
והתהוותם יסודיבקבלה מושגי
אבולעפיה״ טודרוס של במשנתו עיונים

אורון מיכל

 13וד המאה בסוף בטולדו ומת ,1220 בשנת כנראה בבורגוש, נולד הלוי יוסף בן טודרום ר׳
1(.1289 או 1283)

 הגולה ראש שהיה אבולעפיה, הלוי מאיר ר׳ היה דודו מפורסמת; למשפחה בן היה הוא
 להערכה וזכה לגדולה עלה טודרוס ר׳ וכתביו. הרמב״ם נגד במלחמתו ידוע והיה בספרד,
 בתים שקיבלו היהודים עם נמנו יוטף ובנו הוא העשירי; אלפונסו המלך־ מצד ולהכרה
2(.1266) פרונטירה לה ובג׳יריס (1253) בסביליה הנכסים חלוקת בעת קרקע ושטחי
 השלטונות אצל השתדל שהוא המורות, עדויות, בידינו מצויות הציבורית אישיותו על
 הקשות, הגזרות לנוכח וכי 3,1281 בשנת אלפונסו המלך גזרות בעת שנשבו אסירים, למען
 המקובלים לחוג השתייך טודרוס ר׳ 4דתית. רפורמה לערוך קהילתו לאנשי קרא הוא

 מסויים קו בשל 5הגנוסטיקאים/ ׳המקובלים בשם ז״ל שלום פרופ׳ ע״י שכונו מקשטיליה,
הי״ג. במאה הקבלה של האוזרים הזרמים משאר ומאפיינם המייחדם בתורתם

 רבו שהיה מבורגוש, משה ור׳ הכהן יעקב בני יצדזק ור׳ יעקב ר׳ האוזים נמנו זה חוג עם
 *6הרזים׳. ׳שער ספרו את טודרום ר׳ הקדש לו ואשר טודרום, ר׳ של וחברו

 היהדות למדעי בית״הספר של החוקר׳ ׳בימת במסגרת שהושמעה בהרצאתי יסודו זה מאמר *
תל״אביג. באוניברסיטת תשמ״ג בשנת

 שנויים אלה תאריכים ,/£(. pp ,2. 194-195)שלום של השערתו על״פי נעשה התאריכים ציון .1
 מקדימים שלום, ובעקבותיו בער, ואילו (1304-1234) התאריכים בציון מאחר גרץ במחלוקת.

 ספרים הנ״ל, ואילך; 29 עמ׳ )תרצ״ז(, ב ציון, וזמנו, הלוי יהודה בן טודרום בער, י׳ )ראה:
(.321-310 עמ׳ תרפ״ג, ברלין ב, דביר, בספרד, היהודים לתולדות חדשים ומקורות

 היהודים תולדות בספרו וכן )תרצ״ז(, ב ציון, וזמנו, הלוי יהודה בן טודרום בער, י׳ ראה: .2
.0V, 70, 75, 77, 144, 152, 153 תשי״ט, תל״אביב הנוצרית, בספרד

.77-76 עמ׳ שם, ראה .3
 העומד והמוסר׳ המידות לתיקון אבולעפיה בן טודרום ר׳ של ׳קריאתו מאמרי, ראה וכן שם, ראה .4

)תשמ״ד(. 11 ב׳דעת׳ לאור לצאת
 עמ׳ )תרפ״ז( ב היהדות, מדעי הכהן, יעקב ו״ נני יצוזק ור׳ יעקב ר׳ קבלות שלום, ג׳ ראה: .5

293-165.
 ב תרביץ, הראשונים, בקבלת העולמות תורת התפתחות שלום, ג׳ וכן ,5 הערה לעיל, ראה .6

ר׳ של תלמידו מבורגוש משה ר׳ הנ״ל, ;66-33 עמ׳ )תרצ״ב(, ג ;442-415 עמ׳ )תרצ״א(,
 ה ;225-207 ,77-54 עמ׳ )תרצ״ג(, ד ;286-258 עמ׳ )תרצ״ב(, ג תרגיץ, הכהן, יצחק

.323-305 ,198-180 ,60-50 עמ׳ )תרצ״ד(,



אורון מיכל

 ולאחרונה שלום, פרופ׳ של ממחקריו למדנו הקבלה בתולדות זה חוג של חשיבותו על
ר 7זץ, יוסף פרופ׳ של ממחקריהם ר 8אידל, משה ד׳ 10פרבר. אסי וגב׳ ליבס® יהודה ד׳

 בספק. מוטלת אינה ה׳זוהר׳ על השפעתו הקבלה. התפתחות על רבות השפיע זה חוג
 תורוזם השפעת ניכרת והשבתאות, האר״י קבלת כמו יותר, מאוחרים מרמים שאף נראה

דבריהם. הדי את בהם ונמצא החוג, בני של
 איזוטריות, מסורות נמצא תלמידם מבורגוש משה ר׳ ובכתבי הכחנינו האחים בכתבי

 של מדרשם מבית מסורות בבתביהם בולטות בפרובנם. בנדודיהם ידם על נאספו אשר
 בשם שלום על״ידי המכונים אנונימיים, מחברים של כתבים מאותם ומסורות אשכנז, חסידי

כאחד. סטיות1וגנ ניאופלטוניות מסורות של שילוב לפנינו כלומר, העיון/ ׳חוג
 מבורגוש, משוז ר׳ ואל הכהנים האחים אל בעיקרד הו־פנתה החוקרים של לבם תשומת

 ובהערות. אגב בדרך רק והוזכרה הצדה נדחקה אבולעפיה טודרוס ר׳ של דמותו ואילו
 כתבי את לכדוק יש הגנוסטיקאים, המקובלים דברי את להבין כדי כי 7במאמריו, ציין שלום

 זה מאמר ״להבנה. ווזקשים הסתומים דבריהם את קרובות לעתים המבארים טודרום, ר׳
 ר׳ בכתמי והופעתם ראשונים בקבלת יסוד מושגי של בהתהוותם ציון נקודות להציג בא

 של התגגשותם דרכי על אור לשפוך כדי בה יש אלו, של חשיפתם אבולעפיה. טודרום
 כתגי השפעת בו ניכרת ספק ללא הזוהר׳)אשר ב׳ספר יותר מאוחר אחד דור אלו מושגים

ה׳זזהר׳(. למחבר ומוכרים ידועים שהיו טודדוס, ר׳
 ו׳אוצר 12שבתהלים י״ט למזמור קבלי פירוש שהינו הרזימ׳, ׳שער טודרוס, ר׳ בספרי

 קבלת של מעניין שילוב נמצא 13הקבלה, זדך על התלמוד אגדות פירוש שהוא - הכבוד
 ר׳ עזריאל, ר׳ עזרא, ר׳ הרמב״ן, נמנו שעליה גירונה, קבלת עט קשטיליה מקובלי רנותיו

י׳ ששת בן יעקב יוצר כמקובל כלל בז־ו־ו טודרום ר׳ מתגלה לא בספריו .1דו בן אשר ו

J. Dan, Samael, Lilith and the Concept of Evil in Early Kabbala, AJSR 5 (1980), pp. .7
.17-40

.280-239 עמ׳ )תשמ״ב(, נא תרביץ, הספירות, שמעל הספירות אידל, מ׳ .8
המשיחי ׳הרעיון בתוך בר־יוחאי, שמעון ר׳ של המשיחית לדמותו - הזוהר של המשיח ליבם, י׳ .9

 הישראלית הלאומית האקדמיה שמונים, לו במלאת שלום ג׳ לכגוד מאמרים קוב - בישראל׳
; .236 ,87 עמ׳ תשמ״ב, ירושלים למדעים,

 קבלון 0לש גמר עבוז־ת כיקורתית, מהזזרה - הכהן יעקב לר׳ יתזקאל מרככת פירוש פרבר, א׳ .10
תשל״ח. בירושלים, העברית באוניכרסיטה הרוח למדעי מוסמך התואר

 ומקורותיו/ כתביו אבולעפיה, ׳טודרום בעבודתי ערכתי זה ענין של ומשווה מדוקדקת בדיקה .11
 שנעשתה ,1972 תל־אביב, אוניברסיטת הרוח, למדעי מוסמך התואר לקראת גמר עבודת

ז״ל. גוטליב א׳ פרופ׳ של בהדרכתו
 הוצאתו שעל ,209 מינכן כתב־יד על״פי וזן זה מחיבור להלן המובאות פל הרזים. שער להלן: .12

 לי הרשתה אשר במינכן, לספריה נתוגה תודתי עתה. שוקדת אני מדעית במהדורוז לאור
 והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בבית כתבי״יד לתצלומי המכון ולעובדי זה, יד בכתב להשתמש
בעבוזתי. הרבה עזרתם על בירזשליס

תש״ל(. ירושלים )=ד׳צ: תרל״ט וארשה, ובדפום תקט״ח, נווידואר, בדפום לאור יצא .13
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והתהוותם בקבלה יסוד מושגי

 השונות התורות בין לגשר ובגסיונו רבותיו דברי בליקוט הינה גדולתו עיקר ומחדש.

 פונה הוא כאשר הרזים׳, ב׳שער דבריו בפתח בעצמו מעיד הוא כתיבתו דרך על שהכיר.
 לו ויורה באהבה ספרו את שיקבל בבקשה 14מבורגרום, משה כר׳ שלום ע״י שזוהה לנמעו,

:שם אומר הוא כתיבתו דרך על בו. טפל ומה חשוב מה

 וכפורץ צפונים סודות מגלד, רכיל כהולך בעיניך אהיד. ולא תוכיחני, באפך ואל ...
 לשפוך אם כי רוחי על עלתה שלא יודע, אלהים אל כי ראשונים, גבלו אשר גדר,

במצוותיך, ושגיתי פקודיך שכחתי כי ובמחשבותיך, בלבבך תאמר ופן שיחי. לפניך
 צפנתי בלבי לפה. הלב גלה לא מעולם. ארפה ולא החזקתי בה׳ כי הדבר, בן לא

לשוני. תוות אכחידגה שפתי על אשאנה בל כעני, דלתי עליה וסגרתי אמרתך
באיברים. דם כמבליע הסודות והבלעתי הדכרים העלמתי עתה שגם לי וכמדומה

 זר איש יקרב לא למען הדבקים, בין ריוח ונתתי הרחוקים ואספתי הקרובים פיזרתי
15יפטיר. ובשפה ראש יניע ולהקטיר להקריב

 כפי אך, דברים, מלקט הוא טודדוס. ר׳ של כתיבתו דרך על ללמוד אפשר הללו הדברים מן
 אנו שלו הליקוט בדרך כלומר, הרחוקים. את ואוסף הקרובים את מפזר הוא מציין, שהוא

 נמצא אף בדבריו והמובאות. הדברים סדר בשינוי המקורות לטשטוש נסיונותיו את מוצאים
 גבלו אשר גדר כפורץ להיות אי־רצונו ואת עמו, השמורה הסודות, מסורת על ההדגשוז את

 המקוכל, של הלבטים את מדגישים ספריו, בשני המצויים ואחרים, אלו דברים ראשונים.
 הבאים, בדורות לכך הראויים לנחלת שיהפכו כדי הדברים, את לכתוב הרצון בין המתלבט

 יותר לכסות הרוצה המגומגמת ללשון הסיבה זאת ברבים. פרסומם מפני החשש לבין
 כותב הוא כך על ברמזים. והמרבה בגלוי הדברים השמעת מפני החוששת לגלות, מאשר

:הכבוד ב׳אוצר

 ליודעים הרשומים ורמזים סודות אלפים אלף מני אחת להבין שזוכה מי ואשרי
 חכמי וכל רואין. מה יודעים ואינם שרואין לבריות להם ואוי הגדול השם בפנימיות

 אלא מז לרמוז שלא בריתות, כמד, זד. על כרתו והאחרונה הראשונה הקבלה
 ובהסתר ובשבועה באלה פרקים ראשי להם מוסרים אשר הצנועים, לתלמידיהם

 מפיהם דבר הוציאו לא שמעולם מהם ורבים ביובל... או בשבוע אחת פעם ובצנעה
 לב תעלומות והיודע בעדי, יכפר הטוב ווז׳ קטן. דבר אפילו כשפתם בטאו ולא

16עשיתי. לכבודי שלא יודע,

- האלוהות עולם של יסוד תפיטות שתי בין רוחנית התמודדות קיימת הקבלה בראשית כבר

 יצחק, ר׳ של תלמידו מבורגוש, משה ר׳ ג׳, וזלק הכהן, יעקב בן יצוזק ר׳ קבלת שלוס, ג׳ :ראה .14
.263 עמ׳ ג)תרצ״ב(, תרביץ

ע״ב. ,41 דף הרזים, שער .15
ע״ד. יג וארשה, דפום פסחים, הכבוד, אוצר .16
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 והאחרת, העיון/ ׳חוג המכונה חוג אותו בכתבי המופיעה מידות, י״ג על המבוססת האחת,
 עשרה ׳שלוש הן הראשונוז השיטה להיווצרות המקור ,7עשר־הספירות. על המבוססת

 חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל ה׳ ה׳ ויקרא פניו על ה׳ ׳ויעבר לד:ו-ז: שבשמ׳ מידות׳
 שונות דרכים ישנן אמנם ינקה׳. לא ונקה וחטאה ופשע און נשא לאלפים חסד נצר ואמת

 יהודה רב על־ידי הלכה נקבעה מספרן לגבי אך אלו בפסוקים המצויות המידות בפניין
 ע״ב(. י״ז השנה ראש ריקס׳)גבלי חוזרות שאינן מידות לי״ג כרותה ׳ברית שאמר:
 קדום, מיסטי ספר אותו יצירה, בספר מצוי הספירות( עשר )שיטת השנייה לשיטה המקור
 הידועה במשנה ספירות המושג לראשונה מופיע שבו בראשית, מעשה בתורת העוסק
 המופיע המושג עשרה׳. אחת ולא עשר תשע ולא עשר בלימה, ספירות ׳עשר א׳: בפרק

 אלא עוד, ולא כאן. נמצא הלשוני המטכע אך־ בו, השתמשו שהמקובלים לזה זהה אינו כאן
 הכוחות מערכת את מעמיחז עשרה/ אחת ולא ׳עשר תשע׳, ולא ׳עשר הקביעה אף

עשד. המספר על ספירות הנקראת
 עשר תורת את כולל פרובנס, מקובלי אל שהגיע הראשון, הקבלה ספר הבהיר, ספר

 למושג דווקא מתייחס והוא בלבד, אוזת פעם בו מופיע ׳ספירות׳ המושג אך הספירות,
׳מידות׳.
 של טכטביהם פעמים מספר עולה רספירות׳ ׳מידות׳ המושגים שני בין היחס שאלת
 ר׳ הוא הלוא ,16ה״ המאה בן מקובל בדברי ועולה וחוזרת ,13וד במאה המקובלים ראשוני

 באחד מצויה השאלה הצחצחות(. שער י״א, ימוניט׳)בשער ׳פרדם בספרו קורדובירו משה
 כשבהמשכה וחבריו, פלטוי לרב מיוחסת ודיא ־- הפ^ודואפיגראפיים העיוך ׳חוג מכתבי
 שני בין שואליה התלבטות על מורה השאלה מציאות עצם גאון. האיי רב תשובת ניתנת

התפיסות. שתי בין ליישב הרצון על מורה עליה והתשובה והתפיסות, הכיוונים
 מידות י״ג בץ הקשר לשאלת התייחטות נמצא טודרום ר׳ בכתבי מקומות בשלושה

 מביאם שהוא שונים, מקורות זדך הבעיה את לפנינו מציג טודרום הטפירות. ועשר
בדבריו.

אומר: הוא מידות, י״ג עניין את בפרשו הכבוד, באוצר

 המאמר - תשובה ויעשה האדם שיחטא לאחר הוא ואני האדם שיחטא קודם הוא אני
 גדול ספר חבר וכבר מדות, הי״ג סוד נתגלוז בו אשר ימצאנו מי הוא עמוק הזה

 הוא1) ז״ל, דוד בן אברהם רבנו החכם בן אשר רבינו החכם הקבלח ע״ד בבאורים
 לא ואמ 18 17בו. המעיין ימצאנו ושם רגה, יגיעה גהט ועע גדולה חרדה להם חרד

 בי״ג להעמיד ההוא בספר כונתו כל אשר אודיעך אמנם בהם. להאירך לבי מצאני
 אותן. וכוללת ספירות העשר אל האבות שרש הטפירות בשלשה כולם מדות

 שמענו מדות שי״ג ז״ל, גאון האי הרב אל שאלה דנשאה דחזינן ההו ואשתמיטת
ז״ל והוא לחוד. ספירות והעשר לחוד מדות הי״ג אם שמענו, לא ספירות וי״ג

.10-1 עמ׳ תשל״ז, ירושלים )הרצאות(, הראשונים המקובלים חוגי דן, י׳ וראה .17
 ירושלים ב-כז, חוברות הסגולה, וראה דיד, בן אשר לר׳ מידות י״ג לפירוש כוונתו .18

 ח, יוסף פרופ׳ בהדרכת מ״א לסמינריון חומר דוד, בן אשר ר׳ קבלת וכן תרצ״ד-תרצ״ה,
.48-36 ,35-28 עמ׳ תש״מ, ירושלים אקדמון, הוצאת

אורון מיכל
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והתהוותם בקבלה יסוד מושגי

 וצדברים מאד ועמוקים דקים הרמזים הגדולה ובווכמתו הקדוש בלשונו הרמיז
 ובסודם בקהלם לבוא כדאי שאיני אע״פ המקובלים, המשכילים רק למבינים מעטים

 שדעתו זה, והוא מדבריו, העולה מה ברמז לך אכתוב מ״מ בכללם, אתם ולהמנות
 ספירות עשר כנגד והעשר לשלש נפעלות שהעשר אלא הוא, אחד דבו־ שהכל הוא

 אור מאורי השורשים לכל שורש וחתומים גנוזים הם מהם. למעלה והשלש בלימה
 נמשך שהוא 19התורה, בפירוש ז״ל הרמב״ן דברי מתוך ונראה הקדשים. וקדש
 מדבריו נראה שאין אלא כהם, פועלות שהג׳ העשר בעניין ז״ל הגאון דעת אחר
 מדות י״ג מוצאין אנו מקום בכל שהרי בעיני, הדבר וקשה עשר. אלא שם שיש

 י״ג שמענו מדות י״ג עומדת, במקומה שאלה ועדיין עליהם. ולחקור לדרוש וראוי
 קבלתי בעיני ואני ז״ל הגאון שהוא למודע אנו צריכים א״כ שמענו, לא ספירות

 הכבוד כסא בעצם משתרשין קדוש אחד אצילות למטה הן שהג׳ 20מרבותי,
 רשות לי ואין הכבוד, כסא משמות נחצבים והן שמותם וקבלתי בו, ומתאחדים

 דבר לפי הרמב״ן דברי שנראין דעתי, קוצר לפי אומר שאני אלא יותר, לבאר
21בספרי. המסתכל למבין זו שמועתנו

 מקובלי את שהעסיקה הבעיה, את הפנינו מעלה הוא ביותר. וזשובים טודרום ר׳ של דבריו
 שר׳ גאון, האיי רב מתשובת בשמם. ונוקב עמדתם את מציג שהוא תוך לו, שקדם הדור

 ע״י הסתירה את לפתור הנסיון על למדיט נמצאנו אותה, המצטטים פראשוני הוא טודרום
 - בשמות הנקראים גנוזים אורות שלשד, עוד מצויים הראשונה לספירה מעל כי הקביעה,

 אוזדעל ועצט אחד עניין כולם הינן אלו ראשונות הוויות מצוחצוו. ואור צח אור קדמון, אור
 השרשים כל בשרש חיבוו־ ובלי פירוד מבלי אמיץ דבוק ׳דבוקים והן השונים השמות אף

22האיברים.׳ ולשאר לכולם אחד שורש והטוזול וזזריאוו הלב גשמי משל כדמיון
 אלו אורות העליונה. הספירה כוח את המגלות תמורות מיני הן כאן המידות עשרה שלוש

 הנצחית קדמותם הוא היווידי ההבדל דינמית! ואחדותם מהספירות במהותם נבדלים אינם
הרוחנית. הפעולה אל הכוז מן שיצאו הספירות, חידוש לעומת

 ר׳ של אחיו בן דוז, בן אשר ר׳ של עמדתו היא אותה, מציג טודרוס שר׳ נוספת, עמדה
נהור. סגי יצחק

 המדות כי קובע שהוא בכך הבעיה את לפתור אשר ר׳ מנסה 23טדות, לי״ג בפירושו
 שלוש לפי פועלות כלומר לשלש, נפעלות הספירות שעשר אלא הם, אחד והספירות

:אומר והוא ושמות, מידות כין לתורה בפירושו מבחין הרמב״ן ורוזמים. דין חסד, :המידות

אותן יקראו וחכמים הקודש, שמות הן מ׳׳א[ - אל... ה׳ ]זז׳ הללו התיכות שלוש

תקכ״ב-תקכ״ג(. עמ׳ שעוועל, לד:ו)מהדורת לשמ׳ הרמב״ן פירוש .19
)תרפ״ז(. ב היהדות מדעי ד, סעיף שמאל, אצילות מאמר הכהן, יצחק .20
ע״ג-ע״ד. טז השנה, ראש הכמד, אוצר .21
.8 עמ׳ תרי״ג, לפסיא הקבלה, חכמת גנזי ילינעק, א׳ .22
.18 הערה לעיל ראוז .23
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 לא המיוחד והשם טובו. ומידת רחמיו ומידת התשובה בעל מידת הם כי מידות
 והנה וכו׳. וחנון רחוס מידות עשר הן באדם מקריב שהם המידות והנה בהן יתרבה

24עצם. שמות הן השלוש אחר ומצד אחד מצד מידות כולם

 לחקור שראוי בקביעה, מוקשים, לו שנראים הרמב״ן, דברי את טודרום ר׳ מסכם לכאורה
 לפנינו מציג הוא 26 25מכן, לאחר מיד אך עומדת. במקומה עדיין והשאלה עליהם, ולדרוש

 של קיומן על המצביעה רבותיו, עמדת וזזיא תחילה, שהעלה אלה מכל לחלוסין שונזז עמדה
 הרזים׳: ב׳שער יותר ברורה בצורה זאת אומר והוא האצילות. מן למטה מידות או כוחות ,ג

 אחד רוחני אצילות נאצלו הכסא מן למטה מעלות שלש כי שאומרים המקובלים מן ׳ויש
26,ה/ גנעם ונרמזנו שמותם קבלנו בו ומתעצם במלכות מתיחד קדוש

 מצויה שזזיא כפי שלפנינו, הסדורה הספירות תורת כי טודרום, ר׳ מדברי למדים נמצאנו
 הסופית. להתגבשותה עד שלבים כמה עברה ואילך, 14ה״ המאה •בני המקובלים בספרי

 המופיעות הסתירות את לפתור בנסיון עמדתם את לגבש מנסים הי״ג המאה סוף מקובלי
 של סינתיזה על־ידי - רספירות׳ ׳מידות׳ במושגים בשימוש המקובלים ראשוני אצל

אלו. מושגים
 שלום פרופ׳ של מחקרו מנושאי אוזד היא הראשונים בקבלת העולמות תורת התפתווות

27הכהן. יצחק ר׳ קבלת ברוקר ז״ל
 כולה ההוויה מתחלקת שלפיה סדורה, קוסמולוגית תפיסה שאותה שלום, גילה במחקרו

 ועשייה, יצירה בריאה, אצילות, עצמו: בפני עולם היא מהן אוות שכל בחינות, לארבע
הארבע־עשרה. במאה רק גיבושה לידי הגיעה אך ראשונים, בקבלת התפתחה
 ניאופלטוניים מקורות שילוב לידי באו חוגו ובגי הכהן יצחק ר׳ בקבלת כי הראה, שלום

גנוסטיים. ומוטיבים
 מערכת של שלימה הסתגלות על מראה הכהן יעקב בן יצחק ר׳ קבלת כי קבע, הוא

 ולספקולציה ניאופלטוניים, למקורות רבים ובשינויים בעקיפין השאובה עולמות
 הקבלה לתוך שנשתלשלו גנוסטיים למוטיבים ברורה התקרבות על ומורה תיאוסופית,

 בהוראת העולמות של הגנוסטית לטרמינולוגיה ברור זכר עוד בהם שיהיה מבלי
28איאונים.

 הכרוב חוג תורת על במחקריו זץ י׳ עשה העולמות תורת של המקורות בחקר נוסף צעד
ר׳ ,ש? חיבורו ועל והאמונה/ היראה ׳פסק האנונימי החיבור על בדבריו ובעיקר המיוחד,

אורון מיכל

(.19 )הערה שם ראה .24
 המקובלים חוגי דן, י׳ :פתרון)ראה לבעיה אץ טודרוס ר׳ שאצל הטוען דן, שמציין כפי ולא .25

(.6 עמ׳ תשל״ז, ירושלים הראשונים,
ע״א. ,78 דף הרזים, שער .26
 ג !442-415 עמ׳ ב)תרצ״א(, תרביץ, הראשונים, בקבלת העולמות תורת התפתחות שלום, ג׳ .27

.63-33 עמ׳ )תרצ״ב(,
.36 עמ׳ )תרצ״ב(, ג תרביץ שם, .28
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והתהוותם בקבלה יסוד מושגי

 בר־ווייא של זזשפעתו את בדבריו מדגיש דן 30 29הסוזות׳. ׳סוד מלונדון יקר בן אלחנן
 משמעותה את ומקבלת אלו בכתבים שעולה העולמות, תורת על הניאופלטונית והתיאוריה
המיסטית.

 המערכת את ותפיסתם רבותיו תורת את רבות פעמים בכתביו מציג טודרום ר׳
 עשר של ממערכת בנויוז מהן אוזת כשכל עולמות, של מערכת המציגה הקוסמוגונית,

 :המערכות שלושת על מרמזים היו״דין השם. של היו״דין ג׳ סוד מרמז אלו על מעלות.
 "29ותותיות. נבואיות מחשביות,
אומר: הוא הכבוד׳ ב׳אוצר

 קולות עש!־]ה[ שהם נמצא פעמים שלש ובבא בבא בכל לחקור שצרין־ ולפי
 העליונה מאצילות למטה שיש. דעתם אשר המקובלים מן ויש שלשים אל העולים
 והמדברים ממרע״ה. חוץ הנביאים נתנבאו שבה מעלות עשר של שנית אצילות

 אצילות מהם ולמטה ומדרגתו. מעלתו כפי אווד כל משתמשים הם הקדש ברווז
 הנביא יחזקאל כוונת היתה הוא זה אשר גלגלים, העשרה אצילות שהיא שלישית,

 מאד מאד עמוק סוד אצלט הוא זה שנה וסוד שנה. בשלשים ויהיה באמרו ע״ה
 קולות שלשים סומכין והנה מקומו. זה ואין אותו יודעים אותיותיו את והמחשבים

 בוזשבון שהוא אומרים ויש בו. רמזנו אשר אלו מעלות השלשים כנגד השופר של
 אשר דיא, והאמת ישראל, כל בו הרגילו ככר אשר יודין, בג׳ הנרשם הקדוש השם
 לשלשה שכונתם לומר, יש שתים, ע״ג אחת שנהגו אבל ע״ב, משם קודש שם הוא

 ואפילו עליהם, לגבוה גבוה מעל גבווז שתים גבי על האחח אשר הללו, עשיריות
להאריך. ואיך זה pm מזו, לפניב זו יהיו כסדרן נכתבו אם

 למערכת שמחוץ העליונים היישים במערכות זה חוג לאנשי שיש המיוחד הענין על
 במערבות האינטנטיבי העיסוק בין קשר קיים כי בציינה, פרבר, אסי גב׳ עמדה הספירות

 את אלו בדבריו מביא טודרום ר׳ 31הנבואה. בתורת זה חוג לאנשי שהיה הענין ובין אלו
 את כאן נמצא 33יצירוז. לספר בפירוש הרמב״ן בעקבות ההולכת 32הכהן, יצחק ר׳ דעת

 עולס - השניה האצילות !הספירות עולם - העליונה האצילות :אצילויות לשלוש החלוקה
הגלגלים. או התכונה עולם - השלישית האצילות הנבואה;

 בספרות עיונים הנ״ל, !214-203 עמ׳ ,1968 ירושלים אשכנז, חסידי של הסוד תורת דן, י׳ .29
 )הרצאות(, הראשונים המקובלים וווגי הנ״ל, !111-89 עמ׳ ,1975 גן רמת אשכנז, חסידי

.128-107 עמ׳ תשל״ז, ירושלים
ע״א. ,83 דף הרזים, שער א.29
ע״ב(. יח דף וארשה, )דפום ע״ב לח, השנה ראש הכבוד, אוצר .30
.3 הערוז ,94 ועמ׳ ,1 עמ׳ (,11 )הערה שם פרבר, א׳ .31
ד. סעיף (,20 )הערה שם הכהן, יצחק ר׳ .32
.418-415 עמ׳ ו)תר״ץ(, ספר קרית שלום, ג׳ מהדורת יצירה, לספר פירוש רמב״ן, .33
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 צינור משמש שהוא ונמצא 34פעמים, מספר טודרום ר׳ בכתבי מופיעה העולמות תורת
בדבריו. ומתבארים המתפרשים קשטיליוז, חכמי רבותיו דכרי עוברים שדרכו

 הי״ג, המאה בסוף גיבושה את ומקבלת הקבלה בראשית כבר המופיעה נוספת, תורה
והגלגול. הנפש תורת היא

 אפלטון בכתבי והן הגנוסטיקאים בכתבי הן מצוי האדם נשמת של האלוהי מקורה רעיון
 הגומלץ יוזסי בדבר המסקנה את ממנו הטיקו אף זה, רעיון בקבלם המקובלים, ופלוטינום.

 האדם של יכולתו וראיית הספירות, כדמות האדם תפישת גם מכאן לאלוהות. האדם בין
 על מדבר זזשונים חלקיו על הזוהר ספר שלו. שלמותו זרך האלוהי לעולם שלמות להקנות

 אלו חלקים 35נר״ן(. ונשמה)ובקיצור רוח נפש, הנקראיס חלקים משלשה המורכבת הנפש
 בפילוסופיה מצויה שונים, חלקים בנפש הרואה כזו תפיסה יחד. ופועלים בזה זה קשורים
 והן 36רס״ג הן בה עוסקים היהודים הפילוסופים ומבין ואריסטו אפלטון בכתבי היוונית

37הרמב״ם.
 לחלקים הנפש חלוקת את מוצאים אנו אך־ הנפש, שילוש תורת מופיעה לא הבהיר בספר
 יחידות, לחמש וזלוקזז נמצא כאן 38עזריאל. ור׳ עזרא ר׳ אצל לספירות וקישורם

העליונות. הספייות לחמש המתקשרות
 כתבי על אלא גירונה מקוכלי של תורתם על איפוא נשענת אינה וזזוהר של הנפש תורת

 קטע מצוי הרזים בשער העיון. חוג מספרות כנראה ששאבוה הגנוסטיקאים, המקובלים
:ובמקורה בנפש העוסק ארוך

 ממנו ואזכיר גדול, וסודן ימצאנו מי עמוק ועמוק מאד גדול וסודן הנפשות עניין
 שיסוד אמרו, מקצתם הקבלה, אנשי קצת בזז ונחלקו בלבד. זה לפסוק מהרכה מעס
 זכתה אם למקומה תשוב ובוזפרדה נתנה, אשר האלהים מן ומכונה האדם נפש

 במעלות ותשובתה בה, היסוד עד ופזזצבה יסודה העלו וקצתם ובחכמה. במעשוז
 באמת שיסודה גזרו, ואחרים לכך. זכתה אם נפרדה ממנו אשר למקום ירדה אשר

 שדי של נשמתו [,1לב:ו ]איוב תבינם׳ שד ׳ונשמת דכתיב הבינה מיסוז־ ובאמונה
ח ]איוב תחיינ׳ שדי ונשמת עשיתני אל ׳רוח וכתיב תבינם, היא  הרות הנה - לג:

 ׳ויפח כתיב שכן גדול עיקר הוא כי עליו שים ועיניך קחנו מחיה. והנשמה עושה ;
 הבינה מיסוד שהיא האומרים כי ונאמר, ... ב:ז[. ]בר׳ וגר חיימ׳ נשמת באפיו
 וכל זכתה. ובמעשים חכמה אם מכונתה, על שם והוכיחה הרמתה שתשובתה גוזרים

 הע>יון הכבוד לכסא שתגיע עד אצילותה, מקום אל תתקרב מעלתוז לפי ואוות אחת
יפו, ]יומא ז״ל כאמרס והגונים. טובים ומעשים תשובה ידי על שבעליוניס

אורון מיכל

ע״ב. 65 ע״ב, 47 ,3ע״ 46 ע״א, 45 דף מינכן, כ״י הרזים, שער ראה .34
ג-מב. עמ׳ תשכ׳׳א, ירושלים ח״ב, הזהר, משנת תשבי, י׳ ראה .35
.,ג פרק ו, מאמר ודעות, אמונות .36
א. פרק פרקים, שמונה וכן ד:וו-ט! התורה, יסודי הלכות תורה, משנה .37
 דף עזריאל, ,לר ספירות עשר פירוש ע״א; ,34 דף ,441 ותיקאן כ״י עזרא, לר׳ האגדות פירוש .38

תשכ״ז[(. ירושלים ]=ד׳צ: 1890 וארשא גבאי, בן מאיר לר׳ אמונה׳ ׳דרך ספר ע״ב)בתוך: ג,
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אליהך׳ ה׳ עד ישראל ׳שובה שנאמר הבבוד, כסא עד שמגעת תשובה גדולה ע״א[,
 בצרור צרורוז אדוני נפש ׳והיתוז עליו שנאמר החיים צרור וחוא יד:ב[ ]הושע
 פי על החיים צרור מכנה אווד שכל אע״פ כה:כו[. ]שמ״א אלהיך׳ ה׳ את החיים
 התורה כי לרמוז, בה ונראה ללכת. הרווו שמה יהיה אשר אל כונתו ולפי דעתו
 שדברי אע״ם מר, לדברי בין חוצבה, צור ואל למקומה הנפש תשיב החכמה שהיא
.האחרונה. בדעת מכריעין הכהיר ספר .  לפנים היו אשר קדמונים מקובלים ואמרו .

 ובניהם לבנים אבות מסרוה ונבונים חכמים אנשים וזקנים ישישים מפי בידם קבלה
 חותם וחתומים גנוזים רוחניים הם אוצרות שלשת כי אחר, לדור ובניהם לבניהם

 ׳ונשמת הה״ד השכליות, הנשמות אוצר העליון חתומים אותיות בשתי חותם בתוך
 דעת ׳רוח הה״ד הנבואיות, הרוחות אוצר הוא האמצעי לב:ח[, ]איוב תבינם׳ שד

 נשא לא ׳אשר כד׳א התורניות הנפשות אוצר השלישית, יא:ח[, ]יש׳ ה׳ ויראת
 ]תה׳ גדולתי׳ ׳תרב וסימניך נעלם לסוד כתיב ׳נפשו׳ כד:ד[, ]תה׳ נפשו׳ לשוא

עא:כא[.
 האוצר שם פב:יב[, ]תה׳ ה׳ יתן וכבוד ׳חן הפסוק נרשם הראשון האוצר שם
 אל ה׳ ׳ראית אומרים ויש לו:י[ ]תה׳ אור׳ נראה ׳באורך בפסוק נרשם השני

]יש׳ ציון׳ ה׳ נחם ׳כי בפסוק נרשם השלישי האוצר שם לה:כב[. ]תה׳ תחרש׳
 בשמות אחרים בסמנים ורשמום אדמות. עלי בשמותם קראו רשומות ודורשי נא:ג[

 ממקום צרורים החיים ובצרור חתומים עליון אל בטבעת ויקרים מאד נפלאים
39נגזרים. מוצאם ומגזרת חצובים מחצכם

 את מציג והוא הקבלה, אנשי נחלקו זה בעניין כי דבריו, בראשית מציין טודרום ר׳
 מלכות. בספירת מקורה את רואה האחת הנפש: של מקורה בשאלת השונות העמדות
 מביא זו סקירה לאחר בינה. בספירת - והשלישית יסוד בספירת מקורה את רואה השנייה

 הנפש את רואה זו דעה .,קדמונים ׳מקובלים כחגת מציינה שהוא נוספת, דעה הוא
 כעולם משלו ומקור תפקיד חלק כשלכל ונשמה, תוז ׳נפש חלקים: משלושה כמורכבת
הספירות.

הכהן: ליצחק המיוחסים הדברים עם ומתפרשים מפרשים טודרום ר׳ דברי

 ועוד בינה... ושמה וזכמה ופירושו חנביה שמו הבינוז שר שהוא ההוא האוצר ושם
 ובאוצר רוחני. פנימי הוא אמנם הראשונה המדרגה במעלת לא רוחני שני אוצר
 הנשמות בין המכריע הרוחות, אוצר הוא עולם יסוד מצדיק הנאצל הגנוז ההוא

 מיוסד ההוא האוצר ושם המים. ובין האש בין המכריע האויו־, כדמיון והנפשות
נביאים. רוחות אוצר פירושו נ׳יה ר׳ א׳ הרחמים מאצילות
 נאצל בי להורות שני שם לו ויש הרוומים מאצילות נאצל הוא כי תדע, ולמען

 שהאוצר ומה תפארת. רוזמים אוצר ופירושו אורתיה יקראו אשר שמו וזה ממנו
הוא וכאשר בתחילה, בו נאצל השלום שזרע בעבור עולם ליסוד מיוחם ההוא

והתהוותם בקבלה יסוד מושגי

ע״ב. ,73 - ע״ב ,72 דף הרזים, שער .39
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אורון מיכל

ימים... לחמדת רוחני צנור זדך ההוא הזרע אצילות שפע שולח הוא מקבלו
 נפשות פירושו נחמיה יקראו אשר שמו וזה מלכות מכתר נאצל ההוא והאוצר
41 40מלכות... וזסידיט

בינה; בספירת המצוי השכליות הנשמות אוצר )א( אוצרות: בשלושה מבחין טודרוט ר׳
 המצוי התורניות הנפשות אוצר )ג( !תפארת בספירת המצוי הנבואיות הרוחות אוצר )ב(

מלכות. בספירת
גדולתי׳ ׳תרב בפסוק סימן הללו האוצרות לשלושת טודרוס ר׳ נותן אלו דברים בעקבות

 בינה, הספירות, לשלשת רמז שהן ברכה, רחמים, תשובה, על מורה 3תר והמלה -
הנפש. חלקי מקור שהן מלכות, תפארת,
 גלויה בצורה נושא שהוא המשלים, דרך 4,׳הבהיר׳ בספר המופיעה הגלגול תורת
 מקובלי ביותר. והעמוקים הנסתרים הסודות לאחד השלוש־עשרה במאה הופכת וברורה,

 שני העיבור׳. ו׳סוד הייבום׳ ׳סוד בתחליפיו, אלא ׳גלגול׳ במושג משתמשים אינם גירונה
 מצוות אל מתקשר הייבום סוד הווי. באדם המת נשמת גלגול על להורות באים אלו מושגים
 לציין בא ׳עיבור׳ המונח מיבמוז. לאשתו הנולד הבכור הגן בגוף מתגלגל המת - הייבום

לגוף. מגוף הנשמה מעבר את
 באוצר טודרום ר׳ בדברי במפורש נמצא ,ו׳עיבור ׳גלגול׳ המושגים שני בין הקשר

 ונעלם נסתר סוד שהוא והמחילות, הגלגול בעניץ דבר להמשיך רשאי אני ׳אין הבבוד:
42העבור׳. בסוד נאחז

 ממתפק אלא מלפרשו נמנע והוא וגדול, עמוק כסוד טודרום ר׳ אצל מוזכר העיבור סוד
:בו הקשורים הגדולים הסודות על כהכרזות

 החכמה היא העבור שסוד יודע הוי ימצאנו... ומי עמוק עמוק הוא העבור וסוד
וסתריה. התורה גופי הם הם לגלותם. לו ושאסור העמים לעיני שאינה והבינה
 טעמי ובו ומטה מעלה ובאין משתלשלין וממנו תלויין הדגרים כל העבור ובסוד
 מפני לגלותו שלא הזהירו גבוה באילן תלו גדול דבר שהוא ולפי משתרשים. תורה
44 43אמנה... וקטני דעה קצרי

 עמדתם בשל בעיקר נקבע הקבלית המזזשבה בתולדות הגנוסטיקאים המקובלים של מעמדם
ן בעולם. והשפעתם הרע כווזות בעניין

 והרע הטוב לגבי מובהקת דואליסטית עמדה המציג הראשון המקובל הוא הכהן יצוזק ר׳
האלדי. וכעולם הארצי בעולם

קכג-קכד. עמ׳ ב)תרפ״ז(, היהדות, מדעי בתוך ונפשות, והרווזות הפנימיות הנשמות סוד מאמר .40
קנד-קנו. קלה, קכב, קכא, נח, סעיפים תשל״ח, ירושלים מרגליות, ר׳ מהדורת הבהיר, ספר .41
 נפרד במאמר דנה אני טודרום ר׳ אצל והגלגול הנפש תורת על ע״ג. כז כתובות הכבוד, אוצר .42

חיפה. אוניברסיטת בהוצאת הי״ג/ במאוז ׳הקבלה הרצאות בקוגץ לאור לצאת העומד
ע״א-ע״ב. כז כתובות הכבוד, אוצר .43
.8 ,5 הערות לעיל, ראה .44
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והתהוותם בקבלה יסוד מושגי

 מקורו את לראשונה שתיאר הוא הוא הכהן יצוזק ר׳ כי 44במחקריהם, דידגישו ודן שלום
 גם הינו הכהן יצחק ׳ר׳ כי מדגיש, דן במציאות. עצמאי מעמד לו וקבע הרע, של האלוהי
 היהודית והדמונולוגיה האצילות תורת הספירות, תורת את הקושר הראשון המקובל

 - מיתולוגיים יצורים ושאר לילית אשמדאי, סמאל, של דמויותיהם את המעלה המסורתית
 האצילות בשם מכנוז הוא אותה אצילות, של אחת למסורת - בעולם הרע תופעות עם יחד

45אחרא׳. סטרא בשם הזוהר בעל אותה מכנה יותר מאוחר אשר השמאלית,
 רבותיו, קבלת את המעביר כצינור טודרוס ר׳ כתבי משמשים כיצד נראה, כאן אף

השמאלית. האצילות תורת על קשטיליה, מקובלי
 והוא דורו. בני בקרב בה העוסקים במיעוט ומכיר זו תורה של לייחודה מודע עצמו הוא
 כל שמשו שלא שאותם המקובלים קצת לדעת מאד ונפלא זר ענין זה ׳וכל כך: על אומר
 העוסקים המקובלים 46.,מעשרה למטה ירדו לא ולעולם הטהורה המרכבה בסתר צרכם

 בכך המרכבד. לעומק היורדים - ׳המעמיקים׳ בשם טודרוס ר׳ על־ידי מכונים זו בתורה
הרע. כוחות ובהתהוות השמאלית האציל,ות בתורת ענינם שעיקר אלה את הוא מייחד
 הכהן יצוזק ר׳ של דבריהם מהשוואת ללמוד ניתן הרע תורת של התגבשותוז דרכי על
 ר׳ בדברי אבולעפיה. טודרום ר׳ אצל דבריהם עיבוד ומבדיקת מבורגוש משה ר׳ של לאלו

 שרי של שמותיהם ועל הרע כוחות התהוות מקור על לוויכוחים העדות את נמצא טודרום
חזשנאה. הקנאה

 כווזות התהוות מקור את הרואד, הכהן, יצחק ר׳ לדעת נוטה שהוא נראה הרזים׳ ב׳שער
 את מקבל הוא בי נמצא, הכבוד׳, ב׳אוצר זאת לעומת 47בבינה. - השלישית בספירה הרע
 הוא אן־ המקובלים, בין המחלוקת את במפורש הוא מציין כאן 48מבורגוש. משה ר׳ דברי

השמות: עניין על אותוז מעמיד

 כי ודע, אצלם... ידוע אצילותם שסזר למזגו, מזה שמותם בסדר שנחלקו ובמה
 המקובלים רוב מעיני וגעלמת עמוקה ידיעה הוא זה שמאל צד אצילות ידיעת

 עד ימין, צד של האצילות ובסדרי התורה בסתרי אמת קצת קבלו אשר הגדולים,
 ולחקור בה ולתור לדרוש לזאת, גם לבם שתו ולא בזה השגיחו לא שרובם כמעט

 מזעיר מעט המעמיקים ואותם ידע, ולא עניא דכפין שמעה את שמעו שלא לפי בה,
 וזסדר בידם שעלתה עד בה, ולחקור לדרוש והתעוררו היטב ודרשו חקרו מהם

 חדרים חדרי עד מדרגה אחר ומדרגה מעלה אחר במעלה ממאציל הנאצל הנכון
 ובדברי הקדש ברוח המדברים ודברי והנביאים התורה מסתרי וזזקות בראיות

 בו יש כן חפצו בהם לעשות ימין בצד באדם אצבעות עשר שיש כשם כי ודע חז״ל.
עושים ואלו להם, המסורה מלאכתן עושין אלו אשר שמאל, מצד אצבעות עשר

 במוסד תש״מ בשנת שנישאה הי״ג)הרצאה המאה בקבלת המשיוזי המיתום של ראשיתו דן, י׳ .45
 המצויה זו הרצאתו את לרשותי להעמיד שהואיל על דן לפרופ׳ מודה אני בירושלים(. ליר ואן
בקרוב. אור לראות והעתידה בבתובים, עמו

ע״ב. 60 דף הרזים, שער .46
ה׳. סעיף (,20 )הערה שם .47
.225-208 עמ׳ ד)תרצ״ג(, תרביץ, שלום, ג׳ מהדורת השמאלי, עמוד ספר ראה: .48
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ימין, מצד קדושות מעלות עשר שיש כשם ו;ם. כך אלו אף להם, המסורה מלאכתם
 נאצלו ומאלו עולמות, כמה נאצלו מאלו שמאל, מצד קדושות מעלות עשר יש כך

 לרמוז רשווז לי שאין מה הפרש, ובקיומם במציאותם שיש אלא עולמות, כמה
 ואין קונם, רצון לעשות רצין אלו כך קונם, רצון לעשות רצין שאלו וכשם אליו.
ז״ל, בהן שאמרו הדברים, מכלל הן אלו ודברים מתי, ועד ולמה איך מבין ואין יודע

 שיודע עמוקים, דברים לך רמזתי הנה במחשבה. עלה כך בני, שתוק רני שתוק
 שלא מה וישמעו ראו, שלא מה יראו הקבלה בוזכמת המשתלמים מן שרבים אגי,

בהם, אני ומובטח בעיניהם, נכרים כדברים ויזזי רעהו, על איש ויתמהו שמעו,
 יודע אבל הזה, במקוס שכתבתי מה מכל אמיתתו ועל סדרו על דבר שום יבינו שלא
49מנוח. ימצאו ואולי ויגעו, וירוצו הידיעה, עיקר על בקרבם לבם שידאג אני,

בוזינות. מכמה ביותר חשובים אלו דברים
 מודגש ובכך הימין, לאצילות כמקבילה השמאל אצילות את לפנינו מציג מודרום ר׳

 בין הקיימת המחלוקת את במפורש מציין הוא שנית, האלוהות. בתוך הדואליססי היסוד
 מסוים לחוג מיוחדת זו, תורה כי כאן, מכריז טודרום ר׳ שלישית, שמותם. בדבר המקובלים

 חוזר הוא לבסוף ידועה. אינה זו תורה בקבלה העוסקים החכמים לרוב וכי המקובלים, מבין
 האל של הבלעדי שלטונו תחת מצויים הרע, כוחות אלו, כוווות שגם נחרץ, באופן וקובע

 מודעים אבולעפיה, טודרום ור׳ מבורגוש משה ר׳ הכהן, יצחק ר׳ החוג, בני הכל. יוצר
זו. ידיעתם בשל המקובלים שאר על עדיפותם על גלי בריש ומכריזים לייחוזזם,
 ועוד זאת הנבואה. מעלות להכרת סולם מעין היא ושימושיה השמאלית האצילות הכרת

 את ומדגישה והרע הטוב בין המאבק של ראשיתו על מספרת השמאלית האצילות תורת -
הגאולה. בוא עם המאבק של הצפוי סופו
׳ של ייחודו את הדגיש ח  תורת את בהציגו לו, שקדמו המיסטיקאים לעומת הכהן יצחק י

 המשיח לבין ושריו אדום סמאל, בין ההתנגשות את המתאר כמיתום השמאלית, האצילות
 בדורותיו יחיד הוא יצחק ר׳ כי קובע, דן 51 50הגאולה. תבוא שכסיומה התנגשות, וכוחותיו,
 כר׳ הוא אף כי מורה, טודרום ר׳ כתבי בדיקת היא! ולא 52המשיחי. המאבק של זו בתפיסה

 האצילות לתורת כמתקשרים הגאולה תקוות ואת המשיחי הרעיון את מדגיש יצחק,
שע׳כז:א: הפסוק דורשאת מיתיכשהוא לובשלבוש חזוןהנקמה השמאלית.  '״יקקדה׳ מי

 הגדול התנין מצרים מלך על הוא ברית נקם נקמות חרב שהוא ואומר הקשה״ בחרבו
 שיפול עד למטה נופלת אומוז ״אין ע״ב[ עד ]ב״ב ז״ל שאמרו כדבר יאוריו, בתוך הרובץ

 52עמוק...׳. סוד זה וכל יכול׳לו, אינו עוזרו, הקב״וז ואלמלי למעלוז...״ תחילה שרה
מיתי מאבק מייצגים כשהטעמים הגאולה, רעיון את נמצא הכהן יצחק לר׳ הטעמימ בפירוש
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 השכינה, גאולת ישראל, גאולת סמאל, בנפילת המסתיים המאבק והדע. הטוב כווזות בין
53השלמה. למציאותו והחזרתו העולם תיקון

 הולכת הדברים של ראשיתם מעובדת. בצורה 51הרזיט בשער מופיע יצחק ר׳ של פירושו
 ר׳ והטעמים. הנקודות את הדורשת דרשנית, בצורה מנוסחים והדבריס יצוזק, ר׳ געקבות

 למלך והנקודות האותיות את המדמה מקורביל, אלחנן ר׳ דברי את בדבריו הביא יצוזק
 בל לאורך נשמרת הדרשנית ולשונו הדימוי, במסגרת נשאר הכהן יצחק ר׳ ולחילותיו.

 לציור הדימוי את מפתח והוא הספרותית, המסגרת את פרץ זאת לעומת טודרוס ר׳ דבריו.
והמלחמה: הקרב מעולם תבונות והנקודות האותיות לסדר משאיל כשהוא מלא, מטאפורי

 מזקנים בידינו מסרת לשונו: וזהו כתוב ראיתי מקורביל אלחנן ר׳ הרב ובשם
 עם המתעורר כמלך האותיות עולם המעורר הנתועה עולם הנקודה כי קדמונים,

 לשונו. ע״ב המלכות, בבתרי המוכתרים המלכים סימני הם והכתרים וחיליו, גדודיו
 לשאול תעמיק ואם לקראתו. ה׳ יקרה אולי בחכמה ולתור לדרוש והמשכי־ל׳יתעורר

 טעם בטוב אמת אמר קושט אודיעך בזה גם התיבות את המנהיגים הטעמים בעניין
 זה אלהים׳ תורת בספר ׳ויקראו ע״ב[ לז ]נדרים, ז״ל אמר שקבלתי. מה כפי ודעת

 ראשי אלו במקרא׳ ׳ויבינו הטעמים אלו שכל׳ ׳ושום תרגום, זה ׳מפורש/ מקרא,
 נמשכים והנקודת האותיות סדר אחר / וארוכים עמוקים והדברים ע״כ. ”הפסוקים,

 וכידון בחנית / ערוכה למלוומה ומוצבים קרב כלי כנשאי כולם כי ראה גם ראה /
 הסוד דרן־ על ותנועתם דומות וקצתם / משונות בזו זו צורתם קצת / זדוכה

 רצים ומהם / משפילים ומהם מרימים מהם / מעלים ומהם מורידים מהם / מתקנות
 מהם / רדופים ומהם רודפים מהם / חונים ומהם נוסעים מכם / שוכנים ומהם

/ פנים ולא עורף הפכו ו&הם / פונים אוויו אל איש פני מהם / כפופים ומהם זקופים
 ראשון האחרון כי / סדורה ומשמרה ידוע סדר / התורה פסוקי בכל להם מצינו ולא

 הנס / הודף ופעם נרדף פעם / הנלחמים כסדר אחרון הראשון ופעמים / לפעמים
 יגעו אשר / לב לחכמי נודע קבוע סזד בלא להם אפשר אי אבל / הרודף אל נהפך

 / רומזים כלם כי אמרו הם / היטב ודרשו וחקרו ודרשו חפץ. דברי למצוא
/ הימים באחרית יקרוז אשר את ומודיעים / נעלמים עליונים צבאות למערכות

 רוח / ועברה גברוז בעוונותינו עתוז כי בתחילה. כאשר ה׳ בית הרב נכון בהיות
 רצון עת בוא עד מחברתם ממקום תלושים מטה ושל מעלה ושל ואיבה, קנאה

המקטרג, משא תחת רובץ וזפצו, ממחוז והנגרש האזל אבן לצדיק זרוע אור ותזריע
 שלשת שרי לארץ, ויורידו כפופים זוקף בעזרת כ1יש עוד וידום, בדד ישב הרביעי
 עלו וישבור / התחתונה המדרגה קרקעית עד / השטנה, מעלות שלשת כח מעלות,

 שני ויתגברו / יוצרו את רב הוי / שכרו, לגדל בגרון יקרא עד / צוארו מעל
שהם ושמאל ימין מאצילות / ימים שפע ויינקו / המגרשים שני על / הנגרשים

והתהוותם בקבלה יסוד מושגי

ק״ז-קי״ג. )תרפ״ז(, ב היהדות, מדעי שלום, ג׳ מהדורת הטעמים, טעמי הכהן, יצחק ר׳ .53
ע״א-ע״ב. ,56 דף הרזים, שער .54
ע״א. ,56 דף הרזיס, שער .55
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 לאסוף וחזק הולך השופר וקול / פדות קץ ממהר עבורים מים ויזרוק / טעמים שני
 קרני אז / העמים מבץ ומסה מעלוז פזורי ויקבץ / אוזת לסגולה הכסף נקודות שלש
תי ותרוממנה תשברנה סוררה פרה  שלשת שלשלת בהתחבר תמימה אדומה פרוז ק

 ישוב הפוך וקרן שבתותיה את הארץ ותרץ / הנותרים השבעה עם / הכתרים
 צדיק קרנות תרוממנה אגדע רשעים קרני ׳ובל ע״ה דוד במאמר כנרמז לקדמות.

 יגיעי ינוחו ואז / יטרח משא נושא בגלות ומצריו מעמלו ישקוט אז עה:יא[. ]תה׳
 של ובירושליט ובארץ בשמים שלם השלום ויהיה והשנאה הקנאה ותפסיק / כח

 ׳ולא שכתוב מה ויתקיים עולם, עד ובטח בשקט מטה של הבגויה ובירושלים מעלה
בירושלם׳ תחתיה עוד ירושלם ׳וישבה וכתיב ב:ד[ ]יש׳ חרב׳ גוי אל גוי ישא

56יב:ו[... ר׳3]ז

 הבותב שהתרגשות שירית, ללשון טודרום ר׳ אצל השתנתוז יצחק ר׳ של הדרשנית הלשון
גה. גיכרת
 דרך על הבאים ררים, בפעלים המשופעת הסעורה, בלשון מורגשת הקרב סערת רוח

המשפטים. קצב את המתגברות הרבות, וגחזרות הניגוד,
 מעלה ושל ואיבה, קנאה רווז בעוונותינו, בה, ועברה שגברה העכשווית, המציאות מול
 עת בבוא כאשר הגאולה, חזון אה טודרוס ר׳ חוזה בגלות, ומצויים ממקומם תלושים ומטה
השמאל. כוחות יומזדו ובסיומה והשמאל, הימין כוחות בין מלחמה תיערך רצון

 ביטול (,,העמים מבין ומטה מעלה פזורי )׳ויקבץ גלויות כקבוץ מתואר הגאולח חזון
 עולמי ושלום והשנאה הקנאה הפסקת בגלות׳(, ומצריו מעמלו ישקוט )׳אז וצערה הגלות

ובאדץ. בשמים שלם
 חדש לבוש הוא לובש ושכאן מציגו, הכהן יצחק שר׳ המשיחי, לרעיון נוסף ביטוי זהו

 והם הגזירות, עול תחת הטובלים דורו, לבני ועידוד בשורה מהווים טודרום ר׳ דברי וחיוני.
אחריו. הבאים המקובלים של הגאולה לחזיונות מקור משמשים
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