידהה , ,בראתשגםיעיבדה,יבשםיאקיניץבירתר.קירסובאמת

איתרמזכיירםפעמיםרהרבהסתם,יהידהרביבשםפזמיםהובהמזכירים

קריייאבמערההיהיאיהידהובירהנה ,איבוייבריהרדהרבי Hבסום

כמרהקצה,איהקצהמןורחרתכרברתאת'ייבר 111חיציביית,סברתיר

המ~חריםסבדרריתישער,ירתוקררבקרביץ.דעתיפיוrוכעיןיוביסוקוה

1 ( I! ייי"י'עברד"~זn-• IC דיהאJl רירכ.עגג"איר

 ••pו Dבי"'ם, ) 2
~( .nכיו.ביד,.דף ,ב
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 111·היזהר'יספיפתסח

כבד'כרתיהם, Kעי-סםשמערו·ירכירגםיהרדהירביגםרא pי:זחיי

ידעתאשרכי-זהאיה.בשמיתבקרארהםשגםאחרים,ים Kמתביהבדיים

'~ן.ןייפנישהיהכמרההירכתי,דת.באשמערורכיכין pיחישחפץרpבץ,
מוצאתייאחרשהיהכמר ,הסרדכעישמערןרכירביןשבה,'יגבמערה

שמערן,רבישיהררחניתהתמינהאיתהגם-אחרמצד '-אביiזמ,רה.

בעיי-התימרדעט,הןאמתית.ינה Kיהם,רהדרמיםב~סגרץ,יפבינר יר~~'

במערהישנראייעזררבירבנר Kהיד.הסר·במעטהשמערןרביאתעצמם

אייהןיכיכים.רעין-מיםחררבעץאיהיםכראימערתםמסכיכשנה.ייג

הגשמירתמוןקפשטשמערןרבישהיהיפי .)ומערתםפתחזיובאה;ןיה

רהיהרהזירעים,החררשיםנאי-הערימ,כית Kיסכרייכרייא ,נירתר

תקףמתרר .) 2בחיי-שעהרערסקיםחיי-עריםשמפלחיםעייהס,פתארגן

תקיפהר~:תםהיתהבנראייעזרררבישמעיןרבישייקןשתם!גרישרתם

בן-גריםביהרדהבשרף".מיד-עיגיהםשנרתביםמקרםבכ~ Hשעד.נירתר,
עימאדמתמרמרים .) H 3עצמרתשיגירעשארנויבירשמערן,רבי,.נתו

יכחים Wרירחאיי,בןשמערןרידאדי-האדרןפני.מאזהיז:דרי:פאמר

בני-עייה...ראיתיהתימיד:יפיעצמרשמעיזרבימפינאמריזהקריבבי

m מיעטיז;מהac מהן,ינניאני-הןמאהאםמהז,רבניאני-הןא'ףם

מדברהיאהמכ,יחשכביגעתאמר,שמא .) 4הוייבביאני-הושגיםאם

המה Hש"בני-העייהיתראה,שםבגמרא!ו iיקןשהזבניגעייאכאן

ירארתהם(שנכנסיםבו"ביא"דעייירא'הדרקאיהםיהקדישיםהנביאים

גםזר,,וקשם-}רזרי Hרש ן~~מ~חדת,רשרתנטייתביאשכיבהפכי

בן-שמעיוירכייםהיבביד-אבזהניתןשה"זהר"חישבים,ה"זהו'.ינת (1;

רב-כירמר: , Hיב כI...'מיתביחרדיבפזiישרםצריךבאמתאביייחאי,

"ביאהנכנסימדי, ,ביtותמידהערמדיםמאיהאחדהיהבו-ייחאישמעיו

כינה"'.יוסביגיהםהחרצצתהמאירהיריה Pב"אספיריאיםבר"

סחביIכרביהיהשמעיורבישי;שחתברזאת,אתגםבשבח acאי-כ

רשהבריתאנסים,ק,ררעי-ארד;תירמעשי-כסיםשמספריםזה ,איר '-וב

רסדריסיים Kהימידיכיאתבמרץבקצררכריית ) Sבשמרשמביאים:זאחת

ברכיייזער Kרבי ' 17 .) 6.תחית-המתים"יידיעדימדוגהממדרגהעייתם

ע"ב.'יג,דףסבת, ) 1

ייעיחבסעתרזריעחייסהבסעתח,רש.דםאמסיוביר~ Itפגםפזהשם.שם, ) 2

 "ש,היבה : Pד Iב.בייח:rרך Itוהירזהעסי ,)הי,(ונרכת,רכרי"ייחתהאמהןףכ-תייה

ד.cנ r ',סדתרי.-ת'רה-דריסריגתיח.דםירnג "ררכןנד<םעיתהרי.סובניי

(J ,סם.סבת

,י.במ"ה,דף~ננה, ) 4

 •רערדסרסהםרף ) 5
6 ( I! ~' מגי,חיררתסנורהזמ,',גרככי..ררחp '.', יד:בחיי,""יףו.מ.יתר~ז
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~םייזהי-' 2&!

הרבהנפיםהתימודמטפרב.זiז:ור,הראשייםהגברריםאחד.מערז,
 fר .,בנריאתעצמראתחן' tי- 1בשמערןרביחשבכי .) 1ינפיארת
מIב;סנואהזה-הדררית,כיבשייחידיםאםכישבדיו,ייחידים

רערשנבראתימייםהדיןמןכירחעייםכיאתיפטרר.יכייניממאמרי:

בעיב"' .) 2יווישכבזיעדיםהעיאובנשייםעמי-מבניאייעזר Kיאימי ,עכשיי
מעשי:םעייי.יטפוי .) 3כנטים'י.מומדבז-יוחאישמעיןובינחשבכני-דיוי

(הטפיורביתיהםעיבדיריתיניהחטידיםשמטפריםימרפתיםמאדהקריבים

רשב·'שטהובמקרםמתשקברהבכריעי-דבריורסימיגדת Kבהידער

המתרעיהכארץהנכרינשקערשב·'שי iד:פיריעי-פיבית-הקבררת,את

רביחרדשרניםאמרראיםים Kשמבייהשרנים,הרביםבמאמויםיערי).הארץ,מן

הדעיתיאיתןרמזיםמיצאיםנר Kבו-ייחאי,שמעיןרביבשםירחנורבי

...רהטירית'ימשי:כ.ז:ור".ע~קהייתרבררןחר-כו Kש~:פערהמסתיריית,
;ןשמראיו-היוש-בקדיהראההשמימד,-אחירית Kוראיתכפיאת

הי.היאהעייםאתהקדיש-בריך-היאשברא.מירם ;) 4יו"'יפשיתקשר

"מיים· ;) 5אדיו"יקראיאברהםשבאעדדיו, Kיהקדיש-בריו-היא 1שקראאדם
יהקדיש-בריו-הרא,שהריהאדםהיהיאעיימראתרך-הראהקייס-בר Kשבר

ע"חטייתירתבחכמהפתחהפיהדכתיב:"מאי ;) 6יהרדתרייאהשבאהעד

 ...אבירדייכנגדיא Kאמרייאזה, Kמקושימהאמומיכנגדישרנה.
יאריריצאשירה,ראמואמרבמעידרשיוה:ראמועיימרתבה'שדר

שירה,מר Kיכר'יאמרמשדיינקשירה,יאמררמזירתבכרכביםינטתכיהערים

אמרןיתהמם-הן ,בתכיטבשירה,ראמררשעיםשיבמפיתןראה

uכאיה.מאמריםיעיד ,) 7ה"ר ,ז

עקיב.-רבישיהמסתןריתיתמרנתןאחדיםשרטןטיסעךדבזהארסיף

Q משמהם,בדרו-קביערת,במסתרריןשעסקיפי-דעתי,רהראשרן,הראשK י.ה

בעיי-הסרךאתימח:פרהמאגדהקשראתייתרערדנראההשרטרטים,

האחוינים.בעיי-הסודעםהראשונים

ייה::אמרכדוד,מהיכיןכשהירעקיבא,וביאתישמעאיובישאי ..

תין ajכייירששהיהשנה,כ~בגם-זיאישנחוםאתששמשתאתה

 Cשמ'נאמראיריר:אמרבהו'דרשמאי fהארראתהשמיםשכתררה,-את
 ).. 8יכר'הןי Iהקדרש-בריר-הןשישמןתןיארץשמיסאימר:הייתירארץ,

הפיעיים.ת Itהשיבי Pפימציעא,בבא ) 1

ע"ב.rביה,דףסננה, ) 2

עיב.,יז,רףמעייה, ) 3

יrבתי, ttמ Pפוביכרת, ) 4

שם.שם, ) 5

שם.שם, ) 6

שם.שם, ) 7

דריסין.אין Pפוחגיגה, ) 8
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 fi:Iז:זהוי ...היספוספתח

שיישמרתירארץראתהיםונה"אתריחשביטערתיכרייםהייברכינר

יפייםי,מש Dבמיתשיהיהאפןבאיזהיטעיתאפסרם Kהקדרש-בררך-הרא,

יטערתאפסרהיהכיצד ,סמים" Dיהקדוש-בררך-הואקרראיםחכסיםסבשמת

נדחקרהאגדהממרסיהקדוס-בררך-הראזסייסמוזיראיהאתגםדיחשב

כהוגןעקיבארבישימאמרריובן-ובאמתכירם,בידםהעידריאבזה

 ' Kבישרהמסתיריןבעייחסביעקיבארביבימישכברנחויט,אםרק

,תכ ,מהימדתה,ג , , ,עהיארץכנייהיא uהארץ nסכהסק,נניים,

העי;רנה.

,כמיבריק,נרגיגירהיברררישביביוכרסיהארמר:אחד"כתיב

אחדשבמקרא(tזינריתיבירמיןרעתיקרמירכרסררןדיעדארסר:אחר

יאכסארת),סבי-"כרסוון"השנייבכתיב-אחדכסא-..כרסיה"רקנזכר

רבידברי-ידודואחדיואחדכדתניא:ידוד,ראחדיו,אחדקשיא:

 ,'"שכיבהעושהאתהעד-מתיעקיבא!הגיייי:ירסירבייראמריקיבא.
אתיבאקע ,ברעשהכיצדרסוף-סוףיצדקה"'ז).דאחדידיואחדאיא:

רביבעיביהיה"רדד"היא:זדישאיההבכדבההתשובה ~'דiהשכיבה

,תיכמהונרתשבמרכבה",הרביעי"הרגינניים, Rהמבעיביכמרעקיבא,

 • u ,דiהשכינה"עשיתמשוםבזהאיוישיבה,נ'ירעה

הקנניכיומר: nמיניהזקביהיאאומיניה"קביהעוד:חוקרתהגמרא

'אזאםהגיייי,ייסירבישיפרישואתעקיבארבי

יראמרעקיבא.רבידבריידרד,ראחדייאחדדתניא:שמע,.תא

אצימדברותיךכיךאגדות,אצימה-'דעקיבא!בו-עזריה:א'יעזררבי

-שרפרףע'יו,כסא-יישבישרפרף:דאחדיכסאאחדאיאואהיית!נגעים
 .רג'יר".יהדום

זהפררששגםיפיהגיייי,ירסירבישיפררשיאתקביעקיבארבי
כאוהרי-יצדקה"חד Kוידיו"אחד •המסתוריוימודיינזקרמאדמתאים

י~מתזה ..עניויכייצירה",ספר uבע'{שזכררע",,"עמקטוב"ה.עובקכי

'(עיי.שבארנוםמהעי-פיעקיבארבי~שגייפיאיהיםיעשהזה

בתוררקיאבני-דורוביזמ~יןעקיבארבישהיהער,דנזכור
שיתייםתיייקוץקיץכיעישידרשמירקבתורויאהעםמיחמתירחם

רבימדבריאחדד;גרהרטבכשיא ..הדורידס nבתיראםכיהיכדת",

"כך .) 2uיחסידותיהעקיבארבי"שבקיהטעו:יוחנז,רביבעיניעקיבא

יען'{המקצרהיההצנור,עםמתפ"כשהיהעקיבא:רבישימנהגוהיה

זרבזדיתמניחואדםעצמן,יביוביבןונתמיידכשהיהצננדר,ח iזכונפני
בכיי:רר 7Iיא .) 3והשתחויות"כריערתמפניימהזיכו-כדאחרת.בזריתרמיצאו

דרוסי!,.יו P.וחגיגה, ) 1

 .'" pדףסנהדו'ו, ) 2

 • 11 "'דףברכרח,נ)
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",,ייי I י'" 364

 .)ן'"תידימ n 'בחיים-ינפהעקיבארביה,ראה ..
 ,ד ,מתיסיהממתרריתיתמובתםאחדיםסרטרטיםערדכזהארמיף

הראשירתמתכרברתירחת IC- ,) 2אימשב Pד"הרהמאיר"רביעקיכא.רבי

"רכיעבין.יאיזהזיםמררבבי-שםבכי-דברהרראהכעי-סרד,כישי

ראיבריהרדהרביאתגםאבי ,) 3בשמא"י Pד"היריאיוסיררבייהרדה

מקיפיןיים.בכים.רשיד Pה .תומסכהבהסתם,נשמרת Iיאםמדקי,

 • Rבהצייחהד'אבאבא,הרשיעהד'נא Iרמרים: Rראחתפעםהמזנחאת
 .) 5ע"במשםשמיתסבי-רהואבי .) I'" 4בהרשיעההררבי Iארמר-יהידהרבי

נדרי-כמסתרריןעסקררתימירירעקינאשרכיידין,סזכינררכירן

אחרהיההסירבעטרתבחייועררמ(}טרשהיהשמערןררכיקכיערת

הבאיםיחכמיםמימרדיהםרכרכימסררסיאהיתכן-שבהםהמ~חר

הסידרתמןפרקיםראשיאחריהסיבאיםמרסריםשהירבידאיאחריהםז

נתר ...ארמרשהיההתפיה,ן.בחיורביעיבקצרהכזה(אעירירער.אשר

המסתררין..קרמרתמרי ICבמהעיררתישכנרכמרןכיה,היא ,) 6רמציי"'

האחררבים.המק,:פייםשייתפירתיהםוסגברבהכתכבהמאדדרמהנישראי",

הרא,מתי Iהשפררשר ,) 7יהינת"כתיבת,בפשיאבאברטריקרן-אבכי Qמרר: Iמ

היארכאירהתריהארתירתיתריאת-עצמיכביבייצמצםשהקררש-בררך-הרא

הרא.בריןרקידשארארריתאישראיעי uזזiר uהכמאמרממשאח,ר-רהתררה

מאמרר:האיסיים.כtזרתיקים,ממס ,) 8חמה"רמדרמיעםיהתפ".,מצרהמאמרר:

דרראמרעימא,ימשטפארכעיתהרמאפpאשיתיןררדשי;ורהבשעה

היפההאגרהארתההמספרהראירחבןרבי .) 9רהררידן"מעייתחמש-עשרה

ירחנןרבישמעיההשרת,מיאכיתרי"אתו .) 10המרפתבעיהמעגיחרביעי

מאמרר: .) 11שמעי ~יאייפאע,משירחבזרבירכר',יחבריהחדדאמר

יאסרקית,מחטבקבכמיא ,ראייהרמשהבהשיעמרכמערה,בשנ:ויר.אימיי

שבהןמאמררת,עשרה,כנגדמאמרר: .) 12האררה"מפבייעוברדיכיייםהיר

 • Dרבי Rהג"תבשרבותהנרםחיפיה, R1הוPופרסףובכרת, ) 1

םיג.דף , Rירוב 2)

סם.סם, ) 3

ימה.דף ,הפ:~ ) 4

ס.םהובסנהב~ורוrרוובביםוןסיי ) 5

סי,.דףבו.ת, ז~!! ) 6

יה. pףדסבת, ז~!! ) 7

 .זיי',דףסם, ) 8
ני.נדף ,ה~ ז~! ) 9

כיג.תוגתי, ) 10

 .•כיוים, ) 11

סי<.ובגי", ) 12
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 365היזהרי'טוכרםפתח

יפימינןשאינניו)-דבראייהאמרמ ,מניתשוזרביכייהעייםבבוא

 Pר IIבחגיגה,דrויתירהק:פיה.ימידיתיפי Pוכי-צוכררירבן ,"כםשרטר
איה,ביןבמנהרתמצאהרשם~ן Vדירכרי;ברעשיאנוי-פידררשין,.ין

קש 3צבאית,דיימיאודימההוב"אםמאמוי:מעסה-מובבה.טתרישידנור

צבאית.ד'מיאונעינירהיהאשו ,''''כשויברמז 2)-רכייממיה,·תררה

יריתן";שימעיריים Pיצדי~:פהינושרתהקדרןןן-בריףהיא",נותידמאמרר:

מאמור: .) 3רצדיק'"צדיקיכייופרתזןבבוינושרתהקדרינריך-הרא.עתיד

נפמייהבמידאם-כןאיאדכר,נורשההקדוש-בררך-הרא.אין

כאיר-בזמני l 'החרשעיהמנרד.כימרר ICמ .) 4יה"עמיש
הקביה.יפימיכית-נכטת-ישר.'- ..שכינה,-יבבה ,) 5שכיבה·פנימק:פ'

ש-קדרה ,Iכמיצאזס ,ר,פ::פ,רוד.ד '.ב.מקרמית:בכמהדוTנזברמאמרו,

 ,יפייעירם.ttי~ריםרהבפיארתהמיזןיםוי.אמימנר ~בראבא,וו-הברי
בחרעיבפיארת,המחייתר 1:ת a.cרנוי ) 6יבבווקהגדיי,בחיינוימנויה,שייפי

שחירהדיר,'יחידינמסריםהדבויםהירזהבפאןוכדימה}.מתים,יהחירת

יאחריני-רמהםהגאינים,יראשרניהדבויםשהגיערנודייחנן,רביאחרי

יצפיהרכנטיהיטהרהקדשהבחי~ירששי$ך-ריחמייכי-ימהםהגאינים,

מסתירית.

מיחידהאיההדבריםאתמיסריםהיךשפהיבאיזראמובאיזה

ידיר,ימדירייחיר
שבהרבשפהבזסונבר"שנאמרכמרים,קיפוראשרקהירמרסרים

 Pוכיהסררטית.איהאומי·תבשפהיאמו:עצמם,יביובינםדבךי
הד:פיראבייהבויתית),המשנה(בישיןהקרשבישיןשיניםהייההיכרת

בשפה-ייכי-היותובסירית,איבאומיתהיייטויאיהשקיאהרגיי
כעיישוכביאיםהניסח.ית,רוסית.יסארוכיתהקיש,וכישיןרכתע'וכ

יהידהרבי • n 'מבארהםרהשטרית,הכו;יברתמןרהאמיראיםהמשנה

המן:פותהשמההיתהה, Rשכנר ,) 7המיוסיתהשמהעםבימיךניחםהנשיא

-י;:זכתב-יאחרי-כןי;:זסדרבתנררהמדרשיםההיכיתהיהידים.ביןבימיר
כי-אםת,ררד ?Iוכהיכיתהיייאהריהמסתיריןעביביאביבעברית,

המד:פרת,;נשפהטבנויבאפןאפךאיבמסרריאזן,ממהנוכסריםפרקיםראשי
ארמי,תאחר-כךגםארהאמיר.יםךראשיניהתנאיםאחרךנינימישהיתה

ב"א.ונג'ה, ו~!!ו)

דררשיו..יו Pפרחגיגה, ) 2

,יה.ב",ב ) 3

 .ח·'טנהדריו. ) 4

ם".בסם, ) 5

S ( דיוP .,יי

ריבכ.ת Pוכרטייו , Pכ" ) 7
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3QI ייסייזהיי!'

גמים Nlוומבטאיםמייםבצרוףהנזכרותהש!בותמשתימערבתו Kסורסית,או

הקרש.מישרןשונים

יבפרשת Kנש(בפרשתזהר" l/שבררות Kהבשתיבשום-יב~ע~זכשאני

במאמריםשונות,בבריתותתרומה),(בפרשתדצניעותאבספראהאזינר),

תכרנותשי?ים , Kמיצאניעצמי,ב,זהריפררסיםבאישאחריהםברדדיס

אחדותהיכרתכמרבקביה,מ,?דררתהדכיתאיהאיזים.פרקאשירשי

"יבני-זן k 'מ~השנמסררהדקים,מןדקים·רמזיםיא acיצירה",שב"ספר
שיתו ,חתהכי-אםת,ר tIישיאאיההרימרעטיםי.שהמה,העייה,

.בני·מדעתם.יהבין"בני-העייה"הייצריכיםעצמןהשיטיתאתשיטרת.

מהיפרםוחדחר"כיהפרקיםי"ראשיאתיהםמבאריםהיוהעייה-
'י"ראשיפרישיהםאתמצרפיםהירקריברתריפעמים , Hביביהדמשער

ביויהבדייחדיוהדרריתכמשראחת.חטיבהמהםרעישיםהפרקיםי

קונטרסיםיתררנאסףהכישעייהם.הפרישיםרביןהפרקים",ראשי

יםיפרקהשיאירגםבהםישייד.ימירידררמדורשעברושינים,

ם ,רשהפרגםבהםויש ,רתימידירחבריו ,בן-ירחאישמערןרכישי

האיההקוגטרסיםהגארגים.בימיהדיריחידיישיים Kהאמיריחידישי

יבארהתגיגיומבביכבבי.גםי Kבארץ-ישרגםהיורמפרדיםמ~זרים

מ~זריםהקיגטרסיםשהיומתיריספרד.החמישימהאיףהאחררגרתבמארת

ימיבכינרדדהיהדי-ייארןמשהרבישרגית.יריםבהם,ו hרמפרדים

חכפי-בבתיגנרזיםמצאםאשרהשיגים,רסים ?Iהקינאתיקבץיאסףחייי

אחד.ספריתרררחנורםזקקIכצרפם,בררם,שרנים,סרד

בעצמודי-ייאיןמשהשרבימהכייבעינינר Kיפייאמשים-זה

דבריאתגם-הראיפעמיםשוגים) Kהרבפרקיםשהוכחתי(כמוהביןיא

דבריאתפעמיםהרבהסרתריםחנוראשרבספריישדברירמהאוה"זהר"

שרגהאיננרזהר" oהי Kדי-ייארןמשהרבישייחסרכייעןה"זהרי,

עסק ,די-ייארןשהרא,זה,בהבדירקבימיו,המק,נוייםיתרשימיחסם

ובסדירו.בקברצריעמיירתרבי

יפיפן, kבשים-יהביןפשר Kשאי-מה-בעיניגי,יפיאיאמשים-זה

ירכיזהר" IIהשיטיפסי~קראתגםהמיחסיםהמנקריםשידע~הם

ספרהספרדי,רמיןאברהםירבי"ברית-מגיחה"'שבספר-די-ייארן,משה

דבריםים Kנמצדי-ייאון,משהרבישיבזמנריכי-המ~חר,שבכתב,

שיבר.ה"זהר·בספריכ'ישאיגםיי, Kבן-יוחשמערןרבי י"'מ"מדרשו

יפייפניר,היה Kשיאחריהאיה,הדבריםרמיןאברהםירנויהירמאין

היא,אמתאביד"ייארן'שחנורזהר' .. ,ספררקהמבקרים,ריתרגרץ
ממהחברכי-אםהקוגטרסים,ת Kבעצמרחבריאדי-ייארןמשהשרבי

ימשי,רמרן, Clאברהרנוירבידיבידו,הייהקרגטרסיםכיריארקבץ,שאסף

די-'יארן.בידיכייגמצארשיארשב"',שימ"מדרשרקרנטרסיםהיו

י, Kבז-ייחשמעיןרביהרא:כר הז-'''יזהרי IIה י"'השתישירתיסדר

האיהותבטתריהפרקיםי,ראשיאתאחריהםיבאיםמסרירתיפידייחבריו
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י"ה.זהריימםומפתח
Zכ_ = e __ . __ " 

:t ןפהzד;ןיןר~שבהזK ,כיחמשתימערבתספהדיפעוני~סררסית,רוניתIהש

הכרתנים:רורהדנריס,אחרי-~ן.כשנכתבוהקדש. t'lיוסבצריףrזנזכררת
 , mדר :Mה~תררהדבדיםדי Pזנאיםעי-כןבן.ןנר.שגהםהנרסח,מונרת !Vיי

רת~ :Mכאחדיםכרדדיםונריו;נ Kרכןבאחדרחככדיתרתדצביערתא,כ.ספרא

הנזקרוגןויעוסר ' Qהפרק''"ראשי.פרישיםאחרי-כו.שכתבךאיה,~שפה.

שיהניסחכארתיהפרישיםיתגםיכתיכהתאמציחת, Kחטיכה,\!הפרישים

ככי-חפצם,הכרתכים,יכיייאונזtחריםהיותרכדיריתהפרקים.ראשי

נסגביןדווכית,יכתיכשהתאוכציאף-עו-פייכתכי,העתיקבניסחואחרז

כיוכי-הכינים.התירה.רמפרשיה<חרקרים

ה"זהרייספר"יבתברידייצאברואעזיובזההאמירכיעם
ככימרגיוסיםאברכרכהגרתברכידי-ייארן.משהרביהאחרוןדוימסדרו

רעיא-מהימב,א(סתרי-תררה,הנוטפותמיביובכוהשוביםהקונטרסיםןנ,יני

נסדר;רקיאהכיכאיוה,מתשיואחדגםוכוי)וכו'~דרש-הנעים

at הזהזהדברהיהכיצדאחד.אישכידיובבתכנן.ןוגם'א

עייובה,בפשעביתה.זהרייברימתוןשימעיםאנורנותפעמים

 ,סרריהסרביתבפסעבותהמדרגרת,כוספישידדהוררוגמה,?יושה
מתגעגעתיהיאיה,זריםאבשיםרבביתביןביייתבIכשעברתח,ישןב,

'?קחה.שממבוריפי,ר i:טס~ירהערים,אותובזי

איביחרדיבובשימברדי-ייארןשיחיי-הבדודיםאתכדעתבר

אתו:בציתרהשוכיסיריעיר 3יךשבהםמהימבא~,ב"רעיארבים~קרמךת

קביה'"',"וכאריבידיתרמכיםשאינםרהעשירים,עמי-הארץהמהה:"ערב-רב",

וביעברתקייאןסיף-סוף-התורה, .בפנימיותערסקיםשאינםוהרבבים,

מכייברהמ~מתעםאת-זהבתאיםכיצדשרמעים.אברעצמודי-ייאון·משה

ה"זהר·טיפס~קרת Kכ"יח:םריאדי-';יאיןמשהשרבי ,ה;'עמ;'ה.אמור
דירועדהמסתוריתוהשירההמווnfכההתפתחרתפריהראה"זהר·,ןזשהוא,

משהזרביוזי

בשקייהו'קטקבץאסף,משהרביהיא:כךהעניןאמתתאב';

רמסדר,מאסףרקהיהיאהרארא,וםהאמורים,הקיבטרסיםכ'את[:פיאה

הרעיוברתאתה'אההמשיןיר,אשרהררחאתגםבקרנםהכביס~י-אם

רהפךבהםהפךחמר,כמיןארתםדרזומצא,אשדוהגדו'ים:זקדושים

שהתאמץרבים,יירושיםכיירשעיררבים,טעמיםבהםומצאבהם

האמור,הנוסחבידיעיה'פעמיםשאסף.הקיבטדסיססיהבוסחבאותי"כ,זבס

יעקברביהעירשכבדכמרסם,פיגשיםאביאוסדיוסנוי-כןיא.-'יפעמים

רבדימה.ספרדיותמייםע-מדיו,

קרבטרסיאתהמסדרמשה,רכיהיאששרבהזאת,אתגםייעתרצרין

הקיש'..שקית Kהמחכרמשה,רנימןרבים,פניביםבהםומוסיףזהר" ..ה:

שייספרי-הקביהת Kמשהרנישכתבבשעהזה.ממיןהקביהספריייתר

ה.זהרידבריפשטת Kגםtי:גןיביתייוהיהראפשרבינרבי,מק,:ם,;ויה

,ובסרטית Kשסדרבשעהאבי jרכאו'אסף)אשרהקובטרסיםבבין:(ירתר
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וב"בחברת , n ,ובכירחי,הגשגבה,השוננותםתחתכיי'גמצאה,זהרי,

והטהרוי...םהקירשיםאותםביוכירעמייתימיייו,חבריובן-'יחאי,סמעין

ויבריברכי'יהשיביהביןבי-כךיעמ,רייירתימיםהגהסבתורתם
עיריןבחברתהראשעימיןבתמים,תמ Iבאזהאמין Iהימדבריהם.

-תררתוכימחדש. Iהרםהי r ',-מחדש Iשהרמהרכיאיה,קיישין
בדירחנזיישמעוןרבימשה,אייהר,עםייושיגשיחעי-בןהיא.שיהם

אגשי-יררר.עםכמררחבררתי,

מת:: Iרהכי'רו, Kיי-יימשהרביבפימרמהכיהיה l' iריפי-זה

שייויבגרב"זהר'שבתבמהשבביעבר,דמויצחקירכישאמרמהגם

קינטרסיםביייהירב,קרבותב. Kהומיבוכייאשתו,שאמרמהרגם ,"ב

מור Kב'בכיתר,מת K '(הראמביתדבנדדרעמרויקחםש~סףרקבזעתיקים,

יקברתשחפץיבדיב,ימסוריביה Kישתו Kשכיי,התימהמוואיןימעיה),

רהרכ;ןקונטרסים,בימשה),רביהעתיק(שממנרזהרי ..יספרגוףאתובמבה

הרי;חאבירוחי,פריבאמתהיויעשירי-העםשויחשהיההקונטרסיםמן

 IIמע'זזיפמייה ..בוסביבתיה', Kהובריך Kקויש nבחברתתמייחיההוא
 ..רניביא.עיייריאךהרביןבסריסהמ~יייםביןמטהי,שיובפמךיה

אשרו· .. , pהחלחם

~ 
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בשנהפעמיםאר::געיוצאת

ף IIתרסיין-ניסן

שביעיספר
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