
צייטייןה"

ז:ז"ז::זר"וספרמ~ניפמ . .. 
שכיחיוק

 Ifה"זהרימודי

ביאמ

"באתיי"זו/רי.יבבםמםחור,סחורה;כתימפתח" nהמןהראשוןבחיק
הספרשורערכוחבורוזמןע'-דברוהשינותהרביתהדערתכיאת

מוהאמתאתבררתיביכיתי,שהיהעד-כמהאותןיזקקתיצרפתיהזה,הנפיא

ופי oה"זזtראביתאביאתמצאתימשמאיו,יביןמימיןביןהשרניטהדמיוגות

שיוהאחררןימסדרעדבאתיוהשקפותיהם,דעותיהםאמונותיהם,חייהם,דרכי

 •רהיון-רוחוה"זחר"
נגשהנניפוריה.יותרגםזהועםקשה,יותריעבודהנגשהנניעתה

 • nה"זהר ,דומייבאיר

עקשים,-ההםהדרכיםמןורביםמאד,רביםדרכיםפהגםאבו

ו'ואיםאיהגםכןוכאיוהומשמאיוים,ם .l'מימינישפהגםומתעים.רעיםנייזים,

מימד.צמיע iשה"זזiר'מהו'אב"זחר",יר~יתיםצפ nשמהרק
חפץממקררם.המיםאתישתיתאניחפץההם.הדרכיםמןאנימתרחק

עצמו.בספרוההסתכיוותההתעמקותהשקידה,מתיןה"זהר°עמקייותוןיחדוראני

עצמושה"זהר"אתה"זזiר"י';מודיאובמבתרריתתיפי-זהבחרתי

מכיאהנניהזחר".שכ"תקיני Nא';יהי"פתחהנפיאהמאמרוהיאמבוא,כתורחושב

הםשקרוביםמאד,המעטיםהמפרשים,ה i;'איפיימכארהיכ'יהמאמראתפה

ה"זחר".בספראנייהסתכויתיימידי'פיוגםיפשט,
כמהיבאו-ןבדסוח';אבואחדוגתהאן,יונ 7'עורבך

במניןהבאאחדכינוי", ?t7ז"אחדאינניהאיוהיםכייוני-הכינים,חוקיישאמרו

היאשאחדרתוא'הינו",ב"אחדכןשאיןמהרכוי,וביעישיוישי,שני,יויש
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26s "ייסייןה!

ה-מ ,ואוהי-שיוניחם ,כ ,. ,בו ,.וו W ,.כ ".בעצונית,ו,בבדית, , 
במהאחרבאפןויבאריהחבירה").לויהמשיישביואיןאחד(וווהראאוהש

אברהםירביהשוכים"'.שערמספרהראשוניםבפיקיםהיטב~ן 3l (הראב"עשכתב

שישהישכייהרב")ק,הזמן"נברכימררה Nמספרהוכסכויןוחכמתרבשעראירירה

יפנישהראוהאחדהחשבוןו ,.כשהואהאחדבחשברן,הבאהאחדאחד:מיבי

שהואהאחדורכ';שיישישבי,שאחרירהאח,דה,אבחשברןהבאהאחדהחשבון.

א.חדים,שיידוע;במספרסוף-כי-סוףייכתונחשברןשבייפיהחשברן,כי

חרזרסרף-סיףהאחד-וכו'ודפ'אחדיםאיףאחדים,מאהאחדים,עשרהבאמר

הגי-הבק,דהמעיןי,בחררההאחדהחשברן,בייפשהואהאחדבכי;ועובר

 .•שבעריםמס,ריםמיבייכליסרדבתרראותומניחיםשאבוארמסרית,
 •בIב ,שהאחדהיאה,אהעיימיםשרבוןי;פי-זה,היאה,זהרי(ובת

"החשבון.כהיאיגםבחשבוןהבאהאחדגםהואשעהבאותהכיאףהחשבון,

זהרי uהשיהאמתיתה~ובהיפי-דעתי,והיא,פשיט,יותרבאפןייבאר

עשר ,שןובשחב " ~ניבאיבהאיו-סיף ,כ'{רמרעימיןו',ש"רבין

מרי~ם,בעצמיוהיאהספירות,עשראת ,אציהשהראיפית,ירוהספ

ע'{יה.יבשגבבעוה

יזז·סתימין.כיעי;סתימאע'אין,כיעיעיאההיאאבת
שיש-,סתיי.בין" ;'"כבהקדושותהספירית-,עיאיןי : N1"סתימיויש u1י '1.עי

היאעימיו"י"רביןבמהיתןויסתרמרתהבעיומותבינה)חכמה,(כתר,הראשיבית

כתרשגםיפיהסתימים,מכיסתוםגםאםכיהעייינים,כיעיבעיה Pריא

איהר ){'כI~י(שחיראיכמאמצוחצח,אירצח,אררדאיהר.אף-עי-גבע'{יון,

ן"סתימיןיי.עואיןיביןהבדייןיאה,וזהר"(מפרשיהראוו,בריןדקידשאקמיה

 , Hימנדעריאישאיהדקיימאמי ..בראשיתזהרי uג.ו~ןשכתבתי,כמרהיאוהאמת

 ,.רגיכברשהיאהוביבהעייאמרכהדאםה;ביבעיכידיע,שם,רהכובה
עיימכו-ש:פן-בהיכיא"סתימא.קידםהבעומה-החכמהעימכו-ש:פזידיע,

 ) ....העיירןה"פואהכתר
במחשבחיצ~רררציםו<אםכיי;.בדתפיסאמחוסבהיית

טיו").שIכע nי(,,פרדסי nכייבןתרפסציירשיםאין-ריחבי,צייראיזהושבי

זומוהבאהיפי-דעתיאבי; jהשוייהאתיחזקרקבאה '"''כ uהמיהיפי-זה

(כתר,הראשונרתבשישגם ,בארתישכברכמרהגה,כיבמרץ,בדייק

יכויההיאשבכו-זאתאלאכהרגן,תיפסתאגישמחשבתאיןביגה)חכמה,

איןהספירית,בטאצייברי, uאביעי;-דרר-משי,צירראיזהבהןיהו~~י

בדרר-מש'"אפיויצירראיזהבי י.~~'שאי-אפשריפיתיפסת,וכחשבהםווס
היציאהואבררןאין-סיף ••תקיביןעשרדאפיקתהיאאגת

הכ""יעישהלייצרביואשעי-ידן(יבישין), 1תקיביעשרמעצמיתילהאציי
 .)"יטוושפעו(ןופרדס"

ייןקריבןהגזכריןרבין Pת רש~',ן,פירסעשר"הין 1ריבקז
אדיקיםיהםהיא,בריןאיו-סיףאירמעצמותמתנוצצותאררית-ספירו

יפ Yהניכהחפרעיתהמראהשהגחותגבחית,שררה yהכש"הבתביים Pיר\oו1
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הגחיתבכחרוננרבהדברקההיאהתואותהקידםוהשיהבתבשיהבת,-במקווה

והתנוצצותהתראותאחרוגם'הנה,שוםנגחזתבואהשיאעדבדו',בהע'ם

הספירות,כמו-בןבגחית,ודבוקהאדוקההיאהגחית,מעצמותהיוצאת;דשיהבת

עצרמתממטמוביהבעים,ממקווןמתבוצציםאורותהקדרשות,השוהביותשהם

יחריה Nבבאין-סוףומירחדיםרקשרויםראדוקיםמדובקים.כיםב"ה,אין-סוף

 .)ך"בה(תמידי"רקשורדברק

ועימיןאתגי~ןייאםתיוניועימיובהוךיאבהגא
והב!ובהיזו,עךיתאיוכירמו,בהין.אוהביאגרוסיו:רישו. ~גידאת

(מיברשהםהעיייבים,העוימרתהמהאתגי~ו""אדסתימין"עימיןאחת.
 ,דובסאבכה,ריאבהםייעעצמו):הספיויתעיים-ת ~ ,אציהעוים
ובישיבישיברדאה,ייינרת,הקדרשיתתומשבהעייםהקדיש-בוין-הרא,שי

ם."אבימהעייםה,ציויהיםרעיתוו,ימשבהבצחמ"אררייטאי:חיים

האנושי,ישכירמושגים"ג'וייםשהםהעוימרת I:'כ-ו" ~ ,גדאת.עימין

נסררעדהגיגייםמויםבוגtשיתמעשה J;'כתכרויהעשיה",",ערים-ובכ'י

הארזי·

ה"תןpביוי,בהזMהספירות,-באיהבחו,א.שנבניונאחכסיואתוזזבו

טחיבתיפיכיוהערשישרבךהה~דם.טבנירמחעךםמתכסהאתההיבישים,

הואךכההיא,הסיבחהאתטי ,במרמגיהשה,אכשםהגיף, {'שאבויו

שחוכשםהאיו-סוף,ישויבשהןרס.פיויתכמי-כןעצמם.האבויםעימכסה

יבביהאיחיהאיותאמגיותהןיבזההעוימות,אתגרתיחבתוםיריאמ

ידסוף Itההאין-סוף.עצמיחרוותכסימחןעצמהשעהבאיתהחבההארם,

 •יתרעצמאח,'-ירןימכסההספיויתעי-ידיויתיי ~פונגיה
 • ,.שמהבעביןבהתביננםזה,בעביומאדהעמיקיהחב"דג-דיייובספוי

ביי~שגשאיבברמאד,עמקז!כי'שימעיהסביובכדיבאזהראימההונשי
כן:,ייתוייתו.'משייםבזקקהיאבייתועמקשהשכ'מהכימש".

שישת"יידבובאמו:שימהנוייבי'.יםזס'יםמשייםאנחברםמציאים

צוירשהיחעדכי-כר,עמקהיהיגייתחפזשהיההשכומשי".איפיס

ויגייתיהמציאישימה"חכמהבתןיה' nיהסביוי,בכדימשךאיפיםישישת
עצםעיהסכמ"יאחמשיעצמהשעהבאותהאב'המשיים.איהכיאת

דיגמאעצמר,הדבוייאהדבו, ,.צסוף-ב'-סיףהיאהמשיהשכי.ע"םק
מתאיםאינניויפהטיבשיס,היותוהמשיאביrו~שבי. Kו' ,;'כש~וידמיין

הצחצחרתהאיוית,זוספיורת,שבת;ן.הת;ןאתונגיהשא'ננויזבכי-ש:פן'ינמשי,
ובאותהעית,ומשפימאיריתמיםדרת,הואף'"נשגבית,"קדישותהע';יינית

ונבי-נעים.ינעיםמכי-סתרםהסתיםעיסרתבמהןעצמהשעה

שהספיחרתאף-עי-פי n"ון.דח ~מו"יווקשידהיאיאבת

איןאף-עי;-פי-בןהער'מית,יכיבפ~יתםהמתג,יסוהאימניםהפיעייםהן

רבשפעהפיעי,ו;קוהיאב"ה"אין-סוףכיחרא,בווןמאין-סיףנפודתהפזיה
ביביהםמתפשטעצמרשהראעדגמיר,ביחרדארחןימיחדאותומקשוהשגחתו

 .)"ימשפע ..ו nפרדס e (ומ\חדים"םקשריםהםבעצמיתו,ובן)לבתיםנ,
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חבריהמךחדדאפריזןמאךכ'מיגארדאבתרבגין

מי"כי"בן.ישאפי'ראכ'יהבשחתאייןפסעשרייןאונ
איברזרשבספירההארררכחזרבספירהאיברזרשבספירההאריכחשארמר:

רמפרישמקצץבאירהראיספירה,ספירהביןומח'קימפרישומקצץזי,בספירה

פשרטהאחדרתביהאין-סרףכיח"ר,ב"האין-סרףאחדיתבעצמיתימחיק

בי,ברחןשאתהיבחיבהבחינהובכיצדיבביפבהיבב'הפשיטרת,בתכיית
ספיררתירכמו-בןפשוטה,אחדותשהואוכמיפשוטה,אחדותרקבוחך.אתהאין

כחכיספיררת,עשרשהןהגםפשוטה,אחדרתגם-כן ,כחותיושהןהקדושות,

גeחדרתבכחבכי';הספיררתכייכחבאחת,~יךיכחונ~'ךכיו'האחתכ'
 .)'''בה(עפ"יה· Dבהאי[-סרף

ארירחדכסדרןאזייןאיברןספירןעשרואךיך

קצוותשביבסדרתמירבאההספירותאצייית .'ביביבדחירוצחדקו

הרא,רמפשרמסרןהטמזגהדברארתיביביהם.ימפשימתגוממזג,אחדירבר

הדברים.כ'את Pרז,במתי~כ~ר

רהבבה,השגחג'רי,יכ'קודםהשכי,תוקדמעיאה,",חכמ;ו-המכח

 j(Dשםדויד.ויעש-הקדש"(",אגרתיהסתריהעיםבבחיבתהואעדייןרק

וירחבו.יארכוהשכ';התפשטותהגיוי,ההכנה,הבהר,תובוחר-ביבה

ההפכים,ביןמכרעתת,עדהההעים.'ויג-הביבהההעים,-ה"חכמה"

ימרית.ומתפשטתהכתר")עדעריה(,,הדעתהעיירךהרצרךבק,דתעצםונג'ה

ת.יו ,כשההספיריתהמדות,קררמראשוברת,'שישבנוגעכאןעד

וכיםשישר"מיכאיה.בררדרגסחת.מדרבגםהםרהמסרכיםההפכים

הבקראחסדש'שרמיכא'-זהאתזהמככיןראיןאש,שישריגבריאי

החייםוהתפשטיתההשפערתבחינתיבמרר'גבוהממקוםהיורדיןמיםנשם

יובעיהיעיותבעה !tPVאש-אשש'שרגבייאייתחתונים;ע'יוביםמערימות
רקיהשפי,ש'א'מעיה,ממטההחייםהשפעתיהסתיקותהגבררהבחיבתהרא

 _ Nהקדש(,,אגרתלזר"זורהפכיותבגדיותמדותרהןורב,עצוםבצמצרם

יגכריאימיכאישיהבגדיות"המדרתואויםשיום").הצדקהמעשה.יהיה

המאיריתבררבארררובטליםממשאחדיםוהייזרשןושרשבמקורןבכייורת

הביחבעל-ידיבחסדיםהגברריתרמתמן.ןקיםמתמזגיםיאזג'יי,בבחיבתיהם

בשםהבקראהרחמיםמדתהיאחסד,כיפיומטהעכרימהר Pת,עצ ~מ

ראדם,,בןגררבין,משביכיריהשהיאיפיחכוכי-האובת,בדבריתיפאר "ת,
 .)םש(?חכובהיהוברוכזים

המררתשיהחיצוביהג'ויר,יסרוריהח,צבהמדותזהבדין

אף-בצחי,ביוכיבר(,,נעימרתהימיןמצדהחסד,מצד"נצח"תפארת.גבררהחסד,

ררשםהמכריעהר"ב~וא"שמבצד"בצח"הררשמיםמ~בייםשיש יפ-',
החיציביהגךוי-יסרדהשמא';מצדהגבירה,מצד-"היד"הימ,ן);בצדזימדה
האחררןהגיייtזוג~י~סטציה,-יביתמימכרעת. ת.ק~יt~הממזגת,ה"תפארת"שי

 ...חכפד IK'ניגהיחכמה ,רתכ,..(הראשוגותשושביןהספיררת,כוןי'ןיייגפיר
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גבורר,.(חסי,המזותששוביוהספירות)במניויעת° oכשמוניםזעתי,ביבה,

יסוד).הוי,בצח,תפארת,

"ביבוני".וקציר" uו",ארין"בשםהוככריעואתהקצוותשביאתקוראוה//זהר"'

הגבורה;ונציהבאההטפירה-קציר"' vהחטי;מציהבאההטפירה-",ארין"

החסדבמשןשמשםים"/פארןא o 'כבוי"ארין"המכרעת.הספירה"ביבוני"-
-ביבוני" ...ההשפעה;ומסיקתמצמצמתשהיאיםייגבורה/כביי"קציר"הגמור;

כמשמעו.

הפעו"העיקיכי"חשוב,תטעהשיא a .ן"יגאנהואיהאבתי
-אין-סוף-אתה ;'"ר /"וו,דאנהיגהואאנת ...אמרוז;ןת,ירוכספהוא
אא'יםשועיבםאיםשועשהמכ'שספירות/'עשרהמבהיגהוא

 .)",מ"שפעופרזס" u ('ים"צאמצ~ו'ומר

א ,תאואיתייאיו ,יעיאו,ו ,ג ,הדאבויתמא ,י

הספירות,תיןייספידותץוחהואב"השאיו-סוף"ונאחרא.רזבס ,כמ

ייא,מע"הואשיבהיגהוזכראיואפ-כןכיום/אתוממ"אכיםאתמקיףהיא

דיוק).ביתרהב"' '''(!ע(בעיים"ציונשוםןלא'מטה

שיהישרהגיויהאונווןת,ספירותיעשרן.ייבתקית 1ישוב ,

היבישמהם.חיצוניםעוימותם,ישויבתקו-האציירתעו'ם-הא'חות

'עייםמ'ביש-הגביהיתהבשמיתעייםהבטא,עייםהבריאה/עיום-הראשיו
-השביהוביש .) oו"משי"'ביש"עו-דברשכתבתימהימעיה(ע~זהאציורת

הערום-העשיהעריםהבריאה.ועייםמלבישהמואכיםעיוס-היצירהערים

ארצנרהעשיה/עיים-אפיאהיאכוההמציאותהיצירה.'עו'םמיביש-ש'נר

איהעשיה""ער';םבתוךובתיכי/ררם,בכיכבייעיביניהבגייםאיו-חקרועייומית

ט/וזיבגהתוחכהעיוםהוניאכים/עוום-עתהוושקיראיםכמיהקיסמוס,

בתירובתיכו,היצירה"),(,,עויםיעיניבווהפיעייםהבגויםהכחות I;'כקורונ

(,,עיוםהבשמות"מחצב"איראיהגבוהיתהבשמותעויםהמיאכים,עיים

השכליות'ייבית/ Yההספירותעשרהבריאה,עוי;iםבתוךובתוכו,הבריאה"),

בתיר ,ובתיכיהמציאית"),(,,עויםהכלומבהיגיתומגוותהמוציאיתוהמזיתיות,

הכי.אתוממיאהכ'אתהמקיףאיו-סוף,אורהספירות,-עו'ם

 ,איההאצייותעויםא.שביבבייןתמשבןרחיפוניהז,נד
בזורייחידי-סגיה(ירקהנשמית~יורהואשיהיה .מןי,יותרהוא~פשט
עויםישויבמן,רבהנשמותנאותעי-כןהאצייות),מעולםבשמותנתנות

הרמותהעשיה,מעוום-הבמוכותהבשמותעשיה:יצירה,מבריאה,האצייות,

מעו'ם-ובשגבווזרמיתהיותרהוכיאכים,עי'םהיצירה,מעי'ם-מהן

בעצם.הבשמות"מחצב"אירששםהבריאר"

'גבייבושיןתקריאידאייןתקיבתגיפיויכמה

בשםבקראהשניאתשיבומiועריםכלו.רהיועו ~םכמיודפיג

העייםאותואר"גיף";בשםבקראהשביבתורשבו ~tועייםכו ; hש"יבי
ייעחבאיתההיאראם-כועיים,איזהמיבישמצדוהיאגם"גיף"/שהואעצמי
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עו,ם';גבי- IIו"יבושזבמבי,הבמוךעויםיגבי"גוף"יבוש:גםגיףגםעצזבח
ממבו.הגביה

שא'הואוזבר,המפירותיעצםהואשבא.באדו Pתביאותקראו

בינובי")וחדקצירוחדאריך דח,,(ימ~צעקצוותשניבדרךההויכותהספירות

בדרך-זבשי.ה~דםאברייפיאותו,אבחבווק~~יםכיוזבר,הו,ברקאות

ת-ראSכת ,א"אמשאע ,דר-הרובגא,ב ,ימארועד-חסד

אותא, 51דגואמסיו-יסודיו,קושיורת-דוהו nצבא,פונ

ה-מכ nה,יוריבקה-51 'עבשהתורה,פ-ביתימש,דיתקרב
 • 1יב ~ביההבוא, n '-'הביבו,יגאמהבשחמיהיאא,חומ

ן ,מ ,מ-חצבד,ס nה,מכ , nוהמכריעות:הק~וייתהספירותעביןבארתיבבר

מכריעות.-יסודתפארת,כתר),(אי:דעת(גבורות);הודגבירה,ביבה,(חסדים);

יפיבדרך-מש'הספירותאותופהמ~!וזהר"' Hהיהנההגמיר.יייגמיכות-ה

הממזגתהמדה-תפארתשמאי,יד-גבורהיזבין,יד-חסדהאדס.אברי

שמאי,שוק-הודימיו'-שיקבצחו,עצמף ~גה-היאהריומrייכת,

 iהמחשבית'כלאתהמגיהר,ינ1דהה, 11ה-הגייי-מיכיתtום~רה,האבר-יסיד
הזבבין."בה-החכמהוי 5'ג-הביבהעצמו,המוח-המנעיההחכמה

האמיריםבכבוייםהספיריתאתאנישקכ~יםשאף-עי-פי'דעת,צריןואיים

כיובמש';,בעומאירמזחיצוביעביורקכאןחמשיאיןתבהבדרן-משי'רק

דעתיפיו"קרי,שרשיעצמי,פבימי,בדרןגםיזהזהחםמתיחסיםאם

מיביעי-ידיהמקניים,'{פיסוף-סוף,יצאההאדםשיימינוידהזנקנ1יים.

הגבורהממדת-שובאיידעצזבה,החסדמזבדתיעצומותרבותהשתישייית
'פייבי'.ההידממדתהשזבאךהבצח,ממדת-הימיוהשיקעצמה,והצמצים

יו.המתאיםברוחביושרשיסיד i 'שאיובגשמי,דבריך 1שאי
אף-עי-םיו.ביהיאד'ותיסתרבהיב:תכיויותריאיעו

כ'יגבי-זנכ'{-מ.קוםהחכזנה,יויגהיאוהנויבהבעימתהיאתעייובהשהחכונה

ש'חסדומדתאתאנחבורואים . 1הוגבוזותזנ:זסות 1ה ,תש-עייםבאי

מדתאתרואיםהעוים;בהבהגתגבירתומדתאתאבוריאים Jהקדוש-ברין-הוא

הקדוש-ברוך-הוא?-שיויבתבוותמכחאביהקציות,אתהממזגתתפארתו

וני IIוממבי"',רחיקהוהיאאחכזנה"אמרתי , Hביבהמקוםואיזהתבואונ~ין,.החכמה

האיהיתהחכמה ,במיסאבחבוריאיםאזבבםויידיעבו".עצתוואישד'בסודבא

והביבההעצמהאיהיתהחכמהאביהבחיבה),שערהיבבות,(חיבת uבברואים

 • I/וביה ,.אד' ' n-רקהןה,עצמהאיהית

ד ,גמו:זבהאת ~תועוכ ,זבכתרוה ,,אווירעיתכ

"העבהיאששבראשינית,הואשינההספירה- nכתר nהת.חריאשית Kרזב

 ;'שהראשיקורמה , 1"יועהורצוה-,הזבכחה ,.עהגםבגשבו

היאהריזה,יחתיםסתוםוצוןזה, u"כתר Jאיהיתהגהבהוכיחכמהכי

היותרהרצרןהואמהכיהמיכרת.-אחרינההייתרהספירהא'וכייימקשרקשיר

ן ,גב q (תוה ,תהאותאמ ;'יעותו ,"ג-ראשין?י'הייתרע'יין
 I'יבבוחייךתיקפך,.יאשתמןדעאיהין:שנאונרוכמר Qהי ,.עוןדמישתד
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,". 

ההוא?-הרצוואתותיובממיאההספיוותמןספירהואיזווכו').נשא"

אפוא:כואםבעוימות.האיהותת I~ד I'.!וגיוישדיההמיכות,זברתהיאהיא

"מגי,נאמחועייןמיכית,כתרהואהואהראשיו)(הרצווהעייוןזכתו

-האחריתאתמגידהואהכתר,מוהרציו'מראשית-אחרית",מראשית
 ".התחיבמחשבהמעשהףוס n-המ'כןת

יא ,תאIבקוקוה ,אי-או "ו. ,.תדתאפקרקואיהו

עי;האחרוו'הגיייגזימוסבהרברהראשווהבוסחיפיין.י Dתחבם
מקביתשהמיכותיפיתפייו'''חבמר,קרקפתאיהקוראשה"זהר"ת,וכיובה

חג"תו"קבקצור:(אוהקצוותמששתיה,גז'הובשפיעותהמדיתמזכחחכיאת

שיאמרבאפו ,)אפוג Dתפארת n (תפארתמדת-המדיתשוו.,יותכ .)'''הנ

הוא:ה"תפארת"מכנוייאחדת.פארתהמןהשפעתהמקבותתוכ ,.מה : i:יר

,קרקפתא .)'''זחדרשת ' Dי uה"תפיין-עךיר"חבושארד פ,,("יוIבתה

השניהנוסחיפי(התפיין).התפארתשעייההמיכרת,אפוא:הואתפ'יו"דמנח

שהראיפיתפ'ין",מנחיאד,קרקפתאשהואי,מצגזכתרהע'הכובה

מהו.השפעחמקביואינבוהספירות,וכייוןיעוראש

ת·וו ,צאארחוה ,אדא)הואוהאדוכיוב"השםתוואייגאונ

הכתר,שהוא,ויפיוגאו"), מ,,{-הספירותכישיפבימיותופנימיותהואח"כתרי
 • Dתויוצאארחדאיהו ..עיין:אימר oה"זהרה~יו-סוף,ש'ד"אשרנהות 5האצ'

טפירה(כובתוכוכויישהואהספיוות,עשרוכ,ברמזבמיואו,םז'ים,ובשמו

רהכתוספירות,מעשרכיויהיחידהספירהשכיבאפוהספירןת,מיתרכ'ו'ה
ותן ,בדררהספירותיתראתבתוכוכי'יהנוראשההאצייותבתרר

-הספירןתעשר'כיהמרמזיותאיתעשרובשםהראאויהית),נאציות
--מ"ה.גיטטריה-האואו,הא,יו"~יפיו:במייישהויה

שקרא ,יאמכוי,פנעו ,ורועאבדב ,,איקיוtווה ,אי

הא,ואוהא.יודהקדושהשם"זהיו.,אשקההברנוואת'י;בא"א

היאכיאייו,הבקראיםהספירותבכיימשקהמשפיעהיאבכתר,בעיםשהוא

וגבורה,חסדעית,זריהשהםובדרועיי,תפארת,שהואהאייןינגיףובתפשט

משקהוהואתפארת,גבירה,יחסד,עבפיםש:בקראיםיסוד,ןהודבצח ' Qדובענפוי

המיםיונהשקאתהאי'וומתגדךהאייןתאימצמיח'ןהמשקיןמיםכמיאותם

 .)"ימ"שפנ%ו uפרדס ... (

 ,,אונקת,ובסהסבתות 1 ;'עיתהעיאזואבתו,,מיעןוב ,
אתהמחיההסבותיסבתהעוותע'תהואאתהו.יעבנאוההכיבאיאי

עשושיהקדושהשם-ממעיןאותי,'-ידימקדיש") J 'י~"ה(הספירותכי
K .ותיות

א,פ"גיםחיייהיאדא,פ"גימתאשנכיהיאיעיבנאוהחי

וטךבר.,מ'גאומהמכי,יוקנאוייתדמיוןייתבר

כיאיועצמןבןאביהגוף,אתבבשמההאייןכ,אתמחיההמעיןאתה

יבריחדברמכ'גםאםכי(דמ,בר),גשמידברמכירקיאיצורהדמיון
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כ'עי;קץ"איןנעיהבעצמראיז-סיףכימדה,רמכיספיראמכי(דמיגאו),

המחשבית.כירעיהמדית

הראסשאימשהרזבמתפיקאיא,ארעיאימאתשרבי

ז,עדדתאנגיורדשאיו"בייא-אארעביא,ייורמזביאכרכר

יאשתמידעאנשאיבבירביביזוערפיזרבעיריורחירזרעשביו

דעתמרראשיאיו'תאיתן"איזעיוגהיתבאיןיאיויועהיןב
ראתהירחיאתהשמשאתמהםוהו~אתוארץשמיםבראת .'אמתתיאיע

יאתהחייתיאתהדשאיםואתהאייבותאת-הארץימןהמזורת,יאתהכיכבים

עוו-ידיי~ודעי ~ופ:~?;בכדיהאדם,בביואתהדגיםיאתהעופרתיאתהבהמית

משיגיםאבוראירהתחתובים,רביזהעייןביםביזהיחסתראראירהעיירבים,כים

יההרדהתפארתמיבייכירהגבררותהחסדיסעי-ידיהע'ירביםשומציאיתםאת

העשיה"שב"עיוםהנבראיםמיביכימג'יםשאביהע~קההחכמהסמבייכי
 ,שובר.

נעיההיצירהרמןהיצירה,בשכייהעשיה lמ n-חעי"מרתכ"'יותיבררן

העצמןתבכירהאציויתימוהאצי"ית,יבשכי'בע"ההבריאהימזהבריאה,ןבשכיי
ימייחדיחיד"יהכיהראשוניח.בסבההדבריםקשרבכיריאחר-כוהמתפשטת,

טוו").ר"שפע"פרדסי(עפ"יפרקים"שומבירהיאמיצה,חזקהכשישיות

ובבראבנאצירקהיאמשיגיםשאנומהכי n .ו,כעבןדתדיויי

יהשיגשירכימיאיןכיהשכיח,איואיו-סוףבעצמיתאבייבעשה,יברצר

בשישיתהכיונמשןוממניהכי,אדיזשהואיבדע,שבכיראיא ,';'כ'בריממיתו
 .)'"נה(עפ"יבזריע"כקמיעבותייייהכייהאהבההרציז

שאביאף-עי-פיי.אבתתיאיועדאביחיויתןב ~רבו
זיםבהםאיוהבההעיימות,בכיווותיגםביצוריםגםהאחדןת , yמדב1רים

האמתית.האחדרתהיא"בדבוירקהאמתית,האחדית

מהמכי ,א;כעידיואיארכעייתעידעמאשתאבתו
ובקשריהתחתוביםיויונים Yהשביוביחסיבתחתובים,בעייוניםמשיגיםשאבר

הכ'.ואדיו,הכיסבתבת;רבידעיבדןאתהכים,הערימרתהאחדרתשביו
ספירתי~כושישכשם ., 'ד ,םשה ,.ת ,אירהפסי;כר

אוכו'.ביבהחכמה,כתר,כמו:מ~חד,שםגםיהישכרמךחדת,ם~יה

יה-בכתראהשטכמו:האיה'ים,השמותמז'אחדמאירספירחבכיאח,:באפו
-,~שםאהוה-בדעת,שםאוהים-בבינה,בנקודהויהשםיה-בחכמה,שם

רכוקמץ-בתפtזרתחוים,שרא,בבקידהריהשםא'הים-בגבררה;שםבחסד,

יספירותאשרהשמיתאותם nא.יכא ,מיארתקראזוהבו

(,,פורסיהספירות"'פ~יתעיהמ~ביטיטכיאמהבהםיקראיפעמיט

 .) uטישפע uו

ןהמש ,כא ,ממאבתד "ידייישםית ,.אבתר

שיהידובכדיתכוית,בע;יואבגבויגנניייאשבייבעי"איבניאיז-סיףה

המתפשטת"העצמיתהראהאיז-סו,ףהרא,כיבהויה",איפ~יהבשטמ~בה

הגוףי,איוזקרשהיאהבשמהכדמירןבזקרן,והיאאיתוונזהיתןממיאהספיררתנתין
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ס WIIהתפבכחךוקהיאשימותםביו.יה ~דו'ימואסהאבתו
בהם.

כגופאסמהןכ"הואסתאוויהו, Iו.יתסתיקאבתיכי

הספיררת,בתרךהמתפשטת(האין-סרפית),העצמית,בהסת"קותא.תמסבביא

(הביי).בשמה"ב"אכגרףתיעיתבייויקביםהכייםנשאוים
מביןהיאאבתידיעא,בחכוכהויאחכיםהואאבת

איןוכדימה,חכמהבקרארתסחספיריתהירת,עםא.ע ,י ,הב ,בב .א ,ו

היותועםהביבהוכןהזאת,החכמהעי-יייחכםהאין-סיף,שהרא,בחכמה,ה«ובה

מקורהיאאדרבה,איא,הזאת,הביבהמתרךמביןאינובביןיוא Pב(האין-סיף)

כ"יםהבינה)רספירתהחכמהספירת(כירמר:רהביבהוהחכמהרהביבה,החכמה

חכםסהראנמצ,אהריכן,ארונואתהאיסאםת; iה,צמיוביבתוחבטתואי

החכמהתו ,חהיאוק ,וכמנרחיזשהיאבביבהרמביןמונבוהיזסהיאבחכמה

הבי").('יפממבויבשפעיםוהםרהביבה

וחי"ךחוקפךיאסתמרד,איאיייע,אאתריך'ית

 .'ונחרבויבאאבדימהגעבתוניך 1יוןאהיאחזסארביב"ב
הדבוראיןגבי",בעיגיףהיאבמקוםשהבתפסרגשובות,גבי"!ב IJוקם i,הובק

וובגיהבאציייתהראמתיבשאביבובקים,חנמסיברנ Iהאידסרףכיבאצייי,תכן

קצתיהסיגבביהאדםסיובירבייכברדר,יהראותבדיובגדייתר,קצתבר

M האיהייםרברחמיםבדיןובתבהגהעייםאיךויסיגיייואיבפ"אותייN בה(עפיי'''(. 
יובעןא.סב ,בביןוה ,רבדעםופבשפסונר Pיצת ,אי

הכיאיאההבהגה,היאמקוהייאהעייםהואונקרהיאביהכי,רידעויבירו

יפי-יהועבבי-אדם,ס"הטרביםהמעסיםיםיהטיבובובשפט:בצקומתנהג

ס"הם.הועיםהובעסים

ק-דצא,ת ,ובצעאיאיעמר-טפסובה, ,ובגוה , 1ן ,ד

ק-דציןהט,סוק '.כמסויןח-קד Iבימאז , 1ס ,דקרתאכיפ
 ,חסד-ביוחוביפ:דין,חסד,בדוךהילכותהספיורתביס.קד-,יתבארת
בגביי,טיבאורמ~נ:Jקתזגת Rמ,הובג-,חמיםגמור;צמצרם-גברוה Jגביי

יןדהמשפט": ..י.דיןיביןמבדיייםוהובק,:פייםיזה.הראויהבעתרי, Iהרבובקום

יובן(עי-פי-זהים.מחוהארקת lIהוב'די,הובגה-הואוהמשפטקצוגי,הרא

-צדקתובעיטביי.)פןבאפךא"בובשפט,אךדי,~סרביביומיההכתיבהיטב
-צדקפאזביידין).ירבטה 1(דנ.המיכרתטדח-הובשפטשיהאחווןדג,"וי
 •היסייובית-זדקהין ,רהידצנח

יידאיתו I 'אבי 1,עיממתבהגאיךיאחזאהביא
 "מחרויהא',אדידשפטוב"ארויןיויהדאאע ,ד ojק.ינ
בבי-בעוךיקהןהמדיח 11הספירותב" • ,.,.כדותמ'יןא ,כמו I ,ו

האין-בעוייאאביהקדישה,העיירבהההבהגהאתרידעויכיוריובעןהאדם,

הונדותביועיהספיררתכי ","אין-קזובשגבבע"ה Iייהר ,עצמרםרף



~iצייטיייהיי ז
" 

הכוייתההשקפהאתירדעכברזה,בפרקהנאמרכיאתבעירושקראמי

קשרעויזו,זוייחוסןיערכןמהיתןעיהמדית,עיהספירית,עיה"זהר"שו
ברא,שהאצי"{,יעיומיתהאין-סיףיחסעיאיה,'יאיהיהשפעתםהערימית

שאחריוהכי",הכי.,רקהיאביו-זהאב';אייי.העי"מיתייחסיעשה,יצר

המע~ןצריךישם-זהאי-אפשר.-ים p:אתיבארמאד.רביםפרטיםבאים

מהאביוכדומה.חדשן',י"זחרה"תקרניםיה"זחר",ספריכיאתבעצמייקרא
גםרכיוו "'כיבינסשיארבים,דבריםדרכרעייפגשאםהקריאה,תיעיי
העניגיםקשיאתיביןיאהספיררת,שיהכ"ייתהידיעהאתיירכשאשראחרי

מש'יוה"זהר"',שוהמ~חדההטרטינ;יוגיהאתיביןיאיאיה,איההמסתיריים
הדרכיםאתדעתר'פביירדף,דףבכיכמעטסתיררתיפגשהשינים,רמליצרתיר
המפרשיםדברייו.מנרחימצאיאה"זהר"במפרשיגםזחר". oהשיהבןזחדים

חוקראמרנים,שרמרכמי:-הקב'היספריהמבוארתעצמו.נזדברי i:"רקשים
חבר,אייזיקרביספרימק~סרב,בררךרביספריחכמה,פתחיקי"חימק,:פ",

כיי;מספקתשאיננהת,יייכהשקפהרקיקרראנרתניםהםגם-יכ;רמה,
אחתמגרעתב~יםישזאתמ"בדה"זהר".שבספריהרביםיםר'טפהיהבנת

שקבי;תבשעההאר"י,'קב'תעי-פירקהכיאתמבאריםהםמאד:גדייה
זחר", uהבהבנתיניראהעוrקהגדןוה,מ~חדה,יטהשרקבאמתהיאהאר"י

הגר"אשפררשיהגאונים,אחדשאמרמהה"זהר".שיהפשרטפשטהיאאבו
' o הדררשהרמז,היאהאר"ישקביתבשעהה"זחר",שופשטההםזחרי

שיהיההרא,פשטהשיהראשוןהגדריי. ר~~~~איננרה"זהר",-שייהסרד

וקשים,עוזקיםהםזהדיי u 'הגר"אשפררשיבש'עהבר-דעת,ז,כ~~זיכימרבן
ה"זהר"ידבריקיהייתרהפוושהמפרשים.שארמדבריירתררחתומיםסתרמים

מיתמקררקמבארהראראשית,אבי,מיאדי;הרביבןהזהר"',באוריספרהרא

אתמבארהראושנית,בירתר,קים ?1רהעהקשיםאתואידיקאב"זהר",יםאחד

מזחדה,פי;רסרפיתבחריפרתהחב"דשיהמזחרתהשיטהעו-פירקה"זחר"
היאהחב"דגםרסוף-סרףמ~חד,"מסתרריתבעמק~תמךחרה,חסידרתיתבהשגה

ה"זחר".דברי~יטעצםואאב,'והחסידית,הקביהבהבנתמ~חרהשיטהרק
ייםוקרחהמאתש~ברררי"זהר",הקביהיחכמת'המבוז~רתספרי
 ';'כרכלומספיקיםאינםהםגםרערד,יואיד"רונד;ך,ר,פרנק,כמר:האחררנים,

ההשקפחאת Pרמהםהקוראידעיכו-הי;תרעצמם.ה"זהר"דברייהבבת

אוביקטיביתשהיאיראו,ד"רשיהשקפתומיבד-היארגם:,,זהרי, Iשיהכייית

וכי".כייאמתריאנכוןיא-וופעמיםטנדנצירזית,-שאפשרעד-כמה

ידטה-יי,האסורים, nחוקרי-הקב'בספרישיחפרץכמההקרראיקרא-יר

ים"משדפיםעו-פי-זהיקראיגסה-נאאבלה"זהר";אתיודעהואשכבר

הJכייוסרפייםבמקימיתאיאוהמייציים,הדררשיםבמקרמרתיאה"זהר"בספרי

וחתוםסתוםחפפרכיאת-עצמו,,';הרנרתרוצההואאיןאםו~נכח,-והמסתוריים

שהיה.כובוופניי
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ת 5זהו" Nה~ספומפתח

הקוראשסכיןכמיוכי-הפחותה"זחר","דבריכאתהקוראשיביןבכדי

ספרוי i~רפריש"חברהייתיצריךבמדרש,אובגמראבהגרתוהתורני

רערד,חדשי,זהרהזהרי,...תקיביהבעים","בודרש,סתרי-תורה",ה"זהר",

ר.מאמש"מגבויובכי-אפןשיצאמה

יהפטרבן-חוריןאתהראייגמור,הוביאכהעייך א""'נפשי:אמרתיאבי

ספריפרטיכיאתשיבארענקי,ספר~חברהינותעתהיואיןאםממנה".
הכי"~פrוח LJאתבתתךאתהיכויחנהח"(קיהם,יח'קיחלקיהם~כיה"זהר"

עד-הנה.המבראותבע'ישבאררממהירתרהרבהפרטיםיבארה"זהר"יטופ

שיטרתכבארימכבר,בהשאחזתבשיטת-הבארר'?אחוזרקעייךזייתכיית

B וישונות:ימסתוריותיךוסופיותrיקחתאיאהחוז'מןיקויםצבעים::י:גאיבל

עצמן.השיטותמתוו_קוים vיאתהצבעיםאת

שיהשיטהיהבנתהנכובההדרואתעצמםה"זהר"בסוכריאפואבקשתי

בשיטותארהאחריםבעיי-הקביהבספריהחטוט ם;ק~~אמרתי:יפרטיה.ה"זהרי

ר-:פד ,אחרים,שערשיםכמיה"זהר",ישיטתבצד-ובהתומודהההיצרנירת

שאפשרעד-כטהסתריואתריגיהה"זהר"'יבוא-באי.עצמבדי IJ,זהבא

כמיני.בתי-חובר~שרכנייגי;תם

איההובסrו;ריןימרדישיריחרסםסדרםאתמגיהבעצמוה"זהר"הנהכי
 ...ידעתהאדםשצריוהדבריםעיהידועהמאמרבאותויאיה

יאסתכךאימנדעחדיבר-בש:ייהדאצטריו-ה"זהר"ארובר-,חכמתא

ראיואיהרבואזוואשתמרדעפיהיגרייהימנדערחדה,ארימדברזא

"מיעיזמיןאיהררהיאןאתתקןהיאודגרפארתקובאיהדרי~ן!$תירזג~ןאתברי

בפשהאיהיאמאיתיןמשבדברזיןויאסתכי;א,מנדערחדמיכא,קדםבדיבא

בקבר,רמחרכאןדהיוםסרוחאטפהגרפאבהאיאתיאועי-מהאתיאומ~ןרביה

-ר'בתראתתקין'וע'-מהביהדאיהועובוארלמנדעבהאיא 5'יאסתכוחד
 .) 1,מאריה"יאשתמודעאייע ,."מאדעדע'איוברזיו

"ויתכידיעה-בראשרגההמסתררין:ימודישיסדרםכריפי-זה

;גצד-עצמררבסתרנעיםהאין-סוףעד-כמה:כיבו:דמאריה"),ברזא(,,יאסתכיא

בדרייאהגוףאברימכיפרטיתידיעה-נשניתוהבהגותיו;בפנזיותיוונגוה

מכיפרטיתידיעה-בש'ישיתפנימית;השגהבדרךא'א"חיצובה,~גט;מיה
פנימית;השגהבדרוא'אחיצובה,פסיכו'רגיהבו'רויאש,פבהכחות

קרסמריוגיהבדרךיאבו,שאנויםרוהחיקימכיפרטיתיייעה-ברביעית

ע~קים,היותרהמסתוריןידיעת-ובחמישיתפביובית;בהסתכיותא'אחיצובה,

העויוןהאיאתו,"-ידםבהםיהכירם,יבייועהתווב ,ועהידיעת

בהם.הפ;עי

הובאמרבאותרנמצאתהראשונה,הידיעהשהיאת,י ,.לכההידיעה

איאני~~שיםנותהןויו.רבאותי,שהבאתייהזהר",מ"תקוביאייהו"פתח ...

 •הידיעותיתד

 .ח; Uכעואהיהיובה "Iהפסיקייים, I"םIו'שי'ןחרש-,"זהר ) 1
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האדםגוףהראשון:המדע

ררזיןדירקביןכ"ביהסדריבר-גש"יהבראנדהראבריןקידשא ..

מתחקקאוכיאדךתתא,דע"מאתתאיןדרזיןדיוקניורכידיעייאדעימאעיאין
 .)ב"עע"ה,דףשמות,זזדר", n (איהים"בצ'םקאייאיהרבבר-גש

הכיאירגר.'ת"בישנירבשרעררביהןכתיבמהארםאתבריכד ..

דהאהכי,וגידים-יאוועצמותובשרעוראיאדאינותימא,אימהוזאדםה

רגידים"ועצמותרבשר"עוררקאמר:ראייןנשמתא,איאאיהריאוהאדםרדאי

איבוןויאודבר-נשאינון(יבושיtנ)מאניןניחרדוי,מיוברשיואיאהוריאכיהו

דאתיבישעורובישדקאמאניןמאיבוןאתפשטאסתיקאדםהאירכדאדם,

נר-בש.ביה

דךעייא.כגרנאעואהדחכמתאברזאכיהווגידיןעצמיתאיניןיכי

מיבושיןתחשים-אינוןועוריתב)אד~יםאיייםכיריעה-עוררתשמיםנוטה

יריערת ,רב"'וביבושיודאיהרדשמיםאתפשטרתאימיבישיי,דמסככיד,עיוא

איברןרגיריןעצמותבשרא,עידסכיןקרימאואיהודיוגאומ'בושייאינון

יפבימאה,מובושיןוכיהו(בפנים),יגויקייכןוחייייןאיגוןוכי(מרכבות)רתיכין

פניונאה.דאיהיעיאהדאדםרזא

כגובאדיייהמינרשין"גו,פבימאהאיהראדםיתתא.רזאהכיאוף

בשר(חיייות),ומשרייןרתיכיןבאיבוןדקאמרןכגובאוגידיןעצמותד,עייא,

בסטראדאתמשכארזא(ודאיברוקימאורתיכיןמשריין jאיניע'סכ'ן.איהי

כי,אעידסכיכיןרקיעיןדאיברןכגרבאאיהרדאכלאעידטכיןערראחרא),

 .)םש(דאדס"רזאדיגופנימאהבהוואתיבשאמיבושיןוכיהר

כשםהשמימי.הרוחני,העייוןהאדםבציםנבראהתחתרןהאדםה~יבה:

המרכברתשיו-הפנימישיביההררחניות,פנימיותעצםהואהע'יוןשהאדם

האדםכרהשמים,יריעות-ש'יהחיצרביהיבישהמיאכים,יח~'ורתהעייובות

הפנימי-ושיבושיו,הנשמההיאהא'הית,הפנימית,עצמותוהתחתון:

החיצוני-יכרשרהעייון),בעריםיח~ירת"ומרכבית(מתאימיםיגידיועצמיתיי

כיומר,אחרא,הסטראאחרנמשךהואיעי-כןרגס,עבהיותר(הה·מרהכשר

העור-שיוחיציניהיותרה'(ברשוהקדשה),מהרוחניותרחרקשהיאמהאי

השמים).'יריעות(מתאים

 "- Jזח nהריאהוהןנחתו(העייוןהאדםשביןהדמירןאתהיאהבהרחיבו

הפרצוף.-ג-, iרחכנהאצטגנינותחכמתביןגמררהאחדרת

(בעורי:;א jiדרבמשכאימזיותכוכביםהואבריךקרדשאדעבד"כגונא

עבדהכיחכמתא,בהויימנרעהשגזיםאותות:ואינוןבהו, tיאסתב'זהשמים)

כאיבוןדאדםפרצופאבההואוקמיטיןרשימיןנשאבבניהואבריךקודשא

כמהגופא.בהיייאתנהגאסגיאחכמתאבהיריאסתכיא"מברעימזיותכרכניr.נ

הכידעומא,עוברין'פוםומז'יאוכוכביאחיזיררקיעבמשכאדמתחיכזי

(שם,וזמן"מזמןעובדיייפיםדנר-בשבמשכאיקמיטיןדרשימי{חיזרסתחיפין
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 2ךךח.זהר·יטפרסםחח

ירותהרא.שםיפיע"ב,ע,בצדדרזין".רזייפיהדברז!נתיראנכי

רמפרש).ברור

הפרצרףימ"חכמתיגמרישונהיפי-זההיאה"זהרישיהפרציףי.חכמת

האחרונהזרועוד.ו~~ר,'-ידיהאחרונהבעתשנתחדשההקדמונים,העמיםשי

העינים,במראהוהיחיים,"המצחבקמטיהפבים,שושיביםבשרמיטיםמסתכית

מתיןיכדימה.הפה,זייותהפנים,שיהכ"'יהתארהראש,וגבנההחטם,
כשררנרתיר,ררחר,נטירתהאדם,שיתכובתועישופפת tהיזשוניםסמנים

יעניןמעניןטובה.ראהבהןאשררהעתיםעיירשעבררהשיניתההרפתקאות

רעתידר.עבררר,מזיהאדם,שיו ;Cגור'~קות:ירתרהשגרת J"אערברתהיא

רקבבי-האדםבפרצרפיהיאשרראהה"זהר",שי Nף 1הפרצ"חכמתממנהשובה

בצררפירקה"זהר"שיהאצטגניבית"ש"חכמתכשםת,ו ,ארתופירצ

ד~תררןי,רזא uברקובעשהבבראברצר,נאצו,שהכימאחריסרדה.אותירת

ומאחרבפנים.בוועיות Iההאותיותאותןבחוץ ; J'כבקיסמוסשתהייבהצרין

הגיף,~בבהבכיז:רראיבה !Vצריןנפין, Kבזעירעצמוהק;סמיסהיאהאדםשגוף
",חכמתבו.הםרעייתהארתירתאותןובתנועותיופניובשרטופיבתמונתו, ,בתאןו

,ה"זהריהמסתררית.רהקיסמריוגיההאצטגנינותאומבראיפי-זההפרצרף"

אתהר uהכתוב:עיבהשענר"צריפי-אןתירת-הפנים,רביםעמרדיםמקדיש

רביםעמרדים , Uהזהרב"תרספרתעמרדיםחיתרר,בפרשתעמרדלםט"ו :"התחז

היאבפניםיות,תאצרופירואהשה"זזlר"מהמובדוערד. ,"שדח"זהרב

גםשבמרכבה,החייתצררפיניחרדיעופות,חייתפגיצררפיגםבהםריאה

הספיררת.אתבהםממשייםשאנר"השינים,הגיניםצררפי
~ '1 ; -

"זהבפסיקכייארמר,מעידגאוזשריראשרב ,יב{'בידע 7הרמב"מפי

והכרתהפניםשרטיסיסודמידים j'יתמוסריםהחכמיםהיואדם"תיידותספר

עצמה,הידיעהאיתהכנראה,היא,זזiר" IIשבהפרצוף""חכמתהשרנים.הפרצרפים

הנחותיודביאתמיסדזהר" IIהגםכיית'{מידיהם,מוסריםהקדמרניםהחכמיםשהיר

ה Oזרהאותייתאתבעקרמצרףוהואאדם",תרייותספן"זהפסוק:אותרעי

יארתירתקרבותהמפניהצך"י,ארתואתספר",,זהשבמ;ותהאותיותפס"ק,

הנזכררת.

כשהיאהאצטגנינותחכמתאריעצמהכשהיאהפרצרףחכונתיאואוים

בעיניגםמצד-עצמןחשונותהירשואכמרה"זהר",יבעייהירחשובותי;עצמה

ההכרהאימבראשהןמפניאםכיגאיז,שרירארבשזכרהחכמיםאותם

(האדם).הטקןהעוים J"רש(הקוסמרס)הגדרוהערוםכישיהמסתורית

רהפנימייםהחיצונייםהאדםגרףבאבריתמידה"זהר"מדברובפני-זה

עייונות.ריספירותנבוהיםיערי;מותשעהבארתהתמידבהםירומזהשרנים

עצםהיב-הבינה,הרא-החכמה,ה"זהר"בישוןשהמוחבפתיחתנו,הראיניכבר

רפוה-יסרד,tו~פרה-האברשמאי-הרד,שרקנצח,ימין-שיקהגיף-תפארת,

מנתחאםכיזאת,כוויתבהנחהמסתפקאיננרה"זהר"אבימדכות.

ירי-ררחני A.סמסמירפניוניחיציניאברב;כוורואהיאברירהגרףכיאת

 ,מ~חד.
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יימי'ן Sה'י *'1:

רהכבד.הזבהמרח,הריכים:האבריםכיברא"

זימירי- ..דא:רעיודאי,איהישמירח-ביבהוינא:מסתכיר'פינחס:;אמר

ו';יתהיב,עיו"';יטדרכיבבמוחא,בו.ר,-זכירהאחרא.בוcתרוואגיב
דאיהוטדחאינדקבא."שמור"-ויזכר,,וכור"-דא:ועיבמרחא,איאזכירה

ינחאכבד-םמאי,הכבד.עיירכיביב-שייטה,ב;עוישייטוכיבדכרוא

 .)ב"עוכ"ד,דף ,ד"ח(וכבדיהכבדחד-ירתרתואיהובדא,דא

g נטייןיכיזיינין,יכמהזעירןאחרןמתפשטןדכבראערקיןמאיין

 .)םש(בכבר"כ"ייידכ"ןופררין,אמורין

ודםפסויתביאציוידםטהור,דחיפטמאחובבגדפאדאיתיכנונא

מסאבין,חייייןדכברא-רעירקיןקיישין,חייייןר';בא-יערוקיןבפסיית,עכדר

ערקיןעיונמנואייןהטיב,דיצרומשרייןהרעדיצרמשרייןאינדןהכיארף

שם).ונהימנא,(רעיאדכבדא"ערקיןואיין-עי'יבא,

יבשריין;וביהגופאסייפי"כימכתסיןדכי1גרעיןכינפקיןכבדימן

תדקפאדכיבידיידשייפיובריאיתאדכ"טבכךבפקיןמניחמביא.זכיךאיהו

 .)א"ערכיה,דף(שס,דאצטוךישיימייכיחדרד"רכי

מזר:ימעיהזוממיכיתבשישהקדמיניםבעיניהיודהמרחהיבהכבד,

ממיכתממנה-ימעיההיב,ממיכת-ממנה ה;'עמ;' Jהשפ';!ה-הכבדהממ';!כה

בכייזומזורציםשו';!חדתבזו,זרואגורותקשדריתאיהממ';!כרת ש!;'שהמדח.

ביניהן.וש';!רם-אמתבהסכטהירב,ופועירת,בזוזונמ';!כותשעה,ובכיעת
בס-ר';!פעמיםמןי,יותרבסיםהכבד-מבהגיההשפלה-ממיכתהממיכהיאר';!ם

הממיכההיוc,אבימשובתה,בערעיצורתהגברהיתהממיכרתמדי.יותראכזריים

אעייישחברותיה.דלרעתיועתההנבוהדת,בממיכותיפעמיםמוודתהשפיה,

ונח';!ש,הויך Iיהוהגוף,אבריביןהשיוםכישנהוסעד ,ךכ-!;'כחזקהמוד

~טים.יסודרתיוכיעדורפה,הייך

משכןבכבד,ןסIכבהשמשכןהוcומרים,מקנlייסישזויהשקפהבהתאם

יהשקפהנדטיסמאמריםישז:רר" nבגםבמיח.-המשנהמשכןביב,ח-ווה

הןרנשמה)רוח(נפש,הבפשותזןש'ןשהיא,ה"זהי"השקפתקרנזראריםזי,

זומזו,דקהזישונות,עותIכוהבשי"הונתגיהר,חארוחביכחבעקר

 ,.עוIכההכחח.ימהוא-בהרוחניהכחאותוומוכזמזד,ירתיוקרושהרוחנית
"בינה-עימדברזזtוי IIשהאמת,!"סיבי.כחהיאהיבהמוח;רקהבדף-הואבכי

כחבתירהביבה,שהיא,א'אבלב,תב,כששהבינהה~'בהאיןאבי ,"אבי

אומועי-כןהמרית.אתמניעהכיומר-ביב,שטתIכתמ ) H(,נדקבאנפעי

אתמנה';הגמור,הפוע'כחהחכטה,כחהיב":עיושייטרכיב ...שהמרחה"זהר"',

כשארםהונדית.תברינהוכןהבינהתגדיכןשבמרחהונכחהובותיפיהכי.

כחאקטיבית,~זה eכאוהרידבי,איזהיזכדרימשי,מרחו,אתזמאמ

J ,הארמרזהעי,ווסי.יעיu :"אתרכזוכשהמיחאביבוקי'"יזכירה-זהו

אואהתחיה,כלביאת,מציהתאיכא !;'בשקביהשרבים'הרשמים

תנרעהשמירה,שי ה?'~ eרקכאןהריהרשמים,אתיאיימחראשימי

 • uמ;ר-ינרקבא o/" :nה"זדייאוםרזהי yנקבה.פסיבית,
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 ..ה"זהרייספרזכפחח '~ ..-
ייכןעיירן,יכתררמוהואשעיייוהעורהחופהוהעצםמיחשי,קרום

יצבוריתעי'(סית(השערות)יהוהעיירו,שרשראי';רמרזשנוררת,בייש

וכחו.סעיתיר'הרארתהכתר)(בתייבתיכרהבעיםהאיז-סיףמכחהמתפשטית

נויצםיהראיתנוצמהבפניריניקהעצמהבפניגימאהראשונשעראחדיכי

המקרררתמקררשפעהנאצייםכישראפיםשממנההעייינה,ההשפעהונבורת

כייי.עיוצר'תיפניואיןאשראין-סיף
מציאיתשישיהרארתסוחותשישאימתחיקהקריםתחת,המוח

ודעת".תנובהחכמה,יהס:שבחכמה,

עוימיתיהראיתרביםוחדריםרביםח'''יסחיייהמרחע'החופה.,הנוצם

 Iשבכתר".אררעונידיתר"יבעביןבעיונים
ריח,א-יחושמיעה,-יחראיה,-,ירהם:החרשים,תיוייםמהמיח ..

 •דיביי"-יחלח
שבחכמהבתיבותי"באיירמוזהגוףאימהמרחבמשכיםנתיבות"י"ב

רהי"ברכר'בפהיאדםשישvוגיםי"באומהראשמקיררתי;"בבשמעיםוכן

נניםושניתחתוניםרד'ע'יונים~ניםד'ררחבית:בצורהבחיקיםהם~~ים

הםשונאיונצדרה'ימיזונצדטיחנותוהיי"ב,הם-תחתיניםיב'עייינים

הםכיגדיי,עניזי;רמזיבאיעשר-בתחתוניםיכבגזםהעיייביםביחייםנושי

באמצער'ההי"זשתיהריים, iוזקבביםביןבאמצנווששהונפהיחמשמפהחמש

 ."?כהנויהמוחהואוהיו"דד'בןשםעייהראית

י'איירמזטבעותששבקבההחכמה.איוהחיהבינהאירימז.הפה

העייוביםהתפיחיםכמיזתפוחיםב'בהםישהפניםהאמצעי.שבקוספירית

"דידיבסוד:ויבזאדיםוגיבח"שדה-תפיחים"הבקיאתהמיכותעי-ידיהבשפנוים
ו Hראהחוטם-יודי"ז,שניאירומזיםעיביםביאהרן,רהזקו-זקן , nואדוםצח

שביוהמכריע).ההפכיםשניאיוהממוצעיהמטה(המעיהא'הבסודבאמצנו

חסר,-הימיניהתפארת:מןהנמשכותההשפנוותב'אי';יונוז-החיטםנקבי

אביתג'שהםאחדכייוי"וגישהםז nההיב'איבםרומזיםיהםהשמאי-גגורה.

שבתייד Qהיועועין-ירמזובתב-תפארת),ינוקיצחק-גבירה,(אברהם-חסד,

הםעינאגיןיושבנוהם.שנקראיהמיכותמציאות ;'ארימזשבויהיבוהה"א
בחכמהינויקרההבינהבהצטרפותייהיאהפנימיתעיובתספירות,זיאירסז

בעיו':ספירותעשרנמצאי

הדעתאינרמזבכייוהחוטםוהנינה,החכמהאינרמזים '''כבוהנוינים ..

יהזקןעייון,כתרהרצון,מצחהואשישתםשעיוהמצחשתיהו,ביוהמתמצע

ש"מדותי"גגסידמהכתר"נמשכיםעוומותאיירמיזבחסדברמזאהרןזקן
הראש".פאתיעםהזקותיקיניי"גוהפשבי,רחמים

הגוףוקומתיתמרי,דמתהקימתך"זאתנאמר:וע"יוהבינההיא,והציאר

ימיןהזריעותישתיבכי"בת"תנרמזהגיףאביהבינה),(איאייהנרמז
 ''' nעיייםווי"וג'שהםאבותג'שהכי"מפניוגבורה,גדווהשהםישמאי
אביתמגיאחדכוכיוהע~יו,בשדרה,חרייותח"יייכןייט,ויבא,ויסע,בסיד:

בסודמחכמהוהמשכתוהנזכר,י IIחשרם.פעמיםג'והםקצוותובששכ"ו"
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צייםייזח'י •

אייר"._נשמהרהדעתנוצמיהתיתינרתקימחמיחתבמשריבןחוטוחייבלחדעת

ה'בכת,ףכיצד? '.דבןשםבםווונמזמהגיףנמשכיתהזריעית'!'יהנה

-------יהיה"'הם-צבעית Kה'היד,בף-ייי'-בזריע,
הקצהמןמבריחמצעי Kר"המכשןבריחיחמשתסידאצבעות"יחמשה

יי"דשבימיןצבעית Kשבפרקיםי"די'ספירית,אצבעית-יביי"הקצהאי
(תעיירביית)."-הידרתאיירמזשמאישבאצבעיתפרק"ם

מסרמררכתכיגםרמהעויין,רמזהםהגיףבתירהמ,זIכשטים.יהמעים

התפארתאירגםחביבהאירימזהיב"קדשים.קודשיביןהקידשביןמבדיי
היו"דחיאבקדדיתשתידבתיבהההי"ןשבישחםח'''יםב'דנדהפיכותאייגם

היי"דאירמזחדםשבדרהשניהאבריםיכיחייםשיפעתיהיאשבבינההימבית

 ,~הסהראגן ...איומזחח"יסשביעיטבערתשתידבידדאי,דיןשמאיית

בטבעתבטבוושחםביבשחםהםיביתמציאיות"תיאירמזדהםהמזג"יחסר

ירדין."-סבישהםובדיםבתיםיחםהביבחמצדיא'החכמהמצדא'רהם vממ

בדשביתספיוותז'ךם, ,'זהםתובואח'שבההריאהמיתואישתי

דנישאאחד,עביןהכיריאה-ראיה,ימין,ראיהשהיאהחכמה,מצדחיוניויח

היאהישטיפויבתדחיץ-הדיןיהשקיתהבינהשהיא,יחיב,רחמיםרדח

הקדשיםקידשינד Kאמבםעיי-המיימעיהוחמים-מעיאיוהמשכתךהיא"ו

הםהבבדיייתרתיהמוהיהבבדהטחייבחיץ-וחיץ.יהםהבשפעהמיתומצד

יהידנצחנווהמיויםיחם,מטה-הכויותנבי.בווייחירתרחיצובייםד'כחית

(עי-פירכי'".יכל'היסידהיאהבריתו Kמשפיעיםיהםחכזכה,ניבעיםהייעצים,

שינים).במקומיתה"זהר"דבריתמציתוהיאח,פרקהנשמח,שערה"פודס·,

יממבנהייכציוריתתהספיקישהבאתיהאיההדבריםכיאבבי,חישב

יאבו-אי-אפשו.אבריכי 'פרטבאיויתתזהר". nהיפיאבריייסמיהגיף

דבריםעידיהיטיףינחיץאניחישבואיים .~ביייאוהדבריםהגייינרת~כיי
יכר',הידשרטוטיהאצבעית,פרקיהאצבעיfו,היד,בףיד,יבניגעא)אחדים:

יאבריםבניבעב)העיייבים;,יהכחיתהקביה,יפיר,יחיבמרמזתשהידיפי
!iה"שבעיאחדים,םמיייב וD ע;-פירמזיהםבבאירמדיייתרקצררדטי

עד-כמהשבפנים.שוביםושרטיטיםהגוףשיאחדות'תבועיתבנוגעג)חקביה;

דברתי),בבר(שעךיההזהריתהפרציף""חכמתאיביגעיםאינםשהדברים

ושרטדטיהם.הפביםתארירית,הספשביןהכיייהקשראיאם,כי

שבשם,ההי"ןיד-שן.ןיבכואצבעותה'ספירות,אצבעית-"עשרביד

יד'במטפרוכרקיםד I1 ,כאזהריפרקיס,שבייבאגידיפרקיםשישהאצבעבכ'

מטפר-:פףנקראהיד .ח'פ:במטפרכאן-ב"חהרייחד,מצטרפותהידיםשתי

הטפירות,מיתרכיייהטפירהכיעיייבית:השפנויתמאהת,רכיבה-מאחאמ
רוחניתהשפעהמקבויםידיהם,אתמרימיםהבהניםעשר-מאה.!!עמיםעשר

בכרבתהמתברכים.העםראשי ' 31אחר-בררטשםיעיםהידים,מאתקדושה

אגרדיד'"-כבגד"יכרכר.דיכמספרתביתי"ד"שיים")חמיה(מיבדכהביס

 _ fJיי~נדאיין"פביו,אצבע;בבגד-""דיאר"וישמררפרקיס);שבירק(שבר

+,שייסיזרת.כנגדיר"-וישםאייר ..קמיצה;בגנדפנייי-ד'",ישא Jאמהכנגד
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a 281ה.זהר·יסםרםתח 

m ונשונרתייאחדשירםרהטתספיתן.התפססרתןםגזהיעםהבוכותכיקרור-ונ

תונידהובבריחהבויחהיטרד,מדתשבת),הבמרא,(עי-פיהקדרש-בררן-הרא ,,,

חיים,שפ,מקביהתחתין,עםהעיייןאתרמחברגד Kובחד, Kהמהעייוכרת,את

השייםי"כףהמבוכתהידנקואתיIכיכןימטה.רמשפיעמימעיהיקישהארר
וביחדתחיטידמדתם.רשית:פ q-בה iהעייחקזוסהציגם·בקראייפיכן
יברמר,אדבי.רזוםריייחוסםרמיכרת-ארת IIתרוסכיבתיה"-הראברין"קידשא

רהרימקביים,וסהםההייIכעה,'-ידימתגדייםהמיכרת,"אדבי",וסיאיורת

(וסיהאיכיצדזעצמה.חמיה"יאיתירתדעםוסייםכמטפוארורתש"פכאן
כפיעי-ידיחיד,סו,כאוהוי"ריר"סםוסיביר"דכפ;,;-ידימתגדיאדבי)

כIב'עי-ידי-היי"דמארת,וסיש-הרא"רכIכ','-ידיהנריו-עוסוים, Iהה"

ימטופחקביה, ' 11 'מזלן,זהמטיביחד-וס"'פ.הסם-ברו.וסיהאחויבההה"א
סביר.ה.יניםהד!'יםהוסוטרטים

מטפי-כ"ראדבי,סיה-ראדביי.יהריהיחירגם-כוהיא:פה" 9 "המיה

ובתIכשטרחיהדיסם.אדבי".מספוהיכי" ••קדסריכייהב",די .) 1רחיהוסם

כף)(מסופחבוכרתוכאה-חידכףבמ;כרת).ות KתIכ(יחרד"אדני"בוסם

 ""כהכ"י,האיחיחכחהידים-כ"ח,סתיהי,דפרקיי"ד,'-ידיהירודרת

ארתירתכיחהדבוית,מעשותהואסרןוסבפסרקארתירת "'י'כסביבה,ובחברת

(חובירי:חריהסם ' Wהמירימירירתירת Iכ"חרגרי,בואי...בואשיתוסבפסרק:

ר, Mריף Mר Mר"יףי Mה ,ת;',ר Mרירו-המירימירי , Mהיאי Mהייו
דברי(תמציתכחרתיה.רהתפייטרתהבסגבהיירת Jהאכינכייית ,)ף;'אהא

הרורריזסי" IIסוביעי-ידימב~ריםשבארכIכירמרת, pמבכמההזחרי"תקיבי

 .)"יס"ספייספררבהקדמתר

רעשיב"יברתיהםיפירבצחהרדרם,רהובתביםרהסרקיםחירכים"עניו

ממיכרתיונטהסחםשבבריאה,תרבירת nתספיררתעשר ; 1ירמזרגייםאצבערת

הכסא-עריםחראהבוין"(עריםבריאה.איאינם Iשיכיתםרימערט(דאציירת),

כתזובר,.שיי.חפודם·, '-11 "(מתנרעעןתי.איבןריכןיאציירת),כסא
 .)חפרק

רברברכברהנIIימיים.האבויםאיבעברוהאיההחיצרנייםהאבויםובן

רפ.ביונייםהאבריםיתרנוירגםה"זהרי,יפיכבד,ינ,המרכזיים-מרח,חאבריםעי
זהר"'. ..השיבתםחכייתרבזהדרביםערדאב;כייי,תבדרן

איהי-ונשקר"ויאהיהר-ארפה, Iרקבבא Pכ'ן,בטייבקדמית»,אצטמרכא

יוביהברמשקהר!ה Iרדאיאיברורקרקבבן)(אצטמרכאתריןאינרו-'מכא. Iיב
דכריהר,מבחרדכריחר,יישאומסקיו,כי"ן Kמדכיפירן wמ )אב"(ימיאכ
עםייבי",תיתידבשי,עםיעריאביתיבשמי,נוםמרריא.ריתידכתיב:רהייבר

 .'·וarכ~כה" .. ,. Pהוילו lUtמלסג ·זJtר.ה 1)



צייס;יוחיי 2~2

(מחבית)רמשר"וחיייודאיברואברים,שאר-רעים""אכיריבתר: , Hחיבי
שרעי-ידדידיםישכרישתיהאיפיס,שרעי-ידימזינאוהיודפויגדמיכא,

------המשקים.

הכי;יות)-(שביכיייויתרייוהונשקים,אימה-שרמשקיו,-ריאהכנפיתרין

כנפימןדמקבייומיארמבשייןמיחאמןדנחיתהזרעדמבשייםהאיפים,שר

רעיםאכיודיייהכיייןבתריןאתמריבאדאיהרמיכאדייכייויבתרריאה,

שייחו-החיית)(ארבעתחיייוארבעדיו,כסאאיהרדיבאדידים,ישכרישתו

פרודיתיכנפיהםיפניהםריאהדכבפיכיייןיתריוריאהכנפיתריודיייה:

ריחוגבורה,עצהרוחיביבה,חכמהריחדאיהרמיכאעיייהייקביאמימעיה

מתנחגיןדפיקאיביודבייבא,דאיהיכורסייאעידיתיב ,'דייראתדעת

מיביהון.-בתרכחייייואבתריה

קרירראיהרחרטמאברקביתריעיבשיבריאהמכנפידבשיביריחא

רוחאיהידרחמיכירסיאדאיהרדמרחאימסטראמימבא,רחםמשמאיארצביבא

באמנעיתאביהמזיגרמיחאיבאדתמודגבירהמשמאיאיחםדחסדיימינאקר

דין.-מןדיודמקבייןהכיאוףומיחארחיםרר pממזיגי;באהכיארףדתרריהר,

דאמרישפחיתעבדיםדאיבוןדי,יהומשרייוטחרי;נטיידכיהרישמרים

------ _ 0ושפחות."עבדיםיי"וקביתישימה:עייהו

ד'..,אשיבהרדאתמרדיעייא,אשיטשםעיאשיטאתקריאוביייותריו

-יאכיו"ונחיתו
דבהרואיים",בבייד'"הברתמר atדעיייהי(טבעות)עזקאושיתוכקנה

כורסיאדאיהויפרמאסייקרשביעאהדשכינתאקייויו'דאתפייגקיאסייק
סיםאיהריקנהדמיכאדכורסיאדרגיןדשיתכגונאאיניןדקנהעזקאוושית

מיבא,ביהסיקיוהבייםדאינון , oבוייירדיםעוייםאיהים"ומיאכידביה

גופא,יוקידדיאחמימיתאיקרראביבאביהינחתיןבפקיודאייראיריחין

מקבי;יםריאהוכנפיחיייהעםכמיכאריחיןבכמהבחיתבחית-ריחארכד

"יהיופרידית",יכנפיהם"פניהם : atדאמיבכמהעיייהי,מיכאדאיהרירוחא

דמיכאדעשהבפקודיןבשדבראבריוזכאיןאי,מעיה."כנפיםפירשיהכריבים

דאתמרקדישיו,ררחיובכמהגרוודאיהיבסיםנחיתהקידשריחדאיהי,יאה

עיייהידאתמרדיבא,הב'יםאיייןיקבייסיקןריחית",מיאכייעושה nעיייהר
B יהביתחוצבד'"קייאתמריעיייהיייהט"אשמשרתייat שD , דיבאבגין

כמהעמיהדנחתיויהיהדאיהיבפימאאשיהברתסי;קיודמיביהאדביתמו

הרוח".ביאיריחיתמארבע Nעיייהי:דאתמרי-היה,אתייומארבעדרשא Pדויחיו
דגבירה,רישמאיאדחסדייטינאדאיביןביבה,ק,גתחכונה,ק,נה-איהרקבה

שרקיויתריורבריתרגיףדררעיו,תריוכיייבגרפאבאמצעיתא-סים-תפארת

דינאמתחבריןארנייגבי"באיהיהבחיתרכדדקבה.עזקאיןשיתס'{בי

 _ Dתפתחשפתי"אדבי-יפרמאארניסייקרכדהדונהי, h "'דאיהרביבאברחמי

נברנאיאהרונהיחדאבחביראשמהותריותמןיאתחבראבפרמאיהיחי;קביא,

 )ב. Dיעע"ארי"ה,דףבמדבר,"זהר",מהמיבא.רעיאדברי(מתיךביבא".דונתחבראז
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יבאמןדנפיקאשיהבדאיהרהביחדכיה.כייייוחיייותית-,קנה
-תייתהאמיכר,יבביהדעאיאריר- אנ~~~קהית,דאטרהביים 'ז{'יאתפיב

רררחמים-קרי,אתעביואייןומתיתבקנה,דבוקיםואיברוריאהוכנפימים

אערעררכונחיים,ז'אריררת,ז'-יהבים,ז' :ראינרויז',חדכירמתIניג-ואש

.ררעםאיהיהאיוריאהקנתארחריאהכנפידאיביוובטראבעבידיבאיחביס
יחסוגבררתישונאיאניבאו.יהיבבינהמביןובדניהתיבינו",מיגביריתיר

בארגביםמעין-ימביתמרחאחכמהרתמןריאה,דכנפיטיםיימינא

דריאת,קנהעיניזייםדםוחאיברנאדאיהר-יבביןמןינרזייםחייםובים

המדברמןעויהזאתמי nדמיהררזא ,~ tמרח'גבידבינהענניםדאסתיקרדאבתר

 rרוחדכיימוחא,יבאםןיסייקרכת yעשו-המיזא , nעשוכתימרות
 , Kבםיח-מהבינא,-כח :המ-חכ- D,"כמהמאתריה.ייהוזיןיאדעיסא

יבחתא-אימאדאיהייכרסיאאיבוןדרגיןו'וימםאו,ו'כיי"(-תפארתקנה

בינה"-קנחחכמה"קנהדא-ובגיומבין,חיבדבהיייבא,וביחאמויגבהחכמה

ייירדיםתריערייםדביהסיםאירתוךא,יסייק,אבאביהבחית,אבאביה

 .)םש(תרי"

בכמהמעירה"זהרי ' '1אורי.קרביבפריסוהעבידהירשירש,יסידבעי

הב"יהספראתהמביאכיי".מיבן'א ..אימיבבים"הוברים"אין :פהמקימית
העירבפררשיהגר"אכיוים.פרשייאדבר-מהכאןיפרשחשביבית-הדפיס

נבסה-נארב".כ'יהדרבבתסיריאהערתיאחרוגםאחד,במקיםרקכאן

 ...סדקיתשיכמחטגםיהיי'יפתח,פהופתיח
כירהואוהנהחעויםאויראתה"זהריבעיינםרואיםכזהדיכחיזי

מתמיארהרא ,ותרכוהאריראתמכביסאדםנרשם,אדםוטהורים.קדרשיםחיים

הזרהמהזרבום~יזאביקרש.רכיאמתבוצוק,בייפי,כיטיב,ביממיוא

הבימרציאגםבי-אםיתרכר,האריראתמכניסרקואהאדםזזpובאה tlזןרכי

אקטיבי,כחרקיאהואגeבוו;פי,רטרבטהר-הראעצמומצדהאיירתמי.ד
הקטןהמעשה~ףערשה,שהאדםמהבוסיבי. I!כח- i:ו,ר-גםכי-אם

האדם,יחשבאשדהמחשבהביגםכי-אםהמעשה,כ"רקויאשבקטנים,

וערשהפועיהכ"רערבר,חיוףהרהורראפיירשבקיות,ק"המחשבהיאפייר

שבעי-יפיבבריאה,שיומההיאשהאדםרמתירעי'ם.ש'באוידום Wד
יהרע,הנטיהנם-יהיטיברהיכותהבטיהעםביחד-וררישהראירהחב

ההב"(יםבאריר.רטמאיםרעיםרביסרשמיםררשםהראהריייבפר",יודותוהטמא,

מתםיאהעריםארירמתרר-כרחטא".בושיש-,,הביהראמגרפרמיציאשהרא

זה,שונפשויתררבכנסתזהשינסרתימתרר-זהרזרהמה.רשעהגםיפעמים

יושבאדםרשעה.גררמתררשעהחטאמניאחטאהוזהר,יתרר-זהשי~מאתר

ביי-משיםעישהההיאהמחשבהאבווא-טהירה,אירעהובחשבהרחישבכאו
אחר.שיוברותרררבאהגיירעי-פנינשאתבאייר,ברשמתהיאפנזי;תה,את

רמבי-חזק,ירתרערדרזוםכאןהרי-יא-יפהאירעדביר:פרדמכשאדם
ומתפשטתמתחזקתשהמחשבהבונדהה.שעמיידיבאיםוהדבירכשהמחשבהשנכן

עישהערברתמחשבהיחזקה.קברעהבאייר~'תה 8מעשהרעי-יךידבור'-ידי 1
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ר iדבעי-ידירמק,יתונשרת ),Iמכשהיארמכי-ש:פזחזקהמחשבהאבירשם,

מעיןחערים '''חב''נשאריםבאריר.היקקחקתק iחכהיאמעשהוע'-ידי
יא-יפרתאררערתרברתכשמחשבותאותיות.צרופיומעיןחקוקותאותיות

חטאתכיאתעייהםנושאיםההיאבמקוםהאוירגיי-אחדבמקוםמרנסות

ערמדאיננוהיאהאויריאויםונפש.מאדהואמ~:פזההואהמקוםבני-האדם.

הי'כיםאחדמקוםרחטאיימקוםממקוםהםבשאיםהגויםהואחד.במקום

אישאשרישמשום-זהאחרים.במקימרתגםהרעההשפעתםאתרמשפיעים

מאדגדויההסבבהניחרד ...מחטאבזרםובסחףהייןריפהטהורהןאשמטבעו

ומעשיהרציחותהרב,ההרגבעתותהמיחמות,בשנותרהמביכה,המהרמהבעתרת

רעות,ומחשבותרעיםחפציםשיבזרם:פיו~זחיהאדםפוסקים.שאינםהאנס

הרע.הזרםנגדחה liסהיאמ~חדהררחניתבגבורהורק

הדיחרזיזהאיהוהמזיקיםהרעיםהזרמיםמזויזהר·-האדםישמרכיצד

כדיינשםהאדםצריךכיצדהנשימה","מדעבשביי-זה~מדרהעתיקים

דרן Hרה'יזהיאה.~זרהוהמגנהוהרעהאיירמןוהיפההטוברקשיברר
הזרמיםמכיממייאובזהרנשמרהאדםת iר !מהקירםעי-ידיבזה.אחרת

אתרוחבשאפרגרפויתוךמכניסה.יאהטמא"ה"ריחובמקיםהאלה,הרעים

דעשהבפקוריןדבר-בשאבריןזכאין"איזהר": IIהשאמרזהי • nהקדש"ררח

דאתמרקדישיוריחיןבכמהגרוןדאיהונסיםנחיתהקודשרוח-עיאהדמוכא

הגסותמןהרבהובהםהבייםמגיפומרציאהאדםריחרת",מיאכירעישהעוייהר:

גופראתמזנךכשהאדםאבייtו~מאה,הרעמןהרבהגםייפעמיםרהכעיר,

ומכיומתעיים,מזדככיםההבויםאיחםבאמת,ת iהמציקייםעי-ידיתמיד
קדישה";"גבירהבחיבת , nקדישים"דיניםבחינתנעשהשבהםיהקשיהחמריית

"ררחבבחינתשהיאי)נחורה(במובןיהטהירהמבררהנקיכשהאייר ,ז$!ר
בזהנעשהמבפנים,הבאיםימצרפיםהמזקקיםהחבייםעםמתאחדהקרשי

הקדושה.יהגבירההקדישהחסדיחידדאדני,הייהיחוד

הבייםאיייןיקביקדישיו")(ח"ריחיו"יסיקן :עיד "ר;:ז"השאמרזחי

יזוברתחוצבד'"קייאתמריעלייהיייהט"אשמשרתיי nעיללהרדאתמרדיכא

דנחתיןהריהדאיהובפומאאשיהביתסיקיןדמניהאדניתמוד'באבגיןאש",

ריחות"מארבע :עיייהודאחמריחןחאתויומארבעדקידשארוחיוכמהעמיה

וההבייםהקרש""רוחעי-ידיאדבי.דין-הייה,-ורחמיםחסדהריח",כיאי

שביאיתיות-יאחרןנחיהשםנעשהמזהואדני.הייהיחידנעשההמזקקים

והטהירההקדישההבשחמהשכזה,בדרןיחד.מ~וביתהנזכריםהשמית

-(הייההנזכרהיחידגם-כןנעשהוהטהיר,הקדישרודבמצרפתישבמיח
יגבירהגםמקיםהניתנתמוכיתהתגיות,דבור,-ואדניחסד,חכמה,מוחא,

יידינים).

יקרראביבאניהינחתיןנפקיודאיירא"ריחין :גם-כו hר Hז uהאימרייכו

ההבייםאתמזקקמבחיץיהטהירהקדישהאייר . nגופאליקידדיאחמימיתא

מבפניםזהבאיםוההבייםמבחיזהבאהאיירנפגשיםמקיםבאיזהמבפנים.הבאים

כחסד,הספלריתששנגדט::געית'ששימע"ה,כאומרבקנה,ובחטם.בקנה
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השביעית.חמדה-מי;כית-הדביר-רהפהיסוד,}הו,רנצח,~ארןג, ilגבןרו',

רראשרארצה~ב:ב,סלםעי;עייירממייץלם° 9 ."יקנהה"זהר"קוראעל-כן

עובריםברשדרויפיבי",ריירדיםעיייםא'והיםמלאכירהנההשמימהמגיע

ים 5'"עישמבפניםהמזקקיםוההבליםשמבחרץהמזקקיםהאויריםנפגשיםרבר

מבפנים.רביןמבחרץביןראדביהויהיחרד-תרי",יורדיםתרי

ר;:גירכבעייהחטם,בנקביגםנפגשיםההבויםואותםהאויריםאותם
בנחירהנשימהביןה"זחר"מבדי,היים,ים Lסן iוהתיא ו::~ tlוהאקר,iכיסההויים

של"ם nרליקרבנלגעה"זהר"שוהלשלוהשמאי.בנחירהנשימהיביוהימין
שקשה Iלטערת-סרפרהמויםערבןבכאוישברדאיבאמוז.7ג.ר"רואיבנויםהנחי,

בנרגעהםהפכיםרהלבשהמיתבהעירר,הדבריבררחפץהגר"אעתה.יבררר

סוף-אבליהפו;יביבקרהואושמאיח"םהיאימיןשבמרחל, Iשמז J'ולי;בין
סוף-סיףהואיכיצדבחטםהנשימהעייהיבהמוחמשפיעיםאפןבאיזהסוף,

שמאוןרבנחירימיוננחררהמבררתהבשימהש'הפררצם

פרושותשכנפיהםרככרובים,כמלאכיםה"זחר"מצ~"רהייאהכגפיז~ת

:זמזקקהארירקבלת-זההריהאדםבגוף .הכברדמלופגיאתלקבללמעלה

 •הקרשי"רוחבבחינתשהראבאמת,המצריתקירסעל-ידיוהמטהר
ה"זהר"-כמ,ו-הכבידאלה-לפיהריהכלירתרשתיהריאהכנפישתיהלב,

שי;ושרי-המשקיםגםוריש-המלי-הי;בשבמרכבה.החירתמארבעהנשא

כנפיהגסים.י;אבריםמחי;קיםהמי;וז,ו'יkי;חןהניתראת •שיוירשרי-האופים

הןהרי ) Hהקרש(,,רוחוהמזקקהמצרףהרוחפניאתי;קבלהנשא;תהריאה

עוליםאי;היםשמלאכיה"סלסהקנה,הגבורה.סמיו-ביבה-חלבהחס,דסמל

כשיוצאהתפארת.בודתהקצה,אלהקצהמןחמבריחה:פריחהואבו",ויורדים

אש-חסד,-(מיםמיםרוח, ,ש;~ :היסודדתמשי;שת~רכבהואהקנהמןהקוי;

(הנשימה).הררח(מיכ),הריאהמי ,)שא(הלבהבי;-תפארת)-רוחגבורה,

קנהעונוזויםדמוהא"ובניםהריאה.ועםהי;בם Jזי;מוהתמידושיגשיח

דסויקהמערנה"עשןהואוזהמוחא"?גביסי;קיו(י;בא)דבינה"ענניםדריאה".

התמזגותהבי;-דריאה"מטראבעביאערארדי;בא"י;הניםומוחא".י;באמן

בחסדים.הגבירות

 .וי;טחורוליותרת-הכבדי;נבדוושט,ר" i1ה"ז?בעי;י'דע jנמ~הזיחס
וי;קטו")העם(,,שטו"שטו"דחויושםמזנו"ןוקמיסשטןאתבסם"בהא

ויתישראי;-יעקבקוודחקוובגיןכבקדמיתא,ושטואתהדר?אחרדאתב

רשתיהכילה tבזדחיי;יהרודיןעי;מאדירתיןעמיןכשארושתיהבאכילהחיי;יהון

 .)ב";ירדףנר,במד ,"רחד,,(רכי'"

וגדוורבשהיאהכבדזהוצעיר,יעבודורברגי'ממע'ךים 1jך~"ושני

יופניברומשמשהדםקייטהכבדיהרדה:רבדאמרהי;ב,י;פגימשמשרהוא

סבערשדרךעיף-הכבד,והראהשדהמןעשרוינאכתיבמהוכו'.וכו'הרב

שאתהעדי;לב:אומרוהואעיף,נקראמרצא,ראיבר?בלרעבפיויוצודי;צאת

גופוזוקייםושתיהבאכיי;ההרחרתורה,בדבריאיור,בדבריסמהרחר

הארםהארםמןני-באהועיטיעקבאועשיויאמרדכתיב:הראהדא
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 ...ועשויעקב-אפואהםיהכבד ב!:'היע"ב).ע"אח, I1קלהנע':!ם,(מדרשהזח"
ואנכי ,ח!:'עמ"שהבאתיפינחסמפרשתמקום(באיתוזחר" JJהאומרילכן

האבריםשמושהבנתעצםאךישרנוגעיםשאינםמפניהדבריםשםהשמסתי

מזובאמתקןחואאיועשו,איחוכבדאיהאי:עי"אקשויי"ואיתה"זהר"):"פי
וימאצידהצדדאיהועשו,כבדדיצחק,כגונאאיהו'ובאודאיאךא':!לבאו

מענייםומתתרכיןדאזייןצוותיןאיבוןא':!יןבנו,מצידויאכךאנייקום :הי!:'

ויאכלאמך:ךאדאובגיןבצוותא,ךכוובאיכ'ויןד'ואייבובאבצעראריצחק

 ו'ארש·';;'ליןךיתדאכגונא , JJישדאלבכורי"בניבבו",בציךריאכל ..אלא:מצידי,

,ישראלבארעאאיזיןכדאבךדעלמא,אומיןעל-ידיאךאבגלרתאמזונא

שעו-ידוכעשו, tאפוזהיאלךבמזונותהמתקןהכבד . JJשכינת~'עך-ידימזוניהן

ובניזעומח,במדההיאההשפעהאנךהגךות,בעתות':!יעקבעה l!השבאה

מתווהדחק,מתווכראויךהתפל'(אפיךובכחםראיןוגו'ויםנודדיםישרא'ו

הצרוח,ימחווהסרדה

'ואסטאההנבךמןינפקאדאזלאזניביםאשתדא-הכבדמןיוחרח ..

 •ב) JJעא, JJרךשם, ,"רהז"(יכו'"רכו'עיייהיייאססנאעךמאבני

JJ שןואיהישותקטחולעליהרבנןאוקמוהיתאמהימנא:רעיאאמרI יק

יקהלתלו,משחקתשהשעהךמי'ויאוידמתניתין:רבנןאוקמוהיבגיןד"סי'ו,

רצועהדקב"ה,רצועהמרה,דאיהידכב,רכעססובמשחוק,:פעסטובאמר:

בטחי'ו, ןו!:'דשחיקמשחיקבמכתשין,בגישין,בבורעיןדיןנעךמאצדיקיאנה האק!:'א!:'

 ~' 11זאיחידטחולארסועודבעותרא,שעתאלוןדשחק , tעלמ:דהאיבלכיינא

 .)נ JJער?ייב,דף(שם,יןכ'"דמרהסארסירתתקיףואיהיעפר

ןהפנימייםהזזיצונייםהאבריססמ;'אתאנויודעיםשכברלאחרסחה,

ש'והשונותעותתנוהיסמליהפניםשרטוטי 5t'זנעבור , JJה"זחר'ופיהשונים

וב"זהרתקינים" JJוב JJזחר JJבשוניםומות pבמומפ'ף"דיםמ~זריםהדבריםהגוף,

אםכיהרבה,בזהאאריךלאעל-כןמ.~חדה.ושיטהקביעותבהםואיןחדש"'

השאר,עלהקוראיקישומהןאחדות,בדוגמאותאסתפק

שםנגדווא"י,יידיןב'בדמותדן,אוחוטםעיניםב'הפרצ'ף"בדמות

בחבורבשאריאזשח-עיניסכשהואבוזרסהגדוךהוהמעךהכ"ו,העוךההוי"ה

יישבחרי"האיןואזמהחוסםמסתלקותעיניםאזגבה-עיניסכשהואאבלאחד,

אזשח-עיניםוכשהיאבעולם,חרון-~ףואזהחוטםנשאררקרחמים,כסאעל

באתב"שהוי"הוכןש,כרמותהחביריםהםהחוטםותחתהוי"ה,רחמיםמדת

 ,'"שבגימסריאמצפ"ץעולה

רמזביךתמצאגםיכו',הידיםאצבעיתבעשרהויהרמזתמצא"עוד

אצבעתכוףואחר-כךשכמותפשיטןזרת,קמיצה,~מה,קח:פיצדןי.דןסשם

שהראהיזהי ,~כדמותואזקטןיותרשהואהאגודל Iתכוןאחר-כור,כמו

הייjךי.צי'רשהיאממש i1j;Jחזנידייאשדיבאל';!אברהםהסב"ה
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nוזיספרםםת.r"ה.י ...... % 

זררערתיריב'אדםשוראשיכזה:הגיףבתמוגתרמיזשדישם"גם

בראהבחרהיוניביפש'םשמאורכשהזררעש,כדמרתבראהומעוהזקרפית

 .)ב"עפ,דף(שי"ה,יייכדמיתיהעטרה ,כדמית

באנפיי:ריר 11איהרהחירת)(מארבעתדאריהבחיתטארשימאדאיהר"מאן

איהרדבשרבחיתמאדאיהימאןבאבםיי;סימקאיהידשירבחיתמאדאיחרמאן

דאתונרדאררייתאכגרגאבאגפריארכםאיהרבחיתמאדאיהימאןבאגפיי;יררקא

 .)כ"כתקיןזהר,(תקיביינאיה"אבישחירהבה:

רפחזהיחזהגאצייםימשםבובטטיביםבהםדיברשאדםהדברים"כו

יי"דבחיגתחיאהוכדהבהשפתיר,בחתייבפידהדבירמיציאהגריןימןיגרין
האחררנהה"אבחיגתדהפהדי"ד,בחיבתדהגרדןה"א,בחיבתרהחזהשבשם,

(מדרסהרי"ה"שםעישהפרציאשאדםידבירדביושבכיינמצאשנשם,

ה"זהר").עך-פירהיאאברים,ענףתךפיית,

האדםנשמתהשני:המדע

ש-פבחיה.יחדיח,גשמה,ויח,נפש, :)שפנ;(ךהבקואישפית"חונשה

מישנאמו:ויירדת,עילהשהיאח-יוהנפש;היאהדםכישבאמר:הדם,זה

אמוין:דבריתיאהארפיא,זר-נשמהומעלה;היאהעייוהאדםבביויחירדע

האבריםיחידה-שכובגוף;חיהוהיאמתיםהאבויםחיה-שכלטבא;האייפיתא

פי"ד).ובה,(בראשית Hבגוףיחידהדהיאשבים,משבים

אלאלבפש,איהבכבידיםמשתמשיםה"זה,"בעליגםכןהמדרשכבעלי
י"ומעמיםובזו,'(ובע"והזוגותובדיגותובדיבהםיואיםה"זהר",בע'וישהם,

מזו.זויותדבבותיבושנפשותבתרוהנזכירתהמדרגרתאתריאיםהם

הרזיס,מקיעבירקנשמה",ויח,"בפש,עוה"זהר"בעוימד:נ1רים?רב

הםבשגבות,היותרההשגיתיעלעלייניםהייתוהערומיתע?שיד:נ1רבשעה

בומזל-ומזיםמ~חדת,בחרדת-קרשה"יחידה"דאתה"חיה°אתגםמזכירים

 ...;;חרכים"מן"מציץדבדוו
בפש,ע;אה:דרזאכגינאובשמתאאינון-ה"זהר"אימו-מהן"תות

ואיהרנפש,עלדשויטקיומאריח-איחוובכלא;תתאהבפש~איהיבשטה.ייח,

עלעלאהקיימאבשמה-איהיחזי;כדקאבב;אעלה;קיימאעלהע'ואהדרגא

כ"ויו(דרגיןתלתראוין •כיוהיעועיואהקדישאדוגאבוא,עוישלטאכלא
ביהאיתבקדמיתאדהאדמאריהין,ופולחנאדזכאןלאיביןבבני-בשאבהי

לאתדבאהבר-נשדאתיכייןבר-בש,ביהבאקאתתלתקינאיאיהיש,פב

בפשע;דשריאקדישאדרגאדאיהובר,ח,לאתעטראאתתקןדרגאבהאי

 i'ועאררוח,בבפשבהידאסתלקכיוןדזכי,ההואבו-בשבהפראעואת
ע;אהדוגאבשמהעי;יהשריאכדיןיאות,כדקאדמאריה ttבפ,וחבואתתקן

יבדיןא,דיש Pהעלא,גאאבדעפרי;אתבגיוביאעיודשלטאקדישא
רחיטאדא~הרדאתי,בעלמאוטזכישטריןבבוסייםרבךא,שויסאאיהר
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2!!B ;ציי:גו; ~חj ____________________________________________ ,~,~ __ ?_ C _ 

אי';וןאוהביואינוןטאזיש,אוהבייהבחייאכר:כדאתהואברוןדקודשא

בהו",קדישאדנשמתאאיבון,

';צרףהואצריךועי-ידהבהש,פבבהוג)האדםעבודתעקרופי-זה

תקינא(,,איהוהמעשיםוכוהדבוריםוכוהמחשבותכואתווזכךווטהר

 ו{'נותניםאזנפשו,אתומתקומשוים.,האדם'{אחרבר-בש"),ביהואתתקבא

סרהעכהואזהרוחאיהי,חסדבדרךעה, 8Vהבדרךמתבה,בדררממרומים,רוח

אזונטהרה,בקישהזועטרת-מוךהאדםמר V ~כיוז.אדס,המקתפ
עטרת-יקב,מובזבייכברשהיאה,משב-יקרהיותרעוד"'מתנהבותבים

עואהבדרגאואתעטרא(,,בגיזוכו'יהידה,חיה,-עייובהתרירהאציורת

הנשמהגםכךהרוח-עטרתה,פניוקבימתבשרתשהנפשבשםקדישא").

ממבה.שימעוהמהקונומתבשרת

באותזהןשמשםהעוומית,הםמההאטורות?הבפשרתשושקורמרטה

בזרזזרואגידותקשירותהןוכיצדשניניהןהיחסהואמה

שם:ה"זהר"דבריביתרובוצאיםאבואוהישאוותתשובה

דבגידבהרמההואבפשוקנואי~מא Pדואיהיד,ודשפב"בפש--דא

ודאבריח,אי;א,בפשקיומאוויתדבפשאעויהדקי~מארוחייח-דאונפיק;

בקיימארוח-קיימאבפש,האיאתזזרמהכי'{סיא,אשאביזדשריארוחאיהו

אתזןמתטןוריח,בפזובפקימתמןדהאה,משנדאקריעואהאיחראדדרגא

אתקריבבפשנדא,דאדאתקרינוחדונואנפשבטואכדיזיוחנסיווכדרוח,

חד".ובואבבשמה,ג)תקריבוריחבריח,

n הבושוודוד"נפןטn "יסוד;-ובפיק"דבגיד"נהרית;כ ,מ-היאזהר

-האשביזרממצעת(ר1נIמזגתהתפארתמדת-וםיא"-אשאביודשריא"ררח
בפש"בפש-דאהיא:כך nר,,,זהידבריפרישופי-זההמים-חסד).יביוגבירה,

באההנפש-ובפיק"דבגידבהרמההרג)נפשיקבואדקיימאיאיהידוד,

-יהריחהריח,-שעויההמדרגהגנו r!הבפיביקתעקיאבוהמוכות,מספירת
מזהבאההעוירנההבובזןהמןיובקמתפארת,הבאיהריח,בתפארת,שרשי

 .)"םב ,בתשדיתמוובי n (הביבה

מששת(איריח-מתפארתבפש-ממוכית,הספיררת:בדרך'{פביברהרי

רבדרךבשמה-מביבה.ירסד-יחרי),הוד,בצח,תפארת,גבורה,חסד,-הקציית

ונעדים-בשמהה,ר ,ציהנבעוום-רוחה,י .. ,המעוום-בפשהעיומות:

עוים-היצירהיעוופהבשמות,עיוםבע.קרןוהראהכסא,ה,עווםריאבה

 •,בשווהרא-המואנים
אביוזי:זיייחסןבזיזרו.ירת IIחבקשראתאבחבוידועיםהמאירכימן

מהגחשםיותזאוהרוחנייתאתמקשרונההגו?ףאוההןהנפשותיחסמה

חשם"",",,ערים .,דווrיIנ Pע,יוביםמעוימותהבאותיבפז.ערת

זה:עיהתדזןבה
הבמוןמןועווהיבמוךהגבוהמןיירדיםדרגה:מםדרגהמשתישיהכי

גםבבחיבת-מהמתחאדתמדרגהכ,בהיז.תי;ש'וןת.קפציהכיאיוהגביה.אי;

וןבועnיסיסבסת"כיבשםפמבה, I'I~םמכדרגחגםזוגWנ.,ימעיהכמזרגה
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 289זהר'; uהיספרמפתח

ממדרגהגםאבלממג;ך.ישומטהממנהשלמעלהבמבעת,יאחיזהקשירה
יש';שנית.אחתמדרגהמועברמישתמלדאםכיקפיצה,איןומדרגה

בעיומית,המדההיאכןהמדרגית.ביויממצעמrוו,ןממזג,דנראיזהתמיד
מתאדחרתרהרןחהנשמהבנשוברת.גםהמדההיארכיבספיריתהמדההיאכן

הנפשבגוףוובתאחדתהיאכיצדבעצמההנפשאנוהנפש.עו-ידיבגוף

הארצית, ,ת.~~ n ~הנפשבאמצעותבגרףמתלבשתהאוהית,השכוית,העוירנה

 ,~,ת.למהנעור-הוהראים iשקכמראי
מהן-החיהשומעלהומהוהנשמההדןחהנפש,מרבד'?אדםישופי-זה

כעוהנפשעלמדבר ",;:ד"תאשרישמשים-זהת.פשינשתיגם-רהיחידה

הגשמי,הגיףעםר~רונוודגםאינדםמתלבשבדם,החיחיוביטבעיכח

הראשוובאפו •אלהיריחני,~פשט,עצםכע,הנפשעלמדברהיאאשרייש

האוהית.השבוית,הנפשהשני-עוונאפוהבהמית,החיונית,הנפשעויר:פד

אלמרבבהשהיאטבעיתחיוניתנפשישכינפש,ואיתנפש"אית '
אלאנפש,כויתאצרשואאפשרחיאדםשיהיהראף-עך-פיהאון/ית,הנפש

יזכהראטהאיהית,נפשעויריושפעדכשיזכההחידגית,הנפשמצדחיהדא

נשמה".עךידישפיעועוד

הנפשבענין "ר;:ז"הדבריבהנבתקירדיביר;משהרבישושיט,זדזוהי
אםכיאוהית,נפשכובואדמיניודהאדםופי-זה .)ג"עקפ;'ז,דף,(פרדס,
חייסר:::ויאבלאלהית.נפשעליוג;ישפנוכשיזנהורקחירנית-גופנית/בנפש

נפשיתשתיריטלחייםי a:רעו-פי .'/רהז,/הדנריבהננתךיאחרתשזטה , pJי

היאאיןשכלית-אוהית.ובפשית iחיןבית-בהננפש :ית :'(תברחתמ,אדם

זנשפעכבראוהית:נפשעויןש/,זושפע/'בכדי,מ~חדתזכ~ה P'~פ;אצר~ך
היאמעשיי:אתהאדםיקוקוכאשרוקהייתי.'מעצם'?היןתי ..בהואיעומד

ie ץע,/(העליון.משרשהארתהכירתהיא,חטא/וכשירנההאוהית/בנפשוגם-

הקןשה).שערחיי!ב",

(גםהארחיתהנפשדיסי)טיטתלפירניוקידדיניד;ו'פי-שיטתביןאבל
נt;כךםהתחתונההמדרגהשהיאאףרעוד),רנשמהיוחשעדיה:המדרגיתמלנד

הגשמ',ת,אלהריחניותמןחישרהמעבראיננההיאגםהאדמ/שלהרוחביות
הגיף/'-אתלהחיותבדם"הזנתובשתז, Iהטנעיהאורגנית/החיובית/הנפשאםכי

 • jה~:1דףוהמעברהיא-.הבהמיתהנפש
אחדמצדיהיאהגיףגשמייתאלהנפשית"חנירתמןמעבדעו,יש

ם. ,) ~:כוחוא-יותר/ומוחשאחר-נגיהימצדהחיונית/הנפשמוייתרור'חבידק

שער/,עץ-חיים"/ ד:,~(הצ,ט ?'עוכשגביתרמזתמדע.רתהאר/'יקנ'?ת

מוואצילייםריחנייטיותדהרנהשהםמקיפים,אוריתנוייא:דהיאהצלט).

משהר::גיקבלתאיליתרקרובה/,זהר"דבוישט e ?,ב~ tהפנימיים.האידות

 .'/םו'צ IIהבעניןטד tJקירדיב

נפדסיאשאיבןיביעי/עניוהרא--יבירו iקוראימר-הזה/,הצדם

החם~ייםמןשישעדמהם,ייתרמתגלההיאאמנםבשמה,יךאו'{ארו"
הזה/'.בעולםדמיתרובשיגים
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m Iנייט'ין "ו

o ווביעיהנפשאושניוהואוהקדושהמהווהווחאושיישי-הצ,ם

הנשמה".אי

יהנשמההנפש,באמצעיתמצמייותיהווחהצום,בגייםמצמייות"הנפש

 .)ד"פהנשמה,שעו(פודס,הווח"באמצעות

ה"זהו":דבויהםוהם

שדו,תתאאשתכחדזווגאדבשעתאאשכחנא,מוכאדשךמה"בספרא

ההואעךוקיימאבצוךמאחקיקארשימאדבר-נש,כפרצופאד'ייאחדקב"ה
צוךמאחדרישיהעךר-נש i1:חמי-ומחזיועיבארשיאתיהיבראומךיזווגא,

צולמאההואקיימאדךאועדאתבוי,צרךמאובההואדבר-בש,כפרצרפארשימא

דכתיב:הואהדאבר-בש.אתבריואתמויישתכחרישיהעומאריהויהדשדר

ועומא.ינפיקעדוקבךיהאזדמןצוםההוא ,בצךמוהאדםאתא"היםויברא

בצוםאןדכתיב:הואהדא ,זזזי"צוםבההוא ,אתרביצוםבההואנפקכד

כומאתרייהונפקיןרוחיןדאינוןבשעתאמועיוא.איהוצוםוהאיאיש.יתהון

דקאיםדבר-נשבפרצופאיקרבתקוביקדישאמלכאקמיאתתקןורוחאווחא

ורוחא,תייתאהרדאצלם,האינפיקיקו,תקונאדירקנא,ומההואעלמא,בהאי

אמוו).פרשת ,"רהז,,(אשתכח"דזווגאבשעתאעומאבהאיואקדימת

צורהו;ציירוברצונוהכסףהצורףהאומןכמוהיאהנשמה"מצי~ות

קוםממקודםלציירצריןאליוהנרצהעניןצררתו;ציירהנההכסף,אתומתין

המתוקןהכסףהמצוירתההיאהצורהאויובתוןויגו;םההוא,הציוריצטיירשבר

חלקביןהנפש,חו;קביןהרוח,חיוקביורוחניותהזהנשמרתוהנההצורה.או

צריןהאיוההחוקיםאיוהראריהשפעבתקןהזורגשע"יאחויהנההבשמה.

גויוםמציאותרהבההגן,בארירהמצריותאדםו;צורתיגומושבהרביעית,בחיבה

והואצוםבקראהואאדם,בצוותהא"ההחוקיםצורתבצטייוהשברהאויו,

 .)ד"פהנשמה,שער(פרדס,אדם"בביגוומישפירושר"צלמים",מו;שוןבגזר

הגרף,שלרוחבידפוסמיןאפואהואקיודיביוו,באורלפיה"צו;ם",

n איננוההסברקדום.ציוררעצמות,גידיםבשר,אחרי-כזבשתהוויתווחנמונה

הקררבוהראהשני,מצדאבו~פשט,ציוורקכאזהריאחרמצדכו-כן.בריר

צירתנצטיירהשברוירהאםווג"מציארתכאז:ה"זהר",~רנתצקראוירתר

iכ~וגש.ואוהמרחשאויותוקרובעביז-החוקים"

שקרראהשי"ה,בעישוזההיאה"זהר",השקפתרמתאיםמזיקירתרר i1:הס

האקר"טיסטיםשקרראיםמההראוהוא ,"תיבחורה ~ ן~"בשם:ו"צים"הרא

ה ~גר ~ ~פשוטרת:יותרבמלים ."יטריהאס"הגרףבזמננר:והתיאוסופים

והיאהגרףאבריציוובתרכההברשאתהדקהמןדקה

הנפשרביןהגיףשוהפיסיקיייםהכחרתביןהממצעת

ה.ירבועה

נבדובמהמהותן?רקנזיפירהנשמההווחהנפש,הזטהסוף-סוףאבו

תווצמיעהנזקו,פיאםכיתר,דרגמךפיךאהבפשמזחווהסוף-סוף

יזרקיוצעצמהבדובבחינתחורהמזהמשבiובבדיתובמה

בהתאםמזו,מעוהזומדרגותוקוואיםאניעד-עתהשהבאבימהוגכ,
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 1~זהוי uהיטפר~פתח
-·u 

שנרי Pראפיאכאןדהרימזה,ומעי"זהשהםהעוייניםהריחנייםיעו"{מרת

הנפוסמעסה,קדשתה-החי,ניתהנפש •השךקהייהיעהבבחינת

הנשובה-קדשהגדיוה,ייתרעידהריח-קןשתי .מדבה,השכיית-קדשתה
יחידה.מ"חיה"-בחינתימעיה"חיה",ממנה-בחינתימעלהעויינר"ייתרעיד

הברירקיאהואהנפשיתביןשההברלמשמע,הזהר" 1Jמןרביםממקומיתאבי
 •כן Aהוהמהותעקריפיגמירהבר'גםאםכירהקןשרת,הערימותהמררגית,

ההרא?ההבדיהמו

הקביי"שיהעקריהמצעבאמתשהיאהזר"יהעמקהרקהעניןאת
בסגבינם ,~טפיסי-מסתיריפשט, 9ריחניבררוא) :דרכיםבשניבזהאסביר

ורימסת- ,גו ,יכיספבדרוב)החביד;ובע'יהקב'הבעיישייברוחס

יהתיאיסופיםהקרמוניםהדרחכמיש'ובררחםבסגנונםי,תורסמ- ,מדעאר

שיניםאהיההדרכיםשבישינו.הקב'הבספריגםושםפההיאומרמזבזמננו

זהומתאימיםומשיימיטאחת,בנק.,דההםבפגשיםאב"מזה,זההםנפרדים 1

זה.את

היצירה,הררח-ובעייםהעשיה,מעריםהיאשהנפשימעיה,רמזתיכבר

בחינתיפנינר:הריזה,בדרוהיאהאניהייכיםאםהבריאה.הנשמה-מעיים

שהיאיחידה"-ממה nבחיבתהאצילית,יבשמה-)מעי'םבשמה(אר:.חיה"

האר'''-מעיוםקביתשיהטרמיביירגיה(יפיהאציייתעייםמןגםימע'ה
קדמין).האדם

הספיררת,בדרואםכיהערימות,בדרךי;אהבפשיתעי;אנומדנריםאם

ניקבאהארי:שייהטרוביבייוגיההשיט;;(י'פיהמוכיתמןהבפשי;פניני:הרי

תפארת,גבורה,המדית-חסר,ששכי(הכוויתהריח-מתפארתאגפין),רזעיר

הנשובה-אנפיו);י-זעיר 1Jהארשייהטרמיניירגיההשיטהוופייסיד,היד,נצח,

ם"-ביבה;בינתשדיתובש ב,,(המכחה""יה"-ובן(אימא),הביבהובן

אריוהעייון,כתרהיחידה-מןבעייה"-"כמה-אבא);אתהתחיהמכ "ה •

 •אנפין
האהריה:בשםמרמזיםהקב'הבעיירהנשמרתיהספירותהערימותאת

מ'כותה?שיה,הקדיש-עריםtז~וםשוהתחתינההשם-המדרגהשיהאחררנה
הקציות-ששת(אי:תפארתהיצירה,השם-ערוםשי;רא"רנפש; ,)א nדז(בוקבא

אימא"), II (ביבההבריאה,השם-עווםשוראשונההארוח; ,) nאנפין"זעיר

יור-שורצוקחיה; ,) n(,,אבאחכמההאצי'רת,השם-עוי;ם i;'שיודנשמה;

יחידה.אנפין"),(,/אריךעוירןכתרהקדמון,האדםערום

ם:ופיצרפבתורהאר"יקביתרראההאוההקדרשותהמדרגותחמשאת

~בפיןאריופרצרףאבא,פרצוףאימא,פרצוףזעיר,פרצוףנוקבא,פרצוף

כיויהספירהכל'פרצרפים?"ספיררת"ביןההנדיהראמהאריו).(רבקציר:
המו Pהואצוףהפראבוספירות,ספירה-עשרבכוכאןוהריובחבריתיה

מינ,תרי'/גהובשכרת,ג IIרוחניים-תריגידיםרשס"האבריסח nרמה,וב ,ש

חכמה).י Ijפתק"ייח(ע~ןעויוברתגותהבה

(",עתיקא"עתיק"והרא"אריו"מבחיבתגםגביהיתשהןמדרגרתייש
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29i ~צייט'יוהי = 
אב'והאיו-סוף,רעווםהארירפנימיותבחינתשהואיווכיו")"עתיקקדישא",

במדעיםראבארונותהברנווסקיםשאנר'עניומחוץהוהאחרונותהמדרגרת

 ,הבאים
ועקרהנוגעיםאחדיםדבריםפהגםמיהביאהתאפקאוכייאאפס

אוהברזיםמעטונגועהקרראשירכיבכדי ,'''ראהשורהטרמינוורגיההשיטה

 Nשה"זהר;פירהנפש,הגרףבעניניגםרל,ה"זהר",וכפרשיבדברי"קראבבואו

הנפשובבחינותהגוףבאבריפעמיםהרבהמדגריםהמקבl'ים,יתרככורוכפרשיו,

עוירניםבעוומותוכדנריםהםפעמיםרהרבהעויונים,?עדךמותרמרוכזים
רהנפשהגיףהקב,השעל-פיופיהאדם,שוהנטתרים;כחותבאמתרמרוכזיס

הכיווכמואההסובבתרהאיהותהע'יוניםוהעוימרתהגדריוהעו'םהנפשות)(או:

בזה.זהרמ~חדיםקשורים

רמרזיםהם"ויהבשםרמיזיםשהםכפיהאר"ישנקביתהפרצופיםחמשת
המתפשטיםהאוהייםהכחותיאוההנכבד,השםש"וגיוייובהתפשטותוגם

 ,ג!'סע"ג,ארבעה:האר"י-ככיוקנותרהם-ופיוכיייים,-בייס Rהמקוראיט
ו, nבח, nמ

הי,ירר,'ייו:דיובמלריהייהשםומטה-הראהראשוו-מ,מעוההמ.ורי

ע"ג,בגיוכטריהחי-ריר,

חי,יור,כזה:באלף,הראהרא"ראךיודי"ו,במוריהויההשני-שםהמ'וי

ס"ג,חי-בגימטריהראר,

 ,ד."מהא-בגימטריהראר,חא,יור,אופי"ו:במלויהויה"שוישי,-שםהiבודי

ב"ו,חח-בגיוכטריהוו,חח,יור, ;ההי"ובמיייהויההרניעי-שםהמיוי
אור"."יהיכמניו:רו"בכגימטריהב"ו ,ד. l/מס"ג,ע"ב,השמרת:ארבעת

בקוצי .מרמזהאציירתמעריםשומעיה(ומההאצייותע"ג-עריםשם

ס"ג-שםרמז);יכירמחוץממעיהשהרא;פי ,כוומרמזאינראוהיידי'/ו

שםזה:בדררהעשיה.ב"ו-עריםIiוםהיצירה;וכ"ה-עיי;םשםהעשיה;עוום

מ"ה-ררח;שםס"ג-בשמה;שםהירדי"ו);בקוצימרמזת(ו"יחידה"ע"כ-חיה

כ"ו-בפש.שם

ע"מד:פריםשירובמפרהזהר")תקוני /l(ניחרד-בב"זהר"שרניםבוכקרמית

תמיד(כמעטאותיותתגיו,ב~דות,טעמים,כדרךגםאךהיערימותמדרגות

הסו,ד-הנ~דרתהרמז,-התגיוהגךוי,-האותיותטנת"א).תנות:בראשי

היצירה,התגיו-עווםהנפש;העשיה,האותיות-עייםהטמיר,הטעמים-הסוד

ייחידה,חיההאצילית,הטעמים-עווםהנשמה;הנריאה,עייםדות,- Rהנהךוח;

נפשיתאו(או:האדםבפשאלהאוהייםהעייוביםמעיומותברדתנו
מהותן~קראתינדעבכירבשיג,הנזכרים,העניניסוכiובובהעמיקניהאדם)

הנפשות,שי,עצמותן
היאכןאםהעשיה,ו;נוויםהמוכות'{ספירתומקביוהמתאימהשפבה

הגוייהיאוכההררחבי,האדםשירון.ה tותריהי"יגהז I'הירצריכה
העיירנים-מ'כרת-בעריוכרתהראכור,ובדו-הההואהאדםשלאןזרוןר iהיור

הספוגיםהכחותבאדם.הואיכןיIנים,-pמיהכימ~והמוכרת-::::המ"דבר
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וופב ;'האדםייהיארבקייס:מתרגםעו-כןבדביר,גויייידיייצאיםיטמיגים
ממיויוא",חיה-,,ירןח

היצירה,ויעויוםהמדות,ששאתהכווותהתפארת,וספירתמתאיםחורה

ההפע';יות,ת,גשירההת,ודמאפוא-ההיאהריחשוהאמתיתמהותו

והמעיןיסיד,הוד,נצח,תפארת,גבורה,חסד,בשש:איתןמכויוההקבוה

השקפיתייאפןופישונותיהפעילותהרגשיתמיניפרטיבהן"הנניסירכו
והמיסריית,הפסיכיווגיות

היאהאמתיתמהיתההבריאה,ייעייוםהניבהיספירתמתאימההמשבה

ההכרההגביהה,הריחניתהגשהההבעיה,תיiוהאיהוכשהאפיא-ה

יז,כ-ק;~ם,~זנכם ,ם~ I1מייצרם,נשמיתיהם,עולמית,שובמהותםהבשגבה

האוהדתההשגההאצילות,רועיוםהמכחח'וספירתה-מתז5מתיח

בזה, , 1Jזיותייאיובועדייש"אפסבזה,אםכיבעיומית,ואעויונהותריה

רקהיש, tהי,רקהיאיהאוהותממש,יאפסאיןנאמתהיאוישהנדמהש:פו

חכהחכפה-עצםההב"ד:בהסברתמאימה,איןימביועדירהאמתהיאאחד

וביבה)השכיהבבחינת(ייאעצםביוזעשהאדםמהת,יהואייובטיה

האיהית,בהשגתיפנימיתאמתיתהיותרשינה tהר,ההברקהמיובדי",עידש"אין

השכי","קדמית
זרצוהיא-ההריהקדמין,האדםויועויםהנתר';ספירתה-מת~מתדיחי

זה-הריהחכמה,מבחיבתיאפיוירדעת,טעםמכיומעוהכברשהיאהע'ויין,

?iכעךההיאשהכתר(לפיהשגהכאןאיזהאלהי,הטיבאיהפשוטהרצון

'והסבירבכדיבאיז-סיף,~יי I)'ואין-קץכ'ייןאובאמתבטויאםכימהשגה),
תמידיצמאיניעקיבארביאתבזהנזכיןהזה,הנשגבהאיהיהעביןאתמעט

בןאויעזררבייאתימנל") i2יאוידייניא(,,מתיקדיש-השםעיומזת
צאהישעדחטאיר,ע?"{בכיתכי-כןרבה l)יברכייביזראשישנתזדררדיא,

בבכיה,נשמתר

הריח-שיהיא-הדביר,הנפששימהיתהקר Vאםהאומר:יאמרשמא
מדועהעייון,ידה-הרצוןיחשוחיה-החכמה,שיוהנשמה-הבינה,שוהמדות,

האנשיםביןאפיויגדויהייתרהרביהםהנפש,ובעייגסיהנהרראיםהנני
לנשמהומכו-שנכןיריח,י;פי-הקניוה,עוד,זכושי;אאיהוהישריט,הטיבים

טיבזרצרןזגםחכמהוגםבכזבההשכיוהיגםטיכיתמדיתגםבכיו-זאתישיכי',

יאאביהריח,מדרגתיידישבאיאוהעיגםישאיאפשרזיבדרך
החכמהגםהאיהית,ההשכו;ןגםיהםיכו'-מ~~ןהנשמהמדרגתעודהשיגו

האדהי?הרצרןגםהאיהית,

נפשכי;גסכךחברותיה,מכיכיויהספירהשכיכשםזה:עיהתשיבה

ונפששזכהאדtג,איזהעיאניארמריםאםהב~שית,ימב'הספיריתמכיביויוה

ובודאי,בידאיבוב.דהדברריובחינתרקשזכהבזה,יבים I;;מאניאיזהאיהית,

א'אטיב,'רציןיגםיחכמהוגםטהורהה 7י;השכיגםטיבות,מדותגםשזכה

הכחרת,יתרמתגיויםיביהדביר,הואעתהיכהותוקר 31שבזה,אנימ~יבים

בדבריסרצובי,גםחכזבתןגםהשכותןגםהטיביתמדיתייגםמתגייסכדביר
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 •חד-מצבהניצוחינהחבבדנהרעהיאותרחניוובורוים:ירתו
הנהגרתיו,גםדברור,גםיו: 1I7דותמהדורובשתקףיררח-הכיאדםכשזרכה

משתקף;בשובה-הכיאדםכשזוכההעיירן;רצונוגםחכמתר/גםהשכ;תו/גם

המדות.גםחהנהגה/גםהדבור/גםשיר:הא;היתחחשכיהדרן

כייחידה/חיח,נשמה,ררח/בפש/עירק;אמק:פ"ים nמדבגריםעי-כן

יחידהשבנפש,חיהשבבפש/נשמהשבנפש,ררחשבנפש,·בפשע;גםאם
שבררח;יחידהשבררח,חיהשברוח,נשובהשברוח,רוחשבררח,נפששבנפש;

שבנשובח.יחידהשבנשמה,חיהשבנשמה,נשמחשבנשמה,ררחשבנשובה,נפש

שבעשיה,עשיהעיגםמדבגריםזהבדרןיייחידה.יחיהבניגעהדיןוהרא

יצירהשביצירה,עשיהשבעשיה;אציירתשבעשיה/בריאהשבנושיה,יצירה

יבריאהבנרגעהדיןיהואשביצירה.אציייתשביצירה,בריאהדוביציוה/

הנזכריםהראשייםחמירייםארבנותעיהאר"יגרויובדבוריםזהבררןו"אציירת.

וב"השבמ"ח,ב"ן ; Jשבב"ע"בשבב"ן,ס"גשבב"ן,מ"השבב"ן,ב"ו,מע;ה:

יים Yהפררמ"הב"ןישמרתגע 1בנהדיוכןשבמ"ה.ע"בשבמ"ה/ס"גשבמ"'ה,

הפיעייםרנו"בס"גישמרתבנרגעגםהדיןוכרהיצירה,רבעריםהעשיהבערים

שבההמזיתמיתרכוריהמדהכ;הכזל:זהציירת.הארבערלםהבויאהבעוים
מיתוכ;רלעילםכיהספיוות/וביתרכ;ר'?הספירהכלומשונקפות/מתגיותהן

הובזויים.יתרובירי-ובוב;השובות,וביתרכלר';שםכיריובות, Y:ז

שב"זהר"והיחידההחיההנשובה,הרוח,הנפש/עניןאת;בארננסהעתה
ההדים.ש;הנסתר;תררתקרובהרירתרפסיכרירגיתירתובדרו

שיטותיהםעי-דנוספויםאיפיבאיורפהנכתבוהאחררנותהשניםבעשורת

הבזכריםהספויםמכרתביאחדכיאןההדים.שיוהמסתרריותהפייוסופיות

חכובת-הנסתרבהוצאתאשתמשעו-כוו.יביררהוהוכהשיטרתבארתורראה

בדבריאםכיהאמררים/אירופהחוקריבדבוי;א;בפש,בבוגעההדיםשו

הראובסירנית-היאעירביתמקררית/עצובית/ידיעההדבריםאתשירדעובי

בשעוריםגדר;ה/אירופיתהשכוהובע;גדויחדיוייוסרףט.רדז'י, Wם:ז~י~ן

 • 1898בשנתבבויסיהזוריםשיהנסתרחכמתעישקרא

תמיד:רובשתנה1בתח;ףהארםשלםרדז/י-שגופו Wטיודעים-מסבירהכל

הזקנה/ימיהעובידה/ימיהבגרות/ימיהנערות/ימיהיידות,יוכי:זיניקה/ימי

ישעהמשעהוירס/מירםובתחדשהגרףשחמרעתה/יודעיםהכיהשיבה.יובי
שלנמשןבמקימם.באיםאחריסוח'קי-iדובריוצאיםחוקי-חמרלרגע:רמוגע
 /כי-כרמשתנהגופנ,קצר)ירתרהובהאחרים-בזמןדעת(ייפישניםשבע
יכ,ברורהדברבכי-אפוהקרדונים.האטווביםמןאחדאטיםאףברשאיןעד

;עת.ובעתרוכתחיףמשתנהשגרפראדם,

שבחהמהיררתבארתהרובשתנותמתחופרתשובושיתהרגההיואם

השנויאתכליויודעיםמכיויםאנחנוהייבוואגופני,חוקירובשתביםמתחלפים

זההרימתחוף/שגפרנו /שיםיגומואנחנרםדעיויאם •גרפנרשלוהחירף
תמידיידעיםאנחנו •ןכ- ,.כהבתשמו"ףחתמובאינש"דבר-מהביחס

אנחךגמכיייס •ממברשינהארממברהופרשהראודבי-/Iוהביחסרקדבראיזה
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יתאהחשךמתרךיקהאייאתאנחנריודעיםוהבדיה.דמיוןמתין Pידביכי
הדבוהיאםהיחסית.היאהתניעהשםגאף-עו-פיהמנוחה,מתוךוקהתנועה

סוהסכוםהואהואתובידזרמשתניםהחו';פיםגיפנריחיקיביחסי_קיסהעיובד

םעתומשתנהמתחיףהסכום, 1אותהוא,םגוכי').המרית(ההפעוירת,הרגשותינו

הגיף.כחיוקיכו-כןתכיפהובובהיריתבבהיהבמריצה,ואאבייעת,
מצבי-ייחנר~מדה:איןההרגשיתסכרם';אותרשגםאנחנו,יירעיםאבי

במהעתהאניניחריםמשתנים:ומאניינוהפצינוםשתנות,וברותינוובשתנים,

מהאתושונאיםיפניםששנאנימהאנחנואוהבים ,ויהפןיפנים,שמאסנו

שיאינרבמקום יכ;I;עתהאנחנורראיםיפים:מתחשינוהמעמיםגםשאהבנו.
היההנקיהגעי-נפש.עתהנבומעורי';פניםבעיננוהיפהאשרוישכעור,יפנים

 •ינקיהוהנכבדינכבדבעינינו
ומרגישיםיודעיםוביגזאת-והןאתרמרגישיםאבחבויורעיםואם

ומשתנהמתחיףובאינשבנו,יוצר-מהביחסגם-כןבוראיזהזאת-הרי

ביחסים Pו_העומדהדניאותוהיאומהכההרגשות.כי-כןגרייהבמהירות

יותכההסכוםהואהיא 1תוגירומשתנותהמתחיופותהשונותיההרגשית

תקיפותקביעות,יותר iיישייורעים,מכיריםומבינים,משכיליםשאנומה •שיונו

 .יטעמינונטיותינו ,הרבשיתינישיונו,השיניםימצבי-הריחמאשריהתבצרות
בחפציגו,ע~קיםשרשיםוהןישפעמיםשהיבהאף-על-פישלנו,ההכרות

י.טיבקאבויצרגםתמירוהןישבכו-זאתשבני,השובותינטיית-הנפשמאיייני

רגרוה.הרוכתשבהןהא:פיקטיבייתומתבריית,מתבגייתההכיית,שהן,רבמרה

מכניעיםיאנראחרתמביעשבביוהטהירהנקיורשכובאחת,אניוחישקיםחפצים

העייונה.הכרתנישייאמתוחשקנוחפצנואת
יאפיירשבניההכריתטכרםשאףנראה,היטב,רנעיןבדקדקאםאגי

בני-שאינםאף-עי-פישבבו,העיייןהשכויאפיוישבניע~קההיותרההכרה

סאנומהבני-חיוף.שי P "'מ~עבריםהםגםבכי-זאתכהרגשותינו,תמירה
אניבה,טפקשאיןברורה,יאמתחיינרימימתקרפרתאחתבתקופהחישבים

גטיר;שיישית-ישקריבתקופהבטפק,טיטיירבראחרתבתקופהחושבים

עייהםיחשבהתחובישבםימים'י:;אויפנים,בםשכחשבירבריםישויהפן,

איטר:הן,הבכי-עז.בהםייהחזיקבםיהאטיןייבטיף-התחינוונחשבות-~מא,
שעומדיתאף-עי-פישננו,ע~קההירתרההכרהראפיירשיבר,ההכריתגם

הרבהערךזאתירג?''{הן Wוישינוההרגשותמזיותרחרבההןיונית-Pר

שבנוהנצחיותערדאינןונו,ההייהעצםאינןהןגםפכי-ונקוםק..ים,יותר
 , 'שבני.האיהיהעייוןהאדםעודואינן

אותוהואמהשינו.הפבונ'ייםבחייםייתיעידונתעונקהיאהג'ך
הןש'נוע~קותהיותררותכההאפי'ורידיהשיגניבנו,ים-Pוהעומדהרבר

איתםיאשנני,"יוןעהזרצוההיאה'אוהייפותזעוברותהופעיתרק
הרציואםכיהמים,עי-פניכקצףשהםינז Wשייהשזניםהרביםהחפצים

שהיאחיינר,ימיכ' {'שוהסוףהתוןהראש,גםשהיאי,ע.קרהאחדה

שרייאיבבים, Dהםסעייייהציישינוהגדייויסירעית Kהמכישיהקמנ
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איאאיבומזקק,בעשההזהכשהרציושנבו.מייטהוימיביהפפאה

מכיהיאנעךהזהרציו •באטןיהשויבשיקבסיבה ,.אציןרה
קדימיתדעיתרמכ'יסבזיפנישr;דדיםמיביימכ"נטייתימכיפניותימכוחשבינית

ט LI ~ 5nוטיברקהשיאףהטיבעצםהיאאםכייאבטי~טיינר,סימ~טייתרמכי

 .~ tההיהטיבבמעשירקידבקיהוין

שבבי,תעוייוהרצוןשיהפנימיתמהיתיבעקריותרבתעמקאםאפס

איננום,האדעצםאיבבישביהאיהיותכירעםגבהיכיעםהיאשגםבראה,

חייבו.בסיעיתשיהאחריבההtוחנהעודואיבבימציאותבושותון-תוכםעיד

צריןהואי'צר'ףוזק'קשהריונות,מנותמשתנהזו:בבוהעויווהרצווראשית,

אפי'יהואישבית,';מצרף,,מאי-מצרף,מןקקמאי-מןקקאפואמשתבחוהיא
הטובא'אםכיהיחסי,הטיבאושי~ףשאינבואף-על-פישבנר,הע'י,זהרצין

יפעםזהביןעבפעםריאההיאעצמו:כזpח'טהטיבאותומכ'-מקיםLדזpחךט,

והטהירהנויייוהרצוןובשיישיח,אחר,באפןופעםזהאפןבפעםאחר,בנונין

מהותרימהשרוצה.י""מאיזהשיהיהצריןאב' ,ט, tnדז;יהטובאוהרצווהוא

 ,.כ-היאהיאאבומשיגים,אניאיןההיאהמהרתעמקאת ?"ימ"אותושי
אתורישםהזוכרה"מי-שהוא"ארתרשובי,הגביהח"אני"-הראהיאחייני.

שבביהעיייןהרצין"גביאפי,יתמידי_קיםהעימדישהיאהייתני,מאיינ/ותכ'
היאהכך,עךימעידהפגימיעוומני J;'כאתהיודעהואיעת,מעתהמתח'ף

 •שבביתחייצבה-היא
שברהעשרכועםהגדי'ועויםהקטן-האדם-מתאים·העווםזהיבאפן

םחייה ;ם,ובוהמרiדימתאיםשבניהגיףח"מרשנר.האוהיותכ'יעם
כךסכום jהעי';מירת ~האומתאימיםהאויריהגיףרבישאםש'ניהגופבים

'נוווםמתאיםה~סטר"י,הגיףההן,התרגשיתכוישאבשבנייההיגשית

התחתיוהשכך ,הגטיןונישאןשבביהמחשביתכיסכים(ה~םטריי);ימימשה

מןרקהבאיתוחקיריתעיום,שו'חיצונייתוהגיף,וחייעבד /oהמשבבי

המ~עבדשבבוהעךיוויהשכךהתחתיו) Manas (החיצינייםיינותוהנסהבחינית
אמצעיתיב"{יהנתפסיםודבריםעוום,ש'יתוכוהנשמה,ש'הפנימיים'~קים

פנימית,התגיותבארחאםכיהחיצוביים,והחישיםהחיציביהעייםשי

המזקקהע'ייןהרצוןהשכ'י;יעייםמתאים-העויוו) Manas (אינטיאיטיבית
 "ינא,,'מתאיםשנביהע;ייזה"אני" ;> Buddhi (הטיבךעווםמתאיםשננר

 .) At י!! 3 (העויונההעיךמיתינשמההאיהרת,'ג'ייי,"מועה
עך-יקיאהאזנתייםהדיחכמיומאשריםמק..ימיםהדבריםא;הכ'את

t כיפילןסופי-םסיכי'יגי,נתוחיt ט,בימביםדחזמביתסיונעי-פיגם~ם

מ~חדיםאפבי-חניןע"(-פירבות,שביםנמשןושוניםיניםתרגי"יםעו-פי

עועיברלםושביטימים'מדרגה.ממדרגהימע'המו'יןהטורהועך-ידםשנהם,

ובדרןפי';יסיפי-ומרדיבדרןואהאסטרויהעו'םאתרואהשהיאעדהתימיד

,ידימגיעהיאי~זת,ימינפישיתחראיהנדרןאםכיגרידא,הפשטה

לעזיבהיכ,תמית,שלך~טיציהמיןהאסטרוי",יעידם"יצאתהאמבותמדרגת
 ~?הרוחות,נעולםיוחייתה~תריהפנימיהגיףאתיאףהגיף,קי nאת
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א'דבוקיםעודהירתםבבחינתאםכישרת,ההרגובכיפשטים 9הירתם~נת nבב

בנימיםבודבוק';!היותובכיו-זאתהגוףמןפשט f/זהנאפוויהיותההרגשות,

שהגיעמכיוו';גופו.ב וש!;'היכית ,יתימיייו,יששעי-ידזהדקות,מזדקות

זהבאפןימדשהיאעררברתשביםערד';רמרהואזר,מדרגהייריהתומיר

הטרב;העייוז,הררחני,יערים-אחרי-כו';גרפר.ו'שונהשכיייער;םיצאת

העוימי,כ"אבי"שברהע;יווה"אני"קרת 1;; ד!;'הנירננה,מדרגתיידי-אחר-כר

אףהחיצרניים,החושיםמןיאבהאיושכברשבגבוהות,גברההז.tקסז.רזהוידי

העניןמןאיאהעייון,הטרבמןיאאףהשכייים,מןיאאףההרגשרת,מןוא

האיו-סיף.ב;ןר~ת,האדם)שיהעיייבה(הנשמהזגה ?Iה~דבקרתעצמי,האיהי

מהכיימ~ירמתארמספר,היא';גופי,האסםר;ימעייםשבכשהתימין

יכיתומדתיפיומבארמציעהראהשכוי,מעויםיגופו~בכשהואשם;שראה

וקיראמערררהראהטוב,מעריםיגופושבכשהראם;ששהשיגמהכיאת

נעימותר;כיאתשאפשרער-כמה';הטעיםבהתאמצרההראהטרבאיאחריס

הראזהשמצביפידנר,יטפריכן"(אינניחע'יין, nה"אנימן iוגופזpבכשהיא

ראיוי~ירנואשרצי,ראיז ,יתארבראשרתאראיזרדברים,אמרמכיומעיה

ת"אבי"כיוספר,משםהשביסיודעיםאחתרקיתגבובר.תתפסבואשרמחשבה

 iעייתבבחיבתהבה ,ד nאהראשנניההשגתשבבחינתאףשבנו,העייון
בבי-אדםבושוו'המבירושאיןמדרגית,משושהואנכיויבאיהותוהדבקו

אפז.בשום

כינראה,ת"זהר",שיהטרוביבו'וגיהאיהאמוריםהדבריםאתנעתיקאם

קוראה~סםר"י,והגרףהאריריהגיףקוראיםבהדושבעלי-המסתוריזמה

איהשכיי""העויםקרראיםהנזכריםזוריו Iשבע?י-המסמה ;"םוצ"-"רiזז,,ה
D י 7 ו,!~נ;.זהII , הקוראII דהי","בראוהטרב""עריםקוראיםשהםמה ;"שפנ,,-"רד:ז

שוש • D"נשמהה"זהר".קורא ," I? ~ ii ~"קוראיםשהםמה ;"ח'ר"-"רהז,,הקורא
חיה,גשמה,שבבשמה:המררגותש'שהוהרי , j ,י;P tשב~הבעומותהמדרגות

 ...יחידה
הדבריסאתו n'קה"זזiר"שבע?'"הגיר,כ"חפץאינניהאוהבדכרים

"קדמיתבמאמריממנהקצתשגדיתי(כפיקה f/העהכרתי;פיכיהדו,מחכמי

בישרא;,וקדמוניתמקוריתהקביהע.קרישיזרנישראי")-ידיעההמסתןרין

הנה'הס,שקדמימאוההדבריםאת"ובקשמהמיבדהן,ז:דר",שנע"אוא

המהגםוסבשמתורותוכית,עצמלתת,ותיהiבידיעההדבריםאתידעו

הרו.חכמיש'מאיהיגמרישוניםובתרגי'יסבחנוכיםכמובז,הרברים,את

העםר fiובש.תווצמהםההריה"זהר"בעיישיווהתרגי,יםהחנוכים

בז-יאיר-פינחסרביעי'יס-ופישנוםו ?tIויוהנשתייימ-הפנ:;כ,נותה

 ...המתים",~תחית'ידישבאיםעדי;מדרגהממררגה
אתי;בארשאפשראףךבבי:אמונתיפיהע.קר,יהואזאת,גםואף

הדו,חוזישוהנפשירתההשגןתעי-פייחידה"חיה,נשמהררח,בפש, ,ם;>צ"ה

מד:גריםשעי;יהםעצמםןהדבריםאותםהשיגרהדושחוזי Iי i;'כאומרהדבראיו

עד-כמה Pרהדבריסה 1'אגם-עתהמשיגיםאיהשיגוהדוחוזיה"זהר".נ.ע"
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עצמם.העוירביםבערימרתשהםכפיריאז,חתרתהרוםעבבגיים"הם

מסימיםי,שהפיי;רסרפיםבמקיםמתחי'יםבגיים Rהמ uאחד: '1נ Rחרקר-מאמרכבר

שיבושרנםנדבראםהדו.חרזיש'הפנימית'הסתכ'ותבנוגעהדיןרהרא

עויםאתאףמשיגיםהדרחכמיזה:באפןזאתיהביעאפשרהמק,ע.ויס,

ובשיגיםהדרחכוביחריף:יותרבאפןגםארהעשיה,עווםובתרןרקהאצייות

 ...נגהקיופתדרןרקהעוירבותהםהשגרתיאת
מרסרייםסתםיאפייוריפסיכיי;רגיים,פיסיריוגייםרחניכיםתרגיייםעי-ידי

 • nה"זזiרשוהאיהרת rlהשגאותה'ידיסרף-סוףובואאי-אפשררמדרתיים,

ם,י ,הואדרכיםע'-ידירקיבראאפשרה"זזiר"שייהרתאהשגתיידי

אםכיאיויה,ר'הגיעיבראשאי-אפשרהחיים,שיהעיירנההקדשהעי-ידי

הקרשה.ת i ;צמע'-ידי
החיההנשמה,הרוח,הנפש,עניןאתעי-ידייהשיגאחדדרןערדיש

אםכיםסיכויוגי-נסיוני,'אאףפייוסופי-מטפיםי,יאיהואשב"זזiר",רהיחידה

י.שיר-,ריוצ

זר:שיחהקרראיםאברמברסיובבחמןרבישובעטיירם"ז' oהבשירת

u ושברםערהרוחיבאהים,עוהרבהבספינותאבשיםהיכראחתפעם

שםימצאוהמגדיא'רעיראחד,מגדיאירבארביצ'ורהאנשיםהספיגות,את

רכוטיבכושםיהיהשצריכים,מהיכיימיבישיםרמשקאיתהמאכיויםביו

זיכרשהיאמהישןמעשהיספראחדשבייאמרר,ענרשבעי'ם.התעביגים

שםיהירהזכריז,אציישהתחיומעתזרכרשהיאמה-היינןהראשין,מזכרון

עבהתחוה.שיספרשביניהםהגדייהזקואתמכבדיםרהיררבערים,זקנים

ידעו'אהענף.מןהתפרחאתכשחתכוגם'זרכראני 1'כםאספרמהראמר:
ישןמעשהזהרברדאיראמרר:חכמיםשםהיראןאומר,היאמהאחדשיוכ

אגיהמעשהזהישזזמעשהזהוהראשין:כמיזקןהיהש'אהנ'ענהמאד.

מעשהזהרשם:ראמררענודריק.נרכשהיהגםזרכראניאביגם-כן,זרכר

וזרכרמהראשרויניקשה~אהב'שזהאצום,פיאיהיהמהראשוו.בירתרישן

יניקשהיההג',ואמרענהשיספר.הג'אתרכבדרמהראשרן.ירתרישזמעשה

ענייהתרקם.הפריכשהתחיידהיינוהפךי,בביןכשהתחייגםזרכראביייתר:

גםזיכראביירתר:ערדיביקשהיההד',ענהבירתר.ישןמעשהrזזךיאמרר:

גםזרכראגייותר:עודיביקשהיההה',עבההפרי.ובטועהגרעיןכשהיויכך

זוכךשה'איכו',הששיעבההגרעין.אתוממציאיםחישביםהיישהםהחכמלם,

זיכרשהואואמר,וכו'השביעיענהבפרי.שבכבםקודםהפרישיהטעםאתגם

המךאהגםזרכרשהואיאמר,הח'עבהבפרי.שבכנסקידםהפרישיהריחגם

הפךי.עיושבמשןקודםהפרישיו

שםגם-כזיה"תי'גמריתיברקאזהייתיזה)כי(חיינו-המספריאני

ס.ך ,יא-כ-זנובךאניהמעשיותאירכיזוכראנייהם:ראמרתייעניתי
 • nמכיםירתרמאדישןמעשההראזהראמרר:עבר

שם:'זהיהבאור
שהיאהייןב,הע,ףנמוהת'שחאת:נשהתכרגםזיכרשהיאשסרס,זה
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היינו,דריק,הנרשהיהבשעהשזרכרשאמר,תב'טבורו.אתכשחתכוגםזוכר

שזוכרשאמרוזהראשו,עידויקנרכשהיהבענורכשהיהםגזרכרשחרא
דחיינוהגריו/יחתרקםכשהתחייגםשזוכרהיינו,רי, sהרקוםשהתחייבעתגם

חייבו,חפרי,ינפועהגרעיןמויויכיסשחירבעתשזרכררזההויד,יצירתבעת

ממציאיםשהירהחכמיםאתשזרכריזההזייג,בעתח Dהטכשבונשכהגםשזרכר

המעסאתשזרכריזהברמח,עדייןהטפהכשהיתהגםשזוכרהייגר,הגרעין,את

אמררהתיבוקהבשמה,-הייבריהמראההרוח,-הייבריהריחהיינו-הנפש,

דםרקשהראמהאפייירזרכרהכימןומעי.ההראכי",וא-כורם",שזיכר
אין".בחיבתשחיאבשמה,רוח,מנפש,

הנסונה(סינר,מנשמהגםמימעיהשהראנחמן,ר:פישזכר ," 1 'ה"א

ההדיס/שזכררנירננהשיהמצביארתרמתאיםוהיחידה)/החיהארינשמה

החפציםומכיהשכיייםרמכוהחושיםמכוגדייוההירתרההתפשטותשהיא

בדרראבובאין-סרף,תמידיתיהיותרתכופחרהירתרגדריההירתרוההתכיירת

הקושה.עו-ידיחבקניתאיהיתחשגהבדרריהרדית,הסתכיית

יההיהטיביאיכי'גרףזהבשמהשיירידתהעקרהיאימהאבי
חריחבייםמשמי-השמיםלרדתיהימההעוירןוהקדישבשרשהבעימהיהיות

הטרדהזזיכייימההעמיזהכיימהיקיפיתוגסותהמלאהשפ'העו'םא'
צדיקאדם rא uסוף-סוףרה'אזוןבירידההכריכההגדייההבכסהיוהי'מה

היהמרטבהריאב' • uעךיהצרי",ירידהיחטא"וריאטיביעשהאשרב!$רץ
שיבהעדומזדככתמצטרפתהנפש u iאחרי-כןיעיותיש'אירדתשיא

התעובהפס,ת,ערבוב'אחורהזכייהצרוףזהכיוומהאבי • uימקורה
רדתחופבישהיתהכמררטהורהנקיהיחשארינפשהיהטוביאיכייהגערי,

מטהז

עי Uרההווזתשרבתע.קריאיוםייס, ;np:המבספריזהעישרניתתשיבות

עומדתהיאשעי-ידי-זהאף-עי;;-פימםה/יירדתהנפשהיא:זרעוומיתשאיה

השתתפותהעי;;-ידיהזה,העויוםעי-יריקונהשהיאמשוםגדויה,סכבהבחזקת

אתרשוכנת ,בשמחתרחח L • 1צעריאתסיבדתשהיאמהעי-ידיהגיף,בחיי

יותרת,ישממיותריאותצמ ,ויהדימרוהעירתורמתאמצת~מאתובתוי

בדרכיהר'כתהגוף,בחיימשתתפתשהנפשמהעי-ידיבגיית.ירתרמוחשית,

מתיבשתהיאסנהםם,ישובייהקונההיאהקרש,ת iו;כצראתימ_קימתהקדש

הגוף.מןבצאתה

אחרויקהו-הואפ' nופי-ה"זז1רה"פרדסיבעיארמר-הבשמה.עקר

ואףהרבה/חסרההיארדתהקרדםכיהשכר,עייםאיהמעשהמעייםעורתה

מציארתיהאיןהבשמההוא:והעניןעוים,שובררמוגבוהבמקוםהיאאם

אחרמתובשתרהיאעורמההיאההרידהאחריאףהעיירנה,ההויודהקרדם

המדדגותכיירירכןגן-עין,מאוירטהורביובושהתחתרןבגן-עדןרדתה

אזהתורה,במעשההזהבעויםתתעסקיכאשריתתיבש,תרדאזשתתע'וה

שבהסת, iיהמציהתודהיבושיהיאדרבבז°ח,רקא uהנקראיפהיבישא'תזהכ
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ר'פגיו,ראותיע'יתהנשמה] Jזוכהזהוב,בושהזה,בעויםה~דם] Jנתעסק

חמישי).פרקהנשמה,(שעראביה".המ'ךצבאות

'איןהע'יונה"ההו'דהקזדםמציאותי;האין"הגשמהשכתב:במה

,מע'ה:אזמרהיאשהריהגוף,עםביחדנילדתשהגשמה'הגיד,חפץקורדיביוי

 , H,םועש,ומואבריהאםואףהרבה,חסרההיאודתהקזדם"כי

זה Iשמציאיאיאעיום",שיבו,רומוומעזנהלגיףתרדבטרםגםהנש ;Vןמכלל

היאהרימדי.יותרהפשטרוחנית-זtחיא'גיףתרדבטרםהנשמהשי

מציאות.כ'יהאיןאיוכהיאוהריר:יחנית,הווצבייריחניןת"ככ

איה:בדבריםהאמירהעניןאתקיררינירומבארהנזכרמפרקאחרבמקום

העשיה,עיי:iםהזה,העו,םמציאותא'ודתהקידםרמע'ההנשמה] J"גהייתה

רדתהעד ,("יכאביההמ'יאיז.וראהי"(אכיל'בושבייעוימהיישבתהיא
הגשמהברירים:ייתרבדבריסהפסיםו'.כתינתאלתזכהיאזהזה,העייםאי

הניצוחהתושממהיהאיןאב,מציאות,יהישהגשמייתאותודבטרם

בקיסעומדדברבתירומחיללה,אביההאיהיס,"פגייתראהשתגלהעד

טובים,שיםעמעשותהאחרייה,שעהעו'םאירדתהאחריואי'םבעצמו,

בתורר,דןבתורוהתגלותתיכ'יהרימ~חדה,עצמיות'הקינההיא

רוחני.קט Zאע.

שבותהןעמק-מטהעדמרים-מעיהיורדותהנשמותשגוtז~לםובאיתו
ימקומה.-הנשמהימקימי,-הרוחהנפש-ימקומה,והזכוך:הצרוףאחרועו;ית

והנשמה-בגן-עדןהתחתון,בנו-עדזשוכןהרוחיקבר,מסביביד~הה /r;oהנפש

העליוז·
משתכחיו-עדףאחרי-מית,בפרשת Hהו,זהרמר iא-דצדיקייאו,נפשן

 lעימזמהאיאשתצי t };ודא"נפשו',אקריוהאיחייא,עי,אגבאע'מאבהאי

ידעידמתיחברייאדאמרוהיאיהאידרא,ע'ולאננאוימבדעיואסתכלא

הנפשובכרתהדכתיב:היאבהאיבארעאדידחייבין'ועיגשאדעלמא,בצעוא

מעמיהו'.ההיא

 tנריך-הוזקודשאביהדעגידבארעאדיגז-עדןדאתגינא"מדורא

גוניןבתריןוהיכליןעיאהדעלמא ~ tוכגונעימאדהאיכבונאיקיריןעךז!יז
שאריאתרובהאייומא,בכ'(דסךקיזוריחיןועשביזואייגין"ושבנא;וך"ית

רוחרכלשריא,ביהרוחאדההיאומרודאצדיקייא,דאיגוןו,רוח"דאקריההוא

 • nעךאהעךמאדההיאוכגינאעי;Jמאדהאיכגונאיקיראבי;Jבושאמתלבשורוח

דתמודחיי","צריראדאתקריקדישאעךאהופדיראתייתאה-ההוא"מדידא
יאתענגא~תדבק tיהאינשמה,דאקריקדישאעלאהדרגאההיאמתעדנא

רגו'.ארץ"במתי ('עוהוכבתיךד'עיתתענג"אזכתיב:ע'יהע;אה,געדונא
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עוומותהשיוישי:המדע

הרוחנייםיינים I;'העהעוומותאתיהביןימרנרי;מע'ההאמירכימתוך

הואהעיומית.ךכך 1J י.iJ ~~.rהיאהארםכיראינו,כברהארם,נשמתמתין

אח~זיםקשורים,הםיבויהס,באיסאניעי-ידייהם,ביאמהגם
ודבקים.

בערומותתמירמתבינניםשאנימעייזוטעית,מקדםישכאןאבי

וטיעהמקוםישאייה",אחזהי jמ:פש qעי-דרך:האדס,שינשמתרמתון

רתוייאיצאאינוהווחנייםהעךיוניסהעוומדתשיענינםשכויחשב,

כךוהםאיןומביעדיונמצאים,הםבאדם,בו,שרקו,עצמאדםה ,.ש

jך iבכיאהכי,עסקינוקא"אדס"ישייגוה~~שגשלאאמת,קיוס,

הרוחני,העייין,באדםכי-אפ"נשמה",אי"נפש"בחיי-,רם-ייםשקוראים

הגכוחותיכמדוגיתבעוייתשבנשמה,תוימהנע,תרמירטהת 1בסד;

אדע;-גנlהווכבדתעצמה,הנשמהמןממנה,גסהןנפרדדתשכא'ישבה,

מעטריםאו,ה I;'כמוסיטאציי;ייםשרשיטנעשותמבחוץ,איתהמקיפדת

מוף-סיףהריא';הגםמכי-מקרםאביאי;הי;אציייהידבעטרתאיתה

ה, 7הנעוהמז::גך,המצוףדש, Rהמבאדםשרקיהאווינמצאים,הטאדםב

V ~~י;עיניני,תמידהנואההחיציניהאדםעיי;אין"קץרב י

המסתררין, ;'אמפבףחותי;הםשישמאי;ה,הרבהמחזיקיםזובטעות

נמסרייאהפנימייםיהמפתחותיהטנמסר,ייםניצו nההמפתחדתרקאבי

-'הטנמסריהפנימייםהמפתחיתשגםאיהיתיר",עימין nדא'ין"~רם'הס,
גמאוהואדע'יונה,היותרבמהיתראףשהאדם,יודעים,-ה"זהר"'כבעיי

 J;'כואאבךוזהרם,זילםוהט,יהקירפאסהרוחניים,העליונים?עוומרת

שוי ~הראהאדםהררחביים,הע'ייניםהעו'מרתשיםעצמוקרם ~

הערומותשיוכייצראיבבןהאדםי.עצממאירהואאביהא'הי,האיר
הואאם Qכיוהס,וה Vהאיננוהיא jםציויכי-אםהרוחביים,הע'ירנים

ם,'יו ~
הרוחנייסהע'יוניםהעוומותאת"השיגיהבין';מרדאנייכר'ים

-' !:jמתיךהמאיראתי;רעת;מדיםשאנרכשםהאדם, J'שנשמתרמתין
שאי-כשםשנאדם,מה'אאבעילמותשאיןאימרת,זאתאיןאביהאיר,

האינדהבודדשב~י-אירמהא J'אכדרר-השמשבכ;שאין;הגיד,אפשר

 , ..העייוםכחיי
גםהרךכיםזןנדרןיייצרה".צירהשמזמיןנביאים,שיכחם"גדיי

ת tנכו-זזההוא,הדמיוןאתימעמיקיםמרחיביםמרבים,והםה"זזiר",נע,י

את , i1~ראתהצירהו;אצררה,~ר ,צהיי'חר.ד-ייוצר'חיד, ~צירה

 ...היוצר
 יפ;;'הרוחניים,העויוניםהעוומרתעניןעתריהסבירבביאניופיכר

האדם,בשמתעניןראתהאדםגוףעניןאתבארנרשכבריז:חרהר", TI1ה

ההסנר'אחרפק. i1נסלאבזההאדט,אב"נשמתמתרןיהסבירםניטיף
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עצמם,זבתויהרוחבייםהזיירביםהעוימרתעניןאתיבגזרננסההאמרר,

האדם.מניבתרהנשגנההבעיההאויייתהמהרתעצםמתרי

האדם.שינשמתרמתריהסברתרספרתבראשינה

ב"זהרי:אזברר

נואיון,אברי,יקידשאייייא,.יגיתדאת,רבזנזנותאחזיתא ...

מזמרןדעדו"דבגבתגזאייניוכיהייא, Pצדינוםיאשתעשואדעדויגנתא .. 
קרייכריזא ,"היפניזני·יזרכיירנבי.אזדכתיב:קמיה,יזבויבחן

בארדנייריחאדעייימנכיןמאןעייינין,יו 'Iקדיאמרין,יכיוראמר:בחיי
-ימנדעפתחייביהימחמימקחיןרעיבייימשמע

קיא, Pנמיימתמןדנשמתא,בסימיאריסריחיןדכידריחאבשעתא

-עימאסטרייארביאתבדרחיייוד,ייא
-חדיסטרסייקחו
-סטריההיאנחיתחד
-תריןביןעיייחד

-בתיתמתעריןתרין
-בחועייייתית
-גייניןאפיקחד

-סטריההיאנחתימנהיוישיתחד,יסטרמנהיןשית
-בתריסריייי Jשית

-יתריובזשריןמתעריןתריסר
-בעשרהכיייןשית

-בחדים Kקעשרה
אי,מסתכייןריאידעיו Kיבחרריהין,שבתאדניימייאיניויי

 ' 8יהנפיאהמאמרבארריהבה .)אי,ע"ז,דף(בראשית,בדינא"'יקרמרן

אחדים.במקרמרתשנייבמעטהראשרביםה"זהר"ממרשי

עיירוכשכתר-דבשובתאיבסימראריםריחיודכידררחאעתא 'I',נ

הנפש-חד"יסטרסייק.חדהבינה,ממקרםהנשמהמתיקרתיהריםבא

הנפש,עםיהתחבריירדתהריח-פטרי Kיההינחית"חדבריח,מתדבקת

מתערין"תריןיבפש,ריחביושיכנתהבשמה-תריו'ביןעייי,חד

זיייי"תיתאחו.שישתןיבעשיתבנשמהמתעדביתיהנישהריח-בתיתי
ניצרצית.אזמיציאהיהבינהבבינה,נכנפרתדיןמה Wרנררחבפזו,-בחדי

התפארתימקרםפרבניםהראשרניםהביצרציתששתארתם-גררבין'י Pאוגי,חד

מבהרן,שיתיסיד).הרד,בצח,תפארת,גבררה,חסד,-מדרתר'קברית, 'ר(

המדרתששהבנין,ימיששת-סטרייההיאנחתימבהרןרשיתחד,יסטר

הריה.צריפי(ייבהיייתייביבעזויתריסמאייימיןמתפרדרתהאב/רררת

אבניםד'בתים,ששהבינרתאבביםג'בתים,ארבזברגרתאבגים,שתי

אפראיהיש-הייהכזום-רתירת Kארבעשיתבהיכר.'בתיםי'יגכינית

ההריית.בייגנכוויתהמריתסש-נתרימר"נויייי,זויתצריפים).ארנעה

שהיאיבינה,עיייתההיירת,יבארתו-יתריןיבעשריזמתעריךתריסר ..
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-בעשרהיכיייו"שיתהתורה).ארתיות(כ"בשבא"בהאותיותכיבמקום
עשר-בחדיקאים"עשרההספירות.בעשרבכוירתהמדותששאותו

ע';ירבה.אחתבבק,דהעומדותהספירות

הרוחבייםהחיטיםונשגב~פי;אבאפונארגיםהאמיר;םהווזהר"בדברי
ז,בונ:הבהם,החיהוהאיהיתי;מ;ת iהעהבשמ;ת)/ :;א(הנשמהשיהקדושים

 .ג~~~שי t5מאפסית-ההשגהתמידאותםומוציאה~::זגהתמיד,אותם

ועוימותהנשמותיחסאתפשוטירתרבאפויהסבירבכדיואוים

והתאחזותם,התקשרותםהנשמות,איהעייןניםהעוימותויחסהע'יונים

אחדמקוםבזהאביאאיה/עיאיהוהשפעתםמאיהאיההשתיש';ותם

יפי·-יותרהקריבש'ן,הקדשה"ב"שערויזכיחייםרבידברימתרך

יעיי.הנזכריםזהר" l/השבדבריהפרקיםיראשי nמוהאדם"השגת-סגנדני

העשרעויםהנקרא-ריט';חייםרביאומר-המיוחדהאורוסזה"כמר

ישכוהררחני-אצייי)/(העיי,ן/אחדאדםבתמונתיות)אציה(עויםטפיררת

בכ';ממשנכ'ידםי-אנבשיתומשנהבצחמהנקראאחדאדםעוד

מיכותנקראשהואספירות,העשרבאדםשנתבארהבחינותפרטיאותם

יכיהנשמותמחצבהנקראהזההאורתוךמתיבשוהוא[גמורה]גמור

שממנרהמ';אכים,מהצבהנקראאדם,בצורתאחראורישעודורטיו.

מיברשרהואכו'ו,הנזכריםהפרטיםמכינכ"והואהמ';אכיםכינחצבר

וכ"וחשוךאורונקראמועטאורישדערדהנשמות.מחצבאורעיחיצוו

אורעירמיבישעויםשבאותוהקייפותכינאציושממנוקשים,דינים

שםהנזכריםהארררתיכ;וחוצהאדם,תמונתהואוגםהמיאכיםמחצב

ממנוובפניםעו';ם,יאותרגוףהנקראיםרהםעריםשנאותרעצמםהרקיעים

הכי,מויפגיםהער'םארתרערךכפיאיו-סוףהאירהבזכרים:אוריתה'

-רעליוהמואבים,מחצבארר-רעיייהנשמות,מחצבאור-ועייו
האוריתגרףהרקיעים,שהםעצמי,העריםועייוהקי;יפרת,מחצבאור

תוירותנבראושםרקיעים[ש]בקראהגוףבזהיאחר-כךהנזכר[ים],

אחדכיכיהבחינות,מעי[כיויות]כ'ויים(התוידות)והוההוא,העוים

אדריבתוכושיד,גיףדהיאהרקיעיםמןדמשךכח"וישמהן[אחת]

מחצבמאורהגמשךהכחיארתוכרון.דמחיהעייהורוכבספיררתהעשר

שזהאיאמאד),זה(והבוהשפ';האד!;!נפששיעייוומזינקראהנשמות

הנפשימזי-ושבעשיההרוח,מזי-ישביצירההנשמה,מזינקראשבבריאה

 .)בשערג/חיקהקןשה,(שער

רעיד:

הנהכיצדזייחוץ.מנפניםהעוימרתכיכייי(האדם)הוא"גם

מבחינת-ובתרכוהשפי,עויםהנקראמהעפרגוףיוישהעשיהבעוים

יכוי,הצמחיםיגדיהזההעווםצרכייכישנברארהזהעויםמיאכי

אוראימרכבהגעשיןא'ווביבבי-ארם,ש'הנשמותמבחינת-ובתוכו

כדיהיסודיתארבעתנתוךאשרשבעשיהספירותהעשראורותמןהנמשך

במהזהדרךנוייכןהכי,מןיפניסהספירית) ;'ש(האורותיהםיהחיותו,
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אצי"ות".בריאה,יצירה,ערימיתוג'העשיהמגיגיבאדםשיש

המיאכיcכמחצבאררמןיע'יוןפנימיהנשמיתמחצבאיר"רהנה

מאיריחייתםהארתםנמשוידיע'כיהאדם),(שלמשרתייהןריבן
נמשךכשאיןכי'צעקר",ארא'ם"הןסיד:יזהיעייהן,ספיררתהעשר
השפעתם,חסרהמהן[הפנימירת]הפנימיםישראללנשמותשפעספיררתמהעשר

הנשמית".מןחיצה'הייתםהחררבןבזמןשצעקינמצאעייהן,חיצוג'םשהן
שבבריאהמהמלאךגררעההיצירהשנעריוםהנשמהכיהיא,אמת ...

ממ'ואוגדר'השבבריאההנשמהאמנםהע,יומרת,בשארזהדדויעי

בעצמר".עולםבכ'וכןעצמיהבריאה

ספיריתהעשרמאיררנמשומתייראירהיאכיהנשמה,"גדילת
אתםבנים nהאדם]:נבנינקראיייוזה[נ~ניהם],אמצעיהיהשואעצמן,

ממני,ינמשובתכ'יתבאבייהמתאחזהבןבבחינתהםכיאיקיכם"',יד'

עיוהררכבספיריתהעשראירא'המרכנה"הןהן"האברתסרד:יזהר
אחר".איראמצעיתנוי·ידישיאנוייהם

אחרבמקרםייט'חייםרביעו·ידימב~רעצמיזהנשגביענין

'עיושבארתיימהכראוייבהקירא _ישיםראםייתר;דבבעמק

האדםגרףעל·דברהראשיןיבמדעה"כתר"ע'·דברהשנייבמדעבמבוא

יבינהי:-ה"זהר"ופיוכו')וגידיןעצמות(עור,

ד'ביישרהנאציונאצי,מאציויש-ויט'חייםרביאומר-"הנה

ובינה,חכמהרהםהויהד'אותיותוהםעפר,מים,ררח,אש,יסודות:

-וא"וגבורה;אש,בינה,-ה"אחסד;מים,חכמה,-(יו"רובזוכותתפארת
יוזנהעפר),המרית,חיצרניותמוכרת,-אחרינהה"ארחמים;ררח,תפארת,

עשיה,יצירה,בריאה,אצי'ית,הםרהםאיתיית,תגיך,נקרדות,טעכןים,הח

ררח,נפש,הנקרא:הרוחנירתשהיאהפנימי,אדםא)שבאדם:בחינותד'

הביתהראד)הגרף;גבישע'המ'ברשיםהיאג)הגיף;היא Cבנשמה;

מד'כוולהא'המבחינית[אחת]רב'ימובושי.יגיפוהאדםבתוכרשיישב

(חיה'נשמהנשמה כi~ז:iהררחנייתשיאחתנחינההן:ואיויבחיברת,

שהיא.העצמרת,הרא:הגרףשהיאהב'בחינהונשמה;ררחונפש,,יחידה)

רבשר"עירהכתוב:שאמריכמררהעיל,והנשררהגידיןמנפנים,המיח

הםהנהה'ברשים,שהםג'בחינהתסובבני";יגידיםיעצמיתתובישני

מצנפתימכנסים,כתרנתהדיוט:כהן~י tהמיכרחים;ברשיםשהםנידעים

כנזכרמאיןעיירניםהייתרהמיובושיםגדו'(דכהןהד'איתם(כייאבנט

עיקרבאנ?היי"ה,שםיברשיהםיא'ראדנישםיבושיהםשאירנזוהר,

רמדבר.שדה,חצר,בית,בי:ישהביתיהראהד'בחינהבחינרת);ד' ~ tאיאינם

יהיאכריוןכרולתאחתבהןישהפרטייתבחינרתחד'א'ה i;'בכאמנם

שכתבימהדרגמתשתיהןהכרויות[רהיא]רבחינהבחינהביזבזנזרצעת

יביןאומרגים,הנקראהק~ר~וי tהרזרהצרמחהדרמםניןכיהטבע,חכמי

גדיכיבכמיןשהראכ;אים,במסכתהנזכרהשדהאדניהרארהחיהצומח

וביןמת,שירהטבוררכשחרתניןמשםוירנקבקרקענשרשרטנרררבקרקע
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יתכריהבוראביןכיבכאו,ישדרןע'וכןהגוף.-הוארהמדברהחי

...באמצע",בחינתבהישהררחנית,הכריית,הבחינה-הגברארבין

אתםי,איקיםאמרתי",אגייקיכם"', Nיד'אתם...בניםנאמר:עייהאשר

המרכבהי,הוהןהאברת ... :'''זרראמרי~ברהם",ונעיאיקים.ריע"רנאמר:

ממדרגהנמשןאיהרתבחינתזוהראמאדקטוניצוזישכירה~רנה,

בשמהשהראנברא,אחרביצרץבכחמתיבשהניצרזרזהשבבורא,האחרונה

בחינותדישרשיבויש...יחידה"הנקראזהרבניצוץמא,דבמאדדקה

הגרףיבחיבתהררחנירתבחינתביורכוחיה.נש1נה,רוח,נפש,הךוחנירת:

יסכיהנפש,שידםרביעיתבחינתרהיאוrתיהןבויותאחתבחינהיש

שהראהנפששיאחררזביצרזבר)תיויהשהנפשהדם(ברביעיתבה

רזה , o..רביעיתנקראריכושכבפש,בפסבחינת-מירוששננפש,הרניעית

הואהדםכי gשכתוב:רכמראחדוהכ'; '''נהדםכרביעיתונתיובשהביצןץ

ונרבחרהיותרהואהרביעיתידםוזההזה,דםרביעיתעיהנאמרהנפש"

רביעיוהרא ''''גכיד'נח'קחיקכיאשר '''גההגוףבחינותדימכ"(

שבתוכונם]החיותשהואהמוחיו,סיהעצמותמבחינתוהעיייוהראשון

כיביויהעייוןשבדםהרביעיתובזויהחיותם,בחםהמתפשטהדםשהוא

א'הרוחניותביןאמצעיבחינתהיאכיבארפן '''נהבחינותד'שרשי

(ביוהשיישיתהבחי:}האיהשניתבחינהוביומשניהם.מורכבתוהיאהגוף

האדםשיוצפרניםשערותרהוממוצעתבחינהישה"בוש)יביןהגוף

דברקיםהםבתחיה),רהנההראשוואדםשייבישהיהזהכי(כנודע,

(מןמהםבהסת'קותואמנםעצמי,האדםש'הגיףאיודומיוהאדםבגוף

מצמרשערשיםררןע'השעררתמאותןיבושמהםבעשההאברים)

האדםבגוףדבוקיסגובהי;גםשאףאיאעוד,ו'אוכיוצא;ועזיםהרח'ים

ונינושיהןששערותיהןוהחיותהבהמותדמיוןימיברשודומה[האדט]הוא

היהשזהבנברכדבצררמציבוהצפרנים,בעניןהראשוןאדםהואיזה(וחמופת

כצ~רין).רטפרוהירבהכנשריושער::ודיעדשכתרב:כמריבושר,

ופסתיםמצמרהנעשיםארהייםהםהביתינחינתהיברשיםבחינתביןרכו

 ....בתיםיבחינתמשמשיםהםרגםיברזוויםבחינתשחם
דרגמאבחינתאיאאיברהאםורכישגםמניח,ריטיחייםשרביראחר

ערד:מוסיףהראהאיהרת,בבחיבתרנשגבנעיהירתרעודשהואימהרמשי

הגמשיהנהבירנאמר,הנפשיעתהנבארהמשישבארנר,אחר

(רעי-כנ"ירמיכותתפארתרבינה,חכמהשהם"בדיסודרתמד'רקאינר

 ttה'הכתריעריםכיתביובזהגם",ראשית",נקראהשחכמהנמצא,כז
שהואהמייכתראידומהההרא,העויםמכיישאינהעייונהבחינה

יבמקומרהספירותמכ"אינריכן i;"רעראשו,מכ'"ותראינרמראשר'ה Yיזנ

העשרבכ"ארתרמרניםאנירעםיכ'יזהיצירה,במפרהנזכרה"דעת"'נמנה

בחינהכיביזאמצעיתבחינהשיש '''בהעםיתבאררהעניוספידרת)

הפסרק:בתח'ת , oזהרמב"ןרהביאםהטב,חכמיימ"שדימהובחיבה

שבראקידםכיהבהיר,ספרבשםגם-כורכתברבהר·תהרהיתהוז 'lזiר ...
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יקבימיכוהיברשהיאהייייהנקראאחיחימרבראיסיייתהד' ]'ה[

יעיקרכייצירהשיםייבשאיניהיאאביאח"כ,יסידיתהד'צירת

נחשביי,יתהי..מאפסיבמי:"אפס",נקראיהיתהידםקשהיא ]ה~~[

שםשאיותפיסה,שיםביאיןכי ,"ס IIא ...נקראהאין-סיףכיהיא,יהענין

יצאיאחרייהכתריהיאה"תהי"יצאיאחרייכי',צירהייאחימרתפיסת

ימךכית.תפארתיבינה,חכמהיסייית:ד'הכיייבהו" ..ה

ביןאמצעיתמדרגהשתהיההיאבהכרחהנהכיהרבר,זבאיר

יאיןהארץמןהשמרםכרחיקביניהםהרחקישכיהנאצי,איהמאציי

בחינהייהיהביניהםממיצעדברהיהיאאםקצייתשניזהאתזהיברא

ביןי~~~עת(הממיצעתזיבחינהיהנההנאצי'יאיהמאצייאיקריבה

עי-כייסיי,שיםביאיןכיתהי", ...הנקראכתרהיאיהנאצי)המאציי

האמצעבחינתהיאאמנם ,ייישיבקיצירקביי, "ן;~יה'בש~נרמזאיניכן

בישישהיייי,הנקראהקידםהחימרדיגמתהיא :*דתכ~"ההנכייהיאכניי,
מחשביתמתהההיאכיתהי,נקראריכןבפיעי,ייאככהןת r.o-.יד' nשירש"כי

אנחנייעכ"זכי'צירהבישאיניריאיסאנחניהנהבאמו,'ם:אים, 8גני

יסריית.הי'כחבוויש '~)'נשהוארואים
רעתשהיהכמיימאצייאין-סוף"כתר")(ייקוראוויפשרכינמצא

ריאיכי"נאצך",בשםיקראוואפשרהכתרהואהאין-סוף 1 :המקינייםקצת
אמנםתדרוש".~יממן"בזךפיאחכמים:בוהזהירו ןכ-'{{יממנו,גייייש

 ,ינאציימאצייהממרצעבחינתהואביידצר'כיייםשאנימהתביית
אשרבאיו-סוףהאפשרמכיאחרינההייתרהבחינההיאביהיאיהטעם

ייקיתבהעיםספיריתהעשרכיושירשבהאשרת i ,בחינההאצייהוא

אשרתיהיהיאכיממני,יקרתייתרינאציהייתשאי-אפשרגדיינה]

המיחיטהאפסיאמר:(רצוניהמוחיטהאפסזריתיעייאיןממניימעיה

זובבחינהישכירנמצא, .'''בכבו)איםבנישיההשגהאפסיתבבחיבת

אין-בחינרתמכיישפיהתחתינההייתרהבחינההיאאחתב'מירגית:

שאיברראעפ"ישבמיכותמיכיתבחינתשהראמשי,דרןנאמר,יכאייסיף

האיזןישכןרקכיי,ח"ייספירהזמרתעמצי)(באין-סיףשםאיוכיכו,

שימעיהכיכיייתנהיששבאין-סיףהתחתרנההמירגהבזייהנהכן,נדבר

אתהאצייההיאהתחתרנהזורמירגהכנייע,מכיים,ימקביתהימנה

בהרישהנאצייםשבכימהמכיהעיירנההמירגהשהיאהשניה[ה]בחינה

יאמר:(רציניקטןשהי;תבאופןיכר'םמשפעתוהיאהנאצ;יםכישרדש
ביניהןיאיןהנאצ'שבכימרבחרהי;תרהאצייהמאציימכיקטנה)הריה

רירמהקר;בירתרנאציאיןהזההמאצייאחרכ' ,כ'י;אחרתמדרגה
שבערן"כתר",הנקראתאחתבחינההיאהבחינרתאי;הוסתירבי'יתאייי.

קצתקראיהר )'אצימהמובהשישמה(כ'ימר:נהאשרהא'בחינה

מןבהשישמה(כיימר:שנהב'בחינהיבערןסיףי,"איומקיצ'יס

אניספירית.העשרבמניןשהיאכתרהמקיב'יסקצתקיראין )'צאבה

בחינתהרא][הכתראיאזה,כדבריייאזהביברי'אסבריתינראבחני
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בחינרתרב'נאצית,רבחינהמאציירתבחינהבהרישינאצייםאיסביןאמצעי .

כנרדבו.כתרי,נקראיםרשניהםיןי, IIאנר.אריר.עתיקיהנקראיםהםאיר

מייםת IIבהרסא,רק IIאבייע,שער .חייםי,(,עץונאדי.זהר::יבן ,אצינר

הענין)'יהבנתבחצאי-הסגראחדיםדבריםת IIרבהרסהסגנרןיתקרןשרניםבמקרמרת

כים,הזיירניםהערימרתפרטיכיאתריטיחייםרבימבאריהין
יעניננישנרגעמההאריי.מיררקביתיפיבזה,זהרהתקשררתםהשתישירתם

שבנפש,ה.,יחידה"עניןאתיהביןימדיםאבר.ממברסהבאבר,המקיםהרא

סיהראשרבהההארהבערימרת,קדמרןיאדםבספיררתכתר· ..הכמרשהיא

הראזירן-רג.יריםנ-יחד,הנאנירמבחינתהמאציימבחיבתבהסי'&יהאיהרת,

הדברקהראשרןהזיריהאין-סרף,סיהביתי-אמצעיתהאציירתבירתר,

מר Kסנונהממסזההריסק. IIביי-הממבהר~ספעביי-הפסקכויתר

זן 11נהאחרין,א .היוני:זרחיהירבי Kרהריריתהמ~חסהישריספר ..ב

מחצב.אררעי-דברהדבריםכירי.יתבררארבהם Kי-כס,רכי

שרן Kה'שהאררכיםי, Kהמ'ונחצב,אררעי Kהררבעיהשגברההנשמרתי,

שבטמיריםהטמירניסי IIהרר Kרסהחיצרבי,האחררןיהאררבימי IIירתרהרא

האיהרת,איקררברהירתרשרן Kרהירתרהאררהראהבשמרתימחצב.ארר

כישיכירעד Kבבן-דרד,איןהאגדה:בוםבכדבדגם-בןמתאימים

סביבהמחבהביןסחרצזפרגרד-,גרףרשיי:פררש ' 11 '"בגרף"',הנשמרת

העתידרתבראשית,ימימסשתשנברארנתרנרת,רנסמרתררחרתרזןםימיאכים

כאןהרי-שכינהמחנהסיג).(יבמרת,יהברארתיהעתידיםבגרפיםיהנתן

הבריאה;עריס-בתרנרתרבשמרתררחרתסברהפרגרדהאציירת;בורים

ררחרתשבר,הפרגרדנינר II 'הרי-בכי-אפןהיצירה.ערים-המיאכים

האגדה) Kמבטיפיסביבהימחנהקררב(ירתרפבימיירתרבתרברתירבסמרת

ססרף-סרףרתראה,רס·'פררסיוניזרבאגדההיטבהתברבןכיס. Kהמימן

אציירת,הערימרתרבעת Kעי-דברניים Rהמתררתיביןזראגדהביןאין

הבח,מ •יןהעבשבריריארי,טבהסברים Kכי-עסיהיצירה,ה, Kבר'

"ער'םהיארמההאיהרת.תררר Kכי-אםבוצמה,איהרת K ''זרהריסכינהי
,מחבהחר Kרררת. Kה-הספיררתרקגם-בןהיאהפק,נייםזיוניהאציייתי

נתרברתי.רהבסטרתהררחרתשבר,הונרגרדהנזכרת,האגדהיוניבא,הסכיבה"

עריםיאאםהכסא,עריםארניים, Rהמיפיה, Kהבריערים Kהררמה

רטהבים. Kהמיבאיםה",פרגרד"אחרהבסמרת"',מחצב,אררארהנשמרת

העירכברהמיאביסןעריםיאאסניים, Rהמיפיהיצירה,עריסהיא

דברירביןהבזכרההאגדהשביןהיחסבויעיביםי,פתחבספררהרחיד"א

באגדהירתרמתברנניםכשאבראבי jרהמיאביסהנסמרתעיריטיחייםרבי

כיאתנמרץבקצררכרייתסהיארראים,נר K ,)'''שרררס II(יפיהנזכרת

ראיהערדזהממקרםרישהערימרת.ארבעתבויניים Rהמסידערתיהםיקרי

מ~ח,תסהקביה ,) 1בישרא""המסתרריו,קדמרתבמאמרי:זןהרכחי1יn Iימ

ממי;וי.טםרבימתייםמ-,ט Iנד ) 1
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קדמרנירת.שהןדעותיה,עצםיפייאאבווהסברותיה,בטוייהאפנייפירס

יאהמק,:פיים,ריתרה"זהר"'יפיהעוימות,עביןאתיבארננסהעתה

בזהבתתנרהבריאה,שיהפר;צסמעצםכי-אםהנפש,שימאספקוריה

קורדיבירר:משהרבישימדותירמתררמותאחדיםדברים

אשרהררחמן"ואציתימישרן:[נגזרה]נגזרהואהנרצהתיירצ K;ו

יא Kדברחסרהמאצייראיובנאציהמאצייכחכיהוא,העניןופי' ,'''רגר

[חברר],ז-ה Iחברק;ז 9בהדדברחסר[הראשון]הראשינהראיןמברברכמדייק

אחרריאהאצייותקודםיתריןראיןאציירתאחרחסררןאיןבאין-סוף jכ

מ'ושרןבגזראציי,תרישוןרכר,'בתוכרמתפשטכחרמראמבסהאציורת,

השרשיםות Pאדירובעייהוררתיה~ובה:קרינות,עביןשפירושו '"יצ~,"

[במקורןיסבתםבמקררם[אדיקיתן]אדיקתםיררבהספיררתוהנהבסבתם,

דאצייות".ספיררתעשריקראייסבתן]

אשרוגו",ד'יבראבריאהאס nמישרו:נגזרבריאה"' Nהנהה.ריא ב,"

העברתכיייהייתהאציירת,מןייתריהגנבהריההדברהייתברה~ינה

יכןת, iוהררחניהדקותמויהבדיםהרחקםע'-ידיאםכיאי-אפשרהדברים

מ~'תההוייתויתרחקרשיכדירירכרחיהבראות,ההויהעביןיתפשטכאשר

ראף-מהעניות,[ומריחקה]רמריחקהעיםתכיית[הנעימה]הנעיםהעיות

עם-כי-זה ,ר'"חגשמיכעבירתעביתיהיריא[ההז]ההםשההוירתעי-פי

יהחבורהפררדבע'וי[שהן]שהםהאיהרת,מגדריקות] inר[הןרחוקיםהם

השורשמן[והבדון]רהבדים[הרחקו]הרחקםירכרחיכןרהגברו,יהשניי

הריש:קמץורמר(רצונרפתחבנקורת n"בראמ'ושרן"בריאה"'בשםייקראי

fq עיהוררתרה~ונהכריתה,מךשיןארחיץ,כרנתן:כי ,)"אר';i הדברהבדי

שואיומר:אף-עי-פי(רצרניח"'והבדייהיהשךאראף-עיו-פיהמקור,מו

הגשמי)".במיבןהבדויהיה

ומתגיהעבייתרשהראוכר',תצררסמוריצרמישרן:והואה.ר ,צ י,"

בעפררהנההאדמה",מןעפרהאדםאתא'.וקיםד'"רייצרכמו:מבריאה,

הדבריסהעברתעיה#ךנהכייוי",יצרתיזי",גזםיכן:יצירה"', ...ישרןיקח

ייתר".

עצמר,מעידיהשםהקודמיס,הג'מןמתגיהייתרדברהראה."עשי

ביותר".הדבריםהעבותהואעשיהושרןכי

ווכברד~בשמיהבקראכיואחד:בפסוקשישתןסדרעי"וראיה

 .)אפרקט"ז,שער ,"סדרפ,,(עשיחיו"'אףיצרתיותיר, 1ברז

!כיירסופי:ירתרובכאור

נקראים:דבריםד'הםעשיהיצידה,בריאה,האצי"ורת,עניןכ'.ו ..

 .איורנדעאךרד'יעימקרכשנרדה,עשיה,ציבחח,קיקחה,ימרש
שהיאזויתמה,דכרתפיסתכישא'ןהברשם,דבר 2...הרשיכזהכיוהענין,

ר"'ייישנר,אינרביןאשרהנדואםכיברשאיןבע'{םא,רשימה[שהוא]

הדקותבתכייתהישרת,חתחידוקא,יישהגמןרהאיןשביןכהבדי

האיןניןנכר)הבדייומר:(רצוגןהבד'שאיועדהאיו,אויהקירבה
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הבח-נן:אמנםבעימא,ושימה[נקראת]נקואהדקית[וזי]וזהכיי,והיש
שאינם[במקומן]במקומםירות Iהסעצמותהאצייות,בחינתהיאהזאת

הגבויביזוהאיז,הישביז[הז]הםאמנםרשות-עצמי,ויאגבוי[שאינן]
היאהבריאהרכוהצפררן,כחגירתנרגשת-יקהקחהורכו',יביי-גביי

מכובההיאהדקותמז'דקההיאשעדייזרמפביהאצייית,מהויותבגייתהייה
שיקרןעדמחקיקה,ירתרהדברגיויהיא-היבצחהר'בד..חקיקה"בשם

הברגסדברשהיאממקורר,דברהחוצבאימשישהיא.חציבה"בישרז
ייתרנגייתהריהשהיאהיצירה,אידמיוו Kרהרבעימא,מחקיקהירתר

מדרתגאיהגיעםעדבעצםהדבריםג"יי-הואה ,שעהרמהבריאה,רירתו

תשיעי).פרק(שם,הגשמייתי

הקדרש-בריך-הראבואוהתהוםנקודתעדהראשרבהמנקודתר.העוים

תרדהמיכיםמיכימיךמעצמרתר-המציאותרתחיתמדרגה,אחרמדרגה

מתחיתרכיוהעריםרנכ",מסובב,ימס:פהיעייי ה,/,מפיאיםהמציארת

רהעצמותהספיריתחיקהיאהראשיזרהחיקאיר,חיקיםבד'סיפררעד

והםסני,חיק-הזההחיקואחריאצייית,רשימההנקרארהוארכר'המחריב

רבקראתמהמיאכים,רריחבייםובעימיםדקיםהיותוהםרהכסארת,המרכבית

הנראיםיפניםנים Iכמהכייכסא,כסאשישיידרע,כסא",בשם[ונקרא]

בשםבקראהזה,הכסאיהרא,וכו',בראיםדיאויאחיריםאחרריםוכגבה

הוא(מטטריז)מטיטעויםנמשךהזההחיקראחר,בויאה",רבשם,חקיקה"

נוביםייתריהםתכייתיאיזוחיייהוזכתרתי'שהםהמיאכים,עוים

את Kברשהרארהכסאהכסאבושאיהםהמיאכיםייכזמהכסא,רמתגיים

 Kרה'כיםימ'אכיםהמשפעתהכסא)-ה Kהבר'יימר: i(רצובשהיאיר Kנרש

שהםתחתיהאשרהמיאכיםאיומשפיעהמהאציירתהשפעראשובההשואבת

ואחרו,יצירה",,חציבה-.בקראיםוהםרחיייהםהמיאכיםכתותוד'מטטרוז

הבקראבהםהבכי"יםעביביםרכמההגיגיים[במשכים]במשךהזההחיק

-בעשרהנכיייםהגיגייםכיהירתעםכימעשה-בראשית,[הבקראים]
עשיהי, Hים Kבקררהםבראשיתמעשהבפרקרזיישבאריכמררביםפרטיהם

חיקיםיעשרהבחיקיםאיהחיקיםמד'רחיקחיקרמדרגה,מדרגהוכי

בריאה,רכזעשר,שהםציירת Kה[חיקי]חיקכמרמזהימעיהזה

איקרובהשבאצייותהעשיריתאמבםעשיה.רכזיצירה,יכן

שביצירה,הראשרנה ' Kקויבהבבריאה Wרהעשיריתשבבריאה,הראשובה

חיוקישבי Kשבעסיה,הואשיבהאיקריבהשביצירהרהעשירית

הארץיבקודתהירחגיגייביזכזגםישכאשרביניהםגדרי

 .)םש(רכי"

שכבר ,ממנרירחקיאהמעייזבדעתזרהקדמהשבחקקה,יאחרי

שפררשאחרכיעשיה,יצירה,בריאה,אציירת,-תי ,אציבימצא

 ,יי ,גהגרתמדרסדראיברנההיאעשיה"'יצירה,בריאה,"אצייית,
.חכמהי-יסיף)(האיזציי Kהמדקיתבערך..בריאה"יקרא.כתר-עיייז"'א"כ

שיהייויאה"חכמה'",בערך,עשיה"-בינהי .. '"כתר-עייין'",בערך,יצירה"'
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 ' Uרת,ו , 'צאעשיהדיצירה,כריאה,איאעשיה,יצירה,כריאה,ממש

-ומיכותיצירה-יסרד" Pו"כריאה"יקרא...תפארת"כןגםרכןיות.באציהכי
מדרגהיאחרמדרגהדבריםגיייעייהיריתאיאממש,שיהיהיאעשיה,
 .)םש(

המדרגותעי-דברהשניבמדעימעיהשאמרתיכיאתהקיראיזכוראם
צרופיההו,שבמדרג;תרי 1הרוחני"מסתהתכןהאדם,שבנפשת 1השונ

עי-פיכאו,שנאמרימהכרארייבישיםראםיע;ימ;ת,ויחרסוהמדרגות

ועי"פישבאדםהעייונההבשמהמתוובערימרתהסתכירתבעניוייטי,חייםרבי

הריתשיהפר;צסעצםמתרוהערימרתנוביןבהשגת 1-קררדיבירמשהרבי

הנראים,היזהר",מומקרמרתשבהרבההע~קיםהרעי;ב;תאתיביןהערימרת,

כפסיקי-זמרהויבי-הייתרבעימא,מייצרתאודרישכדברייכאורה,

יפים,

ימשי:
-אפרוחיםדאופנים;מסםרא-איניןביציםהבנים.נויהאםתקח"יא

דאיהישיום"..,סכתיאיהייא,רסדברמססרא-בנים Jמטםררןדנער, acמסםר

עמרדאעיאין,ספירןבתיתבכררסיאמקננאעיאהדאימאדשכיבתא,קיבא

באופו,מקנבאתתאהאימאבמטסררו,מקבנו-ספירושיתבייידאמצעיתא

דכורסיאמסםראשכינתאערד: • nבארזאחדאופו..,והנהביה:דאתמר

דמות nישכינתאצפירדאיפוןמססראיונה,דנעררמססראנשר,אתקריאת

מאיבוןערפיונוידממבאאיתמיאכאחזי!תאתשיח.שחו-יהנה"'אדם

האימקימידישראייבזמבאשמיה,סבדיפוןצדריודאתקריארנשמתין

ע;פיןעיזכיתארייףאיהרצררחיורבביןמתתרכאאימאראזיאפקרדא

האינויגזרתאימא uמעשיוכיעי"ררחמירכתיבוהאיקב"ה:ואמר

דיייהעיפיןעיזכימטטריוארייףרכומקיבהא,מתתרכאדאיהיערפא

רמעבפיןררחיןאיברןחיהרמהאיבשמתיואיביןדכררםיאר,חין,דאינין

עיייהרבחתיןס Uרירבשבתרתעשיה.יצירה,בבריאה,ראיברןנפשין,

(,,תקרנירכר'''דקרדשארוחדאיבוןאצייותבאורחובפשיןררוחיןבשמתין

זהר").

רואההקן""שיוחשבפרשת"בנים""אפררחיםי,",ביצים",במיות

ימקררת,ושפברקיהסשישאיהאדם:סרגיישישהרמזזהרי IIה

ויפיהגיגךים,(מניעייםבאופבה,עשיהעדיםבררחניותהראתושפבה

גםיהםשישאיא jשבקוסמוס)הררחבייםהכחותראשי-עתההשגרתיבר

מםםר,ן,ארהמיאכיםעריםהיצירה,ע;יםהואהר,חרת,מקררת,רחרר

נשמה,גםרר,ח,בפשמיבדיהם,שישאיה Jהיצירהערים,תייכשהיא

(כררסיא).הכסאע;יםהנשמרת,עריםהבריאה,נעייםהיאהנשמהומק;ר
הואהשנייסאת Jרוחניתהויהיתחתביצים"-ה ..בשםמכנההיאהראשוניםאת

מכנההואהשיישייםאתהריחנית;ההויהדייג-...אפרוחים"בשםמכנה

בני"אדםשירביעיסיגישראייםהרוחנית.ההויהברר ~-"בניםיבשם

האנשיםה~הרי"בביס",קרייסזיהסאיהנויאףונשגבבעיהוהיא
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עצמחם ~המבחיבתרהםריחידה)חיה(אי:יבשמההמשביבחיבתשזכר

) u שארמרה"זהר"רהנההאציירת.מעיים-האם")אתתשוחשיחN כררסיאN , 

ע'אהי..,אימאמקנבתשבהשירם",סכת qהיאהבריאה,ער'םהכסא,ער'ם

מדתהתיכרז,הקרדאמצעיתא","עמרדא Jהעיירברתספיררתבשיש(הבינה)

כיאתבעצמרתההיאשכר"תזרמדהרהדיז,החסדביזהממזגתהתפארת

במטטררז,שרכז)כירמר:קן,יר(ערשה~ן-Pוד-בה"י)(חג"ת,המדרתשש

בבת-pמהאחררבהשהספירההמי;כרת,מדת , Nתתאה"אימא Jהיצירהבערים

-~י $Iן,ן)רבציררהקרסמרסבכיורתארים 5'הגיגבמביעיהעשיה,בער'םבארפן,
סבדיפרן·

בדרןבערימרתהאיהרתת ttהשרעניןאתזהר" nהמ~יראחרי-כז

ש;רהשבהירתהאיאבשרה,כיםהער'מיתבארבעתהשורהאחתשכיבה

שררהרבהירתה"בשר",נקראתהיאהבריאה,עיים(,,כררסיא"),הכסאבער'ם

ש;רהרבהירתהיובהי, uנקראתמטטררן),- uד~ער R(,,סטרהיצירהבעי'ם

.צפיר",נקראתהיא ,) uדארפן(,,סטראהארפניםבעריםהעשיה,בערים

אדםדמרת /Iבבחיבתהיאאזהאצייית,בעייםמשבבה,ב~יתזרבהירתה

משבנהמררםכי , Dהאםאתתשיחשיח uבאמרשעייהה~ם,היאאזיהנה",

בג'ית.בביהאת'בקשיררדתהיא

רארמר,אגדי-פירטייציירמסתיריתמהסתכירת Hה"זהרעיברארוזי-כו

בניה,אתמבקשתיהאםהקןי"שירחמצרתים-pממישרא';שאדםשבשעה

זכרתמ'מדערים-העשיה,מיאךסבדיפיז,אזהאם,אתמבקשיםרהבנים

יפניבטעברהבירדת,השכיבהרעיבגייההשדריםבבי-ישראישיתפבע'

הבידדתהאםעיתרחם'אמדיעמעשין,כ'עירחמיןהיאה: vהקב

הראגםע;ום-היצירה,מיאדמטטרין,ימיאדהעייביםןהעופיתועימקבה

האםרעיבגריההשרריםבני-ישראיחרתררעיזהבאפןזכותמ'מד

מע'ח.ימעיהרכןהב;דדת,

אחר:מאמר'משי,אי,

דכיייזדבריאה,ספירןבעשר,מטררביתאמיכאדיבישמאז"זכאה

ביה:דאתמרס,סיאייהדתקיןרמאןיברשרי,כוכשמיהיאחדןנחיבשם

איהרריר':טשבתרתבימידי'יהמרכבהדאיהירכי',פרעה"ברכביסתי 1"יס

בת;תעשר'ב,שדחרי,בימידבריאח,ספיררתי'דאיבדןמ'וכרתיחיברש

רגרמדהיאיהר,מיכאדאצייית.ס U[י]ידבריאהיי"סדמשמשןדמיאכיא

איביודיארדבריאה,בי"סהכידיאימהבה;ן,חדרחייריאיהיבה;ז,חד

ס Uביבהירהראכ'אעירעיתח,דרגרמיה;ואינהייארח,דרחייהין

יי"סדמשמשודמואכיאכ1'ויתבעשריבהירדבריאה,,בי"סדאציירת

(,תקיבי uאתרבכיאשתביריאדרקיעאגיג'ייבי'דאציירתס Nרידבריאה,

זהר").

האדם,שיזכית;היאגד;יהיעיי:חמב~רכייפיהדבריםפררש

בע;;מ;תהא'ה,תה~רתמעירהראהט;ב;תרב;נרניתירהטיביםשבמעשיר

בקראתןזאחד,תהבריאה.עריםעםהאציי,תע;יםאתע'-ידי-זהמאחדיהיא
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יערים-ישבלמזרים-הבריאהכירמטררביתא",מיכגcדיבישיבושא •

 •פנימי)שהראע;ים-האצי',ת,יגבי;ניציחהרא(עיים-הבריאההאצייית
בשםיחוחשםבשיוננכיירע;ים-הנריאהערים-האצייותשיזהיחוד

רשםיע;ים-האצייית,כאןמרמזהויהשםיאחדןנחי.ביחראדני

ייחודהראשרן)במדע(כמב~רגםמרמזזהיחודיע;ים-הבריאה.-אדני

רנוקניה).זעיריחזדהאר"י:(ובקב'תומיכותהמד;ת)שש(או:תפאית
גםמרמזזהיחיד .ר,!::דהוהק;'ייחידשם)(כמב~רגםמרמזזהיחוד

עוים-ייחודמרמזהואכאןאבויה,שעה-ועויםירהיצה-עווםייח,ד

אתממשירהיאהקד;שיםשבחייוהזה,האדםה.אריבועוום-ה ת,'אציה

ירכבאשרהמרכנהאתכמתקןה,אימות,העייתורהעייוןהאיהיהא;ר

מקשטןיהיאפיוטי,צירר jכאתופסזהר' ..והעוי~. J"שמיכוהמיר,עייה

יחודהזה,היח,דוגcייםהמיר.עייהירכבאשרה.סוסיא"אתבזה

היאשאזטוניס,ונימיםבשנת;תרק , i:ירבעשה,הבריאה,עםהאצייות

בקראוזהחיצ;בי,יותיהיגcהיחודי i'1בימי-האביימות,העועייתזמן

דבריאהספירותיעשרימשמשןדמיאכיאכתותעשר"יבושזהר": Nהבושון

(,,עשרעוום-היצירהעםז K Kה'היחידכיומר,דאציייתי,ספיררתרעשי

ע;ים-האציירת,אתוגםה Kע;ים-הבריאתגםהמיבישדנזיאכיאי)כת;ת

כר:נעשההזההרגייוהיחודמשניהם.חיצ;ביז;ים-היצירה,שהוא,יפי

רהספיר;תשהיאעדהספיר;ת,עםכי-כרהאין-ס;ףמתיחדבע;ים-האצייית

בהוןי,חדוחייויאיה;בהוו,חדוגרמוהי"איהו-זהביחןדאחד.-בעשים

הכינהםהשופעאין-סוףוא;רהספיר;תשי(,,גרמוהי"}רהכויטהאורות

בעתאףששם,דנריאה,ספירותבעשרכןשאיומהפרוד,שיםביא

האורוביןהכייםוניןהספיר;תשיהא;ר;תביןדקהבדיישהיחוד,

,איה,שבאצייותופאחריחשב:נטעהשיאובכדוהש;פע.האין-ס;פי

ואיןאיהרתעצמיתהןהספירותבהון",חדוחייויאיהובהדן,חדוגדמרהי

יאכיתעיע ו..ראומר:זהרי ..המרסיףונז-כןהספיררת,מביעדיעוד

רכו"",דבריאהספירותובגושרצייות Kדספיררתבעשרנהירהוא

חרץמגםבכי-זאתערמדכיא"}עי(.עיתהאין-סרףכירמר:

בהןשויחוהואידעשיהודיצירהודבריאהיאצייותספירותיעשר

היאאחדאין-סוףור Kואתר".אתרנכיבי J"Iאש א'ו..אורר.את

תKם ,קבימההעוימרתהכנתיםימשתנהשהיחרד Nאיהעו'מות,בכי

ההרא.הא;ר

חד,יסטרסייק"חדיעי':שהנאברהנIכיאהמאמרימשי,או,

רכו'",בתיתמתעריןתריןנתרין,עיייחדסטר,יההראבחיתחד

דעייותיהןמדרגותיהןיפיהראשונים,מפרשי-ה"זהר"ע"-פישפרשנוהו,

הפרושאתגם Kהושסוניהקורא,יביןעתההנההבשמית,שי

 atי pרהראובינה,חכמהביןדעת-בתריו"עייי,חד : Kהגר'שפרשר
חכמה-נתית"מתעדין...תרין jוכו'יגרוןחךניוקדמאהנקידהפנימאה,

מוחיושג'-בחד"עיייי"תיות jרכו'אבפיןדזעירמוחיןנתיתבכבסיןוגינה
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 '51ח"זחויים!נומניוח

יקשרגםאחתבשעהמדוניםהרנריםכייכו',בתפארתטיז 1PDוםתבכנסיו

העוימות.יקשרגםחנשרובת

והםוקרמוניםעתיקיםסיטתו,יפיהם,הבזכריםה"זהר"פסוקיאגב:

יהם.הראייםותימיריםמוסריםנמרכבהיה"ציפיםשהייים"' Pה.,ראשי-פר

בכנםשהקרוש-בווך-הואבשעהחצות,שנכיהפיוטי,הציורנוצראחר-כן

הרבריםאתומכריזייצאקייבגן-עדז,הצדיקיםנשמיתעםיהשתעשע
האמורים.

גםבראשם,וה"זהריבגיים Rהמיפייש,העויוניםהעוימותמ'{בד

היכיותי wומהותםטיבםמהיהיכיות?עיימותביןמהעייונים.תר ,.כיה

ה wמרביקניתיפיומשכנםןמקימםאיהמשמשיםזהםומהאיהז

מענרכמררהםמטטררן)(אר:עוים-היצירהמתחתהםההיכוותקודריכיוו,

אםתשיעי),פרקההיכיית,שער ,"סררפ...(ע~והקופהא'הקדסהמן

 Wויקדשהשיהיכיותשנעה(ישמאדהםוטהוריםקדושיםמצד-עצמםההיכוות

אני ,)ה~)קשוםבהםאיןהריקדשהשיוההיכ'ותקומהשיהיכיות"בעה

מקיםשוםאיןעצמםהרוחנייםבעוימות'האחז,יחיצרביםמקוםישיבםנסמ

תומדו ,ציוכישאיןיפי"הקיפם,אותםיסובבואפייויהאחז,יקופה

נהםואפשריוידטיין,יציורמקוםישבהיכייתואר'םהריחניים,בעוימות

שאינםיויוריםובאבייםקרושיםהיותרוהדמיונותהצירריםמןהכןעבר

יותריציורים-רמהם~רגשים,'ציורים-ימהםכי-כך,ונאצייםקדושים

הקומהי,',היכיותהטעבר-ומשםוממשיים,מוחשים

K שעריהם,פתחיהם,יכיישנקופהשבקןשהההיכירתציורית

פקודיפרשתזהר" qב Kהקורימצאואוצרותיהםגוניהםחדריהם,בתיהם,

רקאמסורופההתמורית),ושערההיביותשערב"פרדס",העברית(ובהעתקתם

מבנההבנתיעצםניגעיםשהםעד-במההדברים {'שתמצית-תמציתם

והמק,בגיים.זהר" qהיפיהעייונים,העוימות

יוסףי"היבי Hהספיריבנת"היכינקרא:ימעיהממטההראשוןההיבי
ידונה,הבאההנשמהעיהמוזניםרבוומיכות,יסידהנהגתנגדהצדיקי-

ויהעיותידחותן,ואםיקנ'זאםהת~'ות,וע'';רחותה,ואם'קניהאם

ה'י'ה.חצרתאחרהותיקיםש'מדוהתירהיזכרון

ווסםההור,ספירתנגד-הש~ים"עצם"היכ' : Kר Pנהשביההיכי

בע'נשעונםשנתכפריפיתנחומים,יהםיתתבית-דיו,הרוגיעיהמוזנים

יזברוויחקקםהעוים,מ~מותהנהרגיםי Kבני-ישרוגזיהנית-דיז,

כחום-השערההצדיקיםעםהמדקדקיםגםשםהנשפך.דמםנעדנקם i:lיי

טובשכרוישיםבתימידי-חכמים,ומשתמשברבגותיוהמנעםעיוהמזזבים

 •ועודועידהחכמה,יאיהבי
מ~ניםוכאןהבצח,הבהגתנגד-נגה""היבינקרא:השיישיההיכ"{

תפיתאחרבירם-הכפוריםהדיניםכיויחתרםהרפואיתועימות nהמ'עי

בנית-ימשכימיםטרבשברוישים"נדותם,-ברויהמ"!יביםועיהמנחה

וםחזיריסחויים'ים Pומבידכר-מצוהווהו":;ביסהגונהתפ;הוימתפ""יסהכנסת
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רההיביהשביההיבךועור,רערריבית-ספר,בביהםרימביאיםבתשובהאותם

מקב'יםשהנביאים(ךפיהנביאים".,היכייבשם:גםבקראיםהש'ישי

רהור),בצחממרתיפי-הקביהנב,אתם

שיכית-הדיזשםיצחק",ר"היביהזברת""היכיבקרא:הדכיעיההיכך

בריזומאשדהגכרדה,הנהגתבגדוהואהעוים,אתידיזהמ~נהמעוה,

אתיבררהמ~ניםרשםהזכות","היכיבקראיבןבזברת,יפתוחצדיר

יהעירהמ~ביםושםכדאוי,שומרהשאיברימיר'ענשהשבתאתהמענגים

ועיד,רעורבני-אדם,מעשיע'

הבהגתבגד-אברהם"'"היכוואהבה""היכיבקרא:החמישיההיכ'

ישראוביזאהבה"הכביסישראיעיזבות'ימדהמזדביםשםהחסד,
חסרהעושיםועיבאהבהה'עובדיע'רהמ/?ביםשבשמים,יאביהם

בעברם(כיומר:יעו'םשבא;תקרםהבשמותרשםהתורה,סודותעירהמ/?בים

רעוד.וערר ,)'יע;יכמב~רכעו'ם-הבריאה,הזשרשזב~קרכייעוום-הגופים,

תפארתהבהגרת-בגריעקב"ו"היכ'הרצוז""היכיהואהששיההיכי

כיאתכאזכו"תשהתפארתיפיוךגבורה,יחכמהקודמתהתפארת(כאז

מנlחיבתרימיז,מדרוםמיכאי;!הראשונים:המיאכיםארבעתהםרשםהמדות),

הבראיתרחמים,ממזרח,רפאי Jהגבררהממרתישמא"מצפוזגבריאך iהחסד

בקראהיאויפעמיםמיכות,מערב,מצראוריא' iידיזחסרביזמ/?צעת

u "נקראידיז-ייתרוכשבוטה"אוריא'",בקרא-'חסריותר(כשבוטהנוריאך

n ישהא'ההמיאכיםמארבעתי;!בי-אחרארגמ"ז,המ'אכיםשווסמבם ,)''''אירוב

כ Uייהםהדגוים,כסדרי"ב,-ובכוויצד,צר'כישישההריתחתיו,שנים

גםבקראיםהמ'אכיםארבעתאיהועוד.שעות,י"בחדשים,י"כהמזיות,

משמאי,שורפבי Jחסרמיכאי,מימיז,אריהפניפנים:ארבעהבשם

אואוריא"{בשד,פבי Jרחמיםמזרח,רפאו,אדם,פבי iגבריא'גבורה,

כמוההיכ'ות,יתדגםבתוכוכי"הזההששיההיכימיכית,מערב, ,נוריאי

המרות.כ"ותהיאשהתפארת

הראשונות,ש'שהבהגתבגד-קדשי-קרשים"היכי Hנקרא:ה~כיעיההיכי

'תחתוביםהשגהשוםשםשאיז'פימאד,גבוזוהואביבה,חכמה,כתר,

בקראריכזבגז-עדז,עמהזמשתעשעשהקב"ההבשמותיענגשעשועושם

הכבור",כסא Hזההיכ'

עשרהובמשבזקרשי-קדשים"ו"היכיהרצוז"היכי uבגדהיההמשכז

בינהחכמה,כתר,נגר-ארוזכפ;ת,כרובים,ספירות:עשרבגררברים

נגד-בצפוזשיחןחסד;בגר-מימיזמבורהקרשי-קרשים";..,היכיובגר

והיר;בצחבגד-ו;ו~יוביררתפארת;בגד-באמצעמזבח-הזהב Jגבורה

מוכות.בגד-והק'עיםהחצריסוד;בגד-יהמזבח-העו

ספיררתעשרבקופה,ערימותארבעהאיהים":עשהזה'~מתו,~זה
חובה,ר,מה,שחת,בור,ומעיה:ממטהבקופההיכ'ותשבעהבקופה,

טמא,רע,'יצר-הרע:שישהשמותשבעתבגר-ארץ-תחתיתצימות,שאוי,

הי;ב" ..גם-בןבקראיםהקופותהיכ'יצפ;ני,שטן,ערי,אבו-מכשיי!י'ובא,
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נפואחכויטהביטים 9יובז:ריסכהראשיניםהאחרוניםההיכייתהתמיריתי.
ומעוח.שנזכרפקידי,נ,זהר"'

איהרתהרביעי:המדע

פריש,ויאמביאואתפרשפרישסתימין,דביסתימאקדישא,עתיקא ...

דכיעתיקאכיא.-היאבכיא..מתדבקיה,אמתדבקיזביהכיאדהא

בגין-אתתקזאתתקז:ייאאתתקןסתימיז,דב'סתימאעתיקין,

נהוריןט'אפיקאתתקןכדשכיח.דיאבגין-אתתקןייאכיא,יקימא

ואזייןומתיהטיןמתבהריןובניהבהרריןיאינרןמתקרברי,ובניה,דיהטין

נויבריכינהוריןובניהדאתפשטיןכבוציבאעיבריב'ומתפשטין

ברצינאאיאשכיחיאיוןיובנדעיקרבוןכדדמתפשטיןבהוריןואינון

ויאסתימין,דכיםתימאעיאה,בוציבאקדישא,עתיקאהואכדביחודוי,

שמאאיקרוןואינוןוטמירן,דמתגיייןדמתפשטןנהוריןאינוןברשכיח

קדישא).זרטא(אדרא Qחדכיאכדובגיןקדישא,

ובכיהסתוםהקדישהעתיקהוא:כךיפי-פשרטםהדברים~רוש

בכי,הראקובדעם-זהויחדהכו,מןהראדיבנושור ~הסתומים

הקוראנא(יזכררהכי-הראבכי.מתדבקוהואבר,מתדבקהכוכייען

העתיקים,מכיהעתיק .)"'כה-והואהכייוצרהוא"כיהאבן-עזרא:מאמר

אתים-pיבכדיהתיבשהתובש:'אובכ'התלבשהסתומיםובכיהסתום

כייען(איאכי'יעיימות~שגאיננוהיאכייעןהתיבש,דיאהכי,
תשעההוציאשהתיבשבשעה~רגשת).מציארתיכימחרץהראערמד

ובאיריםהםממניהאיר;תוא'ה ,ז,כובושיו ,ממנובח'זקהמאיריםאורות

ממנומתפשטיםקוי-אדראשרכנר'כ'-צדדובתפרשיםוהרוכיםדובתיהטים

איןשבאמת.ריאיםהמתפשטים::ו~דיםבאיהיהתבינןיכשנגשיםיכי-צד

הסת,מים,מכיהסתוםהע;ירן,הנרהקדרש,העתיקעצמר.הנרמבועדידבר

המתפשטיםהאררותע;-ידירקנגיהוהראכי'יעצמוכשהיא~שגאינני

מאירשאין-סרףהקדוש,השםהםהםתאררותאיהוהנסתרים.הנגייםמנמ"

מתאjןד.הכייבזהבר,

בעניןהאר"יקביתעי-פיהזההמאובראתבארוה"זהר"מפרשי

דיקאאביבהבנתר;מאדונדחקוהתקרן,יעויםהתהועויםהכוים,שבירת

"אתתקן"המוהאתפרשוהמפרשיםומסתבר.יפהעריההמאמריפי-פשיטר

עיכאןמד:פ.רשה;,זהר"חשבר,שעי-כן ,'.וק'קאחרהבאתקיןמושרן

 " 1"אתתקהמיה:שיפרושהבאמתאבי jהאר"ישזכרהתקרן","ער;ם
במביא:הבאתיאשרזהרי ...המאמראתהקיראנא(יזכירהתי:פ.ש.-היא

שם.ובאףרי Hייזתקינתיברשין ...תקיבין",עשרדאפיקתהיאנת t"ז

"תקינים"-בוסםהקוסיטיס,אתגסויפעמיםהיברשים,אתתמידקיראה"זהר"

השבורים,הניויסגסידאפיאנוגעאינגיהנזכרהמאמררכדרמה}.כיה",,תקיני
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בדבריםימית.העואיהאיהותביחטפשרט,ם, Kכייתקוגם,צריפם

בעיי-הטרדשרגי Kרשהייהפרקים·שי Kר IIמהםבלדאיאשרהאיה,הקצרים

שיהונטפיטיקה~קרגשגבציורי-מסתוריבסגגון ע~~יתימידיהם,מוסרים

-וככי-זאתביא"),-(,,היאפגתיאיסמוסורה, Kיככאן,הריה.,זהר".בעיי
' R .כת ~וזואחהאין-סרף-ה!.ננתיאיסמרסעי-פיםנתיאיסמוסIהואס

איננוהיאאביהערימות,אתפטיתהאין-סוף-ה.,זהר"ועי-םיימות,בעו

ביה").תםיסיןעימין Kכיויארעימין,כבלאתפיס(,,איהובהםתפט ~

ריאמביאתפריש Rר"פריש Hק:יישאש,עתיקאכעיי-הסר,ןבזהמסריעי-בן

ארככי-זאתיכעוימות,התי:פש-אתתקן"'ריא.,אתתקןישהיא uפריש

ימות.בעיביי~תפסשאינגומפגי-שביחידיא"בגיןמדועזהתיבש.

ספירתכייעןעשרה,נויויאגהוריןט'עימן:פרזה(כמאמרהספירות

שיהאוריתהןהספירות)יתרשיוהתג'ותןכי'ותןרקהיאהמיבות

אב'י~ש,גדמיםהםיעצמםכשהם~שגיםבהיותםאשרהאין-טוף,

אין qשרואיםביחודיי"',בוצינא IIרקרראיםהשרשיםבשרשכשמתעמקים

מי;כדו".עיד

דקטפויקויטראוסיומא,שיררתאביהו K 'חירראדרישאגיגיתא ..

 •דאתייעי;מאדכסופיןעימיןמאהד'צדיקיאירתוןרמגיהואתנהר,אתפשט
 Kיההוירמאכיטיאנטיףחיררא,גריגיתאדהוא , Kדקטפקריטראמהאי

דאתי,יזמנאיאחיאמיתיאזמיניןרביהשמים,דאתקרייאתראנפין,זעיר

זעירומההרארישיה,ראתמייהשמים·,מטיהאיהיםיך,ויזוןדכתיב:

האיטיא.מההואנהיריןתפוחיןחקיובייחין sתיחקינטיףאנפין

משתכח,גריגיתאבההואסתיטאהוחבמתאוגניזטמירקדישאעתיקא

דאיהובגיןביחודרירישאאיאאתגייא-יאעתיקאבהאיידאי

מוחאואקריסתיםביהרישאדאיהועיאהחכמתארישא,יכירישא

(אדראאיהויברייהדידערייתישקיט,דשכיןמוחאטתימא,מוחאעיאה,

שם).זיטא,

האיהרתהתפשטותשיהמקרררתמקור-חיוראידרישא"גיגיתא

מדניאי;:יקוחיהציררגיגית° qבשםה"זהרימבנהההואהנעיםהמקור(את

שירותאביה"'ארנקיא").בעמררישיהושער ...יתיכיומין.ועתיק

הזמןמןי;מעי;ההעיעודששםיפיוטוף,התחיהבואין- Nיסירמא

מפרשים:יש-ואתנהריאתפשטדקטפרי,קייטראהתגיות.מבירימעיה

 u,דקיטפאגררסים:ריש , Nהאציי;רתעייםמסודרמאירשנתפשטהדבוק,קייטת

אינגוהמיים,פרישהשפעותיה.המשפעת '''רצריי,,המנספתומפרשים:

D עדין·ףבר

ומן-דאתיייע'מאדבטופיןעימיןמאהד'צדיקיאירתון"ימניה

רהחמדההתשרקהעוימותמאותארבעהצדיקיםיירשרההואהנעיםהמקור

חנרותיה,ומבימעצמהכ'ויהספירהביהנא.יעריםביירן-הנפש)(אר:

עיימרת:ארבעה .ם'רע-'ב'מאההרי-מעשרכיייהספירה i;'כ Jיאם-ב

הכיריותהספירותעשרמאיר;תשב;כי-עייםעשיה,י~ירה,בריאה,אצייות,
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ערימרת"',מאית"ארבעהרי-יכי-עריםארררתמאהשנעשיםעדזבאחואיה
איררת.מארתארבעכיימר:

נטיףחיורא,גייגיתאדהיאדקטפיי), :;א(דקטפאקויטרא"מהאי

ההשפעהיררדתהבעיםהמקררזבארתר-אנפ'ו"'זעיר'ההיאירזבאכיטיא
תפארת,גבירה,חסד,הזבדית:כ';ירת-ה"זעיר"ראשעיירםבכיהקדישה

יעצםשב"זעיר",דה Rהנ'~קר-שזבים"דאתקרי"יאתריסר.דהיד,נצח,

רביםיבמקימיתה"זהרfןבהקדמת~ן V (שמיםי ..בשםשנקראתהתפארתמדת

יבי-רכי'דאתי"יזימנא';אחיאמיתיאזמיניו...רביהזה).מעיו

הקב"השעתיד"טיהאגדה: 'בI-יע(יברא,עתידיחייתהמתיםעתידים

המתיםי).אתבריהחיות

נהיריותפיחיןחקייביתפיחיויחקינטיףאגפיוזעיו"ומההיא
(שנקראתהמיכיתספירתאיהה~פעהיירדת"זעירימן-טיא"מההיא

הכחיתיביתפיחים),שדה- bתפיחיו"חקיבשםזהר" Nבפעמיםהרבה

מןהיאשי;רדתההשפעהמןרמתנ;צביםמאיריםההיאשבספירההרוחניים

טמירקדישאעתיקא"האיה"מיכותי.אי bה"זעיודרך(ה,כתר")ה~יגית

מד:םרכאן-יבי'יכו'משתכח"גריגיתאבההיאסתיזנאהוחכמתאוגניז

רבאירןעצמר,ב"כתר"'יהבחיןשישהדק;ת,מןהדק;תהבחינותעיה"זהר"
אחריו:הבאבמאמרהנכון

-חדאוישאדא:מןיעייאודאדא,מןדאאתגיפיןויש~ןתיוז ..
יכירישאסתימאהדאוחכמתאמתפתחא,ו'?אדאתכסיאסתימאה,חכמתא

 jסתימיןדביסתימאקדישאעתיקאעיאהרישא Jחכמותדשאר,ישיה

דהיימהאתירעויאידעייארישאדיאררישארישא,דכי K'יש

...ברחאקרי:האיועיבסוכיתנא,ריאב"נמתאאתדבקדיאדאברישא,

"אין"רי Pגeקדיוסאעתיקאכךרבגיןווסוב",וצוא"והחיותמקימך"אייד

אין".-תייאדביה

בדרןב"כתר"יאיז-קץרנעי;תגבוהרתבחינ;תשיוסיפניניכאןהרי
ימעלה:ממטהעירי

רהיאפרתחה,ראיןהיאשסגירההסתימההחכמה-רהראש;ןהראש

המקורהיאו,תכבשהטתימההחכמהכיוובר:החכמות,שאריכ'הרגeוס

איודעת,בינהכובי:השכיי;ת,הספיר;תוייתרהחכובהתפירס ,והראש

ב"זהריהיאשנקראתהמ'כרת,יטפירתראפייימהן,התחתיניתיספירותגם

 pונחקייצאהזההראש;ןהראוסמןתתאהי."חכמהבשםפעמיםכמה
ונשגבוסנעיההשני,הואוסשינויעין-ההסתכיותרנגיהירצא ,)"ף"~תמ,,(

עיסתימאקדישא,",עתיקארהיאהראשרן,עישייהתעיימהבסידהיא

הראש.אבייחכמה,קירמבזוינתבןישרהראשוןהראשימין".סתכי

היארנשגבנעיההשיישיהראשמקיר.בחינתעיאפיייהיאנע';ההשני

'יאי"וישאהיאהשיישי,הראששהיא,יםיהשני,עיאףיאיו-קץ

וסנעיהיפיראשית,ייאראוסיתהתחיה,ריאהתחיהביימר,-רישא"

מהאתידעייאידע.ריאשיהיהדבריאיזהראשמהייתהיאוסתרם
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בשםקרראיםבי Kשמהכיעיבס;רייתרהיאשבעיהיפיברישא",דהרי

גםהיאשבע'היפיבסוכ'תנא",ר'אבחכמחא'אאתדבק"די;א"יריעה".
y צריךהיא,בכרבה",סרכיתנא"הגרסא(ראםה'א-חכמהעיגםהחכמהי

אייך"ברחאקרי:האירעי Hהבינה).עיגםהחכמהעיגםי;פרש:

כמרהאיהרתזרנעוההירתרשבבחינהיפי-ושוב"רצ;א",רהחי;תמקומר"

כר",ובגיןעצמה.תוךיןמתכנסתהיאמתרחקתכמ;ה,עצמא'הבש

זpפשטת iJהשיישיתובבחינה-אין"'-תייאדביהאין" ...אקריקדישאעתיקא

ששםיפיה"אין",נת'הששםיפיאין", Hבשםוכתרק;ראיםאביבירתר
גמירה.אפיטת-השגהיגבנוהיא

זיברת Iבשישכירמר,ראשים,שישה'מע'הממטהופניביהרי

 _ jHסתימאה"חכמתא-הראשוןהראשב"כתר":מבחיניםשאבית iדקשכיירת

"רישאהשיישי-הראש jסתימין"דכיטתיאמקדישא,"עתיקא-השניהראש

דיאררישא ...-הראשוןהראשימטה:"העמימהתג';יתרזברררישא."ריאר

קדישא,"עתיקא-השביהראש j(ה"אין")אתידע"דיא",רישאא;רישא"

יפיבגיה,הירתרהשיי.',הראשירתר;מעטהנגיה uטתימיןדכיסתימא

סתימאה"."חכמתא-יספירותמק;רכברשהיא

רכ'הובפקין,טתימאהממוחאנימיןאיבוןוכ'שעריאיברן"רכי

 Kקדישעתיקאדהאיבגיןהיא,כיואקריאאתחזיר'אבשקווא,שעיעין

דרחמימכייןעשרבתית ,יעימיןמרחמישביאריוא ,בחידוכיואהרי,בחד

ארבעלג;.רבעזמביןתיתמתפרשרביהטתימאהחכמתאדהאיבגיןאשתכח,

כיא".עיוש'יטיווכיייעתיקא,יהיא,
ה~ובה:

בשםנקראיםבתחתוניםיפעויהעיי;ניםהא;ר;תמןהנמשכיםהכח;ת

ורבוקותאותומכסותהראש,מונמשכ;תשהשער;תכשםכי,שערות",

היאאיןממניימסיריםאותןג;זזיםואםממנף,מחיץהוובכ'-זאתבו,

ש;אביםארתו,מיבישיםה"עתיקא",מןנמשכיםהכח;תא'הכרכ'יfכ,חסר

המעיןיפסקאםממני,מחיץכערמדיםובכי-זאתבו,רדבקיםממניחיות

ממניששואביםביןהיא,אחדהמעיןאב';כ'א-הי"יהיי-גדייםהםשממני

שואביםהכח;תאיהשכ'זהר", uהאומררהנהממנף,ישאבשחדייםבין

הראשים,משישתהאחרון,הש'ישי,הראשזהיסתימאה"',מ"מוחאחירתם

שעיעיןרכ'הי ...הספירות,עםמגעיהיששכברשב"כתר",האחררנההבחינה

בראשיתiךכח;תכיכא'ה,א'הרשקו'ותחיקרתהןהשעררתוכ'-בשקר'א"
והשערות-היא"כ';אקד';אאתחזי"ריאגמירים.רחמיםהםהסתעפותם

כמרנעשיםהמתפשטיםהכחותכיבראה,שאינ;ערהערףכיאתמכסות

יין"),תקינת"יבישיןהמבטא:!'(ררשיעייבמברא ן~~(',,עתיקא"יכיש

הרבים,הכחותאיהבכיהיאומתיחראחרקדישא"עתיקאדהאי"בגין

רעי-ידיו,מקרםעידאיןעתיקא" ..בשם-בחידו""כיאממנף,המתפשטים

שבריבוראין-יעומיו"מרחמישביא",ריאכמקרמי".יחדיה"עזכן

יב.היאתפט ?7ושג ?7-אשתכחידרחמימכייןעשרבת'ת •. 1יר;מרחמים

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 519הו~ TIIהיספ~זI l'1ונפ

דהאי"בגיו , Oיגו'יחנ~ורחוםאיד'ד' nהרחמים:מדותי"געי-ידירק

עתיקא,והיא,ארבעיארבעזמניותיתמתפרשדביהסתימאהחכמתא

אורותמיניג'סתימאה)(בחכמהבתוכה"יהיית-כיא"עיושייטיווכייי

זרוהיאהראשוןבראשאין-סוףאורהתפשטיתאםנה),יבשים(המת

בראשהתפשטיתייאםכראשון,זךואינ;השניבראשהתפשטית;ואםמאד,

נכיויםאיהאירותישושהכי-כך,מבהיקואיננומועטשהאורהשיישי,

אותירתארבעכנגדניצרציתארבעהבכי-אחדארבעה:פעמיםשישרהםבה,

העבודה")-רשרש"יסרדבעומאתארר"(,,קרניימעוה"ששררשוה, Nהוי

רבמדהדרחמימכייוי"ג-איררתי"גכיםאתהכו'יבעצמרי"עתיקא°
דיקנא"תקרני"י"ג.בשםנקראים"שעררת"הםרהריימטהמשפיעיםשהם

הזקו).תקרני(י"ג

דנהיריןארחאהיאממרחאדנפקדשעריבפוגרתאדנהירארחא"חד

כתיב:דאועי ,"'רג;נגהכאררצדיקים"רארחדכתיב:דאתי,יעימאצדיקיאביה

אנפיו",בזעירדתיייוארחיושארכימתנהריוארחאומהאי "'דעיתתענג"אז

ופיכאו.מרמזהיאביחרדארח'איזהופי-פשרטי,ידעתקשה

בעטרת-דשערי""פיגרתאנרקבא,יסרדסינר"ארחא"כו-האר"יקב'ת

סתימאה"מ"מרחא"אימא"כיממרחא"',דנפקא oהבינה),יס;ד(עטרתאימאיסרד

הי~(,,צדיק""צדיקים"תריו-צדיקיא"ביהדנהיריו"ארחאהיאיצאה.

יסרדרבתרכם(חכמה)ראבא(כתר)אנפיודאריךה"זהר")בישרו"יסוד"

הבא")."עריםדאתי"',"עומאהנקראת(יבינהדאתי"',,עיומאסתימאהדחכמה

כיביהדמתעטריויעייאעיאהבתראדסביו,סבאעתיקא"האי

ברצינאהיאוהיארמתיהטין,מיניהברציניןכימתנהריווכתרין,עטריו

בחדרכ'ייןרישיןבת'תאשתכחעתיקאהאיאתידע,דיאטמיראעיאה

קדישאדעתיקאובגיויעיוא,יעי'אעואה-רישארההיארישא,

בתית.כ'י'ין ryמינדנהריןברציניןשארכיהכיאףבתית,אתרשם

עיאהבתראהרא.בתריו-דעתיקאכי'אבתריו.אתךשםעתיקאערד:

אתידע,דיאדא,מןיעיואדהרירההיארישי,דב'רישיע'אין,דכו

ואסתיםזרשם Iאקדישאעתיקאעוד:בתריו.סתימיןברציניושארכיכך

מתקדשיומתקדשיו,ברציניןשארכדחי,היארבואחד,רהיאבחד,

שם),זוטא,(איראחד"ואינרןבחד,ימתהירין

הדבדים:פרוש

n חכמהn כתרי(זקנים) "ויב?!"".בשםנ"זהר°נקרא;ת"בינה°י"

שבאציוות.עיייוכתררהנההזקנים),(זקןדסביו°"סבא-נקראעיי;ו"

בחינתוספירהספירהבכו(ישהאחרוניםהכתריםכומתעטריםממני

ספירותיו), 1בכי-עריםרכןיכו',שבבינהכתרשבחכמה,כתרכתר:

n וברעריםממנןמאיריםהנרותכי-ומתיהטין"מיניהברציניוכךמתנהריוJ 
אין nעתיקא IIשבראף-עו-פיהדין,בס;ד-ברעריםהחסד;בסרד-מאירים

נראיו-אתידע"דיאטמיראע'אה"ברצינאהיאהנהדין,שיםעזין
ימ"ההכחדתובהתפשטרתדיןברישבהע'ום-ההע'מיםאביבגייי,דיושים
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ענינם 'י,'מב~רכבר-רישין"'בתיתאשתכח Kעתיק,האינגיה. Kהי
שנקראהעיידן,בראש- ' Kרישבחד,דכיייוהאיה.הראזזיםשישתשי

יישא ..האותר-יעייאייגוייאעיאהרישא...וההדא • ...אתידעדיא,רישא

באיזו~יריבהםשישהאחרונים,הראשיםמןימעיהעדמדאתידעידיא

שארהכיארףבתית,אתרשםקדישא Kדעתיק...רבגין . Kשהיבחינה

גנרזרתבחינדתשיששישכשם-בתית"כיייןמיניהדנהריןבוצינין

יתרנוהטיםכדראשים,שישהיהואנושקוראיםבעתיקא,ינעימות

גבררה,חסד,בינה;חכמה,כתר,שישה:ש'שהבדרד-הספיררת-הנררת

שמדפריםאף-עי-פי-בתריו"אתרשם Kקדישעתיקא,עוד:רבו'.תפארת

האוההראסירתהבחינרתשישהנהראשירת,בחינותשישעיאני

דכירישינזיאיו,דביעיאה"כתרא-הןזומינה. iJיםתש-קרוגזב

"רישארהעיירוהכתר-אתידעידיאדא,מויעייאדהריוההרארישי,

ביריהדעת,כי-בתריו"סתימיןבוציניושארכי..בדאתידע".דיא
ארר").קרני .. ( Hדהרדמנצח-ויסרדוגבורה,מחסדותפארתוכינה,מחכמה

הואת"ייעבה uביאשהריהו;ז,אחרכמזמה,ה"זהר",דבריפשטאבי

בעצםבי-אםהשתים),ביזמבריעותהשיישיותשהספירית(מהבאןונדפר

חכמההיא:שה;ורנהיאפשרשתים,שתיםבדרדהספיררתטותתפשה

נצחהדעת),עדעריההתפארת(בירדעתתפארתיגבררה,חסדיבינה,

יביאח,דרהראבחד,ראסתייםאתרשיםעתיקא,ערד:ומיכרת.יסרדרהיד,

ואיברובחד,ומתהדריןמתקשריןמתקדשיז,בוציניןשארכדחד,הרא

בחינרת,שתיעיארבחינרתשישעיאנרשמדפריםף-עי-פי K-חדי

השגתםהבחנתם,לפירקהז.אוהבחינותסוף-בי-סוף Vידעת,עיינרהנה

שישאחז:הכי-האיהיתהאמתעצםבאביהתחתרנים,שיקביתםיאפן

עשריבןאחד", ..ה-איאאינןבנזקרזבעתיקאמבחיניםשאנוהבחינית

 •אחדי ..ה-איאאינובנזקרזהספירית
דאעיאה,ישאדהאאקרי,רצרזקדישאבעתיקאדאתגיי,מצחא

במצחא,דאתנוייאה,בסימא,טורנאחדפשטאתידעדיאיעייאמתים

האיבביסיטא.יאתגייאבמצחאאתתקן-רעריןדבירעראדאיהררבגיז

בכויהישתבח Kדרעריזרערא-אתגייאדארצוזיבדרצוז,אקריוכצחא

רב'אאנפיו,דזעיראנפרינהריןימתמתקבייזדיתתאציותארביעימין

שם).זרטא,(אדראראתבפיז"אתטמרןדיניורביאשתבחברחמי

זqם,בשרםיקראאי-אפשרעתיקא" ...שוהסתריםבסתרישהראונה

אני"המתגשהיאבמדהאביגeתידע",יאד",רישאהראששםיפי

מתגיהשבמצחיפימצחא"', ...-האבריםציירירבזרד,רצרן",ייקרראים

יהבדייישעצמינונצחגםראריםהפנים,חיקימבשארירתרהנשמהאור

רהחטם:העיניםשיצדהתחתרוחיקרוביוהראשש"צדהעיייןחיקיבין

aזימורהנהמדיה.-התחתרןיבח'קייתר,מ~סההאררהע'ייזבח'ק

אתידעי,"אד"ישאבחינתהרצרנית,רצרורעויוי,דביש"רעואה"הזהרי,

נחמדאררניצרזסיח-במוחא"'דאתב"יאה,בסימא,מררנאחד",פשט
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 2i;זחו.(חייממיממתח

במצחאאתתקןרעויןדב"רעואדאיהו,ובגיןה.י;גנההרצון-דיפה

בפיאתידע"),דיא(,,רישאנעיפמכישהנעיםמשום-בביסיטא"דאתגייא

יוזהעיבחיקבמצחא,מתיבשהיאהתגיות,בבחינתאיננ,יעצמ;,שהיא
ברצוןב'ימר:המדיה,המצחבחיק-...בבוסיטא"ירתרומתגיההמצח,שי

בחינתאזבערימות,יותרמתגיההנעוםהאוהישהאורובשעההמ~וה.

מתקבורתהתפיותוביהמדית)(בששאנפי("כ"זעירמאירהדרעוין",רעיא

ונבנעים.בחבא~םהדיניםדבי

הייתר-עייוניםהעיימותממרומיבדרכו,עיבר,שה"זהר"ואחר

הס~דיתשישזעומד:םרהמעשייתהמצו;תדקדיקיאיוהיותר-ריחניים

התגייתהמיבות,התגייתהאיהיות:ההתגיייתשישבנגדשהןשבשבגת,

מרפיעזו'יי-שבתשבס~דת(הבתר),ה"עתיקא"והתגיותאנפין"ה"זעיר

שע'-השיישית,-השוישיתובסנזדההשבית,היום-בסנזדתהראשונה,ההתגיות

היוםויסנזדת(המיכות)דמטרוביתא"",סעידתאויי-שבתיסנזרתקוראהואכן

.סעודתאהשוישיתייס~דהאנפין'")(ה"זעירקדישאידמיכא"סעודתא
מתגיההשיישיתשבס~דהיIכי-זה,יאומרהבתר),(הארתקדישא"דעתיקא

יתרעיובדבגרהוא-אז,ונעימיםבירח~םהדיניםובידרעייןי"רעוא

שבכתר:הבחינות

עיאהחכמהוהיאתקיניןדכיבייאחדכתקינאאתתקן"עתיקא
מ;חאוהיאסתימא,עי;אהעדןעקריוהאישאר,דכוכ"אסתימאה

אחרא,עדןאתפשטמיניהעיבר.וביאתפשטמוחאוהאיקדישא,דעתיקא

אתידע,דיאדעתיקאדברישאסתימארישאוההיאאתג'ף.עדןומהאי

ואתגיףמוחאבהאיבטשיאתנהרא,מתתקודהוהטורנאחדפשטכד

ואתרשםמצחאבהאידאכברסיםאוארשיםיאפיקנהיריןבכמהיאתנהר

ההואעדבדיקנא,יתתאאתפשטרציןיהאירצין,דאקרינהוראחדביה

ובהאיחסד,נוצרא~היודאעואה,חסדיאקריבדיקנאדמתישבאאתר

ימתכפיין".דדינאמארימסתכי;יןאתג'יאכדרצין

מד:םוהיאועתהתר,בבשכתרבחינתע' .בנזקרדנרבראשובה

('הבדייחסתימאה""חכמהיהקוראשהיאר,תבבזוזהמכחבחינתעי

 l\התובשברהאחרונהבבחינהשעתיקאאומר,וה\אהחכמה),יותפסמן

רב!ירר"עדן"בשםנקראתהסתרמההחכמהרארתהסתימאה"ב"חכמה

היותובבחינהשבכתובתר- "'אתיג'ג,,(..מוחא"בשםנקראתהיאהאברים

-דעתיקא""מוחאמה;בצדנגיהבבחינההרצון-,מצח"שבו;טמיוה
ומתפשטותמתאצוותזיסתימאהמחכובהשבכתר).חכובהסתיובאה,חכמה

(חכובחזוסתיובהחכמהמןהכתר.מןושימטהשבכתרהבחינ;תיתו

בקביתאבא"(.פרצוףהחכמהתפירסגםומתאצותמתפשטתשבכתר)

עדוימהאיאחרא,עדומתפשט"מיניהזהר": ..השאומרוזהי ,)'''דאה

שבכתרהכתושאררשבשעהואומר,ימעיהה,זהר"שבאחרי-כןאתג'ףי.

ממנרשמתפשטהמ,:חדהאורניצוץעי;-ידישבבתרהחכמהאתברקע

הרצוןוכ"יתםימעיההמתפשטיםרביםאיוותממנריוצאים ) n(,,טררנא

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



m "ייפ'-ןזז.s"' . _ טזב

וגםדיקבא" ..ההארתנשםובקראוביגה)(חכמה Mואימ··יאנאגםהמתפשט

שים,Iכרציףבתוררואים 1ב Mהמדותוי"'(אתאגפיודזעירימיחא

הארתבשםיבקראודעת)ביבהחכמה,-שייהמיחיןגםיישיש

שערותי. ..ה

תדיראדאשגחןשקייוכחדתריוקד'זrאדעתיקאדרישיה,.יבי

קדישא. ' Mישר-ישרא''''.ימריישוייאיבים,יאדכתיב:ביחים,זיא
זים).זיטא,(אדראכטותא"ויאעיבאעיגביביוייהאיתיאנגיו

בייאיוקדישא" Mב"עתיקכיה"זהרי,יאימר-יהשגחהכבייהעיבים
משייהןא " M.,דירסיטבחיבתיפעמיםישאבפיויב"זעירכיוענה,כחינת -, 

הבוכעיםהחטדיםהשגחתפיטקת,שאיבהיקיצה iJשםבעתיקאאב'ופנים,יהטתרת

ישראי-ישרא'שימריישוייאיביםי.יאטיףןבייראשיתביי
אבפיוי,',,זעירתמידשימרשהיאה,עת'קא",יישוו'איבוםיא-קדישא"

גםרבותוהסתריתצמצימיםדרייניקהמקב'ות ,מזעיר ,שממבויפי

עתיקא", .. 'יר,איוכיה,זהר"',אומר-הציוראתיותר'יהבייטהקופות.

ויא.יפות'אאיהיעיביםשאיןיIכיכטותאי,ויאעיבאעי,גביביויא
יגיעה.

דעיבא).(אי:דעייאחוירוכתיתונהיראתג'יףמוחאההוא ...

דהןאבח'ב",רוחצות ..דכתיב:בפין, Mדזעירעיביוססתחייוחדאבחיורא

אקרימיחאבוציבין.ר Mישובהריןאטתחייוחיורןישארקדמאה,חיירא

יהיטמיחאדהאיובגיןאזrתכחו,סביהברכאודכיבביעאדברכתא,בביעא

יכרןי,הואעיו,טרבדכתיב:ברכתא,ביהתיאבעינאדעיבא,חייריובג'

אנהרןאבפיובזעיראשגחכדעיבאהאידעיבא.חיורותוייובמוחאדהא

-דתתאעיבא jזIמאיאביה'יתימיבא,כיאהיאדאעינא •בחדרביא
 Aשם).זוטא,(אדראגויביו"בתריותריןשמא'וא,ימינא

שיהפנימיתהריחביתיגויוהבגייםבמראיתהזההמאמריטיד

יעיו nזהר ...העויההח;זההאדםרמומזו.ימעיהזןת iראישישהח;זה:
המ;ח,מוהב;בע;תיבבזבי;תמיביזrישהחוורוי,,ת'ותבהשיש·ה"עתיקא",

כיוכמו-כוה"עתיקאי,שיבבהר-הא;ר~יוט;ביכמואנפיויוה"זעיר

ההיא.;ר Mבמיבייםכמו(הטפירית)הברותיתר

הנשגב,ערכם ' 1:ומדנברבכ"והעיוהמוחא'ה.זהריע;ברמשם
ברכה.כייייהואהמוח,מןהבובע;תשבעיו,ה'בנובי;תמיבישישהנוי

גד;'ה.התב;צצןת-א;רמזה.ז:יעשהכ"זעירי,העתיקאשיהעיוכשמשגיחה

שהיאיפי"סמאי",בהואין.,ימיו"דיההיאה"עתיקא·שיהזאתהעיו

שמא'"ו.,עיו(חטד)ימיו",עיןישששםבזעיר,כןש,~יומדחטד,-~'וה

(גבןרה).

ה'עיאה,ה'תתאה,ייעיאה,י'דהאאוייפנא,דספרא,בצביעןתא

בזעיר-תתאיותיייז,בעתיקאעיאיואייןכיתתאה,ו'עיאה,ויתתאה,

דהאתייין,-קדישאובעתיקאממש,-איביואיאתוייו,יאואיבוו,אבפיו

דתיייןאתווןאייןאביאשתכח,ויאמבואאתכסיאקדישאדעתיקאשמא
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 .. 323ו- nיז 1:;ספוtד l'Iמפ
יבגיןיתקיימון,יא-יגזר-הכידאיד"{תתא,אינרןדיתj:ייימיןבגיןבעתיקא,

Iכתיןנאקדישאדעתיקאיקנייהדסתיםההיאוגייא:סתימקדישאשמאבך

יגייא;תיtבנעייןבוכאןכיכךרנניןין, $IIIנזעיודאתגיירההיאדכיא,

 • C"םזימא,(אדואוכו'·

ה~ונה:

הויהשםוישי..,עתיקאי~מרמזהויהז!םשישימדני,נמגית-סתרימ

ו'תתאה,ה'עיאה,ה'תתאה,י'עיאה, 'י,וזהי:אבפיו",'..,זעירהמרמז

זעיר· oביזעיר.-והשביותי"עתיקא·,מרמזותת iנ iהראש-תתאת"ר'עיאה,

היאימעיהעתיקא" ..ש(יפיתיריותרק- uתיקא Jוב"ממש,ת iביע pהאיתי;ת
שהיאבמדה-סתוםיגיןי:סתוםחןאקדושם Wכירע'-בןאות),מכי

עירי.נ"זקנרעשהראבמדה-רגיייעתיקא", ...נתירי

דחייררחאנשיבדניהדפרדשקא,בברקנאחוטמאבהאי.חרטזבא.

ה'אחראה'יקיימאתייאדפרדשקאבבוקבאחוטמאובהאיאפיו,'{זעיר

ררחאובהאידחיי,רוחאקרי Kוסתימאהממוחאנפיקרוחארדא'יתתא,

ד'ריחעייו"ונחהדכתיב:דמשיחא,דמיכאבזמבאחבמתאימידעזמינין

נחתשיימא,חדוסטרא,טביחיין-חוטמאהאיוגו'·.ובינהחבמהריח

והבאוגי'·,באפישן Jעיה ..בתיב:אנפיןדזעירבחוטמאאסרותא.ר,ח,
סם).י'טא,דרא K (יך"אחטם"ותהיתי-בתיב

הזעיר,איהעתיקאונןהקדושהההשפעהמעבראישי 9היאחטם

מששאי-בה _דייתקיייא"אתא-הויהשבשםהה"אתיויההמעברובאיתו

אחרא 'ה"ימת-pהמוהיאוייונהאוירית-אציייתיהשפעהתמידהמרמזת

האוירת; iאנפין·. Kי"זעירהמרמזהויהשבסםרת nKההה"אאתדיתתאי,

שנשישהאחרונההנחינהמךסתימאהי,מ"זבךחאירצאהנשגבהאצייי

זמיניןרוחא,ובהאיהאציייים.החייםרןחהיאוהראה"עתיקא",בחינות

עי-פי-רוח-הקדש,בים Kשועתה .יחא'" vדמדמיבאבזזבנאחבמתאימידע
ררח-יסאנוהמשיח,כימותאז,אבירות,יגברמקרםשברזעיר", qמרקרכ,

הבאהבהשפעהההוא,ובונעבר-סתימאה°מ"ממוחאעתיקא", nמרקהקרש

יהבייטמוסיףוה"זהר"ועצומים.גדוייםוחסדיםרביםרחמיםרקמעתיקא,

והבאבאפו"',עשן"עיהכתיב:יר Jדזבחרטמאהחטם.בציורזהרעיון

רקרבעתיקארחמה,יאףגםמקיםישב"זעיר·- "י'אחטם"רתה'תיכתיב:
ורפואה.נחת-רוחשימה,חדוהמכי-צד,חיים-תהיהי ...

 •אקרידכיאמזיאדכיא,יקירוכיתייאקדישאדעתיקא,בדיקבא
משגיחיןכיהרותתאיעייאיוכזיייקירין,דכייקיררתאמזיא Kדיקנמהאי

מזיאבהאידכיא,מזונידכיא,חייתייאגבזיאבהאימזיא.יההוא
בהאידכיא.אשגחרתא-מזיאבהאידרעוא.גשמיןוארעא,שמיאתייין

דרבותאדמשחאנביעיןעשרתיתותתאין.עיאיןחייייןכ'תוייןפזיא
תימא'יא .אנפיןיר Jיזנפקיןיכיהריijיירא,דמזיאבדיקנאתיייןסבא

תייאמזיאי Kהדינין.יאכפייאאנפיןבזעירתכחיז vמפנייהותשעהאיאכיהי,

שם).זוסא,(אדר"תוייזיביהדקדושאקדושיןקדושיכיבורא tfד Jבשקייא
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 jנtייונ'. ";ה 4~!

 IIה"עתיקאמןהיוצאיםיאבותיההשפעהמשיהוא(הזקן) D"דיקנא

המק,נו'ים ."א'זמ,.בשםה"זהר"קוראהאורותאותםיוכ"יתהספירות,אי

קורימכי-אםהשמים,ממז'ותימז'יא"מזיא"או"מזי"בשםקוראים

יאוימזוניחיי"בני,המאמראתמפרשיםוהםהיותר-עייינה,ההשפעה

האצטגנינים,שיבמובןמז'" uהע'יאבמזיאיא'אמ'תא,ת'יא Kבזכות

'פיי ,"יזמ...האחרות.הספירותמןהנעיההע'יון'איה"פעיכי-אם

צריןומזיני"'חיי ,"נב"עישמתפ"ייםכשעה .ז(~שז:;-"נזי"'מןדעתם,

ישרהיורדישפעכי-אםאחרת,'אוזוספירהדרןהיירדישפעיאיכ~ן
מזי.איןהמאמר:אתעי-פיייזהמפרשיםהםהכתר.מןפיא", IIהמאת

בעיפרשזהבדרןיישרא'.המז'היא(הכתר)ן"יה"אמדת-יישרא'"
בתפ'תההגיעהשיכנהעייה'",(חבה)ותתפ" ...המאמר:אתאורה"שערי ..ה

ו~יא-'"=ימעיה) ~,"(יתפארתהמרמזהויהם W ~בעיהשהיא'מקרם

ו~~םוגמ,רים,גדיייםחסדיםיו fשהפשרט,העייוןירצרויכתר,העייון,

יעיה"דיקנא"עיה"זהר"מאמרהיטביובןהאמורכיע'יפייבנים.זכתה

יביזמזוניתחייםפעת Vהממנימקבייםיהכ'אייןמשגיחיםשהכיה"מזי",

טוב,יכ"{רצוןגשמיעייונים,חיייתוהארץ,השמיםשיקיומם.תיויי

ש3ןקרומפרש,ה"זהר"והייראנפין".י"זעירשמןנהריי"גנמשכיםוממני

מיבדהספירות(כיהספיריתבתשעמיניהו",ב"תשעההואההשפעה

עדכשקריאתיימזיא"האיי"ג.הוהמדיתבסידיבהתפשטותןהכתר)
הספירית.מרכזעד'כיימר:הטבור,עדמגיעההזקןשג,ת-טבירא"

רישיןדכירישאההיאעךאהדקוטראפשיטרתאפשיטמזיאבהאי ..

בהאיכיואכרבגיןיתתאיןעיאיןידעיןייאאשתמודעייאאתידעדיא

בהאימתחברןוכ"(הימתפשטןדאמינארישיןג'דאבדיקבאתייא.מזיא

תייא.מזיאבהאידיקירותאיקיריכיכר,בגיןביה,ימשתכחיןמז'א

ימתחבריןדיקנאבהאית'ייןכיהיעתיקאבהאיותיייןאתויןאייןכ'

אייסייקייאדאימיאאחריבין,אתייןיקימאביהיתיייןמזיאבהאי

אצטרירכדמשהאמרכריבגיןאחריניו.אייןקיימיויאנעתיקאאתויו

כ'א.ת'יאבמז'אדהאבגןיהי,טעמאיפסיקזמנאתרי " "

דזכימאוחויקיהזכאהקמיה.ימתכפייןיתתאיעיאימתכספימזיאמהאי

שם).זיטא,(אדראיהאי·

ה~ובה:

הראשמןעיאה")(,,קוטראהעיייןהקונמשןבפיא,העייון,במז'

הכיעי-כן'תחתונים,ויאיעייוביםיאב:פרי'אבידעש'אהראשים,יכי

הנקראההן,ההשפעותובכ'ייתהאוריתבהשפעתב"דיקבא",במזי.תלוי

שע'יהםשב"עתיקא",הבחינותשישהראשים,ש'שתמתפשטים ,"'זמ"

בו,תיוידיקירותא")(,,יקירוהיקרמןהיקרכירעיו-כןימעיה,מןנור

קיומוובהןב"מזי;"מתחברותבה"עתיקא"התיו,יותהאותייתכיב.מוי".
הספירות.ביתרהמתפשטיםהאורותשיקיומםכ'ומר:האותיית,שארשי

פעמיםשתיה'ה'זכרגמרצה,יתפיוהצריןמשהכשהיהדעי-כן,
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ןג5היזהרי':'ספרמפ!'וח

-ראחר".מזיא",ררמזאחרכיהשמות,שניביוהטעםאתופסק
'",עתיקאי.

אשתכח,ריאאדכריאסתיוניןדבוסתימאקדישא Kעתיק"האי

גופאביאחדארישאברוזרכריאעיאיןיכי'יאהרישאדאיהורבגין

מוחאבההיאאתתקןתקונרימכוא.וגניזוסתיםטמירוהאיבוא,יקימא

רחסדרתתאה,עיאהחסדונפיקביארוזתתקןדאתפשטדכיאסתימאה

חרוראאתתקןכדדא.סתימאהבמוחאכ"אואתכ"'ואתתקןאתפשטעיאה

ממזואותייאואתנהירמוחאבהאידבטשמאןבטשדאבנהירודא

אתנהירכדשביייןותריןותותיןונהירדאתפשטאחראמוחאיקירא

ובמזיאיוןדכ'ייוחדע'איןרישיןג'אתגהיר,יקירא Kממזונהיר.

ביה".ואתכיייותייין

ה~רנה:

כי"אםררש, Pבבתורהנזבכריאמכ'-סתוםהסתוםהקדושה"ענףיק"'

שיהראשבכחיבתהיאהרמז"רמיזארוזותו ,כייבתגיהו'אברמז-רמיזא,

ראשיתהספירות.ביתרהראש-מך:פש~יו-מיבדכימכי"נעים,הנעיםה"עתיק"

האחרוןהראשהשיישית,(הבחינהסתימאה"כ"מוחאהראה"עתיק"ש'גיויו

העויוןהחסדאתוהאצייוהת'כששהתפשטיעיו),כמב~רשב"עתיק",

(החכמה)העייוןוהחסדהחסד),(ספירתהתחתוןהחסדואתהחכמה)(ספירת

(,,חווראההיאהיבןבשהתובשסתימאה"'.ב"מרחאוהתכייוהחיבשהתפשט

מוחא u(בההיאבאורשב"עתיקא")השגיתהבחינה-כתר-עזיון-דא"

כ'ומר:-דבטש"וכאן ...-אתידע"זיא(,,רישאהנעיםהראשr;וש .g:ימאה"),סת

אחר,מוח oה"מזימןונמשןאורוהוזירהנזכרבמוחהנעים) ,הנסתר

בתיבות ב"י,,(נתיבות-אורושתיםישישיםוהתנוצץשהתפרדהחכמה,ספירת

זן,אצייותשהרפיעהבשעההתורה).אותיותוכ"כספירותעשר-חכמה"

,ובמזיאיהן,ממעיהעומדרה"מזי"רבינהחכמה.ראשים,ש'שהנגופר

שאיננוע';יון,היותרבמזיותיויםגכ'ייםו~ים-ביה"ואתכיי';רתייין

 .עצמוהאיז-ה~יאהיאכי-אםובינה,'חכמהמע';עומד
שושהאחריהבאיםבחינות)(כיומר:ראשיםש'שהכאןישי;פי-זה

עויוןכתר , oאתידעד'ארישא ...הם:הראשוניםהראשיםשישתראשים.

הם:אחריהםהבאיםהראשיםש'שת jסתימאה"מוחא ..וקדישא)עתיקא(אר:

עםהווזאחדהעויון,אותושהיא,בע';יון,התיויהתחתרן(המזיה"מז'"

ובינה.חכמהבתר-עויון),

התחיתקר l'ושהעתיקאהתע'מותדבריבארה"זהר"מוסיףאחרי-כן

חכמה,כתר,הראשיםוששישתהחכמהמןרקהיאשירותא") u (האצייות

מעדןהיוצא"הנהרידברהמדות)(ששזעיר"אנפין" uווכתפשטיםבינה

גןאתיהשקותמעדן"החכמההיוצאנהר"הכינההגן",אתיהשקות

יזעירמרחיןנמשכיםהחכמהומספירתסתימאהושמחכמהאנפין",ה"זעיר

ימעוה,כאמורהוא,המדות,ששרקשהואאף-עי-פי"זעיר",(כיאנפין

אררממשיכיםהמוחיןרכיצדשיי),ודנותבינהחכמה,'ווישש'םפרצרף
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יופיייז J:ה" 126

נמזיבירודנוiי.ור pיו"' Iג Kהיזעירוביצדגפיו", Kהיעזירספירות.ייתר

היחכמהפעדן Kירוהחכמהטפירתעדןוכיצדהזייון,רבמזיהתחתון

 ' KPנו.י ..רההגיוי)-חכוג(היאתהיכבחיבת Kהיוייהחכמהסתימאהי
הפועיתההתחיהשהיאבשבייושהחכמההבעים)(הבסתר,,הואיבחיבת Kהו

המקביתההתחיהשהיאבשביירזן,:;ןיבהי )' Kב K ,ר: K (,.ביבשםנקראת

יאתקנאבעיקדיזי. Kדעתיקוזןיבשעתאמאי) K ,ר: K (,~םיבזםנקראת

בח-היצירותמיבייבכיהזיימרת(בכיינוקב.ידכרבעיןאתיייובוא
שני·,זווג(או:האיהההתחיותשתירשמהתחברותובקבי)וכחובשפיע

 ~עריםבררםקרראיםאנוושעי-כןחדשרתתריררתתובירירצארתהכחרתי)

הוהע'ירגרתדותמהשיפי,בןי,בשםאגפיןיה,זעיראתהספירות

ו-ב-ינהבצררף-הארתיותרבררךוהבינה,החכמהשוותוידותזאצייותז

ואריירת",תעברת K-בבינה)(חכמה Kבה'יו"רברא Kדתחבר K,בד-הי

,בתי,בזום-המיכותמדת-הובדותבו ,.האחרוזה~יויואת

K ותהספירותוברטיבאוראיהיזהריערברחרי-כןK בזים 1ריהזI ' 
נזקרר:שהוארתיות, Kארבעבוהשםועי'ייהורנשגברתרמרתזןונערןרבי

הנעיםהיחסועיובת),בן-(תברנהובתבן-ו"'ה iKימ Kראבא- ה""

 uוה"אםאב" ..השי'ותםיכישואומר,איה,יהיים Kאצייייםכחותשביז

הואקובהכמרשה"בןיבשעהכירעת,בינה,חכובה,קרראים:אנווה,בןי

בשם Kנfירז Kו ,בוביזי K,זעירבבחינתהואאזמ~חרת,אישיות;עצמר
דעתי ..ה Kהואזאחת,וכייותאבותירם Jונתחברכשהואאביסתם,יבןי

ת Jארברכשובתחברים ,)" Kישרבכורי(ינניבכורי,ב.זבשם Kרנקר

חכמה-ראיובא Kאב-('יהאחתיכיירתהר.ייייםהאציייים-איהייםהכחרת

ווביכרת),-הדעת-עויתןבדרךאןהובדרתשזז-ובתבו-ר'יה iוביבה

זרטא., K(באדרים Kבאחריכךועוד,שבתפיייו,פרשירתהארבעטודזההרי

ראיו , Kבמבוים l'Iבארכברזזבזקרםהספיררת,יכנוייבארריםפרטיסם)

ידרתהתיהישיטתשבהםכםשם,האמורעיארסיףעייהם,יחזורהצרךובו

-בשםתפארתיגבררה,חםד, ...ימדותנםים Kקור(רכו')זרטאישב"אדרא
בנים.-נשםיסרדיהרד,וי"בצח,אבות,

ה"זהר"סברכנרייהו,השרברתיספירותהזוגיםהנאוריםראחרי

תכואתגםבתוכהכרייתvןהיאיפיבה,זוסקיםשאנר ,' Kזרט(ב"אדרא
ריוציראישב,זהרי)האיהרתד, I.~קר'כות Kוגםרבהיה,אדרא

זעיר": ..ה-כי-אם ," Kה,זתיקואהראיםרוגח Kההציררים Kבושהנשגבים,

בשםבקראיםוביתחתובתגיה Kשהיונמדהתיקאי, Jבהאיזמאיא'ית ..

וגבורהחסד ,' Kושמימיויסהריביעזיריאבואפים.ארך-אבפין"',אריך

סיפ, Pדיבים-גםרביםצמצומיםאחריפמנראובואומסתעפיםדות, 8הויתר

 ...גדויוק!ףיסמהאף
יתיובא: Kונהוריז,תיתנהירין-היזהרימז~ר-דגיגיתא"בחייא

גניזיזוחריןואמיהבוי Kדחסנתיה K :Kונינ Kד(כמהאיברןרבעה K-חית

ובחחבריןיבתר Kדרישתפיויוראיגוןברישיהבוהודמתעםרודיהון)ז
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נו1tהיזהרייטפר " 111'1

בסםרךיחדכיניקיותא,דגיגיח'ייבתיתיין ICךזרנהריןבסםררי

תייתאהיםיחאמיחיבתריןמתחבריויאייןגופא,כביימתפזןטין

ךאתזבדגיפאכבירמתפשטסטראי ICרכה Iacוםר ' ICבהראחידייןכייי

גינאי~ימיה ICבאכראטהידאנפרינהירומהאיחדאכייייגיניתרימיניה

דעתי.אקרי ICוהודאנןרי

ה~ינה:

שיהמוחין-דביגיתאי '''ח, jאנן;ין'.זעירכתרד-ה Iה.גיגיתגcי

הריתאמר:ראםנהוריןי.ה.,תיתיהםדעת,בינה,חכמה, ~אנפיןי,זעיו
ש,אימאיוהבינהרהחכמהעצמו,"זעיר"'שייהבינההחכמה-הםאובעה

אתבראסרנההומעטררתהאחרונרתשאםעי-זה:התשוכהאיתםזמעםרת

-מרחיןסנירנעשיתבסביםנכנסרתחרי-כויא~בחיץ,יתר Kיפרת pומה"זעירי
הגיףבכיומתפשטאיתןכי"-הדעת-י Wהשייהוגוח-רבינה,חכמה

אחד.רכיייתםרבדין)(בחסדוב~דםביבוהגנבים:כזוני(במדית)

עיד:

,יוגרני.בתריד.יהונגיןרגו'דיודעיתאייביכתיב:,בדעת

נתכנרטעמאמאינתכנר. acיםתי~אהקדישאיעתיקאבי K""יתי,נתכנר

בקשרטרהארגו".תתחםדחםיד",עםרכתיב:י Pחי'תריודיריתבגיןיהאין

-...ריגדיהיא':אביהאחיכיירחייעקכ,ריגדדכתיב:חבריאארקימר
 acרירכקה",בו-היאירבקהבו,רכידחכמתא.רזאדכיארמיה Pארהא

בכיא.ייםאיקריהגזירעיבחכמתגcרמיזגזרכ'גcרמזיצחק", ןכ...כתיב

גררניהבי"יאמר".כתיבריא,ריגדיכתיבכר,בגיןמהימנרתא,אתחזי,ביה

בכיונתפשטיןהכידגריגיתגcבחייירעאייןדרי.א acבעטרדנהריןכמה

ייה,ייאןריאגתכנויאטתיופאקדישאי'תיקאבהר.אתאחידרגרפאגרפא
דינא,ביהתילאיאיכיא,חייםיביא,חידרסתכח: Kבחדכיאדהא

 •ידאי"'עייירחגחכנריי-האיאבי
 :ר. ac 'יגר Jר

כרייתת Jהדשטפירחיפיהיו,תר Jדאי,כיר I:SICנעי-כן

 " nר ICו,תפרבגבירה,בחסדומתפשטת,הבינה,החכמהאתהדערח,שתירמאחדת
-יעקב Jמיגאר-הדזת-משה q (הדעתאיתהשיהחיציגיהגיייהיא

"אהרא:יהכתיבעייייתינתכני יי...נא.ר:עי-כן .) oמיבר-התםארת

-תיקא° Jי,-יף ICב',יאיעייירח,כגרתנ-'",זעירי-בר~י .יי...באיף.
הבינה,ראחהחכמהאחהכתרים,שניאתיררשהזעירעייייח.נתכניאי

חתפתיי- Wעקיעםתתחטדחםיד...נזםרכחיב:רידין,יחטדתרצארתשמהו

הםהטרב,אתערשיםהםאםנזמהם:מתנהגיםכרמחנהגים,שהתחתרגיםכפי

אמרהעי-כןהדין.מדחהרע-אתאתעישיםהםראם Jהחםדאתממשיכים

יעקבי'ריגדהכתרב:תעירמתזהכיהרזיו,בעייי'יהקדישההחבררה

אמר-ת Jהדעדהעריהארת Dהת-י,קב-היאיאביהאחיכיירחי

יבן-אביהאחיהראהדעת,הייתרבבחינתהיא,כי-המיכרת-ירח'

",אימאי,היא,רבקה"-היארבקה"'בן,יכיהכתר,)העייין,,בן(יבז=ה
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B בl2 זייטייןח'י

מתעריזי,דיניז"מינהעם-בי-זהדין,איזבעצמהשבהאף-עי-פיביהבינה,

תעיימיתמגיייכהיש"הגדה"כי,ויאמר":ויא"ויגדיכזהנאמרנוי-כז
שעםיפייצרים,הזעםהקשה,הגבירהבימ~יזבזהגיהיעקבביחבמה,

הנהדין,בימבייחסדש~ייהעיייןן i: ,האחית,דעבתירהייתי,בי
בו-זהידיגים.גםנפתחמקירשממנהה,בינהבו-ארתפתבתורהיא

איתזעי-פייעי-פיהן,בבי-אדםעייייתביגעיתששםי"זעיר",בגיגע
בביגעאבייחס;דיאםישבטאםהעיייגה:ההנהגהגםהיאהע?ייות,

בבי-שיעיייותיהםשכיי (Iיבאיף,עיייות",נתבניא '"שם-עתיקא" ... '
העייובהההנהגהיביביום,שםבית 'Wמיאיבןם /o ,ניגעיתאיבןהאדם

אומריה"זהר"יבו,וחייםחדיהרקהיא,עתיקאימבחיבתהבאה

אתידע"יאדב"רישארקיאביימר:סתימא"',קדישא"עתיקאבאו:

-סתימא"קדישאעתיקא ..באפיייאיאבבי-האדם,עיייותברגעיתאינו
ימעיה,האמרריםהבמרסיםהראסיםמשישתהאחרין,הזrיישי,בראש

התחתוגיםאיןבוגםהתחתוגים,אימגעמוזיןבבחינת-מהיושיש

גוגעים.

דאינרןדשערימקוציואופיןרבווןאינרוכיתיייןדרישא,בגייגיתא

דמעטר'יאהבגהירודאיחדןבדאדאואחידזבדאדאומסתבכיןאובמין

דמאןאוקימנא,מבאזוכו'ובו'מאבאדאתנהרוממרחאמאבאברישיה

שעריריפגה Kדמיכברישיהיסיסייקבייהאודניהמיבאדירביןדבעי

 .)םש(דבעיימהבבימיכא'יהרישמעאודגיהמע"

בזה:הרצוז

נקאי),בעמר I':ראןי(,,ושעריבגותהוא'''השערות Pדעתיב..,נגויגיתא
שחררותתיתיים(,,קיצותי,שחורותהזהשערותאנפיויזעיר ..באב"

האצייייםויבחרתיאררותבנןיהןשה"שערות"אמרני,בברבעורב").

,עתיקא"בבחיגתומאיריםמתפשטיםכשהםוהגההמקור,מןהמתפשטים

גםנהםישה"זעיר",מזומתפשטיםמאיריםכשהםאביחסדים,כוםהם

האיהוהבחיתהאורותירבביתזאיפיכאז,ה"זהר"ואומרגבירות.

מתערביםאשרוישבאיהאוהימסתבכיםרגאחזיםבאיהאיהמתערבים

אותםומןהבתר,מזהבאיםעייוגיםהירתררבבחרתבאררותהםומסתבבים

מיביכיבאיםוהמ~נות,השונותהרבות,וההתערביותההסתבכייתמיני

יאוה,איהבגי-האדםשיביחוסיהםכיןבות n:והמ~tו~רכברתהעוייות

ובאמתהטבע",..כחותבשםשקוראיםמהאיבני-האדםוסיחרסיהםביביז

ארתןשיביחוסיהזוביןהעייוגות,ההנהגותשיגיוי-בחרתרקהכי

"המידכישחפץ,מיכייאומר,ה"זהר"ימיסיףבני-האדם.אי-ההגהגות

אתויסירהמי,בראש"יסיסיברצרן),תפיתי , nK:(שתזנוי Kיויטה

והנהגותיכחרתמעישערית", ... 'עימיתררמם-אזני;",מעיהשעררת
מאהבה"תשיבההגדריה,בתשיבתךייגיעויעיהה"משפט",מןהבאים

רקיה P:ש"עתיקא",שיהעיויונהההנהגהעדיזכירתי,הזדוניתאתגםהמהפכת
תייאבעתיקאדיקא,איי-.איויתצעק,מהבשיח:"זהרי!ן P (יבז-אור
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lיlמםn ה"זהו'יסםו

הצעקהבייתר,קה ?Iיעגדייהיהתשיבהייתרגדיישהצערבמדהמיתא"').
בייתר.גבוה,מקיסמגיעה

g רמתפרשיןיימיןדעתיקבארחאאירחאחרמתאחרארשעריבפיוגותא

בכיותיייןריייהריבבאמאריהרןכיאררייתא.דפקרדיאררחריכימיביה

הה"ר:ארחין,אינרןידעיןדיאיחיביארשתאמפרשןיאיבוןיקוצאקיצא

כיהיכןיבגיןתקיפין,בקיציןתיייןאיייןוכיכאפיה"',רשעיםררן ..
כירכתיב:דמתקיא,מאריהרואתאחרןשעיעןבאיברןרארקימבאתקיפין

מיחא,דרהיטיסתימיןממרחיןדמשכןבגיןיכי-כןיאמת,חסדד'ארחרת

שעיעזקוציובאיברןמרחאמחדארחרי.כפרםחדכימשתכחיכןרבגין

תניבאממרחאראמת.חסרד'ארחרתכידכתיב:יא, Pרמתמאריהיואתמשכו

..דרדבהי:דכתיברי"א,דיבבאמאריהיורתיייואתמשכוקרציובאינרן

ירעי,יאאיאמיירי~קאבמאייכשיי".במהידעייאבאפיהרשעים

א'א"במה",תקראאי iיכשיובמהימבדעבעאןייאידעיויאכיימר,
גבורהדאימאזסטראמאידאימא.בסטרדמתאחריןבאיברו ,יכשיר"באימאי

קוציובאיביןתייתאהממוחאוי'{יה.דיבבאמאריהרומתאחדומינהתקיפא

נהיריןאפיוראקרין:דמידיןמאריהיןרתיייןאתמשכןבאמצעיתאדאינין

קרציןבאינרןאשתכחרכ'ארגון",מעגי"פ'סכתיב:רבהנינהירין,ייא

שם).זרטא,(אדראדרישא"ישערי

ה~רבה:

ארחבהם,נאחזיםשהדיניסימטההמתפשטיםבאררית-שערותי Hב

שירב;תבתיברתמתפרד;תהארחרמאותרהשכואי,יביוהימיןביוהמפריד
מצירתרשס"ה(חסד)עשה",מצירתרמ"חכיתיריותשבהםגבררהרשיחסד

אימאיסרד uהאר"יקביתיפיהיאההיאה"ארח"(גבורה). uתעשה"יא

מתאחדאימא,יסידההרא,רהארחמשמא'",-רהרדמימיובהאחרזשנצח

דיבבאמאריהוןכי ...ירמיועתיקביסודכיומר,ירמיו",דעתיקב"ארחא

ההןהרביתהנתיביתמןכירכר',רכר'רקוצא"'קוצאבכית'ייןייייה

שערית" uביןהבדיישראייםהשפעתם.אתהתקיפיםהריבים i;"כמקביים

זגים ?1רממ~תקיםידינים~שי-(שעיען>"יקותשעררתיש :'"תררעש,,'
רחמה.קצףאף,תקיפים:ידיניםמשי-רמ~:פכרתקשרתשעררתרישברחמים,

מרחים:משישהירצאיםהשינרתהשעריתשמיני , Hזהר ..המ~יראחר-כן

 jרבמשקי"במדהרחמיםמיאכי u-דמתקיאימאריהין uירצאיםהאחדממוח

בבינה,הנאחזים-הקביהשיזעמוכיי-דיבבא"מאריהוו u-השניממוח

מא"באי-יכשיר""במהעי-זה:קררארה"זהר"מתערים,דיניםשממבהיפי

-בחכמהיריא,ימותר-ידיניםהתעורררתכיאיןהמכחמ(כייכשיו"
נהיריןי,ריאבהיריואפין ...-השיישיממוח jבעייה"')אתהתחיהחכמה ...ר

 •ויכאןיכאןהביטיםפניס
II' מצחאהאירכדעיבדיהרן,עיחיבאיאתפקדאמצחאדגיגיתא,מצחא

האיבערבדיהין.מתכספיןדיאיאיביןדדיניומאריהיןמתעריןאתגייא

אתהברתמצחאבהאידעתיקאמוחאדאתגיירבשיתאכורדאסומקאמצחא
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נייטיי'ה"

שם).זוטא,(אדראוכו'אקריירצוןעת Kת Iשרההיאכתיגא,חורא

 K,רעו,ייוו,היותרהרצרוהארת Kשהודעתיקאי,',,מצחאבנגוד

 ' Kדגיגוית K,מבחהנה'יע'נש,ירעימשפט;מקרםכיאיושבהגירתודרעריז",

שאינםאיהאת V',נרב,"-הדיניםררר~ם Iונתבהגירתואנפיזי,זעירשי

בגבררתו Kהואדם,זעיר",שימצח , Kההרהמצחהרעים.במעשיהםמת~ישים

נעשההראאזה,עתיקאי,ור Kב,זעירי,בו,רזררחכשמופיעבי Kכורד,

יכי. Kה'רציןעת Kההירהעתכשיג.יבן

רעוך '"ם tmה,זיה.עיגיםי, " ' Kאדר ...כה"זהריר n:מדזהבאפן

כברב,עתיקא"(כיעזירי Nברקעתהוהכיהספיררת,פרטיפרטירעירערד

, :n ב"הקרראיסתכיואםימעיה).רK עד"שבאמרמהבכידיבאירבבתא

אחת:רקבזכררהאמורים,ידבריםר,ש J!ישוםעודיצטרריאסנה,

I' "גםיחסדיםמיבד'.מקרםרב,זע'ריוייין,יגבררהכי-מקרםאיןב,עתיקא

iרםדים,~יהאפראהיאתיקא" J ,מבחינתבאה',כשהנהגהוידינים,יגבררות
אשריסאביחסדים,~יההיאז Kגםשר Kיש,זעירימבחיבתבאהרכשהיא

מעזייפיהכיהרחמים),(מדתבחסדמודזגדיןאותקף-הדיוגםהיא

אורותשהםבסםהעוימותרביהספיררתשביזאת,גםראףבבי-האדם.

הערים,רעדהעריםו IJאיהיותתרנfי Dכיםהםכרם-איהיים,יייכש

שירעיירתיהןירידותיהןיפירמשתנרתהטתחי;פרתישרנותרביתפ~יית

יפינבי-האד~_,שיוהפנfירתהמעשיםהקרררת,יפיבני·האדם,נסמרת
~~נ:וקרז~ !t "-'ןערימות"התהרי D 'הדרררח,שירהזנרכים;גוררפים

--..... ~ .. 
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